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Pääkirjoitus

keväällä 2018

Ensin huonot uutiset. Asukasyhdistys on sinnikkäästi yrittänyt vaikuttaa siihen, että Jokeriradan varteen Pihlajiston puolelle suunniteltu korkea talo olisi kahdeksan kerroksen sijasta
korkeintaan kuusikerroksinen. Taistelu jatkuu, mutta taidamme taistella tuulimyllyjä vastaan. Toinen huono uutinen on, ettei Heka (Helsingin kaupungin vuokra-asunnot) tue lehden
painatuskuluja ilmoituksella. Tämä tuki on ollut meille elintärkeä, muut ilmoitustulot eivät
täysin kata kuluja. Onko lehden tulevaisuus vaakalaudalla? Miten saadaan asukkaiden ääni
kuulumaan, kun päätökset on tehty jo etukäteen. Asukasdemokratia taitaa olla kaunista sanahelinää.
Sitten hyvät uutiset. Marraskuussa avatun kuntosalin lisäksi olemme saaneet Pihlajistoon
kahvilan – tästä lisää lehdessä- ja Viikinmäkeen on vihdoinkin nousemassa oma päivittäistavarakauppa. Siitäkin lisää toisaalla lehdessä. Iloitsemme uusista palveluista, kauppa Viikinmäessä on tervetullut ja kahvilaa olemme kauan haikailleet.
Kiitän kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän lehden tekoon, taas löytyy monta mielenkiintoista artikkelia. Kiitos myös lehdessä ilmoittaville. Mistä saamme lisää rahoittajia ja löytyykö päätoimittaja? Nämä ovat ikuisuuskysymyksiä. Otamme mielellämme vastaan kaikki
ideat ja vinkit. 
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Terveisiä

Nautitaan kesästä ja palataan asiaan syksyllä.
Anna-Lisa Korhonen

Aust
1 raliasta

Asukaslehti on myös luettavissa
nettisivuillamme www.pihlajisto.fi

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!
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Anna-Liisa Järvo, annjarvo@welho.com
Terttu Tiitinen, puheenjohtaja
tertiiti@welho.com
Anna-Lisa Korhonen, sihteeri
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Toivo Berg, toiminnantarkastaja
topi.berg@gmail.com
Anne Kääriä, annkaaria@gmail.com
Marjut Heiskanen,
Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi
marjutheiskanen@hotmail.com
Nettisivut www.pihlajisto.fi: Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi
Pihlajisto-Viikinmäki Asukaslehti ilmestyy toukokuussa ja marraskuussa.

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

Silja Muuri-Möykky, sic@elisanet.fi
Aurora Reinhard, aurora@muu.fi
Sulo Sallinen, sulo.sallinen@hotmail.com
Marjatta Tahvanainen, varapuheenjohtaja
marjatta.tahvanainen@gmail.com
Mirjam Vihavainen, rahastonhoitaja
mirjam.vihavainen@gmail.com
Eila Hörkkö, toiminnantarkastaja
eila.horkko@kolumbus.fi
Olemme myös Facebookissa
https://www.facebook.com/pnvry,
käy tykkäämässa!

Ilmoitukset:
Anna-Lisa Korhonen, annalisakorhonen@gmail.com
taitto: Pia Tuononen

paino: Rauman Painopiste Oy

Tate Sundell, tate.sundell@luukku.com
Nettisivujemme QR-koodi
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Puheenjohtajan terveiset
Viime talvi oli ihan oikea talvi. Saimme nauttia lumesta ja jäästä ja niiden tarjoamista liikuntamahdollisuuksista. Mutta, lumi
ja jää voivat olla myös monille liikkumisen este. Nyt olemme siirtymässä kevään kautta kesään ja toivottavasti tämän lehden ilmestyessä jokakeväinen katupölyhaitta on hellittänyt. Hienojakoinen katupöly koostuu monenlaisista hiukkasista ja se aiheuttaa ongelmia astmaatikoille ja monille, jotka ovat herkistyneet ilmansaasteille. Pahimpaan pölyaikaan Allergia- ja astmaliitto suosittelee hengityssuojaimien käyttöä. Tärkeintä kumminkin on katupölyn poistaminen ja siihen tarvitaan vettä, kun sitä ei tule taivaalta, niin kaupungin on toimittava.
Olisi myös toivottavaa, että saisimme kevyelle liikenteelle reitit, jotka eivät aina kulkisi ajoteiden vierellä.
Hattelmalantie 2:n tontille suunniteltu rakentaminen tulee näkyvästi muuttamaan Pihlajiston ilmettä. Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt Hattelmalantie 2:n asemakaavamuutoksen ja se on asetettu nähtäville. Asemakaavamuutoksen mukaan tontille rakennettaisiin kaksi
asuinkerrostaloa ja liikekeskus. Asukasyhdistyksen kaavaan jättämässä lausunnossa esitettyjä muutosehdotuksia ei ole huomioitu. Lausunto oli
luettavissa syksyn 2017 lehdessä. Kaavamuutoksen nähtävillä oloaikana on vielä mahdollisuus tehdä muistutus, joka on nyt työn alla.
Asukasyhdistyksen puheenjohtaja vaihtui maaliskuun vuosikokouksessa. Puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut. Pitkään sekä ansiokkaasti
yhdistystä luotsannut Marjatta Tahvanainen siirtyi varapuheenjohtajaksi. Hän on edelleen vahvasti mukana toiminnassa! Lämmin kiitos Marjatalle!
Yhdistyksen hallituksessa jatkavat siinä kauan toimineet ja alueen hyvin tuntevat henkilöt sekä iloksemme olemme saaneet myös uusia jäseniä. Tämän lehden aiempien numeroiden sivuilla on peräänkuulutettu uusia toimijoita yhdistykseemme, niin tässäkin. Tervetuloa mukaan!
Asukastalo Mestan toiminta on loksahtanut uomiinsa. Alueen asukkaat ovat löytäneet soppapäivät, Sinikan ohjaaman tuolijumpan, vain pari
mainitakseni. Kuitenkaan tieto Mestan olemassa olosta ei ole saavuttanut kaikkia. Toivomme, että tämä lehti voisi välittää tietoa alueen tapahtumista ja Mestasta jokaiseen kotiin. 
Lämmintä ja tapahtumarikasta kesää Pihlajiston ja Viikinmäen asukkaille!
Terttu Tiitinen
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Kannen kuva: Vahdinvaihto
Kuvaaja Mauri Tahvanainen
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Vuokralaiselämää
TEKSTI ja KUVA: Erkki Korhonen

T

ässä lehdessä on useasti kerrottu alueemme asukkaista ja taloyhtiöistä.
Seuraavassa on haastateltu Viikinmäen
Hernepellontie 40:ssä asuvan asukasaktiivin
Silja Muuri-Möykyn kokemuksia asumisestaan.
Silja perheineen muutti Viikinmäen Hernepellontielle, kaupungin vuokra-asuntoon
(Heka Koillinen) heti Viikinmäen ensimmäisten talojen valmistuttua vuonna 2001. Asunnossa on kolme huonetta ja keittiö, kylppäri
ja parveke. Neliöitä on 77. Vuokra on reilu 900
euroa kuussa, vuokraan sisältyy saunavuorot
ja katollinen autopaikka.
Talossa on kaikkiaan 56 asuntoa, kaksi saunaa, pesutupa, pyöräkellarit, kerhohuone ja
asuntokohtaiset kellarikomerot. Talo sijaitsee
Hernepellontien ja Maaherrantien risteyksen
tuntumassa. Samassa pihapiirissä sijaitsevat myös Helsingin asumisoikeus OY:n talo ja
asunto-osakeyhtiötalo.
Silja on toiminut Hernepellontie 40:n talotoimikunnassa kahteen eri otteeseen jäsenenä ja puheenjohtajana yhteensä noin kahdeksan vuotta. Viime syksyn asukaskokouksessa
talotoimikuntaa ei saatu enää valittua. Tämä
on ensimmäinen kerta, kun talossa ei ole talotoimikuntaa. Vaikka talotoimikuntaa ei tällä
hetkellä ole, on eräs talon asukas ottanut hoitaakseen kerhohuoneen vuokrauksen.
Siljan mielestä työtä oli kasaantunut liikaa

yhden ihmisen harteille. Silja hoiti paitsi talotoimikunnan puheenjohtajuuden myös sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät. Toimiva
talotoimikunta tarvitsee hänen mielestään
ainakin neljä henkeä, jotta tehtävät saisi jaettua tasapuolisesti. Viime vuodet ovat olleet
sikälikin raskaita, että havaittuihin ja ilmoitettuihin vikoihin ja puutteisiin mm. roskisten ja pihan epäsiisteyteen ei yhtiössä juuri
reagoitu ja asukkaiden ja naapuruston harmi
on kohdistunut myös talotoimikunnan jäseniin. Nyttemmin tilanne on parantunut, kun
taloa hoitamaan on saatu uusi huoltomies.
Silja on ollut mukana talonsa edustajana
myös vuokralaistoimikunnassa, jonka muodostavat Heka Koillisen talojen puheenjohtajat Pihlajistosta, Pihlajamäestä, Viikistä,
Viikinmäestä ja Savelasta. Vuokralaistoimikunnassa on noin 30 jäsentä. Kokouksissa saa
informaatioita mm. lausunnoista ja kannanotoista, joita talotoimikunnat yhtiölle toimittavat. Vuokralaistoimikunta ottaa myös kantaa ja raportoi yhtiössä tapahtuviin asioihin
ja muutoksiin. Siljan mielestä toimivan vuokralaistoimikunnan pitäisi olla jäsenmäärältään pienempi, jotta kaikki saisivat äänensä
kuuluviin ja kokouksissa voitaisiin käsitellä
myös talojen arkisia asioita ilman, että kokoukset venyvät monituntisiksi.
Silja toivoo, että ensi syksynä järjestettävässä asukaskokouksessa taloon saadaan

