Pihlajisto - Viikinmäki
Asukaslehti syksy 2021
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Kuntoportaiden avajaiset
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Uusittu Viikin kirjasto

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 uusin voimin!
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

27 vuotta kauneudenhoitoa Pihlajamäessä. Varaa
aikasi kasvo- tai jalkahoitoon tai poikkea ostoksille.

SKY-kosmetologi
Tuija Hasu

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

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

Myyrmäen Huolto Oy

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

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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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
Lehtitoimikunta
toivottaa
lehden lukijoille
Hyvää Joulua!
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HAUTAKIVET
KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT
Ketokivenkaari 32, 00710 Helsinki
Puh. (09) 387 3215, 040 635 3800
jari.bremer@bremerinhautakivi.fi
www.bremerinhautakivi.fi

Pääkirjoitus

syksyllä 2021

Kuuman ja helteisen kesän jälkeen värikkään syksyn kautta olemme laskeutuneet harmaaseen marraskuuhun. Pihlajiston
ala-aste odottaa edelleen remontin alkua, mitään ei ole vielä tapahtunut. Palveluiden tarjonta sen kuin vähenee Pihlajistossa. Nyt lopetti vaatehuolto kesällä toimintansa. Pizzeria ei ole vielä vaihtanut myymälätilaa uuteen talon kulmassa
pitkään tyhjillään olleeseen tilaan.
Jotain positiivista kuitenkin. Toimituksen saaman tiedon mukaan Hekan (Helsingin kaupungin vuokraPihlajis
to - Vii
kinmäk
talot) remontti etenee kuin juna aikataulussa, ehkä vähän etuajassa. Vuoden remontissa olleiden talojen
Asukasl
i
ehti sy
ksy 20
21
asukkaat palaavat jouluun mennessä uusittuihin koteihinsa. Seuraava vaihe on käynnistynyt aikataulussa ja talojen oletetaan olevan valmiit vuoden kuluttua. Viimeisessä vaiheessa remontoidaan Salpausseläntien ja Aulangontien kulmassa olevat talot. Jokaiseen asuntoon tulee remontin jälkeen vesimittarit
ja kaasuliedet korvataan sähköliesillä. Tämä tulee lisäämään sähkön kulutusta. Remontin vaikutukset
tulevat näkymään asukkaiden kukkarossa eli vuokrat tulevat nousemaan noin 2 €/neliö kuukaudessa.
Raidejokerin työmaa on koetellut lähitalojen asukkaiden hermoja. Maaherrantien työmaa on melkoinen, syksyn aikana väylää on levennetty kalliota jyystäen. Uusi silta Vantaanjoen yli alkaa muotoutua. Joen kumpaakin penkkaa on muotoiltu uudelleen, maamassoja on siirrelty paikasta toiseen.
Tämä lehti on näillä näkymin viimeinen, jota koordinoin. Toivottavasti joku tarttuu kutsuun ottaa
vastaan viestikapula. Lehti on saanut hyvää palautetta, tiedän, että sitä odotetaan ja luetaan ahkerasti. Toivottavasti Pihlajisto-Viikinmäki lehti ilmestyy jatkossakin.
Kiitän kaikkia, joiden ansiosta tämä lehti on nyt käsissänne. Kiitos ilmoittajille ja kaikille kirjoittajille. Ilman teitä ei ole lehteä.
Toivotan kaikille mukavaa joulun odotusta. 
s. 5

Asunto Oy
Tiiris

maantie 4

s. 8-9

Kuntoportaide

n avajaiset
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Uusittu Viikin

Anna-Lisa Korhonen
koordinaattori

kirjasto

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 2021:
Tenho Kellokangas, puheenjohtaja,
tenho.kellokangas@pp.inet.fi
Eeva-Liisa Arola
Anna-Lisa Korhonen,
annalisakorhonen@gmail.com
Armi Kuusela, armi.kuusela@kotiportti.fi

Silja Muuri-Möykky, sic@elisanet.fi
Maya Packalen, maya.hatula@gmail.com
Marjatta Tahvanainen,
marjatta.tahvanainen@gmail.com
Timo Tanner, timitanner1@gmail.com
Elisa Lehtonen, tiedottaja,

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
Tenho Kellokangas, tenho.kellokangas@pp.inet.fi

elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi
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
Tervehdys kaikille
Pihlajiston ja Viikinmäen asukkaille
Olen yhdistyksen uusi puheenjohtaja, sen historian ensimmäinen miespuolinen saamani tiedon mukaan. Olen
eläkeläinen ja asunut Pihlajistossa 30 vuotta.
Noin vuosi sitten evakkojuna toi meidät tänne Alppikylään väistöasuntoon laajan linjasaneerauksen tieltä, joka
jatkuu vielä. Juuri saamamme tiedon mukaan pääsemme
jouluksi takaisin kotiin.
Olen myös Heka-koillinen Pihlajisto Oy:n turvallisuustiimin vetäjä monen muun aktiviteetin lisäksi. Myös talotoimikunta tuli tutuksi sihteerin ominaisuudessa ja hallituksen
jäsenenä.
Asukasyhdistyksen hallituksessa on erittäin osaavaa ja
aktiivista väkeä, joka auttaa
ja opastaa tarvittaessa
uutta tulokasta omaksumaan
toimintatavat, jotka ovat vuosien saatossa muodostuneet.
Tulkaa tavattaessa
rohkeasti keskustelemaan
ja kaikki ideat yhdistyksen
toimintaan liittyen otetaan
mielellään vastaan. 

Syysterveisin!
Tenho Kellokangas

Sisältö:

Vuosikokous
Tänäkin vuonna asukasyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous lykkääntyi keväältä elokuulle koronatilanteen vuoksi. Kokous järjestettiin
31.8.2021 yhdistyksen asukastalo Mestassa. Paikalla oli kourallinen osallistujia. Kokouksen aluksi Suomen kylät hankkeen projektipäällikkö Pekka
Rintala kertoi aiheesta ”Turvallinen arki urbaanissa kaupunkiympäristössä”. Aiheesta lisää toisaalla tässä lehdessä.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokous hyväksyi ja vahvisti toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman tälle vuodelle. Kokouksessa hyväksyttiin asukasyhdistyksen uusitut säännöt. Kokous valitsi
yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Tenho Kellokankaan ja hallituksen.
Hallituksen yhteystiedot löytyvät tämän lehden sivulta 3. 

WANTED!
Olen koordinoinut lehteä 9 vuotta. Koko
tämän ajan lehteä on tehty talkoilla ilman
varsinaista päätoimittajaa. Kuluneet vuodet ovat opettaneet minulle paljon lehden teosta. Apuna meillä
on ollut hyvin ammattitaitoinen ja avulias taittaja. Nyt katson
tehneeni tarpeeksi ja väistyn koordinaattorin toimesta,
en poistu kokonaan, voin jatkaa osana toimitusta jatkossakin.
Etsimme lehdelle päätoimittajaa. Jos asia sinua kiinnostaa,
ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan
tenho.kellokangas@pp.inet.fi
tai sihteeriin annalisakorhonen@gmail.com.
Anna-Lisa Korhonen

Kannen kuva: Pihlajistosta Savelanpuistoon avatut kuntoportaat ilta-auringossa.
Silja Muuri-Möykky.
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Pihlajiston vihreästä
rakennuksesta vihreämpi
eämpi
Osoitteessa Tiirismaantie 4 on vihreäkylkien kerrostalo, joka
toteutti vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla energiasaneeraushankkeen, jolla saavutetaan taloudellisia säästöjä sekä merkittäviä
päästösäästöjä.
As Oy Tiirismaantie 4.
TEKSTI ja KUVAT: Kalle Savolainen

Asunto Oy Tiirismaantie 4 päätti lähteä
toteuttamaan energiasaneeraushanketta,
kun ARA:n tarjoama energia-avustuksesta tuli mahdolliseksi taloyhtiöille. Energiaavustus tuli osaltamme sopivaan saumaan
sillä taloyhtiössä olisi muutenkin ollut edessä
kaukolämmönvaihtimen vaihto sekä lämmityksen tasapainotus. Näiden lisäksi asennettiin huoneistokohtaiset vesimittarit, jotka
pari vuotta aikaisemmin valmistuneen linjasaneerauksen yhteydessä jätettiin toteuttamatta. Suurimpana investointina asennettiin
kaukolämmön rinnalle poistoilman lämmöntalteenotto (LTO) järjestelmä. Aikaisemmin
huoneistojen lämmin ilma puhallettiin suoraan ulos harakoille, mutta nyt se kerätään
talteen ja palautetaan takaisin käyttöveden
ja huoneistojen lämmitykseen. LTO-järjestelmä lisää kiinteistön sähkön kulutusta, jota
varten vesikatolle asennettiin 16,6 kWp:n aurinkovoimala.
Hanke lähti liikkeelle yhtiökokouksen päätöksestä 2020, jota seurasi energialaskenta,
josta kävi ilmi, että taloyhtiöllämme on mahdollisuus saada ARA:n avustus. Rakennuksen
käyttöönottovaiheen laskennallinen E-luku
on ollut 228 (luokka F) ja vastaava luku nyt
remontin jälkeen oli 132 (D-luokka). Laskennassa otettiin huomioon myös aikaisemmin
tehdyt energiaremontit, kuten ikkunaremontti. Toisin sanoen rakennuksen koko elinkaaren
aikana E-lukumme on parantunut 42 %.
Järjestelmän toimintaa ja suorituskykyä
on seurattu aktiivisesti, jonka yhteydessä on
päästy näkemään käytännössä saavutettavat
hyödyt aikaisempaan verrattuna. LTO-järjestelmä on ollut käytössä helmikuun lopulta
asti ja aurinkovoimala huhtikuun alusta alkaen. Näillä näkymin saamme puolitettua
vuotuisen asumisen hiilijalanjäljen ja olemme siten tehneet askeleen kohti säästöpääs-

töjä. Lisäksi lämmitysverkoston tasapainotus
uusine patteriventtiileineen ja termostaatteineen parantaa asumisviihtyisyyttä, kun patterit lämpenee tasaisesti.
Kallistuva kaukolämpö olisi aikaisemmalla järjestelmällä tuonut kuluvalle vuodelle
yli 5.000 euron kustannuksen viime vuoteen
verrattuna. Uudella lämmitysjärjestelmällä
kaukolämmönkulutuksemme on pudonnut
50–80 % aikaisempaan verrattuna, joten
kaukolämmön hinnannousulla ei ole meille
taloudellisesti niin suurta vaikutusta. Vuositasolla tavoitellaan noin 60 %:n säästöä kaukolämmön kulutukseen ja lisäksi on mahdollista saada vesivirtamaksuun huojennusta,
mikäli talvella saadaan sopiva pakkaskeli.
Alustavana lähtökohtana oli, että vastikkeet eivät nouse tämän osalta ja nyt näyttää
siltä, että säästöt ovat enemmän kuin lainanlyhennyksestä seuraavat kulut. Helpotusta
kustannuksiin saatiin ARA:lta, kun hankkeeseen liittyvistä kustannuksista suorittavat

meille n. 27 % avustuksen. Suosittelen kaikkia miettimään mitä mahdollisuuksia omalla
taloyhtiöllä on energiasaneerauksen osalta ja
viemään asioita rohkeasti eteenpäin. 

