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Pääkirjoitus

keväällä 2012

Tämä on ensimmäinen värilehti juuri Sinulle juhlavuoden kunniaksi. Tietenkin lehdessä on
paljon mustavalkoisia kuvia, koska muistelemme menneitä aikoja. Vanhat kuvat ovat todella
suloisia ja tunnelmallisia. Silmä tarkkana tutkimme kuvista housun punttien leveyttä, silmälasien ja tukan
mallia 40 vuotta sitten. Vanhoja aikoja on ollut todella hauska muistella. Toimittajat ovatkin tehneet hienon
työn kirjatessaan historiaa Sinun luettavaksesi. Emme kuitenkaan päätyneet tulokseen, että ennen kaikki olisi ollut paremmin. Liikenne on lisääntynyt ja kylä kansainvälistynyt. Toisaalta puut ja pensaat ovat kasvaneet isoiksi ja Viikinmäki kasvaa koko ajan. Sehän on
elämää. Sinäkin varmasti löydät joitakin ihan uusia asioita, joita et ole ennen tiennyt kylästämme
Juhlavuoden vuoksi asukasyhdistys ei järjestä kesäretkeä, vaan keskittyy valmistelemaan syntymäpäiväjuhlaa syyskuussa.
Niinpä haemmekin nyt talkooporukkaa juhliin tai hyviä ideoita ohjelmaan. Ota yhteyttä hallitukseen ja kerro ideasi tai ilmoittaudu juhlatalkoisiin. Yhteystiedoista löydät hallituksen sähköpostiosoitteet.
Asukasyhdistyksen hallitus ja niin on moni asukaskin kiinnittänyt huomiota rakentamattomaan törkytonttiin Harjannetien ja Hattelmalantien kulmassa. Sinne viedään kamaa vanhoista sohvista lähtien. Puhumattakaan kesäisestä kaljabaarista
Pih
laj
ist
vitikossa. Tontti on niin keskeisellä paikallakin.
oVii
kin
mä
Niinpä hallitus otti yhteyttä Helsingin kaupungin rakennusviraston tonttiosastoon. Pyydettiin siivoamista ja
ki
pusikkojen raivaamista. Mitään istutuksia tai penkkejä, aitoja ei voi pyytää, koska tontti on kaavoitettu.
Lehden painoon mennessä oli luvattu tulla tarkastamaan tontti. Katsotaanpa, järjestyykö siivoaminen.
Seuratkaamme kaikki tilannetta!
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Kiitän kaikkia lehtitalkoisiin osallistuneita.
kevätterveisin
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, nettisivut
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

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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Teatterimatkat

TEKSTI JA KUVAT: Tuula Suksi
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Puheenjohtajan tervehdys
Tänä vuonna juhlitaan, niin meillä kuin muuallakin. Pihlajisto täyttää 40 vuotta ja kukkulakaupungiksi vielä kasvava Viikinmäki jo 10
vuotta, joten siitä tulee yhteensä kunnioitettavat 50 vuotta. Naapurilähiömme Pihlajamäki saavuttaa tänä vuonna myös 50 vuoden
iän ja siellä aloitettiin jo vuoden alussa, monet meidänkin alueelta kävivät niillä kutsuilla. Vuosijuhlia vietetään myös eräissä lähiöissä
tai asukasyhdistyksissä. Sama tilanne on useilla muillakin tahoilla, aina aikakauslehdistä Valtion rautateihin ja monilla siltä väliltä.
Suurin syy juhlia on kuitenkin kotikaupungillamme Helsingillä, joka tulee tänä vuonna olleeksi Suomen pääkaupunkina 200 vuotta.
Minäkin olin saanut kunnian tulla kutsutuksi, asukasyhdistyksen puheenjohtajan ominaisuudessa, tämän historiallisen tapahtuman
pääjuhlaan, joka pidettiin 12.4. Finlandia-talolla juhlan ja juhlaseminaarin muodossa jatkuen sen jälkeen vielä juhlakonsertilla Musiikkitalossa. Sitä upeampaan ja mielenkiintoisempaan juhlaan en ole koskaan osallistunut vaikka olen työurani aikana ollut useissakin
hienoissa korkean tason tilaisuuksissa. Edustin siellä siis kaikkia alueidemme asukkaita. Kiitokset pääkaupungille! Tilaisuus nauhoitettiin Helsinki-TV:lle ja löytynee sieltä katsottavaksi. Samalla Helsinki lähialueineen aina Lahtea myöten, viettää tänä vuonna World
Design Capital eli Maailman muotoilupääkaupunki-vuottaan runsain tapahtumin.
Olen kuullut sanottavan, ja itse asiassa sen itsekin kokenut, että hyvät juhlat nostattavat mielen alamaista ja vievät ajatukset pois
arjen harmaudesta ja ikävistä asioista, erityisesti taloudellisesti ankarina aikoina. Ne jäävät myös ikuisesti mieleen. Siitäköhän johtuu,
että juuri nyt näitä juhlia tuntuu olevan niin runsain määrin eri tahoilla.
Me täällä Pihlajistossa ja Viikinmäessä ajattelimme ottaa vähän maltillisemmin, voimavarojemme mukaan. Asukasyhdistys on päättänyt järjestää syksyllä Pihlajiston koulun kentälle yhdet kunnon ulkoilmajuhlat, jonne kaikki ovat tervetulleita. Perästä kuuluu, kutsu
nimittäin.
Hyvää kuluvaa vuotta kaikille! Juhlitaan, kun on juhlan aika.
Marjatta Tahvanainen, puheenjohtaja

Sisältö:
Kansi: Jussi Heinonen (vas.) ja Mauri Tahvanainen nykyisen Salpausseläntie 2:n tontilla 40 vuotta sitten.
Kuva on otettu Jussin kameran itselaukaisijalla.
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Ampumaradasta tullut viihtyisä
Viikinmäen asuntoalue

TEKSTI: Pentti Nurminen | KUVA: Tuula Suksi

Hernepellontie 40 on Viikinmäen ensimmäinen talo.

Ampumarata-alueen vuokra-aika päättyi
31.12.1998. Jatkoaikaa ei kaupunki myöntänyt, koska Viikinmäen yleiskaavassa alue
oli suunniteltu noin 4000 asukkaan asuinalueeksi. Viikinmäen rakentaminen alkoi
Pihlajiston reunasta ampumaradan melualueen ulkopuolella olevilla tonteilla, josta
järjestettiin niin sanotusta aloituskorttelista suunnittelukilpailu. Kilpailuun kutsuttiin
neljä arkkitehtitoimistoa. Arviointiryhmään
kuuluivat Pekka Kokkola, ATT, Heikki Rinne Viikki-projekti, Taru Tyynilä
KSV, Pentti Nurminen Pihlajiston Kiinteistöt Oy ja Riitta Eloranta ATT. Kilpailuun kutsuttuja arkkitehtitoimistoja edusti
Hannu Huttunen. Suunnittelukilpailun tavoitteena oli kiinnittää erityistä huomiota kohteen sijainnin markkina-arvon
hyödyntämiseen. Päämääränä ei suinkaan
ollut syrjäinen lähiö vaan uusi alue.
Suunnittelukilpailun voittajan Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy:n tavoitteena oli löytää toimiva ratkaisu eri asumismuotojen välille: omistus-, asumisoikeus
ja vuokra-asuminen. Lisäksi haluttiin estää alueiden eriytyminen hyvä- ja huono
osaisiin. Tästä osoituksena aloituskortteliin
suunniteltiin eri asumismuotoja käsittä6

