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Pääkirjoitus syksyllä 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
annalisakorhonen@gmail.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, annalisakorhonen@gmail.com
Marjatta Tahvanainen, marjatta.tahvanainen@gmail.com
Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi 
Mirjam Vihavainen, mirjam.vihavainen@gmail.com

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

Elämme säästötalkoiden aikaa. Säästöt kohdistuvat Pihlajistossa mm nuorisoasiankeskuksen kerho-
huoneistoon, Mestaan. Nuorisoasiankeskus luopuu tilasta ensi vuoden alusta. Alkujärkytyksen jäl-
keen, pohdimme mitä voimme tehdä. Lopputuloksena olemme nyt anoneet sosiaali- ja terveysvi-
rastolta avustusta, jolla maksaisimme Mestan vuokran, jotta Mestan toiminta voisi jatkua. Tästä voit 
lukea lisää toisaalla tässä lehdessä.
Lamasta huolimatta Viikinmäkeen rakennetaan koko ajan. Harjannetie 13 – valkeat uudet talot tien 
pohjoisosassa - sai kesällä uudet asukkaat. Kävin kuvaamassa pihaa tähän lehteen ja ihastuin. Kadul-
ta ei arvaa mitä pihalta löytyy; viihtyisä piha istutuksineen ja leikkivälineineen. Ei ihme, että asukkaat 
viihtyvät ja ovat tyytyväisiä. Lisää kukkulakaupungista löytyy tästä lehdestä.
Päivät lyhenevät ja pimeä aika valtaa alaa. Moni potee kaamosmasennusta. Siihen oiva konsti on va-
lohoito. Kyse taitaa olla tehokkaammasta valosta, kuin mitä kotona yleensä on. Mutta lampuilla voi 
myös vaikuttaa viihtyisyyteen. Nykyään vaan ei tiedä minkälaisen lampun ostaa, lamppuviidakko on 
melkoinen. Moni hamstrasi vanhoja hehkulamppuja niin kauan kuin niitä myytiin, mutta lehdessä 
olevan jutun perusteella, niiden käyttäminen ei taidakaan olla ihan viisasta. Uusilla lampuilla saa te-
hokkaampaa ja halvempaa valoa. 
Tässä lehdessä on monta kirjoittajaa, kiitos teille kaikille. Otamme mielellämme vastaan juttuja, eh-
dota aiheita tai kirjoita itse juttu. Kiitos myös ilmoittajille, näinä talouden kireinä aikoina ei ole helppo 
löytää ilmoittajia. Ilman ilmoittajia ei ole varaa julkaista lehteä. 

Syksyisin terveisin. 

Anna-Lisa Korhonen, koordinaattori

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

Nettisivujemme QR-koodi

taitto: Pia Tuononen       paino: SP-Paino Oy, Nurmijärvi
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Puheenjohtajan terveiset
Harvinaisen pitkän ja kauniin syksyn jälkeen pakkasyöt alkava muistuttaa meitä taas talven tulosta. Pa-
laan vähän vielä viime kevään tapahtumiin, sillä haluan tässä kiittää kaikkia niitä yksityisiä henkilöitä ja 
yhteisöjä, jotka olivat meille sekä konkreettisena että henkisenä tukena, kun ryhdyimme taisteluun tuuli-
myllyjä vastaan. Keskusteluja käytiin myös poliitikkojen eli nuorisolautakunnan jäsenten kanssa. Hekin ymmär-
sivät tilanteen ja lupasivat antaa tukensa meille, kun lähetimme myös monien arvovaltaisten tahojen allekirjoittaman 
vetoomuksemme Mestan säilyttämiseksi lautakunnan ratkaisevaan kokoukseen. Tosi paikan tullen kuitenkin vain yksi jäsen 
oli äänestänyt puolestamme. Me siis hävisimme ensimmäisen erän. 

Nyt monet lukijat varmasti ajattelevat, että mitä nuo nyt vouhkaavat yhdestä kerhohuoneesta.  No, mehän pidämme siellä mm. kokouksiam-
me niin kuin monet muutkin.  Mutta jos kaikki lapset ja varhaisnuoret, jotka nyt saavat siellä harrastaa ohjattua toimintaa viikon jokaisena päivä-
nä, joutuvat sieltä kadulle harjoittamaan keskenään omaa harrastustoimintaansa, niin jokainen järkevä aikuinen ymmärtää, mitä meillä saattaa 
olla odotettavissa muutaman vuoden päästä, niin Pihlajistossa kuin Viikinmäessäkin. Sitä emme halua.

Keväällä meitä niin kuin viikkiläisiäkin huolestutti kivimurskaamon melun ja pölyn lisäksi myös Lahdenväylän ajonopeudet.  Teimme niistä 
yhdessä valituksen Uudenmaan ELY-keskukselle. Nopeusrajoitusten alentaminen vähentäisi tutkimusten mukaan sitä meluhaittaa, josta on jo 
vuosia valitettu. Tämän osalta asia käsiteltiin aloitteena, ja siitä tuli myöhemmin sähköpostitse vastaus. Siinä selvitettiin, että nopeusrajoitus-
päätökset perustuvat valtakunnallisiin ohjeisiin ja muutoksissa otetaan huomioon liikenteen turvallisuus ja sujuvuus ja muita liikenteellisiä nä-
kökohtia sekä yhtenä pienenä kohtana tienvarsiasutuksen määrä. Asukkailla ei ole siis koviin suurta roolia. Aloitteemme toteuttamisedellytykset 
luvataan selvittää. Sitä jäämme nyt odottamaan.

Marraskuun alussa kävimme perinteisellä reissulla Lohjan teatterissa katsomassa tämän 110-vuotiaan puoliammatillisen harrastajateatterin 
paljon kehuttua esitystä ”Kolme Muskettisoturia”. Eivätkä ne meidän bussimatkatkaan ole mitä tahansa bussissa köröttelemistä, kuten vakituiset 
matkalaiset vallan hyvin tietävät! Tulkaa vaikka mukaan ensi kerralla. 

Toivotan lukijoille onnellisia aikoja aina seuraavan lehden ilmestymiseen saakka!

Marjatta Tahvanainen

Sisältö:
Pääkirjoitus .........................................................................................................................................................................  3
Asukasyhdistys, yhteystiedot ..............................................................................................................................................  3
Puheenjohtajan tervehdys  .................................................................................................................................................  4
Sisältö .................................................................................................................................................................................  4
Kaupungin kuulumisia Viikinmäen rakentamisesta ..............................................................................................................5
Valoa pimeyteen .............................................................................................................................................................  6-7
80-vuotias PK-35 voi hyvin .................................................................................................................................................  8
Sukututkimus on hauska harrastus, osa 2 ............................................................................................................................9
Remontin jälkeen juhlitaan – Leikkipuisto Salpausselkä ....................................................................................................10
Puistojuhla Salpausselän leikkipuiston alueella 13.9. ........................................................................................................11
Menetämmekö Mestan? ...................................................................................................................................................  12
Runoja ........................................................................................................................................................................  12-13
As. Oy Helsingin Aulangontie 3 .................................................................................................................................... 14-15
Bongaa kuva ......................................................................................................................................................................16
Kulmilta ....................................................................................................................................................................... 16-17

Kannen kuva: Leikkipuisto Salpausselkä pesi kasvonsa.  
Kuvaaja Anna-Lisa Korhonen. 
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Kaupungin kuulumisia 
Viikinmäen rakentamisesta
Viikinmäen lehtipuut ovat ruskan väreissä. 
On aika katsoa hieman taaksepäin, miten Vii-
kinmäen rakentaminen on edennyt ja mitä 
seuraavat vuodet tuovat tullessaan.

