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Pääkirjoitus syksyllä 2014

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 hoitami-
seksi.

Asukasyhdistyksellä ei ole jäsenmaksua, eikä yhdistykseen tarvitse erikseen liittyä. Käytännössä jokainen Pihlajistossa ja Viikinmäessä asuva 
on yhdistyksen jäsen. Kaikki ovat tervetulleita yhteisille retkille, illanviettoihin ja kokouksiin. Samoin yhdistyksen organisoimat yhteiset projektit ja 
tapahtumat ovat kaikille tarkoitetut. 

Tervetuloa mukaan!

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

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

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 
Maya Packalen, mayahatula@gmail.com
Janar Saar, DjGhetto5@gmail.com  
Sulo Sallinen, sulo.sallinen@nic.fi  

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

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

Ilmoitukset:
Anna-Lisa Korhonen, anna_lisak@hotmail.com
Kati Sundell, kati.sundell@luukku.com

Kesällä saimme lukea Helsingin Sanomista viikinmäkeläisten asukkaiden huolesta asuinalu-
eestaan.  He arvostelivat alueen keskeneräisyyttä, hidasta rakentumista ja kaupungin muuttu-
via suunnitelmia. Omistusasunnot ovat menneet huonosti kaupaksi, uusien talojen valmistu-
minen on hidastunut, viimeistely kangertelee. 
Rakentaminen kuitenkin etenee, keskeytyneet rakennushankkeet ovat taas käynnistyneet, kort-
telitalo valmistuu, koulu ja päiväkoti aloittavat siinä toimintansa vuodenvaihteessa. Kaupun-
gin edustajat vakuuttavat, ettei Viikinmäkeä ole unohdettu, vaikka taloudellinen taantuma on 
pitkittänyt Viikinmäen valmistumista. Tavoitteena on edelleen välimerellinen kukkulakaupunki.
Syksyn pimetessä kaipaamme yhä enemmän valoa. Energiaa kuluu talvikuukausina runsaasti. 
Tässä lehdessä saamme  erinomaisia vinkkejä siitä, miten itse kukin voi vaikuttaa omaan ener-
gialaskuunsa. Kannattaa miettiä omia kulutustottumuksiaan ja opetella uusia tapoja.
Taas on edessämme joulun aika, nauttikaamme siitä.
Ota yhteyttä toimitukseen, jos sinulla on ajatuksia lehden sisällöstä/ tulevaisuudesta tai olet 
halukas liittymään joukkoomme lehden toimituksessa.

Kiitokset kaikille lehteen kirjoittaneille ja lehdessä ilmoittaneille!

Talvisin terveisin
Anna-Lisa Korhonen, koordinaattori
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Puheenjohtajan terveiset
Kävimme kävelyllä Litorinameren rannalla, Pihlajistossa,  tässä muutaman sadan metrin pääs-
sä kotoa. Se on yksi niistä kohteista, jotka kuuluvat tulevaan Viikinmäki-Pihlajiston kotikaupun-
kipolkuun, ja kuulemma vasta viime aikoina ”löydetty” muinaisranta. Siitähän olen kulkenut ohi 
lukemattomia kertoja ja ihaillut noita suuria sammaloituneita kiviä, joita rinne on täynnä. Löysimme jopa 
tätä hienoa muinaisrantaa laajemmalti kuin tutkijan karttaan oli merkitty. Tämä tuntui aivan upealta, sillä nyt-
hän meilläkin olisi historiaa näytettävänämme, mitä emme uskoneet edes löytyvän, kun Pauli Saloranta viime vuonna 
ehdotti kotikaupunkipolkua tehtäväksi myös Pihlajistoon ja Viikinmäkeen niin kuin moneen kaupunginosaan ennen meitä. Vii-
kinmäestä, koska se mielestämme oli vielä keskeneräinen, emme uskoneet löytyvän senkään vertaa esiteltävää. Tästä kotikaupunki-
polkuprojektista, jonka konsulttina toimii toimittaja Pauli Saloranta, löytyy hänen kirjoituksensa lehtemme sivuilta. Tutustukaa siihen ja 
jos tuntuu, että teillä olisi siihen lisäämistä tai korjattavaa, niin ottakaa kiireesti yhteyttä Pauliin, jonka yhteystiedot ovat jutun yhtey-
dessä. Meidän oman historiamme ei tarvitse olla mitään ”muinaista” niin kuin alun esimerkkini, vaan ihan oman aikamme historiaa. 
Tiedän, että varsinkin Pihlajistossa asuu paljon ihmisiä, vanhoja ja nuorempia, jotkut heistä ovat jopa syntyneet täällä, joilla on tietoa 
ja muistikuvia alueemme paikoista ja tapahtumista. Niitä nyt kaivataan. Näin saamme oman tietopankin kotipaikastamme itsellemme, 
sukulaisillemme tai kavereillemme kerrottavaksi ja kierrettäväksi.

Ja yllätys, yllätys! Putkiremontista kirjoitetaan vielä tässäkin lehdessä. Asia tuntuu kyllä herättävän kiinnostusta. Lieneekö TV-oh-
jelman ansiota, mutta ainakin minut ja mieheni pysäyttää joka päivä joku ja kyselee aiheesta monenlaisia, itse kutakin kiinnostavia 
kysymyksiä. Meidän osaltamme se on jo elettyä elämää, mutta kovin monella edessä päin. Kyselimme muutamilta naapureilta miten 
he olivat tähän koettelemukseen valmistautuneet ja minkälaisia neuvoja antaisivat sellaisille, joille se on ehkä tulossa.

Toivotan lukijoille kaikkea hyvää ja monia mukavia juhlia aina seuraavan lehden ilmestymiseen saakka! 
Nähdään kotikaupunkipolulla ja muuallakin. Jutellaan, kun tavataan.

Marjatta Tahvanainen

Sisältö:
Pääkirjoitus ........................................................................................................................................................ 3
Asukasyhdistys, yhteystiedot .............................................................................................................................. 3
Puheenjohtajan tervehdys  .................................................................................................................................. 4
Sisältö ................................................................................................................................................................ 4
Viikinmäki kasvaa ja kehittyy ...............................................................................................................................5
Kolumni – Numeroiden takana keskustakirjasto .................................................................................................. 6
Viikinmäen korttelitalo on loppusuoralla .............................................................................................................. 7
Valaisevaa tietoa energian käytösta ................................................................................................................. 8-9
Tunnetko Pihlajistoa ja Viikinmäkeä? Auta kokoamaan kotikaupunkipolkua uusille asukkaille ......................  10-11
Putkiremontti ei ole mörkö – vielä kerran putkiremontista ...........................................................................  12-14
Pihlajiston kerhohuone on nuorten MESTA ..........................................................................................................14
Kierrätys on tätä päivää .....................................................................................................................................15
Asukasyhdistyksen kulttuurimatka Haminaan toukokuussa ................................................................................16
Kuvasatoa syysjuhlasta Salpausselän leikkipuistossa ........................................................................................16
Kulmilta .............................................................................................................................................................17

Kannen kuva: Rakentamisen Ruusu 2013 -tunnustuspalkinto 
myönnettiin Viikinmäen Harjannetie 44:ään valmistuneelle 

Helsingin kaupungin vuokrakohteelle. Kuvaaja Mikael Lindén.
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Viikinmäki Viikinmäki 
kasvaa ja kehittyykasvaa ja kehittyy
TEKSTI: Mirva Harju, tiedottaja
Helsingin kaupunki/kaupunginkanslia

Viikinmäen asuntorakentaminen jatkuu 
vielä kymmenisen vuotta. Alueella asuu 
tällä hetkellä 2 200 asukasta. Valmiissa 
Viikinmäessä tulee olemaan noin 3 700 
asukasta vuonna 2025. 

200 uutta asuntoa 
suunnitteilla ja rakenteilla

Viikinmäessä on tällä hetkellä aktiivises-
sa suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa 
noin 200 asuntoa, joista kuluvan vuo-
den aikana valmistuu 50 asunnon vuok-
ra-asuntohanke Henrik Lättiläisen kadun 
eteläpäähän. Vuoden 2015 aikana val-
mistuu kaksi pienkerrostalokohdetta, toi-
nen Harjannetien varteen ja toinen länsi-
rinteeseen Ristiretkeläisenkadulle. 

”Viikinmäki nousee kalliosta, vaikka 
talouden suhdanteet ovat nyt hankalat”, 
toteaa alueen projektinjohtaja Kimmo 
Kuisma kaupunginkansliasta. 

”Korttelitalon valmistuminen ja käyt-
töönotto vuoden 2015 alussa on tärkeä 
virstanpylväs, joka tuo uutta virtaa asuk-
kaiden arkeen”. 

Maarianmaanpuiston 
rakentaminen on alkanut

Viikinmäen maiseman halkaisee suuri 
laakso, joka kulkee Harjannetien suun-
taisesti. Laakso hyödynnetään Maarian-
maanpuistona, josta tulee alueen yhtei-
nen vehreä virkistysalue. Puistoa raken-
netaan vaiheittain etelästä pohjoiseen. 
Työ on alkanut alkusyksystä 2014 kort-
telitalon luota pelikentän rakentamisella. 
Korttelitalon luo rakennetaan myös oles-
kelu-, skeitti- ja leikkipaikka, jotka tukevat 
korttelitalon koulun toimintaa. 

