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Kampaamoleikkaus 30€
Parturileikkaus 25€

Soita ja varaa aikasi
numerosta 040 1258761 tai
netissä www.robertpk.fi
Liikkeemme sijaitsee osoitteessa
Salpausseläntie 18, Helsinki.

Pääkirjoitus

syksyllä 2017

Taas olemme syksyssä, kesä meni kesää odotellessa. Pihlajiston palveluissa on tapahtunut muutos,
kirppis ei saanut jatkaa vaan tilalle tuli kuntosali. Tätä lukiessa uusi Fit Pihlajisto on jo avannut ovensa. Muuten tilanne Pihlajistossa on ennallaan. Viikinmäen länsiosaan, Lahden tien kupeeseen on vihdoinkin tulossa kauppa. ”HOK on tehnyt kaupan tontista pitkäaikaisen vuokrasopimuksen kaupungin
kanssa ja hankkeella on rakennuslupa. Viikinmäen Alepan rakentaminen alkaa vuoden lopulla.” Näin
vastasi Kimmo Kuisma kaupunginkansliasta kyselyyni.
Kuten lehdessä muualla kerrotaan, Mesta on pessyt kasvonsa ja toiminta laajentunut. Asukasyhdistyksessä huolemme on nuorempien toimijoiden puuttuminen. Asukasyhdistyksen hallituksen
keski-ikä on aika korkea. Onneksi saimme keväällä uutta, nuorempaa verta tasapainottamaan tilannetta. Kaipaamme toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi mukaan innokkaita toimijoita. Torstain keittolounas Café Mestassa on kovin suosittu. Cafén pitäjät tarvitsisivat apuvoimia. Kun yksi on pois, kaksi
muuta ovat helteessä. Jos tunnet, että haluaisit auttaa vaikkapa silloin tällöin, ota yhteyttä. Tämän
lehden päätoimittajaa olemme hakeneet jo pitkään. Olisiko nuorempien vuoro astua remmiin? Kuka
rohkea uskaltaa ilmoittautua mukaan riveihimme?
Kuten aina ennenkin kiitän kaikkia lehden tekoon osallistujia ja ilmoittajia. Tässä numerossa on
monta uutta avustajaa, otamme edelleen vastaan kirjoituksia ilomielin. 
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Asukaslehti on myös luettavissa
nettisivuillamme www.pihlajisto.fi

Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry
Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry on perustettu vuonna 1993.
Yhdistyksen tavoitteena on asukkaiden asuinympäristön, elinolojen sekä sosiaalisten olosuhteiden kehittäminen ja
parantaminen järjestämällä erilaista toimintaa ja asukastilaisuuksia, julkaisemalla asukaslehteä sekä vaikuttamalla
viranomaisiin Pihlajiston ja Viikinmäen asioiden hoitamiseksi. Asukasyhdistyksellä ei ole jäsenmaksua, eikä
yhdistykseen tarvitse erikseen liittyä. Käytännössä jokainen Pihlajistossa ja Viikinmäessä asuva on yhdistyksen jäsen.
Kaikki ovat tervetulleita yhteisille retkille, illanviettoihin ja kokouksiin.
Samoin yhdistyksen organisoimat yhteiset projektit ja tapahtumat ovat kaikille tarkoitettuja.
Tervetuloa mukaan!

HALLITUS 2017:
Marjatta Tahvanainen, puheenjohtaja
marjatta.tahvanainen@gmail.com
Eeva-Liisa Arola
Toivo Berg, toiminnantarkastaja
topi.berg@gmail.com
Marjut Heiskanen,
marjutheiskanen@hotmail.com

Anna-Liisa Järvo, annjarvo@welho.com
Anna-Lisa Korhonen, sihteeri
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Armi Kuusela, armi.kuusela@kotiportti.fi
Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi
Silja Muuri-Möykky, sic@elisanet.fi

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

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

Aurora Reinhard, aurora@muu.fi
Sulo Sallinen, sulo.sallinen@hotmail.com
Terttu Tiitinen, varapuheenjohtaja
tertiiti@welho.com
Mirjam Vihavainen, rahastonhoitaja
mirjam.vihavainen@gmail.com
Eila Hörkkö, toiminnantarkastaja
eila.horkko@kolumbus.fi

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

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

paino: Rauman Painopiste Oy

Tate Sundell, tate.sundell@luukku.com
Nettisivujemme QR-koodi
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Puheenjohtajan terveiset
Eräs asia tulee vastaani jatkuvasti ja hämmästyttää sekä itseäni että myös keskustelukumppaneitani. Asukasyhdistys on toiminut alueella jo vuodesta 1993 lähtien ja Mestassakin nyt jo aika kauan, mutta monilla ihmisillä on se käsitys,
että asukasyhdistys on sama kuin ” kaupunki”. Monet asukkaat asuvat kaupungin omistamissa taloissa ja maksavat vuokraa
kodistaan kaupungille. Niin myös asukasyhdistys maksaa vuokraa kaupungille sen omistamasta liikehuoneistosta, joka on nimeltään
Asukastalo Mesta. Samoja kaupungin vuokralaisia ollaan.
Asukasyhdistyksessä asioita hoitaa sen hallitus, jonka jäsenten nimet löytyvät edelliseltä sivulta Asukasyhdistys hoitaa itse vuokran lisäksi
kaikki Mestan käyttökulut siivouksesta ja sähköistä vessapapereihin asti. Tähän kaikkeen yhdistys saa kaupungilta avustusta, mutta mm. sillä
edellytyksellä, että se myös hankkii itse rahaa toimintaa varten. Siksi tilojen varaamisesta omaan käyttöön otetaan pieni maksu kulukorvauksena. Oma käyttö tarkoittaa omia tai lasten synttärijuhlia, yhdistysten kokouksia, yhtiökokouksia ja sen sellaisia. Kaikille avoimiin tilaisuuksiin voi
tietenkin tulla ihan ilmaiseksi tai muutenkin käymään sekä keittopäivinä, tiistaisin ja torstaisin syömään. Keitoista kyllä pitää maksaa omakustannushintana pieni korvaus. Keväällä lopetetun seurakuntakodin kerhot ja soppakeittiö ovat siirtyneet Mestaan. Samoin siirtyy alueen Itsenäisyyspäivän juhla, joka siis nyt vietetään Suomen 100-vuotisjuhlan merkeissä.
Me hallituksen jäsenet ja monet muutkin ihmiset, teemme vapaaehtoistyönä kaiken sen mitä tällä alueella ja Mestassa touhuamme, emme
siis saa siitä mitään korvausta. Esimerkkinä siitä on tämä lehti kädessäsi, sekin on toimitettu kokonaan vapaaehtoisin voimin. Järjestämme esim.
teatteriretkiä, joista myös hallituksen jäsenet maksavat itse. Retkikuluja ei makseta saamastamme avustuksesta, vaan itse hankkimistamme tuloista koska se on meiltä muuten ”kiellettyä” toimintaa.
Kesällä hallituksen jäsenet avustajineen tekivät remontin ja muutenkin uudistivat Mestan ilmettä hankkimalla uusia käytettyjä huonekaluja
ja osin lahjoitettujakin. Kesken maalaustouhujen Pihlajistossa tapahtui surullinen tapahtuma, joka järkytti ainakin paikallisia asukkaita. Kaupungin viranomaiselta oli tullut käsky mennä ja kaataa kaupungin kaunein vaahtera, Pihlajiston ylpeys. Meidän reportterimme lähetettiin heti
paikalle. Meillä on muistona tästä tapahtumasta 101 valokuvaa, joista 1 nähdään jo kansikuvassa. Vaahtera oli Helsingin nimikkopuu ja se oli
rauhoitettu Luonnonsuojelulain nojalla. Ei kai tässä voi muutakaan kuin onnitella kaupunkia virkamiehen päätöksenteon ripeydestä. Vaahteramme tynkä on ystävällisesti tarjonnut kasvualustan emopuuna pihlajalle. Pimeällä sitä valaisevat komeasti ne kaksi suurta valonheittäjää,
jotka ovat jo vuosia odottaneet jotain tärkeätä tehtävää. Luistinrataa ei nimittäin ole vieläkään kuulunut meidän alueemme lapsille. Toisikohan
koulun tuleva remontti jälleen uutta toivoa sillekin ajatukselle. 
Hyvää itsenäisyyspäivää!
Marjatta Tahvanainen

Sisältö:

Kannen kuva: Vaahtera
Kuvaaja Ari Vihavainen
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Tiirismaantien pysäköintikannen
peruskorjaus
TEKSTI: Tiina Niklander
KUVAT: Urakan valvoja Juha Palomäki

