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Lukijalle

Syy kirjan tekemiseen juontaa vuosien, vuosien keskusteluista kavereiden kanssa asiasta. Frendit halusi saada
tiedot muistiin, itselle ja jälkipolville meidän aikakauden elämästä lapsena ja jengiläisenä Pihlajamäessä, lähiö-
historian alkuajoista aina siihen saakka, kun suurin osa jengistä vielä pyöri ostarin ympärillä.

Myös haluttiin saada talteen muistikuvia nyt jo edesmenneistä mahtavista kavereista.

Itse aloin hahmottelemaan ideaa kirjasta n. 7v. sitten ja niinkuin kerronnassa tulette huomaamaan, niin . . . Juhani
Ahon Rautatie ajoi mun kohdalla vähän turhankin lujaa ohi. Tästä syystä aloin lukemaan elämänkertoja jne, lähinnä
sen takia, että amatöörinä saisin käsityksen siitä, miten asiat tulisi kertoa jotenkuten selkokielellä eteenpäin.

Frendi sanoi mulle alustuksen luettuaan ”unohda slangi kirjoituksessa”, Ymmärrettävä juttu, rehellisesti sanottuna
slangia on tosi kuiva lukea, se on yhtä kauheata kun Kaivarin mattolaiturin mummot stringeissä, mutta puhuttuna
toimii hyvin. On vaikea tsemppailla slangin, hesan murteen ja kirjakielen välillä koska haastatteluja on tehty pätkissä
ja on täysin kirjoittajan olotilan ja brenkkuasteen mukaan, mitä lajia tulee käytettyä.

Tämä tarina tulee koostumaan omista muistikuvista ja pitkäaikaisten kavereiden haastatteluista, tapahtumista
lapsesta aikuiseksi kolmen vuosikymmenen ajalta (vuosiluvut voi vähän heittää).

Kertomus jakaantuu kahteen osaan, Junnumuistoja 1965-1970  ja ”Ostarin jengin” menosta 1970-1984.

Suurin osa henkilöiden lempinimistä  on vaihdettu mahdollisten oikeusjuttujen välttämiseksi … siis turha yrittää
mitään!

Käsi nenän päällä täytyy todeta, että näiden 40 v:n aikana suurimman osan etu- tai sukunimistä ei ole mitään hajua.
Hyvä esimerkki on viime vuodelta kun mä soitin numerotiedusteluun ja sanoin neidolle:
”Moi, anna Gonden numero”, neito sanoi että mikähän tämän Gonden nimi on? Mä sanoin: ”en mä tiedä, mutta
anna Stollen numero, se tietää”. No mikähän tämän Stollen nimi on? Emmä tiennyt sitäkään, enkä tiedä vieläkään.
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Lukijalle jää varmaan mielikuva, että olisi kiva saada kirjan henkilöistä enemmän taustatietoa.
Asia on kyllä tiedostettu, mutta tämä on meidän ikäluokan historiankirja ja meidän tarina. Pääasia mun mielestä
on se, että jokainen kirjan henkilö löytää itsensä  tarinasta.

Mä toivon muidenkin lukijoiden löytävän tästä palan oman lähiömme historiaa.

Lauri Mätäs
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Kaupunki kaupungissa



Pihlajamäki suunniteltiin ja rakennettiin Alkuperäiseen muotoon vuosina 1959-1965.

1962

Valmistui Pihliksen ensimmäinen kokonainen talo, Maasälväntie 14. Osa muutti  sinne, 5-9:iin ja 16:sta jo loka-
joulukuussa -61.

Koko Maasälväntien lämpökeskus (Aarnikan lämpö) oli siinä talossa ja kaikki talonmiehet lähtivät aamuisin sieltä
töihin. Niistä tuli ainakin meidän talon lapsille hyviä kavereita, ne otti meitä mukaan nurtsien kasteluun ja leikkaamiseen
ja näytti miten hitsataan ym. jännää.

Presidentti Urho Kaleva Kekkonen kävi katsastamassa paikat syyskuun lopussa. (5-9,14,16 ja Elannon kauppa
ja Pohjolan itsepalvelupesula).

Pihlajamäessä (ent.Aarnikanmäki) oli ennen kerrostalojen valmistumista isoja omakotitaloalueita. Nyk. Marmoritien
ja Johtokivenkujan paikoilla oli suurimmat alueet jotka purettii 70-80 luvuilla. Osa jo 60-luvulla.

Alueen ainoa ravintola oli 45:n, se oli vanhassa puutalossa Malmin hautausmaan pääporttia vastapäätä.
Portsarina siellä oli Nasser, kaikkien tuntema,  joka oli hiljainen mies selvinpäin. 45:n kanssa samassa talossa oli
myös parturi jossa lasten tukanleikkuu maksoi 1 mk:n. (17snt)

Pieni pankkibussi kävi esim. 5-9 parkkiksella, kun ostaria ei vielä ollut rakennettu valmiiksi.

Sain itsekin sieltä ekan KOP:n orava-lippaan ja putosin dösän portaat alas ja oravapankki hajosi, enkä onnistunut
saamaan uutta.
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Hyndän hiekkis 1963 (vika oikealla Agentsin rumpali)



1963

Ostarin ensimmäinen osa valmistui ja se tuntui aivan sairaan isolta, paljon kauppoja. Oli Hokki, K-Kauppa, Kivitasku,
Ellehto, Apteekki, 2 parturia, Posti, PYP, Kop, 2 vaatekauppaa, Kukkakauppa, Kiska, STS ja pari muuta kauppaa.
Myöhemmin ostariin tuli ravintola Tilhenpesä.

Ostarilla alkoi jo pyörimään junnuja, mutta varsinainen jengi tuli vähän myöhemmin.

Maasälväntien tornarit valmistuivat (2, 4, 6, 8 ja 12).

1964

Näihin aikoihin alkoi tulemaan tärkein Pihlistä yhdistävä tekijä (PK-35:n kanssa), Pihlajamäki lehti.
Se oli A5:n kokoinen ja tuli miten tuli, yleensä kerran kuussa. Siinä oli hyviä juttuja Pihliksestä, lukijoiden artikkeleita
omasta lähiöstä, PK:n ja Iskun urheilusta ym. myöhemmin nimi vaihtui Pihlajaksi, kun Pihlajistoa alettiin rakentaa
ja lehden koko muuttui sanomalehden kokoiseksi.

Jokaisen kadun päässä oli oma kauppa. Maasälväntien Elanto, Liusketien T-Kauppa, Rapakiventien T-kauppa,
Graniittitien HOK, Vuolukiventien T-kauppa ja ostarilla olikin jo olemassa Elanto, Hok ja K-Roila.

Pihliksessä kävi myös vuosia autoista myyviä huonekalu-, taulu- ja perunakauppiaita. Ne soitti ovikelloa tai huusi
rapussa , että varmaan kaikki kuuli kuka kauppaa ja mitä. Perunakauppias tosin liikkui hevosella joka viikko lauantaisin.

Näinä vuosina leikittiin ainoastaan oman talon lasten kanssa. Maasälväntie 5-9:n, 16:sta  ja Liusketie 6:n välissä
oli lekari. Ainoat leikkikalut mitä siellä olivat Puujalat, vedettävät kärryt, corona-pöytä … ja siinä ne taisi ollakkin.

Ruokaa sieltä sai klo 12:sta, omat lautaset ja juoma piti ottaa himasta mukaan. Se oli Pihliksen ensimmäinen lekari
ja lapsia riitti. Leikkikentän tädit järkkäsivät siellä kaikenlaisia kilpailuja tasaisesti kesät talvet ja osaanotto oli suuri.

Asiaan:
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Soppajono 1964



1965

Ensimmäiset omat muistikuvat alkavat suunnilleen tässä vaiheessa.

Pari vuotta aiemmin alettiin frendien kanssa potkia palloa mettäkentällä, se oli ollut aiemmin hevosten aitaus,
vieressä oli iso kraateri, monttu johon valui kevään vedet. Se oli aika syvä ja kuivui vasta heinäkuussa, joten jouduttiin
kuivattelemaan sinne lentäneitä palloja männyn haarassa. Siihen sai 2 palloa kerralla kuivamaan. Vaihtopenkkinä
meillä oli ison haavan alin oikeanpuoleinen oksa, joka kesti kerralla 3 alle 27 kg:sta veijaria nappikset jalassa.

Kenttä oli savihiekkapohjainen, vähän nurtsia ja hyvä paikka aloittaa fudis. Pelaajia oli Maasälväntien taloista 5-9,
8,10,14,16 ja Liusketie 6 ja10:n kundit, siis lähes koko Hakan puolen kundit. Meitä vanhemmat kundit sai säälistä
pelata ekana ja sitten päästiin me, todelliset tulevaisuuden lupaukset lämmittelemään nappiksia.

Kenttä oli ja on Maasälväntie 16:sta takana, erityismaininta Herra Kaslinille, joka järjesti sinne kunnon maalit vähän
myöhemmin. Pelattiin siinä vuosia ja kaksi juoksijaa ”riivas” meitä juoksemalla omaa lenkkiään kentän ympäri. Toinen
näytti eläkeläiseltä, vaikka oli siihen aikaan n. 28. Se selvisi myöhemmin kun sen tytöt pörräsivät meidän kanssa
ja toinen oli Liusketie 2:sta, meidän ikäinen maratoonari, nimeä ei tiedetty, mutta kutsuttiin sitä Rukiksi. Totinen
ilme päällä mutta varmaan ihan hyvä tyyppi siviilissä.

Siellä aloitti myös fudisuransa Pihliksen lahjakkain kundi Saukki, mitenkään väheksyttämättä ”Golaa” tai ”Rädeä”
(P. Rautiainen ja R. Rantanen).

Siinä vieressä oli myös isolla alueella vadelmapensaita, varmaan entisen omakotitalon jäämistöä, niistä sai pienellä
keräilyllä hiekkalaatikkoämpärin nopeasti täyteen.