vä yhteispiha, kuitenkin sisältäen erilliset
oleskelu- ja leikkipaikat. Aloituskorttelin
tuomaa suunnittelu- ja käyttökokemusta
on hyödynnetty myöhemmin alueen muussa asuntotuotannossa onnistuneesti, ehkä
vähän jopa jalostettuna. Aloituskortteliin kuuluviin kiinteistöihin Hernepellontie
40:een muutettiin 1.3.2001, Maaherrantie 6:een 1.6.2001 ja Maaherrantie 8:een
15.6.2001.
Viikinmäkeen on tämän jälkeen valmistunut useita kerrostaloja eri omistuspohjalla rakennettuna. Hyvällä suunnittelulla
ja hyvällä rakentamisella on aikaansaatu
turvallisia, terveellisiä ja viihtyisiä asuntoja. Joista niihin muuttaneet asukkaat ovat
sitten voineet tehdä itselleen kodin, senhän jokainen sittenkin tekee itse. Asuntojen reaalihinnat ovat viimeisen kymmenen
vuoden aikana 2,6 kertaistuneet. Samassa ajassa reaalivuokrat ovat kaksinkertaistuneet. Myyntityötä tai markkinointia
ei Viikinmäessä tarvitse erikseen tehdä.
Asumismenot ovat nousussa, mikä koskee kaikkia asumismuotoja. Kustannuksia
ovat nostamassa mm. energia, verot, hoito- ja palvelujen kallistuminen. On syytä
varautua myös tuleviin korjauskuluihin, ja

ottaa ne huomioon jo tulevia korjausohjelmia laadittaessa.
Helsingin kaupungilla on haaste estää alueiden eriytyminen hyviin ja huonoihin alueisiin. Nyt Viikinmäen imago on hyvä. Helsinkiläisistä asuu 40 % vuokralla ja 45 %
omistamissaan osakehuoneistoissa ja 15 %
on osaomistusta. Tämä jako on toteutumassa Viikinmäessä, alueen valmistuttua kokonaisuudessaan vielä tällä vuosikymmenellä.
Alueen vahvuuksia ovat luontoyhteys sekä
hyvät ja toimivat liikennejärjestelyt. Vaikea
on löytää kuuden kilometrin etäisyydeltä Helsingin keskustasta vastaavaa aluetta.
Haasteena on jatkaa hyvää yhteistyötä
asuinalueen ihmisten ja organisaatioiden
välillä. Kysymys kuuluukin miten viimekädessä vapaaehtoistyötä tekevät ihmiset
saadaan mobilisoitua asumisviihtyvyyttä lisääviin hankkeisiin, talon hallituksiin, vuokralaistoimintaan, harrastus- ja virkistystoimintaan? Miten pystytään toimimaan niin,
että jokainen voisi onnistua tekemään itselleen ja muille asuntoalueen, jota voisi ylpeänä esitellä nykyisille ja tuleville asukkaille?
Rohkaisen kaikkia toimimaan oman asumisensa ja alueen viihtyvyyden eteen!

Kiusallinen kaunotar Himalajalta
TEKSTI: Eija Keski-Korpela, eija.keski-korpela@helsinki.fi | KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Pihlajiston ja Viikin maisemassa ei ole voinut kuluneina kesinä välttyä huomaamasta jättipalsami-kasvustoja ojien varsilla
ja kosteikoissa. Joku saattaa ihastella näyttävän kasvin vaaleanpunaisia kukkaryöppyjä, mutta valveutuneemmalla kulkijalla
alkavat hälytyskellot soida. Jättipalsami on haitalliseksi luokiteltu vieraslaji.
Vieraslaji on alueen luontoon alun perin
kuulumaton kasvi tai eläin, joka on levinnyt uudella elinalueella ihmisen toiminnan seurauksena. Suuri osa vieraslajeiksi luokitelluista kasveista on alun
perin tuotu puutarhoihin koristekasveiksi. Ongelmia syntyy siinä vaiheessa, kun
kasvi sopeutuu uuteen kasvupaikkaansa
”liian hyvin” eli alkaa levitä hallitsemattomasti ja kilpailukykyisempänä syrjäyttää alueen alkuperäistä kasvillisuutta
tai risteytyy luonnonlajien kanssa. Hankalimpia karkulaisia tällä hetkellä ovat
kurtturuusu, jättiputki, komealupiini ja
jättipalsami. Kurtturuusu valtaa pahimmillaan hehtaarien suuruisia alueita
Suomenlahden hiekkarannoilla ja harjusaarilla, jättiputkikasvustot leviävät
etenkin Itä-Suomessa täysin hallitsemattomasti ja jokainen voi havaita, miten komealupiinikasvustot levittäytyvät
joka vuosi hiukan laajemmalle alalle.
Jättipalsami (Impatiens
glandulifera) tuotiin Suomeen 1800-luvun lopulla
kasvitieteellisten puutarhojen kokoelmiin. Runsaasti
siementävä, näyttävä kasvi
levisi pian kasviharrastajien toimesta kotipuutarhoihin. Vuosien varrella siemeniä on tuotu monista eri
maista. Alun perin jättipalsami on kotoisin Himalajan
vuoristosta, missä se kasvaa jokien ja purojen varsilla ja laidunmailla.
Suomessa jättipalsami
esiintyy usein asutuksen läheisyydessä, koska se on
yleensä alun perin tuotu koristeeksi ja mehiläiskasviksi
puutarhoihin. Se on levinnyt
ihmisten toimesta jo PeräPohjolaan saakka. Pihoilta se
kulkeutuu luontoon viihtyen

erityisen hyvin kosteikossa, purojen ja ojien varsilla.
Nimensä mukaisesti jättipalsamiyksilöt voivat olla hyvin suuria, jopa yli kolmemetrisiä, keskimitta on yleensä noin
1,5 metriä. Se on meheväversoinen, yksivuotinen ruoho. Kasvi kukkii kasvupaikasta riippuen heinä-elokuussa. Kukinnan jälkeen kypsyy litumainen kotahedelmä, josta kypsät siemenet sinkoutuvat jopa metrien päähän.
Juurakko ei talvehdi, mutta runsas siementuotanto takaa sen menestymisen ja
leviämisen edelleen. Siemenet ovat lyhytikäisiä, suurin osa itää heti seuraavana
vuonna. Jättipalsami leviää vain siemenestä, joten leviäminen pysähtyy, jos uusi
siemeniä ei pääse syntymään. Kasvustot
kitketään heti niiden ilmaannuttua, mielellään hyvissä ajoin ennen kukinta-aikaan ja siementen kypsymistä. Jos kas-

vusto on jo kukkiva, siemenet saattavat
kypsyä vielä kitketyistä kasveista. Tällöin
jätteen hävittämisen kanssa on oltava
erityisen huolellinen.
Varhaisimmat tiedot hallitsemattomista jättipalsamikasvustoissa Helsingissä
ovat 1970-luvun alusta Lapinlahden sairaalan alueelta. Tällä hetkellä villiintyneitä kasvustoja tavataan paikallisesti kaikkialla kaupungissa, mutta ongelmallisimmat pöheiköt lienevät Mätäjokilaaksossa,
Mellunkylässä ja Kontulassa. Pienehkö
esiintymä on järjestelmällisellä kitkennällä vielä kohtuullisen helppoa saada kuriin, muta laajaksi levinnyt kasvusto vaatii jo melkoisia ponnisteluja. Siksi on erityisen tärkeää, että jättipalsamikasvustot
pyritään hävittämään heti, kun niitä ilmaantuu. Tässä jokaisen kansalaisen panos on ensiarvoisen tärkeä – lenkkipolun
varteen ilmaantuneet palsamin taimet voi
nyhtää irti ohimennen, kukkimaton vetinen verso maatuu nopeasti maastoon. Toisen tontille ei tietenkään voi
kajota, mutta jokainen yleisiltä alueilta nyhdetty jättipalsami on palvelus luonnon
monimuotoisuudelle! Ympäristöstään huolehtiva kaupunkilainen voi organisoida
jättipalsamikasvuston kitkentätalkoot. Palsamikasvustojen hävittämisestä on
rohkaisevia esimerkkejä. Jo
muutamassa vuodessa on
laajojakin pöheikköjä saatu
kuriin kitkemällä ne kaksi tai
kolme kertaa kasvukauden
aikana.
Lisätietoa vieraslajeista
saa: www.ymparisto.fi,
www.mmm.fi

Jättipalsami.
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Muistikuvia Pihlajiston alkuajoilta
40:n vuoden takaa
TEKSTI: Marjatta Tahvanainen

Ensimmäisiä taloja Pihlajistoon
rakennettiin kesällä 1970.
(Kuva Tauno Lallimo)

Pihlajalaaksossa oli ollut
viljelypalstoja. Laakson eteläpäässä kasvoi iso tuuhea
vaahtera, muilta osiltaan se
oli niittyä.
Pihlajiston puoleisia laaksoon laskeutuvia kallioita räjäyteltiin
pienemmiksi ja niille alettiin rakentaamaan. Ensimmäisinä nousivat Salpausseläntie 4-8:n talot eli Satopihlaja ja sitten nro:t
3-5 eli ns. Wärtsilän talot.

