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kevät on ollut historiallinen maailman tapahtumien johdosta. En kuitenkaan pureudu pääkirjoituksessa politiikkaan. Siihen ovat muut kanavat ja yhteisöt. Paikallislehden tarkoitus on keskittyä lähiympäristömme viihtyvyyden sekä yleisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tähän lehtemme jutut tarjoavatkin monta vinkkiä ja tarinaa. Toimituskunnan ja aktiivisten lähialueen kirjoittajien kanssa olemme saaneet sinulle kattavan lukupaketin: Kevään lehdestä löytyvät seurakunnan tulevat tapahtumat, kirjaston vinkkejä
virikkeelliseen arkeen, kuntoportaiden treeniohjeita, kuulumisia kaupungin OmaStadi äänestyksen tuloksista, tietoa tulevista tanssi- ja teatteritapahtumista, runoja sekä paljon muita tarinoita kehittyviltä
kulmiltamme sekä hieman myös naapurustosta.
Tämä ensimmäinen lehti jossa olen päätoimittajana mukailee vielä pitkälti edellisten lehtien linjaa.
Kenties suurimpana muutoksena on englanninkielinen osuus. Paikallislehden velvollisuutena on kertoa kuulumisia kaikille alueen asukkaille. Myös heille joiden kotikieli ei ole suomi. Toivon myös englanninkielisen osion lukijoilta palautetta sisällöistä, kenties myös omia kirjoituksia tuleviin lehtiin.
Alueemme kehittyy jatkuvasti. Myös tämä lehti. Kun siis mieleesi tulee julkaisukelpoinen juttuidea,
niin laita meille viestiä Facebookissa Pihlajisto-Viikinmäki -asukasyhdistyksen sivuilla tai minulle sähköpostia. Yhdessä tekemällä asioista saadaan parempia.
Lopuksi haluan kiittää Anna-Lisaa ja muita toimituskunnan jäseniä. Toimituskunnan kanssa on ollut
mukava työstää tätä ensimmäistä numeroa. Iso kiitos myös ilmoittajille. Ilman heidän tukeaan
emme pystyisi maksamaan lehden painatusta ja paperia. Sinä, arvoisa lukija, olet kuitenkin
tärkein. Kiitos Sinulle ajastasi lehtemme parissa nyt ja jatkossa. Pidetään itsestämme, toisistamme sekä Pihlajisto-Viikinmäki -alueestamme hyvää huolta. 
Kalle Mäkinen
päätoimittaja

Pääkirjoitus

Parahimmat Pihlajisto-Viikinmäki -alueen asukkaat ja lehden lukijat,

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!
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Viestikapula vaihtuu

Puheenjohtajan
terveiset
Vanha sanonta, ei kahta ilman
kolmatta pitänee hyvin paikkansa, kun
mietitään näitä tämän hetken kriisejä, joista kolmanneksi nostan jalkakäytävien liukkauden.
Liukkaus aiheuttaa talvesta toiseen suuret määrät
onnettomuuksia ja nurin menoja sekä niistä johtuvia murtumia ja muita kolhuja, kuormittaen äärirajoilla olevia terveyskeskuksia ja asemia.
Tapaturmien kustannukset ovat viisinkertaiset katujen kunnostuskustannuksiin verraten, puhumattakaan kivuista ja säryistä joita kaatumiset aiheuttavat, murtumat eivä täysin parane koskaan.
Etelään nämä vaihtelevat talvet ovat tulleet jäädäkseen, kasvihuoneilmiötä ei ole näköpiirissä ja
tästä syystä pitäisi satsata enemmän järkevään talvikunnossapitoon.
Tätä kirjoittaessa ollaan onneksi pahin liukkaus
ohitettu ja kovaa vauhtia kohti kevättä ja
aurinkoa mennään, olkaamme iloisia
tästä. 
Kevätterveisin
Tenho Kellokangas

Sisältö

Asukaslehtemme on monen vuoden hakemisen jälkeen
saanut uuden päätoimittajan, Kalle Mäkisen. Tervetuloa
joukkoomme Kalle.
Edellisen päätoimittajan Tuula Suksin jälkeen minä olen
toiminut lehden koordinaattorina eli olen osana toimitusta ollut mukana työstämässä lehteä, koonnut valmiit jutut
ja lähettänyt ne taittajalle painoon. Nyt siirrän viestikapulan Kallelle.
Työ lehden parissa on ollut opettavaista, palkitsevaa, joskus myös stressaavaa kun määräajat paukkuvat. Lehden
saama palaute on ollut pääsääntöisesti myönteistä, lehden ilmestymistä odotetaan ja moni kertoo arkistoineensa kaikki lehdet.
Lehden koordinaattorina olen saanut olla mukana kertomassa asukasyhdistyksen toiminnasta alueen asukkaille. Lehdessä on julkaistu juttuja ja kuvia tapahtumista, retkistä ja kannanotoista. Olen seurannut alueemme palveluiden supistamista, Raidejokeriradan rakentamista ja tutustunut mielenkiintoisiin henkilöihin kuten alueellamme
asuviin seniorimaailmanmestareihin. Yhteistyö koulun
kanssa on näkynyt koululaisten omina juttuina. Lehteen
ovat kirjoittaneet monet alueen asukkaat meitä kaikkia
kiinnostavista aiheista.
Nyt tämä vaihe on loppu, toki jatkan osana toimitusta.
Toivotan onnea ja menestystä Kallelle tärkeässä työssäsi. 
Anna-Lisa Korhonen

Painossa olleen ruuhkan takia lehden jakelu viivästyi.
Tämän takia osa juttujen päiväyksistä saattaa olla vanhentuneita. Pahoittelemme.
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Summary in English
As we know this springtime has
been historic due to world events.
However, the purpose of this local
newspaper is to focus on promoting the comfort and general wellbeing of our immediate surroundings. The stories in our magazine
offer many tips and stories for this.
Together with the editorial staff
and active writers, we have provided you with a comprehensive
reading package.
This first publication where I am
the editor-in-chief still largely follows the line of previous editions.
Perhaps the biggest change is this
English part. This is because I see a
local newspaper as having a duty
to bring all residents of the area
closer to each other. Also, those
who do not speak Finnish fluently.
Some highlights
of the articles in this edition
OmaStadi participatory budgeting
results for the 2022-2023 period
have been selected. Implementation and building will start in small
steps. Most notable in our area
will be a renewal of resting places along the Vantaa River. Also, the
diversity of the wildlife will be improved among the facilities in the
recreational areas. In case you did
not know, the city of Helsinki has
allocated a big chunk of money
to neighbourhoods: This money
from the city budget is used for local projects. You can vote and influence how the money is spent.
Read more on this in
https://omastadi.hel.fi
Sonja Fors from K-market Pihlajisto sends greetings to all customers. She points that all product
wishes are very welcomed. K-Market operates in an agile way and

is able to modify its product offerings even on a weekly basis.
The church and city Library services have also provided several tips for your daily life: Did you
know that Viikki Library provides
free tickets to the natural history
museum. You may even borrow
binoculars for your nature visits.
Visit the Library to find out more
about nature-related free services during 21.5. event. The church
also has several upcoming activities such as a flea market on Sunday 15.5. at Viikki church, and barbeque evening on Tuesday 7.6. at
Harjannetie 44, 5-7 P.M. Moreover,
did you know about the lunch on
Tuesdays at Pihlajisto Mesta? What
about the free language courses
on Thursdays afternoon at Pihlajamäki church: Check the church
pages to find out more https://
www.helsinginseurakunnat.fi/
“Taidetekoja” is a series of cultural
events that will take place around
Pihlajisto. One example of this is
Pihlajamatka. This is a walking
performance that brings a person’s
relationship to the surrounding
nature closer. The work seeks moments of calm, and presence amid
the noise of the highway and highrise buildings. These guided artbased excursions include exercises
that strengthen creativity, well-being and presence while walking.
You can register for trips taking
place 8.6. / 9.6. / 16.6. / 18.6.
taidetekoja@gmail.com Ask
about other creative events also
from that email. And, these are all
free of charge!

sälpä playground. In the summer,
there are camping activities for
schoolchildren and small activities
for families with children.
More information about Playground activities and affiliations
can be found on Facebook, Instagram (@lpsalpausselka) and the
City of Helsinki website.
Our region is constantly evolving; new constructions and better
city infrastructure. Also, this publication is transforming. So when
you come up with a publishable
idea, send us a message on Facebook on the Pihlajisto-Viikinmäki
residents’ association website or
email me. Doing things together
makes things better.
Finally, I would like to thank Anna-Lisa and the other members of
the Editorial Board. It has been a
pleasure to work with the editorial staff on this first volume. A big
thank you also to the announcers.
Without their support, we would
not be able to pay for the magazine’s printing. Also, this high-quality paper is very expensive. However, you, dear readers, are the most
important. Thank you for your time
with our edition today and in the
future. Take good care of yourselves, each other and our Pihlajisto-Viikinmäki area. 

