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VERHOVUORIVERHOVUORI
Kirsi VuorinenKirsi 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

SKY-kosmetologi 
Tuija Hasu
Rapakiventie 10 D, 00710 Helsinki
Puh. 09 374 3584
www.kauneushoitolatuulikki.fi

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

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

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

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

Logo värillisenä, pienin käytettävä 
koko lev. 35 mm.

Logo negana, tummalla taustalla. Teksti valkoi-
sella, logo värillisenä, tarvittaessa kuvion pallo 
myös valkoisena.

KAUNEUSHOITOLA TUULIKIN LOGO JA GRAAFINEN OHJEISTUS
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Meiltä myös lahjakortit!

27 vuotta kauneudenhoitoa ja 
jalkahoitoa Pihlajamäessä
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Pääkirjoitus keväällä 2021

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 (vuosikokous on myöhemmin tänä vuonna):
Terttu Tiitinen, puheenjohtaja tertiiti@welho.com
Eeva-Liisa Arola
Tenho Kellokangas, tenho.kellokangas@pp.inet.fi
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 2021

s. 8-9
Osallistuva budjetointi rantautui Suomeenkin

s. 14
Vuokrakerrostalo Pihlajiston Sointu

s. 12-13Lähihistoriallista  "valokuva-arkeologiaa"

Pihlajisto - Viikinmäki

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

Takana on pitkä luminen talvi. Pitkästä aikaa saimme kokea vanhanajan talven. Kaupoista loppuivat talviurheiluvälineet, 
kun suomalaiset innostuivat talvesta. Tätä kirjoittaessa ulkona on lämpimän jakson jälkeen kylmä. Kevään 
valo kuitenkin ennakoi kesää ja helpompia aikoja myös koronaepidemian suhteen. Näin toivon.

Alueellamme on aloittanut uusi kauppa, tervetuloa K-kauppa Pihlajiston ja Viikinmäen väliin. Kaupasta ja 
kauppiaasta voit lukea lisää tässä lehdessä. Pizzeria jatkaa vielä entisessä paikassa. Muutto saman talon kul-
makiinteistöön on edessä. Koska, sitä hän ei lähtenyt arvuuttelemaan. Viimeisiä ongelmia ratkotaan.

Helsingin vuokratalokompleksissa (Heka) on käynnissä iso ja näyttävä remontti. Ensimmäinen vaihe al-
koi viime syksynä, se on näkynyt Salpausseläntiellä koko talven. Nyt käännytään jo loppusuoralle, asukkaat 
saavat muuttaa takaisin uusittuihin asuntoihin tulevana syksynä. Tästä valtavasta projektista voi myös lu-
kea tässä lehdessä.

Koko yhteiskunta on ollut osittain suljettuna koronaepidemian vuoksi, ketään ei ole voinut tavata eikä 
tilaisuuksia ole järjestetty. Toivottavasti tämä ruususen uni loppuu ja toiminnat taas käynnistyvät. Mekin 
asukasyhdistyksessä toivomme uusien voimien esiinmarssia. Asukasyhdistyksen hallitus ikääntyy, olisi 
aika sukupolven vaihdokselle, näin takaamme toiminnan jatkumisen. Samoin tämä lehti tarvitsee uu-
den, nuoremman päätoimittajan. Ottakaa rohkeasti yhteyttä.

Kiitän taasen kaikkia, jotka olette kirjoittaneet juttuja tähän lehteen. Ilahduttavaa on huomata, että 
kirjoittajia löytyy. Kiitän myös ilmoittajia, ilman teitä ei olisi lehteä.

Toivotan rentouttavaa kesää kaikille. Tapaamme taas syksyllä. 

Anna-Lisa Korhonen
koordinaattori

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

Nettisivujemme QR-kooditaitto: Pia Tuononen       paino: Rauman Painopiste Oy

Meiltä myös lahjakortit!
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Puheenjohtajan terveiset
Koronaepidemiasta johtuvat poikkeusolot jatkuvat, mutta olemme ehkä menossa kohti parempia aikoja. Äskettäinen uu-
tinen: ”Hallitus aikoo pian ryhtyä avaamaan Suomea”, oli iloinen ja toivoa herättävä. Mutta epidemian aiheuttanut virus ei 
piittaa toiveistamme ja tavoitteistamme! Siksi meidän kaikkien kansalaisten tahto ja tapa noudattaa asetettuja rajoituksia ratkaisee, 
pääsemmekö kohti niin sanottuja normaaleja aikoja.

Epidemia on vaikuttanut elämäämme ja toimintaamme niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Asukasyhdistyksen toiminta on ollut säästö-
liekillä tai kokonaan tauolla jo vuoden! Mestassa toimineet Cáfe Mestan soppakeittiö ja Malmin seurakunnan olohuone lopettivat maa-
liskuussa 2020. Tuolijumppaa on järjestetty rajoitusten puitteissa ja Nuorisopalvelujen kerhot ovat kokoontuneet kaupungin ohjeistusta 
noudattaen.
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut muutaman kerran hoitamaan sääntöjen määräämiä asioita. Asukasyhdistyksemme toimii yhden 
vuosikokouksen periaatteella ja normaalisti maaliskuun loppuun mennessä pidettävä kokous siirtyi viime vuonna syyskuulle. Se oli 
mahdollista maan hallituksen säätämän väliaikaisen lain turvin. Tällä hetkellä tavoitteenamme on järjestää vuosikokous toukokuun 
viimeisellä viikolla 2021. Toteutuminen on kumminkin kiinni epidemiatilanteesta. Nyt huhtikuun loppupuolella tartuntojen määrä on 
laskenut huomattavasti ja on lupailtu hallittua kokoontumisrajoitusten purkua edellyttäen, että toimitaan terveysturvallisesti. Olemme 
myös toiveikkaita, että jos rajoitukset poistuvat, asukasyhdistyksen toiminta käynnistetään syyskaudella normaalisti!

Toiminnan pysäyttänyt koronavirus ei ole asukasyhdistyksen ainoa huoli! Nyt moni meistä aktiivisesti toiminnassa olevista kuulu näinä 
aikoina tutuksi tulleeseen ”riskiryhmään” ikänsä perusteella! Jo yhdistyksen perustamisesta asti mukana olleet ovat toiminnan kantavia 
voimia ja yhdistystoiminnan osaajia! Jotta asukasyhdistyksen toiminnalla olisi tulevaisuutta, on tärkeää, että tekemisessä on mukana 
nuoria ja vanhoja sekä kaiken ikäisiä siltä väliltä! Lämpimästi tervetuloa toimimaan Pihlajiston ja Viikinmäen hyväksi!

Toivon kaikille alueen asukkaille terveyttä sekä hyvää kevättä ja kesää!

Terttu Tiitinen 

Sisältö:
Pääkirjoitus ............................................................................................................................................................................  3
Asukasyhdistys, yhteystiedot .................................................................................................................................................  3
Puheenjohtajan terveiset .......................................................................................................................................................  4
Raidejokeri rakentuu ............................................................................................................................................................... 5
OmaStadi sai kaupunkilaiset aktivoitumaan – Helsingin osallistuvan budejetoinnin toinen kierros täydessä vauhdissa .....6-7
Koillisella suurpiirillä uusi stadiluotsi .....................................................................................................................................  7
Osallistuva budjetointi rantautui Suomeenkin .....................................................................................................................8-9
Pihlajisto otti Taloyhtiöklubin innostuneesti vastaan .......................................................................................................10-11
Asukastila Mesta toimii ......................................................................................................................................................... 11
Runo ....................................................................................................................................................................................  11
Lähihistoriallista "valokuva-arkeologiaa" ........................................................................................................................12-13
Pihlajiston Soinnussa panostetaan arjen sujuvuuteen ja turvalliseen asuinympäristöön ...................................................... 14
Kesä Pihlajamäen nuorisopuistossa ...................................................................................................................................... 15
Päiväleirejä kesällä ................................................................................................................................................................ 15
Koulun kevään kuulumisia .................................................................................................................................................... 16 
Oppilaiden kommentteja ...................................................................................................................................................... 17 
Salpausselän kodit kokevat valtavan muodonmuutoksen ................................................................................................18-19
Kulmilta ...........................................................................................................................................................................20-21
Mielipiteellä on väliä ............................................................................................................................................................. 21

Kannen kuva: Viikinmäkeä Harjannetieltä, taustalla Pihlajiston Salpausseläntie. 
Marjatta Tahvanainen. 
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TEKSTI: Anna-Lisa Korhonen | KUVA: Raide-Jokeri sivustolta

Raidejokeri rakentuu

Maaherrantie Lahdenväylältä Vantaanjoel-
le ja siitä eteenpäin Oulunkylään on valtava 
työmaa. Maata siirretään paikasta toiseen, 
kalliota louhitaan, isot traktorit ja kuorma-
autot ovat työssä. Kevyen liikenteen reitti 
kiemurtelee suoja-aitojen välissä. Näin tulee 
jatkumaan vielä pitkään, sillä valmista luva-
taan loppuvuodesta 2022. Tie päällystetään 
sepelillä ja/tai nurmella, joten sitä ei voida 
enää ajaa autoilla. Jokeribussi, joka nyt ajaa 
Oulunkylän asemalta Koskelantien kautta 
Viikkiin, ei voi palata reitille. Uuteen pikarai-
tiovaunuun voimme nousta Maaherrantieltä 
vasta kesäkuussa 2024. Tulevan pikaratikan 
prototyyppivaunua testataan jo kantakau-
pungissa kesästä alkaen.

Raide-Jokerin huhtikuisen uutiskirjeen 
mukaan rakennustyöt ovat nyt puolivälissä. 
Olemme aikataulussa ja työtahti kiihtyy lu-
misen talven jälkeen, todetaan tiedotteessa. 
Tavoitteena on, että tämän vuoden lopulla 
olisi rakennettu lähes 20 km koko pituudesta 
eli 25 kilometristä.

Maaliskuussa saimme seurata jännittävää 
näytelmää, kun Vantaan joen ylittävävanha 
rautatiesilta pala palalta purettiin. Nyt paa-
lutetaan ja siirretään maata joen molemmilla 
rannoilla, tilaa tehdään uudelle pikaraitiotie-
sillalle. Samassa yhteydessä suljettiin Van-
taanjoen länsirannan jalankulku- ja pyöräi-

lyreitti. Kiertoreitti kulkee 400 metrin päässä 
Tulvaniitynpolun kohdalla olevan alikulun 
kautta. Entinen reitti avataan uudestaan ensi 
vuoden puolella. 

Maaherrantien itäpää on suljettu kevyeltä 
liikenteeltä, se ohjataan Aulangontien kaut-

ta Lahdenväylää ylittävälle sillalle. Tiellä on 
maaliskuussa myllätty aika lailla, kalliota on 
louhittu uutta hulevesilinjaa varten. Samalla 
tehdään radan rakennekerroksia. Lahdenväy-
län kohdalla jatketaan töitä kivi- ja vihertöil-
lä ja siltojen alle rakennetaan valaistusta. 
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Raide-Jokeriradan rakentamisen edistymistä voi seurata netistä osoitteesta  
www.raidejokeri@hel.fi

Vanhan rautatiesillan purku.

