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Pääkirjoitus

keväällä 2014

Saimme kuin saimmekin lehden tänä keväänä. Tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta, moni ilmoittaja tuli taas mukaan ja ilmoituksellaan mahdollistaa lehden painamisen. Kiitokset kaikille lehteen kirjoittaneille, lehden jakajille ja lehdessä ilmoittaneille! Tänä vuonna
saimme taas kaupungiltakin pienen tuen, tosin kaupungin herrat yrittävät rajoittaa saadun
rahan käyttöä.
Lehti on tähän asti jaettu maksutta joka talouteen Pihlajistossa ja Viikinmäessä. Tänä vuonna
olemme päättäneet, ettei näin välttämättä ole. Viikinmäki on kasvanut isoksi ja jakajista on
ollut puutetta. Olemme neuvotelleet muutaman pisteen, josta jokainen voi halutessaan ottaa
itselleen oman kappaleen. Lehden voi noutaa esim. Alepan tuulikaapista, R-kioskista, seurakunnan tiloista Pihlajistossa, Nette's kampaamosta Viikinmäessä sekä Mestasta. Osaan
taloista lehti jaetaan edelleen. Joka tapauksessa lehti ilmestyy edelleen sähköisesti nettisivuillamme. Jos keksit lisää jakelupisteitä tai voisit jakaa lehteä, ota yhteyttä toimitukseen.
Kokeilemme nyt näin ja odotamme palautetta. Ota myös yhteyttä toimitukseen, jos sinulla on
ajatuksia lehden sisällöstä tai tulevaisuudesta.
Lehti on edelleen tehty amatöörivoimin ja talkoilla. Kiitos kaikille talkoisiin osallistujille.
Toivotan kaikille rentouttavaa ja lämmintä kesää, lataamme akkuja ja jatkamme taas syksyllä.
Anna-Lisa Korhonen, lehden koordinaattori

Asukaslehti on myös luettavissa
nettisivuillamme www.pihlajisto.com

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 2014:
Marjatta Tahvanainen, puheenjohtaja
marjatta.tahvanainen@gmail.com
Eeva-Liisa Arola, eeva-liisa.arola@suomi24.fi
Anna-Liisa Järvo, annjarvo@welho.com
Anna-Lisa Korhonen, sihteeri
anna_lisak@hotmail.com
Armi Kuusela, armi.kuusela@kotiportti.fi

Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi
Juho-Pekka Lumén, varapuheenjohtaja
80lumen@gmail.com
Silja Muuri-Möykky, sic@elisanet.fi
Maya Packalen, mayahatula@gmail.com
Janar Saar, DjGhetto5@gmail.com
Sulo Sallinen, sulo.sallinen@nic.fi

Terttu Tiitinen, tertiiti@welho.com
Mirjam Vihavainen, rahastonhoitaja
mirjam.vihavainen@gmail.com
Eila Hörkkö, toiminnantarkastaja
eila.horkko@kolumbus.fi
Laura Sumén, toiminnantarkastaja

Nettisivut www.pihlajisto.com: Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi
Pihlajisto-Viikinmäki Asukaslehti ilmestyy toukokuussa ja marraskuussa.

Toimitus:
Anna-Lisa Korhonen, koordinaattori, anna_lisak@hotmail.com
Marjatta Tahvanainen, marjatta.tahvanainen@gmail.com
Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi
taitto: Pia Tuononen/Painorauma Oy

Ilmoitukset:
Anna-Lisa Korhonen, anna_lisak@hotmail.com
Kati Sundell, kati.sundell@luukku.com
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Puheenjohtajan terveiset
Kesä tekee tuloaan, aikaisemmin kuin osasimme toivoakaan ja olemme saaneet jo nauttia muutamista ihanista hellepäivistä. Palmusunnuntaina Pihlajiston koulun perinteisillä Palmumarkkinoilla tapasin paljon tämän kylän asukkaita, jotka kyselivät, koska lehti ilmestyy ja koska lähdetään
retkelle. Nämä kummatkaan eivät tänä päivänä ole enää aivan itsestään selviä asioita ja niihin on tulossa
muutoksia, kuten olette saattaneet huomata. Viime vuonna otettiin käyttöön ehtojen asettaminen rahan käytölle,
ja tänä vuonna ehtona on, että avustuksia ei saa käyttää retkiin. Lautakunnan on helpointa kokouksissaan vain hyväksyä, mitä virkamiehet ovat ehdottaneet. Kyllä harmituksemme oli aluksi suuri, sillä retket ovat olleet suosituin toimintamuotomme. Suunnitelmissamme on kyllä tutustumiskäyntejä, jos vain muut resurssit riittävät.
Mestassa järjestimme yhdessä nuorisoasiainkeskuksen kanssa iloiset lastenjuhlat ja ne olivat pikkuväen ja vähän isompienkin
mieleen. Katsokaa vaikka kuvia tästä lehdestä, jos ette hoksanneet tulla mukaan! Syysjuhlat toteutuvat toivon mukaan ja kahdetkin
siivouspäivät eli koko kaupungin yhteiset kirpputorit touko- ja elokuun loppupuolella. Seuratkaa ilmoituksia eri puolilla lähiöitämme ja
netistä.
Putkiremontti, josta on edelleen kirjoituksia tässä lehdessä, tulee olemaan yksi meitä suomalaisia yhdistävistä kohtalonkysymyksistä tulevina vuosina. Enkä ollenkaan liioittele, sen tulette kokemaan ja näkemään. Tämä on vain alkua vanhemmissa taloissa, sillä yhä
useammissa taloyhtiöissä on tehty ja tehdään arvioita putkien kunnosta ja remontin tarpeesta lähivuosina. Jos vain jossain mainitseekin tuon sanan, niin jo tulee vastaus, että, ”niin meilläkin on, niin mun äidilläkin tai mun työkaverillakin oli tai on tulossa”. Kannattaa
siis lukea ja ottaa opikseen nämä kirjoitukset, sillä kokemuksista on oikeasti hyötyä, kun se aika koittaa.
Yhteinen kokemus yhdistää ihmisiä, niin naapureita kuin aivan vieraitakin ihmisiä. Lisäksi se kehittää muuntautumis- ja sopeutumiskykyä. Itse asun monen muun naapurini tavoin tällä hetkellä evakossa, mutta voin jo tässä vaiheessa sanoa, että putkiremontti on
useimmille rankka ja monitahoinen kokemus, mutta kun se on ohi, ovat parantuneet sekä ihmiset että putket.
Toivotan Hyvää Kesää kaikille pihlajistolaisille ja viikinmäkeläisille! Toivottavasti nähdään
”tutustumiskäynneillä” ja muissakin tilaisuuksissa. Jutellaan, kun tavataan, vaikka ei ennestään tunnettaisikaan! Vaikkapa siitä putkiremontista.
Marjatta Tahvanainen

Sisältö:
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TEKSTI ja KUVAT: Anna-Lisa Korhonen

