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Aamukahville menossa ravintola Amandikseen Naantalin vanhassa kaupungissa.
Matkanjohtajamme Elisa Lehtonen.

Kultarannan puutarhassa opas kertoi tarinoita Alfred Kordelinin patsaan äärellä.

Pääsimme graniittilinnan pihallekin, koska presidentti ei ollut vielä 

muuttanut kesäasuntoonsa.

Kultarannan 
laiturilta oli 
huikeat näköalat 
Naantalinlahdelle.

Louhisaaren 
kartanolinna Askai-
sissa on marsalkka 

Mannerheimin 
syntymäkoti. 

Sen pihapiirikin henki 
historiaa.

Louhisaaren sisätiloissa oli nähtävää ja kuunneltavaa oppaan johdolla. 

Saimme jättiannoksen tietoa kartanolinnan muinaisesta elämästä.

Nämä ihmiset tekivät päivästä onnistuneen.

TEKSTI JA KUVAT: Tuula Suksi

Retki 
Kultarantaan ja Louhisaareen
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Pääkirjoitus syksyllä 2011

Kyläämme on joskus kutsuttu ikäväksi ja rumaksi lähiöksi. Vielä mitä! Tietenkin Pihlajisto 
näyttää 70-luvulla rakennetulta aikansa näköiseltä alueelta. Viikinmäestä tulee 
2000-luvun alun helmi. Meillä on täällä taloyhtiöillä hyvin hoidetut pihat isoine puineen. 
Bussiyhteydet ovat hyvät. Bussi 550 kulkee kymmenessä minuutissa Itäkeskukseen ja
parissa minuutissa Oulunkylän asemalle. Koirapuisto on Lahdentien vieressä ja lisäksi 
koirapuistot Savelassa ja Pihlajamäessä. Meillä on hyväksi kehuttu ala-aste, leikkipuisto 
Salpausselkä ja sen takana urheilukenttä mm. lento- ja koripallon pelaamiseen. Täällä on turvalliset päiväkodit ja lapsille 
pulkkamäkiä, joissa ei tarvitse varoa autoja. Lähellä on Savelan skeittipuisto ja sen kupeessa Tyttöjen puisto.
Lähin avantouintipaikka löytyy Pikkukoskelta ja hiihtoladuille pääsee ilman autoa. Ulkoilumahdollisuuksia on paljon.
Kyllä täällä kelpaa asua. Tietenkin on aina omasta aktiivisuudesta kiinni miten hyvin haluaa viihtyä!
Olemme koonneet tämän lehden pääosin lukijoiden toivomuksista. Kerromme esim. avantouinnista ja loistavaa 
työtä tekevistä pihakummeista ja esittelemme päiväkoti Vikkerin. On mukavaa, että lukijat esittävät toivomuksia. 
Kertokaa meille mistä haluatte juttuja. Me pyrimme toteuttaamaan ne.  

Kiitän kaikkia lehtitalkoisiin osallistuneita.

syysterveisin
Tuula Suksi, päätoimittaja

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 2011:

Marjatta Tahvanainen, puheenjohtaja
marjatta.tahvanainen@gmail.com
Anna-Lisa Korhonen, sihteeri
anna_lisak@hotmail.com
Eeva-Liisa Arola
eeva-liisa.arola@suomi24.fi 
Anna-Liisa Järvo
annjarvo@welho.com
Elisa Lehtonen, nettisivut
elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi 

Silja Muuri-Möykky
sic@elisanet.fi 
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 

Pihlajisto-Viikinmäki Asukaslehti ilmestyy touko- ja marraskuussa ja  jaetaan alueen talouksiin

Toimitus:
Tuula Suksi, päätoimittaja, tuula.suksi@welho.com
Anna-Lisa Korhonen, anna_lisak@hotmail.com
Kati Sundell, kati.sundell@luukku.com
Marjatta Tahvanainen, marjatta.tahvanainen@gmail.com
taitto: Päivi Salminen/Painorauma Oy
Ilmoitukset: Anna-Lisa Korhonen, anna_lisak@hotmail.com

Olemme koonneet tämän lehden pääosin lukijoiden toivomuksista. Kerromme esim. avantouinnista ja loistavaa 
työtä tekevistä pihakummeista ja esittelemme päiväkoti Vikkerin. On mukavaa, että lukijat esittävät toivomuksia. 

Asukaslehti on myös luettavissa nettisivullamme www.pihlajisto.com
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Puheenjohtajan tervehdys
Haluaisin sanoa muutaman sanan vaikuttamisesta ja sen tuloksista. Viime aikoina kaupungin viranomaiset ovat alkaneet entistä enem-
män ottaa huomioon kaupunginosayhdistysten mielipiteitä, jopa kysyä niitä. Aktiiviset kaupunginosayhdistykset ovat vuosien ja vuosi-
kymmenten mittaan tehneet paljon omien alueidensa ja asukkaidensa hyväksi ja se on tullut huomatuksi. Tästä on monia esimerkkejä. 
Muistamme  lehtienkin palstoilla kerrotun asian Kumpulan satamaradasta, jonka tilalle kaupunki on halunnut tehdä bussikadun oikotienä 
Pasilaan Kumpulanlaakson läpi nykyisen puiston ja kevyen liikenteen väylän kautta. Kumpula-seura kannattajineen vastusti sitä mielen-
osoituksin ja kirjelmin ja vastustaa edelleen. Aktiivinen toiminta on ainakin toistaiseksi onnistunut pysäyttämään suunnitelman ja asiasta 
neuvotellaan. 

Esimerkkinä taas viranomaisten pyytämistä mielipiteistä on vaikka se, että poliisiviranomainen saattaa kysyä meiltä asuinalueemme 
edustajina ja siis ”asiantuntijoina”, minkälaisia ovat ne ongelmat omalla alueellamme, joihin poliisin tulisi puuttua. Niitähän ei aina huo-
maa sivusta päin katsoen eikä poliisin virka-ajan puitteissa, varsinkin kun resursseja vähän väliä supistetaan. 

Osallistuin muutama viikko sitten HELKA:n (Helsingin kaupunginosayhdistykset ry) puheenjohtajien kokoukseen. Siellä kerrottiin, että kau-
punginvaltuuston demokratiaryhmän loppuraportti on valmistumassa ja  demokratiaryhmän kokous 20.10. pidetään kaikille avoimena virtuaa-
lisena verkkokeskusteluna. Tämän lehden ilmestyessä tuo kokous on jo ohi, mutta tätä kirjoitettaessa vielä edessä. Toivottavasti ainakin jotkut 
ovat huomanneet sen asian meidän omilta nettisivuiltamme, joiden sivupalkista näkyvät monet kaupungin tapahtumat, ja ottivat osaa keskus-
teluun. Kaupunkidemokratian tarkoituksena hyvin lyhyesti sanottuna on antaa enemmän valtaa kaupunkilaisille. Kts. Http:/demokratia.hel.fi .

Yksityisenä kansalaisena voi nykyisin ottaa kantaa moniin eri asioihin vain istumalla kotona tietokoneen ääressä tai sitten lähteä 
ulos osoittamaan mieltä jonkin tietyn asian puolesta. Eräs vaihtoehto on vaikuttaa asukasyhdistyksen kautta ottamalla meihin aktii-
veihin yhteyttä joko  tietyssä asiassa, tai tulemalla itse mukaan toimintaan. Lisävoimat olisivat hyvin tervetulleita. Mieti, olisiko sinun  
kyvyilläsi ehkä jotain käyttöä juhlavuonna 2012. Vain osallistumalla voit vaikuttaa.

Kun Pihlajiston koulun kentälle saatiin vihdoin neljä komeata valonheittäjää eli kunnon valaistus luistelijoille pimeiksi talvipäiviksi ja 
-illoiksi, lopetettiinkin kentän jäädyttäminen. Selitykset eivät mahdu tälle palstalle, mutta kuinka monelta lapsi-ikäluokalta onkaan jo 
jäänyt oppimatta koko luistelutaito? Nyt olemme päättäneet yhteistyössä koulun rehtorin sekä koulun johtokunnan ja vanhempaintoi-
mikunnan kanssa  yrittää vaikuttaa asiassa kaupungin virastoihin, kun pelkästään koulun pyynnöt eivät ole auttaneet. Löytyisikö mui-
takin, jotka voisivat yrittää vaikuttaa asian puolesta? Toivon, että asiasta päättävät viranomaiset ymmärtäisivät ajatella asiaa paljon 
kaukonäköisemmin ja monipuolisemmin kuin tähän asti.

Hyvää syksyn jatkoa! 

Marjatta Tahvanainen, puheenjohtaja

Sisältö:
Kansikuva: Marjatta Tahvanainen         
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Tänään, kuten kaikkina arkipäivinä, tonneittain syömäkelpois-
ta ruokaa kuljetetaan kaatopaikoille. Yksityistalouksien lisäksi 
tätä ylijäämää tuottavat kaupat, elintarviketeollisuuden yrityk-
set sekä verovaroillamme ylläpidetyt laitokset; siis koulut, sai-
raalat jne.
Nääs kun Suomen lainlaatijat ja viranomaiset ovat päättäneet, 
että kaikenlainen ylijäämäruoka on jätettä, joka kuuluu kaato-
paikalle. Missään nimessä sitä ei saa jakaa eläkeläisille, opis-
kelijoille, työttömille tai muille vähävaraisille. Tätä järjetöntä 
tuhlausta päättäjät perustelevat ruoan hygieenisyyteen liitty-
vin argumentein.

Olen varma, että enemmistö meistä tavallisista suomalasista 
paheksuu ruoan haaskausta. Mutta miksi me sallimme tämän? 
Mitä lampaita meistä on tullut, ettemme joukolla ryhdy vastus-
tamaan säädöksiä, jotka sotivat tervettä järkeä ja oikeudentuntoa vastaan? 

Olisipa seuraavissa eduskuntavaaleissa ehdokas, joka tosissaan lupaisi lähteä toimimaan sen puolesta, että kelvollinen ylijäämä-
ruoka päätyy tarvitsevien ravinnoksi. Hänelle antaisin ääneni, olisipa puolueensa mikä tahansa, vaikka Vasemmistolaisoikeistolainen 
ViherPersus. 

Tervettä järkeä

tamaan säädöksiä, jotka sotivat tervettä järkeä ja oikeudentuntoa vastaan? 

