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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 2022:
Tenho Kellokangas, puheenjohtaja, 
tenho.kellokangas@pp.inet.fi
Eeva-Liisa Arola
Anna-Lisa Korhonen,  
annalisakorhonen@gmail.com
Armi Kuusela, armi.kuusela@kotiportti.fi

Mirjam Vihavainen, rahastonhoitaja,  
mirjam.vihavainen@gmail.com
Toivo Berg, toiminnantarkastaja,  
topi.berg@gmail.com
Sirpa Hentilä, toiminnantarkastaja,  
sirpa.hentila@hotmail.com

Silja Muuri-Möykky, sic@elisanet.fi
Marjatta Tahvanainen,  
marjatta.tahvanainen@gmail.com
Timo Tanner, timotanner1@gmail.com
Elisa Lehtonen, tiedottaja,  
elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi

Nettisivut www.pihlajisto.fi: Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi    

Pihlajisto-Viikinmäki Asukaslehti ilmestyy toukokuussa ja marraskuussa.

Toimitus:
Kalle Mäkinen, päätoimittaja, makinen.kalle@gmail.com 
Anna-Lisa Korhonen, annalisakorhonen@gmail.com
Marjatta Tahvanainen, marjatta.tahvanainen@gmail.com
Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi 
Mirjam Vihavainen, mirjam.vihavainen@gmail.com
Tenho Kellokangas, tenho.kellokangas@pp.inet.fi

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

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

Nettisivujemme QR-koodi
Taitto/paino: Rauman Painopiste Oy

Toinen lehti Pihlajisto-Viikinmäki alueen päätoimittajana on tätä lukiessasi jaettu teille talkoovoimin. Ensimmäistä pääkirjoitus-

ta kirjoittaessa kevättalven kinosten keskellä huhtikuun alussa 2022 maailma oli myllerryksessä. Kuka olisi tuolloin kuvitellut, että 

myllerrys senkun jatkuu. Tuleekin ihan mieleen, että onko tästä tullut uusi normaali? Itse vahvasti uskon, että ei. Tilanne tulee rat-

keamaan ja asiat normalisoituvat. Tämä kuitenkin vaatii meiltä pitkämielisyyttä, positiivista ajattelua sekä käytännön toimenpiteitä 

paremman huomisen rakentamiseksi.

Niin, tuo parempi huominen. Mitä se on? Ainakin toivoisin kaikille, että se on alenevia sähkölaskuja ja pienempää inflaatiota 

sekä tietenkin rauhaa Ukrainaan. Kenties eniten toivon, että opimme tästä kriisistä ja kasvamme vahvemmiksi, myötätuntoisem-

miksi sekä tietoisemmiksi. Vahvemmiksi sietää epävarmuutta ja maailmanpolitiikan käänteitä. Myötätuntoisemmiksi ymmärtää 

lähimmäisiämme: Kaikki eivät omaa samoja taloudellisia tai henkisiä voimavaroja. Henkilökohtaisia sekä perheen kriisejä voi olla 

monella tasolla. Ne voivat yllättää kenet tahansa. Tämä tulee muistaa. Kukaan ei ole särkymätön. Ymmärtäkäämme ja auttakaam-

me siis lähmmäisiämme ja naapureitamme tarvittaessa. Kolmantena uskon, että tietoisuutemme meidän jokaisen mahdollisuu-

desta vähentää luontoa kuormittavaa energian ja sähkön kulutusta on lisääntynyt. Uskon, että olemme tulleet tietoisemmiksi sii-

tä miten omat arkipäivän valintamme ja pienet teot vaikuttavat luontoon sekä omaan henkilökohtaiseen taloudenpitoomme ja 

tätä kautta laajempaan taloudelliseen toimintaympäristöömme. Samalla ne ohjaavat lastemme tulevaisuuden valintoja: nuoriso 

joka nyt elää herkkyyskauttaan, tulee rakentamaan tämän kokemuksensa pohjalta entistä voimakkaamman ja kestävämmän yh-

teiskunnan.

Kuten edellisessä pääkirjoituksessa mainitsin, toivon sinulta lukija yhteistä panostusta asuinalueemme viihtyvyyden 

lisäämiseen. Osaltaan tämä lehti lisää viihtyisyyttä ja hyvinvointia monella tasolla: kertoo mukavia tarinoita lähim-

mäisistämme, tuo esimerkkejä oman hyvinvoinnin lisäämisestä vaikkapa kuntoportailla sekä tiedottaa monista 

lähiyhteisömme tärkeistä tapahtumista ja palveluista Mestassa, kirjastossa kuin seurakunnan toimesta. Yhtei-

sen panostuksen voimaa ei siis parane vähätellä eli lähetä toimitukselle toki toiveitasi tai vaikkapa valmiita 

juttuja, niin rakennetaan lehdestä entistä parempi yhdessä. 

