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Pääkirjoitus syksyllä 2016

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 2016:
Marjatta Tahvanainen, puheenjohtaja
marjatta.tahvanainen@gmail.com
Eeva-Liisa Arola
Toivo Berg, toiminnantarkastaja 
topi.berg@gmail.com 
Anna-Liisa Järvo, annjarvo@welho.com

Terttu Tiitinen, varapuheenjohtaja 
tertiiti@welho.com
Mirjam Vihavainen, rahastonhoitaja
mirjam.vihavainen@gmail.com 
Eila Hörkkö, toiminnantarkastaja
eila.horkko@kolumbus.fi
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Asukaslehti syksy 2016

Pihlajisto - Viikinmäki
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Asukaslehti on myös luettavissa 
nettisivuillamme www.pihlajisto.com

Anna-Lisa Korhonen, sihteeri
annalisakorhonen@gmail.com
Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi 
Silja Muuri-Möykky, sic@elisanet.fi
Janar Saar, DjGhetto5@gmail.com 
Sulo Sallinen, sulo.sallinen@hotmail.com 

Nettisivut www.pihlajisto.com: 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

Syksy on edennyt niin pitkälle, että asukasyhdistyksen lehden syysnumero on käsissäsi. Nyt tiedäm-
me, että Viikinmäen liiketilan hankesuunnittelu on nytkähtänyt eteenpäin, mutta muuta varmaa tie-
toa ei olekaan. Aikataulu on vielä täysin avoin. Kimmo Kuisma kaupunginkansliasta vastasi kyselyyni, 
että hankesuunnitelmaa odotetaan sielläkin. Miten voisimme yhdistää voimamme ja vaikuttaa asi-
aan?

Maahanmuutto ja turvapaikanhakijat ovat olleet kuluneen vuoden puheenaiheita. Tiedämme, että 
meidänkin alueellamme asuu muualta Suomeen tulleita. Esimerkiksi Pihlajistossa suurin vieraskielis-
ten ryhmä ovat venäjänkieliset. Alueellamme asuu suhteellisesti enemmän venäjänkielisiä kuin kau-
pungissa keskimäärin. Äidinkieli antaa todellisemman kuvan vieraskielisten määrästä kuin kansalai-
suus. Voihan myös vieraskielisellä olla Suomen kansalaisuus.  Löydät enemmän maahanmuuttajista 
toisaalla tässä lehdessä.

Tässäkin lehdessä on useita kirjoittajia, kiitos teille kaikille. Ilman juttuja ei synny lehteä. Lehden 
tekoon mahtuu edelleen mukaan uusia tekijöitä, päätoimittajan virkaan ei ole kuulunut halukkaita. 
Ota yhteyttä, jos asia kiinnostaa.

Kiitos myös ilmoittajille, tiukat taloudelliset ajat näkyvät edelleen. Ilmoittajia tarvittaisiin enem-
män.  Lehden teko ei ole ilmaista, tukea tarvitaan. 

Toivotan kaikille mukavaa loppuvuotta ja mukavaa talvea.
Anna-Lisa Korhonen, koordinaattori

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

Nettisivujemme QR-kooditaitto: Pia Tuononen       paino: SP-Paino Oy, Nurmijärvi

 (HUOM! Nettisivujen uusi osoite 1.1.2017 alkaen www.pihlajisto.fi)
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Puheenjohtajan terveiset

Kannen kuva:Kiipeilijä
Kuvaaja Marjatta Tahvanainen

Tämän vuoden toiminta alkoi toiveikkaasti. Saimme oman asukastalon suurten ponnistusten jälkeen. Helmikuun alussa 
tarjosimme Mestan edustalla pakkasessa kaikille ohikulkijoille myöhästyneen joulupuuron. Se oli siis luvattu jouluksi, mut-
ta saimme tilaisuuden, ”avaimet käteen” ja sähköt päälle vasta 1.2.2016. Vapaaehtoisten toimijoiden avulla pystyimme aloitta-
maan erilaisia toimintamuotoja ja avaamaan Café Mestan säännöllisen toiminnan.

Kesällä meitä kohtasi järkyttävä ja odottamaton suru. Kuin salama kirkkaalta taivaalta tuli tieto, että nuori jäsenemme Juho-Pekka oli yllättä-
en kuollut. Juho-Pekka, joka oli aina iloinen, kekseliäs ja innokas tulemaan retkille ja auttamaan tapahtumissamme, oli poissa.

Hänestä on muistokirjoitus lehden sisäsivuilla.
Tälläkin hetkellä Mestassa tapahtuu edelleen monenlaista viikon jokaisena päivänä. Nuoriso toimii virkeästi ja innokkaasti iltapäivisin ja välillä 

he retkeilevä tai diskoilevat. Aikuiset jatkavat jumppaamista ja Café Mestan keittolounaat jatkavat suosiotaan jokaviikkoisina keskusteluhetkinä, 
kokouksia pidetään ja viikonloputkin on varattu. Uusia kävijöitä ilmaantuu. Keittoannoksia lähtee silloin tällöin mukaan kotieväiksi yksinäiselle, 
jos kattilan pohjalle jää ylimääräistä. Meillä asukasyhdistyksen hallituksessa kuitenkin alkaa jännitys tiivistyä ja uusien tapahtumien suunnitte-
lulta pudota pohja pois sitä mukaa kuin aika vähenee eikä syyskuuksi luvattua tietoa ensi vuoden avustusrahoista vain kuulu. Vuokrasopimuk-
semme on tehty tämän vuoden loppuun ja vuokranantajamme ilmoitti jo viimeksi aikovansa kolminkertaistaa vuokran suuruuden ensi vuodeksi. 
Mesta on kuitenkin osoittautunut enemmän kuin tarpeelliseksi, ikään kuin kotipesäksi, jo tässä vajaassa vuodessa. Vielä parempi olisi, jos kau-
punki voisi antaa tänne edes yhden palkatun työntekijän.

Jälleen olivat ”töhrytaiteilijat” olleet asialla ainakin meidän läheisessä tunnelissa pilaamassa mosaiikkejamme. Tulkaapa, taiteilijat, joku päi-
vä Mestaan sen aukioloaikana keskustelemaan tavoitteistanne! Tervetuloa kaikki muutkin käymään, Mesta on ainakin vielä meidän! Tervetuloa 
joulupuurolle, jonka tarjoamme tänä jouluna oikeaan aikaan 15.12. klo 15 alkaen.

Sain jälleen kunnian haastatella erästä henkilöä, joka tulee vaikuttamaan monen, varsinkin nuoren ihmisen elämään lähiöissämme, nimittäin 
koulujemme uutta rehtoria, Heli Lehtistä. Haastattelu toisaalla lehdessämme. Kannattaa tutustua!

Hienolta tänään tuntuu se, että teatteriretkelle meitä on taas lähdössä täysi bussilastillinen. Tätä kirjoitettaessa retki Kouvolan teatteriin kat-
somaan maailmalla elokuvanakin tunnettua näytelmää ”Suurenmoista” on vielä edessäpäin. Esitys on tositarinaan perustuva riemukas komedia 
unelmista ja uskosta omaan itseen. Ja sehän sopi meille! 

Syysterveisin
Marjatta Tahvanainen

Sisältö:

Pääkirjoitus ......................................................................................................................................................................................... 3
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Taloyhtiöt luovat 
uutta kulttuuria toimia
Ennakoivan kiinteistönpidon ja korjaamisen 
perään on huhuiltu jo vuosia. Virallisesti asi-
asta puhuttiin ääneen ympäristöministeriön 
laatimassa koko Suomea koskettavassa kor-
jausrakentamisen strategiassa yhdeksän 
vuotta sitten.

Vahasen kehityspäällikkönä toimiva muo-
toilija Katja Soini on tutkinut Aalto-yliopis-
tossa   asukaslähtöistä putkiremonttia, yh-
teistoiminnallista lähiökehittämistä ja väitös-
työssään muutoksen mahdollistamista muo-
toilun keinoin. Hän näkee selviä etuja, miksi 
taloyhtiön kehitykseen tulisi tarttua hyvissä 
ajoin: ”Taloyhtiöissähän on meidän ihmisten 
elämä!”  Tutkimus ja julkinen keskustelu on 
herättänyt yritykset asian äärelle, vähitellen 
on havahduttu, että asukkaat ovat itseasiassa 
avain onnistuneeseen korjaushankkeeseen. 
Asukaslähtöisiä palveluita korjausrakentami-
sen ja kiinteistönpidon puolelle onkin alka-
nut syntyä vähitellen.

Taloyhtiöiden vaikeimpana ongelmana 
pidetään sitä, että asukkaat, hallitus ja isän-
nöitsijä ovat usein eri mieltä niin pienistä 
kuin suurista asioista, merkittäviä asumista 
parantavia päätöksiä ei saada aikaan. Sitou-
tuminen taloyhtiön kehitystavoitteisiin ei 
tapahdu jakamalla postiluukusta tiedotteita 
hallituksen päätöksistä vaan aidolla yhteis-
työllä, jossa avoimesti keskustellen käydään 
läpi missä on taloyhtiön haasteet ja mitä 
asukkaat haluavat. 

Taloyhtiön kehityksessä tulee ottaa huo-
mioon erilaisten ihmisten elämä, arki ja juh-

la. Samalla olisi järkevää ennakoida mihin 
maailma on menossa ja tehdä isot remontit 
tulevaisuuden tarpeet silmällä pitäen. 