Salpausselkä playground will
be open from 4 July to 10 August.
The nearest park open in June can
be found in Pihlajamäki, the Maa-
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Vinkkejä kuntoportaille
TEKSTI ja KUVAT: Kalle Mäkinen

Pihlajiston nurkille ilmestyivät viime syksynä upeat kuntoportaat.
Kävimme Fit Pihlajiston ohjaajien Karoliinan ja Suvin kanssa
tutustumassa niihin tarkemmin.
Mitä muuta niissä voi tehdä kuin kävellä ylös ja alas?
– Voit ihan vain kävellä tai juosta. Tämän lisäksi voit tehdä hyppyjä, (askel)
kyykkyjä ja kaikenmoisia koordinaatiota harjoittavia liikkeitä.
(Jättäisin sanan askel pois, koska on erilaisia kyykkyjä mitä voi tehdä).
Kuinka usein portaille kannattaa tai on järkevää mennä?
– Rankkoja treenejä voi tehdä (muutaman) viikossa. Kevyttä kävelyä voi
tehdä vaikka joka päivä. Muista kuitenkin ettet vertaile itseäsi naapurin
Markkuun tai Pirkkoon. Kaikilla on eri kuntotaso ja elämäntilanne. Jokainen tekee kävelyn tai treenin omista lähtökohdistaan ja päivän kunnon
mukaan. (Pari parempi tai 1-2 kertaa viikossa).
Ohessa vinkkejä porrastreenin koostamiseen:
Lämmittely:
1-2x kävely portaat ylös
1-2x juoksu (halutessaan)
Nivelten pyörittely (varpailta kantapäille nousu, polvien ja lantion
pyörittelyä yms.)
Näitä lämmittelyosion liikkeitä voit tehdä useamman kerran viikossa.
Treeni:
Voimaa harjoittavat:
1-2x askelkyykky
(pakarapotkulla/polven nostolla)
1-2x tasahypyt
(hypytön: askel + kyykky)
1-2x luisteluloikat
(vauhdittomana askeltaen)
Vauhtia harjoittavat:
1-3x spurtit
(tasavauhdilla tai kasvavalla vauhdilla). Nämä ovat osana rankkaa
treeniä ja kannattaa tehdä ne silloin kun olet levännyt ja pystyt tekemään ne täysillä.
Koordinaatiota harjoittavat liikkeet:
1x toinen jalka johdattaa
(astu oikealla, tuo vasen viereen. Tee lyhyt pätkä ja vaihda toinen jalka
johdattamaan)
1x 2 eteen 1 taakse
(sama periaate kuin edellinen, mutta vaihda jalkaa vuorotellen)
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Runot: Mirja Kärkkäinen

Tätä päivää!
Nyt meitä paljon koetellaan
maailman meno meitä horjuttaa.
Huolta monta nousee pintaan
onko tällä järjettömyydellä hintaa.
Miten pystyisin auttamaan
kaikkialta kuulee infoa vain vakavaa.
Miten tätä voi käsittää
vaikuttaa tämä monen elämään.
Levottomaksi tekee mielen
lapsen, naisen ja miehen.
Nämä koordinaatiota harjoittavat liikkeet voidaan ja kannattaakin aluksi tehdä rauhallisesti. Ne ovat jopa eräällä tavalla
mieltä rauhoittavia:
aivojen täytyy keskittyä ohjaamaan
lihaksistoa jolloin muut ajatukset
unohtuvat. Myös näitä voit tehdä
useamman kerran viikossa osana
kevyttä arkiliikuntaa (tai osana lämmittelyä).
Lisänä voit tehdä yläkropan
treenin porrastreenin loppuun:
Muutamat punnerrukset kaidetta
vasten tai vaikka alhaalla laitteissa
dippejä.

Älä jää yksin pohtimaan
älä jätä ketään yksinään murehtimaan.
Asiat voivat ahdistaa
vaihda vaikka kanavaa.
Tapaa, soita ja puhutaan
kaikesta mukavasta myös välillä rupatellaan.

Silta
Silta katseen vangitsee
ohi kulkiessaan sitä pysähtyy ja siltaa katselee.
Kauniina illan hämärässä sillan valot valaisee
ajatukset lepää Vantaan joki virtaa alla sen hiljalleen.

Vinkkejä voit etsiä netistä, käytä hakusanaa “porrastreeni”.
Laita myös toiveita toimitukseen
tai ohjaajille Fittiin. Syksyn lehteen
teemme jatkojutun, jossa kerromme lisää ideoita aktiiviseen arkeesi.
Mikäli tarvitset apua porrastreeniin, hyvinvointiin, tai muuhun treenaamiseen, ole yhteydessä Fit Pihlajiston valmentajiin. Karoliina Vepsä puhuu voimaharjoittelun puolesta niin elämäntapamuuttujille,
aloittelijoille kuin edistyneemmille
treenaajillekin, ja hän opiskelee tällä hetkellä myös fysioterapiaa. Suvi
Kontion vahvuudet löytyvät toiminnallisista treeneistä sekä liikunnan
aloittamisen motivoimisesta. 
Trainereiden yhteystiedot löydät
Fit Pihlajiston sivuilta
https://www.pihlajisto.ole.fit/
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Helsinkiläiset äänestivät OmaStadissa siitä,
miten kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa
OmaStadi on Helsingin kaupungin
tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Tällä kierroksella kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ehdotusten toteuttamiseen.
OmaStadi-äänestys järjestettiin
viime lokakuussa toista kertaa. Yli
47 000 helsinkiläistä äänesti suosikkejaan kaupunkilaisten tekemien ehdotusten joukosta. Koillisen suurpiirin alueella äänestysaktiivisuus nousi hieman edellisestä
OmaStadi-äänestyksestä, joka järjestettiin vuonna 2019.
”Koillis-Helsingin asukkaiden tekemät ehdotukset olivat ilahduttavan monipuolisia ja innovatiivisia.
Äänestyksessä menestyneiden ehdotusten teemoissa korostuvat lähiluonto, liikunta ja ulkoilu”, sanoo
koillisen suurpiirin stadiluotsi Lotta
Jäättelä.
Alueen määräraha OmaStadissa on tällä kierroksella yli 1,1 miljoonaa euroa. Syksyn äänestyksessä
oli mukana yli 40 koillisen Helsingin
kehittämiseen liittyvää ehdotusta. Kokonaisuudessaan OmaStadiehdotuksia oli äänestyksessä lähes
400 ja toteutukseen eteni yhteensä

KUVAN TEKIJÄ: Minna Alanko
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75 ehdotusta, joista koillisen suurpiirin alueelle sijoittuu seitsemän.
Koilliseen niittyjä,
sammakkolampia, levähdyspaikkoja ja kesäkanoja!
Koillisen suurpiirin alueella eniten
ääniä sai ehdotus, jossa toivotaan
Vantaanjoen rantaan levähdys- ja
oleskelupaikkoja. Lisäksi Vantaanjoen alueella toteutetaan vieraslajien torjuntaa edistävä ehdotus. Ehdotus Koillisen lähiluonnon puolesta, kukkaniittyjä ja lammikoita
täynnä elämää tuo kaupunkiin lisää
niittyjä ja lisäksi Viikinmäen sammakko- ja rupikonnayhteisöille on
ehdotuksessa esitetty oma lammikkoa tai lammikoita.
Äänestyksessä menestyivät myös
ehdotus Grilli - tai nuotiopaikka ulkona oppimista ja virkistäytymistä
varten ja Frisbeegolfratoja ja harjoittelupaikkoja Helsinkiin, jossa
esitetään harjoittelupaikkojen kunnostamista ja uusien harjoituskorien lisäämistä koillisen suurpiirin
alueella.
Suutarilassa sijaitsevaan leikkipuisto Linnunrataan OmaStadi-ehdotus tuo kesäkanoja ja näin ollen

vanha kesäeläinten hoitoon liittyvä
perinne jatkuu. Malmin lentokenttää kiertävän ulkoilureitin palveluiden parantamiseen liittyvä ehdotus keräsi myös paljon ääniä. Ehdotuksessa toivotaan muun muassa
olemassa olevien liikunta- ja luontopalvelujen kehittämistä sekä lintulavaa tai -tornia lisättäväksi alueelle.
Ehdotusten toteutuksen tarkempia yksityiskohtia, kuten sijainteja
ja toimenpiteitä, tarkennetaan vielä toteutussuunnitteluvaiheessa
ja kaupunkilaisten on mahdollista
osallistua myös tähän vaiheeseen
eri tavoin.
Ehdotusten toteutus
käynnistyy porrastetusti
vuosien 2022 ja 2023 aikana
Ehdotusten toteutusta valmistellaan nyt kaupungin toimialoilla ja
ehdotuksille tullaan tekemään tarkemmat suunnitelmat tämän vuoden aikana. Toteutettavien ehdotusten suuren määrän vuoksi toteutus porrastetaan vuosille 2022
ja 2023.
Joitakin ehdotuksia tarkennetaan vielä kaupunkilaisten kanssa