Maarianmaanpuiston pinta-ala on suu-
ri, kuusi hehtaaria, ja sen rakentaminen 
on pitkäjänteinen projekti. Puiston lopulli-
nen valmistuminen ajoittuu vuoden 2020 

tienoille. Puiston rakentamiskustannukset 
ovat noin kolme miljoonaa euroa. Valmiin 
puiston ylläpidon vuosittaiset kustannuk-
set tulevat olemaan noin 45 000 euroa.

Bussilinja 550 
tulevaisuudessa 
pikaraitiolinjaksi

Viikinmäen pohjoisosassa Maaherran-
tiellä kulkee Helsingin seudun vilkkaim-
min liikennöity bussilinja, runkolinja 550. 
Poikittaisella linjalla matkustaa 30 000 
henkeä vuorokaudessa Itäkeskuksen ja 
Espoon Westendin välillä. Linjan kulje-
tuskapasiteetti ei pysty tulevaisuudessa 
vastaamaan kasvavaan matkustajamää-
rään. Tämän vuoksi kaupungin suunni-
telmiin kuuluu poikittaisen bussilinjan 
muuttaminen 2020-luvulla pikaraitiolin-
jaksi (Raide-Jokeri). Linja kulkisi pääosin 
omalla kaistallaan, jolloin liikkuminen oli-
si nopeaa ja häiriötöntä. Raide-Jokerin 
päätepysäkit tulisivat olemaan Itäkes-
kuksessa ja Espoon Otaniemessä.

Raide-Jokerin rakentamisesta ei kui-
tenkaan ole vielä tehty päätöstä. Hel-
singin ja Espoon kaupunginvaltuustot 
voisivat päättää rakentamisesta arviolta 
vuonna 2016, kun hankesuunnitelma on 
valmistunut ja hankkeen kustannukset 
sekä vaikutukset ovat riittävän tarkas-
ti selvillä. Tavoitteena on aloittaa Raide-
Jokerin liikennöinti noin vuonna 2022. 
Helsingin uuden yleiskaavan laatimisen 
yhteydessä tutkitaan lisä- ja täydennys-
rakentamisen mahdollisuuksia Raide-Jo-
kerin linjan varteen.

Runkolinja Itäkeskukseen. Kuva Mirva Harju

Jokeriradan raiteita siirretään historiaan Pihlajiston ja Viikinmäen rajalla 27.6.2014. Kuva Mauri Tahvanainen
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TEKSTI: Kaarin Taipale, kaupunkitutkija, kaupunginhallituksen jäsen (sd)  
KUVA: Anna-Lisa Korhonen

 Jokamiehen innovaatiokeskus, jonka kävijä-
määräksi arvioidaan 2,5 miljoonaa ihmistä 
vuodessa. Elokuva-arkisto on tulossa sin-
ne. Kakkoskerrosta suunnittelee nörttiryhmä, 
joka visioi paikkaa yksinyrittäjille ja muille, 
jotka tarvitsevat tunnin tai pari rauhallista 
työtilaa muiden menojen välissä. Talosta voi-
si varata huoneen vaikka asukasyhdistyksen 
kokoukselle. Kolmoskerroksessa voisi lukea 
kirjoja. Katutasossa olisi ulosvuokrattavaa 
liiketilaa, varmaan kahvilakin. 

Mikä se on? 
Uusi keskustakirjasto!

Helsingin ylipormestari on äskettäin esitellyt 
ehdotuksensa kaupungin ensi vuoden tulo- 
ja menoarvioksi. Puhelinluettelon kokoinen sininen budjettikirja sisältää sivukaupalla numeroita ja prosenttimääriä, 
talouden tunnuslukuja: vuosikatteita, poistoja, yli- ja alijäämiä, lainakantaa ja käyttömenoja. Numeroista käydään eri 
puolueiden kesken vielä kova kädenvääntö ennen kuin budjetti hyväksytään. 

Kohdassa ’investoinnit’ luetellaan konkreettisia korjaus- ja uudisrakennushankkeita. Talojen peruskorjaukseen on 
tarkoitus sijoittaa ylivoimaisesti suurin summa, 145 miljoonaa. Katuihin, väyliin ja raiteisiin kuluu 103 miljoonaa, mikä 
näkyy erityisesti Kalasatamassa, Pasilassa, Kruunuvuorenrannassa ja Länsisatamassa. Sen lisäksi tulevat liikennelai-
toksen mittavat investoinnit, 161 miljoonaa lähinnä metroon.

Keskustakirjastoa on suunniteltu pitkään Musiikkitalon naapuriksi Töölönlahdelle. Virallinen Helsinki odottaa rahoi-
tukseen edelleen ihmettä eli sitä, että valtio maksaisi kirjaston rakennuskustannuksista puolet eikä vain jo lupaamiaan 
vajaata kolmannesta. 

Ne jotka vastustavat keskustakirjastoa, vetoavat aina tähän valtion kyseenalaiseen velvollisuuteen osallistua pää-
kaupungin projekteihin. Valtion jo nyt poikkeuksellisen korkeaa rahoitusosuutta perustellaan ajatuksella, että talo on 
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden merkkihanke, ollaanhan täällä kirjastokansaa.  

Vastustajat väittävät, että keskustakirjasto veisi voimia lähikirjastoilta tai että kirjastojen aika olisi ohi. Taloa varten 
ei kuitenkaan olisi omaa hallintoa vaan sen henkilöstö kiertää kaupunginkirjaston muista pisteistä. Käsitys kirjastojen 
kuolemasta on pahasti ennenaikainen: uuden ajan kirjastoja käydään ihailemassa niin Pariisissa, Sendaissa kuin Port-
landissa. Helsingin suunnitelmia pidetään todella edistyksellisinä. Myös kaupungin ydinkeskustassa pitää olla kaikille 
kaupunkilaisille avoimia tiloja.

Itse kuulun keskustakirjaston vankkoihin tukijoihin ja toivon, että puuttuvat 19 miljoonaa löytyvät niin, että talo val-
mistuu itsenäisyyspäiväksi 2018. Ellei hanke nyt käynnisty, menetetään myös luvattu valtionosuus.

Musiikkitalon kahvila on nykyisin täynnä tietokoneidensa ääressä ahertavia ihmisiä tai palaveria pitäviä porukoita, 
tarvetta tällaiselle tilalle siis on. Eri-ikäiset ihmiset ovat ottaneet haltuunsa myös Musiikkitalon edustan, joka tarvitsee 
kumppanikseen Keskustakirjaston aukion.  

Numeroiden takana Numeroiden takana 
keskustakirjastokeskustakirjasto



7

Viikinmäen korttelitalo alkaa olla viittä 
vaille valmis. Taloon tulee päiväkoti Maa-
rianvaara ja Viikinmäen koulu joka on Pih-
lajiston ala-asteen sivupiste. Päiväkodis-
sa on paikkoja 84 lapselle ja koulussa on 
oppilaspaikkoja 180 luokka-asteille 1 – 6. 
Koulussa on käsityö- kuvaamataito- ja 
musiikkiluokat sekä liikuntasali. Toimin-
nassa painotetaan esi- ja alkuopetuksen 
välistä yhteistyötä ja siihen rakennus an-
taa hyvät puitteet. Suunnittelussa on otet-
tu huomioon yhteistyön vaatimukset ja 
esimerkiksi liikunta- ja ruokasali ovat yh-
teisessä käytössä. Päiväkodilla ja koulul-
la on erilliset pihat, mutta nekin voidaan 
avata tarvittaessa yhteiseen toimintaan. 
Korttelitalo on rakennettu haasteelliselle 
paikalle jyrkkään rinteeseen, tontin kulmi-
en korkeusero on 15 metriä.  Tästä syystä 
sisätiloissa on monia eri tasoja ja se tulee 
olemaan toiminnallisesti virikkeellinen ja 
antaa mahdollisuudet erilaisille pedagogi-
sille järjestelyille. Pihat ovat myös mones-
sa eri tasossa ja siellä on paljon välineitä, 
koulun puolella jopa pieni kiipeilyseinä. Ne 
tulevat varmasti innostamaan lapsia ak-
tiiviseen liikkumiseen. 

Korttelitalon luovutus oli 17.11. ja ka-
lustus alkaa 15.12. Kevätlukukauden 
alussa 7.1.2015 koulussa aloittaa viisi 
luokkaa noin sadan oppilaan voimin.  Toi-
minnallisia suunnitelmia on tehty jo pari 
vuotta ja niitä jatketaan kevätlukukaudel-
la, joka on siirtymävaihe.  Oppilaat sijoit-
tuvat kouluihin sen perusteella kumpaan 
on lyhyempi ja turvallisempi koulumatka. 
Mitään tarkkaa rajaa ei siis oppilaaksio-
tossa ole. Maaherrantien ympäristöstä on 
matka Viikinmäen ja Pihlajiston kouluihin 
suurin piirtein yhtä pitkä, joten siltä alu-
eelta voidaan osoittaa koulupaikka jom-
paankumpaan kouluun. 

Viikinmäessä alkuopetuksen iltapäi-
vätoiminnasta tulee vastaamaan Ilta-
päiväkerho Touhula. Tarkoitus on myös 
järjestää erilaista kerhotoimintaa koulun 
oppilaille. Korttelitalon toivotaan palvele-
van iltaisin alueen asukkaita ja yhteisö-
jä. Muun muassa liikuntasali, ruokasali 

Viikinmäen korttelitalo 
on loppusuoralla TEKSTI: Ari Vainikka, rehtori  

KUVAT: Anna-Lisa Korhonen

näyttämöineen ja pieni kirjasto kokous-
tamiseen ovat asukkaiden käytettävissä.  