TEKSTI: "Naiseläjä" | KUVA: HSY/Jenni-Justiina Niemi
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Salpausseläntie 12-16, 00710 Helsinki
Puh. 3505 620
Fax 3505 6235

Mukavaa Joulun odotusta...

töyhtiön tulorahoituksella, toisin sanoen asuk-
kailta ennakkoon ja myös jälkikäteen kerätyillä 
vuokratuloilla. Selvyyden vuoksi on todettava 
että veronmaksajan euroja ei tämän peruskor-
jauksen toteuttamiseen käytetä. Haastetta on 
riittänyt myös kiinteistöyhtiön toimihenkilöille, 
koska rakennuttajatehtävät on hoidettu oman 
työn ohella. Paikallisvalvojan tehtävät on hoita-
nut RI Kari Lehtinen. 
Kokemuksesta voidaan kertoa, että linjasanee-
rauksen on valmistauduttava huolella. Ensin on 
teetettävä riittävän laaja kuntotutkimus korjat-
tavista viemäreistä ja vesijohdoista rakennuk-
sen sisällä sekä viemäreistä rakennusten ulko-
puolella. Tämän jälkeen on hankeohjelman te-
kemiselle tarvittava vähimmäistieto olemassa. 
Ennen varsinaista suunnittelua on hyvä miettiä 
mitä korjataan ja miten, hankeohjelma tekemi-
sen yhteydessä tulee päätetyksi 80 % tulevista 
kuluista. Siksi hankeohjelman tekemiseen kan-
natta käyttää aikaa ja eri ammattilaisia. Tämän 
kohteen pääsuunnittelijana on toiminut arkki-
tehti Riikka Ahonen. Asialle on eduksi, jos ti-
laajan/rakennuttajan puolelta löytyy sellaista 
osaamista ettei suunnittelijat yksin tee ratkai-
suja tilojen käyttäjän tai maksajan puolesta. Ti-
laajan on pystyttävä ohjaamaan ja haastamaan 
suunnittelijoita etsimään korjausohjelmaksi 
vaihtoehtoisia ja tarkoituksenmukaisia ratkai-
suja. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puo-
liksi tehty.

Urakkaohjelman tekemiseen on myös paneu-
duttava huolella. Ei riitä, että kaupalliset asiat on 
tarkkaan määritelty. Aikataulu työsuoritukselle 
on osattava tehdä niin että se on riittävän haas-
tava, muttei kuitenkaan epärealistinen. Tärkeintä 
on tietysti tehdä urotöitä työsuorituksen loppu-
tuloksen osalta eikä aikataulun osalta.
Urakkakilpailun onnistuminen on myös mones-
ta asiasta kiinni. Työsuorituksen onnistuminen 
edellyttää, että pääurakoitsijan organisaatios-
ta löytyy ainakin yksi toimihenkilö jolta löytyy 
riittävä ammattitaito ja kunniahimo lopputu-
loksesta. Tämän kohteen osalta sellaiseksi on 
osoittautumassa Reno-Rakennus Oy:n projek-
tipäällikkö Seppo Heikkinen ja vastaava työn-
johtaja Ossi Rajanne. 
Linjasaneerauksen urakka-aikaa on vielä jäljellä 
14 kuukautta. Miten kirjoituksen alussa lainattu 
kansanviisaus jatkuu, jää nähtäväksi.

Pihlajisto 10.11.2009
Pentti Nurminen
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Urakkakilpailun onnistuminen on myös mones-
ta asiasta kiinni. Työsuorituksen onnistuminen 
edellyttää, että pääurakoitsijan organisaatios-
ta löytyy ainakin yksi toimihenkilö jolta löytyy 
riittävä ammattitaito ja kunniahimo lopputu-
loksesta. Tämän kohteen osalta sellaiseksi on 
osoittautumassa Reno-Rakennus Oy:n projek-
tipäällikkö Seppo Heikkinen ja vastaava työn-
johtaja Ossi Rajanne. 
Linjasaneerauksen urakka-aikaa on vielä jäljellä 
14 kuukautta. Miten kirjoituksen alussa lainattu 
kansanviisaus jatkuu, jää nähtäväksi.

Pihlajisto 10.11.2009
Pentti NurminenElämä on yllätyksellistä. Kauniina kesäkuun päivänä juhannuksen 

aikaan saimme kuulla, että monien tuntema Ritva Seppälä on kuol-
lut vaikean sairauden murtamana. Hän olisi täyttänyt syyskuussa 68 
vuotta.

Ritva oli syntyperäinen stadilainen. Lapsuutensa hän vietti Kalliossa 
asuen Harjukadulla ja nuoruuden vuodet vierähtivät Rööperissä Pursi-
miehenkadulla. Pihlajistoon Seppälät muuttivat vuonna 1976. Ritva oli 
aktiivinen ja iloinen osallistuja. Hän oli asukasyhdistyksen hallituksen 
jäsenenä pitkään 90-luvulta lähtien. Monet olivat ne retket, jotka Ritva 
veti taidolla ja rennosti. Tunnelma bussissa oli aina positiivinen. Kut-
suimme häntä retkivastaavaksemme. Hän otti rohkeasti kantaa moniin 
asioihin, hän mm. pommitti kaupungin virastoja kantaen huolta alu-
eemme jalkakäytävien ja bussipysäkkien kunnossapidosta.

  Ritva oli monessa muussakin mukana. Poikansa Mikon jalkapallo-
harrastuksen myötä Ritva osallistui aktiivisesti PK-naisjaoston toimin-
taan. Hänet nähtiin monena vuonna vappuaattoina myymässä krääsää 

Pihlajamäen ostarilla keräten rahaa seuralle. Monille on läskikerho tut-
tu sanana, se oli Ritvan työtovereista koostuva porukka, joka mm. teki 
paljon yhteisiä matkoja. 

   Ritva tunsi laajasti alueemme ihmisiä ja hänet tunnettiin. Osittain 

Stadin friidu on poissa

ihmiset tulivat tutuiksi ilmaisjakelulehtiä jaettaessa. 
Tämä oli koko perheen toimintaa, siinä oli muka-
na alkuvuosina myös tytär Maaret ja myöhem-
min Ritvan tuuraajana toimi aviomies Tapio.

  Ritva ei koskaan sairautensa aikana vaipu-
nut synkkyyteen, vaan ”eteenpäin men-
nään täysin purjein”, oli usein kuultu 
vastaus voinnin kyselyyn. 

  Ritvaa jäivät kaipaamaan mies, 
kaksi lasta, kolme lastenlasta, asu-
kasyhdistys ja laaja ystävien ja tutta-
vien joukko.

TEKSTI: Anna-Lisa Korhonen, 
Marjatta Tahvanainen

KUVA: Marjatta Tahvanainen
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Turvallisuusyhteistyö

Paikallinen turvallisuussuunnittelu pe-
rustuu Sisäisen turvallisuuden ohjelman 
ja Helsingin kaupungin turvallisuusstra-
tegian viranomaisia koskeviin velvoittei-
siin ja tavoitteisiin. Turvallisuusyhteistyö 
on vuorovaikutusta poliisin, viranomais- 
ja muiden toimijoiden ja asukasyhdistys-
ten kesken.
  Turvallisuusyhteistyön kehittäminen 
aloitettiin Helsingissä jo vuonna 2001 
Helsingin kaupungin ensimmäisen tur-
vallisuusstrategian hyväksymisen myö-
tä. Siihen liittyen Itäkeskuksen poliisiase-
malle sijoitettiin sosiaalityöntekijä vuon-
na 2002.
   Ensimmäinen lähipoliisitoimintaan yh-
distetty turvallisuusyhteistyö pilottipro-
jekti aloitettiin Itä-Helsingissä Itäkeskuk-
sen poliisipiirin alueella 2007. Itä-Helsin-
ki valittiin pilottialueeksi, koska siellä oli 
pisimpään kehitetty lähipoliisitoimintaa 
ja moniviranomaistyötä. 

Itäkeskuksen poliisi oli erittäin aktiivinen 
ja aloitteellinen.
   Pilottijakson myönteisten kokemusten 
perusteella ryhmän toiminta vakinaistet-
tiin. Nykyisin kaikissa Helsingin kolmessa 
poliisipiirissä on lähipoliisi- ja valvonta-
ryhmät, jotka toimivat koko poliisipiirin 
alueella.
  Pilotti poiki uusia käytäntöjä. Itäkes-
kuksen poliisipiirin perustettiin 2009 
tutkintaryhmä, joka tutkii perheväkival-
ta- ja nuorten rikoksia.  Poliisiasemalla 
on myös ollut psykiatrinen sairaanhoitaja 
vuodesta 2010 lähtien. Erityisesti nuorten 
rikoksiin ja ongelmiin on alettu suuntaa-
maan yhteistyötä ja varhaista puuttumis-
ta enemmän.
 Itä-Helsingin turvallisuusyhteistyö-
tä koordinoidaan johtoryhmän ja neljän 
painopistealueen työryhmän rakenteel-
la: perheiden ongelmat, nuoriin ja lap-
siin liittyvä huoli, mielenterveys-, huume 
ja moniongelmaiset sekä ympäristö- ja 
liikenneturvallisuus. Nykyisin turvalli-

suusyhteistyön toiminta-alue on koko 
Itä-Helsinki. Johtoryhmän puheenjohta-
ja vaihtuu kahden vuoden välein. 2010-
2011 puheenjohtajana on Itäisen aikuis-
sosiaalityön päällikkö Maaretta Pukkio. 
Työryhmät raportoivat säännöllisesti joh-
toryhmälle. 
   Helsingin poliisilaitoksen rakennemuu-
toksessa 1.1.2010 muodostettiin Itäinen 
poliisipiiri siten, että Malmin poliisipiiri 
lakkautettiin ja Koillinen alue liitettiin en-
tisen Itäkeskuksen poliisipiirin toiminta-
alueeseen.
   Itäisen poliisipiirin Koillisella alueella 
on käynnistetty turvallisuusyhteistyö Itä-
Helsingin mallin mukaisesti. Prosessin 
tavoitteena on luoda hyvin koordinoitu 
yhteystyömalli alueen ja sen asukkaiden 
arkiturvallisuuden ja viihtyisyyden paran-
tamiseksi. Prosessin vetäjänä toimii Itäi-
sen poliisipiirin johtaja, ylikomisario Veli 
Hukkanen. Kaikissa työryhmissä on po-
liisin edustaja.

