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Rakastutaan taas Pihlikseen! s. 1–3
Koti vehreässä Pihlajamäessä s. 2
Pihlajamäki-seuran ständillä arvataan s. 2
Miten Pokémon GOes? s. 3

Kolumnissa puistojen tärkeydestä s. 4
Valoa putken päässä s. 4
Talkkari on mies paikallaan s. 5
Kaupunkiviljely on in s. 5

Sulo Savolainen on Pihlajamäen Grand Old Man s. 6
Rauhaisa päiväkävelypaikka s. 7
Pihliksen asukastalon arkea ja juhlaa s. 8
Mies suurella sydämellä s. 8

Lauantaina 3.9. Pihlajamäki sykkii

Aamusta yöhön

Tulishow, pokémoneja, bändejä, alpakoita, futisturnaus, luomua,
gourmethodareita, näköaloja, kahviloita, saippuakuplia, bileet,
torvisoittoa, käsitöitä, vohveleita, kirppiksiä, …
Tule nauttimaan Pihliksestä!

9 –16 Junnuturnaus Aava Areenalla, 10 –10.30 Tšaikovskin jousikvartetto nro 3 nuorisotalolla, 11–15 Maatilatori ja
katuruokakojuja torilla, 11–15 Markkinat ostarilla, 11–15 Pokémon GOes Pihlis nuorisotalolla,
11–15 Puistokirppis ja Lasten puistojuhla Maasälvänpuistossa (12–14 alpakat, 12 ja 13 saippuakuplashow),
12–14 Wanhan ajan tanssit ostarilla, 12–14 Kattoterassi avoinna Graniittie 7, 14 – 02 Grilli kuumana Rallissa,
karaoke klo 20 alkaen, 15 –17 Leikkialueen esittely Liusketie 6, 15 –18 Pihakirppis Maasälvänpolku 3,
18 – 02 Pihlajamäki goes Blues supportbileet feat. Wigwam Revisited BarU2:ssa,
21–21.30 Tulikansan valoshow torilla.

LUE KOKO OHJELMA:
www.pihlajamaki.info
Facebookissa ”Pihlajamäen kyläjuhla 2016”

Lasten oma puistojuhla

Vegeruokaa ja luomulihaa
Maatilatori tuo Pihlikseen toritunnelmaa ja hyvää ruokaa.
Katuruokakojuissa on mistä valita, kun Witchdoctor, Feri's
Sausages, The Alexanders ja Govindam kokkaavat. Torikojuissa
on tarjolla lähi- ja luomuruokaa tuottajilta suoraan kuluttajille:
kasviksia, luomumunia, härkäpaputuotteita, hunajaa,
tuoremakkaraa, hamppupestoa, luomulihaa ja monia muita
herkkuja. Hyvän mielen ja ruoan löydät Pihlajamäen torilta
kello 11–15.
Kyläjuhlan
koordinoi:

Kuva: Päivi Seikkula

Kuva: Päivi Seikkula

Tänä vuonna kyläjuhla tarjoaa lapsille ihan oman
puistojuhlan Maasälvänpuistossa kello 11–15. Mukana
on pomppulinna, vohveleita, sambusoja, alpakoita,
jättisaippuakuplia, katuliituja, kasvomaalausta.
Aarnivalkeiden teltalla valokuvanäyttely, leikkejä
ja trangiankasauskilpailu. Tukioppilailla vesiilmapallon heittokisa. Ruffle Armyn näyttävä
jättisaippuakuplashow kello 12 ja 13. MLL Pihlajamäen
kutsumat alpakat halittavana kello 12–14. Puisto
täyttyy myös kirppiksistä – tule tekemään löytöjä!

Kyläjuhlan tarjoavat Pihlajamäen asukkaat, yhdistykset,
yhteisöt ja yritykset yhdessä.

Kuva: Synkronis

Piirrokset: Milja Parviainen

Tšaikovskia
aamukahvin kera
Haikea, pirskahteleva, dramaattinen. Sellainen on
Tšaikovskin kolmas jousikvartetto Synkroniksen
aamukahvikonsertissa Pihlajamäen nuorisotalon salissa
kello 10 –10.45. Kvartetissa soittavat Iiris Pyrhönen-Koivula
(viulu), Klaara Pyrhönen (viulu), Matti Lindholm (alttoviulu)
ja Elina Susiluoto (sello). Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.
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Kuva-arvoitus
Pääkirjoitus

Koti vehreässä Pihlajamäessä
Luonto suorastaan syleilee meitä pihlisläisiä, kun
astumme ulos kotiovesta. Puistot, metsät, kalliot ja
polut kutsuvat ulkoilemaan niin kesällä kuin talvellakin.
Toivottavasti näin on myös tulevaisuudessa. Tummia pilviä
on ilmaantunut taivaalle uuden yleiskaavaehdotuksen
myötä. Pihlajamäkeenkin kaavaillaan lisää tiivistä
kerrostalorakentamista, mikä uhkaa alueemme viheralueita,
meidän henkireikäämme. Pihlajamäki-seura valvoo
valppaana yleiskaavan etenemistä.
Pihlajamäen 60-luvun kerrostalot vaativat jo melkoisia
remontteja, ja niitä ollaankin tekemässä alueella
vauhdilla. Talo talon perään saa päälleen hupun, jonka alla
valmistuvat niin julkisivuremontit kuin putkisaneeraukset.
Remontin jaloissa on kaikkea muuta kuin mukava
olla, mutta sitten kun kaikki on vihdoin valmista, voi
huokaista helpotuksesta: täällä on mahdollisuus viettää
koko loppuelämänsä isoista rempoista vapaana! Tietysti
remontit maksavat paljon. Asiantuntijat kuitenkin
muistuttavat, että hyvin remontoidun talon arvo nousee
remonttikustannuksia enemmän. Pihlajamäki kun sijaitsee
hyvien yhteyksien päässä Helsingin keskustasta, palvelut
ovat saatavilla, samoin hyvät koulut ja päiväkodit:
merkityksellisiä asioita, kun valitaan itselle ja perheelle
uutta kotia. Asuinalueemme arvo tulee varmasti
nousemaan vuosien saatossa. Täältä löytyy hyvä koti
jokaiselle rauhoittua ja olla oma itsensä.
Pihlajamäestä ja asumisesta ei voi pitkään puhua
ilman arkkitehti Sulo Savolaista. Pihliksen asukas ja
muun muassa asuntosuunnittelun vahva osaaja on ollut
mukana monessa merkittävässä hankkeessa ja on edelleen
aktiivinen eläkkeelläkin.
Uusi ja vanha rakentaminen kohtaavat luontevasti
toisensa Pihlajamäessä. 1960-luvun talot ovat saaneet
vuosien saatossa rinnalleen uudempia taloja. Meillä on
kivan näköisiä rivitaloalueita useampiakin ja viimeisimpänä
kohteena on Johtokiventien puoleinen oikein onnistunut
kerros- ja rivitalorakentamisen yhdistelmä.

Leijonat
nuorten asialla
Punainen Sulka 2016–2017
-kampanjan kyläjuhlassa. Leijonat
keräävät rahaa nuorisotyöhön
Suomessa sekä Pihlajamäen,
Tule täyttämään vastauskuponki
Pihlajiston ja Viikinmäen alueille.
Pihlajamäki-seuran kyläjuhlan
Punainen Sulka -kampanjan
ständille 3.9.
tavoite on estää nuorten
Tai lähetä vastauksesi 9.9. mennessä
syrjäytymistä, tukea heidän
yksityisviestinä Pihlajamäki-seuran
elämänhallintaansa, edistää
Facebook-sivulta www.facebook.com/ terveellisiä elämäntapoja,
pihlajamakiseura tai sähköpostitse
ehkäistä päihteiden
pihlajamakiseura@gmail.com.
käyttöä ja tukea nuorten
Oikea vastaus paljastetaan seuran
mielenterveystyötä.
Facebook-sivulla 10.9. Kaikkien oikein
Keräystuotto jaetaan
vastanneiden kesken arvotaan pirteä
nuorisotyö
Pihlajamäki-paita. Otamme voittajaan järjestöjen
henkilökohtaisesti yhteyttä.
projekteille.