valittua uusi talotoimikunta tai luottamushenkilö huolehtimaan osaltaan yhteyden pidosta, asuntojen korjauksista, yhteistilojen
käytöstä ja siisteydestä sekä pihatalkoista ja
istutuksista. Asukkaiden yhteistyö on Siljan
mielestä tärkeää ja parhaimmillaan monin
tavoin palkitsevaa. Myös vuokrataloyhtiö voi
monella tavalla tukea tätä yhteistoimintaa
kuuntelemalla herkemmällä korvalla asukkaiden ja heidän edustajiensa toiveita ja panemalla ne mahdollisuuksien mukaan täytäntöön.
Hekan tekemien asukaskyselyjen (viimeisin viime vuodelta) perusteella näyttäisi siltä,
että asukastyytyväisyys kaikissa kaupungin
Hekan vuokrataloissa olisi viime vuosina ollut
entisestään paranemaan päin – joskin yksittäisten talojen välillä voi olla isojakin vaihteluja. 

Kyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin Hekan nettisivuilla**.
*https://www.hekaoy.fi/fi/asukkaalle/vuokralaisdemokratia
**https://www.hekaoy.fi/sites/default/files/inline-files/Asukastyytyvaisyystulokset_2017_verkkoon.pdf
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Asukasyhdistyksen vuosikokous
TEKSTI: Anna-Lisa Korhonen

Asukasyhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: esiteltiin viime vuoden toimintakertomus ja taloustilanne, hyväksyttiin tämän vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hallituksessa tapahtui muutoksia, puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja vaihtoivat rooleja. Uusi puheenjohtaja on Terttu Tiitinen ja Marjatta Tahvanainen siirtyi varapuheenjohtajaksi. Saimme hallitukseen myös uuden jäsenen, Anne Kääriän. 

Kodin jätteiden lajittelu
TEKSTI ja KUVAT: Anna-Lisa Korhonen

Asukasyhdistyksen maaliskuiseen vuosikokoukseen saimme vieraaksemme ympäristöneuvoja Jenni Sademiehen kertomaan
aiheesta kodin jätehuolto ja lajittelu. Jenni
avasi meille jätehuollon ja lajittelun ihmeellisen maailman.
Jenni kertoi, että paras jäte on syntymätön
jäte. Ympäristön kannalta toiseksi paras jäte
on uudelleen käytetty jäte, mikä tarkoittaa
esim. tavaran antamista sellaisenaan uudelle omistajalle. Materiaalien kierrätys on kolmanneksi paras vaihtoehto, siinä jätteistä
tehdään uutta materiaalia, esimerkiksi maitopurkeista kartonkia. Jätettä voidaan myös
polttaa jätevoimalassa. Huonoin vaihtoehto on jätteen vieminen kaatopaikalla. HSY:n
(Helsingin seudun ympäristöpalvelut) alueella noin puolet jätteistä lajitellaan. Uusin kerä-
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yskohde on muovi, joka on aiheuttanut paljon keskustelua. Paikalla olleista osalla oli jo
pihalla oma astia muovijätettä varten, mutta
monelta ne vielä puuttuvat. Muovipakkaukset tulisi saada uusiokäyttöön. Sekajätteestä pitää jo kotona lajitella käyttökelpoinen
aines pois ennen kuin sekajäte kuljetetaan
poltattavaksi jätevoimalaan, josta siitä tehdään kaukolämpöä ja sähköä.
Erilaisia jätteen lajitteluastioita on lukematon määrä. Biojätteeseen laitetaan vain
maatuvat jätteet. Biojätteestä mädätetään
biokaasua ja jäljelle jäävä mädätysjäännös
päätyy kompostointiin. Kotona biojätteen
voi taltioida sanomalehdestä taitettuun ”astiaan” odottamaan kuljetusta jäteastiaan.
Lasijätteeseen voi laittaa vain värillisiä ja
värittömiä lasipulloja ja -purkkeja, mutta ei

ikkunalasia, lasiesineitä tai hehkulamppuja.
Metallijätteeseen voi laittaa mm peltipurkkit, alumiinivuoat ja-foliot ja pieniä metalliesineitä kuten paistinpannut. Kartonkijätteeseen kuuluvat mm kartonki- ja pahvipakkaukset sekä munakennot. Paperijätteeseen
laitetaan vain paperi ja kaikki postiluukus-

ta tuleva. Viemäriin saa laittaa nestemäiset
ruokajätteet (esim. juomat, liemet), mutta ei
rasvaa. Led lamput voi laittaa sähkölaitekeräykseen. Lääkkeet viedään apteekkiin, paristot ja pienet akut kauppaan. Meillä lähin keräyspiste sijaitsee Prismassa. Tärpätti, energialamput ja loistelamput kuuluvat vaaralliseen jätteeseen. Sekajätteeseen pannaan
kaikki, joka ei kelpaa kierrätykseen.
Kuinka monimutkainen asia kierrätys on,
saimme kokea pelaamalla lajittelupeliä. Jenni jakoi meille kullekin kolme korttia ja meidän tehtävämme oli löytää kortille oikea
paikka pöydällä olevista jäteastioiden kuvista. Suurin osa meni ihan oikein.
Lopuksi pohdimme miten jätteiden määrää voi vähentää. Näitä ovat esim. ruokahävikin vähentäminen ja vain sen ostaminen,

mitä kulutamme. Hyvä esimerkki tästä oli
muoviton maaliskuukampanja, jolloin itse
kukin sai miettiä vaihtoehtoja muovin käytölle. Vähennetään kertakäyttötarvikkeita, ei
harrasteta heräteostoksia ja suositaan julkista liikennettä. Muistamme, että kaikki aineet
tulevat luonnosta. 
Lue lisää hyödyllisiä nettilinkkejä:
HSY.fi/jäteopas
kierrätyspisteet kierrätys.info
vaarallinen jäte
sorttiasemat hsy.fi/sorttiasemat
vähennä jätettä
pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
kierrätyskeskus.fi

HSY facebookissa:
www.facebook.com/helsinginseudunymparistopalvelut
www.facebook.com/fiksuvahentaajatetta
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Sukututkimus koukuttaa
ja antaa elämyksiä
TEKSTI: Mirjam Vihavainen
KUVAT: Marjatta Tahvanainen ja Ari Vihavainen

Tulipa taannoin puhuttua Marjatta Tahvanaisen kanssa näin naisten kesken kaikesta
maan ja taivaan välillä ja niinpä allekirjoittanut käänsi keskustelun, kas kummaa, sukututkimukseen. Juteltiin mistä omat suvut
ovatkaan lähtöisin, Marjatalla vahvasti Viipurin Uuraasta ja Jokioisilta. Oma sukuni on keskisuomalaista Korpilahtea (syntymäkotikuntani), Jämsää, Petäjävettä ja Luhankaa, siihen
Marjatta virkkoi että miehellään Maurilla on
ollut sukua ainakin Jämsässä, Haukiputaalla
ja Ilomantsissa.
Siitä jouduin ihan täpinöihin ja sain muutamia Maurin isovanhempien nimiä ja syntymäaikoja. Tutkimalla löytyi, että olemme
Maurin kanssa noin seitsemännet serkukset. Yhteiset esivanhempamme ovat Jämsän Ruotsulan rusthollari Erik Akselinpoika Kekonius, joka syntyi noin 1696 ja
kuoli 30.12.1751 ja vaimonsa Eva Juhontytär Kihl, joka syntyi noin 1702 ja kuoli
25.12.1776.
Tosin oma sukuni on ns. rahvaaseen vajonnutta ja Maurilla taasen jatkuu suvussaan tuo
korkeasti arvostettu rustholliperimä. Säätyläisten tyttärien avioiduttua tavallisen kansan kanssa heidän jälkeläisiään, talonpoikia
ym., sanottiin rahvaaseen vajonneiksi. Rusthollit olivat suuria maatiloja, joilla oli velvollisuus pitää ratsumiestä kruunun (valtion) käytössä ja varustaa ja muonittaa tämä, usein
hänelle ja perheelleen annettiin torppa tai
pienempi mäkitupa asuttavaksi. Vastapalvelukseksi kruunu antoi rustholleille erilaisia
verohelpotuksia. Osa näistä rustholleista oli
aatelisten omistuksessa.
Sukuni näytti myös käyneen oikeutta serkkuni rusthollariesivanhempien kanssa. 1760
-luvulla noin seitsemäs isänisän jne. isäni
sekä veljensä vaativat oikeutta seitsemänteen osaan Sitkiäisen lahden kalavesistä.
Rusthollilla oli mielestään koko kalavesi hallussaan. Esi-isäni saivat vaatimansa seitsemännen osan, mutta käräjillä – eikä pelkillä
turpakäräjillä – siis oltiin. Mikä tietenkin hävettää näin jälkeläistä, koska vastapuolena
näyttää olleen oma esiäiti, tuo rusthollarin
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leski. Asia on niin pöyristyttävä, että se on
mainittu tutkimuksissakin. Arvattavasti tuo
Iso-Sitkiäisen saaren ympäristö oli mahdottoman hyvä kalapaikka.
Mutta lörpötys seis ja takaisin pääasiaan
eli Mauriin.
Mauri itse on syntynyt Marjatan lailla Helsingissä, hänen isänsä oli Jämsästä kotoisin.
Isä oli 40-luvulla Haukiputaalla nimismiehenä ja samaan aikaan kansliassa oli töissä
paikkakuntalainen nuori nainen. Romantiikka alkoi kukkimaan ja muutaman vuoden jälkeen nuoripari muutti Helsinkiin.
Mauri on tuttu suurimmalle osalle pihlajistolaisia (ja varmaan tuttu näky myös viikinmäkeläisille) onhan hän muuttanut Pihlajistoon ensimmäisten joukossa jo vuonna 1970.