Turussa taloyhtiöt  
tarttuivat toimeen 

Kiinnostavia esimerkkejä yhteistyötä teke-
vistä taloyhtiöistä ja alueista nousee esille 
vähitellen. Syksyllä 2015 Turun Härkämäessä 
11 taloyhtiötä lähti tekemään taloyhtiöstra-
tegioita samanaikaisesti. Samalla alueelle 
pystyttiin myös luomaan naapurustostrate-
gioita, joissa taloyhtiörajat ylittäviä kiinnos-
tuksen kohteita huomioitiin tulevaisuuden 
suunnittelussa. 

Strategiat toivat ilmi samankaltaisia toi-
veita. Esimerkiksi vieraspaikkojen puute, alu-
een palveluiden rakenne ja ostarin ”olohuo-
neen” puuttuminen nousivat asukkaita ja ta-
loyhtiöitä kiinnostaviksi teemoiksi. 

Poikkeuksellisen Härkämäen tapaukses-
ta tekee sen, että naapuruston kehittämis-
tä lähdettiin miettimään ilman kaupungin 
apua. Asiantuntijan käyttäminen oman ta-
loyhtiön ja naapuruston tulevaisuuden suun-
nitteluun on sijoitus, joka voi tuoda hyötyjä 
jatkossa alueen viihtyvyyden parantumisena 
kaikille asukkaille. 

Päätös lähteä tekemään täysin uutta ei ole 
itsestään selvää. Se vaatii päättäväisyyttä ja 
luottamusta sekä rohkeat hallitusten jäsenet 
ja isännöitsijän.

Työ ei lopu strategioiden tekemiseen, vaan 

siitä se vasta alkaa. Toisaalta, kun asiat on yh-
dessä koottu paperille, on niiden edistämisel-
le asukkaiden mandaatti. Se tuo työrauhaa 
niin hallitukselle kuin isännöitsijällekin. Iso 
kysymys kuitenkin on, kenen tehtävä on yh-
teisten asioiden edistäminen aluetasolla.

Suunnitelmallisesti  
kohti korjaamista

Lähiöissä eri puolella Suomea tullaan teke-
mään tulevaisuudessa korjauksia miljoonil-
la euroilla. Jos esimerkiksi kymmenessä ta-
loyhtiössä tehdään samanlaisia korjauksia 
yhteensä 10 miljoonalla ja ryhmähankinto-
jen ansiosta edes prosentti rahasta saadaan 
jäämään alueelle ja sen asukkaille, puhutaan 
100 000 eurosta. Hyvässä tapauksessa sääs-
töt voivat nousta jopa 15 %. 10 miljoonasta 
se tekee se jo 1,5 miljoonaa euroa. 

Jokaisella taloyhtiöllä on edessään eri ko-
koisia investointeja liittyen ylläpitoon, kor-
jaamiseen ja kiinteistön kehittämiseen. Fik-
sua on varautua ajoissa, välttää turhia re-
montteja ja hallitsemattomia kustannuksia. 
Se tapahtuu yksinkertaisesti ymmärtämällä 
taloa kokonaisuutena ja tekemällä selviä va-
lintoja siitä, mihin halutaan satsata pitkässä 
juoksussa. 

Kuvassa vuonna 1975 valmistuneen As Oy Pyytin strategia-
tapaamisessa hallitus ja isännöitsijä laativat taloyhtiölleen 
tulevaisuuden suunnitelmaa.

Härkämäen naapurustopajoissa unelmoitiin tiiviistä 
yhteistyötä turvallisuuden, yhteisöllisyyden ja asuin-
viihtyvyyden parantamiseksi.

TEKSTI: Anu Norros, palveluvastaava, 
taloyhtiöstrategiat, Vahanen Oy
KUVAT: Vahanen Oy
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Somalinaisten haastattelu Mestassa
KUVA: Elisa Lehtonen

Alussa seurassamme olleet Shamso ja Isma-
han ovat kumpikin tulleet Suomeen jo 90-
2000 -lukujen taitteessa, Shamso 24-vuoti-
aana 1994 Somaliasta ja Ismahan 15 vuotta 
sitten Etiopiasta. Molemmat tulivat suoraan 
Helsinkiin. Ismahan kotiutui Pihlajanmäen 
kautta mukavana pitämälleen Pihlajiston 
alueelle. Kumpikin on tällä hetkellä monilap-
sisen perheen äitejä. Lapset ovat kouluikäisiä, 
vanhimmat jo armeijan käyneitä ja työuraa 
luomassa tai ansiotöissä esim. autonkuljet-
tajana. Joskus vanhimmat lapsista ovat aut-
taneet äitejä kielen kanssa, mutta varsinkin 
Shamso puhuu jo sujuvasti suomea ja mo-
lemmat ymmärtävät, mitä heille puhumme. 
Kumpikin on aloittamassa suomen kielen 
opintoja, Shamso oltuaan pitkään kotiäitinä, 
Ismahan jäätyään pois työstä. 

Perhe on somalinaisille tärkeä, keskustelu-
kumppaneita löytyy riittävästi kerhopäivinä 
lähialueella asuvista naisista. Harrastuksiin ei 
juuri ole aikaa. Perhe ja lapsien vieminen har-
rastuksiin vie kaiken ajan. Moni heidän tut-
tavistaan harrastaa mm. uimista, mutta vain 
naisille tarkoitettuja uimahallivuoraja on ai-
noastaan yhdessä, Jakomäen uimahallissa, ja 
vain yhtenä päivänä viikossa. Shamso totesi-
kin, että olisi hyvä saada lisää näitä vuoroja, 
sillä jonot tuona kyseisenä iltapäivänä ovat 
valtavat. Samoin edullisilla kuntosaleilla voi-
si olla vain naisille-vuoroja, se varmasti lisäi-
si naisten osallistumista. Ajattelimmekin eh-
dottaa uudelle Viikinmäen salille kyseistä toi-
mintatapaa, mikä saattaisi hyvinkin virkistää 
sen toimintaa hiljaisina aikoina.

Kysymyksiimme heidän viihtymisestään 
Pihlajistossa ja Suomessa, ja siitä miten he 
suomalaiset kokevat ja minkälaista kohte-
lua he ovat saaneet, he suhtautuivat varoen. 
Molemmilla oli kokemuksia sekä ystävälli-
syydestä että torjuvasta käyttäytymisestä, ja 
valitettavasti myös vihamielisistä asenteista. 
Kumpikin kuitenkin oli ollut hyvin kiireineen 

Pihlajisto - Viikinmäen asukasyhdis-
tyksen aloitteesta haastattelimme 
lokakuun lopulla eräitä alueemme so-
malinaisia asukastalo Mestassa heidän 
pitäessään kerhoa lapsilleen. Utelimme 
kaikenmaailman asioita, iästä ja taus-
toista perhesuhteisiin ja mielipiteisiin.

perheen hoitamisessa eikä suomalaisia ys-
tävyyssuhteita olisikaan ehtinyt syntyä. Yli-
päätään varovaiset suomalaiset kyllä yleensä 
vastaavat ihan ystävällisesti, jos jotain esim. 
joutuu kysymään.

Erityisesti Pihlajiston ala-astetta molem-
mat naiset kehuivat, samoin sen opettajia. 
Tämä lieneekin perhekeskeiselle väestölle 
erittäin tärkeää.

Seuraamme liittyi hetkeksi vanhempi rou-
va naapurustosta. Khadija asuu 67-vuotiaa-
na eläkkeellä miehensä kanssa nuorempien 
haastateltaviemme naapurina. Muuttaes-
saan Somaliasta Suomeen 17 vuotta sitten 
maanviljelijäperhe päätyi Turkuun. Turusta 
vanhukset tulivat Helsinkiin, koska heidän 
neljä poikaansa päättivät muuttaa tänne 
työn perässä. Kumpikin kaupunki on sopeu-
tuvaiselle vanhalle rouvalle ollut hyvä koke-
mus. Hän totesi aina sanovansa ihmetteli-
jöille, että hänen kotinsa on siellä missä hän 
asuu. Nyt hän on suomalainen ja osallistuu 
mm. pihatalkoisiin kotitalon pihalla kuten 
kaikki muutkin asukkaat, mitä joskus joku 
naapuri oli ihmetellyt. Kaksi pojista on edel-
leen Helsingissä töissä.

Ruokakysymyksiimme naiset totesivat, 
että Suomessa saa hyvin kaikkea, mitä tar-
vitsevat tehdessään perheelleen mieluisia 
perinteisiä somalialaisiakin ruokia. Halal-li-
ha on ainoa, mitä pitää hakea erityisesti sitä 
myyvistä liikkeistä, joita lähistöllä on ainakin 
kaksi, Itäkeskuksessa ja Sörnäisissä. Mikäli 
he tai lapset joskus aterioivat paikassa, mis-
sä halal-lihaa ei saa, he tyytyvät kokoamaan 
ateriansa kasvispainotteisesti tai kalasta.