Mikä ja missä?

Liusketie 6:ssa tehtiin kesällä mittava leikkipaikan remontti, missä leikkialue uusittiin 60-luvun henkeen
ja uusimpia turvallisuussäädöksiä noudattaen. Suojeltu talo ja sen piha sai arvoisensa tyylikkään leikkipaikan.
Kuva: Päivi Seikkula

– Voi kuulostaa helpolta, mutta se ei

ollut sitä lainkaan. Nykyiset turvallisuusmääräykset ovat erittäin tiukat ja
ne pitää toki huomioida viimeistä piirtoa myöten. Ja suojelukaavan haasteet
tulivat esille kaikissa vaiheissa, sillä
leikkivälineiden pitää muistuttaa alkuperäisiä keinuja ja muita vempaimia.
Siksi jopa uusien keinujen tukikaaria
piti pyöristää, jotta ne näyttävät mahdollisimman samanlaisilta kuin alkuperäiset, kertoo taloyhtiön hallituksen
puheenjohtaja Jouni Husso.
– Melkein loppui usko jossain vaiheessa, mutta nyt meillä on upea uusi
leikkipaikka! Ja lapset tykkäävät.

perjantaina juhlitaan oman asukastalomme Lähiöaseman
aluetyön kymmenvuotista toimintaa. Lähis on parantanut
alueemme asukkaiden hyvinvointia; kohtaamiset Lähiksellä
lievittävät yksinäisyyttä ja lisäävät yhteisöllisyyttä.

Lauantaina biletys valtaa koko Pihliksen, kun suuri
We love Pihlis -kyläjuhla täyttää kylämme turut ja torit.
Tapahtumaa ovat olleet tekemässä lukuisat asukkaat,
yhteisöt, yritykset ja yhdistykset. Kokonaisuutta koordinoi
Pihlajamäki-seura. Pidetään kaikki hauskaa niin juhlassa
kuin arjessa, ja tullaan tutuiksi!
Kuva: Mikael Niku

Pihlajamäen kyläjuhlassa pelataan
PK-35:n junnuturnaus Aava Areenalla
kello 9–16. Turnauksen järjestää
seuran junioriapu, ja tapahtuman
ja sen buffetin tuotoilla tuetaan
taloudellista tukea tarvitsevien
junnujen harrastusta.
– Junioriapu tukee stipendein
tyttö- ja poikajunioreita sekä jakaa
kesäisin viidelle junioripelaajalle
stipendilahjakortit. Toiminta perustuu
talkootyöstä, lahjoituksista ja
fanituotteiden myynnistä
saataviin tuloihin, kertoo
pj Carita Nikkilä.

Leikkipaikka
turvallisesti retroillen

Tuleva viikonvaihde on Pihliksessä yhtä juhlaa:

Ulla Artte
päätoimittaja
Pihlajamäki-seuran puheenjohtaja

Banaanipotkuja
Aava Areenalla

Pihlajamäen Lions Club aloittaa

Päivi Seikkula

Pihlajamäen kyläjuhlassa kello 15–17 pääsee tutustumaan ja testaamaan tätä esimerkillistä
leikkipaikkaa ja kyselemään, miten kaikki tämä tehtiin. Kannattaa ottaa mallia!

Syksyn Tapahtumia ja toimintaa
Kuva: Pukinmäen sirkuskoulu

Pukinmäen taidekoulut

2/2016
Päätoimittaja: Ulla Artte
Toimituspäällikkö 2/2016:
Milja Parviainen
Taitto: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin
Julkaisija: Pihlajamäki-seura
Kustantaja: Koillis-Helsingin Lähitieto
Paino: Sanomapaino, Vantaa 2016
Lehti myös verkossa:
www.pihlajamaki.info ja lahitieto.fi

1. vuosikerta
Pihlajamäki.info ilmestyy vuonna 2016
kolme kertaa: 18.5., 31.8., ja 30.11.
Painos 37 900 kpl
Ilmoitusmyynti:
Jussi Haapasaari / Koillis-Helsingin Lähitieto,
puh. 050 5953 233,
jussi.haapasaari@lahitieto.fi

Anna palautetta, toivo juttuja:
Pihlajamäki.info, pihlajamakiseura@gmail.com
c/o Pihlajamäen lähiöasema, Liusketie 3, 00710 HELSINKI,
www.pihlajamaki.info, www.facebook.com/pihlajamakiseura

Kuvataiteen, musiikin, sanataiteen,
sirkuksen, tanssin ja teatterin
korkeatasoista opetusta lapsille, nuorille
ja aikuisille. Ilmoittautumiset 10.9.
mennessä: www.taidekoulut.fi
Partiolippukunta
Aarnivalkeat

Mukaan mahtuu kaiken ikäisiä, koulunsa
aloittavista aikuisiin. Uusilla partiolaisilla
mahdollisuus tutustua koloon 31.8.
klo 18 Kiillekuja 3:n kerhohuoneella.
Lisätiedot: Maria Ahi Blomqvist,
maria.ahiblom@gmail.com.

Viikin kirjasto

• 8.11. klo 18 Limaista mutta maukasta:
Topi Kairenius kertoo hyönteissyönnistä sekä
uudesta Hyönteiskokki-kirjastaan. Tarjolla
hyönteismaistiaisia!
• Satutunti 1.9. alkaen torstaisin klo 9.30, sekä
myös 6.9. alkaen joka toinen tiistai klo 18.
• Lautapelikerho 13.9. alkaen joka toinen
tiistai klo 17–20.
• Lukupiiri ke 14.9., 12.10., 9.11. ja 7.12.
klo 17–18.30.
• Novellikoukku ke 28.9., 26.10. ja 30.11.
klo 17.30–19.30.
• Digitalkkari auttaa tietotekniikkaongelmissa ajanvarauksella.

www.pihlajamaki.info
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Pokémon
GOes Pihlis
Kyläjuhlalauantaina
klo 11–15 nuorisotalon pihaan
nousee Poké-keidas!
Tule silloin mukaan Pokémon-

metsästykseen ja tutustumaan
pelin pelaamiseen, tai vain
hengaamaan, kuuntelemaan musaa, lataamaan
kännykkää, maalaamaan graffaa ja
tapaamaan kavereita. Nyt liikkuu
paljon kiinniotettavaa, sillä viereisillä
pokestopeilla koko ajan päällä olevat
luret houkuttavat paikalle taatusti
kiinnostavia hahmoja.

Kuuntele wiguja, tue blueseja!
Kyläjuhlan klubiosuutta tähdittää
tänä vuonna Wigwam Revisited,
bändi, joka koostuu legendaarisen
Wigwam-yhtyeen jäsenistä
ystävineen. Nyt Pihliksessä kuullaan
Wigwamin ajattomia klassikkoja
osin uusin sovituksin.

Pihlajamäki goes Bluesien
tukibileissä ravintola U2:ssa esiintyy
myös Eeva´s blues duo ja Montage.
20 euron lipun hintaan kuuluu tapaspöytä.
Tukibileillä kerätään varoja vuoden
2017 bluesien järjestämiseen Kiillepuistossa.

Tapaspöytä klo 18.30–21
Eeva's blues duo klo 18.30 alkaen
Montage klo 19.45–21
Wigwam Revisited klo 21.30 alkaen
Keskiyön karaoke – ei erillistä
sisäänpääsymaksua

Wiipuri puhaltaa
ja tanssittaa
Pihlajamäen kyläjuhlassa
viihdyttää jo kolmatta kertaa
Puhallinorkesteri Wiipuri,
yli 80-vuotias maineikas
soittokunta. Orkesteri esiintyy
ostarilla kello 12–14.

