Pihlajisto - Viikinmäki
Asukaslehti syksy 2020

KAUNEUSHOITOLA TUULIKIN LOGO JA GRAAFINEN OHJEISTUS

www.verhoomo-hietala.fi

Logo värillisenä, pienin käytettävä
koko lev. 35 mm.

Logo negana, tummalla taustalla. Teksti valkoisella, logo värillisenä, tarvittaessa kuvion pallo
myös valkoisena.

Isännöintiä ja
kiinteistönhuoltoa
laadukkaasti
lähialueelta!
VÄRIT:
CMYK-arvot:
(tummanharmaa): 80 % musta
tummempi vihreä: 52 C, M 0, 32 Y, 0 K
vaaleampi vihreä: 85 C, M 0, 50 Y, 30 K
vaaleanharmaa: 40 % musta

Asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi käytän terveydenhoitoon suositeltavia kirurgisia maskeja (suojausteho 99,2 %).

SKY-kosmetologi
Tuija Hasu

GraafME | Elina Malmi | www.graafme.fi | p. 0400 99 44 96

PMS:
tummempi vihreä: 562 C
vaaleampi vihreä 563 C
vaaleanharmaa 877 C
(hopeanharmaa)

FONTTI:
Logossa käytetty sanassa Kauneushoitola Corbel-fonttia ja Tuulikkisanassa Calibria. Markkinointimateriaaleissa voidaan käyttää Calibria
tai Helvetica Neue LT Std Roman, käyttökohteesta riippuen.

Myyrmäen Huolto Oy

Rapakiventie 10 D, 00710 Helsinki
Puh. 09 374 3584
www.kauneushoitolatuulikki.fi

Tiirismaantie 6, 00710 Helsinki
puh. 09 530 6140
www.myyrmaenhuolto.fi

MUUT GRAAFISET ELEMENTIT:
Ikkunateippauksissa käytettiin graafisena elementtinä bambu-kuviota
(ohessa) korostamaan tuotesarjojen luonnonmukaisuutta. Voidaan
käyttää tulevaisuudessa myös muissa markkinointimateriaaleissa,
kuten ilmoituksissa esitteissä jne.
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VERHOVUORI
Kirsi Vuorinen

Sisustustekstiilejä
vuosikymmenien ammattitaidolla,
myös niiden muokkausta ja
korjausompelua.
Työtilani on verhoomon yhteydessä
Pyynikintie 5 S, 00710 Helsinki
puh. 050 547 0918
kirsi.a.vuorinen@kolumbus.fi
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Meiltä
m
lahjak yös
ortit!

EST 1986

-

Bremerin Kukka

sidontatyöt
leikko- ja ruukkukukat
havut, havuasetelmat, kranssit
laaja valikoima hautalyhtyjä

Avoinna
joka päivä

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

Bremerin Kivi Oy
HAUTAKIVET
KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT
Ketokivenkaari 32, 00710 Helsinki
Puh. (09) 387 3215, 040 635 3800
jari.bremer@bremerinhautakivi.fi
www.bremerinhautakivi.fi

Pääkirjoitus

syksyllä 2020

Pihlajistoa myllätään ja myös Viikinmäkeen rakennetaan lisää uusia taloja. Koronavirus määrää elämäämme, elämme
merkillisiä aikoja.
Pihlajiston koulun peruskorjauksen takia sille on rakennettu kesän aikana väistötila leikkipuisto Salpausselän taakse.
Graniittitalot ovat nousseet Jokeripysäkin viereen entiselle ”roskatontille”. Molemmat projektit ovat puhututPihlajis
taneet pihlajistolaisia. Koulun väistötila vei Pihlajiston ainoan viherkentän. Uudet talot ovat monen mielestä
to - Vii
Asukasl
kinmäk
ehti sy
i
liian korkeita. Rakennusaikainen liikenne on lisännyt autojen määrää Pihlajistossa. Toivotaan, että rakennusksy 20
20
ten valmistuttua tilanne rauhoittuu, kaupunki lupaa entisöidä kentän koulun remontin jälkeen.
Asuinalueemme on muutakin kuin vain rakennukset, ihmiset ovat tärkeä osa ympäristöä. Pihlajistossa ja
Viikinmäessä asuu monia aktiivisia ihmisiä. He ovat saaneet paljon aikaan alueemme viihtyvyyden lisäämiseksi. Kauppojen iloiset ja avuliaat työntekijät auttavat mielellään. Palvelut alueella eivät juurikaan ole
lisääntyneet, mutta toivoa on uudesta kahvila/pizzeriasta. Nykyisen pizzerian omistaja kertoi, että uudessa tilassa alkaa olla valmista. Rakennusvalvonnan lupapaperi on kunnossa, taloyhtiön hallitus ei vain ole
vielä antanut omaa lupaansa. Toivottavasti uusi yritys avaa ovensa ennen kuin seuraava lehti ilmestyy
keväällä.
Tässä lehdessä aloitamme uuden keskustelupalstan. Tarkoitus on, että jokainen, joka haluaa ilmaista
mielipiteensä, voi kirjoittaa kommenttinsa. Toivomme risuja ja ruusuja. Voit lähettää mielipiteesi sähköisesti toimitukseen tai antaa paperille kirjoitetun mielipiteesi jollekin hallituksen jäsenelle.
Kiitän vanhoja ja uusia artikkelinkirjoittajia, tässä lehdessä on taas paljon luettavaa. Kiitän myös ilmoittajia, vaikeista ajoista huolimatta olette mukana tukemassa lehden ilmestymistä.
Omasta puolestani toivotan kaikille mukavaa loppusyksyä ja joulun odotusta. 
Anna-Lisa Korhonen
koordinaattori

Asukaslehti on myös luettavissa
nettisivuillamme www.pihlajisto.fi

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 2020:
Terttu Tiitinen, puheenjohtaja tertiiti@welho.com
Eeva-Liisa Arola
Tenho Kellokangas, tenho.kellokangas@pp.inet.fi
Anna-Lisa Korhonen,
annalisakorhonen@gmail.com