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet vilkkai-
ta Viikinmäen kehityksessä. Nyt tarkoitan 
tapahtumia Länsi-Viikinmäen alueella, jos-
sa rakentaminen on ollut hyvässä vauhdis-
sa. Uusia asuntoja on syntynyt niin omis-
tus- kuin vuokrahankkeisiin kymmenittäin, 
ellei sadoittain. Viimeisenä on valmistunut 
Helsingin asuntotuotantotoimiston raken-
nuttama kaupungin vuokratalokokonaisuus 
Harjannetien pohjoispäähän. Käytyäni val-
mistuneen kohteen sisäpihalla saatoin tode-
ta, että asumisen laatu on säilynyt korkealla 
tasolla, vaikka talouden yleiset suhdanteet 
matelevatkin ja tuottavat päänvaivaa yhteis-
kunnassamme.

Kaupunki on satsannut paljon Viikinmä-
en rakentamiseen tähän mennessä. Vanhan 
ampumarata-alueen maaperä on kunnos-
tettu. Katuja, siltoja ja kunnallistekniikkaa 
on rakennettu asuntotuotannon mahdollis-
tamiseksi. Joukkoliikenneyhteyksiä on kehi-
tetty ja uusi Viikinmäen korttelitalo valmistui 

koulun ja päiväkodin kotipesäksi. Jatkamme 
tulevina vuosina Maarianmaanpuiston ra-
kentamista vaiheittain. Ensimmäisenä osana 
valmistuu korttelitalon lähiympäristö. Puis-
ton urakkakokonaisuus on suuri ja työtä jat-
ketaan investointimäärärahojen sallimissa 
rajoissa usean vuoden ajan.

Länsi-Viikinmäen asukkaiden kannalta 
ympäristön keskeneräisyys on harmillista 
ja aiheuttaa varmasti ihmettelyäkin, miksi 
yleisiä alueita ei rakenneta nopeammin val-
miiksi. Kaupungin periaatteena on saattaa 
kadut ja puistot lopulliseen asuunsa sitten, 
kun tonttien rakentajien työt ovat valmistu-
neet. Tällä halutaan välttää turhaa työtä ja 
etenkin säästää rahaa, jotta katukiveyksiä, 
pinta-asfaltointia ja –kiveystä tai istutuksia 
ei tarvitsisi tehdä kahteen kertaan. Vaikea ta-
loustilanne on viivästyttänyt asuntohankkei-
den aloituksia Länsi-Viikinmäessä. Tämä on 
puolestaan siirtänyt myös katujen valmiiksi 
rakentamista. Rahoitusta on kuitenkin varat-
tu tuleville vuosille mm. Ristiretkeläistenka-
dun viimeistelytöihin.

Asuntorakentaminen jatkuu nyt ja ensi 
vuonna pääosin Viikinmäen länsireunassa, 

Vantaanjoen suuntaan viettävän jyrkän kal-
lion laella. Rakennuslupien valmistelu- ja 
hakuvaiheessa on useita hankkeita. Parhaim-
massa tapauksessa ensi vuonna näissä koh-
teissa on yhteensä rakenteilla yli 250 asun-
toa. Lähipalvelut asukkaita varten ovat tu-
levaisuudessa edelleen parantumassa. Kau-
punki neuvottelee lähikaupan toteuttajan 
kanssa, jotta maitotölkin ja ruisleivän voisi 
käydä hakemassa Harjannetien ja Herne-
pellontien risteyksestä. Tavoitteena on, että 
kaupan rakentaminen voisi alkaa vuoden 
2016 aikana.

Ennen syksyn sateisimpien säiden tuloa 
kannattaa vielä surffata internetistä esiin 
Viikinmäen-Pihlajiston kotikaupunkipolut ja 
lähteä retkelle tutustumaan kehittyvään kuk-
kulakaupunkiimme. 

Syysterveisin

Kimmo Kuisma
Helsingin kaupunginkanslia
Viikin aluerakentamisprojekti

Harjannetie 13 sisäpiha, jossa kuvaa 
ottaessani tapasin lastaan ulkoiluttavan 
asumiseensa tyytyväisen äidin. 
Kuva Anna-Lisa Korhonen.
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Valoa pimeyteen TEKSTI: Anu Norros, pääkaupunkiseudun 
kuluttajien energianeuvonta

Valaistuksen merkitys korostuu syksyn pi-
meiden tullen. Sen avulla vaikutetaan koko 
huoneiston tunnelmaan ja siksi sen suun-
nitteluun kannattaa käyttää hetki aikaa. Ha-
luttu tunnelma luodaan oikean valaisimen 
ja lampun yhdistelmällä. Lamppu tuottaa 
erilaisen valon erilaisessa valaisimessa, siksi 
onkin hyvä miettiä, minkälainen lamppu ku-
hunkin tilaan ja valaisimeen sopii. Parhaassa 
tapauksessa tilan valaistus on mietitty niin, 
että se mahdollistaa erilaisten tunnelmien 
luomisen. 

Valon tärkein tehtävä on sen näkymät-
tömyys. Valoa pitää saada sinne, missä sitä 
tarvitaan. Tarkka tekeminen, kuten kokkaa-
minen, vaatii erilaisen valaistuksen kuin tele-
vision katseleminen. Esimerkiksi olohuoneen 
yleisvalaistus voi olla hämärä, mutta johon-
kin nurkkaukseen voidaan sijoittaa kohde-
valo tarkempaa tekemistä varten. Valaistus-
ta miettiessä kannattaa pohtia, mihin valon 
pitäisi osua, mihin sen kannattaisi osua ja 
mihin se voi osua. Mikäli valo osuus suoraan 
kiiltävälle pinnalle esimerkiksi keittiössä, ai-
heuttaa se epämiellyttävää kiiltoheijastetta 
ja häikäisyä. Vaaleiden pintojen kautta hei-
jastuva epäsuora valo onkin usein miellyttä-
vämpää kuin suoraan kohdistuva valo. 

Seuraavat kysymykset toimivat hyvänä 
pohjana hyvän valaistuksen luomiselle
l	Mitä halutaan valaista?
l	Mikä on valaistavan tilan  

 käyttötarkoitus?
l	Miten käytettäviä valot ovat?
l	Tarvitaanko suoraa vai epäsuoraa   

 valoa?
l	Voidaanko luonnonvaloa hyödyntää?

Hyvän valaistuksen luominen ei vaadi 
useita euroja, alkuun pääsee sijoittamalla 
olemassa olevat valaisimet tarpeen mukai-
sesti ja valitsemalla oikeat lamput niihin.

Oikea lamppu

Hehkulampuista luopumisen jälkeen kodin 
lamppujen hankintaan pitää käyttää muuta-
ma ylimääräinen minuutti enemmän aikaa. 
Kun ostat lamppua, mieti ensimmäisenä mi-
hin käyttötarkoitukseen lamppu tulee. 

LED-lamput ovat monikäyttöisiä ja ne so-
pivat yleis-, kohde-, ulko- ja korostusvalais-

tukseen. Saunaan LED-lamppua ei voi laittaa, 
mutta upotettavat LED-valot sopivat myös 
lämpimiin tiloihin. Varmista tämä vielä os-
tovaiheessa. LEDin tavoin energiansäästö-
lamppua voi suositella myös useimpiin huo-
neisiin. Se ei sovi saunaan eikä paikkoihin, 
jossa valoa sytytetään ja sammutetaan usein. 
Halogeenia voi käyttää esimerkiksi saunassa 
ja kohdevalaisimissa, mutta se kuumenee ja 
kuluttaa aika paljon energiaa. LED-lamput ja 
energiansäästölamput ovat 75–80 % tehok-
kaampia kuin hehkulamput. Tämän huomaat 
jo siinä, ettei lamppuja tarvitse olla jatkuvasti 
vaihtamassa vaan lamppu on pitkäikäinen. 

Kaupoissa on nykyisin tarjolla myös älyk-
käitä lamppuja, joiden valon sävyä, väriä ja 
kirkkautta voidaan muuttaa. Niitä ohjataan 
joko kaukosäätimen tai älypuhelimen kautta. 
Älyvalot ovat kalliimpi ratkaisu, mutta anta-
vat käyttäjälle mahdollisuuden muuttaa va-
laistusta oman tarpeen mukaan.