Raiteiden asennusta Oulunkylässä.
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TEKSTI ja KUVA: Lotta Jäättelä

OmaStadi sai kaupunkilaiset 
aktivoitumaan – Helsingin osallistuvan 
budjetoinnin toinen kierros täydessä  
vauhdissa 

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osal-
listuvaa budjetointia ja yksi väylä vaikuttaa 
kaupungin palveluihin ja asuinympäristöön. 
OmaStadin toisella kierroksella Helsinki käyt-
tää 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ide-
oiden toteuttamiseen. OmaStadissa ideoista 
kehitetään ehdotuksia, joista kaupunkilaiset 
äänestävät tulevana syksynä. Kaupunki to-
teuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset. 

Kaupunkilaisten   
ideoissa korostuivat 
lähiympäristön viihtyisyys ja 
toimintamahdollisuudet

Viime lokakuussa kaupunkilaiset jättivät yh-
teensä lähes 1 500 ideaa kaupungin kehit-
tämiseksi. Määrällisesti eniten ideoita an-
nettiin teemoista liikunta ja ulkoilu, puistot 
ja luonto sekä rakennettu ympäristö. Vaikut-
taakin siltä, että vallitseva tilanne on saanut 
asukkaat kiinnittämään entistä enemmän 
huomiota siihen, miten lähiympäristöstä voi-
si tehdä viihtyisämmän ja miten lähialueen 
ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet on järjes-
tetty. Ideoiden arvioinnin jälkeen käynnis-
tyi koko kevään kestävä yhteiskehittäminen, 
jonka aikana ideoista tehdään OmaStadin 
kriteerit täyttäviä ehdotuksia. 

Yhteiskehittäminen on 
vuoropuhelua toimialojen 
asiantuntijoiden ja 
asukkaiden välillä 

Osa OmaStadiin tehdyistä ehdotuksista on si-
sällöltään sellaisia, että ne valmistuvat kus-
tannusarvioon sivustolla käytävän keskus-
telun myötä. Jotkut ehdotukset puolestaan 
ovat laajuudeltaan niin moninaisia, että nii-
den valmistumiseksi tarvitaan enemmän 
keskustelua ja suunnittelua. Suunnittelun tu-

eksi kaupunki järjesti huhtikuussa seitsemän 
verkkotyöpajaa. Verkkotyöpajoissa kaupun-
kilaiset ja toimialojen asiantuntijat kävivät 
vuoropuhelua, jonka perusteella kaupunki-
laiset viimeistelevät ehdotukset OmaStadi-
verkkosivustolla.

Koillisessa aktiivista 
ideointia ja monipuolisia 
ehdotuksia

Koillisen suurpiirin alueella – johon kuulu-
vat Pihlajiston, Viikinmäen, Pihlajamäen ja 
Latokartanon lisäksi muun muassa Malmi, 
Tapanila, Pukinmäki, Siltamäki, Puistola ja 
Jakomäki – jätettiin 153 ideaa, joista 128 
täytti OmaStadi-kriteerit ja eteni yhteiskehit-
tämisvaiheeseen. Näistä ideoista on syntynyt 
yhteensä 50 koillisen Helsingin kehittämi-
seen liittyvää ehdotusta. Koillisen suurpiirin 
määräraha on OmaStadissa yli 1,1 miljoonaa 
euroa.

”Koillis-Helsingin asukkaiden tekemät eh-
dotukset ovat ilahduttavan monipuolisia ja 

innovatiivisia. Kuten koko kaupungissa, myös 
koilliseen tehtyjen ehdotusten teemoissa ko-
rostuvat lähiluonto, liikunta ja ulkoilu sekä 
yhdessä tekeminen”, koillisen suurpiirin uusi 
stadiluotsi Lotta Jäättelä kommentoi.

Syksyn äänestys ratkaisee 
toteutettavat ehdotukset

Ehdotuksia voi selailla ja kommentoida  
omastadi.hel.fi-sivustolla. Ehdotusten lisäksi 
verkkosivuilta löytyvät kaikki ideat sekä pal-
jon lisätietoa OmaStadin tulevista vaiheista. 
Kesän aikana valmistuvat kaupungin toimi-
alojen tekemät ehdotusten kustannusarvi-
oinnit ja syksyllä jokainen tänä vuonna 12 
vuotta täyttävä ja sitä vanhempi helsinkiläi-
nen pääsee äänestämään OmaStadissa. 

Yhteystiedot
Sähköpostiosoite: lotta.jaattela@hel.fi
Facebook: Stadiluotsi Lotta Jäättelä
Lisätietoa OmaStadista ja kaikki ehdotukset 
löydät osoitteesta omastadi.hel.fi

Ehdotusten jakautuminen koko Helsingin alueella. Kuvitus Minna Alanko.
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”Hei!
Olen Lotta Jäättelä ja aloitin koillisen Helsingin stadiluotsin sijaisuuden huhtikuun alussa. 
Olen todella innoissani tästä tehtävästä! Stadiluotsina tehtäväni on edistää kaupunkilaisten 
osallistumismahdollisuuksia sekä tarjota tukea ja neuvoa osallistuvan budjetoinnin eri vai-
heissa. Minuun voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos kaipaat apua tai neuvoja Helsin-
gin kaupungin palveluihin liittyvissä osallisuus- ja vaikuttamiskysymyksissä. Odotan kovasti, 
että pääsen tutustumaan paremmin koillisen Helsingin asukkaisiin, alueellisiin verkostoihin 
ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Toivon, että pääsemme pian kohtaamaan myös kasvotusten!”

Koillisella suurpiirillä 
uusi stadiluotsi

OmaStadille myönnettyjen varojen 8,8 milj € jakautuminen Helsingin suurpiireille:

Kaikki v. 2021 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat helsinkiläiset saavat äänestää omastadi.hel.fi -sivustolla.  
Koululaiset äänestävät Wilma-tunnuksillaan, muut asukkaat pankkitunnuksilla tai erikseen ilmoitettavissa paikoissa,  
joissa on saatavissa opastusta äänestykseen
Äänestäjä voi valita suurpiirin, minkä ehdotuksista valitsee äänestettävät, äänestää voi koko suurpiirille jaettuun  
budjettiin asti vähintään kahta ehdotusta.
Jokainen voi lisäksi äänestää kaupungin yhteisiä ehdotuksia.
Äänestys on syksyllä 2021, tarkempi aika selviää myöhemmin
Lue lisää: 
https://bibu.fi/wp/wp-content/uploads/2020/11/BibuOmaStadiDIGI.pdf
OmaStadista on tehty myös opinnäytetöitä 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/337477/Barbato_Belinda%20ja%20Sarpo_Antti.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/354493/Tiainen_Sini.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/42658/master_Laulainen_Pia_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi//bitstream/handle/10138/308984/OmaStadi_va_liarviointi_FINAL.pdf?sequence=1
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Osallistuva budjetointi 
rantautui Suomeenkin
TEKSTI: Marjatta Tahvanainen ja Mirjam Vihavainen| KUVAT: Ari Vihavainen ja Marjatta Tahvanainen

Mahdollisuus vaikuttaa oman asuinalueen julkisten varojen käyttöön 
on otettu myönteisesti vastaan eri puolilla maailmaa. Alunperin tämä 
osallistuvan budjetoinnin malli on peräisin Brasiliasta Porto Alegren 
kaupungista.  Siellä oli pitkään ollut ongelmina köyhyys, syrjäytymi-
nen, rikollisuus ja korruptio ja niistä haluttiin päästä eroon. Vuonna 
1989 kun poliittinen tilanne oli muuttunut suopeammaksi ajatuksel-
le, päätettiin ottaa kaupungin vuosibudjettiin yhteinen määräraha, 
jonka kohdentamisesta kaupunkilaiset saivat itse tehdä  ehdotuksia 
olojensa parantamiseksi. Kun tämä malli menestyi hyvin, siitä alet-
tiin kiinnostua myös muualla maailmassa. Helsingin kaupunki päätti 
seurata esimerkkiä ja perusti työryhmän, jonka oli määrä ensin tutus-
tua eri kaupungeissa (mm. Reykjavik, Madrid, Barcelona, Pariisi, New 
York) toteutettuihin osallistuvan budjetoinnin malleihin. Helsinki ko-
keili aluksi v. 2013 silloisen Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kanssa 
RuutiBudjetti -toimintamallia onnistuneesti. Helsingin ensimmäinen 
kaikille asukkaille tarkoitettu OmaStadi -malli toteutettiin v. 2019 ja 
silloin jaossa oli 4,4 milj. euroa. Ehdotuksia tuli yli tuhat, joista valittiin 
toteutettavaksi 44. Nyt on käynnissä toinen kierros ja jaossa on tuplat 
eli 8,8 milj. euroa. Voitaisiinko tästä päätellä, että ehdotuksiakin  to-
teutettaisiin tuplasti? Joka tapauksessa kannattaa äänestää. Eniten 
ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan!

Mitä saimme viime 
kierroksella tänne lähialueellemme? 

Meille Koillisen alueelle saatiin kuusi toteutettavaa hanketta. Kävim-
me pitkin talvea ja kevättä seuraamassa lähimpien ehdotettujen koh-
teiden toteutumista. Kaikki kohteet eivät ole valmiina, sillä kaupunki 

rakentaa omalla aikataulullaan. Toiminta Skeitti- ja scoottipuistossa 
on vilkastunut huomattavasti kevään tullen ja on ollut mukava seura-
ta, kuinka nuoret kiitävät kumpuilevalla radalla myötäpäivään. Kaivin-
koneet hurisevat; aluetta laajennetaan. 

Kesäkahvila Linnunpesän (Jengipolku 8, avataan kesäksi 7.6. klo 11) 
luota lähtevän poluston varrella on useita jo toteutuneita tai raken-
teilla olevia kohteita. Ne lisäävät viihtyisyyttä ja mukavaa tekemistä 
ihmisille. Penkkejä saisi olla enemmän, jo siksikin, että usein harvassa 
olevat penkit on ”miehitetty” ja epidemian aikaan emme uskalla is-
tuutua viereen. Jatkamme matkaa etelään Longinojan vartta pitkin ja 
käännymme pikku sillan yli kohti Vantaanjokea. Rannassa on upouusi 
onkilaituri. Tänne (60°14’03.8”N, 24°59’22.3”E) kannattaa tulla use-
amminkin. Laiturin rakentamisen ehdotus oli nimeltään ”Edes onki-
laitureita”. Vieressä on toistaiseksi vain yksi eväspöytä (niitä lisää) ja 
täpötäysi roskis. Isompia roskiksia lisää tai lyhyempiä tyhjennysvälejä, 
pliis! Käännymme takaisin ja tallustelemme pellon poikki kohti mie-
lenkiintoista kaivinkonetyömaata, ei, emme nyt tarkoita jokeriratik-
katyömaata. Täällä tehdään uusia kuntoportaita. Tietokoneella voi 
seurata näiden ehdotusten vaihetta tai mikseipä kaikkia 44 kohdetta 
osoitteessa omastadi.hel.fi/results. 

