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Pääkirjoitus keväällä 2017

Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry

Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry on perustettu vuonna 1993. 
Yhdistyksen tavoitteena on asukkaiden asuinympäristön, elinolojen sekä sosiaalisten olosuhteiden kehittäminen ja  
parantaminen järjestämällä erilaista toimintaa ja asukastilaisuuksia, julkaisemalla asukaslehteä sekä vaikuttamalla  
viranomaisiin Pihlajiston ja Viikinmäen asioiden hoitamiseksi. Asukasyhdistyksellä ei ole jäsenmaksua, eikä  
yhdistykseen tarvitse erikseen liittyä. Käytännössä jokainen Pihlajistossa ja Viikinmäessä asuva on yhdistyksen jäsen.  
Kaikki ovat tervetulleita yhteisille retkille, illanviettoihin ja kokouksiin.  
Samoin yhdistyksen organisoimat yhteiset projektit ja tapahtumat ovat kaikille tarkoitetut. 
Tervetuloa mukaan!

HALLITUS 2017:
Marjatta Tahvanainen, puheenjohtaja
marjatta.tahvanainen@gmail.com
Eeva-Liisa Arola
Toivo Berg, toiminnantarkastaja 
topi.berg@gmail.com 
Marjut Heiskanen,  
marjutheiskanen@hotmail.com

Aurora Reinhard, aurora@muu.fi 
Sulo Sallinen, sulo.sallinen@hotmail.com 
Terttu Tiitinen, varapuheenjohtaja 
tertiiti@welho.com
Mirjam Vihavainen, rahastonhoitaja
mirjam.vihavainen@gmail.com 
Eila Hörkkö, toiminnantarkastaja
eila.horkko@kolumbus.fi

Asukaslehti on myös luettavissa 
nettisivuillamme www.pihlajisto.fi

Anna-Liisa Järvo, annjarvo@welho.com
Anna-Lisa Korhonen, sihteeri
annalisakorhonen@gmail.com
Armi Kuusela, armi.kuusels@kotiportti.fi
Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi 
Silja Muuri-Möykky, sic@elisanet.fi

Nettisivut www.pihlajisto.fi: Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi    

Pihlajisto-Viikinmäki Asukaslehti ilmestyy toukokuussa ja marraskuussa.

Toimitus:
Anna-Lisa Korhonen, koordinaattori, annalisakorhonen@gmail.com
Marjatta Tahvanainen, marjatta.tahvanainen@gmail.com
Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi 
Mirjam Vihavainen, mirjam.vihavainen@gmail.com

Ilmoitukset:
Anna-Lisa Korhonen, annalisakorhonen@gmail.com         Kati Sundell, kati.sundell@luukku.com

Viime kesänä Pihlajiston sivuapteekki pani lapun luukulle, ei kannata taloudellisesti. Seuraavan ta-
kaiskun koimme kevään kynnyksellä, R-kioski lopetti. Sekään ei ollut taloudellisesti kannattava, tosin 
sen lopettamista aikaisti talossa todettu vesivaurio. Uutta R-kioskia emme kuulemma saa. Miten mei-
dän käy? Palvelut kaikkoavat alueeltamme. Kaupunkisuunnitteluvirastosta on toukokuun aikana tu-
lossa uusi ehdotus kaavamuutokseksi Pihlajiston keskustaan. Tätä kirjoitettaessa muutosta ei ole vielä 
julkaistu. Puhetta on aiemmin ollut ostarin purkamisesta ja uudesta rakennuksesta sen tilalle. Toistai-
seksi meillä vielä toimii Alepa eikä uuden kaupan perustaminen Viikinmäkeen uhkaa sitä. Asiakkaita 
riittää molempiin viestitti Alepan ryhmäpäällikkö Marko Lumppio asiaa häneltä kysyessäni. Hanke on 
rakennuslupavaiheessa. Toivottavasti rakentaminen alkaa vielä tämän vuoden puolella.

Tässä tilanteessa on tärkeää yhdistää voimamme. Meidän kannattaa tarkasti seurata kaupungin 
suunnitelmia ottamalla niihin kantaa. Saamme äänemme kuulumaan ja pystymme vaikuttamaan 
päätöksiin. Aluefoorumin elvyttäminen voi olla oikea kanava. Aluefoorumista lisää toisaalla lehdessä. 
Otetaan siihen mukaan pihlajistolaisten ja viikinmäkeläisten lisäksi naapurilähiömme Pihlajamäen 
asukkaat. Onhan meillä jo nyt osa palveluista siellä. Meidän on yhdessä huolehdittava, että esim. oma 
terveysasemamme säilyy entistä ehompana sote-sotkussa.

Kiitos taas kerran teille kaikille lehteen kirjoittaneille ja ilmoituksensa ostaneille. Ilman teitä ei ole 
lehteä. 

Oikein rentouttavaa kesää toivottaen
Anna-Lisa Korhonen, koordinaattori

Olemme myös Facebookissa  
https://www.facebook.com/pnvry,  
käy tykkäämässa!

Nettisivujemme QR-kooditaitto: Pia Tuononen       paino: SP-Paino Oy, Nurmijärvi
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Puheenjohtajan terveiset
Tänä keväänä aiheeni alkaa melkein samoin kuin parissa edellisessäkin lehdessä eli loputtomalta tuntuvasta odotukses-
ta siitä, miten Mestan käy. Ilman sitä meidän yhdistyksemme toiminta olisi aika vajavaista nyt kun olemme päässeet hyvään 
alkuun. Tästä tuskastuttavasta ja raivostuttavastakin odotuksesta syntyi niin pitkä kertomus, että se riitti aivan pakinan aiheeksi 
lehteemme (sivulle 9). Emme ole kuitenkaan yksin tässä kaupungissa, vaan lukuisissa muissakin kaupunginosissa on tuskailtu saman on-
gelman kanssa eli odotettu samoja päätöksiä. Enkä varmaan ole ainoa pettynyt meidän kaupunkilaisten vaaleissa äänestämiin edustajiin, vaan 
tuntuu kuin he olisivat pettäneet luottamuksemme. Asukkaiden asiat on jätetty, ei viime tippaan, vaan monta kertaa sen viime tipankin jälkeen 
vaikka toisin puhutaan. Lopulta kuitenkin meille näytettiin vihreää valoa ja saimme melkein sen mitä olimme toivoneet eli pystymme tänäkin 
vuonna vuokraamaan Mestan ja jatkamaan hyvin alkanutta toimintaa ja jopa lisäämään sitä. Saamme uusia toimijakumppaneitakin mukaan. 

Edellä kerrottu viivytys aiheutti sen, että koko kevätkausi on käytännöllisesti katsoen päättynyt ennen kuin se pääsee edes kunnolla alkuun. 
Kevätretken ehdimme kuitenkin tehdä Kouvolaan Unescon maailmanperintökohteeseen Verlaan ja Moision kartanoon Elimäellä sekä pitää Las-
tenjuhlat. Kesäkuussa työllistämme kesäseteleillä kaksi koululaista, jotka pitävät kesäkahvilaa Mestassa kahden viikon ajan alueen asukkaille.

Nyt voimme tehdä retkiä, jotka ovat kaikkein suosituimpia toimintamuotojamme, järjestää lastenjuhlat ja syysjuhlat ja ehkä jotain uuttakin 
toimintaa. Odotamme myös jäseniltämme ehdotuksia. Jäseniä olette te, hyvät lukijat, eli Pihlajiston ja Viikinmäen asukkaat. Päätimme lisäksi 
edellisessä kokouksessa tehdä Mestan tiloissa pientä pintaremonttia, hankkia uudet verhot ja ehkä pari kunnon pöytää ja sen sellaista. Varmaan 
rahaa jää sen verran tilojen kohennukseen. Jos olet remonttitaitoinen, niin ilmoittaudu hallituksen jäsenille ja voit päästä mukaan talkoisiin ke-
sällä, kun muu toiminta hiljenee.

Ilokseni voin kertoa, että vuosikokouksessa hallituksemme sai lisävoimia ja kaksi uusista jäsenistä on nuoria ihmisiä. Otamme heidät erittäin 
iloisina mukaan joukkoomme ja toivotamme tervetulleiksi.

Toivotan kaikille lukijoille hyvää kesää, sitten kun se joskus saapuu! Tänään tätä kirjoittaessani on vuorotellen rakeita kopissut tai räntää pais-
kinut ikkunalaudalle ja välillä aurinko porottanut lämpimästi. 

Marjatta Tahvanainen 

Kannen kuva: Auringonlasku
Kuvaaja Marjatta Tahvanainen
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TEKSTI: Erkki Korhonen

Maunulatalo avasi ovensa joulukuussa 2016.

On hyvä välillä kurkistaa, mitä lähialueillam-
me tapahtuu. Vierailin Maunulan aluefooru-
missa sen vetäjän Hannu Kurjen kutsumana 
viime helmikuun lopussa. Foorumi oli järjes-
tyksessään jo 123. Kyllä. Se pidettiin paik-
kakunnan perinteisessä ns. saunabaarissa. 
Teemana oli, miten suunnitellaan asuinaleen 
tulevaisuutta. Tavoitteena on työstää Mau-
nulalle tulevaisuuden kuva vuodelle 2030 
yhteistyössä alueen järjestöjen, yritysten ja 
kaupungin kanssa. Myös ulkopuolisia vierai-
lijoita mm. Arabianrannasta oli läsnä. 

Saunabaari on 1952 valmistunut Viljo Re-
vellin suunnittelema liikerakennus vanhan 
Maunulan keskustassa. Taloon kuului myös 
yleinen sauna, josta rakennuksen nimi juon-
taa. Tilaa talossa on kokoustilojen lisäksi 
monenlaisille harrastuksille ja toiminnoil-
le.  Saunabaarin toiseen ja kolmanteen ker-
rokseen sijoittuva asukastalo on tarkoitettu 
kaikille Maunulan asukkaille ja on sosiaa-
li- ja terveysviraston ylläpitämää toimintaa. 
Asukastalon toiminnasta vastaa ohjaaja Aino 
Timonen. 

Talossa kokoontuu useina päivinä viikossa 
mm. sukkasakki, jossa tehdään lähes kaikkia 
mahdollisia neuletöitä niin hyväntekeväisyy-
teen kuin itselle, harrastetaan akvarelli- ja 
öljyvärimaalausta sekä savitöitä. On pelike-
roa, biljardia, liikuntaryhmää, digikuvausta, 
kutomo ja ompelimo. Harrasteryhmiä voi 
perustaa myös itse, jos löytyy vetäjä. Sauna-
baariin voi tulla lukemaan päivän lehden ja 
juomaan kupin kahvia. Iltaisin tiloja käyttä-
vät järjestöt ja yhdistykset.

