3 X OSUUSKUNTA

Paikallisuus on
voimavara
Kolme erilaista osuuskuntaa tuovat virtaa ja elinvoimaa omalle
alueelleen moninaisin keinoin.

Teksti Hanna Muukka Kuvat Maija Astikainen

Yhteisöllisyyttä Helsingin Herttoniemessä
Helsingissä on useita asukasyhteisöjä, mutta tiettävästi vain yksi niistä toimii osuuskuntamuodossa: Länsi-Herttoniemessä toimiva Hertsikan
Pumppu -osuuskunta.
”Länsi-Herttoniemessä on vahva yhteisöllisyyden henki. Osuuskunnan perustamisen ideana oli,

että asukkaille voidaan tarjota mahdollisuus toimia yhdessä ja kokeilla ja kehittää uusia asioita”,
kertoo osuuskunnan koordinaattori Kari Uittomäki.
Länsi-Herttoniemessä asuu noin 8 500 asukasta, ja se on osa Herttoniemen kaupunginosaa
Itä-Helsingissä. Osuuskunnan perustamisen aikaan vuonna 2012 Herttoniemessä toimi Herttoniemitalo, jossa oli kirjasto ja nuorisotalo sekä iso
liikuntasali.
”Talo oli erittäin aktiivisessa käytössä, mutta
tuolloin oli jo aavistus siitä, että kaupunki haluaa
purkaa talon ja siirtää toiminnot muualle. Nyt tarvitaan tila, jossa asukkaat voisivat kokoontua ja harrastaa tai tehdä vaikka etätöitä”, Uittomäki sanoo.

Hyvät ideat todeksi
Hertsikan Pumppu toimii alustana asukkaiden
omille hankkeille ja ideoiden toteuttamiselle ja järjestää erilaisia kursseja ja tapahtumia. Osuuskunnan tapahtumat on suunnattu eri-ikäisille lapsista ja nuorista ikäihmisiin saakka. Pumpun tilaisuuksiin tulee osallistujia myös muualta kuin Länsi-Herttoniemestä.
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Mikä?
Hertsikan Pumpun Ari VIrtanen (vas.) ja Kari Uittomäki hahmottavat osuuskunnan toimintaa.

Tapahtumista näyttävin on keväisin koko
päivän kestävä pihakirppistapahtuma, joka viime vuonna jouduttiin tosin koronan vuoksi perumaan.
”Pumppu auttaa kehittämään yhteisöllisyyttä Herttoniemeen. Toiminta ei ole niinkään massatapahtumia, vaan sitä, että jonkin
toiminnan ympärille löytyy oma harrastajajoukko”, hallituksen puheenjohtaja Ari Virtanen kuvailee.
Hän mainitsee esimerkkinä syksyllä 2019 alkaneet porrastreenit, jossa on edelleen aktiivinen harrastajajoukko. Viime syksynä oli lisäksi ulkoilmaelokuvaesitys ja 2016 Herttoniemen
metroaseman entiseen HKL:n kuljettajien taukotilaan perustettiin kesäksi kahvila.

Haasteita riittää
Pumppu on kartoittanut asukastiloja, mutta
Länsi-Herttoniemessä ei yksinkertaisesti ole

tällä hetkellä asukastilakäyttöön sopivia, riittävän isoja tiloja tarjolla. Virtanen kertoo, että osuuskunnalla on nyt Länsi-Herttoniemessä
pieni tila vuokrattuna.
”Sinne mahtuu enintään kymmenen ihmistä. Lisäksi koronarajoitukset rajoittavat osuuskunnan toimintaa ja tilan käyttöä entisestään.
Isompi asukastila antaisi huomattavasti enemmän ideointi- ja toteutusmahdollisuuksia sekä
itse osuuskunnalle että asukkaille.”
Haasteita tuo myös uusien aktiivien löytäminen sekä toiminnan ideointi ja pyörittäminen.

Yhteistyötä lisää
Osuuskunta tekee jo nyt yhteistyötä erityisesti Herttoniemi-seuran sekä Herttoniemenrannassa toimivan Asukastalo Ankkurin kanssa. Kahden asukastilatarkoituksen yhteydessä
tehtiin laajalti yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Hertsikan Pumppu osk
• Perustettu: 2012
• Kotipaikka: Helsinki (LänsiHerttoniemi)
• Jäseniä: n. 70
• Osuusmaksu: 40 €
• Yksi palkattu osa-aikainen
työntekijä
• Hallituksessa 5 jäsentä

”Ankkuri on asukasyhteisö, ja heillä on paljon esimerkiksi maahanmuuttajille suunnattua
toimintaa. Herttoniemi-seura on perinteinen
kaupunginosayhdistys, joka antaa kaavoitukseen, maankäyttöön ja julkisiin palveluihin liittyviä lausuntoja sekä ylläpitää palstaviljely- ja
talviuintoimintaa” Virtanen kertoo.
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