Lämmönjakohuoneen tekniikka on uusittu.
Vesikatolle asennettiin 48 kpl aurinkopaneeleita.
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Sulosointuja senioreille
ioreille
TEKSTI ja KUVAT: Louna Klemetti

On leveitä käytäviä,
rauhallista, siistiä ja
valkeaa. Ikkunalasin läpi
taittuu kuva ringistä, jossa rupatellaan. Lämpö ja empatia säteilevät
ulos asti, ovat kosketeltavissa. Pihaa koristavat grilli, kevyet kuntoilulaitteet ja muutama
puu. Talon kulmalla koreilee lähikauppa.
Niin – tästä idyllistä ponnistaa senioriystävällisen asumisen konsepti. Katsotaan,
kuinka odotuksiin osaa vastata kesällä Pihlajistoon kohonnut Pihlajiston Sointu.
Palveluavustaja Tom Krakau avaa Soinnun
oven rohkaisevasti hymyillen. Hän on luvannut kertoa työstään. Katse on rehellinen, vastaanotto lämmin ja odottava. Seuraan Tomia
kerhohuoneeseen, josta paljastuvat raikkaat
keittotasot ja -välineet, leveä pöytä, rinkiasetelmaan kootut tuolit ja keskiviikkoiltapäivää
viettävät seniorit, jotka tervehtivät iloisesti.
Levollisuuden tunne ui sisääni. Tom käy aitoa
keskustelua asukkaiden kanssa. Hän tutkii,
kuuntelee tarkasti ja välittää. Hän tarjoilee
teetä ja keksejä - verensokerista on kuulemma huolehdittava. “Tomppa, 51v, lähihoitaja”
- näin hän esittäytyy. Luonteestaan Tomppa
kertoo, että hänen vahvuutensa ovat sosiaalisella puolella, huumorintajussa ja siinä,
miten hyvin hän tulee ihmisten kanssa toimeen. En näe syytä epäillä häntä.
Palveluavustajana Tomppa kertoo olevansa nimenomaisesti asukkaita varten. Hän
auttaa heitä hyvinkin arkisissa asioissa ja
opastaa asumiseen liittyvissä ongelmissa. On
asukaslistojen ylläpitoa, saunavuorojen järjestämistä ja julkisten tilojen silmälläpitoa.
Keskiviikkoiltapäivät ovat Soinnussa Tomppa-päiviä, jotka hän viettää kerhohuoneella
asukkaiden iloja, huolia ja oivalluksia kuunnellen. On keittomahdollisuuksia - mahdollisuuksia yhteiseen ruoanlaittoon ja pihalla
grillailuun. Tuolijumppaa vedetään silloin,
kun sille on kysyntää. Tietenkään mihinkään
ei tarvitse osallistua, jos ei halua. Välillä iltapäivät hurahtavat vain rupatellessa.
Tomppa kertoo miettineensä paljon omaa
rooliaan: “Mieluiten asukkaat aina päättäisivät, mitä yhdessäoloon kullakin kerralla sisältyy. Pallo on heillä”, hän kiteyttää. Hoitoalataustan vuoksi myös pienimuotoinen sai6

raanhoidollinen päivystäminen, kuten verenpaineen ja -sokerin mittaaminen, luonnistuu
rupattelun lomassa. Asukkaiden määrän kasvaessa myös aktivointihommille on lisää tarvetta; enemmän porukkaa tarkoittaa enemmän Tomppaa. Jo tämänhetkistä ilmapiiriä
Tomppa kehuu kovasti, ja lisää, että “Potentiaalia on vaikka mihin!”
Vantaan Martinlaaksosta kesällä muuttanut Toini Lybeck tuo asukkaan näkökulman
keskusteluun. Toini sanoo mitä ajattelee hän viiltää konseptin auki ja paljastaa asumisen realiteetit: “Vuokra on kallis, yhteistoiminta ei vielä ole kunnolla käynnistynyt
ja talon järjestämä asuntojen siivous on mielestäni turhan suurpiirteinen”, Toini aloittaa.
Keittiön työtasoa ja astiakaappien säilytystilaa lukuun ottamatta asunto on kuitenkin
hänelle oikein mieleinen. Pesutupa ja kuivaushuone ovat Toinista huikeat. Näiden lisäksi hän kehuu viereistä K-marketia, johon on
helppo mennä kävellen ja josta saa valmista
tuoretta ruokaa ja leivonnaisia. “Joka päivä
on tuoretta tarjolla”, Toini iloitsee. Tomppapäivistä ja tuolijumpasta hän pitää. “On hyvä,
että on päivä, jolloin voi tulla kysymään, jos
kysyttää tai kertomaan, jos on kerrottavaa”,
Toini toteaa. Kovasti hän kaipaisi, että ihmiset ottaisivat osaa keskiviikkopäiviin, niin yhteistoiminta saataisiin käyntiin ja uusiin ihmisiin pääsisi tutustumaan. Näin senioriystävällinen konsepti näyttäisi parhaat puolensa.
Mellunmäestä muuttanut Maija-Liisa
Holmsten on viihtynyt hyvin. Rauhallisessa

ympäristössä olo oli aluksi kuin ulkomailla,
mutta jo ensimmäisen keskiviikon koittaessa Sointu tuntui kodilta. Maija-Liisa on saanut kokea olevansa välitetty: “Talon omistajat ovat hirveän ystävällisiä, jos huoneeseen
tarvitsee esimerkiksi lisää varusteita. Puhelimella aina ilmoitetaan, milloin siivooja on
tulossa. Mistä tahansa asioista saa soitella. Se, miten tällaisetkin tilat on rakennettu
meitä varten, kertoo jo paljon omistajista.”
Asunnostaan hän jaksaa myös iloita: “Asunto
on hyvin suunniteltu: löytyy paljon säilytystilaa, iso parveke ja valoisat huoneet. Hanat
kiiltelevät niin, että vettä ei melkein kehtaa
pirskottaa.” Melkoista! Maija-Liisa toivoo Toinin ja kumppanien johdolla myös, että taloon
saataisiin lisää asukkaita ja yhteistoimintaa.
“Täällä odotellaan, että talo tulisi täyteen.
Vapaa-ajanlaitteet olisivat kovin kivoja, jos
niitä käytettäisiin muiden kanssa yhdessä.
Puhelinnumeroita tulisi rohkeasti vaihtaa.
Vielä ei uskalleta soittaa ovikelloa, jos ei tiedetä, kuka oven takana asuu. 

As Oy Pihlajiston Sointu
• Senioritalo ikäihmisille
omaehtoiseen kotona asumiseen
• 45 kpl vuokra-asuntoa
• Palveluntarjoaja:
Päiväkumpu yhtiön kotipalvelut
• Rakennuttaja ja omistaja:
Graniittiasunnot Oy
Yhteystiedot
palvelut: 045 636 1252
vuokraus: 010 315 4140

Tom Krakau ”Tomppa”
jututtaa Pihlajiston Soinnun
asukkaita senioritalon
yhteiseksi olohuoneeksi kalustetussa kerhohuoneessa.

Ilmastonmuutos mietityttää
Viikinmäen oppilaita
Kahdeksan neljäsluokkalaista Viikinmäen koulusta haastattelivat
1.-4. luokkien oppilaita. Tavoitteena oli selvittää, miten ilmastonmuutos näkyy arjessa ja mitä ajatuksia se herättää.
TOIMITTANUT: Joona, Niklas, Evin, Pinja, Ella, Rauha, Elli, Gabriela
(Pihlajiston ala-asteen neloset Viikinmäen toimipisteeltä)

Ilmastonmuutos aiheuttaa haikeutta ja surua, kertovat neljännen luokan oppilaat.
”Meillä on noin 12 vuotta aikaa selvittää
tämä ilmastosotku, tai muuten ilmasto lämpenee kriittisesti ,” sanoo neljännen luokan
oppilas Piia.
Monet 3.-4. luokkalaiset ovat huomanneet, että ilmastonmuutos on huonontunut
ja että se aiheuttaa pahaa luonnolle. Monet
eivät tiedä mikä on ilmastonmuutos, ja luultavasti eivät myöskään tiedä kuinka vakava
se on.
Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat
ovat ottaneet ilmastonmuutoksen huomioon
arjen valinnoissaan. Suurin osa toisen luokan
oppilaista tulee kävellen kouluun. Moni valitsee koulussa sekä kasvis- että liharuuan.
Moni toisen luokan oppilaista ei osaa vastata kysymykseen: Millaisia tunteita ilmastonmuutos herättää? Eräs ensimmäisen luokan
oppilaista vastasi, että siihen liittyvät tunteet
ovat hämmästyttäviä.  
Ilmastonmuutos aiheuttaa jäätiköiden sulamista ja outoja sääilmiöitä. Joillain alueilla sateet yleistyvät kun taas joillain alueilla
on kovat helteet. Tämän vuoksi esim. viljely
vaikeutuu ja ruoat vähenee. Monet ihmiset
menettävä kotinsa koska jäätiköt sulavat ja
vedenpinta nousee (jos koti on meren lähellä.) Esimerkiksi Venetsia on vaarassa hukkua,
koska jäätiköt sulavat.
Ilmastonmuutos johtuu siitä että hiilidioksidipäästöt lisääntyvät. Hiilidioksidipäästöjä
lisäävät autoilu, lentäminen, lihansyönti ja
metsien raivaaminen.
Jotkut eläimet kuolevat sukupuuttoon ilmastonmuutoksen takia. ”Kuten varmaan
tiedätte, suurin osa dinosauruksista kuoli kun
ilmasto lämpeni. Nyt se on tapahtumassa
uudelleen, mutta vain ihmisille. ” Toimittajat
Niklas ja Joonas kommentoivat. 
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Vinkkejä ilmastonmuutoksen ehkäisyyn:

Syö enemmän kasvisruokaa, säästä sähköä,
vältä autoilua ja lentämistä ja kierrätä!
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OmaStadi – osallistuva budjetointi

– vuoden mittainen yhteinen ponnistus

TEKSTI ja KUVAT: Elisa Lehtonen

Helsingin kaupunki on parin vuoden ajan käyttänyt osan budjetoitavista rahoistaan meillä kaikilla kuntalaisilla päätettävänä.
Prosessi on aina se, että järjestelmään laitetaan ideoita jonkin yhteisen asian parantamiseksi, sitten ideoita jalostetaan eri ryhmissä, ja kaikkein toteuttamiskelpoisimmat ja realistisimmat etenevät virkamiesten laskettaviksi. Tästä saadaan hinnoiteltu
listaus ideoista, jotka tulevat meidän kaikkien äänestettäviksi.
Koko valmistelun ajan voivat ideoita alun perin laittaneet olla mukana ja jalostaa niitä
sekä solmia yhteistyöprojekteja liian pieniksi
jäävistä ideoista. On toivottavaakin, että sitoutuneet ihmiset vetävät asiaa eteenpäin.
Prosessi alkaa keväällä ideoiden keksimisellä
ja toimittamisella niitä sähköiseen OmaStadi-järjestelmään.
Tavoitteena on sekä alueelliset että koko
kaupungin yhteiset hankkeet.
Me olemme Koillista Helsinkiä myös tässä
prosessissa. Vuonna 2021 laadittiin budjettia vuodelle 2022 toteutettavaksi. PihlajistoViikinmäki asukasyhdistys PNV ry:n nimissä
lähti esitys Harjulanpolun ja Vallu Konosen
polun sekä niitä toisiinsa yhdistävien reittien
kunnostamisesta. Idean nimenä kulki ”Lisää
liikuntaa kaikille turvallisilla poluilla Pihlajistossa ja Viikinmäessä”. Tavoitteena oli saada
lisää valaistusta, roskiksia jne. huoltotoimia
alueille. Kaupungin laskelmat tulivat siihen
tulokseen, että esitys eteni sellaisenaan äänestykseen. Esitys netissä https://oma-

stadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/185/
budgets/16/projects/1656.
Toinen alueeltamme tehty esitys oli Silja Muuri-Möykyn idea ”Piknikpaikkoja jokivarteen alueella Viikinmäki, Pihlajisto, Savela, Pihlajamäki, Oulunkylä”. Tämä esitys oli
kaupungin laskelmissa hinnaltaan sellainen,
että se katsottiin hyväksi yhdistää saman aihepiirin muiden ideoiden kanssa ja tämä yhdistettyjen ideoiden projekti osoittautuikin
hyväksi. Kolme pienempää ideaa yhdessä
lähtivät jatkoon äänestettäväksi. Ja saatiin
läpi! 1467 ääntä sai tämä hyvä idea, ja kärkisijan läpi menneissä koillisissa esityksissä.
Esitys netissä https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/185/budgets/16/projects/1645.
Alueeltamme esityksinä etenivät äänestykseen myös ”Kunnon ulkoliikuntasali Viikinmäkeen”, joka oli saanut 348 ääntä. Ei
siis vielä tärpännyt, mutta kannattaa ensi
vuonna olla jälleen mukana esittämässä!
Esitys netissä https://omastadi.hel.fi/pro-

cesses/osbu-2020/f/185/budgets/16/projects/1657.
Vihdoin suunnitelmat etenivät meille äänestettäviksi lokakuussa. Puoli vuotta valmistelun alettua. Kaikkiaan rahaa oli jaossa
8,8 milj. euroa!
Asukasyhdistyksemme esitys ei saanut
toteutukseen vaadittavia äänimääriä meiltä
kaupunkilaisilta, saimme kuitenkin 489 ääntä, kiitos niistä! Yhteistyöprojekti Vantaanjoen varren lepopaikkojen kunnostamiseksi
sai ääniä todellakin riittävästi - ja tulee toteutukseen ensi vuonna.
Huomionarvoista on, että yhteistyönä laadittavat ideat näyttävät sitouttavan myös äänestäjiä laajemmin mukaan hommaan!
Koska meille kerrankin annetaan mahdollisuus vaikuttaa selkeästi rahojemme käyttöön,
kannattaa siihen tarttua ja kun toivottavasti
ensi vuonna taas saamme mahdollisuuden,
käytämme sitä. Aktivoitukaamme! 

OmaStadi https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/185/results
Koillisesta läpi menneet ehdotukset budjetteineen ja äänimäärät (budjettilaskelmat siis teki kaupungin organisaatio):
1. Vantaanjoen rantaan levähdys- ja oleskelupaikkoja / Rekreationsställen vid Vanda å /
Recreation spaces on the banks of the Vantaanjoki river - 100 000 € / 1 467 ääntä
2. Koillisen lähiluonnon puolesta, kukkaniittyjä ja lammikoita täynnä elämää - 156 000 € / 1 131 ääntä
3. Vieraslajin torjuntaa Vantaanjoen alueella - 35 000 € /1 097 ääntä
4. Kesäkanoja leikkipuisto Linnunrataan - 153 000 € / 983 ääntä
5. Malmin lentokenttää kiertävän ulkoilureitin palveluiden kehittäminen - 558 000 € /977 ääntä
6. Grilli - tai nuotiopaikka ulkona oppimista ja virkistäytymistä varten - 60 000 € / 889 ääntä
7. Frisbeegolfratoja ja harjoittelupaikkoja Helsinkiin - 50 000 € / 878 ääntä
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Raide-Jokeri etenee edellä aikataulua
TEKSTI ja KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Kuva: Raide-Jokerin sivuilta

Raide-Jokerin lokakuisen uutiskirjeen mukaan rakentamisesta on nyt 75 % valmiina,
25 kilometrin pituisesta radasta on tehty 21
kilometriä. Osa työmaista jää talvitauolle,
mutta mm Maaherrantien itäosassa rakentaminen jatkuu ensi talven aikana.
Vantaanjoen ylittävän raitiotiesillan kansi
valettiin syyskuussa. Mittava työ tehtiin vuorokaudessa. Kokonaisuudessaan silta on 150
metriä pitkä ja sisältää melkoisesti rautaa ja
terästä.
Vuoden 2023 aikana tehdään vielä
viimeistelytöitä ja käyttöönottotestauksia sekä aloitetaan koeliikenne.
Pikaraitiotien liikennöinti on tarkoitus
aloittaa tammikuussa 2024.

Maaherrantiellä pyöräilijät ja kävelijät ovat saaneet pujotella suoja-aitojen
välissä. Kestää vielä aikansa ennen kuin
työt tällä osuudella ovat valmiit. 

Asukastila Mesta toimii
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
Tenho Kellokangas; tenho.kellokangas@pp.inet.fi,
ja kysy lisää mm. vapaista ajoista ja käyttäjän ohjeista. Tervetuloa tutustumaan!

www.pihlajisto.fi

www.facebook.com/PNVry
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Sinikan tuolijumpat

Mestassa
keskiviikkoisin klo 17

Kuntoportaiden avajaiset
TEKSTI ja KUVAT: Anna-Lisa Korhonen
Tenhon nauhan leikkaus ja avauspuhe.

Jussin avaussoitto.

Elokuun lopussa valmistuivat Koillis-Helsingin pisimmät kuntoportat Pihlajistosta Savelanpuistoon. Portaat kulkevat jyrkkää rinnettä Pyynikintien päästä alas Savelanpuistoon.
Puita on onneksi jouduttu kaatamaan vain
muutama. Portaita on yhteensä 179, kokonaispituus on noin 100 metriä ja nousu 25
metriä. Portaat ovat valaistut.
Vuonna 2011 kaupunki teki Pihlajamäen,
Pihlajiston ja Savelan aluesuunnitelman vuosille 2013–2022. Asukasyhdistyksemme oli
silloin mukana tekemällä ehdotuksia, jo silloin me mm. ehdotimme yhteyttä Pyynikintien päästä alas Savelanpuistoon. OmaStadiäänestyksessä vuonna 2019 yksi suosittu aihe
useilla alueilla olivat kuntoportaat.
Kuntoportaiden avajaisia vietimme syyskuun puolivälissä, paikalla oli runsaasti väkeä. Jussi Heinonen soitti alkajaisiksi avajaismarssin ja asukasyhdistyksen puheenjohtaja
Tenho Kellokangas piti avajaispuheen, jossa hän totesi portaiden olleen hyvin suosittuja jo ennen avajaisia. Puheen jälkeen hän
leikkasi punaisen nauhan, joka oli viritetty
porraskaiteisiin. Näin portaat olivat virallisesti otettu käyttöön.
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Nuorisotoimen nuoriso-ohjaaja Erkki
Laukkanen oli tuonut paikalle Vesaisten hattarakoneen. Apulaiset Sienna ja Lilja pyörittivät hattaroita, jonottajien määrä ulottui pitkälle. Toinen, vielä pitempi jono muodostui
Iriksen grillille, se ulottui ylös portaisiin. Lapsille oli leikkimielinen juoksukilpailu, jossa
kaikki osallistujat saivat palkinnon.
Portaat mahdollistavat kauan toivotun yhteyden Pihlajistosta alas Savelanpuistoon. Ne
ovat jo nyt osoittautuneet erittäin suosituiksi, sopivat lenkkeilyyn ja kunnon treeniin. 