Kun pimeä laskee kylille,
tulee Tulikansa valaisemaan
Pihlajamäen juhlan.
Vaikuttava valoshow nähdään Pihlajamäen torilla kello 21 alkaen.

Esitys koostuu rytmikkäästä musiikista ja vauhdikkaista tulitempuista,
joissa käytetään välineinä keppejä, ketjuja, naruja, keiloja, palloja,
veistoksia ja pyrotekniikkaa. Sopii kaiken ikäisille, vapaa pääsy.

Pokémon GO!
Nyt
pelataan
1
2
3
4
5
6
7

Kuva: Tulikansa

Tulikansa
sytyttää illan

Gallup

– Orkesteri on nimensä mukaisesti

perustettu Viipurissa vuonna 1933,
mutta se on vaikuttanut Helsingissä
vuodesta 1945 lähtien. Olemme
jo vuoden verran harjoitelleet
Pihlajamäen nuorisotalolla, ja
palautteesta päätellen sekä soittajat
että nuoret ovat tyytyväisiä, kertoo
orkesterin puheenjohtaja Maarit
Mäki-Rayo.
Nykyään orkesteria voi siis
jo tituleerata pihlisläiseksi. Siitäkin
syystä, että sitä kyläjuhlassa
johtaa pihlajamäkinen
Veikko Koljonen.

Millä levelillä olet, mihin tiimiin kuulut?
Missä on Pihliksen paras pokemonmesta?
Mikä on paras pokemonisi?
Miten jahtaat pokemoneja?
Mikä on lempipokemonisi?
Minkä pokemonin haluaisit saada?
Parasta Pokémon GO:ssa?

Kalle Sivola,

14 v

1 Olen levelillä 18,
Instinct (keltainen)
2 Paras paikka
on nuorisopuiston
skeittipuiston vieressä.
3 Golduck (cp 1136)
4 Jahtaan pokemoneja pokekartan ja nearbylistan avulla.
5 Snorlax, koska se on ylivoimainen ja vahva
6 Haluaisin saada sen Snorlaxin
7 Tapaa muita ihmisiä ja saa samalla vähän
liikuntaa.

Laura Lehtinen,

33 v

1 Level 21, team
Valor (punainen).
2 Tyttöjen puisto
ja sen ympäristö.
3 Hypno (cp 1110).
4 Kävelemällä ja
tarkkailemalla muita:
käsien liikkeistä tunnistaa
kuka pelaa ja ilmeestä näkee, onko hyvä saalis.
5 Toistaiseksi Pikachu
6 Kaikki!
7 Kävely ja keräily.

Anne Sallinen,
53 v

PihlajamäkiPihlajiston Eläkeläiset

Kerho kokoontuu ma 19.9.,
3.10., 17.10., 31.10., 14.11.
(syyskokous), 28.11. ja
12.12. (joulujuhla) klo 10.30
Pihlajamäen nuorisotalolla.
Tervetuloa uudet ja vanhat
jäsenet!

ohjelmaa ja vilttikirppis.
Juhlapuhujana Anni Sinnemäki.
Tervetuloa!
MLL Pihlajamäki

• Perhekahvila keskiviikkoisin
klo 10–12 Leikkipuisto
Maasälvässä.
• Luento lapsiperheiden arjen
hallinnasta 19.9. klo 17.30
Pihlajisto-Viikinmäen
Pihlajiston Mestalla.
perinteinen puistojuhla • Lastenvaatteiden ja
11.9. klo 13–16 Leikkipuisto
-tarvikkeiden kirpputori 2.10.
Salpausselässä. Kahvia, pullaa,
klo 10–13 Pihlajiston alamakkaraa sekä mukavaa
asteella.

Pihlajamäkiseura

Syyskokous 23.11.
klo 18 Lähiöasemalla.
Tervetuloa!
Koko perheen
Marrasjuhla

Ohjelmaa lapsille, arpajaiset,
myyjäiset ja kahvila 20.11.
klo 11–14 remontoidussa
Pihlajamäen alakoulussa.
Vapaa pääsy. Järjestää koulun
vanhempainyhdistys.
Tervetuloa!

Pihlajamäen
nuorisotalo

Avoin toiminta alkaa 5.9.
• Junnut (9–12 v): ma, ke, to
klo 14–16.30, pe klo 15–17.
Läksykerho ma, ke, to klo 13.30–14.
• Junnujen discot: klo 17–20 pe
16.9., 14.10., 18.11. ja 16.12.
• Nuoret (13–17 v): ma, ke, to klo
17.30–21, pe klo 18–22.45.
Tukiyhdistys PIHLA

Sääntömääräinen vuosikokous
22.11. klo 16.30 Lähiöasemalla.
Tervetuloa!

1 Level 19,
keltainen tiimi
2 Nuorisopuisto
3 Vaporeon
(cp 1412).
4 Kävelyllä koiran
kanssa ja bussissa.
Ja veneillessä saa hyvin haudottua munia!
5 Jigglypuff, sillä on hauska nimi ja soma
ulkonäkö.
6 Magmarin, koska se pääsi kerran karkaamaan.
7 Tulee käveltyä.
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Kuva: Mikael Niku

Jotta Pihlajamäen jylhät
talot seisoisivat yhtä komeina
tulevaisuudessakin, pitää niitä
saneerata kestämään.

Kolumni

Puistojen tärkeydestä
Ihana Suomen kesä kaikessa lyhyydessään heittää jo
pitempiä varjoja. Saimme viettää valoisimman vuodenaikamme vaihtelevissa sääolosuhteissa ja erilaisissa paikoissa. Meidän perheemme kesätraditio on vetäytyä ainakin osin pois kaupungista maaseudun rauhaan.
Muunlaisiakin tapoja loman viettoon löytyy. Yksi
viettää kesänsä siirtolapuutarhamökissä kaupungin läheisyydessä. Toinen, välttääkseen sään armoilla olemisen, suuntaa kohti varmempaa auringonpaistetta muille maille. Moni veneilee.
Kaikilla ei kuitenkaan ole mummolaa tai mökkiä. Monen lapsen ja nuoren vanhempi on töissä kesän, joten
paikan vaihtaminen ei onnistu. Pihlajamäki ja sen lähialueet ovat onneksi upeiden ulkoilualueiden ympäröimiä. Vihreys hallitsee Viikin luonnonsuojelualueita, Kiillepuisto komeilee kukkaloistossaan ja Pihlajamäen kenttä tarjoaa mahdollisuuksia liikuntaharrastuksiin.
Skeittipuiston iloiset kolinat ovat kaikuneet koko kesän.
Niinä harvoina hetkinä kun lomallani pistäydyin kaupungissa, huomasin ilahtuneena, että leikkipuistot ovat
ahkerassa käytössä. Kootessaan ihmiset yhteen puistot
täyttävät tehtävänsä.
Puistomme ovat osin luonnonvaraisia ja niiden monimuotoisuus tarjoaa kaupungissa kesäänsä viettävälle tärkeän kosketuksen luontoon. Kaupunkiin voi kuulua
myös väljyyttä ja vihreyttä. Uudessa yleiskaavaehdotuksessa esitetään täydennysrakentamista myös Pihlajamäkeen; hyvin suunniteltuna ja toteutettuna täydennysrakentaminen säilyttää viheralueet ja puistot osana
rakennettua ympäristöä. Kaikki vihreä kun tuottaa happea, jota me tarvitsemme elääksemme.
Kuulun sellaiseen ikäluokkaan, joka on monissa elämänvaiheissaan saanut nauttia puistojen tarjoamista mahdollisuuksista leikkiin ja yhdessäoloon. Lapsena
Roihuvuoressa kesäpäivät kuluivat kuin siivillä puiston
kahluualtaassa kesän kuumuutta viilennellen. Omille
lapsilleni olen saman tavan opettanut Intian leikkipuistossa Toukolassa. Kesäisiin kokemuksiin on kuulunut
Helsingin kaupungin lapsille tarjoama lounas.
Nämä yhdessä olemisen ihanat muistot saavat hienosti jatkoa uusissa sukupolvissa. Pihlajamäellä on hyvät mahdollisuudet kehittää puistojensa ainutlaatuisia ja monipuolisia ominaisuuksia. Viheralueemme ovat
meille asuinalueemme viihtyvyyden kannalta tärkeitä ja
pidämme niistä hyvää huolta. Puistoissamme voimme
tavata toisiamme ja nauttia kesästä, vaikka se tällä pallonpuoliskolla ei niin pitkä olekaan.

