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Pääkirjoitus keväällä 2020

Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry
Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry on perustettu vuonna 1993. 
Yhdistyksen tavoitteena on asukkaiden asuinympäristön, elinolojen sekä sosiaalisten olosuhteiden kehittäminen ja  
parantaminen järjestämällä erilaista toimintaa ja asukastilaisuuksia, julkaisemalla asukaslehteä sekä vaikuttamalla  
viranomaisiin Pihlajiston ja Viikinmäen asioiden hoitamiseksi. Asukasyhdistyksellä ei ole jäsenmaksua, eikä  
yhdistykseen tarvitse erikseen liittyä. Käytännössä jokainen Pihlajistossa ja Viikinmäessä asuva on yhdistyksen jäsen.  
Kaikki ovat tervetulleita yhteisille retkille, illanviettoihin ja kokouksiin.  
Samoin yhdistyksen organisoimat yhteiset projektit ja tapahtumat ovat kaikille tarkoitetut. 
Tervetuloa mukaan!

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

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

Asukaslehti kevät 2020

s. 6
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Pihlajisto - Viikinmäki

Asukaslehti on myös luettavissa 
nettisivuillamme www.pihlajisto.fi

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

Nettisivut www.pihlajisto.fi: Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi    

Pihlajisto-Viikinmäki Asukaslehti ilmestyy toukokuussa ja marraskuussa.

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

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

Vuosi sitten päivittelimme leikkipuisto Salpausselän kentälle rakennettua paviljonkia. 
Siinä on syksystä lähtien toiminut päiväkoti Louhikko. Tämän kevään päivittelyn kohde 
on Pihlajiston ala-asteen tuleva väistötila, joka yllättäen päätettiin rakentaa samalle alu-
eelle, mutta leikkipuistorakennuksen taakse. Alun perin väistötilaa suunniteltiin Viikin-
mäen sivukoulun viereen. Tässä lehdessä on kaupungin tiedote asiasta. Asukasyhdistyk-
sen kanta on, että väistötila olisi sopinut paremmin Viikinmäkeen. Siellä olisi sivukoulun 
tilat olleet väistötilan tukena. Pihlajiston laakso tulee nyt aika ahtaaksi, kolme rakennus-
ta eikä juurikaan vapaata kenttää. Väistötilan sijainti luo liikenteellisesti haastavia turval-
lisuusriskejä. Molemmat väistörakennukset ovat väliaikaisia, näin meille on luvattu. Vä-
liaikaisuus vain kestää vuosia. Tämän vuoden suunnitelmista kaupunki sentään tiedotti 
etukäteen, tosin asia oli jo silloin päätetty, eikä siihen ollut nokan koputtamista.

Tämä lehti on tehty etänä, niin kuin moni muukin työ näin korona-aikana. Paljon on 
taas mielenkiintoista luettavaa. Kiitos kaikille kirjoittajille ja ilmoittajille, jotka tuellanne 
osallistutte kustannuksiin.

Toivotan kaikille mukavaa kesää, toivottavasti kohta taas saamme kokoontua ja ret-
keillä yhdessä. 

Anna-Lisa Korhonen
koordinaattori

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

Nettisivujemme QR-kooditaitto: Pia Tuononen       paino: Rauman Painopiste Oy
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Puheenjohtajan terveiset
Kirjoitan tätä huhtikuun viimeisellä viikolla. Eteläisen Suomen talveton talvi on kääntynyt kevääksi. Muuttolinnut palai-
levat, maasta puskee monenlaista vihreää sekä kukkivaa. Puiden ja pensaiden silmut aukeavat lehdiksi. Mutta silti kaikki ei 
ole entisellään! Elämme poikkeusaikaa, jonka laukaisi koronaepidemia. Taudin rajaamiseksi tarkoitetut kokoontumisrajoitukset ja 
sosiaalisten kontaktien välttämiset ovat sulkeneet kokoontumispaikat, tapahtumat, ravintolat, jne.

Myös toiminta Asukastalo Mestassa loppui. Asukasyhdistyksen pyörittämä Cáfe Mestan soppakeittiö jäi tauolle, kuten myös seu-
rakunnan Olohuone. Tuolijumppa ja kaikki muut kokoontumiset lakkasivat. Jo muutamana kesänä 9-luokkalaisten nuorten toteut-
tamaa kesäkahvilaakaan ei järjestetä. Eikä myöskään jokakeväinen ja suosituksi tullut kulttuuriretki toteutunut. Asukasyhdistyksen 
sääntömääräinen vuosikokous siirtyi myös myöhemmin järjestettäväksi.  On uutisoitu, että esimerkiksi yhdistysten kokousjärjeste-
lyihin on tulossa helpotusta epidemian aiheuttamissa olosuhteissa. On ehdotettu, että vuosikokousta voisi myöhentää pidettäväksi 
syyskuun loppuun mennessä ja näin melkoisella varmuudella tulee käymään.

Poikkeustilan aiheuttama toiminnan keskeytyminen Asukastalo Mestassa ei ole ainut asukasyhdistykseen vaikuttava asia. Sal-
pausseläntie 12-16 kiinteistöissä alkaa peruskorjaus syyskuun alussa ja siksi Asukastalo Mestalle haetaan väistötilaa. Neuvotteluja 
on käyty, mutta sopimusta ei ole vielä tähän päivään mennessä syntynyt. Tällä hetkellä monet asiat toimivat hidastetusti! Mutta 
olemme kumminkin toiveikkaita, että voimme aloittaa toiminnan syksyllä uudessa paikassa ja uudella innolla! Tiedotamme asiasta!

”Ovi onneen aukeaa ulospäin” sanoo S. Kierkegaard. Toivottavasti lehden ilmestyessä tauti on jo voitettu ja voimme avata ovem-
me ja sännätä tapaamaan läheisiämme sekä ystäviämme ilman rajoituksia!

Toivon kaikille alueen asukkaille hyvää kesää!

Terttu Tiitinen 

Sisältö:
Pääkirjoitus ............................................................................................................................................................................  3
Asukasyhdistys, yhteystiedot .................................................................................................................................................  3
Puheenjohtajan terveiset .......................................................................................................................................................  4
Kaatuiko parkkipaikan puiden mukana Pihlajiston yhteisöllisyys? .......................................................................................... 5
OmaStadi on kaikkien kaupunkilaisten yhteinen asia ..........................................................................................................6-7
Runoja ...................................................................................................................................................................................  7
Pihlajiston ala-asteen koulun kuulumisia ............................................................................................................................... 8
Pihlajistoon rakennetaan väliaikainen koulu........................................................................................................................... 9
Para School Day Viikinmäen koululla ..................................................................................................................................... 10
MLL Pihlajamäen paikallisyhdistys toimii lapsiperheiden hyväksi ........................................................................................ 11
Hämärä ei ole hälvennyt, mutta hieman kirkastunut ......................................................................................................  12-13
Terveisiä Fit Pihlajistosta! ...................................................................................................................................................... 14
Pihlajiston oma Suomen mestari .......................................................................................................................................... 15
Asukastalo Mestassa talkoolaisia .....................................................................................................................................16-17
Niinhän siinä sitten kävi ........................................................................................................................................................ 17
Viikin kirjasto menee remonttiin kesäkuun alussa ................................................................................................................ 18 
Asukasyhdistyksen kulttuurimatka ....................................................................................................................................... 19 
PNV ry:n monivuotinen toiminnantarkastaja Eila Hörkkö on poissa ...................................................................................... 20 
Turinaa ja tarinointia – maailma muuttuu, me sopeudumme .............................................................................................. 21 
Kulmilta ...........................................................................................................................................................................22-23

Kannen kuva: Parkkipaikka Salpausseläntiellä syksyllä 2019. 
Jokke Toivonen.
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TEKSTI: Juho Ryynänen, As. Oy Satopihlajan hallituksen ja parkkipaikkatoimikunnan jäsen | KUVAT: Jokke Toivonen

Kaatuiko parkkipaikan puiden 
mukana Pihlajiston yhteisöllisyys?

Tammikuun puolivälissä Anna-Lisaa ja Erkkiä 
sekä muita Pihlajiston asukkaita odotti koti-
parkkipaikalla karu näky: kaikki Salpausse-
läntie 4-8 parkkipaikkaa koristaneet pihlaja-
puut ja hanhikkipensaat oli ajettu matalaksi. 
Anna-Lisa ja Erkki olivat sanoinkuvaamatto-
man tyrmistyneitä ja surun murtamia näke-
mästään. Jotta ymmärtäisimme heidän su-
runsa, täytyy meidän ottaa katsaus 40 vuotta 
taaksepäin. 

Pihlajisto asemakaavoitettiin 1960–70–
lukujen vaihteessa ja alueen ensimmäiset ra-
kennukset nousivat 1970-78 välisenä aikana 
Salpausseläntie 4-8 parkkipaikan ympärille. 
Anna-Lisa ja Erkki muuttivat Pihlajistoon en-
simmäisinä vuonna 1970 rakennettuihin ta-
loihin, jossa he asuvat vielä tänäkin päivänä. 
Tuolloin parkkipaikan virkaa toimittava alue 
oli pikemminkin sorakenttä, jonne pystyi jät-
tämään auton.

Puut ja pensaat yhteisöl- 
lisyyden vertauskuva

Vuosina 1987-89 parkkipaikkaa käyttävät 
asunto-osakeyhtiöt saivat 45.000 mk (nyk. 
arvo n. 14.100 €) alueellista kehittämismää-
rärahaa. Arkkitehti Pentti Peurasuon suun-
nitelmien pohjalta ruvettiin talkoohengessä 
työstämään aluetta. Suunnitelmiin kuuluivat 
puiden ja pensaiden istutukset ja niiden ra-
jaaminen VR:n vanhoilla ratapölkyillä. Asfal-
tointi ja sähkötolppien rakentaminen toteu-

tettiin taloyhtiöiden omilla varoilla.
Parannuksesta tehdystä selonteosta käy 

ilmi, että työn koordinoinnista vastasi park-
kipaikkaa käyttävien taloyhtiöiden muodos-
tama parkkipaikkatoimikunta. Samaisesta 
selvityksestä käy ilmi, kuinka talkoolaiset 
työskentelivät rinta rinnan kahvia ja kaljaa 
nauttien. Illan tullen taloyhtiöt saunottivat 
talkoolaiset. Raportista huokuu se ilo, jolla 
talkoot suoritettiin ja kuinka ne kasvattivat 
tuoreehkon asuinalueen yhteisöllisyyttä. Töi-
tä tehtiin kahden vuoden aikana. Parkkipai-
kan puita ja pensaita voitiinkin pitää Pihlajis-
ton yhteisöllisyyden vertauskuvana.

Moottorisaha janosi puuta

Palataanpa takaisin nykyhetkeen. Vaikka 
parkkipaikan parturoinnin toteutus oli karu, 
ei sen tarkoitus ollut suinkaan ilkeämieli-
nen. Isännöitsijä oli tilannut arboristin otta-
maan mikroporausnäytteet kolmesta heik-
kokuntoisesta haavasta, jotka osoittautuivat 
lahoiksi ja riskitekijöiksi. Isännöitsijä kysyi 
taloyhtiöiltä lupaa puiden kaatamiseen ar-
boristin ohjeistuksen mukaisesti, johon sai 
ainakin yhden myöntävän vastauksen. Isän-
nöitsijä teki ratkaisunsa tarkoituksenaan kaa-
taa ihmisille ja omaisuudelle vaaralliset puut 
ja ryhtyi tuumasta toimeen.