Juhlajuomat ja järjestäjiä.
Juoksukilpailu.

Jessica ja Jon.

Makkarajono.
Eki ja Vesaisten hattarakone.

Tuomo, Pekka ja Terttu.

Paikalla kuultua:
– Tuomon mielestä portaat ovat mainiot.
– Pekka totesi, että portaiden nousu on rankkaa tässä iässä ohitusleikkauksen jälkeen.
– Terttu oli tyytyväinen, kun kaupunki on kuunnellut asukkaiden mielipidettä. Portaat ovat hyvät.
Loistojuttu, koska portaat ovat lähellä. Hän toivoi kaupungin lisäävän kuntovälineiden määrää
portaiden alatasanteella.
– Joni totesi, että portaat ovat sopivan rankat. Hyvä.
– Nuorison edustaja Jessica totesi, ettei nyt tarvitse mennä Paloheinään.
– Helvi toivoi portaiden viereen hiekkapolkua, jota pitkin selkäongelmaiset, joille alastulo
portaissa on vaikeaa, voisivat tulla kävellen alas. Lepopaikkoja voisi myös olla lisää, nyt ensimmäinen penkki on aika korkealla. Hän toivoi myös portaiden alapäähän penkit, joilla voi levätä.
– Järjestäjien apulaiset Sienna ja Lilja kertoivat, että he tekivät eka kertaa hattaroita, se oli kivaa.
Portaat ovat heidän mielestään todella mukavat, sopivan pituiset. Pääsemme just just loppupäähän.
Sienna ja Lilja.
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Pihlajistossa asuu
voimanoston maailmanmestari
TEKSTI ja KUVAT: Anna-Lisa Korhonen

Tapaan Seppo Helanderin punttisalillansa eli
Pihlajiston Fitissä. Seppo on jo yli 80-vuotias
ja tähtää seuraavaan veteraanien voimanoston Suomen mestaruuskisaan, josta hän voi
jatkaa Euroopan ja maailman kisoihin.

Seppo on viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Lahdessa, jossa hän aloitti urheilun
hiihdon ja mäkihypyn parissa. 18-vuotiaana
hän loukkaantui ja hakeutui salille kuntoutuakseen. Siellä hän innostui voimanostosta. Hän aloitti kilpailemisen ja voitti 1967
ensimmäisen mitalinsa joukkueen jäsenenä
painonnostossa. 70-luvun alussa hän osallistui voimanoston kisoihin ja saavutti Suomen
mestaruuden. Sen jälkeen hän on säännöllisesti kilpailut ja voittanut noin parikymmentä kultamitalia Suomen kisoissa. Sen lisäksi
hänellä on kansainvälisiä saavutuksia. Vuonna 2015 hän nosti maailman ennätyksen.
Vuonna 1973 hän nosti 205 kg, nyt nousee
enää 155 kg. Voittaminen ei tunnu enää miltään, niin usein se on koettu.
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Tämän vuoden helmikuussa Seppo oli
matkalla Hämeenlinnaan voimanostokilpailuun, kun hän kaatui Pihlajistossa matkalla
bussille. Vähän aikaa hän hengähti, päätti
kuitenkin lähteä. Silloin saavutus oli hopeaa.
Kisojen jälkeen Seppo ei ollut kunnossa, hän
hakeutui lääkäriin ja päätyi Meilahteen suolistoleikkaukseen. Tuon jakson aikana paino
putosi yli 10 kiloa, nyt hän treenaa huolella
ja on pikkuhiljaa palautumassa.
Seppo on asunut 20 vuotta Espanjassa,
jossa hänen treeniohjelmaansa kuului rullaluistelu. Täällä rullaluistelu on vaihtunut
lenkkeilyyn. Muutama vuosi sitten hän tuli
takaisin Suomeen, täällä hän haluaa kilpailla. Pihlajistoon hän muutti 6–7 vuotta sitten. Aluksi hän kävi treeneissä Kisahallissa ja
Myllypurossa, mutta nyt hän treenaa Fitin tiloissa. Täällä hän on myös tutustunut toiseen
veteraanimaailmanmestariin, Pentti Karppiseen. (Hänestä oli juttu Pihlajisto-Viikinmäki
lehdessä kevät 2020).
Seppo kertoo, että kilpailuja on kolmessa
sarjassa: painonnosto, voimanosto ja penkkipunnerrus. (Painonnosto tapahtuu aina
pystyasennossa kädet ylös. Voimanostoon
kuuluu penkkipunnerrus, maasta veto ja jalkakyykky). Sepon laji on klassinen voimanosto, mikä merkitsee, että ei käytetä erilaisia
siteitä. Seppo kilpailee veteraanisarjassa eli
Masters-sarjassa. Hän kuuluu nykyään nuoruutensa seuraan, Helsingin Atleettiklubiin.
Seppo toi aikoinaan tämän seuran kautta voimannoston Suomeen ja oli sen ensimmäinen
vetäjä 70-luvulla.
Seppo viihtyy Pihlajistossa, täällä on hyvä
asua, kuntosali on lähellä. Hän ei treenaa
joka päivä, välillä täytyy olla lepopäiviä, lihasten täytyy saada palautua. Ruokavalio on
myös tärkeä osa ohjelmaa, proteiineja täytyy
saada riittävästi.
Sepon terveiset nuorisolle on terve elämä
ja harrastukset. Täytyy tehdä muutakin kuin
tuijottaa ruutua. 

Sepon mitalit.

MM 2016.

Tervetuloa iloisten
liikkujien joukkoon
TEKSTI: Airi Ruokanen ja Mirjam Vihavainen | KUVA: Mirjam Vihavainen

Helsingin naisvoimistelijoilla on vireää toimintaa monessa paikassa ympäri Helsinkiä.
Tunnit ovat yleensä maanantaista torstaihin usean koulun liikuntasalissa. Lähin paikka alueemme naisille on Viikinmäen koulu,
Harjannetie 36. Siellä on maanantaisin Joogaryhmä klo 19–20 ja keskiviikkoisin kuntojumppaa 18–19. Musiikin tahdissa tehdään
ohjaajan opastamia liikkeitä oman kunnon ja
voinnin mukaan joko ilman välineitä tai esimerkiksi keppijumppaa, kuminauhajumppaa
tai liikkeitä käsipainoilla. Jumppa soveltuu
kaikenikäisille.
Helsingin Naisvoimistelijat ry, HNV, on perustettu jo vuonna 1905. HNV kuuluu sekä
Suomen voimisteluliittoon että Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ESLU:un.
Liisa Aarto on vetänyt iloisen naisporukan
jumppatunteja ansiokkaasti jo usean vuoden
ajan.
Koronan aikana ei ollut tunteja, mutta
nyt syksyn aikana on taas päässyt ryhmälii-

kuntaan mukaan. HNV ry:n tunnit pidetään
terveysturvallisesti ja niillä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia pääkaupunkiseudun
koronakoordinaatiotyöryhmän suosituksia.
Lukukausimaksu on 115 € ja jäsenmaksu
on 15 €/vuosi. Maksuilla maksetaan ohjaajan
palkka ja tilavuokraa. Voimistelijat sanovat,
että se on pieni kustannus saatavaan hyvinvointiin verrattuna. Samalla maksulla pääsee jumppaamaan kaikkiin ryhmiin, siis voi
osallistua ryhmäliikuntaan, vaikka useamman kerran viikossa. Myös lapsille on liikuntaryhmiä, mutta ei valitettavasti Viikinmäen
koululla.

Alkulämmittelyn jälkeen seurasi
vauhdikas keppijumppa.

Tervetuloa mukaan! Yhdelle kokeilutunnille voi osallistua veloituksetta.
Helsingin naisvoimistelijat järjestää jäsenistölleen myös erilaista vapaa-ajan toimintaa, yhdessä on tehty esimerkiksi kävelyretkiä. Myös erilaisiin kulttuuririentoihin
on hankittu ryhmälippuja ja saatu alennuksia sen mukaan, kuinka monta osallistuu. Tulevia ”menoja” on esimerkiksi musikaali NIIN
KUIN TAIVAASSA Helsingin kaupunginteatterissa torstaina 30.12.2021 tai baletti SIBELIUS
Kansallisoopperassa lauantaina 19.3.2022.

HNV järjestää myös osallistumismahdollisuuden https://gymnaestrada.fi/
(Suomen suurin ja näyttävin liikunnallinen kaupunkitapahtuma kokoaa harrastajat
ja huiput näyttämään muuvinsa – esiintymään, kisaamaan ja kokemaan uutta.
Tampere 9.-12.6.2022
https://www.facebook.com/gymnaestrada.fi/) https://www.helsinginnaisvoimistelijat.fi/
https://www.eslu.fi/
https://www.eslu.fi/aikuis-ja-terveysliikunta/liikuntasuositukset/liikuntapiirakka/