TEKSTI: Lotta Jäättelä
KUVAT: Minna Alanko

esimerkiksi verkkokommentoinnin kautta. Toisten ehdotusten tiimoilta järjestetään todennäköisesti myös vuorovaikutustilaisuuksia.
Kaupunkilaisten on siis mahdollista osallistua ja vaikuttaa eri tavoin –
riippuen kunkin ehdotuksen luonteesta.
https://omastadi.hel.fi/ -sivustolle lisätään tämän kevään aikana
tietoa toteutussuunnittelun etenemisestä ja vuorovaikutuksesta ja
siellä kannattaakin seurata itseä kiinnostavien ehdotusten tilannetta.
Valmistelu on jo kovassa käynnissä ja pyrkimys toki on, että mahdollisimman pian pääsemme näkemään kaupunkilaisten mahtavat
ideat käytännössä! 

Kipa on uusi Stadiluotsi Koillisella suurpiirillä!
Hei! Olen Kirsti Kallansalo, tuttavallisemmin Kipa ja aloitin huhtikuun alussa Stadiluotsi Lotta Jäättelän äitiysloman sijaisena. Koillinen on minulle hyvinkin tuttu. Olen työskennellyt Helsingin kaupungin
nuorisopalveluilla Jakomäen, Tapulikaupungin, ja Puistolan nuorten alue- ja osallisuusohjaajana. Stadiluotsina tehtäväni on edistää kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia sekä tarjota tukea ja neuvoa osallistuvan budjetoinnin eri vaiheissa. Minuun voit olla yhteydessä kaikissa Helsingin kaupungin
palveluihin liittyvissä osallisuus - ja vaikuttamiskysymyksissä. Parhaiten saat minut kiinni sähköpostitse
kirsti.kallansalo@hel.fi

Tehdään yhdessä kaikille parempaa Helsinkiä!

KUVAN TEKIJÄ: Minna Alanko
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Haluatko taloTsemppariksi?
TEKSTI ja KUVAT: Anna-Lisa Korhonen

Asukasyhdistyksen vuosikokouksessa 5.4. suunnittelija Tiina Mattila esitteli meille Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla ohjelmaa. Digitsemppari Sari Matero kertoi digikoulutuksesta. Tiina kertoo, että
nyt koronan jälkeen yritetään löytää ja innostaa senioriväkeä mukaan toimintaan.
Ikäinstituutti kehittää, kouluttaa,
tutkii ja julkaisee materiaalia ikäihmisten toimintakyvyn ja osallisuuden edistämiseksi. Ikäinstituutti tekee tiivistä yhteistyötä kuntien ja
järjestöjen kanssa. Tarkoituksena
on lisätä ikäihmisten liikuntaa ja
liikkumista sekä parantaa mielen
hyvinvointia.
Yhdessä kotikulmilla -toimintaa

on ollut viiden vuoden ajan. TaloTsemppareita on koulutettu noin
300. Pihlajisto Pihlajamäen alueelle toimii jo muutama Kotikulmilla
kerho. Ajatuksena on, että lähellä
kotia voi osallistua koulutettujen
taloTsemppareiden ohjaamaan tekemiseen. Osallistuminen on maksutonta. Päätavoitteena on yhdessä oleminen, voidaan pelata pelejä, järjestää tietovisoja, pitää tuolijumppaa, kahvitella, kävellä jne.
Toimintaan voivat osallistua kaiken
ikäiset kiinnostuneet.
Toiminta voi tapahtua kerhohuoneissa, pihalla tai lähialueilla. Tapahtumat suunnitellaan yhdessä
osallistujien kanssa, alussa luodaan
yhteiset säännöt.

Toiminta tapahtuu lähellä kotia,
siihen on helppo osallistua, yhdessäolo lisääntyy ja asukasviihtyvyys
kasvaa. Parhaimmillaan voi löytää
uusia ystäviä.
Digitsemppari Sari Matero avustaa digiloikassa. Hän jalkautuu Helsingin alueelle ja kiertää avustamassa digitaalisten laitteiden käytössä. Näin voidaan osallistua etänä esim. tuolijumppaan. Helsingin
kaupunki tukee tätä koulutusta.
Uusia taloTsemppareita haetaan kaiken aikaa, valmennuskoulutuksia on pitkin vuotta. Paitsi taloTsemppareira alueeltamme haetaan myös uusia kiinnostuneita
taloyhtiöitä. Kotikulmilta toiminta
voi antaa uusia ideoita jo olemassa
olevaan toimintaan. 
Mikäli olet kiinnostunut tästä
toiminnasta, ota yhteyttä Tiinaan.
tiina.mattila@ikainstituutti.fi
puh. 040 358 6314

Tiina Mattila ja Sari Matero
esittelemässä Yhdessä kotikulma
ohjelmaa vuosikokouksessamme.
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Kotivara: Mikäs se on?
TEKSTI: Tenho Kellokangas ja Kalle Mäkinen

Kotivara (jota myös hätävaraksi kutsutaan) on jokaiseen kotitalouteen kuuluva varmuusvarasto. Se tarkoittaa kotiin varattavaa tavaraerää, jonka tarkoitus on turvata noin viikon pituinen selviytyminen poikkeusolosuhteissa. Kotivara sisältää perheen ruokatottumusten mukaisia elintarvikkeita ja vettä (noin 2 litraa juomavettä päivässä henkeä kohden). Kotivaraan voidaan joutua turvautumaan esimerkiksi sähkökatkon, vedentulon väliaikaisen pysähtymisen, sairastumisen, häiriötilanteen, suuronnettomuuden tai muun väestönsuojelun
tilanteissa.

Yhteenvetona:
¦ Varaa juomavettä, vesikatkon varalle.
¦ Ruokaa:
Esimerkiksi hyvin säilyviä säilykkeitä, kuivattuja
hedelmiä, näkkileipää ja muita kuivia ruokia.
¦ Taskulamppu + riittävästi toimivia paristoja.
¦ Radio + paristoja: tämä jotta voit kuunnella
viranomaisohjeita.
¦ Hygieniatarvikkeita.

Mitä mukaan väestönsuojaan?
Ohessa esimerkki. Lista voi toki olla kattavampi ja tuunaa sitä omien mieltymysten ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
¦ Ota suojaan hyvin säilyviä, ilman valmistusta
nautittavia ruokia n. 2-3 vrk varalle.
¦ Suojissa on oma vesipiste juomista varten.
¦ Ruokailuvälineet ja tölkinavaaja.

¦ Lääkevarasto:
joditabletteja ja henkilökohtaiset lääkkeet.

¦ Henkilökohtaiset lääkkeet sekä
haavanhoitovälineet.

¦ Mahdollisten lemmikkien ruoat.

¦ Henkilökohtaiset hygieniatarpeet,
pyyhe ja saippua.

¦ Mahdollisesti retkikeitin pitkäkestoisen
sähkökatkon varalle.

ENTÄPÄ VÄESTÖNSUOJAT?
Vaaran laadusta riippuu, suojaudutaanko tavallisiin sisätiloihin vai väestönsuojaan. Väestönsuojat on rakennettu lähinnä sodan ja siihen verrattavien poikkeusolojen varalta.
Normaalioloissa yllättävältä säteily-tai kaasuvaaralta
suojaudutaan ensisijaisesti sisätiloihin.
Säteilyonnettomuudessa oman kodin sisälle suojautuminen ja ilmanvaihdon pysäyttäminen ovat riittäviä
toimenpiteitä.
Muista kuitenkin, että suojautumiskäskyn ja ohjeistuksen antaa aina viranomainen.

¦ Vuodevaatteet, makuupussi, makuualusta,
peitto ja tyyny.
¦ Taskulamppu ja varaparistoja.
¦ Joditabletit alle 50 vuotiaille
(seniorien ei ole tarvetta käyttää).
¦ Ajanvietettä, pelejä, kirjoja, paperia, kyniä ja
vaikkapa musiikkia.
¦ Korvatulpat jos kärsii vaimeasta melusta.
			
			

Muista, että suojaan ei saa tuoda:
¦ Alkoholia, huumeita, aseita.
¦ Lämpöä tuottavia laitteita.
¦ Voimakkaasti tuoksuvia tuotteita.
¦ Tupakointi on suojassa kielletty.