Ikinuori taiteilija
Asukasyhdistyksen toiminnantarkastajana on jo muutaman vuoden ajan toiminut
Laura Sumén. Laura on asunut Pihlajistossa 25 vuotta. Hänen sydäntään lähellä
on aina ollut taideharrastus. Huhtikuussa hänen töitään oli esillä kaupungin virastotalossa Toisella linjalla liikennelaitoksen taidekerhon yhteisnäyttelyssä. Näyttelyssä oli esillä Lauran uusia
maalauksia ja keramiikkatöitä.
Taideharrastus on aina kuulunut Lauran elämään. Jo lapsena hän piirteli mielellään, nuorena hän tuotti enkelien kuvia.
Liikennelaitoksen taidekerhoon hän liittyi
miehensä kuoleman jälkeen vuonna 2001.
Nykyään hän käy neljä kertaa viikossa
tunneilla ja sen lisäksi tulevat viikonloppukurssit. Hän kertoo, että siellä tapaa
ihmisiä ja aina oppii jotain uutta. Lauran
kaunis koti on täynnä hänen omia taidete-

oksiaan, joihin kaikkiin liittyy tarina.
Toiminnantarkastajamme lähestyy 90
vuoden korkeaa ikää. Kun kysyn mikä on
hänen pitkän elämänsä salaisuus, hän

sanoo tarmokkaasti - liikunta. Hän on
aina liikkunut paljon, pyöräilyn hän lopetti
viime kesänä. Lenkkeily kaksi kertaa päivässä kuuluu päivän rutiineihin. Lisäksi
Laura kertoo, että syö terveellisesti, nukkuu hyvin yönsä ja harrastukset pitävät
virkeänä. Taideharrastuksen lisäksi hän
tekee käsitöitä. Välillä terveys reistaa,
mutta ei saa luovuttaa. Ihmisen täytyy
aina yrittää, siitä saa voimia.
Laura aloitti nuorena työuransa Lohjalla valokuvaamo Koistisen apulaisena.
Sieltä hän tuli Helsinkiin Nyblinin valokuvaamoon töihin. Liikennelaitoksella hän
aloitti kotiäitivuosien jälkeen ja työskenteli siellä parikymmentä vuotta, aluksi rahastajana ja loppuajan toimistossa.
Kaikessa näkyy miten tärkeää Lauralle
on estetiikka, hän pukeutuu tyylikkäästi ja
huolehtii ympäristön viihtyisyydestä, kotioven ulkopuolella kukkivat huhtikuussa
hänen istuttamansa narsissit.
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Pihlajamäen – Pihlajiston ja Savelan
metsien hoito alkaa
Yleisten töiden lautakunnassa on hyväksytty rakennusvirastossa
laadittu Pihlajamäen-Pihlajiston ja Savelan aluesuunnitelma.
Helsingin rakentamispalvelu STARA aloittaa tänä keväänä suunnitelman toteuttamistyöt.
Hakkuiden tarkoituksena on avata liian tiheään kasvaneet metsäalueet ja näin parantaa näköaloja ja kohentaa turvallisuutta.
Pihlajiston ja Pihlajamäen alueella tehtävällä pienpuuston hoidolla hoidetaan alueen merkittäviä luontoarvoja tuomalla kalli-
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oisten mäntyvaltaisten mäkien parhaimpia kohtia ja näkymiä
esiin. Näin parannetaan nuoren puuston ja pensaskerroksen elinvoimaisuutta ja puuston eri-ikäisrakennetta sekä avataan näkymiä sopivissa kohdissa.
Lisätietoja: Antti Kurkaa, Helsingin rakentamispalvelu STARA,
puh. (09)310 78805
Suunnittelu: Tiina Saukkonen, Helsingin rakennusvirsto, puh.
(09)310 38508

Ravintolapäivä
Ruokakarnevaali jossa kuka tahansa voi perustaa ravintolan päiväksi
TEKSTI: Elisa Lehtonen
KUVA: Sulo Sallinen

Ravintolapäivä on ruokakarnevaali, jonka aikana tuhannet ihmiset ympäri maailmaa perustavat ravintoloita
päivän ajaksi. Päivän tarkoituksena on
pitää hauskaa, jakaa uusia ruokakokemuksia sekä nauttia yhteisestä ympäristöstä porukalla. Tapahtumaa koordinoi joukko vapaaehtoisia yksityishenkilöitä, jotka myös ylläpitävät nettisivustoa http://www.restaurantday.
org/fi/. Ravintoloitsijana olet itse vastuussa kaikesta ravintolan pitämiseen
liittyvästä toiminnasta sekä oman ravintolapäiväsi onnistumisesta.

Ensimmäistä Ravintolapäivää vietettiin
Suomessa toukokuussa 2011. Nykyisin tapahtuma on maailman suurin ruokafestivaali, jota vietetään neljä kertaa
vuodessa sadoissa kaupungeissa ympäri
maailmaa.
Pihlajistossa oli ravintolapäivä toukokuussa 2013 ainakin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen tiloissa Nutassa eli
Mestassa, jossa järjestettiin vohvelibaari. Tarjolla oli vohveleita niin suolaisella
kuin makeallakin täytteellä. Asiakasmäärä oli aika pieni. Kokemuksena tapahtumasta jäi, että jos järjestää ravintolapäivänä tällaisen pop-up ravintolan, on
se syytä olla sellaisessa paikassa, jossa
luonnostaan liikkuu ihmisiä. Vohvelibaari olisi varmasti saavuttanut suuremman
suosion, jos se olisi ollut ulkona, eikä Nutan sisätiloissa – ilmojen puolesta se olisi
ollut mahdollista. Baarin löytäneet ihmiset olivat kokemaansa tyytyväisiä ja kannustivat järjestämään vastaavaa myös
tulevaisuudessa. Järjestäjät olivat myös
tyytyväisiä tapahtuman ilmapiiriin, ainoastaan pieni asiakasmäärä harmitti, siitä
huolimatta aiomme osallistua ravintolapäiviin myös tulevaisuudessa, kommentoi päivän järjestänyt Laukkasen Eki kaupungin nuorisotoimesta.

Asukasyhdistyksen kahvila Mestan lastenjuhlissa.
Kuvassa vasemmalta Eeva-Liisa, Marjatta, Anna-Liisa, Janar, Anna-Lisa, Mauri ja Terttu.

Miten ja mihin
ravintolapäivän perustaisi?
Mitä hauskempi ravintolaideasi on, sitä
paremmin se houkuttelee ihmisiä. Erikoisuudentavoittelu ei kuitenkaan ole itseisarvo – tärkeintä on perustaa sellainen ravintola, kahvila tai baari, jossa itse
viihtyisit. Myös sijainti vaikuttaa ravintolasi kiinnostavuuteen. Kesäisin suosittuja
paikkoja ovat olleet puistot, kadunkulmat
ja sisäpihat. Talvisin oma koti, työhuone
tai muu sisätila on vaivaton ja mukava
ratkaisu.
Kun olet valinnut paikan ja suunnitellut
tarjoilut, ilmoita ravintolasi ravintolapäivän nettipalveluun. Keksi kuvaava ja ytimekäs nimi, valitse aukioloajat sekä täytä muut tarvittavat tiedot (voit muokata
niitä myös jälkikäteen). Markkinoinnissa
kannattaa lisäksi hyödyntää sosiaalista
mediaa, kuten Facebookia ja sen tapahtumia.
Tekijöitä kannattaa värvätä lähipiiristä
riittävästi, innokkaita kotikokkeja ja tarjoilijoita löytyy varmasti. Kun työ tehdään
hyvällä porukalla talkoohengessä, hom-

