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Käsissäsi oleva lehti on syntynyt talkoovoimin. Kuten lehdestä toisaalta voit lukea,
lehden päätoimittaja Tuula Suksi kuoli yllättäen vaikeaan sairauteen.
Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV:n tarkoituksena on tutustuttaa alueen asukkaita toisiinsa,
edistää alueemme viihtyvyyttä ja yhteistoimintaa sekä parantaa asuinympäristöä. Yhdistyksen tärkeä ja
näkyvä toimintamuoto on tämä käsissäsi oleva lehti, jota Tuula määrätietoisesti kehitti.
Siksi päätimme asukasyhdistyksen hallituksessa toimittaa se porukalla. Tuula painotti joka käänteessä yhteisöllisyyttä ja
yhteiseen hiileen puhaltamista. Tämä lehti on osoitus sellaisesta toiminnasta.
Tässä lehdessä julkaisemme, kuten Tuula lupasi syksyn numerossa, lisää Pihlajiston ala-asteen piirustuskilpailun satoa. Kiitos
piirtäjille ja koululle kilpailun järjestämisestä.
Tarvitsemme uuden päätoimittajan. Jos itse olet valmis tarttumaan haasteeseen tai tunnet jonkun, joka olisi sopiva, ota yhteyttä
asukasyhdistyksen hallituksen jäseneen.
Ota myös yhteyttä, jos Sinulla on juttuideoita tai haluat juttua jostain tietystä aiheesta. Otamme vastaan kaikki ehdotukset.
Kiitokset kaikille lehtitalkoisiin ja lehden jakoon osallistuneille!
Kesäterveisin
Anna-Lisa Korhonen, toimituksen koordinaattori
Asukaslehti on myös luettavissa
nettisivuillamme www.pihlajisto.com

Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry

Etsimme lehdelle uutta päätoimittajaa.
Ota yhteyttä yhdistyksen
puheenjohtajaan tai sihteeriin.

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 2013:
Marjatta Tahvanainen, puheenjohtaja
marjatta.tahvanainen@gmail.com
Anna-Liisa Järvo, varapuheenjohtaja
annjarvo@welho.com
Anna-Lisa Korhonen, sihteeri
anna_lisak@hotmail.com

Eeva-Liisa Arola
eeva-liisa.arola@suomi24.fi
Elisa Lehtonen
elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi
Anu Lumén
ahalme@welho.com
Silja Muuri-Möykky
sic@elisanet.fi
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Paula Perho
paula.perho@elisanet.fi
Sulo Sallinen
sulo.sallinen@nic.fi
Kati Sundell, kati.sundell@luukku.com
Armi Kuusela, rahastonhoitaja,
armi.kuusela@kotiportti.fi

Nettisivut www.pihlajisto.com: Elisa Lehtonen
Pihlajisto-Viikinmäki Asukaslehti ilmestyy toukokuussa ja marraskuussa ja jaetaan alueen talouksiin

Toimitus:
Anna-Lisa Korhonen, koordinaattori, anna_lisak@hotmail.com
Marjatta Tahvanainen, marjatta.tahvanainen@gmail.com
Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi
taitto: Pia Tuononen/Painorauma Oy

Ilmoitukset:
Anna-Lisa Korhonen, anna_lisak@hotmail.com
Kati Sundell, kati.sundell@luukku.com
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Puheenjohtajan tervehdys
Olemme nyt tehneet tämän lehden, melko lyhyen ajan sisällä jo toisen kerran, amatöörivoimin
päätoimittaja Tuula Suksen yllättävästä poismenosta johtuen. Tämän prosessin aikana on tullut
mieleen, miten vähän me oikeastaan arvostamme muiden ihmisten ammattitaitoa ja osaamista. Tuulan
ammattitaitoa me ymmärsimme kyllä arvostaa jo hänen eläessään ja kerroimmekin sen hänelle. Onneksi. Suurena apuna meillä on ollut myös lehden ammattitaitoinen taittaja.
Yleinen asenne meillä suomalaisilla tuntuu olevan muiden arvosteleminen. Erityisesti poliitikot, virkamiehet tai vaikkapa
taloyhtiön hallituksen jäsenet ovat tekemistään päätöksistä arvostelijoiden lempikohteita. Itse emme kuitenkaan suostuisi niihin tehtäviin vaikka pyydettäisiin.
Virkamiehiä kehuakseni kerron lyhyesti, että rakennusviraston Pihlajamäkeä, Pihlajistoa ja Savelaa koskeva aluesuunnitelma vuosille 2013-2022 on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että se on käsitelty 5.3.2013 yleisten töiden lautakunnassa, jossa se hyväksyttiin
ohjeellisena noudatettavaksi. Sen kohdalla virkamiehet ja –naiset, eri alojen asiantuntijat, ovat tehneet todella hyvää työtä käydessään läpi kaikkien kolmen lähiön ehdotukset ja vielä enemmänkin eli itse jalkautuneet perusteellisesti niin kaduille, puistoihin kuin
luontokohteisiinkin. Pihlajistoon on tulossa useita toivottuja parannuksia, suurimpia niistä Pihlajalaaksoon, sen ympäristöön ja siellä
olevaan leikkipuisto Salpausselkään sekä muillekin ulkoiluteille. Myös katualueisiin kohdistuvia parannuksia tehdään. Tämä kaikki
käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Aluesuunnitelma käsittää yhteensä toistasataa sivua, joten tässä siitä ei voi enempää
kertoa, mutta se on luettavissa rakennusviraston verkkosivuilla (rakennusvirasto/aluesuunnitelmat). Viikinmäki ei ollut mukana tässä
suunnitelmassa, mutta sen nykytilanteesta on lehdessämme katsaus, johon kannattaa tutustua.
Meillä oli vuosikokouksessa kiinnostava keskustelunaihe, sote-uudistus, josta voitte myös lukea tästä lehdestä. Oli mukavaa, kun
väkeä oli tavallista enemmän paikalla ja saimme uusia jäseniä asukasyhdistyksen hallitukseen. Toivotan uudet jäsenet ja muut toimihenkilöt tervetulleiksi mukaan toimintaan!
Tervetuloa myös asukkaat järjestämiimme tapahtumiin!
Hyvää tulevaa kesää kaikille!
Marjatta Tahvanainen, puheenjohtaja
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Tuula Suksi IN MEMORIAM
Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistyksen aktiivi, lehden päätoimittaja Tuula Suksi menehtyi
vaikeaan sairauteen 3.2.2013. Tuula jatkoi ansiokkaasti pitkään julkaistun lehtemme päätoimittajana yli kolmen vuoden ajan, ja piti tasoa yllä samalla määrätietoisesti lehteä kehittäen. Kauan hän ei laakereillaan levännyt eläkkeelle päästyään, kun jo oli tarttunut toimeen jos
toiseenkin. Lehteemme hän kynäili artikkeleita, valokuvasi ahkerasti, ja oli idearikas juttuaiheiden keksijä. Tuulan tunsi alueella ainakin ulkonäöltä moni asukas, hän etsi taukoamatta
juttuaiheita muuta puuhastellessaan. Hän oli mukana myös monen alueen väen kesken tehdyn retken ideoinnissa ja suunnittelussa hallituksessa. Tuula tarttui rohkeasti työhön ja hoiti talkoilla myös lehden ja yhdistyksen ilmoitusten jakelua. Tarkkasilmäisenä lukijana ja rohkeidenkin mielipiteiden esittäjänä työuransa kuvatoimittajana tehnyt Tuula piti juuri sopivan tiukasti kurissa myös nettisivuston
keskustelupalstoineen. Sarkastinen huumori pilkahti kommenteissa aina kun sitä vähiten osasi odottaa. Tuulaa jäimme kaipaamaan myös me Tiirismaantiellä hänen naapureinaan asuneet. Asuintalon asukastoimikunnan puheenjohtajana hän huolehti taloyhtiömme asioista, kuunteli ongelmat ja mahdollisuuksien mukaan ratkoi niitä, myös aikailematta tarttui vaikeisiinkin asioihin.
Hän puuhasteli ihmeempiä mainostamatta talon pihapiirissä siivoten ja touhuten - omaksi ja meidän naapurien iloksi. Voinee todeta, että hän lähti niin sanotusti saappaat jalassa, kovin yllätyksenä Tuulan poismeno meille hänet tunteneille tuli.
Tuulan muistoa kunnioittaen
Elisa Lehtonen