Pihliksen kansakoulu otti ensimmäiset lapset kouluun syyskuussa 1964. Vanhemmat lapset oli käyneet ensimmäiset
luokat Kiilletien Merimiestalossa ja Maasälväntie 5-9:n seurakuntatiloissa. Vähän vanhemmat kävi Ala-Malmin
puukoulussa.
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Pihliksen Esso



Pihliksen koulu rakennettiin pellolle jalähellä oli vielä iso maalaistalo. Koulu oli muuten todella kaunis, kuin olisi
Alvar Aallon parhaita luomuksia. Ainoa paikka, missä pystyi luistelemaan ennen urheilukentän tuloa oli kansakoulun
edessä oleva lammikon jää, kuivunut jo. Alkuperäinen Pihlis oli rakennettu valmiiksi. (Haka ja Sato). Paikka näytti
meidän skidien silmissä makeelta,  paljon metsää ympärillä missä bräidää  ja legendaarinen hyndä, mistä pystyi
hyppäämään n. 20 m. Siellä oli 60-luvulla paljon kilpailuja ja siihen rakennettiin tuomaritornikin. Sieltä hyppäsi
paljon kavereitakin hyvällä menestyksellä.  Huhun mukaan sen olisi vihkinyt käyttöön legendaarinen Veikko Kankkonen.
Hyndältä löytyi myös taidokkaasti tehtyjä juoksuhautoja. Niiden rakentajat oli venäjän vallan aikana (ennen ensim-
mäistä maailmansotaa) sotavangeiksi jääneitä Kiinalaisia ja muita Aasialaisia.

Me tehtiin sinne majoja, leikittiin sotaa ja muita poikien leikkejä ja itseasiassa siellähän tuli pyörittyä tämän 30:n
vuoden aikana lähes vuosittain, ainakin vappuaatot.
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Pihliksen eka lekari



1966 - 68

Siirryttiin pelaamaan fudista Pihliksen ekalle lekarille,  Maasälväntien 5-9:n, 16:sta ja Liusketie 6:n ja 10:n väliin.
Mentiin sinne koulun jälkeen milloin vaan niin aina oli pelaajia, iästä riippumatta kesät talvet ja laji oli vapaa.

Tultiin kerran Onnin Arin kanssa koulusta ja se sanoi ”Paa kynä savuu, et päästään pelaamaan”

Rapakiventiellä Pihliksen kansakoulun kulmassa ei ollut tähän aikaan liikennevaloja. Kansiksen reksin Gideon
Gröönroosin ideasta 5 ja 6:s luokkalaiset hoitivat liikennevalvojan hommat alaluokkalaisille. Reksiltä hieno oivallus.
Meidän ikäisistä pummattiin 2 joka päivä hoitamaan seuraavan aamun liikennejärjestelyt. Valitut menivät kouluun
7:ksi ja hakivat liivit ja kyltin reksin kanslian edestä ja menivät passiin kulmalle. Rehellisesti sanottuna oli aika ossi
fiilis kun sai pysäyttää autoja marraskuun pimeydessä, oranssi kyltti kädessä ja nähdä kun 6-9-v odottivat jonossa
 meidän merkkiä, että pystyvät ylitttämään tien.

Stadin liikenteen ensimmäinen nivelbussi alkoi kulkemaan Pihliksen ja keskustan väliä, nro:lla 71 tietenkin.
Pari edellistä dösäkuskia ihmetteli, kun pysäkillä on jengiä, mut ta kukaan ei tule kyytiin… Ei tietenkään, kun kaikki
halusivat nivelbussin kyytiin ja sisällä oli hirveä tappelu siitä, kuka pääsee istumaan nivelen kohdalle.

Pihliksessä oli kundeille ja kimmoille partio. Kundien paletin nimi oli Aarnikarhut ja ne piti kisoja ja rakensi leirejä
hyndän alaosan metsiin. Me ei oltu mukana. Kieltämättä homma näytti hienolta vaatteineen kaikkineen… mutta,
tsori vaan, niissä kisoissa ei ollut messissä kun mamoja tai vanhempien pakottamia viattomia lapsosia.
Hyndän metsään järjestettiin myös muutamana syksynä fikkarikisa ja palkintona oli karkkikassi jonka löytäjä sai.

Ensimmäinen ”varsinainen” ostarin jengi alkoi pyörimään, Siinä oli ainakin J., Jallu, Jami, Aiska, Ridi, Auski, Are,
Ipo ja Könö. Nämä  kundit oli syntynyt  52-56, siis isoja kundeja meihin muihin verrattuna.
Ne pyöri myös Suomi-Salama -talon kellarissa Kiillekujalla. Talonmieskin oli joskus mukana tietämättömänä
meiningistä, kuunnellen Steppenwolfia, Colosseumia ym. 60-luvun kovimpia bändejä. Siellä kävi muualtakin
kaupungista niin paljon väkeä, että taksikuskit luuli siellä olevan ravintola.

Toukokuussa -66 valmistui Pihliksen kenttä ja PK:n C junnut suorittivat avauspotkun.
Ennen kentän valmistumista PK:n junnut pelasivat omilla pihoilla ja Viikin maalaisopiskelijoiden nurtsikentällä.
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Batman



Pihliksessä monet alkoivat pelata fudista PK-35:ssä ja osa HJK Liverpoolissa (Pihliksen jengin nimi) PK teki
loistavaa junnutyötä tähän aikaan ja niinkuin on nähty, niin homma jatkuu edelleen, kiitos loistavien vanhempien
panostuksesta vapaaehtoiseen valmennustyöhön.

Tarzan-leffoja tuli sunnuntaisin klo 15.00. Yhden leffan jälkeen oltiin pihalla ja leikittiin Tarzania. Lammisen Repe
tuli pihalle ja sanoi että sen faija tuntee Tarzanin. Me oltiin tietenkin että EI USKOTA!
Mentiin soittaa niiden ovikelloa. Repen faija avasi oven ja Repe sanoi ”Etsä isä tunnekin Tarzanin?” Faija sanoi et
joo. Repe kääntyi meihin päin ja sanoi  ”Mitä mä sanoin teille kundit!” Repen faija oli jatkossa kova hemmo.
Myös Batman tuli telkkarista. Meillä kävi hirveä pulla kun frendin faija toi maahan Batman -kamat. Niiden yksi huone
oli Batman -kaman varastona ja me päästiin joskus leikkimään oikeilla kamoilla. Mä kinusin Batman autoa yli vuoden,
se maksoi  10 mk ja kun mä sain sen, niin tuuletukset oli sen mukaiset.

Nikosen Uki, 8 v. pääsi Lintsin N. Tarvajärven suoraan TV-lähetykseen lavalle ja Tarva kysyi siltä ”Mikä on sun
suosikki Tv-sarja? Uki (Ärrävikainen) sanoi: “Musta  Oli”. Kun Uki pääsi Pihlikseen, niin se sai kuulla tosta Tv-esiin-
tymisestä n. 34 vuotta ja sitten se päätti muuttaa Somerolle. Sen broidit ja mä ei unohdeta tarinaa koskaan.

Sneppailtiin, leikittiin kirkkistä, kilkkistä, purkkista, 10 tikkuu laudalla, kirkonrottaa ja kaikkia muitakin pihaleikkejä.
Jokaisessa talossa oli todella paljon lapsia. Suurimmissa taloissa oli parhaillaan 30 lasta samaan aikaan pihalla.
Käytiin myös lapsena kaukana, lähellä Pikkukoskea olevalla junasillalla. Tähän aikaan siinä liikkui tavarajunia aika
paljon ja mentiin jemmaan sinne sillan kiskojen alle junan tullessa ja oltiin enemmän kun kusessa, kun juna ajoi
päältä ja sillan metallirakenteet tärisi aika mureesti ja  meillä oli täysi työ pitää kiinni, ettei pudottu Vantaanjokeen.
Pikkukoskelle me ei vielä uskallettu mennä uimaan. Myöhemmin jengi kiipeili sillan yläosaan ja osa jengistä hyppäsi
uimaan jokeen n. 8-10:stä  metristä.

Toinen paikka missä kiipeiltiin ja testattiin rajoja oli Hyppyrimäen torni eli ”Hyndä”, siellä oli 2 eri tasoa ja lapsena
oli tosi kova kundi jos pystyi kiipeämään parruja pitkin siihen alemmallekkin tasolle. Ylätasolle pääsy oli harvojen
hallussa ja siitä sai kovan kundin statuksen. Käärmekaltsit (Isot kaltsit) oli aivan mieletön seikkailumesta silloin kun
siellä ei vielä ollut Johtokivenkujan taloja,  Joka kerta ne hillittömän kivet toi esiin uusia, ennennäkemättömiä paikkoja
ja vaikka ne oli lapsille niin isot, niin tuskin siellä kukaan pelkäsi pahemmin.
Talvella pelattiin lätkää Pihliksen kentällä, kamat vaihdettiin puukopissa, missä oli vanha kamina ja pimeätä. Siellä

17



Kiilletien jää



oli makee fiilis kun vaksi heitti puita pesään ja huusi välillä, et pää kiinni siellä kopissa. Sen kopin tuoksu, ”lämärilapojen
”lämmittäminen kaminassa ja niiden taittaminen penkkilautojen välissä, vanhempien kundien juttujen kuuntelu ym.
asiat eivät unohdu koskaan mielestä, ainakaan multa.

Kaukaloa ei vielä tähän aikaan ollut olemassa ja kenttä oli jaettu kahteen osaan, kimmat ja ilman mailaa luistelevat
toisella- ja stagaa heiluttavat toisella puolella. Ensimmäinen kaukalo rakennettiin vanhan- ja nykyisen pukukopin
väliselle alueelle.

”Huikan” eli opparin koulujengillä oli matsi Vuosaaren vastaavaa jengiä vastaan. Mahtavin muisto matsista oli kun
Majalinin Miika pyöritti itä-helsingin poikia pitäen mailaa vaan yhdellä kädellä kiinni ja pyörittäen niitä kun Braahenkentän
rusettiluisteluissa. Kentällä ei loppujen lopuksi Pihliksen puolella tarvittu muita kun veskari nojailemassa toimettomana
ylärimaan. Miika oli jatkossa Jokereiden ykkösen pakki, Pihliksen oman kiekkolegendan Gedyn pakkiparina. Lunta
oli ihan sikana joka talvi ja keväällä kun se alkoi sulaa, niin helposti löysi ämpärillisen kiekkoja kentän reunoilta.