Odotamme siis innolla muuttoa uuteen 

kouluun toiveena on, että asukkaatkin 
keksivät korttelitalon tiloissa aktiivista ja 
mukavaa vapaa-ajan toimintaa.
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TEKSTI: Anu Norros, projektikoordinaattori
KUVAT: kuvat Hesingin kaupungin ympäristökeskus, http://www.hel.fi /www/ymk/fi /Ymparistokeskus+palvelee/ymparistotalo/. 

Valaisevaa tietoa energian käytöstä

Kotitalouksien sähkönkulutus muodostuu 
usean tekijän kokonaisuutena. Se, mistä 
kannattaa säästää, riippuu pitkälti asuk-
kaan kulutustottumuksista. Ensimmäi-
nen askel energiansäästöön onkin omiin 
kulutustietoihin tutustuminen ja kulutus-
tottumusten tarkastelu. Kulutustietojen 
tarkastelu onnistuu helpoiten Helsingin 
Energian Sävel plus -palvelusta, joka on 
kaikkien helsinkiläisten käytettävissä. 
Maksuttomassa Sävel plus -palvelussa 
voit seurata kodin energiankulutusta jopa 
tuntitasolla. Näin huomaat helposti, mit-
kä toiminnot kotona nostavat sähkölas-
kuasi. Päiväkohtaisista kulutustiedoista 
näet myös, mikä on kotisi peruskuorma 
sähkönkulutuksessa. Peruskuormassa 
näkyy, kuinka paljon energiaa kuluu il-
man, että laitteita käyttää kukaan. En-
simmäistä kirjautumista varten tarvitse-
mat tiedot löydät sähkölaskustasi.

Sähkönkulutustietojen tarkastelu on 
helppoa internetissä. Päiväkohtaisessa 
tarkastelussa näet tuntitasolla, kuinka 
paljon sähköä on kulunut. Työpäivän ai-
kana aamulla ja iltapäivällä näkyy ruuan 
valmistus ja valaistus. Asunnon perus-
kuorma näkyy hyvin yöaikaan ja päiväl-
lä, kun asukkaat ovat nukkuvat tai ovat 
poissa kotoa. 

Yksittäisten laitteiden sähkönkulutus-

ta voit mitata energiankulutusmittarin 
avulla. Kulutusmittarin käyttö on help-
poa. Laite liitetään pistorasian ja töpse-
lin väliin, laitteen teho näkyy välittömästi. 
Kun mittari on ollut vuorokauden liitet-
tynä, näet kuinka monta kilowattituntia 
laite kuluttaa tunnissa tai vuorokaudes-
sa. Energiankulutusmittareita saa lainat-
tua esimerkiksi useimmista kirjastoista. 
Kulutusmittareiden mukana tulee helpot 
käyttöohjeet. 

Sähkön kilpailuttaminen

Sähkönhinta muodostuu sähköenergian 
myynnistä, sähkönsiirrosta ja veroista. 

Kotitalouksien energiankulutus muo-
dostuu sähkön, lämmön ja veden 
yhteissummana. Lämpö ja vesi mak-
setaan kerrostaloissa joko vuokran 
tai vastikkeen ja vesimaksun muo-
dossa. Lämmityksestä aiheutuu iso 
kustannuserä, joten oman asunnon 
sisälämpötilaa kannattaa tarkkailla 
ja ilmoittaa huoltomiehelle poikkea-
mista. Perinteinen lämpömittari on 
tässä oiva apuväline. 21 astetta on 
asumisviihtyvyyden ja energiankulu-
tuksen kannalta hyvä tavoitelämpötila. 
Veden kulutukeen kannattaa kiinnittää 
huomiota. Vettä ei kannata jättää valu-
maan turhaan ja mikäli huomaat, että 
vesikalusteet tiputtavat tai vuotavat, 
ilmoita näistä välittömästi huoltoon.

Sähkönsiirrosta vastaa alueellinen ja-
kelija, joka Helsingissä on Helen Sähkö-
verkko Oy. Tätä osaa sähkölaskusta ei voi 
kilpailuttaa ja näin ollen kaikki Helsinki-
läiset ovat sähkönsiirron osalta Helsingin 
Energian asiakkaita. Sähköenergianosuus 
sähkölaskussa on noin 40-50 % ja tämän 
osuuden kuluttaja voi kilpailuttaa eri säh-
köntoimittajien kesken. Kilpailuttamalla 
voit säästää jopa 50-100 euroa vuodessa.

Sähkölaskussa tulee aina näkyä ku-
lutettu sähkön määrä, sähkönsiirron ja 
sähköenergia osalta veloitettavat sum-
mat sekä laskun yhteenlaskettu koko-
naissumma ja arvonlisäveron määrä. 

Miten sähkön hinta sitten kilpailutetaan?

 Ota ensimmäiseksi sähkölaskusi esiin, saat siitä tarvittavat tiedot kilpailutusta varten.
 Osoitteessa www.sahkonhinta.fi  voit tehdä hintavertailun.
 Syötä postiosoite.
 Siirtoyhtiö Helsingissä on Helen Sähköverkko Oy, tähän et voi vaikuttaa.
 Valitse siirtoyhtiösi tariffi , tämän tiedon löydät sähkölaskustasi.
 Valitse mittaustapa, 1-aikamittaus on yleinen kerrostaloissa. 

  1-aikamittaus=sähkön hinta sama kaikkina vuorokauden aikoina, 
  myös talvisin.
  2-aikamittaus=sähkönhinta eroaa yö- ja päiväaikoina.
  Kausimittaus= sähkönhinta muuttuu vuodenajan mukaan
 Katso vuotuinen sähkönkulutus kilowattitunteina sähkölaskustasi. 
 Tämän jälkeen saat listan eri energiayhtiöistä, niiden tarjoamista vuosihinnoista ja 

 siitä, millä yhtiön sähkö on tuotettu. Sivun alhaalla näet tiedon, millä hinnalla alu
 eellinen energiayhtiö tarjoaa sähköä sinulle.

Sähköyhtiön kilpailutuksessa kannattaa kiinnittää sähkön hinnan lisäksi sähkön tuo-
tantomuotoon. Jos vaihdat sähköenergian myyjää alueen ulkopuoliseen toimijaan, saat 
jatkossa kaksi sähkölaskua. Toinen lasku tulee alueelliselta toimittajaltasi sähkönsiirron 
osalta, toinen sähköenergian myyjältä. 
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Löysät pois 
sähkönkulutuksesta

Oman kulutusseurannan ja sähkösopi-
muksen kilpailutuksen jälkeen on aika 
ryhtyä toimiin. Paras tapa säästää säh-
kölaskussa, on olla käyttämättä sähköä 
turhaan. Tekemällä pientä hienosäätöä 
omaan toimintaan, saat kulutuksen fi k-
sulle tasolle. Kodin sähkökulutukseen 
vaikuttaa ruuan valmistus, kodin elekt-
roniikka, valaistus, kylmälaitteet sekä 
pyykinpesu- ja kuivaus. 

Muutaman vinkin avulla pääset alkuun.
Keittiössä saat sähkönkulutuksen hal-

lintaan kiinnittämällä huomioita tehokkai-
den kylmälaitteiden lisäksi ruuanvalmis-
tukseen ja astioiden pesuun. Kun valmis-
tat ruokaa, valitse oikean kokoisia kattiloi-
ta ja vuokia sekä käytä kansia. Hyödynnä 
uunin ja lieden jälkilämpö ja esilämmitys. 
Kun uuni on lämmitetty, kannattaa sitä 
käyttää kerralla kaikkeen tarpeelliseen. 
Älä laita kuumia ruokia jääkaappiin tai 
pakastimeen ja sulata jäiset tuotteet jää-
kaapissa. Mikroaaltouuni on tehokas laite 
pienten annosten lämmittämiseen. Sää-
dä jääkaapin ja pakastimen lämpötilat oi-
kein, hyvä sisälämpötila jääkaapissa on 5 
°C ja pakastimessa -18 °C. Älä täytä jää-
kaappia liian täyteen, näin laite jaksaa pi-
tää tuotteet kylmänä eikä joudu ylitöihin.
Astioiden pesussa muista pestä täysiä 
koneellisia ja valitse ohjelma astioiden li-
kaisuuden perusteella. Mikäli tiskaat as-
tiat käsin, pese ja huuhdo astiat altaissa, 
älä juoksevan veden alla.  

Sammuta virta viihde-elektroniikka-
laitteista, mikäli et käytä niitä. Valmi-
ustila kuluttaa sähköä, vaikka laitetta ei 
käytetä. Tietokone kannattaa laittaa lepo-
tilaan jo pienten taukojen ajaksi. Tällöin 
kulutus on lähes nolla ja et joudu sulke-
maan ohjelmia tauon ajaksi.

LED-lamput ja energiansäästölamput 
ovat 75-80 % tehokkaampia kuin heh-
kulamput. Tämän huomaat jo siinä, ettei 
lamppuja tarvitse olla jatkuvasti vaih-
tamassa vaan lamppu on pitkäikäinen. 
Lamppujen ominaisuuksiin kannattaa tu-
tustua kaupassa, näin varmistat, että os-
tat oikean lampun oikeaan tarkoitukseen.

Pyykkiä pestessä pese ainoastaan täy-
siä koneellisia. Tehokas linkous pienentää 
jäännöskosteutta ja energiankulutusta. 

Puhdista kone säännöllisesti.
Mikäli asunnossasi on sauna, lämmitä 

sauna tarpeen mukaan ja sauno kun sau-
na on valmis.