Toimituksen terveisin, Kalle

Pä
äk

irj
oi

tu
s

Asukaslehti on myös luettavissa 
nettisivuillamme www.pihlajisto.fi

Parahimmat Pihlajisto-Viikinmäki -alueen asukkaat ja lehden lukijat
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Tätä kirjoittaessa on syksyn ruska kirkkaimmillaan, 
ei tarvitse lähteä Pihlajistoa edemmäksi ruskan 
perässä, sitä löytyy omastakin takaa.

Olemme tosin jo kovaa vauhtia menossa kohti 
tulevan talven liukkauksia, mutta toki syksy ensin.

Suomi ja koko muu maailma elää nyt poikkeuk-
sellisia aikoja: on sotia, nälänhätää, kuivuutta, tul-
via, trooppisia myrskyjä ja viruksia, kriisi toisensa 
perään, no nämä on vain pyrittävä hyväksymään 
mutta ei ymmärtämään, on pyrittävä parhaansa 
mukaan sopeutumaan eri tilanteisiin kotimaassa 
vallitseviin oloihin, samalla on hyvä pohtia miten 
minä olen valmistautunut vallitseviin oloihin.

Paniikkia ei tietenkään pidä luoda itselleen eikä 
muille, vaan luottaa itseensä kyllä minä pärjään.   

Mukavaa tulevan 
Joulun odotusta kaikille. 

 

Kannen kuva:  
Silja Muuri-Möykky. 
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Sisältö

T: Tenho Kellokangas
Pihlajisto-Viikinmäki 
asukasyhdistys PNV ry.

The second edition with this Eng-
lish summary of Pihlajisto-Viikin-
mäki magazine has been distributed 
to you as you read this. When writ-
ing my first editorial in the middle of 
the spring-winter at the beginning 
of April 2022, the world was in tur-
moil. Who would have imagined at 
the time that the turmoil would con-
tinue? It just occurs to me, is this the 
new normal? I strongly believe not. 
The situation will be resolved and 
things will return to normal. How-
ever, this requires patience, positive 
thinking and practical measures to 
build a better tomorrow.

Some words from the city library: 
On Tuesday, November 22. at 6 p.m., 
Martas from Malmi give advice on 
what home savings could be and 
where to look for savings on your 
electricity bill. Also, before getting 
into the Christmas mood,  go to the 
library's Dino day on Saturday 10.12. 
from 13:00 to 15:00. The program of 
the event is aimed at families with 
children including a dinosaur-themed 
art workshop and dino stories.

Raide-Joker's construction works 
are progressing on schedule, even 
ahead of schedule. The walking and 
cycling routes on Maaherrantie and 
on to Oulunkylä are paved between 
September and October. We have 
completed our own cycling lane 
next to the tracks. Now you can cycle 
across the Vantaa river directly from 
Viikinmäki to Oulunkylä station. The 
tracks have been put in place, wires 
are being installed and rail testing is 
being carried out. The local stop be-
tween Pihlajisto and Viikinmäki is be-
ing completed. We still have to wait 
for actual traffic, test drives will last 
all next year. According to the cur-
rent situation, traffic will start in Jan-
uary 2024.

Mesta's youth activities started 
rapidly in the fall. We have approx-
imately thirty people from 3rd to 6th 
grade every day. The sound of the 
children comes out in a small space 
quite admirably. The directors of the 
city youth club Ville Kettunen, Erk-
ki "Eki" Laukkanen and Kian Balavard 
lead the operation. The youth club 
is open on Mondays, Wednesdays, 
Thursdays and Fridays. The core of 
our operation is snacks, bingo, cook-
ing, excursions and games.

You can also see people from 

the parish in Mesta. Reverend Juk-
ka is quite often there sharing his 
stories while holding a food prayer, 
Sari priest as well visits Mesta. Parish 
and Pihlajisto-Viikinmäki and Pihlajis-
to-Viikinmäki residents' association 
serves soup on Tuesdays at noon at 
cost prize. Thursday 15.12. is porridge 
day at the mall. The spring soup 
schedule will continue on 10.1.2023.