ma sujuu nopeammin eikä kenenkään
tarvitse rehkiä yksin. Varaudu hyvissä
ajoin ruoan valmistamiseen ja tarjoilemiseen, ainesten säilyttämiseen viileässä tai lämpimässä sekä mahdollisiin yllättäviin tilanteisiin. Kylmyys, kuumuus,
kaatosade…
Aiempia kokemuksia voi lukea netistä.
Ravintolapäivä perustuu yksittäisten ihmisten oma-aloitteisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Mikäli sinulla on kysyttävää
ravintolan pitämisestä, liity keskusteluun
Ravintolapäivän Facebook-sivulla. Kyseiseltä sivulta löydät tuoreinta tietoa Ravintolapäivästä sekä jaat kokemuksesi muiden ravintoloitsijoiden kanssa.
Ravintoloitsijana olet itse vastuussa
kaikesta ravintolan pitämiseen liittyvästä
toiminnasta sekä oman ravintolapäiväsi
onnistumisesta
Vuoden 2014 päivät ovat sunnuntai
16.2., lauantai 17.5., sunnuntai 17.8.,
lauantai 15.11. Lähimmän Pop up ravintolasi löydät nettisivujen haun avulla.
Lähde: http://www.restaurantday.org/
fi/, https://www.facebook.com/ravintolapaiva
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Sukututkimus on
hauska harrastus
Sukututkimus voi imaista ihmisen kokonaan tai osittain tai ajoittain,
mutta se on sellainen virus, mistä ei pääse eroon. Tutkimusta aloittaessa tai harrastukseen hurahdettua, kumpi ilmaisu nyt kotoisemmalta tuntuukaan, kannattaa kirjata tietokoneelle tai muistivihkoon
kaikki asiat, mitä on tiedossa suvusta, mitä aikoo tutkia.
Yleisimmin tutkitaan omaa sukua. Siinäkin on monta mahdollisuutta, voi tutkia
isän tai äidin sukua ja näistä joko isätai äitilinjaa taaksepäin, niin pitkälle kuin
vain löytää. Voi tutkia mahdollisesti vähän
vieraammaksi jäänyttä isän äidinäidin sukua. Mahdollisuuksia on monia. Aloittajan
on hyvä haastatella sukulaisia ja kysellä
heidän elämästään. Vanhemman sukulaisen vanhempien ja isovanhempien nimet,
syntymä- ja kuolinajat, vihkimisajat ym.
ajat ovat kultaakin kalliimpia, jos ne saa
käyttöönsä ilman maksullista virkatyönä
tehtävää selvitystä. On hyvä myös kysellä, onko tiedossa jo tehtyä tutkimusta
jostain sukuhaarasta. Paikallishistoriakirjoista ja erilaisista matrikkeleista voi löytää tietoa henkilöistä, jotka kuuluvat tutkittavaan sukuun. Jossain vaiheessa tulee
myös päätettäväksi, tehdäkö tutkimusta
omaan pöytälaatikkoon vai tutkiiko sukua sukuun kuuluvan tutkimuskumppanin
kanssa, ehkä isommassakin ryhmässä?
Hyvänä alkuna on myös pienimuotoinen kiinnostuneiden kartoitus ja tapaaminen pullakahvien merkeissä. Yhdessä muisteleminen, kaikkien kotona olevien asiakirjojen, esimerkkinä mahdollisten
perukirjojen tietojen lukeminen ja tallentaminen tietokoneelle tai muistivihkoon
on yksi tapa aloittaa tutkimusta. Vanhojen valokuvien katselu kirvoittaa mukavia
muistoja, joita voi jakaa muullekin suvulle. Valokuvien skannaaminen ja kuvatekstit elävöittävät mahdollisesti tehtävää tulostetta tai kirjaa. Tällöin on hyvä omata tietokone ja hankkia joko ilmainen tai
maksullinen sukututkimusohjelma ja kirjoittaa tiedot ohjelmaan koneelle, jotta
aina enenevä tieto ei olisi pelkästään koneen tekstinkäsittelyohjelmassa tai lippusilla ja lappusilla ja muistivihkoissa. Voidaan myös päätyä tekemään sukukirja ja
pyrkiä etsimään siihen kaikki 1770 -luvul8

la vihittyjen Matti Matinpojan ja vaimonsa
Sophia Joonaantyttären jälkeläiset. Mitä?
Miksei etsitä suoraan ”Virtasen” Matin ja
Sophian jälkeläisiä ja tehdä sukunimeen
perustuvaan hakua? Kas, tällä pariskunnalla ei ollut käytössään sukunimeä. Mutta se onkin jo toinen juttu.
Sukututkijalle on nykyisin avautunut
oikea aarreaitta, kun aiemmat retket arkistoihin voi osittain korvata internetistä
tietoja tutkimalla. Tietosuojalain vuoksi
näillä sivuilla ei juurikaan ole sataa vuotta
nuorempaa aineistoa, sen tähden on hyvä
tehdä tuo edellä mainittu sukulaisten
haastattelu tai teettää lähihistorian tutkimus viranomaistyönä esim. seurakunnan
tai henkikirjoittajan kautta. Seurakuntaan
ja arkistolaitokseen voi myös olla yhteydessä ja kysyä, voiko tulla henkilökohtaisesti tutustumaan ja tutkimaan näitä alle
sata vuotta vanhoja aineistoja. Arkistolaitoksella on internetissä erittäin kattavat
ohjeet sukututkimusta aloittaville http://
www.arkisto.fi/palvelut/sukututkijoille.
Internetistä löytyy erilaisten valtakunnallisten ja paikallisten sukututkimusseurojen tai -yhdistysten kaikille avoimia
verkkosivuja ja myös ryhmien suljettuja

sivuja, joiden tietoja pääsee tutkimaan
liittymällä jäseneksi ko. ryhmään. Myös
Facebookissa on useita keskusteluryhmiä. Esimerkkeinä mainitakseni Suomen
sukututkimusseuralla on pitkät perinteet
sukututkimuksen tukemisena ja tietojen
tallentamiseen internetiin www.genealogia.fi, Suomen sukuhistoriallinen yhdistys
www.sukuhistoria.fi on puolestaan jonkun
verran nuorempi, mutta ei vähäisempi.
Kansalliskirjaston digitoidut aineistot ovat osittain kaikkien saatavilla ja
erinomainen tutkijan apu. Verkkosivulla
http://digi.lib.helsinki.fi sanotaan esimerkiksi, että sanomalehtiä on digitoitu yli 3
miljoonaa sivua, joista vapaassa käytössä on noin 66 %. Näistä voi löytää asioita, mitä ei enää kukaan ole muistamassa
ja kertomassa. Löysin taannoin 13.7.1881
ilmestyneestä Päijänne -lehdestä maininnan, että isoisäni isä ja naapurin isäntä
ovat edelleen vuoteenomana, kun salama
oli iskenyt heihin isoisoisäni veljen kauppapuodissa juhannuksen alla. Tiettävästi
miehet parantuivat ja sukua syntyi lisää
tutkittavaksi asti.
Terveisin Mirjam Vihavainen

Kauneushoitola

TUULIKKI
Tuija Hasu
SKY-kosmetologi

Muista
rtit!
lahjako

PIHLAJAMÄEN OSTOSKESKUS
Meripihkantie 3, 00710 Helsinki
Puh. 09-374 3584
www.kauneushoitolatuulikki.ﬁ

Palmumarkkinat -14
TEKSTI: Anita Kaukokari-Pölkki, Pihlava pj
KUVAT: Anna-Lisa Korhonen

Perinteikkäät Palmumarkkinat järjestettiin Pihlajiston ala-asteella palmusunnuntaina
Pihlajiston ala-asteen vanhempaintoimikunta PIHLAVA järjesti
jo perinteeksi muodostuneet Palmumarkkinat koululla palmusunnuntaina 13.4. klo 11-14.
Kevät on aina kiireistä aikaa. Koulumme aktiiviset vanhemmat
tuntuvat katoavan jonnekin kaappien kevätsiivouksen syövereihin tai kevätrientoihin. Tänä keväänä vapaaehtoisia metsästettiin
tehostetulla kampanjalla ja lopputulos oli aivan mahtava!
Saimme kasaan hyvän ja tehokkaan talkooporukan koululle
lauantain valmisteluihin ja sunnuntain markkinapäiväksi. Leivonnaisten määrä oli jotain ihan uskomatonta. Kahvilaan lahjoitettiin myyntiin eri versioita mokkapaloista, muffinsseja, suolaisia piirakoita ja pasteijoita sekä monenlaista muuta herkkua.
Kirpputoripöydistä löytyi tavaraa moneen lähtöön ja grillistä sai
ostaa herkullista Wotkinsin makkaraa. Lisäksi tapahtumassa arvottiin kaksi isoa herkkukoria.
Alueemme aktiiviset yhdistykset ja muut toimijat esittäytyivät

markkinoilla. Paikalla oli Tullikoira Hyrrä emäntänsä Suskin kanssa sekä Malmin VPK:n paloauto ja hevoskärryajelua. Helsingin
polkupyöräyhdistys esitteli toimintaansa ja teki pyöriin kevyttä
keväthuoltoa ilmaiseksi. Mukana olivat myös Rasti-Jyry, Pihlajamäkiseura, Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys, seurakunta,
Suomen Karva-kaverit ry:n halikoiria ja MLL Pihlajamäen paikallisyhdistys, Suomen Punainen Risti sekä Nuorisotalon pinssipaja.
Yhdessä toteutimme hienon tapahtuman vähemmän keväisestä säästä huolimatta ja nyt voikin hyvillä mielin alkaa odotella
kesää ja lomia. Kiitos kaikille kuluneesta lukuvuodesta!
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Kevätkokouksen terveisiä ja tietoa
alueen tulevaisuudesta
Kevätkokous järjestettiin 10. maaliskuuta kaupungin nuorisoasiainkeskuksen
Pihlajiston kerhohuoneessa Mestassa. Ennen kokousta kuultiin kaupunginsuunnitteluvirastosta alueen vastuuarkkitehtien puheenvuorot sekä toimittaja Pauli
Salorannan esitys alueelle suunnitellusta Kotikaupunkipolusta. Paikalla oli 25
henkilöä, keskustelua vierailijoiden kanssa riitti.
TEKSTI: Elisa Lehtonen | KUVAT: Anna-Lisa Korhonen