¦ Suojaan ei saa tuoda myöskään lemmikkejä
tai kotieläimiä.

Ja loppujen lopuksi maltti on valttia:
Kuuntele viranomaisohjeita ja noudata niitä.
Tarkat ja päivitetyt ohjeet löydät kaupungin virallisilta
sivuilta: https://www.hel.fi/pela/fi/vaestonsuojelu/
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Taidetekoja 00710 Facebook
https://www.facebook.com/Taidetekoja-00710-104378062206656
Taidetekoja 00710 Instagram
https://www.instagram.com/taidetekoja_00710/
Lisätiedot, ilmoittautumiset ja varaukset:
Taidetekoja 00710 tuottaja, Henrietta Ikonen
taidetekoja@gmail.com
+358 50 305 4251
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Hetki Aikaa -esityskioskin taidelahja
Pihlajiston Mestassa.

KUVA: Henrietta Ikonen

Helsingin malli on osallistavan ja
alueellisen kulttuurityön malli, jossa taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan perinteisten teatteri- ja esitystilojen ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Nyt alkanut hankekausi vuosille 20222024 on kolmas laatuaan ja Pihlajisto-Pihlajamäki on yksi prioriteettialueista.
Helsinki mallin taidetoimijat alueella ovat: Suomen Kansallisteatteri (teatteri), Tanssiareena ry/
Liikkeellä marraskuussa (tanssi) ja OSIRIS teatteri(monitaide).
Toimijat jalkautuvat työskentelemään asuinympäristöihin lähelle
asukkaiden arkea yhdessä ja erikseen sekä tiedottavat yhteisesti
toiminnastaan TAIDETEKOJA00710
otsikon avulla.
Taidetekoja00710 on yhteisöllinen teatterihanke, jossa esittävän
taiteen ammattilaiset ja teattereiden aluetaiteilijat jalkautuvat toteuttamaan asuinaluelähtöistä taidetoimintaa yhdessä kohdealueen
asukkaiden kanssa vuosina 20222024. Taidetekoja synnyttää alueelle
esityksiä ja tapahtumia ja osallistavaa toimintaa, joka inspiroituu alueen ihmisistä ja alueen ympäristöstä. Kukin hankkeen toimijoista tuo
monitaiteelisia esityskonsepteja ja
työpajoja alueelle yhteistyössä alueen paikallistoimijoiden kanssa. 

KUVA: Eveliina Aaltonen

on yhteisöllinen teatterihanke
asukkaiden kanssa
vuosina 2022-2024

Pihlajamäen lähiöteatterin
esiintyjät pilkillä S-Marketissa ja
8-vuotias tuomari arvioimassa

KANSALLISTEATTERIN ESITTELY JA TOIMINTA
Kansallisteatterin osuudesta vastaa
Kansallisteatterin yleisötyö YTYÄ! ja
aluetaiteilijat: Eveliina Heinonen,
Ann-Mari Ohtamaa, Anni Pellikka ja Jessica Salo.
Yleisötyön tavoitteena on laajentaa ja syventää teatterin ja yleisön suhdetta sekä lisätä teatterin
saavutettavuutta. Vastaavia aluehankkeita on yleisötyössä aiemmin
toteutettu Pikku Huopalahdessa 2012–2013, Kontulassa 2013–
2015, Maunulassa 2016–2018 ja
2019–2021 Kaarelassa.
Ohjelmistossa keväällä
Kansallisteatterin Hetki Aikaa -esityskioski on ilmestynyt erilaisiin
paikkoihin ja tilaisuuksiin maalishuhtikuussa Pihlajiston ja Pihlajamäen alueella tehden esityksiä
aina yhdelle ihmiselle kerrallaan.
Kioskeissa vietettiin nimensä mukaisesti hetki yhdessä ja tuokion

lopuksi Kansallisteatterin taiteilijat improvisoivat pienen taidelahjan perustuen yhdessä vietettyyn
hetkeen. Ensimmäinen Hetki Aikaa
vieraili Pihlajiston Mestassa naistenpäivänä.
Mielimaisemissa -taidekävelyt ovat vieneet ryhmiä löytöretkille tuttuihin ympäristöihin, luoden sekä uusia tapoja havainnoida ympäristöä sekä löytää turvan
ja juurtumisen paikkoja. Löytöretkiä järjestettiin huhtikuun puolivälistä toukokuun alkuun ja mukana
oli erilaisia ryhmiä vauvaperheistä
ja koululaisista eläkeläisiin.
Lähiöhoitajat - yhteistyö Pihlajamäen lähiöteatterin kanssa on yllättänyt paikallisia tuomalla yllättäviä esityksiä arjen keskelle. Lähiön
Pilkkikisoissa Ostarin S-marketissa
nähtiin erikoisia pilkkijöitä ja tempauksen ideana oli herättää nukkuva lähiö pilkkimästä kiirastorstai-

na. Huhtikuun lopulla Pihlajamäen
asukastalossa aateloitiin siellä vieraillleita henkilöitä Pihlajamäen Aateliset -yllätysteon nimissä.
Taiteen istutustalkoot 19.20.5. olivat Pihlajamäen Nuorisotalon edessä tapahtuva taiteellinen tapahtuma ja juhla, joissa
konkreettisesti istutimme uusia
juuria kaupunkitilaan. Istutustalkoissa pääsi kokemaan yllättäviä
esityksiä, taidetekoja ja taidetehtäviä kaupunkitilassa. Näihin istutustalkoisiin olivat kaikki tervetulleita!
Kansalliteatterin syyskauden ohjelma on suunnitteilla. Kaikki osallistuminen on maksutonta! 

jatkuu...
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OSIRIS TEATTERIN ESITTELY JA TOIMINTA

TEKSTI: Henrietta Ikonen

OSIRIS teatteri on helsinkiläinen
ammattiteatteri, jonka esityksissä
yhdistyvät teatteri, tanssi ja musiikki. OSIRIS teatterin esitykset nousevat teemoista: luonto ja ihminen,
eri kulttuurien kohtaamiset ja eri
ikäpolvet yhdessä. OSIRIS esiintyy
vaihtuvissa esityspaikoissa – metsässä, hoivayhteisöissä, teattereissa ja kulttuurisaleissa. OSIRIS tuottaa monitaiteellisia esityksiä, joissa
kohtaaminen ja aistielämykset ovat
vahvasti läsnä. OSIRIS teatterin toiminta on alkanut vuonna 1997.
OSIRIS teatterin ohjelmasta vastaavat: ohjaaja Liisa Isotalo sekä
taiteilijat Riikka Siirala ja Hanna Pihko. Lisäksi esityksissä toimii
freelancereina muusikoita, näyttelijöitä, koreografeja, kuvanveistäjä,
valokuvaaja ja äänisuunnittelija.

talojen keskellä. Pihlajamatkat alkavat kesäkuussa ja niitä järjestetään
myös elo-syyskuussa. Pihlajamatkoille voi ilmoittautua yksityishenkilönä 8.6./9.6./ 16.6. /18.6. osoitteessa taidetekoja@gmail.com
Ryhmille on tarjolla Luontolumo-retkiä lähiluontoon. Ohjatuilla taidesisältöisillä retkillä tehdään
kävelyn lomassa luovuutta, hyvinvointia ja läsnäoloa vahvistavia harjoituksia. Luontolumo-retkiä voi
tiedustella kesä-, elo- ja syyskuussa.
Toiminta on osalllistujille maksutonta. 

Osiriksen tulevaa ohjelmaa
Minun Elämäni -esitykset ja työ-

pajat tekevät näkyväksi maahanmuuttajataustaisten naisten tarinoita. Eri taiteenlajeja yhdisteleviä
esityksiä nähtiin toukokuussa Pihlajiston Mestassa sekä Helsingin
yhteiskoulun lukiossa. Esityksiä ja
työpajoja tulee lisää syyskaudella
ja esityskausi huipentuu lokakuussa Malmitalossa nähtäviin näyttämöteoksiin 20. ja 25.10.
Vahva ja Hellä -esitykset tuovat eri ikäpolvia yhteen vauvoista
ikääntyneisiin ja näitä lämminhenkisiä sanattomia musiikkiesityksiä
toteutettiin toukokuun alussa senioreille ja vauvaperheille Pihlajiston
Soinnun tiloissa. Vahva ja Hellä -esityksiä tulee lisää kesä- ja elokuussa.
Pihlajamatka -kävelyesitykset
lähentävät ihmisen suhdetta ympäröivään luontoon ja teoksessa
etsitään rauhoittumisen, pysähtymisen ja läsnäolon hetkiä moottoritien kohinan ja korkeiden kerros-

OSIRIS teatteri, Naisen Peili - Minun Elämäni työryhmää.
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https://osiristeatteri.fi/
Varaukset ja ilmoittautumiset:
Taidetekoja 00710 tuottaja
Henrietta Ikonen
taidetekoja@gmail.com
+358 50 305 4251

Lehti lähti jakeluun viiveellä painossa olleen kiireen takia. Tämän takia osa sivujen 15 ja 17
päiväyksistä saattaa olla vanhentuneita lehden jakelun hetkellä. Pahoittelemme tilannetta.

