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Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry
Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry on perustettu vuonna 1993. Yhdistyksen tavoitteena 
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mat ovat kaikille tarkoitetut. 

Tervetuloa mukaan!

HALLITUS 2010 :

Marjatta Tahvanainen, puheenjohtaja, marjatta.tahvanainen@gmail.com
Anna-Lisa Korhonen, sihteeri, anna_lisak@hotmail.com 
Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi
Silja Muuri- Möykky, sic@elisanet.fi
Paula Perho, paula.perho@elisanet.fi
Sulo Sallinen, sulo.sallinen@nic.fi
Ritva Seppälä,  09- 3871159
Kati Sundell, kati.sundell@luukku.com

rahastonhoitaja Armi Kuusela, armi.kuusela@kotiportti.fi
nettisivut  www.pihlajisto.com, Elisa Lehtonen

PIHLAJISTO- VIIKINMÄKI ASUKASLEHTI:

päätoimittaja Tuula Suksi, tuula.suksi@welho.com
toimitus: Ulla Gustafsson, pamag@saunalahti.fi , Anna-Lisa Korhonen, Kati Sundell, 
Marjatta Tahvanainen
ilmoitukset: Anna-Lisa Korhonen



3

Pääkirjoitus keväällä 2010

Muutin aikoinani Pihlajistoon Helsingin keskustasta. Siellä raitiovaunujen kolinat eivät mitenkään 
häirinneet aamuista untani.
Kun ensimmäisen kerran täällä heräsin lintujen lauluun, säikähdin pahanpäiväisesti. Olin todella 
etääntynyt luonnon läheisyydestä. 

Tänään arvostan alueemme luontoa suuresti. Meillä on täällä kauniit maisemat ja hienot ulkoilu-
maastot. Lintujen laulukin on nykyään lempimusiikkiani. Vantaanjoen rannalla käveleminen tuottaa 
mielihyvää. Siellä on helppo hengittää ja rauhoittaa mieli. Vielä on ole päättänyt, haluaisinko oman 
viljelypalstan. Ehkä minusta vielä tulee viljelijäkin. Meidän kylässä on hyvä asua.

Asukaslehti on päätetty tehdä kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Seuraava lehti ilmestyy mar-
raskuun alussa.
Tätä numeroa tehdessä olen enemmänkin innokas kuin asiantunteva päätoimittaja. Opettajanani 
onkin osaava toimitus.
Nyt kevätnumerossa puhummekin paljon luonnosta, kasveista ja ulkoilumahdollisuuksista.

Aloitamme uuden sarjan harrastuksista. Lehtemme haluaa etsiä alueeltamme erilaisia harrastajia. Ne 
voivat olla täysin epävirallisia kerhoja, lenkkiporukka, teatterikerho, lukupiiri tai vaikkapa lintubon-
gareita. Pääasia on, että harrastatte jotakin innostavaa yhdessä ystävien kanssa. Ota toimitukseen 
yhteyttä, niin esittelemme harrastuksesi muillekin. Siten voitte saada lisää ihmisiä porukkaanne tai 
saada muita keksimään itselleen mielekkään harrastuksen. Samoin ottakaa yhteyttä, jos on jokin 
juttuidea. Keskustellaan siitä. Otamme mielellämme uusia kirjoittajia. Yhteystiedot ovat sivulla 2.

Samoin voit käydä nettisivuillamme. Kerro mielipiteesi kiukuttavasta asiasta, kehuakin saa. Lähetä 
valokuvia. Lehti löytyy pdf-versiona samasta osoitteesta. 
www.pihlajisto.com

Haluan vielä kiittää lehden toimitusta ja avustajia ja asukasyhdistyksen hallitusta näistä lehtitalkois-
ta. Antoisaa on ollut!

kevätterveisin
Tuula Suksi, päätoimittaja
Pihlajisto-Viikinmäki Asukaslehti
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Monet lumet ovat sataneet ja, ihme kyllä, 
melkein sulaneetkin sitten edellisen lehden 
ilmestymisen. Kuten jo huomasittekin, siinä 
julkaistu etsintäkuulutus tuotti hyvän tulok-
sen ja lehtemme on saanut uuden päätoi-
mittajan. Tervetuloa mukaan yhteistyöhön 
asukasyhdistyksen kanssa, TUULA !
Vuosikokouksessa 9.3. valittiin asukasyh-
distykselle uusi hallitus ja samalla valittiin 
allekirjoittanut uudeksi puheenjohtajaksi. 
Olen tässä tehtävässä vielä kokematon, 
mutta uskon, että hyvän hallituksen lupaa-
malla taustatuella selviän varmasti tästä 
vuodesta. Olen kyllä ollut mukana asukas-
yhdistyksen toiminnassa jollain tavalla sen 
perustamisesta lähtien, vaikkakaan en aina 
aktiivitoimijana.  Myös nettisivujen tekijä on 
vaihtunut. Siinä tehtävässä jatkaa tästä läh-
tien yhdistyksen hallitukseenkin valittu ELI-
SA LEHTONEN.

Edellä mainitusta huolimatta olen vanha pih-
lajistolainen, aivan sen ensimmäisiä asuk-
kaita. Joulukuusta 1970 asti olen seurannut 
Pihlajiston ja nyttemmin lisäksi Viikinmäen, 
kuten myös laajemman lähialueen kasva-
mista ja kehittymistä. Monenlaisia vaiheita 
onkin vuosikymmenien varrella tullut näh-
tyä ja koettua, mutta niistä voisi keskustella 
ehkä jossain muussa yhteydessä, ettei kulu 
koko lehden palstatila.
Kehitystä on kiinnostavaa seurata jatkossa-
kin. Lähiöasuminen on nyt trendikästä. Luin 
uutisen, että pienet asunnot viedään käsistä 
ja se pitää kyllä paikkansa, se on näkynyt 
aivan konkreettisesti tässä lähiympäristös-
säkin jo pitemmän aikaa. Lähiöiden uudesta 
noususta on tehty tutkimuskin. Nuoret parit 
ja lapsiperheet muuttavat kilvan lähiöihin. 
On tullut myös uusi paluumuuttajien ryhmä, 
nuoret, jotka muuttavat takaisin kotilähiöön 
perustettuaan oman perheen.

Asukasyhdistyksen tavoitteena on asuinalu-
een kehittämisen ja epäkohtien korjaamisen 
lisäksi asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyi-
syyden edistäminen. Toiminnan näkyvim-
mät muodot ovat edelleen mm. suuren suo-
sion saavuttaneet yhteiset kulttuuriretket ja 

Puheenjohtajan tervehdys
teatterimatkat. Myös yhteisiä talkoita järjes-
tetään ja toivotaan osallistujia mukaan.  Niin 
tänäkin vuonna. Nyt jo toukokuun lopulla 
(29.5.), tehdään retki Porvooseen. Tästä on 
mainoksia ja ilmoittautumispyyntöjä jaettu jo 
aikaisemmin ja siitä kerrotaan tässä lehdes-
säkin. Kevään vaihtuessa kesäksi istutetaan 
”Montun” yläkaiteiden laatikoihin kesäku-
kat talkoilla ja apuvoimia tarvitaan. Syksyl-
lä on suunnitteilla teatterimatka, mutta sen 
kohdetta eikä ajankohtaa ole vielä päätetty. 
Kaikki toiminta on tarkoitettu yhdistyksen 
jäsenille ja se tarkoittaa teitä kaikkia, sillä 
kaikki alueen asukkaat ovat myös yhdistyk-
sen jäseniä. Seuratkaa ilmoitustauluja!

Pihlajiston ja Viikinmäen alueella on ihanat 
ulkoilumahdollisuudet kaikkiin ilmansuun-
tiin. Tämä on hyvä lähiö. Tehdään siitä yh-
dessä vielä parempi, sillä kyllä niitä paran-
nettaviakin asioita vielä riittää, esimerkiksi 
liikenne, joka on vuosien mittaan aina vain 
lisääntynyt joka suunnasta. Nopeudet Sal-
pausseläntiellä ovat edelleen ainakin omien 
havaintojeni mukaan liian kovia. Kulkurei-
teillä on myös eräitä ongelmakohtia, jotka 
ovat jopa samassa pisteessä kuin vuonna 
1970. Seurattavaa riittää myös kaavoitus-
asioissa, joissa nykyään tehtyjä päätöksiä 
en voi kuin ihmetellä.

