Lähetekirje päättäjille Pihlajiston nuorisotila Mestan lopettamista koskevassa asiassa:
Arvoisat päättäjät
Ohessa lähetetään käytettäväksenne ja tarkempaa perehtymistänne varten laatimamme vetoomus,
joka koskee ensi vuoden budjettiehdotuksen yhteydessä lopetettavaksi esitettyä Pihlajiston
nuorisotilaa. Tila palvelee samalla myös Viikinmäen nuorisotilana.
Vetoomuksestamme näette perustelut, miksi pidämme erityisen tärkeänä juuri tämän nuorisotilan
säilymistä. Vaikka nuorista enemmistö saattaakin olla varhaisnuoria, tilanteet vaihtelevat.
Tämä yhteisö on omiaan antamaan heille hyvät lähtökohdat ja rohkeutta siirtyä myöhemmin
kauemmaksi omalta lähialueeltaan. Kadulta sitä vastoin on paljon helpompi siirtyä
vaaralliseempiinkin harrastuksiin kuin nuorisotalolle.
Me muut käyttäjät saamme käyttää tilaa omiin kokouksiimme silloin kun se on vapaa nuorilta, eli
yleensä iltaisin, koska alueillamme ei ole asukastaloa eikä muutakaan tarpeitamme vastaavaa tilaa.
Yhteiset tilaisuudet myös yhdistävät vanhoja ja nuoria esimerkiksi silloin kun vietetään juhlia ja
kun niitä valmistellaan.
Toivomme, että suhtaudutte myötämielisyydellä vetoomukseemme etteivät nuorisotyöstä säädetyt
tavoitteet jäisi toteutumatta meidän nuortemme kohdalla.
Meitä tukevat allekirjoittajat ja heidän edustamansa tahot ovat sydämellään mukana kannattamassa
tätä yhteistä vetomustamme.
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Arvoisat Päättäjät
Me allekirjoittaneet vetoamme Helsingin kaupungin Nuorisolautakuntaan, että
tehdessänne inhimillistä päätöstä Pihlajiston kerhotilan toiminnasta ottaisitte
huomioon myös alueen historiallisen taustan sekä sosioekonomisen rakenteen.
Lasten ja nuorten tulisi saada omassa asuinyhteisössään pikkuhiljaa ja ikäänsä
sopivasti laajentaa ”reviiriään”, ensin turvallisesti lähialueella pienemmässä
lapsi- tai varhaisteinitilassa. Tämä ilman, että lapsiperheiltä vaadittaisiin liian
suuria taloudellisia resursseja. Sosiaalitoimi voinee valaista kunkin alueen
päättäjille, mikä on alueen keskiarvoinen liian suuri taloudellinen resurssi. Se voi
olla jollakin lähiön perheellä bussilippu, toisella vakavaraisemmalla alueella
mopoauto, joihin perheillä ei ole varaa. Pihlajiston kerhotilassa kokoontuu myös
useita muita alueen toimijoita vauvasta vaariin.
Monet Pihlajiston, Viikinmäen ja lähialueen asukkaat järkyttyivät huomatessaan
Nuorisoasiankeskuksen talousarvioehdotuksen, jossa esitetään Pihlajiston kerhotilasta
luopumista 1.1.2016 alkaen Asukkaat ja osa päättäjistäkin ovat kokeneet esityksen
tulleen yllättäen ja vailla kunnollista keskustelua. Esimerkiksi Pihlajisto-Viikinmäki
asukasyhdistyksen hallitus sai tietää asiasta vasta muutama päivä ennen asian
ensimmäistä käsittelyä ja silloinkin lukemalla sen pienenä uutisena Helsingin
Sanomista. Esitystä käsiteltiin kaupungin nuorisolautakunnan kokouksessa tiistaina
12.5. Onneksi asia pantiin pöydälle ensimmäisessä käsittelyssä tarkempaa
perehtymistä varten. Esitys tulee uuteen käsittelyyn torstaina 28.5.2015.
Me allekirjoittaneet haluamme tuoda tietoonne seuraavia näkökohtia ja lisätietoja
Pihlajiston nuorisotilan säilyttämisen puolesta:
Pihlajiston kerhotila, kerrostalon alakerrassa sijaitseva isohko huoneisto, on
Pihlajiston ja Viikinmäen alueen ainoa merkittävä yleishyödyllinen ja kaikille avoin
tila, jota käyttävät Nuorisoasiainkeskuksen lisäksi asukkaat, yhdistykset ja muut
alueen toimijat, joten tilan säilyttäminen olisi erittäin tärkeää. Kaikille tätä tilaa
käyttäville ryhmille on erittäin oleellista, että jos tämä tila lakkautetaan, niin
kaupungin olisi järjestettävä niille korvaava tila omalta alueelta, kävelymatkan päästä.
Aiempien vastaavien lakkautusten perusteella ei ole realistista olettaa, että alueen
nuoret siirtyisivät tuosta vain naapurilähiöiden nuorisotiloihin. Oma nuorisotalo