Asukkaita Maunulassa on noin seitsemi-
sen tuhatta ja työpaikkoja tuhatkunta. Mau-

nulassa on Helsingin alueista toiseksi eniten 
kaupungin vuokrataloja. Vain Jakomäessä on 
enemmän vuokra-asuntoja. Vuokra-asunto-
jen osuus on 59 %. Myös eläke-ikäisiä on pal-
jon. Yli 65-vuotiaiden osuus on suurin juuri 
Maunulan peruspiirissä. Maunulan asukkai-
den keskimääräiset tulot ovat Helsingin ma-
talimpia. 

Foorumeista on Maunulassa ollut jo aikai-
sempia hyviä kokemuksia. Asukasjärjestöt 
työstivät v. 2002 alueelle yhteisen tulevai-
suuskuvan - Visio 2017. Visio perustui alueen 
heikkouksien ja uhkien sekä vahvuuksien ja 
mahdollisuuksien analyysiin, jotka konkreti-
soitiin tarkemmiksi kehittämishankkeiksi. 

Maunulan vahvuutena nähtiin sen keskei-
nen sijainti kaupungissa Jokeri-linjan varrel-
la sekä aktiivinen asukastoiminta. Lähiö on 
myös luonnonläheisesti suunniteltu Keskus-
puiston kupeeseen. Maunula tunnettiin kui-
tenkin ongelmalähiönä. Rauhattomuus kes-
kittyi Maunulan ostoskeskukseen ja sen lähi-
tienoille. Kaupan keskittymiskehitys vaikutti 
osaltaan ostarin palveluiden taantumiseen ja 
ilmeen rapistumiseen. Alueen rakennuskan-
taa odottivat putkiremontit. Näihin päätet-
tiin puuttua. 

Vilkkaan ja pitkään jatkuneen keskustelun 
ja työstämisen jälkeen Maunulan keskeiset 
järjestöt, Maunula seura ja Asukasyhdistys 
päätyivät esittämään kaupunginhallituksel-
le toukokuussa 2000 Maunulan keskustan eli 
ostoskeskuksen ja sitä vastapäätä olevan alu-
een uudelleen kaavoittamista tehokkaam-
min siten, että alueelle saataisiin liiketiloja, 
tiloja julkisille toiminnoille ja asuntoja. Ta-
voitteena olisi luoda mahdollisimman veto-

voimainen liikekeskusta, joka samalla toimisi 
Maunulan maanmerkkinä.

Liikerakennus - S-market ja 400 m2 pien-
liiketilaa - valmistui huhtikuussa 2014 ja uusi 
upea Maunula-talo joulukuussa 2016. Mau-
nula taloon sijoittuvat kirjasto, työväenopisto 
ja nuorisotoimi tiloineen. Toimitilaa on peräti 
2200 huoneistoneliömetriä. Hankesuunnitel-
massa taloa luonnehdittiin siten, että palve-
luissa ja henkilökunnan työssä voidaan pääs-
tä hyvään yhteistyöhön. Visiona on ”Rajaton 
tiedon, taidon, oppimisen ja kulttuurin olo-
huone ja tulevaisuutta rohkeasti rakentava 
maanmerkki Maunulassa”. 

Miten Maunulassa saatuja hyviä kokemuk-
sia voitaisiin meillä hyödyntää?  Pihlajistossa 
ja osin Pihlajamäessäkin on jo 1990-luvulta 
tehty työtä alueiden kehittämiseksi mm. lä-
hiöprojektin puitteissa. Paljon saatiin aikaan 
mutta vielä jäi paljon tekemättäkin. Pihlajis-
ton mainetta ja viihtyvyyttä voitaisiin edel-
leen parantaa kuten Maunulassa. Jokeripy-
säkin reunamia voitaisiin ehkä tiivistää ja 
ostarin seutua miettiä. Lähestyvistä putkire-
monteista tulisi keskustella. Asukas- ja järjes-
tötoimintaan olisi hyvä saada mukaan nuorta 
voimaa.

Hyvä alku olisi järjestää ensi syksynä Pih-
lajiston, Viikinmäen ja myös Pihlajamäen tu-
levaisuutta koskeva yhteinen aluefoorumi, 
johon kutsuttaisiin mukaan alueen keskei-
set järjestöt ja yhteisöt. Alustajaksi voitaisiin 
pyytää asiantuntijoina esim. Hannu Kurkea 
Maunulasta ja meille ennestään tuttua arkki-
tehti Tuomas Eskolaa kaupunkisuunnitteluvi-
rastosta. 

Mallia Maunulasta
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Putkiremontin uudet  
toimintamallit tutuiksi
TEKSTI: Paula Niku, projektitiedottaja, Vahanen PRO Oy
KUVAT: Kirsi Kauhanen

Asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden tietoi-
suus putkiremonteista on kasvanut viime 
vuosien aikana huomattavasti, mutta valitet-
tavasti edelleen putkiremontit koetaan talo-
yhtiöissä pitkiksi ja osakkaiden hermoja raas-
taviksi hankkeiksi. Tähän on kuitenkin tullut 
asukkaita helpottavia uusia putkiremontti-
toimintamalleja, joiden avulla remontit voi-

Myös putkiremonttien suunnittelutyössä 
näkyy uusia tuulia. Remonttirekka on 
Vahasen liikkuva suunnittelutoimisto, 
joka myös toimii asukkaiden, Remonttika-
verin ja suunnittelijoiden kohtauspaikka-
na. Rekassa on suunnittelijoille useampi 
työpiste.

daan viedä läpi aiempaa nopeammin ja kus-
tannustehokkaammin. 

16.3.2017 julkaistiin Putkiremonttibaro-
metri 2017, josta ilmenee, että lähes kaikki 
putkiremontit viedään läpi perinteisellä ko-
konaishintaurakalla. Noin yksi kymmenestä 
taloyhtiöstä edes harkitsee ja vielä harvempi 
toteuttaa remontin muilla toteutusmuodoil-

la, kuten tavoitehintaurakkana tai allians-
siurakkana.

Kokonaishintaisessa urakassa pääurakoit-
sija vastaa koko urakan suorituksesta tilaajal-
le eli taloyhtiölle. Työstä sovitaan kiinteä ko-
konaishinta. Kokonaishinta kuitenkin yleensä 
kasvaa, kun työn aikana sovitaan esimerkik-
si yllätysten aiheuttamista lisä- ja muutos-
töistä. Kokonaishintainen toimintamalli on 
tilaajalle yksinkertainen, koska taloyhtiö on 
tällöin sopimussuhteessa vain yhden toimi-
jan kanssa. Haittapuolena on, että osapuol-
ten välillä on melko vahva vastakkainasettelu 
ja osapuolten välillä esiintyy usein erimieli-
syyksiä.

Tavoitehintaurakka poikkeaa kokonaishin-
taurakasta siinä, että kokonaishinnan sijaan 
sovitaan tavoitehinta, jolla urakka pyritään 
tekemään. Jos urakoitsija onnistuu tekemään 
hankinnat tavoitehintaa halvemmalla, alitta-
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Kaukana, mutta silti lähellä
Kaukana mutta silti lähellä
on tunne nykyihmisen
Kuva kulkee kuin itsestään
Bittiavaruus mahdollistaa sen
On välimatka tuhansien mailien
lentäen nopeasti taivallat matkan sen
Katse kohtaa toisen ihmisen
valko- tai tummaihoisen.
Mitähän toinen ajattelee
itselleen vierasta kieltä kun kuuntelee 
Ymmärrä ei sanaakaan 
hän moikkaa kuitenkin kulkiessaan.

Mirja Kärkkäinen

va osuus jaetaan taloyhtiön ja urakoitsijana 
välillä. Samoin, mikäli tavoitehinta ylittyy, 
ylittävä osuus jaetaan taloyhtiön ja urakoit-
sijan kesken. Lisäksi sovitaan kattohinta, jon-
ka ylityksen maksaa kokonaisuudessaan ura-
koitsija.

Allianssilla tarkoitetaan taloyhtiön, suun-
nittelijoiden, pääurakoitsijan sekä yleensä 
sähkö- ja putkiurakoitsijan välistä yhtä yh-
teistä sopimusta, jossa sovitaan yhteisistä 
tavoitteista korjaustyön tekemiseksi. Kus-
tannusmalli rakennetaan tavoitehintaan ja 
tavoitteisiin perustuen niin, että kaikilla al-
lianssikumppaneilla on aidosti yhteinen int-
ressi saavuttaa yhteiset tavoitteet mahdolli-
simman edullisesti.

Järkevillä ratkaisuilla selvää 
säästöä

Putkiremonttiin liittyvien asenteiden muut-
taminen ja yhteisymmärryksen luominen on 
vaikeaa. Toivoisimme ja työskentelemme sen 
eteen, että tulevaisuudessa putkiremontin 
uudet toimintamallit, joiden avulla pyritään 
sujuvalla yhteistyöllä pienentämään putki-
remontin aiheuttamaa haittaa, otettaisiin 
enemmän huomioon.

Miten tämä sitten on mahdollista? Nyt 
on jo joissakin taloyhtiöissä havaittavissa se, 
että kun putkiremontti on vääjäämättä edes-
sä, alkavat asenteetkin muuttua. Pakollinen 
paha aletaan muuttaa mahdollisuuksiksi. 
Tällöin on otollinen hetki viestiä putkire-
monttien eri toteutusmuodoista sekä miet-
tiä yhdessä osakkaiden kanssa, mitä kaikkea 
putkiremontin yhteydessä on järkevää tehdä 
ja mitä osakkaat haluavat remontilta. 

Vahanen on ollut mukana useissa vaih-
toehtoisilla urakkamuodoilla toteutetuissa 
hankkeissa, joissa osapuolien välisellä yh-
teistyöllä on onnistuttu tuottamaan osak-
kaille merkittävää lisäarvoa. Roihuvuoressa 
kahdessa viikossa toteutettu putkiremontti 
oli mahdollista allianssimallin avulla. Kontu-
lassa ja Louhelassa taas tavoitehintaurakan ja 
yhdessä urakoitsijan kanssa tehdyn suunnit-
telun ansiosta taloyhtiölle kertyi satojen tu-
hansien eurojen kustannussäästöt. Ja vaikka 
selkeää kustannussäästöä ei jokaisessa re-
montissa saavutettaisikaan, niin mielenrau-
haa kuitenkin. Järkevällä yhteistyömallilla 
edistetään remontin onnistunutta läpivien-
tiä ja vähennetään osapuolten välistä käden-
vääntöä. 