Viikinmäessä
aluesuunnittelua
2000-luvun alusta
Arkkitehti Tuomas Eskola on alueellamme vanha tuttu, aikanaan asukasyhdistyksessä toiminnanjohtajanakin toiminut,
nyt erityisesti Viikinmäen suunnittelusta
vastaava arkkitehti ja uutta verta alueen
suunnitteluun ja erityisesti Pihlajiston
puolen tietämystä toi arkkitehti Joakim
Kettunen.
Eskola kertoi Viikinmäen suunnitelman lähtökohtina olleen kukkulakaupunki,
mikä tarkoittaa matalampaa ja tiiviimpää
rakentamista. Kukkula onkin valmistunut
nopeasti, korttelitalo valmistuu vielä tämän vuoden puolella. Korttelitalon lähelle
tulee pelikenttä ja siitä jatkuu puistoalue
läpi Viikinmäen. Nyt Harjannetiellä, rakentajan konkurssin takia kesken olevan
rakennuskompleksinkin nopea valmistuminen on kaupungin rakennustuotantotoimiston intresseissä, kunhan konkurssipesä on saatu selvitettyä. Aivan Lahdentien vieressä oleva viimeksi valmistunut Harjannetie 44 on jo saanut Helsingin
rakennuslautakunnan vuotuisen tunnustuspalkinnon, rakentamisen ruusun 2013
mielenkiintoisesta ja korkealaatuisesta
asuntosuunnittelusta sekä tinkimättömän jämäkästä vuokra-asuntojen rakennuttamisesta. Muut kaupungit ovat
käyneet tutustumassa alueen rakentamiseen, hienojen suunnitelmien maine on
kiirinyt. Ensin rakennetaan Harjannetien
varsi, sitten ns. Nevskin alue ja viimeiseksi laakso Maarianmaanpuistoineen.
Korttelitaloon tulevat päiväkoti ja koulu,
ehkä pieni kauppakin. Alueen saavutettavuus on hyvä, bussilinjoja kulkee useita
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ja Jokerilinjalle ollaan suunnittelemassa
raideyhteyttä Itäkeskuksesta Espooseen.
Tavoitteena on vuoteen 2022 mennessä
saada poikittaisliikenne raiteille. Eskola
totesi että pitää vain toivoa, ettei länsimetro vie naapurikaupungin kiinnostusta osallistua hankkeeseen. Kysymykseen
uusien korttelitalon tilojen iltakäytöstä
Eskola totesi olevan myös kaupungin intresseissä saada tilat laajaan käyttöön,
jolloin esim. urheiluseurojen olisi mahdollista varata niitä iltaisin normaalin kouluja päiväkotikäytön ulkopuolella.

Pihlajisto kaipaa
kasvojenkohotusta
Pihlajiston puolella keskusta-alueen
suunnitelmat elävät. Nyt käydään keskustelua Teräsbetonin alueelle rakennettavasta talosta, johon tulisi liiketilaa,
syntyisi uusi kauppakeskus lähemmäs
Viikinmäkeä. Suunnitelmat ovat alustavia, Helsinkiin on tulossa uusi yleiskaava. Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa
suunnitelmiin, liiketiloihin on ollut vaikeaa saada yrittäjiä viime vuosina. Kun
kaavaa joskus aletaan tehdä, siitä tiedotetaan alueelle.
Keskustelua herätti aluepysäköintikielto, joka on voimassa Viikinmäessä. Siitä
tiedottaminen on hankalaa, ja moni oppiikin asian kantapään kautta saatuaan sakot väärästä pysäköinnistä. Meluesteet ja
niiden tehottomuus joudutaan tuomaan
aina esiin, koska ongelmaa ei saada poistettua. Kettunen totesikin, että meluhaittoja tutkitaan ja niistä saatuja tuloksia
käytetään rakentamisessa, mutta tuntuu
olevan vaikeaa ennakoida kaikkea eteen
tulevaa, esimerkiksi liikennemäärien

Arkkitehti Joakim Kettunen.

Mikä on aluepysäköintikielto?
Varsinkin Helsingin uusilla ja uudehkoilla
asuinalueilla kadunvarsipysäköintiä on
rajoitettu alueellisella pysäköintikiellolla.
Kielto voi tällöin koskea koko kaupunginosaa tai yksittäistä katua.

Kielto ilmoitetaan pysäköintikieltoalueliikennemerkillä, ja se on voimassa pysäköintikieltoalue päättyy -merkkiin asti.
Pysäköinti katujen varsilla on siis kielletty, vaikka liikennemerkkiä ei joka kadun
kulmassa olekaan.
Sallitut pysäköintipaikat alueen sisällä
osoitetaan erillisellä pysäköintipaikka
-merkillä ja tiemerkinnällä.
Lähde: Helsingin uutiset.
Lisätietoja pysäköinnistä Helsingissä:
www.hkr.hel.fi/pysakointi

hurjaa kasvua Lahdentiellä, tai rakentajien vetäytymistä projekteista, joilla olisi
suunniteltu estettävän meluhaittoja ympäristössä. Asiaa on syytä pitää vireillä.
Kaupungin arkkitehtien jälkeen sai toimittaja Saloranta lyhyen puheenvuoron
esitelläkseen suunnitteilla olevaa Kotikaupunkipolkua. Projekti toteutetaan, jos
rahoitus saadaan. Ennen kaikkea rahoitusta on haettu Kulttuurirahastolta. Sponsoreita etsitään myös alueelta. Suunnitelma on kehkeytynyt Salorannan papereilla
jo aarrekartaksi, kävelyreitiksi, jossa esitellään matkan varrella 20 - 30 alueen
erityistä kohdetta. Reitti voi olla painettuna vihkoseen tai vain nettiversiona. Rahoituksesta riippuu, kuinka toteutus tehdään.

Tuomas Eskola, taustalla Viikinmäki.