Koillis-Helsingin työryhmä 4

Työryhmän painopistealueena on ympä-
ristö- ja liikenneturvallisuuden paranta-
minen. Työryhmään kuuluvat poliisi, pe-
lastuslaitos, sosiaalivirasto, asukasyh-
distykset ja paikalliset toimijat. Paikallisia 
toimijoita ovat esim. koulut, leikkipuistot, 
liikennelaitos, VR, kauppakeskukset jne. 
- riippuen kunkin kaupunginosan ongel-
mista. Ryhmää vetää komisario Jukka 
Tylli. Ensin on kartoittamisvaihe, sitä 
seuraa analysointi ja sitten laaditaan toi-
mintasuunnitelma. 
  Näiden tahojen edustajat kokoontuivat 
pohtimaan alueensa kipukohtia ympä-
ristö- ja liikenneturvallisuuden näkökul-
masta elokuun lopulla. Kunkin koillisen 
kaupunginosayhdistyksen edustaja kertoi 
alueensa turvallisuuteen liittyvistä kehit-
tämiskohteista ja ongelmista. Asukkaat-
han parhaiten tuntevat alueensa asiat. 
Koillisen alueen eri kaupunginosien on-
gelmat tuntuivat olevan melkoisen sa-
manlaisia: liikennekuri, roskaisuus ja 

TEKSTI: Veli Hukkanen, Jukka Tylli, Tuula Suksi | KUVAT: Tuula Suksi

Komisario Jukka Tylli.

Pihlajisto ja Viikinmäki mukana 
turvallisuusyhteistyössä
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 Lähityöntekijät Miia Pikkarainen ja Elias 
Malin.

nuorison mekastaminen ja ilkivalta ja 
huumeruiskut. Niistä keskusteltiin ja py-
ritään löytämään ratkaisuja eri toimijoi-
den kautta ja otetaan suoraan yhteyttä 
tahoihin, jotka voivat asioille jotakin teh-
dä.  Leikkipuistoja on saatu rauhoitettua 
järjestämällä viikonloppu- ja iltatoimin-
taa niihin, kuten esim. taloyhtiöiden ko-
kouksia. Ryhmässä rakentuu kontakteja 
eri tahojen välille, jolloin on helpompi hoi-
taa asioita. Jo pienienkin asioiden korjaa-
misesta voi saada turvallisuudentunnet-
ta. Asioihin voidaan ja tulee puuttua heti. 
Ongelmien ennaltaehkäisy on erityisen 
tärkeää. 
Turvallisuussuunnitelman valmistumi-
sesta tullaan tiedottamaan asukkaille. 

Poliisi

Itäisen poliisipiirin kenttäyksikössä on 
kaksi lähipoliisi- ja valvontaryhmää. 
Kaikki poliisipartiot suorittavat katurau-
han ja liikenteen valvontaa. Lähipoliisit 
ovat erityisesti perehtyneet alueen ongel-
miin ja seuraavat turvallisuustilannetta. 
Lähipoliisiryhmän tehtäviin kuuluu mm. 
rikosten ehkäisy ja alueen ja järjestyk-
sen parantaminen yhteistyössä alueen 
asukkaiden, viranomaisten ja muiden yh-
teistyökumppaneiden kanssa. Lähipoliisit 
osallistuvat mahdollisuuksien mukaan 
erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, ku-
ten asukasiltoihin ja kaupunginosatapah-
tumiin. Poliisi pyrkii jalkautumaan enem-
män ja tulemaan siten näkyvämmäksi.
  Liikennevalvonnan tehostamiseksi Itäi-
nen poliisipiiri on ottanut käyttöön kame-
ravalvonta-auton. Se on osoittautunut 
erittäin käyttökelpoiseksi työvälineek-
si nopeusvalvonnassa esim. koulujen ja 
päiväkotien lähellä. Ylinopeutta ajavas-
ta autosta tallentuu valokuva ja ylino-
peustiedot. Sen perusteella poliisi lähet-
tää huomautuksen tai sakon ajoneuvon 
omistajalle tai haltijalle.
  Skootteripoliisi on uutena tulokkaana 
myös partioimassa alueellamme. Se on 
hyvä kulkuneuvo sinne, minne autot eivät 
pääse. Sillä on tehokasta valvoa puistoja, 
kävelyteitä ja metsiköitä.
Varsinkin mopoilijoiden valvonnassa se 
on ollut tehokas. Poliisi partioi myös pol-
kupyörällä kesäisin.
  Jukka Tylli kertoi, että poliisin valvonta 

ei yksin riitä. Tar-
vitaan asukkaiden 
aktiivisuutta ja yh-
teistyötä. Jos jos-
sakin paikassa aje-
taan jatkuvasti yli-
nopeutta tai mopot 
ajavat öisiä kiihdy-
tysajoja tai nuoriso 
jatkuvasti mekas-
taa jossakin puiston 
kolkassa, ota yhteyttä Itäisen poliisipiirin 
lähipoliisiryhmän vetäjään Jari Salmeen 
tai muihin lähipoliiseihin sähköpostitse:
itakeskus.helsinki@poliisi.fi    tai soita 
071 877 4837. Tapaukset, joissa häiriö 
tapahtuu juuri sillä hetkellä, hoidetaan 
soittamalla 112.

Pelastuslaitos

Palolaitoksen johtava palotarkastaja Anne 
Koivisto haastoi taloyhtiöitä myös turval-
lisuusvastuuseen. Talojen numeroinnin pi-
tää olla selkeää. Kuluneet numerot on syytä 
vaihtaa. Rappujen kirjaimien on myös oltava 
kunnossa. Siinä saattaa hälytysajoneuvolta 
kulua ratkaisevat minuutit rappua tai taloa 
etsiessä. Jos on useita rappuja tai raken-
nuksia tontilla, olisi hyvä olla tonttiopaste-
taulu.
  Pelastustie-merkki on yksiselitteinen. 
Tien pitää olla aina vapaa hälytysajoneu-
volle. Merkkiä ei voi myöskään laittaa mi-
hin tahansa. Tien täytyy kestää ajoneu-
von paino. Pelastustien paikka löytyy ra-
kennuspiirustuksista.

Sosiaalivirasto

Lähityöhanke aloitti Helsingin sosiaali-
virastossa 2009. Sen tarkoituksena on 
turvata arkipäivää ja ehkäistä ongelmia.  
Projektin työntekijät jalkautuvat työparei-
na kaupunginosiin ja puuttuvat havaitse-
miinsa häiriöihin ja ongelmiin. Osa työs-
tä on kuunnella ihmisiä ja viedä heidän 
tekemistään ilmoituksista sekä lähityön-
tekijöiden omista havainnoista tietoa vi-
ranomaisille.
  Työparit jalkautuvat kaduille, ostos-
keskuksiin ja muihin julkisiin tiloihin. He 
keskustelevat ja sovittelevat, ohjaavat 
palveluihin ja tarvittaessa saattavatkin. 
Tavoitteena on asukkaiden aktivointi ja 

saada heidät kiinnostumaan ympäristös-
tään. Alueemme lähityöntekijät ovat Miia 
Pikkarainen ja Elias Malin. He todella 
toivovat asukkailta aktiivisuutta.Miia ja 
Elias haluavat tarkan osoitteen ongelma-
paikasta. He ottavat alueen tarkkailuun. 
Jokainen ilmoitus otetaan vakavasti
Miia Pikkarainen
miia.pikkarainen@hel.fi 
puh. 09-310 24321     

Elias Malin  
elias.malin@hel.fi 
puh. 09-31024322

Pihlajisto ja Viikinmäki

Asukasyhdistyksen edustaja työryhmäs-
sä on puheenjohtaja Marjatta Tahvanai-
nen. Hän toi kokouksessa esille valais-
tuksen, huumeruiskut ja liikennekurin.   
Marjatan mukaan Hernepellontieltä aje-
taan lujaa Aulangontielle ja Salpausse-
läntielle. Salpausseläntiellä ajetaan jat-
kuvasi ylinopeuksia. Harjannetietä por-
halletaan vauhdilla, vaikka ennen ”neljän 
tien risteystä” on päiväkoti ja lapsia sän-
tää kadun yli. Lapsista varoittava liiken-
nemerkki löytyy paikalta, mutta se ei ole 
Marjatan mukaan hillinnyt vauhtia riittä-
västi. Hidasteen mahdollisuutta paikal-
le pitäisi harkita. Poliisi lupasi tehostaa 
valvontaa kyseisillä alueilla. Alueella tul-
laan kokeilemaan myös kameravalvonta-
auton käyttöä. Huumeruiskuista ja ryyp-
pyporukoista voi ilmoittaa suoraan myös 
lähityöntekijöille.
Asukasyhdistys toivoi ulkoiluteille lisää 
valaistusta ja pyöräteitä. Nyt vain tar-
vitaan asukkaiden aktiivisuutta turvalli-
suuden lisäämiseksi. 
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Teuvalla Tarja aloitti koulun. Peruskoulun  
jälkeen  ensin Kauhajoelle emäntäkou-
luun ja sitten kahdeksi vuodeksi Alkio-
opistoon nuorisokasvatusta opiskele-
maan.Työelämä kutsui. Karjalan Liitto ry 
haki varhaisnuoriso-ohjaajaa  Helsingin 
ydinkeskustaan. Siinä tehtävässä hänel-
tä meni viisi vuotta. Aktiivisen kenttätyön 
tuloksena  perustettiin nuorisojärjestö 
nimeltä Karjalainen Nuorisoliitto ry. Tar-
ja palkittiin Karjalan Liiton  korkeimmalla 
kultaisella ansiomerkillä toiminnastaan 

TEKSTI JA KUVA: Tuula Suksi

Toimelias Tarja

kaikkien aikojen nuorimpana merkinsaa-
jana.Tehtävien myötä työn vaatimuustaso 
kasvoi. 

Hän pääsi opiskelemaan Tampereen 
yliopiston täydennyskoulutuskeskukseen.
Tarja valmistui nuorisosihteeriksi ja myö-
hemmin tanhunopettajaksi. Karjalan Lii-
ton ja Karjalaisen nuorisoliiton varhais-
nuorisosihteerin toimessa hän viihty 20 
vuotta opettamassa kansantansseja ja 
leikkejä lapsille. Sieltä tie johti Helsingin 
nuorisoasiankeskukseen ja Kurkimäen 
nuorisotalon johtajaksi. Kurkimäessä hä-
nellä oli oma nuorten tanhuryhmä Kurjen-
polvet, josta Tarja oli erittäin ylpeä. Esiin-
tymisiä oli niin Virossa kuin Ruotsissa. 
Nuorisoasiainkeskuksen organisaation 
muutoksen myötä hän siirtyi Itäkeskuk-
sen nuorisotalolle ja sieltä Pihlajistoon 
vuonna 2004.