Sähkönsäästössä pääsee parhaiten 
alkuun, kun käyttää laitteita silloin kun 
niitä tarvitsee. Emmehän jätä autoakaan 
pihalle käyntiin siltä varalta, jos mahdol-
lisesti jossain vaiheessa tarvitsisimme 
sitä, miksi tekisimme näin muiden laittei-
den kanssa. 

Pieneltä tuntuvat toimet aiheuttavat 
vuositasolla isommat säästöt. 

Pääkaupunkiseudun kuluttajien ener-
gianeuvonta tarjoaa maksutonta ener-
gianeuvontaa asukkaille ja taloyhtiöille 
syksyn aikana. Koulutusohjelma löytyy 
täältä: www.energiaopas.fi /taloyhtioiden-
koulutus/

Lisätietoja:
www.eneuvonta.fi 
www.lampputieto.fi 

  Sähkönkulutusta mitataan kotitaloustasolla kilo-
wattitunteina (kWh). Jos yhden kW:n tehoinen laite on 
päällä yhden tunnin, kuluttaa se sähköenergiaa yhden 
kilowattitunnin (kWh). 1 kilowattitunti (kWh) on 1000 
wattia (W). Jos esimerkiksi 100 watin tehoinen lamppu 
palaa 10 tuntia, kuluu energiaa 1000 wattituntia, joka 
on sama kuin 1 kilowattitunti.

Energiankulutusta voit 
havainnollistaa erilaisten 
mittareiden avulla. Läm-
pömittari on hyvä olla jo-
kaisessa asunnossa, sillä 
sen avulla varmistat, että 
sisälämpötila on oikea. 
Energiankulutusmittareita 
voit lainata kirjastosta 
tarpeen mukaan.

Harakan saarella 
pääset kesäkaudella 
tutustumaan erilaisiin 
energiamuotoihin ja 
esimerkiksi siihen, 
miten veivillä voi tuottaa 
energiaa. Vinkkejä oman 
energiankulutuksen 
tehostamiseen voit 
kysyä ammattilaisilta. 
Alueen energianeuvojan 
yhteystiedot löydät www.
energiaopas.fi  –sivun 
kautta.
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Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV osallistuu kotikaupunki-
polun kokoamiseen Pihlajistoon ja Viikinmäkeen Helsingin Lähiö-
projektin ja Viikinmäki-projektin yhteishankkeessa, jota myös HSY 
Vesipalvelut tukee. Polku kootaan syksyn 2014 aikana ja julkais-
taan keväällä 2015 sopivasti kävelykauden alkuun.

Kotikaupunkipolku ulottuu Viikinmäestä Pihlajistoon ja Vantaan-
joen varteen. Näiltä nurkilta kootaan 20–30 mielenkiintoista paik-
kaa eri aihepiireistä ja toimittaja Pauli Saloranta kirjoittaa niistä 
lyhyet kuvaukset. Kohteiden välille suunnitellaan kävelyreitti, joka 
merkitään karttaan. Maaston ei rakenneta uusia polkuja, vaan 
käytetään hyväksi jo olevia tai muutenkin rakennettavia katuja, 
kujia ja ulkoiluteitä.

Kohteiden sisältönä voivat olla mm. paikkakunnan historia ja 
nykyaika sekä tulevaisuudennäkymät, luonto ja kulttuuri, taide, 
arkkitehtuuri sekä mielenkiintoiset henkilöt. Tutustumalla näihin 
paikan päällä uusi asukas saa aimo annoksen paikallistuntemus-
ta, josta normaalisti nauttivat vain pitkään alueella asuneet. Mut-
ta myös vanhat asukkaat ja esim. koululaiset voivat löytää koti-
kaupunkipolulla jotain uutta omasta elinympäristöstään. Taloyh-
tiöt voivat järjestää asukkaille opastettuja kierroksia tai voit viedä 
kaupungissa vierailevat sukulaisesi kävelyretkelle omien kotikul-
miesi maisemiin.

Tällaisia kotikaupunkipolkuja on Helsingissä jo 32 ja muualla 
pääkaupunkiseudulla saman verran lisää. Linkit näihin löytyvät 
osoitteesta www.kotikaupunkipolut.fi .

Asiantuntijoina hankkeessa ovat tähän mennessä toimineet 
asukasyhdistyksestä Anna-Lisa Korhonen ja Marjatta Tahvanai-
nen sekä Helsingin kaupungilta Tuomas Eskola, Heikki Rinne, Pir-
jo Ruotsalainen, Antti Salla sekä pihlajistolaisille tuttu rehtori Ari 
Vainikka. Ohjausryhmän muodostavat tilaajien edustajina Kimmo 
Kuisma (pj), Tommi Fred ja Tero Santaoja.

Aineisto julkaistaan netissä asukasyh-
distyksen sivuilla ja myöhemmin paino-
tuotteena kaupungin toimesta.

Nyt pyydämme Sinun apuasi. 
Mitä kohteita työryhmän listalta 
puuttuu? Onko joku turha? 
Lähetä kommenttisi marraskuun 
aikana osoitteella 
pauli.saloranta@kotikaupunkipolut.fi .

J O H D A N T O O N

+ sijainti historiallisten kulkuväylien varressa 
    (Vantaanjoki, Hämeentie, satamarata, Lahdenväylä)
+ kallioisena säilyi erämaana kunnes aluerakentaminen Helsingin laajentuessa
+ ollut kehityshakuinen ja omatoiminen lähiö alusta alkaen
+ nyt syntymässä Suomessa harvinaislaatuinen kukkulakaupunki
+ asukasmäärän kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä

K O H T E E T
Työversio 24.10.2014

Huom. numerointi johdonmukaistetaan, 
kun reitti ja kulkujärjestys ovat vakiintuneet.

Tunnetko Pihlajistoa ja Viikinmäkeä?           
VIIKINMÄEN–PIHLAJISTON KOTIKAUPUNKIPOLKU
Työversio 30.10.2014 kommentointia varten

28 kohdetta • karttamerkinnät Pauli Saloranta

Helsingin kaupungin Vi
Lähiöprojekti, HSY Ves
PNV-asukasyhdistys
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   Auta kokoamaan kotikaupunkipolkua uusille asukkaille

ikinmäki-projekti,
ipalvelut ja
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1 ATT:n kerrostalo 2013
Viikinmäen tunnettu maamerkki
Rakennuslautakunnan palkinto 2014

2 Uusi silta
Nimeksi tulossa Viikinjyrkänsilta
Vuoden silta -palkinto 2010
Yhteys Oulunkylään

3 Jätevedenpuhdistamo 1994
Pohjoismaiden suurin
Luolastosta ja palvelualueesta lukuja

Tietolaatikko: Vedenpuhdistuksen vaiheita Helsingissä
Lämmöt talteen Sörnäisissä
Purku mereen 8 km rannasta Katajaluodon edustalla
Kuivattu liete mullaksi Sipoon Metsäpirtillä

4 Vantaanjoen rantarinne
Kasvilajeja
Pikkukoski mm. uimaseura Kuhat
Pirunkallio

Tietolaatikko: Vantaanjoki
Padisten munkit jne.
Höyrysluuppi Liana
Tukinuitto ja jään otto
Veden tilan paraneminen

5 Ampumarata 1957–2005
Suomen Metsästysyhdistys ry
10 hehtaaria ja 10 rataa
Maaperän puhdistus 2006–10

6 Siirtolohkare ”Kiviteltta”
Hattujen sodan tähystyspaikka 1742 
Venäjän armeijan hyökätessä Helsinkiin

7 Matalaenergiatalo 2011

8 Yritysalue
Vetonauloina Porsche, Alfa Romeo ja Ducati

9 Raide-Jokerin suunnittelu
Jo 1990-luvulta alkaen
Herttoniemen satamaradan silta joen yli

10 Kukkulakaupunki
Asemakaavan ideat
Sillat ja terassitalot
Viikinmäen oma kuvioitu betonilaatta
Nimistö keskiajalta

11 Maisema Viikkiin päin
Lahdenväylä, Viikin luonnonsuojelualue, 
meren yli kantakaupunkiin

12 Pihlajamäen nuorisopuisto 
[POIS jos ei tunnu Pihlajistolta]
Suosittu laajalti nuorison keskuudessa, tullaan kauempaakin
 
13 Alkumuna (Maailman synty)
Budapestin kaupungin lahja Helsingille, Tamàs Ortutay 1971

14 Ostarin kukoistus ja nykyiset vaiheet
Montussa oli suihkulähdekin kasvi-istutuksineen
Mosaiikkipolku täälläkin
Ritva Harlen ympäristötaideteos
Ehdotettu purkamista ja asuntorakentamista, 
huom. parkkihalli olisi jo valmiina

15 Korttelitalo
Nimikilpailu vireillä
Viikinmäkeläisen  taiteilija Pasi Mälkiän reliefi  tulossa

16 Siirtolohkare tontilla [POIS jos ei ole säilymässä]

17 Koulu
Arkkitehti Osmo Lappo, aikansa mallikoulu
Suojeltu vaahtera

18 Hiidenkirnu
Tontilla, mahdollisesti näkyy portaisiin?

19 Putkiremontti telkkarissa!

Tietolaatikko: Pihlajiston rakentaminen 
mm. aloituskortteli Satopihlaja
Täällä oli kuulemma hyvät mustikkamaat ja hiihtomaastot 
ennen rakentamista. Oli vanhan maalaistalon pihapiiri, 
vieläkin siltä ajalta löytyy syreeni ja omenapuita. 
Iso kuusi kaadettiin rivitalojen alta.