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

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

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

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

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

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

paino: Rauman Painopiste Oy

Nettisivujemme QR-koodi
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Puheenjohtajan terveiset
Toivottavasti lehden ilmestyessä tauti on jo voitettu ja voimme avata ovemme...! Näin kirjoitin kevään lehdessä. Eihän se
niin mennyt! Kesällä jo näytti, että olemme pääsemässä koronaepidemiasta, mutta syksyn tullen saimme todeta, että tauti
on edelleen keskuudessamme ja on kiihdyttänyt leviämistään. Ja siitä johtuen asukasyhdistyksen toimintaa ei ole voitu käynnistää
täysimääräisesti.
Kirjoitin myös keväällä, että Asukastalo Mestalle haetaan väistötilaa. Saimme kuin saimmekin vuokrattua kerhohuoneiston Helsingin
seurakuntayhtymältä, joten Mesta toimii nyt osoitteessa Tiirismaantie 4. Se on varmaan monelle alueen asukkaalle entuudestaan tuttu,
koska Malmin seurakunta on aikoinaan toiminut huoneistossa.
Kaikki Salpausseläntien Mestassa toimineet tahot siirtyivät Tiirismaantielle, asukasyhdistys, seurakunnan toimijat, nuorisopalvelut, tuolijumppa, ym.
Suunnitellessamme muuttoa mietimme – miten tästä selvitään? Varmaan tuttu tunne kaikille muuttajille. Vuosien/ vuosikymmenien
aikana kertyneen tarpeellisen ja tarpeettomankin tavaran määrä oli melkoinen, mutta niin vaan homma hoitui ja tavarat ovat nyt paikoillaan Tiirismaantiellä! SUURI KIITOS kaikille muutossa mukana olleille, asukasyhdistyksen väelle, Malmin seurakunnan edustajalle ja
nuorisopalvelun väelle!
Kunhan epidemiatilanne sallii, aikeissamme on järjestää avoimetovet-tapahtuma Tiirismaantiellä! Sitä odotellessa pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne!
Hyvää syksyä ja talven odotusta kaikille alueen asukkaille!
Terttu Tiitinen 

Sisältö:

Kannen kuva: Vanha junasilta.
Marjatta Tahvanainen.
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Asukasyhdistys, yhteystiedot.................................................................................................................................................. 3
Puheenjohtajan terveiset........................................................................................................................................................ 4
Uutinen 20.10.20: Helsingin kaupunki / OmaStadi.................................................................................................................. 5
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Runo....................................................................................................................................................................................... 7
Pyynikin päiväkodin paikka on siellä missä sijaitsee Pyynikintie 5........................................................................................8-9
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Pihlajalaakson väliaikainen koulu valmistuu marraskuussa................................................................................................... 11
Nuorisopuiston puuhakas kesä........................................................................................................................................ 12-13
Mestan muutto.................................................................................................................................................................14-15
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Mikä kumma turvallisuustiimi?.............................................................................................................................................. 16
Asukasyhdistys tiedottaa....................................................................................................................................................... 17
Kulmilta............................................................................................................................................................................17-18
Mielipidepalsta...................................................................................................................................................................... 18
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Uutinen 20.10.2020

Helsingin kaupunki / OmaStadi
TEKSTI: Outi Rissanen

OmaStadi on taas täynnä mainioita
ideoita siitä, mikä tekisi kaupungista
paremman meille kaikille.

Ideat ovat raaka-ainetta
äänestykseen meneville
ehdotuksille

OmaStadin eli Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin toinen kierros käynnistyi lokakuun alussa ideointivaiheella. Kuka tahansa sai jättää ideoita siitä, mikä tekisi kaupungista paremman paikan meille kaikille.
Ideointivaihetta on jäljellä vielä viikon verran tätä juttua kirjoittaessani ja uusia ideoita
kirjataan jatkuvasti nettisivuille. Edelliseen
kierrokseen verrattuna, ideoita näyttäisi tulevan vähemmän, mutta huomattavasti suurempi osuus ideoista voinee edetä OmaStadin kautta.
Ideoita on tullut lähes kaikista kaupunginosista ja niiden sisältö vaihtelee suuresti.
Edellisellä kierroksella suosituimmat teemat
olivat yhteisöllisyys ja ekologisuus. Tällä kierroksella puolestaan näyttäisi korostuvan ideat, jotka koskevat puistoja, ulkoilua ja liikuntaa.

Ideointivaiheen päätyttyä kaupungin työntekijät käyvät läpi kaikki ideat ja arvioivat,
ovatko ideat OmaStadin kriteerien mukaisia
ja voivatko ne edetä seuraavaan vaiheeseen.
Ideoiden arviot julkaistaan joulukuussa OmaStadin nettisivuilla. Mikäli ideasi ei etene jatkoon, niin voit edistää asiaa myös muita kanavia kautta - autan tässä mielelläni!
OmaStadin seuraavassa vaiheessa ideoista kehitetään yhdessä toteuttamiskelpoisia
budjettiehdotuksia. Mikäli olet jättänyt idean OmaStadiin ja se tullaan hyväksymään jatkoon, saat kutsun osallistua työpajoihin, joissa
kaupunginasiantuntijat ovat apunasi toteuttamiskelpoisen ehdotuksen muotoilemisessa.
Toteuttamiskelpoisille ehdotuksille lasketaan kustannusarviot ja niistä äänestetään
syksyllä 2021. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.

OmaStadi toteutetaan
nyt toista kertaa
Tämä on toinen kerta, kun OmaStadia toteutetaan. Helsingin kaupunki on varannut tällä
kertaa 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten
ideoiden toteuttamiseen. Rahasumma on
jaettu seitsemän suurpiirin kesken asukasluvun mukaan ja 20 prosenttia koko summasta
on varattu koko kaupunkia koskevien hankkeiden toteuttamiseen. Koillisen suurpiirin
ideoiden toteutukseen on käytettävissä 1 116
890 euroa.
Edellisen OmaStadi-kierroksen kautta toteutui tarpeellisia hankkeita ympäri kaupunkia ja siksi odotankin mielenkiinnolla millaisia ehdotuksia tämä kierros tuo tullessaan. 
Tutustu muiden tekemiin ideoihin ja
seuraa edellisen kierroksen hankkeiden
toteutumista osoitteessa: omastadi.hel.fi

5

Raide-Jokeri
etenee

TEKSTI: Elisa Lehtonen | KUVAT: Tulvaniitynsillasta Elisa Lehtonen ja Lahdentieltä Raide-Jokerin Facebook-sivusto

6

Maaherrantien Vantaanjoen ylittävä kevyenliikenteen uusi silta avattiin lokakuun alussa. Lokakuussa myös vanha kevyenliikenteen silta
purettiin. Kun seuraavat valmistelut saadaan loppuun Veräjämäenkin
puolella, arviolta maaliskuussa 2021, siirtyy bussi 550 poikkeusreitille,
ja myös vanha junasilta puretaan uuden raitiotien tieltä.
Siltatyömaa siirtää bussin 550 kulkemaan alustavien suunnitelmien
mukaan Oulunkyläntietä Koskelantielle ja sieltä Viikkiin. Pihlajistosta
joudumme näillä näkymin suunnistamaan Viikintielle kyytiin päästäksemme. HSL tiedottaa bussin kiertoreitistä oman aikataulunsa mukaisesti, vasta silloin näemme varsinaisen, vahvistetun uuden reitin.
Tällä hetkellä mullistus esimerkiksi Pihlajiston ja Oulunkylän välillä
on niin suuri, että nopeampaa on kulkea esimerkiksi junalle Pukinmäen asemalle. Sinne suorin, nopea reitti menee nuorisopuiston kupeesta Pukinmäen aseman eteläiselle alikulkusillalle. Kokeellinen ennätys
tuon reitin ajamisesta sähköavusteisella fillarilla on 6 min.