Jälkiä marraskuusta kutsuu tanssitaiteen pariin – tutkimaan meitä
ympäröivää maailmaa, jonka jaamme läheisesti muiden lajien kanssa
TEKSTI: Heidi Hattunen

Liikkeellä marraskuussa on yli
30-vuotta pääkaupunkiseudulla
toiminut kansainvälinen nykytanssifestivaali, joka perinteisesti ajoittuu marraskuulle. Nyt Liikkeellä
marraskuussa levittäytyy ajassa ja
alueellisesti tuomalla kansainvälistä tanssitaidetta osaksi Taidetekoja 00710, Jälkiä marraskuusta toiminnan muodossa.
Toukokuussa Jälkiä marraskuusta ohjelmisto kutsuu alueen asukkaat tanssitaiteen pariin, tutkimaan
meitä ympäröivää maailmaa, jonka
jaamme läheisesti muiden lajien
kanssa. Kuinka katselemme ja koemme lähiympäristöjämme? Kuinka olemme vuorovaikutuksessa
epäinhimillisten olentojen kanssa?
Keskiviikkona 18.5. klo 18 Matilda Aaltosen ja Veli Lehtovaaran
liikkeestä, kosketuksesta, äänestä ja
sanoista muodostuva esitys Performing Animalities – A Praxis. Esityslippu 00710 alueen asukkaille 5 €.
”Mitä tapahtuu, kun emme enää
määritä ihmistä eläimistä erillisenä,
vaan kiinnostumme eläimyydestä
perustavana osana ihmisyyttä. Tunnustamme olevamme osa eläinkuntaa, yksi olento lajien kirjossa. Minkä-

laista ymmärrystä tämä voi synnyttää muita eläimiä ja niiden esittämistä kohtaan?” - Matilda Aaltonen
Jälkiä marraskuusta toiminta sisältää ohjelmaa myös ryhmille. Matilda ja Veli vetävät nuorisotalolla esittävän taiteen ammattilaisille työpajan Minä ja muut eläimet
ja berliiniläiset taiteilijat Angela
Schubot & Jared Gradinger vievät alueen päiväkotilapsia kohtaamaan ympäröivää luontoa teoksessa YEW: kids.
Angela ja Jared työskentelevät
Helsingissä taidetta ja tiedettä yhdistävän Herbarium projektin parissa, joka luo uusiutuvia kohtaamisia luonnon ja taiteen kanssa. Herbarium on kolmivuotinen (20212023) projekti, kolmessa eri maassa: Kolumbian sademetsä, Suomen
kosteikko, metsä ja kaupunki sekä
Berliinin urbaani ympäristö. Osana
Herbarium projektia Jared ja Liikkeellä marraskuussa henkilökunta kerää 16.–20.5 äänitteitä ihmisten lapsuusajan puutarhamuistoja. Puutarhamuistoista syntyy ääniinstallaatio, joka tulee osaksi Liikkeellä marraskuussa -festivaalin
ohjelmaa 3.–13.11.2022.

”Kutsun sinut sulkemaan silmäsi
ja muistelemaan ääneen puutarhaa
lapsuudestasi. Se voi olla mikä tahansa puutarha; naapurisi, isovanhempiesi, koulumatkoilla päivittäin
ohittamasi tai perheesi. Vaikka lapsuudenkodissasi ollut ruukkukasvi
voidaan laskea puutarhaksi.
Pyydän sinua äänittämään muisteluasi puhelimellasi, tai millä tahansa äänityslaitteella hiljaisessa
paikassa.
Rakkaudella,
Jared”
Voit osallistua lähettämällä oman
lapsuutesi puutarhamuiston äänitteenä osoitteeseen: memorygarden@liikkeellamarraskuussa.fi.
Ohjeet: käynnistä ajastin (5 min),
aloita nauhoittaminen, kerro etunimesi, sulje silmäsi ja muistele ääneen. Kun aika on täynnä, lopeta
nauhoitus. 
Jälkiä marraskuusta toimintaa on
toukokuussa myös muualla Helsingissä. Lisätietoa sekä linkit ilmoittautumisiin ja lippujen ostoon löydät osoitteesta
www.liikkeellamarraskuussa.fi

English summary
Moving in November is an international contemporary dance festival, with over 30-year history in the Helsinki metropolitan area. Now through Helsinki City’s Helsinki model, in the frame of Taidetekoja 00710 project, the festival is spreading with Traces from November program, bringing contemporary dance into
00710 postal code area on May 16th to 20th.
Two Helsinki based artists Matilda Aaltonen and Veli Lehtovaara will present their performance Performing Animalities – A Praxis on 18th at 19:00 in the Youth Center. Tickets for 00710 area residents are 5 €.

During the week, there will also be events for groups such as nursery groups and dance professionals. Also, people’s garden memories are being collected as recordings. More information you
can find here www.movinginnovember.fi.
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Tervehdys Leikkipuisto Salpausselästä!
Alkuvuonna olemme saaneet nauttia suuresta määrästä lunta. Puistoon on rakentunut igluja, tunneleita, lumiukkoja ja lumimaalauksia.
Kevät tuli hitaasti, mutta varmasti.
Lumien sulaessa saimme pallopeleille ja mopoille leikkitilaa. Pikkuhiljaa leikkipuistotoiminta on siirtymässä normaaliin, jossa ulkotoiminnan lisäksi järjestämme jälleen
sisätoimintaa.
Leikkipuisto Salpausselässä järjestetään monenlaista toimintaa
aamupäivisin. Maanantaisin on ulkotoimintaa, jossa on ollut vaihtelevasti mm. pallopelejä, temppurataa ja keppiheppoja. Tiistaisin ja

keskiviikkoisin toimii leikkitoiminnan kerho Kultakalat, joka on suunnattu 2-4 vuotiaille kotihoidossa
oleville lapsille. Torstaisin MLL perhekahvilaan voi tulla tapaamaan
muita lapsiperheitä ja perjantaisin on Salpiksen perheaamu, jossa
vaihtuvin teemoin mm. askarrellaan, temppuillaan ja lauletaan.
Koululaisia meillä käy iltapäivisin sankoin joukoin säällä kuin
säällä. Turvavälit huomioiden pihallamme on myös tilaa pienemmillekin leikkijöille. Meillä koululaiset saavat viettää turvallista vapaa-aikaa leikkien ja touhuten ohjatusti ja vapaasti. Toivomme, että

saamme ensi syksylle jälleen mahtavan koululaisryhmän. Haku ensi
syksyn koululaisten toimintaan oli
21.3.-22.4.2022, mutta hakemuksia
otamme vastaan ympäri vuoden.
Hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät
leikkipuiston nettisivuilta.
Kesä 2022
Kesällä 2022 leikkipuisto Salpausselkä on auki 4.7.- 10.8. Lähin kesäkuun auki oleva puisto löytyy Pihlajamäestä, leikkipuisto Maasälpä.
Kesällä järjestetään leiritoimintaa
koululaisille ja pienten puuhia lapsiperheille. 