Mestassa Tarjan tehtäviin kuuluu pitää 
yhteyttä eri järjestöihin ja aktivoida niitä 
käyttämään nuorisotilaa, tehdä tilastoja, 
huolehtia yleensäkin kaiken sujumisesta, 
tehdä yhteistyötä alueella. Lupien hankki-
minen viranomaisilta erilaisiin paikallisiin 
tilaisuuksiin kuuluu myös työhön. Pihla-
japäiville Tarja hankki luvat ympäristö-
keskukselta, poliisilaitokselta ja järjes-

tyksenvalvojat.  Palo- ja pelastustoi-
minta  käydään aina  läpi paikallisen 

järjestyksenvalvojan kanssa. Nuo-
risobänditkin Pihlajapäiville Tarja 
hankki.Kaikki tämä on tiimityö-
tä laidasta laitaan. Nuorisotalot 
auttavat toinen toisiaan.

Iltapäiväkerhoilla on omat 
ohjaajansa, samoin tiloja 
kayttävillä järjestöillä.Tarja 
puuttuu asioihin vain ongel-
matilanteissa.Tehtäviä riit-
tää Keskisessä nuorisotyö-
yksikössä.

Haastavimpana hommana 
Tarja on pitänyt nuorisotyön 

kehittämistä alueella. Jatkuva 
pakkaaminen ja  muutot  häi-

ritsevät perusnuoriso-ja aluetyötä. Pihla-
jamäen nuorisotalolta  väki asiakkaineen 
muutti Pihlajiston kerhohuoneelle nuo-
risotalolla olleen homeongelman takia. 
Homekorjausten jälkeen  muutto jälleen 
Pihlajamäkeen. Mestan piti muuttaa Pih-
lajamäkeen  Pihlajiston taloyhtiön putki-
remontin vuoksi. Sinä aikana tiloihin teh-
tiin murto ja nyt kesällä remontin ollessa 
melkein valmis sattui mittava vesivahin-
ko. Nyt tilat ovat taas remontissa ja Tar-
ja joutui siirtymään väliaikaisiin tiloihin. 
- Pääsisipä jouluksi muuttamaan takaisin 
alkuperäisiin tiloihin ja Mesta käynnistyisi 
täydellä teholla,  huudahtaa Tarja.

Suurinta iloa hän kokee kun tapaa pih-
lajistolaisia ja pihlajamäkeläisiä työnsä 
puitteissa. Kurkimäen ja Kontulan  ajoil-
ta vanhat asiakkaat tulevat tervehtimään 
ja heillä ovat asiat hyvin. He ovat niitä 
sitkeitä nuoria, jotka ovat ponnistelleet 
itsensä yhteiskuntakelpoisiksi kansalai-
siksi. Varsinkin Itäkeskuksessa Tarja tun-
netaan ja pysäytetään usein. On aina kiva 
kuulla hyviä uutisia.

Mitä muuta tämä hengästyttävällä 
vauhdilla elävä lämminsydäminen nai-
nen on sitten ehtinyt tehdä? Hän päätti 
suorittaa vielä jonakin päivänä ylioppi-
lastutkinnon. Sen hän teki 43-vuotiaana. 
Hän ehti mennä naimisiinkin kirjoitusten 
jälkeen Heikkinsä kanssa.Heillä on oma-
kotitalo ja puutarha, jonka hoitamisesta 
Tarja pitää.
- Siellä on vain kukkia eikä yhtään hyöty-
kasvia, iloitsee Tarja ja jatkaa: Rakastan 
autoilua, pyöräilyä ja sauvakävelyä.Koti-
kin pitää olla kunnossa.
Rakkain harrastus on kuitenkin Suur-
Jaakkimalaiset ry: n toiminta ja siinä  pu-
heenjohtajan tehtävät.
- Olen etuoikeutettu, kun olen saanut 
työskennellä tällä alueella. Paljon on vielä 
sarkaa kyntämättä, sanoo Tarja lopuksi ja 
kiittää omaa tiimiä ja yhteistyökumppa-
neita.
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Pihlajiston kerhohuoneen järjestökäyttäjille tarkoitetun nuorisotilan eli Mestan nuoriso-ohjaaja on Tarja Rantama. Hän 
syntyi Teuvalla Etelä-Pohjanmaalla, mutta ei vaikuta jäyhältä pohjalaiselta. Tarja on tullut ehkä enemmän karjalaiseen isään-
sä pulppuilevan puheliaalla ja riemastuttavan energisellä olemuksellaan.
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Heikki Koivisto
Architect M.Sc., SAFA

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

Ketokivenkaari 32
00710 Helsinki
Puh. 387 3215

Puh. 09-4114 0707  Ketokivenkaari 32, 00710 Helsinki

� eon monitoimipalvelu
- kellon huoltoa, pariston vaihtoa

- korujen pienkorjaukset, kiillotukset
- kodin pienkorjaukset, asennukset, kuljetukset

Aukioloajat (toistaiseksi)
ma-pe klo 10–18

la klo 10–16

Salpausseläntie 13 (Pihlajiston ostari)
Puh. 050 406 7334, theo1@luukku.com

  

Mukavaa Joulun odotusta...

Puh. 3505 620 
fax. 3505 6235

Salpaussel‰ntie 12-16, 00710 Helsinki

MUKAVAA

JOULUA
Klassista hierontaa

Pia Leinonen
041 517 6265

Koulutetut hierojat

Salpaussel‰ntie 13 R- kioskin talo

   Nina Kiiski
 040 594 4949

     Urheiluhieroja
 Mika Johansson
  040 536 6456

Lahjakortit

Hauskaa Joulua!

MUKAVAA 
        JOULUA
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Harrastus

Avanto on Maurin hyinen hurmio

Kylmävesihoito on ollut yleislääke kaikenlaisiin vaivoihin jo 1800-luvulta. Ensimmäinen talviuimakerho perustettiin maaham-
me jo 1920-luvulla. Sen jälkeen talviuintiseuroja on tullut kuin sieniä sateella ja lajin suosio on kasvanut niin että nykyään 
säännöllisesti, vähintään kerran viikossa talviuintia harrastaa 100 000 suomalaista ja lajin kokeilijoita on yli puoli miljoonaa. 
Suurin osa harrastajista on vanhempia henkilöitä, mutta viime vuosina nuorten osuus on lisääntynyt.

TEKSTI: Anna-Lisa Korhonen | KUVA: Marjatta Tahvanainen
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rukka viihtyy yhdessä myös avannon ul-
kopuolella tehden yhdessä matkoja ja 
retkiä.”Vaihtokylpy” on auttanut häntä 
moniin vaivoihin. Aikaisemmin usein vai-
vaavat poskiontelotulehdukset ovat pysy-
neet poissa.                                                    

-Migreenin uhatessa menen avanto-
saunaan ja migreeni häviää kuin pieru 
Saharaan, Mauri kertoo.

Epäsäännöllinen työ on aiheutta-
nut uniongelmia. Nyt uni on parantunut. 
Yleensä kehotetaan välttämään pään 
kastamista, monilla avantouimareilla 
on päässään myssy estämässä lämmön 
haihtumista. Mauri kertoo kastavansa 
päänsä. 

-On mahtava tunne kun tukka on jääs-
sä ja se sulaa suihkussa. Sen jälkeen pis-
telee ihanasti

Arkikokemukset talviuinnin terveys-
vaikutuksista ovat saaneet tutkimustu-
loksista tukea. Talviuinnin piristävä ja 
virkistävä vaikutus johtuu kylmän an-
tamasta hormoniruiskeesta. Yksi näistä 
hormoneista on aivolisäkkeestä erittyvä 
beetaendorfi ini, joka on voimakkaasti ki-
pua lievittävä yhdiste. Se aiheuttaa myös 
mielihyvää, joka voi johtaa riippuvuuden 
syntyyn. Noin kolmannes avantouima-
reista on aloittanut harrastuksensa ter-
veydellisistä syistä. Monet hakevat lie-
vitystä erilaisiin kiputiloihin ja nivelten 
kolotuksiin avannosta. Yleisesti uskotaan 

että avantouinti ehkäisee fl unssaa. Vaik-
ka avantouinti lievittää joidenkin sairauk-
sien aiheuttamia kipuja, jotkut sairaudet 
voivat olla este harrastuksen aloittami-
selle. Tällaisia sairauksia ovat korkea ve-
renpaine, sepelvaltimotauti ja rytmihäiri-
öitä aiheuttavat sydäntaudit. Kannattaa 
aina keskustella lääkärinsä kanssa, jos 
on epävarma sopiiko avantouinti itselle. 
Moni on kokeillut avantoa eikä ole saanut 
siitä nautintoa, on vain epämiellyttävän 
kylmä vesi. Silloin on paras todeta, ettei 
tämä ole minun lajini.

Mauri on huomannut kylmänkeston-
sa parantuneen avantovuosien myötä. 
Tämä on auttanut talvipyöräilyyn, ”enää 
ei jäädy tien päällä”. Tämä ominaisuus 
saavutetaan 2-4 viikossa muutaman ker-
ran säännöllisesti viikoittain avannossa 
käynnin jälkeen. 

Avantouinti on halpa harrastus. Varus-
teina tarvitaan uimapuku ja pyyhe, tossut 
helpottavat jäisellä polulla kulkemista. 
Jotkut käyttävät myös myssyä ja käsinei-
tä. Rastilan talviuimareiden jäsenmaksu 
on 90 € vuodessa, kausikortti yleisille 
vuoroille maksaa 150 €.

-Avantouinti on hyvä, halpa ja terveel-
linen harrastus, joka aiheuttaa masokis-
tista nautintoa, Mauri toteaa lopuksi.

Avantouinnista lisää tietoa
www.suomenlatu.fi 

Mauri Tahvanainen Pihlajistosta on har-
rastanut säännöllistä talviuintia 15 vuot-
ta. Laji löytyi vähän vahingossa. 