Anu Lumèn IN MEMORIAM
Anu Maarit Lumèn nukkui pois 25. marraskuuta 2012. Hän oli syntynyt 2. huhtikuuta 1959
Helsingissä.
Asuimme Anun kanssa samassa taloyhtiössä jo 1980 – luvun alusta alkaen, mutta tutustuin Anuun oikeastaan vasta sitten, kun olimme yhtä aikaa äitiyslomalla 1989. Siihen aikaan
Anu oli vielä Annankadun postissa töissä. 1990 luvun puolivälin paikkeilla, kun nuorimpien
poikiemme koulutaipaleet alkoivat samalla luokalla Pihlajiston ala-asteella, Anu siirtyi Pihlajamäen postiin töihin. Poikien koulun käynnin myötä, Anu ja minä liityimme Pihlajiston alaasteen vanhempain yhdistyksen toimintaan. Sen toiminnassa olimme mukana koko poikien
ala-asteen käyntiajan. Sen jälkeen Anu kiinnostui Pihlajiston asukasyhdistyksen toiminnasta
ja nautti asukasyhdistyksen järjestämistä retkistä ja oli useimmiten niissä mukana. Oman
taloyhtiön talkoista ei Anu yleensä koskaan jäänyt pois, vaan piti kaikesta yhteistoiminnasta.
Anu oli aina valmis lähtemään teatteriin, elokuviin ja muihin kulttuuritapahtumiin kun siihen tuli mahdollisuus. Anu rakasti
seurata kaikkia TV-viihdeohjelmia ja sarjoja. Näiden lisäksi hän luki paljon kirjoja ja aikakausilehtiä. Anulla oli myös paljon lapsuuden ja työaikaisia pitkäaikaisia ystäviä, joihin hän piti kirjeitse yhteyttä.
Matkussa sijaitseva kesämökki oli Anulle henki ja elämä. Sinne hän aina kaipasi ja viihtyi yleensä koko kesälomansa ajan,
vielä silloin kun omat vanhemmat pystyivät hänen seuranaan siellä olemaan. Mökillä odotti iso piha ja ranta, ja kaikki ne puuhat, joita Anu vielä väsymättä jaksoi puuhastella. Oli kerättävä risuja ja käpyjä pihalta, silloin kun marjat vielä kypsyivät. Loppukesästä odotti kaikki metsän ja pihan marjat keräämistä. Niitä Anu keräsikin ihan roppakaupalla ja säilöi marjoja äitinsä ja
poikansa kanssa tulevaa talvea varten.
Anu sairastui syöpään neljä vuotta sitten juuri kesälomansa lopun aikoihin. Hoidot jatkuivat seuraavaan kevääseen ja sen jälkeen Anu olisi mielellään palannut takaisin vielä työelämään, mutta hänen suureksi pettymyksekseen hän joutui jäämään edelleen sairauslomalle ja sen jälkeen työkyvyttömyyseläkkeelle. Vaikka tämä olikin Anulle silloin suuri järkytys, ei hän milloinkaan
valittanut kohtaloaan, vaan pysyi hänelle tavanomaisen iloisena ja positiivisena. Sairastumisen jälkeenkin Anu jaksoi olla enemmän huolissaan omista pojistaan ja sukulaisistaan kuin omasta sairaudestaan. Vielä viimeisinä viikkoinakin Anu jaksoi keskustella ja olla kiinnostuneempi sairaalan ulkopuolisista tapahtumista, vaikka viimeiset elinviikkonsa hän oli täysin vuoteenomana.
Kaipauksella ystäväsi, Jaana Kumlin
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Uudistunut Alepa avasi ovensa
TEKSTI JA KUVAT: Anna-Lisa Korhonen

Helmikuun alussa olimme pari viikkoa ilman omaa lähikauppaa, Alepassa tehtiin remonttia. Remontissa uusittiin kalusteita, lisättiin hyllyjä, parannettiin valaistusta ja hiottiin lattia. Uudistunut Alepa avattiin ystävänpäivänä helmikuussa.

Mikko Arosillan vasemmalla puolella
Anna Äijälä ja
oikealla Arja Lehtonen.

Kaupassa kävi kova kuhina, kun uteliaita asiakkaita tulvi ovesta sisään. Monelle maistuivat avajaisissa makeat kakkukahvit.
Hyllyjen välissä pyöri tyytyväisiä ihmisiä hakemassa tavaroita,
moni tuote oli sijoiteltu uudelleen. Kiitosta sateli paljon. ”Ei höpö
höpöä, että on oma lähikauppa”. Hienoa, siistiä kuului käytäviltä.
Ryhmäpäällikkö Mikko Arosilta kertoi, että Alepalla on vuokrasopimus useaksi vuodeksi eteenpäin. ”Halusimme parantaa kaupan ilmettä ja tuotevalikoimaa. Emme pelkää, että ostari puretaan. Katsoimme, että on järkevää lähteä kehittämään
myymälää ja tarjota asiakkaille parempaa tuotevalikoimaa. Näin
haluamme viestittää, että olemme tyytyväisiä kauppapaikkaan.
Myynti on selkeästi lisääntynyt viime vuosina”. Saimme Alepan
yhteyteen veikkauspisteen ja Itellan smart postipaikan. Postin
automaatti asennettiin paikoilleen avajaisten jälkeen helmikuussa. Nyt asiakkaat voivat ohjata pakettinsa nettikaupasta Alepaan
noudettaviksi. Automaatista voi myös itse lähettää paketin toiseen automaattiin tai postiin Suomessa ja Virossa.

uudistunut
Alepa pihlajisto
aina aamusta
iltaan!
ma-la 7-23
su 10-23
Päivittäiset antimet
löytyvät helposti
entistäkin laajemmista
valikoimista.
Tervetuloa!

toimituskulut

690
ruokakauppasi netissä

alepa.fi/kauppakassi

Alepa Pihlajisto
Salpausseläntie 11
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naapuri, jonka
tunnet nimestä.

Uudistuksen myötä tuotevalikoima on lisääntynyt 25 %. Nyt
hyllyiltä löytyy lähes 5500 erilaista tuotetta. Tarkoitus on vahvistaa päivittäisostopaikkaa. Täältä löytyvät lähes kaikki päivittäistavarat. Prismaan mennään ostamaan erikoistuotteita, Mikon
mukaan samaan ketjuun kuuluvat kaupat eivät kilpaile keskenään vaan vahvistavat toisiaan.
Myymäläpäällikkö Anna Äijälä on työskennellyt alueemme Alepassa pari vuotta. Alueen asiakkaat ovat tulleet tutuiksi. Hän
viihtyy hyvin nykyisessä työpisteessään ja uudistunut kauppa
lisää entisestään motivaatiota. Henkilökunta tuntui kokonaisuudessaan olevan innoissaan uudistuneesta työpaikastaan. Kauppa on läpikäynyt suursiivouksen ja on nyt nätti, siisti ja ihana.
Postin automaatin kautta on helppo lähettää ja hakea pakettinsa.