Syksy
Syksy on monivärinen
syksyn sato on monipuolinen.
Marjoja ja sieniä mättäät pursuaa,
kuin huutaen tulkaa noutamaan.
Marjat, sienet poimikaa
on tarjolla ruokaa kotimaan.
Luonto samalla mielen rauhoittaa
eikä silloin mieti edes koronaa.
Mirja Kärkkäinen

Lahdentien ylittävän sillan eteneminen
Toiseen suuntaan, kohti Prismaa ja Itäkeskusta kulkevien kevyenliikenteen väylä on muuttunut lähes päivittäin koko syksyn 2020, mutta
alkaa nyt selkiytyä. Linjan rakentaminen on siirtynyt varsinaisen raiteita varten tarkoitetun kaistan ja sillan rakentamiseen. Linjan 550
busseilla tai muillakaan autoilla ei tännekään sillalle ole ollut asiaa
enää pitkään aikaan. Kuva alla www.facebook.com/raidejokeri.
Lisätietoja projektin etenemisestä ja bussiliikenteestä löytyy mm.
www.raidejokeri.info/ sekä HSL:n reittioppaasta
https://www.hsl.fi/reitit-ja-aikataulut.
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Pyynikin päiväkodin
paikka on siellä missä
sijaitsee Pyynikintie 5
TEKSTI ja KUVAT: Katja Englund

Pyynikki tukee pienuudellaan lasten oppimista ja sijainnillaan saavutettavuutta.
Pyynikin päiväkoti on palvellut päiväkotina
vuosikymmeniä Pyynikintie viidessä. Päiväkoti Pyynikki on pieni ja toimiva päiväkoti,
jonka henkilökunta on ollut erittäin pysyvää. Pysyvyys edustaa turvaa ja huolenpitoa,
sekä myös luottamusta. Se on taannut myös
hyvän ja vahvan oppimisjäljen lapsiin, jotka
ovat Pyynikissä saaneet kasvaa. Pihlajiston
ala- asteelta on opettajien suusta kuultu sanovan, kuinka lapset, jotka tulevat pienestä
pk Pyynikistä erottuvat edukseen; heillä on
ryhmätyö taitoja ja he oppivat, sekä käyttäytyvät hyvin.
Pyynikki palvelee monesta eri suunnasta
tultuna hyvin perheitä, ja moni perhe kulkee
julkisilla yhteyksillä pidemmältäkin tuomaan
lapsensa pk Pyynikkiin. Päiväkoti on saavutettavissa ja se tarjoaa erinomaiset oppimisympäristöt. Lapsia on tuotu hoitoon, niin
Viikistä, Veräjälaaksosta, Veräjämäestä, Viikinmäestä, Pihlajamäestä kuin Arabiastakin

asti. Asukastyytyväisyyskyselyt ovat Pyynikissä erottuneet edukseen aina positiivisen
palautteen määrällä.
Kaupunki on nyt kaavaillut pk Pyynikin
integroimista fyysisesti osaksi pk Louhikkoa Kiilletielle Pihlajamäkeen. Pyynikin pieni, noin 38 lapsen yksikkö, siis yhdistyisi 84
lapsen yksikköön. Näin tuloksena olisi 132
Suuri pk yksikkö. Kiilletie on jo saavutettavuudeltaan hankala. Sijainti mäen päällä,
sekä muukin maastonmuoto asettaa haasteet kulkemiselle. Talvella auraus ei toimi, ja
kunnossapito tieosuuksilla ja pitkissä Louhikkoon johtavissa portaissa ovat olemattomat.
Lastenvaunuilla ei pääse Salpauksen puiston kautta portaita kulkemaan ja portaat on
koettu erittäin haastaviksi muutenkin kulkea.
Päiväkotimatkan pituus aikana, tulisi monella perheellä vähintään tuplaantumaan. Tunnin laittaminen päiväkotimatkaan per suunta
on paljon pyydetty. Sanoo perheen äiti Laura,

Kuvat päiväkodin pihalta ja Pihlajamäkeen johtavat portaat.
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jonka lapsista molemmat ovat saaneet olla
osana tätä yhteisöä. Perheet kokevat vahvasti, että päiväkodin kaavailtu sijainti ja yhdistäminen toiseen kaupungin osaan ei palvelisi nykyisiä hoidossa olevia perheitä. Jonna
Määttänen on kuljettanut lapsiaan pk Pyynikkiin jo useamman vuoden ajan. Asuinpaikat ovat muuttuneet, mutta Pyynikki on ollut
ja pysynyt lastenhoitopaikkana. Hän kehuu
vuolaasti sijaintia ja pyynikkiläisyyttä.

Juuret
Pyynikillä on pitkät perinteet ja se on juurtunut monille perheille osaksi omia juuria. Päiväkoti on aloittanut toimintansa nykyisessä
paikassaan 70- luvulla. Pyynikin naapuriin
onkin paluumuuttanut useita perheitä, joissa ollaan jo kolmatta polvea samassa päivähoitoyksikössä. On helppo luottaa lapsensa
hoitoon näille osaaville ammattilaisille tähän
pieneen lintukotoon, ei kaiken tarvitse olla
suurta. Monesti pieni on parempaa, kertoo
nimettömästi äiti, jonka lapset ovat Pyynikissä hoidossa ja, joka on itsekkin käynyt pk
Pyynikkiä.
Crista Pelkonen asuu samassa taloyhtiössä,
jossa päiväkoti sijaitsee ja kertoo päiväkodilla
olevan merkittävä positiivinen vaikutus ympäristöönsä. Cristan lapsista molemmat ovat
käyneet pk Pyynikkiä toinen 2003 alkaen ja
toinen 2015 alkaen. Molemmat lapset ovat
saaneet samat eväät elämään, vaikka ovat
käyneet sen niin eri aikaan. Arvostan suuresti Pyynikin perinteisyyttä. Pyynikki tuo tähän
naapurustoon iloa ja lämpöä. Päiväkoti osallistaa myös alueemme vanhusväestöä. Konkreettista toimintaa on lauluhetket ja ihan jo
parvekkeilta, kuultu ja nähty lasten leikki,
kasvu ja riemu.

nikin vanhemmilta ei olla missään vaiheessa Louhikon rakennusta mietittäessä kysytty
kantaa siihen mihin uusi pk tulisi rakentaa
ja, että se mahdollisesti olisi myös tulevaisuudessa Pyynikin lasten päiväkoti. Emme
ikimaailmassa valitsisi Kiilletietä rakennuspaikakaksi. Kantojamme ei olla huomioitu.
Sanoo Katja Englund, jonka lapsi käy viskarivuottaan nyt Pyynikissä.

Tulevaisuus
Lapsissa on tulevaisuus. Annetaan lasten pysyä hoidossa siellä missä on hyvä olla. Aamu,
kun saapuu Pyynikintielle, heleästi aurinko
vilkuttaa. Lehmän korvaan kuiskuttaa ja hyvää huomenta toivottaa. Toivottavasti vielä
pitkään. 