Also a few words about home 
security. Basement corridors and 
such spaces must be kept empty 
and, for example, carpets in front of 
the apartment door are prohibited. 
Strollers and bikes should be stored 
in the outdoor equipment basement 
or at home, they must not be left on 
the stairs or against the wall outside, 
Flammable items should not be left 
in the basement or elsewhere. If you 
find a safety problem in your house, 
make an electronic defect report via 
Heka's resident web pages. 

If you didn't know, OmaStadi is 
the City of Helsinki's way of im-
plementing participatory budget-
ing. In this round, the city will spend 
8.8 million euros to implement the 
city's suggestions. You can follow the 
implementation of the projects at 
omastadi.hel.fi website. For each pro-
ject, the website shows, among oth-
er things, the implementation time-
line, the percentage figure describ-
ing the degree of implementation, 
the number of votes received, the re-
sponsible party and the possibility of 
asking questions. 

As I mentioned in the previous edi-
torial, I hope that you, dear reader, 
will make a collaborative effort to in-
crease the inclusion of our area. In 
part, this magazine aims to increase 
well-being on many levels: it tells 
stories about neighbours, and gives 
examples of how to enhance one's 
own well-being, for example by tak-
ing exercises in the Pyynikintie walk-
ing steps.  We also inform you about 
many important events and servic-
es in our immediate community, for 
example, soup and youth clubs pro-
vided in Mesta, the Library services, 
and others. Hence, may you have 
story ideas or may you wish to write 
your stories just contact the editori-
al team. Remember, in the Pihlajis-
to-Viikinmäki area you are welcome 
to participate in our common activi-

ties. 

Puheenjohtajan 
terveiset

Brief in English
Kalle Mäkinen

Pääkirjoitus ..........................................................................3

Asukasyhdistys, yhteystiedot .................................  3

Puheenjohtajan terveiset .........................................  4

Brief in English .................................................................  4

Raidejokeri etenee ..........................................................5

Porrastreeneihin lisää ideoita 
uusien liikkeiden siivittämänä ............................6-7

OmaStadi ..............................................................................7

Retki Korkeasaareen ......................................................8

"Liikkeellä marraskuussa" toi kansainvälistä  
tanssitaidetta  ja iloa alueellemme .......................9

Hyminää nykypäivän tuulista ...............................10

Taloturvallisuus Hekassa ..........................................11

Arkkitehti Tiia Ettalan haastattelu ............... 12-13

20-vuotis pihajuhlat ............................................ 14-15

Sukututkimuksen salapoliisityötä............... 16-18

Ruoan ja ihmisten nälkä ...........................................18

Kulmilta....................................................................... 18-19

Syysjuhlat .................................................................. 22-23



5

Raidejokeri etenee
TEKSTI: Anna-Lisa Korhonen ja Kalle Mäkinen

Tiedot on kerätty Raide-Jokerin internet sivustolta.
raidejokeri@hel.fi 
http://twitter.com/raidejokeri 
http://facebook.com/raidejokeri 
http://www.instagram.com/raidejokeri/

Raide-Jokerin rakennus-
työt etenevät aikataulus-
sa, jopa etuajassa. Jalan-
kulun ja pyöräilyn reitit 

Maaherrantiellä ja edelleen Oulun-
kylään on asvaltoitu syys-lokakuun 
vaihteessa.  Meille on valmistunut 
oma pyöräilybaana raiteiden vie-
reen. Nyt pääsee pyörällä Vantaan 
joen yli suoraan Viikinmäestä Ou-
lunkylän asemalle. Raiteet on ase-
tettu paikoilleen, ajolankoja asen-
netaan sekä kiskonhiontoja suo-
ritetaan. Lähipysäkki Pihlajiston ja 
Viikinmäen välillä valmistuu. Vielä 
saamme odottaa varsinaista liiken-
nettä, koeajot kestävät koko ensi 
vuoden. Tämän hetkisen tiedon 
mukaan liikenne alkaa tammikuus-
sa 2024.

Koeajoa on suoritettu syksyn ai-
kana Roihupellon varikkoa ympä-
röivällä rata-alueella. Siellä on lähes 
hehtaarin kokoinen raitiotievaunu-
jen huolto- ja säilytyshalli. Alueelle 
on rakennettu yhteensä noin nel-
jä kilometriä raidetta, josta osa on 
hallin sisällä. Vaihteita varikolle tuli 
24 kappaletta. Ne ovat kuin risteyk-
siä, joissa raitiovaunu pääsee siirty-
mään raiteelta toiselle.