Helsingin kaupunki sai lahjaksi Budapestin kaupungilta taiteilija
Tamás Ortutay´n Alkumunan eli Maailman synty -veistoksen.
Se on se pyöreä muna, joka sijaitsee Salpausseläntien mutkassa
matalalla kallion nyppylällä ja näkyykin nykyään hyvin, kun lähes
kaikki puusto on kaadettu sen ympäriltä. Sijoituspaikka valikoitui
siihen kaiketi sen johdosta, että valmis Pihlajisto ja kulkukelpoinen ajotie päättyi myös siihen. Veistos paljastettiin 13.9.1971.
Muu alue oli pelkkää rakennustyömaata ja tiet kuorma-autojen
runnomia ajouria. Ensimmäisiä yhtiökokouksia pidettiin työmaaparakissa rakennustyömaalla.
Lunta riitti ja niin kavereitakin (Kuva Mauri Tahvanainen)

Nuoripari niityllä uuden kotinsa maisemissa. (Kuva Mauri Tahvanainen)

Suuret ikäluokat olivat pahimmat kapinansa kapinoineet,
perheen perustamisen aika oli käsillä
eikä sodan jälkeinen
asuntopula ollut vieläkään hellittänyt,
eli tarvittiin kipeästi asuntoja. Niinpä
Pihlajistoon muuttaneiden joukossa oli
paljon nuoria pareja. Se oli aikaa, jolloin ei ”susipareja”
suvaittu. Kihlapareille tuli kirje, jossa kerrottiin, että aravalaina myönnetään sillä ehdolla, että he ovat solmineet avioliiton
ennen muuttopäivää. Avaimet annettiin avioliittotodistusta vastaan. Perheet alkoivat kasvaa ja muutamassa vuodessa lapsia
vilisi pihoilla jopa useita kymmeniä.
Neuvonpitoa keinuilla. (Kuva Mauri Tahvanainen)
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Mitään palveluita ei aluksi tietenkään ollut lähimaillakaan, jollei
ajatella Pihlajamäkeä tai Viikkiä lähimaiksi. Kaupat, parturikampaamot, posti jne. olivat Pihlajamäessä. Myös kirjasto oli siellä.
Kun sitten saimme oman ”lähikaupan”, se oli myymäläauto Salpausseläntien isolla parkkipaikalla. Siinä se joutikin hyvin parkkeeraamaan muutaman vuoden, sillä siihen aikaan ei perheillä
ollut omia autoja läheskään niin paljon kuin nykyään, puhumattakaan, että olisi ollut kaksi autoa. Lisäksi autot olivat
paljon pienempiä, tavallinen lapsiperheen auto
oli Lada, Saab 96 tai kuplavolkkari. Tavaraakin
oli huomattavasti vähemmän! Mikä ihanne ...
”Keskusta on sopivan matkan päässä Pihlajistosta”, kerrottiin asuntomainoksissa, vaikkakin
lähin bussipysäkki oli vanhan Viikintien varrella nykyisen kauppakeskus Prisman paikkeilla,
seuraavaksi lähin oli Pihlajamäessä Meripihkatien risteyksessä. Kun vihdoin saatiin lähipysäkki
Pihlajamäentien ja Pihlajistontien risteykseen, se
tuntui jo aivan juhlalta.

Vauvoja syntyi vilkkaimpina vuosina lähes joka kuukausi. Tässä ollaan matkalla
neuvolaan. (Kuva M.Tahvanainen)

Pitkäkoskelle saakka. Kun haluttiinn pelata lentopalloa, raivattiin
metsään oma lentopallokenttä talon taakse ja talvisin pelattiin
lataan vieläkin,
vuokratuissa sisätiloissa. Lentopalloa täällä pelataan
an oikea kenttä
mutta nyt leikkipuistorakennuksen takana on ihan
sen edelleenkin
sitä varten. Savelan peltojen Pihlajiston puoleisen
suositun ulkoilutien varrella oli kolme valtavan suurta latoa, jotka sittemmin paloivat yksi toisensa jälkeen. Lähin todella paljon
käytetty lenkkeily- ja hiihtokohteemme oli ”ampumaradan lenkki” Viikinmäessä. Mäen toisella puolella olevan ampumaradan
paukkeeseenkin vähitellen totuttiin.
Liukumäki rakennettiin perinteiseen
tapaan talkoilla.
(Kuva Jussi Heinonen)

Lastenneuvola oli Pihlajamäen kansakoululla, myöhemmin alaasteella, ainakin 1980- luvun alkupuolelle saakka eli niin kauan
kuin meidän perheemme niitä palveluita tarvitsi.
Terveyskeskus vaihtui paikasta paikkaan, aluksi se oli eri puolilla
Malmia, mm. Anianpellontiellä ja sen jälkeen Pihlajamäen vanhustentalossa. Kun kaupungin kiinteistöt Salpausseläntie 1218:ssa valmistuivat, siirtyivät terveyskeskuspalvelut nro 18:n
alakertaan. Tänne joutuivat sitten pihlajamäkeläisetkin matkustamaan monet vuodet.
Jalkapalloa pelattiin kaukana kotoa Viikissä. (Kuva Mauri Tahvanainen)

Pihlajiston koulu valmistui vuonna 1978. Sitä ennen lapset kävivät koulua Pihlajamäessä kahdessa vuorossa. Sitä ennen ei ollut myöskään koulun kenttää. Kun taloyhtiössämme järjestettiin
syysjuhlien yhteydessä urheilukilpailut ja ”isät vastaan pojat”
jalkapallo-otteluita, kävelimme ja pyöräilimme koko
porukka useamman kerran Viikkiin ( sinnekään ei ollut
mitään bussiyhteyttä ) nykyisen kuplahallin paikkeilla
sijainneelle pienelle urheilukentälle, jonka ympäri kiersi pyöreä 300 metrin hiilimurskarata. Kenttä oli kuin
puiden ja pensaikkojen ympäröimä salainen puutarha,
jota ei paljon ulospäin näkynyt.
Lentopalloa seikkailumetsässä. (Kuva Jussi Heinonen)

Muutoin ulkoilumahdollisuudet olivat erinomaiset sekä
kesällä että talvella. Koko Viikki ja luonnonsuojelualue
olivat hyvin rauhallisia ja vielä enemmän luonnontilassa kuin nykyään, samoin kuin Vantaanjoen rannat aina

Uudisasukkailla oli yhteishenkeä ja yritteliäisyyttä.
Naapureihin tutustuttiin
helposti, koska kaikki olivat samassa tilanteessa
muuttamassa uuteen kotiin uudelle alueelle ja kaikilla oli suunnilleen samat
ongelmat edessä. Lasten leikkipihoja kehitettiin,
hiekkalaatikkoja suurennettiin ja istutuksia lisättiin pihoille perinteisessä
suomalaisessa talkoohengessä. Kerhohuoneita käytettiin ahkerasti kokousten ja juhlien järjestämiseen. Kuinkahan
paljon tuosta alkuperäisestä yhteistyöstä on jäljellä tänä päivänä? Kuinka monta kerhohuonetta on asukkaiden aktiivisessa
käytössä? Ainakin Satopihlajassa on ja toimii edelleen alunperin lasten päivähoidon ja vapaa-ajan virikkeiden järjestämistä
varten perustettu yhdistys, nykyään painopiste on vain siirtynyt
eläkeläisten kerhoihin, kun lasten määrä on vähentynyt. Sekin on
tärkeä tehtävä, jolla on mahdollisuus jatkaa vanhojen ihmisten
omatoimisuutta ja viihtyvyyttä. Kun elämäntilanteet ja tarpeet
muuttuvat, voi aivan läheltä löytyä tukea ja apua arkipäivään.
Asuntoja myytiin
Salpausseläntie 13:een
mm. tällä kuvalla
vuonna 1972.