kimusta. Mauri tiputtaa puikon pään pieneen
putkeen ja sulkee sen tiiviisti. Sitten käännetään toinen poski ja Mauri pyörittelee toista puikkoa taas noin puoli minuuttia. Mauri
täyttää suostumuslapun, jolla antaa amerik-

kalaiselle laboratoriolle luvan tutkia DNAnsa
ja sulkee putkilot ja lupalapun kirjekuoreen,
laittaa paljon postimerkkejä ja rientää postilaatikolle.

Nyt Mauri on saatu houkuteltua sukututkimuksen pyörteisiin. Ja nykyaikainen tutkimus vaatiikin aikamoista pyöritystä. Mauri
avaa DNA -tutkimuspakkauksen ja pyöräyttää puikkoa puolisen minuuttia suussaan ja
riennämme kuvaamaan ja kysymään, mitä
Mauri odottaa saavansa selville poskestaan.
Vähän vaikea on vastata puikko suussa,
mutta kyllä Mauri saa sanottua, että häntä
kiinnostaisi tietää ainakin se, mistä ja miten
isoäiti löysi miehekseen kaukaa itärajan tuntumasta kotoisin olleen Tahvanaisen.
Puikko on tiiviisti Maurin omissa hyppysissä, jotta ei tulisi ns. kontaminaatiota eli vierasta DNAta sotkemaan hyvin alkanutta tut-

Tämä nyt Maurista otettu ja lähetetty testi
on ns. etäserkku eli FamilyFinder- testi, jolla
saa selville, kuinka monelle saman testin tehneille löytyy testattavan kanssa yhteinen esi-

vanhempi muutaman sadan vuoden sisällä.
Toivottavasti sukulaisuus löytyy kirjoitettujen
ja säilyneiden henki- ja kirkonkirjojen ajalta,
niin voi halutessaan ottaa yhteyttä ja miettiä,
mitä kautta yhteys mahdollisesti tulee. Samasta näytteestä on mahdollista tilata myöhemmin myös Y-kromosomitesti mieslinjan
selvittämiseksi aina ensimmäiseen ”Aatamiin” asti. Samoin on mahdollista tilata äitilinjatesti, mitokondriotesti, äitilinjan selvittämiseksi aina ensimmäiseen ”Eevaan” asti.
Ja nyt sitten odotellaan vastauksen tuloa,
vai?

Ehei, ei pyöritellä peukaloita, sillä tuloksen
saamiseen saattaa mennä parikin kuukautta testin postittamisesta. Nyt viimeistään on
aika kaivaa kotoa esiin omaa sukuhistoriaa,
koulutodistuksia, lehtileikkeitä, valokuvia
ym. ja jos hyvin käy, niin mahdollinen esivanhempien perheraamattu tai joku muu paperi,
mihin on kirjattu suvun tapahtumia menneinä vuosikymmeninä tai vuosisatoina.
Usein ihmisellä on mielessään joku kysymys, minkä vuoksi alkaa tutkia sukuaan.
Mauri miettii ja kertoo, että oman suvun
menneisyydessä häntä kiehtoo muualta tän-

ne etelään muuttaneet esivanhemmat ja heidän tarinansa. Mysteerit ja salaisuudet paljastunevat tässä DNA näytteen myötä.
Maurin opiskeluaikainen professori oli sanonut Maurin olevan erehdyttävästi Itä-Karjalasta olevan laukkuryssän näköinen. Vahvistaako DNA Maurin sukujuuret Vienan Karjalaan ja kauemmaksi itään?
Löytyikö Maurille paljon etäserkkuja? Jatkoa seuraa seuraavissa lehdissä, ollaan kuulolla. 
Terveisin Mirjam Vihavainen

Jenni Toivanen: Lesken elämää ks. sivu 43 http://docplayer.fi/5074202-Jenni-toivanen-lesken-elamaa.html
Iso-Sitkiäisen saari https://www.google.com/maps/search/iso-Sitki%C3%A4inen+karttahaku/@61.8927755,25.4601861,12.5z
Testeistä voi lukea enemmän täältä: https://www.kurrinsuku.net/4

Keräily, hulluus
vai hyvä harrastus
Vanhojen tavaroiden keräily on ekologista on
museojohtaja Kari-Paavo Kokki todennut.
Hän itse käyttää vanhoja, arvokkaita tavaroita
myös arkielämässään
https://www.studio55.fi/hyvinvointi.
Tähän pyrin itsekin, vaikka kieltämättä kerääminen, omistamisen himo ja täydellisyyden tavoittelu ”kerää koko sarja” -tyylillä ei
oikeasti ole minkään vertaa ekologista - ainoastaan sulaa hulluutta... Olen ikäpolvea, ja
luonne, jonka on todella vaikea konmarittaa ja
luopua omastaan. Luonnevikojen lisäksi sotaajan elänyt kasvattajani, isoäitini, opetti ajattelun ”kaiken voi korjata ja sitä voi vielä tarvita
joskus”.
Yllätän itseni tämän tästä puolustelemasta ”kerään vain hyödyllistä tavaraa, vain
hyvin edullisia tavaroita”... no, näkis vaan.
Mitä sitten kerään. Viimeisin, melkein käsistä
karannut intohimoni, keräilykohteeni on kissamukit. Kun ei ne neljä elävää kattia ja kaikenmaailman kissapatsaat ja matkamuistot
kerää pölyä tarpeeksi. Ei ne kynät, postikortit,
pelikortit täytä tarpeeksi kaappeja - joo, aloin
siis hankkia mukeja.
Kolmisen vuotta sitten omistin muutaman
ikivanhan kissamukin normaalisti astiakaapissa, ja normikäytössä. Kaverin kanssa aloin
kierrellä kirppiksiä, kun hän oli siitä innostunut, ja homma oli sillä selvä. Kerran huomasin
hiplaavani hyllyjen välissä Tallinnassa kirppa-

TEKSTI ja KUVA: Elisa Lehtonen

rilla kissamukia, joka epäilyttävästi muistutti
yhtä joka mulla jo oli, jospa tämä olisi ”samaa
sarjaa”. ”No otan tän kun se ei maksa kuin euron, hyvä muki” ajattelin ja hiippailin kaverilta
salaa kassan läpi, kun ei mun pitänyt mistään
vanhasta roinasta olla kiinnostunut...
Nyt on mukeja jo vissiin yli sata... hoh hoijaa. Ostin jo Ikeasta lisää hyllyä, kun eivät
mukini mahtuneet entisiin kaappeihin. No,
jostain periaatteista olen pitänyt kiinni. Seisoskelen keittiön nurkkauksessa nautiskellen
ja ihaillen mukejani, silloin tällöin, eivät ne
siellä turhaan nökötä. Ja voihan niistä tarjota
kaffeet vieraille. Ainakin niistä kaksoiskappaleista joita vahingossa kulkeutuu arkikäyttöön
ja joiden hajoaminenkaan ei harmittaisi... Tutkijasieluni tyydyttyy, kun tutkin mahdollisia
taustatietoja ja tekijöiden muita töitä netistä ja - mikä tärkeintä, dokumentoin mukini
- Instagramiin (@elisaklehtonen) ja Facebookiin lävähtää seuraajien kauhuksi - tai iloksi;
kerran viikossa lauantaisin kuva viikon kissamukista. Taustaa ja tarinaa mukin käytettävyydestä ja alkuperästä unohtamatta. Yritän
saada jutustelusta innostunutta ja hauskaa.
Tosiaan. Käväisin hiukan tarkistamassa, että
kyllä niissä aina tykkäyksiäkin on, joten ihan
yksin en tämän asian kanssa ole. Ja kommenteista päätellen meitä on muitakin. Muun muassa tämä kaverini, joka minut koulutti. Hinta
mukeilla pysyy aika hyvin hanskassa, kun seu-

railee nettikirppiksiä ja muita netin
myyntikanavia, ja
aina on kiva vieraalla paikkakunnalla tsekata
paikalliset kirpputorit. Joskus löytyy ihan oikeata vanhaa, joskus jopa arvokkaammaksi
luokiteltavaa keräilyposliinia leimoineen. Joskus vain ihan kaunista, itselle kivaa katseltavaa. Tai julkkiskissojen markkinointimukeja.
Tai niin omituista että se on ihan pakko ostaa.
Näin tässä sitten kävi.
Ja kyllä kaikkea muutakin kaunista kotiin
tulee tässä sivussa hankittua - täysin tarpeetonta. Ainoastaan yhden tavaran olen ostanut ansiomielessä kirpputorilta, kun tajusin
hiplatessani, että pienellä likaisella euron
tuhka-astialla oli salaisuus. Kotona sen pestyäni totesin pohjassa signeerauksen ja myin
kuin myinkin pikkuastian mukavalla voitolla
designkeräilijälle. Näinkin voi joskus käydä. Ei
huolta, verottajalle ei vielä tämä kauppa merkinnyt mitään. Mutta varsinaiset omat keräilykohteeni testamenttaan varmasti eläinsuojelulle, kun se hetki tuntuu koittavan. Tulee
sitten jotain todellista hyötyä niistäkin joskus
tulevaisuudessa. Kieltämättä käy mielessä,
että ne kiroavat minut jonnekin syvälle, kun
yrittävät realisoida epämääräistä perintöään.
No jos vaikka museon perustaisivat ja säätiöisivät, ellen tee sitä itse eläkkeelle päästyäni.
Haa, uusi harrastus...? 
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Pihlajiston ala-asteen 6.A:n
leirikoulu Fiskarsissa 13. – 14.3.

