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Isännöintiä ja
kiinteistönhuoltoa 

laadukkaasti
Pihlajistossa.

mh –kiinteistöpalvelut
Tiirismaantie 6, 00710 Hki

puh. 09 530 6140
www.myyrmaenhuolto.fi

Kesäinen tervehdys koteihin...

www.hekaoy.  /pihlajisto    Puh. 09 3505 620 

Kotikirkkosi palvelee sinua 
myös kesäisin!  
Messu Pihlajamäen kirkossa sunnuntaisin       
klo 16.                                                                      
Kesäpiiri joka toinen ke klo 12, Pihlajiston 
seurakuntakodilla 3.6., 17.6., 12.8., 26.8. ja 
Pihlajamäen kirkolla 1.7.,15.7.,29.7.          
Suvivirsi soi Kiillepuistossa ke 20.5. klo 18-20. 
Keväistä ohjelmaa kaikenikäisille.                          
Grilli-ilta Viikinmäessä Harjannetie 44:n tai 47:n 
sisäpihalla ke 27.5. klo 18-20. Laulua, leikkiä, 
makkaraa ym.                                                         
Kesäretki Vivamoon Marian miekka                    
–kuvaelmaan to 6.8. Yhteiskuljetus, lähtö 9.15. 
Pihlajistosta. Hinta 25€, sis. esityksen, lounaan 
ja matkat. Ilm.kirkolle 09 2340 4427 viim. 31.7.     
Diakonian ajanvarausvastaanotto Malmin 
kirkolla 1.6.–28.8. ma, ke ja pe klo 10–11              
p. 09 2340 4481.  

Löydät meidät myös Kirkko ja kaupunki -
lehdestä ja verkosta: 
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi 
http://stpihlis.blogspot.fi 
www.facebook.com/pihlajamaenkirkko  
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Pääkirjoitus keväällä 2015

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 2015:
Marjatta Tahvanainen, puheenjohtaja
marjatta.tahvanainen@gmail.com
Eeva-Liisa Arola, eeva-liisa.arola@suomi24.fi 
Mirkka Harju, mirkka_harju@hotmail.com
Anna-Liisa Järvo, annjarvo@welho.com
Anna-Lisa Korhonen, sihteeri
anna_lisak@hotmail.com

Mirjam Vihavainen, rahastonhoitaja
mirjam.vihavainen@gmail.com 
Eila Hörkkö, toiminnantarkastaja
eila.horkko@kolumbus.fi  
Kari Kaijanaho, toiminnantarkastaja
kari@kaijanaho.fi 

Asukaslehti on myös luettavissa 
nettisivuillamme www.pihlajisto.com

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

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu uusi yleiskaavaehdotus, joka on jo ollut kau-
punkilaisten nähtävänä. Meidänkin alueemme ympärille kaavaillaan uutta rakentamista 
ja Lahdenväylä ehdotetaan muutettavaksi kaupunkibulevardiksi. Viikinmäki ei ole vielä 
valmis, siellä uudisrakentaminen jatkuu. Pihlajisto on saavuttanut kunnioitettavan 40 
vuoden keski-iän ja täällä lähiön ilmettä parannellaan. Julkisivut on pääsääntöisesti 
uusittu ja putkiremontit ovat käynnistyneet. Emme saaneet uimahallia koulun viereen 
vaan sinne tulee uusia asuinrakennuksia. Muualla jopa puretaan kokonaisia kerrostalo-
ja, meille suunnitellaan ympäristöön uusia. Nyt suunnitellaan , toteutus onkin aivan eri 
juttu. Tästä aiheesta löytyy lisää tässä lehdessä. Kannattaa seurata kaupungin tiedo-
tuskanavia ja ottaa kantaa. 

Kiitän kaikkia ilmoittajia ja lehteen kirjoittaneita, ilman teitä ei olisi lehteä.

Toivotan kaikille rentouttavaa ja lämmintä kesää, 
lataamme akkuja ja jatkamme taas syksyllä.

Anna-Lisa Korhonen, lehden koordinaattori

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

Nettisivujemme QR-koodi



4

Puheenjohtajan terveiset
Kevät keikkuen tulevi, eikä talvenkaan säissä ollut kehumista, mutta onneksi tammikuisena lau-
antaina 24.1., kun järjestettiin oman Viikinmäki-Pihlajiston kotikaupunkipolkumme avajaiskäve-
ly, sää oli mitä parhain ja osallistujia tuli paikalle runsaasti. Lue lisää tästä lehdestä.

Viikinmäen samoin kuin Viikin, Latokartanon ja Viikinrannan asioita käsiteltiin ylipormestarin illas-
sa Viikin Norssin juhlasalissa 5.3. pidetyssä tilaisuudessa. Sinne olivat kaikkien mainittujen lähiöiden asuk-
kaat saaneet henkilökohtaisen kutsun. Ylipormestari Pajunen johti puhetta ja vastasi yleisön kysymyksiin pari-
kymmenpäisen esikuntansa eli eri virastojen päälliköiden tai muiden edustajien avustuksella. Viikinmäkeläisiä ja myös 
pihlajistolaisia kiinnostavia tai huolestuttavia asioita olivat mm Lahdenväylän ylittävän sillan mahdollinen leventäminen, Lah-
denväylän toisella puolen olevan kivimurskaamon ympäristöön levittämä kivipöly sekä Lahdenväylän nopeusrajoitusten alen-
taminen, mikä vähentäisi sitä meluhaittaa, josta on vuosia valitettu. Kivimurskaamosta tehdään parhaillaan yhdessä Viikki-seu-
ran kanssa valitusta. Silta-ongelma korjaantuu, kun siirrytään raideliikenteeseen, mutta tämä ei tapahdu ensi vuonna, vaan 
ehkä vuoteen 2025 mennessä. Viikinmäkeen ei ole suunnitteilla kaavamuutoksia, mutta asuntokokoja saatetaan muuttaa. Mui-
takin tärkeitä asioita tuli esille, kuten Gardenian kohtalo ja Viikin liittymä Kehä I:seen ja tulevat julkisen liikenteen muutokset.
Asukasyhdistyksen vuosikokous pidettiin 23.3. Viikinmäen uudessa korttelitalossa.  Siellä toimivat ala-asteen sivukoulu sekä Maarian-
maan päiväkoti, jonka seinällä on taiteilija Pasi Mälkiän värikäs ja hieno reliefi  ”Ruohometsä”. Taideteos on näkemisen arvoinen ja siksi 
halusimmekin sen lehtemme kansikuvaksi, jotta lehden lukijoillakin olisi mahdollisuus nähdä se.  Tutustuttuamme uuden uutukaiseen 
kouluun emme voineet muuta kuin todeta, että kyllä olisi kivaa olla koululainen tänä päivänä. Tästäkin voit lukea lisää lehdestämme.

Kevään retki jää nyt väliin kustannusten nousun vuoksi, mutta käännämme katseemme syksyyn, sillä tarkoituksena on järjestää en-
tiseen tapaan teatterimatka. Syysjuhla on myös suunnitelmissa sitten, kun leikkikenttä avataan käyttöön remontin jälkeen. 

Toivotan lukijoille mukavaa kesää ja kaikkea hyvää!

Marjatta Tahvanainen

Sisältö:
Pääkirjoitus ........................................................................................................................................................ 3
Asukasyhdistys, yhteystiedot .............................................................................................................................. 3
Puheenjohtajan tervehdys  .................................................................................................................................. 4
Sisältö ................................................................................................................................................................ 4
Vuosikokouksen terveisiä .....................................................................................................................................5
Viikinmäen-Pihlajiston kotikaupunkipolku on avattu ........................................................................................  6-7
Salpausselän leikkipuistossa sinua odottavat ihanat ohjaajat .........................................................................  8-9
Aamun torkku-runo ..............................................................................................................................................9
"Peto on kiinni" ....................................................................................................................................................9
Helsingin uusi yleiskaavaehdotus ja sen esittämät muutokset Pihlajiston ja Viikinmäen ympäristössä ......... 10-11
Naapurin kanssa rapussa-runo ........................................................................................................................ 11 
MLL Pihlajamäen paikallisyhdistys ry. tekee yhdessä aina vain parempaa kotiseutua lapsiperheille ............  12-13
Kuvista Pihlajistossa ......................................................................................................................................... 13
Punamustaa futisriemua – PK-35 kasvaa ja kehittyy! ........................................................................................14
Lastenjuhlat Mestassa .......................................................................................................................................15
Syksyinen teatteriretki Valkeakosken kaupunginteatteriin ...................................................................................15
Kulmilta ....................................................................................................................................................... 16-17

Kannen kuva: Pasi Mälkiän reliefi  Ruohometsä 

a hyvää!
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Vuonna 2014 valmistuneen rakennuksen suunnittelija on arkki-
tehtitoimisto Frondelius Keppo Salmenperä. Korttelitalosta tulee 
eri-ikäisten lasten kohtaamispaikka, joka kannustaa ajatteluun 
ja oppimiseen. Oppilaspaikkoja on 180 ja päiväkodissa tilat 84 
lapselle, kunhan Viikinmäki valmistuu kokonaisuudessaan. Yh-
teisenä teemana tiloissa ovat luonto ja ympäristö: sen mukai-
sesti päiväkodin ryhmien nimet ovat Sammaleiset, Naavaset, 
Kaarnaset ja Tuohiset.