Pihlajamäen Isku oli HKV:n kanssa kova yleisurheilu- ja hiihtojengi Pihliksessä. Isku järkkäsi Pihliksessä kesä- ja
talvilajien kisoja. Hiihtokilpailut pelloilla koulun takana oli kova juttu. (jopa tuleva ostarinjengin kaunotar Minnakin
oli palkinnoilla vaippa-ikäisenä).

Yhtenä vuotena Villa oli toisena 8-v kisassa n. 20m johtavan takana. Sen isoveli näki tilanteen ja oli passissa ainoan
ladon takana siinä pellolla ja otti kiinni ensimmäisenä olevan ja poikkasi sen suksen ja Villa tuli ensimmäisenä
maaliin ja voitti. Ensimmäisenä ollut käveli maaliin itkien ja kertoi että Villan broidi oli katkaissut sen suksen.
Pytty sai uuden kodin ja Villa ”elinikäisen” kilpailukiellon.

Se lato oli siihen aikaan semmoinen paikka mihin roudattiin joesta sahattuja kilometritolpan kokoisia jääpaloja
sahanpurun sekaan ja niitä myytiin pitkin kesää rafloihin ja ruokaloihin, koska tähän aikaan ei ollut pakastimia
mestoissa  puhumattakaan himasta.

Kansiksessa oli Mustalais Makko, joka pölli kaikkea mitä muitten taskuista löytyi. Se nosti frendinsä Miken kanssa
tyypit vessan seinälle ja vei saappaisiinkin jemmatut lätkäkortit tai rahat.
Vuosia myöhemmin se puukotti Lintsin vappuavajaisissa jotain tyyppiä ja kakkua tuli.
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Kultaa!



5-9:n alapihan vanhemmat kundit oli kanssa aikoinaan pelottavia yksilöitä, nykyään teddykarhuja vaimon alaisuudessa.
Niillä oli talon välissä kalliolla oma maja, sillä oli oma nimikin. Pitäisi kilauttaa kaverille että tulisi nimi mieleen.
Johtokivenkujan ensimmäiset 2 taloa rakennettiin ja sieltä tuli Pihliksen kouluun paljon uusia nastoja tyyppejä, Ade,
Klaassonin veljekset, myöhemmin ranskalaiset hyvät veijarit  ym.

Legendaarisimman koulujutun heitti Hörri (Vuolukiventie) Se tuli kouluun ja esitteli itsensä: Nimeni on Harri Kalla
ja tulin kouluun Harrikalla (Loistava PK:n veskari myöhemmin).

Pihliksen ostaria vastapäätä olevalla parkkiksella alkoi käymään kirjastobussi. Se oli ilmestys ja sinne pääsi talvisin
lämmittelemään ja tuli sieltä lainattua jotain kirjojakin, Viisikkoa ym. Vähän myöhemmässä vaiheessa samalla park-
kiksella alkoi käymään kerran viikossa uskovaisten tee-dösä (tarjottiin teetä ja puhuttiin Jeesuksesta). Nuoret meni
sinnekkin vaan lämmittelemään talvisin.

1967 Pihlikseen tuli oma oppikoulu, Helsingin Uusi Yhteiskoulu, se oli todella hieno ja siellä oli hienot auditorio
tyyppiset musa- ja bilsaluokat ja tähtitornikin, missä tosin ei ollut putkea. Eikä ole vieläkään. Se oli tähän aikaa
stadin harvoja yksityiskouluja. Vanhemmat maksoi lukukausimaksun, safkan ja tietysti kirjat, mistä Pihliksen kirjakauppa
repi kunnon katteet. Jengistä osa siirtyi siihen kouluun, osa Malmin kansalaiskouluun tai ammiksiin. Suurin osa
meni Valkan ammikseen.
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Corona



1969

Näitä aikoja kaverit alkoivat pyörimään enemmän omien luokkakavereiden ja samassa jengissä pelaavien kanssa
ja oman talon kaverit jäi vähemmälle.

Pihlajamäen Isku, Pihlajamäki-lehti tai Lions Club keksi idean, että taloyhtiöt keräävät lentisjengin ja kilpailevat
Pihliksen mestaruudesta. Se homma toimi hyvin ja niitä matseja oli katsomassa yllättävän paljon jengiä kannustamassa
oman talon joukkuetta.

Syksyllä oli ostarilla mielenosoitus Pihliksen uimahallin puolesta, siellä oli paljon väkeä, mutta hallihanke jäi jäihin,
vaikka plakaatit oli tehty sydämmellä. Myöhemmin hallia mietittiin Pihlajiston koulun yhteyteen siinäkään onnistumatta.

PK:ssa pelattiin myös jääpalloa mies- ja juniorijoukkueissa hyvällä menestyksellä. Selvitin Karjalaiselta asiaa ja hän
sanoi, kerran B-junnuissa ja 3 kertaa tuli miesten mestaruus Suomi-sarjassa, mestaruussarjaan ei kalusto riittänyt.
Jääpallomaalit oli kentällä vielä pitkään 70-luvulla, milloin mekin alettiin pelaamaan oranssipalloa, maalissa legendaksi
muodostunut Virkis.
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Stonefikka



1970

Molemminpuolin -55 syntyneet järkkäsivät mielenosoituksen Pihliksen onnettomia nuorisotiloja vastaan (siis niitä
ei ollut olemassakaan). Pihliksen nuoriso käveli kulkueessa ympäri seutua huutaen toimintaa  epäkohtaa vastaan.
Sattui myös tilanne ostarin muuntajan kohdalla (nykyään Nutan alla), kun yhden mielenosoittajan mutsi tuli iltavuorosta
himaan ja huomasi poikansa olevan osoittamassa mieltään. Äiti koppasi poikaa (15-vuotista) korvasta ja roudasi
himaan. Fanaattista Deep Purple-fania vietiin todella äidin kädestä. Malmin amatöörimäiset poliisijoukot veivät
loppuryhmästä osan laitokselle kuulusteluja varten ja kun asiaa pidätyksiin ei ollut niin kundit tulivat takaisin ostarille
riemusaattueessa. Päättäjien olisi pitänyt tajuta että jotain voisi asian hyväksi tehdä.

Ostarin uusi osa valmistui -71. Siinä oli ennen kasvitarha lasitaloineen, se oli myös  ihan komean näköinen.
Ostariin tuli kirjasto, bingo, kirja- ja rautakauppa, pankki, Salmisen sähköliike ja K-Roila vaihtoi siihen.

Kirjastosta tuli semmoinen paikka mihin lapset meni talvisin lämmittelemään. Eiköhän jo tässä vaiheessa ole tullut
selväksi, että meillä ei ollut minkäänlaisia yhteisiä tiloja tehdä mitään talvisin, eikä ollut myöhemminkään meidän
sukupolven aikana, mikä suurelta osin on johtanut jatkossa tapahtuviin asioihin!
Löytyi Pihliksessä kyllä muutamia aktiivisia junnujen puolustajia, esim. Maarelan Eero, Tikanderin Pera ja PK.n
kunniapuheenjohtaja Karjalainen, jota voi vieläkin moikata PK:n matseissa.

Huikassa meillä oli musamaikkana Seija Laarikko, käsittämättömän hyvä innostaja musiikkiin ja siistin näköinen
mikrot jalassa ja puhuen puhdasta karjalan murretta. Jos se suuttui jollekkin niin sen ääni kantoi riittävän pitkälle,
tosin näin kävi todella harvoin. Se oli mielyttävin maikka, mitä oppilaat voi saada ja se järkkäsi varmasti Suomen
ensimmäisen levyraadin koulun musatunneilla.

Me saatiin tuoda omia levyjä ja sitten luokka arvosteli niitä ja stereot olivat B&O:n ja Voiman viimeistä tekniikkaa.
Jos Seija oli kipeänä, niin ei me kundit pantu pahaksi kun sijaisena oli sen tyttö Kerttu, valokuvamalli ja muutenkin
mureenoloinen kaunotar.

Luultavasti hyvillä suhteilla Seija sai hoidettua koulun bileisiin aina Suomen kovimmat bändit.
Siellä soitti Pressa, Wigwam, Kalevala, Zoo (Riki Sorsan bändi) ja myöhemmin Hurriganes ja Nälkä, missä Rekku
Rechard (nyk. Wigwam) soitti kitaraa.
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Takana Esso



Omia bändejäkin alkoi koulusta löytyä, muutama ihan hyvä. Toisessa näistä oli n.13 v. kitaristi Lassi Mouhu joka
oli varmasti nähnyt Woodstock-leffan. Lavameininki oli kun J. Hendrix ja P. Towsend olisivat olleet samaan aikaan
kehässä, mutta tärkein juttu oli se että poika osasi veivata luuttua loistavasti ja tekee sitä edelleen.
Huikasta on myös lähtöisin Pekka Ruuska, Kaija Koo ja Speedy Saarinen muun muassa.

1971

Ölkky meni hakemaan 12 vuotiaana ensimmäistä "kimmakaveria" Hannelea ulos. (Se ei tiennyt että niillä on van-
hemmat kotona) Se soitti ovikelloa ja avaamaan tuli kaapin kokoinen Hannelen isä. Örkki oli ihan kusessa ylläristä
ja kysyi" anteeksi, onko teillä myydä jätepaperia".
Seuraavana päivänä koulussa H. ihmetteli että miksi sä et tullutkaan hakemaan ulos. Oli pakko kertoa totuus ja
arvostus aleni H:n silmissä.

Retket omakotitalojen omenatarhoihin olivat syksyn avaus, mutta ehdottomasti parhaat fiblut löytyivät Viikistä. Siellä
oli verkkojen takana testipuut uusista Suomen oloihin tuotavista lajeista. Löytyi sieltä myös muutakin mukavaa
pureskeltavaa.
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Öljymäki



1972

56-60 ikäiset alkoivat pyöriä Ostarin jengissä. Siinä oli siihen aikaan n. 30 tyyppiä, (Osa nykyään R.I.P) Oli J. Delle,
Ami, Nakki, Panda, Seppo, Laikka, Juke, Lade, Asse ja paljon keitä ei enää muista tai jaksa kehitellä feikkinimiä.
Juotiin viiniä öljymäellä, se on kallio ostarin takana, mihin jälkeenpäin tuli kirkko pilaamaan hyvän paikan.