KUVAT: Urpo Hangasmaa

M

eidän luokka (6.A) kävi leirikoulus- menimme taas huoneillemme. Pari tuntia
sa. Kävimme Kisakeskuksessa, joka sen jälkeen saimme valita, että haluaako
sijaitsee Raaseporin Fiskarsissa. Me mennä pulkkamäkeen tai punttisalille.
menimme sinne pienellä tilausajobussilla,
Pulkkamäen ja punttisalin jälkeen sai
johon mahtui 20 ihmistä ja bussikuski. Mu- mennä saunaan tai jäädä katsomaan telekana oli Urpo (meidän opettaja) ja Otson isä, visiota taikka olla omissa huoneissa. Sitten
mutta hän ei mahtunut bussiin, joten hän tuli me menimme grillikodalle, jossa sai grillata
omalla autollaan bussin perässä. Bussi lähti makkaraa. Grillauksen jälkeen me menimnoin klo 7.00 ja oli perillä noin klo 9.00, joten me huoneille, jossa sai katsoa televisiota tai
matka kesti noin kaksi tuntia.
olla omissa huoneissa. Lopuksi me menimme
Saavuttua Kisakeskukseen saimme bussis- nukkumaan klo 23.00.
sa eväät. Päärakennuksessa meille kerrottiin,
Seuraavana päivänä meidät herätettiin
missä me yövytään. Me yövyimme alatalos- aamulla klo 8.00, jonka jälkeen meillä oli aasa. Me menimme takaisin päärakennukselle mupala. Aamupalan jälkeen saimme olla väsen jälkeen, kun laitoimme tavarat alatalol- hän aikaa huoneilla, kunnes me menimme
le. Päärakennuksessa meille kerrottiin Kisa- seinäkiipeilemään. Seinäkiipeilyssä oli kakkeskuksen alueesta, heräämisajoista ja sään- si puolta, joten samaan aikaan voi olla kaksi
nöistä.
kiipeilijää. Oikea puoli oli vähän vaikeampi
Tämän jälkeen me menimme saliin, jos- kuin vasen. Yhdellä kiipeilijällä oli neljä ihsa me harjoittelimme yhteistyön tekoa. En- mistä varmistamassa kiipeilijän turvallisuusimmäiseksi me koottiin palapelejä, jossa den. Seinäkiipeilyn jälkeen me menimme
oli kaksi ryhmää, mutta molemmat ryhmät syömään. Ruoan jälkeen meillä oli jousiamolivat jaettu kahteen osaan. Ensin yksi osa muntaa. Jousiammunnassa oli tauluja, joihin
kokosi ja sitten toinen. Toiseksi me yritimme piti ampua. Jousiammunnan jälkeen meillä
ratkoa solmua, myös tässäkin oli kaksi ryh- oli vapaata liikuntaa, jonka jälkeen menimmää. Siinä kaikki nostivat kädet ylös ja ottivat me syömään.
toisten käsistä kiinni. Siinä oli tarkoituksena
Ruoan jälkeen me menimme siivoamaan
tehdä piiri, mutta kädet eivät saaneet irrota huoneemme. Heti huoneiden siivoamisen
toisistaan. Viimeiseksi me ajattelimme yhtä jälkeen me menimme tilausajobussin kyytiin
lukua ja yritettiin tehdä puoliympyrä nume- ja lähdimme meidän koulua kohti klo 17.00.
rojärjestyksessä. Sen jälkeen me menimme Bussimatka kesti noin kaksi tuntia, joten
syömään. Ruokatauon jälkeen me menimme olimme perillä noin klo 19.00.
alatalolle laittamaan huoneitamme kuntoon.
Parin tunnin jälkeen menimme takaisin sa- Kimi Toivonen 6.A
Niva,
liin, jossa oli vapaata toimintaa, muttaEevi
lopus3 C luokalta.
sa me pelasimme pesäpalloa, jonka jälkeen
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O

limme leirikoulussa 13-14.3. Kello oli
7.30 kun bussi lähti koulun pihasta
kohti Fiskarsia. Bussi matka kesti noin
2 tuntia. Perillä jaoimme huoneet ja veimme
tavarat huoneisiin. Meidän opettaja Urpo ja
Niko (Otson isä) oli meidän valvojina.
Meillä oli ohjaajana koko leirikoulun ajan
Pauliina. Pauliina piti meille aluksi n. 1 tunnin pituisen tiimityöhön liittyvän tunnin. Sen
jälkeen menimme syömään, ruoka oli tosi
hyvää ja vieläpä joka ruoan jälkeen oli jälkkäriä!
Meillä oli paljon myös vapaa-aikaa ja paljon itsenäistä liikuntaa. Pelasimme pesistä
myös aika paljon. Illemmalla sai käydä pulkkamäessä tai salilla, minä kävin salilla. Minä
kävin salilla ja siellä oli superkivaa. Kokeiltiin
myös penkkipunnerrusta, jossa Urpo varmisti, että se paino ei putoa kenenkään päälle.
Salin jälkeen kävimme saunassa ja suihkussa. Niiden jälkeen meillä oli makkaranpaistoa kodassa. Se kota oli tosi iso: D! Makkaranpaiston jälkeen meillä oli vapaa-aikaa koko
loppuilta. Puhuimme aika myöhään meidän
huoneessa.
Aamulla meidät herätettiin 8.00. Me oltiin
meidän huoneessa jo sitä aiemmin hereillä.
Puettiin vaatteet päälle ja käytiin aamupalalla. Sen jälkeen Pauliina piti meille ohjelmaa,
joka oli kiipeilyä! Meillä oli käytössä kaksi kiipeilyrataa, joista toinen oli vaikeampi ja toinen helpompi. Se kiipeily oli tosi kivaa, ja tykkäsin itse varmistaa kiipeilijää. Kiipeilyn jälkeen mentiin syömään, ruokana oli lihapullia
ja kalapuikkoja.
Iltapäivällä lähtö oli jo lähellä, mutta sitä

ennen oli vielä jousiammuntaa. Pauliina kertoi, että käytimme jousia, joita olympiatasoiset jousiampujat käyttävät. Ammuimme
jousipyssyillä n. 1 tunnin. Ennen ruokailua oli
vapaa-aikaa jolloin piti myös kerätä tavarat
kasaan ja siivota huoneet. Viimeinen ruokailu
leirikoulussa oli vähän surullinen, kun kaikki
olisi halunnut jäädä vielä sinne. Bussi tuli ja
niin meidän bussi lähti kohti Helsinkiä. Monet oli väsyneitä ja siksi kotiin meno matkalla
kaikki oli ihan hiljaa. Pääsimme kotiin ja kaikki lähti suoraan bussilta kotiin. Meillä oli tosi
kiva leirikoulu ja haluaisin sinne takaisin!
Oona 6A

O

limme leirikoulussa 13.3-14.3. Menimme leirikouluun pienellä bussilla. Lähdimme leirikouluun klo 8.00 ja
olimme perillä noin klo 12.00. Istuin bussissa
yksin. Meidän opettaja Urpokin tuli mukaan
leirikouluun. Leirikoulu järjestettiin Raaseporin kisakeskuksessa. Ohjaajamme oli Pauliina. Ensimmäiseksi jaettiin huoneet. Minun
huonetoverini olivat Alina ja Sonja huoneessa
kuusi. Veimme laukut ja reput huoneeseen ja
menimme huoneeseen, jossa Pauliina kertoi
meille vähän leirikoulusta ja kisakeskus Fiskarsista. Hän kertoi, että leirikoulun aikana
voimme saunoa, käydä kuntosalilla, pulkkamäessä ja röllimetsässä. Olin innoissani.
Seuraavaksi oli aika mennä saliin tekemään
tiimitehtäviä. Ne olivat hauskoja ja vähän
vaativia. Sitten koitti ruokailu ja suuntasimme kohti ruokasalia. Ruokasalissa oli paljon

