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25 vuotta kauneudenhoitoa Pihlajamäessä. Varaa
aikasi kasvo- tai jalkahoitoon tai poikkea ostoksille.
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Rapakiventie 10 D, 00710 Helsinki
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Heikki Koivisto
Taiteilija

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

Pääkirjoitus

syksyllä 2019

Pihlajiston koulun remontti siirtyy. Myös tänä vuonna suunniteltu Hekan remontti kaupungin taloissa siirtyy. Tämä
on nykyään tavallista, aikataulut eivät pidä ja suunnitelmat toteutuvat joskus tulevaisuudessa. Koulun rehtori olisi Pihlajis
to - Vii
kinmäk
Asukasl
i
mielellään kertonut tässä lehdessä koulun tilanteesta, mutta tieto on nyt niin epävarmaa. Sen sijaan, että peehti sy
ksy 20
19
rusparannus olisi alkanut vuodenvaihteessa se siirtynee ensi vuoden syksyyn. Tieto olisi tärkeä myös lasten vanhemmille, kun koulu joutuu siirtymään väistötiloihin. Missä ensi vuoden ekaluokkalaiset aloittavat koulutiensä?
Sama juttu Hekalla (Helsingin kaupungin vuokrataloyhtiöllä). Remontin piti alkaa tänä vuonna. Kesällä tuli
tieto, että remontti siirtyy ensi vuoden loppuun. Mikä on syynä näille viivästymisille? Talousko?
Kuluneena vuonna kaksi yrittäjää on sulkenut ovensa Pihlajistossa. Salpausseläntiellä siirtyi muualle kampaamo ja nyt liiketila on ollut tyhjillään puoli vuotta. Kauan odotettu kahvilakin sulki ovensa. Asiakkaita ei
tainnut olla riittävästi, jotta liiketoiminta olisi kannattanut. Kahvilan omistaa Pihlajiston pizzerian omistaja.
Hän kertoi suunnittelevansa pizzerian siirtämistä kahvilakiinteistöön. Kun kysyin, koska siirto tapahtuu, hän
kertoi asioiden olevan vielä kesken. Odotellaan rauhassa, uusi sijainti on ilman muuta parempi kuin entinen.
Asukasyhdistyksen aktiivit alkavat olla aika iäkkäitä. Keskustelimme tilanteesta viime kokouksen jälkeen
ja totesimme, että ilmiö on tavallinen joka puolella. Uusia, nuorempia toimijoita on vaikea saada mukaan.
Miten toiminnan käy, kun aktiivit väsyvät? Loppuuko hyväksi havaittu työ? Voiko jotain viedä eteenpäin
esim. netissä? Tässä kysymyksiä pohdittavaksi. Otamme mielellämme mukaan uusia kasvoja ja ideoita.
Taas kerran kiitän teitä kaikkia, jotka olette tukeneet tätä lehteä ilmoituksella tai artikkelilla. Tiedämme, että lehti on odotettu ja
luettu. Ilman kirjoittajia ei ole luettavaa. Otamme jatkossakin vastaan juttuja ja jutun aiheita.
Toivotan kaikille mukavaa joulunaikaa. Nyt rauhoitutaan ja levätään, ensi vuonna jatkamme uusin voimin ja kujein. 
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Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry
Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry on perustettu vuonna 1993.
Yhdistyksen tavoitteena on asukkaiden asuinympäristön, elinolojen sekä sosiaalisten olosuhteiden kehittäminen ja
parantaminen järjestämällä erilaista toimintaa ja asukastilaisuuksia, julkaisemalla asukaslehteä sekä vaikuttamalla
viranomaisiin Pihlajiston ja Viikinmäen asioiden hoitamiseksi. Asukasyhdistyksellä ei ole jäsenmaksua, eikä
yhdistykseen tarvitse erikseen liittyä. Käytännössä jokainen Pihlajistossa ja Viikinmäessä asuva on yhdistyksen jäsen.
Kaikki ovat tervetulleita yhteisille retkille, illanviettoihin ja kokouksiin.
Samoin yhdistyksen organisoimat yhteiset projektit ja tapahtumat ovat kaikille tarkoitetut.
Tervetuloa mukaan!

HALLITUS 2019:
Terttu Tiitinen, puheenjohtaja tertiiti@welho.com
Eeva-Liisa Arola
Anna-Liisa Järvo, annjarvo@gmail.com
Anna-Lisa Korhonen,
annalisakorhonen@gmail.com

Armi Kuusela, armi.kuusela@kotiportti.fi
Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi
Silja Muuri-Möykky, silja.muuri-moykky@hel.fi
Maya Packalen, mayahatula@gmail.com
Sulo Sallinen, sulo.sallinen@hotmail.com

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

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

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

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

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

paino: Rauman Painopiste Oy

Nettisivujemme QR-koodi
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a.

Puheenjohtajan terveiset
Kaupunkiympäristömme muuttuu koko ajan. Uusitaan tai korjataan katuja ja teitä. Asuintaloja ja -kortteleita rakennetaan sekä täydennysrakentamisella tiivistetään kaupunkikuvaa. Pihlajisto-Viikinmäen aluetta koskee paraikaa meneillään
oleva Raide-Jokeri reitin rakentaminen, Viikinmäen uudisrakentaminen ja Pihlajistoon tulevina vuosina rakennettavat kaksi kerrostaloa. Kaikki tämä muuttaa ympäröivää luontoa. Rakkaaksi tullut luontokohde, puu, kallio katoavat lopullisesti!
Jo pitkään on keskusteltu asukkaiden vaikutusmahdollisuudesta tai sen puutteesta erilaisissa rakennushankkeissa. Helsingin
kaupunki on pyrkinyt parantamaan asukkaiden osallisuutta, mutta asukkaiden näkökulmasta huonoin tuloksin! Käytäntö on todistanut, että vaikuttamisyritykset ovat kaikuneet kuuroille korville.
Ympäristöministeriössä on valmisteilla maankäytön ja rakennuslain uudistus, jonka yhtenä tavoitteena on ”keskusteleva ja suora osallistuminen, jossa kuntalaisten toiminta, aloitteet ja ehdotukset nähdään suunnittelun voimavarana”. Toivoa sopii, että nuo
tavoitteet toteutuvat myös käytännössä! Mutta varmaa on, että asukkailta ja kaupunginosayhdistyksiltä vaaditaan edelleen perehtyneisyyttä, valppautta ja sitkeyttä.
Keskustakirjasto Oodissa toimii Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan osallisuustila Brygga. Siellä voi tutustua Helsingin kehitykseen ja jättää omia ideoita sekä terveisiä kaupungille.
Bryggassa on esillä vaihtuvia ajankohtaisia hankkeita ja tarjolla on tietoa, miten voi vaikuttaa kaupunkimme kehitykseen. Henkilökunta on paikalla arkisin kello 13-16. Kannattaa poiketa! 
Leppoisaa syksyn jatkoa ja talven odotusta Pihlajisto-Viikinmäen asukkaille!
Terttu Tiitinen

Sisältö:

Kannen kuva: Maya Packalen
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Raide-Jokerin
rakentaminen edistyy
TEKSTI: Anna-Lisa Korhonen | KUVAT: Maya Packalen