Epäselväksi jäi, miksi haapojen lisäksi kaik-
ki muukin kasvusto vedettiin matalaksi. Ken-
ties puiden kaataja antoi mielipiteensä, kun 

moottorisaha oli kätevästi käynnissä ja janosi 
lisää puuta. Mikä syy ikinä olikaan, ratkaisu 
ei ollut päätösvaltainen. Isännöitsijän olisi 
pitänyt voida konsultoida parkkipaikkatoimi-
kuntaa, mutta se ei ollut kokoontunut vuosiin 
ja sen jäsenistöstä ei ollut täyttä varmuutta. 
Tässä vaiheessa on mainittava, että isännöit-
sijä on myöntänyt virheensä ja ilmoittanut 
huolehtivansa uusien puiden istutuksesta, 
kunhan siitä tehdään päätös.

Puut, pensaat ja yhteisöl-
lisyys kasvavat jälleen

Vuosien 1987-89 työhön peilaten voinem-
me ymmärtää Anna-Lisan ja Erkin sekä mui-
den asukkaiden tyrmistyksen puiden kaadon 
johdosta. Kyse ei ollut vain istutuksista, vaan 
myös niiden edustaman yhteisöllisyyden 
muiston hävittämisestä.

Siirretäänpä katseet vuorostaan tulevai-
suuteen, johon voimme vaikuttaa. Nykyinen 
parkkipaikkatoimikunta (johon allekirjoit-
tanutkin nykyisin kuuluu) odottaa pahim-
man koronakriisin päättymistä ja kokoontuu 
pikimmiten suunnittelemaan parkkipaikan 
ehostusta entiseen loistoonsa sekä pohti-
maan sen kehittämistä tulevien vuosien tar-
peita varten.

Onneksi sekä yhteisöllisyyden että puiden 
juuret ovat tiukasti maaperässä, josta ne voi-
vat kasvaa jälleen. Lopuksi vastaus raflaa-
vaan otsikkoon: ei varmasti! 
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OmaStadi on kaikkien 
kaupunkilaisten yhteinen asia
TEKSTI: Outi Rissanen, stadiluotsi, Helsingin kaupunki | KUVAT: Kimmo Brandt, Helsingin kaupunki

Yli vuosi on vierähtänyt siitä, kun OmaStadin 
ensimmäinen kierros käynnistyi. Tuolloin hel-
sinkiläisiä kannustettiin ideoimaan paran-
nusehdotuksia Helsinkiin. Pihlajiston Asu-
kastalo Mestassakin järjestettiin oma ideoin-
titilaisuus yhteistyössä Pihlajisto-Viikinmäki 
PNV ry:n kanssa, johon osallistui parisen- 
kymmentä henkilöä. Ideointi tuotti yhteensä 
noin 1300 parannusehdotusta koko kaupun-
kiin. Näistä ideoista hiottiin yhdessä kaupun-
kilaisten ja kaupungin työntekijöiden kanssa 
296 äänestettävää suunnitelmaa. OmaStadi 
toi ihmiset yhteen ja innosti keskustelemaan 
aivan uudella tavalla kaupunginosien asiois-
ta ja niiden kehittämisestä.

Suomen suurin  
sähköinen äänestys

OmaStadin suunnitelmista äänestettiin lo-
kakuussa 2019. Kyseessä oli suurin julkisen 
sektorin järjestämä sähköinen äänestys. Hel-
singissä OmaStadin äänestysprosentti oli liki 
kahdeksan prosenttia. OmaStadin ensim-
mäisen kierroksen äänestysprosentti kipu-

si kansainvälisesti verrattuna hyvälle tasol-
le. Maailmalla äänestysprosentit ovat olleet 
useamman osallistuvan budjetoinnin toteu-
tuskierroksen jälkeenkin noin 2–10 prosentin 
luokkaa.

OmaStadi-hankkeiden 
toteuttaminen alkoi helmi-
kuussa 2020

Ensimmäiseltä kierrokselta toteutettavaksi 
äänestetyn 44 OmaStadi-hankkeen toimeen-
pano käynnistyi helmi-maaliskuun vaihtees-
sa järjestetyillä Startti-raksa -tapahtumilla. 
Tapahtumissa OmaStadi-suunnitelmien te-
kemiseen osallistuneet kaupunkilaiset sekä 
Helsingin kaupungin asiantuntijat tarkensi-
vat vielä yhdessä hankkeiden yksityiskohtia. 
Tavoitteena on, että mahdollisimman moni 
hanke valmistuisi jo vuoden 2020 aikana, mut-
ta koronaviruksen aiheuttama poikkeustila voi 
tuoda viivästyksiä aikatauluihin.  Ensimmäis-
ten hankkeiden arvioidaan valmistuvan ke-
sällä 2020. Hankkeiden etenemistä voi seura-
ta osoitteessa: https://omastadi.hel.fi/results

OmaStadin toinen kierros 
käynnistyy syksyllä 2020 

Järjestyksessään toinen osallistuvan budje-
toinnin OmaStadi-kierros käynnistyy vuoden 
2020 syksyllä. Helsingin kaupunginhallituk-
sen tekemän päätöksen mukaan osallistuvan 
budjetoinnin toteutustapaa on uudistettu. 
OmaStadin toteutukseen tehdyt muutokset 
pohjautuvat kaupunkilaisilta ja kaupungin 
asiantuntijoilta saatuun palautteeseen en-
simmäisen kierroksen onnistumisista ja ke-
hittämistarpeista.

Osallistuvan budjetoinnin toteutusaika 
kasvaa kahteen vuoteen ja samalla myös käy-
tössä oleva määräraha kaksinkertaistuu. Ai-
emman 4,4 miljoonan euron sijaan jaossa on 
nyt 8,8 miljoonaa euroa. Pidempi toteutusai-
ka antaa tarpeeksi aikaa yhteiskehittämiselle 
ja vuorovaikutukselle kaupunkilaisten kans-
sa. Myös äänestyksen jälkeen tarvitaan riittä-
västi aikaa hankkeiden toteutukselle ennen 
uutta kierrosta. Määrärahasta kohdennetaan 
edelleen 80 prosenttia suurpiireille niiden 
asukasmäärän mukaan ja 20 prosenttia kau-

Kaikki kuvat Starttiraksalta 4.3.2020 
Oodin osallisuustila Bryggassa.
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OmaStadi on kaikkien 
kaupunkilaisten yhteinen asia

KOILLIS-HELSINGISSÄ 
TOTEUTETTAVAT HANKKEET
¦	Liikuntaa ja hyvinvointia tukevia  
palveluita ikäihmisille Koillis-Helsin-
kiin - Lähelle kotia (1182 ääntä)

¦	3D-tulostimien hankinta kaikkiin 
alueen kirjastoihin (977 ääntä)

¦	Save Savela - Pihlajamäen nuori-
sopuiston kehittäminen (944 ääntä)

¦	Sointula - Pukinmäenkaaren 
peruskoulun musiikin luokka moder-
niksi soittotilaksi (937 ääntä)

¦	Pukinmäen aseman sisään- 
käynnin ehostaminen (895 ääntä)

¦	Edes onkilaitureita (785 ääntä)

Seuraa hankkeiden etenemistä 
täältä: https://omastadi.hel.fi/results

pungin yhteisiin hankkeisiin. 
Yksittäisen äänestettävän ehdotuksen 

kustannukset saavat olla enintään 50 pro-
senttia alueen kokonaisbudjetista.

Yhteistyötä Pihlajisto-
Viikinmäki PNV ry:n kanssa

OmaStadin ensimmäisen kierroksen kaikissa 
vaiheissa teimme tiivistä yhteistyö Pihlajis-
to-Viikinmäki PNV ry:n kanssa. Yhdistyksen 
kautta moni alueen asukkaat saivat tiedon 
OmaStadista sekä toisaalta tukea osallistu-
miseen. OmaStadi on kaikkien kaupunkilais-
ten yhteinen asia ja tavoitteena on, että eri 
kaupunginosat ja monenlaiset kaupunkilai-
set osallistuvat ideointiin, ehdotusten te-
kemiseen ja äänestämiseen myös tulevalla 
kierroksella. 

OMASTADI PÄHKINÄNKUORESSA
OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Osallistuvas-
sa budjetoinnissa kaupunkilaiset pääsevät ideoimaan ehdotuksia ja äänestä-
mään niistä. Ensimmäinen OmaStadi käynnistyi syksyllä 2018. Järjestykses-
sään toinen osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-kierros käynnistyy vuoden 
2020 syksyllä. OmaStadin toteutustapaa on uudistettu – toteutusaika kasvaa 
kahteen vuoteen ja samalla myös käytössä oleva määräraha kaksinkertais-
tuu. Aiemman 4,4 miljoonan euron sijaan jaossa on nyt 8,8 miljoonaa euroa.

Kohtaaminen 
       ulko-ovella
Kaksi pientä poikaa ulko-ovella
minut pysäyttävät.  Toinen avaa oven.
Mistä sinä tulet he kysyivät?
 
Pojat ajatukseni hetkeksi pysäyttää
olen ihan ihmeissään. 
mitä te kaksi kysyittekään?

Hetkessä juttu lähtee soljumaan
keskustellaan ihan mistä vaan.
Ei se vaadi sen kummempaa.

Talot monet hetkessä rakennettiin
rivitalosta omakotiin.
Omakoti parhaimman arvon sai. 
Jatkettiin matkaa 
omiin koteihimme vain. 

Mirja Kärkkäinen

Vanhuksen toive
Sitten kun tämä päivä  
on sekoittunut eiliseen.
Sitten kun aikuiset lapset 
ovat kasvaneet muistoissani 
pieniksi jälleen.
Sitten kun en enää ole tuottava yksilö,
kohdelkaa minua silloinkin ihmisenä.

Välittäkää minusta,
antakaa rakkautta,
koskettakaa hellästi.
Kello hidastaa,
eräänä päivänä se pysähtyy 
kokonaan.
Mutta siihen on vielä aikaa.
Antakaa minulle arvokas vanhuus.

Tuntematon
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Poikkeuksellinen kevät

Tätä kirjoittaessa on koulutyö ollut erityisjär-
jestelyissä Koronaviruksen vuoksi kohta seit-
semän viikkoa. Vain pieni osa oppilaita on 
osallistunut lähiopetukseen koulussa, pää-
koulun puolella Pihlajistontiellä noin 20 ja 
Viikinmäen sivukoulussa noin 10 oppilasta. 
Toukokuun puolessa välissä vielä kaikki pa-
laavat lähiopetukseen kahdeksi viimeiseksi 
kouluviikoksi.

Etäopetukseen siirtyminen tapahtui vauh-
dilla ja hyppy ennalta tuntemattomaan ta-
paan tehdä työtä, oli opettajille iso. Pienessä 
ajassa saatiin isompien oppilaiden kohdalla 
lainattua tarpeen mukaan koulun tietotek-
niikkaa koteihin, opettajat jakoivat osaamis-
taan ja lähdettiin virittelemään etäopetuk-
sen päivärytmiä. 

Monia haasteita oli selätettävinä, mutta 
ohjeena oli koettaa pitää luokkayhteisö tiivii-
nä siten, että opettaja on parhaansa mukaan 
kontaktissa ja tukena oppilaiden oppimista 
ohjaamassa. Lisäksi tarvittiin paljon luovaa 
ajattelua siihen, miten esimerkiksi taito- ja 
taideaineita voi opiskella etäopetuksessa. 
Selvää oli, että opiskelu on erilaista kuin lä-
hiopetuksessa, mutta nyt tarvittiin kekseliäi-
syyttä ja uudella tavalla ajattelua. Olen to-
della ilahtunut nähdessäni, miten nopeasti 
kehitettiin monenlaisia uusia tapoja oppia ja 
osoittaa oppimista. Oppilaat lähettivät opet-
tajille videoita, kuvia, oppimispäiväkirjoja 
täytettiin ja erilaisten pelien avulla opiskel-
tiin ja innostuttiin.