Vähitellen valmistui koko Pihlajisto
ja 40 vuotta sitten oli lähes kaikki talot rakennettu
paitsi koulu, joka
tuli hiukan myöhemmin, kuten jo
kerroin. Vanhoista
kuvista huomaa, miten
on lilisääntynyt
it kkasvillisuus
illi
ää t t niistä
ii tä ajoista,
jit
puut, pensaat ja kukat ovat kasvaneet. Pihlajisto näyttää entistäkin vehreämmältä.
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Pihlajiston asunnoista oli v. 2011 alussa noin puolet (47 %) omistusasuntoja, arava- tai korkotukiastuntoja on vajaa kolmannes (30 %) ja muita vuokra-asuntoja joka kuudes.
Viikinmäessä asuttiin tavallisimmin korkotuki- tai aravavuokra-asunnossa, joita oli nelisenkymmentä prosenttia (41 %),
asumisoikeusasuntoja oli vajaa kolmannes (30 %) ja omistusasuntoja neljännes.

Pihlajistolaisista lähes neljä viidestä
(79 %) ja viikinmäkeläisista noin kaksi
kolmesta (65 %) oli perus- tai keskiasteen koulutuksen saaneita. Näitä
pidemmän koulutuksen saaneita oli
Pihlajistossa noin joka viides ja Viikinmäessä noin joka neljäs.
Koko Helsingissä peurusasteen tai vastaavan suorittaneita oli vajaa kolmannes (31 %), keskiasteen kolmannes, ja
korkea-asteen tai korkeakoulututkinnon
suorittaneita runsas kolmannes (36 %).
10
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Pihlajiston ja Pihlajamäen työttömyysaste oli hieman korkeampi kuin koko Helsingissä, joka oli vuoden 2010 alussa 8,4.
Viikinmäen työttömyysaste oli sama kuin koko Helsingissä.
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Muita kieliä kuin suomea tai ruotsia puhuvien osuus on 2000-luvulla kasvanut Pihlajistossa noin kymmenestä prosentista
kuudennekseen (17 %). Viikinmäessä vieraskielisten osuus on kasvanut vuoden 2002 yhdestä prosentista neljääntoista.
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Harrastus

Futista sateisena aurinkopäivänä
TEKSTI: Kati Sundell

Palasin hetkeksi omaa menneisyyteeni viikinmäkeläisen futaajan johdolla. Mila Möykky pelaa jalkapalloa PK-35:ssa ensimmäistä kautta -98 joukkueessa, vaikka onkin tuttu näky myös -97 treeneissä. Mila oli kuusivuotiaana jalkapallokoulussa,
mutta varsinaisen harrastuksen hän kuitenkin aloitti parin vuoden päästä FC Pohussa. Viime kaudella siirto PK-35 tuli ajankohtaiseksi, kun FC Pohussa ei ollut enää sopivan ikäluokan joukkuetta.
Neljät treenit viikossa ei Milasta tunnu
paljolta, vaan hän treenaa todellakin vielä -97 joukkueenkin kanssa silloin tällöin.
Harjoituksista yhdet ovat lihastreenit, sekä
kerran kuussa on myöskin piirijoukkueen
harjoitukset. Heidän joukkueensa pääsi
myös muutaman muun joukkueen kanssa haluttuun kaksivuotiseen Sami Hyypiä
Akatemiaan. Akatemiassa on pari ”viikonloppua” vuosittain harjoituksia sunnuntaista tiistaihin. Ne pitävät sisällään yleistaitojen, jalkapallotaitojen, pelikäsityksen,
fyysisen kunnon, tiedollisten valmiuksien
sekä psyykkisten ja sosiaalisten ominaisuuksien seurantaa. Mila oli siellä viime
kerralla tyttöjen nopein juoksutestissä,
joka kuulostaa aika kovalta suoritukselta.
Mila käy myös Herttoniemen yhteiskoulun jalkapalloluokkaa, jossa futista pelataan kaksi tuntia viikossa, mutta jossa
tutustutaan moneen muuhunkin liikuntamuotoon futistuntien lisäksi. Lajeina on
ollut ainakin keilaus, nyrkkeily, sulkapallo,
uinti ja telinevoimistelu, Mila muistelee ja
jatkaa, että kahdeksannella luokalla tulee
yksi tunti futista vielä lisää.
Idoliksi Mila ei tunnusta ketään.
Sateinen aurinkopäivä on mieluisin peli-

Milla (vas.) vauhdissa. Kuva Janne Tuominen.

päivä. Ei liian kuuma, kun sade viilentää
matsissa, Mila toteaa: Huonoin keli on
taas se, kun on kylmä ja sade kovenee ja
täyttää kenttää inhottavilla suurilla vesilätäköillä.
Pari tuntia ennen treenejä Mila syö keveästi salaatin ja treenien jälkeen onkin
joskus kiva nauttia kavereiden seurassa ansaittu kanahampurilainen.
Treeni- ja pelijuomana toimii vesi.
Treenit ovat yleensä
Myllyhallissa Myllypurossa ja kesällä
mahdollisesti Pukinmäessä.
Milan pelipaikka on
puolustaja eli pakki
tai oikea laita, puolustuksessa sekin.
Niillä paikoilla on
Mila aloitti jalkapallokoulun 6-vuotiaana. Kuva Silja Muuri-Möykky. kuulemma kiva pe12

lata, vaikka haasteellisinta peleissä nimenomaan on jaksaminen. Kovissa matseissa saa todellakin juosta ihan reippaasti, muistan sen itsekin.
Tulevia turnauksia kesällä on tiedossa
ainakin kaksi, joista toinen on Ruotsissa Örebrossa ja toinen Kaarinassa. Harmittelin, ettei heillä ole joukkuetta Stadi
tai Hesa Cuppiin, mutta Mila totesi, että
kavereita pelaa siellä, joten siellä voi kuluttaa kentänlaidalla mukavasti aikaa ilman, että on kiirettä omaan matsiin.
Futiksessa ei sinänsä ole kovin huomattavia muutoksia tapahtunut parinkymmenen vuoden aikana kuin maalivahdin pallonkäsittelyssä, tyttöjen pelaajavaihdoissa ja tietenkin materiaalikehityksessä. Milalla olikin aika makeat ja
tosi kevyet nappikset.
Mila on jo toiminut apuvalmentajana
-02 tytöille, mutta tulevaisuutta ja futista ei hän osaa ainakaan vielä yhdistää,
muttei sekään kai ole täysin mahdoton
ajatus. Vai onko!