Neljäntenä keskusteluumme ehti osallis-

tumaan Fardowsa. Hänen tavastaan tulla ja 
osallistua heti keskusteluun arvasi hänen ole-
van hiukan muita nuorempi. Nuorille kielen 
ja tapojen oppiminen käy luontevasti. Far-
dowsa tuli Suomeen jo 16-vuotiaana v. 2001. 
Pienimmät lapset hänen perheestään olivat 
mukana kanssamme - vaunuissa nelikuinen 
ja ympärillä vipeltävä vajaa kaksivuotias. Hän 
asuu suurperheensä kanssa tällä hetkellä Vii-
kissä, jonne pääsi muuttamaan Pihlajistos-
ta nelisen vuotta sitten isompaan asuntoon. 
Hän kyllä haluaisi takaisin Pihlajistoon, mut-
ta isoon asuntoon. Hänellä sattui huono onni 
ensimmäisen naapurin suhteen; vanhempi 
rouva ei pitänyt tummaihoisesta naapurista 
ja jaksoi muistuttaa asiasta aika ajoin. Muu-
ten kokemukset ovat ihan hyviä hänelläkin.

Naiset pitävät siitä, että heillä on käytet-
tävissään Mestan kaltainen paikka, jossa voi 
tavata muita ja lapset tutustuvat toisiinsa 
puuhatessaan. Kun ihastelimme heidän vaat-
teitaan ja kyselimme kuka ne tekevät, he sa-
noivat ostavansa ne, mutta olisivat kiinnostu-
neita opettelemaan itse ompelua, jos löytyisi 
opettaja. Aiemmin opettajaa ei ollut löyty-
nyt, ehkä koneetkin olisivat olleet ongelma. 
Siinä Mestaan lisää toimintaideaa. Shamso 
on tuttu kasvo puistojuhlistamme, joissa hä-
nen tekemänsä sambusat aina menevät kuin 
kuumille kiville. Marraskuun alussa Mestassa 
onkin viikonloppu, jolloin Shamso kumppa-
neineen opettaa MLL:n äideille, kuinka sam-
buseja tehdään. Mikä mainio idea ihan kurs-
siksikin muokattavaksi. 

Keskustelun kirjasivat Elisa Lehtonen ja 
Erkki Korhonen

Kuvassa vasemmalta 
Ismahan, Shamso ja Fardowsa. 
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Pihlajiston vajaasta kahdesta ja puolestatu-
hannesta asukkaasta (2486) oli tämän vuo-
den alussa vieraskielisiä eli muuta kuin suo-
mea, ruotsia ja saamea puhuvia 535 (22 %). 
Näistä suurin ryhmä olivat venäjänkieliset 
151 (6 %). Somalinkielisiä oli suhteellisen vä-
hän, vain kolmisen prosenttia ja viroa äidin-
kielenään puhuvia parisen prosenttia. 

Viikinmäen kahdesta ja puolestatuhan-
nesta asukkaasta (2567) oli tämän vuoden 
alussa vieraskielisiä 376 (15 %). Myös Viikin-
mäessä venäjää puhuvat olivat suurin vieras-
kielisten ryhmä 73 (3 %). Viron- ja somalin-
kielisiä oli Viikinmäessä yhtä vähän; kumpaa-
kin kieliryhmään kuului viitisenkymmentä 
henkilöä (parisen prosenttia).

Koko Helsingissä oli vieraskielisiä (14 %), 
suunnilleen saman verran kuin Viikinmäessä.  
Pihlajistossa vieraskielisten erityisesti venä-
jänkielisten osuus oli hieman suurempi kuin 
koko Helsingissä. Venäjänkielisiä oli koko 
Helsingissä kolmisen prosenttia, vironkieli-
siä pari prosenttia ja somalia puhuvia run-
saan prosentin verran eli suunnilleen saman 
verran kuin Viikinmäessä, mutta erityisesti 
venäjänkielisiä asui Pihlajistossa enemmän 
kuin Helsingissä keskimäärin. 

Erkki Korhonen

Vieraskielisiä koskevat tiedot kokosi tut-
kija Pekka Vuori Helsingin kaupungin tie-
tokeskuksesta

Vieraskieliset 
Pihlajistossa ja 
Viikinmäessä

Menetimme heinäkuussa jälleen 
yhden hallituksemme jäsenen Ju-
ho-Pekka Lumenin kuoltua sairas-
tettuaan lyhyen vaikean sairauden. 
Juho astui PNV:n hallitukseen äitin-
sä Anun jalanjäljissä. Jo ennestään 
hän oli meille tuttu mm. osallistut-
tuaan moniin retkiimme. Juholla oli 
velvollisuudentuntoinen ote asioi-
hin. Hän oli inhimillinen ja helposti 
lähestyttävä persoona. Hänellä oli 
ikänsä alueella pyörittyään paljon 
historiatietoa liki kolmenkymme-

nen vuoden ajalta. Mutta hän oli myös ahkera ja idearikas ja toi 
ystävineen uusia raikkaita ajatuksia toimintaamme. Mm. koululle 
päättäjäisaikaan myönnettävät stipendit olivat Juho-Pekan aloi-
te. Juholla oli helposti porukkaa koossa, kun tarvitsimme talkoo-
väkeä esimerkiksi juhliin ja lehden jakoon. Olimme järkyttyneitä 
35-vuotiaan yhteisömme aktiivisen jäsenen poismenosta, ja hä-
nen nimensä tulee usein vielä esiin eri tilanteissa. 

Elisa Lehtonen

IN MEMORIAM 
Juho-Pekka Lumen

Ilta hämärtyy
Ilta hämärtyy
pimeys ylle laskeutuu.
Väsynyt sielu rentoutuu
silmät ummistaen nukkuu.
Kyllä on pimeää!
Nähdä ei voi mitään.
Nukkumatti saapuu
olo rauhoittuu ja mieli uneen vaipuu.

Mirja Kärkkäinen
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TEKSTI ja KUVAT: 
Viestintäharjoittelija Mari Keski-Nisula / HSY

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon katot ovat saa-
neet uutta ilmettä. Puhdistamon katoille asennet-
tiin keväällä 2016 yhteensä 886 aurinkopaneelia. 
Paneelien myötä Viikinmäen jätevedenpuhdista-
mosta tuli Suomen viidenneksi suurin aurinkovoi-
mala. 

Pääosin kallion sisään rakennettu puhdistamo 
otettiin käyttöön vuonna 1994. Suomen ja Poh-
joismaiden suurin jätevedenpuhdistamo levittäy-
tyy Viikinmäen asuinalueen alle aina Jokeri-linjal-
le saakka. Viikinmäen puhdistamossa käsitellään 
paitsi Helsingin myös Vantaan keski- ja itäosien, 
Keravan, Tuusulan, Järvenpään, Pornaisten, Sipoon 
sekä etäisen Mäntsälän, eli yhteensä noin 800 000 
asukkaan, sekä alueen teollisuuden jätevedet. 

Jätevedenpuhdistus kuluttaa paljon energiaa. 
Vaikka Viikinmäen aurinkovoimala on mittava Suo-
men mittakaavassa, kattaa se puhdistamon säh-
könkulutuksesta vain 0,6 prosenttia. Viikinmäessä 
kerätään energiaa myös ottamalla lämpöä talteen 
jätevedestä ja ilmanvaihdosta sekä tuottamalla 
kaasua lietteen mädätteestä. Puhdistamo tuottaa 
nykyisin kaiken tarvitsemansa lämmön ja aurinko-
paneelien myötä kaikkiaan yli 70 prosenttia tarvit-
semastaan sähköstä.

Aurinkopaneelit maksavat itsensä takaisin n. 12 
vuodessa. Niiden käyttöajaksi on arvioitu 25 vuotta, 
ja huoltotarve on pieni. Energiainvestoinnit Viikin-
mäessä eivät ole ohi aurinkovoimalan rakentami-
sen jälkeen. Jätevedenpuhdistamoon on hankkeilla 
uusi ORC-laitteisto, joka ottaa talteen lämpöenergi-
aa puhdistamossa käytettävien kaasumoottoreiden 
pakokaasuista ja muuttaa sen sähköenergiaksi. 

Kuva 1. Suomen ja Pohjoismaiden suurimman 
jätevedenpuhdistamon katot täyttyivät aurin-
kopaneeleista.

Kuva 2. Viikinmäen aurinkovoimala on Suomen 
viidenneksi suurin.

Kuva 3. Harjannetie 44:n viisto katto nousee 
taustalta.

Aurinkopaneelit valtasivat 
Viikinmäen jäteveden-

puhdistamon katot

�

�

�



9

suunnitelmassa sisältöjen sijaan 
korostetaan taitoja, joita opitaan 
muun muassa ilmiöiden tutkimi-
sen avulla. Oppimisen ilo ja ongel-
manratkaisutaidot sekä oppilaan 
oma aktiivinen rooli ovat keskiössä. 
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 
luontevana osana opiskelua ja ai-
kuisten työtä on itsestäänselvyys 
tänä päivänä. Helsinki on onneksi 
tarjonnut pitkään hyvät mahdolli-
suudet ammattitaidon kehittämi-
seen tällä saralla. Yritän kuitenkin pysyä mukana itsenäisestikin opiskellen. 
Omat, nyt jo aikuiset lapsenikin ovat apuna kun pitää ottaa haltuun sovelluk-
sia tai sosiaalista mediaa. Usein siis me aikuiset opimme nuoremmiltamme. Se 
on paljolti myös uuden ajattelun mukaista laajemmin, opettajakin on oppija 
oppimistilanteissa. 
Opetussuunnitelmassa arvioinnin osuutta, lähinnä lomakkeita, työstetään 
vielä tänä lukuvuonna. Merkittävää on, että arvioinnissa panostetaan edisty-
misen ja koko oppimisprosessin arviointiin. Kokeitakin toki pidetään edelleen, 
mutta laaja-alaisten taitojen oppiminen on keskiössä. Oppilaan oma osalli-
suus ja myös vertaisarviointi on vahvasti mukana. Ensi keväänä oppilaat saa-
vat ensimmäisen kerran uuden opetussuunnitelman mukaisen todistuksen. 
Pihlajistossa isoimmat oppilaat tulevat edelleenkin saamaan numeroarvioin-
nit todistuksessaan. Tähän päädyttiin mm. huoltajilta asiaa kysymällä viime 
lukuvuonna.