Kodit ottivat hienosti ison haasteen vas-
taan. Lasten huoltajilta vaadittiin melkoista 
venymistä, kun joskus jopa kolme eri ikäistä 
lasta oli kotona saatava opiskelun ääreen ja 
samalla hoidettava omaa päivätyötään etä-
työnä. Mukana saattoivat olla myös perheen 
pienemmät lapset, jotka olivat jääneet pois 
päiväkodista. Hyvällä yhteistyöllä ja joustol-
la päästiin kuitenkin aivan ihmeellisen hy-
viin tuloksiin. Lisäksi sivutuotteena tuli teh-
tyä niin oppilaiden kuin myös opettajien iso 
digiloikka, kun erilaiset oppimisympäristöt 

Pihlajiston ala-asteena-asteen 
koulun kuulumisiamisia
TEKSTI: Heli Färm, rehtori  
KUVA: Anna-Lisa Korhonen

avautuivat monelle opiskelun jokapäiväisiksi 
työkaluiksi.

Niin oppilailta kuin opetushenkilöstöltä 
välittyi aika nopeasti ikävä yhdessäoloa ja 
niin kavereita kuin kollegojakin. Koulun tär-
keä merkitys sosiaalisena ympäristönä konk-
retisoitui. Toisaalta jotkut oppilaat kokivat 
myös oppimisen helpottuvan, kun ympärillä 
oleva häiriö oli vähempi. 

Opetushenkilöstön yhteinen vuorovaiku-
tus kutistui mutta myös muutti muotoaan, 
kun siirryttiin etäyhteyksiin myös keskinäi-
sessä suunnittelussa ja kokoustamisessa. Var-
masti tällä saralla on opittu paljon sellaista, 
mitä voidaan hyödyntää myöhemmin.

Toivottavasti pandemian tautitilanne saa-
daan pidettyä hyvin hallinnassa ja niin me 
kuin koko maailma pääsisi takaisin tavalli-
seen arkeen. Siihen kestänee vielä pitkä aika, 
mutta luotetaan siihen, että kaikki järjestyy 
niin hyvin kuin mahdollista.

Vuodenvaihteessa  
pääkoulu väistötiloihin

Pääkoulun perusparannuksen odottelu on ol-
lut pitkä ja siihen on sisältynyt yllättäviäkin 
käänteitä. Yksi sellainen saatiin, kun väistöti-
lan paikaksi kaavailtu Viikinmäen sivukoulun 
viereinen urheilukenttä ei järjestynytkään tä-
hän tarkoitukseen. Väistötiloihin pääsyä on 
odoteltu jo vuosia ja myös päärakennuksen 
perusparannussuunnitelmat olivat pitkällä.

Tämänhetkinen tieto on se, että väistöti-
la rakennetaan Pihlajalaaksoon, leikkipuisto 
Salpausselän läheisyyteen ja toiminta siirtyi-
si sinne vuodenvaiheessa. Samoihin aikoihin 
on kaavailtu alkavan päärakennuksen korjaa-

misen. Tähän kuluu suunnitelman mukaan 
kaksi vuotta. 

Uudenlaiset koulujen väistötilat tuke-
vat opetussuunnitelman mukaista ajattelua 
muuntuvista ja joustavista tiloista. Työsken-
tely ja oppiminen tapahtuvat nimenomaan 
vuorovaikutteisesti niin ryhmissä, parityönä 
kuin yksilötyöskentelynäkin ja erilaisin ka-
lustein voidaan tiloista saada eri tarpeisiin 
sopivia. Väistötilaratkaisuihin saadaan tieto- 
ja viestintäteknologiaa palvelevat ratkaisut 
oppimista tukemaan. Liikunnan tiloja ei ra-
kennukseen ole tulossa varsinaisen liikunta-
salin muodossa, mutta onneksi hyvä yhteis-
työ naapurikoulujen kanssa mahdollistaa 
ajoittaista tilojen yhteiskäyttöä Pihlajamäen 
puolella. Samoin lainatiloja voidaan käyttää 
myös käsityön ns. kovien materiaalien ope-
tuksen tukena.

Koronaviruksen sävyttämän kevään vuoksi 
ei ensi lukuvuoden suunnitteluun ole ehditty 
paljoakaan keskittyä, mutta tässä tilantees-
sa lienee syytä ottaa asia kerrallaan. Tulevia 
ekaluokkalaisia huoltajineen ei voitu ottaa 
koululle tutustumaan vielä keväällä, mutta 
tähän on suhtauduttu ymmärtävästi. Koh-
taamme sitten elokuussa koulun alkamisen 
aikoihin, toivottavasti rauhoittuneessa tilan-
teessa Koronaviruksen suhteen. 

Toivotan kaikille Pihlajiston ja Viikinmäen 
asukkaille oikein turvallista ja tervettä kesää 
ja kiitän kaikkia koulun toimintaa eri tavoin 
tukeneita – niin lasten huoltajia kotona kuin 
yhteisöjä, joiden kanssa on ilo tehdä yhteis-
työtä.

Pidetään huolta toisistamme!
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TEKSTI: Maija Mattila | vuorovaikutussuunnittelija, Helsingin kaupunki

Pihlajistoon rakennetaan 
väliaikainen koulu

Maanrakennustyöt 
aloitetaan keväällä 

Väliaikaisen koulutalon rakentaminen alkaa 
maanrakennustöillä touko-kesäkuussa. Talo 
rakennetaan valmiista tilaelementeistä. Ta-
voitteena on, että rakennus on valmis vuoden 
loppuun mennessä.  

Työmaan aikaisen liikenteen turvallisuus 
huolestuttaa monia puiston käyttäjiä. Työ-
maaliikenteen suunnittelussa tullaan kiin-
nittämään erityistä huomiota turvalliseen 
liikkumiseen puistossa.  Työmaaliikenteestä 
tehdään erillinen suunnitelma ja sen tekee 
asiantuntijakonsultti. 

Uusi paviljonkirakennus tulee nurmiken-
tän pohjoisreunaan. Rakentamisen alle jää-
vät lento- ja jalkapallokentät siirretään pa-
viljonkikoulun pihalle. Viereinen viherkumpu 
ja Salpausselän leikkipuisto säilyvät. Raken-
nukselle haetaan väliaikaista rakennuslupaa 
viideksi vuodeksi, jotta purkamiset ja alueen 
ennallistaminen voidaan hoitaa luvan voi-
massa ollessa.  

Pihlajalaakso on hyvä 
paikka koululaisille

Koululle etsittiin väistötilaa monesta paikas-
ta: ensin tyhjillään olevista tiloista, mutta 
kun sellaista ei löytynyt, ryhdyttiin etsimään 
paikkaa väliaikaiselle paviljonkirakennuksel-
le. Yhtenä vaihtoehtona oli Viikinmäen Maa-
rianmaanpuisto. Ajatuksesta luovuttiin, kos-
ka puisto on uusi, ja nurmikenttä on Viikin-
mäen sivukoulun käytössä. Vastaavia myös 
iltakäyttöön sopivia kenttiä ei lähialueella 
ole. Rakennusta ei voida sijoittaa myöskään 
puiston perälle, sillä liikenne olisi jouduttu 
hoitamaan jo rakennetun puiston läpi.  

Oppilaille Pihlajalaakso on hyvä ja turval-
linen paikka. Uusi koulutila sijaitsee lähellä 
nykyistä koulua, ja koulumatka säilyy monilla 

Helsingin kaupunki rakentaa Pihlajalaaksoon väliaikaisen koulurakennuksen Pihlajiston ala-asteen 
pääkoulun käyttöön koulun perusparannuksen ajaksi. Opetus alkaa uusissa tiloissa vuoden 2021 alussa.

lähes nykyisellään. Pihlajalaakso on asukkail-
le tärkeä puisto, ja se ennallistetaan takaisin 
puistoksi sen jälkeen, kun paviljonkikoulu pu-
retaan ja siirretään käyttöön muualle.

Paviljonkipäiväkoti on 
Pihlajalaaksossa elokuuhun 
2024 asti

Pihlajalaaksossa on nykyisinkin päiväkotien 
väistötiloiksi paviljonkirakennus.  Nykyisin 
tiloissa ollut päiväkoti Louhikko siirtyy uu-
teen rakennukseen Kiilletie 6:een sitten kun 

rakennus on valmis. Sen on määrä valmistua 
vuoden vaihteessa. 

Paviljonkirakennuksen vuokrasopimus on 
elokuuhun 2024 asti. Siihen asti se toimii päi-
väkotien väistötiloina. 

Pihlajiston ala-asteen 
pääkoulun peruskorjaus 
alkaa vuonna 2021

Nykyisen koulurakennuksen korjauksen on 
määrä alkaa vuoden 2021 alussa. Sen on ar-
vioitu valmistuvan marraskuussa 2022.  

Pihlajiston ala-asteena-asteen 
koulun kuulumisiamisia



10

Para School Day on Paralympiakomitean jär-
jestämä  tapahtumapäivä, joka tarjoaa kou-
lulle mahdollisuuden käsitellä erilaisuutta ja 
yhdenvertaisuutta liikunnan avulla.

Para School Day vieraili Viikinmäen koulul-
la marraskuun ensimmäisenä päivänä. 

 
Para    School  Day  alkoi aamunavauksella, 

jossa kerrottiin mitä päivän aikana tapah-
tuu ja haastateltiin kouluumme saapunutta 
urheilijavierasta. Viikinmäen koulun  urhei-
luvieraana oli  Mirka Rautakoski,  joka har-
rastaa  parasulkapalloa.  Oppilaat  olivat  teh-
neet kysymyksiä Mirka  Rautakoskelle. Mir-
ka Rautakoski kertoi muun muassa mitä hän 
teki ennen vammautumistaan ja millaista on 
pelata parasulkapalloa. Aamunavauksen jäl-
keen koululaiset pääsivät kokeilemaan erilai-

Para School Day Viikinmäen koululla

3. luokkalaiset opettajansa Veera Ketosen johdolla.

TEKSTI ja KUVAT: Veera Ketonen

sia paralympialajeja kuten pyörätuolikoripal-
loa,  bocciaa, maalipalloa ja pyörätuolisulka-
palloa.

 
Oppilaitten mielestä päivä oli mukava. Päi-

vän aikana oppilaat oppivat käyttämään pyö-
rätuoleja  sekä tuntemaan miltä tuntuu olla 
muun muassa sokea.  

Koululaiset pitivät päivästä, koska he sai-
vat testata erilaisia lajeja mitä he eivät ehkä 
pääsisivät kokeilemaan tavallisesti. Päivä oli 
oppilaille innostava ja he toivoisivat vielä li-
sää paralympialajeja kouluihin. 

Ystävällisin terveisin,
Veera Ketonen 
Luokanopettaja
Viikinmäen sivupiste

10
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 TEKSTI ja KUVAT: Katri Tarkiainen

Mannerheimin Lastensuojeluliiton perusta-
misesta tulee tänä vuonna 100 vuotta. MLL:n 
tavoite on edistää lapsen ja lapsiperheen hy-
vinvointia, lisätä lapsuuden arvostusta ja nä-
kyvyyttä yhteiskunnassa sekä tuoda lapsen 
näkökulmaa päätöksentekoon.