Pihlajiston ensimmäinen vauva
TEKSTI: Tuula Suksi | KUVA: Tuula Suksi ja Anna-Lisa Korhonen

Kati Korhosen tulevat vanhemmat Anna-Lisa ja Erkki muuttivat Pihlajiston
ensimmäiseen taloyhtiö Satopihlajaan räntäsateisessa joulukuussa 1970. Vielä
tammikuunkin satoi vettä ja räntää ja tulevalle äidille mahtui päälle enää paksu
lammasturkki. Siinä oli tukala kulkea neuvolaan Pihlajamäkeen raskauden loppumetreillä. Helmikuussa satoi pysyvän lumen ja Katikin päätti syntyä. Hänestä
tuli nuoren perheen esikoinen ja Pihlajiston ensimmäinen vauva.

Kati oli jo lapsena tunnettu äänekkäästä ja
helmeilevästä naurustaan.

Kati on tänä päivänä nelikymppinen, tasapainoisen oloinen, puhelias nainen. Hän on
selvästikin hämmentynyt tittelistään. Toki
hänelle on kerrottu asiasta, mutta ei hän
sen enempää ole sitä miettinyt. Nykyään
Kati on lääkäri ja yksityiselämään kuuluvat
aviomies ja kolme lasta.
Vauva-ikä sujui normaaliin tapaan.
Kati oli rauhallinen vauva. Tärkeät virstanpylväät pienen ihmisen elämässä tulivat säädetyssä järjestyksessä, kuten
oppiminen istumaan, kävelemään ja puhumaan.
Aika varhaisesta vaiheesta Katilla on
jo muistikuvia. Hän meni päiväkoti Louhikkoon Pihlajamäkeen. Hän tykkäsi erityisesti siitä, kun hänet talvisin vietiin
pulkalla sinne nykyisen leikkipuisto Salpausselän kentän poikki. Leikkipuistoakaan ei vielä ollut. Muutenkin Kati piti
päiväkodista ja uusista kavereistaan
siellä. Ensimmäiset kaverit tulivat omasta pihapiiristä. Se oli aika luonnollista,
koska Pihlajistossa oli valmiina vähän
taloja ja alue oli suuri rakennustyömaa.
Tytöt ja pojat leikkivät yhdessä. Lempilaji talvisin oli pulkalla laskettelu talon takaa suurta mäkeä alas. Se olikin mukava
mäenlaskupaikka. Myöhemminhän siihen

elämää suurempia asioita. Vanhempien
mielestä meno joskus kuitenkin yltyi liikaa ja pohdiskelijat pistettiin jäähylle ja
kerhotilan ovi lukittiin joksikin aikaa.
Kati kuuluu ensimmäiseen sukupolveen, joka aloitti koulun Pihlajiston alaasteella. Luokat olivat suuria, niissä oli
32 oppilasta. Katin koulukaverit olivat
monet jo ennestään tuttuja päiväkodista ja pihalta. Silloin ei arkikielessä vielä
ollut monikulttuurisuus- tai ulkomaalaistaustainen-sanaa. Ensimmäistä kertaa
Kati törmäsi yläasteella asiaan, jossa oli
muutama ulkomaalainen eikä siitä yleisen kouluoppimäärän lisäksi edes enempää keskusteltu.
Lukion Kati kävi Pihlajamäessä Helsingin Uudessa yhteiskoulussa eli Huikassa.
Hän toimi aktiivisesti oppilaskunnassa.
Kati sanoo olleensa kiltti perhetyttö ja ostarin jengissä ei pyöritty.
Kaupunkiin mentiin elokuviin ja myöhemmin baariin, mutta aikaa vietettiin yleensä
kaveriporukassa kotipihalla ja kertsillä.
- Pihlajistolaisuus merkitsee minulle helsinkiläisyyttä ja Pihlajisto lapsuudenkotia.Yhteys sinne on edelleeen, koska isä
ja äiti asuvat siellä vieläkin, summaa Kati
lopuksi.

Kukka, Kimmo ja Kati pulkkamäessä.

rakennettiin rivitaloja. Mäen takana pellolla järjestettiin hiihtokisojakin. Iän vähän karttuessa lumisotaa käytiin viereisen talon lasten kanssa. Talojen välissä
oli kallioiden muodostama sola, jonka yli
piti pommittaa ”vihollista”.
Kavereidensa kanssa Kati kävi koulun
kentällä luistelemassa. Oman pihan porukan kanssa leikittiin polttopalloa keinuissa ja pussirottaa, hypittiin narua ja
kiipeiltiin puissa. Kati muistaa, että hänen 10-vuotissyntymäpäivilleen kutsuttiin 10 lasta omasta pihapiiristä. Pihaelämä oli vilkasta ja taloyhtiöön muutti
runsaasti lapsiperheitä. Kesämuistoja
Pihlajistosta Katilla on vähemmän, koska
perhe vietti kesät mökillä Inkoon saaristossa. - Varhaislapsuus oli turvallista ja
kilttiä aikaa, toteaa Kati hymyillen.
Kotitalo Satopihlajan kerhohuone on
näytellyt tärkeää osaa Katin ja myös muiden talon lasten elämässä. Kerhohuoneella järjestettiin juhlia lapsille. Erityisesti naamiaiset ja joulujuhlat olivat odotettuja. Myöhemmin Katin lapsetkin ovat
käyneet samoissa juhlissa.
Kerhohuoneella oli takahuone nuorisoa
varten. Nyt siellä on kangaspuut. Teiniiässä kokoonnuttiin kertsille pohtimaan

Kati (vihreässä puvussa) kotipihallaan joskus 1970-luvulla.
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Oma koti kullan kallis
TEKSTI JA KUVAT: Elisa Lehtonen

Viikissä yliopiston kampuksella sijaitseva löytöeläintalo on yksi monista lähialueittemme palveluista. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten koirat ja
sitä pienemmät löytyneet lemmikki- ja
harraste-eläimet voidaan aukioloaikoina tuoda Viikkiin kaupungin löytöeläintaloon. Lisäksi taloon tuodaan Kirkkonummelta löytökissat ja pienemmät lemmikit. Kirkkonummen löytökoirat eivät tule
Viikkiin, vaan niille on oma talteenottopaikka. Kaupungit ostavat palvelun yksityiseltä yritykseltä, joka toimii yliopistolta vuokratuissa tiloissa. Talo sijaitsee
suojaisessa paikassa, mikä on hyvä, sillä
ilman ennalta sovittua tapaamista ei sinne pääsekään eläimiä katsomaan. Paikkoja eläimille on n. 100. Eläintenhoitaja
Anu kertoi, että viime vuonna talossa
kävi noin 1600 karannutta, hylättyä tai
huostaanotettua eläintä, näistä valtaosa
on kissoja ja koiria. Koirista n. 90 % löytää takaisin kotiin, kissoista 45%. Muita
eläimiä on vierailijoista pari sataa; kaneja, kilpikonnia, käärmeitä ja liskoja muun
muassa. Eläinlääkäri vierailee talossa
kaksi kertaa viikossa.
Löytäessäsi lemmikkieläimen talon aukioloaikoina, voit tuoda sen itse. Talon
ollessa suljettuna poliisilla on mahdollisuus toimittaa löytöeläimiä talolle.
Luonnonvaraisia eläimiä ei löytöeläintaloon pidä tuoda, vaan niistä otetaan yhteyttä Korkeasaareen.
Eläintenhoitajan koulutuksen saaneet
työntekijät tarkistavat taloon tulleet eläimet, niiden terveydentilan ja sen, löytyykö eläimen tunnistamiseksi mikrosirua
tai tatuointia. Niille laitetaan kuntoon
oma ”väliaikaisasunto” lajikohtaisista
eläinhuoneista ja aletaan etsiä omistajaa. Nettisivuilla www.loytoelaintalo.fi on
sekä löydetyt eläimet kuvien kera, että
ohjeita etsintäkuuluttaaksesi oman kadonneen lemmikkisi. Omistajan tullessa
noutamaan lemmikkiään, maksetaan sen
hoitokulut. Kun eläin on ollut talossa 15
päivää sen omistusoikeus siirtyy Löytöeläintalolle ja he yrittävät etsiä sille kotia
edelleen. Ellei uutta paikkaa tätä kautta
14

löydy toimitaan yhteistyössä myös muiden eläinten suojelusta vastaavien tahojen kanssa onnellisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Myös tämän eläinten hyväksi toimivan talon toimintaa voi tukea,
ohjeet siitäkin löytyvät internetsivuilta.