Raide-Jokeri lupaa parempaa palvelua poikittaiseen joukkoliikenteeseen tulevaisuudessa
Keilaniemestä Itäkeskukseen. Koko reitin pituus on 25 kilometriä, joten runkobussilinja
550:n muuttaminen raidelinjaksi vaatii pitkän työrupeaman. Mekin täällä Pihlajistossa
ja Viikinmäessä saamme osaltamme tuntumaa rakennusaikaisiin muutosreitteihin.
Puistojuhlassamme syyskuussa juhlapuheen piti projektijohtaja Juha Saarikoski.
Hän kertoi, että silloin oli menossa noin 20
työmaata. Meitä lähinnä ovat Lahdenväylän ylittävä silta ja Vantaanjoen ylitys.
Maaherrantien rakentaminen Viikinmäen
kohdalla tulee ilmeisesti alkamaan vasta urakan loppupuolella. Valmista pitäisi
olla vuonna 2024.
Tulevan Raide-Jokerin varren asutusta
tiivistetään. Pihlajistossakin rakennetaan
kaksi uutta taloa lähelle ratikkapysäkkiä.
Siitä lisää toisaalla tässä lehdessä. Viikinmäkeen on tulossa myös Aleksanteri Nevski-kadulle uusia taloja.
Tässä lehdessä julkaistiin keväällä asukasyhdistyksen kannanotto Vantaanjoen
ylittävistä siltasuunnitelmista. Mielestämme siltasuunnitelmat tuhoavat arvo-

kasta luontoa joen penkoilla. Kesällä saimme todeta, että kannanotoista huolimatta,
suunnitelmat etenevät aikataulussa. Puita
kaatui ja jalankulku sekä pyöräily siirtyivät poikkeusreitille. Aloitettiin jätevesilinjan
uusiminen ja Vantaanjoen yli paalutettiin
uusi silta. Joen yli tullaan rakentamaan sekä
uusi kävely- että joukkoliikenne- ja pyöräilysilta. Jokeribussi siirtyy töiden johdosta
poikkeusreitille maaliskuussa 2021, jolloin
aloitetaan vanhan sillan purku ja uuden jouk-

koliikennesillan rakentaminen. Melkoinen
työmaa.
Toinen lähellä oleva iso urakka on Lahdenväylän ylittävä silta. Pikaraitiotielle rakennetaan kokonaan uusi silta, työt alkoivat
elokuussa. Vanha silta jää jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden käyttöön. Uusi silta pitäisi olla
käytössä keväällä 2020, jolloin bussi tulee entiselle reitilleen Lahden väylän yli.
Raide-Jokeri tulee kulkemaan omaa kaistaansa pitkin, jolloin vältytään ruuhkissa
seisomiselta. Rataa liikennöidään kahteen suuntaan ajavilla pikaraitiovaunuilla. Yhteen raitiovaunuun tulee kerralla
mahtumaan 2 -3 kertaa enemmän matkustajia, kuin nykyiseen bussiin. Ratikan
kyytiin voi nousta kaikista ovista, jolloin
eteneminen on sujuvaa. Suunnittelussa
on kiinnitetty huomiota esteettömyyteen
ja pysäkkien saavutettavuuteen. Raideliikenne kuormittaa ympäristöä vähemmän
kuin autoliikenne, päästöt vähenevät ja
ympäristö kiittää. Aikataulut tullee olemaan aika lailla samat kuin nytkin.
Lisää aiheesta ja ajankohtaisia uutisia
voi lukea netistä Raide-Jokeri sivustolta
www.raidejokeri.info 
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Taas ois Anterolla töitä – tarinaa
kaupungin byrokratian pyörteistä
TEKSTI ja KUVA: Elisa Lehtonen

Viikinmäessä Hernepellontiellä liikkuvat ovat
saattaneet huomata, että Lahdenväylän alikulku Viikintielle Hernepellontie 26:n kohdalta Palkopolulta on merkattu olevan melkein
poikki.
Fillaroijana kiinnitin huomiota jo kevätpuolella siihen, että Palkopolku on koko ajan
märkä. Hermostua aloin, kun vesi alkoi olla
lietettä, vähän lemusikin. Lätäköt kertyivät
Lahdenväylän alle. Mietin, mitä sontaa vienkään kengissäni kotiin kissojen nuuskittavaksi. Vettä valui jostain viereisen parkkipaikan
alta.
Viereisessä teollisuuskiinteistössä ei oltu
ongelmaa huomattu, ilmeisesti vesimaksutkaan eivät ko. kiinteistössä olleet nousseet,
joten vuoto ei sieltä tainnut tulla. Minua sitten ärsyttää kaikenmaailman pikkuviat, joista kokemukseni mukaan tuppaa kertymään
isoja ongelmia, jos niitä ei hoideta. No, aloin
miettiä vedenpuhdistamon osuutta asiaan ja
veronmaksaja sisälläni heräsi.
Elettiin jo elokuun loppupuolta, kun kotiin päästyäni, kummassa energiapuuskassa,
menin kaupungin sivuille nettiin ja aloin selvittää, minne tuosta palautetta laitan. En löytänyt oikea instanssia, joten yleinen palautelomake sai kelvata. Laitoin järjestelmään pa-
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lautteen klo 17.52, sain vahvistuksen, että se
oli mennyt perille. Ja - ping - miltei saman
tien, kuuden maissa sain tiedon kaupunginkanslialta, että palautteeni oli ohjattu Ympäristöpalveluille heidän toimialaansa kuuluvana. Vau, menipäs nopeasti perille tuumin
tyytyväisenä.
Seuraavan aamuna avasin töissä tietokoneen ja siellä oli jo odottamassa seuraava viesti. Palautteeni oli ohjattu edelleen
HSY:lle, jonka toimialaan asia kuuluu. Sieltä
vielä tuli vahvistus asiakaspalvelusta, että
asia tutkitaan ja korjataan. No hyvä. ajattelin. Ja viikossa olikin paikalla suoritettu toimenpiteitä. Pusikoissa oli koplailtu, veden
tulokohta paikallistettu, kadun poikki oli
tehty hiekasta aallonmurtaja, kuten tuttava
kuvaili, ja hiekkadyynin kumpaankin päähän
oli pystytetty huomiomerkit. No jopas. Hyvä,
mietin.
Mutta siihen se sitten jäikin. Tuo projekti.
Hmm tuumin, kasvava epäluulo nosti päätään. Näinköhän jäätiin järjestelmään pyörimään, sittenkin. Naurattamaankin alkoi
tämä ”klassinen tarina”, jotta pitäisiköhän
mennä itse etsimään se vuoto ja tukkia se.
Jospa kaupunki neuvoo, mistä Nappinaapurilta saisin kalustoa lainaksi.

