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Pääkirjoitus

1

syksyllä 2012

Huomasit varmaankin lehden hienon kansipiirustuksen. Pihlajiston ala-asteella järjestettiin
piirustuskilpailu Oma asuinalueeni teemalla. Voittajatyö pääsi asukaslehden kanteen. Monet
työt olivat todella hyviä, mutta vain yksi voi olla kannessa. Valintaa oli todella vaikea tehdä. Niinpä
päätinkin, että julkaisemme kevään lehdessä loppusuoralle päässeitä piirustuksia. Kiitos kilpailijoille ja
koululle kilpailun järjestämisestä.
Synttärijuhlissamme kyseltiin sitä, mihin arpojen myynnistä tulevat rahat menevät. Ne menevät asukasyhdistyksen hyväksi.
Suurin osa niiden juhlien kuluihin ja loput - jos jää - asukasyhdistyksen toimintaan, kuten retkiin ja tapahtumiin. Yhdistyshän ei
harjoita liiketoimintaa eikä tee voittoa.
Olemme tässä joukolla ihmetelleet mihin on kadonnut vanhanajan talkoohenki. Sitä tietenkin on ihmetelty monissa muissakin lähiöissä. Luulisi oman alueen asioiden kiinnostavan. Talkoisiin näyttää tulevan sama asukasaktivistien porukka. Niinpä kohtuullisen
pienelle joukolle jää aika paljon hommia. Kuitenkin talkoot ovat yhdessä tekemistä yhteisen päämäärän hyväksi.
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Ota yhteyttä toimitukseen, jos Sinulla on juttuidea tai haluat juttua jostakin tietystä aiheesta!
Kiitokset kaikille lehtitalkoisiin osallistuneille!
Syysterveisin
Tuula Suksi, päätoimittaja

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

HALLITUS 2012:
Marjatta Tahvanainen, puheenjohtaja
marjatta.tahvanainen@gmail.com
Anna-Liisa Järvo, varapuheenjohtaja
annjarvo@welho.com
Anna-Lisa Korhonen, sihteeri
anna_lisak@hotmail.com

Eeva-Liisa Arola
eeva-liisa.arola@suomi24.fi
Elisa Lehtonen
elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi
Anu Lumén
ahalme@welho.com
Silja Muuri-Möykky
sic@elisanet.fi

Paula Perho
paula.perho@elisanet.fi
Sulo Sallinen
sulo.sallinen@nic.fi
Kati Sundell, kati.sundell@luukku.com
Armi Kuusela, rahastonhoitaja,
armi.kuusela@kotiportti.fi

Nettisivut www.pihlajisto.com: Tuula Suksi ja Kati Sundell
Pihlajisto-Viikinmäki Asukaslehti ilmestyy toukokuussa ja marraskuussa ja jaetaan alueen talouksiin

Toimitus:
Tuula Suksi, päätoimittaja, tuula.suksi@welho.com
Anna-Lisa Korhonen, anna_lisak@hotmail.com
Kati Sundell, kati.sundell@luukku.com
Marjatta Tahvanainen, marjatta.tahvanainen@gmail.com
taitto: Päivi Salminen/Painorauma Oy

Ilmoitukset:
Anna-Lisa Korhonen, anna_lisak@hotmail.com
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40+10 -juhlat 9.9.2012

TEKSTI JA KUVAT: Tuula Suksi
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Puheenjohtajan tervehdys
Meidän juhlat on nyt juhlittu. Muillakin ne alkavat olla loppusuoralla ja uudet haasteet odottavat kaikkia. Kiitän lämpimästi Pihlajiston ja Viikinmäen 40+10-vuotisjuhlien järjestäjiä ja esiintyjiä sekä tietysti kaikkia teitä, niin kutsuvieraita, paikallisia asukkaita kuin
ystäviä naapurilähiöistä ja muualtakin, jotka tulitte viettämään kaunista syksyistä sunnuntai-iltapäivää kanssamme. Ohjelmaa suunnitellessamme olimme ajatelleet erityisesti lapsia ja nuoria, mutta varttuneemmallekin väelle uskoakseni riitti mukavaa katseltavaa,
kuunneltavaa ja suuhunpantavaa.
Suuret kiitokset myös arvoisalle juhlapuhujallemme. Jos joku ei vielä tiennyt, niin meillä oli ilo ja kunnia saada tilaisuuteen ministeritason juhlapuhuja, nimittäin kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki. Oli todella ilahduttavaa, että ministeri viihtyi paikalla pitempäänkin. Hän kierteli yleisön joukossa keskustellen ja kuunnellen paikalle tulleiden ihmisten ajatuksia. Ehkä jotkut olivat tulleetkin
varta vasten saadakseen tavata hänet ja olivat mielissään, että ministerillä oli aikaa juuri heille. Ministerin juhlapuhe lämmitti meidän
luonnonläheisyyttä arvostavien lähiöasujien sydäntä.
Olen kuullut juhlistamme paljon positiivista palautetta, mutta myös pikkuisen moitteita, ja kiitän kaikista saamistamme kommenteista. Otamme niistä opiksemme seuraavalla kerralla. Nämä olivat ainakin minun osaltani ensimmäiset asukasyhdistyksen yksin järjestämät juhlat, eikä se ollutkaan aivan yksinkertainen operaatio. Aikaisemmat Pihlajapäivät ovat olleet meidän ja Pihlajamäkiseuran
yhteisiä lähiötapahtumia.
Toimintamme jatkuu siitä huolimatta, että kaupungin viranomaiset välillä tuntuvat unohtaneen meidät. Tänä syksynä pystymme
vielä järjestämään teatteriretken, josta olette jo saaneet tietoa tämän lehden ilmestyessä. Asukasyhdistyksellä ei kuitenkaan ole resursseja toimittaa kutsuja kaikista tapahtumista suoraan jokaiselle, vaan olemme jakaneet tiedotteita kaikkien rappukäytävien ilmoitustaululle sekä lisäksi yleisiin tiloihin ulkona. Myös yhdistyksen nettisivuilta www.pihlajisto.com löytyy tietoa kaikesta, mitä meillä on
tai on ollut tekeillä. Hyvät ihmiset, seuratkaa näitä!
Toivotan kaikille lukijoillemme hyvää vuoden loppua ja vielä parempaa tulevaa vuotta!
Marjatta Tahvanainen, puheenjohtaja
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40 vuotta elämää Pihlajistossa
TEKSTI: Anna-Lisa Korhonen ja Marjatta Tahvanainen | KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Sylvi Kausola on elänyt suurimman osan elämästään Pihlajistossa. Sen lisäksi että hän on huolehtivainen mummi ja
harrastaa monenlaisia kädentaitoja, hän on aktiivinen ja yhteiskunnallisia asioita seuraava ihminen.
Pyysimme häntä vastaamaan muutamiin kysymyksiin kuultuamme, että hän on asunut Pihlajistossa 40 vuotta.
Tämän vuoksi hänellä onkin kaksinkertainen syy viettää kanssamme vuosijuhlaa.
Sylvi ja
polkupyörä
ovat
tuttu näky.

Näin Sylvi kertoo:
Olen kotoisin Jurvasta nykyisestä Kurikan
Jurvan kylästä. Muutin Helsinkiin mutkien
kautta vuonna 1958.
Pihlajistoon muutin perheeni kanssa
vuonna 1972, aravakaksioon Hattelmalantielle ja nykyiseen kotiini Salpausseläntielle 1982. Olin avioitunut 1968 ja
myöhemmin saimme kaksi tytärtä.
Ammattini oli pankkitoimihenkilö, sattuman kauppaa kai. Ensin Helsinkiin tullessani olin palkanlaskijana Strömbergillä. Kun palkat siellä olivat alhaisia, niin
pyrin ja pääsin Kansallis-Osake-Pankkiin ja sinnehän minä sitten jäin. Viihdyin työssäni, kun sain olla sosiaalisessa
kanssakäymisessä ihmisten kanssa. Sitä
kaipasin jäätyäni eläkkeelle.
Jäin eläkkeelle 1996. Loppuaika oli vaikeaa, kun oli se edellinen lama. Selvisin
kunnialla eläkkeelle, uraputkelle tuli kyllä mahalasku. Nykyään, kun uutisissa ilmoitetaan, että YT-neuvottelut alkavat eri
yhtiöissä ja työntekijöitä vähennetään, tekisi mieleni nousta kapinaan! Mutta mitä
vastaan? Maailmanmeno on nykyään niin