kotialueella on parasta mahdollista ongelmien ennaltaehkäisyä, joka myös
mahdollistaa monenlaisen yhdistys-, vapaaehtois- ja muun yhteisöllisen toiminnan
alueella.
Vanhempien näkökulmana on tullut selkeä mielipide, että 10 vuotta ja sitä nuorempia
lapsia ei voi lähettää yksinään naapurikylien kerhotiloihin. Paikallinen kerhotila sen
sijaan on turvallinen ja lähellä. Alueella on ollut ilkivaltaa ja rauhattomuutta, josta
seurasi alkuaikoina jopa alueen maineen menetys. Tilanteeseen saatiin apu aktiivisen
ja sitoutuneen nuorisotyöntekijän ottaessa tilanteen haltuun. Nykyisin asukkaat pitävät
yhtä ja huolehtivat omistaan paremmin. On pelättävissä, että rauhattomuus lisääntyy,
mikäli paikallinen nuorisotila lopetetaan. Asukastilat ovat parhaita varhaisen tuen ja
yhteisöllisyyden paikkoja.
Myös viikinmäkeläinen nuoriso on alkanut oppia käyttämään tilaa. Viikinmäki on uusi
ja kasvava alue, jossa lapset lisääntyvät alueen vielä jatkuvan kasvun myötä.
Korttelitalon mahdollisuudet eivät vielä ole tiedossa. Siinä toimivat kuitenkin
ensisijassa koulu ja päiväkoti, joten sen käyttömahdollisuudet ajoittuvat iltatunteihin
ja nekin ovat rajalliset. Saattaa olla, että ne tulevat olemaan maksullisia. Lapset
kuitenkin kasvavat ja alkavat kaivata kaveriporukoita ja laajentaa reviiriään.
Pihlajiston Nutan eli Mestan discoilloissa on ruuhkaa.
Pihlajistoon perustettiin alun perin asukasyhdistys hoitamaan alueen nuorisoongelmaa. Siitä meitä on muistuttamassa virallisen nimemme PNV-kirjainyhdistelmä,
joka on yhdistyksen alkuperäinen nimi ”Pihlajiston Nuoret ja Vanhemmat”. Jos nyt
tämä meidän kahden lähiön yhteinen nuorisotilamme lopetetaan, putoamme takaisin
vuosikymmenien takaiseen tilanteeseen ja tehty työ valuu hukkaan. Samat ongelmat
kaatuvat myös viranomaisten syliin.
Kaikissa alueen taloissa ei ole omia erillisiä kerhotiloja tai ne on vuokrattu
ulkopuolisille. Nuorisotilaa ovat käyttäneet monet asukastoimikunnat ja pienet alueen
toimijat. Vastaavan tilan saamiseen ei lähialueilta ole mahdollisuuksia, eikä pienillä
toimijoilla ole varaa vuokriin. Tila myös yhdistää useat monikulttuuriset ryhmät,
kantaväestön ja eri ikäryhmät.
Ymmärrämme kyllä nykyisen taloustilanteen vaatimukset, mutta tarkastelukulma
Nuorisoasiainkeskuksen budjetin määrärahojen vähentämisessä on aika julmaa
pudotuspeliä, kun säästöjen kohteena ovat lapset ja nuoret. Eikö säästöjä voisi etsiä
muillakin keinoin kuin vain deletoimalla koko lähiön, meidän tapauksessamme
kahden lähiön, varhaisnuorison ja nuorison vapaa-ajanharrastuspaikan, pois listoilta,
suoraan sanoen kaduille. Kesäisin nuoret saattavat kyllä käydä Pihlajamäen
nuorisopuistossa, mutta syys- ja talvipimeillä eivät ainakaan nuorimmat uskalla kulkea
sinne pimeätä metsätietä pitkin.
On tutkimuksissakin todettu että koillinen Helsinki kärsii yhä laman lapset syndroomasta. Näitä 90-luvun alun lamasta kärsineitä, silloin syrjäytyneitä ja täällä
aikuistuneita ihmisiä, asuu täällä edelleen ja näiden perheiden lapset ovat erityisen
syrjäytymisuhan edessä, ellei mitään mahdollisuuksia ja tukea ole ympäristöstä
saatavissa. Osa allekirjoittajatahoistamme ovat yhteisöjä, joille kaupungilla on
varmasti velvollisuus järjestää vastaava tila Mestan mahdollisesti loppuessa. Nämä
yhteisöt eivät pysty järjestämään kokouksia ja tilaisuuksiaan kaukana asuinalueesta,