Tutkimustyöstä ihmisten pariin
TEKSTI JA KUVA: Marjatta Tahvanainen

Kuluvan vuoden maaliskuun alusta lähtien nimitettiin Malmin seurakuntaan uusi seurakuntapastori. Hänen toiminta-alueeseensa kuuluvat Pihlajamäki, Pihlajisto ja Viikinmäki ja sen vuoksi päätinkin lähteä ottamaan selvää, mikä hän on naisiaan.
Aluksi keskustelimme puhelimessa ja sitten pyysin häntä vielä kirjallisesti vastaamaan muutamiin kysymyksiin. Kävi ilmi,
muun muassa, että hän on nähnyt elämää muustakin kuin papin näkökulmasta.

1. Kuka olet?
Olen Paula Närhi, 49-vuotias pastori ja teologian tohtori. Olen
syntynyt ja viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni pohjoisessa KeskiSuomessa, mutta asunut pääkaupunkiseudulla jo 80-luvun loppupuolelta. Ensin muutin Helsinkiin, sittemmin olen asunut kymmenisen vuotta Vantaalla Pähkinärinteessä ja viimeiset kuutisen
vuotta kahden kissan kanssa Espoon Leppävaarassa. Vapaaaikani kuluu liikkuen, lueskellen ja ystäviä ja läheisiä tapaillen.
Syksyisin olen intohimoinen sienimetsien koluaja. Minulla ei ole
omia lapsia, mutta sisarusteni lapset, tukilapseni ja kummilapseni ovat minulle tärkeitä ja rakkaita.
2. Mistä tulet ja mitä olet tehnyt tätä ennen?
Siirryin Malmille Olarin seurakunnasta Espoosta. Minut on vihitty
papiksi joulukuussa 2009 ja Malmilla olen nyt ensimmäisessä
vakituisessa papin virassa. Olen ns. ammatin vaihtaja eli olen
ensimmäiseltä koulutukseltani fysioterapeutti. Keski-iän kynnyksellä päädyin toteuttamaan haaveeni ja hain opiskelemaan
teologiaa. Valmistuin teologian maisteriksi 2004 ja sen jälkeen
työskentelin muutamia vuosia tutkijana selvittäen naisten pappeuteen liittyvien ristiriitojen yleisyyttä seurakunnissa. Loppujen
lopuksi tutkimusprojekti poiki kirkkososiologian alaan kuuluvan
väitöskirjan, jota tein viimeiset vuodet papin työn ohella. Väittelin
syyskuussa 2012 Helsingin yliopistossa.
3. Miksi hait juuri tätä työpaikkaa? Oliko sen tehtäväalueessa jotain sinua kiinnostavaa, esim. lähetystyö?
Jos oli, niin mistä syystä?
Nautin tutkimuksen tekemisestä, mutta tiesin jo tuolloin, että
oma syvin kiinnostukseni on ihmisläheisemmässä työssä. Siksi hakeuduin tutkimuksen teon rinnalla seurakuntaan töihin. Minut vihittiin papiksi joulukuussa 2009, mistä saakka olen tehnyt
pätkätöitä kolmessa eri seurakunnassa. Malmille houkutti kiinnostavien tehtävien ohella vakituinen virka, josta olen hyvin onnellinen, sillä etelän seurakunnissa yhtä virkaa kohden on paljon
hyviä hakijoita.
En tuntenut Malmin seurakuntaa kovin hyvin entuudestaan,
mutta olin kuullut seurakunnasta paljon hyvää. Myös virkaan
liittyvä työala ja tehtävät tuntuivat kiinnostavilta ja sopivilta. Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu kiehtoivat, sillä nuorena haaveilin lähetystyöstä. Joksikin aikaa tuo haave myös toteutui, sillä
30-kymppisenä olin viitisen vuotta Singaporessa kansainvälisen lähetys- ja koulutusjärjestön hommissa. Tuona aikana syttyi
myös kipinä teologian opiskelusta.
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4. Minkälaisia tavoitteita olet itse asettanut itsellesi työhön
liittyen, vai määrätäänkö ne tiukasti tehtävän tavoitteissa?
Poikkeaako uusi työ paljon edellisistä työpaikoistasi vai
onko seurakuntapastorin työ kaikkialla samanlaista?
Papin perustyö eli jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset
ovat kaikkialla samantyyppisiä. Työala ja tehtävät määrittävät
luonnollisesti työn sisältöä ja tavoitteita, ja seurakunnissa nojataan vahvasti tiimityöhön, mutta papin työssä on mahdollisuuksia muokata työnkuvaansa myös omia taipumuksia, tavoitteita
ja kiinnostuksen kohteita vastaavaksi.
Oma unelmani on, että mahdollisimman monet ja monenlaiset ihmiset voisivat kokea kirkon omakseen. Kirkon sanoma on
uskomattoman hieno: saan olla juuri sitä mitä olen, erehtyvä ja
heikkokin, ja minua rakastetaan ehdoitta. Tätä miettiessä voisinkin asettaa omaksi tavoitteekseni, että myös työssäni pappina uskaltaisin olla oma itseni, erehtyvä ja heikkokin ihminen
ihmisten rinnalla, mutta ihmistä suuremman sanoman välittäjä.
5. Mitkä ovat olleet ensivaikutelmasi toiminta- alueestasi?
Jo näinä muutamina viikkoina olen aistinut täällä paljon yhteisöllisyyttä ja toisista välittämistä. Se on koskettanut. Minua viehättävät alueen kumpuileva maasto ja omaleimainen arkkitehtuuri,
joka havisee nostalgista historiaa.
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Vuosikokouksessa mielenkiintoisia aiheita ja hyviä päätöksiä
TEKSTI: Elisa Lehtonen | KUVA: Lauri Perho

Tarja Tenkula
vastaa kysymyksiin.

Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistyksen PNV ry vuosikokous keräsi mukavasti väkeä maaliskuisena iltana Pihlajiston nuorisotoimen kerhohuoneistoon, tilaan, jota vanhempi väki kutsuu Mestaksi,
nuorison suussa nimi on lyhentynyt Nutaksi.

Kokouksen alkuun oli varattu puheenvuoro
Helsingin sosiaali- ja terveystoimen (sote)
-uudistuksesta. Puhujaksi saatiin kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen
Tarja Tenkula, joka on koulutukseltaan
sairaanhoitaja ja toimii Malmin sairaalassa osastonhoitajana. Hänellä on myös
pitkä kokemus muista terveydenhoitoalan
luottamustoimista, tuntemusta kaupungin ko. organisaation lonkeroista ja vahvat
mielipiteet asukkaiden tarpeista sekä ehdolla keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunginhallitus valmistelee
asioita valtuustolle, ja on näin erinomainen paikka, jossa voi vaikuttaa kaupungin
tulevaisuuteen.
Tämän vuoden alusta sosiaali- ja terveysvirastot on yhdistetty sote-virastoksi.
Muistaa pitää, että valtakunnallinen soteuudistus etenee omaa tahtiaan. Helsingissä ko. virastot on nyt hallinnollisesti yhdistetty, mutta palvelut ovat entiset. Tarkoituksena on vähentää asiakkaiden pompottelua luukulta toiselle, tavoitteena ovat
ennaltaehkäisevä hoito ja palvelukokonaisuudet. Suuret palveluja käyttävät ryhmät
ovat ikäihmiset, lastensuojelu- ja mielenterveys- sekä päihdeasiakkaat. KoillisHelsinki on pitkälti 60- ja 70-luvulla rakennettuja alueita, joissa alkuperäinen väestö
alkaa nyt ikääntyä.