Kevätkokouksessa
Käytiin läpi tilit ja taseet, edellisen vuoden toimintakertomus ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle. Myönnettiin
vastuuvapaus entiselle hallitukselle, ja
valittiin uusi hallitus, jonka jäsenten nimet löytyvät lehden etusivuilta.
Keskusteltiin toiminnasta, jonka rahoitusta on ollut haasteellista järjestää. Retket ovat olleet erittäin suosittuja, mutta
tänä vuonna kaupunki rajoitti myöntä-

mänsä avustuksen käyttöä niin, että retkiä ei saa sillä tukea. Retket tehdään siis
omakustanteisesti, ja rahalle pohditaan
mielekkäitä käyttökohteita muista tapahtumista. Talkoilla tapahtuva toiminta on
ollut edullista, mutta eiköhän rahaa voida
käyttää ohjelmanumeroihin joissakin tapahtumissa.
Hallituksessa seurataan alueen kehittymistä tiiviisti, ja pyritään parantamaan
toimivuutta ja siisteyttä. Leikkipuiston

kehittämisestä on suunnitelmia, remontti alkanee syksyllä. Ns. törkytontin, Hattelmalantien ja Harjannetien risteyksessä olevan tyhjän tontin siisteyteen ei ole
saatu järjestystä. Kaupunki ei katso tarpeelliseksi siivota tonttia, lisäksi lehtien
jakelulaatikot ovat suuri kiusaus ilkivallan tekijöille, ja nurkkaus onkin usein todella sekaisin ja likainen. Tomerasti tartumme ongelmaan, lopputulos jää nähtäväksi.
Kokoukseen osallistujia.
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Mietteitä putkiremontista ja evakosta
TEKSTI: Mirjam Vihavainen | KUVA: Mika Lehtonen

Kotimme on Pihlajiston vanhimmassa taloyhtiössä, Asunto Oy Satopihlajassa, sen
vanhimmassa rakennuksessa, joten ei
ole mikään ihme, että putkiremontti tuli
tehtäväksi eli kärsittäväksi.
Taloyhtiön oivana isännöitsijänä toimii
Ahti Pippuri Myyrmäen Huollosta. Hän (ja
jo hänen edeltäjänsä Risto Lindgren, ITS)
ja hallitus saivat havaita, että yhtiöön tulee aina vain enemmän korjattavaa. Toki
sen huomasivat asukkaatkin, eräät osakkaat kärsivät ihan liikaa vesivahingoista. Isännöitsijän ja hallituksen vastuulla
ja näkyvissä oli taloudellinen tilanne eli
kuinka paljon oli jo ollut ja miten paljon
oli odotettavissa korjauskuluja. Lyhyesti
sanoen valtava suunnittelutyö eri vaiheineen tehtiin, yhtiökokous näytti vihreää
valoa ja WARECO aloitti LVISA -remontin.
Törkeää sanoa, mutta onneksi remontti ei
alkanut meidän rapusta, sillä ensimmäisille remontin alle joutuneille jäi kovin lyhyt valmistautumis- ja valinta-aika.
Remontin informaatioilloissa kerrottiin tulevasta: pihan suojaisa oleskelu- ja

leikkialue tulisi remonttikäyttöön, pihaan
tuotaisiin työmaakontteja/parakkeja ja
ylipäänsä pihalla ja porraskäytävissä kulkiessa tulisi olla varovainen. Illoissa vahvistui se käsitys, että tulee hankkia evakkoasunto, joten asukkaat alkoivat kukin
kohdallaan miettiä minne evakkoon.
Taloyhtiön kerhohuone muuttui työmaatoimistoksi. Sinne rakennettiin mallikylpyhuone remonttisuunnitelman mukaisin kaakelein ja kalustein. Tarvittaessa/halutessaan sai käydä muihinkin
laatta- ja kalustevaihtoehtoihin tutustumassa.

Valintoja syksyllä 2013
Samoin kuin vaatemallistossa niin kaakelimallistossakin näyttää olevan jonkinmoinen toistuva sykli; mallit ja värit toivat mieleen 70 -luvun, joten käytimme
hyväksemme lisävalintamahdollisuutta.
Valintaretket lisääntyivät, kun Laattapisteessä ensiksi valitut mieleisen kokoiset
ja mieleisen kuvioiset ja väriset laatat oli-

vatkin jo loppuneet. Miksi niitä oli edelleen myymälästä annetussa esitteessä
saatavaksi merkittyinä onkin mielenkiintoinen kysymys. No, saimme valittua
uudet mallit ja ne olivatkin sitten hyvät,
kunnes kävi ilmi, että niitäkin voi tilauttaa vain jouluun asti. Ei muuta kuin Pukkilaan.
Sain yllättävän vastaanoton Pukkilassa
kysyessäni erästä mukavannäköistä kylpyhuoneen kaappia. Tietokoneensa kimpusta muuten tyhjähkössä myymälässä
mukaani tympeänä vääntäytynyt myyjä nimittäin katsoi minua ylhäältä alas
ja alhaalta ylös myymälään rakennetun
mallikylpyhuoneen äärellä ja lausahti sitten kaapin olevan kalliin… Eipä osannut
olla myyntihenkinen. Asiatonta käytöstä!
Se Pukkilan laatoista ja kaapeista minun
puolestani.
Oulunkylän K-Raudasta saimmekin sitten tarvitsemamme kaakelit ja laatat ystävällisen palvelun kera, liekö ollut osuutta sillä, että mukana oli mieheni.

Yksilölliset lisätyöt
Myyrmäen Huollon isännöitsijät tutustumassa Satopihlajan remonttiin. Etualalla Ahti Pippuri.

LVISA -peruskorjauksen käynnistyttyä
asukkailta kysyttiin halukkuutta uusia
keittiöitä ja kodin muita tiloja. Tuntui järkevältä saada kotia muutenkin kuntoon ja
kävimme tutustumassa WARECO:n yhteistyökumppanin Keittiömaailman tarjontaan. Valitsimme sieltä mieleisemme
keittiökaapistot ja -kalusteet, jotka asennettaisiin remonttievakossa ollessamme.
Olen tyytyväinen ja kiitollinen siitä, että
vaikka valintapäivämäärät tulivat ja menivät ilman kaikkia valmiita valintoja ja
tilasimme osakasmuutostöitä kotimme
peruskorjauksen aikana ja vieläpä asunnon valmistumisvaiheessa, niin suunnitteluinsinööriltä ja työnjohdolta ei pinna
palanut.

Asuminen remontin aikana
Jotkut urheat asukkaat päättivät jäädä asumaan koteihinsa remontin ajaksi.
Henkilökohtaisesti riitti lähestyvä poraa12

minen jo ennen kuin vesihanat laitettiin
kiinni. En oikein voinut kuvitella itseäni
luistelemassa öisin vastapäiseen taloon
yöpaidan helmat hulmuten ja sehän olisi ollut edessä pari kertaa yössä. Ei muu
auttanut kuin alkaa miettiä, minne päänsä kallistaisi remontin toteutuessa ja tulihan asunnon tarve jo muutaman kerran
ääneenkin lausuttua ja saimme apua;
vinkin mahdollisesti vapaasta asunnosta, kiitos Riston.
Hyvä ja rauhallinen asuinpaikka löytyi
siis suhteilla Mellunmäestä, asumme –
aah – hissillisessä kerrostalossa varsin
lähellä Mellunmäen metroasemaa. Siispä vinkkinä voisin kertoa, että seuraava
kunnostus voisi oikeasti olla hissien rakentaminen meidänkin yhtiöön.
Pääsen työhöni sujuvasti metrolla, jopa
nopeammin kuin bussilla 71 kotoa. Talossa tuntuu asuvan todella hiljaista - tarkoitan metelöimätöntä - ja mukavaa väkeä. Ohikulkeva nuoriso ja jonkun verran
myös varttuneempi väki aiheuttaa joskus
pientä melu-, neste- ja hajuhaittaa, mutta vielä en ole havainnut sellaista vastaavassa määrin kuin valitettavasti Pihlajiston kodin ympäristössä. Menetimmehän
ensin vuosia sitten puhelinkopin jatkuvien ilkivallan tekojen ja särkemisten vuoksi ja vuosi sitten bussipysäkkimme katoksen samasta syystä.
Ensin tuli evakon vapaapäivinä lähdettyä varsin usein Malmin suuntaan
erinomaiseen kahvila Baguetteen, mutta olin saanut vinkin, että täältä löytyisi
asukastalo. Kävinkin sitä etsiskelemässä
muutaman kerran ja suuntasin kävelyjäni eri puolille, mutta hyvin oli piilossa,
kunnes ihanat Tahvanaiset omasta naapuristamme ihan kädestä pitäen ja autoonsa istuttaen kuljettivat minut ovelle.
Asukastalo Mellari on saanut ihastuneen
kävijän, lehtiä on luettavana, teetä, pullaa, salaattia saatavilla omakustannushintaan. Mellarissa kokoontuu erilaisia
harrastuskerhoja, tietokoneita on käytettävissä ja ohjausta niiden käyttämiseen
saatavilla. Taidenäyttelyitäkin on tullut
asukastilassa nähtyä ja koettua. Maaliskuussa olleen näyttelyn myytävistä tauluista parhaat vaan oli varattu …

Mietteitä takaisin paluun
ollessa jo lähempänä:

ala-asteen koululla tapasin myös tuttuja
ja se lievitti koti-ikävääni.