Nyt avautuu uusia 
mahdollisuuksia 8,8 miljoonalla eurolla

Asuinalueellamme aktiiviset ihmiset ovat toimineet, ideoineet ja työs-
täneet yksin ja yhdessä kolme hienoa ehdotusta liikuntareiteistä sekä 
liikuntareittien varrelle tulevista levähdys- ja oleskelualueista. Ehdot-
tajat, mm. asukasyhdistyksemme aktiivit, ovat osallistuneet lukuisiin 

Onkilaituri. Kuntoportaat tekeillä. Kiekurapuu Vantaan joen varrella. 
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etäryhmiin. Kuluva eristysaika toi osallistumisiin oman lisänsä. Kaikki 
kokoukset eivät onnistuneet teknisten vaikeuksien vuoksi, mutta sit-
keästi selvittiin työläästä tehtävästä. Ehdotukset etenevät ensi syksyn 
äänestysvaiheeseen.
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/184/plans/792  
Vantaanjoen rannat
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/184/plans/1067  
Pihlajiston polut
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/183/ideas/1617 
Viikinmäen padelkenttä/ulkokuntosali

Vantaanjoen rannat

Kun kävelemme jokeriratatyömaan viertä Vantaanjoen yli uutta 
kävelysiltaa pitkin, löydämme jonkin matkan päästä alikulkusillan. 
Palaamme Vantaanjoelle ja ohitamme Oulunkylän siirtolapuutarhan. 
Ylitämme Vantaanjoen uudelleen ja löydämme pari mielenkiintoista 
puuta. Näiden ääreen tai muuallekin joen rannoille olisi hyvä saada 
penkkejä, jota esitetäänkin ehdotuksessa Vantaanjoen rantaan le-
vähdys- ja oleskelupaikkoja: ”… Ehdotuksen tavoitteena on lisätä 
viihtyisyyttä kaikille Vantaanjoen rannoilla liikkujille levähdyspaikko-
jen (penkit) ja oleskelupaikkojen (penkki-pöytäyhdistelmät) muodos-
sa. Alueella asuu suuri joukko ikäihmisiä, joille riittävät levähdyspai-
kat ovat erityisen tärkeitä…” Vantaanjoen rantaan penkkejä ja pöytiä 
Piknikpaikkoja jokivarteen alueella Viikinmäki, Pihlajisto, Savela, Pih-
lajamäki, Oulunkylä
Creating a nicely constructed waterside zone along Vantaanjoki 

Pihlajiston polut kuntoon

Vallun vaellus -lenkin alkupäässä Pihlajiston alakoululta katsoen oli lu-
mitalven aikana lapsille mukava hurjat liu’ut antanut mäki. Nousem-
me ensimmäiselle mäelle ja kaipaamme siihen pientä levähdysaluet-
ta, eipä hätää, istahdamme kiville turvallisesti pienen matkan päähän 
toisistamme. Puupenkit olisivat tässäkin toivottavia, koska kivet ovat 
kylmiä!!! Jatkamme matkaa, pysähdymme hetkeksi verryttelemään 
kuntolaitteiden luona, kävelemme pitkää suoraa kohti Longinojaa. 
Jatkamme Longinojan vartta scuuttipuiston ohi Konosen reittiä takai-
sin koulun pihalle. Hengähdämme toki hetken suljetun Linnunpesän 
ulkopöytien ääressä. Aikaa meillä kuluu runsaasti enemmän kuin tu-
levalla maailmanmestari Konosella aikanaan. 1995 Göteborg. Lainaus 
ehdotustekstistä: ”…. Nykyinen Valentin Konosen lenkki, joka on mu-
kana kotikaupunkipolkumme opasteissakin, on ränsistynyt ja opaskyltit 
ovat hävinneet tai huonossa kunnossa. Lenkillähän on historiansa, sillä 
Suomen kaikkien aikojen paras mieskävelijä Valentin Kononen asui alu-
eella ja treenasi nuoruutensa näissä maisemissa, mm. tällä polulla…”
Pihlajiston polut kuntoon - Valentin Konosen lenkkipolku  

Tutkimme päivittäisiä muutoksia kävelyreiteillämme, kävelemme 
Aulangontietä alaspäin, pujahdamme nopeasti Harjulanpolulle. Suo-
jatietä ei ole lähimaillakaan. Katselemme vielä lumisten Pihlajiston 
kallioiden päältä Viikin lintulahdelle ja Prismaan päin ja haaveilemme 
penkistä, mille istahtaa, miksei useammastakin pitkin ehdotetun 
polkuverkoston reunoja. Tätä reittiä pystyimme kävelemään myös 
lumisena aikana, koska Harjulanpolku on talvikunnossapidon koh-
de. Toivomme alueellemme lisää läpi vuoden kunnossa pidettäviä 

valaistuja polkuja/kävelyteitä. Kävelisimme, istahtaisimme penkille, 
kaivaisimme repusta termarin ja joisimme kahveet/teet ja jatkaisim-
me virkistyneinä matkaa. Lainaus ehdotustekstistä: ”… Harjulanpo-
lun alue tarvitsee valot, penkkejä ja jäteastioita. Alueella oleva koira-
puisto on myös huonosti valaistu. Reitti, joka kulkee Aulangontieltä Pih-
lajistontielle, on kunnossa, mutta polku, joka menee koirapuiston por-
tilta Salpausseläntien suurelle parkkipaikalle kohti Salpausselänpolkua 
ja puistoreittejä, pitäisi kunnostaa ja valaista. Alueelle ei Aulangontieltä 
ole suojatietä lainkaan, koulun päässä on umpeen kasvava pikkutunne-
li, sekin pitää hoitaa kuntoon.” 
Pihlajiston polut kuntoon - Harjulanpolku 

Yhdellä vastikään tekemällämme päiväkävelyllä huomasimme kou-
lulle johtavan alikulkukäytävä vihdoin vapautuneen lumensulamisve-
sistään. Voi harmi, miten aikoinaan vapaaehtoisten yhdessä koko kou-
lun oppilaiden kanssa savesta muotoillut, maalatut ja Arabian tehtaal-
la poltetut ja edelleen kiinnitetyt mosaiikit on taas sotkettu. Pohdim-
me, että tähän kaivataan valaistusta ja myös valistusta kävellessämme 
koulun pihan poikki toista alikäytävää kohti. Ja sielläkin samat töhryt! 

Padelkenttiä ja/tai  
ulkokuntosali Viikinmäkeen

Lumisimpina päivinä kuljimme kadun vartta usein hyvin hiekoitettua 
jalkakäytävää pitkin Harjannetietä uuden Alepan ja vedenpuhdista-
mon ohi. Yksi äänestettävistä kohteista on Maarianmaanpuistoon ra-
kennettavaksi ehdotettu padelkenttiä ja/tai ulkokuntosalia. Ehdotus 
päivittyy ja tarkentuu vielä.

Eipä unohdeta myöskään 
verkossa toimivaa liikunnanohjausta

Monet helsinkiläiset jumppaavat OmaStadi -varoin toteutetussa Lii-
kuntaa ja hyvinvointia tukevia palveluita ikäihmisille Koillis-Helsinkiin 
- Lähelle kotia
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2019/f/173/results/12 Tarkoi-
tuksena oli järjestää säännöllistä liikuntaa iäkkäille ja muille asukkaille 
lähellä kotia esim. kerhohuoneilla. Koronavirustilanteen vuoksi liikun-
taa ohjattiin kevään aikana etänä Teams-sovelluksella tuolijumppana. 
Liikunta jatkuu vielä budjetin puitteissa vuoden loppuun asti. 

Tule mukaan, liikunnallisin terveisin  
Marjatta Tahvanainen ja Mirjam Vihavainen

Näkymä Pihlajiston kallioilta Viikin luonnonsuojelualueelle.
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TEKSTI: Auli Honkanen | KUVA: Kimmo Karvinen

Pihlajisto otti Taloyhtiöklubin 
innostuneesti vastaan

Taloyhtiöklubi -hankkeen projektipäällikkö 
Kimmo Karvinen iloitsee innokkaasta osal-
listumisesta:

”Pihlajiston Taloyhtiöklubin ensimmäises-
sä  kokoontumisessa oli  edustettuna  peräti 
75 % alueen asunto-osakeyhtiöistä. Tällai-
nen osallistumisinnokkuus kertoo selkeäs-
ti siitä, että taloyhtiöiden naapurustoyhteis-
työlle on kysyntää.” 

Kokouksessa oli edustettuina laaja kirjo 
erilaisia asunto-osakeyhtiöitä. Yhteistä niil-
le kaikille kuitenkin oli kiinnostus energia-
tehokkuuden parantamiseen. Kimmo Karvi-
nen kertoi kokouksessa Helsingin kaupungin 
Energiarenessanssi-ohjelmasta, joka tarjoaa 
energia-asiantuntijoidensa avulla maksu-
tonta ja puolueetonta neuvontaa energiare-
monttien valmisteluun. 

Ensimmäisessä Taloyhtiöklubi -tapaami-
sessa syntyi ajatus taloyhtiöiden yhteistyön 
tiivistämisestä. Se sai innostuneen vastaan-
oton.

”Pidimme hyvänä sitä, että tämän tyyp-
pisessä foorumissa pystytään helposti vaih-
tamaan tietoja ja kokemuksia esimerkiksi 
remonteista sekä saadaan ideoita taloyhtiöi-

Taloyhtiöklubi -hankkeen pilottialueeseen kuuluvassa Pihlajistossa järjestettiin 17.3. ensimmäinen klubitapaaminen. Aloituskokouksessa 
tuli heti selväksi, että alueen taloyhtiöt tarvitsevat aktiivista yhteistyötä. Myös Helsingin kaupungin tarjoamalle energianeuvonnalle on 
kovasti kysyntää.

den palveluihin ja isännöintiin liittyen”,  ko-
koukseen osallistunut taloyhtiön hallituksen 
jäsen Aurora Reinhard toteaa. 

Taloyhtiöklubi on ainutlaatuinen vertais-
tukiverkosto, jossa voidaan jakaa taloyhtiöi-
den hallitusten kesken kokemuksia ja etsiä 
yhdessä ratkaisuja energiatehokkuuden pa-
rantamiseksi. Myös energiatehokkaiden talo-
teknisten ratkaisujen löytämiseen tarvitaan 
asiantuntevaa apua, jota Helsingin kaupun-
gin palkkaamat energia-asiantuntijat pysty-
vät tarjoamaan. 