Vuosikymmenien varrella MLL on tehnyt 
merkittävää työtä lasten ja lapsiperheiden 
hyvinvoinnin parantamiseksi. Muun muassa 
äitiyspakkaus ja neuvolatoiminta ovat tul-
leet osaksi lapsiperheiden arkea MLL:n työn 
myötä. Viime vuosikymmeninä MLL on elä-
nyt mukana kehityksessä ja lisännyt lasten ja 
vanhempien puhelinneuvontaa ja tukitoimia 
nettiin. Nuortennetti, Vanhempainnetti, tu-
kiperhetoiminta, lastenhoitopalvelut ja per-
hekahvilat ovat tänä päivänä yleisesti tun-
nettua MLL:n toimintaa.

MLL Pihlajamäen paikallisyhdistys toi-
mii paikallisesti Pihlajamäen, Pihlajiston ja 
Viikinmäen alueella. Paikallisyhdistyksem-
me tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja 
edistää lasten ja lapsiperheiden perustur-
vallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä 
toiminta-alueellamme.

MLL Pihlajamäki järjestää omaa toimin-
taa ja tapahtumia ympäri vuoden, mm. las-
tenvaatekirpputorit kaksi kertaa vuodessa, 
kevätrieha toukokuussa ja pikkujoulut joulu-
kuussa. Tärkeintä paikallista toimintaamme 
on MLL:n perhekahvilat, jotka toimivat 
kahdessa leikkipuistossa, Maasälvässä sekä 
Salpausselässä. Perhekahvilat ovat kaikille 
avoimia kohtaamispaikkoja. Tarjolla on aina 
pientä syötävää pikkurahalla ja toisinaan 
jotain ohjelmaa. Perhekahvilaan voit poiketa 
käymään silloin kun sinulle sopii. 

Yhdistyksemme on tunnettu hyvin järjes-

MLL Pihlajamäen paikallisyhdistys MLL Pihlajamäen paikallisyhdistys 
toimii lapsiperheiden hyväksitoimii lapsiperheiden hyväksi

tetystä lastenvaatekirpputorista. Kaksi kertaa 
vuodessa järjestettävä tapahtuma mahdol-
listuu noin 30 vapaaehtoisen voimin, jotka 
haluavat antaa työpanostuksen yhteisen 
asian hyväksi. Kirpputorit ovat myös yhdis-
tyksemme tärkeintä varainkeruuta. Muuten 
toimintaamme rahoitetaan kaupungin avus-
tuksella, jäsenmaksuilla ja keväisellä Lapset 
ensin keräyksellä. Kevään 2020 kirpputori 
jouduttiin viime hetkellä perumaan Koro-
na-epidemian takia. Tämä oli kaikin puolin 
harmillista, niin myyjille, asiakkaille kuin 
yhdistyksellemme. Tapahtuman peruminen 
teki ison loven yhdistyksen talouteen, mutta 
näissä oloissa meidän kaikkien terveys oli tie-
tysti tärkeintä.

Teemme yhteistyötä alueen eri toimijoi-
den kanssa mm. koulujen, neuvolan, Malmin 
seurakunnan, Pihlajamäki-seuran ja Pihlajis-
to-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry:n kans-
sa.  Olemme mukana mahdollisuuksien mu-
kaan alueen muiden toimijoiden tapahtumis-
sa. Tuemme ja ilahdutamme pienin lahjoi-
tuksin koululaisia sekä leikkipuistojen lapsia. 
Valtakunnallisen Hyvä joulumieli -keräyksen 
aikana olemme saaneet jaettavaksi noin 60 
kpl 70€ arvoista ruokalahjakorttia alueemme 
vähävaraisille lapsiperheille. Lahjakorttien 
jako tapahtuu tietoturvan takia yhteistyössä 
Lapsiperheiden sosiaaliavun kanssa.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto juhlii 
100 vuotista taivaltaan 4.10.2020 eri puolil-
la maata järjestettävissä lastenjuhlissa. MLL 
Pihlajamäen juhlasuunnitelmat ovat vielä 
kesken, mutta mekin tulemme julistamaan 
100-vuotiasta liittoa ja kutsumme kaikki alu-
een lapsiperheet mukaan juhliin! Lisätietoa 
juhlista löydät nettisivuilta ja Facebookista.

Juhlavuoden kunniaksi MLL on saanut 
oman villasukkamallin. MLL 100 villasukan 
ohjeella saa kuka tahansa neuloa sukkia it-
selle ja lahjoittaa ne lapselle tai toiselle aikui-
selle. Pihlajamäen yhdistys ehti jo keväällä 
järjestää yhden neuleillan ja syksyllä on tar-
koitus jatkaa yhteisneulontaa. Mikäli sukkia 
syntyy yli tarpeen, otamme ilolla vastaan 
MLL 100 villasukkia ja lahjoitamme ne sopi-
viin kohteisiin.

Kaikki MLL:n toiminta ja tapahtumat jär-
jestetään vapaaehtoisten voimin ja uusia va-
paaehtoisia kaivataan lisää. Vapaaehtoisek-
si voi tulla kuka tahansa, myös opiskelijat ja 
eläkeläiset ovat tervetulleita mukaan. Perhe-
kahvilaan tarvitaan aina uusia vetäjiä, jotta 
kahvilatoiminta jatkuu. Kahvilan vetäjältä ei 
vaadita mitään erityistaitoja, kaupassa käyn-
ti ja kahvinkeitto onnistuu varmasti kaikilta. 

Kun Mannerheimin Lastensuojeluliitto pe-
rustettiin, elettiin vaikeita aikoja sodan jäl-
jiltä. Nyt sata vuotta myöhemmin, keväällä 
2020 elämme jälleen hyvin poikkeuksellisia 
aikoja. Maailmanlaajuinen Korona-epidemia 
on muuttanut elämäämme ja varmasti epi-
demian vaikutukset tulevat näkymään vie-
lä pitkään meidän kaikkien elämässä. Joten 
MLL:n työ ja toiminta on yhä tärkeää!

Korona -epidemia on peruuttanut kaiken 
vapaaehtoistoiminnan tältä keväältä, kirp-
putori peruttiin sekä myös kevätrieha, mut-
ta elämä jatkunee syksyllä taas uusin voimin. 
Syksyn lastenvaatekirpputori järjestetään 
25.10.2020 Pihlajamäen ala-asteella. 

Lisätietoa toiminnasta ja yhteystiedot löy-
dät nettisivuilta www.mllpihlajamaki.fi
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TEKSTI: Mirjam Vihavainen

Eeva-Liisa Arolan suvun etsiminen on Mielen-
kiintoinen tapaus isolla M-kirjaimella. Karja-
lan evakko ei tiennyt biologisesta alkuperäs-
tään mitään. Syksyn 2019 jutussa kerroimme, 
että hänelle on tehty FtDNA -testi ja etäsuku-
laisia tuli noin 10.000. Tämä on ehdottomas-
ti suuri asia, koska Eeva-Liisalla on tietenkin 
oma kasvuympäristönsä ja sosiaalinen suku 
siellä: rakkaat vanhemmat Aili ja Toivo Marila, 
isovanhemmat, veli jälkeläisineen. Mutta ja 
varsin iso mutta. Eeva-Liisaa on aina kaivellut, 
että he eivät ole biologista sukua ja toiveena 
on aina ollut saada biologisten vanhempien 
suvut joskus selville. Hänen miehensä Pertti 
Arola oli tukena etsinnöille ja mukana käyn-
neillä Mikkelin maakunta-arkistossa.

Nyt Eeva-Liisalla on sukua Pihlajistossakin, 
mm. Mauri ja Marjatta Tahvanainen (molem-
mat, vaikka heille keskenään ei ole löytynyt 
sukulaisuutta - onneksi sanoi Marjatta 😊) 
sekä Mirjam ovat jotain kautta sukua hänelle. 
Testiä tilatessa v. 2018 ei ollut aavistustakaan 
sukulaisuudesta. Toki sukulaisuus voi tulla 
niin kaukaa, ettei parhaimmassakaan tapa-
uksessa koskaan saada tietää mitä reittiä su-
kulaisuutemme on.  DNA on kuitenkin lahjo-
maton, siis joka tapauksessa olemme iloisek-
si yllätykseksi sukulaisia. Hämärän huoneen 
salaisuus on siis vielä ratkaisematta.

Kysymyksiä riittää

Eeva-Liisan isän äiti eli mummo Hilma Ma-
ria Marila oli hieroja ammatiltaan, hän kävi 
hieromassa ihmisiä myös heidän kotonaan. 
Hänellä oli paljon vakituisia asiakkaita. Ihana 
mummo piti itsestään huolta, oli aina huoli-
teltu ja tiptop. Eeva-Liisakin värjäsi vanhem-
pana hänen hiuksiaan. Työssään hän käytti 
aina valkoista esiliinaa hameen ja valkoisen 
paitapuseron kanssa. Rivakka mummo tykkä-
si hieroa enemmän miehiä, he olivat reiluja ja 
ilmeisesti kestivät napakat otteet paremmin 
kuin naiset. Eeva-Liisa muistaa hänen kerto-
neen tietävänsä, kuka Eeva-Liisan oikea isä 
on ja jopa hieroneensa tämän jalkoja, mut-
ta Eeva-Liisa otti asian vain mummon höpö-
tyksinä. Toisaalta asia on voinut olla tottakin, 

kun kerta jaloissa oli vikaa. Olisiko kannatta-
nut kysellä tarkemmin… Turha enää miettiä 
tätä, joka tapauksessa äiti ja isä olivat ehdot-
tomasti kieltäneet kaikkia asiasta tienneitä 
kertomasta Eeva-Liisalle hänen biologisten 
vanhempiensa henkilöllisyyttä. 

Eeva-Liisa haettiin kummitädin kertoman 
mukaan Myllymäen alueelta Viipurissa uu-
teen kotiinsa. Alla kartassa vasemmalla Myl-
lymäen aukio Viipurin kartalla. 

Toinen kysymys on, kuinka kirkko antoi 
Eeva-Liisalle kasteen kasvattivanhempiensa 
biologiseksi lapseksi? Oliko tuolloin vielä ylei-
senä tapana, että äiti ei saanut mennä vie-
mään lastansa kasteelle ennen kirkottamista 
eli papin lukemaa siunausta synnyttäneelle 
äidille? Kirkkolaista poistetiin 1960-luvulla 
kirkottamiskäytäntö, vaikka se oli tosiasialli-
sesti loppunut jo 1900-luvun alkuvuosikym-
menillä (ks. Susanna Lindgrenin pro gradu 
-tutkielma vuodelta 2012). Eeva-Liisa muis-
taa kummin kertoneen hänelle, että topak-
ka Aili-äiti oli laittanut ompelimonsa apu-
tytön viemään lapsen kasteelle mukanaan 
lappu, jossa oli lapsen nimi, syntymäaika ja 
vanhempien ja kummien nimet. Kasteita oli 
toimitettu kuuleman mukaan nonstoppina ja 
pappi ei ollut yhtään epäillyt paperin toden-
mukaisuutta. Eeva-Liisa on nähnyt Viipurin 
aikaisen talonkirjankin, mihin hänet oli mer-
kitty omaksi lapseksi. 

Lisävalaistusta saadaksemme tilasimme 
kevättalvella Eeva-Liisan DNA-testistä myös 
paljon mainostetun Myheritage -firman tes-
tin. Toiveena oli saada esim. Ruotsiin muut-
taneita haaviin. Firma mainostaa: ”Etsimme 
ihmisiä, joiden DNA täsmää omaasi: olette 
sukulaisia. DNA-mätsäystekniikkamme pal-
jastaa sen prosenttiosuuden, jonka jaat osu-
miesi kanssa ja näyttää kuinka läheisiä suku-
laisia olette. Voit ottaa yhteyttä juuri löydet-
tyihin sukulaisiisi kuullaksesi lisää suvustasi 
ja löytääksesi yhteisiä esivanhempia”. 