Asukkaiden kannalta pysäköintikannen peruskorjaus ei ole ihan pikkujuttu. Mihin laitetaan autot? Kuinka kauan se kestää? Paljonko
se maksaa? Nämä ja monet muut kysymykset
olivat esillä, kun hanketta esiteltiin eri vaiheissaan yhtiökokouksissa. Kolmen taloyhtiön yhteishanke tuo vielä omat mutkansa
kuvioihin, kun kaikki päätökset pitää tehdä
kaikissa yhtiöissä. Yhdenkin yhtiön kielteinen
päätös oli siirtänyt hanketta taas eteenpäin.
Nyt kuitenkin kolmen taloyhtiön yhteisen
pysäköintikannen peruskorjaus on tehty ja
autotkin pääsivät takaisin lokakuussa 2017.
Tähän tilanteeseen pääseminen on ollut pitkä prosessi. Viimeisten vuosikymmenten aikana taloyhtiöt ovat teettäneet useita erilaisia kuntoarvioita, joilla pyrittiin arvioimaan
tarvittavan peruskorjauksen laajuutta, ajankohtaa ja tulevia kustannuksia. Viimeisimmän kuntoarvion mukaan odottaa ei enää
voinut, jos aiotaan korjata eikä rakentaa uusi.
Koska korjaaminen oli selvästi edullisempi
vaihtoehto, kaikkien taloyhtiöiden yhtiökokoukset päättivät, että lähdetään peruskorjaamaan.
Periaatepäätösten jälkeen korjausprojekti eteni varsin normaalisti. Ensin teetettiin
hankesuunnitelma ja valittiin projektipäällikkö. Sitten teetettiin toteutussuunnitelma
ja lopulta varsinainen korjausurakka kesällä
2017. Aikaa koko tähän prosessiin meni muutama vuosi ja asioita käsiteltiin useammassa
yhtiökokouksessa kaikissa taloyhtiöissä.
Korjauksen aikaiset pysäköintijärjestelyt
huolestuttivat erityisesti autojen omistajia etukäteen. Kansilla on kuitenkin paikkoja yli sadalle autolle. Nämä autot piti saada
mahtumaan johonkin yli puoleksi vuodeksi.
Kaikkien taloyhtiöiden isännöitsijät venyivät ihmeisiin ja lopulta kaikkien huoneistojen ainakin yhdelle autolle löytyi paikka eri
pysäköintialueilta Pihlajiston ja Viikinmäen
alueelta. Osaan paikoista oli huomattavan
pitkä matka, mutta se vain täytyi remontin
aikana sietää. Koska kadunvarsilla oli suh-

teellisen väljää, niin osa autojen omistajista
päätyi lopulta kuitenkin pitämään autoa kadun varrella.
Ehdottomasti isoin ongelma remontista
aiheutui lopulta Tiirismaantie 6:n asukkaille,
joiden koko piha-alue muuttui yllättäen remonttialueeksi, kun alkuperäiset 70-luvulla
tehdyt tukirakenteet eivät pitäneet maata
paikoillaan autokannen tarvitsemien kaivausten vuoksi. Näin remontti laajeni Tiirismaantie 6:n pihalle, jonne rakennettiin uusi
iso tukimuuri pitämään piha-alueen maat
jatkossa poissa pysäköintikannelta.
Vaikka pysäköintipaikkojen koko ei kasvanutkaan, niin saimme kuitenkin muilta
ominaisuuksiltaan uudistetut pysäköintipaikat. Aiemman keskuskellon sijaan jokaisella
paikalla on oma kello, jolla voi säätää auton
lämmitysajankohdan itselle sopivaksi. Yläkannelta ei enää jatkossa tule vettä alemmille kansille, vaan sadevesi menee suoraan
viemäreihin. Ramppeihin tuli sulanapitolämmitys ja tolppiin suojanauhoja ovien kolhiutumista estämään. Lisäksi varmistimme, että
osan paikoista voi tulevaisuudessa vaihtaa
helposti sähköauton lataukseen sopivaksi.
Toki tämä tapahtuu asukkaan omalla kustannuksella, mutta nyt taloyhtiöissä on tarvittava tieto asiasta.
Koska kansi on puiston vieressä, suunnitteluvaiheessa kaupungin arkkitehtien kanssa neuvoteltiin parhaista keinoista ilkivallan
torjumiseksi. Heidän suosituksestaan yhtiöt
päättivät panostaa verkkoseinien sijasta valaistukseen. Valaistus onkin varsin voimakas
erityisesti alatasoilla, jossa ilkivaltaa on aiemmin esiintynyt.
Tiiriskujan varrella ollut keramiikkatyö,
joka on osa Pihlajiston Kalevala aiheista
mosaiikkipolkua, otettiin talteen peruskorjauksen ajaksi ja palautetaan paikoilleen taas
remontin jälkeen. Teoksen irrotuksen ja kiinnityksen hoitavat Metropolian konservoinnin
oppilaat. 
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Tehtävänä Viikki ja Viikinmäki
– Heikki Rinteen haastattelu
TEKSTI ja KUVA: Erkki Korhonen

Monet alueemme asukkaat tuntevat jo ennestään Viikin aluerakentamisprojektin johtajan, Heikki Rinteen esittelytilaisuuksista,
joita Pihlajiston asukasyhdistys ja kaupunki
ovat järjestäneet. Heikki on itsekin asunut
uransa alkuvaiheissa Pihlajistossa ja myöhemmin Pihlajamäessä. Siirryttyään viisi
vuotta sitten eläkkeelle projektinjohtajan
toimesta hän muutti vaimonsa kanssa itsekin Viikkiin, jokerilinjan kupeeseen lähes
maalaismaisemaan. Kävin haastattelemassa
häntä lokakuun puolivälissä.
Heikki aloitti työuransa seitsenkymmenluvun puolivälissä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa, teknis-taloudellisen toimiston
suunnitteluinsinöörinä, jossa opin hänet itsekin tuntemaan. 1990 luvun alussa hän siirtyi
kaupunginkansliaan Viikin aluerakennusprojektin vetäjäksi. Eläkkeelle Heikki siirtyi projektista vuonna 2012, mutta ei ole vieläkään
– onneksi - malttanut kokonaan irtaantua lähialueidemme kehittämisestä, ja on nyt mukana Viikki-seuran edustajana eko-Viikin seurantatutkimuksessa.
Viikin projektialue on ollut laaja ja työtehtävät monipuolisia. Viikissä asuu jo noin parisen kymmentä tuhatta asukasta. Työpaikkoja on tuhansia, samoin opiskelijoita Viikin
yliopistokampuksella. Tehtävät ovat ulottuneet pienehköistä ympäristön parannuksista miljoonaluokan rakentamishankkeiden
koordinointiin. Heikki aloitti työnsä Kivikosta,
siirtyi seuraavaksi Viikkiin projektialueelle ja
on vastannut myös Viikinmäen rakentamisen
koordinoinnista. Viikissä on toteutettu myös
seudullisesti ja jopa valtakunnallisesti merkittäviä hankkeita.
Kullakin suunnittelualueella on ollut jokin
erityisteema. Viikissä sellaisia ovat olleet ekologinen rakentaminen energiansäästöhankkeineen ja viljelypalstoineen sekä puurakentaminen esimerkkinä puukerrostalot ja Viikin
hieno paanukirkko. Viikinmäessä teemana oli
kalliomaaston maisemien hyödyntäminen ja
kivinen kukkulakaupunki.
Kivikosta Heikille jäi mieleen asuntoraken6

tamisen ohella Ylläs-halli, joka yksityisyrittäjän konkurssin jälkeen onneksi jatkaa liikuntaviraston hoidossa hiihtohallina. Eko-Viikin
suunnittelu ja rakentaminen perustuvat moniin EU-projekteihin, se on kansainvälisesti
tunnettu ja siellä vierailee edelleen paljon
ryhmiä ulkomailta. Viikin Gardenian toiminta
valitettavasti lopetettiin kaksi vuotta sitten,
mutta se saa toivottavasti uuden alun uusin
voimin lähiaikoina. Viikinmäen asuntorakentamista edelsi ampumaradan lopetus ja lyijyllä saastuneen pintamaan poistaminen laajoilta alueilta.
Työssään Heikillä on ollut hyötyä aikaisemmista töistään ja kontakteistaan kaupungin
rakentamisesta vastaaviin suunnittelijoihin,
rakentajiin ja rakennuttajiin. Viikissä tärkeitä osapuolia ovat olleet myös yliopisto, valtio
ja seurakuntayhtymä. Projektissa on tarvittu
yhteistyökykyä ja neuvottelutaitoja eri ammattialojen ja intressiryhmien näkemysten
välillä - monasti myös innovatiivisia ratkaisuja. Esimerkiksi Viikinmäkeä ja Viikinrantaa halkovan sähkölinjan ilmajohtojen siirto
ja tunnelointi rahoitettiin kaavoituksella aikaansaadun tonttimaan myyntituloilla kuten
monet muutkin infrarakentamishankkeet.