Löytöeläintalo on eläinten
tuontia varten avoinna Koetilantie
13:ssa ma-pe 8-19,
la 8-16, su 10-18.
Vierailut vain sovittuina aikoina.

Ó 45% kissoista pääsee takaisin omaan kotiinsa.

Ô Iloinen karkulainen.

Pesula vai seurakuntakoti?
TEKSTI: Jukka Holopainen, piirikappalainen, pastori | KUVA: Olohuoneen arkisto

Ó Seurakunnan askartelukerho vuonna 1973.

Tiirismaantie 4 :n kerrostalo valmistui 1972. Ensimmäinen asukas muutti
taloon 1.7.1972 erikoisluvalla. Taloyhtiön ihmiset muistelevat, että talon 1.
kerrokseen oli suunniteltu talon pesulaa, mutta huoneistosta tulikin Pihlajiston kerhohuone, seurakuntakoti. Helsingin seurakuntayhtymä on merkitty
huoneiston omistajaksi taloyhtiön osakeluetteloon 21.11.1972.
Lehtori Anna-Maija Laitisen, myöhemmin pastorin ja Suomen ensimmäinen naisrovastin mukaan seurakuntokoti otettiin hyvin myönteisesti
käyttöön. Seurakunta teki ”prosyyrin” seurakuntakodin toiminnasta ja se
jaettiin valmistuneisiin taloihin. Osassa taloissa soitettiin myös ovikelloa ja
asukkaat toivotettiin tervetulleeksi toimintaan mukaan.
Seurakuntakodilla alkoi kokoontua naistenpiiri ja raamattupiiri sekä päiväpiiri. Suosittuja olivat askarteluillat, joissa askarreltiin mm. jouluhimmeleitä (kuva vuodelta 1973), joskus tiloissa järjestettiin myös kirpputoreja.
Myös lapset löysivät tiensä seurakuntakodille kokki- ja askartelukerhoihin
ja pyhäkouluun, jota uskolliset opettajat Mirjam ja Ari Vihavainen ja
Eila Hörkkö ovat pitäneet vuosikymmeniä.
Viikonloppuisin seurakuntakoti oli alusta alkaen vilkkaassa käytössä. Tila
sopi erinomaisesti kastejuhlien järjestämiseen sillä kaapeista löytyi kastemalja, keittiöstä kupit ja kipot, lusikat ja lautaset ja pieni toimiva keittiö.
Myös muistotilaisuuspaikkana seurakuntakoti on ollut suosittu, samoin aikanaan ikäihmisten synttärijuhlatilana. Ja mikä seurakuntalaisille tärkeintä,
tiloissa ovat palvelleet vuosia pitkäaikaiset, ammattitaitoiset ja ystävälliset
vahtimestarit eli suntiot, Ulla Ojanperä ensimmäiset pari vuosikymmentä, sitten Hilja Savander ja viimeiset vuodet Anna-Maija Finne. Heidän kauttaan ja heidän työllään seurakuntakoti on saanut kasvot.
Seurakuntakoti on ollut hieman vaikea löytää, siksi kadun varteen hankittiin opastekyltti. Silti usein tiloihin opastettiin sanomalla; ” se ovi löytyy
ekasta kerroksesta roskiksen takaa”. Kunnes roskis poltettiin vuonna 2010,
uusi ja ehompi valmistui 2011. Myös seurakuntakodin sisäpuolella remontoitiin. Uuden vuosituhannen myötä 70-luvun vahvat värit, ruskea ja vihreä

saivat vaihtua seiniltä ja tilalle tuli vaaleat ja rauhoittavat sävyt. Seurakuntakoti on saanut myös oman ryijyn, kun Laura Puustinen lahjoitti tekemänsä taideteoksen vuonna 2003.
1970-80 –luvulla seurakuntakodin yhdessä pienessä huoneessa kokoontui alle kouluikäisten päiväkerho. Kerholasten vähetessä tilaan tuli uutta toimintaa, kun diakoniatyöntekijä Sanna Koljonen perusti kirpputorin. Uutena 1990-luvun toimintana perustettiin Akseli Valkosen ideasta ”Olohuone”, alueen ihmisten huilipaikka. Tänä keväänä vietettiin jo olohuoneen
14-vuotisjuhlia, vuoden päästä rippijuhlia!
Viimeisinä vuosina seurakuntakoti on saanut uutta ilmettä lapsiperheistä, sillä tiloissa kokoontuu kerran viikossa vanhempien ja lasten avoin perhekerho,
päiväkerho, pyhäkoulu ja iltapäivällä koululaisten kerhoja, joista kokkikerho
on vuosien aikana ollut suosituin. Tästä ja monesta muusta syystä seurakuntakodilla on kaunis nimi: KOTI, jo 40 vuotta!

ITÄ-HELSINGIN

SUOLAHUONE
GARDENIAKESKUS, p. 040-571 1339
Koetilantie 1 B 7, 00790 Helsinki Viikki
LUONNONMUKAISTA HOITOA
HENGITYSELIN- JA IHOONGELMIIN.
NYT MYÖS INFRAPUNASAUNA
JA DETOX-SPA JALKAKYLPY
Tervetuloa tutustumaan!
Sh. Riitta Hirvonen

www.suolahuoneviikki.ﬁ
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Uusi
Viikin kirjastossa
isännöitsijätoimisto voi lainata kirjasTeksti ja kuva Tuula Suksi
tonhoitajaakin

Myyrmäen Huolto avasi isännöitsijätoimiston Pihlajistossa syyskuussa 2011 Pihlajiston Huollon tiloissa Tiirismaantie 6:ssa.
Paikallisena isännöitsijänä Pihlajistoon
saapui Ahti Pippuri. Hän on ollut isännöitsijänä kohta 23 vuotta, niistä 15 vuotta
vuokrataloissa.
- Vuokratalojen isännöinti on jokaisen
isännöitsijän korkeakoulu, velmuilee Ahti.
Isännöitsijähän on huoltomiesten pomo ja

Mestan kuulumisia
Viimekesäisen vesivahingon jäljet saatiin
remontoitua Mestassa ja toiminta saatiin
käynnistettyä alkuvuodesta. Helmikuun
alussa Mestan väki piti avajaiset alueen toimijoille. Tarjolla oli kahvia, kakkua
ja monenlaista nisua. Mesta näytti oikein
hienolta ja vierailla riitti juttua ja tunnelma
oli viihtyisä.
Marjatta
Tahvanainen
ottamassa
tupaantuliaiskakkua.

Maaliskuussa pitkäaikainen nuoriso-ohjaaja Tarja Rantama jäi eläkkeelle. Energinen
Tarja ei varmaankaan jää istumaan keinutuoliin, vaan voi täysipäiväisesti syventyä moniin harrastuksiinsa. Rakkain niistä on SuurJaakkimalaisten puheenjohtajuus. Joku päivä
Tarja varmaankin ajattelee, että missä välissä sitä aikanaan oikein ehti työssäkin käydä.
Ô Reija (vas.) ja Tarja.
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valvoo, että työt tehdään. Ahti sanoo, että
jouhevasti on sujunut.
Eniten häneltä kysytään talojen remonteista. Kun joku on ostamassa asuntoa, niin
luonnollisesti haluaa tietää näistä asioista.
Kokeneena isännöitsijänä Ahti sanoo, että
pitää olla pelisilmää erilaisissa tilanteissa.
Hankalat tilanteet hoidellaan rauhallisesti
ja ammattitaidolla. Myyrmäen Huolto järjestää isännöimiensä taloyhtiöiden hallituksille myös koulutustilaisuuksia. Ne on
otettu Ahdin mukaan hyvin vastaan.
- Isännöinti on joviaalia asioiden hoitamista, tiivistää Ahti ja paneutuu talousarvioasioihin.