Tontin 15 metrin korkeusero on hyödynnetty muodostamalla 
talon ympärille viisi erilaista pihaa eri-ikäisille käyttäjille. Niitä 
valaisevat hauskat aakkospylväät. Talossa on myös pieni kirjasto 
ja jumppasali. Kirjalahjoitukset ovat tervetulleita. Iltaisin ja vii-
konloppuisin tilat tulevat olemaan kaupunginosan asukkaiden ja 
yhdistysten sekä vaikkapa taloyhtiöiden käytettävissä. Tiloissa 
on värikästä ja kekseliästä taidetta. Päiväkodin seinällä koreilee 
kuvanveistäjä Pasi Mälkiän liki viisi metriä korkea lasikuitukom-
posiittiteos Ruohometsä, joka on lehtemme kansikuvanakin. La-
siseinissä kiertää osin hauska konsonanttikuvitus, ja mm. hou-
kutteleva oleskelukulmaus on myös taideteos. Koulun kalusteis-
sa ei ole tällä kertaa jouduttu säästämään, pulpetit ovat hyvin 
toimivia, ja kuvataide-, musiikki ja käsityöluokissa oli varustuk-
set viimeistä huutoa. Kaikki värikästä ja varmasti nuorisoa hou-
kuttelevaa. Itse talohan on pohjasta korkealle lasikattoikkunaan 
ulottuvine kuiluineen ja betoniseinineen ehkä hiukan tehdasmai-
nenkin, nykyaikainen ja yksinkertainen tyyliltään. Rehtori korosti 
rakennuksen hyvää äänieristystä. Musiikkiluokassa voi rauhassa 

Vuosikokouksen terveisiä
Pihlajisto-Viikinmäki PNV ry:n vuosikokous pidettiin maa-
liskuun 23. päivänä Viikinmäen uudella korttelitalolla. Ti-
laisuuden aluksi rehtori Ari Vainikka esitteli uuden raken-
nuksen sekä kertoi Pihlajiston ala-asteen sivukoulun ja päi-
väkoti Maarianmaan vuoden alussa alkaneesta toiminnasta 
talossa.

TEKSTI ja KUVAT: Elisa Lehtonen

harjoitella bändi, eikä pihahdustakaan kuulu edes lähikäytävälle. 
Päiväkodin lapset ottavat unosensa tilassa, jonka yläpuolella on 
hieno uusi voimistelusali. Liikunnan ja pelien äänet eivät kuu-
lemma kuulu ollenkaan salin alapuolella. 

Viereisen laajan Maarianmaanpuiston rakentaminen on alka-
nut 2014. Lähimmäs korttelitaloa tulee oleskelu-, skeitti- ja leik-
kipaikka.

Mielenkiintoisen kierroksen jälkeen pidimme kokouksen kou-
lun juhlasalissa, johon on tilaisuuksiin laskettu mahtumaan tule-
vaisuudessa kaikki rakennuksessa olevat lapset vanhempineen. 

Kokoukseen osallistui 23 alueemme asukasta. Käsiteltiin edel-
lisen vuoden talous ja toiminta, hallitukselle myönnettiin vastuu-
vapaus. Tulevaa, vuoden 2015 toimintaa ja budjettia myös ruo-
dittiin. Ideoita toimintaan kaivataan, sillä rahoitusta ei ole, el-
lemme itse saa sitä myyjäisillä tms. kerättyä. Paljon kilpailevia 
tapahtumia on muilla alueen toimijoilla ja myös kaupungissa 
muuten, joten haastetta riittää saada väkeä paikalle. Suunnitel-
missa on kuitenkin pitää yllä perinteitä ja yrittää järjestää osin 
omakustanteisia kulttuuriretkiä, syysjuhla ja osallistua siivous-

päivän kirppikseen. Yh-
teistyötä eri tahojen kans-
sa on saatu hyvin alulle 
jo aiempina vuosina. Sitä 
jatketaan. Saimme uusia 
jäseniä hallitukseen. Tie-
dot löytyvät nettisivuiltam-
me www.pihlajisto.com. Ja 
lehti ilmestyy, kuten huo-
maatte, sitä toimitamme 
niin kauan kuin saamme 
ilmoituksille sen painokus-
tannukset katettua. 
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Viikinmäen-Pihlajiston 
kotikaupunkipolku on avattu

TEKSTI ja KUVAT: Anna-Lisa Korhonen
Toimittaja Pauli Salorannan kokoama Vii-
kinmäen-Pihlajiston kotikaupunkipolku 
avattiin tammikuussa. Polun kohteet on 
valittu yhteistyössä asukasyhdistyksem-
me kanssa. Avajaiskävelylle osallistui yli 
70 henkeä, joista kolmasosa Pihlajistos-
ta, kolmasosa Viikinmäestä ja loput muu-
alta. Virallisesti polun avasi Viikin aluera-
kentamisprojektin projektijohtaja Kimmo 
Kuisma kaupunginkansliasta ja oma pu-
heenjohtajamme Marjatta Tahvanainen. 
Avajaisiin osallistui myös polun virallinen 
suojelija, kävelyn maailmanmestari Va-
lentin Kononen, joka on kantapihlajisto-
laisia.  Polun tarkoituksena on tutustuttaa 
alueemme asukkaat ja täällä vierailevat 
Pihlajiston ja Viikinmäen historiaan ja ny-
kyisyyteen, luontoon ja kulttuuriin sekä 
arkkitehtuuriin.

Viikinmäessä ja Pihlajistossa mutkitte-
levan polun varrelta löytyy kaikkiaan 26 
kohdetta ja sen pituus on viitisen kilo-
metriä sisältäen myös lyhyempiä lenkke-
jä. Pauli johdatteli joukkoaan leppoisasti 
ja kertoi kohteista huumorilla höystäen.  
Tiesittekö, että Pihlajisto ja Viikinmäki 
ovat joskus olleet ulkosaaristoa? Täältä 
löytyy muinaisen Litorina-meren rantaki-
vikkoa. Uudempaa tuotantoa on 1970-lu-
vulla Pihlajistoon sijoitettu Unkarin val-
tion lahja Helsingille, Maan synty-patsas. 
Pihlajistossa 1990-luvulla toimineen lä-

j

hiöprojektin tuloksia ovat mm Salpausse-
län kaarteen valot, ruusupuisto ja leikki-
puisto Salpausselän takana oleva kenttä.

Viikinmäen puolella kuulimme, että ve-
denpuhdistamo on Pohjoismaiden suurin. 
Viikin ampumaradasta on muistona tu-
levaan Maarianmaanpuistoon sijoittuva 
viivasuora ulkoilutie - Luotisuora. Viikin-
mäen uudessa vuoden alusta käyttöön 
otetutussa korttelitalossa pidimme tau-

Kimmo Kuisma, Pauli Saloranta ja Marjatta Tahvanai-
nen avasivat kotikaupunkipolun.

Kotikatupolun suojelija Valentin Kononen.

Muinaisen Litorina-meren rantakivikkoa.
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on ja nautimme virvokkeita. Tauon jälkeen saimme ih-
metellä Viikinmäen muinaismuistoja, migmaattikallioita, 
joissa erottuvat vaalea graniitti ja tumma gneissi. Viikin-
mäen kukkulakaupunki on joskus ollut hyvinkin korkea, 
Alppien kaltainen Svekofennidien vuoristo. Vuosimiljoo-
nien kuluessa ja muutaman jääkauden jälkeen maasto 
on muovautunut nykyiseksi.

Ennen kierroksen päättymistä Pihlajistoon oman ky-
läkuusemme alle - ihastelimme Maaherrantie 8 asuk-
kaiden aktiivisuuta ja aloitteellisuutta. Helsingin lyhyin 
kadunpätkä, ”Oma kauppakurvi pätkä”, yhdistää tontin 
Maaherrantiehen.