Käytiin kaljalla ja biljardia pelaamassa Notkossa yleensä päivisin. Notko oli baari Metro-Auton alapuolen montussa,
Vanhankaupungin lähellä. Osku oli aina jurrissa tai krapulassa mustat lasit silmillä tiskin takana myymässä kaljaa,
eikä se kysellyt papruja keltään. 2 Dobermania oli passissa baarin aitauksessa talon takana.
Pihlajiston rafla Lähde oli kanssa semmoinen paikka, missä ei pahemmin kyselty papruja jos ne tunsi jonkun toisen
samasta ryhmästä. Siellä tuli itsekin otettua ensimmäisiä jurreja ja sitten kontattua pihlikseen eväät rinnuksilla.

Kanda, (ensimmäinen R.I.P) , muutti sweduihin aikaisessa vaiheessa, mutta legenda kundista oli se kun me dokattiin
Kivitaskun edessä ja Pandalle tuli se normaali “LÄIKKYY” fiilis, niin mesta mihin se aina meni laatottaa oli öljymäen
Maasälväntien puoleinen kallion reuna. Meillä oli vedonlyönti ostarin edessä siitä, kuuluuko Kandan yrjöömisessä
käyttämä eläimellinen ääni Aleksis Kiven patsaalle asti?
Aiken nimi tulee jatkossa olemaan usempaankin kertaan jutuissa, niin on pakko kertoo tämä:
Mä soitin sille tästä kirjasta ja kysyin että voinko käyttää sen omaa nimeä? Aikke ei miettinyt hetkeäkään, kun se
sanoi että tehty mikä tehty. Make sanoi saman.

Sen faija teki kotiviiniä kellarikomerossa ja me käytiin lipittämässä sitä letkulla. Make lähti juomaan sinne ja ihmeteltiin
kun kundia ei kuulu takasin. Käytiin kattomassa ja löydettiin se sammuneena lattialle letku suussa. Maken faija
meni Aiken himaan selvittää tapahtunutta ja tokkasi rommipullon pöydälle ja kaikki oli ok.

Huikassa luokanvalvoja sanoi, että pidetään luokkabileet ensi torstaina ala-aulassa takan vieressä. Seleenin Tane,
kuka oli aina kaikkia juttuja vastaan, huusi takarivistä. Ei mitään bailuja, turpaan vaan kaikille!
Bileet oli ja ennen niitä Virkis, Esa, Ipe ja Soul dokasivat 2 pulloa punkkua 4:n osaan röökinurkalla ja sitten juoksivat
2 kertaa koulun ympäri, että nousisi nopeammin päähän.
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Kevät



1973

Kesäisin pyörittiin Espoon Björkhagenissa katsomassa bändejä, talvella käytiin Byggalla tai sitten oltiin hirveessä
pakkasessa ostarilla ulkona tai ”Bordellis”, mikä oli K-Roilan alla oleva va-raston pieni käytävä, maitolaatikot oli
penkkeinä ja viini oli halvinta mitä joku handelista sai. Omppu pullo maksoi 5,10 mk.
Siellä oli aivan sairaan kylmä, mutta ei Pihlikses mitään muutakaan paikkaa ollut niinkuin nyt nutan tyyppiset mestat.

Kotibailuja oli todella harvoin, joskus oltiin J:llä tai Lökärillä.
Tappeluita muitten lähiöiden jengien kanssa oli aika paljon, Byggallakin Kallion jengi uhoili ja ne kysyi aina että
mistä päin on ja jos oli Pihliksestä ja tunsi Kostarin Kaikan tai Nepon, niin sen jälkeen sai olla jatkossa rauhassa.

Pihliksessä oli uuden ostarin takana puutalo, missä asui Pihliksen ainoat mannet. Valto oli 9 v. ja Neppo kysyi
Kivitaskun edessä siltä että ”Valto, mitä tossa lukee?  Valto alkoi katso-maan ylös ja sanoi  ”BAARI”. (kirjaimiakin
oli melkein yhtä paljon). Joku  pani niiden talon palamaan, kun ne oli sukulaisissa,  ei tullut enää takaisin, eikä
muitakaan näkynyt  yli 10:n vuoteen.

Make ja Aikke osti mopot, oli Solifer ja Tunturi. Pari kertaa kerettiin frendien kanssa katsomaan niiden vuotavia
bensaletkuja ja muita koneen ihmeellisiä osia. Kerran ne ajoi jurrissa Graniittien mäkeä alas ja veti yhteen entisen
Esson kohdalla, Aikella koko kesän kipsi jalassa ja mopoja ei kummallakaan kundilla jatkossa näkynyt.

Samana kesänä oli Keimolassa Rock-festarit ja Aikke meni sinne kipsi jalassa ja kun se tuli takaisin niin kipsistä
oli enää alle puolet jäljellä täynnä nimmareita ja kepit oli jääneet sinne.

Sunnuntaisin alettiin pelaamaan fudista Viikin nurtsilla, Jengiä oli niin paljon että11 kundia oli vaihdossa, vaikka
pelattiin isolla kentällä. Sunnuntai aamupäivällä mentiin kentälle 11:sta aikaan ja juteltiin, kuka oli ollut missäkin
ja  kenen kanssa oli päässyt touhuu. Kimmat oli lähes aina muille tuttuja, koska pyörittiin samoissa mestoissa.
Vuosia aikaisemmin muuten pelattiin jo Pihliksen hiekalla keväällä ja syksyllä. Ostarin kundien uskomaton into
fudikseen kesällä ja lätkään talvella oli käsittämätöntä. Saa hakee kaupunginosaa Helsingistä tai koko Suomesta
missä olisi näin paljon hyviä pelaajia lajista riippumatta.
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Syksy



Nyrkkeily oli kanssa monen ykkösharrastus. 5-8 ostarin jengin kundia nekkaili Elis Askin tallissa pari vuotta
myöhemmin (75) ja jatkoa seurasi myöhemmin Tapanilan Erän kehässä. Ostarin jengin lahjakkaimmat nyrkkeilijät
oli Delle, Raikka, Riksa, Kami, Yrä ja Dajam.

Jengi alkoi tässä vaiheessa hakee viikon-lopuiksi ja kesäksi töihin. Meitä meni kymmenisen tyyppiä Eltsun leipomoon.
Se oli hyvä paikka ja liksakin oli 3,15 mk tunti, mikä oli loistava liksa siihen aikaan, frendit sai n.2.50 mk tunti.
Eltsun leipomon aika oli fiilikseltä aivan mahtava. Pihliksen kundit ja Haagan ja Espoon kimmat säpisi keskenään
duunissa ja byggalla.

Vanhemmat antoi kesällä taskurahaa junnuimmille, kun ne oli itse töissä ja lapsilla piti olla jotain tekemistä päivisin.
Esim. Kumpulan maauimalapäivään riitti 1.80 mk (30s) Sillä sai dösämatkan edestakas Kumpulaan 60p, sisään
uimalaan 50 p. ja matkalla Viipurin leipomosta pitkän viinerin 70 p. Todella hyvin tolla rahalla.

Alko oli lakossa viikkoa ennen pääsiäistä. Aikke oli koulussa Tossussa, Kalliossa ja se petasi lakon etukäteen:
Se meni alaikäsenä Hesarin handeliin ja osti 3 pulloa Nordfors -punaviiniä (5.40 mk:n pullot). Ne myi sille ja se
kelasi että tämähän meni hyvin, ja ponkasi samantien pankkiin ja nosti reilummin rahaa ja takaisin handeliin. Se
kävi siellä 4 kertaa ja pulloja oli loppujen lopuksi n. 30.  Kantaminen tuotti vaikeuksia, siispä A. maksoi luokkafrendille
jonkun verran ,että se tuli auttamaan Aikkea roudaamaan ne flindat kotiin. Me oltiin 4 päivää Liusketie 2:n kellarissa
ja  jengiltä alkoi hyvissä ajoin mehut loppumaan. Aikke hoiti kaikille tarvitseville nutkua samaan hintaan, kun se oli
maksanut. Se oli miehen työ se.

HYVÄ AIMO !
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Miehet!



1974

J. tuli kertoo että  Pepe & Paradisen keikkabussi on pöllitty viime yönä ja kamat löytyvät lähistöltä. Rimillä oli himassa
basistin Fenderin nauhaton basso ja se huusi siitä 750 mk. Kun me dallattiin Rimille niin matkalla kelattiin että kuka
toi basisti oikeen on? Pave Maijanen. Basso oli todella hieno, mutta hinta oli kuitenkin pitkä ”lainatusta” vehkeestä
kun samaan aikaan Fasulta sai perus bassoja 250-400 mk.

Kesällä lähettiin isolla ryhmällä Björkhageniin. Mentiin dösällä keskustaan ja sieltä junalla Kauklahteen.
Lähtö viivästyi, kun meitä oli 2 vaunullista kundeja ja juna ei lähtenyt ennenkuin konnarit ja pari kyttää heitti Laikan,
Eekin ja jonkun kolmannen putkaan. Laikka otti stongasta kiinni ja poliisit joutui vetää sitä hiuksista, että sai sen
ulos. Kundit tuli taksilla perässä ja ne oli odottamassa meitä siellä Espoon asemalla. Lähettiin kävelee paikkaa päin
ja siellä kaltseilla tuli iso tappelu ja yksi kundi tönäisi Eekin alas kiskoille ja se halvaantui. Suurin osa meistä oli jo
sisällä, kun joku tuli sanoo siitä. Roki otti hirveet pinnat ja lähettiin kattomaan, mutta Eeki oli viety jo ambulansilla
pois. Siitä alkoi semmoinen MÄTTÖ, että omatkin sai raskaasta vyönsoljesta päähän. Vyönsoljet oli tinattu sika
painaviksi ja nahkavyö oli kiinni ainoastaan 3:sta lenkistä ja rasvattu sisäpuolelta, että sen sai  irti muutamassa
sekunnissa. Väkeä oli niin paljon pienellä alueella ja mättö semmoista, että kukaan ei kerennyt reagoimaan oliko
frendi vai joku muu vastassa.