monimutkaista! Pitäisi kai yhteistuumin
meidän isovanhempien lähteä mielenosoitusmarssille lastemme ja lastenlastemme elämänmenon puolesta.
Pihlajisto verrattuna 1970-lukuun on
mielestäni kansainvälistynyt.
Palvelut ovat vähentyneet, mutta liikenne
sitä vastoin on parantunut Jokeri-linjan
myötä ja lähikauppa palvelee iltamyöhään. En osaa sanoa, mikä olisi muuttunut huonommaksi. Pihlajisto on kyllä
ikääntynyt, mutta luonto ympärillämme
on hienoa, on leikkipuisto Salpausselkä,
on koulu ja hyvät ulkoilumahdollisuudet.
Harrastan käsitöitä, voisin pitää keskeneräisten käsitöitten näyttelyn ja
palstaviljelyä yhdessä vanhemman tyttäreni kanssa, käyn taidekerhossa ja kaikenlaista muutakin. Sanomalehden lukemiseen menee aamuisin pitkä tovi ja päivät vain hurahtelevat.
Nykyään yritän kyllä olla ottamatta
kantaa asioihin, mutta eihän ikäihminen
uusia tapoja opi. Ja se aktiivisuus sitten,
kaikki on suhteellista. Monesti aktiivisuus
kumpuaa siitä kun omia asioita ei pysty

muuttamaan, niin ajattelee, että tuokin
asia on päin mäntyä ja antaa palautusta,
varsinkin kaupungin eri osastoille.
Virtaa jaksamiseen saan lapsenlapsen halauksista, lasten ja lähiomaisten
ymmärtävästä suhtautumisesta, ystävien tuesta, kanssaihmisten empatiasta,
luonnosta, linnunlaulusta. Sitä on vain
pärjättävä. Mieheni menehtyi 2002 ja tyttäret ovat omillaan. Yksin kun asuu, on
selviydyttävä arjen askareista, vaikka ei
sitä virtaa aina liiemmälti olisi.
Kysymykseen ”miten toivot asuinalueesi kehittyvän” Sylvi vastaa näin:
”Ensinnäkin haluaisin kiittää asukasyhdistyksemme toimijoita hyväksemme
tehdystä työstä. Kiitos heille! Ja lisää
toimijoita asukasyhdistykseen. Toiseksi toivon, että huolehtisimme asuinalueestamme, missä kotimme ovat. Kaupan
seudulle toivoisin tehtävän jotain, se on
surkea. Puistoihin penkkejä, joissa voisi
levähtää ja että penkit säilyisivät ehjinä.
Ja Lahdentien huminalle toivoisin tehtävän jotain.”
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Liikenneopetusta lapsille
TEKSTI JA KUVAT: Tuula Suksi

Lasten liikennekaupunki perusLiikennesääntöjä opetetaan leikin
tettiin vuonna 1958. Ensimmäikeinoin. Lapsille näytetään hauska
set 20 vuotta poliisit pitivät sitä,
ja värikäs video, jossa Pinku-pingvuonna 1979 Helsingin nuorisoviini on liikenteessä. Ohjaaja kyseasiainkeskus sai sen itselleen.
lee koko ajan lapsilta, miksi Pinku ei
Liikennekaupunki sijaitsee Ausaa vielä tehdä sitä tai tätä. Lapset
roran sairaalan vieressä Auroovat fiksuja ja huomaavat hyvin noranportti 2:ssa. Siellä annetaan
peasti asioita ja oppivat myös noliikenneopetusta ympäri vuoden.
peasti. Tosin eräs pieni poika epäili,
Syksystä kevääseen opetusta on
että säännöt ovat vain tyttöjä varesikouluryhmille ja koululuokille
ten. Siinä olikin sitten muotoilemis1-3 ajanvarauksella. Perhepäivät
ta, että saatiin pojatkin uskomaan
ovat kesällä pe ja su sekä syys-,
sääntöjen olevan kaikille samat.
joulu- ja hiihtolomilla. Silloin opeKyllähän tuollainen teoriatunti tuolla
tusta ja ikärajaa ei ole, vaan vansamalla lasten oppimateriaalilla tehemmat ohjaavat lastaan liikenkisi hyvää meille aikuisillekin liikennesääntöjen mukaisesti. Kesällä
nesääntöjen päivittämiseksi.
ma-to kaikki lapset opetetaan
Liikennekaupungissa on kolme ohennen käytännön harjoittelua, siljaajaa. He ovat ammattitaitoisia ja
loin ikäraja on 5 vuotta. Helsinkihyvin motivoituneita työhönsä. Puisläisille koululuokille ja eskariryhtossa on rento ja iloinen tunnelma.
mille opetus on ilmaista, koulujen
Kesällä saadaan lisävoimia. Liikenlomien aikana kaikille ilmaista.
nekaupunkiin on saanut rekrytoiOpetusta sieltä ovat hankkida viisi 16-17-vuotiasta kuukauden
neet mm. Pihlajiston ja Viikinmäpätkiin. Viime kesäksi tuli yli 1800
en päiväkodit. Liikennekaupunhakemusta. Liikennekaupungissa
gin ohjaajat käyvät luennoimassa
kävi 20 000 asiakasta viime vuonna.
myös kouluilla ja päiväkodeissa.
Ohjaajat tekevät erittäin arvokasta
Opetus aloitetaan aina teoriaja ennaltaehkäisevää työtä lasten
osuudella. Ilman sitä ei pääse liihyväksi.
Aina opetellaan ensin jalankulkijan säännöt. Kuva Jonna Pennanen.
kennepuistoon ajamaan polkuautoa
Ajanvaraukset ja tiedustelut
tai pyöräilemään. Liikennekasvatuksen kuminen turvalliseksi liikenteessä, posip. (09) 310 89047 tai (09) 310 71594
tavoitteet ovat: herättää lapsen kiinnos- tiivisen asenteen luominen, ennaltaehhttp://nuoriso.hel.fi/liikennekaupunki
tus liikenteeseen, tehdä lapsen oma liik- käistä onnettomuuksia ja tapaturmia ja
- Lasta ei voi panna harjoittelemaan liikenteeseen,
tehdä liikennemerkit ja–säännöt lapsille
sanoo ohjaaja Silja Muuri-Möykky painokkaasti.
Sirkka Kolinki on viihtynyt ohjaajana liikenneymmärrettäviksi.
kaupungissa jo 25 vuotta.
Liikennekasvatuksen opetus on radikaalisti muuttunut viime vuosina. Enää ei
etusormea heristellen kerrata, että ensin
katsot vasemmalle ja sitten oikealle. Lapsihan ei oikein vielä muista, että kumpi se
nyt onkaan se vasen. Sen sijaan ohjaaja
korostaa sitä, että on sama mihin suuntaan katsot ensin, kunhan pysähdyt ja katsot. Korostetaan sitä, että on hyvä katsoa
joka suuntaan, myös taakse. Sieltäkin voi
tulla auto. Yleensäkin malttia opetetaan.

Lapsille kerrotaan myös se, ettei suojatie automaattisesti ole turvallinen. Silti
pitää pysähtyä ja katsoa joka suuntaan.
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Arjen pelastajat
TEKSTI JA KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Leikkipuisto Salpausselässä tehtävä työ ”pelastaa” pihlajistolaisten lapsiperheiden arkea jo toisessa sukupolvessa. Nykyisellä paikallaan Pihlajalaaksossa puisto on toiminut vuodesta 1978. Samalla siirtyi vuonna 1965 perustettu Pihlajamäen
Kiillepuiston toiminta Pihlajistoon, koska Kiillepuistossa ei ollut rakennusoikeutta uudelle talolle.
”Pitää olla pikkuisen hullu, että on täällä töissä” toteaa puiston vastaava ohjaaja
Maarit Mäkelä. Kun hänelle ehdotettiin Pihlajistoon tuloa 20 vuotta sitten, häntä hirvitti
mihin oli tulossa. Alueen maine oli silloin aikamoinen. Mutta heti kun hän astui ovesta sisään, hän tunsi tulleensa ”kotiin”. Hän
allekirjoittaa leikkipuiston moton, jonka mukaan leikkipuistossa on mukava olla ja sieltä lähtee hyvällä mielellä pois. Täällä hän on
viihtynyt ja täältä hän haluaa jäädä eläkkeelle. Pihlajisto on kyläyhteisö, jossa kaikki
välittävät toisistaan ja yhteisestä leikkipuistosta. Vanhemmat, varsinkin aiemmin, ovat
osallistuneet toimintaan aktiivisesti.
Nykyään leikkipuisto on päivähoidon vastuualueen toimintaa. Vuosien aikana organisaatio on muuttunut useaan otteeseen.
Toiminta sinänsä on edelleen sitä samaa
lasten ja perheiden kanssa olemista, nykyään se vain on paljon hektisempää. Alkuvuosina ohjaajat vaihtuivat tiuhaan tahtiin, nykyiset ohjaajat ovat pysyneet vuosia
samoina. Ennen toiminta oli vapaampaa,
nykyään on enemmän ohjattuja kerhoja,
joiden sisältö on ohjaajien suunnittelemaa.
Kahtena aamupäivänä viikossa puistossa
on 2,5 – 5-vuotiaille Kultakalat-kerho. Kerhossa lapsille tarjotaan tietoa, taitoa, hupia,
motivointia ja aktivointia eri keinoin. Tiistaisin kokoontuu monikulttuurinen perhekerho,
joka tarjoaa mahdollisuuden tavata toisia.
Kerhossa keskustellaan vapaasti tai eri teemoista, tehdään käsitöitä ja joskus ruokaa.