Teksti ja kuva Tuula Suksi
Toivotamme Tarjalle antoisia eläkepäiviä!
Tammikuun alussa Mestaan tuli Reija Eriksson. Hän suorittaa nuoriso- ja
vapaa-ajanohjaajan tutkintoa oppisopimusopiskelijana. Reija halusi aikuisiässä
kokeilla vielä jotakin muuta työtä ja testien tuloksena hänelle ehdotettiin tuota ohjaajan ammattia. Koulutuksessa on 80%
työssä oppimista ja 20% teoriaa.
Oppisopimusopiskelija saa työstään palkkaakin ja silloinhan ei aikuisena enää tarvitse ottaa opintolainaa.
Reija on todella viihtynyt Mestassa ja toivoisi voivansa jäädä valmistuttuaan sinne.
Lapset pitävät häntä mukavana, mutta tietävät Reijan olevan rajojen kanssa tarkka.
Iloinen ja vilkas Reija pitää ihmisistä ja tulee
kaikkien kanssa toimeen. Hän kunnioittaa
ja kuuntelee lasta ja sillä saadaan jo paljon aikaan.
Reija harrastaa ratsastusta, käy punttisalilla ja haaveilee koiranpennusta.
PALMUMARKKINAT pidettiin Pihlajiston
koululla huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Kuvassa asukasyhdistyksen pöydän
äärellä Armi Kuusela (vas.) ja Ritva ja
Veikko Laitinen. Kuva Lauri Perho.

Teksti ja kuva Tuula Suksi

Asukasyhdistyksen vuosikokouksessa Viikin
kirjastonhoitaja Mari Heino piti kiinnostavan ja hauskan esitelmän kirjaston toiminnasta. Kirjastostahan voi nykyään lainata
musiikkia, kävelysauvoja, energiankulutusmittareita, e-kirjojen lukulaitteita ja
dvd-elokuvia jne. Painettujen kirjojen lainaaminen on kuitenkin ykkössijalla. Kirjastossa on myös lapsille satutunteja ja
loma-ajan ohjelmaa. Aikuisten lukupiiriin
listalle voi ilmoittautua.
Kirjastonhoitajat antavat mielellään lukuvinkkejä ja kirjastonhoitajaa voi lainata esim. opettamaan tietokoneen käyttöä
Siitä pitää sopia aika etukäteen. Ihan kotiin asti ei kirjastonhoitajaa kuitenkaan
voi lainata!
www.lib.hel.fi/viikki

Naapurilähiö
Teksti ja kuva Tuula Suksi
Pihlajamäelläkin on juhlavuosi. Se täyttää
50 vuotta. Juhlavuosi käynnistettiin tammikuussa Helsingin uudella yhteiskoululla.
Ennen tyylikästä ohjelmaa tarjottiin kakkukahvit koulun ruokalassa.

Kulmilta

HUYK CERNissä
maaliskuussa 2012
Helsingin Uuden
yhteiskoulun lukion ryhmä kävi
CERN:issä opintoretkellä. Opiskelijat olivat saaneet stipendin
matkaa varten Suomen Fyysikkoseuralta
ja osan matkasta maksoivat huoltajat.
Perheillä oli suuri kiinnostus opintoretkeä kohtaan. Ryhmän johtaja oli fysiikan
opettaja Snejana Valtchanova. Minä
itse opiskelen yliopistolla ensimmäistä
vuotta, mutta pääsin mukaan ryhmään
täydentämään. Lopuksi kaikki opiskelijat
saivat tärkeän CERN:in osallistusmistodistuksen.

Opintoretken tavoitteena oli saada selvää, mitä siellä tehdään ja miten. Lisäksi tavoitteena oli tehdä oppilastutkimustehtävä,eli rakentaa myoni-ilmaisin kotikonstein. Myonihiukkaset ovat osa
kosmista säteilyä.
CERN (Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire) on Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus ja se tutkii aineen
rakennetta. Siellä sijaitsee tärkeä LHChiukkaskiihdytin,jonka päätehtävänä on
löytää alkeishiukkanen, eli niin sanottu
Higgsin bosoni. Ainoastaan tämä kyseinen
hiukkanen puuttuu standardimallista, ja
siksi tämä malli ei toimi toistaiseksi. Hiukkasfysiikan maailmassa aineen rakennetta
selitetään standardimallin avulla.
Ryhmällämme oli mahdollisuus tutustua CMS koeasemaan. Ohjelmaan kuului myös Professori Rolf Landuan esitys
antimateriasta. Lisäksi kuulimme professorin Martti Pimiän luennon LHC hiukkaskiihdyttimestä: sen historiasta,
miten se toimii, miten törmäytetään protoneita toisiinsa kyseise laitteen sisälllä. Hiukkaskiihdytin
koostuu 27- kilometÑ Cern: Alvaro de
Rujala esittelee mm.
kvarkkien nimiä.

risestä putkesta, joka on rakennettu 100 metrin syvyyteen. Sen ympärillä on neljä koeasemaa, jotka
tarkkailevat protonien törmäyksiä.
Erityisesti kerron hieman myonihiukkasen oppilastutkimuksesta,
koska se oli hauskaa ja jännittävää.
Opiskelijat saivat tehdä tutkimustehtävän tohtorin Mick Storrin johdolla.
Tehtävänä oli kosmisen säteilyn, myonin
hiukkasen havaitseminen, mikä oli hyvin mieleenkiintoinen kokemus. Se oli
jännittävää, koska myonien jäljet olivat
kauniita haituvia. Siis koejärjestelyn rakentaminen oli ainutlaatuista. Huovan
kostuttaminen, kuivien jäiden käsittely,
isopropanolin käsittely metallilevyt urissa. Odottaminen, mitä tapahtuu, oli äärimmäisen jännittävää. Kävi ilmi,että
myonihiukkaset ovat olemassa ja ne ympäröivät meitä aina.
Tiukan opiskeluohjelman lisäksi, meillä oli vapaata aikaa. Silloin matkustimme Monreuxiin tutustumaan Mannerheim
puistoon, jossa sijaitsi Mannerheimin
muistomerkki. Siellä ihailimme upeita
Alppimaisemia ja Geneven järveä. Opintoretken aikana ehdimme käydä myös
vähän shoppailemassa. Hienoa! Annan
yhden ohjeen sinne menijöille, tutustukaa
ennakkoon CERNiin googlamaalla.
Teksti ja kuva Stefani Ivanova,
opiskelija 19 v Pihlajistosta