No nappasin kuvan ja laittamaan viestiä
jälleen, tällä kertaa minulla olikin suora sähköpostiosoite. Samana päivänä puolenpäivän
jälkeen sain jälleen viestin. Hiukan helpotti
luettuani saamani viestin, se kuului:

”

Hei taas Elisa,
asia on selvitetty niin pitkälle kuin nyt mahdollista ja siitä on tehty korjaussuunnitelma. Alla keskustelua talon sisällä:
29.08.19 13:25, m1: Ollut jo useamman vuoden tutkimuksen alla. Voisi olla paineviemärivuoto. Tutkitaan lisää.
01.09.19 17:10, m1: Piilovuoto löydetty Hernepellontieltä. Korreloidaan tarkemmin maanantaina.
02.09.19 10:23, m1: Antero korreloi tarkan paikan ja laittaa tiedon eteenpäin.
19.09.19 08:33, m2, Alueella alkaa vesijohdon uusimis urakka. Korjataan urakan edetessä vuotokohdan lähelle.
Kiitos siis aktiivisuudestasi,
asia tulee kuntoon vj-urakan myötä!
Ystävällisin terveisin
HSY:n asiakaspalvelut
Mikko

”

Vj-urakan aikataulua ei kerrottu. Luulisi
että lehden ilmestyessä vika olisi jo korjattu,
mutta tätä juttua kirjoittaessani lokakuun lopussa olivat kuvaamani varoituskolmiot yhä
poikki Palkopolun. Ja vettä vuotaa hiljalleen.
Eipä tässä sitten kannata kai hosua. Naapuruston kanssa huolestuneina mietimme,
miten liukas tuo katu mahtaa ollakaan, kun
pakkaset tulee. Kovin innokas en enää ole
kuitenkaan kysymään lisätietoja. Väylä olisi
kuitenkin meille asukkaille tärkeä, kun Lahdenväylän ylityskin on remontin kourissa raidetyömaan johdosta.
Mutta katsellaan, kuunnellaan kevättä,
kuten sanonta kuuluu. Josko pääskyset paluumuuttaessaan toisivat kadullemme korjausmiehetkin. 

Uskokaa tai älkää
Kaupungin virkamiehet toimivat ajatustakin
nopeammin. Paitsi katuremonttien tekemisessä. Olemme toistuvasti asukasyhdistyksessämme törmänneet siihen, että kaupungin päätöksenteko kulkee omia polkujaan
ja vahingot mitätöidään. Pieni yhdistys yrittää kynsin hampain pitää yllä hyvää henkeä
asuinalueella ja järjestää toimintaa ja myös
estää syrjäytymistä pienten vaatimattomien
keinojensa avulla.
Henkeä haukkoen saa katsella, kuinka hirvittävä laajentuminen ja uudisrakennusbuumi on vallannut aivan joka kolkan. Korjausrakentamisen lisäksi.
Asukkaiden yli kävellään mennen tullen,
mistään aiemmasta ei saa jäädä jälkeä uuden
suuren ja hienon kaupunkimme porskuttaessa eteenpäin. Viis siitä, että olemme koko leikin rahoittajia.
Pieniä, mutta pahasti hampaankolossa
kaivelevia asioita. Kaupungin kaunein vaahtera kaadettiin alueellamme nopeasti, ei kukaan vaivautunut kertomaan etukäteen. No,
kaupungin kauneimman kantohan on vielä
suojeltu, totesi eräs Hesarinkin toimittaja.
Lausuntoja saa joskus mahdollisuuden väsätä, mutta eihän ne mitään tunnu vaikuttavan. Ei niihin saa aina edes vastausta. Lausuntopyynnöt tulevat viime tipassa, mikä on
talkootyönä toimivalle asukasyhdistykselle jo
sinänsä haaste. Osallistamista? No kyllä, kun-

han ideat tulee kaupungin puolelta, ei siinä
asukkaita tarvita.
Yksi uusimmista ylikävelyistä tapahtui,
kun ruma väistötila rakennettiin Pihlajistoon.
Ihan valmiiksi tuhotun vaahteran viereen.
Me asukkaat olemme sen sijoitusta kovasti
ihmetelleet. Se vie valtavasti tilaa myös pit-

”

TEKSTI: Elisa Lehtonen | KUVA: Wikipedia

kään paikalla olleelta leikkipuistotoiminnalta ja mikä meitä asukasyhdistyksessä eniten
hiertää, on, että sen alle tuhottiin lasten 25
vuotta sitten rakentama Jatulintarha. 
Alla muistelona Helsingin Sanomista
21.6.1994 Kaupunki-palstalta lainattu Pekka
Karvosen teksti:

Lapset tekivät leikkipuistoon oman jatulintarhan

Salpauselän leikkipuiston jatulintarhassa Helsingin Pihlajistossa eivät saapastele jättiläiset, vaikka muinaisskandinaavinen sana ”jatuli” tarkoittaa jättiläistä.
Salpausselän jatulintarhan käyttäjät ovat pikkujättiläisiä, jotka leikkivät hippaa sekä rosvoa ja poliisia. Kaikki eivät toki muista uuden leikkipaikkansa harvinaista nimeä heti, mutta
kehuvat kivilabyrinttiään kivaksi.
Ja niinhän se on, että metrin korkeudelta katsottuna vanhoista katukivistä kasvaa historiallinen kivilinna tai lohikäärmeen luola.
Salpausselän jatulintarha on Pihlajiston lasten laskiaistiistain suurtyö: töihin osallistuivat
leikkipuiston pikkuiset ja yli 500 Pihlajiston ala-asteen oppilasta. Rakennusviraston antamia kiviä raahattiin kelkoilla ja pulkilla sekä kieritettiin lumihangessa. Jos sama porukka
laitettaisiin uudestaan asialle, Helsingistä pääsisi pian metrolla Pietariin.
Nyt jatulintarhaa tullaan ihailemaan ja kiertämään pitkien taivalten takaa. Espoolainen
Reeta haluaisi oman tarhan Sunan koululle tai Kirstinpuistoon. ”Olis se kiva, ihan kiva”, Reeta toivoo.
Vastaava ohjaaja Maarit Mäkelä suosittelee jatulintarhoja kaikille lapsille. ”Hyvä leikkipaikka: lapset moikkaavat toisiaan ja sanovat kädestä päivää, kun sattuvat vastatusten.”
Jatulintarhojen ikä ja käyttötarkoitus ovat arvoitus tutkijoille. Niitä esiintyy Suomen rannikoilla, saarilla ja luodoilla.
HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA PEKKA KARVONEN Helsingin Sanomat

Lähde: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000003343463.html
Jatulintarhoista muuten tietoa https://fi.wikipedia.org/wiki/Jatulintarha

”
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Lucinan henki elää yhä
TEKSTI: Marjatta ja Mauri Tahvanainen

Syyskuun 7. päivänä vietettiin Helsingin
Uudella yhteiskoululla juhlia ja avointen ovien päivää. Koulun juhlien syy oli sen perustamisen 120-vuotisjuhla. Niitä vietettiin koulun
perustajan Lucina Hagmanin merkeissä. Sinne suuntasimme matkamme, osoitteeseen
Lucina Hagmanin kuja 4.
Olimme saaneet asiasta jo tietoa, sillä tämäkin kuului osaltaan naapurilähiömme
perinteiseen Pihlajamäkipäivään, joka ulotti
lonkeronsa lähes joka kolkkaan alueellansa.
Helsingin Uudella yhteiskoululla, HUYK:ssa,
jota Huikaksi myös kutsutaan, pääsimmekin
heti rehtori Katri Hirvosen puheille, kuten
oli sovittu. Rehtorin huoneen seinällä katseli
Lucina Hagman muotokuvastaan arvokkaan
näköisenä nykyelämän menoa. Keskustelimme koulun historiasta ja Lucina Hagmanista.
Meitä kiinnosti, vieläkö Lucinan henki elää
tässä koulussa ja kunnioitetaanko hänen ajamiaan asioita kuten tasa-arvoa vielä. Katri Hirvonen vastasi, että kyllä näin on, sillä
koululla noudatetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Yhdenvertaisuutta on myös se, että kaupunki kohtelee kaikkia nuoria tasavertaisesti. Koulu on ryhtynyt