Tilaaminen oli kätevää, ei tarvinnut tila-
ta uutta näytettä vaan valmis, toisessa fir-
massa otettu tieto, data, lähetettiin tuohon 
firmaan. Pian pomppasi MyHeritagen net-
tisivulle uusia sukulaisia kymmeniä tuhan-
sia. Tätä kirjoittaessa huhtikuussa osumia on 
FamilyTreeDNA:ssa 10100 ja MyHeritagessa 
41500. Yhteensä jo puolensataatuhatta su-
kulaista Eeva-Liisalla, jolla pari vuotta sitten 
ei ollut tietoa yhdestäkään biologisesta suku-
laisesta!! Toki osa voi olla samoja henkilöitä, 

Eeva-Liisa ja Pertti Arola Italian lomalla 
noin vuonna 1975. Kuva Eeva-Liisa Arola.

Kuva internetsivulta:  
https://www.digicarelica.fi/Kartat?DocumentID=538c4f1b-544e-40d0-9fe3-5f8b51d072d8

Hämärä ei ole hälvennyt, 
mutta hieman kirkastunutt
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jotka Eeva-Liisan tavoin ovat tilanneet testin 
molemmista firmoista. Emme ole vielä tutki-
neet, kuinka monta samaa henkilöä tuloksis-
sa. Eeva-Liisalle tuli joitakin melko läheisel-
tä vaikuttavia osumia, mutta vielä saadaan 
odotella täystärppiä. Toivotaan, että joku 
Lahden Okeroisissa tavatun pikkupojan jäl-
keläisistä tekee uteliaisuuttaan testin ja tulee 
läheinen osuma!!

Yksi mahdollisuus tutkia asiaa olisi 
myös Venäjälle jääneet arkistot, mutta 
niitä emme ole vielä hyödyntäneet. Kan-
sallisarkisto on saanut käyttöönsä paljon 
arkistomateriaalia. Venäjänkielisiä toki 
ovat, mutta jotkut sukuaan tutkineet ovat 
sanoneet kyrillisistä kirjaimista, että tah-
to vie perille ja numerothan ovat samoja.

Mirjamin käymällä geneettisen suku-
tutkimuksen kurssilla neuvottiin käyttä-
mään netistä löytyvää DNApainter -oh-
jelmaa ja saatiin käyttöön nuo arviot.

Vieressä oikealla kuvakaappaukset 
ohjeesta luvun syöttämisestä DNA-Pain-
teriin sekä DNA-Painteriin syötetystä Ee-
va-Liisan läheisimmän osuman luvusta, 
kirkkaana näkyvät osoittavat todennä-
köisintä sukuyhteyttä.

Lähimmäksi tähän mennessä tullut 
osuma voisi olla Eeva-Liisalle tätipuoli, eno-
puoli, setäpuoli, serkkupuoli, serkku, pikku-
serkku: isotädin (-enon, -sedän) poika tai -ty-
tär lapsineen. Ohjeena on tutkia kirkonkirjat 
tarkasti koska nyt liikutaan jo 150 vuoden si-
sällä, mutta sehän ei onnistu. Siispä pitää ot-
taa jo käyttöön neulan etsiminen heinäsuo-
vasta ja tehdä vielä yksi lisätesti. Serkkutesti 
ja äitilinjatesti ovat ainoat testit, joita naiselle 
voi tehdä.

Marja Pirttivaara kirjoittaa kirjassaan Juu-
resi näkyvät, geneettisen sukututkimuksen 
ABC (Siltala 2017, isbn 978-952-234-481-6) 
”MtDNA:n perusteella pystytään tekemään 
arviota siitä, millä aikavälillä lähin äitilinjai-
nen esiäiti on elänyt.”

Ahti Kurri, yksi sukututkimuksen ”nimistä”, 
kertoo sukututkijoita auttamaan tarkoitetul-
la nettisivustollaan artikkelissa ”DNA:n luo-
tettavuus ja sudenkuopat” näin:

”Biologinen äiti eri lailla fakta ja tiedossa 
kuin biologinen isä.   DNA-sukututkimukses-
sa ei ”Non parental event” -asiaa lähtökoh-
taisesti liitetä äitilinjaan. Ei asia sukututki-
muksellisesti ole toki aivan absoluuttinen: 
menneisyydessä lapsia annettiin vieraisiin 
perheisiin vaivihkaa, löytölapsen äidistä on 

epävarmuutta, biologinen äiti saattanut tie-
toisesti antaa ”nimettömänä” lapsen adop-
toitavaksi synnytyslaitokselta. Harvinaisia 
yksittäistapauksia kaikki.”

Äitilinjan tutkimiseksi voidaan siis ottaa jo 
valmiista näytteestä lisätesti ja toivoa, että 
joku läheisimmistä DNA osumista kantaisi 
samaa haploa eli olisi äitilinjainen pikku tai 
pikkupikkuserkku. Eeva-Liisalla on juuri tämä 

tilanne. Vaikka MtDNA -tuloksen tilaaminen 
ei annakaan täyttä varmuutta siitä, kuka hän 
”oikeasti on”, vaan antaa ainoastaan äitilin-
jaisen haploryhmän, niin siihen päädyttiin. 
Ei mikään parsinneula heinäsuovassa, vaan 
hyvin, hyvin ohut silmäneula. Nyt odotellaan 
tulosta ja toivotaan tärppiä. 
Terveisin 
Eeva-Liisa Arola ja Mirjam Vihavainen

Hyödyllisiä sukututkimuslinkkejä:

Viipurin ja luovutetun Karjalan karttoja 
https://www.digicarelica.fi/Kartat?pagesize=20

MyHeritage https://www.myheritage.fi/dna

DNA osumien yhteyksien laskemisen työkalu DNA Painter: 
https://dnapainter.com/tools/sharedcmv4

Ahti Kurrin sukututkimussivusto https://www.kurrinsuku.net/20

Venäjältä Kansallisarkistoon hankitut mikrofilmit (luettelo Wikistä): 
http://wiki.narc.fi/vtk/index.php/Ven%C3%A4j%C3%A4lt%C3%A4_hankitut_mikrofilmit

Susanna Lindgrenin pro gradu -tutkielma https://trepo.tuni.fi/handle/10024/84052

Familysearch 
https://www.familysearch.org/search/catalog/820908?availability=Family%20History%20Library
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Terveisiä Fit Pihlajistosta!
Nopeasti on pian kolme vuotta vierähtänyt 
Fit Pihlajiston avaamisesta. Suuri kiitos kai-
kille asiakkaillemme kun olette meidän 
kanssa tätä matkaa taittaneet. Olemme 
omalla toiminnallamme pyrkineet tuomaan 
terveyttä, jaksamista ja kokonaisvaltaista 
hyvää lähialueen ihmisten elämään. Toivom-
me koko sydämestä, että voimme jatkaa tätä 

Pinja toivottaa asiakkaat tervetulleiksi 
Fit Pihlajiston asiakaspalvelussa.

kutsumusta myös tulevaisuudessa!
Olemme alusta saakka pyrkineet kehittä-

mään toimintaamme mutta pitäneet pal-
velutarjonnan kuitenkin hyvin samankal-
taisena. Nyt tarjontaamme on tullut en-
simmäistä kertaa suurempi uudistus, sillä 
huhtikuun lopussa 2020 lopetimme perin-
teisten ryhmäliikuntatuntien tarjoamisen. 

Tähän ratkaisuun päätyminen oli pitkä pro-
sessi; kuuntelimme palautteita, tutkimme 
miten kuntokeskusala kehittyy, testailimme 
ja mietimme tarkkaan mitä parempaa voi-
simme tarjota siten, että mahdollisimman 
moni saisi tästä hyötyä. Parannusta on siis 
luvassa niin ryhmäliikkujille kuin salikävi-
jöillekin!

Ryhmäliikuntaa tullaan kesän jälkeen 
jatkamaan pienryhmätunteina. Tämä an-
taa enemmän joustavuutta palvella asiakkai-
tamme entistä paremmin huomioiden jokai-
sen omat tarpeet. Pienryhmät ovat kustan-
nustehokas tapa treenata ohjaajavalmenta-
jan opastamana silloin kun sinulle sopii, niitä 
asioita jotka parhaiten sinua hyödyttävät ja 
joista eniten nautit! Uskomme, että tämä tu-
lee olemaan huippujuttu ja tiedotamme lisää 
kesän aikana.

Perinteisistä ryhmäliikuntatunneista siir-
tyminen pienryhmätunteihin vapauttaa 
myös huimasti lisätilaa toiminnallisen ti-
lan käyttäjille ja muille salikävijöille. Näin 
pystymme tarjoamaan koko salin kaikkien 
käyttöön myös suosituimpaan treeniaikaan 
eli kello 16-20 välillä.

Suositut aamupäivien Seniorijumpat 
tulevat jatkumaan normaalisti kuten tä-
hänkin saakka. Tunnit ovat kuvattu ja lähe-
tetty Fit Pihlajiston Seniorijumppa Facebook-
ryhmän kautta josta kaikki ryhmäläiset pää-
sevät osallistumaan tuttujen ohjaajien tun-
neille tuttuihin aikoihin. Tätä jatketaan niin 
kauan kuin suurin osa jumppaajista on koti-
karanteenissa. 

Muistetaan huolehtia lähimmäistemme ja 
itsemme terveydestä. Voimia ja suuri kiitos 
kaikille panoksestanne lähipalveluiden 
säilyttämiseen!

Arvostaen ja kiittäen,
Fit Pihlajiston yrittäjät 
Pauli & Ville & Työntekijät

KUVA: Pauli



15

TEKSTI: Anna-Lisa Korhonen | KUVA: Pentin kotiarkisto

Eevi Niva, 
3 C luokalta.

Pihlajiston oma Suomen mestari

Pihlajistossa asuu ja treenaa aikuisurheilun 
(entinen veteraaniurheilu) pikamatkojen 
Suomen mestari vuodelta 2018. Kyseessä on 
70-vuotiaiden sarjassa kilpaileva Pentti Karp-
pinen. Aikuisurheilun sarjat alkavat 35-vuo-
tiaista, sarjat ovat viiden vuoden välein. Ai-
kuisurheilijat edustavat urheiluseuroja, jot-
ka osaltaan tukevat urheilijoita maksamalla 
esim. matkat ja kilpailun osallistumismak-
sun. Jos urheilija pärjää, hän voi saada pie-
nen stipendin. Muuta tukea ei ole.

Nuorempana Pentti harrasti hiihtoa ja 
maastojuoksua, mutta menestystä tuli, kun 
hän vaihtoi noin 40-vuotiaana 100 ja 200 
metrin juoksuun. Nopeus on myös todettu 
solunäytteellä Jyväskylän yliopistossa. Pentti 
osallistui vuonna 2000 testausryhmään, hä-
nen solunäytteessään oli 76 % nopeita solu-
ja. Viime kesänä häntä vaivasi akillesjänteen 
vamma, joka esti kilpailun. Tänä vuonna hän 
aikoo osallistua Jyväskylässä syksyllä pidet-
tävään urheilukisaan. Pentti näytti minulle 
nipun saavutettuja mitaleja, ”lisää on ken-
kälaatikossa”. Hänellä on useita Suomen ja 
Pohjoismaiden mestaruuksia ja vuoden 2009 
maailmanmestaruuden hopeamitali 100 
metrin matkalta 60-vuotiaiden sarjassa.