Heikki kertoi olevansa tyytyväinen työhönsä. Yhteistyö hankkeessa vastuussa olevien tahojen edustajien kanssa on ollut sujuvaa. Ehkä ainoa asia, mikä on jäänyt harmittamaan, on ollut Viikinmäen länsiosan rakentamisen viivästyminen. Tämäkään ei johtunut projektista, vaan viime vuosikymmenen
lopun suhdannetaantumasta, joka hidasti
Viikinmäenkin asuntojen kysyntää. Samaan
suuntaan vaikutti jyrkkäpiirteisen maaston
kallis rakentaminen, joka nosti asuntojen
hintoja jo muutoinkin heikon kysynnän ulottumattomiin. Nyt Viikinmäen viimeisenkin
osan rakentaminen on lähtemässä liikkeelle.
Viikin aluerakentamisprojektia ollaan nyt
lopettelemassa, kun sen merkittävimmät
kohteet ovat valmistuneet. Rakentaminen
kuitenkin jatkuu yksittäisinä hankkeina lähinnä Jokeri- linjan pysäkkien ja Lahdentien
tuntumassa. Myös meidän, ympäristön asukkaiden, on syytä olla tässä tarkkana.
Pihlajisto ja jokerilinjan ympäristö on kuulunut Viikki-projektiin sen reuna-alueena. Jokeripysäkin ympäristön tiivistäminen asuntoja liiketilarakentamisella on Heikin mielestä
tarpeellista. Uuden liiketilan rakentaminen
jokeripysäkin yhteyteen tarkoittaisi todennä-

Sateinen aamu
köisesti nykyisen Alepan sulkemista ja sen tai
jonkun muun ketjun päivittäistavarakaupan
avaamista uusiin tiloihin. Vaarana tässä on,
että Alepan vanha liiketila jäisi tällöin tyhjilleen ja ostari rappeutuu.
Asukasyhdistyksen ehdotus jokeripysäkin
kupeeseen rakennettavan uuden asuintalon
ja liiketilan sekä Pihlajiston vanhan ostarin
suunnittelun kytkemisestä yhteen on Heikin
mielestä hyvä, samoin Pihlajiston läpi menevän ulkoiluraitin avaaminen ja parantaminen. Heikki yritti jo Viikki-projektin puitteissa
saada ostaritontin suunnittelua liikkeelle ja
keskusteli siitä kiinteistöviraston ja ostariyh-

tiön pääomistajan kanssa. Asia ei kuitenkaan
edennyt. Ostarin alakerroksessa on Bar Jiston
(entisen Lähteen) ohella kaupan varastotiloja, joihin saisi uuden asuintalon autopaikat.
Heikki uskoo, että asuinkerrostalo ostarin tilalle joka tapauksessa tulee. Pihlajiston monipuolistamiseksi sen pitäisi olla kovaa rahaa
eikä pikkukoppeja ja tontille tulisi saada puitakin. Mitään massiivista taloa ei saisi ahtaaseen paikkaan rakentaa. Katutilaan pitäisi
kaavoittaa pieniä liiketiloja elävöittämään ja
monipuolistamaan Pihlajiston palveluja. 

Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys
PNV ry:n lausunto Pihlajiston keskuksen, Hattelmalantie 2:n ja Viikinmäen
Aleksanteri Nevskinkadun asemakaavamuutosten osallistumis- ja arviointisuunnitelmista

pia kuin keskusta. Aulangontien ja Harjannetien kulmaan rakennettiin joitakin vuosia
sitten uusi kerrostalo, jossa on neljä kerrosta.
Olisi myös kaupunkikuvallisesti luontevaa,
että Salpausseläntie päättyisi samankorkuisiin matalampiin rakennuksiin.
Uuden liikekeskuksen rakentaminen suunniteltujen kerrostalojen yhteyteen on sinänsä
kannatettava idea, koska se palvelisi paremmin sekä Pihlajistoa että Viikinmäkeä. Sijainti
Jokerin ja bussilinja 71 pysäkkien vieressä parantaisi entisestään uuden kaupan kannattavuutta. Ongelmana on kuitenkin vanhan ostarin tulevaisuus. Kun uusi kauppakeskus rakennetaan, nykyisin aluettamme palvelevalla Alepalle ei tule jäämään riittävästi asiakkaita ja se joutuu lopettamaan toimintansa.
Jos kaupan tilalle ei saada muuta toimintaa
ostari rappeutuu ja tyhjät tilat ovat omiaan lisäämään ympäristöön kohdistuvaa ilkivaltaa
ja vandalismia. Bussipysäkin sinänsä järkevä
siirto lähemmäs Jokerin pysäkkiä heikentää
entisestään ympäristöön kohdistuvaa sosiaalista kontrollia.
Yhdistyksemme esittää, että Pihlajiston
ostoskeskuksen ja Hattelmalantie 2:n asuinrakennusten ja liiketilan uudelleenkaavoitus
ja suunnittelu kytkettäisiin yhteen ja vietäisiin eteenpäin samanaikaisesti, jotta voitaisiin varmistaa nykyisen ostoskeskuksen tuleva, turvallinen käyttö. Jos mitään järkevää
käyttöä ei vapautuville tiloille löydetä ja ra-

Pihlajiston keskus ja Hattelmalantie 2
Kaavamuutosten esittelytilaisuudessa ja sen
jälkeen käytyjen keskustelujen perusteella
yhdistyksemme esittää kaavamuutosehdotuksista seuraavaa:
Kaavamuutosehdotuksessa esitetään kahden asuinkerrostalon ja noin 1000 k-m2 liikekeskuksen kaavoitusta Hattelmalantien
ja Harjannetien risteyksen viereen, Jokeripysäkin tuntumaan. Naapuritaloista on tullut voimakasta kritiikkiä kerrostalojen (6 ja 8
kerrosta) rakentamisesta. Talot estävät ja pimentävät näköalaa länteen päin, ilta-auringon suuntaan. Monet näissä taloissa asuvista
ovat ostaneet asuntonsa juuri hienojen näköalojen johdosta.
Näiden lisäksi yhdistyksemme huomauttaa, että Pihlajiston keskusta on jo ennestään
eräs Helsingin tehokkaimmin rakennetuista
lähiöistä. Ostarin viereiset talot ovat kahdeksasta yhdeksään kerrokseen korkeita. Pihlajiston reuna-alueilla kerroskorkeus laskee.
Olisi siksi luontevaa, että myös uudelleen
kaavoitettavat asuintalot olisivat matalam-

Herään uuteen aamuun
Sataa taas!
Lehdet puista tippuu
maa lehtivaipan saa.
Saappaat jalassa sadeviitta yllä
ihana päivä tulla saa.
Sade kevyesti muuttaa muotoaan
maa lumivaipan hennon saa
Saappaat loskaan kohta uppoaa.
Ihanaa! Kohta on kuitenkin valoisaa.
Mirja Kärkkäinen

Antoisia eläkepäiviä.

kennus joudutaan purkamaan, tilalle ei saa
mielestämme kaavoittaa alueemme keskustaa entisestään pimentävää korkeaa kerrostaloa tai -taloja. Keskusta tulisi mieluummin
rakentaa matalasti ja puistomaisesti ja parantaa samalla Pihlajiston läpi kulkevaa ulkoiluraittia.
Alueemme asukasyhdistys on mielellään
mukana tässä nykyistä ostoskeskusta ja Hattelmalantie 2:a koskevassa ideoinnissa ja
suunnittelussa. Olisi hyvä, että ainakin kaupungin nuoriso-, vanhuspalvelu, kulttuuri ja
sosiaalipuolen hallintokunnat saataisiin mukaan tähän suunnitteluun muiden yhteistyötahojen ohella. Suunnittelusta voitaisiin
keskustella alueen asukasyhdistyksen ja muiden yhteistyötahojen järjestämissä aluefoorumeissa.
Aleksanteri Nevskin katu
Alueen alkuperäisen, 2000-luvun alun asemakaavan rakennusoikeuden lähes kaksinkertaistaminen ja sovittaminen luontevasti
Viikinmäen herkkään kalliomaastoon voi olla
vaikeaa. Tämän johdosta tulisi harkita kyseisen alueen rakennusoikeuden laskemista lähemmäs alkuperäisessä asemakaavassa osoitettua määrää. 
Pihlajiston Asukasyhdistys PNV ry
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Sukututkimus
on hauska harrastus – osa neljä