Mitkä tulevat olemaan lähiajan suurimmat haasteet työssäsi?
– Uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen käytäntöön työllistää kaikkia 
kouluja juuri nyt. Meillä Pihlajiston ala-asteella kahdessa eri koulurakennuk-
sessa toimiminen asettaa omat haasteensa, teemme käytännön järjestelyjä ja 
kehittämistä yhteisen toimintakulttuurin suhteen. Lähivuodet ja jo nyt tulee 
ajankäytöllisesti paljon resursseja vaatimaan Pihlajistontien rakennuksen pe-
ruskorjauksen alkaminen tammikuussa 2019. Rehtorin tehtävä on olla tiiviisti 
mukana pedagogisessa suunnittelussa.

Entä onko sinulla jokin oma visio koulun tai opetuksen kehittämiseksi 
juuri näissä kouluissa? 
– Tämän hetken lapsilla tulee olemaan paljon haasteita aikuisuudessaan 
muuttuvassa maailmassa. Toivon koulumme antavan turvallisen ja innosta-
van oppimisympäristön, missä aktiiviset oppilaat tekevät töitä yhdessä kehit-
tyäkseen tulevaisuuden osaajiksi ja henkilökunta on avoin haasteille sekä in-
nostunut työstään. Hyvä lähikoulu on parhaimmillaan juuri tällainen.
 

Ehditkö vapaa-aikanasi harrastaa vielä jotakin vai viekö työ kaiken aikasi?
– Liikunta, mökkeily saaristossa ja sienestys ovat palautumiskeinojani. Ra-
kastan matkustelua ja pidän viikonloppujen kiireettömästä ruuanlaitosta. Työ 
vie niin paljon aikaa kun vain sille antaa, sitä on pakko rajata.

Onko sinulla tulevaisuudenhaaveita? 
– Pidän meidän työtämme koulussa todella tärkeänä. Toivottavasti saan näh-
dä niin lasten kuin aikuistenkin Pihlajiston, Viikinmäen ja koko Helsingin ku-
koistavan ja yhteisöllisyyden valtaavan lisää alaa.

Toivotamme Heli Lehtisen tervetulleeksi tänne, hänelle jo tuttuihin maise-
miin Pihlajistoon ja Viikinmäkeen tekemään tärkeää ja vaativaa rehtorin työ-
tään. Paljon onnea ja voimia siihen!  Tehkäämme yhteistyötä aina, kun asiat 
niin vaativat tai kun se on muuten vain mukavaa kaikille osapuolille! 

Hyvää päivää, rouva Rehtori, kuka olet ja mistä tulet?
– Olen Heli Lehtinen, aloitin rehtorin tehtävissä Pihlajiston ala-asteella elo-
kuun alussa. Edellinen työpaikkani oli viimeiset seitsemän vuotta Kontulassa 
ja Vesalassa Itä-Helsingissä, sitä ennen Kannelmäessä, missä ennen rehtorina 
aloittamista työskentelin luokanopettajana parisenkymmentä vuotta.
 

Oliko opettaja toiveammattisi jo lapsena?
– Ei varsinaisesti. Taisin haaveilla eläinlääkärin työstä. Harrastukseni ja va-
paa-ajan toimeni veivät kuitenkin pikku hiljaa lasten ja koulutuksen pariin, 
luokanopettajan opinnot tuntuivat luontevilta. Myöhemmin kiinnostus hal-
lintoon, kehittämiseen ja johtamiseen veivät minut rehtorin pestiin.

Mikä sai sinut hakemaan rehtorin paikkaa juuri Pihlajiston koulusta?
– Viihdyn rehtorina nimenomaan ala-asteen koulussa ja Pihlajisto on mieles-
täni juuri sopivan kokoinen ja tyyppinen yksikkö. Omat aiemmat kouluni ovat 
olleet paljolti samankaltaisia. Koulun sijainti on mitä mainioin ja on mielen-
kiintoinen haaste pureutua kahdessa eri rakennuksessa toimivan koulun ke-
hittämiseen.

Olivatko Pihlajisto tai Viikinmäki sinulle ennestään tuttuja paikkoja? 
– Lapsuudesta kyllä, olkoonkin, että siitä on kulunut jo tovi. Olen asunut lap-
suuteni joen toisella puolella Veräjämäessä, myöhemmin Oulunkylän puo-
lella. Koiraharrastajana lenkkimaastot joen molemmin puolin ovat tuttuja 
ja rakkaita. Paras ystäväni kouluaikana asui Pihlajamäessä, ja olinpa yhden 
kesän siellä R-kioskilla kesätöissäkin. Isäni harrasti urheiluammuntaa, joten 
Viikinmäki silloisessa asussaan oli tuttu. Olen asunut oikeastaan koko elämäni 
muutamien kilometrien etäisyydellä näiltä seuduilta.

Oletko jo ehtinyt  tutustua uusiin kouluihisi? Nehän ovat molemmat 
hyvin  uudenaikaisia,  Pihlajiston koulu silloin aikoinaan  ja sen sivukoulu 
Viikinmäessä tänä päivänä? Entä oppilaisiin, minkälaisia lapsia meidän lä-
hiössämme  opiskelee?
– Koulurakennukset ovat toki tuttuja pääpiirteissään, mutta opin koko ajan 
uutta, kuuluuhan rehtorin tehtävään myös paljon kiinteistöön liittyviä asi-
oita. Pihlajiston rakennus on menossa kahden vuoden kuluttua perusparan-
nukseen ja sen suunnittelun jo käynnistyttyä vauhdilla, on rakennus tulossa 
hyvinkin tutuksi. Koulutalo on tosiaan ollut aikaansa edellä jo alun perin.  Se 
mahdollistaa juuri uuden opetussuunnitelman mukaisia joustavia oppimisen 
tiloja. Tuskin maltan odottaa, miten perusparannus vielä kohentaa rakennus-
ta ja luo uusia käyttömahdollisuuksia. Viikinmäen hieno ja mielenkiintoinen 
rakennus on ihanan viihtyisä ja kotoinen niin oppilaille kuin henkilökunnalle-
kin, todellinen monitoimitalo!
Pihlajiston ala-asteen oppilaat ovat tavallisia helsinkiläislapsia. Luokissa vie-
raillessani ja käytävillä tapaan luontevan fiksusti käyttäytyviä iloisia koulu-
laisia.
Tähän kohtaan on lisättävä, että koulussamme on erinomaisen aktiivinen 
vanhempaintoimikunta, joka tekee ensiluokkaista työtä lasten hyväksi. Lisäk-
si vireä asukasyhdistys alueella on hieno yhteistyökumppani, tavoitteemme 
ovat paljolti samankaltaisia. Kun tähän vielä lisätään koulun osaava ja mu-
kava henkilöstö, on työ lähtenyt mukavasti käyntiin. Ari Vainikka jätti ”suuret 
saappaat”, mutta hyvät askelmerkit!

Saamme jatkuvasti seurata tiedotusvälineistä uutisia koululaitoksen 
ja opetusmenetelmien uudistuksista, mm. digiloikka on uusin termi, jonka 
itse olen oppinut. Entä loppuvatko numeroarvostelut nyt kokonaan? On var-
maan haastavaa niin opettajille, kuin myös rehtorille, pysyä tässä kehityk-
sessä mukana. Miten se oikein onnistuu?
– Olemme tosiaan tällä hetkellä suuressa murroksessa, kun uudessa opetus-

Meidän koululla on uusi rehtori
TEKSTI JA KUVA: Marjatta Tahvanainen
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Sukututkimus 
on hauska harrastus – osa 3
Olen kirjoittanut aiemmin sekä tavallisesta 
eli perinteisestä sukututkimuksesta että uu-
demmasta, dna-sukututkimuksesta. Näistä 
aikanaan lisää, mutta nyt teemme muunlai-
sen retken menneisyyteen. 

Kirkonkirjojen henkikirjojen eli rippikirjo-
jen, vihittyjen, syntyneiden ja haudattujen 
lisäksi arkistoista voi löytää perukirjoja. Pe-
rukirjatietoa voidaan käyttää monella tapaa 
avuksi sukututkimukseen. 