Leikkipuiston ohjaajat
alh.vas. Merja ja Anneli
ja takana vas. Maarit ja
opiskelija Angela.

Torstaiaamupäiväisin
puiston äidit pitävät
soppakerhoa, jonne
kaikki ovat tervetulleita. Perjantaina aamupäivisin ohjaajat tarjoavat ”retkipäivän”
eli grilli on kuumana
omille eväille.
Koululaisten avoin
iltapäivätoiminta on yksi tärkeä osa puiston
arkea. Pienille ja vähän isommillekin koululaisille puisto on turvallinen vapaa-ajan
viettopaikka koulupäivän jälkeen. Lisäksi
1-2 luokkalaisille tarjotaan välipala. Salpausselässä välipalalla on yleensä kuutisenkymmentä lasta. Koululaisilla on mahdollisuus osallistua puistossa ohjattuun toimintaan, leikkiä, tehdä läksyjä tai vain ”löhöillä”. Joka päivä kuitenkin ulkoillaan.
Kesällä puiston toiminta on hyvin erilaista. Silloin kerhot ovat kesätauolla eikä
välipalatarjoilua ole. Sen sijaan puistossa
tarjotaan mahdollisuus lämpöiseen ateriaan kaikille alle 16-vuotiaille lapsille. Kesällä toiminta on paljolti siirtynyt ulos. On leikki-, laulu- askartelu- ja pelituokioita. Pihalla
oleva uima-allas on hyvin suosittu.
”Pyrimme siihen, että toiminta on avointa ja elastista” kertoo Merja Lundberg.
Ohjaajat oppivat tuntemaan alueen lapsiperheet. He toimivat
nuorten perheiden tukena ja turvana ja tar-

Puiston suosittu uima-allas
on rakennettu 1970-luvulla.
Kuva leikkipuiston arkisto.

vittaessa ohjaavat vaikeuksissa eteenpäin
oikeaan paikkaan apua ja tietoa saamaan.
Kun kysyn, ovatko lapset muuttuneet vuosien saatossa, ohjaajat kertovat havainnoistaan: lapset elävät nyt erilaisessa arvomaailmassa kuin ennen. Ohjaajat opettavat enemmän aikuisen kunnioittamista
ja toisista välittämistä. Tuntuu, että lapset
eivät saa elää lapsuutta, vaan heidän täytyy
olla liian aikaisin isoja ja pärjätä yksin liian
monessa. ”Harrastukset ovat lisääntyneet,
vapaa-aika on tosi ohjelmoitua”, kertoo Anneli Sarjanen.
Viikonloppuisin ja iltaisin on mahdollista
vuokrata puiston tilat perhejuhliin tai kokouksiin.
Lähialueen seitsemän puistoa muodostavat kokonaisuuden, joiden kesken tehdään
yhteistyötä ja joiden yhteinen esimies on
Nina Vuori. Koulujen loma-aikoina toimintaa sovitellaan niin, että aina joku puisto on
avoinna.
Leikkipuisto on vapaa-ajan viettopaikka,
jonne kaikki ovat tervetulleita. Tämä on kohtauspaikka, jonne on matala kynnys ”astua
sisään”. Täällä saa olla sisällä tai ulkona,
kertovat ohjaajat.
”Täällä moni on oppinut ajamaan pyörää
ilman appareita ja kävelemään kärryjä työntämällä” kertoo Merja.
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Pihlajiston mosaiikkipolku on pala Kalevala
TEKSTI: Marjatta Tahvanainen | KUVAT: Tate Sundell | KARTTA: Kati Sundell

Pihlajiston mosaiikkipolku kiertää ns.
Pihlajiston mosaiikkiprojektin kolmen
vuoden työn tuloksena v. 2002 valmistuneen kierroksen ”ite tehtyä taidetta”, jossa 17 kohteeseen lähiön betoniseiniä koristamaan aikaansaatiin Kalevala-aiheinen ”Väinämöisen tarina”. Projekti syntyi asukkaiden aloitteesta ja se sai tukea
Helsingin kaupungilta, erityisesti Kulttuuriasiainkeskukselta ja eräiltä muiltakin
tahoilta. Projektia palkattiin vetämään
paikallinen taiteilija Milla Sundell, joka
keksi aiheen Pihlajistossa vuodesta 1971
alkaen sijainneesta unkarilaisen Taiteilijan Tamás Ortutay´n Maailman synty
eli Alkumuna -patsaasta. Lisäksi projektissa oli kaksi työharjoittelijaa ja kesätyöntekijää työn eri vaiheissa. Suuri osa
työstä tehtiin alusta alkaen asukkaiden
omin voimin talkoilla, aina kuvien suunnittelusta ja palasten sommittelusta lähtien. Keskeiset suunnittelijat sopivat, että

vältettäisiin aikaisempia Kalevalan kuvatulkintoja, ettei saataisi niistä vaikutteita.
Savesta muovattiin laatat, ne kuvioitiin ja
kuivattiin, niihin lisättiin väri- ja lasitusaineet ja lopuksi ne kuljetettiin ajallaan
suurilla levyvaunuilla poltettaviksi Arabian tehtaiden keramiikkauuneihin. Myös
poltto saatiin ilmaiseksi. Se oli arvokas
tuki, sillä erillisiä laattoja kertyi yli 2000
kpl. Lisäksi projekti valtasi yhden taloyhtiön kerhohuoneen yli kolmeksi vuodeksi
korvauksetta. Lopuksi kuvat vielä muurattiin paikoilleen eri puolille Pihlajistoa
pala palalta ja kuva kuvalta. Talkoolaisia oli yhteensä toistasataa, päiväkodin
lapsista seurakunnan mummokerhoihin
saakka ja monia siltä väliltä. Vierailevia
talkoolaisia kävi niin Espoosta kuin Irlannista ja Skotlannista saakka. Asiaan sitoutuneita vapaaehtoisia ja talkoolaisia
oli suuri määrä, ilman heitä työ ei olisi
onnistunut.

1. Ilman impi laskeutuu mereen, jossa tuu
emoksi, josta Väinämöinen syntyy kolm
nen kesän jälkeen.
2. Sotka laittaa pesänsä ja munii veden e
polvelle.
3. Munat vierivät pesästä,
särkyvät palasiksi ja pa
laset muodostuvat maaksi, taivaaksi, auringoksi,
kuuksi ja tähdiksi.
4. Väinämöinen suuttuu ja laulaa Joukaha
sisarensa Ainon Väinämöiselle puolisok
5. Ainon äiti itkee yöt päivät hukkunutta ty
alkoivat kolmena jokena juosta. Joka jo
kuohumalle kolme luotoa kohosi, jokais
koivun latvaan kolme käkeä.
6. Väinämöinen lähtee Joukahaisen sisart
oudonlaiseksi kalaksi muuttuneena onk
käsistä pyörähtää mereen ja ilmoittaa
7. Väinämöinen uipi useampia päiviä aav
ammuttua hänen hevosensa Pohjolaan
että Väinämöinen oli kasketessansa ko
ja kantaa Pohjolan rannalle.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Pihlajistontien alikäytävä, runo 1
Pihlajiston ala-aste, Pihlajistontie 1, runo 1
Salpausseläntien alikäytävä 1, runo 1
Salpausseläntien alikäytävä 2, runo 4
Salpausselänpolku, ajoramppi, runo 4
Salpausseläntie 12-16, tukimuuri, runo 5

aa

ulen ja veden raskauttamana tekeytyy veden
menkymme

emosen

aisen suohon. Joukahainen hädissään lupaa
ksi ja pääsee suosta.
ytärtänsä. Kyyneleet maahan päästyänsä
oessa kolme koskea tulista, joka kosken
selle luodolle kolme koivua kasvoi ja joka

ta merestä pyytämään ja saapi hänet
keensa. Yrittää palasiksi leikata, mutta kala
sieltä itsensä, ken oli.
valla merellä, jonne joutui Joukahaisen
n matkatessaan. Kokko, hyvillä mielin siitä,
oivun häntäkin varten jättänyt, pelastaa hänet