Pihlajiston 1970-luvun rakennukset alkavat 
olla elinkaarensa siinä vaiheessa, että putki-
remontit lähestyvät. Keskimäärin putkiston 
tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta. Put-
kiston kunto tulee tutkia, jotta saavutetaan 
varmaa tietoa siitä, onko saneerauksella kiire 
vai voidaanko edetä normaalia tahtia. Han-
kesuunnittelu on erittäin tärkeää ennen sa-
neeraukseen ryhtymistä.

Hankesuunnitelman tekee tekninen asian-
tuntija eli insinööritoimisto yhdessä tilaa-
jayhtiön edustajien kanssa. Hankesuunnitel-
ma vertailee eri korjausvaihtoehtoja, asettaa 
hankkeelle täsmällisen laajuuden, arvioi kus-
tannukset sekä määrittelee laatua ja aikatau-
lua koskevat tavoitteet. Suunnitelma määrit-
telee työt, jotka sisällytetään putkiremontin 
taloyhtiön urakkaan eli ns. peruslaatutason.

Hankesuunnittelun tarpeen kertoo putkis-
ton ikä, tehtyjen kuntotutkimusten havain-
not ja kiinteistössä havaitut ongelmat sekä 
vahingot. Joskus vahinkoja alkaa ilmetä niin 
usein, että tiedetään ilman putkiston kunto-
tutkimustakin saneerauksen olevan tarpeen.

Hankesuunnitteluvaiheessa on tärkeää, 
että osakkaat ovat mukana valmistelussa, 
jotta he voivat vaikuttaa päätöksiin sekä ym-

Huolellisella hanke-
suunnittelulla putki-
remontit hallintaan

märtävät hankkeen laajuuden ja tavoitteet 
sekä kustannukset. On myös tärkeää, että 
hanketta ei nähdä pelkkänä kustannuksena, 
vaan ymmärretään myös asumisen laadun 
paranevan remontin myötä. Jossain määrin 
toteutetut remontit lisäksi nostavat asunto-
jen arvoa, ainakin pääkaupunkiseudulla.

Suureen hankkeeseen kannattaa nimetä 
mukaan viestinnän ammattilainen. Hänen 
ydinosaamistaan ovat viestintäsuunnitelma, 
tiedotteet, hankkeen kotisivut, asukasillat ja 
osakaskyselyt.

Hankesuunnitelman tavoite on antaa puo-
lueetonta tutkittua tieto omasta taloyh-
tiöstä ja auttaa yhtiökokousta päättämään 
hankkeen laajuuden ja toteutustavan. Han-
kesuunnitelma auttaa varautumaan mah-
dollisimman hyvin projektin läpivientiin. Yl-
lätyksiltä ei silti koskaan voi täysin välttyä. 
Aikanaan on voitu rakentaa alkuperäisistä 
suunnitelmista poiketen ilman, että asiaa on 
menneillä vuosikymmenillä dokumentoitu. 
Hyvä suunnittelu vähentää silti hankkeen ka-
rikoita. 

Tuomo Nenonen, isännöitsijä
Myyrmäen Huolto
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Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 
oli 18. huhtikuuta asukastalo Mestassa. Väkeä 
oli mukavasti, mutta lisääkin olisi mahtunut. 

Kahvittelujen jälkeen Pihlajiston ala-as-
teen elokuussa 2016 aloittanut rehtori Heli 
Lehtinen piti puheenvuoron. Hän kertoi sekä 
faktaa koulun toiminnasta ja suhteesta kau-
pungin muuttuvaan organisaatioon että toi 
elävästi tarinaan mukaan oman henkilöhis-
toriansa, juuret jotka juontavat lähialueil-
lemme, ja tapansa toimia muuttuvassa las-
ten ja varhaisnuorten kasvatuksen toimin-
taympäristössä. Termeiltä digitalisoituminen 
ja rahoitus ei voitu välttyä, vaikka uudenlai-
set tavat opettaa ja muuttuneet opetussuun-
nitelmat tuntuvatkin perustuvan pehmeäm-
piin arvoihin ja jo lapsia erilaisina ihmisinä 
huomioiviin menetelmiin. Luonto ja inhimil-
lisyys kuulsivat läpi rehtorin puheesta - hen-
kilökohtaisesti toivonkin että kaikki tuo uusi 
auttaa varhaisen puuttumisen taktiikassa ja 
seuraavat sukupolvet saataisi kasvatettua 
hyvinvoiviksi ihmisiksi

Rehtori muistutti, että Pihjajiston ala-aste 
on nykyisin kahdessa rakennuksessa, van-
ha ala-aste ja Viikinmäen korttelitalo, se tuo 
päivittäiseen toimintaan omat haasteensa.  
Kaupungin organisaatio muuttuu 1.6.2017 
alkaen; se jakautuu neljän lautakunnan alai-
siin yksiköihin ja siellä edelleen jaostoihin 
jne. Tuleva on vielä myös kaupungin toimi-
joille tuntematonta ja jännittävää. Vanha 
ala-aste menee remonttiin 2019 ja väistö-
tiloista ei vielä tiedetä. Uuteen Viikinmäen 
korttelitaloon eivät kaikki alueen oppilaat 
mahdu, niin paljon on jo kasvua tapahtunut 
jopa talon valmistumisen jälkeen. Vanhalla 

Pihlajisto-Viikinmäki 
asukasyhdistyksen vuosikokous

TEKSTI ja KUVA: Elisa Lehtonen

ala-asteella onkin totuttu väljiin tiloihin, ja 
remontin valmistuttua sinne varmasti mah-
dutaan hyvin. Remontin suunnitelmia oli 
kiinnostuneena vieraillut katsomaan myös 
alkuperäisistä arkkitehdeista Osmo Lappo, 
joka tuntee rakennuksen ja pystyi hyvin hah-
mottamaan uusiinkin tarpeisiin sopivia rat-
kaisuja, jotka tuntuivat hyvin noudattavan 
muiden suunnitelmissa mukana olevien aja-
tuksia. Oli mukavaa kuunnella ja katsella reh-
torin puhetta, kasvoista loistava innostus ja 
ilo ovat motivoivaa tekijä muillekin alueella 
toimiville, ehkä välillä vähän leipääntyneille 
talkoo-aktiiveille. 

Toivottavasti rahoituspäätökset kaupun-
gilla nopeutuvat ja avustusten käsittely su-
juvoituu uuden organisaation myötä. Niiden 
monimutkaisuus Mestankin toiminnassa tuli 
esiin kokouksessa kun asukasyhdistyksen toi-
mintakertomusta, toimintasuunnitelmaa ja 
budjettia käsiteltiin. Onhan se aika hullua, 
että viime vuoden saimme Mestan hyvin 
edullisella vuokralla, kun ei kaupungilla ol-
lut varaa myöntää enempää rahaa toisesta 
taskusta toiseen (Tilakeskuksen) taskuunsa. 
Tänä vuonna sitten vuokra nousikin mark-
kinahintoja hipovaksi, kun kaupunki antoi 
myönteisen tukipäätöksen anomukseemme, 
joskin myöhässä senkin. Niskakarvat pys-
tyssä odotellaan seuraavan tukianomuksen 
myöntämishetkeä. Hallituksella, erityisesti 
puheenjohtajalla, taloudenhoitajalla ja sih-
teerillä tulee olemaan jälleen kiireiset ajat, 
toivottavasti ei niin jännittävät kuin parina 
vuonna aiemmin. 

Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Mar-
jatta Tahvanainen. Hallitukseen saatiin uut-

ta väkeä. Tiedot etukannen toisella sivulla. 
Sääntömääräiset asiat ja kokous nuijittiin läpi 
sujuvasti keskustelujen lomassa.

Monelle lienee tuntematon asia se, että 
asukasyhdistys toimii täysin talkoovoimin. 
Ainoa rahoituslähde on kaupungin tuet 
vuokriin, esiintymispalkkioihin ym. ja arpa-
jaisista saatavat pienet roposet. Muuten ta-
pahtumat, kuten retket, ovat mahdollisim-
man omakustanteisia. Jäsenmaksuja ei ole, 
eikä niitä nytkään päätetty periä. On todettu 
vuodesta toiseen, että niiden keräämisessä 
on liian paljon työtä, eikä se vastaa tarkoi-
tusta. Toivotaan, että saamme kaikki alueen 
asukkaat mukaan toimintaan ja tapahtumiin 
paremmin näin.  Lehti tehdään ilmoitustuo-
toilla. Niiden vähentyessä on vielä pystyt-
ty jonkin verran osoittamaan painokustan-
nuksiin rahaa kaupungin tuista. Toivomme 
että Mestan tunnettuus lisääntyisi, ja että 
asukkaat löytäisivät sen kahvilapaikkana, 
jumppatuokioiden aikaan. Nuorisotyö jat-
kuu tiloissa minkä Viikistä kerkiää. Toivom-
mekin saavamme lisää yhteistyökumppanei-
ta, esim. seurakunnasta ja MLL:n kerhoista. 
Myös jostain harrastuksesta innostunut hen-
kilö voi vallan hyvin ilmoittautua vetämään 
tiloissa jotain toimintaa - talkooajatuksella. 
Niin kovan työn takana Mestan vuokraus on 
ollut, että sitä toivotaan aktiivisesti käytettä-
vän. Tilaa voi vuokrata myös omiin juhliin ja 
toimintaan. Ottakaa yhteyttä!

Muistutettiin tulevista tapahtumista; Ver-
lan retki, lastenjuhlat Mestassa, siivouspäi-
vän kirppis, jotka ainakin osa tämän lehden 
ilmestyessä onkin jo seuraavan lehden juttu-
aiheissa. 
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TEKSTI: Mirjam Vihavainen

Kaupungin avustus toimintaamme 
eli kuinkas sitten kävikään

Avustusasia ei vaan nytkähtänyt eteenpäin. Kuinka suunnitella toi-
mintaa kevätkaudeksi 2017, kun ei ole tietoa saammeko pitää Mestan, 
onko paikkaa ja toimintarahaa. Juuri ennen vuodenvaihdetta saimme 
vuokrasopimuksen tammikuulle. Jatkosta ei vielä ollut tietoa.

Tammikuun lopussa vilahti valo, olimme saaneet syksyllä vinkin 
seurata kaupunginhallituksen kokousten esityslistoja. http://www.
hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupun-
ginhallitus/esityslistat/ 

On mielenkiintoista ja valaisevaa lukea niitä ja pöytäkirjoja, mitä 
kaikkea edusmiehemme joutuvat päättämään. Mutta ei näkynyt asi-
aamme esityslistalla, ei. Ja kun se siihen sitten viimein tuli, niin RIE-
MU oli suuri kun vihdoinkin näytti tulevan valmista. Olisi päätös sitten 
mikä olisikaan, niin epätietoisuus loppuisi.