Lampun ominaisuudet

Lm, w, Ra, GU, E27, 4000x ON OFF, 60 % 
15s...?! Pääsitkö kärryille? Lamppujen pakka-
usmerkinnät vaikuttavat ensi alkuun vaikeas-
ti luettavilta, mutta tutustumisen jälkeen 
ne ovat helposti ymmärrettävissä ja antavat 
tärkeää tietoa oikean lampun valitsemises-

ta. Muutama tärkeä tekijä on hyvä huomi-
oida. Oleellinen tieto lampun hankinnassa 
on valon voimakkuuden määrä, sen kertoo 
lumen. Lumen on merkitty lamppupakkauk-
seen merkillä lm. Reilut 700 lumenia vastaa 
60 watin hehkulamppua, 430 puolestaan 40 
watin lamppua. Wattimäärä kertoo tuotteen 
energiankulutuksen, ledillä se on vain mur-
to-osa hehkulampusta. Paketista kannattaa 
katsoa sytytyskertojen määrä (ON OFF), him-
mennysmahdollisuus, syttymisnopeus, oikea 
kanta ja värilämpötila (Kelvin, K). 2700 K vas-
taa hehkulampun väriä. Näin varmistat, että 
ostat oikean lampun oikeaan tarkoitukseen. 

Kuvan taulukossa on esitettynä tärkeim-
mät pakkausmerkinnät. 

Lampun rikkoutuessa

Mikäli huomaat, että energiansäästö- tai 
LED-lamppu ei toimi kuten pitäisi tai on rikki, 
älä jätä lamppua tällöin valaisimeen. Ener-
giansäästölamppu sisältää muiden loisteput-
kilamppujen tavoin pieniä määriä elohope-
aa.  Energiansäästölamput palautetaan tästä 
syystä sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) 
keräykseen. Lamput voi myös viedä myymä-
löihin, joiden valikoimiin lamput kuuluvat. 

Mikäli energiansäästölamppu rikkoutuu, 
toimi lampputieto.fi ohjeiden mukaisesti. 

Kuva lampputietoa.fi
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Toimi näin 
kylmän lampun rikkoutuessa:
Kerää lasinsirut ja muut osat esimerkiksi jäy-
källä paperilla tai pahvilla ja laita jätteet kan-
nelliseen lasi- tai muovipurkkiin. Pyyhi sen 
jälkeen lattia pienellä märällä rätillä. Laita 
myös rätti purkkiin, sulje purkki ja merkitse 
kirjoittamalla purkkiin esimerkiksi "voi sisäl-
tää energiansäästölampusta peräisin olevaa 
elohopeaa". Vie purkki ongelmajätteen kerä-
yspisteeseen. Älä käytä pölynimuria. Pölyn-
imuri voi levittää elohopeapölyä ja elohopea-
pisarat voivat jopa höyrystyä. Näin elohopea 
siirtyy hengitysilmaan. Keskuspölynimuria 
voi käyttää, koska siitä poistoilma menee 
ulos. Jos keskuspölynimuria käytetään, pitää 
säiliö tyhjentää ja viedä ongelmajätekeräyk-
seen.

Pisaramuodossa, amalgaamina tai eloho-
pea/rauta-yhdisteenä elohopea ei imeydy 
merkittävässä määrin ihon läpi. Käsien kaut-
ta suuhun joutuva elohopea imeytyy vain 
hieman, ja terveysriski on pieni. Käsien pesu 
on suositeltavaa.

Toimi näin 
lämpimän lampun rikkoutuessa:
Päällä olevan, kuuman lampun rikkoutuessa 
myrkyllistä elohopeahöyryä vapautuu pieniä 
määriä huoneilmaan. Sulje ovet huoneeseen 
jossa lamppu on mennyt rikki. Tuuleta huone 
esimerkiksi avaamalla ikkuna ja poistu huo-
neesta. Eurooppalainen lamppualan järjestö 
(ELC) suosittelee, että huonetta tuuletetaan 
20–30 minuuttia. Kun lampun rikkoutuneet 
osat ovat viilentyneet voit toimia samalla ta-
valla kuin kylmän lampun rikkouduttua.

Mikäli huomaat, että energiansäästö- tai 
LED-lamppu ei toimi kuten pitäisi tai on rikki, 
älä jätä lamppua tällöin valaisimeen. Ener-
giansäästölamppu sisältää muiden loisteput-
kilamppujen tavoin pieniä määriä elohope-
aa.  Energiansäästölamput palautetaan tästä 
syystä sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) 
keräykseen. Lamput voi myös viedä myymä-
löihin, joiden valikoimiin lamput kuuluvat. 

Lisätietoja:
www.lampputieto.fi
www.premiumlight.eu
http://motiva.fi/koti_ja_asuminen/ostajan_opas/valaistus
Seuraa ajankohtaisia energiauutisia  
Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonnan facebookista. www.facebook.com/energiaopas

Valaistusratkaisut kuvassa on neljä erilaista valaistusskenaariota: 
 
Ylävasen: valaistus yleisvalolla 
Yläoikea: valaistus kylmän valkoisella kohdevalolla 
Alavasen: yleisvalon ja kohdevalon yhdistelmä 
Alaoikea: valaistus lämpimän valkoisella kohdevalolla                  Kuva Anu Norros

Kauppojen lamppuhylly kuvaa sitä, kuinka paljon kaupoissa on nykyään valinnan varaa 
lamppujen ostossa. Kuva Anne Myllyaho.
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TEKSTI: Mitri Pakkanen
KUVA: Juuso Mattila

2015 on sisältänyt koko joukon punamustien 
juhlavuoteen liittyviä tapahtumia, kuten ju-
nioreille ja seuralegendoille järjestettyjä tur-
nauksia sekä virallisen juhlatilaisuuden, joka 
pidettiin 19. syyskuuta Käpylän Karjalatalos-
sa. Paikalla oli arvovaltaisia vieraita suoma-
laisen jalkapalloilun huippua myöten, mm. 
Palloliiton puheenjohtaja Pertti Alaja.

– Tämä on ollut meille kaikin puolin hie-
no vuosi. Kilpailullinen menestys, harrastaja-
määrän kasvu ja oikeastaan kaikki mitä etu-
käteen tavoittelimme, ovat olleet sopivasti 
tasapainossa. Seurahenkemme tiivistyi enti-
sestään, ja tekijät lähentyivät taas toisiaan, 
punamustien toiminnanjohtaja Toni Leonoff 
kertoo tyytyväisenä.

PK-35 on ainoa nykyään Helsingissä toimi-
va jalkapalloseura, joka on perustettu Viipu-

Perinteinen jalkapalloseura Pallokerho-35 täytti syyskuussa 
kunnioitettavat kahdeksankymmentä vuotta.

rissa. Toiminta asettui pääkaupunkiin toisen 
maailmansodan jälkeen, ensin Kallioon ja Pa-
kilaan, kunnes 1960-luvulla Pihlajamäkeen. 
Myöhemmin seuran ydintoiminta-alue on 
levinnyt Pihlajistoon, Viikkiin, Viikinmäkeen 
sekä muihin lähikaupunginosiin.

Karjalatalon tilaisuuden yhteydessä julkis-
tettiin PK-35:n 80-vuotisjuhlakirja Ikinuori 
kasikymppinen, joka kertoo lähinnä henkilö-
tarinoiden kautta punamustien ainutlaatui-
sesta historiasta ja lämpimästä seurahenges-
tä. Mitri Pakkasen kirjoittama, Henri Kokon 
taittama ja MKV Oy:n painama 128-sivui-
nen teos on ostettavissa seuran fanikaupasta 
osoitteessa pk35.fanikauppa.net

PK-35:n arvomaailman kantavia kulmaki-
viä ovat avoimuus, voittamisen ilo, joukkue-
henki ja yhteisöllisyys, tasa-arvo, yhdenver-

taisuus, jatkuva kehittyminen. Seura satsaa 
vahvasti ympärivuotisiin olosuhteisiin sekä jo 
nuorimmissa ikäluokissa osaavaan valmen-
nukseen. PK-35 on lisäksi Suomen laaduk-
kaimpia tyttöfutisseuroja.