8. Pohjolan emäntä kuulee rannalta Väinämöisen itkun, saattaa hänet kotiinsa ja
kohtelee hyvin ja lupaa jopa tyttärensä puolisoksi mikäli tämä takoisi Sammon
Pohjolaan. Pohjolan emäntä varustaa Väinämöisen kotimatkalle ja tämä lupaa
lähettää Seppo Ilmarisen Sampoa takomaan.
9. Matkallansa näkee Väinämöinen ihanasti puetun Pohjan neidon ja
pyytää häntä puolisoksensa. Neiti viimein lupaa suostua Väinämöiseen,
jos tämä veistäisi kehrävarren palasista veneen ja saattaisi
sen vesille ilman millään tavalla siihen koskematta.
10. Väinämöinen kehottaa Ilmarista lähtemään Pohjan
neittä kosimaan, jonka olisi Sammon takomalla
ansaitseva. Kun Ilmarinen ei suostu, täytyy Väinämöisen muulla mahdillansa hänet Pohjolaan saattaa.
11. Sampo rikastuttaa Pohjolaa.
12. Hakee Tuonelasta laivanrakennussanoja.
13. Väinämöinen lähtee Antero Vipuselta laivanrakennussanoja saamaan ja herättää
hänet pitkästä unestaan maan alla.
14. Väinämöinen matkaa Pohjan neittä uudelleen kosimaan.
15. Väinämöinen matkaa Ilmarisen ja Lemminkäisen kanssa Sampoa Pohjolan
kivimäestä saamaan.
16. Louhi Pohjolan emäntä, kokoksi itseänsä muuttaen lähtee Sampoa tavoittelemaan
ja Väinämöinen yrittää karkuun veneellänsä.
17. Väinämöinen tekee koivusta uuden kanteleen, jolla soittaa ja ihastuttaa kaikki 		
otukset joita luonnosta löytyy.

PIHLAJISTO

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tiirismaantie, kaupantakainen ajoramppi, runo 7
Pyynikinpolku, paikoitusalueen muuri, runo 7
Päiväkoti Pyynikki, Pyynikintie 5, runo 8
Pyynikintie 4-8, paikoitusalueen muuri, runo 10
As. Oy Pyynikintien 4-8, Hattelmalantien portaiden kaide, runo 10
Hattelmalantie 11, paikoitusalueen ulkomuuri, runo 16

13.
14.
15.
16.
17.

Hattelmalantie 11, paikoitusalueen sisämuuri, runo 17
Tiiriskuja, paikoitusalueenmuuri, runo 18
Salpausseläntie 13, kaide, runo 39
Tiirismaanpolku, päiväkoti Aulangon muuri, runo 43
Salpausseläntie 11, vanhan lähteen portaat, runo 44
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Vapaaehtoistyönä suomen kielen
opettaminen
TEKSTI JA KUVA: Marjatta Tahvanainen

Tiistaiaamuisin Irma Mattila ja Kirsti Maijala saapuvat Pihlajiston seurakuntasalille
ja valmistautuvat pitämään suomen kielen
oppituntia maahanmuuttajanaisille.
Kurssi sai alkunsa Irman aloitteesta yli
kaksi vuotta sitten ja Kirsti tuli mukaan
hieman myöhemmin nähtyään tästä haastattelun Kirkko ja Kaupunki-lehdessä. Irma
oli ammatiltaan luokanopettaja ja Kirsti
lastentarhanopettaja ja päiväkodin johtaja ennen eläkkeelle jäämistään. Niinpä he
voivatkin käyttää hyödykseen pedagogisia taitojaan kielen opetuksessa, sillä aivan alkeista tässäkin on lähdettävä, koska useimmilla oppilailla on opittavanaan
kielen lisäksi myös kirjaimet, roomalaiset
omien arabialaisten lisäksi.
Mitään varsinaista oppikirjaa kurssilla ei
käytetä, vaan opettajat saavat vinkkejä
opetukseen kirjoista, netistä ja muista lähteistä, mutta valmistelevat oppitunnit ja
oppimateriaalin itse. Tuntien valmistelu on
välillä aika vaativaa, sillä oppilaat ovat vähän eri tasolla opiskelussaan. Edistystä tapahtuu pikkuhiljaa ja on aina ilon aihe, kun
uusia asioita opitaan ja oivalletaan. Myös
vain suomea puhumalla voi oppia.
Oppilaat ovat kotoisin eri maista, kuten
Afganistanista, Somaliasta ja Bulgariasta.
Afganistanilaisia on ollut eniten. Melkein
kaikki ovat pakolaisia.
Opettajat ovat tutustuneet opetettaviensa elämään jonkin verran, varsinkin alussa, kun he kertoivat aikaisemmista kovista kokemuksistaan ja elämänvaiheistaan
etsiessään turvapaikkaa ennen Suomeen
pääsemistään ja vielä täälläkin ennen nykyisen paikkansa löytämistä. Viimekesäisellä monikulttuurileirillä Valkealassa Irma
tutustui myös joihinkin heidän perheenjäseniinsä.
Opettajat kertovat, että kulttuurierot eivät vaikuta opetukseen, mutta heitä itseään henkilökohtaisesti ne tutustuttavat eri
kansojen tapoihin ja tottumuksiin mm. pukeutumiseen.
On ihailtavaa, miten rohkeita nämä naiset
ovat, kun ovat tulleet opiskelemaan tänne
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Vasemmalta oikealle: Irma Mattila, Fatemeh Sahrifi, Fatemah Khatooni ja Kirsti Maijala.

seurakuntakotiin, joka kuuluu aivan eri uskonnon piiriin kuin heidän oma uskontonsa. Uskonnosta täällä ei puhuta. Heillä on
vain kova tahto oppia asuinmaansa kieltä.
Eräänä lokakuisena aamupäivänä pääsin seuraamaan oppituntia. Keskustelemme opettajien kanssa hieman jo ennen
tunnin alkamista ja sitten myös oppilaiden kanssa tauolla ja vähän opetuksen
lomassakin. Oppitunnit alkavat klo 10.00
ja kestävät 1,5 tuntia. Tämän tunnin aiheena olleet verbien taivutukset ja monien
erilaisten kysymyssanojen ymmärtäminen
ja niihin vastaaminen vaativat harjoitusten tekemistä ja paljon keskittymistä, joten teetauko opiskelun välissä on hyvinkin
paikallaan.
Tunnille tulivat tällä kertaa rouvat Fatemeh Sahrifi ja Fatemah Khatooni, jotka
molemmat ovat kotoisin Afganistanista ja
ovat olleet Suomessa jo useampia vuosia. Heidän oma kielensä on dari eli persia. Kaikki oppilaat eivät joka kerran pääse
osallistumaan monista eri syistä. Useimmilla heillä on monta lasta ja lisäksi muuta
sukua. Heidän lapsensa eivät kuitenkaan
ole enää ihan pieniä, vaan nuorimmat käyvät koulua ja vanhimmat ovat jo valmistuneet omiin ammatteihinsa.
He ovat tulleet oppimaan suomea omasta
halustaan ja vaikka suomi on vaikea kieli,
he ovat hyvin innokkaita oppimaan sitä lisää. -Kaikkein parasta olisi, jos saisi työ-

paikan, sillä työssä oppii parhaiten, kertoo
Fatemah. Hän toivookin pääsevänsä päiväkotiin harjoittelemaan. Fatemeh puolestaan on taitava ompelija ja tekisi mielellään käsitöitä.
Molemmilla rouvilla on ollut määräaikaisia
työpaikkoja ja niistä se kokemus, että työssä oppii myös paremmin ymmärtämään ja
puhumaan suomea. Mutta työpaikkaa on
vaikea saada, jos ei ole todistusta kielitaidosta, siinäpä kierre.
Mitä opettajat tästä työstä ovat itse saaneet ja miten tämä on muuttanut heitä ihmisinä? Kirsti totesi jo mainittujen kulttuurieroihin tutustumisen lisäksi saavansa kyllä itselleenkin tästä iloa, mutta mielestään
hän ei ole kovin paljon muuttunut, sillä hän
on jo aikaisemmin tottunut erimaalaisiin
ihmisiin vapaa-aikanaan ja todennut, että
ihmiset ovat samanlaisia kaikkialla.
Irma kertoi vielä, että ei sitä varmaan itse
huomaa muuttuneensa, mutta kun hän
oli käymässä vanhan äitinsä luona, niin
äiti oli huomauttanut, että ”kyllä ne sinun
oppilaasi varmaankin ovat mukavia ihmisiä, kun sinä tunnut olevan heihin niin kovin kiintynyt”.
Sivusta katsoen näytti siltä, että kyllä
kaikki edellä kerrottu näyttää tuoneen paljon uudenlaista sisältöä opettajienkin elämään. Selvästi myös huomasi, että heillä
ja heidän oppilaillaan tuntui olevan hyvin
lämpimät välit keskenään.