omiin toimenpiteisiin, että lukiolaiset saavat
samat edut kuin kaupunki on luvannut kaupungin ylläpitämissä lukioissa opiskeleville.
Tässä asiassa koulun edustajat ovat yrittäneet
vaikuttaa paikallisen ja valtakunnallisen median kautta, jotta yhdenvertaisuus toteutuisi
kaikille nuorille.
Totesimme, että koulun perustamisajankohdan aikoihin Lucina oli jo todellinen
”mahtinainen” Suomessa. Ensin hän perusti Suomalaisen yhteiskoulun ja vuonna v.
1899 Helsingin Uuden suomalaisen yhteiskoulun. Nämä olivat ensimmäiset suomenkieliset koulut, jotka oli tarkoitettu sekä pojille että tytöille. Siitä tämä uusi koulu sai siis
nimensä. Lucina toimi itse koulun johtajana
vv.1903-1935. Uusi koulu sijaitsi Kruununhaassa aina 1960-luvun puoliväliin saakka,
jolloin se siirtyi tänne Pihlajamäkeen. Koulurakennus Pihlajamäkeen valmistui 1967. Nyt
on tultu siihen pisteeseen, että oppilasmäärän jatkuvasti lisääntyessä koululle tarvitaan
kipeästi lisää tilaa, jotta kaikki lähiympäristöstä ja kauempaakin tänne pyrkivät oppilaat
voitaisiin ottaa vastaan. Sen vuoksi uuden lisäsiiven rakentamissuunnitelmat ovatkin jo

Rehtori Katri Hirvonen koulun kirjastossa tiimipaidassaan.
Kuva Marjatta Tahvanainen.
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Lucinan seppelöinnnistä tehdään koululle
perinne. Kuva Katri Hirvonen.

pitkällä ja rakentamisen on suunniteltu alkavan ensi vuonna.
Katri Hirvonen kertoi, että koulu oli viettänyt juuri päättyvää juhlaviikkoa oman väen
kesken työn merkeissä, juhlamielellä. On ollut esim. poikkeuksellisia aamunavauksia ja
vähän muutakin arkisesta aherruksesta eroavaa toimintaa. Järjestelyjä varten oli valittu
Lucina-tiimi.
Avoimien ovien päivän yhtenä kohokohtana oli Studia Generalia -luentosarjan tilaisuus

Kuvataideopettaja Paula Miettinen esittelee keramiikanpolttouunin toimintaa. Kuva Marjatta Tahvanainen.

täällä koululla, mikä lienee harvinaista koulujen juhlissa. Katri Hirvonen kertoikin, että
he olivat hyvin onnekkaita saadessaan näin
hienon tilaisuuden toteutumaan omassa juhlassaan. Toteutuminen oli apulaisrehtori Saara Ikosen sinnikkään työn tulosta.
Tilaisuuden kolme aihetta olivat 1) Tasaarvo ja yhdenvertaisuus, valta ja politiikka.
Siitä kertoi sukupuolitutkimuksen prof. Johanna Kantola Tampereen yliopistosta. 2)
Lucina Hagman, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edelläkävijä, josta kertoi Milla Pyykönen Naisasialiitto Unionista sekä 3) Marttaliiton 120-vuotisesta historiasta ja toiminnasta kertoi Marjukka Mikkola Uudenmaan
Marttaliitosta.
Lucina perusti myös Marttaliiton samana
vuonna kuin koulun ja näin ollen Marttaliittokin viettää tänä vuonna 120-vuotisjuhlavuottaan. Lisäksi Lucina perusti mm. Naisasialiitto Unionin.
Lucina Hagman oli merkittävä henkilö
Suomen 1900-luvun kehityksessä, sillä hänet valittiin yhdeksi Suomen (ja samalla koko
maailman) ensimmäisistä naiskansanedustajista Suomen uuteen eduskuntalaitokseen
(säätyvaltiopäivien jälkeen) yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden perusteella.
Sitten siirryimme katsomaan tulevaisuuden näkymiä kirjastoon, jossa Katri Hirvonen
esitteli meille koulun laajentumissuunnitel-

Oppilastöitä kuvataideluokan seinillä.
Kuva Marjatta Tahvanainen.

mia eli näyttelyä koulun tulevan lisäsiiven
piirustuksista. Kirjaston aulassa oli Lucinan
pronssinen muotokuva seppelöitynä.
Tämän jälkeen tutustuimme koulun tiloihin kiertämällä eri kohteissa ja lopuksi kuvaamataidon luokassa. Kuvataideopettaja
Paula Miettinen esitteli kuvataidelinjan tiloja kertoen samalla koulun taideopetuksesta.
Seinät olivat täynnä hienoja oppilaiden töitä.
Luokissa oli erityisen positiivinen ilmapiiri.
Oppilaita, jopa koulusta jo päässeitä, oli tul-

lut paikalle.
Vierailumme lopuksi istuimme juhlaa varten perustetussa kahvilassa nauttien tuoreista leivonnaisista ja mukavasta seurasta keskustellen muutaman opettajan ja oppilaiden
kanssa. Tiimiläisiä Lucina-paidoissaan vilahteli joka puolella ja tunnelma oli innokas ja
tyytyväinen.
Oli hienoa tavata näin virkeä 120-vuotias,
joka on hyvin pysynyt ja edelleen haluaa kehittyä ajan mukana. Onnittelut! 

Kahvilassa, keskellä
englannin opettaja
Maria Koskela (vas),
koulun erityisopettaja Minna Eränkö
(oik), kirjoittajat sekä
edessä koululainen
Aitana Tahvanainen
Viikistä. Kuva Snejana
Valtchanova.

Pohjapiirros tulevasta lisäsiivestä koulun tontilla.
Kuva Marjatta Tahvanainen.
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Oppilaan mietteitä

S

eni on yhdeksäsluokkalainen Huikan oppilas, jota Snejana Valtchanova
haastatteli koulun käytävällä avoimien ovien päivänä.
Kysymykseen mitä hän pienenä ajatteli Uudesta Yhteiskoulusta, Seni vastasi,
että hän odotti innolla pääsyä kouluun.
Ensivaikutelmasta koulussa Seni kertoi, että kaikkia jännitti, kun ei tiennyt
keitä tulee samalle luokalle.
Tällä hetkellä tuntuu ihan hyvältä. Kaverit ovat kivoja, oppitunnit ovat mukavia eikä tarvitse herätä aikaisin.
Tämän hetkisistä projekteista Senillä on edessä äidinkielen essee, mielipidekirjoituksen tyyppinen.
Pärjätäkseen koulussa ei tarvitse olla erityisiä valmiuksia, ulospäin suuntautunut pärjää aina.
Seni ei vielä tiedä mitä hänestä tulee isona, joskus hän on haaveilut opettajan ammatista.
Koulussa Seni haluaisi parantaa kouluruokaa. Parasta koulussa ovat erilaiset
opettajat ja se, ettei tarvitse mennä ulos välitunneilla. Hyvä on myös, ettei ole
liian paljon sääntöjä.
Lucinan ajatukset ovat Senin mielestä tärkeitä. Hän arvostaa erityisesti tasaarvoa. 