– Meillä vallitsee koko toimintaamme lei-
maava punamusta henki, johon kuuluu oleel-
lisesti, että kaikista välitetään tasa-arvoises-
ti. Emme unohda ketään, vaan pyrimme tar-
joamaan jokaiselle pelaajalle iästä ja tasosta 
riippumatta mahdollisimman laadukasta toi-
mintaa, PK-35:n nuorisopäällikkö Juuso Mat-
tila alleviivaa.

– Esimerkiksi nuorimpien poikaikäluok-
kiemme (2009 ja 2010 syntyneet) harjoitte-
lu on lähtenyt hienosti käyntiin. Seuraavaksi 
aloittavan ikäluokan (2011) toiminta aloite-
taan ensi keväänä.

PK-35:n nuorin tyttöjoukkue koostuu vuo-
sina 2007 ja 2008 syntyneistä pelaajista. Ke-
väällä aloittavan uuden ikäluokan syntymä-
vuosi on 2009, mutta tätä nuoremmatkin 
voivat toki tulla tutustumaan punamustien 
toimintaan ja ainutlaatuiseen henkeen. 

Seuran toimisto sijaitsee 
Pihlajamäen Aava Areenalla 

osoitteessa Lucina Hagmanin Polku 5, 
00710 Helsinki (käynti Rapakiventien 

puolelta). Toimihenkilöiden 
yhteystiedot sekä lisätiedot 

joukkueiden ja seuran toiminnasta 
löytyvät osoitteesta pk-35.fi 

Tervetuloa PK-35:een 
kokemaan futiksen riemua!

80     -vuotias PK-35 voi hyvin
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Mikä ihme sukututkimus?

Lyhyesti sukututkimus on sitä, kun ihmi-
nen haluaa tietää esivanhemmistaan enem-
mänkin, kuin mihin oma ja lähisukulaisten 
muistitieto riittää. Voidaan kysyä, onko edes 
tarpeellista tietää sitä? Onko tarpeellista ke-
rätä postimerkkejä, tulitikkuaskien kuoria, 
pullonkorkkeja? Onko tarpeellista lukea suo-
sikkikirjailijansa uusinta romaania? Onko tar-
peellista …?  Mikä hyvänsä asia, johon ihmi-
nen tuntee mielenkiintoa, on tarpeellista ja 
tuottaa hänelle mielihyvää ja antaa aivoille 
hyödyllistä askartelua. Saman mielisten har-
rastajien kanssa voidaan liittyä erilaisiin har-
rasteryhmiin ja verkostoitua. 

Nykyisin tosin sukututkimus ei enää käy 
kuntoilusta, kun ei tarvitse mennä arkistoihin 
eri puolille Suomea bussilla tai junalla ja kä-
vellä perillä hyvinkin monta kilometriä muis-
tomerkiltä toiselle tai esimerkiksi käppäillä 
hautausmaiden käytäviä. Enää ei myöskään 
tarvitse kanniskella yhtä paljon kirjoja kir-
jastoista, vaan voi tutkia tietokantoja ja ku-
vamateriaaleja omalla kotikoneellaan, jos 
sellainen on. Monet harrastajat ovat vaivo-
jaan ja aikaansa säästämättä kulkeneet näillä 
paikoilla valokuvaamassa. He ovat antaneet 
kuvat joko julkiseen käyttöön tai salasanal-
la suojatuille internet -sivuille, joita voi tar-
kastella liittymällä asianomaiseen ryhmään. 
Samoin harrastajat ovat digitoineet vapaaeh-
toistyönä arkistomateriaalia. Toki iso osa on 
myös viranomaistyönä teetettynä saatavissa 
omalle koneelle. 

Useita vuosia sukutukimusta harrasta-
neena olen huomannut, että monet eri su-
kuhaaroihin kuuluneet esivanhempani oli-
vat avioituneet keskenään ja näin oli tapah-
tunut ns. esivanhempainkato. Nuo henkilöt 
eivät tietenkään ole kadonneet minnekään, 
mutta kun tehdään listaus sukupolvittain 
taaksepäin, niin useat henkilöt ovat samoja. 
Esimerkiksi isäni isovanhemmat ovat pikku-
serkusten lapsia, ns. sokeri- eli sirpaleser-
kut keskenään. Sukuhaarat saattavat liittyä 
toisiinsa enemmänkin ja välttämättä ei saa 
kaikkia esivanhempien haaroja kurottua ar-
kistolähteistä. 

Sukututkimus 
on hauska harrastus – osa 2

Jäinkin koukkuun aivan uuteen suku-
tutkimuslajiin DNA -avusteiseen sukututki-
mukseen. Familytree -niminen organisaatio 
tekee maksusta harrastajille dna -testejä. 
Hinta on tavallisen harrastajan ainoa este ti-
lata vaikka minkämoisia listauksia itsestään. 
Tilasin nyt kesällä ns. serkkutestin, sillä saa 
tietoa onko joidenkin muiden harrastajien 
kanssa joku yhteinen esivanhempi. 

Lainaus Suomi-DNA -projektin sivulta 
(http://www.familytreedna.com/public/Fin-
land/): 

”Suomi DNA-projekti (Finland DNA-projek-
ti) auttaa suomalaisia, Suomessa asuvia sekä 
niitä, joilla on suomalaisia esivanhempia

– löytämään DNA-sukulaisia, 
– löytämään yhteisiä esivanhempia sekä 
– saamaan tietoa esivanhempien  
 alkuperästä

Projektissa vertaillaan Y-DNA-, mitkond-
rioDNA- ja autosomaali-DNA-tuloksia eli sel-
vitetään isälinjoja, äitilinjoja ja kaikkia suku-
linjoja. Huomaathan, että Y-DNA-testin voi 
tehdä vain miespuolisen henkilön antamasta 
näytteestä. Älä siis tilaa Y-DNA-testiä naiselle, 

naisen näytteestä ei saa suoran isälinjan DNA-
vertailua, koska naisilla ei ole Y-kromosomia. 
Ennen ensimmäisen tilauksen tekemistä kan-
nattaa miettiä, mitkä ovat omat kiinnostuksen 
kohteet.” 

Kaiken kattavaa tietoa ei näin saa, koska 
tietenkin tämä toimii vain, jos mahdollisim-
man moni harrastukseen hurahtanut raapai-
see poskeaan koetikulla ja lähettää tietonsa 
koeputkessa tutkittavaksi. Minun naisena on 
teetettävä vielä oman sukuni tarkempaa tut-
kimista varten lisäksi isälinjan tutkimus, niin-
pä olenkin jutellut veljeni kanssa voisiko hän 
antaa näytteen.

Minulle oli jäänyt käsitys, että testin tu-
loksen saapumiseen menisi puolikin vuotta, 
niinpä hämmästyin ja hämmennyinkin kun 
ensimmäiset yhteydenotot tulivat jo syys-
kuussa. Pari päivää myöhemmin sain listauk-
sen, jossa oli yli tuhat nimeä ympäri maail-
maa. Nyt ovat sähköpostit suihkineet ja tie-
toa on tullut ja uusia tuttavuuksia solmittu. 

Nähtäväksi jää, mitä vielä löytyy. Innosta-
vaa, mielenkiintoista, koukuttavaa. Suositte-
len! 