Opintomatka akupunktion alkulähteille
TEKSTI JA KUVAT: Aleksi Öhman

Paria vuotta aiemmin kiinnostuin akupunktiosta ja kiinalaisesta perinteisestä lääketieteestä sen kokonaisvaltaisuuden lisäksi siitä, että sen taustalla on useita sellaisia teorioita, jotka sopivat käytettäviksi aiemman tietotaidon tukena ja mahdollistavat asioiden ymmärtämisen maalaisjärjelle sopivalla tavalla. Tämän kiinnostuksen lisäksi minusta on mielenkiintoista tehdä
ajoittain isompia ”löytöretkiä” elämässä ilman sen suurempia ennakko-odotuksia siitä mitä ne tuovat tullessaan.
Tämän kiinnostuksen pohjalta aloitin sopivan opiskelupaikan etsimisen ja sellainen tuntui löytyneen Kiinasta, Pekingistä.
Muitakin vaihtoehtoja olisi Kiinassa ollut tarjolla, mutta valitsin tämän koulun,
koska sillä on pitkä historia perinteisen
kiinalaisen lääketieteen koulutuksessa
ulkomaalaisille. Koulu on vuonna 1975
perustettu täyttämään muista maista Kiinaan akupunktio oppia etsimään lähteneiden terveydenhuollon ammattilaisten
oppimistarve. Koulu on aina toiminut yhteistyössä maailman terveys organisaation (WHO) kanssa. Vinkkejä matkaan sain
eräältä suomalaiselta kollegalta. Muuten
opintomatka oli omatoimisesti suunniteltu ja toteutettu.
Huhtikuussa 2012 tuli aika pakata matkalaukut, jättää vanha yritykseni, Pihlajamäen fysioterapia muutosten kouriin uuden omistajan vetämänä ja suunnata kohti
uusia oppeja.

vittämänä välimatkat taittuivat kengän
pohjia kuluttaessa. Keuhkoille kaupungin
saasteet antoivat oman haasteen ja uimahalli oli oikeastaan ainoa paikka, jossa teki mieli urheilla.
Itse koulutus oli käytännön ja teorian
kombinaatio, jota tuli täydennettyä kansainvälisen ryhmän kanssa omatoimisella opiskelulla vielä iltaisin ja viikonloppuisin. Puolet koulupäivästä oli sairaalassa
harjoittelua ja puolet teoriaa koulun professorien opettamana, jotka tulkki käänsi
opiskelijaryhmällemme englanniksi. Lyhyehkön peruskurssin tietomäärä asetti
ajoittain haasteita niin opiskelijoille kuin
hyvin motivoituneiden opiskelijoiden tar-

peista johtuen myös opettajillekin.
Rankan vieraassa kulttuurissa toteutetun opiskelun jälkeen diplomin saaminen
käteen loppuseremonioiden yhteydessä
tuntui erittäin hyvältä. Siinä vaiheessa
samalla pyörikin mielessä ajatus paluusta puhtaaseen kotimaahan ystävien ja
työnteon pariin. Reissun aikana tapahtui
Suomessakin samaan aikaan. Lyhyen loman jälkeen pääsin aloittamaan työskentelyn Pihlajamäen fysioterapiassa, joka
sai nimen jatkoksi vielä sanan hieronta
ja pyörii nyt katutasossa osoitteessa Graniittitie 1 uusissa tiloissa ja palvelee asiakkaita aiempaa monipuolisemmin.
Tervetuloa!

à Filippiiniläinen
opiskelukaveri pistämässä
ensimmäistä neulaansa.

Perillä
Majoitus ja koulu sijaitsivat melko lähellä toisiaan. Kaupungin aamukiireiden siiâKiinan muuria takanani onnistuneen kiipeämisen
jälkeen.

â Kansainvälisten
loppujuhlien odottelua
koululla.
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Galina ja tattien taika
TEKSTI JA KUVA: Tuula Suksi

Pihlajistolainen Galina Khalvach on Pietarista kotoisin. Jo 4-vuotiaana hän pääsi isoisänsä kanssa sienestämään Pietarin
ulkopuolelle. Siellä hän oppi tunnistamaan syötävät sienet. Niistä metsistä on peräisin Galinan rakkaus sienestämiseen. Hän
muutti Suomeen 26v sitten ja jatkaa harrastustaan joka syksy täällä. Tänäkin syksynä Galina on poiminut kymmeniä kiloja
tatteja. Hän on opettanut myös molemmat lapsensa tunnistamaan sienet.
Galina osaa etsiä parhaimmat tatit.

Galinalla on ystävä Italiassa, jolle hän lähettää kuivattuja herkkutatteja. Siellä ne
ovat arvostettua herkkua ja erittäin kalliita. Herkkutattirisotto on juhlaruokaa. Söiväthän jo antiikin roomalaiset niitä. Italiassa oman maan sato ei riitä tyydyttämään kysyntää, vaan suurin osa tuodaan
ulkomailta, muun muassa Suomesta. Italiassa ei ole jokamiehenoikeuksia. Joillakin alueilla siellä on sienenpoimintarajoituksia. Metsäpoliisi (polizia forestale)
valvoo poimintakiellon noudattamista.
- Sienestäminen on hauska, rauhoittava,
terveellinen ja maukas harrastus, sanoo
Galina.
Lopuksi Galina antaa perinteisen venäläisen tattiohjeen:
- Tatit ovat suosikkejani, varsinkin herkkutatit, koska niistä voi tehdä vähintään
viittäkymmentä eri ruokalajia. Ne voi säilöä kuivaamalla, suolaamalla, marinoimalla ja pakastamalla. Kuivatuista tateista tehdään vielä jauhoa, jota voi laittaa kastikkeisiin, keittoihin ja patoihin,
kertoo Galina.
Venäläiseen ruokakulttuuriin sienet kuuluvat oleellisena osana. Jo tsaarinajoista
lähtien esim. vodkan kanssa on tarjoiltu
suolasieniä. Muutenkin jokaisessa kodissa ainakin maaseudulla on suolasieniä.

Tatit ovat Galinan mukaan suosituimpia
sieniä Venäjällä. Sieniä syödään siksikin
paljon, koska ortodoksisessa kalenterissa
on neljä isoa paastoa. Silloin ei syödä lihaa, mutta sieniä saa syödä.
- Helsingin lähistöllä jätetään turhan paljon sieniä poimimatta, varsinkin tatteja.
Ehkä lähimetsien asukkaat eivät ymmärrä tateista. Tattejahan on niin helppo valmistaa, ei tarvitse ryöpätäkään, arvelee
Galina.
Tutkimusten mukaan sieniä syödään
Suomessa vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa, vaikka meillä on
jokamiehenoikeudet niin kuin
muissa Skandinavian maissa
ja Venäjällä. Erään toisen suomalaisen tutkimuksen mukaan
sienestysinto kasvaa koulutustason noustessa. Meillä on siis
yllättäen uusi älylaji.
Ivan on sienestänyt 6-vuotiaasta
saakka äitinsä kanssa.
Kuva Galina Khalvach.
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HERKKUTATTEJA
SMETANASSA
Ainekset kahdelle:
- ½ l herkkutatteja paloina
- 1 keskikokoinen sipuli
- 1 rkl vehnäjauhoja
- öljyä paistamiseen, suolaa,
hieman mustapippuria
- 2 dl smetanaa
- 1 dl juustoraastetta
Pilko sipuli ja ruskista öljyssä.
Laita tatit pannuun ja paista noin
7 min. Lisätään suola ja pippuri.
Laita vehnäjauhot. Laita smetana
Hauduta smetanassa 5 min. Ripottele juustoraaste. Laita vuokaan ja
200 asteiseen uuniin 15 minuutiksi.
Nautitaan perunoiden
kanssa.
Hyvää ruokahalua!