Muuttolaatikoiden keskeltä jutustelua
TEKSTI: Anna-Liisa Järvo

Syksy on jatkunut pitkään vaihtelevissa säissä. Tuntuu haikealta jälleen kerran huomata
yhden ajanjakson päättyvän. Olen asunut
alueella Pihlajamäki - Pihlajisto – Viikinmäki
lähes 40 vuotta. Siihen on mahtunut paljon
arkea-juhlaa-iloa-surua-ikävää. Pieni muistelo lienee siis paikallaan.
Koko tämän ajan olen asunut Helsingin
kaupungin nykyisin HEKA Oy:n asunnoissa.
Tällä hetkellä meillä on Pihlajisto-Viikinmäki
alueella 1016 asuntoa ja jos siihen lasketaan
n. 2 ½ henkilöä per asunto, niin määrällisesti
melkoinen porukka J Pihlajamäkeen muutimme v. 1985 ja kun Viikinmäkeä alettiin rakentamaan v. 2002 muutimme tänne. Kiinnostukseni yhteisiin asioihin sai aikaan sen,
että toimin alusta lähtien (myös Pihlajamäessä) kiinteistön eri luottamustehtävissä. Lisäksi Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys on
tullut tutuksi. Henkilöt siellä hoitavat yhteisiä
asioita lämmöllä.
Uudistukset, joita asumisaikanani on tapahtunut, eivät välttämättä näy positiivisesti. Asukasdemokratia on näennäistä. Vaikuttamismahdollisuudet ovat rajalliset-olemattomat! Liian lyhyet ajat lausunnoilla. Moni
10

hekalainen lähettääkin kaihoisat terveiset
Pentti Nurmisen ajalle J Silloin oli henkilökunnalla kasvot. Nyt on sähköinen kasvoton
viestintä vallalla L Asunnot jakaa StadinAsunnot valintakriteerinä tarve, eikä tarvita enää 10 vuoden helsinkiläisyyttä niin kuin
ennen! Nyt kiitoksen puolelle!
Kiinteistön huoltohenkilöstö on valtaosin
tosi mukavaa. KIITOS! Meillä on lämmin tur-

vallinen koti, jossa asua! KIITOS ihanat ihmiset omassa talossa ja naapuristossa! Pitäkää
toisistanne huolta J KIITOS ystävällinen lähi-Alepan henkilökunta! KIITOS hyvät, turvalliset bussikuskit! Hymyillään, halataan kun
tavataan J
Ps. Nyt meni kiitokset kuin Emma-Gaalassa
J (Kiitos myös heille, jotka jäivät ehkä mainitsematta.) 

Pihlajiston ala-asteen 5. d
ajatuksia ruokahävikistä
TEKSTI: Niko Raurala, Nikita Tymchenko, Iida Koivurinta, Zakariye Dool, Liisa Nykänen, Leona Nyman ja Ena Tauriainen

Tällä viikolla meidän koulussa on Tyhjät lautaset-kampanja.
Ruokaraatilaiset katsovat, ottavatko kaikki tarpeeksi salaattia ja pääruokaa. Jokainen, joka syö lautasensa tyhjäksi, saa leiman pahvilautaseensa ympäristöraadin
jäseneltä. Kun viisi leimaa on kasassa, saa jäätelön palkinnoksi.
Ruokahävikkiä voi estää syömällä ruoka lautaselta pois. Nykyään meidän
koulussa ei heitetä niin paljon ruokaa pois. Meidän koulussa on otettu
ruuan pois heittäminen vakavasti. On kiva huomata, että meidän koulussa osataan torjua ilmastonmuutosta.
Minä aina yritän varmistaa, että otan riittävästi ruokaa ja en heitä pois
mitään. Haluaisin myös, että ihmiset söisivät oman lautasensa tyhjäksi.
Kaikkien pitäisi jatkaa samaan malliin Tyhjät lautaset-kampanjan tyyliin.
Oma palkinto olisi hyvä mieli ja ruokahävikin estäminen. Mielestäni tällaisia
viikkoja pitäisi olla useammin ja koko biöjätelaatikko tulisi poistaa, jotta ruokaa
ei pystyisi heittämään pois. Minä aina syön kaikki ruokani ja toivoisin, että muutkin
tekisivät niin. 
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Hämärän huoneen salaisuus
TEKSTI: Mirjam Vihavainen

Karjalan evakko eli nykykielellä sotapakolainen Eeva-Liisa Arola, omaa sukua Marila s.
1943, eli rakastavassa perheessä vanhempiensa Ailin ja Toivon ja isoveljen kanssa.

Eeva-Liisa oli tyytynyt vuosikausiksi.
Kummitäti Inkeri Jääskeläinen (perheystävä, ei sukulainen) kertoi vasta kauan vanhempien kuoleman jälkeen Eeva-Liisan ollessa 40-50 -vuotias, että hän oli mukana
hakemassa Eeva-Liisaa lehti-ilmoituksen
perusteella äidin kanssa kotiin. Viipurin keskustassa Myllymäen aukion läheisyydessä oli
rakennus, missä osa asunnoista oli tuhoutunut pommituksessa. Kummitäti kertoi, että
asunnossa oli ollut useita lapsia, perheen
isällä oli vikaa jaloissa, ehkä sotavamma.
Eeva-Liisa oli kummitädin kertoman
mukaan kastettu kasvattivanhempiensa nimelle sodan epäselvissä oloissa
heidän omaksi 6.8.1943 syntyneeksi
tyttärekseen.
Kummitäti kertoi myös, että kerran
Lahteen oli tullut Eeva-Liisan synnyttäjä-äiti pyytämään, että perhe ottaisi
myös nuoremman velipojan heille, mutta epävarmojen olojen vuoksi äiti ei ollut
rohjennut. Eeva-Liisa oli tuolloin noin neljävuotias ja aikuiset olivat kuulema katsoneet
lasten leikkiä ja todenneet että eivät he tiedä olevansa sisaruksia. Kummitäti oli kertoessaan jo sairas ja reumaattinen ja sanoi,
että ei enää muista nimiä, Eeva-Liisasta se
oli selvästi peittelyä. Kummitäti oli ilmeisesti
luvannut ja vannonut äidille, ettei kerro koskaan, eikä tosiaan kertonut tarkemmin.
Eeva-Liisalle tuli sitten kummitädin puheista vähän hoopo olo, kun hän oli uskonut

Perhe oli ensin asettunut Lahteen missä
asui muitakin Viipurin aikaisia perheystäviä sekä sukulaisia, kuten Eeva-Liisan rakas
mamma eli äidin äiti ompelija Maijastiina
Pamppunen miehensä Salomonin kanssa.
Äidin kangas- ja ompelimoliike jäi pommitettuna Viipuriin, äiti myi aluksi lyhyttavaraa
Lahden torilla ja Eeva-Liisa oli usein päivisin
mamman hoivissa. Äiti oli myös myymässä
Eevi Niva,
markkinoilla eri kaupungeissa ja sittemmin
3 C luokalta.
muutettiinkin Lahdesta muille paikkakunnille aina työtilanteen mukaan. Eeva-Liisa kävi
koulua monilla paikkakunnilla, kunnes perhe
muutti Helsinkiin.
Eeva-Liisa oli toisella kymmenellä, kun
kuuli, että onkin löytölapsi, nimittäin isoäidin
sisko oli tullut käymään ja kysynyt onko tämä
tyttö nyt se Marilan Topin kasvatti? Shokki oli
tytölle melkoinen, mutta äiti oli selittänyt
löytäneensä Eeva-Liisan Viipurin raunioista
ja että nyt hän oli perheen rakas oma Lipuliinanen. Ja hämärän huoneen salaisuudeksikin hän Eeva-Liisaa sanoi. Tähän selitykseen
12