TEKSTI: Mirjam Vihavainen

DNA ketju.
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Leikkipuisto Salpausselän piha on kokenut suuren muutoksen remontin myötä. Piha 
oli myllerryksen kourissa edellisvuoden lokakuusta saakka ja kokonaan suljettuna 
leikkipuisto oli menneen kesän ajan. Leikkipuiston ja sen pihan käyttäjät kokivat re-

montin kestäneen turhan kauan, mutta nyt saamme kaikki nauttia uudistetusta ja 
viihtyisästä pihasta. Vaikka remontti rajoittikin leikkipuiston toimintaa ja rajasi piha-

alueen työmaa-aitoineen todella pieneksi kesää lähestyttäessä niin henkilökunta oli re-
montin edistymiseen ja erityisesti lopputulokseen todella tyytyväinen. Onneksi puistoa ympä-
röi ihana metsä sekä takapihan viherkenttä jalkapallomaaleineen. Näillä pärjättiin esim. kou-
lulaisten iltapäivätoiminnassa keväällä.

Leikkipuisto Salpausselän uusitun pihan avajaisia juhlittiin 8.9.2015. Samalla juhlistettiin 
myös leikkipuiston 50-vuotista taivalta. Lipunnoston jälkeen ohjelmassa oli Huutsi Kuutsi-duo, 
joka esiintyi reippaalla meiningillä. Tervehdyksensä juhlaan toivat sekä johtava leikkipuisto-
ohjaaja Nina Vuori että leikkipuistotoiminnan päällikkö Hanna Linna. 

Juhla-aamupäivää piristi Viikingin vierailu. Viikinki on ”siviilissä” leikkipuiston palveluja per-
heineen käyttävä isä. Iloa ja juhlatunnelmaa loi Staran puisto-osaston tuomat komeat aurin-
gonkukat sekä leikkipuiston tarjoamat juhlatarjoilut. Stara toimitti paikalle myös kaivinko-
neen, johon lapset, sekä jotkut rohkeat aikuisetkin nousivat kyytiin kokeilemaan miltä tuntuu 
olla suuren työkoneen ohjaksissa. 

Stara oli paikalla myös myöhemmin koululaisten saapuessa iltapäivän viettoon, järjestäen 
mm. tietokilpailun. Tämän lisäksi koululaisten juhlaohjelmaan kuului juhlavälipala, jättisaip-
puakuplien loihtimista sekä muutaman viidesluok-
kalaisen toteuttamaa kasvomaalausta. Tapanilan 
Erän salibandyjaosto toi paikalle tutkan, jossa jokai-
nen halukas sai käydä kokeilemassa laukauksensa 
tulisuutta. Sisätiloissa oli valokuvanäyttely, johon 
oli koottu kuvia puiston historiasta ja kuvia pihare-
montista. 

Leikkipuisto Salpausselän henkilökunta Päivi, 
Tuuli ja Heli ovat hyvällä mielellä onnistuneesta juh-
lapäivästä ja kiittävät kaikkia juhliin osallistuneita 
sekä MLL-Pihlajamäkeä ja Staraa juhlajärjestelyihin 
osallistumisesta. 

Remontin jälkeen juhlitaan

ÑTuuli, 
Heli ja Päivi.

ÔJohtava 
leikkipuisto-
ohjaaja Nina 
Vuori.

ÔLeikkitoimin-
nan päällikkö 
Hanna Linna.

Huutsi Kuutsi - duo.

Viikinki.

Kasvonmaalausta iltapäivällä.

Staran esittelypiste.

Historiaa 
tutkimassa.
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Tuttu juontaja Mauri Tahvanainen juonsi, puheen-
johtaja Marjatta Tahvanainen avasi juhlan.

Juhlapuhujana oli kansan-
edustaja Ozan Yanar .

Paikalla oli Jussi Heinonen & Co orkesteri, 
joka soitti musiikkia jokaisen makuun.

Poliisiauto oli yksi suosituimmista kohteista.

Mannerheimin lastensuojeluliitto toi paikalle 

pienten pomppulinnan.

Polkuautot olivat koko ajan liikenteessä.

Eija Vilpas nauratti 
yleisöä Pirrenä 
Loimaalta. Eija kertoi 
olleensa nuorena 
Pihlajiston ala-asteen 
opettajana.  Hän 
tapasi juhlassa yhden 
entisen oppilaansa 
äidin.

Nuoreten oma Royal Bollywood Dance Group 
esiintyi.

Bella.

Maximi voima.

Puistojuhla Salpausselän 
leikkipuiston alueella 13.9.

Viltti-
kirppisalue.

Paikalle oli tullut runsaasti yleisöä.
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Menetämmekö Mestan?

Tyrmistyneinä luimme lehdestä toukokuussa 
ehdotuksesta, että nuorisoasiankeskus luo-
puu toimitiloistaan Pakilan nuorisotalosta ja 
Pihlajiston kerhokeskuksesta. Laadimme ve-
toomuksen nuorisolautakunnalle Pihlajiston 
kerhotilan säilyttämiseksi. Vetoomuksen al-
lekirjoitti 11 tahoa. 

Asia oli nuorisolautakunnan esityslistal-
la 28.5. Päätös oli meidän kannalta tyrmää-
vä. Pihlajiston kerhohuoneesta luovutaan 
1.1.2016 alkaen. Pöytäkirjassa on kuitenkin 
maininta, että ”Pihlajiston tilasta luopumi-
sen yhteydessä turvataan varhaisnuorten 
palvelut Pihlajiston alueella.” Tästä johtuen 
alueelle jää nuorisoasiankeskuksen työnte-
kijä. 

Mesta, jona tunnemme tuon kerhotilan, 
on monien eri tahojen käytössä.  Suurin käyt-
täjäryhmä on luonnollisesti varhaisnuoret, 
joille on ollut ohjattua toimintaa jokaisena 
arkipäivänä. Tilassa on ollut valvottua, avoin-
ta toimintaa 3-4 iltana viikossa, pienryhmä-
toimintaa pojille ja tytöille erikseen, kokki-
kerho kerran viikossa sekä perjantaisin disco-
ja, tapahtumia tai retkiä. 

Muuta säännöllistä toimintaa on esim. so-
malien yhdistyksen viikonloppuisin järjestä-
mät lasten suomenkielen ja oman kulttuurin 

opetus, läksykerhot ja perheiden kokoon-
tumiset. Mannerheimin lastensuojeluliiton 
paikallinen (Pihlajamäen) osasto pitää vii-
koittain perhekahvilaa ja jumppaleikkiker-
hoa. Nuorten tanssijoiden Royal Bollywood-
tanssryhmä harjoittelee tilassa. Oma asukas-
yhdistyksemme järjestää tilassa kuukausit-
taiset kokouksensa ja tapahtumia. Lisäksi yk-
sityiset henkilöt ovat voineet vuokrata tilan 
omia perhejuhlia varten

Ensi hämmennyksen jälkeen meillä asu-
kasyhdistyksen hallituksessa heräsi taistelu-
tahto. Muutkin tilaa käyttävät tahot, esim. 
Mannerheimin lastensuojeluliitto, olivat 
kääntyneet puoleemme asiasta huolestunei-
na. Tiedämme, että kaupungilla on asukasti-
loja, joita pyörittää joku järjestö. Päätimme 
anoa sosiaali- ja terveysvirastolta avustusta 
tilan kulujen peittämiseksi ja jos saamme 
avustuksen, vuokrata tilan tilakeskukselta. 
Asukasyhdistys olisi vuokranantaja ja antaisi 
tilan edelleen nuorisoasiankeskuksen ja mui-
den tahojen käyttöön. Alueella ei yksinker-
taisesti ole toista yhtä isoa tilaa, joka sopisi 
nuorisotyölle.  

Tätä kirjoittaessa emme vielä tiedä sote-
lautakunnan vastausta.

TEKSTI ja KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Lastenjuhlat Mestassa.

Joen rannalla
Hiekalla kultaa,
keskeneräinen elämäni.
Koirien kohtaaminen poluilla
hassunhauskat ranskanbulldogit,
tyylikkäät kääpiösnautserit.
Näinkin voi ystävystyä,
juurtua.