Tekninen koeliikenne käynnistyi 
suunnitellusti ja sujuvasti. Varikol-
la testatut toimintatavat otetaan 
marraskuussa käyttöön Raide-Jo-

kerin reitillä. Pikaraitiotielinjan tek-
ninen koeliikenne on jaettu kuu-
teen eri pituiseen alueeseen. Mar-
raskuussa lähdetään etenemään 
itäpäästä alueittain kohti läntistä 
Keilaniemeä. Silloin mekin saamme 
oikeasti nähdä pikaratikan ajamas-
sa reitillä radan nopeusrajoituksia 
noudattaen. Tiellä liikkuvien turval-
lisuudesta huolehditaan opaskyl-
tein ja liikenteenohjaajien sekä alu-
eellisten tiedotteiden avulla.

Kaikki liikenteeseen tulevat pika-
ratikat ovat uusia Artic XL-vaunuja. 
Vaunuissa yhdistyy matalalattiai-
suus, kääntyvät telit ja moninivelra-
kenne, jonka ansiosta vaunun kes-
kiosaan on saatu iso monitoimiti-
la. Vaunun kulkuominaisuudet ovat 
erinomaiset ja se on hiljainen. Vau-
nut ovat kahteen suuntaan ohjatta-
via, joten niissä on ohjaamot kum-
massakin päässä ja ovet molem-
milla sivuilla. Ratikat ovat 34 metriä 
pitkiä ja vaunut ovat esteettömiä.

Matkustajaliikenteessä pikaratik-
ka 550:n tavoitteena on noin 25 
km/h keskimääräinen matkano-

peus, joka sisältää myös pysäkeillä 
pysähtymiset. Se on huomattavas-
ti korkeampi kuin Helsingin kan-
takaupungin ratikan 14–15 km/h 
keskimääräinen matkanopeus. Pi-
karatikka kulkee pääosin omalla 
kaistallaan erillään muusta liiken-
teestä, jolloin esimerkiksi ruuhkat 
eivät hidasta sen kulkua.

Ympäristönäkökulma on otet-
tu huomioon sekä varikkoalueella 
että Raide-Jokerin suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Tästä esimerkkinä 
on Raide-Jokerin reitin varrelle to-
teutettavat paahdeympäristöt, jot-
ka houkuttelevat hyönteisiä. Paah-
deympäristöllä tarkoitetaan kuivaa 
ja aurinkoista elinympäristöä. 

Luontaisesti sitä löytyy kedoilta, 
harjualueilla ja perinneympäristös-
sä. Paahdealueen tyypillisiä kasveja 
ovat esim. päivänkakkara, kangas-
ajuruoho, ketoneilikka, keto-orvok-
ki, jänönapila ja kissankello. Karun 
kasvualustan vuoksi kasvu voi aluk-
si olla hidasta. Meitä lähinnä olevat 
paahdeympäristöt löytyvät Maa-
herrantieltä ja Veräjämäestä. 
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Porrastreeneihin 
lisää ideoita 
uusien liikkeiden 
siivittämänä

6

TEKSTI: Suvi Kontio KUVAT: Pauli Sinisalo

Liikkeet: 
1. Leveäkyykky eritasolla 
2. Eturistikyykky 
3. Pistoolikyykky alaspäin 
4. Lankku sivuttain
 
Vinkit aloittajalle:
• Tee rauhassa, jotta jaksat tehdä liikkeet oikein.
• Selän asento neutraalina ja varpaat sekä polvet samaan suuntaan.
• Tee liike oman liikkuvuutesi rajoissa. Polvi koukistuu 90 asteen kul-

maan.
• Testaa tasapainoasi. Jos tarvitset tukea kaiteesta, niin kosketa ke-

vyesti tai haasta itseäsi koskettamalla vain parilla sormella.
• Muokkaa liikkeitä tarvittaessa kevyemmäksi. Leveän kyykyn voit 

tehdä samalla askelmalla ja lankun voit tehdä tasanteella nojaten 
kaiteeseen ja liikkuen sivulta sivulle.

Vinkit kokeneelle:
• Kun liikkeiden tekniikat ovat hallussa, voit nopeuttaa vauhtia tai 

syventää kyykkyä.
• Haasta tasapainoasi ja kehitä keskivartaloa nostamalla kädet pään 

päälle.
• Aktivoi pohkeet nousemalla päkiöiden varaan tai purista pakarat 

noustessa suoraksi kyykkyjen välillä.
• Portaissa voit liikkua lankussa, tekemällä punnerruksia tai miksi ei 

karhu-kävellen eli jalat ja kädet portaissa askeltaen.
 