äidin selitykseen raunioista löytymisestään
monta kymmentä vuotta.
Eeva-Liisa oli käynyt tiedon saatuaan Mikkelissä miehensä kanssa tämän eläessä useita kertoja yrittämässä löytää juuriaan luovutettujen seurakuntien arkistoista, mutta ei
ollut onnistunut. Hänellä itsellään on tallessa
virkatodistus ja muita papereita, joista näkyy
tuo kummitädin virheelliseksi kertoma tieto,
että Eeva-Liisa olisi perheen oma lapsi sekä
perheen osoite Karjalan kaupunginosan Kannelkadulla.
Eeva-Liisa ei ollut koskaan nähnyt kyseistä lehti-ilmoitusta, joten etsimme Kansalliskirjastossa mikrofilmeiltä Viipurissa ilmestyneen ”Kansan työ” -lehden ja löysimme sieltä
ilmoituksen 27.8.1943: ”Terve, kiltti kastamaton kuukauden vanha tyttölapsi annetaan
omaksi tai kasvatiksi hyvään kotiin. Vast. tämän lehden konttoriin nimim. ’Tyttölapsi’ ”.
Toinen löytö Kansan Työ -lehdestä oli se,
että Mikkelissä oli kovasti pahoiteltu sitä,
että Viipurin synnytyssairaalan aikoinaan
Lahteen siirretyistä arkistoista ei löytynyt
hänestä merkintää. Eipä voinut löytyäkään,
koska sunnuntain 8.8.1943 lehdessä kerrotaan Viipurin lääninsairaalan avaavan ovensa 1.9.1943 oltuaan suljettuna remontissa yli
vuoden. Sodan aikana oli tuhoutunut suurin
osa rakennuksia ja vesi oli aiheuttanut pahoja tuhoja. Naistensairaalaan tulisi 193 vuodepaikkaa, ihotautisairaalaan 80 ja sisätautisairaalaan 76 paikkaa. ...kirurginen rakennus

miehille oli vielä rakenteilla. Artikkelissa mainitaan, että Suomen huollolla on ollut sairaaloita siellä täällä Viipurissa. Ehkä niistä sairaaloista ei yksinkertaisesti oltu voitu/ehditty
tuoda arkistoja ennen kuin välirauha loppui
ja evakuoinnit alkoivat uudestaan. Mahdollisesti Eeva-Liisa oli syntynyt kätilön avustaessa ja niitäkään merkintöjä ei löytynyt.
Eeva-Liisasta on otettu Familytree DNA
-firman kautta ns. serkustesti ja hän toivoo
saavansa tietoa suvustaan geneettisen sukututkimuksen avulla. Ja nyt onkin jo yli 9000
osumaa, joista osa on aika läheisiäkin sukututkimusmielessä, mutta yhteinen tuntematon esivanhempi on kuitenkin osumien kanssa lähimmillään noin neljän sukupolven takaa. Firma säilyttää näytteitä 25 vuotta ja uusia osumia tulee muutama kuukaudessa. 
Toivottavasti pian löytyy joku todella läheinen… toivovat Eeva-Liisa Arola ja Mirjam
Vihavainen

Eeva-Liisan geneettinen perimä Familytree DNA sivustolla painottuu Suomeen.

Lähteitä artikkeliin ja ohjeita sukututkimukseen:
VirtuaaliViipurin sivut http://virtuaaliviipuri.tamk.fi/
sisältää mm Suomalainen Viipuri 1935 ja puhelinluettelo, kartta ym.
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/asiointi/tyoskentely-kirjastossa#mikrofilmilukulaitteet
Nimeke Kansan työ, aikaväli 18.7.1943 - 5.3.1944
https://www.familytreedna.com/groups/finland/about
https://www.kurrinsuku.net/

Seniorivoimailijat
KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Olemme käyneet kaksi vuotta Fit kuntokeskuksessa. Samuli on loistava ohjaaja, hän kannustaa ja on
huumorintajuinen. Jäämme kaipaamaan Samulia,
kun hän vuoden vaihteessa lähtee koulutukseen. Toivotamme hänelle kaikkea hyvää ja olemme iloisia ja
kiitollisia siitä, että hän on ollut kaksi vuotta tätä aamuryhmää ohjaamassa kaksi kertaa viikossa.
Ryhmässä on aina hauskaa. Vaikka aamulla väsyttäisi eikä viitsisi lähteä niin ryhmässä virkistyy ja on
mukava mieli. Kunto on kaikilla kohentunut paljon.
Ryhmässä ei tarvitse pönöttää, on kotoineen tunnelma. Ei ole merkkivaatepönötystä. Voi tulla millaisissa
vaatteissa vaan ja jumpata oman kuntonsa mukaan.
Myös muilta ohjaajilta on tullut palautetta, että tänne Fittiin on todella mukava tulla, kun on rento tunnelma ja kaikki jumppaavat ahkerasti. Vaikka on ryhmäliikuntaa kaikki ohjaajat opastavat tarvittaessa
myös yksilöllisesti, jotta tekee mahdollisimman hyödyllisesti. Ryhmässä ikähaitari 65-80 joka ei vaikuta
mihinkään koska jokainen tulee itsensä takia ja oman
kuntonsa mukaan. 
Terveisin Marjatta Uusitalo
13

Nuorisopuiston kesä
TEKSTI: Ella Särkijärvi | KUVAT: Terho Paavilainen

H

einäkuussa työnsä aloitti 7 reipasta
kesätyöntekijää Pihlajamäen nuorisopuistossa. Kesätyöntekijät aloittivat
innoissaan työnsä 1.7. ensimmäisenä työpäivänään. Kesätyöntekijät työskentelevät erilaisissa työtehtävissä. Nuorisopuistossa toimi
heinäkuun ajan kahvilan, luontotoiminnan,
liikunnan- ja viestinnän työntekijät.
Nuorisopuistossa järjestettiin ensimmäisellä viikolla jalkapalloturnaus kahdelle eri
ikäluokalle. Turnaus jaettiin kahdelle päivälle
sekä ikäryhmälle. Keskiviikkona 3.7.pidettiin
vuonna 2006-2009 syntyneiden pelit ja torstaina 4.7.vuonna 2001-2005. Näiden kahden
päivän aikana käytiin monia tiukkoja pelejä.
Keskiviikon peleistä tiensä finaaliotteluun
selvittivät Viikin ja Koskelan nuorisotalot.
Tiukan finaaliottelun voitti Viikin nuorisotalo. Kahvila Linnunpesässä kahvilatyöntekijät
leipoivat maukkaita herkkuja myyntiin viikon
aikana. Suurta suosiota saivat vohvelit, täytetyt croissantit sekä letut. Työntekijät saivat
makeista ja suolaisista leivonnaisista paljon
kehuja kahvilan asiakkailta.
Viikon ensimmäisinä päivinä huomattiin
kesätyöntekijöiden oma-aloitteisuus omia
työtehtäviä kohtaan. Viikon aikana nuoret
harjoittelivat uusia työelämätaitoja, omia
työtehtäviään sekä työarkeen totuttelemista. Ensimmäinen työviikko olikin todella nopeasti ohi. Nuoret jäivät innolla odottamaan
mitä seuraava työviikko tuo tullessaan.
Toisella heinäkuun viikolla otettiin uusi
käytäntö käyttöön, toimintaviikot. Toimin14