Adressiosoite, jossa voit tukea Pyynikkiä
https://www.adressit.com/pelastetaan_pyynikin_paivakoti

Menettääkö
Pohjan neito kotinsa
TEKSTI ja KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Pihlajistossa toteutettiin vuosituhannen alussa mosaiikkiprojekti. Kyseessä on Väinämöisen tarina, joka etenee harmaissa betoniseinissä ja alikulkutunneleissa Pihlajistossa.
Mosaiikkipalat tehtiin talkoilla, ”leipomisiin”
osallistui suuri joukko alueen asukkaita. Pyynikin pihassa oleva Pohjan neito on toteutettu
yhdessä päiväkodin lasten ja työntekijöiden
kanssa. Tämä teos on osa Pyynikin historiaa.
Mosaiikkipolusta voi lukea Pihlajisto-Viikinmäki lehden numerossa 2/2012. 

Pohjan neito istuu sateenkaaren päällä,
teksti tähän teokseen kuuluu:
”Matkallansa näkee Väinämöinen ihanasti
puetun Pohjan neidon ja pyytää häntä puolisoksensa. Neiti viimein lupaa suostua Väinämöiseen, jos tämä veistäisi kehrävarren palasista veneen ja saattaisi sen vesille ilman millään tavalla siihen koskematta.”

Laatua ja valintoja
Haluaisimme pitää laadukkaan, toimivan ja
perinteisen varhaiskasvatusyksikön paikoillaan. Haluaisimme turvata lastemme arjen,
ettei turhia muutoksia tehdä. Moni meistä
on valinnut Pyynikin myös sen koon vuoksi.
Myöskään tämä korona-aika ei suosi suuria
ryhmiä. Integraation ajatus tallaisena aikana
tuntuu vielä enemmän ajattelemattomalta.
Covid-19 on asettanut haasteita monille perheille. Enempää haasteita ei juuri nyt kaivattaisi. Toivomme ja teemme kaikkemme, jotta
Pyynikki saa jatkaa nykyisellään. Meiltä Pyy9

Tervehdys Leikkipuisto Salpausselästä
Syksy on lähtenyt mukavasti käyntiin ja monia uusia toimintatapoja on otettu käyttöön.
Näihin uusiin tapoihin on vaikuttanut niin korona kuin työmaa leikkipuiston takapihalla.
Leikkipuiston piha on pienentynyt puolella, kun etupihalle rakennettiin päiväkoti Louhikon väistötilat ja takapihalle rakennetaan
Pihlajiston ala-asteen väistötiloja.
KUVA ja KUVATEKSTI: Marjatta Tahvanainen

Leikkipuisto Salpausselän pikkulapsiperheiden toiminta tapahtuu puiston pihalla tai
lähiympäristössä. Luulimme, että isot työmaan myllerrykset karkottaisivat asiakkaita,
mutta sen sijaan lapsiperheitä on käynyt mukavasti myös iltapäivisin. Asiakkaita käy päivittäin sadan hujakoilla tilastojen mukaan,
johon ei lukeudu puiston aukioloaikojen ulkopuolella vierailevat asiakkaat. Pienestä pihasta siis riittää edelleen paljon iloa koululaisille ja lapsiperheille.

Apulaiskaupunginjohtaja Pia Pakarinen
kiersi kaupungin leikkipuistoja tänä kesänä. Hän kävi Leikkipuisto Salpausselässä
8.6.2020, jossa hän jakoi lapsille ruokaa
jutellen samalla lasten kanssa. Ruokailu
oli hyvin järjestetty koronan vaatimien
varmistusten mukaan.
Myös aikuiset saivat tulla keskustelemaan
apulaiskaupunginjohtajan kanssa. Näin
tekivät esim. Mirjam ja Marjatta PNV:stä.
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Leikkipuiston pihalle saa aina tulla leikkimään. Leikkipuiston sisätiloista lasten ja
perheiden käytössä ovat käsienpesupaikat
ja wc:t. Iltapäivisin sisätiloja käyttävät iltapäivätoimintaan ilmoittautuneet koululaiset.
Työmaa on aiheuttanut huolta leikkipuiston henkilökunnan ja asiakkaiden keskuudessa, sillä suuria ajoneuvoja liikkuu paljon
koululaisten ja pikkulapsiperheiden reiteillä.
Epäselvyyttä on myös aiheuttanut kevyen
liikenteen reitit ja huoltoajo. Tarvitsisimme
selkokielisiä kylttejä reittien varrelle, joka
ohjaisi asiakasliikehdintää turvallisista väylistä. Työmaaliikenne on myös vaurioittanut
leikkipuiston piha-alueen alustaa, joka on
paikoitellen murentunut. Toivottavasti luvattu kunnostaminen toteutetaan työmaan valmistuttua. 
Terveisin,
Leikkipuisto Salpausselän työntekijät

Pihlajalaakson väliaikainen
koulu valmistuu marraskuussa
TEKSTI ja KUVAT: Maija Mattila | Kaupunkiympäristön toimialan viestintä

Helsingin kaupunki rakentaa Pihlajalaaksoon väliaikaisen koulurakennuksen Pihlajiston ala-asteen pääkoulun
käyttöön koulun perusparannuksen
ajaksi.
Väliaikainen koulu valmistuu marraskuussa.
Myös maanrakennustyöt ja viherrakentaminen ovat pääosin edistyneet suunnitellussa
aikataulussa.
Työmaapäällikkö Ossi Suhonen Terrawisesta pahoittelee, että välillä urakassa on ollut
kiireisempiä vaiheita, jolloin töitä on jouduttu tekemään myös illalla. ”Öisin on voinut
myös kuulua telojen narskunaa ja kuormaauton käyntiääniä, sillä isommat maanrakennuskoneet joudutaan aina siirtämään
öisin. Niitä ei täällä pääkaupungissa yksinkertaisesti mahdu turvallisesti kuljettamaan
päivisin.”
Terrawise on ollut maanrakennusurakoitsijana sekä perustusten tekijä. Hankkeen pääurakoitsija on Parmaco Oy, joka on toimittanut rakennuksen ja vuokraa sitä kaupungille.

Ossi Suhonen pahoittelee töiden aiheuttamaa häiriötä alueen asukkaille. ”Kiitän asukkaita kärsivällisyydestä. Minulle on tullut yhteydenottoja, ja pidän sitä hyvänä asiana. Palaute on aina hyväksi, jotta työskentelytapoja
voidaan kehittää. Minua voi aina lähestyä,
niin puhelimella kuin sähköpostilla.”