Nyt odotamme vielä  taskuun sopivaa kirjallista esi-
tettä, jonka avulla on helppo tutustua reittiin vaikkapa 
vieraidensa kanssa. Toistaiseksi kartta ja teksti löytyvät 
netistä kotisivuiltamme.

Kotikaupunkipolun kokoamista ovat tukeneet Helsin-
gin kaupunginkanslia, Helsingin kaupungin lähiöprojek-
ti ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä 
HSY. 

Lahdenväylä.

Tauko Viikinmäen korttelitalossa.

Migmaattikello.

Lähiöprojektin tavoitteena on edistää toimenpiteitä, joilla kehitetään esikaupunkeja kantakaupun-
gin kanssa tasaveroisina kaupunginosina sekä tehdään tunnetuksi alueiden omia vetovoimatekijöi-
tä yhdessä kaupungin asukkaiden, eri hallintokuntien  ja muiden toimijoiden kanssa. Lähiöprojekti 
on kumppanuutta ja asukasosallisuutta korostava yhteistyöprojekti kaupungin eri hallintokuntien 
välillä. Toiminta-alueena on koko esikaupunkivyöhyke.
 
Lähiöprojekti tuki Viikinmäki-Pihlajiston 
kotikaupunkipolun suunnittelua ja laatimista.
 
lahioprojekti.hel.fi 
facebook.com/lahioprojekti
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TEKSTI: Tanja Männistö
KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Salpausselän leikkipuistossa sinua 
odottavat ihanat ohjaajat

Pihlajistossa on eräs mainio paikka. 
Salpausselän leikkipuisto. Se sijaitsee 
kauniissa laaksossa ja on avoin kaikille 
lapsiperheille. Leikkipuistossa työsken-
telee ainutlaatuiset ja ihanat ohjaajat. 
Olen saanut tutustua heihin omien laste-
ni, pienten kerholaisten kautta. Ohjaajat 
ovat iloisia leikittäjiä, turvallisia aikuisia, 
monipuolisia ammattilaisia, joista haluan 
kertoa myös sinulle. Tapasin ohjaajat hei-
dän työssään. 

”Sua toinen tuskin tarvitsee, mut vää-
rin teet, jos silmät suljet’ sil hälle ehkä 
tarpeen on hymys vain kun ohi kuljet”. 
Anneli Sarjanen on työskennellyt 7 vuot-
ta Salpausselän leikkipuistossa. Anneli 
jäi eläkkeelle tammikuussa ja se otti hän-
tä päähän.”Mieleni on niin nuori!” Anne-
li olisi mielellään jatkanut vielä työtään 
puistossa. 

Anneli päätyi Salpauselän leikkipuis-
toon Aurinkolahden, Laajasalon ja Roihu-
vuoren kautta. Pihlajisto alueena on tullut 
tutuksi. ”Ne lapset, jotka ovat nyt ekalla, 
eivät olleet vielä syntyneetkään, kun tulin 
puistoon töihin.” Anneli on saanut seu-
rata lasten kasvua mahasta maailmaan, 
kerhosta kouluun.” Pikku enkeleistä on 
tullut rasavillejä ”, sanoo Anneli pilke sil-
mäkulmassaan. 

”Joidenkin lasten kanssa syntyy eri-
tyinen yhteys.” Anneli osaa olla ihmisten 
kanssa läsnä ja auki, silloin sielut koh-
taavat ja syvä ystävyys syntyy. 

Anneli kokee, että työ puistossa on ollut 
ihanaa. Anneli on ollut onnellinen löytä-
essään kutsumusammattinsa ”parempi 
myöhään, kuin ei milloinkaan!” 

Salpausselän puisto on muutosten ää-
rellä. Anneli jäi eläkkeelle ja puiston piha 
kokee remontissa kohennusta. Annelia ei-
vät muutokset jännitä, ”muutokset tuovat 
tilaa uudelle!” 

Anneli on tehnyt työtä sydämellään ja 
hienolla herkkyydellään. Jokainen, joka 
on ollut hänen rutistuksessa, on tuntenut 
elämänilon ja onnen, mikä hänestä huo-

kuu. Annelissa onkin pala Italiaa, jonka 
hän on siellä asuessaan omaksunut. Ha-
lit ja pusut ovat hänelle arkipäivää! 

Tulevaisuudelta Anneli toivoo vapaaeh-
toistöitä lasten parissa, työssä, jota An-
neli rakastaa. Annelin terveiset: Haleja ja 
paukkupusuja! Kiitos! 

”Katse tulevaisuuteen 
positiivisella hengellä!” 

Päivi Lukkari on työskennellyt leikkipuis-
to Salpausselässä tammikuusta 2014. 
Aikaisemmin hän on työskennellyt päi-
väkodissa ja leikkipuistossa. Päivillä on 
vankka kokemus työskentelystä lasten 
kanssa ja hän tykkää työstään ”parasta 
on asiakkaat ja asiakastyö. Kohtaaminen 
ihmisten kanssa on ainutlaatuista ja tär-
keää.” 

Pihlajisto ja Viikinmäki alueina eivät ol-
leet entuudestaan tuttuja Päiville, mutta 
perheiden ja koululaisten kautta alue on 
tullut tutuksi. ”On ollut mukava tutustua 
alueen toimijoihin ja palveluihin.” 

”Koululaisille puisto on erittäin tärkeä 
paikka. Tänne ovat tervetulleet myös ne 
koululaiset, jotka eivät ole välipalan, ilta-
päiväkerhotoiminnan piirissä. Koululaiset 
kokevat paikan omakseen.” 

Päivi on kuullut paljon kyselyjä perheil-

tä puiston remontista ja toiminnasta. Ke-
sän 2015 puisto on kiinni, mutta leikki-
puisto avataan kesän jälkeen uudistetun 
pihan kera. 

”Toivon, että henkilöstön vaihtuessa 
ja piharemontin valmistuttua, puistossa 
säilyisi ihana ja lämmin henki. On ihanaa 
tehdä töitä konkareiden kanssa, kuulla 
heiltä puiston historiaa ja tarinoita.” 

Päivi toivottaa kaikki tervetulleiksi Sal-
pausselän leikkipuistoon. ”Moikataan 
kun tavataan!” 

”Elä hetkessä!” 

Tuuli Huuskonen on valmistunut kaksi 
vuotta sitten ja hän aloitti työt leikkipuis-
to Salpausselässä elokussa 2014. ”Pih-
lajisto oli minulle tuttu salibändytreenien 
kautta. Omat ennakkokäsitykseni muut-
tuivat alueesta, kun tulin tänne töihin.” 
Tuuli on huomannut, että Pihlajistossa ja 
Viikinmäessä on mainiot ulkoilumaastot 
ja mahdollisuuksia kehittyä laajenevana 
asuinalueena. 

”Lasten kanssa oleminen on lempipuu-
haani!” Tuuli on energinen ja urheilulli-
nen ohjaaja, jolla on iloinen ote työhönsä. 
Tuuli on valmis muutoksille. ”Muutoksis-
tahan just oppii!” Tuuli kokee älypuheli-
met nykypäivän haasteena omassa työs-

Kuvassa vasemmalta Merja, Tuuli ja Päivi.
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Näin kevään kynnyksellä on hyvä muistaa koirien kanssa ym-
päristöämme siistinä pitämisen ja kakkojen keräämisen lisäksi 
myös muissa koiran ulkoilutusasioissa. Suurin osa koirista pide-
tään ulkona kytkettynä, mutta myös laissa sanotaan, että koira 
saa olla taajamassa vapaana ainoastaan koirapuistoissa, koirien 
harjoituspaikoissa ja suljetuilla piha-alueilla. Vapaanakin koiran 
täytyy aina olla haltijansa valvonnassa. Myös kissojen tulisi ul-

koilla valvotusti, paras tapa on valjaissa ulkoilu rauhallisessa ympäristössä. Näin var-
mistetaan parhaiten kissan oma turvallisuus. 

Koirien karkaamiset ja katoamiset eivät ole yhtä suuri ongelma kuin kissojen, joita 
päätyy surullisen paljon löytöeläintaloihin. Keväällä alkanut lemmikkien turvasirukam-
panja ajaa hyvää asiaa, pieni mikrosiru ei häiritse lemmikkiä ja se auttaa lemmikin löy-
tämisessä karkaamis- ja varkaustapauksissa. Pohdinnassa on ollut turvasirujen käytön 
säätäminen tulevaisuudessa jopa pakolliseksi, sekä koirille että kissoille, eläintensuo-
jelun edistämiseksi. 