Mutta ohops, asia jäi pöydälle ihan suuren maailman malliin ja vie-
läpä kahdesti. Saimme tehtyä vuokrasopimuksen helmikuuksi- ja pian 
myös maaliskuuksi, mutta siis kuukausi kerrallaan tiputellen. Helmi-
maaliskuun vaihteessa, jäätyään kerran pöydälle, päätös oli tehty ja se 
oli meille myönteinen. Lopulta tehtiin vuokrasopimus maaliskuun lo-
pussa 2017. Pääsisimme suunnittelemaan kevättalven toimintaa – ja 
tekemään hakemusta vuodelle 2018, heti huhtikuussa 2017. 

Saimme vuokrattua Asukastalo Mestan asukasyhdistyksen ja koko 
Pihlajisto-Viikinmäen alueen asukkaiden käyttöön helmikuun alusta 
vuonna 2016. Paikka on entinen nuorisotila. Toki nuorisoa siellä ko-
koontuu edelleen Ekin johdolla, mutta myös muuta alueemme väkeä, 
onhan se Asukastalo. Vapaaehtoiset pyörittävät toimintaa palkatta, 
tervetuloa mukaan toimintaan.

Sitkeät naiset olivat toimineet. ”Mesta on meidän” -tilaisuus pidet-
tiin helmikuun alussa 2016 joulukuusineen ja -puuroineen. Saimme 
huokaista helpotuksesta, nyt vain sisään uusi avustusanomus vuoden 
2017 toimintarahaa varten. 

16. helmikuuta 2016 tuli viesti vuoden 2017 asukasosallisuuden 
avustusten hakuajasta 1.4.- 2.5.2016. Viestissä luki myös, että mo-
nista eri hakemuksista päästään eroon; kaikki keskitetään kaupungin-
hallitukselle vuodesta 2017 alkaen. Avustuksia olivat vuodelle 2016 
myöntäneet kaupunginhallituksen lisäksi sosiaali- ja terveyslautakun-
ta, nuorisolautakunta, kulttuuri- ja kirjastolautakunta sekä sosiaali- ja 
terveysvirasto.

Sitkeät naiset jaksoivat ja jatkoivat. Sihteerimme Anna-Lisa Korho-
nen valmisteli tukijoukkoineen avustusanomuksen hyvissä ajoin. Siitä 
alkoikin melkoinen rumba. Avustuksen myöntämisestä tai kieltämi-
sestä ei kuulunut mitään vielä syksyn alkaessakaan. Päätös tuntui aina 
vain viipyvän, ja olimme useasti yhteydessä päättäviin elimiin, luke-
mattomat olivat sähköpostit, puhelut, tapaamiset päättäjien kanssa. 
Viimein näkyi valoa:

Tuli Kutsu!

Yhdessä parempaa kaupunkia – Helsinki järjestö-  
ja yhteisötoiminnan kumppanina
Helsinki kutsuu kumppanijärjestöjään ja kansalais-
toimijoita kuulemaan ja keskustelemaan uudesta 
osallisuusmallista, sen tarjoamista uusista mah-
dollisuuksista ja tavoista tehdä yhteistyötä. Sinulla 
on mahdollisuus kysyä myös kaupungin jakamis-
ta avustuksista ja kaupungin tilojen yhteiskäytöstä 
sekä kuulla vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä.

Aika: ti 13.12.2016 kello 16–19:00 
Paikka: Helsingin kaupungintalon juhlasali,  
Pohjoisesplanadi 11–13

Levoton katu
Vilkkaat, meluisat ja ruuhkaiset
ovat kasvot Lontoon katujen.
Kätkevät monet mietteet koskettaen
kadut kulmat ripeästi kulkien.
Vaara joskus yllättää 
ei ehdi kaikki väistämään.
Silloin on pieni ihminen,
kun toinen päättää puolesta muiden.
Suru askeleen pysäyttää 
Tähänkö tämä nyt jää?
Miksi olin juuri täällä tänään
tarkoitusta jään miettimään.
Hetki jolloin kaikki pysähtyy
Paikallensa jähmettyy.
Kukkameri tilalle täyttyy 
Kynttilät palaa yötä valaisee.

Mirja Kärkkäinen
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Polkujen Pihlajisto
Ensimmäinen polku on vuonna 2001 avattu Vallun Vaellus. 2,3 kilometrin reitti kulki Pihlajalaaksossa kou-
lulta koululle eli Pihlajiston ala-asteelta Pihlajamäen kouluille. Polku on nimetty Pihlajistossa nuoruutensa 
viettäneen MM-kävelijä Valentin Konosen mukaan. Hän oli itse mukana avauskävelyllä. Nykyään reittikar-
tat molemmissa päissä on jo aikaa sitten tuhottu.

Toinen polku on mosaiikkipolku. Se on vuonna 2002 
valmistunut Väinämöisen tarina, joka kiertää Pihlajis-
tossa 17 kuvan ja runon muodossa. Tämä polku löytyy 
kotisivuiltamme.

Kolmas on kotikaupunkipolku, joka valmistui 2015. Se kiertää Pih-
lajistossa ja Viikinmäessä viiden kilometrin matkan. Sen varrella on 26 
eri kohdetta kertoen historiasta nykypäivään. Tämäkin polku löytyy 
kotisivuiltamme.
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Pihlajamäen nuorisopuisto käynnistää toi-
mintansa koululaisten kesäloman alkaessa 
kesäkuun alussa. Nuorisopuisto on avoinna 
koko lomakauden. Päivittäin ohjaajat ovat 
paikalla kello 11-18.

Toiminta puistossa jatkuu entiseen malliin. 
Joka kesälle tulee työntekijöiden osaamisten 
myötä omaa korostunutta profiilia. Nuori-
sopuistoa ei pyöritä kaupungin varsinaiset 
nuoriso-ohjaajat, vaan sitä varten erikseen 
palkatut työntekijät. 

Tänä kesänä panostamme erityisesti moni-
puoliseen liikuntatoimintaan. Puitteethan on 
mitä mainioimmat harrastaa jalkapalloa, ko-
ripalloa, sulkapalloa ja etenkin frisbee golfia. 
Erityisenä toimintamuotona panostamme 
tänä kesänä Paintballiin, kansanomaisem-
min splättäykseen. Ryhmässämme on tämän 
lajin aktiivi harrastaja ja virastollamme on 
välineet valmiina, niin pystymme järjestä-
mään tämänkin toiminnan ilmaisena.  Skeit-
tiparkkia pyöritetään perinteisin toiminnoin 
musiikin säestyksellä skabaillen. Lainattavis-
ta välineistä löytyy tänä kesänä lautojen ja 

skoottien lisäksi myös tasapainoskoottereita.
Puiston sydän on kahvila. Siellä moni lap-

sen vanhempi kuluttaa aikaansa odotellen, 
koska lapsi saa kylläkseen skeittaamisesta 
tai skoottaamisesta. Myös lapsen maha on 
tarkoitus tulevana kesänä saada kylläiseksi. 
Kahvilassa tarjoillaan edullisia ravitsevia vä-
lipaloja, jäätelöa, mehujäätä tai jääjuomaa 
unohtamatta.  Pidämme huolta myös kahvin 
ystävistä, valmistamalla kahvin kuppi kerral-
laan. Kahvilan uutuutena tulee olemaan tee-
huone. Teehuoneessa voi tutustua teen juo-
misen kautta teen pitkään historiaan ja eri 
valmistusmenetelmiin. Tarjolla on erilaisia 
teelaatuja maustamattomasta kiinalaises-
ta teestä erikoisesti maustettuihin laatuihin. 
Kruununjalokivenä tarjolla on maito-oolon-

gia. Asiakkaat pääsevät ver-
tailemaan kiinalaisen, japanilaisen ja englan-
tilaisen teen eroa perinteiseen Lipton teehen.  
Tervetuloa kello viiden teelle !!!

Nuorisopuistossa on myös mahdollisuus 
järjestää erilaisia tapahtumia BMX-kisoista 
ylioppilasjuhliin.  Toimintamme ei ole tarkoi-
tus häiritä alueen asukkaita. Sen vuoksi, jos 
ylilyöntejä tapahtuu, kannattaa asiasta olla 
suoraan yhteydessä puistoon. Stadionkon-
sertteja ei ole montaa kesän aikana puistos-
sa. 
Tiedustelut ja palautteet osoitteeseen 
erkki.laukkanen@hel.fi, puh. 040 334 8032
PIHLAJAMÄEN NUORISOPUISTO
Jengipolku 8, 00710 HELSINKI
PUH. 050 559 1759

TEKSTI: Anna-Lisa Korhonen

Mesta on ollut ikioma asukastalomme jo 
vuoden. Kaikki eivät välttämättä tiedä edes 
missä kyseinen tila sijaitsee saatikka mitä 
toimintaa siellä on. Tila löytyy ostaria vas-
tapäätä suunnilleen pankkiautomaatin koh-
dalla. Asukastalo on periaatteessa kaikkien 
käytössä. Toistaiseksi se ei ole ollut auki joka 
päivä, mutta siihen toivomme saavamme pa-
rannusta.

Aiemmin Mesta oli nuorisoasiankeskuksen 
käytössä ja on sitä osittain vieläkin. Asukas-
yhdistys on tehnyt vuokrasopimuksen kau-
pungin tilakeskuksen kanssa ja tarjoamme 
paikalliselle varhaisnuorisotyöntekijälle, Erk-
ki Laukkaselle, työtilan. Hän pyörittää nuori-
sotyötä tilassa 2-3 iltapäivää viikossa.

Asukasyhdistyksen oma lounaskahvila toi-
mii torstaisin. Taimi, Terttu ja Eeva-Liisa keit-
tävät ja myyvät keittoa ja kahvia klo 11 – 14 
Café Mestassa. Lounas on ollut kovasti suosit-
tu, maukasta keittoa käy viikoittain syömässä 
kolmisenkymmentä henkeä. Usea lapsiperhe 

Mestassa tapahtuu
on löytänyt helpotusta ruokailuun tulemalla 
leikkipuistosta ensin keitolle Mestaan ja sit-
ten kotiin päiväunille. Kesällä lounaskahvila 
on tauolla, mutta kesäkuussa on tarkoitus 
avata kesäkahvila kahdeksi kesäkuun viikok-
si. Kahvilaa tulee pyörittämään kaksi ysiluok-
kalaista kesäsetelin turvin.

Kahtena päivänä viikossa Sinikka on oh-
jannut tuolijumppaa tilassa. Tämäkin toimin-
ta jää kesätauolle.

Viikonloppuisin alueen somaliyhteisö ko-
koontuu Mestassa. He arvostavat suuresti 
mahdollisuutta kokoontua lähellä kotia koko 
perheen voimin ja tavata muita täällä. Tästä 
oli enemmän juttua viime syksyn lehdessä.