Lopuksi haluan kiittää edellistä puheenjoh-
tajaa Ulla Gustafssonia hänen puheenjohta-
jakautenaan tekemästään ideoivasta työs-
tään ja Henrik Jokelaa ansiokkaasta nettisi-
vujen teosta ja ylläpidosta. 
Lisäksi esitän kiitokset niille Palmumarkki-
noilla kävijöille, jotka halusivat tukea yhdis-
tyksen toimintaa entiseen malliin pienellä 
summalla, vaikka tämän muotoisen tuen 
kerääminen ei ole enää ollut viime vuosina 
tapana. Varmuuden vuoksi en ole lukenut 
ensimmäistäkään sääennustetta kesän va-
ralle, vaan upean talven jälkeen odottelen 
ihanaa kesää ja toivotan sitä kaikille lukijoil-
lekin!

Marjatta Tahvanainen
Puheenjohtaja
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Asukasyhdistyksen alkutaipaleella 1990-luvun 
puolivälissä suunnittelimme tosissamme alu-
eelle omaa Pihlajisto-taloa kyseiselle tyhjälle 
tontille. Alkutempauksena istutimme pihalle 
oman joulukuusen asukaspäivänä 8.10.1996. 
Tarkoituksena oli jo silloin valaista kuusi joulun 
ajaksi. Ensimmäisenä vuonna kuusessa paloi-
kin valot pikkujouluillan ajan, mutta sen jälkeen 
saimme odottaa tähän talveen valaistusta. Syy-
nä oli osittain puun pieni koko ja osittain säh-
kön saanti. Pelättiin, ettei valaistu kuusi saa olla 
rauhassa. Pihlajisto-talon rakentamiseksi tontil-
le yhdistys teki aloitteen Helsingin kaupungille 
vuoden 1999 alussa. Aloitteemme taitaa pyöriä 
vieläkin jossain kaupungin rattaissa, vastausta 
emme ole koskaan saaneet.

Samalle tontille kaupunki rakensi lähiöprojektin 
aikaan yhdistyksen aloitteesta jätteiden kierrä-
tyspisteen. Samaan projektiin kuului pensaiden 
ja kirsikkapuun istutus ympäristöön. Jäteastiat 
ja katos on viety pois. Katoksen puhtaanapi-
toa kaupunki ja me emme saaneet järjestet-
tyä. Asiaa ei saisi unohtaa. Miten saisimme ne 
takaisin? Kirsikkapuu on kuollut mutta ruusut 
kukoistavat kesäisin. Kahtena kesänä alueella 
asuvat viherpeukalot ovat kylväneet kesäkuk-
kien siemeniä kyläkuusen ympärille, kukat ovat 
kukkineet pitkään syksyyn ohikulkijoiden iloksi. 
Viime syksynä multaan on myös piilotettu ke-
vätkukkien sipuleita, jännittyneenä odotamme 
miten ne ovat säilyneet talven yli. Tämmöisillä 
pienillä teoilla voimme itse kukin vaikuttaa ym-
päristömme viihtyisyyteen.

Anna-Lisa Korhonen
kuva: Lauri Perho

Pihlajiston kyläkuusi

Kyläkuusi, mikä se on ja missä sijaitsee? Tänä vuonna kyläkuuses-
sa oli jouluvalot, jotka ilahduttivat paitsi Salpausseläntie 13:n asuk-
kaita myös koko kylää. Kuusi sijaitsee Salpausseläntien ja Hattel-
malantien risteyksessä olevalla tyhjällä tontilla.
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Kävimme pääsiäisen alla kevättulvia odotelles-
sa kyselemässä Veikon kuulumisia ja hiukan 
hänen taustaansakin.

Veikko Puusaari on asunut Pihlajistossa sa-
massa talossa 33 vuotta. Hän jäi eläkkeelle 
muutama vuosi sitten. Työelämässä ollessaan 
hän työskenteli ensin 25 vuotta Marschanin 
makkaratehtaalla ja kun tehdas muutti Vantaal-
le, niin Veikko siirtyi Helsingin kaupungin katu-
rakennusosaston palvelukseen, jossa hän oli 
18 vuotta ulkotöissä. Siellä sai tottua viimaan ja 
pakkaseen ja kesällä taas koviin helteisiin. 

Jutustelimme aluksi käynnin alkuperäisestä 
syystä eli talvisesta lumenluontiurakasta.

Kysyimme, kuinka hän tuli ryhtyneeksi noin 
kovaan urakkaan? 
”Katselin aikani, kun aura-autot työnsivät lumet 
vain syrjään varoen tietysti pudottamasta lunta 
moottoritiellä kulkevien autojen päälle. Jalan-
kulkijoiden tila kuitenkin vain pieneni ja alkoi 
näyttää siltä, ettei siitä ainakaan lastenrattaiden 
kanssa mahdu kulkemaan ja oli se aika tukalaa 
ihan ilman rattaitakin silloin kun Jokeri-bussi 
sattui porhaltamaan ohitse. Olihan siinä autta-
misen halua mukana ja on minusta muutenkin 
mukavaa olla ulkona, kun on mielekästä teke-
mistä”, kertoili Veikko.
”Eikä siitä hommasta yhdellä kerralla selvinnyt, 
kun lunta tuli koko ajan lisää. Sama työ oli teh-
tävä ainakin 5-6 kertaa koko 100 metrin mat-
kalta. Lisäksi kaupungin herrathan olivat pyytä-
neet kaupunkilaisia lumitalkoisiin, kun lunta tuli 
niin paljon, mutta ei siellä muita näkynyt.”

Ja kaiken tämän teit aivan ilman palkkaa?
”No joo, kyllähän siinä joillakin riitti ihmettele-
mistä.”

Olet kuulemma tehnyt muutakin vastaavaa 
yhden miehen talkootyötä yhteiseksi hyväksi. 
Mitä kaikkea?
”No, autan tuttuja kauppakassien kantamises-
sa. Keväisin ja syksyisin olen parin kolmen vuo-
den ajan ”häätänyt” puusta pudonneita lehtiä 
tuolta ulkoilutieltä Puksuun päin mennessä. 
Kyllähän ne ohikulkijat sitäkin vapaaehtoistyötä 
ihmettelevät.”
Ja kuulemma hän pitää lumesta puhtaana 
myös oman taloyhtiönsä pihapiirin.

Harrastatko muutakin liikuntaa kuin tätä hyö-
tyliikuntaa?
  ”Tänä talvena olen esimerkiksi hiihtänyt 220 ki-
lometriä ja lisäksi käyn seniorien kuntojumpas-
sa Myllypuron Liikuntahallissa. Sitten keilailen 
kerran viikossa Kampissa, mihin liittyy keväisin 
ja syksyisin kilpailutoimintaakin ja joskus myös 
palkintomatkoja. Ja onhan se joka perjantain 
mattojen tamppauskin katsottava jonkun sortin 
liikunnaksi”, arvelee Veikko.

Nyt kun kesä lähestyy, taitaa mökkikausi olla 
jo mielessä, vai kuinka?
”Kyllä, toukokuun puolivälissä lähdetään vai-
mon kanssa Savoon kieltä oppimaan eli kään-
tämään savoa suomeksi taikka sitten päinvas-
toin ja syksyllä ainakin perunannostoon asti vii-
vytään. Siellähän viihtyisi vaikka kuinka pitkään. 
Vajaa 3 vuotta sitten tuonen viikate liipasi liki. 
Keväällä 2007 kesämökkijärvellä moottorive-
ne ajoi meidän soutuveneen yli. Veneen reuna 
kolhaisi minua oikeaan olkapäähän ja poskeen. 
Nivelsiteet repesivät. Jos se vene olisi osunut 
vähän keskemmälle, olisi tää juttu jäänyt teke-
mättä.”
Veikko on syntyisin Pieksämäeltä ja sieltä lä-
histöltä on kesämökin paikkakin löytynyt, joten 
mies ei taida lomillaan tulkkia tarvita.