Treeni portaisiin:
• Lämmittely
• Kävely/juoksu 1-2 kertaa

Tulevien liikkeiden tekeminen tasaisella maalla 10 toistoa
• Vauhti
• Pito + spurtti (tee kyykkypito/lankku/istu askelmalle 10 sek, jonka 

jälkeen vauhdikas juoksu portaisiin)
• Kiihtyvä juoksu (juokse kiihtyvällä vauhdilla aloittaen rauhallisesta 

ja päättyen maksimivauhtiisi)
• Lihaskunto
• Leveä kyykky eritasolla
• Eturistikyykky kummallekin puolelle
• Pistoolikyykky alaspäin
• Lankkukävely portaissa tai kaidetta vasten
• Jäähdyttely
• Kävellen/pyöräillen kotiin + venyttelyt

Kyykky eturisti

Lankku sivuttain
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Portaissa saat isomman hyödyn, 
kun lisää kävelyn lomaan kyyk-
kyjä, loikkia, vauhtia ja yläkropan 
treeniä. Monesti nähdään ihmis-
ten askeltavan portaita ylös ja 
alas. Tämä toki riittää, jos muis-
taa kehittää voimaa salilla tai ko-
tona. Kestävyys paranee sekä 
raitis ilma hoivaa mieltä ja laskee 
stressitasoja. Suosittelen lisää-
mään erilaisia kyykkyjä tai hyp-
pyjä oman kunnon mukaan, jot-
ta lihakset pysyvät vahvoina. 
Lihasmassa on suurimmillaan 
30 ikävuoden paikkeilla. Tämän 
jälkeen lihasmassa ja -voima al-
kavat vähentymään. Lihasten 
surkastuminen kiihtyy normaa-
lin ikääntymisen myötä siinä 60 
vuoden hujakoilla. Lihaskuntoa 
on tärkeää pitää yllä porrastree-
nin yhteydessä tai erillisenä tree-
ninä salilla/kotona.  

Trainereiden yhteystiedot löy-
dät Fit Pihlajiston sivuilta
https://www.pihlajisto.ole.fit/

 Kyykkypistooli alaspäin

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa
budjetointia: Uusien ehdotusten toteutus käynnis-
tyy porrastetusti vuosien 2022 ja 2023 aikana

Kipa on Stadiluotsi Koillisella suurpiirillä!
Hei! Olen Kirsti Kallansalo, tuttavallisemmin Kipa ja olen Koillisen suurpiirin 
Stadiluotsi.  Stadiluotsi on helppo kumppanisi, kun haluat vaikuttaa sinulle 
tärkeisiin asioihin asuinalueella.  Minuun voit olla yhteydessä kaikissa Hel-
singin kaupungin palveluihin liittyvissä osallisuus - ja vaikuttamiskysymyk-
sissä. Parhaiten saat minut kiinni sähköpostitse  
kirsti.kallansalo@hel.fi Tykkää ja laita seurantaan myös sivuni 
@stadiluotsikoillinen

Tehdään yhdessä kaikille parempaa Helsinkiä!

Helsinkiläiset äänestivät Oma-
Stadissa siitä, miten kaupunki 
käyttää 8,8 miljoonaa euroa 
OmaStadi on Helsingin kaupungin 
tapa toteuttaa osallistuvaa budje-
tointia. Tällä kierroksella kaupun-
ki käyttää 8,8 miljoonaa euroa kau-
punkilaisten ehdotusten toteuttami-
seen.

OmaStadi-äänestys järjestettiin vii-
me lokakuussa toista kertaa. Yli 47 
000 helsinkiläistä äänesti suosikke-
jaan kaupunkilaisten tekemien eh-
dotusten joukosta. Koillisen suurpii-
rin alueella äänestysaktiivisuus nou-
si hieman edellisestä OmaStadi-ää-
nestyksestä, joka järjestettiin vuon-
na 2019.

Koillisen alueen määräraha Oma-
Stadissa on tällä kierroksella yli 1,1 
miljoonaa euroa. Syksyn äänestyk-
sessä oli mukana yli 40 koillisen Hel-
singin kehittämiseen liittyvää eh-
dotusta. Kokonaisuudessaan Oma-
Stadi-ehdotuksia oli äänestyksessä 
lähes 400 ja toteutukseen eteni yh-
teensä 75 ehdotusta, joista koillisen 
suurpiirin alueelle sijoittuu seitse-
män.