Sukututkimusharrastukseni alkuaikoina 
etsin kiihkeästi perukirjoista ketkä olivat esi-
vanhempieni muita lapsia ja perillisiä saa-
dakseni sukututkimukseeni kattavia listoja 
perheistä. (Kaikista sukulaisista ei tosin löy-
tynyt perukirjoja). Ja sitten menin kiireesti 
arkiston kirkonkirjoja lukemaan ja etsimään 
mainittujen ihmisten syntymätietoja ym. Ar-
kiston koneille oli varauslista ja saman päivän 
aikana erittäin tiukasti rajattu aika olla luke-
massa mikrofilmilaitteella ja useinkin piti 
luovuttaa katselulaite seuraavalle varaajalle 
tietenkin juuri kun oli löytänyt tai mielestään 
löytämäisillään jotain erittäin tärkeää... Nyt 
kun tietoja on tullut internettiin, harrasteli-
ja voi olla omalla (tai kirjaston) koneella rau-
hassa etsimässä (ja hyvällä onnella löytää-
kin) esivanhemmistaan uutta tietoa. 

Perukirjan ensimmäisellä sivulla lukee ket-
kä ovat olleet laatimassa perukirjaa, paikka 
ja edesmenneen nimi sekä perillisten nimet. 
Sitten seuraa ankara kehotus pesänhaltijalle 
ilmoittaa kaikki tiedot niin kuin ne ovat olleet 
vainajan kuolinhetkellä. Aloittaessani suku-
tutkimusta minulle riitti tämä ensimmäinen 
sivu. Nimittäin olen suomenkielinen ja peru-
kirjathan olivat ruotsiksi pitkälle 1860 luvulle 
asti myös ihan suomenkielisellä seudulla. 

Luen tässä kirjoittaessani kuitenkin suo-
menkielistä perukirjaa ja tässä vaiheessa tu-
lee jo mielikuvituskin avuksi kun 1883 tam-
mikuussa kuolleen esiäitini perukirjassa lu-
kee että lehmien nimet ovat olleet Tähdikki 
ja Omena. Tähdikkiä ja Omenaa on huudeltu 
iltaisin tulemaan kotiin, niitä on esiäitini aa-
muin illoin lypsänyt ja saanut maitoa lapsil-
leen. Hevonen, pari lammasta, sika ja porsas. 
Höyhentyynyjä on ollut toistakymmentä, 
mutta yhtään kanaa ei ole. Olisikohan niin, 

että niitä ei aina saa hengissä talven yli, ko-
vaa on ollut elämä tuohon aikaan. 

Kuvittelen tuon perusteella esivanhem-
pien elämää talvisena päivänä. Aikaisin aa-
mulla äiti laittaa piisiin tulen ja huone al-
kaa lämmetä. Isä on päivät metsätöissä. Äiti 
ottaa pienimmät mukaan navetalle, laittaa 
heidät jatkamaan uniaan heinäsuovaan ja 
ruokkii eläimet (pari lehmää, hevonen, pari 
lammasta ja tietenkin jouluporsas) ja alkaa 
lypsää muutamaa lehmäänsä. Hän vie lypse-
tyn maidon kylmään, siivoaa navetan ja läh-
tee lapsineen takaisin sisälle laittamaan aa-
mupalaa perheelle, ruispuuroa ja puolukkaa. 
Appivaari on kamarissaan jo odottelemas-
sa ja saa hoidon ja ruoan. Äiti jatkaa töitään 
rukin ääressä, kehrää erän lankaa valmiiksi 
ja ottaa kutimen ruoanlaiton lomassa. Toi-
sinaan isoin lapsi lähtee koulutielle; poikke-
uksellisen aikaisin oli tuolla kylällä arkiston 
ja historiakirjojen mukaan kouluopetusta 
talojen tuvissa jo ennen koulun rakentamis-
ta 1800 -luvun lopulla. Iltapäivällä äiti ruok-
kii eläimet, luutii polun, hakee kaivolta vettä 
sekä navettaan että tupaan, käy välillä sisäl-
lä laittamassa ruokaa, syöttää lapset ja appi-
vaarin, syö itsekin ohimennen ja lähtee taas 
lypsylle. Illalla jatkuu käsitöiden teko ja muut 
työt. Johonkin aikaan illasta isä kotiutuu 
metsästä, hoitaa hevosen ja tulee yönseu-
duksi nukkumaan. Pahimpaan pakkasaikaan 
toivon esi-isäni olleen edes osan päivää jos-
sain sisätöissä; höyläpenkillään puukäsitöitä 
tehden, astioita, tiinuja, saaveja, reenjalak-
sia ym.  Jos on lauantai, lämmitetään sauna 
ja saunavedet, saunotaan ja käydään levolle. 
Äiti pyykkää vielä viikkopyykin öljytuikun va-
lossa. Tupa hiljenee.

Takaisin esiäidin perukirjaan. Ensin luetel-
laan arvokkaimmat tavarat. Kultaa eikä ho-
peaa näy olevan, mutta on seinäkello ja kaksi 
virsikirjaa. Messinkisiä kynttilänjalkoja on ol-
lut kolme, samoin messinkinen hevosenkello, 
muutama tinalusikka ja teelusikka, kuparista 
on ollut kattila, naappu ja kahvipannu. Läk-
kisiä mukeja muutama, samoin öljylamppu, 
lyhty ja sihvilä ja malminen muurpata ja pata 
sekä paistinpannu. Pari pöytäveihteä, 4 lau-
tasta, lekkeri, kahvimylly, kahvirännäri. Seu-

raavaksi luetellaan arvokkaimpia (siis mies-
ten) työkaluja eli tahko, kirves, viitake, piilu, 
sirppejä ja vesuri, justeerisaha ja käsisaha. 
Härkähöylä, käsihöylä, pura, näväri, hohti-
met, vitjat, viila, kovasin, alasin ja ranstakka. 
Höyläpenkki. Arra, vältti ja kaskiarra. Hara. 
Puuastioita, lypsinkiulu, tiinuja eri käyttöön 
(vesi-, kala-, maito-), maitokehlo, piimäsaa-
vi, kirnu, tuoppeja. Hevosen suitset, tolkka, 
länget ja luokka. Lehmänkello. Kalanpyydyk-
siä; riimuverkko, rysä, merta, nuotta köysi-
neen, nuottavene, karnavene. Muutama sän-
ky, pöytä ja tuoleja ja senkki ja kistu, rukki. 
Pari täkkiä. Villahame ja pumpulihame, kirja-
va liina ja talvipalttoo, sukkia, lankoja, virkat-
tu liina, lampaannahka. 

Olen kotoisin maalta, joten perukirjassa 
olevat tavarat voivat tuntua aivan maalaisil-
ta, mutta itse asiassa Pihlajistokin oli maa-
seutua vielä sata vuotta sitten peltoineen, 
tupineen, puutarhoineen, navettoineen. Vii-
kinmäessä kasvoi metsää ja marjat saatiin 
kerättyä sieltä. Ja varmaan rysät ja nuotat oli-
vat kalastaessa käytössä täälläkin. Näveristä 
ja muutamasta muusta perukirjassa olleesta 
esineestä minulla ei ole aavistustakaan, mitä 
ne olivat tai mihin niitä käytettiin. 

Meillä kaikilla on useampi esivanhempi 
tuonne 130 vuoden taakse mennessä. Kai-
kilta ei valitettavasti ole perukirjoja säilynyt. 
Etsin nimittäin aluksi tähän juttuun tietyn 
suutarin perukirjaa, mutten löytänyt. Olen-
han suutarin tyttären tyttären tytär Mirjam 
Vihavainen. 

Sukututkimuksesta lisää http://wiki.narc.fi/
portti/index.php/Teema:_Sukututkimus
Perukirjoista lisää http://wiki.narc.fi/portti/
index.php/Perukirjat
Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen 
internet sivut http://www.sukuhistoria.fi/
sshy/index.htm
Suomen Sukututkimusseura http://www.
genealogia.fi/
Näveri onkin napakaira, katso https://www.
finna.fi/

TEKSTI ja KUVA: Mirjam Vihavainen
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Muistatko?
Olipa kerran Aarteiden kirjat, satu Punahilkasta ja Kolmesta pienestä porsaasta, satuja Hölmöläisistä, 
Satu-setä Topeliuksen sadut esim. Sampo Lappalainen, Grimmin sadut… Oli äiti tai isä, sisko tai veli, täti, setä tai 
eno, isoäiti tai isoisä, kummi, naapurin täti tai setä. -Hän luki sinulle. Sait mielkuvituksesi siivin kulkea monen ihmeellisen 
asian äärelle. Opit tietämään vaikkapa hyvän ja pahan kamppailuista. Monet eläinsadutkin olivat hyvin opettavaisia.

Muistatko?
Opit lukemaan ja sait itse matkustaa mielikuvituksesi siivin moneen ihmeelliseen paikkaan. Koulun kirjastossa/lainastossa 
-niin muistan ainakin meillä maalla- oli kirjat päällystetty paksulla ruskealla kauppapaperilla. Kirjan selässä oli vain opet-
tajan mustekynällä tekemät kauniit kortistonumerot ja kanteen hän oli kirjoittanut kirjan ja tekijän nimet. Kansikuvat ja ta-
kakannen tekstit olivat täysin piilossa. - Se ei haitannut lainaamista. Mielikuvituksen siivin pääsimme matkoille Viisikkojen 
maailmaan, Anna-kirjat saivat herkistymään. Iloinen tyttö -Pollyanna- oli aivan omaa luokkaansa. Arvid Lydeckenin kirjat 
olivat jännittäviä -Suomenlinnan sankari ja Suomenlahden risteilijä ehkäpä Santeri Ivalon Erämaan taistelu.