eri ruokavaihtoehtoja ja jälkiruoka. Ruoka oli
hyvää ja terveellistä. Kun olimme syöneet,
lähdimme takaisin huoneille. Olimme huoneilla hetken ja sitten lähdimme liikuntasalille, jossa oli vapaa-aikaa ja hetken pesäpalloa.
Vapaa-ajalla juoksentelimme ja kiipeilimme
kavereitteni kanssa, kunnes pesäpallo alkoi.
Sitten suuntasimme kohti huoneita ja oleskelimme siellä. Olin edellisenä päivänä ostanut
itselleni karkkeja ja juotavaa. Otin kulauksen juomastani ja söin pari karkkia. Seuraavaksi olikin jo aika suunnata kohti ruokalaa.
Ruoka oli jälleen hyvää. Lähdimme ruokailun jälkeen hetkeksi huoneisiin. Seuraavaksi
oli aika lähteä lempijuttuuni eli kuntosalille.
Kuntosali ei ollut kovin iso, mutta siellä oli
kivaa. Sitten odotti sauna. Kun sauna oli ohi,
oli todella pimeää. Kävelimme takaisin huoneille ja lähdimme paistamaan makkaroita
ja juomaan mehua kodalle. Makkaranpaiston jälkeen oli aika palata huoneille ja mennä
nukkumaan. Huoneessamme söimme vielä
vähän karkkia, puhuimme ja teimme iltatoimet. Ennen nukkumaan menoa kokoonnuimme ja veimme kännykät. Saimme pitää
kuitenkin yhden puhelimen huoneessa. Olin

väsynyt päivästä ja menin melkein heti nukkumaan.
Aamulla heräsimme noin klo 8.00 ja menimme syömään aamupalaa. Aamupala oli
hyvää. Aamupalan jälkeen alkoi seinäkiipeily. Seinäkiipeily oli kivaa. Kun seinäkiipeily
loppui, menimme liikuntasaliin vapaa-ajalle
ja pelasimme myös vähän pesäpalloa. Sitten
alkoi jousiammunta. Se oli todella vaikeaa,
mutta hauskaa. Jousiammunnan jälkeen lähdimme syömään. Söimme ruuat ja lähdimme
huoneisiin. Kävimme myös pari kertaa kioskissa. Sitten koitti salin aika! Salin jälkeen
menimme vielä viimeisen kerran ruokasaliin
syömään. Ruokailun jälkeen menimme pakkaamaan ja siivoamaan paikat. Kun saimme
pakattua, oli jo aika lähteä kotia kohti. Kotona kerroin kaiken parhaasta leirikoulusta! 
Milya Nahum
Oppilaat 6.A (19 mukana leirikoulussa): Onni,
Tuomas, Kimi, Joona, Maximus, Otso, Reko,
Leonardo, Oona, Inka, Katriin, Mira, Sini, Milya, Alina, Sonja, Sofia, Tessa ja Veera
Opettaja: Urpo Hangasmaa

Pom-pomit
piristivät Pihlajistoa
Pom-pomit pakkasivat pörrölankansa pahvipyörylään.
Pujoteltaessa pom-pomien pörröpallot purkaantuivat pahasti.
Pajunkissa palasi paikalle pikaisesti parantamaan pilallemenneet pom-pom-pallot.
Pom-pomit pettyivät petollisesta, pimeästä paikasta. Pimeässä paikassa pursuili paljon pölyä.
Pörröpallot pelkäsivät pieniä päitä, päät pelottivat pom-pomeja.
Pian pörröpallot palasivat pelottavasta paikasta. Pom-pomien pehmeät pallot palasivat paikoilleen pehmeämpinä.
Pörröpallot painivat pallonsa paikoilleen paremmin.
Pääsiäisenä pinkeät pom-pom -palloset piristivät pihlajistolaisia. Poppu. 
Pihlajiston 3.d-luokan plikat Iida Koivurinta, Liisa Nykänen, Azhaar Tahlil ja Emma-Neea Arola
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Sydneyn oopperatalo
ilta-auringossa.
Kaikenlaisia postilaatikoita.

Terveisiä Australiasta
TEKSTI ja KUVAT: Terttu Tiitinen

S

aavuimme Sydneyyn tammikuussa.
Reitti kulki Amsterdamin, Geneven ja
Pekingin kautta. Suomesta lähti matkaan kaksi naista, Genevestä yksi lisää ja Sydneyssä odotti Tasmaniassa vaihto-oppilasvuottaan viettävä lukiolaispoika.
Sydney on Uuden Etelä-Walesin osavaltion pääkaupunki ja sijaitsee Port Jackson
luonnonsataman ympärillä. Ollakseen lähes
viiden miljoonan asukkaan suurkaupunki, se
on helposti lähestyttävä. Ensimmäinen eurooppalainen siirtokunta perustettiin juuri
Sydneyyn 230 vuotta sitten. Alueella asuneiden alkuperäisasukkaiden, aboriginaalien, oli
väistyttävä silloisen modernin siirtokunnan
tieltä. Australian koko väestöstä (n. 24 milj.)
aboriginaaleja on 2,4% ja suurin osa heistä
asuu suurten taajamien ulkopuolella.
Asetuttuamme hotelliin, suuntasimme
kohti TV:stä tuttuja nähtävyyksiä, oopperataloa sekä Harbor Bridgeä, joka toimii uudenvuoden ilotulitusten näyttämönä. Oopperatalo oli niin upea kuin kuvista on voinut
todeta ja sen arkkitehtuuri on kestänyt hyvin
aikaa. Alueella on lukuisten ravintoloiden
keskittymä ja erityisesti viikonlopun lähestyessä väkeä oli liikkeellä tungokseen asti, pai-

Liikennemerkkejä.
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kallisia ja turisteja. Eikä ihme, ovathan näkymät huikeita.
Kun kääntää selkänsä oopperatalolle katse
kohdistuu Harbor Bridgeen, komeaan rautarakenteiseen kaarisiltaan. Guinnesin ennätysten kirja listaa sillan maailman leveimmäksi
pitkän jännevälin sillaksi. Sillalla on kahdeksan ajokaistaa ja kahdet raiteet. Päivällä sillan kaarta täplittivät huimapäiset maisemien
ihailijat. Teräskaarelle, jonka korkein kohta on
139 metriä, järjestetään opastettuja kiipeilyretkiä pienryhmissä ja turvavaljaissa. Me jätimme tuon mahdollisuuden käyttämättä.
Sydney on paljon muutakin kuin toinen
toistaan korkeampien pilvenpiirtäjien muodostama bisnes city ja nuo edellä mainitut
nähtävyydet. Keskustaa halkoo suurten puiden ja vihreiden nurmikoiden keidas, Hyde
Park-puisto. Se houkuttelee vihreydellään
ja näimmekin sen nurmikoilla jumppaavia
ryhmiä, muuten vaan aikaansa viettäviä ja
puiden alta varjoa hakevia. Sulassa sovussa
ihmisten kanssa puistossa käyskenteli kookkaita, valkoisia ja kaarevanokkaisia iibis-lintuja ruokaa etsien. Kävelymatkan päässä keskustasta sijaitsee Paddington-kaupunginosa.
Alue rakentuu pääasiassa Viktoriaanisista

Aamuinen näkymä Ulurulle.

taloista ja rehevistä puistoista. Kauniisti entisöityjen talojen pienillä pihoilla kukoistivat
upeat ja rehevät istutukset. Ihan kävi kateeksi, kuinka hienosti vanhaa rakennuskantaa
oli säilytetty! Aluetta leimasi kiireettömyys ja
monet viihtyisät kahvilat, ravintolat sekä putiikit houkuttelivat poikkeamaan.
Sydneystä matkustimme 2800 kilometrin päähän Ayers Rockiin tarkoituksenamme
vierailla Uluru-Kata Tjunan kansallispuistossa, joka sijaitsee Australian Pohjoisterritorion eteläisessä osassa. Jo tuon matkan pituus
kertoo kuinka suuri maa Australia on. Se on
kuudenneksi suurin koko maapallolla ja ainoa kokonaisen mantereen kattava maa. Se
on myös ainoa asuttu maanosa, joka sijaitsee
kokonaan eteläisellä pallonpuoliskolla.
Astuttuamme ulos koneesta Ayers Rockin
kentälle, vastassa oli kuiva ja paahteinen
kuumuus. Kentältä vuokrasimme auton ja
ajoimme majapaikkaamme lomakeskuksen
leirintäalueella sijaitsevalle mökille. Onneksi Australiassa on toimivat ilmastointijärjestelmät, niin oli nytkin, sekä autossa että
mökissä. Mökiltä suuntasimme kohti kansallispuistoa. Alueen maasto on kuivaa punahiekkaista aavikkoa ja pensasaroa. Olimme
Paddingtonin kaupunginosa Sydneyssä.