TEKSTI ja KUVA: Mirjam Vihavainen

Perinteistä sukututkimusta (eli kirkonkirjoista ja muista lähteistä löytyneiden asiakirjojen perusteella tehtyä sukututkimusta) täydentää DNA -avusteinen sukututkimus. DNA
-näytteitä voi tutkituttaa useammissakin paikoissa. Itse sain vihjeen lähettää tilaus Houstoniin, Texasiin, ja sieltä tuli muutaman viikon kuluttua testipakkaus. Pakkauksessa oli
ohje näytteen ottamista varten, kaksi pientä pumpulipuikkoa, yksi kumpaakin poskea
varten sekä pikku putkilot, joihin pumpulipuikon pää tipautettiin käsin koskematta.
DNA poskitestiraapaisut tein aluksi itseltäni,
myöhemmin yhdeltä pojistani ja hänen vaimoltaan sekä yhdeltä veljistäni. Kirjeiden lähettämisen jälkeen olikin jännittävää odotella tuloksia. Meillä kaikilla on useita tuhansia
”osumia” ympäri maailmaa, mutta yhteisten
esivanhempien paikallistaminen ja serkkuuden löytäminen onkin ollut hankalampaa.
Uusilta tuttavuuksilta ei ole toistaiseksi löytynyt ihan tarkkaa tietoa tämän DNA testin
avulla siitä, kuka on yhteinen esi-isä.
Mielenkiintoista on saada kuvaa missä esihistorialliset esivanhemmat ovat sijainneet.
Veljeni tuloksista näkyy (kuva tietoineen
on FamilytreeDNA org sivulta, peitin hänen
nimensä tästä) isänpuoleisen sukuni esihistoriallisten esivanhempien sijainnit. Suomen
lähialueilla heitä on eniten ja alle 2 % Kreikan
ja Italian alueilla ja Välimeren saarilla.
Veljeni, eli samalla minun isälinjani, kuuluu tulosten mukaan Länsi-Suomen kautta
aikoinaan saapuneisiin, I-ryhmän miehiin.
Ensimmäinen mies, ”Adam”, on elänyt nykytietämyksen mukaan aikojen aamuhämä-
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rissä Afrikassa. Sieltä hänen jälkeläisensä
ovat levinneet ympäri maapalloa. Isälinjani I -haploisten ”Iivarin poikien” jälkeläisten
reitti jääkauden jälkeen kulki Turkin, Kreikan,
Italian, Espanjan ja Ranskan kautta jään vetäytyessä aina vaan pohjoisemmaksi Skandinaviaan asti. Mahdollisesti esi-isäni olivat
metsästäjiä, jotka tulivat riistan, ehkä jopa
mammuttien perässä.
Äitilinjakseni on nyt todennettu U -haplo
eli kuulun ns. ”Ursulan tyttäriin”. Poikani tuloksista huomataan, että hän on N -haploa,
”Niilon poikia”.
Kuriositeettina mainitsen, että Jäämies Ötzin sukua elää yhä Sardiniassa ja Korsikassa,
ks. https://yle.fi/uutiset/3-5068891 Tämä on
kiinnostavaa, koska veljeni tuloksissa mainitaan myös Sardinia J Olen nähnyt jäämies
Ötzin museossa, hän on kuulunut äitilinjaltaan U:sta polveutuviin K -haplon perimässään saaneisiin ihmisiin. Hänellä on ollut tutkimusten mukaan veriryhmä O sekä laktoosiintoleranssi.
Lainaan Ahti Kurrin sukututkimussivustolta
(https://www.kurrinsuku.net/7 ): ”Varhaisessa esihistoriassa tapahtuneiden geenimutaatioiden perusteella koko ihmissuku voidaan
jakaa sukuhaaroihin. Näitä sukuhaaroja kutsutaan haploryhmiksi tai klaaneiksi. Miehillä on
omat haploryhmänsä, naisilla omansa. Jokaisen ihmisen geeniperimää tutkimalla on mahdollista selvittää, mihin perushaploryhmään ja
sen jälkeen haarautuneeseen alaryhmään hän
kuuluu.” … ”Noin 29 % suomalaismiehistä
kuuluu haploryhmään I (”Iivarin poikia”). Poika, joka tämä mutaation sai, syntyi Balkanilla

25–30 000 vuotta sitten, kun mannerjäätikkö oli laajimmillaan. Sieltä haploryhmä levisi
vuosituhansien kuluessa länteen ja sitten pohjoiseen, kun ilmasto lämpeni ja jään reuna pakeni. Suomalaiset kuuluvat haploryhmään I1,
joka syntyi oletettavasti Pohjois-Ranskassa.
5000-6000 vuotta sitten haploryhmä oli Tanskan salmien luona ja siirtyi siitä Ruotsiin. Suomeen tätä germaanis-skandinaavista asutusta
levisi useana aaltona, jo ennen viikinkiaikaa.
Suomen yleisin I-alaryhmä on I1d3a, joka on
ilmeisesti syntynyt jo Suomen kamaralla.” …
Miehillä menee aina Y-kromosomi isältä
pojalle samanlaisena, joten sukututkimusryhmissä voi vertailla DNA tuloksia ja katsoa,
löytyisikö sukulaisuus myös kirkonkirjoista tai
muista asiakirjoin todennettavista varmoista
lähteistä. Kirkollahan oli aiemmin henkikirjanpitovelvollisuus.
Perinteisellä sukututkimuksella löytynyt
varhaisin suoran isälinjan esi-isäni on ollut
Korpilahdella 1600-1700 luvun vaihteessa
asunut talollinen Yrjö Tuomaanpoika eli Jöran Thomasson. Ruotsi hallitsi tuohon aikaan
läntistä Suomea ja rahvaalla oli käytössä vain
patro- tai matronyymit, oltiin Vilpunpoikia,
-tyttäriä tai Hetanpoikia, -tyttäriä. Vain aatelilla, papistolla ja sotilailla oli sukunimet,
muilla oli lisänimet tai talonnimet. Kirkolla oli velvollisuus pitää jäsenistään kirjaa,
kirkonkirjat olivat tuohon aikaan ruotsiksi.
Tuskinpa esi-isäni ruotsia ymmärsi, vielä vähemmän olisi ollut ruotsia puhuvien vanhempien lapsi. Jatkankin suomennetuilla nimillä. Yrjön poika oli Perttu Yrjönpoika, jolla
oli poika Perttu Pertunpoika, jota seuraavat
Vilppu Pertunpoika, Matti Vilpunpoika, Niklas Matinpoika, Severus Niklaanpoika ja isäni ja sisarusparveni. Koska miehillä menee Y
-kromosomi aina samanlaisena isältä pojalle,
niin kaikki mainitut kuuluvat ”Iivarin poikiin”
eli ns. I -haploon eli ryhmään tai klaaniin.
Ja mitä hyötyä on tietää näitä läheisiä tai
kaukaisia esivanhempiaan. No, jos poisluetaan mahdollisesti löytyvät taudit (esim. äkillisiä sydänkuolemia aiheuttava Viitasaaren geeni, tarkemmin http://yle.fi/uutiset/3-7727902)
tai adoptiolasten/isättömien lasten vanhempien etsintä ja iloiset uutiset löytymisestä:
Amerikan Andy löysi sukua Suomesta

(https://yle.fi/uutiset/3-9802859), niin varmaankaan ei sen enempää hyötyä kuin postimerkkien keräilystäkään – tämä tuottaa asiaan hurahtaneelle mielihyvää.
Jos kiinnostusta on, niin voisimme pitää
esimerkiksi Asukastalo Mestassa teemaillan
keskenämme. Mikäli löytyy enemmänkin
kiinnostusta, niin voisimme kutsua jonkun
asiaan perehtyneemmän paikalle.
Täysin uusi jutun aihe olisikin allekirjoit-

taneen ja puheenjohtajan edustusmiehen
kanssa erään yhteisen esi-isän löytyminen
perinteisen sukututkimuksen keinoin, kun
sattumalta tarinoitiin puheenjohtajan kanssa, missä päin sukua on asunut.
Näistä joskus myöhemmin.
Internetin myötä on tullut aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tutkia sukua ryhmissä. Yhtenä esimerkkinä GENI eli pyrkimys tehdä yhteinen koko maailman suku-

puu projektiluontoisesti. Projektit sitten
yhdistetään koko maailman puuksi. Ks.
https://www.geni.com/projects/Savo/39801
Käsittääkseni tähän alkuperältään amerikkalaiseen, mutta Suomen oloihin sovellettuun puuhun voi liittyä ilman jäsenmaksuja.
Asia on minulle uusi, joten en osaa sanoa siitä enempää. Ollaan kuulolla. 
Terveisin Mirjam Vihavainen

Linkkejä ohessa. Artikkelissa mainittuja nettitekstejä voi lukea Mestassa.
Kirjastoja: https://kansalliskirjasto.finna.fi/
Mammuttilöytöjä Suomessa:
http://www.geologia.fi/index.php/2011-12-21-12-58-39/2011-12-21-12-59-10/suomen-mammutit
Kaksi uutista Ötzistä:
https://yle.fi/uutiset/3-5068891
https://yle.fi/uutiset/3-6371576 :
Arkistojen portti:
http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Teema:_Sukututkimus
Lehtiuutinen ET lehti:
https://www.etlehti.fi/blogit/kadonneen-suvun-metsastaja/avainsana/13676/13789

Pihlajiston koulun kolmosten kokemuksia
osallistumisesta Wanhan ajan oppitunnille
TEKSTI: Oppilaat KUVAT: Johanna Rauhala

Me menimme tänä syksynä kouluretkelle kaupunginmuseoon. Siellä oli mies, joka
näytti meille asioita, jotka liittyivät isoisien
ja mummojen kouluaikaan. Museo muistutti
vanhaa aikaa niin kun se olikin. Siellä oli ihan
kivaa ja mukavaa.
Olin wanhan ajan oppitunnilla ja siellä oli
kivaa. Mutta se opettaja oli vähän pelottava. Pojat pukivat neulepaidat ja tytöt pistivät
päälleen essut. Me harjoiteltiin Wanhan ajan
A- kirjainta kaunokirjoituksella. A- kirjaimet
olivat aluksi vaikeita, mutta lopuksi kirjoittaminen oli helppoa.