Toinen ulkoiluun liittyvä, Suomessa vielä uusi ilmiö on ns. keltainen nauha -merkin-
tä. Kun koiran pantaan tai talutushihnaan on kiinnitetty keltainen huivi tai nauha, tulisi 
välttää läheistä tutustumista kyseiseen koiraan. Tällainen koirakko tarvitsee syystä tai 
toisesta hieman enemmän tilaa ympärilleen, syynä voi olla koiran sairaus, toipilasaika, 
koulutustilanne tms. 

Valtakunnallista Koiranpäivää vietetään joka vuosi 24.4. Pidetään hyvää huolta eläin-
ystävistämme. 

sään. ”Enää ei liikuta porukalla, leikitä 
hippaa, yhteinen tekeminen on muuttunut 
puhelimella oleiluksi.” 

Liikunta on iso arvo Tuulille. Työssään 
Tuuli pohtii miten lapset saisi liikkumaan 
enemmän kavereitten kanssa. 

Tuuli toivottaa kaikki alueen perheet 
ja lapset tervetulleiksi puistoon! ”Tulkaa 
vaan rohkeasti meihin tutustumaan!” 

”Ois ihmiset ihmisiä 
toisilleen!” 

Merja Lundberg on täysin leksuihminen! 
Vaihdettuan alaa ja opiskeltuaan uuden 
ammatin, hän päätyi töihin Lp Salpa-
usselkään, jossa hän on viihtynyt noin 
20 vuotta. Leikkipuisto täyttääkin pian 
50 vuotta ja Merjalla on paljon tarinoita 
puiston historiasta. 

”Ennen Pihlajisto oli kuin pieni kylä. 
Asukkaat pitivät toisistaan huolen. Alue 
on kyllä muuttunut aika paljon noista 
ajoista”. Merja kuitenkin toteaa, että ny-
kyään alueella on paljon aktiivisia perhei-
tä, toimijoita ja kattava asukasyhdistys. 
”Pihlajistossa ja Viikinmäessä on todel-
la mukavia perheitä, joihin on ollut ihana 
tutustua.” 

Leikkipuistossa on monipuolista toi-
mintaa leikkitoiminnan kerhosta koulu-
laisten iltapäivätoimintaan. Puistossa 
on myös MLL:n- ja monikulttuuristatoi-
mintaa. Eristyisen tärkeä puisto on ollut 
maahanmuuttajaperheille. Leikkipuistoon 
on helppo tulla kertomaan kuulumisia ja 
kohtaamaan toisia alueen perheitä. ”Eräs 
maahanmuuttajaäiti sanoi kerran, että on 
ihanaa kun on oma paikka.” 

Merja on tutustunut työssään alu-
een lapsiin ja perheisiin. ”Kun koululai-
set ovat kasvaneet aikuisiksi, ovat jot-
kut käyneet näyttämässä omia 
vauvojaan. Leikkipuistolla on 
suuri merkitys alueen lapsille ja 
perheille. Yhteyttä puistoon ha-
lutaan pitää vielä aikuisenakin. 
Se on turvallinen paikka kas-
vaa.” Puisto tarjoaa mukavan 
jatkumon yhteistyössä koulun 
kanssa. Lapset tulevat kerto-
maan miten koulussa menee ja 
jos lapsella on joku hätä, niin 
useimmiten hän tulee leikki-
puistoon apua hakemaan. Leik-
kipuisto on tärkeä paikka. 

Nyt puistossa on hiljaista re-
montin ja uuden Viikinmäen 

koulun vuoksi. ”Koskaan ei ole ollut näin 
hiljaista.” Ensikesänä puisto on kiin-
ni, mutta remontin jälkeen syksyllä 15.8 
toiminta varmasti aktivoituu, kun uusi 
pihakin on valmis. Lähipuistoista Viikin, 
Arabian ja Pihlajamäen leikkipuistot ovat 
auki ja niissä järjestetään kesätoimintaa 
ja puistoruokailua. 

”Pitäkää yllä Pihlajiston hyvää henkeä, 
älkää unohtako meitä tänne laaksoon! 
Sama toiminta täällä jatkuu, tervetuloa!”  

”Peto on kiinni”

koilla al ot sti paras

AAMUN TORKKU

Kello soi pirahtaa
en jaksa nousta istumaan.
Onhan tämä noloa!
Torkun päälle laitan
hetkessä uneen taitan.

Kello uudelleen pirahtaa
käsi käy itsestään siirtää kelloa eteenpäin.
Onko arki jälleen taas
herättävä on uudestaan.

Taas kello pirahtaa
kamppailen melkein istumaan. 
Ei vielä!  Haluan torkahtaa ja
käyn uudelleen makaamaan. 

Kello soi pirahtaa
valot päälle on saatava.
Ylös on vain noustava
olipa se vaikeaa.

Mirja Kärkkäinen

TEKSTI: Pia Eskelilä
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Helsingin uusi yleiskaava on ollut tekeillä jo pitkään. Tavoitteena 
on luoda edellytykset yksityiskohtaisemmalle kaavoitukselle ja 
asuntojen, työpaikkojen, palvelujen ja muiden toimintojen raken-
tamiselle aina vuoteen 2050 asti. Viime syksynä ja nyt alkuke-
väästä nähtävillä ollut kaavaluonnos viedään kaavaehdotuksena 
muistutuksineen kaupunkisuunnittelulautakuntaan ensi syksy-
nä. Kaupunginvaltuustoon yleiskaavaehdotus vietäneen syksyllä 
2016.

Yleiskaavan keskeiset tavoitteet

Yleiskaavaehdotuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat joukkoliiken-
teen ja raideliikenteen verkostojen tiivistäminen ja rakentamisen 
painopistealueiden kohdistaminen näiden liikenteen solmukoh-
tien tuntumaan. Kantakaupunkimaista tiivistä kaupunkiraken-
netta jatketaan pääväylien reunustoja myötäillen esikaupunki-
alueille. Helsingin viherverkostojen merialueiden tavoitettavuutta 
ja laatua pyritään parantamiaan. 

Suuri osa uudis- ja täydennysrakentamisesta sijoittui-
si säteittäisten ja poikittaisten raideyhteyksien ja pääväylien 
risteyksiin (esim. Viikin palvelu- ja tiedekeskus). Nykyinen bus-
sijokeri muutetaan raidejokeriksi ja tutkitaan ns. tiederatikan ra-
kentamista Kumpulan kampukselta Viikkiin ja idässä Myllypu-
roon. Myös Lahden- ja Tuusulanväylien varteen on suunnitteil-
la uudet pikaraitiotiet. Pienemmät ostos- ja julkisten palvelujen 
keskukset ympäristöineen on tarkoitus täydennysrakentaa entis-
tä monipuolisemmiksi, tai ainakin suojella niiden säilymistä lä-
hipalvelukeskuksina.

Kantakaupunkimaista tiivistä asunto- ja muuta rakentamista 
laajennettaisiin sormimaisesti esikaupunkialueille muuttamalla 
nykyisiä sisääntuloväyliä (esim. Lahdenväylä ja Tuusulanväylä) 
ns. kaupunkibulevardeiksi, jolloin vapautuvia liikenteen suoja-
alueita voidaan suunnitella ja rakentaa asunto-, palvelu ja muik-
si korttelialueiksi. 

Uusien ja täydennysrakennettavien alueiden laajetessa asuk-
kaiden käytettävissä olevat viher- ja virkistysalueet pienene-
vät. Helsingille ominaiset ns. vihersormet (mm. Keskuspuisto 
ja Vantaanjoen laakso) halutaan kuitenkin säilyttää yhtenäisi-
nä laajoina alueina, joita yhdistää poikittaisten yhteyksien ver-
kosto. Tämän vuoksi on tärkeää, että siellä missä rakennetaan, 
rakennetaan tehokkaasti (todetaan ehdotuksessa). 

Muutokset Pihlajiston ja 
Viikinmäen ympäristössä

Viikin palvelu- ja tiedekeskus on eräitä yleiskaavaehdotuksen 

Helsingin uusi yleiskaavaehdotus ja 
sen esittämät muutokset Pihlajiston ja 
Viikinmäen ympäristössä

rakentamisen painopistealueita. Siksi yleiskaavaehdotus pyrkii 
edistämään tehokkaan liike- ja asuntorakentamisen laajentu-
mista em. palvelukeskuksen tuntumaan ja myös Lahdenväylän 
pohjois- ja länsipuolelle Pihlajiston ja Viikinmäen suuntaan.