Mestaa voi myös vuokrata omiin tilaisuuk-
siin, siellä on juhlittu syntymäpäiviä ja pi-
detty kokouksia. Yhden illan vuokra on hyvin 
kohtuullinen. Tila on nykyisellään vähän an-
kea, mutta siihen on tulossa parannus. Suun-
nittelemme tilan kohentamista kesän aikana. 
Uudet verhot on jo ostettu ja sisustusta pa-

rannetaan. 
Mestaan on ostettu tietokone ja nyt siellä 

toimii myös internetyhteys. Syksyllä, kun toi-
vottavasti asukastalo on enemmän auki, siel-
lä voi kuka tahansa käyttää tätä tietokonetta 
omiin tarpeisiinsa.

Seurakunnan olohuone Pihlajistossa sul-
keutuu lopullisesti keväällä. Käymme neu-
votteluja seurakunnan kanssa tarkoituksena 
tarjota myös heille kotipesä Pihlajistoon. Olo-
huoneessa tarjottiin keittoa tiistaisin, toivot-
tavasti se perinne jatkuu Mestassa syksyllä.

Olemme sinnikkäällä taistelulla saaneet 
oman asukastalon pihlajistolaisten ja viikin-
mäkeläisten käyttöön. Nyt vain käyttämään 
sitä, toivomme käyttöä myös aamupäivisin 
esim. erilaisten kerhojen muodossa.

Jos tunnet halua osallistua, ota yhteyttä 
asukasyhdistyksen hallituksen jäseneen. 

Nähdään Mestassa. 

Pihlajamäen nuorisopuisto 
kesällä 2017
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Muisteluita Pihlajiston seurakunta-
kodilta eli ilon ja toivon iltapäivä 2.4.2017

Saunavihdat laulun sävelellä Anna-Mari Kas-
kisen sanoin alkoi srk-kodin viimeinen Ilon ja 
toivon iltapäivä. Riitta Koivisto, Ride, säesti 
kitaralla: Lähtekäämme laulamaan… 

Kappalainen Jukka Holopainen toivotti 
kaikki tervetulleiksi nauttimaan parasta an-
tia – yhdessäoloa. 

Seurakuntakodilla on ollut toimintaa täy-
det 44 vuotta, avajaisjuhla oli 4.3.1973. Sei-
nille oli teipattu eri vuosikymmenten ohjel-
mia sekä valokuvia. Valokuva- ja ohjelma-
kansioita sekä lehtileikekansio kiersivät lu-
ettavina. Kanttori Timo Olli ja seurakunnan 
kuoro esittivät kaksi laulua; Jerusalemiin ja 
Kädet. 

Kaunis herkkuja notkuva kahvipöytä oli 
katettu ja porina alkoi. Kahvittelun lomassa 
kyseltiin ja kerrottiin muisteluksia. Varsinkin 
alkuvuosina oli esim. paljon lasten ja nuorten 
toimintaa: mm. murkkukerho, muskari, päi-
väkerhotoimintaa ja lisäksi varttuneen väen 
toimintaa, diakoniapäivystys. Jouluaattohar-
tauksia muistettiin mieluisina. Lähellä ole-
vaan paikkaan oli helppo pujahtaa hetkeksi. 

Annikki Vihavainen toimi päiväkerhon oh-
jaajana 70 -luvun alussa. Seurakuntakoti oli 
kodikas, kutsuva, kaunis ja viihtyisä, vahti-
mestari oli lähin työtoveri. Täällä toimi myös 
iltapäiväkerhoja ja pyhäkouluja. Rakkaus 
leimasi kerhopisteen.

Kirkkoherra emeritus Pertti Simola oli 
myös kuullut kutsun ja tullut tervehtimään ja 
muistelemaan kanssamme: 

30.3.2017 tuli 40 v. pappisvihkimyksestä. 
Kun nuori pappi meni kirkkoherran puheil-
le jännittyneenä neuvoja ja oppia saamaan, 
niin kirkkoherra Immo Nokkala kuittasi pe-
rehdytyksen ”sinä menet sitten Pihlajamä-
keen”. Pihlajisto kuului/kuuluu Pihlajamäen 
piiriin. 

Hengen seurakuntakotiin loivat vahtimes-
tarit eli nykykielellä suntiot. Elämän iloja oli-
vat murkkukerhot ja aikuiset virkistymässä 
toistensa näkemisestä, tämä tila on ollut ih-
misiä varten.

Simola oli myöhemmin puolet ajasta pii-
ripappina, puolet virastopappina, Seurakun-
taankin tuli työpaikkaruokailu ja hän meni 
Nössäkkä-nimiseen paikkaan kyselemään ja 
omistaja sanoi, että totta hel…ssä se käy.…

Pihlajistossa hän piti elämänsä ensimmäi-
set ja ainoat kinkerit. Hän kertoi pitäneensä 
seurakuntakodilla myös ristiäisiä ja muisto-
tilaisuuksia. Joka asialle on aikansa. Lopuksi 
kirkkoherra toivotti siunausta kaikille.

Muisteluita

Akseli Valkonen kertoi ehdottaneensa muu-
tamien muiden seurakunta-aktiivien kanssa 

lisää toimintaa 1990 -luvulla. Akseli vei toi-
veet piirineuvostolle, mutta asia ei saanut 
vastakaikua. Näin tämä alhaalta lähtenyt 
itu kuoli ja tietenkin harmitti kovasti, 
kun tarkoituksena oli virittää toimintaa 
nimenomaan Pihlajistossa. Akseli aloitti 
raamattupiirin ja piti sitä yhdeksän vuotta.

Hyppy uuteen aikaan

Helena Pietinen tuli töihin Pihlajistoon kun 
markasta siirryttiin euroon. Ajatteli, että 
onpas melkoinen laatikkokylä, mutta sieltä 
paljastuikin lämmin kutsuva paikka. Täällä 
pidettiin monet leipojaiset ja myyjäiset. Olo-
huone oli alussa kaksi kertaa viikossa, nykyi-
sin tiistaisin 23.5.2017 asti. Eräs tärkeä asia 
on Laura Puustisen tekemä ja seurakunnalle 
lahjoittama ”Oi muistatko”-ryijy, se lähtee 
nyt diakoniahuoneeseen kirkolle. Seurakun-
takoti remontoitiin, seinät maalattiin vaa-
leiksi, tuolit päällystytettiin vaaleiksi, Hilja 
Savander ompeli uudet vaaleat verhot. Kodil-
la on pidetty viikko-ohjelman lisäksi muisto-
tilaisuuksia, kastejuhlia, taloyhtiöiden koko-
uksia ym.

Pihlajistolaisen Eila Kuisminin laulun Suo-
jele ja varjele Herra meitä esitti kauniilla sop-
raanollaan Tuula Puhakainen (vas.) Timo Olli 
(kesk.) on säveltänyt laulun. Eila (oik.) sai 
kukkakimpun. 

Eeva Läikkö kertoi, että käsityöpiiri pe-
rustettiin Marttakerhon seuraajaksi ja se ko-
koontuu joka toinen tiistai srk -kodilla. Monet 
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Suomi 100 -sukat on kudottu vastasyntyneil-
le. Nepaliinkin menee nuttuja ja myssyjä.

Liisa Allinniemi aloitti Helena Pietisen 
vanhempien innostamana v. 2005 kahvi-
pussiaskartelun, noin 4000 kappaletta pan-
nunalusista rasioihin on tullut tehtyä tähän 
mennessä. 

Srk -kodilla on pidetty erilaisia näyttelyitä, 
kuten nuttu-, joulu, enkeli- ja tähtinäyttelyt, 
olipa Ulla Welinin aikana kahvikuppinäytte-
lykin. Itsenäisyyspäivän juhlista muotoutui 
srk-kodin omat Kauneimmat joululaulut -ti-
laisuudet.

Eila Hörkölle annettiin juhlassa kiitoskir-
ja ja kunniamaininta nelikymmenvuotisesta 
työstä pyhäkoulunopettajana.

Iltapäivän lopuksi Jukka Holopainen kiitti 
kuluneista vuosista ja kertoi toiminnan jatku-
van kesään saakka. Jukka luki myös kaupun-
ginjohtaja Jussi Pajusen terveiset, jossa Paju-
nen kehotti käyttämään Asukastalo Mestaa 
seurakunnankin tilaisuuksiin.

Mietteitä ilon ja toivon 
iltapäivän jälkeen

Nämä juhlat olivat myös jäähyväiset Pihlajis-
ton seurakuntakodille, sillä toimintaa Pihla-
jistossa kuten muutamalla muullakin Malmin 
seurakunnan asuinalueella joudutaan supis-
tamaan taloudellisten säästötoimien vuoksi. 

Tällaisia myllerryksiä tapahtuu yhteiskun-
nan eri osa-alueilla yhä enemmän ja enem-
män. Nyt se sattuu tänne meidän lähipiiriim-
me. Muutosten kohteeksi joutuvat niin seu-
rakunnan työntekijät kuin sen tiloja käyttävät 
ja monissa eri tilaisuuksissa käyvät ihmiset. 

Kysyimme muutamalta läsnäolijalta  
heidän tuntojaan juhlan jälkeen.

Tässä heidän vastauksiaan kysymyksiimme:

1) Mitä Pihlajiston seurakuntakoti on merkinnyt sinulle?
2) Kuinka kauan olet käynyt / toiminut siellä?
3) Mikä on tämänhetkinen tunnelmasi?

Annikki Vihavainen:
1) Perheemme muutti 1970 -luvun alussa ensimmäisten joukossa tänne uudelle asuinalueelle ja viih-
dyimme heti. Sain yllättäen työtilaisuuskutsun Malmin srk:n Pihlajiston seurakuntakotiin, joka oli juuri 
perustettu ja sinne haettiin lastenohjaajaa. Työpaikkana seurakuntakoti oli viihtyisä sekä asiallinen ja 
kaunis. Työskentelin siellä monta vuotta, kunnes perheeseeni syntyi ihana tytär, nuorimmaisemme, ja 
jäin kotiin nauttimaan siitä. 
2) Aktiivisesti kävin noin 10 vuotta siellä joulu- ja pääsiäisaskarteluissa, sekä raamattupiirissä.
3) Tällä hetkellä olen kiitollinen niistä yli 40 vuodesta kun seurakuntakoti on eri tavoin toiminut Pihla-
jistossa. Haikealta tuntuu kun tutusta kokoontumispaikasta pitää luopua. 