Tietolaatikko: Pihlajiston nuoret ja vanhemmat -yhdistys
Nuorison levottomuudesta alkoi
Ilkka Rantanen ja Ritva Harle
Ensimmäinen Pihlajisto-juhla

20 ”Viikinmäen itäosa”
Millä nimellä tätä osaa kutsuttaisiin?

21 Hekan julkisivuremontit
Tehty 1990-luvulla yhdellä kertaa

Tietolaatikko: Lähiöprojektin toiminta 1996–2004
Omatoimisesti jo tätä ennen toimittu
Taloyhtiöiden korjausavustukset ja leikkipuiston korjaus
Valaistuksen lisääminen ja taideprojektit
Asukastila Mestan ja Pihlajisto-lehden tuki

23 Mosaiikkipolku 2003
Milla Sundellin idea
Pihlajistolaisten tekemä 17 osaa

24 Varismetsä
Erämaan tunnelmaa
Kuru, suo ja muinaisranta
Alkuaikoina oli tappeluja Pihliksen ja Pihlajiston jengien välillä

25 Leikkipuisto Salpausselkä
Lähiöprojektin kunnostama

26 Ruusupuisto
Lähiöprojekti täälläkin

27 Kulmatontti
Kyläkuusi noin 1994, jouluvalot
Ehdotus Alkumunan uudeksi paikaksi
Ehdotus uudeksi kaupaksi 

M U U T A  [JAETAAN KOHTEISIIN TAI OMIKSI KOHTEIKSEEN] 

+ katujen kunnossapidosta, pyöräteistä ja läpiajohidasteista?
+ Valentin Kononen (asumisvuodet + harjoitteli myös täällä)
+ korkein paikka Ristiretkeläisentie 5:ssä
+ oliko oma hyppyrimäki esim. Pyynikintien päässä? 
     vrt. Aarnikassa ja Pirunkalliolla, ks. www.hyddat.fi 
+ mäenlaskupaikat?
+ kartalle portaat Hattelmalantien päässä ja 
     Pyynikintien päässä?

TEKSTI: Pauli Saloranta | KUVA: Anna-Lisa Korhonen | PIIRROKSET: Marjatta Tahvanainen
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Putkiremontti ei ole mörkö – vielä kerran p

TEKSTI: Anna-Lisa Korhonen ja Marjatta Tahvanainen

Pihlajistossa tulee lähivuosina usea taloyhtiö kokemaan 
putkiremontin. Putkiremontti (linjasaneeraus) Satopihlajas-
sa on taakse jäänyttä elämää. Remontti valmistui asuntojen 
osalta heinäkuussa täysin aikataulun mukaan. Remontin ko-
konaishinnaksi tuli noin 600 / asuinneliötä. Asukkailla on 
hyvin erilaisia kokemuksia remontista. Se kesti kokonaisuu-
dessaan 10 kuukautta, yhtä rappua kohden 10 viikkoa. Joka 
rapussa oli joku, joka asui kotonaan koko remontin ajan. 

Jatta ja Jussi Heinonen

Putkiremontti on ajallisesti mel-
ko pitkä prosessi ja taloyhtiöm-
me kohdalla sen voi ajatella al-
kaneen siitä, kun vesivahinkoja 
alkoi esiintyä siellä täällä. Meil-
läkin niitä oli kaksi, joista ensim-
mäinen ajoi meidät evakkoon 
1½ kk:ksi. Nämä ja useammat 
vesivahingot aiheuttivat talo-
yhtiön hallitukselle mietinnän 
mahdollisesta putkiremontista.

 Kun remontti vihdoin monien vaiheitten jälkeen on tosiasia, 
se alkaa vastapäisestä talosta. Me kahden muun talon asukkaat 
seuraamme sitä uteliaina ja suurella mielenkiinnolla. Saamme 
vinkkejä tulevan varalle. Sitten SE siirtyy meidän talon kellaritiloi-
hin ja sieltä tuleva meteli saa aikaan päätöksen, että emme asu 
remontin aikana kodissamme.

Meille tarjoutui tilaisuus muuttaa evakkoon poikamme perheen 
luo. Saimme heidän alakerrastaan oman huoneen ja WC:n, tak-
katupa toimi tarvittaessa olohuoneenamme ja saunan suihku oli 
käytettävissämme. Viihdyimme oikein hyvin, olivathan lastenlap-
set naapurissa. Olimme evakossa reilut 3 kuukautta. Kävimme 
aika usein katsomassa remontin edistymistä ja oli mukava nähdä 
naapureita pihalla.

Suuri työ oli laittaa koti sellaiseen kuntoon, että remonttimie-
het voivat vallata sen. Kylppäri, WC ja keittiö tyhjennettiin ja pa-
kattiin isoihin muovilaatikoihin, jotka sijoitimme olohuoneeseen 
ja peitimme muovilla. Olohuoneen yksi seinämä piti tyhjentää ka-
lusteista kaapelin asennuksen takia. Kaiken suojaamiseen meni 
paljon muovia ja teippiä, jotka rakennusfi rma toimitti kaikille. 

Olimme jo aiemmin pakanneet evakossa tarvittavat astiat ja 
vaatteet valmiiksi. Vitsailimmekin sillä asialla, että olemme har-
joitelleet tätä jo kaksi kertaa vesivahinkojen myötä, joten kyllä 
tämä sujuu.

Putkiremonttiin valmistautuvalle antaisimme neuvoksi: Ota 
kansio, johon keräät kaiken materiaalin, mitä taloyhtiö ja fi rma 
toimittavat. Se on hyvä ottaa kokouksiin mukaan ja laittaa sinne 
kaikki tärkeät puhelinnumerot ja henkilöiden nimet, jos tulee on-
gelmia tai kysyttävää. 

Joitakin ongelmia meillä matkan varrella esiintyi, mutta nekin 
saatiin kaikki selvitettyä. 

Kaikki sujuu hyvin, kun taloyhtiö palkkaa henkilön, esim. raken-
nusmestarin, taloyhtiön etujen valvojaksi. Meillä hän toimi koko-
päiväisenä. Urakan saaneella fi rmalla on hyvä olla tiedottaja ja 
taloyhtiöllä kotisivut, joilta saa tietoa asioista. 

Meidän taloyhtiön remontissa oli lisäksi erikoista se, että TV-
kuvausporukka pyöri kaiken aikaa ympärillämme.

Suurin osa asukkaista oli evakossa 2 – 3 kuukautta.
Tässä muutamia vastauksia kokemuksista kysymyksiimme 
asuiko kotona/evakossa, mikä oli hankalaa, seurasiko re-
montin edistymistä, kuinka paljon pakkasi remontin ajaksi? 
Lopuksi neuvoja putkiremonttiin valmistautuville. 

Paavo Kilpi

Olimme evakossa omassa maaseutu-
asunnossamme, vanhassa 1800-lu-
vulta peräisin olevassa torpassa, Ete-
lä-Hämeessä. Se oli romanttinen talvi. 
Olin tehnyt varta vasten paljon puita 
talvea varten jo ennalta, sillä torpalla 
on vain uunilämmitys.

Kävimme Helsingissä vain, jos oli jotain asiaa ja samalla aina 
myös kotona katsomassa remontin edistymistä. Yleensä kaikki 
näytti olevan hyvin ja edistyneen suunnitelmien mukaisesti. Oli 
mukava myös rupatella hetki remontin tekijöiden ja muidenkin 
tuttujen kanssa.

Emme paljoa oikeastaan pakanneet. Kirjahyllyn kävimme 
läpi ja karsimme. Kannet vain irrotettiin pahvikeräykseen ja si-
vut roskakoriin. Loput kirjat veimme yhteen makuuhuoneeseen. 
Kirjahyllykin meni kierrätykseen. Astiat kannoimme toiseen ma-
kuuhuoneeseen ja vain peitimme, koska ne pitäisi kuitenkin pes-
tä ennen käyttöönottoa. Olohuoneen sohvat, nojatuolit ja muut 
huonekalut peitimme muovilla. Ruokapöydän jätimme kuitenkin 
paljaaksi nähdäksemme, kuinka paljon sitä pölyä oikein tulisi, 
mutta ei sitä tullut paljoakaan, vaan se oli kerääntynyt kattoon 
ja seinille ja sieltä sitä rapisi sitten vähitellen pois imuroitavaksi. 

Neuvona sanoisin, että putkiremonttia ei pidä ottaa liian va-
kavasti, ettei ahdista. Itse asiassa me vaimoni Pirkon kanssa 
iloitsimme siitä, että se vihdoin tehtiin, koska siitä oli puhuttu 
jo varmaan 10 vuotta. Ehkä tämä johtuu myös taustastamme, 
sillä olemme muuttaneet elämämme aikana äärettömän monta 
kertaa. Ajattelen myös niin, että putkiremontti on tosiasia, joka 
kuuluu ihmisen osaan ja silloin on parempi tehdä se ajoissa kuin 
liian myöhään. Vielä haluaisin mainita sen, että remonttimiehet 
olivat hyvin ystävällisiä ja aina tulivat katsomaan ja korjaamaan 
kun oli tarvis. Sillä lailla se oli myös oikein positiivinen kokemus. 