Sorsa piirtää vedenpintaa,
linja-auton ääni pääni päällä,
etäältä kuuluu jyske. 
Vastarannalla tehdään 
linnunpönttöjä, koteja.
Kukkuloille, kallioille.
Uudet alut, niin tärkeät tarinat.

Maa puskee edestakaisin.
Nyt on niin hyvin,
piha täynnä ystävyyttä.

Tanja Männistö
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Vanhus ja koira vanhus

Iäkäs kulkija
paljon nähnyt matkaaja.
Askel  hieman hiipunut
taival epävarmaksi tullut.
Ajatus kulkee menneeseen
vuosien taakse nuoruuteen. 
Elämäänsä kertaa uudelleen 
monet muistot muistaen.

Kaksi vanhaa vanhusta
yhdessä matkaa taivaltaa.
Keppiin vankasti tukien 
taival etenee hiljalleen.
Koira vanhus seuraa mukana
uskollisena katse valppaana.
Kulkevat kaksi ulkona.

Askel painaa kulkijaa.
Hetken täytyy tuumia
varkain vähän huilia
koirakin saa vähän nuuhkia.
Koira ohjaa kotia vanhusta
vetää hän hieman narusta.
Ei jaksa tänään enempää
huomenna taas mennään.

Mirja Kärkkäinen

Muisto Notkolasta

Seison mäen päällä.
Katson alas notkelmaan,
jossa näen jonkun kaukaisen muiston.
Muiston, jota en pysty edes muistamaan.
Näen pihapiirissä elämän, joka on muuttanut muualle.
Kaikki on niin pysähtynyttä.
Nostan katsettani nähdäkseni kauas vaarojen yli.
Ajattelen hetken.  Kuinka onnekkaita ovat olleet he,
jotka näitä polkuja ovat tallanneet.
Polkuja joita juuri ja juuri enää erottaa. 
Mietin hetken missä olen ollut niin kauan.
Missä ovat kaikki muut?
  
Mirja Kärkkäinen

Takiainen

Takiainen tarttuu kiinni kuljettaa
eteenpäin hilaa hellästi hivuttaa.
Takiainen iloisesti nauraa oivaltaa
tämähän on hauskaa.
Takiainen tulee yllättää
aavistamatta herää kulkemaan.
Onnistuuko tänään asiassaan
hyvän mielen tavoittaa ja toiselle sen 
antaa.
Takiainen joskus uuvahtaa
kun toinen vastustaa ja hannaa.
Selällensä kellahtaa 
ja iloisesti nauraa.

Mirja Kärkkäinen

Viljo

Pieni  hymy suu.
Avoin ilme nauruun iloiseen hullaantuu. 
Kädet kasvoja hamuaa
vähän pintaa raapaisee.
Jalat  sylissä vispaa,  pomppaa ja niijaa.
Pylly vähän pärisee…
on hetken paikallaan ja itsekin ihmettelee.

Olo on niin huoleton pienokaisen
ei ole mieli onneton lapsukaisen
Pieni olet pienokainen
ilon onnen tuoja ihmeellinen
Haluan nähdä sinun kasvavan
onnellisena ja ilman huolta aina vaan.
Pieni hymy suu. 

Mirja Kärkkäinen
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As. Oy Helsingin Aulangontie 3

Rivitaloyhtiö on Hitas-rahoitteinen ja raken-
nuttajana oli Helsingin kaupungin asunto-
tuotantotoimisto ATT.

Yhtiö käsittää 11 asuinhuoneistoa: 2 rivita-
lorakennusta ja nykyisin pyörävarastona toi-
mivan, alun perin  jätehuoltotilaksi tarkoite-
tun rakennuksen. Yhtiö hankki ”Molokkisys-
teemin”  ja näin saatiin asukkaille yhteinen 
pyörä- ja ulkotyökaluvarasto.  

Yhtiössä on omatoiminen ”talonmiesvuo-
rosysteemi” eli jokainen osakastalous hoitaa 
vuorollaan viikon ajan ns. talonmiehen teh-
täviä. Tämä järjestely on toiminut hyvin ja 
tekee ison säästön vuosittaisiin huoltokului-
hin. Isännöinti hoidetaan pienen isännöinti-
toimiston kautta. Lähinnä Isännöitsijä hoitaa 
hallinnollisen puolen ja kirjanpidon. Syys- ja 
kevättalkoiden aikaan huollamme ja siistim-
me yhteiset alueet. 

Rivitalot valmistuivat vuonna 2000. 
Muuttamaan pääsi syyskuussa 2000 siksipä 
juhlimme taloyhtiön 15-vuotissynttäreitä  
12.9.2015. Olemme Viikinmäen vanhin ta-
loyhtiö, sillä alun perin Aulangontie 3 kuu-
lui Viikinmäkeen, ainakin asunnot myytiin 
asukkaille Viikinmäen asuntoina. Parin vuo-
den päästä valmistui meitä vastapäätä Maa-

herrantien toiselle puolen 5 kerroksinen ker-
rostalo. Ja siitä se Viikinmäen rakentaminen 
lähti ja meidän rivitalot jäi kahden kerrosta-
loalueen puristukseen. Hesarissakin oli artik-
keli Pihlajiston rakentamisesta, jossa paikan 
päällä käynyt ruotsalaisarkkitehti kuvasi rivi-
talojamme taivaasta pudotetuiksi, kun idyl-
liset puuverhoillut rakennukset eivät hänen 
mielestään sopineet raskaaseen kerrostalo-
alueeseen.

Rivitalot ovat hyvien julkisten liikenneyh-
teyksien äärellä. Viikintien bussit 68, 57, 506, 
54. sijaitsevat kävelymatkan päässä, tarvit-
see kävellä vain Lahdentien ylittävä jokeri-
linjan silta, niin on pysäkillä. Jokerilinjan 550 
pysäkit ovat vielä lähempänä 30 metriä talon 
päädystä. Jokerilinja alkoi liikennöidä elo-
kuussa 2003. Linja on tosi kätevä. Oulunkylän 
asema on yhden pysäkin välin päässä ja ju-
nalla pääsee jatkamaan nopeasti keskustaan 
tai vaikka lentoasemalle. Samaten Itäkes-
kuksen metroasemalle ja vaikka Leppävaa-
ran Selloon pääsee kätevästi.  Linja 71 huris-
tellee nykyisin Retkeilijäntietä pitkin, ennen 
pysäkki oli Aulangontiellä. Tässä ollaan oltu 
kahden bussireitin välissä. Kissammekin oppi 
jo pienestä pitäen katsomaan ensin oikealle 

ja sitten vasemmalle ja vielä kerran oikeal-
le ennen kuin ylitti tien. Kissamme täyttää 
ensivuonna 14 vuotta. 

Pitkän kiistan ja valitusten jälkeen Prisma 
avasi ovensa marraskuussa 2007 Lahdentie 
toiselle puolelle. Aluksi meillä päätyasunnon 
asukkailla oli lyhyin matka jalan Jokerisillan 
kautta ko. ostoskeskukseen, kunnes Viikin-
portin talot valmistuivat melkein Prisman 
pihalle. Palvelut pelaavat ja apteekkikin on 
sunnuntaina auki. Kun Prisma menee kiinni, 
niin Pihlajiston ostarilla oleva Alepa on auki 
klo 23:meen. 