Kotona olen käynyt muutaman kerran
kukkia kastelemassa ja remontin etenemistä ihailemassa ja ihmettelemässä.
Ilokseni sähkö on ollut päällä pieniä, lyhyitä katkoja lukuun ottamatta ja pakastimessa olevat marjat yms. ovat säilyneet
hyvin.
Minulle oli uutta se, että kun keittiö tyhjennettiin, niin seiniä ja kattoa ei maalattu, vaan laitettiin uudet kaapistot ja vasta
sen jälkeen maalattiin. Kauhistuin! Asiasta kysyttyäni sain mielipahakseni ohjeen
pysyä poissa keskeneräiseltä työmaalta.
Aika hyvin olen tullut toimeen ilman kotia, mutta, mutta rakkaita naapureita on
ollut ikävä. Viikoittain on ollut tilaisuus
vesijumppaamiseen Marjatan kanssa,
mutta ei ole aina tullut lähdettyä täältä
kaukaa. Laskiaistapahtuma yhtiön kerhohuoneella oli niin mieleinen, että minut sai tänne itäiseen kotiin vasta kertsin oven sulkeuduttua. Pari kertaa kuussa olen saanut käydä naisten raamattupiirissä Pihlajiston seurakuntakodilla ja
saanut lisälievitystä tähän remppaevakkouteen. Palmumarkkinoilla Pihlajiston

Pakkaaminen
kotiinpaluun lähetessä
Sain hyvältä ystävältäni vinkin tavaran
paljouteen: Ei pakata mukaan tai ylipäänsä haalita niinkään sitä, mikä on
tarpeellista, vaan sitä, mitä ilman ei tule
toimeen. No, ei sitä tietenkään etukäteen
voinut tietää, miten paljon tulisin tarvitsemaan paksua toppapukuani ja erittäin lämpimiä talvikenkiäni, en käyttänyt
kumpiakaan kertaakaan…
Nyt huhtikuussa on edessä kotiin
muutto. Olemme jo käyneet ”asunnon
vastaanottotarkastuksessa”, remontti on
valmis täysin uusittujen upeiden kylpyhuoneen ja WC:n osalta, muutamia korjauksia tehdään vielä. Myös mainitsemiani
itse tilaamiamme lisätöitä tehdään vielä
keittiössä. Siivoamista ja järjestelemistä
tulee riittämään, tavarat tuli toki pakattua hyvin, mutta missä mikin yksittäinen
esine on, onkin jo vaikeampaa muistaa.
Gasumin asentaja käy vielä laittamassa
lieden paikalleen ja sitten pääsemme kotiin. Täältä tullaan, Sapi ja Pihlajisto!

SEURAKUNTA SYKKII ELÄMÄÄ MYÖS KESÄLLÄ
Messu Pihlajamäen kirkossa sunnuntaisin klo 10.
Kesäpiiri joka toinen keskiviikko klo 12, Pihlajiston seurakuntakodilla 11.6., 25.6., 20.8. ja Pihlajamäen kirkolla 9.7.,
23.7., 6.8.
Suvivirsi soi, kaiken kansan kevätjuhla Kiillepuistossa to
22.5. klo 17.30–19.30. Keväistä ohjelmaa kaikenikäisille.
Seurakunnan yhteinen juhannusjuhla juhannusaattona 20.6.
Lohjalla ja Tuusulassa, ks. touko-kesäkuun Kirkko ja kaupunki -lehdet.
Kesäretki Nuuksioon to 31.7. n. klo 9–16. Yhteiskuljetus,
seuraa ilmoittelua.
Taiteiden yönä to 21.8. ohjelmaa Pihlajamäen kirkolla klo
18–21.
Diakonian ajanvarausvastaanotto Malmin kirkolla 2.6.–29.8.
ma, ke ja pe klo 10–11 p. 09 2340 4481.
Tarkemmat tiedot Kirkko ja kaupunki –lehti sekä
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi,
http://stpihlis.blogspot.fi,
www.facebook.com/pihlajamaenkirkko.
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Satopihlaja on tv-yhtiön unelma
Putkiremontista valmistuva televisio-ohjelma nähdään ensi
syksynä Ylen kanavilla.
TEKSTI ja KUVA: Santtu Palm, sisältötuottaja, Eyeworks Finland

Idea putkiremonttiaiheisesta televisiosarjasta syntyi tuotantoyhtiössämme jo muutama vuosi sitten. Tajusimme, että putkiremontit herättävät voimakkaita tunteita ja niistä on tehtävä televisiosarja.
Kaikilla on putkiremonteista mielipide tai tarina kerrottavanaan - riippumatta siitä onko sellaisesta omakohtaista kokemusta. Aihe on siis mahtava jo siihen liittyvien tunteiden takia.
Ohjelmaideaamme kuuluu myös faktapuoli, joka pitää kertoa.

Meillä suomalaisilla on nimittäin roppakaupalla ennakkoluuloja
ja väärää tietoa putkiremonteista. Sekä ohjelman esittävä Yleisradio että me tuotantoyhtiössä koemme, että meidän tehtävämme on oikoa ennakkoluuloja ja vääriä tietoja.
Tällaisista lähtökohdista siis päätimme Ylen kanssa alkaa tehdä
kymmenosaista tv-sarjaa ja siihen liittyvää tietopakettia nettiin.

Aidosti yhteisöllinen
Käärimme hihamme viime kesänä ja aloitimme
kiivaan etsinnän, sillä tarvitsimme sopivan kuvauskohteen. Haimme taloyhtiötä, jossa tehdään
aikatauluihimme sopiva putkiremontti ja jossa asuu niin rohkeita ihmisiä, että he uskaltavat päästää uteliaan kuvausryhmämme seuraamaan operaatiota.
Meille ilmoittautui useita taloyhtiöitä eri puolilta Suomea. Melko nopeasti päädyimme 3-4 taloyhtiöön, joiden asukkaita kävimme tapaamassa.
Satopihlajan kanssa meillä synkkasi välittömästi. Yhteisö otti meidät alusta saakka kokonaisuudessaan avosylin vastaan.
Meistä on uskomattoman hienoa, kuinka mutkattomasti Satopihlajan asukkaat kertovat elämästään ja taloyhtiön historiasta sekä tulevaisuudesta. Kuvauskohteen asukkailta emme olisi
voineet toivoa enempää.