Teksti Jatta Heinonen, kuva Marjatta Tahvanainen

Kuva Anna-Lisa Korhonen
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utkiremontista
Mirja Kärkkäinen

Minulla päättyi opiskelu perjantaina ja maanantai-
na piti lähteä evakkoon. Remonttia koskevien pää-
tösten ja pakkaamisen piti myös olla valmiina sa-
maan aikaan. Sunnuntaiyöhön asti menivät meiltä 
pakkaushommat, ennen kuin remonttimiehet maa-
nantaiaamuna astuivat sisään asuntoomme.

Saimme asua siskoni omistamassa asunnossa Lahdessa ja siel-
tä käsin kävin töissä Helsingissä. Työmatkani kesti 2 tuntia yhteen 
suuntaan, josta junamatka 1 tunnin ja loput kävelyä asemalta mo-
lemmista päissä. Se teki yhteensä 4 tuntia päivässä. Tulipahan sa-
malla päivän kuntolenkki hoidettua. Olin saanut työnantajan kanssa 
sovittua, että voin tehdä viikoittain jonkin verran etätyötä Lahdesta 
käsin silloin kun työt sen sallivat.

Kerran viikossa kävin kotona katsomassa remontin edistymistä. 
Silloin oli hankalaa kulkea rapussa, kun sielläkin olivat työt kesken, 
pahvit lattioilla  ja pölyä ilmassa, ja niitä riitti vielä kun olimme jo 
muuttaneet takaisin kotiinkin.

Pakkasin kyllä paljon tavaraa, mm. parvekkeellekin. Minnekään 
muualle emme vieneet mitään paitsi sen mitä tarvitsimme evakossa. 
Hankalinta oli kyllä se tavaran määrä.

Minun neuvoni on, että suunnitteluavun saaminen valintatilanteis-
sa on tärkeää (me teimme tässä yhteydessä myös keittiöremontin). 
Kokonaisuutena en kokenut tätä niin rankkana kuin jotkut muut. Ei 
putkiremontti  ole sellainen mörkö  kuin mitä yleensä puhutaan. 

Lisäksi haluaisin sanoa, että olin tosi tyytyväinen erityisesti yleisiin 
tiloihin. Positiivista oli myös vertaistuki ja naapureilta saamani hyvät 
vihjeet heidän löytämistään ratkaisuista.

S i

Sylvi Kausola

Asuin putkiremontin ajan evakossa tyttäre-
ni luona. Alkuvaiheessa purkutöiden aika-
na en käynyt kotona katsomassa ollenkaan, 
mutta myöhemmin kun työt edistyivät, kä-
vin useastikin.

Putkiremontti tuntui minusta ennakkoon 
kuulemani ja lukemani perusteella mahdot-
toman suurelta ponnistukselta.  Sen vuoksi pakkasin tavaroitakin oi-
keastaan turhankin paljon.

Myös kaakelien, pesualtaiden ym. tarvikkeiden valinnat tuotti-
vat aluksi vaikeuksia, koska en halunnut ottaa kylpyhuoneeseen ja 
WC:hen tarjottuja perusratkaisuja. Niissä olisin toivonut, että asuk-
kaille olisi ollut enemmän neuvontaa tarjolla. Naapureilta sain kyllä 
vihjeitä, ja sitten hyviä vaihtoehtoja olikin jo tosi monenlaisia.

Neuvoksi antaisin putkiremonttiin valmistautuvalle, että suhtautu-
kaa rauhallisin mielin tulevaan koettelemukseen, ei se loppujen lo-
puksi ollutkaan niin kauhean iso projekti kuin yleensä annetaan ym-
märtää.

 

Emma Junnila

Asuin kotona koko remontin ajan. 
Ajattelin etukäteen, että tulee vai-
keat ajat. Päivät menivät suju-
vasti, koska vietin ajan kirjastos-
sa opiskellen. En kuitenkaan suo-
sittele, asuminen putkiremontin 

keskellä vaatii seikkailumieltä. Olen itse ollut partioleireillä ja 
ajattelin siksi selviäväni. Ellei ole sellaista kokemusta, tulee 
yllätyksenä,  kuinka vaikeaa leiriolosuhteissa asuminen on.

Wc:hen ja suihkuun menin ulkokautta. Näillä reissuilla 
täytin aina vesipullon. Söin muualla, ettei tulisi tiskiä. En-
nen kuin tulin kotiin, huolehdin aina, että kävin viimeiseksi 
WC:ssä ja täytin vesipullon.

Ennen remonttia pakkasin tavarani makuuhuoneeseen, 
sängyn siirsin olohuoneeseen ja sohvan muovilla päällystet-
tynä makuuhuoneeseen. Asuin olohuoneessa.

Seurasin remontin edistymistä päivittäin. Tulin kotiin ja ih-
mettelin miten vähän remontti oli edistynyt. Jos käy viikon 
välein, edistymisen huomaa paremmin.

Putkiremonttia ei kannata liikaa pelätä, ongelmia tulee 
aina (kuten lisäkustannuksia). Näihin ei voi itse vaikuttaa, 
remontti etenee omalla painollaan. Jälkeenpäin ajateltuna 
kokemus oli hyvä. Remontin aikana ajatteli, ettei tämä lopu 
koskaan, kolme kuukautta tuntui pitkältä ajalta. Kuitenkin se 
meni aika helposti.

keskellä vaatii seikkailumie

Jokke Toivonen

Putkiremontti on jokaiselle sen ko-
keneelle aikamoinen painajainen 
sekä taloudellisesti että henkisesti.  
Jouduin itse pakosti asumaan sen 
kaksi ja puoli kuukautta täyteen 
pakatuiden Chiquita-laatikoiden 
keskellä.

Kylpyhuone oli tyhjennettävä täysin, koska kaikki pinnat 
ja kalusteet pantiin uusiksi. Keittiönkin tyhjensin kokonaan, 
paitsi yksi yli kaksimetrinen lipasto jäi sinne, koska ei ollut 
paikkaa mihin olisin sen kantanut. Onnistuin teippaamaan 
sen ympärille muovin, joten se säilyi todella hienosti koko 
remontin ajan, eikä pölyyntynyt. Olohuone ja makuuhuone 
muovitettiin umpeen läpinäkyvällä paksuhkolla muovilla ja 
niihin asennettiin Clas Ohlsonilta ostettu vetoketju-ovi, koska 
se kuulemma on markkinoiden paras. Se muoviseinä piti tosi 
hyvin pölyn poissa ”asumistiloista”. Mikroaalto-uunin toin 
makuuhuoneeseen ruoan lämmitystä varten, koska en ha-
lunnut tehdä remontin aikana ruokaa pölyisessä keittiössä. 
Kaikki kuivaruoat olivat laatikoissa makuuhuoneessa, mutta 
jääkaapin ja pakastimen onnistuin pitämään hienosti kylminä 
keittiössä, vaikka oli jopa kuuden tunnin sähkökatkoksia. Ker-
takäyttöastiat nousivat arvoon, kun ainoa mahdollisuus tis-
kata astiat oli taloyhtiön suihkutilat.

Tein makuuhuoneessa töitä tietokoneella melkein päivit-

 
  
 
 
 

jatkuu seuraavalla sivulla...

Teksti ja kuva Jokke Toivonen

Kuva Anna-Lisa Korhonen

Kuva Marjatta Tahvanainen

Kuva Marjatta Tahvanainen
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Pihlajiston 
kerhohuone on 
nuorten MESTA
TEKSTI ja KUVAT: Eila Kauppinen

Pihlajiston nuorisotalo Mesta on alueen nuorille tarkoitettu paik-
ka, jossa voi hengailla kavereiden kanssa. ”On kiva nähdä kave-
reita ja tutustua uusiin ihmisiin”, Suvi ja Jasmin kertovat. Poikien 
mieleen taas on erityisesti jalkapallo ja päivät kuluvatkin usein 
sen parissa. Saska kertoo, että ”kivointa on kuunnella musiikkia”.

Mesta on suunnattu 3-6 luokkalaisille ja tarkoituksena on tar-
jota mukava ympäristö ajanviettoon. Talolta löytyy mm. kikkeri, 
sekä uusimmat Play Station -pelit. Vapaamuotoisen ajanvieton 
lisäksi viikkotarjontaan kuuluu myös monenlaista ohjelmaa, jo-
hon on helppo osallistua: kaksi kertaa kuussa tanssitaan discos-
sa ja askartelukerhossa valmistellaan Halloween Discoa varten 
kauhujen taloa. Leipurin taitoja harjoitellaan torstaisin kokkiker-
hossa ja leffakerho kokoontuu iltojen pimetessä. Lomaviikolla 
pelattiin bingoa. Ohjelma ja retket toteutetaan nuorten kanssa 
ideoiden.

Tänä syksynä nuoret pääsivät ensimmäistä kertaa viettämään 
yön nutalla, mitä oli toivottu jo pitkään. Alkuillasta aika kului 
nuorisopuistossa erilaisten ryhmäleikkien ja makkaran grillauk-
sen parissa. Yöllä valkokankaalta katseltiin elokuvia. Suurimman 
suosion kuitenkin saavutti Singstar-peli ja laulu raikasi aamuun 
asti. Nukkuminen ei monia kiinnostanut. ”Kaikkein hauskinta oli 
valvoa koko yö”, nuoret kertovat.

Suvi ja Jasmin 
kokkikerhossa.