Pihliksen opparissa meillä oli matikankoe Saukkosen johdolla, kun oveen koputettiin ja reksi tuli luokkaan ja kysyi
onko Parikka paikalla? Viittasin ja reksi sanoi et tule mukaan. Maikka sanoi et mene vaan, saat sen perinteisen
numeron, siis 5-.  Lähettiin kävelee reksin kanssa alakertaan ja se kysyi portaissa, että onko sulla ongelmia kun
Malmin poliisista soitetaan? Mä sanoin et ei tietääkseni. Reksin pöydällä oli puhelin auki ja se oli sen verran redi
että jätti mut yksin sinne huoneeseen. Vastasin puhelimeen: “Lökäri täällä moi, tuu meille dokaa me ollaan täällä
Uipan kans”. Se oli meidän luokalla ja litsasi itse kokeesta. Mä sanoin, tajuutsä että  meillä on koe ja sä soitat
reksille poliisin nimissä. Se sano et muuten ei viesti olisi tullut perille. Jäin pyörii reksin tuolille miettimään mitä mä
kerron sille soitosta ja sanoin, et olin nähnyt koiravarkauden, kun muutakaan ei tullut mieleen, se meni onneksi läpi.

Ade, Kössi, J ja Laikka oli Valkan ammiksessa samalla luokalla. Matikan tunnilla maikka huomasi että kukaan ei
ollut tehnyt kotitehtäviä. Maikka sanoi että huomiseksi kaikki tekee läksyt tai tulee jälkkäriä. Seuraavana päivänä
maikka pyysi niitä viittaamaan ketkä eivät tehneet läksyjä.  J. oli ainoa kuka nosti käden pöydälle ylös, maikka sanoi:
että mä arvasin tämän ja kysyi syytä.  J. nousi veltosti ylös nojaten pöytään ja sanoi: "emmä löytänyt kynää".
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Maasälväntie 14:sta katolla



Suomi-Kibbuts 1978



Ns. Rabot ja neiti



1975

”Huikassa” meidän luokalla oli Rami Ahtera, mun ja Ipen juttuja ajatellen ässä frendi. Sillä oli käsittämätön rytmitaju,
mutta sitä ei kiinnostanut soittaa kannuja. Meille paras juttu oli, että se oli todella hyvä väärentää nimikirjoituksia.
Mä ja Ipe vietiin sille mallit meidän mutsien käsialasta ja jatkossa saatiin nimmarit poissaoloilmoituksiin ja koepape-
reihin. Aitsun ei tarvinnut kirjottaa tuntematonta nimeä kun kaksi kertaa ja kolmas oli täydellinen. Meillä oli Ipen
kanssa sitten omat stoorit niihin poissaoloihin. Pummattiin edellisenä päivänä joku vanhempi tyyppi hoita-maan
meille 12 bissee mitkä vedettiin meillä ja sitten lähettiin pienessä boogiessa kuuntelee Musafasulle uusia levyjä.

Me vietettiin J:n 18 v.  juhlii 3 pv. ja naapurit tykkäsi meistä!!! Musa raikas ja meno oli ihan jees ennenkuin naapurit
alkoivat lämpenee jostain syystä. Onneksi vasta sunnuntai aamuna ne uskalsi tulla soittamaan ovikelloa (tai ainakin
me kuultiin niistä vasta silloin). Assu oli bileissä ja perjantaina se sanoi että lähtee hakemaan Mobilesta neitoja
bileisiin. Se tuli 2:n aikaan yöllä takaisin ja kertoi että kytät oli pysäyttänyt sen Metro-Auton kohdalla  Viikissä ja
puhalluttanut sen (auto oli legendaarinen Datsun luupää  n. v.1965-67). Assu oli puhaltanut piipittäen ja kyttä oli
sanonut että puhalla kunnolla. Assu heitti siihen että “eeeen mä voi kun muuuulla on aaastma”, Kytät pummasi
Assun ulos, mutta se painoi kaasua ja ajoi Viikin pelloilla olevan ainoan punaisen ladon taakse ja jätti ”luupään”
sinne. Revettiin kun se yöllä tuli kertoo stoorinsa. (Yhtään kimmaa ei ollut mukana). Sunnuntai aamuna kun herättiin,
niin Dual -levysoittimessa oli Kraftwerkin Autobahn ja levyn päällä kaatunut kuohuviinipullo, kastellen levyn (rätisevä
levy on vieläkin muistona bailuista).

Ekin eno myi Makelle  Ford Cortina 1400s. Viikko sen jälkeen kun Make sai sen ”tykin”ne lähti Aiken kanssa lan-
delle. Make ajoi fyllassa juhannuksena. Mutkainen hiekkatie oli paha ja kundit veti lepikkoon katolleen. Aikke lensi
ulos autosta ja se pelasti sen hengen. Hyvä ettei sillä ollut turvavyö kiinni, koska apumiehen kohdalta katto oli
osunut kiveen ja katto oli lähes penkissä kiinni. Tästä oppi ainakin sen ettei viihteessä kannata käyttää vöitä.

Pihliksen toinen tyyppien keksimä paikannimi oli Kaivohuone, se oli luupuiston (hautausmaan) ulkopuolella oleva
vesilaitoksen pieni tiilinen rakennus. Aiskalla ja Uipilla alkoi kesäloma ja ne meni sinne juomaan päiviksi, käytiin
välillä kattomassa niitä ja ne antoi meille rahaa, et käytiin hakemassa niille lisää minttukaakaolikööriä, kun ne ei
pahemmin pystynyt liikkumaan kun veskiin.
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Ulkoilmakonsertti Hyndällä



Aiska osasi pyörittää Malmin kyttiä. Se otettiin kerran ostarin edessä kiinni juomisesta ja ne oli viemässä sitä
maijaan kun A. näytti ostarin katolle ja sanoi: “Varo Mursu!” Hölmöt kytät päästi irti ja Aiska juoksi karkuun.

Ostarilla oli Valion jätskikiska ja Samaledhinin snagari, niistä hävisi monta kertaa kesässä kamat katon tai oven
kautta. Valio kypsyi ekana ja vei kiskan pois. Samaledhin oli kärsivällinen ja antoi snagarin olla siinä vielä monta
vuotta, mutta  sitten  sekin tajusi tilanteen. Roki jäi kerran kiinni huonoa tuuria. Oltiin jo öljymäellä syömässä kun
Roki huomasi, et mausteet unohtui, se lähti hakee niitä ja oli just päässyt sisällä kun petskut tuli paikalle.
Sillä oli sinappi- ja ketsuppipullo kädessä ja petskut alkoi  kyselee siltä, et missä grilli ja ruuat on?
Roki sanoi että se näki vaan oven auki ja katsoi mitä on tapahtunut. Kytät uskoi sitä koska lihiksiä ja nakkeja ei
näkynyt missään. Grilli sai hyvän kodin lähistöltä joksikin aikaa, ennenkuin vanhemmat alkoivat ihmettelemään
käytetyn grillin tarinaa.

Ostarin kaupat ja Apteekki kokivat kovia usein pelkästään hauskanpidon vuoksi. Paitsi apteekki, (ne keikat oli
järkätty hyvissä ajoin). Vähän ennen joulua ”ostarinkopla” ryösti ostarin kempparin, Me käytiin sitten “PAJALTA”
ostamassa hajuvedet, kellot jne.  joululahjoiksi kimmakavereille ja mutseille.

Me pelattiin Viikissä  vuosia fudista ilman maaliverkkoja.  J. sai loistoidean ja päätti käydä koppaamassa Pihliksen
kentän uudet verkot sinne. Ei mennyt  kun pari päivää niin kentän vaksi tuli baari Kivitaskuun ja sanoi J:lle, ”viittiksä
tuoda verkot takasin?” J. ei tietenkään tiennyt mistä oli kysymys?
Vaksi taisi hakea ne itse, mutta saatiin sentään yksi viikonloppu kiristää verkkoja. Siellä myös matsit keskeytyivät
usein kun Aku sai pinnat jostain tilanteesta ja otti pallon käteen ja potkaisi sen Viikin pellolle ja lähettiin sitten
etsimään palloa. Nurtsi oli pellon puolella n.20 senttistä. Dajam ”pitkäjalkalkainen kundi” kuljetti siellä palloa, ja J.
huusi sille: ”syötä, kahlaajalintu!” Uusi lempinimi jäi voimaan.
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Pojat!



1976

Oke lopetti lukemisen keskikouluun ja meni duuniin Phillipsin tehtaille Teollisuuskadulle.
Pääsi oppisopimuksella pientaajuuskorjaajaksi ja Make meni Valkan ammikseen koneistaja-asentajalinjalle.
Ne teki diilin että kun se saa ekalla viikolla koululaisen dösäkortin niin se ”hukkaa” sen seuraavalla viikolla ja Oke
ostaa sen 20 mk:lla. Homma toimi hyvin koko Maken koulun ajan ja Oke pääsi duuniin 3 vuotta todella halvalla.
Lippu olisi maksanut 1.75 mk / matka ja nyt n. 85 pennillä / matka.

Phillipsin duuniaikana kävi myös semmoinen juttu että kun Oke tuli aamulla 71:llä Hämeentien ja Päijäänteentien
kulmaan tasan 6.45, niin usein Aaltosen Remu käveli 10 m. sen edellä  Mäkelänkadun pysäkille. ”The Man” lusi
siihen aikaan yöt Sörkan vankilassa kun poliisit löysivät kotietsinnässä kokonaisen muutaman grammaa hassista.
Suomen johtava huumepäällikkö Torsti Koskinen oli ilman vaimon lupaa päättänyt tehdä Hurriganesin keulahahmosta
varoituksen nuorisolle, tosin 16 v. myöhässä. Päivät Remu oli Love recordsilla päivätöissä.