SALAATTI/
PATONKIPISTE
PIHLAJAMÄESSÄ
OSTARIN KULMALLA,
RAPAKIVENTIE 2

Avaamme ark. klo 6.00
Toimitus/nouto MaTaPuPu-alueella.
Hoidamme myös kokoustarjoilut.
Myös pitopalvelu.
nina.haaksikari@pp.inet.fi 040-508 1012
Aurinkola viettää 2v.
Synttäreitään lauantaina 3.9.
Klo 11-15 samaan aikaan
we love Pihlis päivän kanssa.
Pihlajamäen ostoskeskus
Meripihkatie 3, 00710 Helsinki
040 727 0435
www.aurinkola.fi
facebook.com/aurinkola.fi

Putkiremontti
– hyvä muisto
Kuva: Mikael Niku

Kuva: Tapio Vanhatalo

Katariina Kirjavainen

Pihlajamäessä on remppabuumi, kun kuusikymmenluvun torni- ja
lamellitalojen putkia laitetaan uuteen uskoon. Monilla homma on jo takana,
toisilla edessä. Kaikkiin putkiremontti jättää jonkinlaisen muistijäljen.

Myönnän. Kuulun siihen osaan ihmisiä,
joka suhtautuu muutokseen myönteisesti,
ei pelkää pahinta ja uskoo vahinkovakuutusten toimivuuteen. Nimittäin jos jokin
putkirempassa työvirheen takia menee
pieleen, vakuutus on asukkaan ja taloyhtiön suojana.
Tavatonta ei ole, että putkiremonttia
– virallisemmin linjasaneerausta – pelätään ja sen kommelluksilla hekumoidaan.
Koska yksittäisen asukkaan näkökulmasta
kyse on isosta ja kalliista tapahtumasta,
on se ymmärrettävää. Isännöintiliiton
tuoreimman Putkiremonttibarometri
2015 mukaan epäonnistumista pelätään
turhaan. Tulos ilmenee isännöitsijöiden ja
taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajien
haastatteluista.
Onnistuneen putkiremontin tärkein tekijä taitaa olla hyvä ja ammattitaitoinen
suunnittelu. Myös tehokas viestintä ja
toimiva yhteistyö asiaan sotkeutuneiden
kesken on oleellista. Yhteistyötä putkiremontin tiimoilta voi syntyä myös taloyhtiöiden välille.

Tornien välistä
synergiaa
Linjasaneeraus tuli pari vuotta sitten
ajankohtaiseksi Vuolukiventien ja Graniittitien tornitaloille, ja joku keksi ehdottaa yhteistyötä. Pian muodostui neljän
taloyhtiön ryhmäkorjaustoimikunta eli
RK-ryhmä, joka edustaa kuutta tornitaloa.
– Päällimmäisenä ajatuksena yhteistyössä oli taloudelliset hyödyt. Muun muassa
hankesuunnittelun kulut voidaan jakaa
taloyhtiöiden kesken, sanoo RK-ryhmän
vetäjä Petra Sieppo.

”Viestintää ei voi
aliarvioida, se on huomattu
jo nyt. Säännöllinen
viestintä on tärkeää,
vaikka mitään aktiivista
ei olisi vähään aikaan
tapahtunutkaan”.
– Petra Sieppo

– Toisena isona etuna on se, että meitä
on isompi ryhmä miettimässä asioita, jolloin useampi näkökulma tulee esiin, kun
puntaroidaan eri vaihtoehtoja.
Toimikunnassa on edustettuna kaksi
henkilöä kunkin taloyhtiön hallituksesta.
Ryhmä tekee läheistä yhteistyötä koko saneeraushankkeen projektipäällikön kanssa,
joka on mukana hankesuunnittelun alusta
urakan loppuun.
Kuuden tornitalon yhteinen hankesuunnitelma on nyt valmis. Seuraavaksi
valitaan suunnittelijat, jotka vastaavat
suunnitelman saattamisesta konkreettiseen muotoon ja sitten urakoitsija.
– Meillä ei ole tarkkaa aikaa siitä milloin
varsinainen urakka alkaa ja loppuu. Hoidamme kaikessa rauhassa nämä seuraavat
vaiheet.

Huomioitava
suojelunäkökulmat
Myös isännöitsijä Vesa Itkonen painottaa suunnittelun ja urakoitsijan valinnan
tärkeyttä. Hänellä on takanaan yli kolmekymmentä putkiremonttia.
– 10 000 euroa suunnitteluun tietää 200
000 säästöä urakkaan, Itkonen letkauttaa.
– Urakoitsijasopimuksessa on tärkeä kieltää
kolminkertainen ketjutus. Aliurakoitsijalla voi olla aliurakoitsija, mutta ei sitten
enempää.
Tällä hetkellä neljässä Itkonen Oy:n
isännöimässä pihlajamäkeläisessä taloyhtiössä on jo tehty linjasaneeraus ja viidennessä se on suunnitteilla. Mitä pitää
huomioida, kun putkiremontin kohteena
on talo suojellulla alueella kuten Pihliksessä?
– Pihlajamäkeen on tehty alueellinen
korjaustapaohje, ja lisäksi jokaisesta talosta on olemassa oma kiinteistökohtainen saneerausohje. Myös väritysohjeet
löytyvät. Kun suunnitelmat ovat valmiit,
ne on hyväksytettävä kaupungin rakennusvalvontavirastossa, Itkonen kertoo.
Summaten kyse on siitä, että kun saneerataan suojelukaava-alueella, pitää
toimenpiteissä huomioida arkkitehtuurin
ja ympäristön alkuperäinen asu.
– Porrashuoneissa käytetään vanhoja
putkireittejä ilman uusia kotelointeja, ja
maalaukset tehdään alkuperäisen tyylin
mukaan, Itkonen luettelee.

Usein putkiremontin yhteydessä
kohennetaan myös pihan ilmettä ja
uudistetaan yleisiä tiloja.

Suojeluvaatimukset voivat tuoda haastetta pihan suunnitteluun.
– Nykyisin rakennusvalvonnalle ei kelpaa
syväkeräyssäiliöt, vaan jätekatokset on
tehtävä alueen henkeen sopiviksi. Myös
piha-asioissa on huomioitava ohjeistus
leikkivälineistä.

Putkiremontti
kannattaa
Putkiremontti ja sen yhteydessä monesti
tehtävät sähkötyöt, yleisten tilojen uudistaminen tai pihan kunnostaminen ovat
mahdollisuus nostaa asumisen tasoa ja
samalla koko alueen arvoa.
– Useamman kerran olen kuullut asukkaiden Pihlajamäessä epäilevän, miten
edullinen neliöhinta voi toimia kalliin
remontin kanssa, kertoo Itkonen.
Hyvin toimii.
– Seuraamme asuntojen hintoja viisi
vuotta ennen putkiremonttia ja vertaamme niitä myyntihintoihin saneerauksen
jälkeen. Havaintomme on, että kaikki meidän tekemät remontit ovat menneet asuntojen hintoihin ja reilusti ylikin.
Myös Petra Sieppo on optimistinen.
– Vaikka kyseessä onkin iso investointi,
uskon että hyvä tästä tulee.
Tanja Railo

Lisätietoa
Taloyhtiöiden korjaustapaohjeet:
u pihjalamaki.info > Pihlajamäen
suojelu
u Isannointilitto.fi > hakusana
putkiremonttibarometri
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Kerrostalon pihamaalla askeltava talonmies on tänä päivänä harvinainen näky.
Uhanalaisen ammattikunnan edustajan voi vielä bongata Vuolukiventieltä.