-Olimme talvella Korpilammella työpo-
rukan kanssa.  Siellä oli valokuvaaja, joka 
halusi kuvata avantouintia. Tarjouduin 
auliisti kuvattavaksi ja kun siitä näytti tu-
levan tosi, kauhistuin. Mitä tuli luvattua?  
Ei auttanut, aivot vaan rannalle ja avan-
toon. Jälkeenpäin tuli niin mahtava tun-
ne, että pulahdin monta kertaa lampeen 
ja totesin tämän olevan oma lajini. Kesti 
kuitenkin pitkään ennen kuin oma talvi-
uintiseura löytyi. Kun Rastilaan perustet-
tiin Rastilan talviuimarit, liityin heti seu-
raan ja siellä olen harrastanut lajia kaikki 
nämä vuodet.

Seuran omien vuorojen lisäksi saunalla 
on myös yleisiä vuoroja. Naisilla ja mie-
hillä on kaksi omaa vuoroa viikossa, mui-
na päivinä on yhteisvuorot. Mauri suosii 
näitä. Viikonloppuisin saunalla ja avan-
nossa käy paljon vieraita ja turisteja, 
Maurikin on vienyt tuttaviaan ja espanja-
laisia sukulaisiaan nauttimaan avannos-
ta ja saunasta. 

Avantouimareita on kahdenlaisia, suu-
rin piirtein puolet saunoo uinnin yhtey-
dessä ja toinen puoli pulahtaa hyiseen 
veteen ilman saunaa. Pieni joukko har-
rastaa molempia. Haastateltavamme 
kuuluu ”vaihtokylpyporukkaan”.                                                                                                                           
 -Käyn saunalla useita kertoja viikos-
sa, joskus joka päivä. Aluksi minulla oli 
oma valmentaja, joka neuvoi avantouin-
nin saloja kuten hengitystä, saunomista, 
lumessa kieriskelyä jne. Uintia ja saunaa 
vuorotellaan joskus jopa kymmenen ker-
taa, silloin menee kyllä koko päivä, kol-
me kertaa uintia-lepoa-uintia on tavalli-
nen. Lopuksi otan suihkun ilman saunaa.
Talvella dippaan kylmään veteen, kesäl-
lä harrastan vesijuoksua uimastadikalla, 
kertoo Mauri.

Maurille avantouinti on sosiaalinen 
tapahtuma, sama 30–40 hengen po-
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Kesäretki Barösundiin
TEKSTI: Erkki Korhonen | KUVAT: Tuula Suksi

kunnalla on pitkä historia ja aikoinaan 
asukkaita on ollut nykyiseen verrattuna 
moninkertainen määrä. Asukkaiden val-
taenemmistö puhuu ruotsia. Suomen-
ruotsalaisuus heijastuu myös asukkaiden 
sosiaalisissa verkostoissa – ja pääomas-
sa. Monien merkittävien kulttuuri- ja ta-
louselämän toimijoiden juuret ja kesä-
paikka ovat Barösundissa. Tämä näkyy 
myös paikallisen asukaslehden laadussa 
ja sisällössä. Lehti mm. pullistelee mai-
noksista. Alueen asioita voi myös seura-
ta kerran viikossa paikallisradiosta. Ehkä 
huikein esimerkki alueen asukasyhteisön 
voimasta oli uuden kaupan perustaminen 

lakkautetun vanhan sijaan viime vuonna. 
Takaiskuiltakaan ei ole voitu välttyä. 

Pitkän viivytystaistelun jälkeen Inkoon 
kunta lopetti syksyllä paikkakunnalla jo 
vuosia hyvin toimineen koulun. Oppilaita 
oli liian vähän. 

Kaupan rannan kahvilassa kuulemam-
me esittelyn ja keskustelun jälkeen siir-
ryimme lakkautetun koulun tiloihin, johon 
oli koottu paikkakunnan historiaa koskeva 
mielenkiintoinen valokuvanäyttely. Asian-
tuntevana oppaana toimi Erik Holmbergin 
veli Anders Holmberg. 

Näyttelyä koskevan esittelyn jälkeen 
siirryimme läheiseen nuorisoseuran ta-
loon Walhallaan saaristolaislounaalle. 
Nuorisoseura on perustettu jo viime vuo-
sisadan alussa. Nuorisoseuran perusta-
misesta voi vielä kertoa mielenkiintoisen 
yksityiskohdan. Seuran perustamiselle ei 
saatu viranomaisten lupaa, koska moiset 
seurat katsottiin silloisen venäläishallin-
non kannalta vaarallisiksi. Seura kuiten-
kin perustettiin - jo ennen venäläistämis-
vaihetta perustetun Malaxin nuorisoseu-
ran alajaostona.

Retkeilijät kyläkaupan rannassa. Kylätoimikunnan puheenjohtaja Erik vasemmalla.

Barösund on saaristolaispaikkakunta, 
joka sijaitsee Inkoon läntisellä alueella, 
Etelä-Suomessa. Barösundissa on joi-
takin suuria saaria, kuten Barölandet, 
Orslandet ja Elgsjö ja satoja pienempiä 
saaria, karikkoja ja luotoja. Kesällä elä-
mä Barösundissa on intensiivistä ja kuu-
meista, koska silloin väestö kymmenker-
taistuu. Talvisaikaan asuu Barösundissa 
noin 180 henkilöä.

Paikallisen kylätoimikunnan toimin-
nassa on monia yhteisiä piirteitä oman 
asukasyhdistyksemme toiminnan kans-
sa – joskin myös eroja löytyy. Sikäläinen 
yhdistys perustettiin kuten omammekin 
1990-luvun alussa. Tavoitteena on alu-
een yhteisten asioiden ajaminen ja hy-
vän yhteishengen luominen. Kuten meil-
läkin sikäläinen yhdistys on avoin kaikille 
alueen asukkaille – myös kesäasukkaille. 
Jäsenmaksua ei peritä. Tarvittavat varat 
kerätään erilaisia tapahtumia järjestä-
mällä, myyntitoiminnalla, lahjoituksilla 
ja talkootoiminnalla. Asukastoimikunnan 
lehti (Barösundbladet) ilmestyy kaksi 
kertaa vuodessa. Kuten meilläkin, Barö-
sundilla on  jatkuvasti päivitetyt kotisivut 
(htpp://www.barosund.fi ). Kannattaa tu-
tustua.

Erojakin toki löytyy. Kun meillä Pihla-
jistossa asuu noin kolmisen tuhatta asu-
kasta, Barösundissa vakituisia asukkaita 
on talvisin vajaat parisen sataa. Paikka-

Heinäkuisena sunnuntaina kymmenkunta Pihlajiston asukasyhdistyksen aktiivia vieraili Inkoon Barösundissa. Vastassa Ba-
rösundin kaupalla meitä oli sikäläisen asukasyhdistyksen (byarådet) puheenjohtaja Erik Holmberg, joka luotsasi meitä 
koko vierailumme ajan. 
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Puheenjohtajat Marjatta Tahvanainen ja 
Erik Holmberg vaihtavat asukaslehtiä juh-
lallisin menoin Walhallassa.
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Päiväkoti Vikkeri

Keskustelin päiväkodin johtaja Susanna 
Paasion ja varajohtaja, lastentarhan-
opettaja Tiina Junnon kanssa. Paasio 
kertoo, että hän toimii johtajana päivähoi-
toyksikössä, mihin kuuluu Vikkerin lisäksi 
myös päiväkoti Aulanko Pihlajistossa.

Ihmiset päiväkodissa

Vikkerissä on vakinaista hoidosta ja kas-
vatuksesta vastaavaa henkilökuntaa 12, 
lastentarhanopettajia tai lastenhoitajia, 
sekä Palmian työntekijöitä 2 keittiöissä ja 
1 palvelutyöntekijä.

Päiväkodissa on lapsia noin 1 – 6 –
vuotiaita ja tällä hetkellä heitä on 73. 
Päiväkodissa on neljä ryhmää: Aamu-
rusko, Auringonnousu, Päivänpaiste sekä 
Taivaansini. Päiväkodin esiopetusikäiset 
lapset ovat Taivaansinen ryhmässä. 

Millä tavalla erilaiset kulttuuritaustat 
vaikuttavat päiväkodin arkeen tai juh-
lien viettoon? 
Susanna Paasio ja Tiina Junno kertovat, 
että perheiden erilaiset kulttuuritaustat ri-

TEKSTI JA KUVAT: Marjatta Tahvanainen

Harjannetien ja Kiviteltankadun kulmassa, kallioisen korttelin reunalla 
sijaitsee vuonna 2009 perustettu Viikinmäen tällä hetkellä ainoa päiväkoti Vikkeri, 
mikä kuuluu Latokartanon päivähoitoalueeseen. 

kastuttavat päiväkodin arkea monin eri 
tavoin ja edesauttavat monikulttuurisen 
maailman ymmärtämistä ja kunnioitta-
mista sekä vahvistavat suvaitsevaisuu-
den kulttuuria. Kasvatuskumppanuuden 
hengessä kaikista asioista keskustellaan 
ja sovitaan yhdessä vanhempien kanssa 
- esimerkiksi kulttuurin mukaisista ruo-
katottumuksista, erilaisista tavoista sekä 
perinteistä. 
Meille päiväkodissa maailman eri kulttuu-
rit tuovat uusia näkemyksiä, kunnioitam-
me toisiamme ja opimme uusia asioita yh-
dessä. 

Päivähoidon tilanne alueella

Latokartanon alueelle muuttaa paljon 
lapsiperheitä ja päivähoitopaikka ei lä-
heskään aina ole perheiden ensisijaisen 
toiveen mukainen ja myös muut Helsingin 
päivähoitoalueet ovat vaihtoehtoina. Hel-
potusta päivähoitotilanteeseen tulee, kun 
Viikkiin valmistuu loppuvuodesta 2012 
päiväkoti Satakieli ja vuonna 2014 alkaa 
Viikinmäen korttelitalon rakentaminen, 
mihin tulee päiväkoti ja koulu, tämän het-
ken mukaisten suunnitelmien mukaisesti.  

Toiminta luo perinteet

Onko teille muodostunut jo omia 
perinteitä tai omaa toimintaide-
aa, jota aiotte noudattaa tulevai-
suudessakin?
Päiväkodin toiminnan pohjana on vah-
va kasvatuskumppanuus ja yhteisölli-
syys, missä lapsen aloittaessa päivä-
hoidon hänen mukanaan tulee koko 
lähiperhe, mummeineen, kummeineen, 
vanhempien ja sisarusten lisäksi. Pe-
rinteitä muodostuu pikkuhiljaa ja nyt 
meille on tärkeiksi muodostunut mm. 
isovanhempien päivä, toimiva van-
hempainryhmä. Vanhempien kanssa 
yhdessä luodaan kaikille mukavia ar-
kea rikastuttavia tapahtumia. 