”Ostarin pääsiäiskapina”

Tilanne lähti alkuun, kun pari Jakislaista tuli ostarille aukomaan päätä. Kun ostarin jengiä alkoi kerääntymään ympä-
rille,  niin kundit juoksi Tilhenpesään karkuun. Pihlisläiset perässä hakkaamaan niitä. Sen jälkeen kaikki riistäytyi
hallinnasta ja koko rivi kauppojen ja Tilhen ikkunoita kengitettiin hajalle tai roskikset lensi sisään. Yllättävänkin nope-
asti sinne ilmestyi urakalla kyttiä koirineen. Vain muutama vietiin maijaan. Siivoustalkoot kesti pitkälle seuraavaa
viikkoa.

Mä olin kuulemma kova länkyttää kimmojen kanssa lankapuhelimessa (kännykät oli avaruutta tähän aikaan).
J. oli yrittänyt soittaa mulle yli tunnin. Sitten se tuli soittaa meidän ovikelloa ja avasi mun huoneen oven ja sanoi
”lopeta se puhelu !!!!”. Sitten se juoksi himaan ja soitti mulle ja kertoi asiansa. (Ei edes tärkeä juttu).

Kun Ralen mummo tuli niille kylään niin se joutui menemään mummoa vastaan ostarin pysäkille. Mummolla oli iso
matkalaukku mukana ja se lähti roudaamaan sitä Ralen perässä. Mä sanoin: “etsä yhtään häpeä kun annat mummon
kantaa laukkua?” Rale sanoi: “häpeen, häpeen, mut mielummin mä häpeen kun kannan laukkua”.
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Juhannusreissuun lähtö



Meillä oli ostarinjengissä  mahtava automekaanikko Evanderin Kössi. Ei ollut semmoista autoa mitä Kössi ei olisi
korjannut, mutta ossit se sai ainoastaan jos korjattavaksi tuotiin Volkswagen. Kaveri oli myös ihmisenä parasta
ykkösluokkaa, aina frendi kaikille ja jeesaamassa joka mutkassa apua tarvitsevaa sekä myös hyvä seuraihminen.
Toinen vastaavanlainen mies oli Delfin Ami. Se oli tsoukeissaan lähes samaa tasoa kuin Harpo Marx. Fanaattinen
Rainbow -fani ja siksi sääli että erään epäonnisen kaatumisen takia  Ami kuuroutui, mutta Ami ei antanut asian
häiritä elämää vaan oli yhtä hauska ja atleettinen kuin ennenkin. Hyvä nyrkkeilijä ja myöhemmin dartsin ja  biliksen
pelaaja.

1977

Kundeja alkoi pikkuhiljaa putoilee inttiin. Seuraavien 5:n vuoden aikana yli 40 kundia kävi ruodiksen pois alta.
Suurin osa Sandikseen, saarille tai rangaistusmestaan Vekarajärvelle. Oli pari ”silliäkin” joukossa.
J. sanoi että alokasaikana oli niin hirveä kiire, että kun se oli basalla niin alikessu huusi et menoksi, J. päästi 4 cm
ulos, pani kannen kiinni ja teki tulpan bebaan ja menoksi. J:llä oli enää 3 päivää inttiä jäljellä. Me oltiin Kössin kanssa
niillä viikonloppuna dokaamassa, ja J. sanoi että ”mä en enään mene sinne”. Me sanottiin ,että eihän sulla ole kun
muutama päivä jäljellä. Se sano et ihan sama. Sovittiin maanantaiksi menoa ja ihmeteltiin kun J. ei vastannut
puhelimeen. Se soitti mulle perjantaina että se on Pansiossa putkassa, ”Juudas Iskariot oli kavaltanut sen.”
Sotapoliisit oli maanantai aamuna sen ovella ja sen mutsi oli päästänyt ne sisään. Intistä jäi se 3 pv. käymättä.

New Yorkista tuli bändi mikä räjäytti kassan: Ramones. Perän Vesa tuli Lontoosta ja soitti et tuu meille kuuntelee
semmoista musaa mitä et ole koskaan kuullut! Ja sitä se todella oli: Ai, ou, lets go ja sitten eläimellistä takomista
ilman taukoja lähes 35 min. Se bändi vaikutti vahvasti koko jengiin.

Nelle ja Viki lähti huhtikuun alussa Kibbutsille Israeliin ja fiilikset reissusta oli tosi kovat.
Ne oli kuukauden kibbutsilla ja lähti pyörii Tel Aviviin, Haifaan jne. Kun ne tuli kesäkuussa takaisin stadiin mustina
ja Nelle kaljuna, niin näky oli aika vahva. Matkasta tuli kipinä lähteä myöhemminkin reppulomille mielummin kuin
norkoilulomille etelän rannoille.
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Kevät



Juhannus vietettiin Kaunissaaressa. Meitä lähti sinne telttoineen n. 40 kundia ja kimmaa. Hyvälle telttapaikalle oli
varmaan vahingossa majoittuneet Laajasalolaiset tyypit ja kun pieni ystävällinen keskustelu paikan siirrosta ei
auttanut, niin matsihan siitä tuli. Loppujen lopuksi Laajasalolaiset eivät kerenneet edes purkaa telttojaan vaan
vetivät niitä perässä ”parempaan” paikkaan. Loppujuhannus meni loistavasti ilman säpinöitä, ihmeteltiin vaan sitä
kun me oltiin ihan yksin sillä puolella saarta. Ilma oli hyvä ja meidän jengissä riitti tarinaa ja naurua riittämiin.
Ei me itseasiassa muillakaan reissuilla kaivattu ulkopuolisia mukaan, oman jengin kanssa oli ihan hyvä.

1978

Edellisen vuoden Kibbutsi reissun takia tänä vuonna lähti Laikka, Uri, Kosse, Dinky ja jotkut muutkin Israeliin. Niillä
oli reissu mennyt loistavasti, jollain vähän turhankin lujaa mutta jatkossa kaikki oli ok. Enempää väkeä ei sitten
reissuun lähtenytkään tulevina vuosina.

Jengi alkoi siirtymään enemmän ostarilta maasälväntien puistoon, missä pelattiin fudista, kuunneltiin musaa ym.
Ostarin jengin kundit alkoi styylaa enemmänkin ja Pihliksen kauneimmat kimmat olikin meillä muutamaa kaunotarta
lukuunottamatta. Ne pysyivät ihan kiitettävästi mukana jutuissa muutamasta viikosta jopa vuoteen. Viikonloput
vietettiin diskoissa, kuten 33 Hämeentiellä tai Mobile/Rocktails Hagiksessa, tietenkin isolla jengillä. Paikat pysyivät
vuosia samoina kun ei ollut mitään tarvetta etsiä muuta. Homma toimi, hyvää tuttua jengiä ja menoa. Vähän nuorem-
mat kävi Tavastialla varmaan samoista syistä. Tarinoita näistä illoista olisi varmaan satoja, mutta kerron vaan yhden.

Lähdettiin 33:sta kukkakolmiolle (paikka rautatieasemalla, missä kaikki tapasivat) yöllä ja Tinkki ja Kape sai päähän
ottaa kisan siitä kumpi juoksee nopeammin asematunnelin elintarvikekaupan läpi. Kundit meni lukitun kaupan ovelle
ja hyppäsivät panssaroidusta lasiovesta sisään ja juoksivat sen läpi. Sama se kumpi voitti, mutta kun Kape tuli
siitä ovesta ulos niin sillä roikkui poskessa iso lasinpala siitä panssariovesta ja se lähti Töölön sairaalan kautta
himaan.
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Pääsiäismetsässä



1979

Lähin Mallun, Aden, Kossen ja Darin kanssa Ruisrockiin. Tilanne tähän aikaan oli semmoinen että punkkarit ja
teddyt vihasi toisiinsa urakalla ja aina jos ne jengit osui vastakkain niin matsi oli valmis, niin myös tuolla. Meinattiin
joutuu väliin ja ketä me olisi hakattu kun oltiin proge- ja jenkkirockin kuuntelioita? (kai tasasesti punkkareita ja
rasvapäitä vuoronperään). Takaisin lähtiessä jouduttiin juoksemaan Darin perässä ympäri mestaa kun se ei olisi
halunnut lähteä pois. Musapuoli sai jonkun verran vauhtia myös Pihliksessä näiden ”uusien” vaikutteiden takia.
Punkkareita ostarilla ei ollut, muutama teddy kyllä löytyi, mutta kun pojat kävi töyhtöleteissä ja teddy asuissa kerran
näyttäytymässä ostarilla, niin seuraavana päivänä pojat oli taas siistit vaatteet päällä ja parturi Justun kautta normaa-
leina poikina taas ringissä. Palaute Kivitaskun edessä oli sen verran ylistävä. Justusta vielä sen verran, kun Pirkko
pani parturiliikkeen pystyyn 60-luvulla ja hoiti sinne kauniita tyttöjä (itse kuului ryhmään) leikkaamaan hiuksia, niin
markkinointikuvio oli selvä. Isät toi lapsensa sinne tukanleikkuuseen ja niin se homma jatkuu edelleenkin. Meikä
vie nykyään omat lapset Terhin luokse ja ne on jo kolmannen polven Justussa kävijöitä ja neidit ovat nykyäänkin
viehkeitä.

Hyndän alapuolella on paikka missä on monta isoa pyöreää kiveä laitettu ympyrän muotoon, 5-9:n alapihan kundit
kävivät siellä ”mietiskelemässä” ja nimittivät sen stonehengeksi. Osa näistä kundeista tuli ostarin jengiin myöhemmin.
Alapiha kellareineen tuntui paremmalta vaihtoehdolta aikaisemmin omine bändikisoineen ym.
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“Misbeth”



1980

Elokuussa n. 30 ostarin jengiläistä lähti viettämään viikonloppua Vuosaaren telakan edustalle, missä oli vanhempien
Pihlisläisten kundien hieno tervahöyry Misbeth, aivan mieletön laiva. Hoidettiin sinne ruumaan musakamat ja siellä
sai jammailla kaikki soittotaitoiset koko yön. Fiilis oli loistava suurimmaksi osaksi johtuen poikkeuksellisen hienosta
paikasta. Kaikki yöpyivät siellä,  kuka missäkin kun tilaa oli. Suurin osa juhli kuitenkin aamuun asti ja aamupäivällä
kun tultiin takaisin niin osalla juhlat jatkuivat. J. alkoi leipomaan sämpylöitä ja todella hyvää vaaleata leipää. Ei olisi
siitä jotenkin uskonut tota. Se toi lauantai aamuisin mulle ja faijalle tuoreita ”nisuja” aamupalaksi ja faija kuittasi
ne myöhemmin J:n diggaamilla faijan rautapannussa paistetuilla silakoilla.