Töissä kuin kotonaan
Ulf Skogster aloitti talonmiehenä Teknistä osaamista ja
Vuolukiventie 2 ja 4:ssä vuonna 1999. ihmistuntemusta
Ennen Pihlajamäkeä hän työskenteli Taloyhtiöt tavoittelevat säästöjä ulkoisosa-aikaisessa pestissä Lönnrotinkadul- tamalla kiinteistöhuollon huoltofirmalle.
la. Työt ovat paljolti samoja joka taloyh- 132 huoneiston yhtiössä oma talkkari on
kuitenkin mies paikallaan, hommaa kun
tiössä, mutta:
– Kyllä täällä landella on erilaista! Ulf on aina jonossa. Lumitöitä Ulf tekee myös
viihtyy rauhallisessa Pihliksessä luonnon naapurikiinteistöille.
Korjaus- ja huoltotöiden lisäksi Ulfin
äärellä.
– No, nurmikko voisi kasvaa hitaam- kädentaidoille on ollut käyttöä laajemminkin, hän virnistää. Pitkä lamellitalo minkin: hän on muun muassa nikkaroinut
komeilee mäen päällä, ja rinne on hyvin talon roskakatoksen ja moottoripyöräparjyrkkä ja haasteellinen parturoitava. Työ kin sekä pystyttänyt takapihan uudisteonnistuu ruohonleikkuria köyden avulla tulle leikkialueelle keinut ja kiipeilytelilaskien ja vetäen. Käytössä on moottorin neen.
vaihdonkin kokenut vanha ruohonleikkuri, sillä uusien laitteiden turvajärjestelmät – Tässä talossa on reippaita lapsia. Kiva
kun pyörillä ohi huristaessaan selostavat
estäisivät tällaisen työskentelyn.
Kuntosalilla ei nurmikonleikkuun jäl- pontevasti, minne ovat menossa, Ulf hykeen tarvitse käydä. Työkyky on pysynyt myilee. Myös alkuperäisiä talon asukkaita
niin hyvänä, että vaikka työvuodet tulivat on edelleen paljon ja kuulumisia pysähjo täyteen, kiinnostusta eläkkeelle lähtöön dytään vaihtamaan pihamaalla. Tutun ja
luotettavan talonmiehen kanssa on kaikei ole:
– Mitä minä sitten tekisin? Olen pysy- kien helppo asioida. Vuorovaikutustaitonyt terveenä, ja tässä talossa asuu niin jen lisäksi kysyntää on kielitaidolla:
mukavaa väkeä; mielummin jatkan töissä.

Töissä Pihlajamäessä

9.

– Välillä saa harrastaa ruotsia, kaksikielinen Ulf kertoo. Yhä enemmän tarvitaan
myös ”kolmatta kotimaista” englantia:
asukaskunta kansainvälistyy vuosi vuodelta.

Putkiremppa
vääjäämättömästi edessä
60-luvun talossa piisaa pientä paikkausta
ja saranan vaihtoa. Välillä ilmenee myös
vuotoja ja tukoksia muistuttamassa putkiremontin välttämättömyydestä. Remonttia on taloyhtiössä suunniteltu monivaiheisesti jo vuosia, ja toteutukseen
olisi tarkoitus päästä lähitulevaisuudessa.
– Isännöitsijän ja hallituksen kanssa on
kaavailtu, että jatkaisin työssäni putkiremontin yli, Ulf kertoo. Talon ja sen asukkaat hyvin tuntevan talonmiehen tietotaidolle tuleekin varmasti olemaan käyttöä
haasteellisen hankkeen käänteissä.
Milja Parviainen
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TARJOUKSET
PIHLAJAMÄEN APTEEKISTA!
Tuotetarjoukset
voimassa la 3.9.

Aqualan L
–perusvoide
200 g

Multi-tabs
Family
90 tablettia

7,50

9,00

We love Pihlis-päivänä
ILMAINEN VERENPAINEEN MITTAUS
klo 10–14!
Meiltä Bonusta S-Etukortilla itsehoito-ostoksista.
Ei koske lääkkeitä.

Kuva: Milja Parviainen

Pihlajamäen ostoskeskus , Meripihkatie 3, 00710 Helsinki
www.pihlajamaenapteekki.fi

Palvelemme ma–pe 8.00–18.30 ja la 9–14


Ammattitaitoista hiuspalvelua
arkeen ja juhlaan koko perheelle
Pihlajamäen ostarilla
Ajanvaraukset: 050 4070 003
Ma
Ti–pe
La

suljettu
klo 10–18
klo 9–15

www.pallopaa.net
facebook.com/pallopaapihlis
VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA:
BC Bonacure shampoo ja hoitoaine
250/200 ml yhteishintaan
– Kauha ylös! Kauha ylös! Ulf Skogsterin uskollinen työjuhta Wille-traktori on talon
lasten intohimoisen kiinnostuksen kohde.

10€
(norm. hinta 25,80€) Voimassa 29.10.2016 asti
Kuva: Johanna Saarinen

Lähiruokaa ihan läheltä
Lapset olivat toukokuussa kylvöpuuhissa. Porkkanarivit
eivät taloyhtiön viljelyksillä ole ihan suorassa;
mutta se ei tuntunut kasvua haittaavan.
Pari vuotta sitten Leiriharjun taloyhtiössä Ketokiventiellä päätettiin
kokeilla pienimuotoista kaupunkiviljelyä. Asukkaita kiehtoi ajatus yhteisestä
tekemisestä, sadon kasvun seuraamisesta yhdessä lasten kanssa sekä siitä,
että itse kasvatettua satoa voisi hakea
tuoreeltaan ruokapöytään. Myös lapsille on maistunut salaatti ja porkkana
paremmin, kun sen ensin itse on käynyt
nostamassa maasta.
Tänä kesänä viljelylaatikoista löytyi
tilliä, persiljaa, porkkanaa, sipulia, pi-

– Wau, miten
paljon herneitä,
kesän satoa
keräävät Elias
(vas.) ja Matias
tuumaavat.

tusta. Viljely
sokankaalla kasvun nolähentää asukpeuttamiseksi. Paras lopkaita eikä kasteluputulos tulee, jos laatikon
kaan ole yhden ihmimulta saa olla kosketuksissa
sen varassa. Kun satoa
maan kanssa.
vihdoin alkaa tulla, on sitä
Yhteisöllinen kaupunkiviljely kiin- mukava käydä hakemassa aamutossuisViljelyä on helppo laajentaa lisäämälnostaa taloyhtiöitä ympäri Helsinkiä. sa. Syksyllä voidaan viettää sadonkorjuu- lä laatikoiden määrää. Jos oikein innosViljely on helppoa ja kaikkien saavutet- juhlia.
tuu, ja tila sekä kasvuolosuhteet sallivat,
tavissa. Jos omaa parveketta ei halua
voi istuttaa luumu- tai perheomenamuuttaa kasvimaaksi, voi taloyhtiön Viljelyyn tarvitaan katekankaalla puun sekä marjapensaita kokonaisuutpihaa hyödyntää – riittää, että yhtiöstä vuorattu laatikko, multaa ja siemeniä. ta täydentämään.
Johanna Saarinen
löytyy valoisa paikka ja riittävästi innos- Istutukset kannattaa peittää aluksi harnaattia, hernettä, kesäkurpitsaa ja laaja
valikoima salaattia. Laatikoihin kylvettiin sitä, mitä siemeniä keneltäkin sattui
löytymään. Kastelusta vastasi luonto ja
asukkaat yhdessä.

optikko
@
pihlajamäki
Kehyksettömät
silmälasit

Titan-kehys, heijastamattomat linssit,
hiontatyö, mikrokuituliina, kotelo
sekä näöntarkastus!
1-tehot alk.