Pentti on asunut Pihlajistossa pari kolme 
vuotta. Aiemmin hän asui yhdessä poikan-
sa kanssa Vesalassa isommassa asunnossa, 
mutta kun poika muutti omilleen, Pentti haki 
pienempää asuntoa. Hän kertoo viihtyvänsä 
hyvin Pihlajistossa, ”talo on rauhallinen ja 
täällä on luonto lähellä”. Vantaanjoen ranta ja 
Pukinmäen kenttä ovat tulleet tutuiksi. Pent-
ti käy harjoittelemassa Pukinmäen kentällä, 
siellä voi juosta piikkareilla. Happivetoja voi 
vetää missä vain, esim. nurmikolla. Myllypu-
ron liikuntamylly mahdollistaa treenaamisen 
talvella. Voimaharjoittelua hän tekee Pihla-
jiston omassa Fit kuntokeskuksessa. Kotona 
hänellä on spinning-pyörä, jota polkemal-
la hän ylläpitää peruskuntoa. Vanhemmiten 
täytyy olla tarkkana, ettei loukkaannu. Viime 
kesän akillesvamma on esimerkki loukkaan-
tumisesta.

Pentillä on monia kilpakumppaneita sekä 
koti- että ulkomailla. Monesta on tullut suo-
rastaan ystäviä. Aikuisurheilua harrastaa 

Suomessa toista tuhatta henkeä, mukana on 
moni vain harrastuksen vuoksi, kaikki eivät 
voi voittaa. 

Kysymykseeni mitä harrastus tuo Pentille, 
hän vastasi, että terveyttä ja yleiskuntoa. ”On 
käytävä lenkillä, jos aikoo pärjätä”. Liikun-
nasta tulee riippuvuus, pärjääminen palkit-
see. Lisäksi hän on saanut runsaasti sosiaali-
sia kontakteja. Kavereiden kanssa soitellaan. 
Kaikille kanssaihmisilleen Pentti suosittelee 
liikkumista, liikunta on hyväksi, koronaepi-
demia ei onneksi ole Suomessa esteenä.

Taustastaan Pentti kertoi, että hän on ollut 
nuoruudessaan 10 vuotta Ruotsissa metalli-

miehenä. Suomeen palattuaan hän toimi 22 
vuotta Sörkän vankilan vanginvartijana.  Hä-
nellä on kolme aikuista lasta, vaimo on kuol-
lut.

Pentin aika kuluu aika tarkkaan harrastuk-
sen parissa, voittamisen tahto on niin kova, 
että sitä ei tavoita ilman treeniä. Asukasyh-
distyksen Café Mestassa hän käy välillä sop-
palounaalla, muuten hän ei juuri osallistu yh-
teisiin rientoihin.

Tulevaisuudelta Pentti toivoo terveyttä ja 
että jaksaa vielä kilpailla. ”Maailmanmesta-
ruus puuttuu vielä”. Terveisinä lehden luki-
joille hän sanoo ”Liikkukaa!”. 

Suomen mestari vuonna 2018 Lohjalla.
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Asukastalo Mestassa talkoolaisia

KUVAT: Anna-Lisa Korhonen ja Elisa Lehtonen

Iloiset tervehdykset kajahtelivat pimeänä 
joulukuun aamuna 13.12.2019 Pihlajiston 
Asukastalo Mestassa, jonne talkoolaiset saa-
puivat kantaen kantamuksia, kuka kasseja 
kuka kattiloita. Kyseessä oli Suur-Jaakkima-
laiset-nimisen karjalaisyhdistyksen naistoi-
mikunnan piirakkatalkoot. Osallistujia oli täl-
lä kertaa kuusi jäsentä. Salmella oli mukana 
vedestä ja ruisjauhoista tehty ruistaikina pii-
rakoiden kuoria varten. Hilkka toi riisipuuron, 
jota hän oli noussut jo viideltä keittämään, 
sekä perunoita perunapiirakoita varten. Tarja 
toi laskualustaksi peltejä ja Johanna pakkaus-
laatikoita.

Ensin juotiin pullakahvit ja vaihdettiin 
kuulumiset. Sitten aloitettiin työt.

Piirakoiden valmistamiseen tarvitaan mel-
koisesti pöytätilaa, sillä jokainen kuori kau-
litaan ohueksi erikseen. Kuoret ”ajellaan”, 
sanotaan jaakkimalaisittain. Kerhohuoneen 
pöydän ääressä mahtui hyvin valmistamaan 
kuoret. Ensin taikina kaaviloitiin puolen sen-
tin paksuiseksi levyksi, josta otettiin muotil-
la pyöreitä lettuja. Ne sitten ajeltiin piirak-
kapulikoilla ohuiksi kuoriksi. Riisitäyte levi-
tettiin kuoren keskelle ja reunat rypytettiin 
piirakoiksi eli piirakat ummisteltiin. Tässä 

TEKSTI: Fil.tri. Johanna Varjonen | KUVAT: Tarja Rantama

16
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...ottaa yhteyttä
p. 09 2340 4444
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K E S K U S T E L U A P U  A V O I N N A  
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WWW: HELSINGINSEURAKUNNAT.
FI/MALMI. FB & YOUTUBE: MALMIN 

SEURAKUNTA

UUTTA  
KIRKKO KÄNNYKÄSSÄSI
Seurakunnan toimintaan voit 
tulla nyt kotisohvaltasi. 
VIDEOKIRKOT SU KLO 10
Videokirkkojen ensiesitykseen 
voit liittyä sunnuntaisin klo 10. 
Tallenteen voi katsella Malmin 
seurakunnan netti- ja Face-
book-sivuilta. Katselu ei edellytä 
sisäänkirjautumista. Paljon 
sisältöä ja mm. liittymislinkit 
Zoom-ryhmiin (alla) löydät: 
helsinginseurakunnat.fi/malmi

PERHEKERHO NETISSÄ 
Zoomissa ke klo 10–11. 
ETÄSOSIAALISET KAHVIT 
Zoomissa to klo 14-15. Kahveilla 
voi kertoa kuulumisia.
SURURYHMÄ NETISSÄ 
alkaa ke 20.5. klo 17. Kysy lisää 
p.050 3803569 / Markus 
Kopperoinen.
KIRKOT AVOINNA 
Pihlajamäen  ja Viikin kirkot 
avoinna sielunhoitoa ja hiljenty-
mistä varten su klo 12–14.

TYÖNTEKIJÄ TAVATTAVISSA
Voit soittaa keskusteluapuun tai  
ottaa yhteyttä työntekijöihimme. 
Ks. tiedot netistä tai alla. 
RUOKA-APUA VARUSTAMOSTA
Ruokakasseja on jaossa tarvit-
seville Malmin Varustamossa 
(os. Pekanraitti 16) ma–pe klo 13 
alkaen, niin kauan kuin jaettavaa 
riittää. 
DIAKONIAN AJANVARAUS 
taloudellisissa kysymyksissä, 
soita ma–to klo 10–11.30, p. 09 
2340 4481 tai jätä soittopyyntö.  
Otamme sinuun yhteyttä.
OTA YHTEYTTÄ etunimi.suku-
nimi@evl.fi  tai soita: pappi Sari 
Hakuri p. 050 5440 554, pappi 
Jukka Holopainen p. 050 4444 
376, diakonissa Helena Pietinen 
p. 050 3803 677, johtava aluepap-
pi Elina Perttilä p. 050 4659 599. 

MALMIN SEURAKUNTA HALUAA 
AUTTAA KAUPUNKILAISIA 
POIKKEUSAJAN LÄPI. VAIKKA 
TOIMITILAMME OVAT KIINNI, ON 
SEURAKUNTA AVOINNA: ÄLÄ JÄÄ 
YKSIN – OTA YHTEYTTÄ.  

tehtävässä jokaisella on vähän oma mallin-
sa. Piirakat tarvitsevat paistuakseen kuuman 
uunin, jotta niihin saadaan rapea pinta. Pais-
tetut piirakat voideltiin kuumina sulalla voil-
la, jäähdytettiin pyyhkeiden alla ja pakattiin 
leivoslaatikoihin myyntiä varten.

Runsaat 300 piirakkaa valmistettiin. Kun 
kaikki paistokset olivat valmiina laatikoissa, 
aikaa oli kulunut noin kuusi tuntia. Eniten ai-
kaa taisi kulua paistamiseen.

Useimmissa yhdistyksissä lienee naistoi-
mikuntia, jotka perinteisesti järjestävät juh-
lien kahvituksia ja myytävää pöytään. Ne 
tukevat siten myös yhdistysten taloutta. Niin 
mekin myimme piirakat seuraavan päivän 
myyjäisissä Karjalatalolla.

Mikä saa meidät pari kertaa vuodessa ryh-
tymään piirakkatalkoisiin? Nykyäänhän kau-
pastakin saa jo ihan hyviä riisipiirakoita. Kä-
sityönä tehdyt piirakat ovat kuitenkin vähän 
erilaisia kuin kaupan tuotteet, ohuempia, 
pehmeämpiä ja yksilöllisiä.

Me haluamme säilyttää näihin perinnelei-
vonnaisiin liittyvän käsityötaidon ja -tiedon. 
Sen ovat sukupolvesta toiseen mummot ja 

äidit ja miksei isätkin ovat meille opettaneet. 
Se säilyy vain, jos taitoja harjoitetaan. Mitä 
useammin piirakoita teemme, sen helpom-
min ja nopeammin työ sujuu ja sitä helpompi 
on ryhtyä paistopuuhiin lasten, lastenlasten 
tai ystävien kanssa. Piirakoiden teko sopii 
erittäin hyvin ryhmässä tehtäväksi, koska sii-
nä on monia työvaiheita. Yhdessä tekeminen 
luo iloa ja hyvää mieltä.

Toivomme, että saisimme naistoimikun-
taamme uusia jäseniä. Myös miehet ovat ter-

vetulleita mukaan! Voitte ottaa yhteyttä Tarja 
Rantamaan tai Johanna Varjoseen (mjvarjo-
nen@gmail.com).

Talkoisiin osallistuivat Marja Huttunen, 
Riitta Laine, Hilkka Nieminen, Salme Ollikai-
nen, Tarja Rantama ja Johanna Varjonen. Tal-
koolaisilla on joku yhteys Jaakkimaan, joko 
vanhempien, sukulaisten tai muiden yhteyk-
sien kautta. Jaakkima on Laatokan rannalla 
sijainnut pitäjä, joka sodan jälkeen jouduttiin 
luovuttamaan Neuvostoliitolle. 

Näin korona-aikaan pitää kulkea niin 
kaukana toisista, etten ollut ihan 
varma mitä kuulin… Luulen kui-
tenkin kuulleeni puhuttavan kirk-
herran sukkaa kutovasta mummos-
ta, joka oli kutimensa yli mutissut ”niihä mie sen jo kirjotin 
pikkuJukan muistokirjaa, että kun kirppu purree siuta, niin 

muista sillon miuta, jos se 
purree kovasti ni siusta tul-
lee rovasti ja niihä siinä sit-
te käv. ”

Piti ihan tarkistaa, onko 
näillä main joku rovasti. No 
onhan se. Meidän oma Juk-
kapappi! 