Papanan vanhempien kesämökki oli Vääksyssä ja P. oli paikal-lisen linja-autoaseman baarin vakiohäirikkö n. 2 kk:tta
vuodessa. Kerran se keskikaljahöyryissä kelasi, että se ryöstää kassan. Vähän ennen piikkiä se meni siivouskaappiin
piiloon odottamaan että paikka pannaan kiinni. Ikävä kyllä, se sammui sinne. Siivooja tuli viideltä töihin ja löysi P:n,
mutta ei herättänyt sitä eikä myöskään soittanut poliisia paikalle, vaan soitti omistajalle joka sitten herätti P:n. P.
joutui kuuntelemaan “puhelinkopin” saarnan (nimitys johtui siitä että rva omistaja oli n.120 kg), varovainen arvio.
Puhelinkoppi sanoi että sulla on porttari tähän paikkaan 3 vuotta kuolemasi jälkeenkin.

Mun mielestä aika raskas tuomio.
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Fillarit



1981

Pojat alkoi ostaa ensimmäisiä isompia prätkiä. Oli 350-750 kuutioisia, jollain taisi olla tonninenkin. Kundeja oli n.
kymmenen eikä se koskaan mikään ostarin juttu ollutkaan. Varmaan siksi ettei Pihliksessä junnumpanakaan
pahemmin mopoja näkynyt ja tietenkin osasyynä oli myös paalun puute.

Interrail -reissut olivat vuosina 79-84 monelle Pihlisläiselle se ainoa mahdollisuus lähteä reissaamaan ulkomaille,
Ruotsin reissuja ei laskettu ulkomaaksi.

Lontoossa yhdessä pubissa  A.J:lla oli paha matkaväsymys ja se käytti nuuskaa ”tykillä”, paikallinen luuli että se
piikitti suuhun kamaa, Lontoon ”Bobi” tuli hakee sen ulos ja sanoi että jäit kiinni kamasta. Kosvald tajusi paikallista
kieltä ja ihmetteli, että mistä on kyse? ”Bobi” kertoi ilmiannosta ja K. ymmärsi heti, mistä on kysymys ja kertoi, että
se on vaan nuuskaa mitä Suomessa ja Ruotsissa käytetään. Bobi ja ”vasikka” tajusivat asian ja kaikki oli sen jälkeen
ok. Kundi hoiti loppuillan bisset pojille.

Opilla oli mahtava taito plagioida taksitolpan puhelimen ääntä. Monet kerrat istuttiin Kivitaskun terassilla ja odotettiin
kun joku renki tulee tolpalle ja alkaa lukee autossa iltapäivälehteä, niin silloin Opi päästi suustaan taksipuhelimen
äänen ja kuski pani lehden sivuun ja lähti vastaamaan eikä siellä tietenkään ketään ollut. Kun kuski oli menossa
takaisin autoon niin Opi päästi taas äänen ja kuski palasi puhelimeen. Meni monta viikkoa ennen kuin ne tajusivat
mistä on kysymys.

Kesa, Tessu ja Enkka olivat Romaniassa lomalla ja Kesa oli nähnyt jonkun maksullisen neidon edellisenä päivänä
ja neiti soitti seuraavana iltana Kesan ja Enkan huoneeseen ja pyysi Kesaa ulos. Kesa sanoi sille puhelimessa:
”Veri veri sleep, tomorrow ehkä.”

Horst tuli käymään pienessä laitalinkissä ja ponkaisi sanomatta mitään sohvalle istumaan.
Istui siinä vähän aikaa ja sanoi: ”Paa jotain musaa, paa Hell´s Bell´s”. Eihän siinä auttanut kun panna vinyyli
rätisemään.
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Opin uhri



1982

Vuosi jolloin annettiin neidoillekkin aikaa ja käytiin niiden kanssa leffassa. Kädestä kiinni, muutama moisku pimeässä
salissa poskelle ja äkkiä 71:llä ostarille tehoilee! Myös poikkeuksellista vuodessa oli se, että jengi alkoi pikkuhiljaa
jakaantumaan (ei niin kuin myöhemmin voitte lukea).

Viikin nurtsikentän fudaamiset sunnuntai päivisin jatkuivat normaalisti. Keväät ja syksyt fudattiin Pihliksen hiekalla,
aloitettiin jo maaliskuun alussa pelaamaan kaukalossa. Ostarin jengin kundeja pelasi tähän aikaa mm. HJK, HPS,
Kiffen, Ponnarit ja Töölön Vesan tasoisissa jengeissä, Siis aika kovalla tasolla stadissa.

Kirjoittaja päätti lähteä Interreil-kortilla katsomaan Monacoon Keke Rosbergin ajoa F-1:ssä ja majoitun 3:ksi viikoksi
Nizzan rantabulevardilla olevaan hotelliin. Keke johti vähän aikaa sateista kisaa mutta kolahti kanttikiveen ja keskeytti.
Siellä kävi niin, että paalut loppu jo Nizzassa ja mietin, että miten selviän himaan ilman safkaa? Pihlisläiseen tyyliin
ostin Nizzasta lopuilla kolikoilla 5 bissee ja levyn kolmio juustopaloja ja  pähkäilin, että selviän noilla eväillä kotiin asti.
VITUIKS MENI !

Saksan rajalla kuola valui suusta kun junan 6:n hengen loosissa saksalaiset veti eväitä naamaan eikä ne noteerannut
nälkäistä Suomalaista ystävää. Pääsin kuitenkin Tukholman satamaan ja tuli uusi ongelma, kun Ruotsinlaivaan pääsi
Interreil-kortilla vasta kun oli maksanut  puolet matkan hinnasta. Mistä rahat? Mä panin terminaaliin kirppiksen pys-
tyyn, myin Tabac-dödön, likaisia t-paitoja ja toiset lenkkarit. Sain niistä vähän enemmän kun lippu maksoi ja kelasin
että nyt suoraan syömään… MUTTA! jalat vei suoraan taxfree`n ja ostin rahoilla Finlandia vodkan. Latasin sen hui-
viin ja sitten menin ravintolaan kyttäilemään, mihin pöytiin oli jätetty ruokaa. Kävin sosialisoimassa ruuat mukaan
ennen tarjoilijaa.

1983

Yksi iltapäivä ovikello soi, Ake meni avaamaan oven ja siellä oli Dinky ja Tsunkka, toisella oli 2 muovikassillista
polkkavettä  ja toisella 1 kassi samaa tavaraa ja toisessa kädessä videokamera. Tsunkka sanoi: ”moi me tultiin
tekemään elokuvaa.” Iltapäivä ja yö meni leffanteossa ja sunnuntaina katsottiin pätkä. Olihan se leffa, tosin ilman
minkäänlaista käsikirjoitusta. Sitä filmiä ei ole sen jälkeen näytetty kenellekkään.
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80-luvun vappu



Kesäkuussa lähdettiin Pihliksen fudisjengin ”Dimaksen” kanssa pelaamaan Leningradiin.
Oli bussi vuokrattu ja rajan jälkeen vaihdettiin paikallisten kanssa vanhat farkut, verkkarit ym. rupliin ja sitten hotelliin
vaihtamaan menoasu päälle ja vedettiin boogiet kuppilassa. Aamulla lähdettiin etsimään kenttää. Löydettiin nurtsi-
kenttä, mikä tosin näytti perunapellolta. Vastustaja oli paikallisen traktoritehtaan jengi. Nappikset jalassa pojat tuli
kättelemään meitä. Ennen matsin alkua annettiin vastustajille lahjaksi Peran järkkäämät sponsorin hienot punaiset
lippikset. Matsin alku viivästyi kun pelaajat juoksivat katsomoon näyttämään miten hienot lippikset ne sai.
Peli päättyi meille 8-1.

Matsin jälkeen ostettiin kymmenisen pulloa skumppaa saunan kiuasvedeksi ja omiin suihin meni myös jokunen
niistä. Hotellihuoneet oli 3 päivän jälkeen, kun pommituksen jäljiltä, mutta aina rahalla selviää näistä jutuista.
Kun päästiin takaisin bussiin niin monet sanoivat että onneksi tämä reissu loppui. Alkoi käymään jo pumpun päälle,
kun siellä ei pystynyt syömään muuta kuin leipää, juustoa ja kaviaaria. Mehutankkaus kuitenkin kesti 3 täyttä päivää.

Joulukuun alussa meillä oli fudisjengin joulujuhlat Tilhenpesässä, illalliskortilla sai Janssoninkiusausta ja juoman.
Stigan Ara tuli sanomaan mulle että Badding on ovella ja sillä ei ole varaa maksaa illalliskorttia. Mä menin Aran
kanssa ulos juttelemaan ja sovin Raulin kanssa, et mä maksan sen illalliskortin ja hoidan sille pari tuoppia jos se
lupaa laulaa pari biisiä. Rauli sanoi että OK. Siitä aisti että darra oli aika vahva. Se tuli istumaan meidän pieneen
pyöreään pöytään vetämään niitä luvattuja hiivoja … safka jäi syömättä. Puolen tunnin päästä se nousi ujona ylös
ja alkoi laulaa jotain biisiä kuiskaten. Pari loosia oikealla jengi piti meteliänoteeraamatta Raulia ja sen esitystä. Rauli
kävi samantien istumaan ja sanoi mulle: ”emmä uskalla jatkaa”.
Sanoin että tilanne hallussa. Jatkettiin saman tuopin juomista ja annoin kundin miettiä omat jutut loppuun. (mielyttävän
herkkä ihminen). Taisi olla sen viimeinen julkinen esiintyminen.