Väliaikaiselle koulurakennukselle on rakennuslupa viideksi vuodeksi. Pihlajalaakson
puisto ennallistetaan takaisin puistoksi sen
jälkeen, kun paviljonkikoulu puretaan ja siirretään käyttöön muualle. Nykyisen koulurakennuksen korjaus alkaa vuonna 2022, ja sen
on tarkoitus valmistua kesällä 2023. 
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Nuorisopuiston puuhakas kesä
TEKSTI ja KUVAT: Ville Kettunen | Viikin nuorisotyöyksikkö

Nuorisopuistossa, Jengipolku 8, oli kesäaikana 7000 asiakasta, joista useimmat tavoitettiin kahvila Linnunpesässä. Nuorisopalvelut
palkkasi alueelle 14 nuorta kesätyöntekijää,
jotka toimivat mm. liikuntatoiminnan (skeittaus, skoottaus) ja luontotoiminnan ohjaajina pitäen teemaviikkoja, mm. Luontoviikkoja
joiden aikana mm. istutettiin kasveja, tutustuttiin lähiluontoon, askarreltiin.
http://nuorisopuisto.munstadi.fi/
Onhan tässä sattunut kaikenlaista. Pellolle
rakennettu ulkokuntosali on joidenkin kävijöiden puheiden mukaan susi. Linnunpesän
viereen kulkeutunut romurauta on kuulemma paljon käyttökelpoisempaa. Siksi emme
puhukaan ulkokuntosalista, vaan uudesta
upeasta pumptrack-radasta.
Syyskuussa Savelan skeittipuiston viereen
valmistunut pumptrack-rata on asfaltoitu
rata, jota voi kiertää millä välineellä tahansa, vaikka ihan tavallisella polkupyörällä.
Pumptrack-rataan ovat tyytyväisiä ihan kaikki, myös ne skeittipuiston käyttäjät, joita rata
itsessään ei kiinnosta. Skeittipuisto näet tyhjeni kertalaakista junnuista, jotka olivat vallanneet parkin scoottibuumin myötä. Päitä
on kolissut vuosien varrella tolkuttomasti.
Mieleeni muistuu parikin tajunnanräjäyttävää tapausta. Pumptrack-radalla ei tarvitse

ajolinjoista ymmärtää. Sitä kun kierretään
vain yhteen suuntaan.
Tarkoitukseni oli kävellä radalle vähän ennen auringonlaskua ja ottaa sieltä riittävän
hyvä kuva tähän juttuun. Tiettyyn vuorokaudenaikaan kun on kamera kädessä ja sohii
sillä jokseenkin kohteen suuntaan, niin ei voi
pahasti epäonnistua. Suunnitelma näyttikin
aluksi toimivan. Kävellessäni Aarnikanmäen
yli näin Pihlajamäen kylpevän laskevan auringon lempeässä valossa, etelästä vyöryvien
tummien pilvien tuodessa hienoa kontrastia.
Nuorisopuistoon ehdittyäni totesin kuitenkin
auringon menneen pilveen. Oli pirun koleaa.
Vettä alkoi ripotella. Tällaisella säällä ulkona
törmää vain lenkkeilijöihin ja muihin hulluihin.
Pumptrack-rata, kuten tietänette, rahoitettiin Helsingin kaupungin osallistuvasta
budjetoinnista. Sitä ei siis olisi, ellemme me,
kaupunkilaiset olisi tehneet aloitetta ja äänestäneet siitä. Hyvä me! Tämmöisiä voimalauseita mietin juttuni täytteeksi, kamera kädessä, yksin ja kylmissäni, kun aloin katsella
ympärilleni. Tyttöjen puistossa tosiaan oli ihmisiä. He eivät kaikki olleet hulluja juoksijoita. Lapset siellä leikkivät. Ja tavalliset ihmiset. Pumptrack-radalla oli tällaisena kylmänä
sateisena iltana 15 käyttäjää, osa pyörillä,

osa scooteilla. Alkoi tuntua mukavalta työskennellä tällaisessa paikassa.
Nuoret kahvilatyöntekijät leipoivat kesäheinäkuussa erinomaisia mokkapaloja, pullaa ja mustikkapiirakkaa.
Pettymys olikin monelle suuri, kun allekirjoittanut piti kahvilaa auki elokuussa, kesätyöntekijöiden jo lähdettyä, eikä ketään ollut
leipomassa. Kahvilaurani olikin hyvin lyhyt.
Päädyimme nopeasti siihen, ettei kannata.
Erään asiakkaan ja erään nimeltämainitsemattoman kollegani Erkki Laukkasen, ”Ekin”,
katsoessa puuhailuani tuomitsevasti vierestä, sanoin puolustuksekseni, että olen ollut
kaupungilla 14 vuotta ja olen nyt ensimmäistä päivää töissä. En muista koska olisin
lohkaissut näin omasta mielestäni hauskan
jutun. Fiilistelin sitä pitkään. Itseasiassa fiilistelen sitä vieläkin, tässä, tätä kirjoittaessani.
Mutta ne mustikkapiirakat. Pitäähän meidän palkata joku leipomaan mustikkapiirakoita. Ja jos palkkaamme jonkun leipomaan
mustikkapiirakoita, pitää kahvilan olla auki.
Paitsi jos syömme piirakat ite. No. Mietitään
tätä. Siis päädyimme jättämään Linnunpesän
telakalle odottelemaan tulevaa kesää ja pullantuoksuista nuorisoa.
Loma-aikoina saattaa kuitenkin olla pientä
äksöniä. Kyselkää “Ekiltä” siitä. 

https://www.lahitieto.fi/2020/06/24/kesaista-menoa-pihlajamaen-nuorisopuistossa/
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KUVA: Marjatta Tahvanainen

Kesäkahvila Linnunpesässä heinäkuun
työntekijöinä toimivat opiskelijatytöt Siiri
Laakkonen (vas) ja Martta Rantala olivat
tyytyväisiä kesätyöpaikkaansa. Asiakkaana tässä ”pomo” Erkki Laukkanen hyvien
leivonnaisten äärellä.

Lue lisää:
https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3112652
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2019/f/172/plans/150?component_id=172&locale=fi&participatory_process_slug=osbu-2019
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/42658/master_Laulainen_Pia_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Kuvassa Mohamed Ibrahim, Christian Välke ja Erkki Laukkanen.
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Mestan muutto
TEKSTI ja KUVAT: Mirjam Vihavainen