Enkeli lentää liihottaa,  
onnea Sinulle toivottaa!  
t. Pihlajisto-Viikinmäen asukkaat

Niinhän siinä 
sitten kävi
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TEKSTI: Tiina Terävä | Helsingin kaupunki/Kulttuuri ja vapaa-aika | Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viikin kirjastossa alkaa noin vuoden kestävä 
remontti kesäkuun ensimmäinen päivä. Kir-
jasto sijaitsee Infokeskus Koronassa, joka re-
montoidaan täysin kahdessa osassa vuosien 
2020 ja 2022 välisenä aikana. Ensimmäise-
nä vuotena remontoidaan infokeskuksen 
1., 2. ja 3. kerros ja vuosina 2021–2022 4. 
ja 5. kerros. 

 
Remonttisuunnitelmat

 
Remontin myötä kirjastolle tulee muun mu-
assa uusi sisäänkäynti, raikkaampi yleisilme 
sekä yleisen kirjaston ja kampuskirjaston yh-
teinen asiakaspalvelupiste. Kirjaston nykyises-
tä monitoimitilasta tulee tila, jossa järjeste-
tään erilaisia tapahtumia. Silloin kun monitoi-
mitilassa ei ole järjestettyä toimintaa, voivat 
lapsiperheet käyttää tilaa luku- ja leikkitilana. 
Kirjastoon tulee myös neljä täysin uutta tilaa, 
joita asiakkaat voivat varata omaan käyttöön-
sä, esimerkiksi ryhmätyöskentelyyn. Yksi va-
rattavista tiloista varataan pelikäyttöön. 

Remontin yhteydessä kunnostetaan myös 
kirjaston puutarha. Puutarhan viereisestä lu-
kutilasta tulee uudistetussa kirjastossa rau-
hallinen alue, joka rajataan muusta kirjasto-
tilasta lasiseinällä. 

 

Viikin kirjasto menee 
remonttiin kesäkuun alussa

Kirjaston asiakkaat  
mukana suunnittelussa

 
Kirjaston remontin suunnittelussa on hyö-
dynnetty laajalti asukkaiden palautteita. Asi-
akkailta on kerätty uutta kirjastoa koskevia 
toiveita keväästä 2019 lähtien. Viikin kirjas-
ton asiakkaille on järjestetty aiheesta kyse-
lyitä, ja kirjastolaiset ovat vierailleet alueen 
kouluissa kysymässä nuorten toiveita tule-
van kirjaston suhteen. Asiakkailla on myös 
ollut mahdollisuus jättää uusia tiloja koske-
via kommentteja kirjaston ilmoitustaululle. 
Kevään 2020 aikana on kerätty remonttitoi-
veita kohdennetusti muun muassa nuorilta ja 
lapsiperheiltä. Palautetta on saatu reilusti, ja 
mahdollisuuksien rajoissa toiveet myös näky-
vät tulevassa toteutuksessa. 

 
Väistötila palvelee 
remontin aikana

 
Infokeskuksen neljänteen kerrokseen ava-
taan kesän 2020 aikana Viikin kirjaston ja yli-
opiston kampuskirjaston yhteinen väistötila, 
joka palvelee asiakkaita siihen asti, kunnes 
kirjastojen uudet tilat valmistuvat syksyl-
lä 2021. Väistötiloissa saadaan lainattavaksi 

ainakin bestsellereitä ja uutuuksia sekä pie-
ni valikoima lastenkirjoja. Tilaan tulee myös 
lehtien lukupiste sekä noin 100 luku- ja työs-
kentelypaikkaa. Varausten nouto onnistuu 
väistötilasta normaalisti ja sinne sijoitetaan 
myös muutama asiakastietokone. 

 
Viikin vihreä kirjasto

 
Infokeskus Koronan remontissa huomioi-
daan monin tavoin ympäristö ja ekologisuus 
ja lähtökohtana on toteuttaa rakennus mah-
dollisimman ympäristöystävälliseksi. Raken-
nuksen energiansäästötavoitteita toteute-
taan uusin tekniikoin ja lämmityksen osalta 
selvitetään maalämpöjärjestelmän mahdol-
lisuutta. 

Myös Viikin kirjasto haluaa osaltaan edis-
tää luontoarvoja ja luontoa käsittelevät tee-
mat huomioidaan kirjaston valikoimassa ja 
tulevassa tapahtumatarjonnassa. Sisustuk-
sen osalta halutaan puutarhan vihreän tun-
nelman jatkuvan sisätiloissakin. Tavoitteena 
on toteuttaa Viikin kirjastosta luonnonlähei-
nen ja viihtyisä kirjasto, joka houkuttelee vie-
railemaan kauempaakin.  
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Asukasyhdistyksen 
             kulttuurimatka

KUVAT: Elisa Lehtonen ja Anna-Lisa Korhonen

Asukasyhdistyksen kulttuurimatka suuntautui mar-
raskuussa Tampereelle. Tampereen Työväenteatterin 
esitys "Tämä on ryöstö" oli vauhdikas komedia.
Ennen esitystä nautimme lounaan vanhassa miljöössä 
panimoravintola Plevnassa.
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Tutustuin Eilaan 1980-luvulla, kun olimme 
molemmat pyhäkoulunopettajina Malmin 
seurakunnassa ja myöhemmin hän oli nuo-
rimpien lasteni pyhäkoulunopettajana. Eilas-
ta välittyi jo silloin rauhallisuus, auttavaisuus 
ja toisten huomioonottaminen. 

Tapasimme myös monissa sekä paikallisen 
asukasyhdistyksen järjestämissä että seura-
kunnan tapahtumissa ja vapaa-ajan retkillä. 
Kymmeniä vuosia olimme samassa raamat-
tupiirissä. Meille piiriläisille Eila oli Eila, jolla 
oli laaja tietämys hengellisistä asioista. Hän 
oli myös vieraillut useissa maissa ja osasi ker-
toa niiden merkityksestä, uskonnollisista pai-
koista ja muustakin elämästä. 

Eila oli myös taiteilija useine herkkine ve-
siväritöineen. Pikkuhiljaa tietooni tuli Eilan 
työnsä ohella vuosia kestänyt vapaaehtois-
toiminta niin seurakunnassa kuin Valkonau-
haliitossakin. Karjalaisuus, tarkemmin sa-
noen johannekselaisuus, oli hänelle tärkeä 
verenperintö. Hänellä oli myös monipuolista 
talousosaamista ja hän toimi asukasyhdis-
tys PNV ry:n tilin- ja toiminnantarkastajana 
useita vuosia. Yhdistyksen rahastonhoitaja-

PNV ry:n monivuotinen toiminnan-
tarkastaja Eila Hörkkö on poissa
TEKSTI: Mirjam Vihavainen

”Anna meille rauha. 
Ilon ja tuskan ja kaipauksen pyörteiden heittelemille 
anna rauha, jossa on nöyrää iloa ja surua 
ja voimaa päivän askareen suorittamiseen, 
ja samalla tavoin anna rauha 
käsille, jotka ovat askareistaan vaipuneet, 
silmille, jotka ovat sulkeutuneet lepoon. 
Anna rauha, joka yhdistää poisnukkuneet 
ja meidät, jotka vielä vaellamme täällä. 
Anna rauha, joka käy yli kaiken ymmärryksen. 
Sinun rauhasi, 
anna se heille ja meille.” 

– Lassi Nummi

na saan olla Eilalle kiitollinen monista hyvistä 
neuvoista. 

Eila sairastui vakavasti syksyllä 2018 ja oli 
useita kertoja sairaalassa, mutta pääsi koti-
hoitoon, jossa häntä kävivät auttamassa ko-
tisairaanhoidon henkilöt sekä sisarusten las-
tenlapset. Luulimme jo hänen olevan toipu-
massa sairaudestaan, kun viesti poisnukku-
misesta saavutti meidät loppusyksystä 2019.

Eila täytti 80 vuotta kesällä 2019, ohessa 
kuva sankarista. 

Äitienpäivänä – tuttu näky koronakeväänä 2020

KUVA: Marjatta Tahvanainen
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Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV 
ry:n vuosikokous on siirtynyt tunnetuista 
syistä. Osasimme jo ennakoidakin tilannetta 
maaaliskuussa, ja siirsimme kokousta mää-
räämättömän ajan edemmäksi. Poikkeusla-
ki antaa yhdistyksille mahdollisuuden pitää 
kokouksen syyskuun loppuun mennessä, ja 
sen voi järjestää etäkokouksena, vaikka sään-
nöissä ei näin olisi mainittukaan. Siihen siis 
tullaan myöhemmin syyskaudella, etäkoko-
us ei kovin monelle meidän aktiiviselle asuk-
kaallemme ole vaihtoehto. 
Ihmisinä ja yhdistyksenä olemme yllättä-
vän hyvin sopeutuneet. Suosittu soppakeittiö 
ymmärrettiin laittaa tauolle ajoissa. Ei siinä, 
että asukastilamme ei aina mahdollista tur-
vaväleihin, mutta tekijöistämme suuri osa on 
myös iältään riskiryhmäläisiä – yhdistyksem-
me pyörii kultaakin kalliimmalla eläkeläis-
työvoimalla. Tervetuloa siis nuorempi väki. 
Yhdistystoiminta opettaa paljon, jos sitten 
joskus tarvitaan vähän aikaasi.
Hekan taloja – Mestan osoitteessa - aletaan 
peruskorjata, ja Mestakin joutuu väistöön 
elokuussa. Väistötila onkin jo tiedossa ihan 
lähistöllä. Toivottavasti passeliin sopimuk-
seen päästään seurakunnan kanssa ja Mes-
tan muuttokuorma lykitään mäkeä Alepan 
nurkan taakse, Tiirismaantien alkupäähän 
neloseen. Sen mukaan muokataan sitten toi-
mintaa, miten tiloihin mahdutaan.

Turinaa ja tarinointia  
– maailma muuttuu, me sopeudumme

Luopuminen tietynlaisesta suorittamisesta 
ja aikataulutuksesta on ollut rentouttavaa. 
Lähinnä aikataulut on olleet ruokavalioon 
liittyvää ”mihin aikaan syön lounaan, milloin 
välipalan”. Työssä käyvä väki on varmaan jon-
kin verran kotioloissa etätyössä, välillä laaja-
kaistat paukkuu ja tiimalasi heiluu näytöllä. 
Mutta alueemme on muutenkin hiljainen, 
joten palvelut eivät välttämättä ole muuttu-
neet tänäkään keväänä. 
Ahdistaako tai käykö tämä ihmisten her-
moille, se ei näy tavallisessa arjessa. Ruoka-
kaupat on onneksi olleet auki. Toivotaan että 
apua tarvitsevat sitä ovat hakeneet. Naapu-
reilta voi aina kysyä. Ja kaupunki tarjoaa ar-
vokasta apuaan. Ymmärrä kysyä!
Juhlia syyskuulle ei ole suunniteltu, kun 
kaikki on nyt korkeampien käsissä. Nehän 
tehdään nopeallakin aikataululla vanhasta 
kokemuksesta, mikäli syyskuussa saa sellai-
sia järjestää. Mutta tunnettuja ohjelmanu-
meroita ei varmaan paikalle saada lyhyellä 
varoitusajalla. Tuskin alamme turvavälejä-
kään järjestäjänä vahtimaan, joten älkää pet-
tykö, jos pippaloita ei tänä vuonna näy. 
Ilman kevään retkeä meni tämä vuosi, talven 
teatterimatkaa katsotaan ja arvioidaan myö-
hemmin. Siivouspäivä.comin kirppistapahtu-
mia ei ole markkinoitu eikä nyt PNVssä mark-
kinoida. Päivä on kuitenkin määritelty orga-
nisaation sivuilla, joten jos joku haluaa silloin 