Pihlajiston etelä- ja itäpuolta kehitettäisiin yleiskaavaehdotuk-
sen mukaan toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan, 
julkisten palvelujen, muiden toimintojen, puistojen, virkistys- ja 
liikuntapalvelujen ja kaupunkikulttuurin alueena. Tämä munkki-
latina tarkoittaa sitä, että Lahdenväylän ja Pihlajiston väliin jää-
vä ja Pihlajamäentiehen ja Jokeriväylään rajautuva, nyt luonnon-
tilaisena oleva alue rakennettaisiin esim. liiketiloiksi, toimistoiksi 
ja asunnoiksi. 

Lahdenväylän kaupunkibulevardi.
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 NAAPURIN KANSSA RAPUSSA

Askeleet ylöspäin tavoittaa
kaiteesta kiinni pitäen ylös yrittää.
Yks ja kaks reippaasti vaan 
kohta jo helpottaa.
Alkaa jo vähän uuvuttaa,
mutta eteenpäin jaksaa
 ystävä kannustaa.

Olo melkein kevenee,
kun hetken pienen lepäilee ja
silloin loppuun jaksaa taipaleen.
Aina vain on helpompaa,
kun säännöllisesti jaksaa taivaltaa
eikä jää suremaan taaksensa turhaan katsomaan.

Laskitko kuinka paljon niitä oli
menihän siinä tovi.
Nyt jo huomisesta sovi.
Mene ensin ja avaa ovi.

Mirja Kärkkäinen

TEKSTI: Erkki Korhonen
KUVA:  Maankäyttösuunnitelma

kaupunkisuunnitteluvirasto/Esa Kangas

Pihlajiston pohjoisosa ja Viikinmäen itäosa olisivat edelleen 
asuntovaltaisia alueita, joilla olisi asuntoja, puistoja, virkistys- 
ja liikuntapalveluja sekä lähipalveluja kuten nytkin. Alueen pinta-
alasta enemmän kuin puolet, noin kuutisenkymmentä prosenttia 
olisi asunto- ja liikerakentamiseen tarkoitettua korttelimaata.

Lahdenväylä reuna-alueineen rakennettaisiin Viikinmäen ja 
Pihlajiston kohdalla ns. kaupunkibulevardiksi, jolloin Lahdenväy-
lä kapenisi 2+2-kaistaiseksi. On myös mahdollista, että Lah-
denväylä osin tunneloidaan. Bulevardi linjattaisiin Viikinmäen 
kodalla nykyistä Lahdenväylää lännemmäksi Viikinkallion asun-
tokorttelien vieritse. Tämä mahdollistaisi Viikinmäen asuntoalu-
een ja kaupunkibulevardin väliin sijoittuvien uusien asunto- lii-
ketilojen rakentamisen.

Vantaanjokilaaksossa uudet rakentamisalueet kurottautuisivat 
Jokerireitin varrella Veräjälaaksosta kohti Vantaanjoen ylittävää 
siltaa ja myös Pihlajiston puolelta asunto- ja muu rakentami-
nen laajenisi kohti Vantaanjokea. Vantaanjokilaakson viher- ja 
virkistysalue kapenisi joen ylittävän rautatiesillan kohdalla mer-
kittävästi (oheisessa havainnekuvassa tätä ei vielä näy). Van-
taanjoen varren viher- ja virkistysalueet väistyisivät rakentami-
sen tieltä myös Vantaanjoen suulla Pornaistenniemellä, jossa on 

nykyisin mm. luontopolku ja lintutorni. Rakentaminen sivuaisi 
tällöin jo Viikin ja Vanhankaupungin lahden luonnonsuojelualu-
etta. Lintuharrastajat ja muut ulkoiluihmiset eivät ole tästä mie-
lissään.

Muutosten toteutuminen

Nyt luonnostellun yleiskaavan on ajateltu ohjaavan Helsingin 
kaavoitusta ja rakentamista aina vuoteen 2050 asti, mikäli kau-
punginvaltuusto ensi vuonna ehdotuksen hyväksyy. Kaavaa tar-
kistetaan noin kymmenen vuoden kuluttua, tai tarvittaessa ai-
kaisemminkin. Paljon ehtii virrata vettä Vantaajoessa ennekuin 
suunnitellut rakennushankkeet toteutuvat. Silti olisi tärkeää, että 
jo hyvissä ajoin ennen valtuuston ensi vuoden päätöstä mahdol-
lisimman moni Pihlajiston ja Viikinmäen asukas tutustuisi kaa-
vaehdotukseen kaupunkisuunnitteluviraston kotisivuilla ja että 
alueillamme syntyisi keskustelua ja kannanottoja asiasta.

Artikkeli perustuu arkkitehti Esa Kankaan haastatteluun kau-
punkisuunnitteluvirastossa 2.3.2015 ja kaupunkisuunnitteluvi-
raston julkaisemiin aineistoihin, tarkemmin mm. www.yleiskaa-
va.fi /yleiskaava/aineistot 
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Vuoden 2015 puheenjohtajamme Minna 
Nykänen toivottaa lämpimästi kaikki ter-
vetulleiksi toimintaamme joko vapaaeh-
toisena tai palveluiden käyttäjänä. Yhdis-
tyksemme järjestää perhekahviloita, las-
tenvaate- ja tarvikekirppiksiä ja on mu-
kana muutenkin alueen eri tapahtumissa 
muiden toimijoiden mukana. Puheen-
johtajalla on selkeä visio, mihin haluaisi 
yhdistyksen toimintaa jatkossa kehittää: 
”Mielestäni olisi hyvä, jos meillä olisi yhä 
enemmän varhaisen tuen toimintaa. Ja 
parasta olisi, kun saataisiin alueen asuk-
kailta ideoita ja tekijöitä mukaan.” 

Yhdistyksen toiminta on 
tekijöidensä näköistä

Esimerkiksi perhekahviloiden ohjelma 
suunnitellaan kävijöiden toiveiden mu-
kaisesti. Ne toimivat vapaaehtoisvoimin 
ja kukin vapaaehtoinen tuo oman näkö-
kulmansa tekemiseen esimerkiksi kut-
sumalla esittelijöiksi omia yrittäjäystävi-
ään tai ostamalla tarjolle oman perheen-
sä lempinaposteltavia. Perhekahvilassa 
vanhemmat tutustuvat lähialueen mui-
hin, samassa elämäntilanteessa oleviin 
vanhempiin ja lapset saavat ikäistään 
seuraa. Kahvilassa jutellaan, kahvitel-
laan ja leikitään lasten kanssa. Perhe-
kahvilat ovat puheenjohtaja Nykäsen mu-
kaan yksi parhaimmista yhdistyksemme 
toimintamuodoista: ”Perhekahviloissa on 
hyvä tunnelma, eikä niihin ole muodostu-
nut kuppikuntia vaan ihan kaikki tervetul-
leita. Siellä on jaettu ilot ja surut jo monta 

MLL Pihlajamäen paikallisyhdistys ry. 
tekee yhdessä aina vain parempaa 
kotiseutua lapsiperheille
Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) on kaikille avoin kansalaisjärjestö, joka 
edistää lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, lisää lapsuuden arvostusta ja näky-
vyyttä yhteiskunnassa sekä tuo lapsen näkökulmaa päätöksentekoon. MLL Pihla-
jamäen paikallisyhdistys ry. on iloinen sakki erilaisia perheitä tekemässä yhdessä 
yhteisestä naapurustostamme aina vain parempaa paikkaa lapsiperheille. Yhdis-
tyksen tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja edistää lasten ja lapsiperheiden 
perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä Pihlajamäen, Pihlajiston ja 
Viikinmäen alueilla.

vuotta.” Kahvia, mehua ja pientä purta-
vaa voi ostaa edulliseen hintaan. Terve-
tuloa tutustumaan oman alueesi muihin 
lapsiperheisiin!

Jokakeväinen Kevätrieha järjestetään 
22.5. klo 10-13 leikkipuisto Maasälväs-
sä yhteistyössä leikkipuistojen työnteki-
jöiden ja alueen varhaisen tuen kanssa. 
Tarkempaa ohjelmaa ei ole vielä päätet-
ty, joten otamme ilolla kaikki ehdotukset 
ja ideat vastaan. Yleensä riehassa on 
esiintyjä, joka viihdyttää lapsia. Mennei-
nä vuosina olemme olleet muun muassa 
tekemässä kasvomaalauksia, ohjanneet 
askarteluja ja lahjoittaneet ilmapalloja. 
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ei ole py-
syä samana vuodesta toiseen. Mukana 
olevien perheiden elämäntilanteet muut-
tuvat ja toiminta muuttuu sen mukaan. 
Nykänen on ollut jäsen jo vuosia, ja ajan 
kuluessa toki lapsetkin ovat kasvaneet. 
”Kouluikäisten toimintaa olisi kiva saada 
lisää. Yhteistoimintaa muiden alueen toi-
mijoiden – vaikkapa vanhempainyhdis-

tysten – kanssa.” Mitä kivaa tänä vuon-
na keksittäisiin?  