Pirjo ja Lauri Tarpila:
1) Tyttäremme Irene muisteli lapsuudestaan ja nuoruudestaan, että päiväkerhossa v. 1974 alkaen esi-
kouluun asti leikittiin mm. ”vettä kengässä”. 1980 -luvulla opiskelijat Tarja ja Anne pitivät Murkku-
klubia, jossa aluksi oli kymmeniä lapsia, mutta lopuksi jäi kuuden tytön ryhmä, joka pitää edelleen 
yhteyttä viiden vuoden välein. Kerhossa askarreltiin ja juteltiin mukavia. Retkiä tehtiin Tiilikanojalle 
ja Sipooseen. 
2) Meidän käynnit olivat satunnaisia alusta alkaen erilaisissa tilaisuuksissa, mutta emme ole varsinai-
sesti toimineet.
3) On vähän surullinen tunne, kun olemme juuri alkaneet käydä useammin, erityisesti Olohuoneessa. 

Eila Hörkkö:
1) Pihlajiston seurakuntakoti on ”kirkko keskellä kylää”. Se sijaitsee keskeisellä paikalla Pihlajistossa. 
Kotini on sen naapurissa. On ollut hyvä, että seurakunnalla on kokoontumispaikka pihlajistolaisia var-
ten. Pyrin osallistumaan siellä järjestettäviin tilaisuuksiin. Sieltä saamme hengellistä ravintoa.
2) Olen muuttanut Pihlajistoon loppuvuonna 1979. Seuraavasta vuodesta alkaen pidin
pyhäkoulua koululaisten ryhmälle. Pienille oli siihen aikaan oma ryhmänsä. Pyhäkoululaisia oli silloin 
paljon. Eläkkeelle jäätyäni kesällä 2004 on ollut enemmän aikaa seurakunnassa käymiseen. Naisten 
raamattupiiri ja Olohuone ovat olleet tärkeitä. Ystäviäkin olen saanut sitä kautta.
3) Toivottavasti seurakunnan toiminta jatkuu Pihlajistossa. Seurakuntakoti on tilana valoisa ja kaunis. 
Sitä jään kaipaamaan.

Irma Mattila: 
1) Tutustuin seurakuntakodin toimintaan vasta jäätyäni eläkkeelle. Muutaman kerran olin käynyt ke-
säpiirissä. Olohuoneessa sain toteuttaa omiakin ideoitani. Oli vaihtelua lasten kanssa töitä tehneenä 
olla aikuisten kanssa.
2) Olen ollut toiminnassa noin seitsemän vuotta. Olen käynyt olohuoneen lisäksi käsityö- ja raamat-
tupiirissä. Sain aloittaa myös afgaanirouvien suomen kielen opetuksen. Olimme ’Puoli seitsemän’-oh-
jelmassakin. Helena Pietinen oli avoin uusille ideoille. Olohuoneen täytettyä 15 vuotta kävimme jatko-
rippikoulun kinkereineen ja rippijuhlineen. Virsimerkinkin saimme suoritetuksi kanttorin ohjauksessa. 
3) Yritän katsoa avoimin mielin tulevaisuuteen. Toivon, että he, joille seurakuntakodista luopuminen 
on kaikkein vaikeinta, löytäisivät paikan, missä käydä. On ikävää, jos he menevät niin pitkälle, että 
eroavat kirkosta. Minä aion pyöriä mukana.

Vastauksista huomaa luopumisen vaikeu-
den ja haikeuden, surullisen olon ja kaipuun. 
Vastanneet olivat kiitollisia siitä, mitä on ol-
lut ja mitä on koettu yhdessä ystävien kanssa 
vuosien varrella. Kaikesta huolimatta heiltä 
löytyy toivoa tulevasta ja uskoa yhteisyyden 
jatkumiseen.

Me allekirjoittaneet olemme itsekin olleet 
vastaavanlaisten muutosten kohteina työelä-

mässä, ja vieläkin asia vähän kirpaisee mie-
leen tullessaan. Kaikesta edellä kerrotusta 
johtuen voimme vain toivottaa täältä kodit-
tomiksi jäävät ihmiset tervetulleiksi lähellä 
sijaitsevaan Asukastalo Mestaan. Sieltä voi 
löytyä uusiakin ystäviä.   

 
Terveisin paikalla olleet Marjatta Tahvanai-
nen ja Mirjam Vihavainen. 

KUVAT: Mauri Tahvanainen, Sari Hakuri 
ja Paula Närhi.
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Kuluvana lukuvuonna on Pihlajiston ala-as-
teella opiskeltu ilmiöitä, suunniteltu Pihla-
jistontien rakennuksen koulutalon tulevaa 
peruskorjausta, otettu haltuun digitalisaati-
on haasteita, aloitettu satavuotiaan Suomen 
juhlintaa, mutta ennen kaikkea päivittäin 
opiskeltu tietoja ja taitoja niin jatko-opis-
keluja kuin elämääkin varten. Itse muistut-
telen niin itseäni kuin henkilökuntaakin pe-
rusopetuslain toisen pykälän määritelmästä: 
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden 
kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyi-
seen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa 
heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. 
Ensimmäisenä siis mainitaan kasvatus. Se 
antaa suuntaa tekemiseemme joka päivä.

Kasvatustyö toki on yhteistä työtä kotien 
kanssa. Hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus on 
kaiken perusta. Arjen yhteistyö koulun hen-
kilöstön ja oppilaiden huoltajien kanssa su-
juu käytännössä useimmiten Wilma-järjes-
telmän välityksellä. Sähköisesti viestimällä 
sujuvat niin poissaolojen ilmoittamiset kuin 
koulukuulumisten tiedottamisetkin. Asiaan 
ja opetussuunnitelmaan kuuluvat myös yksit-
täiset tapaamiset oppilaan asioiden äärellä. 
Lisäksi koulussa järjestetään yleisimmin pari 
kertaa lukuvuodessa vanhempainiltoja kai-
kille huoltajille. Tämän vuoden alussa tammi-
kuussa olimme koko koulun, niin Pihlajiston 
kuin Viikinmäenkin yksikön voimin muka-
na ”Maailman suurimmassa vanhempainil-

Pihlajiston ala-asteen koulun opettajat Urpo, Tanja ja Antti 
järjestivät 5-6 luokille ilmiön jonka teemana oli Suomi 100v. 
Ilmiöviikon aikana oppilaat tekivät mm. suomalaisista kirjai-
lijoista, urheilijoista, muusikoista, elokuvista ja rakennuksista 
julisteita, kirjoitelmia, piirroksia ja jopa pienoismalleja. Jokai-
sella koulupäivillä oli oma teemansa kirjallisuudesta musiik-
kiin. Ilmiöpäivinä ei ollut muita kouluaineita ja oppilaat saivat 
käyttää läppäreitä ja Ipadeja. Työskentely oli vapaata ja muka-
vaa vaihtelua tavalliseen koulunkäyntiin. Oppilaat saivat myös 
vaikuttaa paljon tekemiseen. Moni oppi paljon Suomen kult-
tuurista ja tärkeistä henkilöistä. 

Kuulumisia koulusta
lassa”, mikä toteutettiin samanaikaisesti yli 
160 koulussa ympäri Suomen. Tavoitteena oli 
paitsi aikaansaada keskustelua koulun haas-
teista ja tulevaisuudesta myös kerätä huolta-
jilta tietoa siitä mitä heidän mielestään tulisi 
huomioida koulun uudistettavissa järjestys-
säännöissä. Tämä herätti vilkasta keskus-
telua, mistä olimme kovin iloisia. Huoltajat 
toivat esiin erityisesti koulupäivän turvalli-
suuden ja ehdottoman kiusaamisen nollato-
leranssin. Jatkotyöstimme järjestyssääntöjä 
niin oppilaiden kuin henkilöstönkin kesken ja 
lopullisen version hyväksyi koulun johtokun-
ta maaliskuun kokouksessaan. 

Nyt, kun kuntavaalit on käyty, on Helsingin 
uuden päätöksenteon mallin aika järjestäy-
tyä toimialoihin, lautakuntiin ja jaostoihin. 
Kesäkuun alusta lähtien opetustoimi ja var-
haiskasvatus tulevat olemaan yhteistä kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialaa ja tämä 
antaa hienon mahdollisuuden kehittää päi-
väkotien ja koulun yhteistyötä ja nivelvaihet-
ta. Heti koulutyön alettua koulujen kesälo-
mien jälkeen kootaan Pihlajiston ala-asteen 
koulullekin uusi johtokunta, johon tarvitaan 
huoltajia edustamaan viisi jäsentä. Toivotta-
vasti saamme elo-syyskuun vanhempainil-
loissa vapaaehtoisia koulun asioista ja pää-
töksenteosta kiinnostuneita huoltajia mu-
kaan ehdolle johtokuntaan.

Pihlajiston ala-asteen koulun oppilasmää-
rä on kasvamaan päin Viikinmäen alueen asu-

kasluvun kasvaes-
sa. Ensi elokuussa 
aloittaa koulutai-
paleensa miltei kahdeksankymmentä koulu-
tulokasta, joista hieman yli puolet Viikinmäen 
sivukoulussa. Vaikuttaa siltä, että joidenkin 
vuosien kuluttua Viikinmäen sivukouluun ei-
vät tule mahtumaan kaikki luokka-asteet en-
simmäisestä kuudenteen vaan vanhimmat 
oppilaat saattavat siirtyä päärakennuksen 
puolelle opiskelemaan.

Vuoden 2019 alussa on Pihlajistontien ra-
kennuksessa alkamassa perusparannus, mikä 
tulee kestämään todennäköisimmin noin 
puolitoista vuotta. Vaikuttaa siltä, että tästä 
jo 1970-luvun lopulla valmistuttuaan mo-
dernista ja monikäyttöisestä rakennuksesta 
saadaan entistä ehompi.  Sitä ennen on vie-
lä paljon pohdittavaa ja suunniteltavaa niin 
korjauksen kuin väistötilojenkin suhteen. Ku-
luneena keväänä ovat oppilaat saaneet olla 
antamassa mielipidettään koulun pihan uu-
distamiseen. Pihasuunnittelijat olivat tyyty-
väisiä lasten ideoihin ja aivan varmasti nekin 
saadaan näkymään isossa projektissa. Toivon, 
että koulusta ja sen ympäristöstä saadaan 
entistä monikäyttöisempi ja innostavampi 
myös kaikille alueen asukkaille. 

Aurinkoista ja iloista kesän aikaa kaikille 
Pihlajiston ja Viikinmäen asukkaille!
Heli Lehtinen 

Me olemme 
Sara Neiglick ja Olivia Pyy.  

