
1. llnran inrpi laskeui"uLr *-iere€n, jossa tuulen ja veden rasl<;lt.itt..rm;lna t*i<eytvy
ve den erlcksi. jost; Vairråniöine n syntyy kclmenkymil'tenen l<esår-r jirikeen.

2. Sotka laittaa pesänsä ja munii veden emosen polvelle.
,'i. iV'lulral rrierir.,;il p*såstä, såirkyvät paiasik.sija pillaset mu*dnstuval

ma i,r l<:;i, ta iv;la ks!, a u ri ngn l<si, lcu u ir:;i ja tä hri i ksi.

4. Väinämöinen suuttuu ja laulaa Joukahaisen suohon. Joukahainen
hädissään lupaa sisarensa Ainon Väinämöiselle puolisoksija pääsee suosta.

5. Åinon riiti iti(e$ y*t päivJt huhl<.unutta tytärt;inså.
l(yyrreleet nraah.:r"r pååsty;insä alkoivat k*lrnen* jokerria juost.r. ioka jor,:ss;;

l<alrne koske;i tulista, joi<;r kuske rr kuchumall* krlnrc lunto;,r kohosi, jai<ai:ellcr

iuociolle kclme l<r:ivi-ia icasvoila lolia kr:ivun latvaan kolme l<äkea.

6. Väinämöinen lähtee Joukahaisen sisarta merestä pyytämään ja

saapi hänet oudonlaiseksi kalaksi muuttuneena onkeensa. Yrittää palasiksi

leikata, mutta kala käsistä pyörähtää mereen ja ilmoittaa sieltä itsensä,
ken oli.

?. Vilinijmninen uig:i useam5ri;: 1:.r;iivlii n"rvaNln merrllä, junne jrutui -!nukahaisen
örnn.ruttui.'r hånen h{:v$-q$nsu1 F}ohjnl.ean matkatessaan^ l(nkk*, t-lyvil!å nlielin
siita, ettå Väirrårnq-rineri nli ltasl<r:tessarls;l krliv*n håntäkin varterl jattånyt,
pela:;ti:a hånet ja lie nfäa Pohjolari rannaile"

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 llmarisen Sampoa takomaan.

9" lv'latk;:llans; nJicfle VåinJmoinrn ihanasti puetun Pohjan nc-idon ja pyytää håntå
ptuolisr:ricsensi*. i\eiti r,r!im*in lupa;r sr:ostua VSinärnöiseen, jas tåmä r,reiståisi

l<e hriivarrcn palilsista voneen ja saattaisi sen vesille iNman nriliåån tavalla siihen
kosl<e mstla.

10. Väinämöinen kehottaa llmarista lähtemään Pohjan neittä kosimaan, jonka olisi
Sammon takomalla ansaitseva. Kun llmarinen ei suostu, täytyy Väinämöisen
muulla mahdillansa hänet Pohjolaan saattaa.

11 . Sanrpo rikastuttaa Pohtol.r..r

12. Hakee Tuonelasta laivanrakennussanoja.
13. Väinami:insn iähtce Åntert-r Vipuselta laivanrakennussanoja sa.rmaan ja

heråttiiä hänet pitkåsta unr:staan maan alia.

14. Väinämöinen matkaa Pohjan neittä uudelleen kosimaan.
15. Vijin;inröin*n rnatka;l llrr;arisen ja Lenrriinkå!sen kanssa Sampoa tlohjolan

l<ivimäestå saåmnan.
16. Louhi Pohjolan emäntä, kokoksi itseänsä muuttaen lähtee Sampoa tavoittele-

maan ja Väinämöinen yrittää karkuun veneellänsä.
17. Väinåmöinen tekee koivusta uuden kanteleen, iclla soittaa ia ihastuttaa kaikkl

otukset j*ita luonnosta löytyv.
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Pihlajiston mosaiikkipolku kiertää ns. Pihlajiston mosaiikkiprojektin kolmen vuoden työn
tuf oksena v.2OO2 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 Tamäs 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 lopuksine
kuljetettiin ajallaan suurilla levyvaunuilla poltettaviksi Arabian tehtaiden
keramiikkauuneihin. Myös poltto saatiin ilmaiseksi. Se oli arvokas tuki, sillä erillisiä laattoja
kertyiyli 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 lrlannista ja Skotlannista saakka. Asiaan sitoutuneita vapaaehtoisia ja
talkoolaisia oli suuri määrä, ilman heitä työ ei olisi onnistunut.



PIHLAJISTC L. Pihlajistontien alikäytävä, runo 1-

2. Pihlajiston ala-aste, Pihlajistontie 1, runo 1
3. Salpausseläntien alikäytävä l-, runo 1
4. Salpausseläntien alikäytävä 2, runo 4
5. Salpausselänpolku, ajoramppi, runo 4
6. Salpausseläntie 12-16, tukimuuri, runo 5
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7. Tiirismaantie, k;rupantakainen ajoramppi, runo
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I Pyynikkipolku, paikoitusalueen muuri, runoT

9. Päiväkoti Pyynikki, Pyynikintie 5, runo B

10. Pyynikintie 4-8, paikoitusalueen muuri, runo 1-0

Pysä kit:

bussit 71,,7LV ja 550
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Maailman synty-patsas
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1-1. As. Oy Pyynikintien 4-8, Hattelmalantien portaiden kaide, runo l-0
12. Hattelmalantie 11-, paikoitusalueen ulkomuuri, runo l-6
13. Hattelmalantie 1-1, paikoitusalueen sisämuuri, runo 17

14. Tiiriskuja, paikoitusalueenmuuri, runo 18

15. Salpausseläntie 13, kaide, runo 39
16. Tiirismaanpolku, päiväkoti Aulangon muuri, runo 43

1-7. Salpausseläntie 1-L, vanhan lähteen portaat, runo 44

Leikkipuisto
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