Pihlajiston kerhohuoneen Mestan virallinen logo.

täin, mutta jatkuvat porakoneiden jytinät ja muu pauke häiritsi-
vät oleellisesti keskittymistä ja aiheuttivat jonkin asteista hulluksi 
tulemisen oireita. Jospa olisin silloin tajunnut yrittää potilaaksi 
mielisairaalan pehmustettuun huoneeseen, jossa ei olisi kulunut 
minkäänlaisia ääniä, niin olisinkohan ollut vähän onnellisempi? 
Eipä sitä tiedä sitä, että olisivatko hyväksyneet putkiremonttist-
ressipotilasta hoitoon, mutta ajatuksena oli näin jälkeenpäin ihan 
mielenkiintoinen.

Yritin välillä jopa nukkua väsymystäni pois päiväunilla, kun tie-
sin, että työmiehillä oli yleensä samaan aikaan ruokatunti, mutta 
aina löytyi joku hemmetin rikkuri, jotka ei kunnioittanut siestaa. 

Koska vettä ei tullut koko remontin aikana kotiini, niin jouduin 
hakemaan taloyhtiön suihkusta vettä muovipulloihin juomista var-
ten. Aamuisin meille kaikille remonttihelvetissä asuville tuli melko 
samaan aikaan tarve vessan pytylle, joten välillä joutui jopa jo-
nottamaan, vaikka vessoja oli käytössä kolme. Me pojat olemme 
tottuneet ainakin jossakin elämän vaiheessa pissaamaan hanka-
lissakin olosuhteissa, joten tähän löytyi oiva ratkaisu bensa-ase-
mien roskiksista haetuista pissapoika-kanistereista, jotka on hyvä 
säilyttää varsinkin kylmään vuodenaikaan parvekkeella. 

Selvisin putkiremontista loppujen lopuksi aika lievin henkisin 
vaurioin.

Putkiremontti koiran 
silmin ja ajatuksin 
–  kirjoittajina  labra-
dorinnoutajat Poju ja 
Aura

Ihmiset luulevat, ettemme me 
koirat ymmärrä putkiremontista mitään, mutta väärässä ovat!

Mehän ymmärsimme kupletin juonen heti, kun mamma alkoi 
huolestuneen oloisena pakata astioita laatikoihin. Pihalta kuu-
lui kummallisia ääniä, rapussa liikkui outoja ihmisiä, ovikello soi 
usein ja meidän piti aina mennä ovelle tarkistamaan tulijat. Se oli 
kivaa, kun kaikki rapsuttelivat meitä! Ihmisten puheessa toistui 
sana ”evakko”. 

Kun remontti lähestyi, mamma pakkasi meidät ja tarpeelliset 
tavarat - kuten meidän ruokalaatikkomme ja – kuppimme - au-
toon ja ajelimme kuukaudeksi asumaan Roihuvuoreen. Siellä oli 
kivaa lenkkeillä, oli paljon kevään hajuja nuuskittavina ja heti kun 
jää alkoi sulaa Strömsinlahdelta, kävimme uimassa. Olimme siis 
”evakossa”.

Kuukausi kului nopeasti. Oli uusi muutto edessä, sillä evak-
kotalossa alkoi hissiremontti, emmekä olisi voineet kävellä kah-
deksanteen kerrokseen ylös ja alas monta kertaa päivässä! Tästä 
muutosta pidimmekin kovasti, lähdimme nimittäin mökille Pusu-
laan! Siellä sai juosta pitkin metsää ja kaivaa pihalla kuoppia. Se 
oli  koirien elämää, oikeaa  koirien  evakkoretkeä,  kaukana putki-
remontin metelistä ja pölystä! 

Pari kertaa kävimme kurkistamassa putkiremontin edistymis-
tä. Koti tuoksui kummalliselta ja siellä oli muovia joka paikassa. 
Ei siellä olisi silloin ollut hyvä olla. Mökillä me raportoimme peu-
rojen menoa. Pikkuisen  jännitti, kun mamma kertoi, että lähellä 
asuu ilves pentujensa kanssa........

–

Teksti Serena Karlsson, kuva Anna-Lisa Korhonen
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vuokrata paikan joko viikoksi tai niin pit-
käksi aikaa kuin myytävää riittää. Meil-
lä onkin muutamia vakioasiakkaita, jot-
ka vuokraavat paikkaa jatkuvasti ja ovat 
olleet alusta asti mukana. Tämä kertoo 
asiakkaiden tyytyväisyydestä toimintaan. 
Toinen vaihtoehto on, että asiakas tuo 
tarpeettomat tavarat meille 50/50-so-
pimuksella eli me varaamme asiakkaal-
le paikan, hinnoittelemme tavarat ja 

myymme ne.  Saamme yrityksen pyörit-
tämiseen puolet asiakkaan myynneistä, 
eikä tästä koidu asiakkaalle muita kulu-
ja. Tämä onkin melkein suositumpi tapa 
tänä päivänä, koska asiakkaat kokevat 
sen vaivattomammaksi, kun ei tarvitse 
itse hinnoitella tuotteita. Emme ole ha-
lunneet ottaa myyntiin uutta tavaraa ns. 
kiinakrääsää, jota tänä päivänä löytyy 
useilta itsepalvelukirppareilta. Tarjoam-
me mieluummin tilat ihmisille, joilla on 
kotonaan paljon turhaa tavaraa, joista he 
haluavat päästä eroon.

Otimme myös heti alusta asti käyttöön 
nykyaikaiset varaus- ja kassajärjestel-
mät. Asiakas voi tehdä paikkavarauksen 
netissä ja seurata myös omia myynte-
jään sitä kautta. Hintalaput tulostetaan 
EAN-koodilla varustettuihin tarralappui-
hin. Asiakkaat voivat halutessaan myös 
kirjoittaa kotona hintalappuja valmiiksi 
nettiin omille sivuilleen. Tarrojen tulostus 
tehdään aina meidän omalla printterillä. 
Asiakkaat ovat antaneet todella paljon 
kiitosta mahdollisuudesta maksaa pank-
ki- ja luottokorteilla, se on myös tätä päi-
vää.

Panostamme hyvään palveluun ja miel-
lyttävään tunnelmaan. Toivotamme kaik-
ki lähialueen asukkaat ja tietysti kauem-
paakin tulevat tervetulleiksi itsepalvelu-
kirpputorillemme, www.varaakirppis.fi .

TEKSTI: Tarja Erholz
KUVAT: Timo Salminen

Kierrätys on tätä päivää

Olemme avanneet viihtyisän ja valoisan 
itsepalvelukirpputorin Pihlajistossa, Sal-
pausseläntie 11, entisessä kauppakiin-
teistössä. Meidät tunnistaa helposti va-
raakirppis.fi  - ikkunatarroista. Toiminta 
käynnistyi huhtikuussa 2014. Lähiympä-
ristö on ottanut meidät kiitollisena vas-
taan ja on oltu iloisia siitä, että paikalle 
avattiin juuri itsepalvelukirpputori. Ha-
luammekin tehdä tästä alueen asukkail-
le viihtyisän paikan, jossa voi piipahtaa 
vaikka joka päivä ostoksilla tai kahvil-
la tai tuoda omat tarpeettomat tavarat 
myyntiin.

Meillä on yli 200 myyntipaikkaa ja li-
säksi arvotavaroille vitriini. Nykyaikai-
set varashälytinjärjestelmät ja kamera-
valvonta luovat turvallisuutta. Halusim-
mekin heti alusta asti kiinnittää myös 
tähän huomiota, jotta asiakkaat koke-
vat paikan luotettavana ja turvallise-
na. Varkaustapauksia on todella vähän. 
Meillä on kaksi tapaa toimia, asiakas voi 
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Retket TEKSTI ja KUVAT: Anna-Lisa Korhonen

Tervasaaressa 
komean tervatun 
aluksen edustalla 
edustavia miehiä.

Laajaan Hamina-Kotka satamaan tutustuimme mereltä 
käsin m/s Viklalla risteillen.

Lounaan nau-
timme ravintola 
Kamussa.

Haminan ympyräkaupunkiin tu-
tustuimme kävellen apteekkarin 
vaimon Wilhelmiina Nymalmin 
(Tuula Kantola) opastamina.Retkeläiset kauppiaan-

talonmuseon pihassa. 
Kuvassa mukana 
oppaamme Thyra-neiti 
(Taina Parikka). Museo 
sijaitsee 1841 raken-
netussa hirsirakennuk-
sessa. Saimme tutustua 
1900-luvun alun 
suomalais-venäläiseen 
kauppiasperinteeseen.

Kulttuurimatka Haminaan toukokuussa

6

Kuvasatoa syysjuhlasta Salpausselän leikkippuistossauistossa

 Poliisisoittokunnan Nallekopla viihdytti lapsia.
Poliisien oma leijona.

Royal Bollywood Dance Group.

Liikennekaupungin 
polkuautot olivat suosittuja. 
Silja Muuri-Möykky vastasi 
järjestyksestä.

Pelle Kaija Pum esiintyi.

Kaarin Taipale piti juhlapuheen, 
tässä juontaja Mauri Tahvanaisen 
seurassa.

Kuva Anna-Lisa Korhonen

Ku
va

 L
au

ri 
Pe

rh
o 

Kuva Lauri Perho 
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Elokuun lopulla avasi oven-
sa Pikku Peto -niminen lem-
mikkitarvikekauppa entisen 
kampaamon tiloissa, osoit-
teessa Salpausseläntie 16 
(päiväkoti Aulangon vieres-
sä). Itsekin kissanomistaja 
ja eläinten ystävä Pia Eske-
lilä on alalla uusi yrittäjä. Pia 
tuntee Pihlajiston entuudes-

taan hyvin, hän on käynyt Pihlajiston ala-astetta ja ylä-
asteen Pihlajamäessä. 