taviikko sisällyttää jokaiselle päivälle aktiviteettia nuorisopuistossa. Tämän avulla pystymme tarjoamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisaa tekemistä.
Heinäkuun toinen viikko alkoi epävakaalla
säällä, mutta meidän kaikkien iloksi sää oli
alkuviikon jälkeen muuttunut aurinkoiseksi. Keskiviikkona 10.7.rakennettiin yhdessä
puistossa olevien nuorten kanssa jousipyssyjä. Jousipyssyjen rakentamista veti meidän
mahtavat luontotoiminnan työntekijät. Kukaan nuorista ei ollut ikinä rakentanut jousipyssyjä, mutta tätä ei voisi uskoa.
Torstaina 11.7.luontotoiminnan nuoret
lähtivät lapsien ja nuorten kanssa kalaan
Vanhankaupunginkoskelle. Kalareissuista
on tullut jopa perinne meille. Vaikka sää oli
epävakaa, eivät nuoret antaneet tämän haitata. Tärkeintä on kuitenkin yhdessäolo ja uudet kokemukset! Nuorisopuistossa tapahtui
paljon muutakin viikon aikana. Puistoon rakennettiin ulkosali, joka on ollut aktiivisessa
käytössä. Kahvila Linnunpesässä ollaan myös
viikon aikana aherrettu. Viikon aikana kahvilatyöntekijät leipoivat mustikkapiirakkaa,
lettuja, pannukakkua sekä omenapiirakkaa,
nam!
Heinäkuu on jo puolessa välissä! Aika on
mennyt todella nopeasti. Ei uskoisi, että työviikkoja ei ole enää kovin monta jäljellä. Toimintaviikot jatkoivat myös kolmannella viikolla. Tiistaina 16.7. puistossa alkoi neljän
päivän mittainen keppihevoskurssi. Kurssille
osallistui 3 krt enemmän tekijöitä, kun ke-

säkuussa. Liikuntatoimen kesätyöntekijät
viettivät viikkonsa Viikin nuorisotalolla. Kesätyöntekijät pelasivat viikon aikana nuorten
kanssa eri pallopelejä. Vakituinen kalastusreissu pidettiin taas torstaina 18.7. Vanhankaupunginkoskella.
Kesätyöntekijöiden viimeinen kokonainen
viikko starttasi puistossa. Viimeisellä kokonaisella viikolla ollaan järjestetty paljon tapahtumaa. Keskiviikkona 24.7.oli nuorisopuiston oma Action Day. Action Day sisälsi
puistossa huippu koripalloilijan Baboucarr
Bojangin ohjauksella olevaa koripalloa, dronen lennättämistä, pomppulinnassa hyppimistä, grillausta, lettujen paistamista sekä
paljon muuta.
Puiston vieressä sijaitsevassa Pihlajamäen
tekonurmella järjestettiin päivän kunniaksi vuonna 2006-2009 syntyneiden nuorten
jalkapalloturnaus. Turnauksessa oli mukana mm. Viikin ja Koskelan nuorisotalot sekä
nuorten itse rakentamia kaverijoukkueita.
Turnauksessa käytiin monia tiukkoja otteluita. Näitä oli aivan älyttömän mahtava seurata. Kiitos jokaiselle joukkueelle ja yksilölle
turnaukseen osallistumista.
Perjantaina 26.7.nuorisopuistossa järjestettiin nuorten järjestämä musiikkitapahtuma, pivik-tapahtuma. Tapahtuman aikana
aurinko paistoi ja ulkona oli huikeat 30 astetta!
Päivän aikana esiintyi Sliki& Hamuelos, Fibonaji, Laitapuoli, Dollari, Nupe, Kemosabe, Devilbabyjaques sekä Nuarinaqe. 

Asukasyhdistyksen räätälöity Kartanonherran
kierros Forssaan ja Jokioisten seudulle toukokuussa
KUVAT: Terttu Tiitinen ja Elisa Lehtonen

Nautimme maittavan lounaan Museotila Hevossillassa.
Emännän harrastuksena on vanhojen tavaroiden keruu, niille
on pystytetty museoalue, jonka pihassa päärakennus on Flinkin torppa vuodelta 1805.

> Isännän harrastuksena
ovat vanhat autot.
Kuvassa isäntä ja emäntä.

Jokioisten kartanon pihassa retkeläiset kuuntelevat
oppaan tarinaa kartanon värikkäästä historiasta.

Viljamakasiini.

Opastettu tutustuminen kehräämömuseoon.
Vanhoja kangastilkkuja.
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Perinteinen puistojuhla Leikkipuisto Salpausselän pihalla
KUVAT: Anna-Lisa Korhonen ja Elisa Lehtonen

Jussi&Nikkarit viihdyttivät soitollaan.
RaideJokeri-projektin
tilaajan projektipäällikkö Juha Saarikoski
piti juhlapuheen.
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Kulmilta

Bar Jisto | Diamond Summer Tour
TEKSTI: Tate Sundell

KUVA: Kati Sundell

Pihlajiston uudistuneessa ravintola Bar Jistossa järjestettiin kesällä iso Timantti Turnaus
14.6-16.6.2019, jossa terassille oli rakennettu teltttojen alle 6 biljardipöytää ja pelaajia
oli paikalla 96 ympäri Uusimaata.
Pihlajiston asukkaat ja ravintolan suuri
yleisö saivat ensimmäistä kertaa ihmetellä,
mitä kaikkea Pihlajistossa tapahtuu. Tilaisuuden järjestäjänä toimi ravintolan omistaja
Tiuku.
Pelaajat olivat tyytyväisiä järjestelyjen hienoon onnistumiseen. 