Olemme Pihlajiston ala-asteen ympäristöraadin jäseniä. 
Meidän koulussa oli tavaranvaihtopäivä 16.3. Jokainen oppilas sai 

tuoda koululle 1-3 tavaraa. Oppilas sai tavarastaan punaisen, keltaisen tai 
vihreän lapun. Punainen lappu ei ole kovin arvokas, vihreä lappu oli arvokkain 
ja keltainen lappu oli niiden välillä. Ympäristöraatilaisten mielestä päivä meni 
oikein hyvin, vaikka matkalla tuli väärinkäsityksiä. Sara toi yhden pehmolelun 

ja kaksi korua. Toivoisimme, että joka kuukausi olisi tavaranvaihtopäivä. Jos 
joku ei leiki leluillaan, niin voi tuoda ne kouluun kierrätettäväksi ja 

joku muu voi saada hienon lelun. 
KUVA: Johanna Rauhala

TEKSTI: Mira Keihänen

Pihlajiston ala-asteen 
ilmiöviikko 27.-31.3.2017

Tavaranvaihtopäivä

Eevi Niva, 
3 C luokalta.
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Tontulla oli ollut korvapunkkeja, jotka lääkit-
tiin, steriloinnin lisäksi. Minuun ruokkijana ja 
siivoajana kissa tottui pian, ei kauaa piiloutu-
nut sohvan alle tai sähissyt. Toiset kissat an-
toivat vaistomaisesti tilaa eivätkä tunkeneet 
edes olohuoneeseen, paitsi Lartsu, joka yllät-
täen tykästyi uuteen tulokkaaseen. Makoili 
olkkarissa ja kehräili ja venytteli uutuutta tui-
jotelleen. Tonttu oli meidän lähellä, kunhan 
ei äkkinäisesti liikuttu. Meni viikon verran, 
kun nojatuolissa istuskelin ja heiluttelin kä-
siä, ja Tonttu yllättäen toi korvansa hierotta-
vaksi. Ei ollut vaikeaa tajuta että ne kutisivat. 
Ja olikin puhdistuksen tarpeessa. Punkkitöh-
nää oli paljon.  SLEKin pj:n kanssa sovimme, 
että seuraan onko töhnä korvista poistuvaa 
punkkisairautta, vai pitääkö lääkitä kissa uu-
delleen ja sitä myöten koko katras. Pelottava 
ajatus nelipäisen villikkojengin palvelijalle.

Korvien hierontapyynnöt loppuivat rei-
lussa viikossa, kun joka päivä pari kertaa ne 
putsattiin. Eikä muut kissat alkanut oireilla. 
Kaikki liikkuivat jo varovasti koko huoneis-
tossa, mutta toisiaan väistellen.  Tonttu lähti 
olkkarista vain imurointia pakoon. Olohuo-
neen ovella oli alusta asti “henkinen” raja, 
pulska nahkainen jalkarahi, joka oli halutes-
sa helppo väistää, mutta toimi alussa näkö-
suojana, etteivät kissat yllättyneet ja peläs-
tyneet toisiaan, kun muu jengi kävi vessas-
sa. Olkkarissa oli kolmen kuukauden jälkeen 
vielä Tontulle ruokapaikka ja vessalaatikko, 
koska kolmikosta Hipsu-matami ei olekaan 
poikaa toivottanut lempeästi laumaan, vaan 
hyökkäilee ja sähisee. Pieni tomera tätikissa 
ajaa ison Tontun vauhdilla sohvan alle, jos-
kus Lartsu, joskus minä joudutaan Hipsua ko-
mentamaan, että toinen pääsee ahdingosta. 
Odotan puolittain kauhulla sitä päivää kun 
Tonttu kääntyykin kannoillaan ja antaa Hip-
sulle samalla mitalla. Matamin ikä taitaa pi-

Tonttupoika Menninkäinen saapui tammikuun alussa Suomen 
löytöeläinten kummien (SLEK ry) kotihoidosta Tarjan perheen 
luota Somerolta. Kissa oli ollut kuukauden verran karenssissa 
saunamökissä ja siitä Saunatonttu-nimitys, jonka lyhensin Ton-
tuksi. Iso köriläs, mustanvoittoinen kissa, tuli suoraan lääkäristä 
ja oli leikattu, madotettu, sirutettu ja muutenkin hoidettu. Se 
majoittui olohuoneeseen. Musta väritys ja lymyily inspiroivat 
Menninkäinen-lisänimen. Meillä ennestään olleet Lartsu-tyttö, 
Punkku-poika ja Hipsu-matami olivat tietysti kummissaan, kun 
käytettävät neliöt pieneni uuden tulokkaan takia.

tää sen auktoriteettia yllä, vaikka kooltaan 
onkin vain kolmannes Tontusta.  Muut meillä 
on hyvin rauhaa rakastavia. 

Löytökissan kun ottaa, sen taustasta ke-
hittää mielikuvitus aina omia tarinoita. Kis-
soistani olen sen selvästi pystynyt tulkitse-
maan, että Lartsu ja Punkku olivat ihan vil-
likissoja, varmaan 2013 syntyneitä, minulla 
olleet kolme vuotta. Hipsu ja Tonttu sen si-
jaan ovat olleet ihmisten kanssa tekemisissä 
aiemmin. Lelut saavat kyytiä. Vaikka Hipsu ei 
anna koskea, oli sillä alusta asti kotikissan ot-
teet (huulirasvat ja kynät kaivettiin laukusta 
ja leikittiin ja purettiin mattojen alle). Hipsu 
lienee samaa ikää tai vähän vanhempi kuin 
kaksikko, ollut minulla nyt 2,5 vuotta. Tont-
tu on lellivauva. Haalii kädet vatsalleen ja 
antautuu hierottavaksi ja valuu niskassa ja 
sylissä ja nojatuolin käsinojilla kun istun sii-
nä. Ilmeisesti kissa on nuori, viime vuoden 
pentueista, eleet ja liikkeet ovat pentumai-
sen hutelot. Mitään muuta ei ole kuitenkaan 
hajonnut, kuin jokaiselta yksi kukkaruukku 
alkuvaiheissaan. Kissa on älykäs eläin, eikä 
halua itselleen harmia, eikä metelöidä, eikä 
ilmeisesti pahoittaa palvelijansa mieltäkään. 
Jos palvelija on suosiossa, tietty.

Odotan kovasti sitä aikaa kun kaikki ovat 
toistensa kavereita. Tonttu tulee jo tottu-
neesti keittiöön minua moikkaamaan, vil-
kuilee vain ensin, ettei Hipsu näe, tai Lartsu 
toimii saattajana. Punkku on rauhanturvaaja, 
mutta ei paljoa viitsi lähteä liikkeelle. Makaa 
makkarissa alusta asti omimallaan paikalla 
sänkyni alla, tai istuu keittiön pöydällä kat-
selemassa ulos ikkunasta. Kun hän saapuu 
ylväänä, hoikkana, korkeajalkaisena ja raa-
meiltaan Tontun kokoisena olohuoneeseen 
Hipsu-rouva rakastuneena kannoilla, kat-
soo vielä lapsenpyöreä Tonttupoika palvoen 
Punksukkaa. No, Lartsu, ilmeisesti samasta 

pentujengistä yhdessä saapuneena ei kuvia 
kumartele, mutta moikkaa Punkkua nenä-
hieronnalla - jos ei Hipsu näe. Olen koko po-
rukan nähnyt yhtä aikaakin rauhanomaises-
ti olohuoneessa, se on tuntunut mukavalta. 
Kyllä näitä on ilo seurata, ja mitä vaikeampi 
kesyyntyminen, sen palkitsevampaa se eläin-
rakkaalle ihmiselle on.  On mukavaa kun koh-
ta avaamme lasitetun parvekkeen oven ja 
saamme yhden huoneen lisää, ja kissat saa-
vat virikkeitä ekan kerroksen ikkunoista pi-
han elämää seuratessaan, muualtakin kuin 
keittiön ikkunasta. Nämä kissat ovat lasin täl-
lä puolen, kotona ja turvassa, paossa pahaa 
maailmaa. 

TEKSTI ja KUVAT: Elisa Lehtonen

Tonttu-poika kaupunkilaistuu

Löytökissani ovat tulleet maalta lopetuspiikkiä pa-
koon, mutta Helsingissä löytöeäimille kotia etsivät 
Viikin löytöeläintalo (http://www.loytoelaintalo.
fi) ja HESY (www.hesy.fi). 

Maalla villiintyneet kissapopulaatiot ovat olleet 
kasvava ongelma, ja sairaiden, leikkaamattomien 
ja sen seurauksena sisäsiittoisten, hoitamattomi-
en kissojen määrä valtava. Ihmisten ongelmat ovat 
lisänneet myös tuotantoeläinongelmia ja kokonai-
suudessaan lemmikkien huostaanottoja. Eläinsuo-
jelutyön tarve on kasvanut räjähdysmäisesti viime 
vuosina koko maassa.

Lemmikkisi  kadotessa tai löytäessäsi luontoon 
kuulumattoman eläimen, on netissä selkeät oh-
jeet siitä, miten toimia. Voit myös soittaa hätänu-
meroon, ellet pysty itse tekemään eläimen hyväksi 
mitään. 

Lemmikin omistajan on tärkeää siruttaa omat 
lemmikkinsä niiden tunnistamiseksi jos ne karkaa-
vat, leikkauttaa ne ja pitää rokotukset kunnossa. 
Lemmikkien ei pidä antaa juoksennella vapaa kau-
punkialueella. Maallakin sille on laissa rajoituksen-
sa.  Sopu antaa sijaa, ja kaikilla on parempi mieli, 
jos noudatamme ohjeita ja lakeja.

Muista että lemmikkisi ja kotieläintesi 
hyvinvointi on täysin  

sinun käsissäsi ja vastuullasi!
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Kulmilta

Kevät ja kesä saapuvat leikkipuisto Salpausselkään!

Perinteinen teatteriretki viime syksynä suuntautui Kouvolan teatteriin. 
Siellä näimme riemukkaan komedian ”Suurenmoista”, tositarinan seurapii-
rirouva Florence Foster Jenkinsistä, joka lauloi reippaasti nuotin vierestä.
Esityksen jälkeen nautimme Upseerikerhon Nahkasalissa seisovan pöydän 
erinomaisista antimista.

Teatterimatka Kouvolaan

Ku
va

 Tu
om

o R
uh

an
en

Ku
va

 El
isa

 Le
ht

on
en

Kevään tullen leikkipuisto Salpausse-
län koristeomenapuu saa ylleen kauniin 
kukkahunnun ja ympäristö verhoutuu 
vihreään. Paljon on tapahtunut alkuvuo-
den aikana; koululaiset ovat pohtineet 
ystävyyttä, leikkitoiminnan kerho Kulta-
kalojen maskotti Ujo-kettu on vieraillut 
kerholaisten kodeissa ja aamupäivisin on 
perheiden kanssa laulettu Laululaatikos-
sa ja jumpattu Ilo liikkua-tuokioissa.