Taloyhtiöklubi-toiminta 
kohottaa alueen imagoa ja 
asuntojen arvoa

Taloyhtiöiden hallitusten kannattaa lyöttäy-
tyä yhteen ja taklata ongelmia yhdessä. Sii-
nä Taloyhtiöklubi toimii kokoavana voimana. 
Yhteisöllisellä toiminnalla on suuri rooli, kun 
aluetta kehitetään ja sen arvostusta kasvate-
taan. 

Taloyhtiöklubeissa tehtävällä energiare-
monttiyhteistyöllä vaikutetaan siihen, että 
alueen rakennusten energiatehokkuus ja 
asuinmukavuus paranevat. Samalla torju-
taan asuntojen arvon lasku. Siten Pihlajisto 
muuttuu entistä houkuttelevammaksi pai-
kaksi asua ja elää. Näin energiaremontit ja 
yhteisöllisyys ovat vaikuttavia elementtejä 
alueellisen eriarvoisuuden eli segregaation 
torjumisessa ja positiivisen imagon kasvat-
tamisessa.

”Pihlajisto on piilossa oleva helmi Helsin-
gissä, joka  ei  ole saanut riittävää arvostusta 
muihin  naapurialueisiin verrattuna, vaikka 
etäisyys keskustaan on lyhyt ja kulkuyhtey-
det ovat mainiot. Uskon, että lisäämällä yh-
teisöllisyyttä ja asukastoimintaa Pihlajiston 
maine ja tunnelma kohoaa ja alueen houkut-
televuus kasvaa. Mielestäni Pihlajisto tarvit-
see  Taloyhtiöklubin kaltaista piristysruisket-
ta”, Aurora pohtii. 

Ensimmäisessä tapaamisessa pohdittiin-
kin yhteisten pihatalkoiden järjestämistä ja 
lähiympäristön siivoamista. Isolla porukalla 
saadaan asioita aikaan ja yhteisöllisyys pa-
ranee kuin itsestään. Yhteisissä tapaamisissa 
tiedon jakaminen helpottuu ja tarvittaessa 
oman taloyhtiön toimintaan voi pyytää mu-
kaan naapuritaloyhtiöitä.

”Tällainen taloyhtiöiden yhteinen foorumi 
on kätevä, koska muuten tiedon saaminen 
jää kiinni  hallituksen  omasta aktiivisuudes-
ta.  Harva  vaivautuu selvittämään naapuri-
taloyhtiön hallituksen jäseniltä heidän suun-
nitelmiaan remonteista, hankinnoista tai 
muusta toiminnasta. Taloyhtiöklubin koko-
uksessa tiedon saaminen ja jakaminen suju-
vat vaivattomasti”, Aurora iloitsee.  

Kokouksessa virisi ideoita

Yhteistoiminnalle löytyi muitakin otollisia 
aiheita Energiatehokkuuden parantamisen 
lisäksi. 

Päivän polttavista ongelmista mainittiin 
muun muassa Pihlajiston alueella vallitseva 
rottaongelma, joka herätti keskustelua. Ta-
loyhtiöklubi järjestääkin 7.6. rottaillan, jossa 
keskustellaan, kuinka rottien torjuntaa voi-
taisiin tehdä yhdessä. 

Lisäksi keskusteluissa tuotiin esiin putki-
remontit, pysäköintiratkaisujen löytäminen 
sekä isännöinnin ja huollon kehittäminen.

”Alueella on paljon saman ikäisiä taloja, 
joten isompia remontteja voitaisiin tehdä yh-
dessä muiden taloyhtiöiden kanssa. Yhteis-
työllä saataisiin kustannushyötyä monissa 
kuluissa”, Aurora veikkaa.  

Taloyhtiöklubi -hankkeen projektipäällik-
kö Kimmo Karvinen on samaa mieltä Auro-
ra Reinhardin kanssa yhteistyön eduista:

”Kun  Taloyhtiöklubi  ja Helsingin  kau-
pungin  Energiarenessanssi-tiimi  jalkautu-
vat naapuruston taloyhtiöiden avuksi, on lop-
putuloksena nerokas kombinaatio.  Taloyh-
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Taloyhtiöklubi -hanke on Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteishanke, jonka päärahoit-
tajana on ympäristöministeriö. Hankkeessa  kehitetään taloyhtiöiden naapurustoyhteistyön uusi 
toimintamalli ja sitä pilotoidaan  laajasti pääkaupunkiseudulla yhdeksällä eri alueella. Taloyhtiö-
klubi-toiminnan  kärkiteemana on  energiatehokkuuden parantaminen, mutta toiminta on myös 
monipuolista kiinteistöjen ja asuinalueiden kehittämistä taloyhtiöiden yhteistyön kautta.  

Näin taloyhtiöt hyötyvät:   
• Taloyhtiöklubeissa alueen taloyhtiöt  

tekevät yhteistyötä sekä jakavat kokemuksia ja tietoa.  
• Klubitapaamisissa perehdytään asiantuntijoiden kanssa energiatehokkuuden  

mahdollisuuksiin ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon työkaluihin.  
• Yhteisellä energiatehokkuuden edistämisellä pienennetään kustannuksia,  

parannetaan asumisolosuhteita ja nostetaan kiinteistön sekä koko alueen arvoa. 

Lisätiedot Taloyhtiöklubi -hankkeesta:  
www.taloyhtioklubi-hanke.fi

tiöklubin  kautta  hallitukset  saadaan yhteen 
pohtimaan energiansäästö- ja muita kehittä-
mismahdollisuuksia,  ja  Energiarenessanssi-
tiimin kautta heille voidaan tarjota  maksu-
tonta ja puolueetonta  täsmätukea  energia-
asioissa.  Energiaremonttien kautta taloyh-
tiöt pystyvät alentamaan  sekä lämmitysku-
luja  että parantamaan  asumismukavuutta. 
Energiankulutuksen  lasku  näkyy puolestaan 
kaupungin mittakaavassa hiilijalanjäljen 
pienenemisenä. Eli tiivistettynä, kaikki voit-
tavat!” 

Taloyhtiöklubi -hankkeeseen pääsee vielä 
mukaan. Pihlajistossa sijaitsevien taloyhtiöi-
den hallitukset ovat tervetulleita ottamal-
la yhteyden suoraan hankkeen projektipääl-
likköön. Yhteystiedot löytyvät hankkeen net-
tisivuilta: www.taloyhtioklubi-hanke.fi.  

Mikä on Taloyhtiöklubi-hanke? 

Asukasyhdistys pitää asukastilassa kokouksia, PopUp-kahvilaa ja muita alueen tilaisuuksia. 
Yhteistyökumppaneillamme on omia tapahtumiaan ja tilaa voi vuokrata yksityistilaisuuksiin.  
Tila sijaitsee osoitteessa Tiirismaantie 4, Pihlajisto.

Tilan vuokra on 100 euroa / koko päivän tilaisuus, 50 euroa / puoli päivää. Käytettävissä on iso 
aulatila, keittiökomero ja iso huone parvekkeineen. Käyttäjä siivoaa omat jälkensä. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä varausvastaaviin Mirjam Vihavainen mirjam.vihavainen@gmail.com, 
Marjatta Tahvanainen marjatta.tahvanainen@gmail.com tai Terttu Tiitinen tertiiti@welho.com, ja 
kysy lisää mm. vapaista ajoista ja käyttäjän ohjeista. 

Tervetuloa tutustumaan!

Sinikan tuolijumpat 
Mestassa

keskiviikkoisin klo 17
*****

Seuraa tulevia syksyn suunnitelmia ja tapahtumia tiedotteistamme, 
netistä www.pihlajisto.fi sekä Facebookista www.facebook.com/PNVry.

*******

Näkemisiin Pihlajistossa ja Viikinmäessä!
- Asukasyhdistyksen väki

Asukastila Mesta toimii

 www.pihlajisto.fi                www.facebook.com/PNVry 

Läpi ison kannon,
näen joelle ja vannon.
Tästä me selviämme.
 
Kuinka paljon ideoita huomaan,
kun kävelen joen vartta pitkin.
Onko tämä vain ajatuksen tuomaa
ihmettelen tätä aikaa kävellessäni 
nytkin.

Kevät harppauksella eteenpäin kulkee
kesää kohti syliinsä sulkee. 
Puu on saanut kuumuudelta suojaa
Onko vesi laskenut joessa kun 
Vene on haaksirikkoutunut puun 
uomaan.
  
Mirja Kärkkäinen

Kohti kesää
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TEKSTI: Virva Kolho

Ensin ilmestyvät työmaa-aidat, jotka ohjaa-
vat meidät pois tutuilta kulkureiteiltä. Sitten 
tulevat työkoneet. Kun ne aikansa möyritty-
ään kolistelevat tiehensä ja vanha tuttu reit-
ti avataan kulkijoille, aiemman joutomaan 
paikalle on noussut uusi rakennus. Muuttu-
nut näkymä hätkähdyttää aikansa, sillä tot-
tumuksen vuoksi mielikuvamme päivittyvät 
viiveellä. Usein uudistukset ovat hyvinkin 
tervetulleita; kaunis maamerkki korvaa ki-
tuliaan soramontun, huonokuntoista paran-
netaan, rikkinäistä korjataan, palvelut tule-
vat lähelle ja viihtyisyys ja siisteys kohene-
vat. Toisinaan taas puretaan tai hävitetään 
jotain meille rakasta tai mieluisaa. Silmä ei 
ole esimerkiksi tottunut puista puhtaaksi 
parturoituun Salpausseläntien mutkan py-
säköintialueeseen, vaikka kaatotöistä tulee 
kuluneeksi pari vuotta. Mennyttä on myös 
moni komea kallio, jonka pintaan Pohjois-Eu-
roopan yltä aikoinaan vetäytynyt jääpeite on 

Sanotaan, että ainoa varma asia on muutos. Kaupunkiarkkitehtuuriin sanonta pätee eri-
tyisen hyvin, sillä tällä hetkellä kaupunkirakenne tiivistyy koko pääkaupunkiseudulla ja 
muissa Suomen kasvukeskuksissa ennennäkemättömällä vauhdilla. Arkisen ympäristöm-
me muutoksilla on meihin väistämättä suuri vaikutus, joten välillä on mukavaa katsahtaa 
pari vuosikymmentä taaksepäin.

piirtänyt merkkejään.
Luonnollisesti Helsingin kaupunki pyrkii 

tehostamaan maankäyttöä tulevan Raidejo-
kerin varrella, jotta uusi radanvarsi palvelisi 
helsinkiläisiä mahdollisimman tarkoituksen-
mukaisesti. Esimerkiksi Pihlajiston puolella 
tämä näkyy tuoreeltaan siten, että alun perin 
matalahkoiksi kaavaillut tornit Hattelmalan-
tien risteyksessä saivat suunnitteluvaihees-
saan lisäkerroksia. Viikinmäen harjaa taas 
täyttää kovaa vauhtia etenevä monimuo-
toinen uudisrakentaminen. Pääkaupunki-
seudulla kaupunginosien muutos ylipäänsä 
on tietysti tavallista ja käynnissä jatkuvasti, 
mutta Pihlajiston ja Viikinmäen alueella uu-
distuminen on juuri nyt huomattavan nope-
aa. Ero vaikkapa vain kolmen vuoden takai-
seen maisemaan on jo huikea – kolmesta 
vuosikymmenestä puhumattakaan!