Aluksi syksyllä 2019 ja vuodenvaihteessa
2019-2020 kuului huhuja. Asukastalo Mestan
naapurit kertoivat ison remontin olevan tulossa ja kaikkien asukkaiden ja talossa vuokralaisina olevien yhdistysten on hankittava
remontin ajaksi väistötila. Ensi ihmetys oli
suuri, eihän tuntunut olevan kuin pieni aika
siitä, kun kaikki HEKAn talot olivat olleet remontissa, myös parvekkeita ja julkisivuja oli
kohennettu.
Mutta totta se on, muutettava on. HEKAlta tuli irtisanomisilmoitus: 30.9.2020 olisi viimeistään muutettava.
Remppa ja muutto toteutuvat nyt ”väärässä” järjestyksessä. Vasta muutama vuosi sitten rakkaudella remontoitu, kaikkien meidän
yhteinen, Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry:n kaupungilta (HEKAlta) vuokraama entinen nuorisotila, olisi jätettävä ja siirryttävä muualle.
Mutta mihin? Mieluiten toki siirrytään remontin ajaksi omalle alueelle. Aktiivit kyselivät eri tiloja, Viikinmäessä on joku tila, katsotaan sitä: ei, se on liian pieni. Tiirismaantiellä
on seurakuntayhtymän omistama kerhohuone tyhjänä, saisiko sen vuokralle.
Kokoustettiin virallisesti ja epävirallisestikin katujen ja teiden kulmissa. Puheenjohtajamme Terttu Tiitinen valikoitui olemaan
yhteydessä seurakuntayhtymään tilan vuokraamiseksi. Puheluita ja sähköposteja suihki
pitkin kevättä. Tila oli ollut jo jonkun aikaa
myynnissä, mutta koska se on kaavoitettu
kerhotilaksi, niin sen myyminen ei ole ollut
helppoa. Vuokraaminen olisi meille ja seurakuntayhtymälle win-win tilanne. Me tarvitsimme väistötilan ja tilan myyminen vuokrattuna olisi mahdolliselle sijoittajalle houkuttelevampaa.
Sitten iski korona. Salpausseläntien tiloja
ei voitu käyttää tavalliseen kerhotoimintaan:
nuorten iltapäivät, kahvilat keittoruokailuineen ja käsityö- ym. kerhot jäivät loppukevään ajaksi tauolle. Vain muutamia pieniä
alle kymmenen hengen kokoontumisia saattoi järjestää.
Juhannuksen maissa korona tuntui helpottavan, mutta vuokrausasia ei edennyt. Mietittiin, pitäisikö vuokrata Pelican-komeroita
ja viedä huonekaluja, muita tavaroita ja arkistomateriaalia sinne.
14

Edelleen kymmeniä sähköposteja vaihdettiin. Lopulta heinäkuun lopulla saatiin tieto,
että saamme vuokrata Tiirismaantie 4:ssä
olevan kerhohuoneiston toiminnallemme
1.9.2020 alkaen. Päätimme pitää molemmat kerhotilat syyskuun ajan käytössämme,
että muutto voitaisiin tehdä rauhallisemmalla tahdilla. Ei tarvitsisi tilata erillisiä roskalavoja, vaan voisimme käyttää HEKAn paikalle
toimittamia lavoja.
Asukastalo Mestassa oli ollut kaupungin
Nuorisoasiainkeskuksen (organisaatiomuutoksen jälkeen nyk. Nuorisopalvelut) järjestämää toimintaa vuosikymmeniä ennen tilan
vuokraamista Asukasyhdistykselle ja pikkuhiljaa muuton edetessä selvisi, että päätös
oli ehdottomasti oikea. Lavoille saatiin siirtää
yhtä ja toista.
Mesta Cafen ahkerat naiset pakkasivat astiat ja muut tavarat keittiön kaapeista omalta
osaltaan, seurakunnan vapaaehtois ”suntio”
Ari V. sekä Nuorisopalvelujen Eki Laukkanen
omalta osaltaan.

Muiden muassa Sulo, Terttu, Marjatta, Iris,
Anna-Lisa, Eki, Mirjam, Elisa ja Ari tyhjensivät
huoneita ja hyllyjä, lajittelivat ja täyttivät laatikoita ja kantoivat pienempää tavaraa sekä
särkyviä kävellen paikasta toiseen. Monta
laatikollista vietiin roskiin tai lavalle. Iris kuljetti muuttotavaraa myös autollaan.
Rovasti Jukka Holopainen ajoi autoineen
ja suurine peräkärryineen ja kantoi, pakkasi,
purki huonekaluja peräkärryyn ja peräkärrystä muuttoporukan kanssa, kiiti Mestan ja

vanhan Mestan väliä. Valitettavasti muuttoporukka oli niin kiireinen, ettei ehtinyt pysähtyä kuvattavaksi aherruksen keskellä.
Syyskuun loppua kohden tilanne alkoi
näyttää jo hyvältä. Mutta voi kauhistus!
Enpä ollut tullut koskaan käyneeksi Mestan kellaritiloissa. Paljastui, että oman varastokomeron lisäksi vuosikymmenien saatossa
oli täyttynyt useita komeroita ja tavarapaljouden takaa putkahti esiin jopa kokonainen
varastohuone. Eki Laukkanen kuljetti Nuorisopalvelujen tavaroita omalla autollaan sekä
vuokraamallaan pakettiautolla.
Silmä havaitsi yhdessä lukollisessa komerossa olevan Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Pihlajamäen osaston tavaroita. Yhteydenotto heihin ja kannettiin yhdessä puheenjohtajansa kanssa tavarat ylös, mitä nyt
allekirjoittanut kantoi kevyempiä ja pj huhki
ja urakoi painavimmat.
Pihlajisto-Viikinmäen Asukasyhdistys PNV
ry:n aktiivit jäsenet ovat käyneet järjestelemässä uutta Mestaa ja tavaroita uusiin paikkoihin. Verhot ovat jo ikkunoissa ja ”asumisen” tuntu vahva. Vielä on paljon tekemistä,
uusi huoneisto on pienempi ja aivan kaikista
huonekaluista ym. emme ole raskineet luopua. Tiirismaantien Mestassa on kaappeja
ruhtinaallisesti, voimme tutkailla paikkoja ja
asettautua pikkuhiljaa taloksi.
Pikkuinen vastoinkäyminen oli Tiirismaantien Mestan varastokomeron tilanne, komero
on täynnä tavaraa. Vein rapun ilmoitustaululle sekä komeron oveen ensin käsin kirjoi-

Vielä viimeinen silaus ja uutta kohti.

tetun paperin, jossa pyyntö tyhjentää komero. Ei tehonnut, kirjoitin uuden pyynnön koneella ja liitin kuvia. Tätä kirjoittaessa ei ole
vielä tullut vastausta. Meillä olisi komerolle
käyttöä!!!
Mestaa voi varata pientä käyttökorvausta
vastaan. HUOM! Vain voimassa olevan päivittyvän koronasuosituksen kokoisiin tilaisuuksiin rajattuine osallistujamäärineen. Yhdistyksen taloudelle on tärkeää saada näitä
tuloja, kun emme voi järjestää tilaisuuksia,
joissa olisi buffetti sekä myyjäispöytiä ja arpajaiset. Myöskään asukaskahvilat eivät voi
nyt toimia.
Onnelliseksi lopuksi voinee sanoa, että
saimme luvan poistaa myynti-ilmoituksen
Mestamme ovesta. Mesta on nyt meidän. 
Seuraa ilmoituksia ovessa tai nettisivulla
www.pihlajisto.fi tai Facebookissa
www.facebook.com/PNVry
Oranssi sohva on jo siirtynyt uuteen huoneistoon ja tyhjentynyt, verhot puuttuivat vielä
tässä vaiheessa.