Muistatko?
Kun omat tai sukulais- tai kummilapset kasvoivat, sait taas tilaisuuden sukeltaa mielikuvituksen maailmaan. Tiitiäisen sa-
tupuu ja Pikku Pegasos tulivat ehkä tutuiksi lorutusikäisen kanssa ja ehkäpä vähän vanhemman lapsen kanssa Pikku Put-
te mustikkametsässä, Täti Vihreä Täti Ruskea Täti Sinipunainen... Eemelin metkut sai aikuisenkin pysymään hereillä. Mauri 
Kunnaksen Koiramäki-kirjat olivat mielenkiintoista luettavaa kaikkine tarkkoine kuvituksineen ja Herra Hakkaraisen uniseik-
kailuineen. Fedja-setä, kissa ja koira, Ronja Ryövärin tytär ja Veljeni Leijonamieli opettivat erilaisuudesta, suruista, iloista ja 
selviämisestä.

Muistatko?
Nyt minä haluaisin muistuttaa sinua -ukki, mummi, täti, setä, eno, kummi- lukemaan lähelläsi olevalle pienelle ihmiselle. 
Jos kuuntelijasi on pieni, aloita pienistä tarinoista. Kirjastosta voit lainata loru- ja kuvakirjoja. Kun kuuntelijasi kasvaa, voit 
siirtyä vaativampaan tekstiin. Voi myös antaa lapsen lukea välillä sinulle tai luette vuoron perään. Välillä voitte tietenkin 
myös kuunnella kirjaäänitteitä. Ne ovat useimmiten näyttelijöitten lukemia ja niitä aikuinenkin jaksaa kuunnella ja viihtyä 
kirjan/sadun maailmassa.

Muistatko?
Milloin itse luit kirjaa/kirjan? Olet malli lähelläsi olevalle lapselle. Oikeaa kirjaa ei voita mikään! On tutkittu, että e-kirjat eivät 
olekaan niin suosittuja kuin niistä ennustettiin tulevan. Jos aina ei ole mahdollisuutta ottaa kirjaa käteen, sinäkin voit välillä 
kuunnella äänikirjoja. Niitäkin lukevat taitavat näyttelijät.

Muistatko?
Kun luit/luet kirjan, et malttanut/malta lopettaa kirjaasi millään. Mielikuvituksesi siivin matkustit/matkustat kauas pois 
-maantieteellisesti tai ajassa. Haluathan, että lähelläsi elävä pieni ihminen saisi samankaltaisen kokemuksen. Hänen em-
paattisuutensa kasvaa ja ymmärryksensä muista ihmisistä ja kansoista. Samalla kasvaa hänen sanavarastonsa.

Muistathan?
Meillä Suomessa on vielä hyvin asiat - maailmassa on vielä arviolta 750 miljoonaa lukutaidotonta aikuista! Suomessa on 
lukutaito siis korkealla tasolla. Mutta Suomi ei pysy Pisa-tutkimuksessa lukutaidon maailman kärkimaana, jos emme pidä 
lukutaidostamme huolta. Lukemaan oppii vain lukemalla! Uuslukutaidoton ymmärtää huonosti lukemansa tekstin. Mitä 
monimutkaisemmassa maailmassa elämme, sitä monipuolisempaa lukutaitoa tarvitsemme. Lukemalla voimme sivistyä ja 
osoittaa sivistyneisyyttämme, viihtyä ja paeta tasaista arkeamme vieraisiin maailmoihin.
Kun sinulla on kirja,et ole milloinkaan yksin.

Olipa kerran…

On nyt.

Mukavia lukuhetkiä!

Muistathan?

toivottaa Irma Mattila

Olipa kerran...
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Pihlajamäen nuoriso-
puiston kesä 2016
Nyt kesä on virallisesti ohi kun Nuorisopuistokin on sulkenut ovensa tältä vuodelta viimeis-
tä kertaa. Tänä vuonna Nuorisopuiston porukkaan kuului pari vanhaa konkaria Tommi Ri-
patti ja Ville Laitinen alkuvuodesta, sekä Erkki Laukkanen loppuvuodesta. Lisäksi puiston 
pyöritysvastuussa oli kahdeksan 19-25 vuotiaan nuoren porukka. Tämä oli Nuorisoasiain-
keskuksen, Stadin Ammattiopiston ja Ohjaamo Helsingin yhteinen työllistämisprojekti, jos-
sa nämä nuoret aikuiset olivat aluksi työkokeilussa ja sitten tuetusti palkkatuella ja pääsivät 
tutustumaan nuoriso-ohjaajan ammattiin ja työnkuvaan. Tämä kahdeksan nuoren poruk-
ka oli Anssi, Roger, Ahmed, Heikki, Teemu, Uthe, Jeli ja Iris. Suuri osa porukasta oli jo etu-
käteen kiinnostunut nuorisotyöstä ja pari heistä pääsikin työjakson aikana opiskelemaan 
alaa. Jokainen heistä sai tästä arvokasta työkokemusta ja mieleenpainuvia kokemuksia 
nuorisotyön parissa. Nyt Marraskuun ajan he työskentelevät vielä Viikin nuorisotyöyksikön 
alueen eri nuorisotaloilla; Pihlajiston Mestassa, Pihlajamäen nuorisotalolla sekä Viikin uu-
della nuorisotalolla.

Nuorisopuisto on toiminut vuodesta 2009. Se sijaitsee Savelanpuistossa ja koostuu tyt-
töjen puistosta, freestyleparkista, laajoista nurmialueista, sekä pääasiassa kesäisin auki 
olevasta Aurinkokahvilasta. Puisto on aikoinaan suunniteltu ja toteutettu yhdessä alueen 
nuorten kanssa ja tehty vastaamaan heidän toiveitaan ja mielenkiinnon kohteitaan.  Har-
rastusmahdollisuudet puistossa ovat laajat, sillä siellä pääsee muun muassa scoottaamaan, 
skeittaamaan, ajamaan bmx:llä, keinumaan erilaisissa keinuissa, pelaamaan jalkapalloa, 
korista, sählyä, pesäpalloa, frisbee-golfia  Lisäksi kahvilan ollessa auki on mahdollisuus lai-
nata erilaisia urheiluvälineitä ja pelejä kuten palloja, mailoja, frisbeetä, tikkaa, kortti- ja 
lautapelejä, lisäksi löytyy joitain bmx-pyöriä, skeittilautoja ja tietenkin niiden käyttäjille 
kypäriä ja suojia. Lisäksi tänä kesänä kahvilassa oli pleikkari ja pingispöytä. Joka vuosi puis-
tossa on hieman erilainen, riippuen budjetista sekä työntekijöiden osaamisalueista sekä 
asiakkaiden mielenkiinnonkohteista.

Puisto sopii kaikenikäisille kliseisesti vauvasta vaariin, sillä kahvilaan ovat kaikki terve-
tulleita, vaikkei puiston muista osa-alueista löytyisikään mielekästä puuhaa. Tänä vuonna 
olemmekin koittaneet muuttaa kahvilan toimintaa asukaskahvilamaisempaan suuntaan. 
Puisto on päivittäin suuren porukan käytössä, muun muassa harrastajien, perheiden, koi-
ranulkoiluttajien, palstalaisten ja lenkkeilijöiden suosiossa. Nyt vuoden lopussa tuleva keit-
tiöremontti toivottavasti yhä parantaa kahvilan tulevia palveluita. 

Tämän kauden aikana puistossa järjestettiin erilaisia turnauksia, Fifaa, pingistä, jalkapal-
loa, scoottausta  Kesällä parkilla oli kontti auki ja musiikit raikasivat harrastajille. Kontista 
sai myös lainaksi harrastuskamoja ja suojia. Lisäksi tämän kauden yksi myyntivalteistam-
me, suosituimmista ohjelmista on ollut graffiti-maalaus ja olemme pyrkineet siihen, että 
jokainen haluava on päässyt kokeilemaan maalaamista. Freestyle-park onkin yksiä niitä 
harvoja paikkoja Helsingissä, jossa graffiti-maalaus on sallittua ja näin voitkin nähdä siellä 
päivittäin vaihtuvia upeita taideteoksia. 

Yksi tämän kesän ehdottomista hitti-ilmiöistä on ollut kaikkien huulilla ollut Pokemon 
Go. Nuorisoasiainkeskus oli heti ajan hermolla ja järjesti ympäri Helsinkiä Pokemon Go- ta-
pahtumia esimerkiksi Kampin Narinkkatorilla, Itäkeskuksessa, Viikinmäessä ja Pihlajamä-
essä. Puiston porukka oli mukana auttamassa ja myös itsenäisesti järjestämässä näitä ta-
pahtumia. Tapahtumat keräsivät suuria määriä nuoria ja vähän vanhempia pokemonhar-
rastajia ja aiheesta kiinnostuneita ihmisiä. Tapahtumissa oli muun muassa tietovisoja, DJ, 
Pokemon-kierroksia, karkkia, latauspisteitä ja Pokemonien piirtelyä pöytiin. 

 
Seuraa Nuorispuistoa somessa:
Facebookissa: Pihlajamäen nuorisopuisto 
Instagramissa: nuorisopuisto

Aurinkokahvila 
sai tänä vuonna nimen.

Freestyle-park 
on suosittu 
ajanviettopaikka 
harrastajien 
keskuudessa.

<  Tyttöjen puis-
tossa viihtyy niin 
isommat kuin 
pienemmätkin.

>  Fifan 
pelaaminen 
käynnissä.