Välillä on siis mukava pysähtyä ja muistella 
aikaa entistä. Nostalgiannälkäinen voi tehdä 

Lähihistoriallista  
"valokuva-arkeologiaa"

aikamatkan omille kotikulmilleen esimerkik-
si Helsingin kaupunginmuseon kuvakokoel-
mien verkkosivuilla. Jatkuvasti karttuvaa ko-
koelmaa voi selata vapaasti ja sen tarjontaa 
ladata itselleen ja käyttää maksutta. Avoi-
men arkiston varhaisimmat kuvat ovat peräti 
1840-luvun Helsingistä – joskaan Pihlajiston 
ja Viikinmäen alueelta ei aivan tämän ikäis-
tä kuvamateriaalia löydy, sillä alueemme anti 
lienee tuolloin soveltunut lähinnä eräretkeili-
jöiden tarpeisiin. Monet pihlajistolaiset (Vii-
kinmäkihän on tuoreempi ”keksintö”) ovat 
viihtyneet näissä kortteleissa jo puolen vuo-
sisataa. Erityisesti heille alueen arkkitehto-
ninen lähihistoria on itse koettua ja elävää. 
Meille bussintuomille kuva-aikamatka puo-
lestaan tarjoaa vähintäänkin kiinnostavaa 
selailtavaa ja syventää tietoamme omasta 
asuinpaikastamme. 

Tutustu kaupunginmuseon kuvakokoel-
miin osoitteessa www.helsinkikuvia.fi

Viikinmäki 15, ns. Viikin 
torppa. Rakennus tiettävästi 
poltettiin kuvanottovuonna 
1957. Lapset leikkivät piha-
nurmikolla. Kuva: Helsingin 
kaupunginmuseo / Constan-
tin Grünberg



13

Salpausseläntien mutkan 
pysäköintialue on vielä 
puuton rakennustöiden 
jäljiltä. Kun vuonna 1973 
otettua kuvaa tarkastelee 
oikein läheltä, huomaa, 
että erityisesti Kuplavolk-
karit ovat autokannassa 
hyvin edustettuina. 
Oikeassa yläkulmassa 
erottuu Viikin vedenpuh-
distamo. Kuva: Helsingin 
kaupunginmuseo / SKY-
FOTO Möller.

Koululaiset ryhdikkäässä 
jonossa syyskuussa 1979 
Pihlajiston ala-asteen pi-
halla. Leveät lahkeet ovat 
muodissa. Kuva: Helsingin 
kaupunginmuseo / Stefan 
Bremer.

Vantaanjoki ja Vanhan-
kaupunginkosken itäinen 
koski. Kuva on otettu Ku-
ninkaankartanonsaarelta 
vuonna 1907. Oikealla 
Viikinmäen rakennuksia. 
Nykypäivänä Viikinmäen 
katsotaan rajautuvan 
Lahdenväylään. 
Kuva: Helsingin kaupun-
ginmuseo / Signe Brander.
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TEKSTI ja KUVAT: Tapio Klemetti

Kun ihminen vanhenee, hän saattaa kaivata apua liikkumisessa, 
kodin askareissa ja siivoamisessa. Terveydelliset haasteet ja kun-
non heikentyminen aiheuttavat tarvetta myös hoivalle ja hoidol-
le. Elämään saattaa tulla sairaalajaksoja, joiden jälkeen voidaan 
tarvita kotisairaanhoitoa ja kuntoutusta.  

Suomalaisessa omistuksessa oleva perheyritys Päiväkumpu 
on rakentanut kattavan ja monipuolisen palvelupolun, joka ot-
taa huomioon ikääntyvien ja ikäihmisten avuntarpeen etene-
misen. Yrityksen toimintafilosofiaan kuuluvat ammattitaidon 
lisäksi yksilöllinen hoito, inhimillinen lämpö ja elämänilon tuot-
taminen. 

– Päiväkummussa emme ainoastaan hoida arkisia asioita, 
vaan pyrimme antamaan takaisin enemmän kuin toinen osa-
puoli osasi odottaakaan. Joillekin se voi tarkoittaa keskusteluja, 
toiselle kynsien lakkaamista ja kolmannelle kahvilassa käyntiä 
tai keväisen valkovuokkokimpun ojentamista kertoo Päiväkum-
mun palvelupäällikkö Tuula Halme. 

Siivous on polun alku 

Palvelupolku alkaa yleensä kotisiivouksesta. Asiakkaat toivovat 
pääsääntöisesti, että koti siivotaan kahden tai neljän viikon välein. 

– Kotisiivouksen kulmakiviä on asiakkaalle tuttu siivooja. Pe-
ruspalvelupakettiin kuuluvat imurointi ja kosteapyyhintä, pö-
lyjen pyyhkiminen sekä kylpyhuoneen ja keittiön siivoaminen. 
Asiakkaan kunnon ja toiveiden mukaan järjestämme kotihoito-
palvelun apua esimerkiksi kaupassakäyntiin, peseytymiseen, ul-
koiluun, lääkkeiden ottamiseen ja sairaanhoitoon toteaa Tuula 
Halme

Vuokratalo senioreille

Heinäkuussa Hattelmalantielle valmistuva Pihlajiston Soinnun 
vuokrakerrostalo on rakennettu yhdessä Graniittiasuntojen kanssa. 

Asunnot ovat esteettömiä, ja ideana on, että vuokraan sisäl-
tyy Päiväkummun tuottamia palveluja. Näitä ovat siivous kerran 
kuukaudessa, ikkunoiden pesu vuosittain ja hoitajan käynti ta-
lossa kerran viikossa. Talosta halutaan yhteisöllinen, joten siellä 
on ohjattua toimintaa. Palveluita on mahdollista ostaa kotiin sitä 
mukaan, kun niille on tarvetta. 

– Tämä tapa asua on hyvä välivaihe, kun asukas kaipaa jonkin 
verran tukea, mutta hoitokoti ei ole vielä ajankohtainen. Asun-
not ovat yksiöitä, yksiöitä alkovilla ja kaksioita. Talo kiinnostanee 
yhteisöllisiä ihmisiä, jotka elävät vielä aktiivista elämää uskoo 
Tuula Halme. 

Pihlajiston Soinnussa 
panostetaan arjen sujuvuuteeneen 
ja turvalliseen asuinympäristööntöön

Päiväkummun pal-
velupäällikkö Tuula 
Halme, yksi talon 
palveluvastaavista, 
lähihoitaja Tom Kra-
kau ja rakennusliike 
Vahvan vastaava 
työnjohtaja Joni 
Rosenberg ihaste-
levat parvekkeelta 
näkyvää näkymää.

Palvelupäällikkö 
Tuula Halme testaa/
tarkastaa asuntojen 
varustelua.
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Pihlajamäen nuorisopuisto on jälleen tuleva-
na kesänä auki arkipäivinä kello 11-18. Kah-
vila Linnunpesästä voi ostaa edullisia väli-
paloja tai nauttia vain perinteisesti kaffea ja 
pullaa luonnonläheisessä ympäristössä. Tänä 
kesänä tarjoamme uutuutena jäähilejuomia 
valmistettuna aidolla Mr.Funslush jäähilejuo-
ma koneella.

Puistoon valmistui syksyllä uusi Pump-
track rata. Rata rakennettiin yhtenä osallis-
tuvan budjetoinnin hankkeena. Eli kansa ää-
nesti, että halutaan tällainen rata! Rata onkin 
ollut koko kevään kovassa käytössä, edes pie-
ni  vesisade ei haittaa radalla ajajia. Rata on 

Vesaiset tarjoaa kesällä maksuttomia päiväleirejä eri teemoilla, ja myös erilaisia tapahtumia lap-
sille, nuorille ja lapsiperheille. Kesätoiminta starttaa keppari-päiväleirillä. Leiri aloittaa kesän 
leirit 7.-8.6.2021. Keppiheppaleiri on tarkoitettu 6-9 vuotiaille. Leirillä rakennetaan esteitä ja 
heppaillaan. Kepparileirille mahtuu 6 leireilijää. Sääntöleikkikerho, joka on suunnattu 6-7 vuoti-
aille starttaa heinäkuussa. Sääntöleikkejä kuten hippaa opetellaan 1.-2.7 ja 5.-6.7.2021.

Kasvimaa tutuksi-leiri järjestetään touko-elokuussa Viikissä. Leiri on suunnattu 6-9 vuotiaille.
Vesaisille on tärkeää, että halukkaat pääsevät harrastamaan.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset sähköpostitse (sonja.alin@gmail.com keppari- ja kasvimaa-leiri 

ja katja.englund@student.diak.fi sääntöleikkileiri.) Ilmoittaudu 31.5. mennessä.  

Katja Englund

ensimmäinen asfalttipintainen Pumppirata 
Helsingissä. Muualla Suomessa niitä on jopa 
erittäin pienillä paikkakunnilla. Radalla voi 
liikkua kaikilla välineillä, joissa on pyörät alla: 
scootilla, skeitillä, pyörällä, rullaluistimilla tai 
vaikka pyörätuolilla.

Tulevana kesänä puistosta voi jälleen laina-
ta Scootteja, skeittejä ja polkupyöriä. Järjes-
tämme päivittäin pieniä kisoja ja opastamme 
alottelijoita freestyle lajien saloihin. Toimin-
ta-aikanamme, kello 11-18 emme salli kiroi-
lua emmekä sneikkaamista.  Kerromme myös 
nuorille, mikä on roskis ja mihin niitä käyte-
tään.

Puistossa käy väkeä ympäri Suomea, myös 
ulkomaalaisiin törmää päivittäin. Puisto on-

kin tarkoitettu koko väestölle, siis kaiken-
ikäisille. Erityisen iloinen olen siitä, että vii-
me kesänä puiston löysivät myös lähialueen 
asukkaat! Ja tottakai perjantaisin kello 14.00 
järjestämme puistossa koko kansan Bingon.

Tulevana kesänä annamme ilmaisen Slush 
juoman tai vaihtoehtoisesti kahvin ja pullan 
kymmenelle ensimmäiselle, jotka sanovat 
tunnussanan Pumptrackslush. Näin tiedäm-
me, että olet jaksanut lukea tekstin loppuun 
asti ja vielä ymmärtänyt sen. 

 
Tarkempaa tietoa puiston kesän toiminnasta 
löytyy osoitteesta 
nuorten.helsinki/nuorisopuisto 
tai soittamalla numeroon 040 334 8032 

Päiväleirejä kesällä

Kesä Pihlajamäen nuorisopuistossa
TEKSTI ja KUVA: Erkki Laukkanen
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Terveisiä Pihlajiston ala-asteelta! 