Terveisin
Mirjam Vihavainen

Kirjasto tiedottaa
Viikin kirjasto suljettiin kesällä 2020 Viikin Infokeskus Koronan remontin vuoksi. Uudistettu Viikin kirjasto on tarkoitus avata alkusyksystä 2021.
Remonttivuoden ajan Viikin alueen asiakkaita ja opiskelijoita palvelee kaupunginkirjaston ja kampuskirjaston yhteinen Viikin
Pop-up Kirjasto.
Pop-up Kirjasto on avoinna ma–pe klo
8–18. Asiakkaat voivat käyttää kirjaston palveluita omatoimisesti klo 8–12. Henkilökunta on paikalla klo 12–18.
Kirjaston sisäänkäynti on vain muutaman
askeleen päässä vanhalta sisäänkäynniltä
osoitteessa Viikinkaari 11 B. Kirjasto sijaitsee
Niva,
rakennuksen 4. kerroksessa, johon Eevi
pääsee
luokalta.
hissillä ja portaitse. Sisäänkäynti ei ole3 Ctäysin
esteetön.
Viikin Pop-up Kirjastossa voi noutaa varaukset, lainata aikakauslehtiä ja lastenkirjallisuutta sekä palauttaa aineistoja. Asiakkaiden
käytössä on kaksi asiakastietokonetta, tulostin, kopiokone ja skanneri.
Uusia palveluita ovat 3D-tulostin ja Kirjakassit lapsille ja nuorille. 3D-tulostusajan voi
varata verkko-osoitteesta varaamo.hel.fi/.
Kirjakassi-palvelun lisätiedot ja tilauslomake
löytyvät Viikin kirjaston Helmet-sivulta osiosta Juttuja kirjastosta. 

Heikki Koivisto
Taiteilija

– muotokuvia
– henkilömaalauksia
– taideopetusta
Salpausseläntie 12-16 E 79
00710 Helsinki
GSM 041 477 0032
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Mikä
kumma
turvallisuustiimi?
Huonokuntoiset
portaat saatiin kuntoon
Hekalle tehdyn pyynnön
johdosta turvallisuustiimin
toimesta, asukkaalta saadun
ilmoituksen perusteella.
TEKSTI ja KUVA: Tenho Kellokangas | Heka-koillinen Pihlajisto Oy, tiiminvetäjä

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on
jaettu alueittain viiteen eri ilmansuuntaan
Koillinen, Kaakko, Itä, Etelä ja Länsi nämä on
sitten pilkottu neljään kaupunginosaan, kuten esim. Koillinen, johon kuuluu Pihlajisto,
Malmi, Suutarila ja Jakomäki.
Kuhunkin kaupunginosaan on perustettu
taloturvallisuustiimejä vaihtelevassa määrin ja kullekin tiimille jakautuu useita kohteita, joissa tehdään turvallisuuskävelyitä esim.
Pihlajistossa on 38 kohdetta, siis kerrostaloja.
Turvallisuustiimien jäsenet hyväksytään
alueyhtiön hakemusten perusteella, talotoimikunnat eivät valitse jäseniä turvallisuustiimeihin.
Taloturvallisuustiimit kokoontuvat tekemään tarkastuskäyntejä vetäjänsä kutsusta
joko ennalta laaditun kalenterin mukaan tai
sitten kohteen esittämän toivomuksen perusteella. Hyvinä aikoina kierroksia tehtiin 1 tai 2
kertaa kuukaudessa, tällä hetkellä harvemmin.
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Tiimit tekevät tarkastuskäynnit yleisissä tiloissa kuten pihat, leikkipaikat, kellarit,
rappukäytävät, väestösuojat ym., asunnoissa ei käydä. Tehtyjen havaintojen perusteella tiimit tekevät alueyhtiölle raportin sisältäen ok-kohteet sekä korjausta vaativat havainnot.
Koillinen-Pihlajiston kohteissa yleisimpiä
huomioita ovat olleet autolla kaahailu pihaalueilla, korjaavana toimenpiteenä on asennettu liikennepeilejä, lapset eivät osaa varoa.
On olemassa myös irrotettavia hidastetöyssyjä, jotka voidaan poistaa talvikunnossapidon ajaksi.
Useat kohteet ovat sokkeloisia, muodostuu
niin sanottuja ”kuolleita” kulmia, josta näkyvyys on huono, pienet lapset usein säntäilevät innoissaan, joten autoilijan kannattaa
olla tarkkana, silloin kun on pakko piha-alueelle tulla, maltti on valttia.
Luvaton pysäköinti pelastustielle, kiellet-

tyjä ovimattoja, lastenvaunuja ja muuta tavaraa käytävillä lisäämässä palokuormaa
ovat yleisiä huomioita, myös verkkokellareissa on usein tavaraa käytävillä.
Talvella autojen lämpötolppiin on jätetty
johtoja roikkumaan, silloin on oikosulun vaara. Myös pihojen talvikunnossapito on lumisena talvena ongelma, väki ikääntyy ja liikkuminen hankaloituu.
Asukkaat voivat itsekin tehdä taloyhtiöön
korjausilmoituksen havaitessaan jonkin epäkohdan, pelkkä huoltomiehelle kertominen
ei riitä. Pitää saada tieto korjauskantaan, laskutus ym. syistä. Usein korjaavat toimenpiteet tulee tekemään ulkopuolinen taho, tällöin voidaan seurata kunnostuksen edistymistä korjausta vaativissa kohteissa.
Turvallisuustiimitoiminta on vapaaehtoista työtä ja vaatii kiinnostusta aiheeseen, tiimiläisillä on mahdollisuus kouluttautua Helpen
kursseilla, taloyhtiö kustantaa koulutuksen. 

Asukasyhdistyksen
vuosikokous

Sinikan
tuolijumpat
Sinikan tuolijumpat
Mestassa
Mestassa
keskiviikkoisinklo
klo17
17
keskiviikkoisin
*****
*****

Seuraa tulevia syksyn suunnitelmia ja tapahtumia tiedotteistamme,
Seuraa
tulevia syksyn suunnitelmia
ja tapahtumia
tiedotteistamme,
netistä
www.pihlajisto.fi
sekä Facebookista
www.facebook.com/PNVry.
netistä www.pihlajisto.fi sekä Facebookista www.facebook.com/PNVry.
			*******
*******
Näkemisiin Pihlajistossa ja Viikinmäessä!
Näkemisiin Pihlajistossa
ja Viikinmäessä!
• Asukasyhdistyksen
väki

-

Asukasyhdistyksen vuosikokous siirtyi
koronatilanteen vuoksi keväältä syksyyn.
Vuosikokous järjestettiin 31.8. asukastalo Mestassa. Paikalla oli kourallinen
alueen asukkaita. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Kokous hyväksyi
ja vahvisti toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
tilivelvollisille. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman tälle vuodelle ja valittiin
hallitus. 

Asukasyhdistyksen väki

Kulmilta

Maya on kiertänyt Viikinmäessä kamera kädessä
TEKSTI ja KUVAT: Maya Packalen

Uusia taloja
Viikinmäen kaavoitetuille tonteille on aloitettu rakentamaan Harjannetien varteen. Osa taloista tulee aivan tien
reunaan (ks.kuva 1).
Taloja tulee siis kolme perätysten eli yksi talo jää keskelle, viimeisen rivin talot ovat olleet valmiina jo joitakin
vuosia. Taloista tulee 2 ja 3 kerroksisia.
Bysantinkujan taloja on myös alettu rakentamaan Viikinmäen ala-asteen yläpuolelle. Talorivi tulisi lähelle
Maarianmaan puiston ylittävävää siltaa. Ainakin kaavoitettu on näin.
Uusia koteja tarvitaan mutta... onneksi luontoa on
ympärillä ja Maarianmaan puisto lähellä.