Yhdistyksemme järjestää joka kevät ja 
syksy suuren ja suositun lastenvaate- ja 
tarvikekirpputorin. Kirpputorilla myydään 
lastenvaatteita (50-160 cm), kenkiä, le-
luja, kirjoja, urheilu- ja harrastusväli-
neitä, hoitotarvikkeita ja äitiysvaatteita. 
Kirpputori järjestetään täysin vapaaeh-
toisvoimin. Kirpputori onkin monen va-
paaehtoisemme vakiotehtävä, jonka jär-
jestämistä odotetaan innokkaasti. 

Ensi syksyn kirpputori järjestetään 
4.10. Pihlajiston ala-asteella klo 10 - 13. 
Järjestämämme kirpputorin konsepti on 
yksinkertainen: jätät myytävät tavarasi 
lauantaina vapaaehtoisille lajiteltaviksi 
koon mukaan ja noudat myymättä jää-
neet tavarat ja myyntituoton sunnuntai-
na. MLL Pihlajamäen yhdistys ry. pidättää 
myyntituotosta 20 % oman toimintansa 
tukemiseksi. Valmiiksi lajitellulla kirppu-
torilla on helppo tehdä ostoksia ja välillä 
nauttia kahvion antimista.

Lisätietoja kirpputorin vapaaehtoistöis-
tä, myyntinumeroista ja kellonajoista yh-
distyksemme nettisivuilta. 

Mukaan toimintaan!

Yhdistyksemme jäsenet saavat erilaisia 
jäsenetuja, joita olemme järjestäneet yh-
dessä lähialueen yrittäjien ja muiden toi-
mijoiden kanssa. Myös kerhomaksut ovat 
jäsenille huomattavasti edullisemmat ja 
yhdistyksemme jäsenet ovat ensisijal-
la kirpputorin myyjänumerorvonnassa. 
Tue toimintaamme liittymällä MLL Pihla-
jamäen paikallisyhdistys ry.:n jäseneksi 
nettisivujemme kautta pihlajamaki.mll.
fi . Jäsenmaksu on tänä vuonna 25 euroa. 
Jäsenenä saat kotiisi MLL:n Lapsemme-
jäsenlehden neljästi vuodessa.

Myös yritykset ja yhteisöt voivat liittyä 
yhdistyksen kannatusjäseniksi. Jos olet 
kiinnostunut tukemaan MLL Pihlajamäen 

Minna Nykänen on MLL Pihlajamäen paikallisyhdistys 
ry:n puheenjohtaja vuodelle 2015
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Muistilista 
MLL Pihlajamäen paikallisyhdistys ry.:n 

tulevista ja menevistä tapahtumista: 

Perhekahvilat keskiviikkoisin klo 10 - 12 

leikkipuisto Maasälvässä, Pihlajamäessä ja perjantai-

iltaisin klo 17.30 – 19 asukastila Mesta, Pihlajistossa.

Kevätrieha 22.5. klo 10 -13 leikkipuisto Maasälvässä.

Kevätilokeräys 1.4. - 15.5.2015.

Ensi syksyn kirpputori 

sunnuntaina 4.10. Pihlajiston ala-asteella klo 10 – 13.

paikallisyhdistys ry.:n toimintaa, ota yh-
teyttä mllpihlajamaki@gmail.com. Yrit-
täjät voivat tukea yhdistystämme myös 
myöntämällä jäsenillemme jäsenetuja, 
kuten muutamat alueemme yrittäjät jo 
tekevätkin.

Kevätilokeräys on MLL:n jokakeväinen 
keräys, jossa paikallisyhdistykset kerää-
vät varoja itse tärkeäksi katsomaansa 
toimintaan lasten, nuorten ja lapsiper-
heiden hyväksi. Tänä keväänä Kevätilo on 
1.4. - 15.5. ja osallistua voit perhekah-
viloiden keräyslippaissa tai lahjoittamalla 
virtuaalikeräyslippaaseemme, joka löytyy 
yhdistyksen nettisivuilta pihlajamaki.mll.
fi . Pienistä puroista syntyy suuri virta, jo-
ten jo yhden euron panoksella on iso mer-
kitys.

Olivatpa taitosi mitä tahansa, iloiseen 
joukkoomme mahtuu aina mukaan lisää 

tekijöitä. Voit valita vapaasti erilaisten va-
paaehtoistöiden parista omaan aikatau-
luusi ja elämäntilanteeseesi sopivia teh-
täviä. Moniin tehtäviin, esimerkiksi perhe-
kahvilan vetäjänä, voi ottaa mukaan lap-
set ja homma on mukavaa yhdessäoloa 
myös lasten kanssa. Nykänen kehottaa 
kokeilemaan: ”Vapaaehtoishommia suo-
sittelen ihan kaikille. Ainakin sitä kannat-
taa kokeilla, vaikka ei aluksi tuntuisikaan 
omalta jutulta. Itse olen enemmän erak-
koluonne ja yllätyin pitäväni vapaaehtois-
tehtävistä. Viihdyn vapaaehtoishommis-
sa, koska tiedän että teen hommia lasten 
ja perheiden hyväksi.”

Toistaiseksi vakiovapaaehtoisissamme 
ei ole yhtäkään isiä, joten tässäpä haaste 
kaikille iseille; perhekahvilaan tarvitaan 
lisää vetäjiä, olisiko sinusta siihen teh-
tävään? Jos homma kiinnostaa, nykäise 

Kirppistä odotetaan innokkaasti niin vapaaehtoisten kuin asiakkaidenkin kesken.

Perhekahviloissa askarrellaan usein kortteja ennen juhlapäiviä.

Joka keskiviikko klo 16-17.30 Pihlajiston nuorisotalolla kokoontuu kuvataidekerho. 
Kerho on ilmainen, siihen ei tarvitse erikseen ilmoittautua vaan paikalle voi tulla aina 
halutessaan. Seuraavan kerran ohjelman voi aina käydä lukemassa nuorisotalon 
oveen ilmestyvästä lapusta heti edellisen kerhokerran jälkeen.

Kerhoa ohjaa Päivi Pätsi, joka on koulutukseltaan taiteen maisteri.
-Joskus kerhoon tulee vain pari osallistujaa, joskus meitä on ollut reippaasti tois-

takymmentä. Tietenkin haluan mahdollisimman paljon porukkaa paikalle. Kyselenkin 
aina lasten omia toiveita ja kuulostelen vähän muutenkin, mikä voisi olla cool, Päivi 
kertoo.

Tähän mennessä kerhossa on tehty muun muassa koruja hamahelmistä, unisiep-
parit ja origameja. Pisin projekti on ollut kauhutalo, jota rakennettiin usean viikon ajan 
Halloween-bileisiin. Bileiden aikana kauhutalosta kuului asiaankuuluvia kirkaisuja. 
Seuraavaksi on suunnitteilla tehdä nuorisotilasta entistä enemmän käyttäjiensä nä-
köinen.

Päivi heittää haasteen kaikille Pihlajiston nutalla hengaaville:
-Kertokaa, mitä haluatte tehdä kuviskerhossa, niin järjestetään. Mikään ei ole mah-
dotonta. 

Kuvista Pihlajistossa TEKSTI: Päivi Pätsi
KUVAT: Erkki Laukkanen

P h

Perhekahviloissa tutustuu muihin alueen 
lapsiperheisiin.

perhekahvilavetäjiä hihasta tai laita vies-
tiä mllpihlajamaki@gmail.com. 

Laura Lehtinen
tiedottaja
MLL Pihlajamäen paikallisyhdistys ry
http://pihlajamaki.mll.fi /

Kuvat ovat Halloween-juhlan kauhutalosta.
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Punamustaa futisriemua TEKSTI: Mitri Pakkanen
KUVA: PK-35:n arkistosta

PK-35 kasvaa ja kehittyy! 

Koillishelsinkiläisen jalkapalloseuran pe-
laajamäärä oli viime vuoden päättyessä 
737, josta tyttö- ja poikajuniorien osuus 
oli noin 700. Nyt tavoitteena on rikkoa 
800 pelaajan raja, mikä on koko ajan 
kasvavien lähialueiden ansiosta täyttä 
realismia. 