Pihlajisto mukana Helsingin mallissa
TEKSTI: Marjatta Tahvanainen

Helsingin Malli on kulttuurin lisäämisen malli, jonka tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa, vahvistaa kaupunginosien
yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista
sekä asukkaiden kulttuurista osallisuutta.
Tämän mallin mukaan helsinkiläiset taidelaitokset ja taiteen ammattilaisryhmät voivat
hakea Helsingin kaupungin rahoitusta toiminnalle, joka edellyttää asukasyhteistyötä
jonkin alueen asukasyhteisön kanssa. Toimintaa sitten toteutetaan yhdessä kulloinkin
mukana olevien kaupunginosien eli prioriteettialueiden asukkaiden kanssa.
Nyt on alkamassa hankekausi vuosille
2022-2024 ja se on kolmas laatuaan. Kaupunki on varannut hankkeiden toteuttamista
varten 600 000 euroa vuodessa, siis yhteensä juhlalliset 1,8 miljoona euroa kulttuurielämysten tuomiseksi pois keskustasta lähiöihin.
Hanke kutsuu kaikki alueen asukkaat osallistumaan taidetoimintaan ei pelkästään kat-

sojina vaan myös tekijöinä. Toimijat yhdessä ja erikseen jalkautuvat työskentelemään
asuinympäristöihin lähelle asukkaiden arkea,
ulos perinteisistä teatteri- ja esitystiloista.
Helsingin mallia pilotoitiin vuosina 20162018, jolloin pilotointivaihe painottui neljään
keskenään erilaiseen alueeseen, jotka olivat
Kaarela, Maunula, Jakomäki-Kivikko ja Vuosaari. Toisella hankekaudella olivat mukana
Tapulikaupunki, Suutarila, Siltamäki, Puistola ja Tapanila vuosina 2019-2021.
Seuraavan kauden yhdeksi prioriteettialueeksi Pihlajisto on päässyt yhdessä Pihlajamäen kanssa. Muut alueet ovat TapulikaupunkiSuutarila, Kontula ja Malmi. Tämän kolmannen kauden tavoitteet ovat jatkoa aiemmin
tarpeellisiksi ja vaikuttaviksi koetuille tavoitteille.
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnan kulttuurijaosto päätti Helsingin
Mallin avustusten kohdentumisesta kokouksessaan 20.4.2021. Avustuksia piti hakea

31.8.2021 mennessä ja näin on tehtykin. Päätökset taidelaitosten tekemiin hakemuksiin
tehdään 9.11.2021 pidettävässä kokouksessa.
Pihlajamäki-Pihlajiston osalta asiaa koordinoi Stadin Asukastalo Pihlajamäki, entinen
Pihlajamäen Lähiöasema, ja siellä sosiaaliohjaaja Satu Punju. Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistyksessä me yritämme pysyä ajan
tasalla tapahtumista, mutta ensisijainen tieto tulee Pihlajamäen kautta. Pihlajanmäki
-seura on myös aktiivisesti mukana.
Varsinainen toiminta alkaa siis jo varsin
pian. Seuratkaa ilmoituksia ja lehtikirjoituksia ja kyselkää, varsinkin jos olette kiinnostuneita osallistumaan tähän uudenlaiseen
yhteistoimintaan. Piilevät kyvyt voivat löytää
oman kanavansa tätä kautta. Näin voimme
kaikki, niin esittäjät kuin katsojatkin, saada
uudenlaisia kokemuksia ja arvaamattomia
elämyksiä, kun esitykset tuodaan omalle lähialueelle. 
13

Turvallisuus osana alueellista
ja paikallista hyvinvointia
Kuntakentällä on käynnistynyt Suomen hallintohistorian suurimman muutoksen toimeenpano. Turvallisuus osana alueellista ja
paikallista hyvinvointia nousee eräänä teemoista esiin tästä keskusteltaessa. Viranomaiset tarkastelevat toimintaa juuri nyt
sote-rakenteiden ja strategioiden sekä niiden
toimeenpanon kautta. Suomi on tilastojen
näkökulmalla maailman turvallisin maa mutta tavalliselle ihmiselle on numeroin ja viranomaisresurssein mitattavaa turvallisuutta
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tärkeämpää koettu turvallisuus. Turvallisuus
ja turvallisuuden tunne ovat perustarpeitamme ja siten myös hyvinvoinnin edellytys.
Turvallisuus ei tarkoita pelkästään erilaisten riskien ja uhkien poissaoloa, vaan myös
luottamusta omiin, yhteisön sekä yhteiskunnan kykyihin suojautua niitä vastaan
sekä palauttaa turvallisuuden taso entiselleen häiriöiden jälkeen. Turvallisuuden tunne
muodostuu pienistä arkisista asioista ja luottamuksesta muihin ihmisiin; oman lähipiirin

merkitys on tässä ratkaisevan tärkeä.
Turvallisuus kohtaa ihmisen paikallisesti
ja lähipiirissä. Kylät ja korttelit ovat lähellä
ihmistä, ja toiminta lähiyhteisön arjessa on
vahva alusta motivaatiolle sitoutua turvallisuutta ja hyvinvointia tukevaan työhön. Yksilön ja paikallisen yhteisön omatoiminen
varautuminen auttaa osaltaan vaihtamaan
tarkastelukulmaa toiminnan kohteesta toimijaksi.
Tällä taustalla käynnistettiin keväällä Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan
hallituksen toimesta projekti, jonka kunnianhimoinen tavoite sanoitettiin seuraavasti:
Arjen turvallisuuskoulutus urbaanissa ympäristössä on 5 v tähtäimellä normaalia kaupunginosayhdistysten toimintaa. Projektia
toteutetaan laajassa yhteistyössä alueen eri
järjestöjen ja turvallisuustoimijoiden kanssa.
Mukana ovat omaa osaamistaan ja asiantuntemustaan tuomassa kaupungin ja pelastuslaitoksen lisäksi mm. Helsingin pelastusliitto
ry HELPE, Martat, Pelastakaa lapset ry, alueen maanpuolustusyhteisöjä, SPR ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa sekä Suomen Kylät ry, jonka jäseniä myös Helka on.
Projektin osana käynnistettiin HELPE:n ja
Lauttasaari-Seuran toimesta Turvallinen arki
urbaanissa kaupunkiympäristössä - luentoja tapahtumasarja, jonka tilaisuuksista löytyy
lisätietoa seuran verkkosivuilta. Lauttasaaressa pilotoitavan kokonaisuuden yhteydessä
toteutetaan verkkoluentoja ja pop-up tapahtumia laajasti kaupunkilaisten turvallisuutta
käsittelevien aiheiden parissa. Eri osien teemoina mm. taloyhtiön pelastussuunnitelma,
kodin turvallisuus, kaupunkilaisen henkinen
jaksaminen, paloturvallisuus, ensiapu sekä itsepuolustuksen perusteet. Toteutuksesta saatujen kokemusten pohjalla kokonaisuutta on
tarkoitus laajentaa muihinkin kaupunginosiin.
Arjen turvallisuus urbaanissa ympäristössä
oli aiheena myös Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistyksen vuosikokouksessa elokuun
lopussa. Tilaisuuden yhteydessä toteutettiin
työpaja, jossa koottiin ajatuksia ja ideoita
tavoista kytkeä turvallisuuteen liittyvää toimintaa luontevasti osaksi yhdistyksen toimintaa. Suomen Kylien projektipäällikkö

Pekka Rintala ja asukasyhdistyksen puheenjohtaja Tenho Kellokangas vaihtavat ajatuksia tuloksista.
Pekka: Asukasyhdistyksen toimintaan osallistutaan vapaaehtoisesti oman kiinnostuksen ja aikataulujen puitteissa. Vapaaehtoisuuteen perustuvan verkostomaisen yhteistyön ohjaaminen on tunnetusti haastavaa.
Uusien toimintamallien käynnistäminen ja
niitä ohjaavien ja hallitustyöskentelyyn osallistuvien henkilöiden löytäminen on vaikeata. Miten tähän voitaisiin asukasyhdistyksessänne tarttua?
Tenho: Mitään pikaratkaisua ei ole olemassa,
pitää vain jatkaa pitkäjänteistä työtä ja tuoda
toimintaa esille asukasyhteisöissä, luoda niin
sanottua ”talkoohenkeä”, asiantuntijat mukaan hallituksen toimintaan.
Pekka: Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat ihmisen perustarpeita ja jopa terveyden kannalta
tärkeitä asioita. Yhteisöllisyys nousi selvästi
esiin myös työpajamme yhteydessä. Mitä havaintoja itse tästä teit ja mitä käytännön toimia niiden pohjalla on tunnistettavissa?
Tenho: Yhteisöissä on suuri jakauma erilaisia ihmisiä: nuoret, eläkeläiset, työikäiset, eri
kansallisuudet ja työttömät. Näiden kaikkien saaminen yhteiseen toimintaan on haasteellista, miten löytää kaikille sopivaa yhteistä tekemistä. Verkostoituminen muiden
lähialueiden yhteisöjen kuten nuorisotoimi,
eläkeläisjärjestöt ja talotoimikunnat kanssa,
voisi tuoda uusia innovaatioita. Toki tätä jo
tehdään resurssien puitteissa.

Pekka: Ihmisten erilaiset taustat, kokemukset ja osaaminen on oikein tunnistettuna
merkittävä voimavara mutta tuo myös haasteita keskusteluihin ja viestintään. Tämä oli
myös toinen työpajassa esille nousseista selkeistä teemoista. Miten tähän voitaisiin yhdessä tarttua?
Tenho: Nuorten saaminen mukaan toimintaan on kuin laittaisi rahaa pankkiin ja korkoja voisi poimia hyödyntämällä tulevaisuudessa heidän mukanaoloaan, esimerkiksi nuorisojaoksena tai ainakin alueen nuorisovastaava mukaan ottaen, asiantuntijana ja mahdollisena koulutuksien järjestäjänä.
Pekka: Sähköistyvä ja verkottuva yhteiskunta vaatii kansalaisilta yhä parempia valmiuksia toimia verkkomaailmassa ja myös tunnistaa sen rajoituksia ja haasteita. Internet
ja tietoturva nousi myös omana teemanaan
esiin työpajassamme. Verkostossamme on
paljon osaamista tarjolla. Näetkö tässä asukasyhdistyksellä roolia?
Tenho: Sosiaalinen media ja internet on tullut jäädäkseen ja on tätä päivää. Ulkopuolista
apua on kyllä saatavilla runsaasti mutta se on
kallista, eikä vähävaraisilla ole siihen mahdollisuutta, joten vapaaehtoinen osaava tekijä olisi mahtavaa saada mukaan yhteisöön.
Mikäli löytyisi joku ulkopuolinen taho Enter
ry / kyberturvallisuus tai vastaava kouluttaja
asukastapahtumaan tarvittaessa, mikä ettei
budjetin rajoissa.
Pekka: Vaikka vuosikokouksen yhteydessä
oli vain vähän aikaa tälle teemallemme, niin