Loppusuora häämöttää
Tätä kirjoittaessa Satopihlajan putkiremontti
on kääntynyt takakaarteelle, jonka jälkeen loppusuora aukeaa. Vielä on silti paljon tehtävää.
Meillä on useita kuvauspäiviä jäljellä ja samalla
olemme aloittaneet rankimman vaiheen, eli ohjelman leikkaamisen.
Leikkauspöydällä meidän pitää valita valtavasta materiaalimäärästä oleellinen ja tehdä siitä hyvää televisiota.
Ensi syksynä nähdään, miten olemme työssämme onnistuneet. Tässä vaiheessa on jo selvää, ettei ohjelman onnistuminen jää Satopihlajan asukkaista kiinni!
Kuvassa henkilöt vasemmalta: kuvaaja Tuukka Hari, äänittäjä
Timur Zerengil, kakkoskuvaaja Marko Ijäs, kuvaussihteeri Iina
Rantaniemi sekä ohjaaja Lulu Salmi.
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Koulujen arki toimivammaksi
vertaismallin avulla
Pihlajiston ala-aste on mukana opetusviraston Hyvin toimiva
koulu – hankkeessa. Toimivia käytäntöjä ja kehittämiskohteita
etsitään kouluista vertaismallin avulla. Allekirjoittanut pyydettiin
paikalle koulun vanhempien edustajaksi. Pihlajiston ala-asteella
koulun toimijoita oli haastattelemassa opettajat Myllypurosta ja
Metsälästä.
Hankkeen tarkoituksena on tuoda koulun opetussuunnitelma
lähemmäksi koulun todellista arkea. Samalla kerätään kokemuksia ja näkemyksiä arjessa hyvin toimivista ratkaisuista. Hankkeen pohjalta rakennetaan erilaisia työkaluja, kuten vuosikellot ja
prosessikuvaukset, joiden avulla arjesta saadaan sujuvampaa.
Eri koulujen hyvin toimivat käytänteet pyritään hankkeen kautta
jakamaan kaikkien koulujen käyttöön.
Opettajat olivat kiinnostuneita mielipiteistäni koskien kodin ja
koulun välistä yhteistyötä, sekä siihen mahdollisesti liittyvistä
haasteista juuri meidän koulussamme. Lisäksi keskustelimme
koulun käytäntöjen toimivuudesta yleisesti vanhemman näkökulmasta. Mielipiteissäni varmasti isona vaikuttajana vielä tässä vaiheessa on se, että lapsi on vasta aloittanut koulun, mutta toisaalta olen päässyt aitiopaikalle vanhempaintoimikuntaan
seuraamaan, mitä koulussa tapahtuu. Sanottavaa ei tarvinut siis
mitenkään keksimällä keksiä.

Mielestäni tällainen hanke on virkistävää vaihtelua virkamiesja virastojohtoisille hankkeille työryhmineen. Uskon, että opettajat ja muut koulun toimijat saavat paljon enemmän hankkeesta
irti, kun he vierailevat kouluilla itse ja osallistuvat siten aktiivisesti hankkeeseen. Pihlajiston ala-asteeltakin vieraillaan vastavuoroisesti jossakin toisessa Helsingin koulussa selvittämässä
miten koulun arki sujuu. On hienoa, että myös vanhempien mielipide kiinnostaa, ja että koulun ja kodin yhteistyö on yksi osaalue hankkeessa.
Pihlajiston ala-asteen vanhemmat – PIHLAVA on löyhästi järjestäytynyt toimikunta, joka kokoontuu koulun toimintakausilla
noin kerran kuukaudessa Pihlajiston ala-asteen opettajanhuoneessa. Toimikunta järjestää kaksi suurta tapahtumaa koululla,
Halloweenjuhlat koulun oppilaille syksyllä ja Palmumarkkinat kevätkaudella, tänä vuonna su 13.4. klo 11-14. Kevään viimeinen
kokoontuminen pidetään to 15.5. klo 18.
PIHLAVA on myös Facebookissa https://www.facebook.com/
groups/351940304940851/ ja toiminnasta tiedotetaan lisäksi vastikään avatulla blogisivulla http://pihlajiston-ala-asteenvanhemmat.blogspot.fi/
pj. Anita Kaukokari-Pölkki, pihlava.pihlajisto@gmail.com

Lastenjuhlat Pihlajiston Kerhohuoneella
TEKSTI ja KUVAT: Erkki Laukkanen

Kerhohuoneelle ahtautui yli 200 asukasta
viettämään huhtikuista sunnuntaita lastenjuhlien merkeissä. Tapahtuman vetonauloina esiintyivät Sirkus Finlandiasta tuttu klovni Sebastian ja tanssiva ja laulava nukke
Maddaleena. Myös talon omat kävijänuoret
esiintyivät: laulaen ja tanssien, jopa Michael
Jacksonin Moonwalkin tahtiin. Kaikki lapset
ja lapsenmieliset saivat mukaansa oman ilmapalloeläimen. Tapahtuma järjestettiin yhteisvoimin Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistyksen ja Pihlajiston kerhohuoneen kesken. Mukana järjestelyissä oli myös alueen
nuoret, jotka tekivät lapsille kasvomaalauksia ja huolehtivat onginnasta ja makkaranpaistosta. Askartelupisteessä jokainen kävijä sai laittaa oman rairuohon kasvamaan
kierrätysmateriaaleista tehtyyn astiaan ja
pääsiäisen odotus saattoi alkaa. Kahviossa
oli tarjolla itse tehtyjä lähileivonnaisia. Kahvion pyörittämisestä huolehti Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry.
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Kulmilta

R-kioski
jää Pihlajistoon
Teksti ja kuva Anna-Lisa Korhonen

Eräänä kauniina huhtikuun päivänä Pihlajiston
R-kioskin ulkopuolella oli vanhoja kalusteita ja
kioskissa tehtiin muutostöitä. Kyselin kioskista vastaavalta Johanna Salmiselta, tarkoittaako tämä, että kioski säilyy Pihlajistossa. Hän
vastasi, että olin päätellyt oikein. ”Haluamme
jatkossakin pitää kioskin ja haemme siihen
kauppiasta. Löytyisikö alueeltanne henkilö,
joka olisi kiinnostunut R-kioskin hoitamisesta?” Mikäli olet kiinnostunut, kysele lisää Johannalta johanna.salminen@r-kioski.fi.

Kampaaja-yrittäjä
Ritva Yletyinen eläkkeelle
Teksti ja kuva Anna-Lisa Korhonen

Pihlajistossa kampaajana vuodesta 1972 toiminut Ritva
Yletyinen jäi eläkkeelle maaliskuun alusta.
Nyt Ritva nauttii vapaista arkiaamuista. Kampaajan
työtä hän teki lähes viisikymmentä vuotta eikä pitänyt pitkiä lomia. Jaksamista auttoi se, että Ritva piti työstään
ja asiakkaistaan. Moni pihlajistolainen ja viikinmäkeläinen
tuli Ritvalle tutuksi näiden vuosikymmenten aikana. Hän
ehti tutustumaan jo toiseen polveen pihlajistolaisia.
Ritva haluaa lehden välityksellä kiittää kaikkia asiakkaitaan ja toivottaa heille
kaikkea hyvää. Samaa me vakiasiakkaat toivotamme myös Ritvalle.

Itsepalvelukirppis
avattiin ostarille
K-kaupan tiloihin
huhtikuussa
AVOINNA
TI–PE 11–19, LA–SU 10–16
(ma suljettu)
info@varaakirppis.fi
Puhelin 0400 552 934 tai 0400 552 971
TERVETULOA!

Leikkipuisto Salpausselkä
remonttiin
Kuva Anna-Lisa Korhonen

Leikkipuisto Salpausselkään tehdään odotettu pihan perusparannusremontti. Pohjustustyöt alkavat näillä näkymin syksyllä 2014, jolloin puisto on kuitenkin lasten ja lapsiperheiden käytössä. Kesän 2015 leikkipuisto on suljettuna remontin vuoksi. Puistosuunnitelma on esillä viikoilla
16-17 leikkipuistossa ja Viikin kirjastossa sekä netissä.
Suunnitelma pyrkii säilyttämään leikkipuistossa 70-luvun
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hengen. Keinuja ja pöytäryhmiä tulee lisää ja kahluuallas
kunnostetaan. Myös pienet lapset saavat puistoon oman
aidatun alueen. Leikkipuiston valaistus uusitaan ja kasvillisuutta karsitaan mm. näkyvyyden parantamiseksi.
Leikkipuiston henkilökunta

Kulmilta

Viikinmäen vuokratalo palkittiin parhaana
Helsingin uudisrakennuksena
Harjannetien palkittu talo.

Teksti ja kuva Anna-Lisa Korhonen

Arkkitehti Kristiina Hannunkari vastaanotti tammikuussa Rakentamisen Ruusun. Helsingin rakennuslautakunta valitsi hänen suunnittelemansa vuokratalon Viikinmäessä vuoden
onnistuneimmaksi vuoden aikana Helsingissä valmistuneista
rakennuksista. Hänet oli ohjeistettu suunnittelemaan talo, joka
ei muistuta vuokrataloa. Hyvin hän siinä onnistuikin. Talon katto
muistuttaa hyppyrimäkeä.
Viistokattoisesta talosta Harjannetiellä on muodostunut Viikinmäen maamerkki, joka näkyy Lahdenväylälle. Korkeimmillaan
kahdeksan kerroksisessa talokompleksissa asuu satakunta viikinmäkeläistä.