Aulangontie on nykyisin vilkas kauppa-
reitti monelle jalkaisin asioivalle. Linja 71 
siirryttyä ajamaan reittinsä Viikinmäen ker-
rostaloalueen kautta, ajattelimme, että pi-
täisikö tielle saada ”töyssyt”, kun nuo ”lelu-
autoliikkeet” tuossa suoran päässä, mutta ei 
siinä olekaan onneksi pahemmin nopeuksia 
testattu. Aikaisemmin kun linja vielä kulki 
tästä ohi, niin ainoat kovaa kurvailleet olivat 
juovuksissa oleva porukka, joka ajeli valkoi-
sella Mersulla pitkin jalkakäytävää ja runttasi 
auton Pihlajiston ostarilla, jonkun toisen au-
ton perään. Porukka nousi ylös autosta Kos-
kenkorvapullon kanssa ja juoksi lähimpään 

TEKSTI: Outi Stenbäck, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja 
KUVAT: Elisa Lehtonen
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metsikköön poliisit perässä. 
Onhan täällä välillä ollut tosi värikästä me-

noa ja pieniä varkauksiakin on pihapiirissä 
sattunut. Joskus aiemmin jouluaikaan hävi-
si ulkolyhtyjä oven pielestä ja parkkipaikalta 
varastettiin jopa auto, pyörä oli jätetty tilalle. 
Auto löytyi myöhemmin ehjänä Kustaankar-
tanon parkkipaikalta Käpylästä. Vastapäisellä 
parkkipaikalla on riehunut tulessa bussinrä-
mä uudenvuoden aaton kunniaksi. Tämän 
tapauksen jälkeen ko. parkkipaikka siivottiin 
vanhoista autonromuista, päällystettiin as-

valtilla ja puomitettiin. 
Ihan hyvä täällä on ollut asua, vaikka sei-

nänaapurit ovat vaihtuneetkin jo 4 kertaa 15 
vuoden sisällä. Muissa asunnoissa asukkaat 
ovat vaihtuneet noin 3 kertaa.  Naapuriasun-
to käsittää 3 h +k ja edellisiä oli 4 henkinen 
lapsiperhe. Olemme ainoat alkuasukkaat 
tässä taloyhtiössä. Muutimme tähän vuotta 
myöhemmin eli 2001 keväällä ja toisen talon 
päätyasuntoon muutettiin vielä myöhem-
min. Päätyasunnot ovat suurimmat asunnot 
rivitaloissa ja menivät 2000-luvun alussakin 

hitaasti kaupaksi. Luulen että ensimmäinen 
muuttoaalto johtui vastapäätä valmistunees-
ta isosta kerrostalosta. Ihmiset tiesivät että 
sellainen on tulossa, mutta eivät osanneet 
odottaa että se on noin massiivinen. 

Täysin hiljaista täällä ei ole kuin 4 aikaan 
yöllä, kun Lahdentie on hetkeksi hiljentynyt. 
Vaikka siihenkin meluun on jo tottunut, niin 
joskus toivoisi tunnelia tien päälle, se ainakin 
hiljentäisi meteliä puhumattakaan joka ke-
väisestä bitumipölystä. 
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Salpausseläntien varteen, koulua vastapäätä 
on saatu uusi bussipysäkki, jolla on korvattu 
vanha vähän pohjoisempana sijainnut pysäk-
ki.  Moni on ihmetellyt ja arvaillut, miksi moi-
nen pysäkin siirto on tehty. 

Otin asian tiimoilta yhteyttä kaupungin ra-
kennusvirastoon ja myös liikennesuunnittelu-
osastolle, joista siirron tarkoitus selvisi. Siirto 
on lähtenyt liikkeelle vanhan pysäkin huonos-
ta kunnosta. Pysäkin tausta oli alkanut pettää 
ja sille olisi pitänyt tehdä jotain. Pysäkki oli 
muutoinkin huonokuntoinen eikä vastannut 
enää uusien pysäkkien standardeja (pysäkil-
le olisi pitänyt asentaa mm. ajannäyttö). Ehkä 

Pihlajiston uudet liikennejärjestelyt

tärkein syy olivat kuitenkin esteettömyysvaa-
timukset. Nousu pysäkille pohjoisesta oli lii-
kuntarajoitteisille liian jyrkkä ja muutoinkin 
huonossa kunnossa. Toiselta puolelta pysäkil-
le pääsi vain portaita pitkin.

Kun kerran uuden pysäkin rakentamiseen 
ryhdyttiin, pysäkin yhteyteen rakennettiin 
Salpausseläntielle myös uusi suojatie keski-
korokkeineen jalankulkijoiden turvallisuuden 
lisäämiseksi ja ajonopeuksien hillitsemiseksi. 
Kumpikin on selviä parannuksia aikaisem-
paan tilanteeseen verrattuna. Itsekin olen 
seikkaillut monet kerrat vanhalle pysäkille 
yhtiömme parkkipaikalta. Teoriassa sinne oli-

si pitänyt kiertää Salpausseläntien alitse ja 
kavuta pysäkille portaita pitkin. 

Pihlajiston ja Viikinmäen asukkaita on 
myös puhuttanut Salpausseläntien risteys-
alueiden liikenneturvallisuus. Salpausselän-
tie ja sille risteävät poikittaistiet Tiirismaan-
tie, Hattelmalantie ja Aulangontie ovat sa-
manarvoisia teitä. Silti Salpausseläntie miel-
letään alueemme pääväyläksi. Sillä myös 
ajetaan usein kovaa nopeusrajoituksista 
piittaamatta. Vaaratilanteitakin on ollut. Jos-
sain aikaisemmissa vaiheissa eräs kaupungin 
suunnittelija pohtikin ääneen voitaisiinko 
Salpausseläntien länsipään risteykseen ra-
kentaa liikenneympyrä.

Alueemme nykyinen liikennesuunnittelija 
Juuso Helander kertoi, että Pihlajiston liiken-
nejärjestelyjä valmistellaan laajemman Pih-
lajamäkeä ja Pihlajistoa koskevan alueellisen 
liikenteen ohjaussuunnitelman yhteydessä, 
jossa arvioidaan myös Pihlajiston risteyksi-
en väistämisvelvollisuudet. Kiertoliittymän 
rakentamisesta Salpausseläntien päähän ei 
kaupungilla näyttäisi olevan tällä hetkellä 
suunnitelmia tai päätöksiä eikä kiertoliitty-
mää ole näillä näkymin tulossa Salpausse-
läntien päähän. 

Artikkelia varten on haastateltu puhelimit-
se Jarkko Karttusta Helsingin kaupungin ra-
kennusvirastosta, Antti Rantaa STARA:sta ja 
Juuso Helanderia kaupunkisuunnitteluviras-
ton liikennesuunnitteluosastolta.
 
Erkki Korhonen

Kuva Jussi Heinonen

Bongaa kuva, 
mistä kuva on otettu?

Arvaukset voi lähettää 
toimitukseen. 

Oikein arvanneiden 
kesken arvomme

leffaliput.
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Kirjaston syksyssä tapahtuu

R-kioskissa uusi yrittäjä
Syyskuun loppupuolella Annie Gallego aloitti R-kioskissa uutena yrittäjänä. 
Kysyin häneltä, mitä hän on ennen tehnyt ja mistä tänne tullut. Annie vastasi, 
että hän on useita vuosia toiminut yrittäjänä, tosin siivousalalla. Tänne hän 
tuli Koivukylästä. Hän oli kuullut R-kioskin aluepäälliköltä, että Pihlajistoon 
haetaan yrittäjää R-kioskiin. Hän päätti tarttua tilaisuuteen ja on nyt tällä.

Annie haluaa luoda Pihlajistoon hyvämaineisen R-kioskin, jossa saa ystä-
vällisen ja hyvän palvelun. Hän toivoo R-kioskin olevan tulevaisuudessa paras 
lähikauppa, johon asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Toivotamme iloisen Annien lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme ja toi-
votamme onnea yritykselle.

Anna-Lisa Korhonen

Jo perinteeksi muodostuneita lastenjuh-
lia vietettiin Mestassa sunnuntaina 18.10. 
Ohjelmassa oli tanssia, laulua ja tarinoita. 
Pääesiintyjänä oli Laulava taikuri Jari ja 
Tanssivat taikaeläimet. Juonnosta huo-
lehti tuttuun tapaan Mauri Tahvanainen.

Erkki Laukkanen

Perinteiset 
lastenjuhlat 
Mestassa

Kirjasto juhlistaa Kirjan vuotta järjestämällä Mielikirjapäivän 14.11. 
Tietotekniikka-asioissa palvelee digitalkkari, jolle voi varata aikoja. 
Jouluun valmistaudumme Anu Harkin opastuksella.