199.-

Graniittitie 1, Pihlajamäki
Terveyskeskuksen vieressä.
p. 09-3877341
Avoinna ma 10-18, ti-pe 10-17
kesälauantaisin suljettu
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Hän

Toimivia asuntoja ja
turvallisia reittejä
Sulo Savolainen, nyt 83 v, oli
pienen lapsen isä vuonna 1960.
Aamuisin Olli-poika kiipesi kotona
Roihuvuoressa tuolille voidakseen
laittaa valot päälle.
Pihlajamäen ensimmäisiä minusta tulee arkkitehti - vaik
aravataloja tuolloin suunnitel- ken yhtään tiennyt mikä se on.
lut arkkitehti-isä mietti, miksei Ei Lappeenrannan kirjastossa
katkaisija voisi olla alempana ollut kirjoja, joista olisi voinut
niin että lapsikin ylettää siihen. tutustua aiheeseen.
Maasälväntien ensimmäisiin
Mutta siellä oli Liisa Laakso,
taloihin katkaisijat jäivät vielä jonka Sulo tapasi ensimmäistä
140 cm:n korkeudelle, mutta kertaa luistinradalla vuonna
vuodesta 1962 eteenpäin ne 1951. He kävivät soittoilloissa,
on sijoitettu metriin. Savolaisen mutta tapaamiset katkesivat
huomiosta syntyi uusi standardi, kun Sulo meni armeijaan.
joka on käytössä tänäkin päiArmeijan jälkeen Savolainen
vänä.
keräsi opettajansijaisena opis– Minulla oli pieni lapsi ko- kelurahoja ja aloitti opinnot
tona, joten näin asuntosuun- 1954 teknillisen korkeakoulun
nittelussa kaiken myös lapsen arkkitehtilinjalla Helsingissä.
kannalta.
Kesäisin hän jatkoi töissä rakenPihlajamäessä vuodesta 1963 nustyömailla, missä rakensi
asunut Savolainen on suunni- kerrostaloja Lappeenrantaan.
tellut lukuisia asuintaloja,
– Silloin näin käytännössä,
asuinalueita ja julkisia tiloja, miten asuntoja rakennetaan.
asemakaavojakin. Lista on pitkä Ja näin vähän muutakin: enja vaikuttava. Savolaisen alue- simmäinen työni oli likakaivon
rakentamiskohteista tunne- tyhjennys.
tuimpia ovat Pihlajamäki, MeLiisa ja Sulo tapasivat uudesrihaka ja Simonmetsä. Muita taan Lappeen kirkon kaarikäytäkiinnostavia kohteita ovat 80- vän alla, ja Liisa tuli Helsinkiin
luvulla Euroopan yhdeksi par- opiskelemaan 1957. Vuoden
haista valittu hotelli Turussa ja kuluttua pari meni naimisiin ja
Lappeenrannan Sammonlahden muutti teekkarikylän soluasunkeskus ja sen kahdeksan julkis- toon Espooseen. Siellä syntyi
ta rakennusta.
esikoinen. Opiskelijaelämä oli
– Elämäni on ollut yhtä työtä, riehakasta myös siihen aikaan,
Savolainen sanoo.
mutta ei Sulon, sillä hän teki
Lapsena tulevasta ammatista päivät töitä ja opiskeli yöt.
ei Sulolla vielä ollut aavistustakaan. Häntä kiinnosti lukeminen, Oppi-isän
hiihtäminen ja potkulaudalla opissa
Opintojen edetessä Savolailaskettelu kallioilla.
– Mutta muistan vieläkin elä- nen pääsi töihin Esko Korhosen
västi, kun 6-vuotiaana asuim- avustajaksi Kulutusosuuskunme Savonlinnassa ja näin Ola- tien Keskusliittoon, missä suunvinlinnan ensimmäistä kertaa. niteltiin asuntoja koko SuoSe teki lähtemättömän vaiku- meen.
– Korhonen oli taitava asuntuksen. Linna on paras funktionalistinen rakennus Suomessa: tosuunnittelija. Kun muut vain
kuvastaa upeasti juuri sitä teh- toistivat jo tehtyjä ratkaisuja,
tävää, mihin se on rakennettu, Esko pystyi keksimään uusia.
Hän otti rajallisista resursseista
Savolainen hymyilee.
kaiken irti ja suunnitteli toimiAmmatinvalinta
via asuntoja näissä puitteissa.
laivalla
Savolainen suunnitteli enTuleva ammatti alkoi valjeta simmäiseksi työkseen kerros15-vuotiaana, kun Savolainen talon Hyvinkäälle.
teki konemestari-isänsä jalan– Eskon opetusmetodi oli, että
jäljissä töitä hinaajalaivassa.
tee koko talo.
– Sillä laivalla pohdin kovasti
Pian Sulo ja Liisa muuttivat
itseäni. Olin kiinnostunut tek- Korhosen suunnittelemaan ta
niikasta ja taiteesta. Päätin että loon Roihuvuoreen puolivuo

Savolaisen piirtämä Turun Cumulus-hotelli (nykyisin
Ramadan) valittiin vuonna 1986 Euroopan toiseksi parhaaksi
hotelliksi. Tähän kohteeseen syntynyttä pyöreän keskiön
ideaa hän hyödynsi myöhemmin Sammonlahden liike- ja
kulttuurikeskuksessa sekä Liisa-vaimon 50-vuotislahjariipuksessa.

tiaan Olli-poikansa kanssa.
Pihlajamäkeen Liusketielle he
muuttivat 1963. Seuraavana
vuonna syntyi toinen poika Eero.

Oma katu
Liusketie
Vuoden 1961 alkuun asti Savolainen suunnitteli Pihlajamäen Hakan puolen taloja (Maasälväntie ja Liusketie) yhdessä
Korhosen kanssa. Silloin Korho
nen perusti oman toimiston ja
vastuu suunnittelusta siirtyi
kokonaan Savolaiselle.
– Maasälväntie 14 on ensimmäinen kokonaan suunnittelemani talo. Piirsin sinne parvekkeisiin kurkistuskolot lapsia
varten, jotta heidän ei tarvitsisi
kiipeillä parvekekaiteen reunalle, kuten oma poikani oli tehnyt.
Perheet olivat suuria, mutta
aravasäädökset tiukkoja ja
asuntojen keskipinta-ala määritelty pieneksi. Koska jokaiselle haluttiin varmistaa oma
sängyn paikka ja työskentelyti-

la, syntyi Hakan puolen lamellitalojen asuntoihin aikanaan
uusi pohjaratkaisu: eteisestä
tingittiin kaikki turha pois eikä
olohuoneesta tullut edustusvaan asuintila. Asuntoihin myös
suunniteltiin väliseiniä, jotka oli
tarvittaessa helppo poistaa.
– Aika monessa kohteistani
on toteutunut Alvar Aallolta
opiskelijana saamani ohje: luota
intuitioon. Minä olen luottanut, mäisen vuonna 1993 ja toisen
sillä se toimii.
vuotta myöhemmin.
Pihlajamäen suunnittelussa
tärkeäksi nousi myös kulku- Asukasaktiivi
maailmalla
reittien turvallisuus.
– Liusketietä pidän omana Kasvavassa Pihlajamäessä Sakatunani, sillä ehdotuksestani volainen oli asukasaktiivi ja
Rapakiventie siirrettiin Maa- monessa mukana: oppikoulusälvänpuistosta pois. Ilman tätä yhdistyksessä, Lions Clubissa
ratkaisua meillä Pihlajamäessä ja Pihlajamäki-seuran toiminei nyt olisi näin yhtenäisiä reit- noissa. Aktiivisuus vei myös
maailmalle. Vuonna 1966 Satejä.
Savolainen on jättänyt jäl- volainen voitti arpajaiset, miskensä Pihlajamäkeen muuten- sä päävoitto oli matka leijonikin. Hän nimittäin on juuri se, en kansainväliseen kokoukseen
joka löysi täältä Suomen van- Yhdysvaltoihin.
– Sillä matkalla kiersin enhimmat hiidenkirnut, ensim-

nakko-ohjelman sijaan omilla
retkilläni tutustumassa mm.
Eero Saarisen ja Viljo Revellin
töihin. Mutta kannoin minä
myös Islannin lippua leijonien
jättimäisessä paraatissa Manhattanilla, koska Islannilta puuttui kaivattu neljäs edustaja.
Työhön liittyen Savolainen
teki useita matkoja, mutta
yksi jäi toteutumatta. 70-luvun lopulla toimisto osallistui
kilpailuun, missä suunniteltiin
jättimäistä uutta asuinaluetta
Bagdadiin. Savolaisen porukka
teki suuren työn ja pääsi kahden
parhaan joukkoon.