Päiväkodissamme meille on tärkeää 
”avata portteja lapsille maailmaan”, eri-
laiset kokemukset sekä elämyksellisyys 
ovat tärkeitä arjen rakennusaineita. Arjen 
käytännössä toteutamme näitä esimerkik-
si tekemällä paljon retkiä lähiympäristöön 
tai keskustaan erilaisiin tapahtumiin.Tääl-
lä on huikeat ulkoilumaastot joka puolella. 
Olemme tehneet retkiä mm. Pikkukoskelle, 
Viikkiin, Gardeniaan, luontoretkiä lähikal-
lioille ja keskustaan esimerkiksi silakka-
markkinoille ja Ateneumiin. Viime vuonna 
tutustuimme Senaatintorilla ”suvaitsevai-
suusnalleihin”, joka oli valtavan innostava 
tapahtuma kaikille lapsille.

Kaikki tapahtumat ja retket eletään uu-
delleen  päiväkodissa. Ne puretaan ja do-
kumentoidaan yhdessä ja niitä muistellaan 
kauan aikaa pitkin vuotta. Lasten elämyk-
set, innostus ja oppiminen nähdään ja 
kuullaan kyllä kodeissakin. Lapset ovat es-
tottoman luovia ja sitä täällä tuetaan.
Esimerkiksi Kalevalanpäivän jälkeen lap-
set halusivat kuulla Kalevalan tarinoi-
ta ja loppujen lopuksi luettiin koko kir-
ja kannesta kanteen, kun innostus oli 
niin suuri. Siitä myös maalattiin ku-
via ja tehtiin näytelmiä pitkin kevättä.                                                                                                                
Kuulostaa upealta!

Vikkerissä on hyvät edellytykset mo-
nenlaiseet toimintaan. Luovaa toimintaa 
varten on hieno ja valoisa ateljee maa-
laustelineineen, upea liikuntasali ja vielä 
puutöitä varten nikkarihuone pikkuisine 
höyläpenkkeineen. 

Yhteistyö vanhempien ja 
perheiden kanssa

Miten sujuu kanssakäyminen lasten 
vanhempien kanssa? Toimiiko täällä 
vanhempaintoimikunta?
Kanssakäyminen perheiden kanssa on 
jokapäiväistä arjessa ja yhdessä tuem-
me parhain mahdollisen tavoin jokaisen 
lapsen kasvua ja kehitystä. Päiväkoti Vik-

Ruokalan nimi on Lohikäärme ja lapset 
ovat yhdessä tehneet nimen mukaisen kol-
laasin. Vikkerissä tuetaan lasten luovuutta.
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kerissä on myös aktiivinen vanhempain-
toimikunta, missä innokkaitten vanhem-
pien kanssa järjestetään tapahtumia, mi-
hin kaikki pääsevät osallistumaan, kukin 
omien voimavarojensa mukaan. Yhteiset 
tapahtumamme ovat suosittuja ja muka-
via tilaisuuksia. On ollut pipari- ja kort-
titalkoita, kevättapahtumia, piparitalon 
arvontaa, turvallisuuskasvatusta polku-
pyörän selässä sekä mahdollisuuksia tu-
tustua paloautoon ja tulossa on mm. glögi 
ja grillimakkara-ilta tänä syksynä.

Entä ulkomaalaistaustaisten lasten 
vanhemmat, jos he eivät osaa suo-
mea hyvin tai ollenkaan. Miten yh-
teistyö sujuu silloin? Onko saatavissa 
tulkkiapua?
Aina selvitään joka päiväisessä toimin-
nassa jollakin kielellä, englannilla, ele-
kielellä, muutamalla yhteisellä sanalla 
tai lapsen avustamana. Kaikissa las-
ta koskevissa keskusteluissa käytetään 
tarvittaessa tulkkia apuna. Latokartanon 
päivähoitoalueella on oma S2 –opettaja 
Kirsi Halonen, joka tukee henkilökuntaa 
arjen työssään monikulttuuristen perhei-
den kanssa.  

Sekä Paasion että Junnon puheissa vi-

lahdellut sana kasvatuskumppanuus on 
minulle uusi ja kysynkin, mitä se pitää 
sisällään. Se tarkoittaa sitä, että lapsen 
kasvusta ja kehityksestä huolehditaan 
hyvässä yhteishengessä, missä lapsi 
on molempien osapuolten ”keskiössä”. 
Vanhemmilla on mahdollisuus osallis-
tua päiväkodin toimintaan omien mah-
dollisuuksiensa mukaan, heidän toivei-
taan kuullaan ja yhdessä sovitaan lap-
selle tavoitteet jokaiselle toimikaudelle. 
Vanhemmilla on mahdollisuus olla läsnä 
myös päiväkodin elämässä lapsen kans-
sa. Esimerkiksi vanhemmat voivat aloit-
taa päivähoidon tutustumalla yhdessä 
lapsensa kanssa päiväkodin arkeen, he 
ovat myös tervetulleita päiväkodin ret-
kille omien mahdollisuuksiensa mukaan. 
Isovanhempien päivänä isovanhemmat 
voivat tutustua lastenlastensa elämään 
päiväkodissa. 

Lopuksi

Miten  päiväkodin ulkopuolella suhtau- 
dutaan  lapsiin?
Tiina Junno kertoo, että päiväkodin retkil-
lä lapsiin on suhtauduttu erittäin positii-
visesti liikennevälineissä ja muuallakin, 

missä on kuljettu. Tärkeää on huolehtia 
lasten turvallisuudesta ja lasten kanssa 
aina ennen lähtöä käydään läpi niin tur-
vallisuuteen kuin hyviin käytöstapoihinkin 
liittyviä asioita. Päiväkodissa käytetään 
turvaliivejä tarvittaessa kun lähdetään 
esimerkiksi keskustaan retkille ja huoleh-
ditaan, että aikuisia on riittävästi ryhmän 
kokoon nähden. Monista kanssamatkus-
tajista on hauskaakin kuunnella lasten 
juttuja, kun he ovat intoa täynnä menos-
sa johonkin retkelle. 

Harjannetien liikenteen ylinopeuksista ol-
laan keskusteltu päiväkodin vanhempainil-
lassa ja oltu huolissaan myös asukasyhdis-
tyksessäkin. Asukasyhdistyksen puolelta on 
asiasta keskusteltu myös poliisin kanssa.  

Lopuksi teimme kierroksen päiväko-
din tiloissa ja sain nähdä, missä lapset 
ja henkilökunta  arkipäiväänsä elävät. 
Uutena rakennuksena ja juuri tarkoituk-
seensa suunniteltuna talo täyttää tehtä-
vänsä hienosti. Ulkoapäin aika pieneltä 
näyttävä rakennus pitää sisällään monin 
kerroin enemmäin kuin osasin etukäteen 
kuvitellakaan: kokemusta, tietoa, taitoa, 
ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta, rak-
kautta, innostusta ja elämyksiä.

Vikkeri on toistaiseksi Viikinmäen ainoa päiväkoti.
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ITÄ-HELSINGIN

SUOLAHUONE
GARDENIAKESKUS, p. 040-571 1339
Koetilantie 1 B 7, 00790 Helsinki Viikki

LUONNONMUKAISTA HOITOA 
HENGITYSELIN- JA IHO-
ONGELMIIN. 
NYT MYÖS INFRAPUNASAUNA 
JA DETOX-SPA JALKAKYLPY

Tervetuloa tutustumaan!

www.suolahuone.fi Sh. Riitta Hirvonen

Mauri Tahvanainen juonsi tilaisuuden ammattitaidolla ja hauskasti. Kalliolan viihdeorkesteri avasi ohjelman.

Terttu (92 v) ja Leo Sundell (88 v) tulivat nauttimaan kauniista syyspäi-
västä. 

Mina Eiskonen (1 v) säteili kilpaa auringon kanssa.

 Ivan Khalvach (12 v) aistimassa tunnelmaa.

Mauri Tahvanainen juonsi tilaisuuden ammattitaidolla ja hauskasti. Kalliolan viihdeorkesteri avasi ohjelman.

Pihlajapäivät

14
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Selma Koutala (10 v) ja Topi-koira halusivat kuunnella bändejä. Anastasia Nesenina (13 v) tuli tapaamaan kavereitaan.

Kosti Honkonen (4 v) iloitsi arpajaisvoitostaan. Kaunis ilma houkutteli runsaasti ihmisiä koulun kentälle.

Selma Koutala (10 v) ja Topi-koira halusivat kuunnella bändejä.

15

Tervehdys sinulle, Pihlajisto-Viikinmäen asukas! 
Adventin ja jouluajan lähestyessä myös seurakunta lähestyy sinua tämän hienon lehden kautta. 
Voi olla, että silloin tällöin tuntuu siltä, että haluaa joulun alla toviksi pysähtyä, ehkäpä rauhoittua hetkeksi. 
Silloin voi ihan hyvin tulla vaikkapa seurakuntakodille  sopivaan tilaisuuteen. Joulun juhlan järjestäminen on 
hieno ja arvokas asia. Siihen haluamme rohkaista jokaista. Meille on syntynyt Vapahtaja, Jeesus Kristus, joka 
kertoo meille Jumalan rakkaudesta. Ensi vuonna, jos Herra suo, koemme yhteisiä, iloisia, juhlavia ja arkisia 
asioita. Mutta pian on ihan oikea aika järjestellä juhlaa.
Pihlajiston seurakuntakodin väki. 

Pihlajiston seurakuntakoti, Tiirismaantie 4

Ti 6.12. klo 13 itsenäisyyspäivän juhla
Su 11.12. klo 15 kauneimmat joululaulut
To  15,12. klo 12 joulupuuro ja joulululuja olohuoneessa

Viikko-ohjelma:
Sunnuntai: Pyhäkoulu klo 10
Maanantai: muskarit pikkuisille ja vähän isommillekin. Käsityökerho aikuisille klo 14 parillisilla viikoilla.
Naisten raamattupiiri klo 18.00, parittomat viikot
Tiistai: Päiväpiiri klo 13 parittomilla viikoilla
Keskiviikko: Perhekerho klo 9.30-11, Diakonian ajanvarausaika klo 10-11, p. 09 2340 4480
Torstai: Asukaskahvila Olohuone klo 12–14

Viikinmäen kerhohuone, Harjannetie 47 b: Perjantai : perhekerho klo 9.30-11

IL
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Sirpa Harmaisella oli ajatus hankkia 
harrastus ja nyt hän on kukittanut toista-
kymmentä vuotta oman pihapiirinsä kuk-
ka-altaita. Kaikki lähti heidän B-rapun 
pienestä kukkapenkistä.