Lisätietoa meidän toiminnastamme
ja kuulumisistamme löytyy facebookista,
instagramista (@lpsalpausselka) ja
Helsingin kaupungin nettisivuilta.
Toivotamme
iloista loppukevättä
ja tulevaa kesää!
Tervetuloa leikkimään
Leikkipuisto Salpausselkään!
Terveisin,
Leikkipuisto Salpausselän ohjaajat

Yrityskylässä
Meidän luokka ja muut kuudesluokkalaiset kävivät Yrityskylässä maanantaina, 21.3. Meidän luokalta oli töissä Lidlissä,
Dr.Oetkerissa, Artlabissa, Maatilassa ja Myllyssä ja Terveystalossa. Kaikilla oli työpäivän aikana kuusi työvuoroa ja 2 vapaa
vuoroa ja vapaa ajalla sai käydä muissa yrityksissä ostoksilla.
Päivän aikana vierailimme Alepassa, Lidlissä, Kylä Cafessa ja
Kaupungin talolla äänestämässä. Artlabissa sai käyttää VRLaseja. Kun VR-Lasit olivat päässä kaikki tuntui oudolta ja aidolta. Työvuoroissa maksettiin laskuja ja tehtiin tehtäviä jotka saatiin tabletilta. Saimme hyviä kokemuksia rahan kulutuksesta ja säästämisestä. Ensimmäisellä vapaavuorolla kaikki kävivät hakemassa pankkikortin Nordeasta ja sillä pystyi
tehdä ostoksia. 
6. C-luokan kokemukset kokosi ja kirjasi Aurora ja Toivo
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Luonto näkyy Viikin kirjastossa
ossa
Viikin kirjaston avatessa ovensa pitkän peruskorjauksen jälkeen päivitystä eivät olleet kokeneet ainoastaan kirjaston seinät. Teemakirjastot ovat toistaiseksi harvinaisuuksia, mutta Viikin kirjaston toiminnassa painotetaan erityisesti luontoaiheita. “Kirjastot ovat ihanasti
moneen suuntaan rönsyäviä tiedon ja tarinoiden taloja, mutta
luontoteemaan keskittyminen sopii mainiosti Viikin alueelle”, kertoo
Viikin kirjaston informaatikko Tuula
Rönkä.
Kirjastoista on pitkään voinut lainata erilaisia esineitä, mutta Viikin
kirjastosta saa lainaan luontoelämyksiä. Yksi erikoisuus ovat Luonnontieteellisen museon pääsyliput, jotka voi lainata maksutta kir-

jastokortilla. Metsäretkelle taas voi
napata matkaansa retkirepun, josta löytyy luontoon tutustumista
mukavoittavia välineitä kompassista ja istuma-alustoista yöpymiseen sopivaan riippumattoon. Erikseen voi lainata myös lasten ja aikuisten kiikareita, jotka sopivat hyvin Viikin Natura-alueen upean linnuston tarkkailuun. “Haluamme
kirjastossa tarjota maksutta välineitä, jotka helpottavat luontoon
ja liikkeelle lähtöä. Luonnossa voi
levähtää hetken maailman myllerryksen keskellä, ja lähimetsä on
monelle henkireikä. Helsingissä on
vielä jäljellä hienoa ja puolustamisen arvoista kaupunkiluontoa, jonka merkityksen paikalliset asukkaat
kyllä ymmärtävät”, Rönkä toteaa.

Luonto näkyy myös Viikin kirjaston tapahtumatarjonnassa. Kevään
aikana kirjastossa on muun muassa keskusteltu luonnonsuojelusta,
vietetty puutarhapäivää ja järjestetty luontoretkiä. Maailman pölyttäjäpäivän tapahtumassa 21.5.
pääsi muun muassa askartelemaan perhosbaareja ja hyönteishotelleja sekä keskustelemaan pölyttäjätutkijoiden kanssa siitä, mitä
tavallinen ihminen voi tehdä pörriäisten ja perhosten hyväksi. 

Kumpulan Kyläjuhlat lauantaina 28.5.
TEKSTI: Sari Väntänen

Kumpulan Kyläjuhlia päästään viettämään toukokuun lopussa pitkän
tauon jälkeen. Alueen vapaaehtoiset ovat taas kevään mittaan työstäneet hienon ja monipuolisen
juhlan, jota kannattaa tulla seuraamaan naapuripitäjästäkin!
Kumpula-juoksu aloittaa juhlapäivän maauimalan parkkipaikalta
klo 9.00. Kilpaa juostaan aikuisten ja
lasten sekä reippailijoiden sarjoissa.
Muu ohjelma pärähtää käyntiin Limingantien kirpputorin myötä klo
10. Tänä vuonna asukkaiden kirpputori on koko Limingantien mittainen.
Kirjailijavieraat ja musiikki vuorottelevat Raittilavalla. Lasten omalMyös kaikki artistit esiintyvät
Kumpulan juhlilla talkoohengessä.

la tapahtuma-alueella on reilut parikymmentä tieto- ja taitotyöpajaa,
tanssia ja musiikkia, puuhaa ja kokemuksia perheen pienimmille. Juhlalavalla bändit aloittavat soitannan
jo aamupäivällä, ja soittoa jatkuu
juhlien päättymiseen, kello 22 asti.
Kylätilan (Intiankatu 31) oma Kahvila Odessa palvelee pikkunälkään.
Kahvilan pöydässä voit myös vaihtaa sanasen päivystävän dosentin
kanssa!
Ruokahuollosta pitävät huolta lu-

kuisat ruokarekat, jotka ovat kaikki huolellisesti valittu tarjoamaan
hyvinkin erilaisia ruokia, jälkkäreitä
unohtamatta. Ja vanhaan tapaan
myös lukuisat pihakahvilat palvelevat vieraita.
Tervetuloa. Kylä kutsuu Kylään!
Kumpulan Kyläjuhlien mahdolliset
voittovarat ohjataan tänä vuonna
Ukrainan sodasta kärsivien hyväksi, ja myös asukkaat ja festarikansa
haastetaan osallistumaan päivän aikana eri tapahtumien yhteydessä. 

Ohjelma täydentyy toukokuun aikana www.kumpulankylajuhlat.fi
Ilmoittautumiset Kumpula-juoksuun kylatila@kolumbus.fi
Seuraa meitä instassa @kumpulankyläjuhlat tai facebookissa
www.facebook.com/kylajuhlat
Kumpula-juoksun kilpasarjat palkitaan
mitalein, mutta reippailusarjan palkinnot
Asukkaiden kirppis Limingantiellä
arvotaan osallistujien kesken.
on yli kilometrin mittainen.
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Kulmilta

K-Market Pihlajiston kuulumisia
Kävimme jututtamassa K-Market
-Pihlajiston kauppiasta Sonja Forssia. Kyselimme kuulumisia ensimmäisestä vuodesta Pihlajisto-Viikinmäki -kulmilla. Mitäpäs ensimmäisestä mielestä tulee päällimmäisenä mieleen?
“Ensimmäisenä tulee mieleen
asiakkaat. On ollut ihana nähdä
kuinka nopeasti läheiset asiakassuhteet on pystytty luomaan”, toteaa Sonja. Hän mainitsee, että
osalta asiakkaita hän tuntee jo perheet lähemmin ja kassalla jutellaan
miten ristiäiset sujuivat. Vastaanotto on ollut lämmin. Huomaa, että
uutta kauppaa oli odotettu. “Alueen lapsetkin ovat ottaneet meidät olohuoneeksi ja tämä on myös
kiva juttu.”
“Ennen kuin muutimme tänne toki meillä oli asiakaskunnasta
jo visio datan perusteella. Mutta
koko ajan tehdään työtä mikä toimii ja mikä ei ja kysellään asiakkailta tuotteista ja palveluista. Sellaista myyrän työtähän se on.” K-market eroaakin muista kaupoista siten, että se pystyy muuttamaan
tuotevalikoimaansa täysin asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. “Tarvittaessa saadaan asiakkaiden toivomat tuotteet hyllylle
vaikka samalla viikolla, mikäli näin
toivotaan. Tämä ei ole mahdollista muissa kaupoissa jotka ovat ket-

juohjattuja. Meillä valikoima muuttuu ihan viikottain”
Pohdimmekin sitä, miten K-Market eroaa alueemme toisesta korttelikaupasta. “Minä teen sopimukset kaikista tuotetoimituksista ja
valikoimasta ja vastaan hävikistä
itse. Eli kaikki palkkakulut, valikoiman kehittämiseen kuuluvat ostot
sekä näihin liittyvät riskitkin tulevat
minulle yrittäjänä.” Tässä mielessä
K-market eroaa merkittävästi toisesta alueemme toimijasta.
Sonjan mielestä keskeisintä kaupassa onkin juuri asiakaspalvelu ja
sen jatkuva parantaminen. Hänelle muistuu mieleen eräskin asiakas joka sattuu asumaan isomman
automarketin vieressä mutta tulee
mieluummin K-markettiin vaikka
onkin pidempi matka; “ täällä huomataan ja jutellaan eri tavalla.” Kesää kohti mentäessä mukaan tulee
myös vuodenaikaan liittyviä sävyjä,
kuten marjamyyntiä. Jo perinteeksi muodostunut “munkkimaanantai” jatkuu.
Koska elämme historiallisesti erilaista kevättä tulimme pohtineeksi
miten Ukrainan tilanne on vaikuttanut kaupan toimintaan tai hintoihin? Sonja mainitsi, että joissain
tuoteryhmissä hintojen nousu alkaa näkymään mutta ei niin radikaalisti kun on puhuttu. Niihin reagoidaan maltilla. “Yritämme katsoa,

www.verhoomo-hietala.fi
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TEKSTI: Kalle Mäkinen

ettei hintataso nouse niin kovasti
kuin on puhuttu.” Vastuullisuuteen
liittyen Sonja mainitsi, että heillä
käy päivittäin ruoka-apu hakemassa hävikin mitä tuotteista jää. Lisäksi kaupan hiilijalanjälki on pieni kiitos fiksuille ovillisille kylmäkaapeille ja muille ratkaisuille.
Mitä terveisiä alueen asukkaille
lähettäisit? “Kannattaa toivoa ja ehdottaa tuotteita. Ilomielin otetaan
vastaan kaikki toiveet. Niin, ja kesällä järjestetään kesäbileet: toivokaa mitä siihen järjestetään. Ihan
rohkeasti, vaikka Facebookissa tai
sähköpostiin tai kun käytte kaupassa.” 