Asukasyhdistys palkitsi Vuoden Teon: 

VEIKKO PUUSAARI

Helmikuussa, kun lunta oli tullut lähes taukoamatta jo monta viikkoa, nähtiin Maaherran-
tien sillalla mies yksinään lumitöissä työvälineinään lumilapio ja kola. Mies oli eläkkeellä 
oleva pihlajistolainen Veikko Puusaari. Hänen tarkoituksenaan oli saada silta kävelijöille 
turvallisempaan kuntoon Jokerilinjan bussien kylkien tuntumasta liukastelemasta.
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Mitä hyötyliikuntaa mökillä ollessa voi harras-
taa?
”No, veneilyn ja kalastuksen lisäksi minulla on 
siellä moottorisaha ja sähkösaha, joilla tein vii-
mekin kesänä 20 mottia klapeja.  Lisäksi minulla 
on vanha mopo vuosimallia 1972, jolla voi hu-
ristella vaikka kauppaan 15 kilometrin päähän. 

Entä autatko myös mökkinaapureitasi?
”Kyllä sielläkin on naapureissa ikäihmisiä, joi-
ta auttelen erilaisissa töissä. Ja heillä on myös 
puulämmitys, kuten mökeillä yleensä on, joten 
tarvitaan paljon klapeja. Niitä minä olen tehnyt 
jo paljon yli omankin tarpeen.

Pelkkä oleskelu ei taida sinua innostaa?
”Mökillä on aina tekemistä, jos ei muuta, niin 
sisävesikalojen sielunelämän tutkimista. Eihän 
näistä touhuista Noobelia saa, mutta on välillä 
mukava olla ”pihalla”, toteaa Veikko lopuksi.

Asukasyhdistys on päättänyt palkita Veikko 
Puusaaren talvisen lumenluontiurakan, ei ihan 
”Noobelilla”, vaan harvinaista epäitsekkyyttä ja 
reiluutta osoittavasta oma-aloitteisesta teosta 
Vuoden Tekona matkapalkinnolla. Palkinto-
na on ilmainen lippu hänen itse valitsemalleen 
asukasyhdistyksen virkistys- tai teatterimatkal-
le tänä vuonna.

Asukasyhdistys toivottaa Veikolle onnea sekä 
hänelle ja vaimolle oikein hyvää kevättä ja kau-
nista kesää!

teksti: Ritva Seppälä ja Marjatta Tahvanainen
kuva: Marjatta Tahvanainen

Veikko Puusaari ja vaimonsa Marja.
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Ylilääkäri Heikki Sumuvuori saapui kertomaan 
terveysaseman kuulumiset asukasyhdistyksen 
vuosikokoukseen Pihlajiston koululle. Sen jäl-
keen asukkaat saivat esittää kysymyksiä.
Hän aloitti kertomalla, että Latokartanon suurpii-
rin - johon mekin kuulumme - väestö on lähes 
tuplaantunut viimeisen 10 vuoden aikana. Asuk-
kaita on 21200.  Terveyspalvelujen kysyntä on 
siis kasvanut rajusti. Hoitajia ja lääkäreitä on saa-
tu lisättyä Pihlajamäkeen.  Tällä hetkellä on 3 - 4 
viikon jonot lääkärille. Ne on tarkoitus purkaa ke-
sään mennessä. Terveysasema on vähitellen siir-
tymässä työparimalliin, jossa jokaisella olisi oma 
lääkäri ja hoitaja.
Juhannuksena Pihlajamäen terveysasema sulje-
taan 5 viikoksi. Malmin terveysasema hoitaa alu-
eemme potilaat. Sinne siirtyy 4 lääkäriä ja hoita-
jaa Pihlajamäestä.
Malmin sairaalassa on myös keskitetty ilta- ja vii-
konloppupäivystys.
-Uusikaa reseptinne ennen juhannusta, patistaa 
Sumuvuori.
Reseptit voi tietenkin uusia myös Malmilla, mutta 
saattaa kestää kauan. Apteekkien kautta voi uu-
sia, mutta sekin saattaa kestää.
Asukkaita kiinnosti kovasti terveysaseman puhe-
linpalvelu. Sinne kun ei tahdo millään päästä pu-
helimitse. Ylilääkäri myönsikin sen olevan suuri 
ongelma. Kiireisin aika on 8 ja 9 välillä. Kannattaa 

soittaa 9 jälkeen, jos 
se vain on mahdol-
lista. Puhelinjonos-
sa voi olla vain kol-
me kerrallaan. Säh-
köinen asiointi on ke-
hitteillä helpottamaan 
puhelinruuhkaa.
Ulkomaalaistaustaisten 
lääkäreiden kanssa on 
koettu kommunikaatio-
vaikeuksia. Heitähän on noin puolet lääkäreistä. 
Sumuvuori vakuutti heidän kaikkien olevan päte-
viä ja ettei hänen tietoonsa ole tullut mitään vaka-
via ongelmia.
Kävi ilmi, ettei aina ole luettu tietokoneelta lähe-
tettä. Saimme kuulla, että lähete pitää noteerata.
Keskustelu jatkui vilkkaana ja totesimme, että 
tämä kaikki on haasteellista myös terveyspalve-
lujen käyttäjille.
Kiitoksiakin lähetettiin terveysasemalle vietäväksi.
 -Suhtaudun vakavasti palautteeseen ja vien sen 
työpaikalle palaveriin, lupasi Heikki Sumuvuori 
lopuksi.

Tuula Suksi
kuva: Anna-Lisa Korhonen

Ilman palutetta ei ole kehitystä, 
sanoo Heikki Sumuvuori.

Pihlajamäen terveys-
aseman terveiset

Toimistomme aukioloajat ovat: 
ma-ke 12-18, to-pe 10-14

puh. 2252 830
www.pihlajistonhuolto.fi
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Heikki Koivisto
Architect M.Sc., SAFA

Arkkitehtuurityöhuone Heikki Koivisto
Salpausseläntie 12-16 E 79
00710 Helsinki, Finland
Tel. 09 387 7676, GSM 050 461 1987

3
3
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Annalan huvilan puutarha on upea.

Hyötykasviyhdistyksen ja Helsingin kaupungin 
hoitama konsuli G. O. Waseniuksen vuonna 
1826 perustuma Villa Anneberg, Annalaksi suo-
mentunut, toimii julkisena puistona ja puutar-
hanhoidon harrastus- ja nautintopaikkana van-
hassakaupungissa. Muoto- ja maisemapuu-
tarhan lisäksi sinne on rakennettu vuokrattavia 
viljelypalstoja ja niiden rinnalle teemapuutarho-
ja eri aihepiireistä kuten keittiökasvitarha, kas-
vivärjärin puutarha, perinneperennat, vanhat 
helsinkiläiset puistoruusut, Elias Lönnrotin ja 
Toivo Rautavaaran yrttimaa, apteekkarin puu-
tarha, perhospuutarha, maatiaisperunamaa ja 
kurpitsamaa. Vuonna 1844 rakennettu orange-
ria eli talvikasvihuone vanhojen huonekasvien 
kokoelmineen täydentää historiallista kokonai-
suutta.