<   Nuorisopuis-
tossa kaikki ha-
lukkaat pääsivät 
kokeilemaan 
graffiti-maala-
usta.

Pokemon Goes 
Narinkkatori.

Pokemon Goes Itis.
TEKSTI ja KUVAT: Jeli Videnoja-Tamang
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Naisten ja tyttöjen futisjuhlaa!

Pihlajamäkeläisen PK-35:n nais- ja tyttö-
jalkapalloilulla kulkee kovaa. Vuosi 2016 on 
etenkin seuran vanhimmille ikäluokille ol-
lut yhtä juhlaa. Peräti kolme punamustien 
joukkuetta voitti kauden päätteeksi Suomen 
mestaruuden.

Vantaan puolella toimiva naisten liiga-
joukkue varmisti sarjavoittonsa jo kaksi kier-
rosta ennen kauden päätöstä sekä kaatoi 
Respect Suomen Cupin loppuottelussa FC 
Hongan. Kyseessä oli PK-35 Vantaan histori-
an kolmas tuplamestaruus.   

– Joukkueen rakentaminen aloitettiin jo 
pari vuotta sitten. Tiesimme muutamien van-
hempien pelaajien kenties lopettavan, joten 
nostimme täksi kaudeksi nuoria mukaan. 
Saimme palkinnon, jota olimme hakeneet jo 
pitkään, naisten päävalmentaja Jari Väisänen 
sanoo.

– Ensi kaudella on tärkeää asettaa tavoit-
teeksi, että olemme entistä valmiimpia kan-
sainvälisiin peleihin. Huipulle on pitkä mat-
ka, mutta etenemme porras kerrallaan.

PK-35:n B-tytöt voittivat Suomen mes-
taruuden varsin ylivoimaisen kauden päät-
teeksi. Joukkuetta seuraikoni Rami Rantasen 
kanssa valmentava Anne-Maria Weckström-
Rantanen korostaa pelaajien esimerkillisen 
sitoutumisen merkitystä.

TEKSTI: Mitri Pakkanen
KUVA: PK-35:n arkistosta

– Tytöistä aisti koko ajan, että he haluavat 
imeä kaiken mahdollisen opin. Me valmen-
tajat pyrimme tietysti tarjoamaan heille ke-
hitykseen ja pelien voittamiseen tarvittavat 
työkalut. Kertoo paljon, että peräti kolme-
toista pelaajaamme on pelannut tyttömaa-
joukkueissa, Weckström-Rantanen kertoo.

PK-35:n kolmas Suomen mestarijoukkue 
on tyttöjen 2001 syntynyt ikäluokka, joka 
voitti kesällä Vantaalla pelatun Laura Kalma-
ri -turnauksen. On hyvin mahdollista, että 
tulevina vuosina ryhmästä nousee pelaajia 
aina naisten liigatasolle saakka.  

– 01-ikäluokan suomalaiset kärkijoukku-
eet ovat oikein hyviä, mutta niiden jälkeen 
tasoerot ovat aika suuria. Esimerkiksi turna-
uksen alkulohkopeleissä emme kohdanneet 
juurikaan vaikeuksia, punamustien pääval-
mentaja Jeff Barck näkee.

PK-35:n menestys ei rajoittunut kolmeen 
Suomen mestaruuteen, vaan niiden lisäk-
si punamustien toinen naisjoukkue varmis-
ti syksyllä nousunsa Nelosesta Kolmoseen. 
Seuran lukuisilla nuorilla tyttöpelaajilla on 
siis useita hyviä vaihtoehtoja, mihin suun-
taan tähdätä tulevina vuosina.  

– Kaikki tämä menestys on tulosta pitkä-
jänteisestä työstämme. Tyttöfutisasiat ovat 
seurassamme hyvällä mallilla, PK-35:n pu-

heenjohtaja Ari-Pekka Määttä linjaa.
– Nyt tavoitteenamme on tietysti saa-

da laadukas toimintamme jatkumaan. Tätä 
kautta eri ikäluokkiimme liittyy lisää tyttö-
pelaajia, minkä ansiosta myös nuorimpien 
joukkueiden kehitys saa lisää virtaa. Tytöillä 
on ihan selvästi hyvä olla seurassamme. 

PK-35 toivottaa 
kaikki jalkapallosta kiinnostuneet 

tytöt ja pojat mukaan antoisan urheilu- 
ja liikuntaharrastuksen pariin! 

Seuran toiminnasta löytyy lisätietoja 
osoitteessa www.pk-35.fi

13
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Viikinmäen korttelitalon puiston 
elokuinen tapahtuma KUVAT: Anna-Liisa Järvo ja Elisa Lehtonen

Orkesteria odotellessa
Mirjami ja Antti Arabiasta

Nuorisoasiainkeskuksen katos

Asukasyhdistyksen 
pop-up kahvila

Royal Bollywood 

Dance Group

Kuvasatoa alkukesän 
Asikkala retkeltä

 Ruokailu Kahvila Hugo&Lillyssä

Sämpyläkahvit Kanavan Kunkussa

Puutarhatonttuja kartanon puistosta

Isännän Hugo von 
Heidemanin huone

Opastettu kierros Urajärven kartanossa

KUVAT: Elisa Lehtonen

KUVA: Pentti Tiistola
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Viikinmäki-Pihlajisto 
syyskuinen puistojuhla

Kuvasatoa alkukesän 
Asikkala retkeltä Puutarhatonttuja kartanon puistosta

Isännän Hugo von 
Heidemanin huone

Nallekopla esiintyi

Juhlapuheen piti Anni Sinnemäki

Intialaista tanssia esitti Royal 
Bollywood Dance Group

 Jukka-pappi järjesti tietokilpailun

Trubaduuri Simo

Paloauto ja poliisi paikalla

Keijo Purosuo lauloi Pauli Aaltosen säestyksellä

Polkuautoilua

KUVAT: Elisa Lehtonen ja Anna-Lisa Korhonen
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Tuomo Nenonen on aloittanut syyskuussa 
isännöitsijänä Pihlajistossa.

Tuomo kertoo:
”Olen viisikymppinen itähelsinkiläinen 

isännöitsijä. Aloitin Myyrmäen Huollon Pih-
lajiston konttorin isännöitsijänä syyskuussa. 
Isännöitsijänä olen toiminut yhdeksän vuot-
ta. Isännöin tällä hetkellä 12 taloyhtiötä ja 
niissä asuu n. 1100 asukasta.

Ensivaikutelma Pihlajistossa on ollut miel-
lyttävä. Kallioiset ja suuret tontit sekä hyvin 
hoidetut pihat ovat tehneet myönteisen vai-
kutuksen. Asiakkaat vaikuttavat rennon miel-
lyttäviltä. Alueen taloyhtiöiden haasteet ovat 
aika samanlaisia, koska ne on rakennettu 
1970-luvulla. LVIS –saneeraukset odottavat 
yhtiöissä yhtä lukuun ottamatta keskipitkäl-
lä aikavälillä. Kuntotutkimusten teettäminen 
auttaa remonttien ajoittamisessa.

Työskentelen Pihlajistossa ensi kertaa 
aluehuoltoyhtiössä. Ensimmäiset pari kuu-
kautta ovat olleet antoisia. Asiakkaat saavat 
palvelua todella lyhyellä vasteajalla, pitkään 
ei asukkaan tarvitse odottaa henkilökohtais-
ta palvelua alueen hyvin tuntevalta huolto-
mieheltä.

Työyhteisö on pieni ja henki on hyvä. Ajoit-
tain toimiston asiakaspalvelussa on jonoa ja 
sähinää, mutta hyvin on pärjätty. Sähköisten 
palveluiden käyttö tietysti helpottaa toimis-
ton ruuhkaa. 

Harrastan yhdistystoimintaa ja olen ollut 
monta vuotta Helsingin Ammatti-Isännöit-
sijät ry:n hallituksessa. Yhdistys järjestää yli 
400 jäsenelleen koulutusta ja virkistystä.” 

Toivotamme Tuomon tervetulleeksi jouk-
koomme. 

Myyrmäen 
Huollossa uusi 
isännöitsijä

Pokemon go! Se on tämän syksyn hittijuttu, joka on näkynyt myös leikkipuisto 
Salpausselässä. Eri-ikäisistä pokemonien ”metsästäjistä” on tehty havaintoja. 
Pokemoneja on löytynyt leikkipuiston alueelta ja lähistöltä. Koululaisten kanssa on 
keskusteltu pelin hyvistä puolista, kuten liikkuminen, ja huonommasta puolesta eli 
turvallisuuden unohtaminen esim. liikenteessä pelin tiimellyksessä. 

Ilo kasvaa liikkuen! Olemme koululaisten kanssa yhdessä pohtineet erilaisia liikuntamuoto-
ja, joita leikkipuistossa voi harrastaa. Näistä on koottu leikkipuiston seinälle ideanaru, josta voi 
käydä katsomassa itselleen mielekästä tekemistä.

Ilo liikkua! Aamupäivän avoimessa toiminnassa on pidetty torstaisin kuusi kertaa Ilo liikkua-
tuokioita, jotka ovat lapsen ja vanhemman yhteinen hyvän mielen liikuntahetki. Talvella ja ke-
väällä pidetään seuraavat kuusi kertaa. Myös leikkitoiminnankerho Kultakaloille on pidetty Ilo 
liikkua-tuokioita ja niiden lisäksi liikunnalliset pihaleikit ovat riemastuttaneet kerholaisia. 