Kesä lähestyy ja leikkipuistojen kesä-
toiminta alkaa maanantaina 5.6. ja jat-
kuu koulujen alkamiseen saakka. Tauko 
lp Salpausselän toimintaan tulee hei-
näkuussa 10.- 30.7.2017 puiston ollessa 
kiinni, mutta ei hätää, leikkipuistot Maa-
sälpä ja Viikkari ovat silloin avoinna. 
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Kulmilta

Teatterimatka Kouvolaan
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Palmumarkkinat jär-
jestettiin tänä vuonna 
Viikinmäen sivukoululla. 
Kuvassa asukasyhdistyk-
sen pöydän takana Elisa.

Kartan avulla saattoi suunnitella virkistysreittinsä, kunnes van-
daalit tuhosivat ikkunan ja samalla hävisi kaupunkipolkukartta ja 
selitykset reitin pisteistä. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja olivat 
pitkällä kävelylenkillä. Nyt ei niillekään pääse, huoh.

Maaliskuun myrskyssä 
kaatui puu parkkipaikalla 
olevan auton päälle.

Kuva Anna-Lisa Korhonen
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Perinteinen  
syystapahtuma leikki-
puisto Salpausselässä 

10.9.2017
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                                        Ammattitaitoista hiuspalvelua arkeen ja juhlaan koko 
                                        perheelle. Mys laadukkaat hoito- ja muotoilutuotteet ö

                                        kotikytt n. Tervetuloa Pihlajamen ostarille!ä öö ä

                                        Aukioloajat:
                                        Ti-pe klo 10-18
                                        La klo 9-15 (keslauantaisin vain sop. muk.)ä

                                        Ajanvaraukset p. 050 4070 003
 www.pallopaa.net      facebook.com/pallopaapihlis

                                        Ammattitaitoista hiuspalvelua arkeen ja juhlaan koko 
                                        perheelle. Mys laadukkaat hoito- ja muotoilutuotteet ö

                                        kotikytt n. Tervetuloa Pihlajamen ostarille!ä öö ä

                                        Aukioloajat:
                                        Ti-pe klo 10-18
                                        La klo 9-15 (keslauantaisin vain sop. muk.)ä

                                        Ajanvaraukset p. 050 4070 003
 www.pallopaa.net      facebook.com/pallopaapihlis

 

Aurinkoista kesää kotikirkolta!  
 
Pihlajiston seurakuntakoti sulkee ovensa 
toukokuussa. Toiminta jatkuu Pihlajamäen 
kirkolla, Viikinmäessä Harjannetie 44:ssä ja 
syksyllä mahdollisuuksien mukaan 
vuokratiloissa Pihlajistossa. Seuraa ilmoittelua. 
 
Kiitos yhteisistä vuosista ja tapaamisiin myös 
jatkossa!  
 
Seurakunnan tapahtumatiedot ja uusimmat uutiset 
löydät Kirkko ja kaupunki -lehdestä, 
verkkosivuiltamme www.malminseurakunta.fi tai 
blogistamme  http://stpihlis.blogspot.fi. Pihlajamäen 
kirkosta voit käydä tykkäämässä myös facebookissa.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Katri Tarkiainen

www.ketjutikki.fi

katri@ketjutikki.fi

044 241 6215

Ketjutikki
ompelija & neulekisälli

@ketjutikki

korjaus- ja muutosompelua

Pihlajanmäki, Helsinki

Viikin kirjastossa tapahtuu 

Muistathan, että kirjasto siirtyy kesä aukioloaikoihin 1.6. alkaen 
Kesällä aukioloaikamme ovat ma - to klo 9 - 20 ja pe klo 9 - 18. Viikonloppuisin olemme suljettuna. 
Talvi- aukioloaikoihin palataan 10.8. alkaen.

Tuunausta ja tarinoita kesäpaja alakoululaisille ti- pe 6.6. - 9.6. klo 13 - 15.
Kesäpajassa ratkotaan pulmia, tehdään kuvarunoja, askarellaan ja ulkoillaan. Tarjolla on pieni väli-
pala. Ilmoittautuminen puh. 310 85071 tai s-postilla viikin.lapsetjanuoret@hel.fi

Taiteiden yönä 24.8. järjestämme taas koko perheen ohjelmaa. Seuraa ilmoitteluamme!
Hae kirjastosta lukuvinkit kesäksi!
Kirjaston henkilökunta tekee vinkkilistan parhaista kesälukemisista. Voit hakea listan kirjastosta, tai 
tutustua siihen kirjaston verkkosivuilla 1.6. alkaen.
Lämpimästi tervetuloa kirjastoon myös kesällä!
Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa, Viikinkaari 11, www.helmet.fi/viikinkirjasto
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Heikki Koivisto
Taiteilija

Salpausseläntie 12-16 E 79
00710 Helsinki
GSM 041 477 0032

– muotokuvia
– henkilömaalauksia
– taideopetusta

RELEA Rakennuttaja Oy 
Korjaushankkeiden projektijohtaminen 
ja valvonta hankesuunnittelusta takuu- 
tarkastuksiin jo 20 vuoden kokemuksella 
Pihlajistossa. 
Ota yhteyttä! Kari Lehtinen 0505523565 
tai kari.lehtinen(at)relea.fi. 

SKY-kosmetologi 
Tuija Hasu
Rapakiventie 10 D, 00710 Helsinki
Puh. 09 374 3584
www.kauneushoitolatuulikki.fi

VÄRIT:
CMYK-arvot:
(tummanharmaa): 80 % musta
tummempi vihreä: 52 C, M 0, 32 Y, 0 K
vaaleampi vihreä: 85 C, M 0, 50 Y, 30 K
vaaleanharmaa: 40 % musta

PMS:
tummempi vihreä: 562 C
vaaleampi vihreä 563 C
vaaleanharmaa 877 C 
(hopeanharmaa) 

FONTTI: 
Logossa käytetty sanassa Kauneushoitola Corbel-fonttia ja Tuulikki-
sanassa Calibria. Markkinointimateriaaleissa voidaan käyttää Calibria 
tai Helvetica Neue LT Std Roman, käyttökohteesta riippuen. 

MUUT GRAAFISET ELEMENTIT:
Ikkunateippauksissa käytettiin graafisena elementtinä bambu-kuviota 
(ohessa) korostamaan tuotesarjojen luonnonmukaisuutta. Voidaan 
käyttää tulevaisuudessa myös muissa markkinointimateriaaleissa, 
kuten ilmoituksissa esitteissä jne.

Logo värillisenä, pienin käytettävä 
koko lev. 35 mm.

Logo negana, tummalla taustalla. Teksti valkoi-
sella, logo värillisenä, tarvittaessa kuvion pallo 
myös valkoisena.

KAUNEUSHOITOLA TUULIKIN LOGO JA GRAAFINEN OHJEISTUS
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Meiltä myös lahjakortit!

23 vuotta kauneuden hoitoa Pihlajamäessä. 
Varaa aikasi kasvonhoitoon, jalkahoitoon ym. tai 
poikkea                                                    ostoksille.

www.verhoomo-hietala.fi

Bremerin Kivi Oy
HAUTAKIVET

KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT

Ketokivenkaari 32, 00710 Helsinki
Puh. (09) 387 3215, 040 635 3800

jari.bremer@bremerinhautakivi.fi 
www.bremerinhautakivi.fi 

Ketokivenkaari 32, 00710 Hki •  Puh. 09-4114 0707
www.bremerinkukka.com • eija.bremer@bremerinkukka.com

- sidontatyöt 
- leikko- ja ruukkukukat
- kevät- ja kesäkukat, amppelit

Bremerin Kukka
Avoinna 

joka päivä

EST 1986

PIHLAJAMARKKINAT
Lauantaina 20.5.2017 klo 10–15
Markkinat pidetään Helsingissä,

Pihlajamäen ostarilla.

Myyntipaikan hinta on 40 € (4 x 4 m).

Lisätätietoja ja varaukset:
Risto Kaspiola, 040 528 2546
Järjestää: Lions Club Hki-Pihlajamäki

Fysioterapiaa ja hierontaa Malmilla 
Helmi Centerillä

Latokartanontie 12

Ajanvaraus:
Fysioterapeutti Aleksi Öhman 045 608 5188

Fysioterapeutti Niklas Hamnström 044 295 9496
Hieroja Heini Sistonen 044 068 9686

www.bgfysio.com

Tällä mainoksella -10 € ensimmäisestä käynnistä

Tervetuloa!
#
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Fresto Cafe Pihlajisto
Pihlajistontie 2 Helsinki
Aukioloajat: ma-pe 06:00-22:00 
la-su 08:00-22:00

Fresto Cafe Pukinmäki
Malminkaari 2A Helsinki
Aukioloajat: ma-pe 06:00-22:00 
la-su 08:00-22:00

KOTIRUOKALOUNAS 
arkisin

PUKINMÄESSÄ 
KOTIRUOKALOUNAS 
arkisin

Myös Fresto 

caFeissa!

Koe kasvun ihme!

Mullan valmistaja ja myyjä: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä  | PL 100    
00066 HSY | Opastinsilta 6 A | 00520 Helsinki | puh. 09 156 11 (vaihde)

Mullan myynti: 
 050 336 5703
 050 337 9442
www.metsapirtinmulta.fi

Metsäpirtin kompostimullat ovat puutarhasi 
parhaita ystäviä. Multamme eivät sisällä 
keinolannoitteita. Voit tilata Metsäpirtin 
multaa joko perille toimitettuna tai 
noutaa itse peräkärryllä. 

Lähin noutopisteemme sijaitsee 
Viikintie 35:ssä. Piste on avoinna 
arkisin klo 9.00-17.00. Ensisijaisena 
maksuvälineenä on maksukortti, 
mutta jos asiakkaalla ei ole sitä 
mukanaan, laskutamme tehdyn 
kuormakirjan mukaan jälkikäteen.

www.metsapirtinmulta.fi

TERVETULOA VIIKINPORTIN 
ASUNTOMYYMÄLÄÄMME TAI 

KUTSU MEIDÄT KOTIKÄYNNILLE!

Raija Sandhu
Myyntipäällikkö, LKV

050 386 6661

Tinna Sarasalo
Kiinteistönvälittäjä, LKV

044 090 0035

Marja-Leena Suominen
Myyntineuvottelija, KiAT

045 154 6000

Kiinteistömaailma Viikki
Asuntoherttua Oy LKV
Viikinportti 2 (Prismaa vastapäätä), 00790 Helsinki
Puh. 044 744 7100
viikki@kiinteistomaailma.fi
Avoinna ma-to 10-17, pe 10-16. Muina aikoina puhelinpäivystys

Carita Piippo
Yrittäjä, LKV, YKV

0500 814 664