monia ajatuksia käytännön toimintamalleista nousi esiin. Mitä erityisesti haluaisit näistä
nostaa esiin jatkotoimia varten?
Tenho: Edellä jo keskustelimmekin muutamista toimenpiteistä. Yhdistyksen toiminnan
yksi tavoite on asuinyhteisömme turvallisuus. Tutustuminen asukkaisiin tuottaa sitä.
Hätätapauksia varten on hyvä saada puhelinnumerot tiedoksi. Olisi myös hyvä olla rohkeutta puuttua fyysiseen ympäristöön liittyviin
epäkohtiin mutta myös ihmisten huonoon
käytökseen, jos se on turvallista. Asuntokohtainen turvallisuus on sinänsä viranomaisasia
mutta joissain tapauksissa saattaisi vihjepuhelin olla tarpeen.
Uutena vuosi sitten mukaan tulleena ja
tuoreena puheenjohtajana olen tässä tuonut
esiin omia näkemyksiäni eri aiheista. Kauan
hallituksessa ja yleensä asukasyhdistyksessä
mukana olleet voivat nähdä asiat toisin.
Toki kaiken aikaa pyrimme kehittämään
toimintaamme asukasmyönteiseen suuntaan, eri tahojen kanssa yhteistyötä tehden.
Mahtavaa olisi saada myös rivijäseniltä toiveita ja palautetta toimintaamme liittyen.
Ainakin Facebook voisi olla hyvä kanava tuoda ajatuksiaan hallituksen tietoon. Tämä kanava meillä on jo olemassa, rohkeasti siis mukaan kaikilla rintamilla. 
Mukavaa syksyn jatkoa
Tenho Kellokangas ja Pekka Rintala

Turvallisuuskoulutus
Kiinnostaako
asuinkiinteistön turvallisuus
Laurea-ammattikoulu järjestää yhteistyössä Helsingin pelastusliitto ry:n kanssa asuinkiinteistön turvallisuuskoulutuksen ensi talvena. Koulutus toteutetaan osana Palosuojelurahaston rahoittamaa Asumisturvallisuuden koulutus verkossa hanketta.
Koulutus on pilottihanke, joka toteutetaan joka tapauksessa. Mukaan voi ilmoittautua, vaikka heti. Koulutus on maksuton, se suoritetaan verkossa omaan tahtiin noin kolmen kuukauden ajanjaksolla, kokonaissuoritus on vain muutama tunti. Koulutuksen suorittaminen edellyttää tietokonetta ja käytön osaamista,
aikaisempaa kokemusta verkkokoulutuksesta ei kuitenkaan tarvita. Koulutuksesta saa kurssitodistuksen ja
järjestäjä toivoo kurssin jälkeen palautetta sen kehittämiseksi.
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä tenho.kellokangas@pp.inet.fi niin saat häneltä koulutuslinkin.
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Kuva Tenho Kellokangas

Uusittu Viikin kirjasto
TEKSTI ja KUVAT: Anna-Lisa Korhonen

Ratikalla kirjastoon,
vaikka iltamyöhällä

Viikin uudistettu kirjasto avautui yleisölle lokakuun alussa yli vuoden kestäneen peruskorjauksen jälkeen.

Luonnonläheisyys näkyy Viikin kirjastossa
monella tapaa. Asiakkaille ja henkilökunnalle rakas roomalainen puutarha on säilytetty hengähdyspaikkana. Kirjastotilaa elävöittävät Kirsti Maulan upeat luontokuvitukset.
Luonto ja tiede näkyvät paitsi sisustuksessa
myös kirjaston tapahtumissa. Näin kirjasto
liittyy entistä tiiviimmin osaksi vihreää Viikkiä.

Saapuminen on aiempaa helpompaa, sillä Viikinkaaren oven lisäksi Viikin kirjastolla on nyt toinen sisäänkäynti Latokartanonkaarella.  Raide-Jokerin valmistuttua kirjastoon
voi tulla kätevästi myös pikaraitiovaunulla.
Mahdollisuus käyttää kirjastoa laajenee merkittävästi, sillä iltoihin ja viikonloppuihin tulee omatoimikäyttöaikaa. Helmet-kirjastokortilla pääsee siis käyttämään kirjastoa myös
silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla.
Kirjastossa on erilaisia tiloja oleskeluun, yhdessä työskentelyyn, tapaamisiin ja pelaamiseen.

Kävin lokakuussa tutustumassa uudistettuun
kirjastoon kirjastonhoitaja Milla Bergströmin
johdolla. Hän esitteli minulle uutta, avaraa
ja raikasta kirjastotilaa. Kirjastosta on haluttu tehdä kaikille mieluisa oleskelutila. Kirsti
Maulan luontoaiheista kuvitusta löytyy ympäri kirjastoa, esim. palvelutiskin kaupunginkirjaston puoleisessa seinämässä. Taidetta
seinille on lainattu HAM-taidemuseosta.
Milla kertoi, että henkilökuntaa ja asiakkaita on kuunneltu koko remontin ajan. Asiakkailta kerättiin toiveita kirjastossa jo ennen remontin alkua, minkä lisäksi henkilökunta kävi

mm lähikouluissa ja leikkipuistoissa keräämässä ideoita. Asiakkaiden toiveiden mukaisesti Viikin kirjastosta tehtiin vihreä ja vehreä,
ja tilojen suunnittelussa huomioitiin asiakkaiden erilaiset tarpeet. Kaikkia toiveita ei voitu
kuitenkaan toteuttaa. Esimerkiksi kierrätyspiste ei enää mahtunut uusittuihin tiloihin ja
useiden lasipintojen vuoksi myöskään näyttelyille ei löytynyt sopivaa seinää. Vanhoja kirjoja voi edelleen viedä muihin lähikirjastoihin, ja
monista kirjastoista löytyy myös näyttelytiloja
(www.helmet.fi>kirjastot/ palvelut).
Viikin kampuskirjasto ja Viikin kirjasto toi-

Apulaispormestari
Paavo Arhinmäki leikkaa nauhan.
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Kuva Tenho Kellokangas

Luontoteema
korostuu kirjastossa

Erityistä on myös se, että samassa avoimessa tilassa toimivat vierekkäin Helsingin kaupunginkirjaston Viikin kirjasto ja Helsingin
yliopiston Viikin kampuskirjasto.  

Käyttäjät mukana
suunnittelussa
Päämääränä on ollut rakentaa nykyaikainen
yhteinen kirjasto, jossa kaikki viihtyvät. Viikin kirjaston asiakkaat ovatkin osallistuneet
kirjastotilojen suunnitteluun pitkin matkaa. Yleisö on esimerkiksi ideoinut tilojen nimiä, vaikuttanut sisustukseen ja antanut erilaisia kehitysideoita kirjastotyöhön.
mivat vierekkäin samassa avoimessa tilassa,
ja asiakkaat voivat vapaasti kulkea ja viettää
aikaa molemmissa kirjastoissa. Milla vertasi
tilannetta kauppakeskukseen, jossa on S- ja
K-kauppa vierekkäin. Kirjastoilla ja vahtimestareilla on yhteinen suuri asiakaspalvelupiste, jossa Viikin kirjaston puolen tunnistaa
Kirsti Maulan luontokuvituksesta. Henkilökunnilla on yhteinen taukotila, näin tutustuu
työtovereihin.
Viikin kirjastolla on kahdeksan työntekijää.
Kirjaston henkilökunnalla on kullakin omat
vastuualueensa, niin kuin kaikissa Helsin-

Stadin juhlaorkesteri musisoi.

Kuva Marjatta Tahvanainen

Uusittu lastenosasto.

Alkumalja satokauden omenista.

gin kaupunginkirjaston toimipisteissä. Kaikki työntekijät kuuluvat eri tiimeihin, joissa
he tekevät yhteistyötä niin alueellisesti kuin
koko kaupunginkirjaston tasolla.
Viikin kirjaston roomalainen puutarha
on entisellä paikallaan, mutta kaikki kasvit ja kalusteet on uusittu. Kasvit ovat vielä
taimia, mutta kun ne kasvavat tilasta tulee
rehevämpi. Myös kampuskirjastolla on oma
vihreä keitaansa, Niilin puutarha. Siellä palmut ovat sinnitelleet remontin ajan. Kolmas
puutarha eli japanilainen puutarha sijaitsee
alimmassa kerroksessa ja se on vielä remontin keskellä. Roomalaisen puutarhan vieressä
on rauhallinen lukusali, josta löytyvät kaikki
Viikin kirjaston aikakausi- ja sanomalehdet.
Lukusalissa on Studio Viivin toteuttama kaunis kukkainstallaatio ja lämpimän sävyisiä,
mukavia istuimia.
Uusia kokoontumishuoneita on viisi, jotka
kaikki ovat yleisön varattavissa. Huoneiden
nimistä järjestettiin nimikilpailu, ehdotuksia
tuli tuhat. Kirjaston raati valitsi niistä lähiluontoon sopivat nimet. Elopelto (Viikin pellot) on tarkoitettu tapahtumille, jotka ovat
kaikille avoimet ja maksuttomat. Täällä voidaan järjestää konsertteja ja kirjailijavierailuja. Puro (peltojen poikki kulkeva puro) on kokoustila, johon mahtuu enintään 9 henkilöä.
Hiidenkirnu (Pihlajamäessä) on pelitila, siellä
voi pelata konsolipelejä tai vaikkapa shakkia. Pelaamaan mahtuu enintään 5 pelaajaa
yhtaikaa. Tilaan pääsee, kun henkilökunta
on paikalla. Poukama (lähellä oleva meri) on
oleskeluun ja rauhoittumiseen sopiva tila. Tähän tilaan on tulossa seinälle ryijy. Ketunkolo (eläinkunta) on pienin tila, joka soveltuu
esim. lautapeleille, ideointi- tai pienryhmätuokioille. Huoneeseen mahtuu enintään 8
henkeä. Kaikkia näitä tiloja voi varata netistä
osoitteesta varaamo.hel.fi.
Lastenalueella halutaan vastata lapsiperheiden tarpeisiin. Lattialle on tulossa kont-