turvavälein vilttinsä ja tavaransa ostarille 
tuoda, niin tuskin kukaan pois häätää. Siellä 
ei yleensä toteudu edes 10 hengen kokoon-
tuminen, eikä olla sisätiloissa. Se päivämäärä 
on 23.5. Elokuusta ei ole vielä tietoa, yleensä 
päivä on tokavika lauantai.
Suomessa talon- ja kadunrakennustöitä te-
kevät eivät etätöihin ole siirtyneet. Naapuri-
maasta ovat keikkamiehet olleet suorastaan 
”panttivankeina”, kun maan rajat ovat kiinni. 
Rakentaminen se vasta meilläkin täällä alu-
eella näkyy. Raidejokeri etenee vauhdikkaas-
ti, huolimatta hiidenkirnuista tai liito-oravis-
ta, jotka sitä yrittävät vähän hidastaa. Kat-
soi mihin suuntaan vaan niin näkymät ovat 
muuttuneet aivan toisiksi kuin vuodenvaih-
teessa – eikä tähän ole syynä lumen sulami-
nen, luntahan ei ollut koko talvena. 
Taloja kohoaa vauhdilla Jokerireitin varrelle, 
siltarakentaminen on melkoista osaamista. 
Tekevät sitä maailmaa valmiiksi täällä Hel-
singissä näköjään. Ja meillä täällä Pihlajiston 
puolella on ollut mitä ilmeisemmin tyhjää ti-
laa riesaksi asti, kun olemme saaneet väistö-
tilan, jos toisenkin. Ei tarvitse miettiä, mihin 
metsikköön sitä kävelylenkille suuntaisi. Niin, 
mihin metsikköön. Tulevat sukupolvet var-
maan ihmettelevät, mitä ne Helsingin met-
siköt ovat, joista mummut ja papat puhuu. 
Mutta: periksi ei anneta! 
Ottakaa kuvia, ja säilyttäkää jälkipolville.  

TEKSTI: Elisa Lehtonen

KUVA: Terttu Tiitinen KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Vantaanjoen ylittävän vanhan sillan rakenteita ja uusi silta rakentuu.
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Café Mesta

Kulmilta

TEKSTI ja KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Café Mestasta on saanut torstaisin edullisen ja maittavan 
keittolounaan jo neljä vuotta. 

Kaikki alkoi, kun asukasyhdistys vuokrasi entisen nuori-
sotilan, kerhohuoneen Salpausseläntieltä. Aloitustempauk-
sessa Taimi ilmoittautui ja ehdotti soppakeittiötä. Samassa 
yhteydessä Sinikka ilmoittautui tuolijumpan vetäjäksi. Taimi 
ryhtyi tuumasta toimeen. Yhteistyössä toteutimme ensim-
mäiset lounaat, suoritimme ostokset ja Taimi keitti keiton. 
Aluksi ei ollut suurta ruokailijoiden ryntäystä, kattilallinen 
keittoa riitti. Vähitellen sana levisi ja alkoi tulla lisää asi-
akkaita. Taimi totesi, ettei hän selviä yksin. Ensin keität ja 
sitten myyt ja korjaat jäljet. Aika pian Taimi sai apulaisen, 
Eeva-Liisa tuli pariksi.

Toiminta laajeni, kattiloita tarvittiin lisää ja toivottiin, että 
olisi hyvä olla kolmaskin henkilö auttamassa. Tässä vaihees-
sa Terttu liittyi joukkoon. Kolmen naisen voimin homma on 
hoitunut hyvin. Tiistaisin naiset ovat käyneet kaupassa os-
tamassa tarvikkeet, torstaisin he ovat aloittaneet aamusta 
juuresten kuorimisen ja pilkkomisen. Kello 11 on ovi avat-
tu ja nälkäisiä on riittänyt. Keiton jälkeen voi ostaa eurolla 
kahvia jälkiruuaksi. Keitot ovat olleet tosi hyviä, vaihdellen 
siskonmakkarasta, lohesta, jauhelihasta, broilerikeittoon. 
Keittoa voi myös ostaa mukaansa kotiin.

Kun Tertulla on ollut omassa elämässään muutoksia, hä-
nen tilalleen on hypännyt Iris. Tunnelma Café Mestassa on 
leppoisa ja rento. Moni tulee keitolle ja jää pitemmäksikin 
aikaa seurustelemaan. Täällä yksinäinenkin tapaa muita ja 
täällä kuulle viimeisimmät Pihlajiston tai Viikinmäen kuulu-
miset.

Café Mesta, kuten kaikki muutkin kahvilat, suljettiin ko-
ronaepidemian vuoksi. Toivomme tilanteen selkiytyvän ja 
odotamme tulevaisuudessa keittolounaita torstaisin. Kuvassa Eeva-Liisa ja Iris.

”Tuolloin sen läpimitaksi mitattiin 1,7 metriä ja syvyydeksi arvioitiin 
0,8 metriä. Geologiseksi arvoksi merkattiin 2, kohtalainen. Ylös kir-
jattiin myös arvio kirnun kohtalosta: ”Tulee todennäköisesti tuhou-
tumaan rakentamisen vuoksi.” HS 8.4./ Kaupungin geologi Antti Salla 
vuoden 2010 löydöksestä Viikinmäessä.

Elämme poikkeuksellisia aikoja

Elämisen tahti on rauhoittunut, kodista ja lähiympäristöstä on tul-
lut monelle tavallista keskeisempi paikka päivittäisessä toiminnas-
sa. Muistamme Covid 19 -kevään varmasti pitkään. Se tulee jäämään 
myös historiankirjoituksiin, mutta konkreettisia jälkiä ei luultavasti jää 
meitä siitä muistuttamaan satojen vuosien päähän. Historiassa on kui-
tenkin paljon tapahtumia, joiden aikaansaannoksia voidaan vielä löy-
tää ja tutkia aivan konkreettisestikin. 

Luonnon ja lähiympäristömme ihmeellisyyksistä saatiin jälleen to-

TEKSTI: Elisa Lehtonen | KUVAT: Mikko SinkkonenHiidenkirnut

diste, kun viikinmäkeläiset, isä Mikko Sinkkonen ja kolme etäkoulu-
laista Olli, Eero ja Ossi keksivät kotinurkilta jääkauden aikaisen hiiden-
kirnun ja kaivoivat sen esiin. Tapahtumasta ja kirnusta voi lukea lisää 
Hesarin kaupunkilehden HS Helsingin artikkelista
https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000006468570.html.  
Karttakoodit paikkaan ovat 60°13’42.6”N 24°59’27.8”E.

”Maapallolla on ollut kymmeniä tai satoja jääkausia. Niiden luku-
määrä riippuu osaksi siitä, lasketaanko peräkkäiset, lauhojen kausien 
erottamat jääkaudet samaksi vai eri jääkausiksi.
https://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4%C3%A4kausi

”Viimeisen jääkauden kylmin vaihe oli noin 18 000 vuotta sitten, jol-
loin jäätikkö ulottui Pohjois-Saksaan ja Englannin pohjoisrajoille saak-
ka. Tuolloin jopa kolmen kilometrin paksuinen jäätikkö peitti Skan-
dinavian ja Suomen alueet.” Jääkauden jälkiä
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2004/12/07/jaakauden-jalkia 
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Kulmilta

TEKSTI: Erkki Korhonen

As Oy Jokerinraitti

Aivan Pihlajiston-Viikinmäen Jokeripysäkin 
viereen on rakentumassa uusi kahdeksan-
kerroksinen asuintalo (As Oy Jokerinraitti). 
Talossa on 47 asuntoa. Asuntojen koot vaih-
televat 26 neliön yksiöistä 76 neliön neljään 
huoneeseen ja keittiöön. Pohjakerroksessa 
on autohalli, katutasolle on tulossa liiketilo-
ja – K-Market - ja näiden yläpuolella seitse-
män asuinkerrosta. Myymäläosan päällä, pi-
hakannella on asukkaiden ulko-oleskelualue. 
Talon katolle rakennetaan aurinkopaneelit.  
Talo valmistuu ja uudet asukkaat päässe-
vät muuttaman asuntoihin vuoden loppuun 
mennessä. Asuntojen hinnat (puoli Hitas) 
ovat olleet esim. yksiöiden noin 130  000 
eurosta kolmioiden 245  000 euroon. Kaikki 
asunnot on myyty.

Mitä nykyiselle Pihlajiston Alepalle ja sen 

Uusia asuntoja ja palveluja Pihlajistoon

tontille tapahtuu uuden K-Marketin valmis-
tuttua jää nähtäväksi. Kahta päivittäistava-
rakauppaa väestöpohjamme tuskin elättää. 
Hyvän sijaintinsa johdosta Alepan tilojen us-
koisi kiinnostavan uusiakin yrittäjiä. 

Muualla kaupungissa vanhat ostarit on 
usein purettu ja niiden tilalle on rakennettu 
uusia asuintaloja ja liiketiloja. Paine Pihlajis-
ton ostarin purkamiseen ja uusien tilojen ra-
kentamiseen sen tilalle on kova johtuen sen 
sijainnista raidejokerin tuntumassa. Toisaal-
ta tontti on ahdas ja naapuruston näköalat, 
viihtyvyys ja ehkä pahimmassa tapauksessa 
asuntojen arvo heikkenee. Pidetään silmät ja 
korvat auki ja yritetään vaikuttaa suunnitte-
luun jo varhaisessa vaiheessa.

Senioritalo Pihlajiston Sointu

Viereiselle tontille, Hattelmalantie 2:een on 

suunnitteilla kuusikerroksinen se-
nioritalo Pihlajiston Sointu. Ra-
kentaminen käynnistynee kesän kynnyksellä. 
Senioreille tarkoitettuja vuokrayksiöitä ja -kak-
sioita on 45. Asuntojen koot vaihtelevat 28 – 
41 m2:iin. Uudet asunnot valmistuvat keväällä 
2021. Asuntojen rakennuttaja on Graniittiasun-
not Oy.  Taloon valmistuu myös tavanomaista 
suurempi kerhotila.

Talon yhteisissä tiloissa on viikottain ta-
vattavissa Kotihoito Päiväkummun palvelu-
avustaja, joka auttaa asukkaita pienissä ar-
jen askareissa esim. lamppujen vaihdossa ja 
sähkölaitteiden käytössä. Kuukausivuokraan 
kuuluvat kotisiivous kerran kuussa, palvelu-
avustajan käynti kerran viikossa ja mahdolli-
suus osallistua yhteisiin aktiviteetteihin. Ha-
luttaessa voi myös ostaa lisäpalveluja. Asun-
tojen ja palveluiden vuokrat selviävät vasta 
alkusyksystä. 

Lisätietoja asuntojen vuokrista ja kohteesta 
saa Graniittiasunnot Oy:stä p. 010 315 4140 
tai sähköpostitse
vuokraus@graniittiasunnot.fi

Tarjottavista palveluista voi kysyä Kotihoi-
to Päiväkumpu Oy:stä Tuula Halmeelta p. 
045 636 1252 tai
tuula.halme@kotihoitopaivakumpu.fi

As Oy Jokerinraitti vasemmalla ja  
senioritalo Pihlajiston Sointu oikealla.

Heikki Koivisto
Taiteilija

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

– muotokuvia
– henkilömaalauksia
– taideopetusta
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Luota markkinajohtajaan, 
alueen omaan osaajaan.

Kutsu meidät Kotikäynnille.

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

perille toimitettuna, tai nouda itse.

Koe kasvun ihme

Puhelintilaukset: 050 336 5703
Mullan valmistaja ja myyjä: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY 

PL 100, 00066 HSY, Ilmalantori 1, 00240 Helsinki, puh. 09 1561 2011 (asiakaspalvelu)