PK-35:een houkuttelevat uusia futaajia 
mm. jatkuvasti kehittyvät olosuhteet, laa-
dukas valmennus sekä seuran hyvä mai-
ne. Aloittaviin joukkueisiin tehdyt vahvat 
satsaukset ovat osoituksia punamustien 
pyrkimyksestä kasvattaa etenkin nuorim-
pien ikäluokkien pelaajamassaa sekä sa-
malla koko seuran jäsenmäärää. 

- Vaikka lähivuosina voisi olla realistis-
ta tavoitella jo tuhannen pelaajan rajaa, 
kasvu ei saa tapahtua laadun kustan-
nuksella, PK-35:n puheenjohtaja Teemu 
Jaronen ja toiminnanjohtaja Toni Leonoff 
toteavat. 

Mukaan Minifutikseen! 

PK-35:n valmistelut toukokuussa start-
taavaan Minifutikseen ovat jo loppu-
suoralla. Kyse on seuran nuorimman eli 

vuonna 2010 syntyneen poikaikäluokan 
toiminnan aloittamisesta. 

- Tarjoamme iloista ja laadukasta har-
joittelua jalkapallosta kiinnostuneille lap-
sille. Minifutiksessa harrastetaan liikun-
taa monipuolisesti leikkien, pelien ja ki-
sailujen kautta, seuran nuorisopäällikkö 
Juuso Mattila sanoo. 

Toiminnan avaustapahtuma järjeste-
tään Pihlajamäen Aava Areenalla maa-
nantaina 4.5. kello 18-19. PK-35 odottaa 
paikalle mahdollisimman suurta osal-
listujamäärää. Minifutiksen harjoitukset 
jatkuvat siitä eteenpäin kahdesti viikos-
sa, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. 

- Treenaamme hyvissä olosuhteissa 
tekonurmella ja takaamme toimintaan 
ammattitaitoiset ohjaajat. Jokainen osal-
listuja saa lisäksi seuramme t-paidan, 
Mattila jatkaa. 

Tyttöfutis koukuttaa 

PK-35 osallistuu myös uuteen tyttöfutis-
hankkeeseen. Palloliiton ideoiman ja tu-
keman toiminnan tarkoituksena on saa-
da seuraan liittymään uusia tyttöpelaajia 
vuosina 2007 ja 2008 syntyneistä ikä-
luokista. 

- Tämä on liiton taholta hieno mahdol-
lisuus kehittää seuramme ja koko maam-
me tyttöfutista. Olin talvella aiheeseen 
liittyvässä seminaarissa, mistä sain ar-
vokkaita vinkkejä, kuinka kokonaisuut-
ta kannattaa rakentaa, toiminnasta PK-
35:ssä vastaava Rami Rantanen sanoo. 

Yhteisen harjoittelun kesällä aloittavan 
ryhmän tavoitekoko on neljäkymmentä 
pelaajaa, joista muodostetaan ensi syk-
synä seuran T07- ja T08-ikäluokkajouk-
kueet. Kuten pojissa, myös tyttöpuolella 
jokainen löytää PK-35:stä oman tasoi-
sensa ympäristön harrastaa jalkapalloa. 

Itse harjoittelu toteutetaan leikin- ja 
pelinomaisina rastitreeneinä. Rantasen 
apuna suunnittelutyössä toimii seuran 
B-tyttöjen toinen valmentaja Anne-Maria 
Weckström-Rantanen sekä harjoitusten 
apuohjaajina joukkueen pelaajia. 

- On hyvä lisä, että voimme käyttää 
heitä mukana treeneissä. He osaavat 
näyttää oikeita suorituksia ja saavat sa-
malla kokemusta nuorten futaajien kehit-
tämisestä, Rantanen jatkaa. 

PK-35 toivottaa kaikki tytöt ja pojat ter-
vetulleiksi toimintaansa, josta löytyy lisä-
tietoja verkko-osoitteessa pk-35.fi  sekä 
sosiaalisessa mediassa! 

Liikunnan riemua PK-35 kesäleirillä.
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Retket TEKSTI ja KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Syksyinen teatteriretki vei meidät Val-
keakosken kaupungin-teatteriin naura-
maan komedialle Tähti ja sen sisko

Lastenjuhlat Mestassa Lastenjuhlat Mestassa 
– Peppi toivotti juhlijat tervetulleeksi– Peppi toivotti juhlijat tervetulleeksi

Peppi 
villitsi yleisön.

Moon walker ja lapset.

Tarjolla oli myös 
kasvomaalausta.Pikkunoita ja kissa.

Juontaja Mauri.

Nuorten kahvio.

Askartelua.

Yksintanssiesitys.

Breakdance-esitys.

Nukketeatterin 
nuket.
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Kulmilta

Toimimme Pukinmäen, Savelan, Pihlajiston,
Pihlajamäen, Viikinmäen, Malmin, Tattari-
harjun, Alppikylän, Jakomäen, Heikinlaakson, 
Suurmetsän, Tapulikaupungin, Tapanilan, 
Töyrynummen ja Tapaninvainion alueilla. 
Toimisto ja koneasemamme sijaitsevat 
toimialueellamme keskeisellä paikalla 
osoitteessa Teerisuonkuja 3, Malmilla. 
Kaikki huoltokohteemme sijaitsevat alle 
10 minuutin matkan päässä toimistoltamme. 
Ammattitaitoinen, ystävällinen ja osaava henkilökuntamme sekä 
nykyaikainen kalustomme, luovat pohjan hyvälle ja pitkäaikai-
selle asiakassuhteelle. 

 Suoritamme huoltotehtävien lisäksi mm. puunkaatoa, 
 pensaiden leikkausta, viherrakentamista, leikkipihojen 
 välineiden kunnostukset ja asentamiset, pihakivetyksien  
 asennukset ja korjaukset.

 Lumen kuormaaminen ja poisajot, lumensiirrot ja 
 lumen pudotukset.

  Pukinmäen Kiinteistöhuolto PKH Oy on tarjonnut Pukinmäen Kiinteistöhuolto PKH Oy on tarjonnut 
asiantuntevaa ja tehokasta kiinteistöhuoltopalvelua asiantuntevaa ja tehokasta kiinteistöhuoltopalvelua 
asuin- ja liikekiinteistöille jo vuodesta 1987.asuin- ja liikekiinteistöille jo vuodesta 1987.

 Vesivahinkotutkimukset, kuivaukset ja vahinkosaneeraus.
 Toimitamme huoltokohteisiimme talkoovälineitä ja mm.  

 talkoolavat. 
 Suoritamme kiinteistöhuoltopalveluja myös ilman 

 huoltosopimusta. 
 Kauttamme voitte tilata huoltomiehemme suorittamaan  

 vaikkapa hanahuollon tai talomiehen loma-ajan sijaisuuden. 

Keväisin Terveisin
Harri Komu

Virpoja 
Anriina.

Teksti ja kuva Harri Komu

Anriina.A

Palmusunnuntaina Palmusunnuntaina 
järjestimme varjo-järjestimme varjo-
palmumarkkinat palmumarkkinat 
MestassaMestassa

Apteekkari Tuuli Koski aloitti maaliskuun alussa Kontulankaaren apteekin 
uutena apteekkarina, Kontulan apteekin sivuapteekkina Pihlajisto sai näin 
ollen uuden apteekkarin. Suurin muutos on, että apteekkimme on nyt osa 
Avainapteekkiketjua. Entiset kanta-asiakkaat ovat nyt avainasiakkaita. Etu-
na ovat ostokertymät, kuukausittain vaihtuvat avainasiakastarjoukset ja 
Apoteekkilehti, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehti jaetaan ilmaisja-
kelulehtenä joka talouteen ja se on myös saatavilla apteekista.

Tuulin toive on pitää kau-
punginosat elävinä paikkoi-
na, joissa on lähipalveluita. 
Apteekki on yksi niistä. Pie-
nessä apteekissa ei voi pi-
tää suurta valikoimaa, jos-
kus voi joutua odottamaan  
vuorokausi tuotettaan. Pie-
nen apteekin etuna on, et-
tei se ole kasvoton tehdas, 
siellä voidaan huomioida 
erityistoiveet ja tunnetaan 
asiakkaat. Tuulin tavoittee-
na on oppia tämän alueen 

erityistoiveet ja kehittää apteekkia sen mukaan. Hän lupaa seurata kehitystä 
parin vuoden ajan. 

Toivotamme uuden apteekkarin tervetulleeksi alueellemme!