Aktiivisuuspeliä
kokeiltiin Soinnun
kerhotilassa.

Havainnekuva taloista valmiina.

Kulmilta

Uusia asuntoja Pihlajistoon
– As Oy Helsingin Graniittikallio
Pihlajistoon on rakentumassa tyhjillään olevan Pihlajiston koulun
taakse As Oy Helsingin Graniittikallio. Yhtiössä on kolmenlaisia asuintaloja; rivitalo-, luhtitalo ja townhouse (kaupunkipientalo) tyyppisiä taloja ja51 asuntoa.
Luhtitalo on kerrostalo, jossa
asuntoihin kuljetaan pitkin rakennuksen sivulla olevia luhtikäytäviä.
Townhouse (kaupunkipientalo) on
viereiseen asuntoon kytketty, kaksitai kolmikerroksinen kaupunkimainen talo, jossa ei ole rivitaloissa tyypillisiä yhteispihoja, vaan pieni yksityispiha.
Yhtiössä on usean kokoisia asuntoja; 27,5-neliöisistä yksiöistä aina
105,5-neliösiin perheasuntoihin.
Graniittikallion rakennusten tunnelma syntyy ympäristön komeista

kallioista ja muotokieli muistuttaa
jossain määrin Pihlajamäen arkkitehtuuria. Kohteessa kunnioitetaan
ekologisia arvoja: Taloihin rakennetaan muun muassa aurinkopaneelit ja sähköautojen latauspisteitä.
Talot sijaitsevat erinomaisten kulkuyhteyksien varrella. Keskeiset
kaupalliset ja julkiset palvelut Viikin Prisma, kirjasto ja terveysasema
ovat kävelyetäisyydellä. Tulevaisuudessa Raide-Jokeri täydentää
liikkumisen helppoutta. Pihlajisto
sijaitsee noin seitsemän kilometriä
Helsingin keskustasta. Viikin arboretum on kävelyetäisyydellä ja koilliseen Sipoonkorven kansallispuistoon pääsee julkisilla kulkuneuvoilla vain 30 minuutissa.
Graniittikallion asuntojen arvioitu valmistumisaika on ensi vuoden

huhtikuussa. Asuntojen velatottomat hinnat ovat (rakennuskustannusten noususta huolimatta) 319
000 - 515 000 €.
Artikkelin tiedot perustuvat yhtiön
julkaisemaan esitteeseen ja toimitusjohtaja Matti Koivunaron ja Mari
Järvenpään haastatteluihin. 
TEKSTI ja KUVAT: Erkki Korhonen

Näkymä Graniittikallion
työmaalta huhtikuussa 2022.

Soinnun kerhotiloissa kahvilla
Tapasimme keväisenä aamupäivänä Soinnun kerhotilassa talon
asukkaita. Keskustelimme mukavia
ja vaihdoimme kuulumisia talvesta
ja tulevasta keväästä. Katujen huono kunnossapito puhututti myös
Soinnun asukkaita. Kevät koettiin
positiivisena, mutta samalla huolet
sähköpotkulaudoista kirvoittivat
kritiikkiä; “Ei niiden paikka ole jalkakäytävällä. Ne menevät niin kovaakin ja säikäyttävät meidät kun tulevat yht´äkkiä takaa”, todettiin monesta suusta. Todettakoon, että lautojen paikka ei ole jalankulkuväylillä. Liikennesääntöjen kirkastamista
tarvittanee myös jatkossa.
Puhuimme myös tulevasta Raide-Jokerista ja sen pysäkkien saavutettavuudesta rollaattoreilla. Toivomme, että kaupunki on huolehtinut tästä. Joku olikin jo huomannut, että pysäkkitasanteelle laskeutumiseen oli rakennettu hissi.
Asukkaista kaikki olivat jo ehti-

neet kotoutua hyvin Pihlajistoon.
Kiitosta saivat niin talon mainiot
suunnitteluratkaisut, mukavat naapurit kuin lähellä olevat kaupat.
Mukana Soinnun kerhotilassa oli
Kallen lisäksi myös Peter Green Rehaboo-pelifirmasta. Kyseessä on liikunta- ja muistipeli jota pelataan
joko erillisen pelitoteemin edessä
tai kannettavalla tietokoneella. Pelitoteemi voidaan laittaa vaikka kerhotilaan kaikkien yhteiseen käyttöön ja läppärillä voi kukin pelata
omassa asunnossaan halutessaan.
Pelissä hahmoa ohjataan käsien
liikkeillä, kyykistymällä sekä kävelemällä paikallaan joko istuen tai
seisten. Pelaaja asettuu seisomaan
tai tuolille. Pelaaja toimii siis itse peliohjaimena. Läppärin tai monitorin kamera tunnistaa pelaajan liikeradat. Antureita tai erillisiä laseja
ei tarvita. Peli on alunperin suunniteltu lastensairaalan pikkupotilaiden kuntoutukseen mutta sen uu-

dempi versio ikäihmisille on saanut
paljon kiitosta. Liikkeet on suunniteltu fysioterapeuttien ohjeiden
mukaisesti. Peli voi tuoda iloa päivään niin virkeämpänä mielenä liikkeiden ja muistipelien myötä kuin
kilvoittelun kautta silloin kun sitä
pelataan porukalla. Joku totesikin,
että “jos tuo peli olisi täällä kerhotilassa koko ajan niin kun tulisi tänne
istuskelemaan niin ei tarvitsisi yksin
olla, olisi tuo peli seurana”.
Tapaamisen lopuksi kahviteltiin ja
juteltiin nimipäivistä. Pelissä muistutetaan kenen nimipäivä kulloinkin on. Tapaamispäivänä sattui olemaan Tellervon päivä ja sattumalta paikalla olikin päivänsankari. Samalla pohdittiin nimipäivien merkitystä eri sukupolville; vanhemmalle porukalle nimipäivät olivat
tärkeämpi juttu kuin nuoremmille
veijareille. Vai miten on, muistatko
sinä ystäviesi nimipäivät ja onnittelet heitä tuolloin? 
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Kirkon kivijalka on
ihmisissä ja sanomassa
Missäs kirkko nyt on tällä alueella,
kun Pihlajiston seurakuntakodista
jouduttiin luopumaan joitain vuosia sitten? Kirkon jäseniä talot ovat
kuitenkin puolillaan ja Malmin seurakunnan työntekijät kulkevat näilläkin kulmilla. Kokoontumisia omalla kylällä pyritään edelleen järjestämään - eihän yhteisöllisyyttä oikein
muutenkaan synny.
Pihlajistossa tämä on merkinnyt
tiistaista keittolounasta kaupunginosayhdistyksen Mestan tiloissa. Pappi tuo paikalle valmiit keitot
ja voileipätarvikkeet, vapaaehtoiset
hoitavat keittiöhommat ja kaikille
avoin, kahden euron hintainen lounas on tarjolla viikoittain aina 17.5.
saakka ja syyskuussa ruokailu palaa
kesätauolta. Koronan tuoma tauko
vain vahvisti kokemusta siitä, kuinka
tärkeää on päästä yhdessä ruokaile-

maan ja vaihtamaan kuulumisia.
Naisten raamattupiirillä on Pihlajistossa pitkät perinteet. Mirjam Vihavaisen luotsaamassa ryhmässä
keskustellaan Raamatun tekstien
pohjalta sekä jaetaan elämän iloja
ja huolia luottamuksellisessa ilmapiirissä. Ryhmä jatkaa kokoontumisia taas syksyllä joka toisena maanantai-iltana.
Lähimmät Malmin seurakunnan
kirkot ovat Pihlajamäessä ja Viikissä. Niiden toiminta on painottunut
hiukan eri tavalla. Pihlajamäessä on
runsaasti aikuisten arkista kokoontumista: aamupalaa, lounasta, iltakahvilaa, tuolijumppaa, raamattu- ja rukousryhmää. Lisäksi kirkolla
toimii useita kansainvälisiä ryhmiä
ja suomen kielen opetusta. Viikin
kirkko on arkisin etenkin lapsiperheiden kokoontumispaikka mm.