Ympärivuotisella neuvonta ja koulutustyöllä 
sekä näyttelytoiminnalla on tärkeä osa puutar-
han toiminnassa. Vuoden 2010 aikana on suun-
niteltu monipuolinen ohjelma fl unssan hoidos-
ta, aloittelijan puutarhakurssiin ja mallikkaan 
omenapuun kasvatukseen. Tarkka ohjelma löy-
tyy yhdistyksen tapahtumakalenterista osoit-
teesta: www.hyotykasviyhdistys.fi

Hyötykasviyhdistys ry perustettiin kesällä 1978. 
Perustajia olivat toimittaja Risto Nurmi ja pro-
fessori Toivo Rautavaara. Perusajatuksena oli 

Annalassa harrastetaan ja 
nautitaan puutarhanhoidosta

Villa Anneberg, joka on suomentunut An-
nalaksi, sijaitsee Helsingin syntysijoilla 
Kellomäen kupeessa reippaan kävelymat-
kan päässä Pihlajistosta ja Viikinmäestä. 
Se on monelle pihlajistolaisellekin tullut 
tutuksi Hyötykasviyhdistyksen järjes-
tämistä keväisestä taimitorista, syksyn 
sadonkorjuutapahtumasta sekä kesätiis-
taiden puutarhanhoitoa käsittelevistä tee-
mailloista kahviloineen. 

silloin solmia jo katkenneet yhteydet luontoon. 
Tällä hetkellä jäseniä on noin 6500, joista mon-
ta on Pihlajistostakin. Kaikkia jäseniä yhdis-
tää rakkaus kasveihin ja halu hyödyntää luon-
non antimia kestävän kehityksen periaatteella. 
Luonnonmukainen viljely ja luonnon hyötykäyt-
tö kuuluvat jäsenten arkipäivään. Jäsenleh-
ti ”Pähkylä” yhdistää jäsenet neljä kertaa vuo-
dessa. Siinä käsitellään laajasti keittiökasvien ja 
yrttien viljelyä ja käyttöä unohtamatta luonnon-
kasvien hyötykäyttöä. Lehti on palkittu postin 
asiakaslehtikilpailussa, missä raati totesi muun 
muassa, ettei se ole mikään tiukkapipoisten 
lehti ja kaikesta saa sen vaikutelman, että puu-
tarhanhoito on nautinnollinen asia. Lisäksi vuo-
den alussa ilmestyy 128-sivuinen siemenluet-
telo, mikä on samalla viljelyopas. Se on puutar-
haharrastajan suuri inspiraation lähde.

Annalassa on paljon tapahtumia.
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Toivotamme kaikki pihlajistolaiset ja viikinmä-
keläiset lämpimästi tervetulleeksi Annalaan ja 
liittykää jäseneksikin!

Anu Ranta 
Hyötykasviyhdistyksen toiminnanjohtaja 
kuvat: Ulla Gustafsson

Yhteystiedot: 00250 Helsinki
09 – 434 2350, 040 – 592 2122
www.hyotykasviyhdistys.fi
info@hyotykasviyhdistys.fi

Hyötykasviyhdistys ry
Annala / Villa Anneberg
Hämeentie 154, rakennus J
00560 Helsinki
Alku & Juuri-puutarhapuoti ja toimisto
Mechelininkatu 51
00250 Helsinki
09 – 434 2350, 040 – 592 2122
www.hyotykasviyhdistys.fi
info@hyotykasviyhdistys.fi

Kaikki Helsingin kaupungin viljelypalsta-
alueet on vuokrattu kaupunginosa- tai 
palstaviljelijäyhdistysten hoitoon. Yhdistyk-
set vuokraavat yksittäisiä palstoja helsinki-
läisille.
Yhdistykset antavat ohjeet palstan käytös-
tä ja viljelystä. 
Viljely pitää vuosittain aloittaa toukokuun 
loppuun mennessä. Eli vielä ehtii! Palstaa 
saa käyttää yksinomaan viljelyyn ja rikka-
ruohotkin on kitkettävä. 
Palstalla ei saa kasvattaa puita tai puuvar-
tisia koristepensaita. Marjapensaat saavat 
olla enintään 1,5 m korkeita. Hyötykasveja 
ja kukkia saa tietenkin kasvattaa. Pienen 
kompostikehikonkin voi rakentaa, mutta ei 
esim. kiinteitä grillejä.
Viljelypalsta on varsinainen stressin poistaja 
ja ilon aihe. Hyötyliikuntaakin tulee. Tutustuu samanhenkisiin ihmisiin ja saa
popsia itse kasvatettuja vihanneksia.

Meitä lähimpinä olevia vapaita palstoja voi kysellä näistä numeroista:

MALMI, Karviaismäki
Vuokraajana Hyötykasviyhdistys ry
p. 09-434 2350

SAVELA, Savelantie
Vuokraajana Savelan palstanviljelijät ry
Leena Parviainen, p. 09-387 3429 (k)

Viljelypalstat Teksti ja kuva Ulla Gustafsson

PIHLAJAMÄKI, Rapakivenkuja
vuokraajana Pihlajamäki-seura ry
Seija Losio, p. 09- 3493 139 (k) 

Oman työn tuloksia on ilo katsella.
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Ooppera on nimeltään Auringonkukat ja kertoo 
Vincent van Goghin elämästä. Säveltäjä on 
Atso Almila ja libreton tekijä Jukka Itkonen.
Kansallisoopperasta olivat mukana oopperalau-
lajat Tero Harjuniemi, Olli Tuovinen, Anu Hos-
tikka ja pianisti Kari Hänninen. Näiden ammat-
tilaisten kanssa esiintyi Pihlajiston ala-asteen 
70-henkinen kuoro. Oppilaat esiintyivät teoksen 
kahtena kuorona, joilla oli oma tärkeä roolinsa 
tarinassa. Kuoro toimi orkesterina ja ala-asteen 
musiikinopettaja Päivi Bakic johti kuoroa.

- En suorittanut minkäänlaista karsintaa. Kaikki 
halukkaat pääsivät mukaan. Jotkut eivät halun-
neet nousta lavalle ja heille keksittiin muuta te-
kemistä. Esimerkiksi lippujen myyntiä ja tarkis-
tusta, ohjelmalehtisen kokoamista, ja kuulutta-
mista. Jokainen sai jollakin tavalla olla tekemäs-
sä oopperaa, kertoi energinen Päivi, joka myös 
harjoitutti kuoron.

Valmisteluvaiheessa oli mahdollisuus perehtyä 
teoksen musiikkiin ja aihepiiriin eri oppiaineiden 
kautta. Taidehistorian lisäksi mm. värien maail-
maan (kuvaamataito), valoon ja aurinkoon (luon-
nontieteet) sekä oopperan tapahtuma-aikaan 
(historia), unohtamatta mielenterveyden vaalimi-
seen liittyviä teemoja.

Päivi aloitti harjoitukset heti uuden vuoden jäl-
keen. Kuorolaiset joutuivat tekemään mm. rooli-
biografi an. Nuotteja Päivi ei jakanut lapsille mis-

HYVÄ MEIDÄN KOULU !
Pihlajiston ala-asteen 5.-6.-luokkalaiset val-
mistivat oopperaesityksen Suomen Kansal-
lisoopperan oopperakasvatusosaston kans-
sa. Koulu on ollut mukana jo kaksi kertaa 
aikaisemminkin.
Esitys oli 23.3. oopperan Alminsalissa.

sään vaiheessa. He opettelivat korvakuulolta. 
Kahdesti viikossa harjoiteltiin. Iltaharjoituksia ei 
tarvinnut pitää, koska musiikkitunnit käytettiin 
oopperaharjoituksiin.

Monessa kodissa oopperaan kohdistuvat en-
nakkoluulot karsiutuivat, kun oma lapsi oli mu-
kana. 

Kuorolaiset eivät erityisemmin jännittäneet esi-
tystä. He olivat harjoitelleet innostuneesti ja 
odottivat vain lavalle pääsyä.

Esityksessä kaikki sujui erinomaisesti.

Tässä kuorolaisten kommentteja oopperapro-
jektista:
- Esitys oli tosi kiva ja hauska, mutta olisin ha-
 lunnut, että esityksessä olisi ollut enemmän 
 iloisia kohtia... mutta Vincentin elämässä oli 
 synkkiä hetkiä.
- Minusta aihe oli tosi mukava, kun itse pidän
 tosi paljon auringonkukista. Muutenkin siellä
 oli tosi kivaa.
- Musiikki oli kiva. Varsinkin kun siinä oli kolme
 kuningasta.
- Siel oli tosi siistii.
- Vincent oli aika anksti ja se on nii pensselisetä
- Theon elämä oli liian viisasta.
- Musiikki ja aihe olivat hyvät. Kotiväki piti oop-
 perasta.
- Esitys oli mukava ja laulu kuului hyvin.

Oopperapäivä oli varmasti ala-asteen jännittävin 
päivä, jota muistellaan sitten joskus aikuisena-
kin.