Koulussa oli aamunavaus jossa opettaja soitti pianoa ja me lauloimme. Meidän
piti nousta, jos halusi vastata. Meille tehtiin
kynsitarkastus, siinä katsottiin onko kyntemme puhtaat. Koulukuvissa piti olla topakka
ilme. Me kirjoitimme rihvelitauluun, liiduilla
ja pyyhimme säämiskällä. Lauantai oli myös
koulupäivä vanhan ajan koulussa. 

Museokävijät Azhaar Tahlil, Liisa Nykänen,
Emma Arola ja Iida Koivurinta 3.d-luokalta.
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Arkkualba Malmin kappelille
KUVA: Marjatta Tahvanainen

TEKSTI: Mirjam Vihavainen

Pihlajistolainen taiteilija Marjatta Tahvanainen suunnitteli arkku- ja hiekkaliinat Pihlajiston käsityökerhon Malmin
kappelille lahjoittamaan arkkualbaan

KUVA: Mirjam Vihavainen

Pihlajiston seurakuntakodilla kokoontunut
noin kahdenkymmenen naisen ryhmä, käsityökerho, sai idean arkkualbasta muutama
vuosi sitten. Seurakuntakodin toiminnan loputtua kerho on saanut kokoontumistilan
Pihlajiston Asukastalo Mestassa, missä kokoonnutaan joka toinen tiistai. Eeva Läikkö
on kerhon monivuotinen uskollinen vetäjä jo
Pihlajamäen ajalta lähtien. Käsityökerholaiset valmistavat erilaisia käsitöitä myyjäisiin
ja neuleita Nepaliin.
Muutama vuosi sitten kappalainen Jukka
Holopainen kysyi voisivatko kerholaiset valmistaa erityisen arkkualban vainajien siunaustilaisuuksia varten. Jukalla oli ohjekin
katsottuna ja hänestä alba on hyvä myös
ekologisesti, se säästää paitsi luontoa, myös
varoja. Alba olisi tavallaan jatkumo ihmisen
elämäntaipaleelle. Pieni lapsi puetaan kastemekkoon ja konfirmaatiossa nuoret pukeutuvat albaan ja nyt tulisi viimeiselle matkalle
eli siunaustilaisuuteen käyttöön arkkualba.
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Asiasta keskusteltiin kiinnostuneina ja siihen
innostuttiin ja päätettiin tehdä suunnittelu-,
ompelu- ja kirjontatyö käsityökerholaisten
lahjana. Pihlajamäen seurakuntapiiri maksaisi tarvittavat kankaat ja langat.
Kerholaisista Muisto Pirtinaho on ammattiompelija, joka on valmistanut erittäin vaativia ompelutöitä, mm. kymmeniä morsiuspukuja, ja hän lupautui tuomaan koneensa seurakuntakodille, jossa olevien pöytien päälle
suuri kangas voitaisiin levittää ja Muisto om-

pelisi alban muiden toimiessa apulaisina ja
kankaan syöttäjinä. Myös arkkuliinat ja hiekkaliinat ommeltaisiin Muiston koneella.
Marjatta on taiteilija ja suostui suunnittelemaan kirjontamalleja. Malleja ideoitiin ja
Marjatan ehdottama pihlajan kukinto vuodenaikojen mukaisessa vaihtelussaan tuli
valituksi ja Marjatta ryhtyi työstämään kuvioita. Kokoontumisissa katsottiin ja valittiin
aina luonnoksista kaikkien silmää miellyttävin vaihtoehto. Alban teko oli kerhon kakkos-

tehtävä, julkisuuteen siitä ei vielä hiiskuttu
vaan käsityökerho valmisti edelleen nuttuja,
myssyjä, sukkia ja peittoja Nepaliin ja muitakin käsitöitä myyjäisiin.
Useamman piiriläisen kanssa tehtiin retki
Malmin kappelille katsomaan paikkaa, jonne alba ripustettaisiin kirkkovuoden 2017
alussa. Kappelilta jatkettiin Eurokankaaseen,
missä valittiin ja ostettiin hillityn väriset
päällys- ja vuorikangas albaan sekä arkku- ja
hiekkaliinakankaat värisävyinään tarkkaan
sopiviksi Marjatan taiteilemiin kuvioihin:
keväinen hento silmu, alkukesän kukkaterttu, syksyn marjaterttu ja talvinen oksa. Pihlajamäen seurakuntapiiri maksoi tarvikkeet.
Itse alba on niin iso, että se sopii kaikenkokoisiin arkkuihin, tarvittaessa taiteltuna. Arkkuliinoja on neljä, koristekuvinaan neljän eri
vuodenajan pihlajaterttu. Hiekkaliinoja on
samoin neljä. Yksi kerholaisista kirjaili mallikuvion ja kirjailukuvioita jaettiin keväällä
2016 muillekin jäsenille harjoiteltaviksi. Kankaat tuli kutistaa ja silittää ennen ompelua,
jotta alba olisi käyttökelpoinen vuosikausia.
Marjatta taiteili ristinmuotoisen oksakuvion
arkkuliinojen kulmia varten.
Sitten tulikin suru-uutinen - pitkäaikaisen jäsenemme ja ammattiompelija Muiston mies menehtyi ja Muiston terveys rakoili. Suunnitelmaa viivästytettiin ja sitten
- Muiston sairauden kestettyä odotettua pitempään – keksittiin ottaa yhteyttä Stadin
ammattiopistoon ja sieltä saatiin kuubalainen Clara Acao Valdivia toteuttamaan arkkualban ompelun ja kirjailun opinnäytteenään,
mutta alba valmistuisi puoli vuotta alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin. Koska työ
maksaisi niin yksi kerholaisista, Irma Mattila,
ideoi arpajaiset ja virkkasi peiton ja tyynyjä arpajaisvoitoiksi, jotta osa kustannuksista
saataisiin katettua.
Alba siunattiin käyttöön juhlavassa kansainvälisessä messussa keväällä 2017. Alba
on varattavissa maksuttomasti käyttöön Malmin kappelilta. 
Terveisin Mirjam Vihavainen

Marjatta Tahvanainen on ilahduttanut oman taloyhtiömme, Satopihlajan,
asukkaita vuosia taidokkailla piirroksillaan ja julisteillaan ja muulla taiteellaan. Oli kyseessä sitten syysjuhlat naamiaisineen, joulujuhla puuroineen, talvinen mäenlaskukisa tai kesäinen pallopeli, niin aina hän on piirtänyt elävän
ja houkuttelevan ilmoituksen kutsuksi. Ilmoituksia on kymmeniä, samoin kuin
muutakin taidetta. Itse asiassa hänellä on ollut pari kertaa ilmoituksista näyttelykin vuosien kuluessa yhtiömme kerhohuoneessa sekä hän on osallistunut
näytteilleasettajana joihinkin näyttelyihin.
Marjatalla on ollut myös näppinsä savessa Pihlajiston Kalevala -aiheisessa
mosaiikkipolussa http://pihlajisto.fi/mosaiikkipolku
Pyysin Marjattaa kertomaan taiteestaan ja hän lopulta
suostuikin, mutta sanoi tiukasti kertovansa jotain
nimenomaan taideharrastuksestaan.
Milloin olet aloittanut harrastuksesi?
Lapsesta asti olen piirrellyt, aika paljon itsekseni.
Ei silloin ollut tällaisia värikynä ja -liituvalikoimia,
tusseista puhumattakaan, kuin nykylapsilla. Sain serkultani 3 tai 4 sellaista värikynänpätkää, joista hän ei tykännyt ja tietenkin lyijykyniä oli kotona. Koulussa saatiin sitten
Porvoon väriliidut ja nehän olivat tosi hienot.
Oletko opiskellut taidetta ihan ammattimielessä?
Kävin Ateneumin kolmivuotisen iltakoulun. Olin vasta valmistunut yliopistosta, päässyt
töihin ministeriöön samoihin aikoihin ja perhettä piti alkaa perustamaan. Oltiin juuri
muutettu tänne Satopihlajaan ja sitä ennen menty ”pakkonaimisiin” niin kuin monet
muutkin ”aravan naittamat”. Siksi vakipaikka tuntui turvallisemmalta, kun asuntolainakin oli juuri otettu, mutta taide on aina kulkenut mukana elämässäni.
Olet nyt vetänyt yhtiön taidekerhoa vuosikausia ja ollut mukana monessa projektissa…
Meillä on taloyhtiössämme ”omaehtoinen” taidekerho, jossa opetamme toisiamme ja
olemme toistemme kriitikkoja. Olen kyllä aina ollut innolla mukana monenlaisissa ”projekteissa” ja heittäydyn liiankin helposti mukaan kaikkeen kiinnostavaan. Olen itsekin
ehdotellut joitakin ”mitä erilaisempaa, niin sen hauskempaa” -projekteja.
Vieläkö harrastat taiteen opiskelua? Entä olitko Makkaratalon
piirustusryhmässä?
Olen käynyt erilaisilla työväenopiston ja Kalliolan yms. kursseilla, mutta en siellä Makkaratalossa. Opiskelen aina, kun löytyy houkutteleva kurssi tai hyvä kirja.
Onko suvussasi muita taiteenharrastajia?
Kyllä ainakin vanhimmalla lapsenlapsella on taiteellista lahjakkuutta, muut ovat vielä
pieniä. Jos tarkoitat aikaisempia sukupolvia, niin kyllä taiteellisuutta löytyy sekä isän
että äidin puolelta. Kun tämä on käsityöstä kertova juttu, niin molemmista suvuistani
löytyy mahtavia käsityön taitajia, joilta olen oppinut paljon.
Kiitos Marjatta!
Mirjam Vihavainen

