
 

 

Särkänniemi-päivä keräsi kiitosta 

Täydellinen alku kesälle 

VTS-kotien asukaspäivää vietettiin jälleen Särkänniemessä 24.5. Helteinen lauantai si-
sälsi laitteissa hurvittelua, Koiramäen eläimiä, hattaraa ja yhdessäoloa – aivan kuten oli 
tarkoituskin. 
Järjestyksessään toinen VTS-kotien toteuttama Särkänniemi-päivä oli tänäkin vuonna menestys. 
Idea asukkaille ja yhteistyökumppaneille järjestettävästä tapahtumasta lähti alun perin eräältä 
asukkaalta, joka lähestyi VTS-kotien hallituksen puheenjohtaja Anneli Kivistöä. Myös Särkännie-
men toimitusjohtaja Miikka Seppälä innostui ajatuksesta oitis ja alku mainiolle yhteistyölle oli 
valmis. 

- Asukasaktiivit tekevät meillä paljon työtä yhteisen hyvän eteen. Eräs asukkaista lähes-

tyi minua asian tiimoilta ja minä puolestani otin Miikkaan yhteyttä – joka hänkin ihastui 

ajatukseen. Tiedostaessamme tämänhetkisen työttömyyden ja ikäihmisten yksinäisyy-

den, on tämä konkreettinen keino auttaa ja tuottaa asukkaille iloa, Kivistö valottaa. 

Viime vuottakin suositumpi 
Kyseinen tapahtuma keräsi viime vuonna noin 4 500 kävijää ja tänä vuonna määrä ylitettiin rei-
lulla tuhannella. Edellinen tapahtuma sai niin paljon kiitosta, ettei sen uudelleenjärjestämisestä 
ollut epäselvyyttä. 

- Positiivisen palautteen määrä viime vuodelta oli valtava. Konkreettisimpana mieleen 

jäivät kommentit siitä, kuinka vanhempi väki oli nauttinut päästessään viettämään mu-

kavaa kesäpäivää ja katsomaan lasten riemua. Lapsiperheet puolestaan kertoivat, 

kuinka vielä syksylläkin päivää oli muisteltu lämmöllä kotona ja koulussa. Yhteisöllisyy-

den tarvetta, välittämistä ja me-henkeä ei voi kyllin tänä päivänä korostaa, Kivistö sum-

maa. 

Vihaisia lintuja ja Koiramäen otuksia 
Kun huvipuiston portit avattiin kello 9, oli riemu sanoinkuvaamatonta. Osa lapsista jopa juoksi 
päästäkseen ensimmäisten joukossa omiin lempilaitteisiinsa. Aamupäivän aikana puisto täyttyi 
lapsiperheistä, nuorista ja vanhemmasta väestä – jokaiselle löytyi jotakin. 

- Asun itse VTS:llä ja osallistuimme tapahtumaan viime vuonnakin. Vaikka keli oli silloin 

huono, jäi päivästä kaikin puolin mukava mieli. Tämä on kyllä tosi hyvä juttu, että huvi-

puistoon pääsee näin edullisesti, 4-vuotiaan Aleksin äiti Anu Salminen toteaa. 

Seurueeseen kuuluivat myös rattaissa oleva Ilona ja tämän äiti Anni Parkkinen. VTS:n teltalta he 
kertoivat suuntaavansa Angry Birds -puistoon ja Koiramäelle. Myös Ulla ja Pertti Hanhijärvi oli-
vat ottaneet Koiramäen kohteekseen. 

- Kuulimme tapahtumasta Asukasviestistä ja päätimme tulla katsastamaan Koiramäen 

kun sattui niin kaunis päiväkin. Emme olleet VTS:n Särkänniemi-päivässä viime kesänä, 

mutta heidän järjestämään Viikinsaaren retkeen olemme joskus osallistuneet, paris-

kunta kertoo yhdestä suusta. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Koiramäen eläimiä olivat ihastelemassa myös Meea, 5, Fiia, 3 ja Leo, 2. Lapset huvipuistoon tuo-
nut Timo Iltanen oli bongannut tapahtuman asuintalonsa seinältä. 

- Tekemistä ja nähtävää on niin paljon, että kyllä täällä taitaa koko päivä mennä, Timo 

toteaa. 

Delfinaarion liepeiltä löytyi nuoripari Susanna Inhilä, 14 ja Roni Koivunen, 15. Susanna oli kuul-
lut tapahtumasta äidiltään. 

- Liput sai niin halvalla, että päätimme Ronin kanssa tulla aamupäiväksi tänne. Tunnel-

makin on kohdillaan, Susanna summaa. 

Kyllä tästä vielä syksyllä puhutaan. 
 
Kiitokset kaikille, jotka olitte tätä päivää tekemässä ja mukana tapahtumassa! 
VTS-kodit 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