Suolahuonehoito ei nosta verenpainetta yhdestä ruisleipäviipaleesta elimistö saa enemmän suolaa kuin 45 minuutin hoidosta.
Teksti ja kuva Anna-Lisa Korhonen
Suolahuonehoito on vanha, luonnonmukainen hoitomenetelmä, jota munkit ovat käyttäneet jo keskiajalla. Lisäksi suolakaivoksissa
työskennelleillä ihmisillä oli harvoin keuhkosairauksia. Hoito perustuu hengitysilmaan johdetun hienojakoisen suolapölyn kulkeutumisesta keuhkoihin. Hoito vähentää hengitysteiden oireilua pienentämällä limakalvojen turvotusta ja helpottamalla hengenahdistusta.
Hoidon jälkeen asiakas on rentoutuneempi ja unen laatu paranee.
Hoitoa käytetään myös iho-ongelmien hoidossa. Hienojakoinen kuiva suolapöly tunkeutuu hoidon aikana ihohuokosiin ja kerää ympäröivästä ilmasta itseensä kosteutta. Lisäksi hoito myös desinfioi ihoa.
Viikissä Gardenian sisäpihalla on toiminut suolahuone viiden vuoden ajan. Siellä
työskentelevä sairaanhoitaja Riitta Hirvonen kertoo, että hänen lääkärimiehensä oli
aiemmin perustanut suolahuoneen Mäntsälään ja halusi laajentaa toimintaa Helsinkiin. Gardenian sisäpihalta löytyi sopiva tila ja lisäksi Viikki tuntui hyvältä paikalta
luonnonmukaiselle hoidolle. Riitta oli työskennellyt 10 vuotta miehensä vastaanotolla ja halusi vaihtelua työhönsä, joten hän työskentelee nyt osan aikaa viikosta täällä.
Hoidon aikana istutaan mukavasti lepotuolilla, rentouttava musiikki ja tarvittaessa
kirkasvalolamppu täydentävät suolahuoneen nautintoa. Suolahuonehoito sopii kaikenikäisille hengityselinsairauksien hoitoon (esim. astma, akuutit nenä- ja poskiontelotulehdukset, kurkku- ja korvatulehdukset, allergiat). Tupakanpolton lopettamisen jälkeen
suolahoito edesauttaa liman irtoamista. Lisäksi apua on saatu erilaisten ihosairauksien hoidossa (esim. atooppinen iho, akne). Hoito vähentää myös äänihuulien turvotusta
ja kirkastaa äänen. Riitta esittelee suolahuoneella myös infrapuna-/lämpösaunaa. Istumalla 30 – 40 minuuttia saunassa saa erilaisia virkistäviä ja kehon toimintaa parantavia vaikutuksia. Lisäksi on mahdollisuus 30 minuutin Detox SPA-jalkakylpyyn, joka
tukee elimistön tasapainoon palautumista ja sillä on merkittävä vaikutus hyvinvointiin.
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Helmikuun 8. päivänä rakennusviraston työryhmä kävi kuuntelemassa alueen
asukasyhdistysten huomioita alueen tilasta ja kehittämistarpeista. Työryhmä sai
paljon yksityiskohtaistakin tietoa suunnittelun pohjaksi.
Tällä hetkellä suunnittelijat määrittelevät edellä mainittujen aineistojen pohjalta alueen tärkeimpiä korjaustarpeita.
Korjaustarpeet kuvataan lyhyesti ja niistä
lasketaan kustannusarviot. Suunnitelman
valmistuttua tavoitteena on toteuttaa siinä esitettyjä toimenpiteitä tulevalla kymmenvuotiskaudella.
Suunnitelmaluonnos valmistuu kesäkuun alkuun mennessä ja torstaina 7.6. se
esitellään asukasillassa Pihlajamäen nuorisotalolla.
Lisätietoja laadittavista aluesuunnitelmista http://www.hel.fi/
hki/hkr/fi/Viheralueet/
Suunnittelu/aluesuunnitelmat

Aluesuunnitelma etenee
asukasiltaan
Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan aluesuunnitelmaa laaditaan parhaillaan rakennusvirastossa. Suunnittelun lähtöaineistoksi tehtiin asukaskysely ja selvitettiin alueen lähtötiedot vuonna 2011.
Sen jälkeen kadut, puistot ja metsät tarkasteltiin maastossa. Maastokartoitusten
perusteella on arvioitu alueen katujen ja
puistojen kuntoa.

Teksti Virpi Vertainen,
aluesuunnittelija
ja kuva Tuula Suksi

Talven asioita
Teksti Tuula Suksi

Maan synty -patsaan juurelle asukasyhdistys vei roihut itsenäisyyspäivänä ja jouluna.
Kyläkuuseen laitettiin myös valot ja Lucianpäivää vietettiin leikkipuisto Salpausselässä. Kuva Anna-Lisa Korhonen.

Lasten joulupolku oli rakennettu leikkipuistosta Pihlajamäkeen kulkevalle kävelytielle. Tien molemmin puolin oli laitettu kynttilöitä ja roihuja. Näky oli kaunis. Valitettavasti toimitus ei onnistunut löytämään
polun tekijää. Kuva Tuula Suksi.

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

Trooppinen puutarha

GARDENIA-HELSINKI
PIONI-ILTA KE 13.6.
Luento klo 17.30-18
Myyntiä klo 15-19
Vapaa pääsy.
KESÄN OPASTUKSET TROPIIKISSA
La 16.6. klo 13
La 14.7. klo 13
La 11.8. klo 13
Sisäänpääsymaksun hinnalla. Tai varaa
ryhmällesi oma opastus (maksullinen).
PANDAN JÄLJILLÄ -POLKU 25.6.-26.8.
Tropiikin siimeksessä kulkevan polkun
varrelta löytyy tietoa jättiläispandan
päivästä ja puutarhan eksoottisista
kasveista. Sisäänpääsymaksun hinnalla.
LASTEN SYNTTÄRIT TROPIIKISSA!
Erilaisia ohjattuja ohjelmia ja tila
tarjoiluille ohjelman jälkeen (maksullinen).

PIHLAJAMARKKINAT
LAUANTAINA 26.5.2012 KLO 10-15
Markkinat pidetään Helsingissä,
Pihlajamäen ostarilla.
Myyntipaikan hinta on 40 € (4 x 4 m).

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET
puh. (09) 3478 400 / (09) 3478 4050

WWW.GARDENIA-HELSINKI.FI
Koetilantie 1, Viikki, Helsinki
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AVOINNA

LIPUT

ma-to 10-18
la-su
10-17
pe
suljettu

Aikuinen
Lapsi
Eläkeläinen
Perhe

4,00
2,00
2,30
9,00

€
€
€
€

Lisätiedot ja varaukset: Risto Kaspiola
040-528 2546
Järjestää: Lions Club Hki-Pihlajamäki

Pihlajiston Huolto Oy
toivottaa pihlajistolaisille ja viikinmäkeläisille
kaunista ja rentouttavaa
kesää!
Toimistomme aukioloajat ovat:
ma-ti 13–15, ke 16–17, to-pe 10–12

puh. 2252 830
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PIHLAJISTON ASUSTEHUOLTO

Salpausseläntie 13, ostoskeskus R-kioskin vieressä, 00710 Hki

Avoinna: ma-pe klo 11-19, la sopimuksen mukaan
-vaatekorjaukset nopeasti ja edullisesti
-kodintekstiilit HVLPYHUKRWSlLYlSHLWWHHWW\\Q\W\P \P
joka 10.s housun lyhennys ilmainen



!

puh 046 627 5743

Leikkaa irti

"#"'!'#

www.pihlajistonasustehuolto.fi
19

Aukioloajat:
ma-pe 9.00-18.00
la 9.00-15.00
muina aikoina
sopimuksen mukaan.

(67
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Avoinna
MRNDSlLYl

Ketokivenkaari 32, +NL3XK
ZZZEUHPHULQNXNNDFRPHLMDEUHPHU#EUHPHULQNXNNDFRP

Kauneushoitola

TUULIKKI
Tuija Hasu
SKY-kosmetologi

äitiä
Muista lla!
ti
r
o
lahjak

PIHLAJAMÄEN OSTOSKESKUS
Meripihkantie 3, 00710 Helsinki
Puh. 09-374 3584
ZZZNDXQHXVKRLWRODWXXOLNNLÀ
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TERVETULOA NETTE´S HAIR & BEAUTYYN!
Tarjoamme parturi-kampaamossamme monipuolista
palvelua koko perheelle. Tule käymään tai soita ja varaa
aikasi. Palvelemme suomeksi, på svenska, in english.
Nette´s Hair & Beauty
Harjannetie 47 (Viikinmäki)
00710 Helsinki
Puh. 045 265 8202
Internetsivumme löytyvät
osoitteesta: www.nettes.fi
UUTENA!
Kosmetologi
Sari Kabanow
palvelee teitä
sopimuksen mukaan.
Tiedustelut,
puh. 040 187 7102.