ST PIHLIS blogissa lisää albasta:
http://stpihlis.blogspot.fi/2017/05/arkkulalba-sai-varikkaan-juhlavan.html
Myös lehdistöön oltiin yhteydessä ja Koilliseen saatiin juttu albasta
http://www.lahitieto.fi/2017/05/17/pihlajiston-kasityopiirin-upea-aikaansaannos-arkualba-vuodenaikaliinoineen/
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Uutta Pihlajistossa
Partiolippukunta Aarnivalkeat ry, tuttavallisemmin Aava, on aloittanut partiotoiminnan Pihlajistossa, Mestassa, vastapäätä Pihlajiston ostoskeskusta. Uusi ryhmä aloitti
lokakuun alussa. Lapset nimesivät itsensä
Lumipandoiksi. Ensimmäisellä kerralla paikalla oli neljä lasta, toisella jo seitsemän!
Sudenpenturyhmä suorittaa ensimmäiseksi
Tervetuloa-vaiheen kanssa yhtaikaa Kotikokki-merkkiä. Ensimmäisellä kerralla opeteltiin
kattamaan, niinpä tutustuttiin Mestan keittiöön! Toisella kerralla oli vuorossa välipalavoileipien teko – jostain kumman syystä kurkku
kelpasi, tomaatti ja salaatti eivät niinkään…
Aava on tänä vuonna jo 54-vuotias lippukunta! Alkuun toimimme tyttölippukuntana,
mutta lähes kymmenen vuotta toiminnassa
on ollut sekä tyttöjä että poikia. Alkuvuosina kokoonnuimme Liusketiellä, sen jälkeen
kymmeniä vuosia Kiillekujalla. Kokoustilavuokran kalleuden vuoksi Aavan oli pakko
muuttaa Pihlajamäen kirkon vintille. Viikinmäessä asuville lapsille tulee tosi pitkä matka Liusketielle, joten otimme innokkaasti
vastaan tarjouksen kokoontua myös Mestas-

TEKSTI ja KUVAT: Minna "Mirri" Söderqvist

sa, vaikka se ei oma ”kolo” olekaan. Ryhmään
mahtuu vielä hyvin mukaan lisää lapsia. Sudenpentujen ohjelma on sen tyyppistä, että
on mukavaa, jos lapsia on 10 – 15, mutta vähemmällä ja enemmälläkin onnistuu.
Partiolaiset retkeilevät paljon, niin oman
ryhmän kuin koko lippukunnan voimin. Seuraava lippukuntaretki on tulossa lokakuun
viimeisenä viikonloppuna. Isommat, samoajat ja muut johtajat, lähtevät edeltä perjantaina lämmittämään Kirisiskojen ja Mustien
Veljien kämppää Halloween-hengessä – ja
pienemmät eli sudenpennut, seikkailijat ja
tarpojat tulevat lauantaina tilausbussilla
Ojakkalaan perästä. Retken teemana on tällä kertaa maailma ”Kohti ääretöntä ja sen
yli”. Tutustumme eri maiden ruokiin, tapoihin, musiikkiin, vaatteisiin – ja tietysti siihen,
paljonko eri maissa on partiolaisia. Suomessa
taidamme olla suurimpia lasten ja nuorten
järjestöjä – ja varmaan ainoita, joissa lapset
ja nuoret järjestävät toisilleen ohjelmaa! Toki
noudatamme partion turvaohjeita, joten täysi-ikäisiä on aina paikalla riittävästi.
Ensi kesänä, heinäkuun lopussa, osallis-

< Johtaja-actionista
elokuussa.

tumme Kliffa-suurleirille – sinne odotetaan
pääkaupunkiseudulta 5000 partiolaista ja lisäksi on kutsuttu ulkomaalaisia partiolaisia.
Leiri järjestetään Evolla. Suurleirit ovat aina
vähän hintavampia, joten jos sinulla on tarjota meille joku projekti, jolla tienata leirirahoja vähävaraisemmille, olemme mielihyvin
kuulolla! Joka tapauksessa myymme perinteisiä adventtikalentereita 7 euron hintaan,
että saisimme lippukunnalle edes vähän rahaa, jolla järjestää viikoittaista toimintaa ja
tukea retki- ja leirimaksuja. Kysy kalentereita johtajilta tai tilaa netissä: muista mainita
Aarnivalkeat ry!
Aavassa on tällä hetkellä hyvä tilanne johtajien suhteen. Olemme saaneet kasvatettua uuden sukupolven vetäjiä, niinpä meillä
useita ryhmiä eri-ikäisille niin Jakomäessä
kuin Pihlajamäessä. Pihlajistossa vasta vain
yksi… Yhteensä meitä on n.140. Toivotamme tervetulleeksi kaiken ikäiset uudet partiolaiset kaikkiin ryhmiin! 
Lisätietoja www.aarnivalkeat.fi tai
www.aarnivalkeatry.blogspot.com.

> Katri kertoo
partiosta kilpailun
avulla tervetuloa
partioon- tilaisuudessa.

Johtaja-actionista
Mikkelistä.

Johtaja-actionista
Xionparkista.
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Lumipandat Kotikokkaa.

TEKSTI: Mari Siukonen KUVA: Kirsi Sulaoja

Höntsäpesistä Pihlajistossa
Tarkkaan ottaen 6. huhtikuuta 2017 Lena törmäsi vanhaan Facebook-muistoonsa kuuden
vuoden takaa: ”Pesis olisi kivaa. Perustetaan
joukkue. Mä olen ykkösellä”. Ja siitä se sitten
lähti. Yksi ja toinen ilmaisi enemmän tai vähemmän halukkuutta aiheeseen eikä nostalginen innostus tällä kertaa ottanut laantuakseen. 17. huhtikuuta perustettiin osittain
huumorilla ja osittain kokeilumielessä FBryhmä PihVi-Sennuräpylät ja muutamassa
tunnissa ryhmä oli kasvanut yhdeksänhenkiseksi ja parissa päivässä joukkueen kokoiseksi.
Yhteistä kaikille joukkueen jäsenille oli se,
että edellisestä pelikerrasta oli vuosia (jopa
vuosikymmeniä) aikaa. Osalla pelistä oli kultaiset muistot ja osa halusi saada revanssin
kouluajan traumoille. Ja millainen revanssi! Omat, sukulaisten ja tuttujen autotallit
pengottiin ja niistä löytyi enemmän tai vähemmän kulahtaneita varusteita. Pihlajiston
TEKSTI: Maija Haltia

ala-asteelta saatiin myös lainaksi räpylöitä ja
mailoja ensimmäisiin treeneihin.
Ensimmäiset harjoitukset pidettiin 3. toukokuuta. Pienen ihmettelyn ja välineisiin tutustumisen jälkeen saatiin kuin satiinkin peli
pystyyn ja siitä lähtien harjoituksia on pidetty lähes joka keskiviikko, välillä täysillä pesillä ja välillä 1-2 pesällä - riippuen osallistujamäärästä.
Pesiksen nostalgia-arvo on ilmeinen. Matkan varrella on tullut lisää osallistujia kavereiden esimerkin innoittamana, ja mukaan
mahtuu kyllä lisääkin innokkaita pelaajia.
Vaikka joukkue on pääsääntöisesti aikuispelaajia, on ruuhkavuosien aiheuttamaa katoa
paikattu myös muutamalla juniorilla tarpeen
vaatiessa. Tässä joukkueessa on tärkeintä se,
että ollaan yhdessä ja pidetään hauskaa. Mukavinta onkin ollut se, että entisistä pesiksen
vihaajista on tullut innokkaita pelaajia, jotka

KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Minun Viikinmäkeni!
Nostalgian arkistosta kaivan vuoden 2001, jolloin minulle osoitettiin asumisoikeusasunto Viikinmäestä, entuudestaan täysin tuntemattomalta seudulta, jostakin
idästä. Länsi-Helsingissä ja keskustassa asuneelle se oli suuri elämänmuutos.
Ensivaikutelma oli karu. Vain pari taloa Pihlajiston kupeessa, muutoin pelkkää
kalliota, ja ampumarata. Mutta vähitellen, puuston kasvaessa ja eri rakennusvaiheiden myötä alueesta onkin muodostunut hieno oma kukkulakaupunki, jossa
viihtyy hyvin.
Erinomaisen hyvät liikenneyhteydet keskustaan, Itäkeskukseen, ja muualle lisäävät asumisviihtyvyyttä. Prisma tarjoaa monipuoliset palvelut. Gardenian hävittämistä suree minun lisäksi varmaan moni muu, olihan se koko alueen virkistyskeidas ja monipuolinen kulttuurikohdekin. Kaipaan myös Viikin koetilan yhteydessä
ollutta pientä kahvilaa, josta saattoi ostaa jotain luomutuotteitakin ja käydä kahvilla kun tuli lenkiltä.. . eli viihtyisää kahvilaa edelleen kaipaan. Ehkä sellainenkin
joskus saadaan. Kulttuurinnälkää ravitsee myös lähellä Viikin kirjasto
Ehkä parasta Viikinmäessä on joka suuntaan aukeavat ulkoilureitit. Lähtipä mihin suuntaan tahansa, löytyy rajattomat mahdollisuudet kävelyyn, pyöräilyyn, tai
hiihtoon. Arboretumin metsien kautta voi vaeltaa Kulosaareen saakka, tai Arabiaan, ja sitä kautta rantoja
pitkin Helsingin keskustaan.
Vantaan jokilaaksosta haarautuu useita polkuja keskuspuistoon. Lähtipä minne vain, aina
löytyy vaihtelua ja uusia elämyksiä. 
Viikinmäkeen kotiseutuna
rakastunut

kehittyvät omaa tahtiaan ja nauttivat pelaamisesta. Tämä on ollut myös mainio tapa löytää uusia tuttuja alueella. Innokkaimmat pelaajat tosin tulevat treeneihin Espoosta asti.
Joukkue jatkaa keskiviikkoharjoituksia Pihlajiston koulun kentällä kello 18 aina sään salliessa niin pitkälle syksyä kuin mahdollista,
nyt kun kentän iltavalaistuskin on saatu takaisin toimintaan. Jos räpyläkättä alkoi tätä
lukiessa kutkuttaa, tervetuloa mukaan. Tässä
joukkueessa ketään ei valita viimeisenä! 
PihVi-sennuräpylät

TEKSTI ja KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Kesäkahvila
Mestassa
Kesäkuun alussa Mestassa toimi kahden viikon ajan kesäkahvila kesäseteleiden turvin.
Kesäseteli on nuorten, yrittäjien ja Helsingin
kaupungin yhteinen hanke, jolla tuetaan nuorten
kesätyöllistymistä. Kesäsetelin saavat kaikki Helsingin
koulujen 9.-luokkalaiset. Kesäsetelin arvo on 300 euroa,
ja Helsingin kaupunki korvaa summan palkkakuluista
työnantajalle. Projekti toteutettiin yhdessä asukasyhdistyksen, nuorisoasiainkeskuksen ja Vesaisten kesken.
Kesäkahvilaa pyörittivät Venus Amoako ja Ida Litmanen. Tytöt hoitivat kahvilaa itsenäisesti, he leipoivat, keittivät kahvia ja teetä sekä huolehtivat myynnistä. Valitettavasti kahvila ei saanut suurta suosiota, asiakkaita olisi
voinut olla enemmän.
Kahden viikon jälkeen tytöt olivat kuitenkin tyytyväisiä
kokemukseensa, se vastasi odotuksia. Tytöt totesivat, että
oli hienoa saada leipoa. Leipomukset olivat aina tuoreita,
tarjolla oli sekä suolaisia että makeita leivonnaisia. Venus
sanoi, ettei kaduta, vaikka asiakkaita oli vähänlaisesti.
Hän voisi jatkossa ajatella vaikkapa kahvilatyötä. Molemmat pitivät kokemusta hyvänä.
Ensi kesänä on tarkoitus työllistää taas kaksi uutta
nuorta samalla periaatteella, toivottavasti asiakkaat löytävät silloin kahvilan. Olkaa tarkkoina ja seuratkaa ilmoittelua. 
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Voi pientä pintaremonttia sentään!
Remonttiryhmä.
TEKSTI ja KUVAT: Elisa Lehtonen

Siinä jo pitkin edellistä vuotta pohdimme PNV:n hallituksessa Asukastalo Mestan siistimistä kaikelle kansalle vuokrauskelpoiseen kuntoon. Olihan tila rennosti nuorisotoimen
asiakkaiden jäljiltä melko omaperäisessä kuosissa. Kalusteet somistettuna piirroksin ja seinien väritys toi mieleen
keijumetsän murrettuine tummine sävyineen.
Kevään kuluessa syntyi työryhmiä pohtimaan ja tekemään hankintoja. Hallitus perheenjäsenineen valjastettiin toimeen. Pienempiä
tai isompia korjauskohteita löytyikin omin voimin roppakaupalla ennalta tiedettyjen lisäksi. Onneksemme hallituksessa oli hekalaisia,
jotka hoksasivat, että vuokranantajalta pitäisi kysyä remonttitarvikkeita, olihan rahatilanteemme kääntymässä jälleen huonompaan
suuntaan sosiaaliviraston vaatiessa palautuksia edellisen vuoden rahoista. Olisimmepa ymmärtäneet tehdä rempan ja siivouttaa tilan jo
edellisenä vuonna – mutta kun nuorisotoimi oli vielä täydessä vauhdissa. No tätähän tämä, kaupungin kanssa rahoja taskusta toiseen
veivatessa tuppaa olemaan.
Muutenkin todettiin, että huoneiston omistaja Heka voisi lähettää
paikalle talkkaria ja isännöitsijää katsastamaan tilan todellisia korjaustarpeita ammattimiesten silmin. Meille talkoolaisille jäi tehtäväksi
tehdä mitä käsketään ja osataan. Ja suurin, haasteellisin siivous eli
lattioiden vahaus ja erityispoistoa vaativien tahrojen poisto jäisi sitten siivousliikkeen tehtäväksi.
Hallituksessa on onneksi Sallisen Sulo, jolta remonttihommat kävivät tosi tottuneesti. Ei ollut porukan nestorilla polvi- tai muitakaan
ikävaivoja, eikä huimannut kiipeillä pitkin katonrajoja. Silja autteli
alkuvaiheen valmisteluissa, teippien laitossa ja mitä lie konttaili Sulon kanssa nurkissa. Ja toinen, jolla kokemusta maalausremonteista löytyi, oli ketteräjalkainen varapuheenjohtajamme Terttu. Nättiä,
tasaista jälkeä syntyi hänenkin pensseleistään. Puheenjohtaja Marjattakin taisi melko tottuneesti sutia käytellä, ja talouspuolen Mirjam ja miehensä Ari kuten myös allekirjoittanut,
Eevi Niva, tehtiin mitä muut
3 C luokalta.
eivät ehtineet ja pystyneet. Tunteja jälkeenpäin
laskiessa oli todettava, että kyllä niitä tältä porukalta satoja, ellei yli tuhat kertyi, kun
tunnollisesti ja siistiä yritettiin tehdä. Onhan tilassa neliöitä 270.
Marjatta ja Mirjam kävivät autoineen hankkimassa lisää käytettyjä hyväkuntoisia huonekaluja ja Hekan määräämiä maaleja. Edustusmies Mauri polkaisi pyörällään rautakauppaan tekemään lisähankintoja aina kun pyydettiin, ja tekstiiliryhmä, Terttu ja Eeva-Liisa
sekä Anna-Liisa tekivät verho- ym. muita hankintoja myös tulevaa
keittolounaskahviota ajatellen.
Parhaamme annoimme ja olimme itse ihan tyytyväisiä. Tilaan kelpaa nyt tulla niin seurakunnan, nuorisotoimen kuin yksityisten juhlienkin järjestäjien. Voi pitää kokouksia, pippaloita ja muuta kerhotoimintaa. Toiminta onkin taas jo aktiivista. Kaikki ovat tervetulleita
myös ihan vaan tutustumaan. Ja kahvila kolmen euron keittolounaineen onkin jo melko suosittu torstaipäivän tapahtuma. 
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Mestan remontin aikana.

Sulo maalaa.

Terttu maalaa.

Toukokuun retki Kouvolaan

Moision kartano
Kartanon esittely

Kartanon taidenäyttelystä ja vanhoja astioita.

Unescon maailmanperintökohde Verla

Kalliomaalauksia.

Opas esittelee Verlan tehdasta.

KUVAT: Elisa Lehtonen ja Anna-Lisa Korhonen
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Eveliina Heinäluoma
pitää juhlapuhetta.

Terttu avaa juhlan.

Pihlajisto-Viikinmäki
puistojuhla syyskuussa
KUVAT: Elisa Lehtonen ja Anna-Lisa Korhonen

Jussi ja Nik

karit.

ntiä.

Kirppismyy

Royal Bollywood esitys.

Peppi Pitkätossu.

Räppärit
e

siintyy.

< Klovni
Lilli Pii.
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Kulmilta
Kuva Marjatta Tahvanainen

Heinäkuun myrskyssä repesi ala-asteen pihan komeasta
vaahterasta iso oksa niin pahasti, että kaupunki päätti
kaataa koko puun vaarallisena. Näin siitä huolimatta
että vaahtera oli rauhoitettu ja valittu kaupungin kauneimmaksi.

Kaatokuvat Ari Vihavainen

Puun
hirttosilmukka.

Raivaus alkaa.

Vaahtera ennen
kaatoa.

Pihlaja vaahterassa.