Koko lukuvuoden työ on ollut poikkeuksellista. Tätä kirjoittaessa vaikuttavat koronan tartuntaluvut asettuneen väheneviksi ja on toi-
voa siitä, että pääsemme viettämään kesää vähemmin rajoituksin ja suojautumisin, yhdessä.

Viime vuoden keväänä jouduttiin harjoittelemaan etäopetusta ja etäopiskelua lähestulkoon yhden yön varoitusajalla. Siitä suoriuduttiin 
tilanteeseen nähden mielestäni loistavasti, mutta niin opetustoimen kuin myös oppilaiden ja opetushenkilöstön toiveissa oli, että tämä ei 
enää olisi edessä syksyllä.

Suunnitelmat ovat koko ajan olleet valmiina siitä näkökulmasta, että vanhempien oppilaiden kohdalla tultaisiin vuorottelemaan lähi- ja 
etäopetuksen välillä alakoulussakin. Tähän ei ole kuitenkaan ollut välttämätöntä siirtyä.

Kaikkea muuta on pitänyt arjessa järjestellä. Välitunnit, ruokailut ja kohtaamiset niin oppilaiden kuin aikuistenkin kanssa on pitänyt miet-
tiä uudelleen. Koko henkilöstö, kuten myös pääkoulun kuudesluokkalaiset, ovat totutelleet maskien käyttöön koulussa. Opintokäynnit Hel-
singin moniin kulttuurikohteisiin ja muihin koulun ulkopuolisiin kohteisiin on pitänyt unohtaa ja toimia lähiympäristössä.

Sairastuneita ja karanteeneja on lukuvuoden mittaan ollut molemmissa koulurakennuksissa, mutta tilanne on koko ajan ollut hallinnassa 
ja tartuntaketjut on katkaistu alkuunsa. Iso kiitos siitä kuuluu paitsi opetushenkilöstölle, myös kodeille, joissa on hyvin huolehdittu vä-
hänkään oirehtivien oppilaiden pitämisestä kotona ja ylipäänsä jaksettu arjessa pitää koronarajoituksista kiinni. Epidemiologisen yksikön 
työn ruuhkauduttua koulussa ollaan välillä oltu todella haastavassa tilanteessa, kun tietoja asetettavista karanteeneista ei ole saatu kuin 
pitkien odotusten jälkeen. Maailmanlaajuiseen pandemiaan ei kukaan voinut olla varautunut riittävillä resursseilla.

Pihlajiston koulussa iso asia ja vuodenvaihteessa varsin ison myllerryksen aiheuttanut koulun päärakennuksen muutto saatiin toteutettua 
kunnialla, olkoonkin, että monia haasteita ja yllätyksiäkin tähän liittyi. Koulun väki pakkasi ennen joululomaa koko talon tavaroita. Väli-
päivinä muuttoautot liikkuivat tuota reilun 300 metrin matkaa siirtäen satoja muuttolaatikoita ja kalusteita paikasta toiseen. 

Väistötiloista valmistuivat koulun näkökulmasta positiivisen toimivat opetukseen. Koulu ei ole parakin tapainen vaan oikea rakennus, 
missä on pyritty ottamaan huomioon pedagogiikan nykyiset linjaukset monikäyttöisistä tiloista. Valitettavasti käsityön kovien materiaa-
lien tai liikunnan opettamisen tiloja ei tuossa rakennuksessa ole ollenkaan. Olemme voineet käyttää toistaiseksi vanhan koulutalon tiloja 
näiden oppiaineiden opettamiseen ja järjestäneet opetusta myös Viikinmäen sivukoulun tiloissa. 

Tällä hetkellä ei ole varmistettua tietoa siitä, milloin perusparannus olisi alkamassa. Se siirtyi ainakin vuodella eteenpäin tämän vuoden 
alusta. Asia varmasti kiinnostaa kaikkia pihlajistolaisia. Itse toivon kovasti asian etenevän ja erityisesti sitä, että ilkivaltaa ei tapahtuisi 
hiljaisen koulun ympäristössä sillä aikaa, kun koulurakennus on tyhjillään. Tällainen on aina riski silloin kun tilat ovat käyttämättöminä. 

Väistötiloissa on koulun näkökulmasta mukavasti välituntipihalla aktiviteetteja, mutta piha on auttamattomasti aika pieni koululaisten 
määrään nähden. Samoin sijainti asuintalojen välittömässä läheisyydessä on aiheuttanut levottomuutta lähitaloissa, kun koululaiset 
eivät malta käyttää kävelyreittejä ja oikaistessaan pihojen poikki ovat olleet häiriöksi. Koulussa muistutetaan asianmukaisesta koulu-
matkan kulkemisesta säännöllisesti ja olemme myös pyytäneet huoltajia keskustelemaan asiasta lasten kanssa. Tehdään kasvatustyötä 
yhdessä!

Koululaiset ovat rakennuksessa asettuneet pääsääntöisesti neljään eri osastoon, ”soluun” ja itse luotan paljon näiden yhdessä tekemisen 
voimaan ja vahvuuteen. Toki koronan aikana tätä on pitänyt tehdä maltilla. Tilat kuitenkin on otettu joustavaan käyttöön ja koulunkäyn-
tiä väliaikaisissa tiloissa on päästy käynnistelemään hienosti. Pihlajistolaisten puistotilan menetys on varmasti ollut ikävää, mutta jak-
samme uskoa siihen, että jonakin päivänä meillä on taas alue kaikkien virkistäytymisen käytössä.

Koulun aikuiset odottavat normaaleja aikoja niin oppilaiden kanssa työskentelyyn kuin myös työyhteisönä toimimiseen. Henkilöstö on 
ollut työpaikoillaan kovin erillään toisistaan eivätkä teams-kokoukset korvaa aitoa vuorovaikutusta. Viikinmäen sivukoulun ja pääkoulun 
opetushenkilöstö ei ole muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tavannut elokuun jälkeen kertaakaan. Onneksi teknologia mahdollistaa 
opetusta hyödyttävän yhteistyön tänä päivänä kätevästi. 

Koulun väki toivottaa kaikille oikein aurinkoista ja iloista kesää. Pidetään huolta omasta ja toisten terveydestä!

Heli Färm, rehtori

Koulun kevään kuulumisia
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Muutimme Pihlajiston ala-asteen pääkou-
lulta väistötiloihin, sillä päärakennus kaipasi 
pientä remonttia. Siellä oli huono ilmanlaa-
tu ja koko rakennuksellakin oli huono kun-
to. Meille kerrottiin remontin kestävän pari 
vuotta, joten emme pääsisi näkemään re-
montoitua kouluamme, vaan olisimme jo 
yläasteella. Itse pidän nykyisistä koulutilois-
tamme, ne ovat uudet ja puhtaat. Tosin, huo-
noja puoliakin löytyy. Joudumme laittamaan 
koulutarvikkeemme lokeroihin luokkatilojen 
ulkopuolella, ja uuden tunnin kirjat pitää tul-
la aina hakemaan sekä liikuntasali puuttuu. 
Vaihdoimme joululoman jälkeen koulutiloja, 
eli olimme käytännössä 2020 vuoden lop-
puun pääkoulussa. 

Oppilaiden kommentteja
TEKSTI: Silvo Saikkonen & Peeti Saarinen

– Uudet koulutilat ovat ihan hyvät, mutta se 
on ärsyttävää, kun avonaisen luokkamme ohi 
kulkee muita oppilaita. Ruokalassa oli aluk-
si todella matalat tuolit ja pöydät. Pidän rin-
nakkaisluokkien luokkahuoneista, koska ne 
ovat rauhallisempia. Koulun pihalla oleva 
tekonurmikenttä on hyvä, erityisesti kesällä. 

- viidennen luokan Jesper kertoo.

– Pulpeteissa ei voi säilyttää kouluvälineitä, 
vaan niitä pitää säilyttää lokeroissa

- Kertoo viidennen luokan Volta

– Väistötilat ovat uudemmat, modernimmat 
ja puhtaammat kuin edelliset koulutilamme 
pääkoululla. Ensimmäisinä päivinä tilat oli-
vat hieman sokkelomaisia. Naulakot ja etei-
nen ovat ahtaita 

- Leonard kertoo viidenneltä luokalta.

Eli väistötiloilla on hyvät ja huonot puolensa. 
Hyviä on mm. Puhtaus, tekonurmi, uutuus ja 
ruokala. Huonoja puolia taas ovat Liikuntasa-
lin puute, koulutarvikkeiden hakeminen lo-
keroista, ahtaat naulakot ja eteiset. 
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Seitsemän kerrostalon ja 225 asunnon perus-
korjausurakka Helsingin Pihlajistossa, osoit-
teessa Salpausseläntie 14, on valtava operaa-
tio, mutta Peabin työpäällikkö Tero Vehmaa 
ja vastaava työnjohtaja Hannu Hiltunen 
ovat syystä tyytyväisiä. Ensimmäisten asun-
tojen peruskorjaus on edistynyt erinomaisesti. 

”Ensimmäisessä vaiheessa peruskorjaam-
me kolme kahdeksankerroksista kerrostaloa 
ja toisessa vaiheessa neljä kolmikerroksista 
kerrostaloa. Osa asukkaista muutti kaupun-
gin järjestämiin väistöasuntoihin viime syk-
synä ja palaa täysin remontoituihin kotei-
hinsa syksyllä 2021. Silloin myös toinen osa 
asukkaista muuttaa vuodeksi väistöasuntoi-
hin”, Tero Vehmaa kertoo.

Peabilta löytyy vankkaa ja laaja-alaista 

Peab toteuttaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokra-asuntojen laajan saneerauksen Pihlajistossa, osoitteessa Salpausseläntie 14. 
Kun hanke on valmis, asukkaat pääsevät muuttamaan tämän ajan laatuvaatimukset täyttäviin viihtyisiin koteihin.

Salpausseläntien kodit 
kokevat valtavan muodonmuutoksen

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kerrostalot saavat uuden ja  
nykyaikaisen ilmeen rakennusliike Peabin toteuttamassa mittavassa peruskorjauksessa.

ammattitaitoa ja kokemusta korjausraken-
tamisesta. 

”Osa ammattitaitoa on myös tarkka aika-
taulutus. Pyrimme minimoimaan asukkaille 
peruskorjauksesta aiheutuvan häiriön”, Veh-
maa sanoo.

Tavoitteena nykyaikaiset 
asunnot ja yhteiset tilat

Kaikki asunnot ovat valmiita syksyllä 2022. 
Vuonna 1972 rakennettujen kerrostalojen 
asukkaita odottavat tämän ajan laatuvaati-
mukset täyttävät kodit. Pinnat on maalattu, 
laminaatit asennettu lattiaan ja uudet kalus-
teet toimitettu huoneistoihin. 