Käytännössä uudesta
virastosta on vasta vähän
kokemusta
Kaikkea ei ole ehditty loppuun suunnitella saati toteuttaa. Tenkulan ehdoton kanta
on, että lähiasemia ja yksiköitä tarvitaan
jatkossakin. Suurisuuntaiset suunnitelmat
ja julkisuuttakin saaneet tutkimukset virastojen yhdistämistarpeista saavat häneltä jyrkän tuomion. Ns. Rädyn raportti
terveysasemien yhdistämisestä kovalla
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kädellä, tulee kaupunginhallituksen sotelautakunnalle käsittelyyn syyskuussa. Tenkula ei tällä hetkellä näe sen hyviä puolia.
Tällä hetkellä niille ei näy perusteita edes
kustannussäästöistä. ”Lama-ajan lapset”
tarvitsevat edelleen runsaasti huolenpitoa,
ja heidän jälkeensä uudella sukupolvella
on suuri vaara syrjäytyä.
Koulujen terveydenhuoltoa ja kotipalveluita on minimoitu, vaikka juuri ne ovat
kohtia, joissa yksittäisen ihmisen hätä ja
ongelmat saataisiin julkishallinnon soteavun piiriin mahdollisimman varhain. On
oltava ns. matalan kynnyksen paikkoja, joissa ihmiset saadaan tarvitsemansa
avun piiriin nopeasti, tällöin riittää vähempikin apu ja hoitotakuuta pystytään noudattamaan. Tässä pienen yksikön onnistumisen mahdollisuudet ovat paremmat
kuin suurella kaikkea palvelua tarjoavalla
sairaalatyyppisellä yksiköllä. Tulevaisuuden haasteena ovat myös ikääntyvä väestö ja maahanmuuttajat, joita tarvitaan
tekemään eläköityvän väen töitä. 75-vuotiaille on alettu tehdä palveluarvioita, joiden avulla turvataan kotona selviytymistä
mahdollisimman pitkään.

museoviraston suojelemaa vanhaa rakennusta.
Suuria linjauksia on ilmeisesti aina välillä tehtävä. 14 kuntaa kattavasta metropolista on ollut puhetta julkisuudessa. Sen
hallinnointi on kuitenkin vaikeaa mutta yhdistymisiä eri toimintojen kesken on pääkaupunkiseudulla ollut jo mm. liikennepuolella ja jätehuollossa (YTV). Mahdollisuuksia muihin yhdistymisiin kartoitetaan.
Palvelualoitetta on myös pohdittu. Tässä
mikä tahansa yksityinen taho voisi tarjoutua ylläpitämään jotain nyt kunnan kustantamaa palvelua. Tämä saatiin päätöksenteossa torjuttua, koska siinä osoittautui
olevan paljon epäselvää ja uhkia. Palvelusetelit ovat käytössä hammashuollossa, missä ne toimivat hyvin. Sen sijaan
palveluseteli esimerkiksi vanhustenhuoltoon ja asumispalveluihin on torjuttu koska
ne eivät toimi kustannuksia ja palveluita
määriteltäessä. Keskustelu niistä kuitenkin jatkuu ja siitäkin lienee selvitys tulossa
myöhemmin.
Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua ja mielipiteiden vaihtoja, osallistujat
saivat vastauksia moniin kysymyksiinsä.

Oma alue on asukkaille
tärkeä

Vuosikokouksen päätöksiä

Helsingissä mahdollisuus listautua minkä
tahansa terveysaseman potilaaksi oman
asuinalueen terveysaseman sijasta ei ole
osoittautunut kovin suosituksi. Siitäkin oli
yhdessä kuulijoiden kanssa helppo tehdä
johtopäätös, että omia lähellä sijaitsevia
palveluja arvostetaan ja tarvitaan. Ensi
vuonna tulee kuitenkin mahdollisuus käyttää myös muiden lähikuntien terveysasemia niihin listautumalla. Malmin sairaala, joka palvelee Koillis- ja Itä-Helsinkiä,
avataan toukokuussa 2014. Siinä tulee
olemaan toimivasti yhdistettynä uutta ja

Vilkkaana käydyn keskustelun jälkeen pidetyssä vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hyväksyttiin viime vuoden tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Kuluvalle vuodelle hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Toimintamme jatkuu aktiivisena kiristyvästä rahatilanteesta huolimatta. Myös suositut retkemme jatkuvat, toukokuussa suuntaamme Loviisaan. Marjatta Tahvanainen
valittiin jatkamaan puheenjohtajana. Hallitus laajeni, koska paikalla oli monta toiminnasta kiinnostunutta henkilöä.

OPASKOIRA – tärkeä ammattilainen
TEKSTI JA KUVAT: Serena Karlsson

Opaskoira on koulutettu työkoira, joka toimii näkövammaisen tai sokean henkilön
päivittäisen liikkumisen apuvälineenä.
Sillä on monia lain suomia oikeuksia,
joista tavallinen turre voi vain haaveillapaitsi nykyään joihinkin ravintoloihin voi
toki hyvin käyttäytyvä kotikoirakin päästä
isäntäväkensä kanssa. Kotikoirilla ei ole
kuitenkaan mitään asiaa kaikkiin ravintoloihin, kahviloihin tai pizzerioihin, ruokakauppoihin, sairaaloihin, uimarannoille, toreille myyntiaikoina jne. Opaskoiralla
on lupa päästä kaikkiin paikkoihin, joihin sen käyttäjä menee. Lentokoneessakin opaskoira matkustaa emäntänsä tai
isäntänsä jaloissa loikoillen, eikä häkissä
ruumassa kuten tavallinen kotikoira.
Suomessa on työssä olevia opaskoiria
kaikkiaan noin 200 kappaletta joista noin
60 koiraa työskentelee pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueella. Meidänkin
asuinalueellamme voi tavata tärkeää työtään tekeviä opaskoiria.
Kun opaskoiralla on valjaat yllään, se
on työssä, eikä sitä saa mitenkään häiritä. Sitä ei saa mennä koskemaan, sille
ei saa puhua eikä sille saa antaa mitään
syötävää. Parempi vain ohittaa koirakko,
ja jos itsellä on koira, täytyy huolehtia, ettei se pääse häiritsemään opaskoiraa.
Jos joutuu oman koiransa kanssa kapealla lenkkipolulla vastakkain opaskoirakon kanssa, olisi hyvä kuuluvalla äänellä

Koirakko
ja peesari.

Opaskoira työssään.

ilmoittaa, että tässä on Musti emäntänsä
kanssa, olemme sivussa, pääsette jatkamaan matkaa! Näin opaskoiran käyttäjä
saa tietää, miksi hänen oppaansa hidasti
menoaan, saattoi jopa pysähtyä. Hänhän
ei näe, että polun varressa seisoo Musti
emäntänsä kanssa.
Vaikka opaskoira nauttii työstään ja
tekee sitä häntä keikkuen, se tarvitsee
myös vapaana oloa ja rentoutumista.
Asuinalueellamme on useita mukavia
koira-aitauksia, joissa opaskoirankin on
hyvä käydä juoksemassa
ja leikkimässä kavereiden
kanssa.
Aitauksessa voi päästä
vaikka rapsuttamaan vapaalla olevaa opaskoiraakunhan kuitenkin kysyy
ensin sen emännältä tai
isännältä luvan. Samalla
voi kysyä lisää opaskoirista, jos asia tuntuu kiinnostavalta!
Kun opaskoiran kanssa
liikkuva henkilö tarvitsee
apua vaikkapa uuden reitin opettelussa, treenausta
nuoren opaskoiran kans-