Eläinsatutuokio yli 3-vuotiaille lapsille keskiviikkona 11.11. klo 
10 alkaen. Mukana nukketeatteria.

Anu Harkki Käsityökiertueen vieraana torstaina 12.11. klo 18 
alkaen. Teemme yhdessä Anu Harkin kanssa marionettienkeleitä 
ja joulukortteja. Materiaalit löytyvät kirjastosta, 20 ensimmäistä 
mahtuu mukaan. Ilmoittaudu kirjastossa tai puhelimitse 
09 310 85071.

Mielikirjapäivää vietämme lauantaina 14.11. klo 11 – 14. Kirja-
vinkkejä kertovat valtiotieteen tohtori Juhani Suomi, entinen Hel-
singin kirjastotoimenjohtaja Maija Berndtson sekä kansanedustaja 
Outi Alanko-Kahiluoto. Kahvitarjoilu.

Fantasiakirjailija ja freelance-toimittaja Maria Turtschaninoff saa-
puu Viikin kirjastoon klassikkokiertue-tapahtuman vieraaksi maa-
nantaina 30.11. klo 18 – 19. Hän esittelee omat suosikkiklassikko 
kirjansa.
Klassikkokiertue tapahtumasarja on osa ensimmäistä kertaa järjes-
tettävää Kirjan vuotta.

Lucian päivän markkinat perjantaina 11.12. Perinteisessä koko 
Infokeskuksen järjestämässä tapahtumassa joulumyyjäiset ja Lucia-
kuoron lauluesitys.

Vuoden viimeisessä Novellikoukussa keskiviikkona 25.11. klo 18 – 
20 neulomme hyväntekeväisyyteen ja luemme ääneen novelleja.
Lukupiirin loppuvuoden kokoontumiset ovat keskiviikkoisin 4.11. 
ja 2.12. klo 17 – 18.30.  
Satutuokiot keskiviikkoisin alkaen klo 10 9.12. saakka.
Iltasatutuokiot joka parillisen viikon tiistaina klo 18 8.12. saakka. 

E-aineistot ja tablet- opastuksissa opetellaan lainaamaa e-kirjoja 
ja –lehtiä.
Seuraavat kerrat 5.11. klo 17 - 19 ja 3.12. 13 - 15. 
Ei ilmoittautumista.
Digitalkkari auttaa tietotekniikkaongelmissa. Varaa aika kirjastolta 
tai puhelimitse 
09 310 85071. Kysy myös yksilöopastusta e-aineistojen käyttöön ja 
tiedonhakuun.

Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa, Viikinkaari 11. 
www.helmet.fi/viikinkirjasto
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RELEA Rakennuttaja Oy 
Korjaushankkeiden projektijohtaminen 
ja valvonta hankesuunnittelusta takuu- 
tarkastuksiin jo 20 vuoden kokemuksella 
Pihlajistossa. 
Ota yhteyttä! Kari Lehtinen 0505523565 
tai kari.lehtinen(at)relea.fi. 

Hyvä Pihlajiston ja Viikinmäen asukas, 
kotiseurakuntasi toimii lähelläsi ja rakentaa alueellasi 

keskinäisen välittämisen yhteisöä. Tule mukaan.
Sinua tarvitaan.

Jouluisia tapahtumia Pihlajistossa ja Viikinmäessä Ke 9.12. klo 18 
Joululaulu- ja glögi-ilta Harjannetie 44:n kerhohuoneella. To 10.12.klo 
17–19.30 Jouluaskartelua Pihlajiston srk-kodilla. Ilm.
riitta.koivisto@evl.fi. To 17.12. klo 11–13 Joulupuuroa ja -lauluja 
Pihlajiston ostarilla. Joulukirkot ja Kauneimmat joululaulut, ks. 
Pihlajamäen kirkko.  

Pihlajiston srk-kodin viikkotoiminta Tiirismaantie 4, p. 09 2340 
4437. Su Pyhäkoulu klo 10. Ma Muskari (0–3v) klo 10.30, 
Askartelukerho (7–12v) klo 15, Naisten raamattupiiri klo 18 (parilliset 
viikot). Ti Perhekerho klo 9.30 ja käsityökerho aikuisille klo 13 
(parilliset viikot). To Asukaskahvila Olohuone klo 13. 

Harjannetie 44 taloyhtiön kerhohuone Ke Perhekerho klo 9.30 ja
Puuhakerho (7–12v) klo 17–18.

Diakonian ajanvaraus Pihlajistossa Ke klo 10–11 p. 09 2340 4480.

Pihlajiston ja Viikinmäen alueet ovat osa Malmin seurakuntaa ja 
Pihlajamäen seurakuntapiiriä. Kirkko on Pihlajamäessä, Liusketie 1, 
p. 09 2340 4477. Kaikki seurakuntapiirin tapahtumat löydät Kirkko- ja 
Kaupunki -lehdestä, verkosta www.malminseurakunta.fi, blogistamme 
http://stpihlis.blogspot.fi tai facebookista, kun käyt tykkäämässä 
Pihlajamäen kirkosta.  

Kotikirkkosi työntekijät toivottavat Sinulle hyvää 
loppuvuotta sekä rauhallista ja siunattua joulun aikaa!

PK-35 on tasa-arvoinen seura, jossa yhdenvertaisuus ja monikulttuurisuus ovat 
arkipäivää. Niin tytöt, pojat kuin eri puolilta maailmaa tulevat maahanmuuttajat saavat 
punamustissa yhtäläisen mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa, kokea liikunnan riemua, 
nauttia futiksen tarjoamasta sosiaalisuudesta ja solidaarisuudesta.

Etsimme uusia pelaajia tyttöjoukkueisiin 2004-2009 syntyneissä, sekä poikapuolella 
2005-2011 joukkueisiin. Joukkueet harjoittelevat talvella Pihlajamäen lämmitetyssä 
kuplahallissa.
 
Joukkueiden yhteyshenkilöiden tiedot ja harjoitusajat löytyvät 
seuran sivuilta www.pk-35.fi
 
Lisätietoja antavat mielellään
Pojat:
Juuso Mattila
PK-35 nuorisopäällikkö
040 775 4858
juuso.mattila@kolumbus.fi
 
Tytöt:
Rami Rantanen
PK-35 tyttöjen valmennuspäällikkö
040 539 9107
rami.rantanen35@gmail.com

PK-35 
– tässä seurassa 
on hyvä olla! 

FYSIO 
Fysioterapia & Urheiluhieronta- palvelut 

Fysioterapeutti Aleksi  Öhman 045-6085188 
Urheiluhieroja Kia Väätänen    050-3247440 

Toimipiste sijaitsee Malmilla Helmi Centerillä 
www.bgfysio.com 
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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. 

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!

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

                                        kotikytt n. Tervetuloa Pihlajamen ostarille!ä öö ä

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

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

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

- sidontatyöt 
- leikko- ja ruukkukukat
- havut, havuasetelmat, kranssit
- laaja valikoima hautalyhtyjä

Bremerin Kukka
Avoinna 

joka päivä

EST 1986

Toivottaa menestystä loppuvuodelle ja 
onnea tulevalle vuodelle!

Huoltotuuraukset ja 
kiinteistöhuoltotarjouspyynnöt osoitteeseen

www.juhantalonmiespalvelu.fi 

Maukasta ruokaa ja 
pienpanimo-oluita.

Latokartanonkaari 23, Viikki            www.ravintolakaski.fi
Uudistettu à la carte-lista, tervetuloa!
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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
Kiinteistönvälittäjä, LKV

050 500 1535

Laura Mäkinen
Kiinteistönvälittäjä, 
Oikeusnotaari, LKV

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

ma-pe 8-21
la 8-18

su 12-18

Palvelemme Viikissä 
Prismakeskuksessa

Terve-
tuloa!

Viikintori 3 Verkkoapteekki www.ya.fi 