Julkisivuremontin yhteydessä taloyhtiö 
rakennutti pihalle kukka-altaita, joihin is-
tutettiin talon puolesta maksaruohoa. Sir-
pa tiedusteli saisiko hän lisätä siihen kuk-
kia, johon sai kieltävän vastauksen.  Vuo-
den päästä hänelle kuitenkin soitettiin rik-
karuohon vallanneista kukka-altaista,että 
vieläkö tarjous on voimassa ja oli. 

Kukkien istuttamisen jälkeen niiden 
hoitoon kuluu paljon aikaa. Onneksi Sir-
palla on muutamia vakio- avustajia, ettei 
kaikkea tarvitse tehdä aivan itse.

Sirpa laittoi ennen harvinaisempiakin 
kasveja kaikkien iloksi. Punaisen päivä-
liljan keltaisen ja oranssin kaveriksi, joka 
lähti varkaan mukaan yöllä. Seuraavaksi 
kohteeksi joutui punainen iiris, joka myös 
lähti samalla tavalla selvästi kasvitietoi-
sen varkaan mukaan. Nyt siellä kasvaa 
perussuomalaisia perinnekasveja mm. 
syysleimua, malvaa, keisarinkruunua ja 
unikkoa. Sellaisia, jotka sopivat hyvin 
Suomen olosuhteisiin.

Kerran pojat päättivät tuhota kukkia 
hyppimällä, mutta Sirpan toimekkuuden 
ja vanhempien fi ksuuden toimesta pojat 
maksoivat viikkorahoistaan uudet kukat 
tuhoutuneiden tilalle ja tapauksen jälkeen 
kukat ovatkin saaneet olla rauhassa. Lie-
kö kiirinyt kukkien kalliit hinnat pojilta 
eteenpäin muille – hyvä jos niin.

Vuosittain Sirpa saa taloyhtiöltä multaa, 
lannoitetta ja kesäkukkia, muut vuosittai-
set hankinnat menevätkin omasta pussis-
ta. Mutta hän toteaa, että kaikkiin harras-
tuksiin menee rahaa. Joku ratsastaa ja hän 
taas pitää kukista!

Oikeastaan ainoa negatiivinen palaute on 
kuulunut eräältä naiselta parvekkeelta: JU-
MAKAUTA SE PYLLISTELY ALKAA TAAS! Sil-

Siisti ja kukikas piha on monelle itses-
tään selvyys, mutta ei se ihan itses-
tään siistinä ja kukkivana pysy.
Siihen tarvitaan vapaaehtoisia  piha-
kummeja.

Pihakummit
TEKSTI JA KUVA: Kati Sundell

loin se tuntui pahalta, nyt sille voi jo nauraa.
Toinen pihakummi Kati Lajunen muut-

ti Pihlajistoon1982 kahdentoista vuoden 
talonmiesuransa päätyttyä Karhupuiston 
kupeesta. Hän onkin monelle tuttu näky 
ympäri vuoden pitämässä pihaa siistinä 
ja opastamassa lapsia myös siihen. Vii-
konlopun jälkeen monesti huomaa, et-
tei ihan kaikki isommatkaan osaa pitää 
paikkoja siistinä, kun parvekkeiden alus-
tat ovat stumppien peitossa. Tuhkakupit 
voisivat hankkia.

Kati toivoisi lasten lopettavan rapussa 
leikkimisen.  Se ei ole mukavaa asukkail-
le. Pyykkinarujen venyttäminenkin saisi 

jäädä. Ehkä meissä lapsina elää sisäinen 
apina, joka kaipaa roikkumista. Ehkä se 
loppuisi, jos lapsilla olisi omat ”pyykkina-
rut” eli leikkipaikka, jossa voisi roikkua.

Usein Kati kuulee kysymyksen lapsilta: 
mitä saat kun siivoat täällä ja miksi teet 
näin? Ja mitä me saadaan, jos autetaan? 
Hän ei saa mitään. Kati kuitenkin sanoo, 
että tämä on hyötyliikuntaa ja omaehtois-
ta ajankulua.

Selvästi Kati tekee paljon pihan hyväk-
si, koska on saanut huoltomiehiltä käyt-
töönsä luudan, ”talonmiehenroskiksen”, 
lehtiharavan ja pihdit. Kati lähettääkin 
terveisiä LAPIOTA KAIVATEN!

Kati Lajunen (vas.) ja Sirpa Harmainen tekevät arvokasta työtä.

Pihan kukka-altaat ovat saaneet paljon kiitosta. Kuva Sirpa Harmainen.
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Kulmilta

Nuttujuttu - onko tuttu?
tamisesta  tulee ilo ja lämmin olo, kun tie-
tää että jokainen nuttu, myssy ja pikku-
sukat lämmittävät pientä vastasyntynyt-
tä vauvaa. Moni kutoo rukoillen. Silmu-
kat ovat kuin ristityt kädet, jotka samalla 
kantavat siunaukset saajalleen. 

Pihlajiston seurakuntakodilla kokoontuva 
asukaskahvila Olohuone toimii alueen yh-
teisenä olohuoneena torstaisin klo 12- 14.  
Kahvia ja voileipää on tarjolla kohtuuhin-
taan. Syksyn aikana on monenlaista ohjel-

Eeva Läikkö ja nuttunäyttely.

Pihlajiston ala-asteen vanhempain toimikunta järjes-
ti suojatiepäivystyksen ensimmäisen kouluviikon aikana.
Tarkoitus oli kiinnittää autoilijoiden huomio pieniin kou-
lulaisiin koulun lähistöllä olevissa risteyksissä. Päivys-
täjällä oli Varo lapsia-kyltti. Vanhemmat eivät pyrkineet 
ohjaamaan liikennettä, vaan tarvittaessa auttoivat lapsia 
ylittämään kadun. Kuvassa Jari Möykky päivystämässä.
Teksti Tuula Suksi, kuva Lauri Perho

Uusi kampaamo Lasten koulutie turvattiin

Nuttujuttu - onko tuttu?
Pihlajiston seurakuntakodilta on lähetetty 
keväällä vauvan nuttuja, myssyjä ja suk-
kia synnytyssairaalaan Etiopiaan. Mo-
net asukaskahvila Olohuoneen kävijät ja 
heidän ystävänsä sekä vapaaehtoiset ja 
työntekijät ovat niitä kutoneet. Nuttupa-
ketit on sairaaloissa jaettu synnyttäneille 
äideille äitiyspakkauksena. Nutun malli 
sopii vauvasta parivuotiaaksi asti. Nutun 
ohje löytyy netistä www.tuppurainen.fi /
blogit/nuttu/Cached - Similar 

Pihlajisto-Viikinmäen alueen toimin-
tapiste on Tiirismaantie 4:ssä sijaitseva 
Pihlajiston seurakuntakoti, jossa on viik-
kotoimintaa eri-ikäisille. 

Tämän vuoden aikana on seurakunta-
kodilla pidetty kaksi nuttunäyttelyä. Rahaa 
on kertynyt arpajaisista ja kolehdeista aina 
se mitä lähetyskuluihin on tarvittu. 

Tämän syksyn aikana kudotut nutut 
menevät Nepaliin. Vuoristoisessa kylmä-
talvisessa maassa lämmin lahja tulee 
tarpeeseen. Nuttujen tekemisestä ja an-

maa, juttuseuraa ja lehdenlukua 
tarjolla. 

Maanantaisin joka toinen viik-
ko klo 14 on aloittanut uusi käsi-
työpiiri, jossa tehdään monenlai-
sia käsitöitä, sinne voi tulla myös 
vain seurustelemaan.

Suomenkielen tukiryhmä maa-
hanmuuttajille kokoontuu tiistaisin 
klo 15. Ryhmässä saa vahvistusta 
suomenkielen käytössä. Ryhmää 
vetävät eläkkeelle jääneet opetta-

jat Irma Mattila ja Kirsti Maijala.
Viikinmäessä on alkanut uusi

perhekerho kokoontua Harjanne-
tie 47b kerhohuoneessa. Perhekerhosta 
vastaa lastenohjaaja Mia Blomstedt. 

Ohjelmalehtisiä, joissa tarkempia tie-
toja seurakunnan toiminnoista ja tapah-
tumista saa seurakuntakodilta ja tieto-
ja löytyy myös Kirkko ja Kaupunki- sekä 
Vartti-lehdessä . Netin kautta löytyy sama 
info www.helsinginseurakunnat.fi /malmi   
ja nuorten toiminnasta www.talolla.fi .

Teksti ja kuva Helena Pietinen

Teksti Tuula Suksi,
kuva Eveliina Pehkonen

Varsinainen  suunnitelman laadinnan projekti on meillä juuri syyskuussa alkanut: suunnitel-
man konsulttina  ja vetäjänä on Destia Oy:n maisema-arkkitehti Zuzana Hrasko-Johnson. 
Alustavan aikataulun mukaan nyt syyskaudella tehdään alueen lähtötietojen kokoaminen ja 
analysointi sekä kuntokartoitus. Talven aikana määritellään yleisten alueiden tavoitteet ja 
ohjeet. Lopuksi etsitään kaikkien korjaustarpeiden joukosta tärkeimmät, joita sitten pyritään 
tulevalla kymmenvuotiskaudella toteuttamaan. Suunnitelmaluonnos valmistunee keväällä 
2012 ja tavoitteena on pitää luonnosta esittelevä asukastilaisuus mahdollisuuksien mukaan 
ennen kesälomia. Suunnitelman lautakuntakäsittely tapahtunee vasta syksyllä 2012. 

Aluesuunnitelman kuulumiset Teksti Virpi Vertainen, aluesuunnittelija,
kuva Tuula Suksi

Huhtikuussa avattiin Viikinmäkeen 
nuorekas koko perheen kampaamo 
Nette´s hair and beauty. Sitä pyörit-
tävät nuoret naiset Anette Salminen 
ja Elina Havelin. Kampaamo on uu-
tuuttaan hohtava ja avara. Asiakkai-
takin on tullut mukavasti. Vakioasi-

akkaita edellisestä kampaamosta on seurannut Anettea ja Elinaa 
Viikinmäkeen. 