”Esimerkiksi keittiöt kokevat täydellisen 

TEKSTI: Peab | KUVAT: Kimmo Räisänen

muodonmuutoksen. Uudet pinnat ovat sävy-
tykseltään vaaleita ja harmaita. Poistamme 
osasta asunnoista myös vaatehuoneet, jol-
loin asumiselle vapautuu lisää tilaa”, Hannu 
Hiltunen kertoo. 

Asuntojen kylpyhuoneet on remontoitu 
vesi- ja viemäriputkistoremontin yhteydessä 
kymmenisen vuotta sitten, joten uusimista 
kaipaavat vain kylpyhuoneiden kattoraken-
teet. Nyt kylpyhuoneisiin asennetaan huo-
neistokohtaiset vesimittarit.  

”Yleisissä tiloissa uusimme myös vesijoh-
torunkoja ja viemäreitä. Kellarikomeroiden 
kanahäkkien tilalle rakennamme teräsverk-
koseinäiset häkkikomerot sekä puramme ja 
laatoitamme myös talojen yhteiset sauna-
osastot”, Hiltunen jatkaa. 
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Kaksivaiheinen hanke pitää sisällään seitsemän asuinkerrostalon peruskorjauksen. Sa-
neerauksen yhteydessä parannetaan rakennusten asukasturvallisuutta, esteettömyyttä 
ja energiatehokkuutta.

Peabin vastaavan työnjohtajan Hannu Hiltusen (vas.) ja työpäällikkö Tero Vehmaan 
mukaan asukkaille peruskorjauksesta aiheutuva häiriö pyritään minimoimaan.

”Ensimmäisten asuntojen peruskorjaus on edistynyt erinomaisesti”, Peabin vastaava 
työnjohtaja Hannu Hiltunen (vas.) ja työpäällikkö Tero Vehmaa toteavat tyytyväisinä.

FAKTA 
	Peab toteuttaa Helsingin kaupungin  
 asunnot Oy:lle (HEKA) vuokra-asun- 
 tojen laajan saneerauksen Helsingin 
 Pihlajistossa, osoitteessa Salpausse- 
 läntie 14. 

	Urakkasumma on 17 miljoonaa euroa.  

	Kaksivaiheinen hanke pitää sisällään 
 seitsemän asuinkerrostalon peruskor- 
 jauksen. 

	Saneerattavia asuntoja on yhteensä  
 225. Myös yhteistilat peruskorjataan. 

	Projekti käynnistyi marraskuussa  
 2020 ja valmistuu syyskuussa 2022.

Kerrostalojen 
energiatehokkuus paranee

Korjauksen jälkeen asukkaat voivat varata 
oman talopesulavuoronsa kätevästi älyva-
rausjärjestelmällä ja muutenkin yhteisiä pe-
suloita päivitetään ajanmukaisiksi. Kellariko-
meroiden lisäksi myös pyörävarastojen pin-
nat ja telineet uusitaan. Luvassa on myös pi-
hatöitä: pelastusautoille lisätään nostopaik-
koja. Salaojitusta uusitaan, jolloin rakennus-
ten käyttöikä pitenee. 

”Puramme kerrostalojen vanhat vesieri-
tykset eli vesikaton pinnan. Lisäämme uudet 
lämmöneristykset ja lisälämmöneristyksen. 
Lisälämmöneristys pitää huolen, ettei lämpö 
karkaa”, Tero Vehmaa kertoo. 

Kerrostalojen energiatehokkuus paranee-
kin huomattavasti peruskorjauksen myötä. 

”Osaan taloista rakennetaan lämmön tal-
teenottojärjestelmät. Hukkalämpö saadaan 
siten ilmanvaihdon kautta talteen ja voidaan 
hyödyntää lämmityksessä. Kerrostalojen ka-
toille lisäämme myös aurinkopaneeleja”, 
Hannu Hiltunen sanoo.  
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Myyrmäen Huollon uusi isännöitsijä Pihlajistossa
TEKSTI ja KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Kulmilta

Maaliskuun puolivälissä Taina Enberg aloitti 
Myyrmäen Huollon Pihlajiston toimipisteessä 
isännöitsijänä. Tänne hän haki varta vasten, 
koska tämä on pieni paikallinen huoltoyhtiö. 
Taina on kouluttautunut 7 vuotta sitten isän-
nöitsijäksi, koska hän halusi elämäänsä jotain 
ihan uutta. Hän oli aiemmin toiminut 20 vuot-
ta logistiikkapuolella kansainvälisessä myynti-
työssä. 

Valmistuttuaan isännöitsijäksi Taina on 

tehnyt tätä työtä Puistolassa Tapulin Huollos-
sa, Töölössä Realian palkkalistoilla ja viimeksi 
Kontulan Huollossa. Pihlajistoon Taina halusi, 
koska tämä on pieni yhteisö ja täällä toimii 
tiivis yhteistyö. Ammattitaitoinen kiinteis-
tösihteeri on suureksi avuksi ja huoltomiesten 
kanssa kommunikointi on helppoa. Hän halu-
aa, että toimipiste on paikka, johon asukkailla 
on helppo tulla asioimaan. Tainaa kiinnostaa 
Pihlajisto kokonaisuudessaan, se on kuin kylä, 

Pihlajiston K-marketissa hersyy nauru, ja 
lämmin tunnelma välittyy heti kun astuu 
ovesta sisään. Upea, tarkkaan suunniteltu 
sisustus takaa ”Wau”-elämyksen astuttaessa 
ensimmäisenä kaupan houkuttelevaan ”He-
vi-Heaveniin” 

Kauppa on kauttaaltaan poikkeuksellises-
ti sisustettu, ilmeeseen on tuotu hauskoja ja 
mieltä ilahduttavia tekstejä, puun eri sävyt 
tuovat lämpöä, ja upeat lattiat ja puukatot 
hevi- ja panimo-osastoilla takaavat kerta-
kaikkisen erilaisen ostoskokemuksen.

”Tämä kauppa on todellakin rakkaudella ja 
suurella sydämellä rakennettu” kertoo kaup-
pias Sonja Forss. 

Suunnittelutyötä tehtiin useampi kuukau-
si, ja lopputuloksesta voi olla ylpeä. 

”Minusta on ollut ihana tuoda tänne 
näin erilainen ja upea kauppa. Asiakkaiden 
palaute lämmittää edelleen joka ikinen kerta. 
Vertaan kauppiaana oloa usein vanhemmuu-
teen - kaikista vanhemmista tuntuu hyvältä 
saada positiivista palautetta jälkikasvustaan. 
Kauppa on minulle kuin yksi rakas lapsi, ja 
kauppiuus elämäntapa”

39-vuotiaalle Sonjalle avautui viime 
syksynä ainutkertainen tilaisuus lähteä 
rakentamaan lähes joka kauppiaan unelmaa, 
kun Kesko tarjosi mahdollisuuden lähteä täy-
sin uuden K-market Pihlajiston kauppiaaksi. 

Uuden kaupan lisäksi Forssille tarjoutui 
mahdollisuus lähteä kauppiaaksi alueelle, 
johon hän on halunnut perustaa kaupan jo 
vuonna 2014 ollessaan vielä kauppiasval-
mennuksessa. Tällöin Sonja asui itse Viikin-
mäessä ja huomasi että kaipasi itse jatkuvasti 

Pihlajistossa  
uusi K-kauppa

monipuolisempaa ruokakauppaa.  
Vaikka lähtö Pihlajistoon tuntui kaikin 

puolin kovin oikealta ja varmalta, kauppiaal-
le oli kuitenkin myös vaikea luopua silloisista 
kaupoistaan K-market Pukinmäestä ja Save-
lasta, joiden alueet ja ihmiset olivat tulleet 
vuosien myötä hyvin rakkaiksi. 

Uuden kaupan perustaminen vaatii myös 
todella paljon kärsivällisyyttä, stressinsie-
tokykyä, epävarmuutta ja sinnikkyyttä jat-
kuvaan muutokseen ja rakentamiseen, kun 
kaupasta rakennetaan juuri tätä aluetta ja 
näitä asukkaita parhaiten palvelevaa oman 
kylän kauppaa.

Sonja on asunut itse Viikinmäessä seit-
semän vuoden ajan, ja alue olikin jossain 
määrin jo tuttu. Mutta hyvin paljon on myös 
muuttunut! 

Forss on ihastellut, miten alue on paran-
tunut entisestään! Jo aiemmin viihtyisä kau-
punginosa tuntuu vain kehittyvän ja kaunis-
tuvan. Asukkaat ovat myös aivan mahtavia! 

Kauppiaaksi tullessaan Forss onkin huo-
mannut kovasti kaipaavansa takaisin van-
hoille kotikulmille. Ehkä vielä joku päivä. 

Ennen kaupan avaamista asukkailta kysel-
tiin tuotetoiveita sosiaalisen median, kirjei-
den, sähköpostien ja lehti-ilmoitusten avul-
la. Näihin tulikin runsaasti vastauksia, Forss 
kiittelee. 

On ollut mahtavaa myös, että asiakkaat 
ovat muistaneet toiveensa, ja tulleet kiittä-
mään siitä, että ne omat, vaikka vähän eri-
koisemmatkin toiveet, todella löytyy hyllys-
tä. Asiakkaita kuunnellaan herkällä korvalla 
myös kaupan päivittäisessä arjessa. 

”Tämä ei ole minun, vaan asiakkaiden 
kauppa. Valikoimaa on muokattu ja muoka-
taan vastedeskin asiakkaiden toiveiden mu-
kaisesti.” Kaupan arjessa kauppias korostaa 
palvelua, läsnäoloa ja lämminhenkisyyttä. 

”Olen erittäin ylpeä minun henkilökunnas-
tani. Me kaikki haluamme ottaa asiakkaat 
vastaan ihmisinä, kuulla ja kulkea rinnalla. 
Höpötellään ”jonnin joutavia” ja eletään mu-
kana elämän mutkissa ja mäissä. Meillä on 
myös päivittäisenä mausteena työssämme 
hurtti huumori ja herkässä oleva hymy. Kaup-
piaana olen todella onnekas, että minulla on 
näin mahtava henkilökunta!”

Erityisesti viimeisen vuoden aikana, kun 
sosiaaliset kohtaamiset ovat olleet hyvin ra-
jallisia, on kohtaamisista kaupan arjessa tul-
lut monelle entistä tärkeämpiä. 

Yksi ajatus kauppaa rakentaessa olikin luo-
da yhteinen olohuone Pihlajiston ja Viikin-
mäen väliin missä kauppakin sijaitsee. Siitä 
juontaa juurensa kaupan logo sekä slogan: ” 
Kaikkien oma-supersoma Koo”. 