kaikki nähneet kuvia Ulurusta, siis tiesimme
miltä se näyttää, mutta kun se ilmestyi horisonttiin, näky oli yllättävän vaikuttava! Tasaisesta maastosta kohoava 348 metriä korkea
punainen möhkäle hallitsi maisemaa. Ajoimme sen ohi kohti Kata Tjunaa eli Olga vuoria.
Se on yli kolmenkymmenen pyöreäharjaisen
kallion muodostama vuorijono, punaisia nekin. Korkein huippu ulottuu 546 metriä ympäristön yläpuolelle. Alueella on merkittyjä
patikointireittejä ja lähdimme yhdelle niistä. Maasto oli suht helppokulkuista ja loivasti nousevaa, mutta +40 asteen lämpötila ja
varjon puute tekivät kävelystä raskasta. Vettä
kului ja auringolta suojaavat vaatteet ja hattu olivat välttämättömiä. Siinä kävellessä tuli
mietittyä, ettei Suomen ilmasto yhtään hassumpi ole!
Kata Tjunalta palasimme Ulurun alueelle
ja kävimme siellä sijaitsevassa kulttuurikeskuksessa, jossa voi tutustua aboriginaalien
elämäntavasta, kulttuurista ja uskomuksista
kertovaan näytelyyn. Keskuksessa työskenteli myös taitelijoita, jotka maalasivat aboriginaalien perinteitä kunnioittavia tauluja.
Alueella asuu Anagu-heimo ja he myös omistavat Uluru-vuoren. Kansallispuiston hallitus
ja anagut ovat päättäneet kieltää vuorelle
kiipeämisen ensi vuoden lokakuusta alkaen.
Kieltoa on perusteltu sillä, että vuori on heille pyhä paikka, hengellisesti ja kulttuurisesti
tärkeä, eikä se ole leikkikenttä tai huvipuisto. Osallistuimme opastetulle kävelyretkelle
ja reitin varrella näimme kalliomaalauksia,
aboriginaalien pyhiä paikkoja, loikkivia kenguruita ja paljon muuta. Ulurun väri johtuu
ruosteesta ja värin voimakkuus vaihtelee auringon valon mukaan. Erityisesti auringonlaskun ja -nousun aikaan se hehkuu uskomattoman punaisena. Mekin saimme todeta
tuon ilmiön.
Tyytyväisinä kokemaamme ja näkemäämme palasimme takaisin Sydneyyn. Parin päivän päästä matkamme jatkui vuokra-autolla
Tasmanianmeren ja Bassinsalmen rannikkoa
seuraillen kohti Melbournea. Pysähtelimme mielenkiintoisissa paikoissa, kuten myös
miljoonakaupunki Melbournessa. Sieltä lensimme Tasmanian puolelle, jossa viimeinen
etappimme oli saaren eteläosassa sijaitseva
Hobart-kaupunki, joka on matkamme lukiolaispojan koulukaupunki. Me, kolme naista,
äiti, isoäiti ja isotäti lähdimme kotimatkalle
ja lukiolaispoika jäi jatkamaan opintojaan. 

Tapahtumia
KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Marraskuussa oli siivouspäivän
kirpputori Mestassa. Myyntipöydän takana Eeva-Liisa.

Asukasyhdistyksen syksyn teatterimatka suuntautui Riihimäelle
joulukuussa, kävimme katsomassa Janne Katajan Riihimäkinäytelmää. Kuvissa ruokailu
esityksen jälkeen.

KUVAT: Ari Vihavainen

Palmusunnuntaina
osallistuimme Pihlajiston
ala-asteen palmumarkkinoille. Asukasyhdistyksen
pöydän takana Silja ja
poliisileijona.
KUVAT: Elisa Lehtonen
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Jälkiasennushissi
TEKSTI ja KUVA: Irma Mattila

P

ari vuotta sitten Timo Helenius teki
Pyynikintie 5:n hallituksen kokouksessa
ehdotuksen jälkiasennushissien rakentamiseksi taloyhtiön rappukäytäviin. Hänen
ideastaan alettin selvittää, millaiset mahdollisuudet meillä olisi saada rakentamiseen
avustusta. Tiesimme, että ARA (asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus) myöntää vuosittain avustusta määrärahojensa puitteissa. Samoin Helsingin kaupunki myöntää vuosittain
avustusta jälkiasennushisseille.
Hallitus valitsi konsultin, jonka avulla
saimme selville avustuksien saantimahdollisuudet ja hänen avullaan myös selvitettiin
hissien mahtuminen porraskäytäviin. Urakka
kilpailutettin ja yhtiökokouksessa päätettiin
hissien rakentamisesta. Kokouksessa olivat
kuultavina hissikonsultti ja kaupungin hissiasiamies.
Työt alkoivat helmikuussa 2017 ja maaliskuussa 2018 luovutettiin viimeiset hissit.
Tämän vuoden yhtiökokouksessa isännöitsijä kertoi töitten sujuneen suunnitelmien
mukaan ilman suurempia yllätyksiä.
Asukkaat ovat olleet pääosin tyytyväisiä.

Myös monet heistä, jotka aluksi vastustivat
hanketta. Yhtiössämme on yli 150 asuntoa.
Mukaan mahtuu monenlaista mielipidettä!
Hissien valmistajaksi valikoitui Kone Oy ja
hissit urakoi Haaslahti Oy.
Nyt ovat siis kaikki 19 hissiä olleet käytössä. Haastattelin muutamia ihmisiä juttua
varten.
Ensimmäisenä juttelin Raili Kolehmaisen kanssa. Raili kertoi ensin vastustaneensa
hissien tuloa,mutta on nyt ollut pelkästään
tyytyväinen. Mielessä oli aluksi mm. kustannukset, jotka hissistä aiheutuvat. Railin mielestä hissi on niin kaunis ,että hän ajelee sillä
ihan senkin vuoksi. Kun Nelli-koira on mukana, täytyy käyttää portaita. Nelli ei nimittäin
tule hissiin. Ketterästi tämä 9-vuotias koira
vielä juokseekin portaat ylös!
Juttelin myös Anna-Liisa Saukkolan ja
Risto Vianderin kanssa. Tiesin Anna-Liisan
odottaneen hissin valmistumista. Heidän
rappunsa hissi valmistui viimeisimpien mukana. Anna-Liisan kulkeminen on nyt helpottunut. Hissi on yliveto.Selkä ja jalat tykkäävät. Hissintulon jälkeen rappuset ovat saa-

neet olla rauhassa.Risto kertoi käyttävänsä
vielä useimmiten rappusia, jos ei ole raskaita
kantamuksia.
Hienosti hissi sopii asukkaitten mielestä
portaitten väliseen kuiluun. Portaat kapenivat jonkun verran, mutta ei liikaa.
Jälkiasennushissien tulon kerrostaloihin
on todettu lisäävän asukkaitten omatoimisen
asumisen aikaa omissa kodeissaan usealla
vuodella. Aikaisemmin tästäkin taloyhtiöstä
on moni joutunut muuttamaan pois vaikeutuneen kulkemisensa vuoksi.
Rakentaminen ei häirinnyt asumista. 

Leijonien monta tapaa tehdä hyvää
TEKSTI: Jukka Holopainen, pres.
KUVAT: Juha Kallio

Täpötäysien autojen letka pysähtyy Pihlajamäen kirkon takapihalle. On aikainen tiistaiaamu. Hyväntekijät ja hyvänjakajat ovat liikkeellä. Yli 20 banaanilaatikkoa leipää Viikin
Prismasta ja vihannes- ja hedelmälaatikot
Pihlajamäen S-Marketista ovat kohta rivissä
kirkon alakerrassa ja tavarat jaossa tarvitsijoille. Hyväntekijöitä on vuorollaan neljä tai
viisi. Pihlajamäen Lions Clubin miehet ajavat
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nelisenkymmentä leipäkeikkaa vuodessa.
Maaliskuun lopun lauantaina hyväntekijöitä
oli enemmän, toistakymmentä ladya ja leijonaan: Viikin K-Marketissa kerättiin tavaralahjoituksia Ensikodille ja diakonialle. Lahjoittajien käsi oli karttuisa, saimme kokoon
viisi täyttä ostoskärryllistä lastentarvikkeita,
hygieniatuotteita ja elintarvikkeita. Tavarat
otettiin onnellisina vastaan.
Lionseilla on monta tapaa tehdä
hyvää. Toukokuun 26. päivän markkinoilla järjestämämme ohjelmaa ja
toimintaa Pihlajamäen ostarilla ja
keräämme samalla varoja mm. alueen koulujen stipendeihin. Ja paljon
monenlaista muuta. Toimimalla yhdessä oman alueemme hyväksi me
leijonat pyrimme kehittymään myös
ihmisinä. Palvelemisen kautta syntyy yhdessä tekemistä ja yhteisölli-

syyttä, jolloin teemme palveluksen myös toisillemme. Annamme mahdollisuuden kuulua
johonkin, olla ryhmän jäsen, mikä on jokaiselle ihmisille tärkeä.
Tähän joukkoon, yli sata vuotta nuoreen
lionismiin otamme mielellämme mukaan
uusia hyväntekijöitä. Ota yhteyttä. Meillä on
paljon kerrottavaa. 
http://www.verkkoviestin.fi/lionshkipihlajamaki/index.pl

Pihlajamäen nuorisopuisto
TEKSTI ja KUVAT: Terho Paavilainen

O

n aika herätä talven horroksesta ja juhlia
kesän alkamista.
Savelan nuorisopuisto mahdollistaa
monien aktiviteettilajien harrastuksen ja kokeilun. Nuorisopuistossa voi harrastaa skuuttausta, skeittausta, BMX-pyöräilyä, frisbeegolfia,
jalkapalloa, koripalloa, suunnistusta, grafiittimaalausta tai vain chillata kavereiden kanssa.
Kesäkahvilasta saa välipalaksi kahvia, teetä, limua, pikkusuolaisia, itseleivottuja kahvileipiä
sekä jäätelöä. Lainaamme välineitä lajien kokeiluun ja harrastamiseen.
Nuorisopuisto on avoinna koulujen kesäloman ajan arkipäivisin kello 11-18. Toiminnallisesti viikonpäivät on teemoitettu. Maanantaisin on tarjolla ohjausta skeittauksessa ja
skuuttauksessa. Tiistaisin pelaillaan jalkapalloa. Keskiviikkoisin järjestetään kilpailuja eri lajeissa. Torstaisin on koripallopäivä. Perjantaisin
grillaillaan ja järjestetään erilaisia tapahtumia.
Tule mukaan!!! Nuorisopuiston osoite on
Jengipolku 8 ja puhelin 040 334 8032. Nuorisopuisto aukeaa maanantaina 4. kesäkuuta. Avajaisia vietetään tiistaina 6. kesäkuuta.
Tyttöjen puisto tarjoaa mahdollisuuden viettää vapaa-aikaa chillisti. Laaja viheriö tarjoaa
mahdollisuuden kesäisiin pallopeleihin. 