sa kulkemiseen
k lk i
tai
t i muuten
t vain
i kaveria
k i
harjoituslenkille, hän voi pyytää peesaria avukseen. Peesari on vapaaehtoinen
henkilö, joka takaa koirakon turvallisuuden harjoittelussa. Peesari kulkee koirakon takana eli peesissä- siitä sana ”peesari” on tullut. Peesarin avulla opaskoiran
käyttäjä voi täysin keskittyä koiraansa.
Peesaritoiminta on mielenkiintoista ja
erittäin tarpeellista. Peesareille järjestetään koulutusta eli ihan kylmiltään ei koirakon perään tarvitse lähteä. Rahapalkkaa vapaaehtoisesta toiminnasta ei saa,
mutta siitä saa jotakin paljon parempaa,
nimittäin hyvän mielen- ja kuntokin kohenee peesatessa kummasti, sillä opaskoiran käyttäjät ovat liikunnallista väkeä.
Jos tämän jutun lukijaa rupesi peesaus
kiinnostamaan, lisätietoa voi katsoa peesareiden sivulta www.peesarit.fi
Tietoa opaskoiratoiminnasta löytyy Opaskoirayhdistyksen sivuilta www.opaskoirayhdistys.fi
Serena Karlsson
Helsingin ja Uudenmaan opaskoirakerhon
yhteyshenkilötyöryhmän jäsen ja
peesari Pihlajistosta
http://www.opaskoirayhdistys.fi/
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Kuntavaalit tilastojen valossa –
päätöksiä jokaisen asukkaan arkeen
TEKSTI: Tiina Turkia | KUVA: Henna Juurinen

Viime lokakuussa käytiin kuntavaalit.
Helsingin kaupunginvaltuustossa on
85 jäsentä ja kaupunginhallituksessa
15 valtuutettua. Valtuusto asettaa tehtäviinsä kaupungin muut toimielimet
ja täyttää tärkeimmät virat. Se päättää myös tärkeimmistä taloudellisista
asioista, esimerkiksi talousarviosta
ja eri toimialojen määrärahoista sekä
tuloveroprosentista. Valtuusto päättää
lisäksi mm. yleiskaavasta ja tärkeimmistä asemakaavoista, oppilaitosten
perustamisesta tai lakkauttamisesta
sekä määrätyistä sosiaalietuuksista ja
terveyspalveluista.
Asuinalueemme väkiluku vuonna 2010
oli 11 510 asukasta, joista Pihlajamäessä asuu 7492, Pihlajistossa 2624 ja
Savelassa 1394 asukasta. Asukkaista valtaosa koostuu nuorista aikuisia ja
työikäistä. Vanhusväestön osuus on noin
20 prosenttia. Väestöennusteen mukaan
asukasmäärä jatkaa tasaista putoamistaan 1990-luvun huippulukemista ja on
vuonna 2020 arviolta noin 10 500 asukasta. Väestönrakenne on muuttumassa siten, että ikääntyneen väestönosuus
on jatkuvassa kasvussa. Väestön muuttuvaa rakennetta on huomioitava palvelujen suunnittelussa ja esteettömän liikkumisen ja asioinnin turvaamisessa. Valtuustokaudella 2013 - 2016 tehdään monia tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttavat
asuinalueidemme palveluihin, kaavoitukseen, kunnostus- ja korjaustöihin sekä
monia muita jokaisen arkeen vaikuttavia
päätöksiä.

Äänestysvilkkaus
Koko maassa äänestysprosentti oli 58 %.
Helsingissä äänestys vilkkaus oli 57,4 %,
Espoossa 59,3 % ja Vantaalla 51 %, joka
oli yksi maan alhaisimpia äänestysprosentteja. Matikaisen ja Wassin (2007)
tutkimuksen mukaan alhaisen vaaliosallistumisen voidaan katsoa viittaavan mm.
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kansalaisten poliittisen kiinnostuksen
heikkenemiseen, politiikasta irtaantumiseen, kyynisyyteen ja epäluottamukseen
poliittisia puolueita ja päätöksentekijöitä kohtaan tai jopa koko edustuksellisen
demokratian legitimiteetin eli oikeutuksen rapautumiseen. Vaikka äänestämättömyyteen ei sisällytettäisikään kaikkia
edellä mainittuja tulkintoja, matalaan
vaaliosallistumiseen liittyy kuitenkin käytännön tasolla useita poliittista elämää
vinouttavia vaikutuksia. Ensinnäkin, ku-

ten lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu, äänestysaktiivisuus ei ole jakautunut
tasaisesti äänioikeutettujen kesken, vaan
se on systemaattisesti vinoutunut yhtäältä vanhempien ja toisaalta paremmassa
sosioekonomisessa asemassa olevien
kansalaisten hyväksi. Olen Ylen tulospalvelusta selvittänyt äänestysvilkkautta
meidän asuinalueellemme. Tiedot löytyvät tältä nettisivulta:
http://vaalit.yle.fi/tulospalvelu/2012/
kuntavaalit/puolueiden_kannatus.html

Äänestys aktiivisuus Pihlajistossa ja Viikinmäessä
Alueiden kokonaisäänestysprosentti oli 53,3 %, naiset olivat selvästi aktiivisempia eli
56,4 % heistä äänesti ja miesten tulos oli 43,6 %.

Puolueiden kannatus näkyy alla olevasta kuviosta. Sosiaalidemokraattien kannatus on
vahvaa ja muiden suurimpien puolueiden kohdalta hyvin tasaista.

Pihlajamäki A ja B
Pihlajamäessä on kaksi äänestysaluetta, joiden äänestys käyttäytyminen on hämmästyttävän samanlaista niin kokonaisäänestysaktiivisuudessa kuin jakautumisessa sukupuolen mukaan.

Kaaviossa näkyy sinisellä Pihlajamäki A:n puoluekannatuksen
jakautuminen ja punaisella samat tiedot Pihlajamäki B:stä.

Ketä äänestettiin?
Kotialueellamme asuu edustajia kaikista suurimmista
puolueista: esimerkiksi Miina Kajos Vasemmistoliitto,
Tiina Turkia Vihreät, Vesa Koskela Keskusta ja Catherine Malingrey Kokoomus. Suurimmat äänimäärät saivat kuitenkin henkilöt, jotka ovat mukana valtakunnan
politiikassa eivätkä asu täällä. Naisten äänestysaktiivisuus oli siis kaikilla alueilla korkeampi kuin miesten,
mutta eniten ääniä saaneiden kärki oli miehiä. Vain
Miina sai selkeää kannatusta molemmilla äänestysaluilla Pihlajamäessä. Ylen tulospalvelusta selvitin
kaikilta kolmelta alueelta viisi eniten ääniä saanutta.
Kaikilla äänestysalueilla eniten ääniä saivat Paavo Arhinmäki, Eero Heinäluoma, Jussi Halla-Aho ja Pertti
Arajärvi. Kuviossa ensimmäinen väri (sininen) on Pihlajisto, toinen väri Pihlajamäki A ja kolmas väri kuvaa
Pihlamäki B: alueilla. Violetilla näkyvät kokonaisäänimäärät. Miina Kajokselta on äänimäärät vain Pihlajamäen alueelta, koska Pihlajistossa hän ei ollut viiden
kärjessä. Pihlajistosta viidentenä oli Henna Laakkonen.

Pohdintaa
Viime syksyn vaalit olivat hyvin tärkeät, kun ajattelee
niin kuntaliitoksesta äänestämistä kuin kaupungin palveluiden tarjoamista ja tuottamista asukkaille. Valitut
valtuutetut päättävät, kenen kanssa, millä ehdoilla ja
milloin pääkaupunkiseudun yhteistyötä ja yhdentymistä tehdään. Kuntavaaleissa voi vaikuttaa omien esim. sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuun, saatavuuteen ja hintaan tai
bussireitteihin. Valtuutettujen lisäksi vaalituloksen pohjalta valitaan edustajat mm. lautakuntiin, johtokuntiin, neuvottelukuntiin ja kuntayhtymiin. Esimerkiksi kotikulmillamme
asuvista ehdokkaista Miina Kajos valittiin valtuuston varajäseneksi, lisäksi hän on mm.
uuden sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen. Tiina Turkia toimii HUS:in psykiatrisen
lautakunnan jäsenenä sekä Helsingin käräjäoikeuden lautamiehenä.