tausmatto. Heti ulko-oven vieressä on vaunuparkki. Sen vieressä on lastenhoitonurkkaus,
josta löytyy mikroaaltouuni ja ruokailua varten pöydät. WC:ssä löytyy hoitotaso ja lapsille sopiva pönttö. Täällä sijaitsee myös hauska
kurkistuslaatikko. Laatikon etureunassa on
reikä, josta näkee sisään. Nyt sisällä oli linnunpesä munineen ja emolintu vieressä.
Kirjastosta on entiseen tapaan mahdollisuus skannaamiseen, tulostamiseen ja kopiointiin. Sieltä löytyy myös neljä tietokonetta ja
yksi kannettava tietokone ja jopa 3D-tulostin.
Kysyin Millalta kokemuksia yli vuoden toimineesta Viikin pop-up-kirjastosta. Hän kertoi, että kirjastojen remonttien yhteydessä
kirjastot ovat yleensä kokonaan suljettuja.
Pop-up-kirjastoa voi siten pitää poikkeuksellisena palveluna Viikin ja sen lähialueen
asukkaille. Pop-upissa asiakkaille tarjottiin
mahdollisuus muun muassa lukea lehtiä,
noutaa varauksia, palauttaa aineistoja sekä
lainata luettavaa pienestä kokoelmasta lasten-, nuorten- ja aikuistenkirjallisuutta. Viikin pop-up-kirjasto sai asiakkailta pääsääntöisesti kiitosta, ja kirjaston lainausluvut pysyivät koko vuoden korkeina. Negatiivisena
asiana Milla mainitsee vaikeudet sovittaa

yhteen koronarajoitukset ja pienet tilat, mikä
ajoittain aiheutti stressiä henkilökunnassa ja
asiakkaissa. Kaiken kaikkiaan pop-up-kirjasto oli Millan mielestä menestys ja ehdottomasti toistamisen arvoinen asia muiden kirjastojen remonttien yhteydessä. Kun Viikin
pop-up-kirjasto suljettiin syyskuun viimeisenä päivänä, vielä samana iltana kirjaston
työntekijät siirsivät sieltä uuteen kirjastotilaan kaikki aineistot odottamaan seuraavan
aamun avausjuhlallisuuksia. Eipä aluekirjastopalveluiden johtaja Saara Ihamäki turhaan
kehunut kirjaston henkilökuntaa.
Kirjaston aukioloajat tulevat muuttumaan,
kun kirjastossa alkaa myös omatoimikäyttö.
Tämä tarkoittaa, että asiakkaat voivat käyttää kirjastoa myös silloin, kun henkilökuntaa
ei ole paikalla. Sisään pääsee kirjastokortilla.
Asiakkaat voivat käyttää vapaasti avoimia
tiloja ja esillä olevia koneita sekä lainata ja
palauttaa aineistoja. Tilaa valvotaan murtohälyttimen ja turvakameroiden avulla. Helmetin sivuilta kannattaa tarkastaa voimassa
olevat aukioloajat.
Remontti Infokeskus Koronassa jatkuu vielä vuoden, vuorossa ovat ylemmät kerrokset.
Tavataan kirjastossa. 

17

Vesaiset juhlii 65-vuotista taivaltaan
TEKSTI: Erkki Laukkanen | KUVAT: Vesaisten arkistosta

Vesaiset täyttää 65 vuotta tänä vuonna. Sen kunniaksi Helsingin
Vesaiset järjestää vuoden aikana 65 juhlatapahtumaa.
Tällä sivulla on kuvia osasta näitä tapahtumia.
Keppihevosleiri
Koululaisten loman alkaessa järjestimme keppihevosleirin Pihlajiston Mestassa ympäristöineen.
Leirillä jokainen osallistuja rakensi oman kepparin. Leirin päätteeksi pidettiin keppihevoskilpailut.
Kasvimaaleiri
Kesän aikana vesaisilla oli mahdollisuus perehtyä,
mistä se ruoka oikein tulee kasvimaaleirin merkeissä. Keväällä kylvettiin siemeniä ja mukuloita,
kesän aikana kitkettiin ja kasteltiin ja syksyllä korjattiin satoa.

Kesän nonstop helmikorutyöpaja Mestassa
Helmikorutyöpaja oli menestys ja tuotti hyvää mieltä kaikille osallistujille. Nuorin osallistuja, joka teki korun oli 4-vuotias, suurin ikäryhmä
oli 8–12-vuotiaat, mutta korupaja kiinnosti myös aikuisia. Koruja tehtiin iloisella mielellä ja saatiin hienot kesäkoruja toistasataa. Kahvilan
päättäjäisissä korupaja siirtyi puistoon ja saavutti suuren suosion.
Pop up kahvila by Vesaiset
Helsingin Vesaiset piti elo-syyskuussa ohjelmallista pop up -juhlakahvilaa Pihlajamäen nuorisopuistossa viitenä viikonloppuna lauantaisin
ja sunnuntaisin.

18

Graffiti workshop
Kahvilaviikonlopun teemana oli graffititaide. Viikonlopun aikana kaikki halukkaat saivat kokeilla Graffitimaalausta. Kokeilijoita oli
päivittäin satakunta. Ohjaaja teki myös oman
teoksen päivien aikana ja konkretisoi näin,
kuinka graffititeos syntyy.
Yhteisötaideteos kierrätysmateriaaleista
Viikonlopun teemana oli kierrätys. Oli ilo
huomata kuinka arkisista materiaaleista ja
roskista voi saada tehtyä mielenkiintoista taidetta. Tekijät 2–65-vuotiaita. Kaikki työt olivat tasavertaisia loppuesillepanossa. Osallistavaa, koko perheen yhdessä tekemistä.

Riesapelle kahvilan juhlavieraana
Syyskuun viimeiseen kahvilaan saapui Riesapelle viihdyttämään kahvilan asiakkaita.

Taikurikurssi Pihlajistossa
Syyskuussa saimme tutustua taikuuden maailmaan Pihlajistossa.
Opettelimme mystisiä temppuja, mentaalisia yhteyksiä ja teimme raadollisia ilmapalloeläimiä.
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Kulmilta

Tilannekatsaus Salpausseläntie 4-8
parkkipaikan tilanteesta
TEKSTI: Juho Ryynänen | KUVA: Anna-Lisa Korhonen

teuttaa aikaisintaan keväällä 2022. Tarkoituksena on hankkia pihlajapuita, joiden ominaisuuksiin kuuluu yläviistoon kohdistuva
oksien kasvu, jotta marjat ja linnunjätökset
eivät vahingoita autojen maalipintoja.

Yhteisöllisyys palaa
tasaisen hitaasti
Parkkipaikkatoimikunta on kokoustanut
muutaman kerran ja asiat ovat edistyneet
hitaasti, mutta varmasti. Luonnollisesti koronatilanne on hidastanut tätäkin edistystä.
Alue muistuttaa tällä hetkellä enemmän
viidakkoa kuin parkkipaikkaa, mutta nähtäväksi jää, miltä se näyttää suunniteltujen talkoiden jälkeen.
Viime vuoden keväällä kerroimme Salpausseläntie 4-8 parkkipaikan puiden kaatamisesta.
Asialla oli isännöitsijä, joka toimi ilman valtuutusta ja omin päin. Vieläkään ei ole selvillä, miksi kaikki puut kaadettiin ja asia jääneekin mysteeriksi.

Isännöintitoimisto
kantoi vastuun
Sittemmin isännöitsijä on vaihtanut uusiin

tehtäviin, mikä ei liittyne parkkipaikan lanaamiseen. Uusi isännöitsijä otti heti asian
käsittelyyn ja isännöintitoimisto otti vastuun
työntekijänsä tekemisistä ja lupasi istuttaa
uudet puut ja jyrsiä vanhat kannot pois.
Parkkipaikkatoimikunta on kokoontunut ja
päättänyt järjestää talkoot, jonka yhteydessä
vanhoja ratapalkkeja siivotaan pois, ylimääräiset puskat ja puuntaimet poistetaan ja
uutta multaa laitetaan tilalle.
Tällä hetkellä puiden istutus voidaan to-

Parkkipaikkatoimikunta
talviunille
Kylmyys ja pimeä on jo ovella ja parkkipaikan ehostustoimet saataneen vasta keväällä
käyntiin. Vaikka töitä on paljon tehtävänä,
kiinnostusta ja intoa on nähtävissä.
Mielenkiinnolla odotamme, miltä Salpausseläntie 4-8 parkkipaikka näyttää kesällä 2022.

Terveiset Myyrmäen Huollosta, Pihlajiston toimipisteestä
Syksy on lähtenyt hyvin liikkeelle meidän
pikku toimistossamme. Asukkaat ovat löytäneet meidän toimistollemme koronasta huolimatta. Koronatilanteen jatkuessa toivomme
kuitenkin toistaiseksi, että edelleen vältetään
lähikontakteja ja asioidaan mahdollisimman
paljon sähköisesti, joko asukassivujen kautta
tai lähettämällä meille sähköpostia.
Syksyn lehtien keräykset ovat hyvällä mallillaan ja kohta jo kaikki lehdet ovat tippuneet. Seuraavaksi odotamme joulun tuloa.
Meiltä yhtiöt voivat tilata pihoilleen joulukuusen valaisemaan talven pimeyttä.
Sähköautojen latauksista saamme jonkin
verran kyselyjä. Vielä ei kuitenkaan ole toteu20

tettu yhtään latauspaikkaa. Tämä on kuitenkin odotettavissa lähitulevaisuudessa.
Alueella on havaittu paljon rottia, ehkä
enemmän kuin koskaan. Kylmä on rotan
paha vihollinen. Rotalla ei ole ylimääräistä rasvakerrosta, joten jos tulee pakkastalvi
vaikuttaa se rottien määrään. Keskimäärin
sanotaan, että rottia on yhtä paljon kuin ihmisiäkin.
Muista tuholaisista kuten luteista haluamme muistuttaa asukkaita, että olkaa välittömästi yhteydessä isännöitsijään, jos havaitsette epämääräisiä ötököitä. Kaikki on hyvä
tarkistaa. Itse ei kannata lähteä torjumaan
koska ne vain siirtyvät seuraavaan asuntoon.