Ensi talven hiusmuodista Anette kertoo, että värit ovat pehmeitä,
selkeitä kiharoita suositaan, laineetkin ovat tulossa ja toispuoleisuus. 
Elina puolestaan kertoo, että miesten hiukset ovat vähän pidemmät ja 
pientä raitaa ja luonnollisia värejä pyydetään.

Nämä vauhdikkaat ja iloiset kampaajat tuntevat hiusmuodin uusim-
mat trendit ja hallitsevat myös klassisen tyylin. He auttavat mielellään 
asiakasta löytämään oman, juuri hänelle sopivan tyylin hiuksiinsa. 

Kampaamon osoite on Harjannetie 47 ja liike auki 9-18, 
la 9-15 + sopimuksen mukaan. Puh. 045 265 8202

Anette (edessä) ja Elina.
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PK-35 järjestää jalkapallotoimintaa lapsille ympärivuotisesti. Koko ajan otetaan vastaan 
uusia pelaajia ja perustetaan uusia joukkueita sekä ikäluokkia. Tälläkin hetkellä toi-
mintaa on 1993-2008 syntyneille lapsille ja nuorille, niin tytöille kuin pojillekin. Talvella 
harjoittelemme jalkapallohallissa Pihlajamäessä sekä lähialueiden kouluilla. Tapahtu-

mia joukkueilla on noin kaksi kertaa 
viikossa.

Poikapuolella PK:lla on noin 500 
poikapelaajaa ja tyttöpuolella pelaa-
jia on noin 200. Päätoimisia työnte-
kijöitä on neljä, jotka toimivat seu-
rassa  junioripuolella kehittämässä 
seuraa sekä hoitamassa arkipäi-
vän askareita. Valmentajina toimivat 
koulutetut ja kokeneet ohjaajat sekä 
apuvalmentajina nappulapuolella on 
pelureiden vanhempia. 

Vanhemmissa ikäluokissa PK:
lla on tasojoukkueet siksi,  että kaik-
ki pääsevät harrastamaan omalla 

tasollaan jalkapalloa. Kilpajoukkueet harjoittelevat hieman enemmän ja pelaavat kovem-
pia vastustajia vastaan. Haastejoukkueet luovat mahdollisuuden niille, joilla vielä ei ole niin 
kova into jalkapallon harrastamiseen. Tarkoitus on kuitenkin kehittää pelaajia kohti omaa 
huipputasoaan ja antaa liikunnallisia elämyksiä.
PK-35 tekee 3-5 vuotiaiden lasten harrastamisen käynnistämisessä 
yhteistyötä Liikuntaleikin kanssa ja järjestää yhteistyössä 
nappulafutistoimintaa. 
PK-35 toivottaa kaikki uudet pelurit mukaan toimintaan!

Lisätietoja: http://pk-35.fi   ja http://www.nappulafutis.liikuntaleikki.fi 

Kulmilta

   
Itse asiassa kaksikin kirjastoa, kaupunginkirjasto ja yliopistokirjasto. Kaupunginkirjasto 
on nimeltään Viikin kirjasto ja yliopiston kirjasto Viikin kampuskirjasto. Molemmat ovat 
alueen asukkaiden käytettävissä.

         Kaupunginkirjastosta voi sen niin sanotun tavallisen aineiston – kirjat, cd-levyt, dvd-elo-
kuvat, lehdet – lisäksi lainata myös konsolipelejä, energiankulutusmittareita, e-kirjojen lukulait-
teita ja kävelysauvoja. Internetiin pääsee kirjaston tietokoneilla tai omalla kannettavalla langat-
toman verkon avulla. Kirjaston tapahtumista tiedotetaan paikallislehdissä, kaupunginosaseurojen 
nettisivuilla sekä kirjaston omalla nettisivulla ja Facebookissa.

Kirjastossa on myös kierrätyskori, johon asiakkaat voivat jättää itselleen tarpeettomia kirjoja ja josta 
saa vapaasti ottaa haluamiaan kirjoja.
Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa, Viikinkaari 11, puh. 09 310 85071, www.lib.hel.fi /viikki
Avoinna ma – to 9 – 20, pe 9 – 18, la 10 – 16. Kaupunginkirjaston verkkopalvelut löytyvät 
osoitteesta www.helmet.fi .  Viikin kampuskirjasto internetissä osoitteessa 
http://www.helsinki.fi /kirjasto.viikki

Sinisessä ympyrätalossa on kirjasto!

Taas on se aika vuodesta, jolloin on pi-
meää aamuin, illoin ja hämärää päiväl-
läkin. Kelikin saattaa olla liukas. Siitä 
huolimatta vain joka toinen taajamassa 
käyttää heijastinta. Lapsilla niitä on kii-
tettävästi jo ulkovaatteiden heijastinnau-
hoja myöten. Meillä aikuisilla niitä on vä-
hän. Joku siinä kangertaa, ettei sitä tule 
laitettua. Heijastimen käyttö on hyödyl-
listä. Ei autoilijat näe meitä hämärässä. 
Ajatellaanpa vaikka vanhuksia tai muita 
hitaasti liikkuvia katua ylittämässä. Olisi 
hyvä näkyä ajoissa. Jalankulkijahan nä-
kee, mutta ei näy. Laitetaan me aikuiset-
kin rohkeasti heijastin heilumaan hihaan 
tai kassiin. Saisimme estettyä ikäviä ja 
turhia onnettomuuksia.
 Heijastimen 
käyttö on edul-
linen tapa lisä-
tä turvallisuutta 
jalankulkijoille.

Teksti  Tuula 
Suksi,
piirros Kati 
Sundell

Kuvassa tehokaksikko Anna-Liisa Järvo (vas.) ja Eeva-Liisa Arola. 
Ira-koira avusti innokkaasti.

Teksti ja kuva Tuula SuksiSiivoustalkoot

Teksti ja kuva Päivi Karimaa

Teksti Samu Koski, kuva Tuula SuksiJalkapalloa lapsilleTahtoo näkyä

Max näyttää potkun mallia.

Kirjojen kierrätyskori.

Asukasyhdistys järjesti kaupungin rakennusviraston kanssa Pihlajiston 
ja Viikinmäen julkisten alueiden siivoustalkoot muutaman vuoden tauon 
jälkeen toukokuussa. Kaupunki lainasi roskapihdit käyttöömme ja an-
toi runsaasti roskasäkkejä ja huolehti roskien poiskuljetuksesta.Asukas-
yhdistys antoi lisäksi puutarhahanskat meille ihan omaksi. Oli kaunis 
keväinen ilta hyötyliikkua, mutta vain kourallinen asukkaita ilmaantui 
talkoisiin. Luontoon kuulumattomia roskia kyllä riitti runsaasti. Varsinkin 
tuo rouvien takainen metsikkö oli hurjassa kunnossa. Löysimme kengis-
tä, hameista, kaljatölkeistä ja ruokapakkauksista lähtien tavaraa. Näytti 
siltä kuin roska-astioita ei olisi keksittykään. Me saimme puhtia yhtei-
sestä tekemisestä ja auringonpaisteesta. Päätimme tulla talkoisiin ensi 
vuonnakin.
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Viikinmäen ensimmäisten taloyhtiöiden 10-vuotis-
juhlat vietettiin toukokuussa. Ensimmäinen talo oli 
Hernepellontie 40 ja puolen vuoden sisällä valmis-
tuivat Maaherrantie 6 ja 8. Taloilla on yhteinen piha, 
jonka asukkaat ovat perinteisesti yhteisillä talkoilla 
siivonneet. Niinpä nytkin juhlapäivän kunniaksi en-
sin yhdessä siivottiin juhlapaikka eli piha. Lapset on 
aina huomioitu hyvin näissä taloissa ja nytkin he pie-
nimmistä lähtien olivat innokkaasti mukana. Heille 
tuotiinkin yllätyksenä pihalle pomppulinna, josta riitti 
riemua. Iltapäivällä juhlapuheen piti Pihlajiston Kiin-
teistöjen toimitusjohtaja Pentti Nurminen. Sen jäl-
keen olikin jo ruokailun aika. Kun oli syöty hyvin ja 
seurusteltu naapureiden kanssa, oli Janus Hanskin 
vuoro viihdyttää. Hyvällä yhteistyöllä saatiin hienot ja 
ikimuistoiset juhlat.

TEKSTI JA KUVAT: Tuula Suksi

 Piha 10 vuotta sitten. Kuva Silja Muuri-Möykky.

 Lasse oli oppinut uuden talkoot -sanankin ja niihin piti 

oikein laskea öitäkin. Hän syventyi perusteellisesti hommiin.

 Ollilla oli ihan selvästi ilmaveivi-tyyli, mutta hänhän kuivaharjoittelikin talven matseja varten.

ikimuistoiset juhlat.ikimuistoiset juhlat.

 Silja Muuri-Möykky perheineen on Viikinmäen 

ensimmäisiä asukkaita.

TEKSTI JA KUVAT: Tuula Suksi

10-vuotisjuhlat Viikinmäessä
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Hyvää talvea!

 naapuri, jonka
tunnet nimestä

yösyöpöille

lisätietoja:
hok-elanto.fi

jopa 5%
bonus

Ostokset 
kotiin 
vaivatta 
netistä: 
alepa.fi

yösyöpöyösyöpöyösyöpöillellellellellellelle
ma- la 7-23mamamamama- la 7-23232323
su 10-23

alepa pihlajisto
salpausseläntie 11
00710 helsinki

naapuri, jonka
tunnet nimestäjopa 5%

bonus

alepa viikki
norkkokuja 3
00790 helsinki

www.pihlajistonasustehuolto.fi

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

puh 046 627 5743

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

-vaatekorjaukset nopeasti ja edullisesti
-kodintekstiilit esim. verhot, päiväpeitteet, tyynyt ym ym

joka 10.s housun lyhennys ilmainen

www.kauneushoitolatuulikki.fi 

Muista - meiltä myös 

lahjakortit!

Kauneushoitola

TUULIKKI
Tuija Hasu
SKY-kosmetologi

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

Sivuapteekin väki toivottaa 
asiakkailleen 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2012!