Levy-Pave pummasi mut ja J:n sen ja kimmakaverin tupaantuliaisiin Munkkiniemeen. Yllätys tuli perillä, kun me ei
tiedetty kuka sen kimmakaveri oli. Se olikin tuttu kimma Pihliksestä ja se esitteli meille keittiössä sen broidin ”kai
te tunnette mun veljen”?  J. katsoi kundia vähän aikaan ja sanoi että vaikea sanoa kun junnuna näki vaan selän.
(Kun osa Liusketie 10:n kundeista näki J:n kauempaankin niin ne juoksi saman tien karkuun)

Ölkyn faija kuoli ja perinteisen kahvituksen jälkeen se pummasi kaverit Tilhenpesään pirtelölle.
Ennen puoltayötä se sanoi tyypeille: ”mä lähen moikkaamaan faijaa luupuistoon himan kautta”.
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Yhdet kesän avajaiset hyndällä



Haki sieltä litran Jack Daniel´n ja sitten se kiipesi aidan yli. Ö. heitti siinä faijalle tarinaa ja kun flindasta oli 5:s osa
jäljellä, niin se pudotti  loput faijalle. Seuraavana aamuna Ö:n vaimo ja tyttö sanoi , että mennäänkö käymään faijas
haudalla? Se käveli hyvässä boogiessa montulle ensimmäisenä. Vaimo kysyi siltä että mitä sä sillä haudalla teet?,
faijas hauta on täällä. Ö. sanoi että Daniels on tässä haudassa. Ikävä kyllä,  hauta oli ihan eri rivissäkin.
Mutta … jokainen kerta, kun Ölkky käy faijan haudalla, käy se myös kyseisen herran tontilla.  Kumartaen ja pyytäen
anteeksi tapahtunutta ja jouluna Raino saa myös kynttilän.

1984

Meitä lähti useampi autollinen jengiä polkkaamaan Savonlinnan oopperajuhlille, Pori Jazziin ja Provinssirockiin.
Homman nimi oli se että ensin juotiin veden ääressä pohjat ja pelattiin korttia, sitten kelattiin mihin mennään ja
jossain vaiheessa iltaa piti varmistaa joku neito, että sai yöpaikan itselle ja kavereille. Riksa oli näissä asioissa
KUNINGAS! Ei riittänyt että se olisi hoitanut itselle yöpaikan, vaan se hoiti koko ryhmälle pedin ja myös meille
saamattomille naiset!

Se mies oli ja on käsittämätön ihminen luomaan omalla tilannekomiikalla tilanteita ja tapahtumia siihen malliin että
saa aina nauraa vedet silmissä. Ja mikä parasta, ohjelmisto vaihtuu päivästä toiseen. Aamun treffipaikka piti olla
kaikilla tiedossa, että voi aloittaa saman rumban taas alusta. Esim. Savonlinnan torin aamupala – Cocis ja Kalakukko
laiturin päässä. Martikaisen Tessulla ja Mietulla oli mökki Savonlinnassa, missä tuli jokunen kerta käytyä. Kerran
Mietu haki meidät veneellä torilta ja suunnistettiin mökkiä kohden. Pienen norkoilun jälkeen alettiin snadissa kaffassa
syöttää sorsia rannassa. Yksi lokki pölli koko ajan pullapalat ja me päätettiin kostuttaa  palat ginillä ja heitettiin ne
vähän kauemmaksi sorsista. Lokki kerkesi vetää pari palaa ja sitten se alkoi kauhoa vettä suuhun ja yritti kiivetä
kivelle, mutta se ei se kyennyt nousemaan siihen vaan putosi aina selälleen veteen. Mä veikkaan, että vähään aikaan
ei Eltsun pulla maistunut sille.

 Api ja Amo kävi heittämässä yhden jenkkireissunkin Teksasiin T.A:n uimatreeni mestoille lähelle Austinia. (Fatmaster
Kesa ja muutama muu oli messissä.) Kesalla ei ollut englanti ihan hallussa, mutta hyvin se pärjäsi elekielelläkin
koko reissun. Se oli menossa hissiin ja hissimies kysyi ”mihin kerrokseen”? Kesa sanoi ”upside down”,
ja aamupalalla se olisi halunnut fried eggs mutta sanoi white eggs, ruskettunut tarjoilija putosi polvilleen nauramaan
ja sitten kävi hakemassa keittiöväen katsomaan tilaaja Kesaa.
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“Nuoriso”



Ilolla otin vastaan tämän Empun keikkabussi -jutun tähän loppuun. Emppu sanoi mulle puhelimessa, että voit kertoa
tämän tarinan semmoisena kun mä lähetän sen sulle meilinä. Veikkaan että Empulla oli hyvä reissu muistissa, kun
naputteli tätä stooria. Oli pakko vähän referoida, mutta kaikki olennainen löytyy, sillä tarina on hyvä!

Emppu oli aikaisemmin tutustunut, (hetki ei löydy keetä, Löyty !) Gräsbekin Ekiin joka oli GONA roudarihommissa.
Se pummasi E:n ja Urin mukaan viikon reissulle. Bändissä oli James Brownin värisiä naisia. Kiertue kulki Pieliselle
ja muille lätäkkö -lavoille ja sen ruskettuneen orkesterin nimi oli  Love Machine. Emppu mietti talven yli Ekin juttua,
että keikkaa riittää niin paljon kun jaksaa tehdä. Tämän jälkeen Emppu osti vankkurin vanhimmalta Daltonilta, takuu
loppui siihen kun perävalot katosivat horisonttiin. (D:n piti rakentaa siitä itselle matkailuauto). Bussi siirrettiin Pakilan
Elannon pihaan tarkastusta varten. Roke pani haalarit päälle ja kävi katsastamassa alustaa ja huusi: ”Vittu tää on
ihan mätä!”, Kundit veti tasoittavat ja menoksi Tattarinsuolle hakee lisää rautaa alle. 2 viikkoa siinä meni rakennellessa
sitä + PA kamojen asentamisessa ja katsastuskin piti vielä suorittaa ja eikun baanalle. Kiitokset Rokelle ja Asselle
loistavasta työstä. Back Sliderssin kautta keikkoja alkoi tulemaan Piirpaukelta ym. ympäri eurooppaa ja kotimaan
Ruisrockit jne. Eka rundi oli suoraan kuukaudeksi Piirpauken kanssa Saksaan, hyvä aloitus. Loppujen lopuksi Oldist
Daltonin dösä kesti reissut Alpeilta Jäämerelle 7:n vuoden ajan. Dösä olisi jatkanut, mutta kuski hyytyi!

Jengi alkoi jo vuokrailemaan kämppiä ympäri stadia ja kun ne oli pieniä, niin jengikin alkoi jakaantua pienempiin
ryhmiin ja pikkuhiljaa pyöriminen Pihliksessä alkoi vähenemään.

Fudista kyllä pelattiin kimpassa ja viikonloppuisin pyörittiin samoissa mestoissa 90-luvun alkuun asti. PK-35:sta
pitää erikseen mainita muutama, pitkään touhunnut loistava persoona:

Karjalainen: Mies joka toi PK:n Kalliosta Pihlikseen v.63, todellinen herrasmies.
Asikainen: ent. puheenjohtaja ja tekee kulisseissa  pitkää, hyvää iltatyötä PK:ssa. Hieno ihminen.
Ile: Oma tuoppi on siinä Pihliksen raflassa, mikä pitää eniten fudiksesta, kaikkien tuntema PK:n huoltaja ja mahtava
persoona
Tullan Hantta: uskomaton PK-friikki. Hantta asui kentällä ja kävi välillä himassa pesemässä kuteita.
Meidän ikäisissä ei ollut ketään, kuka ei olisi tiennyt Hanttaa. Jatkossa Hantta teki myös hyvän uraauurtavan duunin
PK:n naisfudiksen parissa ja taitaa jatkaa vieläkin.
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The Man (Pihliksen tiedostamaton sielu)



Paljon on jengiä kuollut näinä vuosikymmeninä kuka mitenkin, parikymmentä frendiä. Välillä on miettinyt että mitenhän
noitakin kundeja ja kimmoja elämä olisi vienyt jos ne olisi saanut elää? Suurinta osaa varmaan ihan hyvin.

Tekstistä voi saada vähän vääränlaisen käsityksen meidän menoista. Me oltiin ihan tavallinen jengi normaalioloissa,
mutta välillä vähän innostuttiin pitämään hauskaa omalla tyylillä.

Me ei tarvittu kemian tai fyssan kirjoja elämässä pärjäämiseen, vaan käytiin läpi se mielestämme paras vaihtoehto:
bailaa nuorena, niin ei vanhana tarvitse kelaa, mitä kaikkea jäi junnuna tekemättä.

Meitä on vielä paljon kundeja jotka pitävät yhteyttä vielä 2006 ja keväällä oltiin hyndällä kupittamassa 70-80-lukujen
mehuja ja muistelemassa vanhoja. Meitä tuli paikalle selvimmän tyypin laskuopin mukaan 33.
Se kertoo jotain siitä hengestä mikä meillä oli 70 ja 80-luvuilla.

jk.

Legenda loppuun Horst Bibberkoffilta:
”Kelaa, sysää, väsää, hinaa --- bamit hukku”.

Nöyrä kiitos
Lauri Mätäs & Ostarinjengi
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Kiitokset:

• Ostarin jengi – ilman teitä ei olisi tätä.
• Oldest Partanen – poskettoman hauskoista ajoista.
• Karjalaiselle PK 35:n historian tiedoista.
• Sööbille kirjan stailaamisesta ja 70-80 -lukujen fotoista iso kiitos.
• Pihliksen lekareiden naisille 60-70 -lukujen fotoista.
• Sini Mouhulle löydöistä.
• Kettusen Ilelle painatuksesta, nastaa että on tommonen frendi.
• Justun Pirkolle ja Virkamäen Mikolle Pihlajamäestä, sponssauksesta.



Tänä vuonna kävimme Hyndällä...