Lähiajan tapahtumia:
• 6.-10.6. ja 13.-17.6. toimintapäivät
1.-3. luokkalaisille Viikin kirkolla klo 9-14
(ilm. Malmin seurakunnan verkkosivuilla)
• ti 7.6. Viikinmäen grilli-ilta Harjannetie 44:n
pihalla klo 17-19
• ke 8.6. Retki Espoon Isoon Lammassaareen
(ilm. p. 09 2340 4427)
• ke 22.6. Kesäkiva-päivä Viikin kirkolla
klo 10-14. Ohjelmaa eri ikäisille lapsille ja
perheille.
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TEKSTI: Sari Hakuri

muskareiden ja iltaruuan tiimoilta.
Sunnuntaisin siellä on messun lisäksi usein konsertteja.
Kirkko ei kuitenkaan ole sidottu
rakennuksiin vaan se elää ja toimii
jokaisen jäsenensä kautta aivan tavallisessa arjessa, jokaisessa toimessa lähimmäisen ja luonnon parhaaksi. Kristillinen usko on koeteltu niin monessa kriisissä, että se voi
olla kantava voima myös tässä meidän nykyisessä ajassa, jossa pandemia ja sota vaikuttavat jokaisen elämään Suomessakin. Näidenkin aiheiden kanssa voi hakeutua yhteiseen tai kahdenkeskiseen keskusteluun seurakuntaan. 
Viikinmäen keväinen grilli-ilta on
jo monivuotinen perinne. Alla oleva kuva on toukokuulta 2016.

Tuokoon tämä kevät ja kesä
Sinulle lämpöä ja valoa sieluusi saakka.
Olkoon sinulla sellainen usko,
joka siirtää vaikeimmatkin vuoret
mitä ikinä elämä eteesi tuo.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Olkoon Sinulla ihmeellinen toivo,
jonka varassa uskallat käydä
www.verhoomo-hietala.fi
pimeimpäänkin hetkeen
ja löydät uuden valon.

Aukioloajat:
Ma klo 17-20
Ti-pe klo 10-20
Ajanvaraukset:
vello.fi/lottas
Puh. 050 5665 938

Olkoon Sinulla kaikki se rakkaus,
jolla Jumala sinua rakastaa.

Hoitolan löydät osoitteesta:
Liusketie 10, 00710 Helsinki
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Bremerin Kukka

KAUNEUSHOITOLA TUULIKIN LOGO JA GRAAFINEN OHJEISTUS

Logo värillisenä, pienin käytettävä
koko lev. 35 mm.

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

Bremerin Kivi Oy
Bremerin
Oy
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

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

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

a

Lotta's Helsinki
tarjoaa avun jalkaongelmiisi
tai vain hemmottelua ja rentoutumista.
Olen sairaanhoitaja sekä jalkojenhoitaja,
joten hoidan jalkasi huolella ja ammattitaidolla.

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

Ketokivenkaari 32,
32, 00710
00710 Helsinki
Ketokivenkaari
Helsinki
Puh.
(09)
387
3215,
040
635
Puh. (09) 387 3215, 040 635 3800
3800
jari.bremer@bremerinhautakivi.fi
jari.bremer@bremerinhautakivi.fi
www.bremerinhautakivi.fi
www.bremerinhautakivi.fi

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

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

SKY-kosmetologi
Tuija Hasu
Rapakiventie 10 D, 00710 Helsinki
Puh. 09 374 3584
www.kauneushoitolatuulikki.fi
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Isännöintiä ja
kiinteistönhuoltoa
laadukkaasti
lähialueelta uusin voimin!
Myyrmäen Huolto Oy

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

Rehellisesti retro, vinhasti vintage.
Konstailemattomasti koti.

Pyynikintie 5, Pihlajisto, Helsinki

s
nette


   
 

99,5 m2

4h, k, kph, erillinen wc, 2 x vh, lasitettu parveke
Toimivat ja tilavat huoneet isommallekin perheelle. Lisäksi
turvallinen pihapiiri perheen pienemmille. Päiväkodit ja koulut
lähellä. Hissitalo ja hyvin hoidettu taloyhtiö.
Velaton hinta 168 000 €
Myyntihinta 180 207,84 €
Lisätietoja: Marja Canth LKV, p. 044 7664000 / marja.canth@km.fi tai
www.kiinteistomaailma.fi/1317914





Kiinteistömaailma Helsinki Viikki
Viikinportti 2 Lt 1, 00790 Helsinki, p. 044 744 7100
viikki@kiinteistomaailma.fi
Avoinna: ti-pe klo 10.00-17.00 ma suljettu.
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Pihjl

KOTO I S I A V U O K R A-A S U N TOJA P I H L A J I S TO S SA !
S E N I O R I TA L O

”Ilmapiiri on aina
lämminhenkinen
ja turvallinen.”

”On ollut hienoa
saada asua talossa,
jossa naapurit ovat
samassa elämäntilanteessa.”

”Parasta Pihlajistossa
on yhteiset aktiviteetit
kerhotiloissa ja samanhenkiset naapurit.”

Vapaista asunnoista ja vuokraan sisältyvistä palveluista voi tiedustella 010 315 4140 tai vuokraus@graniittiasunnot.fi.

Iloa ja läsnäoloa
ikäihmisen arkeen
Tarjoamme Hoivaonnessa päivätoimintaa kotona
asuville ikäihmisille, jotka tarvitsevat tukea kotona
selviytymiseen tai seuraa arkeen. Iloa, aitoa kuulemista
ja läsnäoloa – asiakkaidemme viikon paras päivä!
Kuinka asiakkaaksi?
Voit päästä päivätoimintaamme sosiaalityön tekemän
palvelutarpeen arvioinnin myötä. Meille käy päivätoiminnan palveluseteli, maksusitoumus tai voit osallistua omakustanteisesti.
Toimintaan tutustuminen
Tule tutustumaan varaamalla esittelyaika puhelimitse
tai sähköpostise. Voit tulla yksin tai yhdessä ystävän
tai läheisen kanssa. Yksikönjohtaja Auli Hoffström:
puh. 046 923 4597, auli.hoffstrom@esperi.fi

Tervetuloa
tutustumaan!

Sijaitsemme Viikissä, Aurinkolahdessa ja Rastilassa.
Viikin käyntiosoitteemme on: Pasteurinkatu 1A.
www.esperi.fi/hoivaonni
Pihjlajisto-Viikki asukaslehti_puolikas A4_vaaka_2022.indd 1
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Uusia omistusasuntoja
Pihlajistoon

Asunto Oy Helsingin Graniittikallio
Ylväälle kalliolle, hyvien liikenneyhteyksien ääreen, rakennetaan asuntoja jokaiseen
tarpeeseen. Graniittikallion luhtitaloissa yksitasoisia huoneistoja yksiöistä kolmioihin
– kaikissa tilavat lasitetut parvekkeet. Townhouse-asunnot tarjoavat perheasumista
kolmessa tasossa. Näissä huoneistoissa on oma pieni piha ja kaksi parveketta. Rivitaloissa
laadukasta asumista kahdessa tasossa. Molemmissa kerroksissa pääset nauttimaan
lisätilasta asunnon levyisillä parvekkeilla. Miten sinä haluat asua?
VAPAANA SINULLE ESIMERKIKSI:
Luhtitalo-huoneisto,
esimerkit:
A8 1h+kt 29,5 m2 1.krs
Myyntihinta 64 760,40 €
Lainaosuus 120 239,60 €
Velaton myyntihinta
185 000,00 €
A25 2h+kt+s 50,0 m2 3.krs
Myyntihinta 90 664,60 €
Lainaosuus 168 335,40 €
Velaton myyntihinta
259 000,00 €

Townhouse-huoneisto,
esimerkki:
B27 4h+kt+s 77,5 m2
+ 14,5 m2 k.–2. krs
Myyntihinta 153 674,80 €
Lainaosuus 285 325,20 €
Velaton myyntihinta
439 000,00 €

Rivitalohuoneisto,
esimerkit:
C37 4h+kt+s 85,0 m2 1.–2.krs
Myyntihinta 143 698,20 €
Lainaosuus 266 801,80 €
Velaton myyntihinta
410 500,00 €
C45 3h+kt+s 73,5 m2 1.–2. krs
Myyntihinta 126 720,40 €
Lainaosuus 235 279,60 €
Velaton myyntihinta
362 000,00 €

Osoite Pihlajistontie 1, 00710 Helsinki
Yhtiö rakennetaan Helsingin kaupungin vuokratontille.
Arvioitu valmistuminen keväällä 2023.
Ajantasaisen myyntitilanteen löydät nettisivuiltamme www.graniittikallio.fi
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Seuraa meitä somessa @vrprakennuspalvelut