Päivi, Tuuli ja Heli

Salpis liikkuu!

Vesikatko Pihlajistossa
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Salpausseläntiellä murtui 
vesiputki 17.10. Vettä haettiin 
ämpäreillä vielä illallakin.

Elokuun siivouspäivän kirppiksen myyjiä ostarin edustalla.       www.siivouspaiva.com

Elokuun siivouspäivä
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Kulmilta

Viikin kirjastossa tapahtuu 
talvella 2016-2017
✓Tutustu Wikipediaan –tilaisuus Viikin kirjastossa torstaina 1.12. klo 17-19.30. Wikimedia Suomen pu-
heenjohtaja Heikki Kastemaa kertoo Wikipediasta ja opastaa muokkauksen perusteisiin. Voit ottaa mu-
kaasi oman kannettavan tietokoneen tai käyttää kirjaston laitteita. Voit myös miettiä valmiiksi aihetta, 
josta haluaisit kirjoittaa artikkelin Wikipedia -tietosanakirjaan tai tulla muuten vain kuuntelemaan.
✓Lucian päivän markkinat järjestetään perjantaina 16.12. klo 10-14. Perinteisessä koko Infokeskuksen 
järjestämässä tapahtumassa joulumyyjäiset ja Lucia-kuoron lauluesitys.
✓Kirjaston lukupiirin vuoden viimeinen kokoontuminen on keskiviikkona 7.12 klo 17 - 18.30. Käsiteltä-
vänä on australialaisen Tim Wintonin kirja Maantiemusiikkia. Lukupiiri jatkuu kevätkaudella 15.2. alkaen. 
Lukupiiriin ovat tervetulleita uudet ja vanhat jäsenet!
✓Suositussa Novellikoukussa vietetään iltaa käsitöiden ja novellien parissa. Novellikoukku jatkuu keväällä 
joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 17.30-19.30.
✓Satutunnit jatkuvat 15.12. asti torstaiaamuisin klo 9.30. Joulutauon jälkeen satutunnit jatkuvat 
19.1. alkaen.
✓Viikin kirjastossa on alkanut uusi Lukuvalmentaja-palvelu. Lukuvalmentaja auttaa asiakasta löytämään 
lukemista. Lukuvalmennus sopii sinulle, jos et keksi tai ehdi etsiä itsellesi luettavaa, haluat laajentaa lem-
pikirjallisuutesi lajituntemusta tai vaikkapa tutustua johonkin ihan uuteen kirjallisuuslajiin. Lukuvalmen-
tajalle voi varata ajan joko sähköpostitse viikinlukuvalmentaja@hel.fi tai puhelimitse puh. 09 310 85071.
✓Helmikuusta alkaen kirjastossa palvelee jälleen suosittu Digitalkkari ajanvarauksella. Digitalkkarilta voi 
kysyä neuvoa tietokoneiden ja muiden laitteiden käyttöön.
Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa, Viikinkaari 11. www.helmet.fi/viikinkirjasto

Syksyinen sadonkorjuu
Syksy on saapunut.
Lehtiruska valtaa maasta tilaa.
Syksyn viileys on viluisen yllättänyt
kesäisen mielen joskus jopa pilaa.

Syksy on saapunut
sato runsas on talteen korjattu.
Pellon on sadosta tyhjennetty
maukkaat herkut on purkkeihin säilötty.
Metsään on varmasti poikettu
marjat, sienet koriin kerätty.

Onko tämä vain kuvitelmaa
syksyistä tunnelmaa
joka voi olla vain toisen unelmaa.
Kuinka moni syksyisen sadon korjaa.
Kuinka moni kaiken kaupasta valmiina ostaa.
Kumpaistakin tarvitaan syksyn antia maistamaan.

Mirja Kärkkäinen

Salpausseläntiellä murtui 
vesiputki 17.10. Vettä haettiin 
ämpäreillä vielä illallakin.

Viljo valloittaa
Hymysi valloittaa
askeleet vastaan tepsuttaa.
KUMMITÄTI TULI!
KUMMITÄTI TULI!
Hetki juuri tässä ja 
sydämeni täysin suli.

Tiedän että joku odotti
aidosti vastaan otti.
Syliini juosten kapsahti.
Ei ollut enää kiire mihinkään. 
Taas mennään käsi kädessä.  
Me kaksi  yhdessä.
Pallo kainalossa.
Kohta ollaan jo pelaamassa
kilpaa pallon perään  juoksemassa.
Ihana olet pieni hymysuu.
Unohtuu aika kaikki muu. 

Mirja Kärkkäinen
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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. 

                                        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

Adventtikonsertti
Helsingin Työväen Orkesteri
Solisti Heli Närhi, laulu
Johtaa Luis Ramirez

Pihlajamäen kirkossa (Liusketie 1)
sunnuntaina 27.11.2016 klo 18.30

Liput 12 e

Fresto Caféssa on laadukkaita 
muhkeita hot dogeja, Scanburger 
hampurilaisia sekä käteviä take away 
lounaita. 

Lisäksi tarjolla on Lavazza kahvia ja 
kahvin kanssa tarjottavia makeita ja 
suolaisia herkkuja, RAY:n pelit sekä tär-
keimmät autotarvikkeet.

PIHLAJISTO

PIHLAJISTONTIE 2, HELSINKI | 044 231 8711
MA-PE 6.00-22.00, LA-SU 8.00-22.00

Lehden toimituskunta kiittää kaikkia lehdessä mainostaneita!
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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. 

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
- havut, havuasetelmat, kranssit
- laaja valikoima hautalyhtyjä

Bremerin Kukka
Avoinna 

joka päivä

EST 1986

SKY-kosmetologi 
Tuija Hasu

UUSI OSOITE

Rapakiventie 10 D
00710 Helsinki
Puh. (09) 374 3584
www.kauneushoitolatuulikki.fi 

Meiltä myös lahjakortit!

www.verhoomo-hietala.fi

 

Kei$ö	avoinna	
	

Ma 	11:00	-	19:30	
Ti	-	Pe 	11:00	-	21:30	
La 	12:00	-	21:30	
Su 	12:00	-	19:30	

Lounas	arkisin	
11:00	-	15:00	

	
Puh.	050	–	3242209	info@ravintolakaski.fi	

 

Kei$ö	avoinna	
	

Ma 	11:00	-	19:30	
Ti	-	Pe 	11:00	-	21:30	
La 	12:00	-	21:30	
Su 	12:00	-	19:30	

Lounas	arkisin	
11:00	-	15:00	

	
Puh.	050	–	3242209	info@ravintolakaski.fi	

	 
 
 
 

 
 

Sinikan	jumpat	
keskiviikkoisin	klo	17-18	
ja	torstaisin	klo	14-15	

	
**********	

Café	Mesta	Pihlajisto		
on	avoinna	torstaisin		

klo	11	-	14.	
	

Nähdään	Mestassa,		
osoitteessa	Salpausseläntie	12C.	
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Laula joulu sydämeen!

Pihlajiston seurakuntakodilla                     
ti 6.12. klo 15 Itsenäisyyspäivän 
kauneimmat joululaulut. Glögit. 

Harjannetie 44:n kerhohuoneella              
ke 7.12. klo 18 Jouluinen lauluilta. Glögit. 

Pihlajamäen kirkolla:

Su 11.12. klo 16 Kauneimmat 
joululaulut lasten ehdoilla. 

To 15.12. klo 19 Kauneimmat 
joululaulut. Kirkon kuoro.

La 24.12. klo 15 Perheiden 
aattohartaus.

La 24.12. klo 23 Jouluyön messu.

Su 25.12. klo 16 Joulupäivän 
musiikkipitoinen hartaus. Joulukahvit.

PYYDÄ MEIDÄT KOTIKÄYNNILLE

Tiina Mikkola
Kiinteistönvälittäjä, 

LKV, MyAT
044 722 4535

Satu-Maija Arvo
Myyntineuvottelija

050 309 9363

Sanna Ramolli
Kiinteistönvälittäjä, LKV

050 3020803

Petra Lagerblom
Myyntineuvottelija

040 761 8499

Jani Kylmänen
Kiinteistönvälittäjä, 

LKV, LVV, KiAT
050 386 6696

Aira Reinikka
Myyntipäällikkö, LKV

050 431 9770

Niina Raatikainen
Myyntineuvottelija

050 303 7636

Hanne Perola
Kiinteistönvälittäjä, LKV 

045 207 1441

Tarja Pykäläinen-Kazan
Kiinteistönvälittäjä, 

LKV, KiAT
045 890 2030

Raija Sandhu
Kiinteistönvälittäjä, LKV

050 386 6661

Kiinteistömaailma Viikki
Asuntoherttua Oy LKV
Viikinportti 2 (Prismaa vastapäätä)
00790 Helsinki
Puh. 044 744 7100
viikki@kiinteistomaailma.fi

Carita Piippo
Yrittäjä, toimitusjohtaja 

YKV, LKV
0500 814 664

Heidi Hirvensalo
Myyntisihteeri

Toivottaa menestystä loppuvuodelle ja 
onnea tulevalle vuodelle!

Huoltotuuraukset ja 
kiinteistöhuoltotarjouspyynnöt osoitteeseen

www.juhantalonmiespalvelu.fi 