Tuula Suksi
kuva: Olli Kivinen

12
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Energian hinnannousun ja huoli ilmastomuutok-
sen kehittymisestä huonompaan suuntaan on 
lisännyt pyrkimyksiä lämpöeristää talot aikai-
sempaa paremmin. On alettu puhumaan mata-
laenergiarakentamisesta.

Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymän 
Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mu-
kaisesti on Viikinmäkeen osoitteeseen Herne-
pellontie 26 rakenteilla matalaenergiatalo. Ra-
kennuttajana toimii Helsingin kaupungin asunto-
tuotantotoimisto. Kiinteistö valmistuu alkuvuo-
desta 2011  jonka jälkeen se luovutetaan Pih-
lajiston Kiinteistöt Oy:n omistukseen. Asukas-
valinnan tekee Kiinteistöviraston asuntoasiain-
osasto  syyskuun jälkeen.

Asemakaavan laatimisen merkitys on suuri, kos-
ka rakennuksen tontille sijoittaminen ja eri toi-
mintojen kohdistaminen ilmansuuntien mukaan 
vaikuttaa merkittävästi energian kokonaiskulu-
tukseen.
Erinomaista energiatehokkuutta ei voida saa-
vuttaa millään yksittäisellä toimenpiteellä, vaan 
tähän tarvitaan koko joukko yhteensopivia toi-
mia. Viikinmäen kohteen pääurakoitsijana toimii 
Rakennusliike Reponen Oy.
Matalaenergiatalon pääsuunnittelijana on Arkki-
tehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Oy.

Kohteeseen tulee 58 vuokra-asuntoa, asuntojen 
keskikoko on 75m2.Huoneistojen pinta-ala vaih-
telee 55 ja 95 neliön välillä. Julkisivujen pääasial-
linen materiaali on puhtaaksi muurattu punatiili. 
Lahdenväylän puoleiset parvekkeet toteutetaan 
lasitettuina.Lisäksi kohde on suunniteltu esteet-
tömäksi. Rakennuksen alakertaan tulee puoli-
lämmin autohalli 48 autolle. Autohallin investoin-
tikustannukset eivät tässä tapauksessa ole kyl-
mää ratkaisua suuremmat. Rakennushankkeen 
kokonaishinnaksi tulee alle 3000 euroa/htm2.Pe-
rittäväksi aiottu vuokra tulee olemaan n. 11,50e/
m2/kk. Matalaenergiatalon rakentamiskustan-
nukset ovat muutaman prosentin korkeammat 
verrattuna tavanomaiseen taloon. Kun lämmi-
tyskulut vähenee, niin hintaero saadaan kurottua 
umpeen muutamassa vuodessa. Kohteen ener-
giatehokkuus saavutetaan ulkovaipan lämmön-

eristävyyttä lisäämällä, villaa on 250-300 mm. 
Rakennuksen vuotuiseksi energiankulutukseksi 
on asetettu 75 kWh, kun se tämänhetkisen nor-
min mukaan toteutetussa kerrostalossa on 125 
kWh/brm2/v. Teknisillä rakennus ratkaisuilla koh-
teen tuleva energiankulutus on näin ollen 40% 
alempi. Rakennuksen energialuokaksi tulee A. 
Rakennuksen ja käyttöveden lämmitykseen 
tarvittava energia toteutetaan kaukolämmöllä. 
Kaukolämpö on primäärienergiakulutukseltaan 
edullisin vaihtoehto. Lisäksi kaukolämpö vesi-
kiertoisella lattialämmitysjärjestelmällä mahdol-
listaa lämmönlähteen korvaamisen tai täyden-
tämisen uusiutuvalla energianlähteellä myöhem-
min. Asuntoihin on suunniteltu mahdollisimman 
paljon kiinteitä valaisimia, jotka ovat energiaa 
säästäviä. Veden kulutus mitataan ja laskute-
taan huoneistokohtaisesti.

Talon energiatehokkuuteen on helpointa ja ta-
loudellisinta vaikutta jo suunnitteluvaiheessa. 
Teknisesti hyvään tulokseen päästään yksinker-
taisesti valitsemalla kuhunkin rakennusosaan 
hieman tavanomaista parempi ratkaisu ja raken-
tamalla huolellisesti. Vähän energiaa kuluttava 
talon ulkovaippa on tehokkaasti lämpöeristetty 
ja mahdollisimman ilmatiivis. Tiiveyden merkitys 
on aiemmin ymmärretty lähinnä mukavuusteki-
jänä, mutta energiatehokkuudessa asian mer-
kitys korostuu. Hyvä rakenteiden ilmatiiveys on 
osaamista, ei lisäkustannuksia. Asian tärkeys on 
ymmärrettävä työmaalla. Tyypilliset vuotopaikat 
tiedetään, joten ohjeistaminen ja valvonta on 
verraten helppoa. Rakennuksen ilmanpitävyys 
tullaan varmistamaan mittauksin ennen raken-
nuksen käyttöönottoa.

Pihlajiston Kiinteistöt Oy
Pentti Nurminen

toimitusjohtaja

Matalaenergiatalo
Viikinmäkeen

Tulevaisuuden näkymä Hernepellontieltä.
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Harrastukset

Pihlajiston biljardikerho toimii ravintola Lähtees-
sä ostarin alakerrassa. Se on perustettu syksyllä 
2007. Kerho on alajaosto Pihliksen biliskerholle. 
Pihlajistossa on yli kolmekymmentä kerholaista. 
Kerholaiset pelaavat 8-,9- ja 10-palloa.

Äitihahmona ja puheenjohtajana toimii Tanja 
Vierimaa. Tanja itse aloitti pelaamisen jo teini-
iässä kotikaupungissaan Kokkolassa. Tanjan 
13-vuotias poikakin on hyvä pelaaja. 
-Peli on herrasmiespeli ja vietämme laatuaikaa 
bilisporukan kanssa, innostuu Tanja.

Harjoitukset ovat keskiviik-
koisin kello 18 lähtien. Nuo-
ret saavat ravintolan luval-
la tulla keskiviikkoisin ilta-
päivällä aikuisen seurassa 
harjoittelemaan. Aikuisten 
harkkojen alkaessa heidän 
pitää poistua. Nuorten ti-
lanne paranee Pihlajamäen 
nuorisotalon remontin val-
mistuttua. Heille on varattu 
harjoitusvuoro sieltä kerran 
viikossa. Pihlajiston ker-
hosta lähtee aina aikuinen 
pelaaja mukaan.

- Meillä ei ole kursseja aloit-
telijoille, mutta me seniori-
pelaajat  neuvomme mielel-
lämme. Katsomallakin op-

Biljardi on laatuaikaa

Biljardi on pallope-
li, jota pelataan veralla 

päällystetyllä, suorakaiteen 
muotoisella pöydällä. Pöydäs-
sä on tavallisesti kuusi pussia, 
yksi kussakin kulmassa ja yksi 
kummankin pitkän sivun kes-
kellä. Pöydällä olevia palloja 

lyödään eli pussitetaan biljar-
dikepillä eli kööllä. Säännöt 

vaihtelevat alalajeit-
tain.

pii paljon, nauraa Tanja hyväntuulisesti ja jatkaa: 
Täällä käy entisiä pihlajistolaisia vielä pelaamas-
sa. Niin mukava porukka meillä on. Teimme vii-
meksi Pihliksen biliskerhon kanssa yhteisen Tal-
linnan matkan ja pelasimme Tallinnan mestaruu-
desta.

Kerho pitää omat kisat kerran kuussa. Kisoista 
saa rankingpisteitä, jotka lasketaan ja palkitaan 
joulukuussa. Joulukuussa on myös Pihlajiston 
mestaruuskilpailut. 
Seuraavat kilpailut ovat 8.5. kello 12. Pelaajien 
täytyy olla paikalla puolta tuntia ennen kisan al-
kua. Kilpailijoiden määrä täytyy tietää ja arpoa 
parit. Osallistumismaksu on 5€.