www.pihlajamaki.info
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Kuva: Milja Parviainen

Pihlajamäessä asutaan sopuisasti vainajien naapurissa, sillä
vieressä sijaitsee Suomen suurin hautausmaa. 65 hehtaarin
alueelta löytyy paljon muutakin kuin vain hautoja.

Viheriäisessä rauhassa
Malmin hautausmaa, van- tausmaalle. 1897 valmistui aseKorttelissa 71 sijaitsee
halta nimeltään Helsingin marakennus, joka toimii nyky- sankarihautoja ja kaatuneiden
pohjoinen hautausmaa, vihit- ään toimistona, sillä junalii- virolaisten vapaaehtoisten
tiin käyttöön 1894. Paikkaa ei kenne loppui 1954. Näkemisen muistomerkki. Nämä
raivattu korpeen, vaan ”Mal- arvoinen rakennus lienee yksi ”Soomepoisid” taistelivat
min nummella” oli sijainnut jo lähialueen vanhimpia edelleen jatkosodassa Suomen
puolella vapaaehtoisina.
1700-luvulta lähtien sotilaiden pystyssä olevia taloja.
vakituinen harjoituskenttä. Jo
Entistä asemarakennusta
seuraavana vuonna Helsingin vastapäätä seisoo jykevänä
keskustasta pääsi junalla hau- 1930-luvulla valmistunut vesi- torni. Nykyään torni
ei ole käytössä, vaan
vesihuollon hoitaa
Kuva: Juha Vuorela
vedenpumppausasema.
Sekä asemarakennus
että vesitorni ovat
Museoviraston suojelemia.
Historiaa on havaittavissa
myös pienessä kallioisessa met
sikössä lounasravintolan vieressä. Sieltä löytyy useita vanhoja
Entinen asemarakennus
ja sen takana vesitorni.
Näiden vieressä on kappeli
vuodelta 1923.

sista ja kaduista, yksittäisistä
kohteista. Siksi päätin antaa
omille oppilailleni aina tehtäväksi etsiä hyvä kaupunkitila ja
kertoa, mikä tekee siitä hyvän.
Piti myös kuvata oma asuinympäristö. Näin tutustuimme
opiskelijoitteni kanssa koko
Helsinkiin, tutkimme myös
Pihlajamäkeä ja Eiraa.
Ympäristöä tutkimalla saattoi
havaita muutakin kuin arkkitehtuurin suuntauksia. Savolainen
muistelee hymyssä suin, miten
kerran Eirassa liki 40 hengen
opiskelijaryhmä jäi seuraamaan
tuolloin rehtorina olleen Jouko
– Sen jälkeen minun piti läh- Turkan teatterikorkeakoulun
teä viemään toisen kohteen pihalla pitämää rääkkituntia.
tarjousta, mutta silloin Hussein Jossain vaiheessa Turkka käänhyökkäsi Iraniin ja sota lopetti tyi arkkitehtiopiskelijoihin päin
Irakin rakennusprojektit siltä ja huusi: ”Taputtakaa, saatana!”
erää.
Ja hehän taputtivat.
Savolainen on suunnitellut
paljon, mutta ei suostu valit- Eläkkeellä ei
semaan yhtään työtä ylitse levätä
Savolainen on ollut tuottelias
muiden.
– Aina kun jotain teen, se on myös eläkkeellä.
– Olemme parinkymmenen
juuri silloin tärkein työ.
vuoden aikana panneet kaksin
Arkkitehti
kuntoon Liisan isoisän 1899
opettaa
rakentaman torpan Kärkölässä.
Opettamisen Savolainen kui- Liki kaikki on uusittu – sauna,
tenkin nostaa esiin yhtenä rak- puutarha, puut, katot. Viime kekaimmista töistään. Koko työ- sänä rakensin sinne hiirivarman
uransa ajan aina vuoteen 1993 arkiston. Se on ollut iso työmaa.
hän opetti yhdyskuntasuunnitMutta palataanpa vielä asutelua teknillisessä korkeakou- miseen. Mikä sen suunnitteluslussa tuntiopettajana.
sa on tärkeintä?
– Se oli tosi arvokasta, sain
– Asumisen tärkein arvo on
koko ajan olla tekemisissä toimivuus. Se että jokaiselle
nuorten lahjakkaiden ihmisten asialle on tilansa. Toinen tärkeä
kanssa.
asia on muunneltavuus, mutta
Tänä aikana opetuskin muut- se onkin jo vaikeampi toteuttaa.
tui parempaan suuntaan.
Pihlajamäessä onnistuimme
– Meille ei vielä opetettu esi- tässä melko hyvin.
Teksti ja kuvat:
merkiksi kaupunkitilan suunPäivi Seikkula
nittelua. Puhuttiin rakennuk-

linnoituslaitteita, ku- Alueella kulkiessaan ei voi olla
ten taisteluhautoja ja näkemättä oravia, jotka ovat
konekivääripesäkkeitä. melko pelottomia. HautausNe on rakennettu ensimmäisen maan väki on hienosti ottanut
maailmansodan aikana venäläi- kurret huomioon laittamalla
sen sotilasjohdon määräyksestä, vesialtaisiin erillisiä ”oravalauja olivat yksi pieni osa suurta toja”, joiden avulla oravat pääHelsingin maalinnoitusta. Lin- sevät kuivalle maalle mikäli satnoitteet jatkuvat Viikin puolelle, tuisivat putoamaan altaaseen.
välissä menee nykyään Lahden- Pörröhäntien lisäksi rusakot viihtyvät alueella, ja luultavasti
väylä.
myös pääkaupunkiseudun alati
Malmin hautausmaa on koti runsastuva kaniinikanta on
lukuisille lintu- ja eläinlajeille. levittäytynyt sinne.

Kannattaa kävellä hautaus
maalla syksyllä myös pimeään
aikaan. Hautojen kynttilät luo
vat hartaan ja rauhallisen tunnelman, jollaista ei uskoisi suurkaupungissa kokevan. Pimeämmillä alueilla kannattaa luoda
katse taivaaseen. Kirkkaina iltoina ja öinä siellä näkee paljon
enemmän tähtiä, koska katulamput eivät häikäise. Saattaapa
tarkkasilmäinen havaita joskus
jopa tähdenlennonkin.
Juha Vuorela

Sulo Savolainen
osallistui 2014
Guggenheimin
taidemuseon
suunnittelukilpailuun.
– Taidemuseossa valaistus
on tärkein. Mutta myös
itse rakennuksen täytyy
olla mielenkiintoinen
elämys. Tilassa täytyy
olla mahdollisuus valita
eri reittejä, maailman
taidemuseoita ahkerasti
kiertänyt arkkitehti sanoo.

KOTIKIRKON TERVEISET
• Jakaranda-yhtye konsertoi Pihlajamäen kirkolla la 24.9. klo 18.
Vapaa pääsy. Kolehti Suomen Lähetysseuran Tasaus-keräykselle.