koska osa ryhmiin osallistuvista on vanhuksia, osa taas hyvin nuoria. Myöskään
julkisilla liikkuminen kaupunginosien välillä ei ole itsestäänselvyys niille, joilla
tulotaso on köyhyysrajojen alapuolella.
Edellä esitettyyn viitaten Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry ja joukko
muita lähialueen asukkaita, nuorisotilaa käyttäviä yhteisöjä sekä hyviä
yhteistyökumppaneitamme vetoaa, että nuorisolautakunta päättäisi säilyttää
Pihlajiston kerhotilan.

Lisätiedot:
Marjatta Tahvanainen (marjatta.tahvanainen @ gmail.com, p. 04151745

Vetoomusta tukevat ja sen allekirjoittavat tilaa käyttävät kerhot ja yhdistykset sekä alueen
nuorisoa ja toimintaa tuntevat tahot Helsingissä 20.5.2015:
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Helsingin kaupunki,
Pihlajiston ja Viikinmäen ala-asteet

MLL Pihlajamäki

Pihlajiston ala-asteen ja Viikinmäen koulun
vanhempaintoimikunta

Pihlajamäki-Seura ry

AA-Pihlaja-ryhmä

Y-Säätiö

Pihlajan-Viikin Vasemmisto ry

Suomen Ogaden naisten yhdistys ry

Royal Bollywood ry

Malmin seurakunta
Pihlajamäki-Pihlajisto-Viikinmäen alue

LIITE

Pihlajiston kerhotila Mestan nuoriso- ja muun toiminnan kuvaus
Pihlajisto – Viikinmäen nuorisotilassa on varhaisnuoriso-, nuoriso ja muuta kansalaistoimintaa
7:nä päivänä viikossa, esimerkiksi seuraavalla tavalla:
Nuorisoasiainkeskuksen ohjattua toimintaa on jokaiselle viikonpäivälle:
 3-4 iltana viikossa valvottua avointa toimintaa varhaisnuorille, paikalla yleensä n. 25 h/pv
 lisäksi viikoittain pienryhmätoimintaa pojille ja tytöille erikseen
 joka viikko torstaisin kokkikerho kaikille nuorille
 perjantaisin discoja, tapahtumia tai retkiä
Näin tavoitetaan ne lapset ja nuoret, joilla ei muuten ole mahdollisuus harrastuksiin esim.
taloudellisista tms. syistä.
Muu toiminta:
 Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisen (Pihlajamäen) osaston viikoittaiset
perhekahvila sekä jumppaleikkikerho
 nuorten tanssijoiden Royal Bollywood -tanssiryhmän harjoitukset aina ennen esityksiä, joita
on usein meidän ja muidenkin lähialueiden juhlissa
 erilaiset seurat ja yhdistykset pitävät siellä kokouksiaan ja joskus As Oy:t yhtiökokouksiaan
iltaisin
 joka viikonloppu, la ja su, somalien yhdistys järjestää lapsilleen suomen kielen ja oman
kulttuurinsa opetusta, pitää läksykerhoa ja kokoontuu perheittäin, paikalla noin 30-40 h
 Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry järjestää siellä hallituksen kokoukset ja muut
palaverit, keskustelutilaisuudet, vuosikokoukset, asukastilaisuudet, lastentilaisuudet,
lastenjuhlat ja myyjäiset ym.
 AA-Pihlaja-ryhmä kokoontuu joka lauantai ympäri vuoden
Kaikki onnistuu hyvin aikoja ja huoneita sovittelemalla ja erityisen hienoa on se, että
huoneistossa on käytössä keittiö, jossa voidaan järjestää kahvi- tai muuta tarjoilua
tarvittaessa.
Yhteistyötä on ollut eri ryhmien kanssa esim. siten, että somalinaiset ovat leiponeet omia
piirakoitaan asukasyhdistyksen juhliin, joissa ne ovat olleet erittäin suosittuja.
Lisäksi lasten ja nuorten ryhmät esiintyvät asukasyhdistyksen juhlissa ja saavat näin
esiintymiskokemusta. Kerhotila on esitysiin hyvä harjoittelupaikka.