Syys- ja talvikauden 2019 tapahtumia Viikin kirjastossa
Mitä tehtäis? Tule mukaan koko perheen puuhapajaan! Lauantaina 16.11. klo 12-14
Satutuokiot torstaisin 28.11. asti klo 9.30-10.00.
Lukupiiri jatkuu syksyllä 2019 seuraavin ajoin:13.11. ja 11.12. klo 17.30-19.
Lukupiiriin ovat tervetulleita uudet ja vanhat jäsenet! Lukupiiri jatkuu keväällä 2020. Seuraa ilmoitteluamme.
Lucian päivän markkinat järjestetään perjantaina 13.12. klo 10-14. Perinteisessä koko Infokeskuksen
järjestämässä tapahtumassa joulumyyjäiset ja Lucia-kuoron lauluesitys.
Tonttupolku 14.12. klo 11-14. Luvassa jouluista puuhaa koko perheelle.
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. Huom! Lapsille ja nuorille oma Lukuvalmentaja
Junior-palvelu. 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
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Kulmilta

Jokeripysäkin
viereisen Harjannetie 1:n
rakennushanke
TEKSTI ja KUVA: Erkki Korhonen

Moni alueemme asukas on ehkä kiinnittänyt huomiota Jokeripysäkin viereen
Harjannetielle ilmestyneeseen rakennusliike Lehdon (Lehto Group Oyj) ilmoitukseen (kuva oikealla). Tiedustelin asiaa yhtiön viestintäjohtajalta Teija Kettuselta ja
sain hankkeen etenemisestä seuraavanlaisen selvityksen.
Harjannetie 1:een tulevan As Oy Helsingin Jokerinraitin hankekehitystä ja aikataulua ei voida vielä tässä vaiheessa ilmoittaa ennen lupa-aikataulujen varmistumista viranomaisilta. Sen jälkeen voimme avata ja vahvistaa suunnitelmiamme
tarkemmin, kun tilannekuva vahvistuu. Siten saamme tuoreeltaan tarkemmat
tiedot seuraavaa kevään asukaslehteä varten! 

Kesäkahvila
Mestassa

Tähän nousevat uudet
Harjannetien talot sillan kupeeseen.

TEKSTI ja KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Mestassa on jo kolmantena kesänä ollut kahden viikon ajan kesäkahvila kesäseteleiden turvin. Kesäseteli on nuorten, yrittäjien ja Helsingin kaupungin
yhteinen hanke, jolla tuetaan nuorten kesätyöllistymistä. Kesäsetelin on tarkoitettu kaikille Helsingin
koulujen 9 -luokkalaisille. Kesäsetelin arvo on 300
euroa, ja Helsingin kaupunki korvaa summan palkkakuluista työnantajalle. Projekti toteutettiin yhdessä asukasyhdistyksen, nuorisotyön ja Vesaisten
kesken.
Kesäkahvilaa pyörittivät tällä kertaa Peppi Bergroth ja Nea Savikko. Nuoret hoitivat kahvilaa itsenäisesti, he leipoivat, keittivät kahvia ja teetä sekä
huolehtivat myynnistä. Tarjoilu oli monipuolista, leipomukset vaihtelivat päivittäin. Tarjolla oli sekä suolaista että makeaa. Moni löysi kahvilan. Asiakkaita
kävi noin parikymmentä päivittäin, aamupäivät olivat vilkkaampia. Tytöt kertoivat, että päivät menivät
nopeasti.
Peppi on käynyt jo lapsena kokkikerhoa, molempia kiinnostaa leipominen, se on heille harrastus ja
se näkyi runsaassa tarjonnassa. Tytöjen oli helppo
tarttua työhön, koska leipominen oli tuttua.
Kun haastattelin nuoria, he totesivat molemmat
kesäkahvilan vastanneen odotuksia. Pari viikkoa oli
kuitenkin riittävä aika. Tytöillä oli myös muuta ohjelmaa kesäksi. Kesätyöstä oli paljon hyötyä, he oppivat
asiakkaiden palvelua, kirjanpitoa, käyttämään tiskikonetta ja keittämään kahvia. Työ oli mielenkiintoista, tytöt kiittivät nuoriso-ohjaaja Erkki Laukkasta,
jonka ansiosta he saivat työpaikan.
Paras kiitos oli tyytyväiset asiakkaat. 
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Tytöt maistavat omia herkkujaan.

KUVA: Anna-Liisa Järvo

Kulmilta
Siivouspäivä-organisaation lanseeraama
kirppistapahtuma on saatu järjestettyä Pihlajisto-Viikinmäessäkin jo muutaman vuoden
ajan. Kuva elokuun kirppikseltä.
Tapahtuma on kaksi kertaa vuodessa toukokuun ja elokuun viimeisenä lauantaina. Myyjiä ja asiakkaita on vaihteleva määrä, koskaan
ei voi tietää, minkälainen tavara menee kaupaksi. Ilma on useimmiten ollut hyvä ja omalle
asuinalueelle vilttipaikan tuominen on helppoa, kun voi katsoa ikkunasta, viitsiikö lähteä,
fiilispohjalla, sillä myyntipaikathan eivät maksa mitään, eikä niitä varata etukäteen.
Pääosin on paikalta lähtenyt ihan tyytyväistä porukkaa, ympäristö on ollut siisti päivän
päätyttyä, Siivouspäivän henkeen ja ohjeiden
mukaan. Ihmisten kanssa on kiva jutustella, ja
tulee ulkoiltua, kuulee usein kommentteja. 

TEKSTI ja KUVA: Elisa Lehtonen

Maya Packalen ja Susanna Kokkonen.

Leikkipuiston kuulumisia

TEKSTI: Emilia ja Emmi | KUVAT: Emmi

Syksy on lähtenyt mukavasti käyntiin Salpiksessa.
Koululaisten suuressa suosiossa ovat olleet takapihan jalkapallokenttä sekä
keväällä liikuntahankkeen myötä saadut uudet pyörät. Pikkulapsiperheet ja koululaiset saivat myös uusia leluja ja leikkivälineitä keväällä Lionsin lahjoittamana.
Leikkipuisto Salpausselän pihaan tullut päiväkoti Louhikko on nyt valmis. Työmaaliikenteen loputtua arki on ollut rauhallisempaa ja koululaisten kotimatka
turvallisempi. Leikkipuiston piha-alueen ollessa pienempi olemme koululaisten,
kerholaisten ja pikkulapsiperheiden kanssa käyttäneet leikkitilaa mahdollisimman monipuolisesti.
Saamme puiston pihalle takaisin leikkivälineet, jotka irrotettiin pihalta ennen
rakentamisen alkamista. Leikkipuistoon kulku helpottuu, kun Pihlajiston Alepalta tultaessa tehdään portaiden viereen portti. Näin myös rattaiden kanssa tulijat
pääsevät helpommin puistoilemaan talviaikana.
Salpiksen aamupäivät pikkulapsiperheiden kanssa:
Maanantai aamupäivisin perheet ovat tervetulleita Salpiksen muksumaanantaihin tapaamaan alueen muita lapsiperheitä. Vaihtuvana teemana ja tekemisenä on ollut muun muassa maalausta, loruja sekä temppurataa, minkä jälkeen on
jutusteltu ja kahviteltu yhdessä.
Tiistaisin ja keskiviikkoisin tarjoamme kävijöille leikkivinkin ulkoiluun. Vinkki voi olla hiekkalinnan rakentamista, pehmoleluajelua tai metsäretki yhdessä
leikkitoiminnan kerholaisten kanssa. Tiistaisin ja keskiviikkoisin voit käydä syömässä omat eväät sisällä ”pikkuhuoneessa”.
Torstaisin leikkipuistossa kokoontuu MLL:n perhekahvila, jossa voi tavata muita lapsiperheitä ja ostaa pienellä hinnalla pikkupurtavaa koko perheelle.
Perjantaisin syksyn aikana 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
pääsääntöisesti 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!
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Luota markkinajohtajaan,
alueen omaan osaajaan.
Kutsu meidät Kotikäynnille.

Asuntoherttua Oy LKV
Viikinportti 2, 00790 Helsinki
viikki@kiinteistomaailma.fi
P. 044 744 7100
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