Isännöintiä Pihlajistossa 25 vuotta
TEKSTI: Pentti Nurminen, Heka-Pihlajiston toimitusjohtaja | KUVA: Lauri Perho

Pihlajiston 40-vuotisjuhlassa asukaslehden päätoimittaja kysyi minulta, että miten olen kokenut pitkän työurani aikana isännöinnin muuttuneen. Ensin tuli mieleen ettei juuri mitenkään, mutta vähän aikaa mietittyäni tuli mieleen muutamia asioita.
Hitaat muutokset ovat vaikea havaita ja toisaalta muistaa, että mikä milloinkin on muuttunut. Seuraavassa muutama ”haarukkapala” vuosien varrelta.
Pihlajiston 1500 huoneistoa isännöitiin
25 vuotta sitten pääosin kolmesta yhtiöstä: Pihlajiston Kiinteistöt Oy/Pentti Nurminen, Pihlajiston Huolto Oy/ Anna-Liisa Salminen sekä ITS-Palvelu Oy/ Risto
Lindgren. Näiden kollegojen kanssa meillä
on ollut hyvä ja tuloksellinen yhteistyö vuosien varrella. Onnistuimme muun muassa
neuvottelemaan Kaupunkisuunnitteluviraston aluearkkitehdin kanssa siitä, ettei
toisen vaiheen autopaikkoja tarvitse asunto- ja kiinteistöyhtiöiden rakentaa lisää.
Asemakaavassa oli silloin vielä velvoite
rakentaa 40 % autopaikkoja lisää. Nämä
lisäpaikat olisi pitänyt rakentaa pääosin
nykyisten maatasopaikkojen päälle. Autokannelle rakennettavan autopaikan hinnaksi olisi silloin tullut á 50 000 markkaa.
Tämä asia on hyvä muistaa varsinkin silloin, kun tuntuu, ettei pysäköintitilaa alueella ole riittävästi.
Pihlajiston kiinteistöyhtiöiden hoitopiiriin
on kuulunut alusta alkaen kiinteistö Salpausseläntie 12-16, 18 Aulangontie 2, 4
ja 8-10, jossa yhteensä on 386 asuntoa.
Vuoden 1991 alussa kiinteistö Salpausseläntie 3 tuli kaupungin omistukseen Wärtsilän Meriteollisuuden konkurssipesältä ja
uusi kiinteistö Hattelmalantie 6 valmistui
vuonna 1995. Asumisväljyys on muuttunut 25 vuoden aikana siten, että alussa se
oli 24,8 m2 henkeä kohden ja nyt vastaa-

va luku on 32,9. Asukkaiden vaihtuvuus on
ollut keskimäärin 11-13 % vuodessa, eli
25 vuoden aikana ovat asukkaat tilastollisesti vaihtuneet kaksi kertaa.
Pihlajiston rakennetun ympäristön parantamissuunnittelu käynnistyi keväällä
1993. Tämä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhteistyöprojekti merkitsi aivan uutta alkua alueen asukkaiden yhteistyölle.
Omalta osaltaan vauhtia lisäsi Pihlajiston
pääsy mukaan Valtion asuntorahaston lähiöprojektiin. Projektin avulla teetettiin
rakennusten kuntotutkimuksia ja haettiin
suuntaviivoja tulevien muutosten pohjaksi. Ensimmäinen korjausrakentaminen toteutettiin kunnostamalla Salpausseläntie
3:n julkisivut, parvekkeet sekä asuntojen
ilmanvaihto uusittiin. Vuosina 1997-98
peruskorjattiin Kiinteistö Salpausseläntie
12-16, joka koski 11 rakennusta, käsittäen
julkisivujen lisälämmöneristykset ja - levytyksen, parvekkeiden uusimisen, vesikattojen uudelleen pinnoituksen sekä uudet ikkunat. Tämä hanke oli tuohon aikaan
kallein yksittäinen julkisivukorjaus Suomessa, joka maksoi 51,5 milj. markkaa, eli
2183 mk/asuinneliölle. Tämän jälkeen on
tähän kiinteistöön on tehty linjasaneeraus
ja kylpyhuoneiden peruskorjaus vuosina
2009-10, joka tuli maksamaan 294 euroa
asuinneliölle. Ilmoitetut hinnat sisältävät
arvonlisäveron.

Kiinteistönpitoa on tullut koskemaan
paljon hyvää lainsäädäntöä. Viime vuosien aikana on Helsingin kaupungin konserniohjaus tytäryhtiöistä vahvistunut, joka
ulottuu aina käytännön asioiden hoitamiseen asti, tämä on muuttanut myös isännöinnin asemaa ja roolia. Huoneenvuokralaki, joka tuli uudistettuna voimaan vuonna 1995, vahvisti vuokralaisen asemaa
suhteessa vuokranantajaa nähden. Ihan
oikeutetusti, mutta samalla se vei myös
isännöitsijältä mahdollisuuden nopeasti ja
suoraviivaisesti puuttua asumisessa aina
silloin tällöin esiin tuleviin häiriöihin ja ongelmiin. Jos puhe ja kirjalliset varoitukset
eivät auta, jää ainoaksi vaihtoehdoksi hakea ratkaisua käräjäoikeudesta. Isännöitsijän asenne ja aktiivisuus korostuu kaikessa tekemisessä. Viime kädessä kaiken
tekemisen joutuu perustelemaan arvoilla,
joita omistaja on käytännön työssä noudatettavaksi määrännyt. Nämä ovat: asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys, oikeudenmukaisuus, taloudellisuus ja turvallisuus.
Kiinteistöjen kunnossapidon ja huollon
lisäksi merkittävä muutos on tapahtunut
asunto-osakkeissa asuvien ja vuokralaisten välisessä yhteistyössä ja suvaitsevaisuudessa. Enää ei Salpausseläntie jaa
ihmisiä asumismuodon mukaan hyvä- ja
huono-osaisiin.

Aulangontie 8-10.
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Kulmilta

Myymäen
huolto
Teksti ja kuva Tuula Suksi

Pihlajiston huollon lopetettua myös
huoltotoiminnan, sen huoltokohteet siirtyivät Myyrmäen Huollolle. Isännöintihän
siirtyi jo vuosi sitten syksyllä Myhulle.
Isännöitsijänä on alueellamme Ahti Pippuri. Toimistossa Tiirismaantie 6:ssa on
myös kiinteistöassistentti Leila Rytkönen päivittäin ja tekninen isännöitsijä
Harri Nolvi kerran viikossa. Harri vastaa kiinteistöjen korjauksista, osakkaiden opastuksesta, vesivahingoista jne.
Huoltomiehinä ovat Alpi Kivelä ja A-lot
” Allu” Ramah. Heidän esimiehenään
toimii työnohjaaja Samu Piikkilä, joka
opastaa ja ratkoo töihin liittyviä ongelmia.
Myyrmäen huolto on siirtymässä kokonaan sähköiseen laskutukseen. Edelläkä-

Iloista Myhun porukkaa: Alpi (vas.), Leila, Harri (takana), Samu ja Allu.

vijänä toimii Pihlajiston toimisto. Taloihin
perustettava sähköinen huoltokirja on tekeillä. Sinne voi tehdä esim. vikailmoituk-

Siivoustalkoot

Koirista jälleen kerran

Teksti ja kuva Tuula Suksi

Teksti ja kuva Kati Sundell

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on
järjestänyt ympäristönsiivoustalkoita jo
25 vuotta. Rakennusviraston tiedotteen
mukaan viime vuonna kaupunkia siisti
23016 vapaaehtoista. Asukasyhdistys organisoi täällä toukokuussa talkoot, joissa
siivosimme luontoon kuulumattomia roskia kaikille yhteisiltä, yleisiltä alueilta. Valitettavan pieni joukko ilmaantui paikalle.
Saattaa olla, että on helpompi kauhistella
roskaisuutta kuin tulla talkoisiin mukaan.
Tule Sinäkin ensi keväänä
siistimään yhteistä kyläämme!
Kylän kukkakauppias Heljä Palojärvi
sanoi pitävänsä yhden hengen talkoita
ympäri vuoden puotinsa edustalla.

1

sia ympäri vuorokauden. Tietoliikenne on
myös päivitetty. Toiminta alueellamme on
käynnistynyt energisesti!
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Pihlajistossa ja tässä lähiympäristössä
on valtavan paljon koiria. On pieniä, isoja,
karvaisia, karvattomia, mustia, valkoisia,
värikkäitä niin rotukoiria kuin monella rodulla siunattuja veikeitä sekoituksia. Kaikilla niillä on yhteinen piirre se, että ne
tarvitsevat ulkoilua useamman kerran
päivässä.
Koiraa hankkiessa on kuitenkin mietittävä monta asiaa. Ensinnäkin koira elää
yleensä reilun kymmenen, jopa kuusitoista vuotta. Sitten on koiran rokotukset,
ruoka, matolääkitys, koiralle peti, lelut,
mahdollisesti vielä suojavaatteita. Kuka
oikeasti sitten jaksaa lähteä lenkille vähintään kolmesti päivässä säässä kuin
säässä. Liian pienet lenkit kun saattavat
saada ystävämme purkamaan energiansa ”asunnon kunnostamiseen” tai muunlaiseen riehumiseen.
Kannattaa myös miettiä minkälainen ja
KOKOINEN koira meille sopii.