YIT ja VR Track
rakentamaan Raide-Jokeria
30.10.2017
HKL:n johtokunta ja Espoon kaupungin teknisen toimen johtaja
ovat päättäneet valita YIT:n ja VR Trackin muodostaman ehdokasryhmittymän Raide-Jokerin rakennusurakoitsijaksi. Hankkeen kokonaisbudjetti on 275 miljoonaa euroa.

Loppu häämöttää.

Päätös pääkaupunkiseudun kasvua merkittävästi tukevan pikaraitiotien rakennusurakoitsijasta on tehty. Urakka kattaa Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen kulkevan pikaraitiotien
rakentamisen. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa marraskuun
loppuun mennessä.
Raide-Jokerin kokonaisbudjetti on 275 miljoonaa euroa, josta
rakentamiskustannusten osuus on tilaajan arvion mukaan noin
205–225 miljoonaa euroa. Tilaaja saattaa liittää urakkaan myös
optioita esimerkiksi varikon rakentamisesta.

Pyynikintie 5 saa hissit,
tässä ensimmäisiä.
Lisää hisseistä
seuraavassa numerossa.

Kuva Irma Mattila

*Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen
välille rakennettava pikaraitiolinja. Raide-Jokeri lisää poikittaisen joukkoliikenteen luotettavuutta ja matkustusmukavuutta.
Se tuo myös mahdollisuuksia rakentaa huomattava määrä uusia
asuntoja nopean raideyhteyden varteen. Alustavan arvion mukaan radan rakentaminen alkaa alkuvuonna 2019*
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Syyskauden 2017 tapahtumia Viikin kirjastossa
Lucian päivän markkinat järjestetään keskiviikkona 13.12. klo 10-14. Perinteisessä koko Infokeskuksen järjestämässä tapahtumassa joulumyyjäiset ja Lucia-kuoron lauluesitys.
Kirjaston lukupiirin vuoden viimeinen kokoontuminen on 13.12. klo 17 - 18.30. Lukupiiriin ovat tervetulleita uudet
ja vanhat jäsenet!
Suositussa Novellikoukussa vietetään iltaa käsitöiden ja novellien parissa. Syksyn kokoontumiskerrat ovat keskiviikkoisin.
Syksyn viimeinen kerta on 29.11. klo 18.00 - 19.30.
Lautapelikerhon kokoontumiset jatkuvat tiistaisin klo 17-19.30.
Satutunnit jatkuvat tiistaiaamuisin klo 9.30 28.11. asti.
Taaperotuokio 1-3 –vuotiaille vielä 24.11. klo 9.30-10.00.
Digitalkkari-palvelu jatkunee loppuvuodesta, johtuen SLK:n muutoksista opetusohjelmassa. Asiaa voi kysellä lähemmin kirjastosta tai numerosta 09 31085071.
Muista myös kirjaston Lukuvalmentaja-palvelu, joka auttaa asiakasta löytämään lukemista. Lukuvalmennus sopii sinulle, jos
et keksi tai ehdi etsiä itsellesi luettavaa, haluat laajentaa lempikirjallisuutesi lajituntemusta tai vaikkapa tutustua johonkin
ihan uuteen kirjallisuuslajiin. Lukuvalmentajalle voi varata ajan joko sähköpostitse viikinlukuvalmentaja@hel.fi tai puhelimitse puh. 09 310 85071.
Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa, Viikinkaari 11. www.helmet.fi/viikinkirjasto

Tangokuningatar Elina Vettenrannan

”Nyt syttyy valot tuhannet”
adventtikonsertti
EST 1986

-

Bremerin Kukka

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

Avoinna
joka päivä

su 3.12. klo 18.30 Pihlajamäen kirkossa,
Säestys Janne Maarala, piano.
Liput 12 e, järjestää Lions Club Pihlajamäki.
Lippuja kirkolta tai ennen konserttia ovelta.

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

Bremerin Kivi Oy
HAUTAKIVET
KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT
Ketokivenkaari 32, 00710 Helsinki
Puh. (09) 387 3215, 040 635 3800
jari.bremer@bremerinhautakivi.fi
www.bremerinhautakivi.fi
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Heikki Koivisto
Taiteilija

– muotokuvia
– henkilömaalauksia
– taideopetusta
Salpausseläntie 12-16 E 79
00710 Helsinki
GSM 041 477 0032

Logo värillisenä, pienin käytettävä
koko lev. 35 mm.

Logo negana, tummalla taustalla. Teksti valkoisella, logo värillisenä, tarvittaessa kuvion pallo
myös valkoisena.

VÄRIT:
CMYK-arvot:
(tummanharmaa): 80 % musta
tummempi vihreä: 52 C, M 0, 32 Y, 0 K
vaaleampi vihreä: 85 C, M 0, 50 Y, 30 K
vaaleanharmaa: 40 % musta

GraafME | Elina Malmi | www.graafme.fi | p. 0400 99 44 96

PMS:
tummempi vihreä: 562 C
vaaleampi vihreä 563 C
vaaleanharmaa 877 C
(hopeanharmaa)
FONTTI:
Logossa käytetty sanassa Kauneushoitola Corbel-fonttia ja Tuulikkisanassa Calibria. Markkinointimateriaaleissa voidaan käyttää Calibria
tai Helvetica Neue LT Std Roman, käyttökohteesta riippuen.
MUUT GRAAFISET ELEMENTIT:
Ikkunateippauksissa käytettiin graafisena elementtinä bambu-kuviota
(ohessa) korostamaan tuotesarjojen luonnonmukaisuutta. Voidaan
käyttää tulevaisuudessa myös muissa markkinointimateriaaleissa,
kuten ilmoituksissa esitteissä jne.

www.verhoomo-hietala.fi

23 vuotta kauneudenhoitoa Pihlajamäessä. Varaa
aikasi kasvo- tai jalkahoitoon tai poikkea ostoksille.

SKY-kosmetologi
Tuija Hasu
Rapakiventie 10 D, 00710 Helsinki
Puh. 09 374 3584
www.kauneushoitolatuulikki.fi

Meiltä
m
lahjak yös
ortit!

Tällä mainoksella -10 €
kasvohoidon hinnasta

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

Hyvää palvelua
kiireestä
kantapäähän.
Tervetuloa Yliopiston Apteekkiin
Viikin Prismakeskukseen.
Tuotevalikoimamme on kattava
ja saat lääkkeesi kerralla mukaan.
Ja palvelummehan on tunnetusti
kaupungin parasta!
Liity Uniikki-asiakkaaksi, etuina mm.
• Uniikki-tarjoukset joka kuukausi
• Keskittämisalennus jopa 8 %
• Maksuton reseptien uusiminen
(ei koske lääkärinpalkkiota)

UUSI RAVINTOLA JA UUSI OMISTAJA
RAVINTOLA UUDISTUU JA MUUTTUU KOKO AJAN
RAVINTOLA BAR JISTO (entinen Lähde)
Salpausseläntie 11, Pihlajisto puh 0456174488

Osta verkosta
VIIKKI Viikintori 3
ya.fi
avoinna ma-pe 8-21, la 8-20, su 10-19
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TERVETULOA VIIKINPORTIN
ASUNTOMYYMÄLÄÄMME TAI
KUTSU MEIDÄT KOTIKÄYNNILLE!

Carita Piippo
Yrittäjä, LKV, YKV
0500 814 664

Raija Sandhu
Myyntipäällikkö, LKV
050 386 6661

Tinna Sarasalo
Kiinteistönvälittäjä, LKV
044 090 0035

Marja-Leena Suominen
Myyntineuvottelija, KiAT
045 154 6000

Kiinteistömaailma Viikki
Asuntoherttua Oy LKV
Viikinportti 2 (Prismaa vastapäätä), 00790 Helsinki
Puh. 044 744 7100
viikki@kiinteistomaailma.fi
Avoinna ma-to 10-17, pe 10-16. Muina aikoina puhelinpäivystys

Jouluiloa!
- ke 6.12. Itsenäisyyspäivän Kauneimmat
joululaulut Pihlajiston Mestassa klo 14

PUKINMÄESSÄ
KOTIRUOKALOUNAS

KOTIRUOKALOUNAS
arkisin
arkisin

- ke 13.12. Jouluinen lauluilta Harjannetie 44:n
kerhohuoneella klo 18
- ti 19.12. Joulupuuroa ja –lauluja Pihlajiston
ostarilla klo 11-13

Arki-iloa!
Seurakunnan päivä Mestassa tiistaisin:
-

Klo 10 Perhekerho
Klo 12-14 Olohuone klo 12 (keitto klo 13 saakka)
Klo 13 Käsityökerho (parilliset viikot)
Klo 15 Askartelukerho (1.-6.lk)

Malmin seurakunta – Pihlajamäen kirkko
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sto
Myös Fre a!
caFeiss
Fresto Cafe Pihlajisto
Pihlajistontie 2 Helsinki

Fresto Cafe Pukinmäki
Malminkaari 2A Helsinki

Aukioloajat: ma-pe 06:00-22:00
la-su 08:00-22:00

Aukioloajat: ma-pe 06:00-22:00
la-su 08:00-22:00