Luteista on hankala päästä eroon. Siksi aina
rohkeasti ilmoittamaan kaikista havainnoista.
MOT ohjelmassa on nostettu esiin, että
isännöitsijät hyötyisivät esim. Hissien huollon keskittämisestä. Onneksi kun olemme
alueellinen huoltoyhtiö, ei tällainen toiminta
ole mahdollista. Me toimimme läpinäkyvästi kaikissa hankkeissa ja hallitukset tekevät
aina päätökset, jotka isännöitsijä toimeenpanee. Hyvä, että tällainen alaa varjostava toiminta nostetaan esille, että tällaisista päästään eroon.
Syysterveisin
Taina ja Katja

Kulmilta

Koko talon Timo
– haastattelussa Hekan Vuoden asukas 2021
TEKSTI: Pi Mäkilä | KUVA: Mika Vartiainen

Pihlajistossa asuva Vuoden asukas Timo Kolehmainen pitää kotitalon yhteishenkeä yllä
ja huolehtii talon yhteisistä asioista. Kolehmainen valittiin syyskuussa 2021 Hekan vuoden asukkaaksi.
Pihlajistossa sijaitsevassa Salpausseläntie
3:ssa kahvinkeitin porisee joka sunnuntai, ja
yhteisestä kahvihetkestä nauttii parhaimmillaan toistakymmentä talon asukasta.
– Mukaan liittyy usein spontaanisti asukkaita, jotka huomaavat, että olemme taas pihalla kahvittelemassa ja vaihtamassa kuulumisia, kertoo Salpausseläntie 3:n talotoimikunnan puheenjohtaja Timo Kolehmainen.
Talon yhteisten kahvihetkien lisäksi Kolehmainen on ollut mukana järjestämässä
asukkaille lukuisia muitakin tapahtumia ja
tempauksia: jouluisin asukkaat kokoontuvat
yhdessä kerhohuoneelle juomaan glögiä, ja
pienimmille juhlijoille jaetaan joulupaketit.
Talkoopäivinä Kolehmainen on ollut järjestämässä tapahtumia ja osallistunut pihan siistimiseen aamusta iltaan.
Useimmiten Salpausseläntie 3:n asukkaat
törmäävät Kolehmaiseen kuitenkin arkisemmissa merkeissä.
– Olen vähän sellainen järjestelijä. Kun
jokin asia vaatii hoitamista, hoidan sen kun-

toon. Vaimo joutuukin aina muistuttelemaan, että en ole talonmies, eikä kaikkea
tarvitse hoitaa itse, hän nauraa.

Valinta vuoden asukkaaksi
tärkeä tunnustus
Kolehmainen valittiin syyskuun lopussa 2021
Hekan vuoden asukkaaksi, ja hänen valintansa oli varsin yksimielinen. Valintaperusteluis-

sa Kolehmaista luonnehdittiin muun muassa
koko talon sydämeksi, joka hoitaa asiat, auttaa aina ja pitää huolta yhteisöllisyydestä.
”On aika palkita se, joka palkinnon todella ansaitsee”, eräässäkin perustelussa kirjoitettiin.
Jos emme pitäisi yhtä, täällä olisi paljon
tylsempää asua.
Palkinnon saajalle valinta Vuoden asukkaaksi tuli silti yllätyksenä.
– Se tuntuu erittäin hienolta tunnustukselta, enkä osannut yhtään odottaa tällaista,
hän kuvailee.
Kolehmainen on asunut Hekalla yhteensä
22 vuotta, joista viimeiset 16 vuotta nykyisessä talossa. Yhteisöllisyyden vaaliminen on
ollut hänelle aina tärkeää.
– Tämä on melko pieni talo, sillä rappuja
on vain kolme. Jos emme pitäisi yhtä emmekä esimerkiksi tervehtisi toisiamme, täällä olisi paljon tylsempää asua. Nyt kaikkien
naapureiden kanssa vähintään moikataan, ja
osasta on tullut oikein hyviä ystäviä.
Hyvä yhteistyö naapuruston kesken parantaa muutenkin asumismukavuutta.
– Ei täältä ole mitään halua muuttaa pois,
kun kaikki toimii, sijainti on näin keskeinen
ja talossa on hyvä yhteishenki, Kolehmainen
summaa.

MIELIPITEELLÄ ON VÄLIÄ!
Haloo !
Ympäri vuoden näkyvät päivittäiset ruokakasat linnuille ja oraville
metsässä lähellä asuintaloja. Ne kasvattavat rottakantaa hälyttävästi lähiössämme. Rotta lisääntyy noin kolmen kuukauden iässä ja synnyttää kerralla jopa 15 jälkeläistä. Se pystyy tuhoamaan rakenteita ja
pahimmillaan aiheuttaa sähkökatkoja ja tulipaloja. Linnut ja oravat
tarvitsevat vettä kuumina kesinä, muuten ne pärjäävät hyvin ilman
lisäruokaa. Talvella jos niitä ruokitaan, on syytä laittaa ruoka roikkumaan puihin, koska myös maahan jätetty ruoka voi olla vaaraksi kotieläimille. Ja mitä tapahtuu linnuille ja oraville, kun ruokkijat eivät
enää ole ruokkimassa niitä, ne eivät osaa enää omavaraisesti löytää
ruokaa... Lopettakaa se yletön ruokkiminen ja rottakannan kasvattaminen, kiitos.
–Hamelnin pillipiipari

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

Kimmo Karvinen

Mielipidepalsta

Kuollut rotta kesällä Tiirismaan- ja Pyynikintien risteyksessä.
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Runot: Topi Berg

Ei saa avata
Olin alle kymmenvuotias,
kun äitini vei minut Harjun ruumishuonelle
kertoi ystäväni ystäväni Taisto.
Sisällä oli hämärää ja paljon arkkuja.
Perimmäisenä oli arkku,
jonka luokse äitini minut talutti.
EI SAA AVATA, luki kannessa
Älä äiti, se on kielletty, minä yritin
Kuolemalta ei ole mikään kielletty, hän sanoi.
Sitten hän väänsi kannen syrjään.
Arkussa oli äitini veli, minun enoni.
Hän oli vielä nuori, kaksikymppinen, mutta kuollut.
Hän oli yksi niistä, jotka muiden mukana,
kieltäytyivät ylittämästä vanhaa rajaa jatkosodan alussa.
Hänet ja moni muu teloitettiin tottelemattomuudesta,
varoitukseksi ja opiksi muille
Äitini itki ja niin tein minäkin.
Tajusin ensi kertaa, mitä on epäoikeudenmukaisuus.

Suomalainen ahven

Ystäväni
Ystäväni odottaa minua marketissa,
ihan sisäänkäynnin vieressä.
Hän on lähes ainoa, joka minulla enää on.
Useimmat lepäävät jo Malmilla.
Tätäkin ystävääni näen yhä harvemmin.
Elämä on tiukkaa, raha ei riitä edes ruokaan,
saati sitten kunnon ystävyyteen,
vaikkei sitä muka mitata rahassa.
Silti minä olen vähään tyytyväinen.
Olen heti iloinen, kun hän vilkuttaa minulle.
Tyydyn niihin pieniin murusiin,
jotka osakseni saan,
Joskus kuitenkin suutun, koska ystäväni on ahne.
Hän vie minulta kaiken, pientä eläkettänikin hän vainoaa.
Mitä hyödyttää sellalinen ystävyys,
jossa toinen vain antaa ja toinen ottaa.

Katselin Avara luonto-ohjelmaa.
Siinä kirjokalat ja muut semmoiset
etelän merielävät uiskentelivat lämpimässä
vedessä korallien keskellä.

Pitäisiköhän lopettaa koko seuranpito?
Ja mitähän hyötyä siitäkin olisi?
Kyllä hänellä riittää kysyntää.
Olen minä sen niin monta kertaa huomannut.

Helppoa oli mokomien elämä.
Kun tuli nälkä, ei kuin kita ammolleen.
Jo tuppautui kaikenlaista korentoa
ja äyriäistä suuhun nälkää torjumaan.

Huomenna on eläkepäivä. Suru pois!
Marketti aukeaa seitsemältä.
Silloin tuttu kassarouva vaihtaa setelini kolikoiksi.
Onnea peliin, hän toivottaa herttaisesti.

Rupesin kunnioittamaan suomalaista ahventa.
Se asustelee suomalaisisa vesissä,,
järvissä, lammikoissa, virroissa ja merissä.
Ei se kaipaa etelän vesiä. se viihtyy Suomessa.
Talvi on pitkä, järvi jäässä, ruokaa niukalti.
Hyvin ahven silti pärjää, karaistunut suomalainen kun on.
Päivät se etsii parvessa sapuskaa, mutta nukkuu yöt yksin,
jörö suomalainen kun on.
Suomalanen ahven ansaitsee mielestäni oman merkkipäivän.
Se on sentään kansalliskalamme. Ehdontankin päiväksi huhtikuun
seitsemättä. Silloin juhlii Ahvo. Ahven sopii hyvin siihen perään.
Huhtikuussa on myös ahvenen kutu. Olisikohan syytä liputtaa?
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K-MARKET PIHLAJISTON
VÄKI TOIVOTTAA KAIKKI
SYDÄMELLISESTI TERVETULLEIKSI!

Nähdään kaupalla!

23

Viikin kampuksella
Suomen ensimmäinen
miehittämätön R-kioski!

Lataa sovellus
kioskikäyntiä
varten:
App store

Google Play

R-KIOSKI VIIKIN KAMPUS VIIKINKAARI 11
MA-TO 8.00–20.00 | PE 8.00–18.00 | LA 10.00–16.00

UUSIA VUOKRA-ASUNTOJA PIHLAJISTOSSA!
S E N I O R I TA L O
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Varaa sinulle sopiva
aika ja tule katsomaan
kalustettuja malliasuntoja!
Hattelmalantie 2c, Helsinki
010 315 4140
www.pihlajistonsointu.fi
vuokraus@pihlajistonsointu.fi

PIHLAJISTON

SOINTU

Muuta jouluksi uuteen kotiin - Pihlajiston Sointuun!
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