Meilläkin päin elää
ihmisiä, jotka eivät ole
omistautuneet koiralleen niiden vaatimalla
tavalla. Niitä ei jakseta
käyttää oman tai naapuritalon pihaa pidemmällä asioillaan. Välillä
ne sitten päästetään
irti huomioimatta, että
alueellamme on paljon
koiria ja kaikki koirat
ei tule toimeen keskenään ja vielä että jotkut oikeasti pelkäävät
koiria. On ollut tapauksia, jossa tämä
vapaana ollut koira hyökkää kytkettynä
olevan koiran kimppuun. Siinä on leikki
kaukana.
On myös hankittu liian kova pala purtavaksi. Oli se söpö ja kiltti tullessaan, muttei jakseta pitää sitä kiinni, kun se yhtäkkiä kasvoikin aggressiiviseksi lihasmassaksi.
Koira perheenjäsenenä on mitä mainioin
ja monipuolinen harrastus koko perheelle,
joka tuo iloa elämään.
On kurja lähteä itse lenkille pelokkaana,
jos sen koiran tapaa tuolla ulkona.
Olisi myös kiva ensi talvena päästä kävelemään koiran kanssa kakattomilla, lumisilla poluilla ja kapeilla teillä. Ostakaa
niitä kakkapusseja tai vaikka lapio, millä
voi kakan nakata metsään tai puskaan,
missä se kivasti maatuu, ilman ettei niitä
kakkoja tarvitse kaivella kengänpohjista,
koiran tassuista tai hangata matoista irti.

Kulmilta

Syötävän hyvä piha
Teksti ja kuva Tuula Suksi

Kiviteltankatu 4:n piha on pieni, yhdellä
sisäänkäynnillä varustettu rauhallinen
paikka. Siinä ei ole laisinkaan leikattavaa
nurmikkoa. Alunperin pihan molemmin
puolin oli istutettu normipensaita. Taloon
muuttaneiden toimeliaiden rouvien mielestä se oli ihan tylsän näköistä. Niinpä
Iris Blomberg ja Eeva-Liisa Arola päättivät tehdä asialle jotakin. He saivat vielä
Anna-Liisa Järvon avustamaan tarvittaessa.
Perennoiden keruu aloitettiin siten, että
ensin talon äidit toivat äitienpäiväruusunsa istutettavaksi. Talon asukkaat kyselivät tuttaviltaan perennoja lahjoitettavaksi pihapenkkiin. Muutama perenna on
ostettu koko aikana. Tänä kesänä esim.
kaksi tainta. Taloyhtiö ei ole joutunut kustantamaan kukan kukkaa. Kymmenessä
vuodessa tehorouvat ovat saaneet perennat kukoistamaan. Talossa on hyvä naapurihenki ja kukkia ei kiskota kenenkään
maljakkoon.
Pihan toinen puoli on hyötypuutarha.
Siellä kasvaa salaattia, yrttejä ja raparperia. Yrteille on upotettu maahan kehik-

ko, jotta jokainen laatu saa kasvaa omassa
ruudussaan. Yrtteihin
on ostettu siemeniä.
Tänä kesänä laitettiin perunaakin, joka
kasvoikin hyvin. Iris ja
Eeva-Liisa pääasiassa hoitavat kasvimaan.
Rouvat korostavat sitä,
että he mielellään jakavat naapureille
satoa. Yhteisenä pelisääntönä on, että
se joka hoitaa, saa syötävää. Jos joku on
rohmunnut penkistä tavaraa, niin joutuu
mukaan hoitamaan yrttitarhaa. Homma
on pelannut.
Iris ja Eeva-Liisa ovat puutarhanhoidosta kiinnostuneita ja pitävät sitä hauskana harrastuksena. Molemmilla on aikaisemmin ollut viljelypalsta, joten citypuutarhurin puuhat ovat luonteva jatke
pienemmässä mittakaavassa.
Näiden kolmen tehokkaan naisen johdolla piha on upea ja talon asukkaat arvostavat sitä. Siinä pihassa on mukava
istuskella pihakeinussa kesäiltoina.

Pihlajiston
R-kioski

Elämää konnien kanssa

Teksti ja kuva Tuula Suksi

Kylällä vellovien huhujen johdosta kysyimme asiaa R-Kioski Oy:n aluepäällikkö Johanna Salmiselta.
- Pihlajiston R-kioskin toiminta jatkuu
toistaiseksi entisellään. Tällä hetkellä ei
ole mitään virallista päätöstä tehty lopettamisesta. Pyrimme kaikin tavoin ylläpitämään toimintaa, sanoo Johanna.
Näin asiakkaan näkökulmasta sanoisin,
että mitä enemmän asioidaan Ärrällä,
sitä paremmat mahdollisuudet kioskilla
on säilyä täällä.

Citypuutarhurit Iris Blomberg (vas.) ja
Eeva-Liisa Arola, takana Anna-Liisa Järvo.

Yrtit ovat selkeästi omissa ruuduissaan.

Teksti Selma Koutala ja kuva Tuula Suksi

Olen 11-vuotias tyttö ja omistan neljä
punakorvakilpikonnaa: kaksi naarasta ja
kaksi urosta. Niissä on kyllä tosi paljon
hoitamista, vaikka ne ovat pieniä eläimiä tai ainakin vielä ovat. Aikuinen naaraskilpikonna kasvaa noin 25-30cm ja
uros on noin 15cm mittaiseksi. Molempien värit ovat vihertävän ruskea keltaisin
juovin ja sen korvanseutu on punainen.
Punakorvakilpikonna viettää vuosittain
horroskauden viileässä vedessä. Horroskausi ei kuitenkaan ole millään tavalla
välttämätön. Sen uimishalu on otettava
huomioon, koska se tarvitsee noin 500700 litran akvaarion tai terraarion, jossa

on myös kuivia alueita niiden kuivattelua
ja kävelyä varten. Olen saanut kilpikonnat isovanhemmiltani. Ensin kaksi isoa
ja sen jälkeen kaksi vähän pienempää.
Isommilla on selässä pohjaväri eli vihreä
ja keltaisia juovia, pienemmillä taas pohjaväri on vihreä ja päällä mustia pilkkuja. Punakorvakilpikonna syö yleensä pienempänä lihaa, mutta muuttuu pian sekasyöjäksi. Yleensä punakorvakilpikonnat
syövät myös kasviksia, hyönteisiä, kaloja
ja lihaa. Punakorvakilpikonnien painot:
uroksen paino on noin 550-800g ja naaras noin 1000-1200g. Punakorvakilpikonna tarvitsee akvaarioonsa lämpölampun,
vedensuodattimen, taustapaperia, pohjahiekkaa, haavin ja vara-akvaarion. Halusin hankkia kilpikonnia siksi, koska ne
ovat erittäin kivoja ja sain ne mummilta ja ukilta ja muilla ei ollut kilpikonnia.
Ne ovat seurallisia, vaikka vaativat paljon hoitoa ja vaivaa. Neuvoja kilpikonnan
hankkijalle: Jos haluat punakorvakilpikonnan, varaudu tilavan paikan hankintaan johon voit laittaa akvaarion tai terraarion. Voit varautua, että tarvikkeisiin
voi mennä noin 600-800 euroa. Niistä on
kyllä paljon seuraa ja mukava aina katsoa niiden puuhailuja. Niiden hinta on
noin 30-35 euroa.
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Kulmilta

Jättitalkoot

Mestan uusi moottori

Teksti ja kuva Tuula Suksi

Teksti ja kuva Tuula Suksi

Asukasyhdistys järjesti jättipalsamin
poistotalkoot kahdesti viime kesänä. Kesäkuun
talkoisiin tuli niin
kova sade, että
kaikki kastuivat
läpimäriksi ja piti
keskeyttää hyvin
alkanut työ. Toiset
talkoot olivat elokuussa. Jättipalsamit olivat todella jättimäisiä,
yli kaksi metriä pitkiä. Kitkijöitä tuskin niiden seasta näkyi. Saimme poistettua niitä aikamoisen alueen. Jättipalsamia kannattaa
poistaa. Sehän on haittakasvi, joka tukahduttaa muita kasveja.
Asukasyhdistys järjestää ensi vuonna uudet talkoot. Puuhaa siis
vielä riittää!

Osoitteita

Salpausseläntie 3

Teksti ja kuvat Tuula Suksi

Viime numerossa
yhdistimme reippaasti kaksi osoitetta. Talot ovat eri
osoitteissa. Salpausseläntie 3 on
Heka -Pihlajiston
eli kaupungin talo.
Sitä kutsutaan
Wärtsilän taloksi, koska Wärtsilän Meriteollisuus
omisti sen aikoinaan.