• Muskarit 0–3-vuotiaille ovat juuri alkaneet maanantaisin.
Vapaita paikkoja voi tiedustella ohjaajalta, Laura Ainasoja, p. 050 564 1223.
• Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta seurakunnassa?
Tarjolla mm. koulutuspäivä su 25.9. klo 13 alkaen. Siitä voit päästä hyvin alkuun.
Ilmoittaudu kirkolle p. 09 2340 4427 viimeistään 22.9.
• Seuraa myös Kirkko ja kaupunki-lehteä, Malmin seurakunnan verkkosivuja sekä Pihlajamäen kirkon
omaa Facebook-sivua sekä St.Pihlis –blogia.

Lämpimästi tervetuloa yhteiseen messuun sunnuntaisin klo 16!

toivottaa Pihlajamäen kirkon väki

Pihlajamäen kirkko, Liusketie 1, 00710 Helsinki
09 2340 4427
Pihlajiston seurakuntakoti, Tiirismaantie 4, 00710 Helsinki
09 2340 4437
Seurakuntapiirin blogi: htpp://stpihlis.blogspot.fi.
Facebookissa: Pihlajamäen kirkko
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www.pihlajamaki.info
Kuva: Kari Paljakka

Kohtaamis- ja tapahtumapaikka
pihlajamäkeläisille

Tämän näköinen mies kannattaa
pysäyttää, jos haluaa tietää
mitä Pihliksessä tapahtuu.
Lähiöasemalla viriketoiminnan
ohjaajana työskennellyt taiteilija
Ksenia Niskala tavoitti Keken
olemuksen sielukkaaseen
näköisnukkeen.

Pihlajamäen lähiöasema

Liusketie 3 A, 00710 Helsinki
Avoinna:

ma 10–16, ti–to 9–16, pe 9–15

Tilavaraukset ja lisätietoja:

09 3104 1010

www.pihlajamaki.info > Lähiöasema
www.facebook.com/PihlajamaenLahioasema

Viikko-ohjelma
n Maanantai

n Keskiviikko

Jälkiviisaat, keskustelua ajankohtaisista
aiheista

Leivänjako
(saanti- ja kuljetusvarauksella)

10 –11

9–

16.30 –18.30

Pihliksen lauluryhmä

n Torstai

10.30 –12

n Tiistai

11–12

Englannin kielen
keskusteluryhmä,
vetäjänä Tuula Aiso

12–13

Ruotsin kielen
keskusteluryhmä,
vetäjänä Tuula Aiso

12–15

Lasten ATK, tule
tekemään myös
läksyt!

Karaoke

12.30–15.30

Taidetyöpaja
vaihtuvalla teemalla

13–14

Kirjallisuuspiiri,
joka kuukauden
ensimmäinen torstai

n Perjantai

12–13.15

Bingo!

12–15

Kuvataidekerho

Lähiöaseman palvelut
Cafe Lähiö on avoinna Lähiksen

aukioloaikoina. Tarjolla edulliset kahvit ja
lämpimäiset mukavassa seurassa.

Käytettävänä tietokoneita, ilmainen
wifi-yhteys, sekä tietokoneen käytön
opastusta. Kopiointi- ja tulostuspalvelu
pientä maksua vastaan.

Kekellä
on suuri sydän
Hän avustaa ikäihmisiä, kiinnittää taulut seinään, vaihtaa lamput ja auttaa matkoilla terveyskeskukseen.
Jos pihalla kiusataan tai käytös on muuten asiatonta, Keke
Keke on kultaakin kalliimpi puuttuu asiaan. Lähiksellä Keke
työntekijä ja vapaaehtoinen Pih- hoitaa viikottaista leivänjakoa,
lajamäen lähiöasemalla. Keke jakaa mainoksia ja tiedottaa
auttaa kaikkia asukkaita – esi- Pihlajamäen monista tapahtumerkiksi kauppakassien kanta- mista. Ilman Kekeä Lähis ei olisi
misessa tai roskien viemisessä. yhtä lähis.

Keijo "Keke” Mähönen on
Pihlajamäessä tuttu monelle.
Hän tekee Lähiksestä läheisen
omalla ihanalla olemuksellaan.

– Parasta Lähiksessä ovat ihmiset ja uudet kokemukset. Ja musiikki – koko kokonaisuus. Se on
lisää elämää, Keke kertoo Lähiksen parhaista puolista.
Pihlajamäki goes Blues oli
musamies Keken ensikosketus
Lähiksen toimintaan vuonna
2007. Pian hän olikin jo Lähiksen
aktiivinen kävijä.
Keke välittää naapureista,
pyyteettömästi. Hän on ollut mu-

kana monen iloissa ja suruissa,
häissä ja hautajaisissa. Keken
suuri sydän on täynnä lämpöä.
Jos kaikki ihmiset olisivat edes
himpun verran samanlaisia kuin
Keke, olisi maailma parempi
paikka.
Siksi ystävät ja työkaverit kiittävät Kekeä!
Henna Nieminen

Musiikkihuoneessa kosketinsoittimet ja
kitaroita. Mahdollisuus saada myös soittoja musiikkiteorianopetusta. Tule juttelemaan
musiikinopettaja-Yusufin kanssa.

Lähiöaseman voi varata ilta- ja

viikonloppukäyttöön esim. perhejuhliin
tai kokouksiin. Kysy vapaista ajoista ja
tilavuokrista: 09 3104 1010.

ATK-tuki
Lähiöaseman ATK-vastaavat opastavat
kaiken ikäisiä tietokoneiden käytön
alkeissa ja vaativissakin tehtävissä. Apua
saat arkipäivisin, oli ongelmasi sitten
verkkopankin käyttö tai kuvan editoiminen.
Puhdistamme ja asennamme myös vanhat
kannettavat, tuo siis koneesi näytille. ATKtuki tekee myös kotikäyntejä; palvelu on
tarkoitettu ensisijaisesti liikuntarajoitteisille
ja ikäihmisille. Kysy lisää: 09 3104 1010.

Tervehdys pihlisläiset!
Sijaistan Lähiöasemalla Miia Kaajakaria, joka siirtyi Helsingin
kaupungin asukastalojen projekti-/tiimivastaavaksi ja toimin
pestissäni vuoden loppuun.
Lähiksellä uudet ja innokkaat työntekijät jatkavat tuttujen
toimintojen parissa; Cafe Lähiö on auki, kulttuuritapahtumia
ja -retkiä järjestetään, musiikinopettaja ja kädentaitojen ohjaaja
opastavat, ompelija tekee pieniä vaatteiden korjaustöitä ja
ATK-vastaava neuvoo tietoteknisissä pulmissa – bingoa ja
karaokea unohtamatta!
Tutustun mielelläni Pihlajamäen muihin toimijoihin ja otan
vastaan uusia ideoita Lähiksen toiminnan sekä yhteistyön
kehittämiseksi. Haluaisin kuulla pihlisläisten näkemyksiä ja
ajatuksia asuinalueestaan. Tervetuloa Lähikselle keskustelemaan,
ja tervetuloa Lähiöaseman aluetyön 10-vuotisjuhliin
Nuorisotalolle perjantaina!
Satu Punju
sosiaaliohjaaja
satu.punju@hel.fi
09 3106 2575

Kuva: Henna Nieminen

Käytettävänä ompelukoneita ja
saumuri. Ota omat langat mukaan ja tule
ompelemaan. Ammattiompelija avustaa.

Pihlajamäen
lähiöasema

– aluetyötä 10 vuotta
Tule juhlimaan kanssamme
perjantaina 2.9. klo 14–19
Pihlajamäen nuorisotalolle
Moreenitie 2
Ohjelmassa mm:
Stadin Juhlaorkesteri 2016,
juhlapuhe, runoperformanssi,
musiikkiesityksiä, juhlakahvit
sekä suolaista ja makeaa.
Lämpimästi tervetuloa!