Kuva on Pihlajamäen nuorisotalolla olleesta
vaalipaneelista. Panelistit ovat vasemmalta oikealle
Miina Kajos (VAS), Tiina Sandberg (SKP), Tarja Tenkula
(SDP), Vesa Koskela (KESK), Tiina Turkia (VIHR), Heikki
Laaksonen (PS), Tuulikki Tepora (KD),
Catherine Malingrey (KOKO).
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Viikinmäen rakentaminen
puolimatkassa

TEKSTI: Erkki Korhonen | KUVAT: Helsingin kaupunki

Viikinmäen länsiosan rakentaminen on päässyt hyvään vauhtiin. Tässä artikkelissa kuvataan Viikinmäen nykyistä rakentamista sekä Pihlajiston länsireunan suunnittelua. Artikkeli perustuu Viikki-projektin nykyisen johtajan Ina Liljeströmin haastatteluun (3.4.2013) ja aluetta koskeviin suunnitelmiin.

Viikinmäki rakentuu
Vantaanjoen maisemiin
Viikinmäki muodostaa omaleimaisen laaksojen rajaaman kukkulakaupungin, josta
avautuu hienoja näköaloja merelle ja Vantaanjokilaaksoon. Alueen itäosa on valmis,
mutta länsiosaa rakennetaan vielä.
Länsiosan asuinrakennuksista tulee
pääosin kaksi- ja kolmikerroksisia pienkerrostaloja. Onpa joukossa myös kahdeksan Vantaan jokirinteeseen sijoittuvaa
hulppeaa pientaloa. Harjannetien etelä12

pään kerrostalot ovat massiivisempia.
Asuntorakentamisen laatu on varmistettu
suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuilla
ja asemakaavaan liittyvällä rakentamisohjeella.

Luonto ja palvelut lähellä
Viikinmäessä on hyvät ulkoilumahdollisuudet. Puistoalueiksi jäävissä laaksoissa ja Vantaanjoen rannassa on viihtyisiä
kävelyreittejä. Ne jatkuvat Vuoden silta
2010 -tunnustuksen saaneen kevyen lii-

kenteen sillan kautta joen länsipuolen
Pikkukosken uimarannalle.
Pihlajiston ja Viikin keskuksen palvelut
ovat melko lähellä Viikinmäen asukkaita. Viikinmäen itäosassa on oma päiväkoti. Viikinmäen länsiosaan rakennetaan
korttelitalo, johon tulee ala-asteen koulu,
esikoulu ja päiväkoti. Korttelitalon rakentaminen aloitetaan (tai on aloitettu) toukokuussa. Koulu valmistunee ensi vuoden lokakuussa niin, että lapset pääsevät
aloittamaan koulunkäynnin syysloman
jälkeen.

Harjannetien ja Hernepellontien risteyksessä olevalle tontille, rakenteilla olevan
ATT vuokratalon eteläpuolelle on mahdollisesti tulossa päivittäistavarakauppa, mikäli kaupan keskusliikkeet katsovat
hankkeen kannattavaksi. Asiaa selvitellään parhaillaan.
Oman bussilinjamme (71) siirryttyä
Harjannetielle Jouko-kaupunginosalinja
alkaa liikennöidä Hernepellontiellä. Jouko
liikennöi maanantaista perjantaihin. Jouko-linjojen suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti iäkkäiden, liikuntarajoitteisten ja apuvälineiden kanssa liikkuvien
tarpeet. Tarvittaessa kuljettajat auttavat
bussiin tai bussista pois. Joukot liikennöivät pääasiassa tunnin vuorovälillä.
Reittiliikennettä ajavilla Jouko-kaupunginosalinjoilla on joka päivä sama reitti ja
aikataulu.

Asuntorakentaminen
Kun Viikinmäen länsiosa – aluetta halkovan laakson länsipuoli – valmistuu vuosikymmenen lopulla, siellä tulee olemaan
parisen tuhatta asukasta. Asuntoja on tuhatkunta. Tähän mennessä valmistuneita
tai rakenteilla olevia asuntoja on nelisen
sataa. Koko Viikinmäen asukasmäärä tulee olemaan noin 3 500. Asuntoja tulee
olemaan lähes pari tuhatta.
(Viikinmäki talvella 2013)
Alueen valmistuttua vuosikymmenen
loppupuolella vajaa puolet asunnoista
tullee olemaan omistusasuntoja, viidennes valtion tukemia vuokra-asuntoja ja
loput muita asuntotyyppejä.
Viikinmäen länsi-osan asuntojen rakennuttajia ovat kaupungin oman asuntotuotantotoimiston (ATT) ohella Peab Oy,
TA-asumisoikeusasunnot, Asuntosäätiö
sekä FCG ja Saraco Oy. Peab pyrkii toteuttamaan yhden tonteistaan (36115)
ryhmärakentamisena.
Ryhmärakennuttaminen on uudenlainen tapa hankkia asunto omakustannushintaan. Toteutustapa on omatoimirakentamisen ja rakennusliikevetoisen asuntorakentamisen välimuoto, jossa asukkaat
toimivat perustettavan asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaina. Asunto-osakeyhtiö suunnitteluttaa ja rakennuttaa asunnot
ammattisuunnittelijoiden ja rakennuttajakonsultin avulla.

Pihlajiston ostari ja
länsireuna
Pihlajiston ostoskeskuksen toinen päivittäistavarakauppa lopetti toimintansa
vuoden 2009 syksyllä ja liiketila on ollut
tyhjillään siitä lähtien. Alepalla on sen sijaan riittänyt asiakkaita. Alepassa tehtiin
viime helmikuussa iso remontti, jonka yhteydessä liikkeen sortimentti on laajentunut ja parantunut.
Pihlajiston ostoskeskuksen omistajat ovat olleet kiinnostuneita sen uudelleen kaavoituksesta ja rakentamisesta.
Vanhan ostarin tilalle voitaisiin rakentaa
asuntoja ja kivijalkaan ehkä liiketiloja - ja
puistoa. Viikki projektin edellinen johtaja
Heikki Rinne heitti aikanaan ilmaan ajatuksen, voisivatko Pihlajiston nykyisen
ostarin ja sen ympäristön palvelut siirtyä liikenteellisesti ja myös liikkeenpidon

kannalta edullisempaan paikkaan Jokeripysäkin vieressä olevalle varastotontille,
kun tontin vuokrasopimus päättyy. Tontille on kaavoitettu asumis- ja liiketilaa (liiketilaa noin 600 k-m2).
Rakentaminen on nyt tullut ajankohtaiseksi, kun teräsvaraston vuokrasopimus
päättyy kesäkuun lopussa (aikaisemmin
kuin tontin vuokrasopimuksessa on sovittu). Koska Pihlajiston ostarin ja Jokeri-pysäkin viereisen tontin rakentaminen
kytkeytyvät kiinteästi yhteen, olisi luontevaa, että myös Pihlajiston ostarin uudelleenkaavoitus ja järjestelyt käynnistettäisiin samassa yhteydessä kuin varastotontin rakentaminen. Siinä mielessä asia
on hyvissä käsissä, että alueen asemakaavoituksessa on mukana monille pihlajistolaisillekin tuttu arkkitehti Tuomas
Eskola.
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Koululaisten
piirustuksia
Kuvat ovat Pihlajiston ala-asteen luokilta 3 B,
4 B ja 5 A. Koululla järjestettiin syksyllä piirustuskilpailu Oma asuinalueeni
-teemalla.
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Marraskuussa nautimme
Evita-musikaalista Järvenpää-talossa
TEKSTI: Anna-Lisa Korhonen | KUVAT: Lauri Perho

I Matkanjohtaja Elisa Lehtonen ja
teatteriin lähtijöitä.