Salpausseläntie 5
on osaketalo ja
kuuluu as.oy
Tiirismaantorneihin
eli Titoon.

kipi kapi
kiparihaku.
r-kiOSki SaLpauSSELÄNTiE

Salpausseläntie 13, 00710 Helsinki
Avoinna: Ark. 7 – 21 | La 8 – 21 | Su 9 – 21
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Nuoriso-ohjaaja Erkki Laukkanen aloitti
Mestassa elokuun alussa. Hän tuli Koskelan nuorisotalolta ja tuli alalle 1990. Hän
on kokenut ja innostunut mies nuorten
parissa. Erkin hommiin kuuluvat järjestöjen tarpeista huolehtiminen, toimitilojen
hankinnoista vastaaminen, pitää yllä yhteistoimintaa alueen toimijoiden kanssa
ja varhaisnuorisotoiminnan organisoiminen. Yleensäkin hän katsoo, että toiminta
pelaa.
Työn puolesta Erkki on kiinnostunut musiikista ja äänentoistosta.
Hän haluaisi nuorille graffitiseinän alueellemme. Graffitit ovat hänen
mielestään hyvää kaupunkitaidetta. Töhryjä hän ehdottomasti vastustaa. Siinähän olisikin hyvä idea saada tänne sellainen. Erkin ohjenuorana nuorisokasvatuksessa ovat välittäminen toinen toisista, aikuisen tuki, malli ja aika. Hänen mukaansa nuorilla on aikuisen nälkä.
Vapaa-aikana Erkki mökkeilee Jyväskylässä. Siellä on kasvimaa
ja siellä sienestetään ja marjastetaan. Harrastuksiin kuuluvat salibandy kavereiden kanssa ja Käräjäoikeuden lautamiehenä toimiminen. Käräjäoikeudessa hommia on keskimäärin kerran kuukaudessa. Erkin mielestä lautamiehenä näkee yhteiskuntaa eri perspektiivistä. Sitten on vielä rakas ja hauska harrastus. Erkki toimii
joulukuusikauppiaana joulunalus viikon. Viikon hän aina säästää
kesälomastaan. Hänellä on ollut myyntipaikka jo 25 vuotta. Moneen tämä tarmokas mies ehtii.
Erkin tavoittaa numerosta 040 3348032 tai erkki.laukkanen@hel.fi

PIHLAJAMÄEN FYSIOTERAPIA
&HIERONTA & AKUPUNKTIO
• fysioterapia • hieronta • jalkahoito
• elektrolymfa • akupunktio
Myös kotikäyntejä!
Graniittitie 1 C (katutaso ostaria vastapäätä), 00710 Helsinki
Puh. 09 387 9878

www.rajakaski.fi
TERVETULOA!

V
A
K

U
M

UL

JO

041 517 6265

040 594 4949
Urheiluhieroja

Salpaussel‰ntie 13
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R- kioskin talo

Kirkon kynnys
Jouluna kirkon kynnys tuntuu tavallista matalammalta. Joulun hyvää sanomaa seimen
ihmeestä on helppo tulla kuuntelemaan. Ja kun tuosta lapsesta saa yhdessä toisten
kanssa laulaa, tuntea joulupuuron makua ja tuoksua, on kynnys vieläkin matalammalla.
Tule mittaamaan kirkon kynnystä tänä jouluna seurakuntakodille tai kirkolle.
Mahdollisuuksia on monia…
Jukka Holopainen, pastori
ps. Jeesuksen tallissa ei tainnut olla kynnystä ollenkaan. Eräs perimätieto kertoo, että
Jeesuksen syntymätalli olikin kallioon hakattu luola. Kynnys puuttui kokonaan!

MUKAVAA
JOULUA

Pihlajiston seurakuntakodin (Tiirismaantie 4, p. 09 2340 4437) jouluaika 2012:
Kauneimmat joululaulut to 6.12.klo 15. Kahvitarjoilu
Koko perheen jouluaskartelu to 13.12. klo 14-18. Jouluinen askartelupaja, johon voi tulla itselle sopivaan
aikaan.
Joulupuuroa ja joululauluja Pihlajiston ostarilla to 20.12. klo 11-13
Olohuoneen joulujuhla to 20.12. klo 13-15. Glögi ja torttukahvit.
Pihlajamäen kirkon (Liusketie 1, p. 09 2340 4427) tapahtumia:
Myyjäiset la 24.11. klo 11-13 . Leivonnaisia, käsitöitä, puuroa ja kahvia.
Kirkon kuoron 50-vuotisjuhlakonsertti su 2.12. klo 16.
Vanhusten puurojuhla ke 12.12. klo 12.
Lasten kauneimmat joululaulut su 16.12. klo 16. Muskarilaiset avustavat.
Kauneimmat joululaulut su 16.12. klo 18.
Yksinäisten jouluruokailu ti 18.12. klo 12 yhteistyössä Lähiöaseman kanssa.
Ilmoittautuminen kirkolle 14.12. mennessä.
Joulukonsertti ”Joulun tähden” su 23.12. klo 16. Jyrki Niskanen, laulu.
Yksinäisten joulujuhla ma 24.12. klo 13. Ilmoittautuminen kirkolle 20.12. mennessä
Jouluaaton perhehartaus ma 24.12. klo 15
Jouluyön Sana ja Sävel ma 24.21. klo 23
Joulupäivän messu ti 25.12. klo 10. Muut messut sunnuntaisin klo 10.
ILMOITUS
Tarkemmat tiedot Kirkko- ja Kaupunki-lehdestä ja www.helsinginseurakunnat.fi/malmi

Salpaussel‰ntie 12-16, 00710 Helsinki
Puh. 3505 620
fax. 3505 6235

Heikki Koivisto
Architect M.Sc., SAFA

Arkkitehtuurityöhuone Heikki Koivisto
Salpausseläntie 12-16 E 79
00710 Helsinki, Finland
Tel. 09 387 7676, GSM 050 461 1987

PIHLAJISTON ASUSTEHUOLTO
Salpausseläntie 13, ostoskeskus R-kioskin vieressä, 00710 Hki

Mukavaa
Avoinna:Joulun
ma-pe klo 11-19,odotusta...
la sopimuksen mukaan
joka 10. housun lyhennys ilmainen

✂

Ketokivenkaari 32
00710 Helsinki
Puh. 387 3215

Naisten vaatteita edullisesti
- takit, jakut puserot housut ym. alkaen 5 €
Nopea korjauspalvelu
- uudet vetoketjut, lyhennykset ym.
Leikkaa irti

KIVIALAN OSAAMISTA JO 75 VUOTTA

puh. 046 627 5743
www.pihlajistonasustehuolto.fi
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TOTEUTAMME UNELMIA

MYYMME:
• Chevrolet • Opel
• Škoda • Subaru

HUOLLAMME:
• Cadillac • Chevrolet
• Corvette • Hummer
• Opel • Saab
• Škoda • Subaru

Anna meidän tehdä
autounelmistasi totta ja
pitää sinusta ja autostasi
huolta koko autoelämäsi
ajan.

TERVETULOA

MetroAuto Viikkiin!
www.metroauto.fi

Helsinki Viikki

Hernepellonkuja 12

Uudet autot puh. 010 615 2500
Vaihtoautot puh. 010 615 2508
Huolto
puh. 010 615 2540

Avoinna: automyynti
ark. 8-18 la 10-15
huolto ark. 7-18

Pihlajiston sivuapteekki on lähiapteekkisi.
Se tarjoaa asiantuntevaa ja yksilöllistä
palvelua lähelläsi. Tervetuloa!
Liity kanta-asiakkaaksi.
Saat huomattavia etuja. Lisätietoja
www.kontulankaarenapteekki.fi
Sivuapteekin väki toivottaa
asiakkailleen Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2013
ja onnittelee
40-vuotiasta Pihlajistoa!

EST 1986

Bremerin Kukka

- sidontatyöt
- leikko- ja ruukkukukat
- upeat kanervat ja callunat,
kranssit ja havut

Avoinna
joka päivä

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

Kauneushoitola

TUULIKKI
Pihlajiston
sivuapteekki
Palvelemme ma–pe klo 9. 30–17.30
Salpausseläntie 13, 00710 Helsinki
Puhelin (09) 350 7850, fax (09) 3507 8555
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Tuija Hasu
SKY-kosmetologi
ös

my
- meiltä
Muista kortit!
lahja

PIHLAJAMÄEN OSTOSKESKUS
Meripihkantie 3, 00710 Helsinki
Puh. 09-374 3584
www.kauneushoitolatuulikki.fi