Perinteinen syysjuhla
järjestetään Salpausselän
leikkipuiston alueella
su 16.9.2018 klo 13-16.

Poikkea kulmille
Kesäkahvilaan
Mestaan
ma-pe 4.-15.6. klo 12-16!
Kesäkahvilassa
Asukastalo Mestassa,
Salpausseläntie 12-16 C,
myynnissä mm.
kotona leivottua pullaa.
Tervetuloa!
Kahvila on nuorisotyötä
ja toimii kaupungin
kesäsetelien turvin
ysiluokkalaisten
kesätyönä.
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Kulmilta

Pihlajiston kahvila
Pihlajistossa on avattu maaliskuussa uusi kahvila, johon kävin tutustumassa. Kahvila on auki
arkipäivisin klo 7 – 17 ja lauantaisin klo 10 – 16. Kahvila sijaitsee entisen R-kioskin tiloissa.
Kahvilan omistaa Susan Mahmoud yhdessä miehensä kanssa. Mies pyörittää samassa rakennuksessa olevaa pizzeriaa. Susan on kotoisin Pohjois-Irakista, hän on asunut Suomessa 20
vuotta. Alkuvaikeuksien jälkeen hän on sopeutunut hyvin Suomeen, ”Suomi on hyvä maa” hän
sanoo. Hän puhuu ja ymmärtää suomea. Hänellä on kouluavustajan koulutus, mutta nyt hän
haluaa kokeilla kahvilan pitämistä. Toistaiseksi hän on viihtynyt hyvin uudessa ammatissaan.
Apua hän saa välillä tyttäreltään, joka on joskus tuuraamassa iltapäivisin.
Kahvilassa on mahdollista saada normaalin kahvin ja teen lisäksi erikoiskahveja ja paikan
päällä leivottuja leivonnaisia. Susan tulee työpaikalleen aamulla klo 6 leipomaan ja avaa oven
klo 7. Myynnissä on myös aamiainen ja heille on jo muodostunut vakioasiakkaita, jotka tulevat
aamukahville. Päivät ovat erilaisia, joskus asiakkaita käy enemmän aamupäivisin joku toinen
päivä iltapäivisin. Heiltä saa myös kakkuja tilauksesta omiin juhliin kotiin. Kahvilassa on myös
mahdollista viettää perhejuhlia. Vasta oli ollut jonkun 70-vuotisjuhlat.
Toivotamme kahvilan tervetulleeksi alueellemme, toivottavasti moni löytää tämän paikan. 
Anna-Lisa Korhonen

FIT Pihlajisto – meidän kaikkien kuntokeskus
Fit Pihlajisto avautui marraskuussa 2017 Alepan viereen Salpausseläntie 11. Kuntokeskus tarjoa laajan valikoiman palveluita joista
meistä jokainen löytää varmasti omansa. Fit
Pihlajistossa sinun ei tarvitse sitoutua, sillä
palvelulla on vain kalenterikuukauden irtisanomisaika, myöskään liittymis- tai palvelumaksuja ei peritä, joten kynnys kuntoilun
aloittamiseen on tehty todella matalaksi.
Kulkukortilla salille pääsee joka päivä 05-24
ja edullisemmillaan treenaamaan pääsee
19,90€/4 viikkoa (päiväkortti ma-pe 05-15).
Ryhmäliikunta:
Toiminnallinen ohjattu harjoittelu on kehitetty liikkujille jotka haluavat parantaa oman
kehon toimintaa jokapäiväisessä arkielämässä sekä tavoitteiden mukaan saada lisää lihasta, polttaa rasvaa ja parantaa liikkuvuutta. Ohjattua ryhmäliikuntaa on kuutena päi-
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vänä viikossa aina rauhallisista kehonhuolto
(Pilates, Body&Balance ja Venyttely) tunneista tanssilliseen Mover Jamiin sekä suositusta
TerveSelkä – tunnista ohjattuun laiteharjoitteluun jossa tutustutaan, kuinka kuntosalilaitteita käytetään oikein ja turvallisesti.
Huippu salilaitteet:
Precorin uudet huippulaitteet: Cardio-, painopakka- ja vipuvarsilaitteet sekä tietenkin
vapaat painot runsaine nostopaikkoineen
Toiminnallisen harjoittelun tilat:
Cross Training tila on kaikkien vapaassa käytössä aina kun ohjattua toimintaa ei ole. Täältä löydät harjoitusvälineet lähes joka lähtöön
aina tatamiosta nyrkkeilysäkkeihin, Eleikon
räkistä kahvakuuliin sekä kiipeilyseinästä kiipeilyköysiin.
Cross Training:
Paljon ylistetty laji eikä suotta, todella tehokas kunnon kohottaja ja rasvan polttaja. Parantaa kehon
toimintakykyä tasaisesti lähes
joka osa-alueella aina tavallisesta kuntoliikkujasta huippuurheilijoihin. Varoitus: tämä laji
voi viedä mukanaan kokeiltuasi.
Ohjattuja treenejä neljänä päivänä viikossa.
Seniorit:
Ohjattua kehonhuoltoa ja harjoituksia jotka auttavat parantamaan kykyä toimia arjessa.

Nimenomaan senioreiden tarpeisiin suunniteltua harjoittelua kolmena aamupäivänä
viikossa.
Lapsiparkki:
Lapsiparkki on tarkoitettu n. 4-9 vuotiaille
lapsille, jotka viihtyvät itsekseen lapsiparkissa, sillä aikaa, kun vanhempi treenaa. Tilaa ei
valvota, lapset ovat vanhempien vastuulla.
Hieronta:
Koulutettu Hieroja Kristian Wikström aloitti
Fit Pihlajistossa huhtikuun alussa. Nyt kannattaa tulla tutustumaan hierontapalveluihin ja hoitaa itsensä kuntoon.
Personal Trainer –palvelut
Kaikille uusille asiakkaille tarjotaan veloitukseton PT-tapaamisen, jotta kuntoiluharrastus
lähtisi parhaalla mahdollisella tavalla käyntiin. Ammattitaitoiset valmentajat opastavat
kuinka jokainen saavuttaa omat tavoitteensa
turvallisesti ja varmasti. 
Pauli Sinisalo
”Kuntosali on hyvin toimiva todella mukava
paikka. Rento tunnelma. Kuukausimaksulla saa runsaasti vastinetta. Hintansa väärtti
Monipuolinen ja viihtyisä. Fitissä saa osallistua myös erilaisiin ryhmiin oman kuntonsa
ja tarpeensa mukaan. Ohjaajat ovat todella
mukavia kannustavia ja ammattinsa osaavia.”
- Tyytyväinen asiakas

Kulmilta

Koulun kuulumisia – koulu kasvaa
ja perusparannushanke etenee
Pihlajiston ala-asteen oppilaaksiottoalueella
oppilasennuste on kasvamassa merkittävästi ja kasvua on eniten Viikinmäen puolella.
Jo tulevana lukukautena kesän jälkeen tulee kaikki 5. ja 6. luokkien opetus siirtymään
pääkouluun Pihlajistontielle ja Viikinmäkeen
jäävät luokka-asteet 1.-4. sekä yksi pienryhmä. Viikinmäen koulutalo täyttyy jo näistä
lapsista. Päärakennuksessa on vielä mukavasti tilaa ja perusparannuksen jälkeen tilat
mahdollistavat mahdollisesti myös esikoulun
toiminnan sijoittamisen kouluun jatkossa.
Pihlajistontien päärakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma on valmistunut viime vuoden lopulla ja nyt keväällä se
vielä kiertää kaupungin päätöksenteossa.
Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Kaupunkiympäristön toimiala siis toteuttaa hankkeen ja
tulee jatkossakin vastaamaan rakennuksen
ylläpidosta, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vuokraa rakennuksen itselleen koulukäyttöön.
Rakentamisen alkaminen on nyt suunniteltu toteutuvan vuoden 2020 alussa ja kestävän puolitoista vuotta.