Äitiyslomalla ja hoitovapaalla ollessaan Pia miet-
ti mihin seuraavaksi ryhtyy. Hän oli ennen äitiyslomaa 
tietoliikenneoperaattorilla myynnintukitehtävissä. Siel-
lä työt olisivat jatkuneet, mutta hän halusi nyt jotain 
aivan uutta. Niin kypsyi ajatus omasta yrityksestä. Hän 
on myymälässään keskittynyt kissojen ja koirien ruokiin 
ja tarvikkeisiin.

Asiakkaita on syksyn mittaan tullut hiljalleen, kanta-
asiakkaitakin on jo muodostunut. Pia kokee, että hänet 
on otettu hyvin vastaan. Alueen asiakkaille myymälä on 
lähellä, ei ole pitkää matkaa kantaa tavaraa kotiin.

Pia on viihtynyt hyvin, hän tuntee kuin olisi tullut ko-
tiin. Hän toivottaa kaikki tervetulleeksi rohkeasti tutus-
tumaan Pikku Petoon, ja ottaa mielellään vastaan toi-
veita ja ehdotuksia tuotteiden ja palveluiden osalta. 

Kulmilta

Uusi yrittäjä PihlajistossaUusi yrittäjä Pihlajistossa
Teksti Elisa Lehtonen, kuva Anna-Lisa Korhonen

Lauantaina 29.11. klo 11-13 kirjastossa askarrellaan. 
Lapsille tarkoitetussa askartelutuokiossa tehdään joulukortteja ja muuta jouluista. 

Perjantaina 12.12. klo 10-14 vietetään Lucianpäivän juhlaa. 
Koko Viikin Infokeskuksen yhteisessä tapahtumassa on lauluesityksiä ja 
paikalla käsitöiden, jouluherkkujen ja muiden lahjatavaroiden myyjiä. 

Viikin kirjaston lukupiirin kokoontumiset ovat keskiviikkoisin 5.11. ja 3.12. klo 17-18.30. 
Lukupiirin elokuvaillassa 17.12. esitetään Persepolis -elokuva klo 17 alkaen.
Lukupiirin ensi vuoden kokoontumiskerrat ovat 4.2., 4.3., 8.4. ja 6.5. 
Suositussa Novellikoukussa vietetään iltaa käsitöiden ja novellien parissa. 
Vuoden viimeinen kokoontuminen on keskiviikkona 26.11. klo 18-20.  
Ensi vuoden kokoontumiskerrat ovat 28.1., 25.2., 25.3. ja 22.4.
Satutunnit jatkuvat keskiviikkoaamuisin klo 10.00 14.12. asti ja 
käynnistyvät vuodenvaihteen jälkeen 4.2.
Tabletlaitteiden sekä älypuhelinten opastukset jatkuvat helmikuusta alkaen. 
Tämän vuoden viimeinen opastus on 20.11. klo 13-15.
 
Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa, Viikinkaari 11. www.helmet.fi /viikinkirjasto

Viikin kirjastossa tapahtuuViikin kirjastossa tapahtuu

Otsikon kirppari on nyt järjestetty Pihlajistossakin kolme kertaa. 
Vielä ei kovin monia myyjiä ole saatu liikkeelle ja asiakkaatkin ovat olleet olleet 
harvassa, koska samana päivänä on ollut niin paljon tapahtumia muu-
allakin kaupungissa. Teemme kuitenkin tapah-
tumasta perinnettä, ja toivomme että se saa 
ihmiset muistamaan päivän ja siivoamaan 
kaappeja ja varastoja hyvissä ajoin ennen kirp-
paripäivää. Kotikylän kirpparille on helppo au-
tottomankin tuoda tavaransa myyntiin, kun 
matka ei ole pitkä, eikä myyntipaikka maksa 
mitään. Lisäksi sijainti on Pihlajiston parhaim-
mistoa, mitä näkyvyyteen tulee. Olemme myös 
saaneet Varaa kirppis - myymälältä hyviä tar-
jouksia myyntipaikoista, mikäli tavaraa jää, sen 
voi helposti siirtää ostarin kirpparille myyn-
tiin. Tervetuloa taas myymään ja ostamaan! 

Seuraava Siivouspäivän kirppis on 23.5.2015. 

Siivouspäivän kirpputoriSiivouspäivän kirpputori
Teksti ja kuva Anna-Lisa Korhonen

Siivouspäivää vietetään viikon 21 lauantaina, eli touko-
kuussa viikkoa ennen koulujen päättymistä, ja elokuun 
viimeisenä lauantaina.
Siivouspäivän historia ja muuta sen ympärille kehitettyä 
toimintaa voi tutkia netistä www.siivouspaiva.com. Fa-
cebookissakin tapahtuma löytyy.
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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. 

• jalkahoito • jalkaterapia • kosmetologiset palvelut  
• osteopatia • kuivakuppaus   Myös kotikäyntejä!

TARJOUS! Kosmetologi; jalka- + kasvohoito 99e 
          (hoidot samalla kertaa otettuna)

Graniittitie 1 C (katutaso Ostaria vastapäätä), 00710 Helsinki
Puh. 09 387 9878    www.rajakaski.fi     

TERVETULOA! KUNNON HOITOON!

PIHLAJAMÄEN FYSIOTERAPIA
 & HIERONTA  &  AKUPUNKTIO

AR-Neliöt Oy LKV
os. Graniittitie 1, 00710 Helsinki, Pihlajamäki

Puh. 0400 489 609 Antti Rajakaski
LKV-kiinteistövälittäjän tutkinto

TUTKIMUS · SUUNNITTELU · VALVONTA

20 VUOTTA RAKENNUSSUUNNITTELUA

www.arkkitehtuuritoimistovisio.fi

RAKENNUSSUUNNITTELUA
RAKENNESUUNNITTELUA
PÄÄSUUNNITTELUA
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA
ENERGIATODISTUKSET

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

Puustellinpolku 12, 00410 Helsinki
P. (09) 871 1281 F. (09) 757 2008
toimisto@arkkitehtuuritoimistovisio.fi

Hyvä Pihlajisto-Viikinmäen asukas, lämpimästi tervetuloa mukaan 
kotiseurakuntasi joulunajan tapahtumiin ja muuhun toimintaan! 

Joulunaika Pihlajiston seurakuntakodilla, Tiirismaantie 4                                                                                           
Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut 
klo 15. Glögi- ja piparitarjoilu.                                                                                       
To 11.12. Koko perheen joulutuunajaiset klo 17-19.30. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset riitta.koivisto@evl.fi .                                                                                     
To 18.12. klo 11-13 Joulupuuroa ja -lauluja Pihlajiston ostarilla.  

Pihlajiston seurakuntakodin viikkotoiminta                                                                                                                     
Sunnuntaisin klo 10 Pyhäkoulu.                                                                                                                                       
Maanantaisin klo 10.30 Muskari (0-3v), klo 15 Askartelukerho (7-12v), 
klo 18 Naisten raamattupiiri (parilliset viikot).
Tiistaisin klo 9.30 Perhekerho, klo 13 Käsityökerho (parilliset viikot).                                                                                           
Keskiviikkoisin klo 10-11 Diakoniatyöntekijän puhelinaika, p. 09 2340 4480.                                                                                       
Torstaisin klo 13-15 Asukaskahvila Olohuone.                                                                                                                     
Perjantaisin klo 9-11 Päiväkerho (3-6v). 

Viikinmäen kerhohuone, Harjannetie 44                                                                                                            
Keskiviikkoisin klo 9.30 Perhekerho, klo 17-18 Puuhakerho (7-12v), 
klo 18.30 Naisten iltahetket kerran kuussa, yleensä 1.vko. 
Tied. paula.narhi@evl.fi , p.050 563 8181.                                                                                                 
Keskiviikkona 10.12. klo 18-20 koko perheen laulu- ja glögihetki alueen asukkaille. 
Tule tapaamaan seurakuntasi työntekijöitä ja nauttimaan jouluisesta tunnelmasta.    

Pihlajiston ja Viikinmäen alue on osa Malmin seurakuntaa ja Pihlajamäen seura-
kuntapiiriä. Kotikirkkosi on Pihlajamäen kirkko, Liusketie 1, p. 09 2340 4477. Kaikki 
seurakuntapiirin tapahtumat löydät Kirkko- ja Kaupunki -lehdestä, 
verkosta www.malminseurakunta.fi , Facebookista Malmin seurakunta/Pihlajamäen 
kirkko tai blogistamme http://stpihlis.blogspot.fi . 

Toivotamme sinulle ja läheisillesi 
rauhallista ja siunattua joulua!        

”Meille on syntynyt Vapahtaja.” 
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Teemme kukkasidontatöitä  
kaikkiin tilaisuuksiin!

Viikintori 3, 00790 Helsinki
viikki@kaivokukka.fi, puh. 0207 528 588

LVI-saneeraukset ammattitaidolla

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

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

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!
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Hyvää talvea!
Terveisin Kimmo ja Paula

Sivuapteekin väki toivottaa 
asiakkailleen Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2015!

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
050 386 669

Aira Reinikka
Myyntipäällikkö, LKV

050 431 9770

Niina Raatikainen
Myyntineuvottelija

050 303 7636

Carita Piippo
Yrittäjä, toimitusjohtaja 

YKV, LKV
0500 814 664

Sauli Enbuska
Myyntineuvottelija

050 386 6666

Laura Mäkinen
Myyntineuvottelija, 

Oikeusnotaari
040 720 4740

Matti Marttila
Myyntineuvottelija

040 734 2633

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