Heka-Pihlajisto Oy:n toimisto on muuttanut
Helsingin Kaupungin keskittäessä vuokra-asunto omaisuutensa
43 500 asuntoa yhteen yhtiöön,
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n, josta tuli näin
maan suurin vuokra-asuntoja omistava osakeyhtiö.
Samalla perustettiin 21 alueyhtiötä aiempien kiinteistöyhtiöiden tilalle, hoitamaan alueellista isännöintiä ja huoltoa. Seuraava vaihe konserniuudistuksessa oli alueyhtiöiden hallinnon ja toiminnan
yhdenmukaistaminen alueyhtiöitä yhdistämällä
saman toimitusjohtajan alaisuuteen, jolloin uusia
toimistoja perustettiin 9 kpl. Näin muodostui tarve
katsoa yhteiset toimistotilat myös alueyhtiöille HEKA-Pihlajisto Oy ja Heka-Vallila Oy, joka löytyi Mäkelänkatu 2:sta, johon muutto tapahtui marraskuussa 2013. Heka-Vallila Oy:n yksiköt n.2300 ulottuvat
etelässä Katajanokalle asti. Pihlajistoon jäi vanhan
toimistotalon päätyyn toistaiseksi palvelupiste, joka
on avoinna maanantaisin iltapäivällä ja torstaisin aamupäivän.
Palvelumahdollisuus yhdellä toimistosihteerillä tosin on kovin
rajallista, lähinnä kaavakkeiden jakoa ja vastaanottamista sekä
neuvontaa. Asukaskyselyn mukaan asiointi henkilökohtaisesti toimistossa on vähäistä, puhelin- ja internetasioinnin lisäännyttyä,
esimerkiksi kaavakkeet saa Heka-Pihlajisto Oy:n nettisivuilta.
Alueemme asuinyksiköt ovat levittäytyneet laajalle alueelle
Pukinmäki, Savela, Pihlajamäki, Pihlajisto, Latokartano ja Viikinmäki, joista viimeksi mainituista on muodostunut alueyhtiön
suurimmat keskittymät. Asuntoja yhtiömme alueella on kaikkiaan
3 165 kpl.
Asukkaiden ja asukasdemokratian vaikutusmahdollisuudet
osallistua päätöksentekoon etääntyvät yhtiörakenteen paisuessa ja asukkaiden määrän kasvaessa. Toimiston siirtyminen Mäkelänkadulle, vaikeuttaa lähinnä Pihlajiston ja osalle Viikinmäen
asukkaiden asiointia, joille toimisto on ollut jalan tavoitettavissa.
Kuitenkin 2/3 asukkaista joka tapauksessa ovat olleet bussiyhteyden päässä ja sama bussi vie Mäkelänkadullekin, tosin pysäkiltä on muutama sata metriä käveltävää. Itse huonojalkaisena
olen vaihtanut Kumpulassa raitiovaunuun, jolloin kävelymatka lyhenee huomattavasti. Latokartanosta on aiemmin joutunut kulke-

maan kahdella bussilla Pihlajiston toimistoon. Autolla liikkuville
haittana on pysäköintipaikkojen puute Mäkelänkadun ja Hämeen-

tien kulmauksessa.
Henkilökuntaa toimistossa on nyt tuplaten kaikkien palvellessa molempia alueita, joten vuosilomat ja sairaslomat eivät merkittävästi heikennä palvelua. Sosiaaliviraston asukasneuvojaakin
on mahdollisuus tavata määrättyinä päivinä, mikäli haluaa ohjausta asumiskustannusten hoidossa. Uskon ajan myötä asioinnin
muuttuvan toimivaksi vanhojen tottumuksien unohduttua.
Teksti ja kuva Timo Halme
puheenjohtaja, Heka-Pihlajisto Oy
Vuokralaistoimikunta

Kaikkien Helsinki
siivouspäivän
kirppis
La 24.5. klo 10-14
Pihlajiston ostarin edustalla.
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Bremerin Kukka

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

Avoinna
joka päivä

Ketokivenkaari 32, 00710 Hki • Puh. 09-4114 0707
www.bremerinkukka.com • eija.bremer@bremerinkukka.com
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Bremerin Kivi Oy
HAUTAKIVET
KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT
Ketokivenkaari 32
00710 Helsinki
Puh. (09) 387 3215
www.bremerinhautakivi.ﬁ

LVI-saneeraukset ammattitaidolla

20 VUOTTA RAKENNUSSUUNNITTELUA
TUTKIMUS · SUUNNITTELU · VALVONTA

Teemme kukkasidontatöitä
kaikkiin tilaisuuksiin!

RAKENNUSSUUNNITTELUA
RAKENNESUUNNITTELUA
PÄÄSUUNNITTELUA
VASTAAVATYÖNJOHTAJA
ENERGIATODISTUKSET

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUKSET
JA KOSTEUSMITTAUKSET
KUNTOARVIOT JA -TUTKIMUKSET
PINTA-ALAMITTAUKSET
RAKENNUKSEN ILMANVUOTOMITTAUS

www.arkkitehtuuritoimistovisio.fi
Puustellinpolku 12, 00410 Helsinki
P. (09) 871 1281 F. (09) 757 2008
toimisto@arkkitehtuuritoimistovisio.fi
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Viikintori 3, 00790 Helsinki
viikki@kaivokukka.fi, puh. 0207 528 588

PIHLAJAMÄEN FYSIOTERAPIA
& HIERONTA & AKUPUNKTIO
• jalkahoito • jalkaterapia • kosmetologiset palvelut
• osteopatia • kuivakuppaus Myös kotikäyntejä!
TARJOUS! Kosmetologi; jalka- + kasvohoito 99e
(hoidot samalla kertaa otettuna)
Graniittitie 1 C (katutaso Ostaria vastapäätä), 00710 Helsinki
Puh. 09 387 9878 www.rajakaski.fi

TERVETULOA! KUNNON HOITOON!

AR-Neliöt Oy LKV
os. Graniittitie 1, 00710 Helsinki, Pihlajamäki
Puh. 0400 489 609 Antti Rajakaski
LKV-kiinteistövälittäjän tutkinto

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

PIHLAJAMARKKINAT
LAUANTAINA .5.201 KLO 10-15
Markkinat pidetään Helsingissä,
Pihlajamäen ostarilla.
Myyntipaikan hinta on 40 € (4 x 4 m).
Lisätiedot ja varaukset: Risto Kaspiola
040-528 2546
Järjestää: Lions Club Hki-Pihlajamäki

Heikki Koivisto
Taiteilija

– muotokuvia
– henkilömaalauksia
Salpausseläntie 12-16 E 79
00710 Helsinki
GSM 041 481 5249
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alepa.fi

Alepa Pihlajistossa
on mistä valita
– aamuvarhaisesta iltamyöhään!

ma-la 7-23
su 10-23
Alepa Pihlajistostassa on laaja valikoima,
josta saat haluamasi ruoat ja päivittäistavarat
niin arkeen kuin juhlaan.
Valikoimissa on tätä nykyä
miltei 5500 tuotetta.
Ja mikä parasta, pitkien aukioloaikojen ansiosta voit piipahtaa
Alepa Pihlajistossa silloin,
kun se itsellesi parhaiten sopii.
Tervetuloa ostoksille,
tähän ihan naapuriin.
Kaikki Alepan edulliseen hintaan
ja Bonuksien kera!
Myymälän muut palvelut:
toimituskulut

690

ruokakauppasi netissä

alepa.fi/kauppakassi

Alepa Pihlajisto
Salpausseläntie 11
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naapuri, jonka
tunnet nimestä.

Hyvää kesää!
Terveisin Kimmo ja Paula