Tanja toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi. Hä-
nen haaveenaan olisi saada oma naisten jouk-
kue Pihlajistoon. Tanjalta voi kysellä kerhon toi-
minnasta ja kilpailuista.
Yhteystiedot: tanjavierimaa@luukku.com
puh. 044 5615090

teksti Tuula Suksi
kuva Kati Sundell

Tanja Vierimaa, vihreä verka, palloja, köö ja tiivis tunnelma.
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Harrastukset

Asunto Oy Satopihlajassa on runsaasti kerhoti-
loja jo yhtiön rakentamisesta lähtien.  Suurem-
massa kerhotilassa on iso kokoontumistila ja 
kaksi erillistä pienempää huonetta. Isompi ker-
hotila toimii yhteisten juhlien ja kokousten pi-
topaikkana. Tilassa voi myös pelata pingistä ja 
biljardia. Kerhotilaa voi myös varata perhejuhlien 
pitopaikaksi. Toinen pienemmistä huoneista on 
varattu lähinnä lasten ja nuorten oleskelu- ja pe-
lihuoneeksi. Toisessa erillisessä huoneessa on 
kangaspuut. Yhteisen kerhotilan lisäksi taloyh-
tiössä on askarteluhuone puutyöverstaineen ja 
maalauspuolineen. Siinä on myös nykyisellään 
vähäisellä käytöllä oleva valokuvauslaboratorio.

Kerhotilojen käyttö ja sisustus on muuttunut 
vuosien ja asukkaiden tarpeiden myötä.  Alku-
vuosien railakkaat lasten- ja muut juhlat ovat 
vähentyneet asukkaiden ikääntymisen ja lasten 
vähenemisen myötä. 1970-luvulla talossa oli 
pitkälti toista sataa peruskouluikäistä. Tällä het-
kellä lapsia on kymmenkunta. Sen sijaan eläke-
läisten ja eläkeikää lähenevien määrä on lisään-
tynyt. Lasten ja aikuisten juhlat, pingiksen peluu 
ja punttien nosto on vähentynyt ja ollaan siirrytty 
osin muun tyyppiseen yhdessäoloon. Vanhoista 
perinteistä ovat säilyneet talon yhteiset joulujuh-
lat Lucia neitoineen, Tiernapoikineen, nukkete-
attereineen, joululeikkeineen ja –tarjoiluineen. 
Myös Suomen tai ainakin Pihlajiston paras jou-
lupukki vierailee yhteisessä juhlassamme. 

Viimeisimpänä villityksenä eräät eläkeläiset ja 
yksi työelämässä mukana olevakin käynnisti-
vät talvella lautapelikerhon. Menolippu-pelin 
merkeissä rautateiden rakentaminen Amerikan 
mantereelle saattaa kestää kahvipausseineen 
useita tunteja.

Mikään toiminta ei ole mahdollista ilman asuk-
kaiden aktiivista panostusta. Näin myös Sato-
pihlajassa. Tässä meillä on ollut tukenamme jo 
yhtiön alkuvuosina perustettu lasten yhdistys 
Satopihlajan muksut, joka on koonnut yhteen 
lasten toiminnasta kiinnostuneita ja myötämie-
lisiä asukkaita. Hienoa on, että tällä hetkellä 
muksuja vetää Pihlajiston ja Pihlajamäenkin ak-
tiviteeteissa kunnostunut konkari Mauri Tahva-
nainen.

Kerhotilojemme käyttöä ollaan kehittelemässä 
edelleen. Lopputalvessa yhtiössämme tehtiin 
Tiina Turkian aloitteesta ja pitkälti toimesta asu-
kaskysely kerhotilojemme käytön kehittämisek-
si. Tiloja tullaan parantamaan entistä paremmin 
asukkaiden nykyisten toiveiden ja tarpeiden mu-
kaisiksi. Asukkaiden toivomuksena oli mm, että 
yhteiseen kerhotilaan hankitaan entistä toimi-
vammat keittiökalusteet ja kunnostetaan muu-
tenkin viihtyisämmiksi.

Erkki Korhonen
kuva: Anna-Lisa Korhonen

Lautapelikerho

Lautapelikerhon pojat 
pelaamassa.
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Ulkoilu, luonto
Pihlajisto-Viikinmäki–alueen vaihteleva maasto 
antaa omatoimiliikkujalle rajattomat mahdol-
lisuudet, tyyli ja välineet ovat valittavissa lai-
dasta laitaan. Pari kilometriä käveltyään löytää 
sateisena vuonna jo mainiot sienimaastotkin. 
Kasveista ja eläimistä kiinnostuneille ovat Vii-
kin luonnonsuojelualue, lintutornit ja yliopiston 
Arboretum todellisia nähtävyyksiä, mainio sun-
nuntaikävelyn kohde. Gardenia toimii nuorten 
ja lasten ryhmien kokoontumisalueena josta 
myös lähdetään retkille mm. lintujen muuttoja 
seuraamaan.
Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla julkaistaan 
kahta varteenotettavaa retkiopasta, joissa lähi-
alueemme ovat hyvin edustettuina: kaupunkien 
yhteinen Luontoretkiopas, jossa on kalenteriin 
jaoteltuna opastetut ilmaisretket vuoden ajalle. 
Opasta jaetaan mm. kirjastojen neuvonnassa 
sekä ympäristökeskuksissa ja se löytyy myös 
netistä luontoretkikalenterin nimellä. Tekstissä 
mainittujen sivujen osoitteet ja pdf-linkit löyty-
vät muuten tekstin lopusta. Toinen on Helsin-
gin oma ”Retkiopas Helsingin luontoon”.  Se 
löytyy selkeästi osiin jaettuna ja tulostettavis-
sa verkosta kaupungin sivuilta. Tämän oppaan 
avulla voit retkeillä omin avuin Helsingissä ja lä-
hialueilla. Parhaat retkipaikat esitellään kartoin 
ja runsain taustatiedoin. Painettua julkaisua 
ei liene enää myynnissä. Sivusto, josta pdf-
tiedostot löytyvät on kaupungin ulkoilu- ja lii-
kuntaosiosta: www.hel.fi  > ympäristökeskus > 
asiakaspalvelu > julkaisut > oppaat ja esitteet.  

Pyöräily
Helsingissä on liki 1200 km pyöräilyteitä. Löy-
tyy sekä haasteellisempaa maastoa että as-