Pihlajiston apteekki on nyt Pihlajiston apteekki on nyt 
AvainapteekkiAvainapteekki Teksti ja kuva Anna-Lisa Korhonen
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Kulmilta

Pihlajamarkkinat ovat LC Helsinki/Pihlajamäen pit-
käikäisin yleisötapahtuma. Markkinat on järjestetty 
toukokuun loppupuolella ja niiden pitopaikkana on 
ollut Moreenitie lähellä Pihlajamäen ostoskeskus-
ta. Tällä kadulla sijaitsee parkkipaikkoja, jotka sitten 
markkinapäivänä eivät olleet käytössä. Koska Pih-
lajamäen leijonien toiminta alueeseen kuuluu myös 
Savela, Pihlajisto, Viikinmäki ja Viikki, niin lähdimme 
etsimään tältä alueelta sopivampaa paikkaa Pihlaja-
markkinoille. Alueen keskeisimpiä aukioita on Viikin-
tori eli Prisman edessä oleva aukio. Pihlajamarkkinat 
järjestään lauantaina 23.5. Viikintorilla. Markkinoilla 
kävijät voivat ostosten lomassa rentoutua seuraa-
malla leijonien järjestämää lavaohjelmaa, joka alkaa 
klo 10:00. Pääesiintyjä on monelle tuttu laulu ja soi-
tinyhtye Punanokka The. Leijonat käyttävät markkinoiden tuoton alueen nuorison hyväksi.                               LC Helsinki/Pihlajamäki

Viikin kirjastossa tapahtuuViikin kirjastossa tapahtuu
Kirjaston kevääseen kuuluu toimintaa pelien ja askartelun merkeissä 

Äitienpäiväkukan istutustalkoot torstaina 7.5. klo 13-15.30. Päällystetään ruukut 
ja laitetaan siemenet itämään ja kiva lahja äidille on valmis. Tarvikkeet kirjastolta.

Lautapelikerho kokoontuu tiistaisin 5.5., 19.5. ja 2.6. Klo 14 - 17 on pelailua lapsille 
ja perheille ja klo 17 - 20 vuorossa on aikuisten peli.

Muistathan, että kirjasto siirtyy kesä aukioloaikoihin 1.6. alkaen 

Kesällä aukioloaikamme ovat ma - to klo 9 - 20 ja pe klo 9 - 18. 
Viikonloppuisin olemme suljettuna. Talvi aukioloaikoihin palataan 10.8. alkaen.

Tuunausta ja tarinoita – kesätyöpaja Viikin kirjastossa 1.- 5.6. klo 13 - 15 
Työpajat sisältävät mm. kierrätysaskartelua, pelejä ja leikkejä, ja materiaalit saa kirjastos-
ta. Kurssi on maksuton ja se on tarkoitettu 7-12-vuotiaille. Kurssille ilmoittaudutaan 
etukäteen joko paikan päällä kirjastossa tai puhelimitse, puh. 09- 310 85071.

Hae kirjastosta lukuvinkit kesäksi!

Kirjaston henkilökunta tekee vinkkilistan parhaista kesälukemisista. 
Voit hakea listan kirjastosta, tai tutustua siihen kirjaston verkkosivuilla 1.6. alkaen.

Syksyn tietotekniikkaopastusten ajankohdat ja aiheet selviävät toukokuun aikana

Ilmoittautuminen alkaa elokuussa. Kysy lisätietoja kirjastosta.

Lämpimästi tervetuloa kirjastoon myös kesällä!
Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa, Viikinkaari 11,  www.helmet.fi /viikinkirjasto

P E R I N T E I S E T
PIHLAJAMARKKINAT

LAUANTAINA 23.5.2015
Markkinat pidetään Helsingissä Viikintorilla

(Viikin Prisman torialue), katuosoite Viikintori 3.

HUOM! Aiemmista vuosista muuttunut paikka.

Myyntipaikan hinta on 40 € (4 x 4 m).

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

PIHLAJAMARKKINAT

Pihlajamarkkinat muuttaa ViikintorillePihlajamarkkinat muuttaa Viikintorille

Siivouspäivää vietetään viikon 
21 lauantaina, eli toukokuussa 
viikkoa ennen koulujen päät-
tymistä, ja elokuun viimeisenä 
lauantaina.
Siivouspäivän historia ja muu-
ta sen ympärille kehitettyä toi-
mintaa voi tutkia netistä 
www.siivouspaiva.com. 

Facebookissakin 
tapahtuma löytyy.

Seuraava 
Siivouspäivän 
kirppis 
lauantaina 
23.5.2015 
Pihlajiston ostarin edustalla.
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Heikki Koivisto
Taiteilija

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

– muotokuvia
– henkilömaalauksia

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. 

• fysioterapia • hieronta • akupunktio • lymfaterapia 
• osteopatia • jalkahoidot • kosmetologipalvelut • kotikäynnit

Graniittitie 1 C (katutaso Ostaria vastapäätä), 00710 Helsinki

Puh. 09 387 9878    www.rajakaski.fi     

TERVETULOA! KUNNON HOITOON!

PIHLAJAMÄEN FYSIOTERAPIA
 & HIERONTA  &  AKUPUNKTIO

Meikkaus ja maskeeraus arjesta juhlaan 
Meikkiopastus • Meikkiparty
Ripsienpidennykset •  Geelilakkaus

Ripsienpidennystarjous 55 €
Geelilakkaus kynsiin + varpaisiin 50 €

Nina Laitala
Make up Factoryn meikkitaiteilija

p. 044 330 0440   Parturi-Kampaamo Justu

PK-35 tarjoaa ammattitaitoista valmennusta ja ohjausta 
jalkapallossa ja tavoitteenamme on saada lapset mukaan 
liikunnan maailmaan oikein asentein ja tavoittein.

Aloitamme pojissa 2010 syntyneiden ja tytöissä 2007-2008 
syntyneiden toiminnan ja aloitustapahtumat pidetään 
maanantaina 4.5.2015 klo 18-19.00 Pihlajamäen Aava
areenalla.

Osoite on: Lucina Hagmanin kuja 5, 00710 Helsinki.

Lisätietoja antavat mielellään

Pojat:
Juuso Mattila
PK-35 nuorisopäällikkö
040 775 4858

Tytöt:
Rami Rantanen
PK-35 tyttöjen valmennuspäällikkö
040 539 9107
rami.rantanen35@gmail.com

TERVETULOA MUKAAN PK-35
MINI- JA TYTTÖFUTIKSEEN !

 

Pihlajiston  apteekki on nyt 
aavainapteekki! 

LLiittymällä avainasiakkaaksi 
varmistat parhaat edut 

llähiapteekistasi. 
TTervetuloa! 

  

Palvelemme ma--pe klo. 9:30--17:30  
Salpausseläntie 13  

00710 Helsinki  
p. 09--350 7850  

www.kontulankaarenapteekki.fi  
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Bremerin Kivi Oy
HAUTAKIVET

KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT

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

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

SKY-kosmetologi 
Tuija Hasu

UUSI OSOITE

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

Meiltä myös lahjakortit!

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

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

Bremerin Kukka
Avoinna 

joka päivä

EST 1986

  Ammattitaitoista hiuspalvelua arkeen ja juhlaan koko 
  perheelle. Mys laadukkaat hoito- ja muotoilutuotteet 
  kotikytt n. Tervetuloa Pihlajamen ostarille!
  Aukioloajat:
  Ti-pe klo 10-18
  La klo 9-15 (keslauantaisin vain sop. muk.)
  Ajanvaraukset p. 050 4070 003
 www.pallopaa.net      facebook.com/pallopaapihlis

Maistuvaa ruokaa ja 
pienpanimo-oluita.

Latokartanonkaari 23, Viikki            www.ravintolakaski.fi
Kesäterassi avattu, tervetuloa!

Body Geomtery Fysio   

BGFysio .com  
Fysioterapeutti Aleksi Öhman  

(keslauantaisin vain sop. muk.)
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Hyvää kesää!
Terveisin Kimmo ja Paula

PYYDÄ MEIDÄT KOTIKÄYNNILLE

Tiina Mikkola
Kiinteistönvälittäjä, 

LKV, MyAT
044 722 4535

Merja Långvik
Kiinteistönvälittäjä, LKV

050 596 8086

Sanna Ramolli
Kiinteistönvälittäjä, LKV

050 3020803

Osmo Turunen
Kiinteistönvälittäjä, LKV

050 431 9980

Jani Kylmänen
Kiinteistönvälittäjä, 

LKV, LVV, KiAT
050 386 6696

Aira Reinikka
Myyntipäällikkö, LKV

050 431 9770

Niina Raatikainen
Myyntineuvottelija

050 303 7636

Carita Piippo
Yrittäjä, toimitusjohtaja 

YKV, LKV
0500 814 664

Pentti Koskinen
Myyntineuvottelija

050 500 1535

Laura Mäkinen
Kiinteistönvälittäjä, 

Oikeusnotaari
040 720 4740

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