I Ruokailu tä.
s
ennen esity

KJärvenpää-ta
lo
distyksen puhe n edessä ryhmäkuvassa asuk
enjohtaja Marj
as
atta Tahvanain yhrahastonhoitaja
en ja
Armi Kuusela
etualalla.

Palmumarkkinat
Pihlajiston alaasteella
TEKSTI: Anna-Lisa Korhonen

JYleisku
v
kirpputori a
sta
(Lauri Pe
rho).

I Marjatta Tahvanainen asukasyhdistyksen
pöydän takana (Anna-Lisa Korhonen).

K Rekiajelu oli suosittua koulun pihalla (Lauri Perho).
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Kulmilta

Jätevetemme matka maailmalle
Teksti ja kuva Elisa Lehtonen

Kun vedät wc-pytyn Pihlajistossa, kestää 48 tuntia, kun sen
tuotos on kulkenut viemäriverkossa vedenpuhdistamon läpi
ja päätyy puhdistettuna mereen.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut–kuntayhtymän (HSY) Viikinmäen jätevedenpuhdistamossa saadaan puhdistettua jätevedet
erittäin tehokkaasti. Fosfori-ravinne poistetaan yli 95 % ja typpiravinne 90 %, mikä ylittää ympäristölupavaatimukset. Ympäristölupavaatimuksia tehokkaampi toiminta onkin HSY:n panostus
Itämeren hyväksi. Viikinmäki on kuormituksen perusteella Pohjoismaiden suurin jätevedenpuhdistamo. Seitsemän kunnan alueelta, Mäntsälän eteläosista ja Pornaisista asti, johdetaan viemäritunnelien kautta yli 800 000 ihmisen jätevedet Viikinmäkeen
puhdistettavaksi. 85 % käsitellystä jätevedestä on asumisjätevettä ja 15 % teollisuuden tuotosta. Viikinmäessä puhdistetaan pääkaupunkiseudun pohjoisen, keskisen ja itäisen alueen
jätevedet ja Espoon Suomenojalla taasen käsitellään länsipuolen osuus noin kolme kertaa pienemmällä puhdistamolla. Blominmäen puhdistamo Espoon pohjoisosassa korvaa Suomenojan vuonna 2020. Viikinmäessä talvella 2013 alkanut laajennus
kasvattaa laitoksen kapasiteetin maksimiin ja maan alle rakennetaan yhdeksäs, biologinen käsittelylinja. Linja valmistuu 2014
keväällä, mutta maan päällä näemme rakennusvaiheesta oikeastaan vain keväällä 2013 hienoisen työmaaliikenteen kasvun.
Se hiipuu syksyyn mennessä.
Väki ei alueella vähene eikä pidot parane, jos huomioidaan
ensimmäisen vaiheen eli mekaanisesta puhdistuksesta lähtevä haju puhdistamon sisätiloissa. Hyvin pitää laitos nämä mölyt
mahassaan maan alla, päinvastoin kuin sitä edeltänyt Viikin jätevedenpuhdistamo, joka oli toiminnassa vv. 65-94. Ensimmäisessä puhdistusvaiheessa kauhotaan vedestä pois kaikki kiinteä
jäte (tekohampaista, kännyköistä ja vaatteista pumpulipuikkoihin ja leluihin). Ne menevät poltettavaksi ja niistä saadaan lämpöenergiaa. Tämän jälkeen vesi on valmista puhdistusprosessin
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muihin vaiheisiin; rinnakkain tapahtuvaa kemiallisen ja biologisen puhdistuksen vaiheisiin. Yhteensä prosessissa on 6 vaihetta
tulopumppauksen ja poistotunnelin lisäksi. Laitoksen altaissa on
jätevedellä kierrettävänä noin 24-tunnin puhdistusprosessi. Puhdistuksessa prosessista poistetaan lietettä. Liete johdetaan ensin
reaktoreihin mädätettäväksi ja mädätyksessä syntyvä biokaasu
hyödynnetään puhdistamon lämmön ja sähkön tuotannossa. Sen
jälkeen liete kuivataan ja kuljetetaan Sipoon Metsäpirtin kompostointikentälle. Kompostointi kestää noin 6 kuukautta ja sen jälkeen
myyntiin saadaan Metsäpirtin multaa.
Viemäriverkostoon ei vessanpytyn kautta kuulu kuin vesi, orgaaninen tuotoksemme uloste, urea ja vessapaperi. MITÄÄN
MUUTA EI SAA VETÄÄ WC-PYTYSTÄ tai kaataa viemäriin altaista.
Hyvää pytty-tietoa kannattaa käydä kurkkaamassa Pytty-kampanjan sivuilta www.pytty.fi. Materiaali soveltuu myös taloyhtiöiden
käyttöön ja ehkäisee siten myös kiinteistöjen omien viemäreiden
tukkeutumista ja vahinkoja.
Itämeri on Pääkaupunkiseudun edustalla puhdistunut 70-lukuun verrattuna huomattavasti, samoin käyttötottumuksemme
ovat ympäristön kannalta parantuneet. Tekniikan tehostuminen ja
näiden asioiden huomioiminen yleensäkin on kehittynyt ja asennekasvatus on tehonnut. Vaikka meillä on runsaasti vettä jota
käyttää on vedenkulutuskin tehostunut; 70-luvulla kulutimme
470 litraa/henkilö/vuorokausi, nyt enää 155 litraa. Tästä vedenkulutuksesta noin 65 litraa kuluu henkilökohtaiseen hygieniaan,
40 litraa wc:n huuhteluun, 20 litraa pyykinpesuun ja 35 litraa
keittiössä. Vain pari litraa kuluu juomana.
Lisää mielenkiintoista tietoa arkielämästä ja elämän eliksiiristä vedestä löytyy: www.hsy.fi, www.vesijalanjalki.org, www.itameri.com, www.vesionperusoikeus.fi, www.pytty.fi

Peli-iltoja Mestassa
Teksti ja kuva Elisa Lehtonen

Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys päätti kokeilla Mestan
käyttöä teemallisiin avoimiin oviin. Aiheeksi valittiin pelit ja ajankohdaksi joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai. Tilassa on
mahdollisuus pelata mm. pingistä ja lautapelejä kuten shakki,
Halma ja Afrikan tähti, ja aktiiveilta kotoa löytyi korttipakka ja
ohjeitakin. Kovin moni ei kaupungin nuorisoasiain Pihlajiston kerhohuoneistoon Mestaan (Nutaan), vielä kevätkaudella eksynyt.
Katsotaan, saammeko illoille jotain jatkoa syyskaudella. Kuvassa
nuoriso-ohjaaja Erkki Laukkanen ja alueen nuorisosta Kiia ja
Minnea Laine sekä Reko ja Reea Sottinen, kera vanhan kunnon
jääkiekkopelin sekä pingispöydän kimpussa.

Kulmilta

Kiinteistömaailman
stipendi
Teksti ja kuva Jyrki Matilainen

Jopo odottaa saajaansa
Kiinteistömaailman toimistossa.

Uuden asuntomyymälämme peruskivenä on paikallisuus. Haluamme olla aktiivisena toimijana yhteisössämme ja lahjoitamme vihreän Jopo-pyörän sellaiselle neljäsluokkalaiselle Pihlajiston ala-asteella, joka on
osoittanut olevansa arvojemme mukainen oppilas ja
kaveri luokkatovereilleen. Kiinteistömaailman arvoihin
kuuluvat ”yhtenä joukkueena” ja ”rohkeasti erilainen”
ja toivomme että Pihlajiston ala-asteen kahden eri neljännen luokan oppilaat valitsevat keskuudestaan oppilaan, joka on suvaitsevainen ja kaveri myös ”erilaisille” luokkakavereilleen. Haluamme siis tukea opettajien
ponnisteluja koulukiusaamista vastaan ja suvaitsevaisuuden lisäämisen puolesta.