Vinkkejä kesäliikuntaan

faltoitua baanaa. Työmatkapyöräily on erittäin 
suosittu hyötyliikunnan laji nykyisin. Väylät alu-
eellamme ovat siedettävässä kunnossa. Pää-
kaupunkiseudun ulkoilukarttaa hyödyntämäl-
lä saa selville liikennejärjestelyjä ja kyseisellä 
palvelulla pystyy myös mittamaan matkat joita 
suunnittelee kulkevansa. Vaihtoehtona sivulla 
on myös satelliittinäkymä. Sivu löytyy hakuko-
neelta ”Pääkaupunkiseudun ulkoilukarttana” 
erittäin mainio myös kävely- ja juoksumatkoja 
mitattaessa ja suunniteltaessa. Kyseinen kart-
tahan ulottuu koko pääkaupunkiseudulle. 
www.hel.fi /ulkoilukartta 
Reittiopas.fi , on palvelu, jolla näppärästi löy-
tää suoria reittejä, ja jopa liikennöintivälinei-
den aikataulut reittiin yhdistettynä. Siihen on 
nykyään yhdistetty myös kevyen liikenteen 
reittiopas-osio. Kokeneena pyöräilijänä ja pal-
jon pääkaupunkiseudulla liikkuneena en aina 
täysin ole yhtä mieltä saamani reittiehdotuksen 
ja aikataulujen paremmuudesta. Palvelussa 
syötämme vain lähtöosoitteen ja määränpään 
osoitteen, sekä ajankohdan, milloin lähdemme 
tai haluamme olla perillä. Pyöräillessä käytän 
kuitenkin mukanani yhä Pääkaupunkiseudun 
ulkoilukartan paperista versiota, joka päivite-
tään kolmen vuoden välein, viimeisin painos on 
vuodelta 2008.
Mainioita tiedon lähteitä niin pyöräilyyn kuin ul-
koiluun yleensä ovat Helsingin Polkupyöräilijät 
ry:n sivusto www.hepo.fi  ja Suomen ladun sivut 
www.suomenlatu.fi . Kyseiset yhdistykset ovat 
jäsenyyteen perustuvia, mutta paljon tietoa löy-
tyy myös avoimilta www-sivuilta.
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Vesiliikunta, kalastus
Alueen läheisyys Vantaanjokeen ja mereen tuo 
harrastusmahdollisuutena ulottuvillemme vesi-
liikuntalajit ja kalastuksen. Kalastukseen ja mo-
neen muuhun välineurheiluun innostuttuaan on 
syytä varmistua harrastuksen luvallisuudesta, 
erityisesti säännöksiä löytyy vesistöjen käytös-
tä kaupunkialueella. Virkisty Vantaanjoella–esit-
teessä on tarkkaan esitelty uimapaikat, melon-
tareittejä, kalastuspaikkoja. Esite löytyy myös 
netistä. Siinä löytyvät ohjeet kanoottien vuok-
raukseen, kalastuslupien hankintaan ja siinä on 
annettu ohjeita käyttäytymiseen joella ja muu-
tenkin luonnossa.  Helsingin Melontakeskus 
on yksi kanootteja ja kajakkeja vuokraavista 
yrityksistä. Osa yrityksistä kuljettaa tarvittaessa 
välineistöä kohteeseen. Vantaanjoen ja Helsin-
gin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n www-
sivuilla löytyy myös melontareittejä, ja ohjeita 
kalastukseen, retkeilyyn ja uimarantoihin liitty-
en, sivuston osoite on www.vhvsy.fi .
Mainio pääkaupunkiseudun kalastustietoa ja-
kava sivusto on www.kalaan.fi . Meitä lähin lisä-
tietoa jakava kaupungin luontoinfopiste on Me-
ri-info, Kuninkaankartanonsaaressa Tekniikan 
museon kupeessa, osoite Viikintie 1. Meri-info 
on joka päivä auki klo 8.30-16.00. 
Uimarantaluettelo löytyy Helsingin kaupungin 
ympäristökeskuksen www-sivuilta, meitä lähin 
luonnonveden uimapaikka on Pikkukosken ui-
maranta. Kaupungin uimapaikkojen ensi kesän 
tiedot; aukioloajat, ja valvojan paikallaolo jul-
kaistaan toukokuussa kaupungin liikuntaviras-
ton www-sivuilla. Toukokuussa järjestettäviin 
lasten uimakouluihin on netti-ilmoittautuminen 
jo alkanut. 

Ohjattu liikunta, sisäliikunta
Kaupunki järjestää aikuisille eri toimipisteissä 
kuntosalitoimintaa, vesijumppaa, kuntojump-
paa sekä uimakouluja. Kesällä aikuisille järjes-
tetään syvän veden jumppaa, uimakouluja ja 
puistojumppaa. Aikatauluja ei lehden painoon 
mennessä ollut vielä saatavilla.
Kaupungin ylläpitämässä Latokartanon lii-
kuntahallissa osoitteessa Agronominkatu 26 
on palloiluhalli, kenttiä niin mailapeleihin kuin 
jumppaan ja muihin palloilulajeihinkin sekä 
kuntosali. Kaupungin ylläpitämiin kuntoiluhal-
leihin ja liikuntasaleihin – lähinnä Pirkkolaan 
ja Itäkeskukseen, sekä Myllypurossa erittäin 
monipuoliseen Liikuntamyllyyn, pääsee käte-
västi – tietenkin polkupyörällä – mutta myös 
Jokeri-bussilinjaa hyödyntäen. Liikuntamyllystä 
mainittakoon mahdollisuus harrastaa keilailua, 
ja seinäkiipeilyä. Helsingin kaupungin liikunta-
viraston www-sivuilta löytyy myös liikuntapaik-
kojen hakukone. Kaupungin liikuntaviraston 
hallinnassa on n. 70 liikuntahallia tai –salia ja 
n. 350 urheilukenttää. Hakukoneelta saa halli-
en ja liikuntapaikkojen tiedot ja sivuilta löytyy 

urheiluseurojen tietoja myös lajeittain Kaupun-
gin liikuntapaikkojen varaukset tehdään sähkö-
postitse liikuntapaikkavaraukset@hel.fi . Liikun-
tapalveluja on jaoteltu lajeittain, ikäryhmittäin, 
sukupuolen mukaan ja erityisryhmille. Kaupun-
ki liikuttaa väestöään, tukee urheiluseuroja. 
Kaupungissa toimii n. 800 urheiluseuraa, joissa 
voi harrastaa n. 100 eri lajia. 
Kaupungin järjestämä ohjattu liikunta tapahtuu 
enimmäkseen lähiöliikunnan toimintana. Mu-
kaan pääsee lunastamalla n. 17 euron hintaisen 
passin. Meitä lähin on tällä hetkellä Malmi-Pih-
lajamäen lähiöliikunta. Pihlajamäen lähiöase-
man tiedotusta kannattaa seurata kaupungin 
www-sivuilta, tai kysyä terveyskeskuksesta tai 
kirjastosta. Lähiöliikunta toimii ympäri vuoden. 
Ohjattua ohjelmaa ja kesäajan aikataulut löyty-
vät netistä toukokuussa. Mikäli laji on hakuses-
sa, kannattaa hyödyntää Liikuntaneuvontaa, 
kaupungin kustantamaa opastusta eri liikunta-
lajeihin.
Mikäli omassa käytössä ei ole tietokonetta ja 
verkkoyhteyksiä, on lähin kirjastomme Viikin 
kampuksella auki kesäaikaankin.
Lähteet, viitatut www-osoitteet ja hakusanat 
(teoksen nimellä löytyy useimmiten linkki haku-
koneilla):
Pääkaupunkiseudun Luontokalenteri:
http://www.hel.fi /wps/wcm/connect/15dfce00
4a17495a9de1fd3d8d1d4668/Luontokalente-
ri_2010.pdf?MOD=AJPERES
Retkiopas Helsingin luontoon:
http://www.hel.fi /wps/portal/Ymparistokeskus/
Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Ymk/fi /
Asiakaspalvelu/Julkaisut/Oppaat+ja+esitteet/
Retkiopas
Pääkaupukiseudun ulkoilukartta 
www.hel.fi /ulkoilukartta
Helsingin kaupungin liikuntapaikat, hakusivu:
http://www.hel.fi/wps/portal/Liikuntavirasto/
Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/liv/fi /Lii-
kuntapaikat
Matkailukohteiden ja matkailuyritysten hakukone 
www.matkailu2010.fi
www.kaupukipolut.fi
www.helsinginseutu.fi
www.hel.fi
www.reittiopas.fi
www.vhvsy.fi  (Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys ry)
www.yliopistoliikunta.helsinki.fi
Pyöräillen Helsingissä–esite
Pääkaupunkiseudun luontoretkikalenteri
Helsingin kotiseutupyöräreitit
Pääkaupunkiseudun ulkoilukartta

Elisa Lehtonen
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Pihlajiston seurakuntakoti,
Tiirismaantie 4:ssa
kokoaa kauniiseen seurakuntasaliin ja kerhohuonee-
seen kaikenikäisiä Pihlajiston ja Viikinmäen asukkaita 
monenlaiseen seurakunnan toimintaan. 
Kesän aikana seurakuntakodilla kokoontuu Kesäpiiri
keskiviikkoisin 2.6., 16.6. ja 11.8 klo 13 tarjoilun ja oh-
jelman kera.
Diakoniatoimiston päivystys on maanantai-aamuisin, 
paitsi kesä-elokuun ajaksi se siirtyy Malmin diakonia-
toimistoon, Kunnantie 1 (päivystyspäivät ma, ke ,to p. 
09-2340 4481). 
Vahtimestarin puh. 09-2340 4437, Diakoniatoimiston 
puh. 09-2340 4480.

teksti Helena Pietinen

Kulmilta

Risuauto
Meitä ilahdutti Viikin liikenneympyrässä joulu-
kuun alusta helmikuun puoleenväliin risuista 
rakennettu Hummer-maastoauto. Sen tekijä 
on helsinkiläinen taiteilija Ilkka Karhu. Ympä-
ristötaideteos valmistui Taideteollisen korkea-
koulun lopputyönä. Risuauto aiheutti ihme-
tystä ja keskustelua, mikä on ollut taiteilijan 
tarkoituskin.