Kysymyksessä tulee olemaan laaja tekninen ja toiminnallinen perusparannus, jossa
ajanmukaistetaan koulun tiloja. Koulurakennuksen on suunnitellut arkkitehti Osmo Lappo ja se on valmistunut vuonna 1978. Pohjaratkaisu on jo nykyisellään sellainen, että
se mahdollistaa hyvin uuden opetussuunnitelman mukaista joustavaa ryhmittelyä ja
muiden tilojen kuin luokkahuoneiden käyttöä oppimisympäristönä. Perusparannuksen
jälkeisissä tilaratkaisuissa pyritään ottamaan
huomioon entistäkin paremmin uusien oppimisympäristöjen mukaisia ja digitalisaatiota
tukevia ratkaisuja.
Rakennuksen remontoinnin yhteydessä
uusitaan talotekniset järjestelmät, korjataan
rakennuksen ulkovaippa ja uusitaan ikkunat.
Piha-alueet perusparannetaan sekä toteutetaan lähiliikuntapaikka. Tämä on varmasti kaikille pihlajistolaisille tervetullut asia.
Suunnitelmissa on pinnoittaa nykyinen koulun edessä oleva hiekkapohjainen kenttä tekonurmella ja lisätä piha-alueelle ulkokuntosalin tyyppinen alue kaikenikäisille ja -kokoisille käyttäjille. Pihasuunnitelmaa ovat myös
oppilaat päässeet ideoimaan. Rakennuksen
vapaata kansalaiskäyttöä ja liikuntasalin mo-

nipuolista käyttöä tukevia ratkaisuja on pohdittu suunnitelmassa.
Ilta- ja viikonloppukäyttö on jo nyt varsin vilkasta.
Koska koulun tontti rajoittuu kallioiseen
rinteeseen ja koko työmaaliikenne tulee tapahtumaan koulun etupuolelta, on rakentamisen aikaisten väistötilojen suunnitteleminen ollut suuri haaste. Koulurakennuksen välittömään läheisyyteen niitä ei saada sijoitettua. Tässä vaiheessa on esitetty, että tilaelementit väistötiloiksi tulisivat sijoittumaan
Viikinmäen koulutalon viereiselle kenttäalueelle, mutta muitakin vaihtoehtoja tultaneen
vielä pohtimaan jatkosuunnittelun aikana.
Rakentamiskustannukset on tällä hetkellä arvioitu nousevan jopa 17 miljoonaan euroon, joten valtavista kustannuksista on kysymys. Koulussa kuitenkin perusparannusta
ja sen tuomia uusia mahdollisuuksia odotetaan innokkaasti. Toki aikaa vielä kuluu tovi,
ennen kuin Pihlajistontien maamerkki saadaan hohtamaan uutuuttaan. Hyvää täytyy
jaksaa odottaa! 
Rehtori Heli Lehtinen

Viikinmäen Alepa
Ryhmäpäällikkö Marko Lumppio kertoo, että Viikinmäen lähipalvelut paranevat syksyllä 2018 avattavan Alepan myötä. Myymälässä tulee olemaan myyntipinta-alaa n. 350 m2, joka mahdollistaa kattavan lähikaupan valikoiman. Valikoiman rakentamisessa huomioidaan alueen asukkaiden erityistarpeet kuullen
asukkaita heille tärkeistä tuotteista etukäteen. Myymälä on auki ma-la 6.30-23
ja su 9-23. Henkilökunnan rekrytointi käynnistyy alkukesän aikana.
Alepa Viikinmäen avauksella ei ole vaikutusta Pihlajiston Alepaan vaan Pihlajisto-Viikinmäki -aluetta palvelee jatkossa kaksi Alepaa. 

kirppis ostarilla
la 26.5.2018
klo ~10-16
Tervetuloa myymään ja ostamaan,
mitä ikinä kaapeista ja varastoista löytyy. Mitä et saa
myytyä, kuljetat itse pois.
Myyntipaikka ei maksa mitään.
Ei pöytiä, ellet itse tuo.
Ostari löytyy Siivouspäivän kartalta ja osoitteesta
Salpausseläntie 11.
Lisää tapahtumasta www.facebook.com/pnvry.
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Viikin kirjastossa tapahtuu
Muistathan, että kirjasto siirtyy kesä aukioloaikoihin 1.6. alkaen
Kesällä aukioloaikamme ovat ma - to klo 9 - 20 ja pe klo 9 - 18. Viikonloppuisin olemme suljettuna.
Talvi- aukioloaikoihin palataan 10.8. alkaen.
Tule mukaan suosittuun Kirjaston kesäpajaan 4.-7.6. klo 13-15
9-12-vuotiaille tarkoitetussa ilmaisessa kesäpajassa askarrellaan, tarinoidaan, pelataan ja tehdään
kaikenlaista kesäkivaa. Ilmoittautumiset Viikin kirjastoon p. 09 310 85071
Taiteiden yönä 23.8. järjestämme taas koko perheen ohjelmaa. Seuraa ilmoitteluamme!
Kirjasto on mukana myös We Love Pihlis-päivässä 1.9.
Hae kirjastosta lukuvinkit kesäksi!
Kirjaston henkilökunta tekee vinkkilistan parhaista kesälukemisista. Voit hakea listan kirjastosta, tai
tutustua siihen kirjaston verkkosivuilla 1.6. alkaen.
Lämpimästi tervetuloa kirjastoon myös kesällä!
Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa, Viikinkaari 11, www.helmet.fi/viikinkirjasto
Leikkipuisto Salpausselkä on auki kesällä 4. – 15.6.2018 ja
2.7. – 8.8.2018 klo 9.00 – 16.00. Olemme suljettuna 18.6. – 1.7.2018.
Lp Maasälpä Pihlajanmäessä ja Lp Viikkari Viikissä ovat tuolloin auki.
Kesäruokailu toteutuu puistossa tänäkin kesänä arkipäivisin klo 12.00
ja kahluuallas on käytössä säävarauksella. Muita tärppejä leikkipuiston
kesässä ovat mm. Perinneleikit Ry:n Martti on tour – leikittäjät tiistaina
5.6. kello 11-13, Helsinki-päivää vietetään tiistaina 12.6. temppuradan
tuoksinassa ja Kirjastoauto Skidi vierailee keskiviikkona 8.8. kello 10-12.
Leikkipuistolla on facebook-sivut, joita seuraamalla saa tietoa tapahtumista ja mahdollisista muutoksista.

Suvivirsi
soi
– kaiken kansan kevätjuhla
ke 30.5. Kiillepuistossa (Kiilletie 3) klo 18-20
Solistivieraana Make Perttilä.

Tervetuloa leikkipuistoon viettämään kesäisiä päiviä!
Toivottelevat leikkipuisto Salpausselän ohjaajat Emmi, Heli ja Päivi

Yhteislaulua, musiikkia, lapsille puuhaa,
tarjoilua kohtuuhintaan: makkaraa, lettuja,
kahvia, leivonnaisia.
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Myyntipaikan hinta on 40 € (4 x 4 m).
Lisätätietoja ja varaukset:
Risto Kaspiola, 040 528 2546
Järjestää: Lions Club Hki-Pihlajamäki

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.

Kun elämä muuttuu, muuttavat
usein myös tavarat. Osa kannattaa
säilöä turvallisesti ja siististi meille,
tilapäisesti tai pysyvästi.

Sillä kotisi on elämistä, ei
säilytystä varten.
Tuo tämä mainos Pelican Viikkiin,

saat 25 % alennuksen

ensimmäisten neljän kuukauden
varastovuokrasta!
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Markkinat pidetään Helsingissä,
Pihlajamäen ostarilla.

Pesimme
nyt myös
Viikissä.

ra

Lauantaina 26.5.2018
– 15
Lauantaina
20.5.2017klo
klo1010–15

H

PIHLAJAMARKKINAT

n vuo

k

*Tarjous koskee
uusien asiakkaiden
varastovuokraa ja on
voimassa toistaiseksi.

Heikki Koivisto
Taiteilija

– muotokuvia
– henkilömaalauksia
– taideopetusta

Palvelevat vuokravarastot

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

Pelican Viikki, Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki
Puh. 0207 007 750 pelican.fi
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TERVETULOA VIIKINPORTIN
ASUNTOMYYMÄLÄÄMME
TAI KUTSU MEIDÄT KOTIKÄYNNILLE!

MEIDÄN KAIKKIEN

KUNTOKESKUS
Fit Pihlajistossa käytössäsi ovat nykyaikainen kuntosali, Cross Training -alue, monipuolinen ryhmäliikunta, senioritunnit, hieronta ja lapsiparkki.

ALKAEN

1990
4 VKOA

Carita Piippo
Yrittäjä, LKV, YKV
0500 814 664

Raija Sandhu
Myyntipäällikkö, LKV
050 386 6661

Tiina Mikkola
Kiinteistönvälittäjä, LKV
044 722 4535

Fit Pihlajisto

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

Koe kasvun ihme!
Mullan myynti:

050 336 5703
050 337 9442
www.metsapirtinmulta.fi

Metsäpirtin kompostimullat ovat puutarhasi
parhaita ystäviä. Multamme eivät sisällä
keinolannoitteita. Voit tilata Metsäpirtin
multaa joko perille toimitettuna tai
noutaa itse peräkärryllä.
Lähin noutopisteemme sijaitsee
Viikintie 35:ssä, josta voi noutaa
multaa henkilöauton peräkärryllä.
Noutopiste on avoinna arkisin
klo 9.00-17.00. Ensisijaisena
maksuvälineenä on maksukortti.

www.metsapirtinmulta.fi

Mullan valmistaja ja myyjä: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | PL 100
00066 HSY | Ilmalantori 1 | 00240 Helsinki | puh. 09 156 11 (vaihde)
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Salpausseläntie 11
ole.fit/pihlajisto
pihlajisto@ole.fit
facebook.com
/fitpihlajisto
instagram.com
/fitpihlajisto