Kuva 1. Hyvin matala rakenteilla oleva talo on Harjennetien
varrella.

Maarianmaan puistossa
Tapasin nuoren äidin kahden lapsensa kanssa menossa
Maarianmaan puistoon. Hetken juteltuamme hän harmitteli, että niin tiiviisti rakennetaan ja tietysti rakennusmeteli ja pöly kestää vielä vuosia eikä se ole mukavaa. He muuttavat pois Viikinmäestä. Onnea heille uusiin maisemiin.

Lisää taloja
Muutamia otoksia alueemme uusista rakennusprojekteista, jotka edistyvät huimaa vauhtia.

Uudistuva raidejokerin pysäkki
Raide-Jokerin pysäkkialue uusiutuu. Odotan, että valmistuu, lähden heti ajelulle. 

Raide-Jokeri.
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Kulmilta

Pihlajiston siivouspäivän
vilttikirppistä vietettiin 29.8.
KUVAT: Anna-Lisa Korhonen

MIELIPITEELLÄ ON VÄLIÄ!

Mielipidepalsta

Aloitamme lehdessä uuden palstan.
Lähetä meille mielipiteesi asiasta, jonka haluat jakaa
lehden lukijoiden kanssa, osoitteeseen
annalisakorhonen@gmail.com

Ympäristö muuttuu vauhdilla

Viheralueita nakerretaan

Olen tehnyt sellaisen huomion, että kun täällä Pihlajiston ympäristössä
on käynyt lenkillä niin täällä on todella paljon kaikkea työn alla; on raidejokeria ja koulua. Kulkemiseen on paljon esteitä, tuntuu, että aina on
jokin este tai suljettu reitti. Minut on ainakin kolme kertaa pysäytetty
koulun väistötilan kohdalla ja ryhdytty ihmettelemään uutta koulua ja
sitä myötä kerrottu suurin piirtein koko elämän tarina. En tiedä johtuuko koronasta vai minusta, että ihmisillä on tarve jutella ihan tuntemattomillakin.
Lisäksi kun lähtee lenkkeilemään Viikin pelloille, saa todella olla varovainen Prisman kulmilla, autoja ja polkupyöriä tulee joka suunnasta
eikä tiedä milloin mistäkin voi mennä yli. Nyt tietenkin myös pimeys
yllättää aika nopeasti, siksi iltalenkkeilijän kannattaa kiinnittää myös
heijastimien käyttöön huomiota.
– Mirja

Pihlajiston ala-asteen väistökoulua rakennetaan meidän tärkeälle viheralueellemme. Hanke siirrettiin kaikessa hiljaisuudessa siihen Viikinmäestä ja rakentaminen sen sijaan ei ole ollut hiljaista millään tavoin.
Kukaan ei ole tiedottanut mistään aikatauluista ja työmaa on levinnyt
häiritsevästi Salpausseläntie 3 pihalle asti. Mahdollisuus liikkumiseen
rajoitettiin aidoilla, jotka siirtyivät useasti ja aiheuttivat hämmennystä ilman selkeää opastusta. Jo Louhikon palviljonkipäiväkoti pienensi
leikkipuiston aluetta, jonka takia lapset levittyivät vielä enemmän viheralueelle leikkimään ja pelaamaan ja kun viheralue on poissa lapsia
ja nuoria alkoi pyöriä pihoilla ja ilkivalta lisääntyi, kun selvästi liikaenergiaa ei saa purettua liikkumalla. Huonosti järjestetty ja tiedotettu
asia Helsingin kaupungilta.
– Tlv.

Ystävällistä palvelua
Kiitos, Pihlajiston ja Viikinmäen Alepat, hyvästä palvelusta. Näin korona-ajan synkkien hetkien keskellä, palvelun laatu on tärkeää ja myyjien iloisuus tarttui meihinkin.
– Vvs.
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Heijastimet heilumaan
Hei, pistäkäähän heijastimet taas heilumaan, pimeässä on vaikea autosta huomata tummiin pukeutuvia ihmisiä tai tummia koiria. Nykyään on niin monenlaisia heijastin mahdollisuuksia spraystä kengännauhoihin, varmasti kaikille löytyisi jotain tyyliin sopivaa. Hauskaa
syksyä!
– Valo

s
nette


   
 

Luota markkinajohtajaan,
alueen omaan osaajaan.
Kutsu meidät Kotikäynnille.

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





  
    

VALOA PIMEÄÄN!
Yksi kerrallaan syttyvät adventtikynttilät
uhmaavat ulkona syvenevää pimeyttä.
Pienestä lähtee suurikin muutos.
Maailman Vapahtaja aloittaa elämänsä
avuttomana seimen lapsena. Taivas ja
maa kohtaavat siellä, missä sitä vähiten
odottaisi.
Iloisesti yllättävää adventin ja joulun
aikaa Sinulle!
toivottaa Pihlajamäen kirkon väki

Verkkosivut: Malmin seurakunta + Fb: Pihlajamäen kirkko

19

45

UUTTA
KOTIA

HYVÄÄ MIELTÄ JA SUJUVAA ARKEA PIHLAJISTOSSA
Pihlajiston Soinnussa vallitsee elämäniloinen, kodikas ja yhteisöllinen tunnelma.
Turvallinen asuminen nykyaikaisissa asunnoissa, aktiivisuus ja yhteisöllisyys luovat
elämäniloa ja merkitystä arkeen. Asukkaana
sinulla on käytössäsi arkea helpottavia palveluita, joista osa sisältyy kuukausivuokraan.
Rakennamme tulevan kotisi palvelut yhteistyössä Kotihoito Päiväkummun ja Kotisiivous Päiväkummun kanssa.

Tule tutustumaan ja kuulemaan lisää paikan
päälle 12.1.2021 klo 16-18.
Hattelmalantie 2c, Helsinki.
Mukana Graniittiasuntojen ja Päiväkummun
edustajia kertomassa tarkemmin talosta,
asunnoista ja palveluista. Tilaisuuden aikana
mahdollista tehdä ennakkovaraus asuntoihin!
www.pihlajistonsointu.fi / puh. 010 315 4140
vuokraus@pihlajistonsointu.fi

Esimerkkihintoja:
1h + kt (28,5m2)
1h + alk + kt (31m2)
2h + kt (39,5m2)

alk. 934€/kk
alk. 1 044€/kk
alk. 1 198€/kk

Vuokra sisältää mm. kuukausittaisen siivouksen
ja ikkunoiden pesun vuosittain. Taloon on nimetty
oma palveluavustaja, joka on apunasi arjen pienissä
asioissa. Uudet vuokra-asunnot valmistuvat arviolta 8/2021.
Rakennuttaja: Graniittiasunnot Oy

PIHLAJISTON

SOINTU
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