Vahtimestari Anna-Maija Finne ja diakonissa 
Helena Pietinen kutsuvat seurakuntakodin ovella 
asukaskahvila Olohuoneeseen.

Vuoden silta
Suomen siltarakentajien liitto (RIL) on valinnut vuoden 
2009 sillaksi Viikinmäen uuden kevyen liikenteen sillan. 
Perusteluissa kehutaan siltaa elegantiksi ja se on hyvin 
sijoitettu ympäristöön. Edellisessä lehdessä kerroimme 
sillasta ja peräänkuulutimme sillalle nimeä. Olemme saa-
neet muutamia ehdotuksia. Eräs ehdotus uuden sillan 
nimeksi on ”Munkin silta”. Sanalla munkin on kaksitahoi-
nen merkitys; minunkin silta tai munkin silta. Viron munkit 
ovat ammoin käyneet kalassa Vantaanjoen suulla. Jotta 
saamme nimen viralliseksi ja karttoihin, se täytyy hyväk-
syä kaupunkisuunnitteluviraston nimistötoimikunnassa. 
Työ jatkuu, lisää seuraavassa numerossa.

Anna-Lisa Korhonen
kuva: Heikki Rinne

Viikinmäen Jokeripysäkillä on myös tällai-
nen ympäristötaideteos. Kaljapullonkorkkeja 
on naputeltu monen metrin pituisesti siistiin 
riviin ratakiskon viereen. Teoksen taiteilija ei ole 
toimituksen tiedossa.

kuva: Anna-Lisa Korhonen

kuva: Anna-Lisa Korhonen

LÄMMIN KIITOS 
ASIAKKAILLEMME

asioinnista ja mukavista 
rupatteluhetkistä
kioskillamme,

Pihlajiston ärrällä.

Ärrä jatkaa, mutta 
meidän matkamme jatkuu 

10.5. alkaen uusien 
haasteiden parissa.

Hyvää jatkoa 
teille kaikille!

t: Anne ja Masa 
& muu henkilökunta

Taidetta Jokerilinjan pysäkillä
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www.kauneushoitolatuulikki.fi

Pihlajiston Alepa
Lähikauppamme Alepa on ollut vuoden 
alusta auki joka päivä kello 23:n Myös 
viikonloppuisin. Moni varmastikin ajatteli 
häiriöiden lisääntyvän ostarilla myöhäi-
sen aukiolon myötä.
-Mekin  pelkäsimme aluksi, että ” yövuo-
rossa ” olisi levotonta, myymäläpäällikkö 
Jori Hyvönen sanoo ja jatkaa: Toisin on 
käynyt. Häiriöt ovat vähentyneet, koska 

kaljakalterit laitetaan kello 21 paikalleen ja alko-
holin myynti loppuu siihen.
Myymälään on jouduttu palkkaamaan lisää vä-
keä.  Henkilökunta tekee mielellään iltavuoroja. 
Myynti on lisääntynyt. Asiakkaita riittää vielä 
myöhäisinä tunteinakin.
-Suurin muutos on oikeastaan ollut se, että en-
nen paras myyntipäivä oli sunnuntai, nyt se on 
lauantai. Ei sunnuntai nytkään huono ole. mutta 
huonompi kuin ennen. Se johtuu siitä, että suur-
ten markettien pitää sulkea ovensa viikonloppui-
sin paljon aikaisemmin kuin Alepan, kertoo Jori.
Kaiken kaikkiaan myymäläpäällikkö pitää uutta 
aukioloaikaa erittäin positiivisena yllätyksenä.

teksti ja kuva: Tuula Suksi

Porvoon retki
Lähde mukaan asukasyhdis-
tyksen kesäretkelle Porvoo-
seen lauantaina 29.5.2010! 
Lähtö on Pihlajistosta kello 
10 ja paluu noin kello 19. 
Päivän aikana tutustumme 
mm vanhaan Porvooseen ja 
uuteen Noark pienoismalli-
näyttelyyn sekä käymme tietysti Brunbergillä.
Ilmoittautumiset 20.5. mennessä Ritva Seppä-
lä puh 050-5468593 tai Paula Perho puh 050-
5663336. Mukaan mahtuu 50 ensin ilmoittautu-
nutta.

Anna-Lisa Korhonen
kuva: Porvoon kaupungin matkailutoimisto

Palmumarkkinat
Perinteiset Pihlajiston ala-
asteen vanhempainyhdis-
tys ry:n järjestämät Palmu-
markkinat vietettiin Palmu-
sunnuntaina. Tapahtumaa 
suunniteltiin pitkin talvea 
koulumme rehtorin Ari Vaini-
kan avustuksella. Lopputu-
loksena vietimme koko ky-
län markkinoita, joiden vi-
rallisesta osuudesta vasta-
si aluepoliisi Jari Salmi kol-

Leikkipuisto Salpausselkä 
kutsuu kesänviettoon:

Leikkipuisto on avoinna 
koko kesän klo 9.00-16.00

Lauluja, leikkejä ja mukavaa yhdessäoloa

Kesällä lämmin ruoka klo 12.00
(alle 16 v.) 7.6.-30.7. 10

(omat ruokailuvälineet ja muut eväät mukaan)

Retkiä ja teemapäiviä, ohjelmasta
tarkemmin puiston ilmoitustaululla.

Lisätietoja puistosta puh. 3105 7553

TERVETULOA!

Eva Persson (vas.) ja Vilja-tytär, 
Marjo Kosonen ja Severi-poika.
Kuva Anna-Liisa Korhonen

Kuva: Marjatta Tahvanainen

Kuvassa supermyyjät Mirja Kärkkäi-
nen, Airi Ruokamo ja Anja Koljonen.

legoineen, Poliisisoittokunnan kvintetti sekä va-
paapalokuntien edustajat. Koululla vieraili myös 
puhuvia papukaijoja, halattavia Berninpaimen-
koiria sekä hevonen rekineen. Vanhempainyhdis-
tys ja luokkatoimikunnat keräsivät varoja oppi-
laille arpajaisilla, kirpputorilla, makkaran myynnil-
lä sekä puffetilla. Tämän vuoden uutuutena olivat 
Autoliitto, joka järjesti tietokilpailun liikennemer-
keistä ja Helsingin pyöräilijöiden edustaja, joka 
opasti halukkaita polkupyörän keväthuollossa.
Tavataan vuoden kuluttua samoissa merkeissä!



20

VAUHTIA  
PÄIVÄÄN

Pieni tauko päivään – nauti kahvia ja pullaa lähi-
kioskillasi. Samalla hoituu moni muukin asia: mm. 
tapahtumalippujen lunastus, elokuvavuokraus, 
matkalippujen lataus, veikkaaminen... Lahja-
ongelmistasi selviät hankkimalla lahjakortin kyl-
pylään, kirjakauppaan tai vaikka
hyvien makujen maailmaan. 

Tervetuloa   
t. Pihlajiston R-kioski

Salpausseläntie 13, puh. 387 9793. Avoinna ark. 7–21, la 8–21, su 9–21

MA  TIETOVISA
TO, PE, SU  KLO 18 ILMAISBINGO
PERJANTAISIN VUORO VIIKOIN LIVE-KARAOKE/KARAOKE
LAUANTAISIN  ELÄVÄÄ MUSIIKKIA
KEIKAT ALKAVAT N. KLO 22,30. KEIKOILLE VAPAA PÄÄSY,
ELLEI TOISIN ILMOITETA. NARIKKA 1,5€

VIIKKO-OHJELMA:VIIKKO-OHJELMA:

TÄLLÄ SETELILLÄ 

RAVINTOLA RALLISTA

RALLIN JÄTTILEIKE 12€

VOIMASSA 30.6.2010 ASTI

AUKIOLOAJAT 
MA-TO 10-02 (01)
PE-LA 10-03
SU 10-02 (01)

KEITTIÖ AUKI
MA-PE 11-20
LA-SU 12-20

LOUNAS ARKISIN KLO 11-15
SENIOREILLE LOUNAAT -20%

www.ravintolaralli.fi      p. 046 632 4602