”Valitettavasti rajoituksista johtuen emme 
ole pystyneet pitämään kahvipöytiämme 
auki, tai pitämään kunnon avajaisia, jossa 
voisimme koota nämä kaksi ihanaa aluetta 
asukkaineen myös konkreettisesti yhteen. 
Positiivisesti yritämme katsoa kuitenkin tu-
levaisuuteen, että nämäkin saamme vielä to-
teutettua. ”

Kotona kauppiasta odottaa mies Tero, lap-
set Matilda (12), Lara (16) ja osan kuukau-
desta myös Milina (10).  Kotiarkea värittää 
kahden koiran lisäksi Matildan tanssiarki 
sekä Laran kilpavoimistelu. 

TEKSTI ja KUVAT: Sonja Forss

jossa voidaan ylläpitää ener-
gisyyttä. Hän haluaa olla mu-
kana nostamassa kylähenkeä.

Tainalla on kaksi omillaan asuvaa 
aikuista lasta, yksi lapsenlapsi ja kotona koira. 
Hän harrastaa ulkoilua koiran kanssa, käsitöi-
tä ja puutarhanhoitoa mökillään. Hänellä on 
Pirttisaaressa Porvoon edustalla oma henki-
reikä, jossa kaikki huolet unohtuvat. 

Toivotamme Tainan tervetulleeksi alueelle!
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Mielipidepalsta
MIELIPITEELLÄ ON VÄLIÄ!  
Lähetä meille mielipiteesi asiasta, jonka haluat jakaa 

lehden lukijoiden kanssa, osoitteeseen 
annalisakorhonen@gmail.com

Kulmilta

Koirankakat
Kun koiran hankkii, on varmasti tietoinen, että kaikki jotka syö, niin kak-
kii. Onko liikaa pyydetty, että ne oman koiran jätökset saataisiin siirret-
tyä ainakin kävelyteiltä sivuun?! Olisi kaikilla mukavampi kulkea, kun 
talvisin ne eivät maadu, vaan ovat siinä samassa kohtaa kuukaudesta 
toiseen ja nyt keväällä sitten sulaa siihen tielle haisevaksi riesaksi. 

Kiitos!
– Itsekin koiran kanssa liikkuva

Maskit
Uusi ja yleistynyt roska maassa on maskit. Hienoa, että ihmiset käyt-
tävät niitä kaupoissa ja busseissa, mutta käytön jälkeen vastuu niis-
tä unohtuu. Niitä lojuu niin metsässä, kuin kaupan edessä. Ei pelkäs-
tään se, että niiden maatumiseen voi mennä jopa 500 vuotta, enhän 
elä edes niin pitkää! Mutta jo pelkästään pelko saada tartunta niistä, 
saa vieraan maskin jäämään maahan, enkä nosta sitä roskikseen. Pai-
koitellen olo on kuin asuisi kaatopaikan vieressä. Lisäksi sijaiskärsijöinä 
ovat myös eläimet, joille maassa lojuvat maskit voivat aiheuttaa jopa 
kuoleman.

– Roskat roskiin

Lisää penkkejä
Ihmisiä kehotetaan liikkumaan, mutta huonokuntoisen, liikuntarajoit-
teisen ja vanhuksen kynnys lähteä liikkeelle on suuri, kun levähdyspai-
kat eli penkit on kadonneet lähes kokonaan lähistöstämme. Saisiko li-
sää penkkejä kiitos!

– Väsynyt ulkoilija

Rakennustyömaa
Tuntuu, kuin eläisimme jatkuvan rakennustyömaan keskellä. Salpaus-
seläntiellä Hekan remonttia ei voi olla näkemättä ja kuulematta. Rai-
dejokeria rakennetaan vielä pitkään Maaherrantiellä, jalankulkijat ja 
pyöräilijät puikkelehtivat aitojen välissä.

Odotan hartaasti valmista, eiköhän siitä hyvä tule, kunhan valmis-
tuu. Näin haluan uskoa.

– Hiljaa hyvä tulee

Pihlajistossa ja Viikinmäessä on hyvä asua 
Täällä luonto ympärillämme on lähellä, Vantaan joen laakso on mainio 
ulkoilualue ja Viikin arboretum on helposti saavutettavissa. Kaupun-
kiin pääsee nopeasti. Kohta nopea Raide Jokeri vie helposti Itäkeskuk-
seen tai naapurikuntaan, Espooseen. 

– Luonnossa liikkuva

Kymmenen vuotta sitten Viikinmäkeä laajen-
nettiin länteen, ensimmäiset talot olivat val-
mistuneet. Yhdessä niistä oli tyhjä liiketila. 
Kampaamoyrittäjä Anette (Nette) kertoo, että 
hänen ystävänsä vinkkasi paikasta ja ehdotti 
sitä hänelle kampaamoksi. Siitä se alkoi. Aluksi 
hän oli yksin, sitten tuli toinen kollega ja nyt yri-
tyksessä työskentelee kuusi kampaajaa. Kaikki 
ovat nuoria, kaksi on tällä hetkellä äitiyslomal-
la. Käynnistyminen oli hidasta, kesti monta 
vuotta ennen kuin asiakkaat löysivät liikkeen. 
Nyt asiakkaita tulee ympäri kaupunkia.

Alkutaipaleella mukana oli myös kosmetolo-
gi. Neljä vuotta sitten tilassa tehtiin remontti ja 
silloin kauneuspuoli purettiin ja lisättiin tuolien 
määrä kuuteen. Kampaamo on nyt avara ja va-
loisa. Anette on omistaja ja hän vuokraa viittä 
tuolia. 

Anette kertoo olevansa tyytyväinen rat-
kaisuunsa. Koronavuoden aikana asiakkaiden 
määrä on ollut vähäisempi. Vaikka kampaamo 
on saanut olla auki, asiakkaat eivät ole uskalta-

Kymmenen vuotta Viikinmäessä 
Nette's hair & beauty

neet varata aikoja. Toivottavasti kesä tuo helpo-
tusta ja paluu entiseen voi alkaa.

Kampaamo haluaa palvella kaiken ikäisä 
asiakkaita. Vaikka työntekijät ovat nuoria, he 
osaavat vastata asiakkaiden tarpeisiin perma-
nenteista nykyhetken värjäyksiin ja kampauk-
siin. Kesäviikonloppuisin on sutinaa, kun teh-
dään hääseurueille kampauksia ja meikkauksia, 
Anette kertoo. ”Käymme jatkuvasti koulutuksis-
sa, olemme motivoituneita, haluamme seurata 
trendejä”. Kampaamossa heillä on pääsääntöi-
sesti käytössä Four Reasonsin, Goldin ja Olap-
lexin-tuotteita. Nyt myös uusimpana saatavilla 
suosittu k18-biomimetic hairscience hoitosarja. 

Nette’s hair & beautyn aktiivisilta somekana-
vilta facebookista ja instagramista @netteshair-
beauty voit käydä katsomassa kuvia tehdyistä 
töistä sekä sieltä löydät myös ajankohtaiset uu-
tiset ja ilmoitukset. Ajanvaraus onnistuu käte-
västi nettisivujen kautta www.nettes.fi, mutta 
myös puhelimitse varaaminen onnistuu edel-
leen numerosta 045 265 8202. 

Kampaamo on alusta asti ollut paikka, jossa 
tämä lehti on ollut jaossa Viikinmäessä.

Aurinkoiset kevätterveiset
Anette, Elina, Lumi, Miro, Henna ja Eveliina

 

TEKSTI: Anna-Lisa Korhonen | KUVA: Anette
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Oletko 
juttuseuraa 
vailla?
 
 
 
 
 
 ...ottaa yhteyttä.
 
PAPPI TAVATTAVISSA 
JOKA PÄIVÄ KLO 9-21
SOITA,  P. 2340 4444
     
 

MALMIN SEURAKUNNAN KESKUSTELUAPU

VAIN PVM-MAKSU
valmistaa Metsäpirtin multatuotteet

Koe kasvun ihme
Tilaa tai nouda multaa edullisesti: 

metsapirtinmulta.fi

Kirjasto tiedottaa
Viikin kirjasto suljettiin noin vuosi sitten Viikin Infokeskus Koronan 
remontin vuoksi. Uudistettu kirjasto on tarkoitus avata syksyllä 
2021. 

Viikin kirjaston remontti etenee jo hyvää vauhtia, ja kirjaston 
henkilökunta pääsi vastikään kurkistamaan työmaalle. Viikin kir-
jastolle rakennetaan parhaillaan uutta sisäänkäyntiä Latokarta-
nonkaaren puolelle sekä erilaisia tiloja, joita asiakkaat voivat varata 
omaan käyttöönsä. Jotain entistäkin kirjastoon jätetään, nimittäin 
asiakkaiden ja henkilökunnan rakastama roomalainen puutarha. 

Ennen uusien tilojen avaamista Viikin alueen asiakkaita palve-
lee Viikin Pop-up Kirjasto Infokeskuksen 4. kerroksessa. Kirjasto on 
avoinna keväällä ja kesällä ma–pe klo 11–18.

Viikin Pop-up Kirjasto on kuitenkin suljettu 22.5.–6.6.2021. Tuol-
loin myös Infokeskuksen ylimmissä kerroksissa tehdään remontti-
töitä. Sulkuaikana Viikin varaukset ovat noudettavissa Malmin kir-
jastosta. Lisätietoja sulkuajasta ja varauksista voi lukea osoitteesta 
helmet.fi/viikinremonttisulku.
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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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K-MARKET PIHLAJISTON
VÄKI TOIVOTTAA KAIKKI 

SYDÄMELLISESTI TERVETULLEIKSI!

Nähdään kaupalla!
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PIHLAJISTON
SOINTU

Pihlajiston Soinnussa vallitsee elämäniloi-
nen, kodikas ja yhteisöllinen tunnelma. 
Turvallinen asuminen nykyaikaisissa asun-
noissa, aktiivisuus ja yhteisöllisyys luovat 
elämäniloa ja merkitystä arkeen. Asukkaana 
sinulla on käytössäsi arkea helpottavia pal-
veluita, joista osa sisältyy kuukausivuokraan. 

Rakennamme tulevan kotisi palvelut yhteis-
työssä Kotihoito Päiväkummun ja Kotisii-
vous Päiväkummun kanssa. 

Tule tutustumaan ja kuulemaan lisää paikan 
päälle 3.6.2021 klo 16-18. Pääset samalla 
tutustumaan jo valmiisiin malliasuntoihin.
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

HYVÄÄ MIELTÄ JA SUJUVAA ARKEA PIHLAJISTOSSA

Esimerkkihintoja:
1h + kt (28,5m2)   alk. 934€/kk
1h + alk + kt (31m2) alk. 1 044€/kk
2h + kt (39,5m2)  alk. 1 198€/kk

Vuokra sisältää mm. kuukausittaisen siivouk-
sen ja ikkunoiden pesun vuosittain. Taloon on 
nimetty oma palveluavustaja, joka on apunasi 
arjen pienissä asioissa. Uudet vuokra-asunnot 
valmistuvat 7/2021.

Rakennuttaja: Graniittiasunnot Oy
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