Kykyilta 2013
Teksti ja kuvat Cem Herdem & Heta Hurme, 5.B

Pihlajiston ala-asteella järjestettiin Kykykilpailu 27.3.2013.
Aiempina vuosina on järjestetty kykykatselmus jossa voittajia olivat kaikki. Tällä kertaa valittiin kuitenkin voittaja, koska
Helsingin koulujen väliset kisat pidetään toukokuussa ja meidänkin koulusta haluttiin kilpailija mukaan. Ennen kykykilpailua pidettiin karsinta, jonne tuli paljon upeita esityksiä, joista
yhdeksän pääsi jatkoon ja esiintymään Pihlajiston ala-asteen
koulun väelle.
Kilpailussa nähtiin tanssia, akrobatiaa, lauluja, sekä soittoa.
Tämän vuoden voittaja oli Khalid (5.A), joka esitti laulun. Hän
edustaa kouluamme toukokuussa joko Nosturissa tai Gloriassa
pidettävissä finaaleissa.
Tänä keväänä kouluumme on myös perustettu oppilaiden
mediatiimi. Mediatiimiin valittiin 4. ja 5. luokkalaisia oppilaita.
Tiimi kuvasi Kykykilpailua iPadeilla ja digikameroilla sekä kuvaavat jatkossa muita koulun yhteisiä retkiä ja tilaisuuksia. He
hoitavat myös muita tekniikkaan liittyviä asioita, kuten
valoja ja musiikkia.

5.-luokkalaisten
tyttöjen tanssiryhmä.

Kilpailun voitti
5.-luokkalainen Khalid.

Kuulen kävelykepin kopinaa. Kumara hahmo köpöttelee minua
vastaan. En kiinnitä asiaan kummempaa huomiota, jatkan vain
suoraan eteenpäin. Äkisti tämä seisahtuukin ja tarkkaa minua tiukasti. Toljotan, kunnes tajuan, etten oikeastaan edes tunne henkilöä. Olisin jatkanut matkaani, vaan vastapuolipa kohottaa käden.
”Rrrkl. Hittolaene” sihahtaa häneltä. Havaitsen hänen katseensa nauliintuvan maassa lojuvaan sanomalehteen. Lehti on
vanha, notta kuitenkin sadattelee kuin näkisi
aviisin ensi kerran. Katson tarkemmin etusivua,
jossa komeilee iso leijona kani
suussaan. ”Eip ou immeisen morraal palajoo kaheksaskymmenes vuuves muuttuna. Vielä muistan nuapurin Peran jänön
vuonna 1933. Hoevael sit ko ommoo pienokaest.”
Hän nostaa hattuaan ja tekee kunnioittavan eleen.
Olisin ajatellut juuri paasata ekologisen lähiruoan puolesta ja
siitä, kuinka nerokas idea on syöttää eläintarhan leijonia kaupungista löytyvillä citykaneilla. Pitkäkorviahan on riesaksi asti.
Ainakin median mukaan.
Uranuurtajalla tuntuu olevan vahvoja emootioita kyseisen asian suhteen ja kohottaa nyt molemmat kätensä äskeisen lisäksi.
”Kahos ny tarkkoo minuva. Muista aen laps pien - suojella elämöö.” Nyökkään vakavana.
Nyt hän pistää kätensä taskuun ja vetäisee sieltä hansikkaat.
Jatkaa sitten menojaan, jolloin jään katselemaan hänen jälkeensä. Äkkään sitten toisen kaninkarvakäsineet ja jatkan itsekin
matkaani, hymyillen.
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SEURAKUNNAN
K E S Ä T O I M I N TA A
Messu Pihlajamäen kirkossa sunnuntaisin klo 10.
Kesäpiiri joka toinen ke klo 13.

• Pihlajiston seurakuntakoti 5.6.,19.6. ja 28.8.
• Pihlajamäen kirkko 3.7.,17.7. ja 14.8.
Suvilinnun laulut yhteislauluhetki Pihlajamäen
kirkossa ke 29.5. klo 18.
Päiväretki Mustasaareen ke 31.7.
Bussi Pihlajistosta Alepan edestä klo 9.15.
Paluu n. klo 15.30.
Ilm. kirkolle p. 09 2340 4427 viim. 24.7. klo 15.
Diakoniapäivystykset Malmin kirkolla 3.6.–30.8.
ma, ke ja to klo 10–11 p. 09 2340 4481.

Heikki Koivisto
Architect M.Sc., SAFA

Tarkemmat tiedot Kirkko- ja Kaupunki-lehdestä ja

www.helsinginseurakunnat.fi/malmi

Arkkitehtuurityöhuone Heikki Koivisto
Salpausseläntie 12-16 E 79
00710 Helsinki, Finland
Tel. 09 387 7676, GSM 050 461 1987

PIHLAJAMÄEN FYSIOTERAPIA
&HIERONTA & AKUPUNKTIO
• fysioterapia • hieronta • jalkahoito
• elektrolymfa • akupunktio Myös kotikäyntejä!
KOSMETOLOGIN VASTAANOTTO
Kasvohoidot ja SPA-hieronnat (myös lauantaisin)
Graniittitie 1 C (katutaso ostaria vastapäätä), 00710 Helsinki
Puh. 09 387 9878 www.rajakaski.ﬁ TERVETULOA!

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

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

joka 10. housun lyhennys ilmainen

puh. 046 627 5743
[[[TMLPENMWXSREWYWXILYSPXS½
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Ketokivenkaari 32
00710 Helsinki
Puh. 387 3215

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

KIVIALAN OSAAMISTA JO 75 VUOTTA

Parturi-Kampaamo JUSTU
• Pihlajamäessä
• Narinkkatorilla Kampissa
• Abrahaminkadulla

Terv
tutu etuloa
stum
aan!

Avaamme uuden liikkeen piakkoin
HIUKSEN HIENON, Viikinportti 4.
Tervetuloa myös ilman ajanvarausta!!!
Meripihkatie 3.

Puh. 09 387 7186

Leikkipuisto Salpausselkä
kutsuu kesänviettoon:
Leikkipuisto on avoinna klo 9.00-16.00
Lauluja, leikkejä ja mukavaa yhdessäoloa
Kesä-heinäkuussa lämmin ruoka klo 12.00
(alle 16 v.)
(omat ruokailuvälineet ja muut eväät mukaan)
Retkiä ja teemapäiviä, ohjelmasta tarkemmin
puiston ilmoitustaululla.
Lisätietoja puistosta puh. 3105 7553

TERVETULOA!

Teemme kukkasidontatöitä
kaikkiin tilaisuuksiin!
Viikintori 3, 00790 Helsinki
viikki@kaivokukka.fi, puh. 0207 528 588
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Kauneushoitola

TUULIKKI

TOTEUTAMME UNELMIA

Tuija Hasu
SKY-kosmetologi

Muista
rtit!
lahjako

PIHLAJAMÄEN OSTOSKESKUS
Meripihkantie 3, 00710 Helsinki
Puh. 09-374 3584
www.kauneushoitolatuulikki.ﬁ

MYYMME:
s #HEVROLET s /PEL
s ÁKODA s 3UBARU

EST 1986

Bremerin Kukka
- sidontatyöt
- leikko- ja ruukkukukat

Avoinna
joka päivä

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

Helsinki Viikki
Hernepellonkuja 12

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

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