Ehdotusten toteutus käynnistyy 
porrastetusti vuosien  
2022 ja 2023 aikana
Ehdotusten toteutusta valmistellaan 
nyt kaupungin toimialoilla ja ehdo-
tuksille tullaan tekemään tarkemmat 
suunnitelmat tämän vuoden aika-
na. Toteutettavien ehdotusten suu-
ren määrän vuoksi toteutus porras-
tetaan vuosille 2022 ja 2023.

Hankkeiden toteutusta voi seura-
ta omastadi.hel.fi-sivustolla. Sivus-
tolla on jokaisen hankkeen kohdal-
la näkyvissä muun muassa toteutuk-
sen aikajana, toteutumisen astetta 
kuvaava prosenttiluku, saatu ääni-
määrä, vastuutaho ja vuorovaikutus-
mahdollisuus

Asukkaat voivat osallistua toteu-
tettavien ehdotusten suunnitteluun 
monin tavoin. Joidenkin hankkeiden 
kohdalla voidaan järjestää vuorovai-
kutustilaisuuksia, toisten hankkei-
den suunnitelmia taas kaupunkilai-
set pääsevät kommentoimaan oma-
stadi-sivustolla. 

OmaStadia kehitetään  
sujuvammaksi-tule mukaan!
Tulevat muutokset pohjautuvat kau-
punkilaisilta ja kaupungin asiantun-
tijoilta saatuihin palautteisiin. Asuk-
kaiden toiveissa esille nousseita asi-
oita ovat esimerkiksi OmaStadi- pro-
sessin lyhentäminen ja yksinkertais-
taminen. Tärkeänä näkökulmana ke-
hittämistyössä on erilaisten asukas-
ryhmien yhdenvertaisen osallistumi-
sen edistäminen ja tukeminen.

Asukkaat voivat osallistua kehit-
tämiseen monin tavoin. Esimerkiksi 
liittymällä digitaaliseen kehittäjäyh-
teisöön, jossa käydään keskusteluja 
ja ideoidaan ratkaisuja erilaisiin ke-
hittämiskohteisiin. Kehittäjäyhtei-
söön voi liittyä mukaan kirjautumal-
la sivustolle: uusi.hel.fi/liity . Kaupun-
ki järjestää syksyllä myös työpajoja, 
joihin kutsutaan OmaStadista kiin-
nostuneita asukkaita mukaan. 
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Menimme luokan kanssa Korkeasaareen tors-
taina 28.8. Matkalla Korkeasaareen menimme 
kahdella bussilla ja kävelimme vähän. Matkat 
olivat kivat. Korkeasaaren portin jälkeen käve-
limme ison sillan yli.  Olimme Korkeasaaressa 
klo 11:30. Siellä oli paljon eri luokkia. Osallis-
tuimme Itämeripäivään. Meidät jaettiin ryhmiin 
ja teimme Itämereen liittyviä tehtäviä. Siellä oli 
paljon tehtäviä esimerkiksi: Itämeren isoimmat, 
roska hajoaa hitaasti, missä ahven asustaa ja 
rantavesien aarteita. Teimme vaan yhden tehtä-
vän ennen syömistä. Syömisen jälkeen teimme 
lisää Itämeri-tehtäviä.  

 
Näimme vierailun aikana aika paljon eläimiä, 
mutta ei kauheasti kissaeläimiä. Kotkia näkyi 
erinomaisesti. Näimme tiikerin, karhun, villihe-
vosia, apinalinnaneläimiä ja torakoita. Näim-
me apinan joka piti jalkaa ja kättä ikkunassa. Se 
näytti hassulta. Saatiin ottaa myös kuvia eläi-
mistä. Kävimme ihan lopussa trooppisissa ta-
loissa, siellä oli aika trooppisia eläimiä ja hyön-
teisiä. Esimerkiksi käärmeitä, myyriä ja samma-
koita. Sitten me lähdimme koululle. Saavuimme 
koululle 15:30 aikoihin.  

 
Retki oli todella kiva. Piirsimme koulussa Kor-
keasaaren eläinten kuvia. 

RETKI KORKEASAAREEN 
KIRJOITTANEET: 
Pihlajiston ala-asteen 
Viikinmäen sivukoulun 
4Vab-luokan oppilaat:
Aleksanteri Ronkainen, 
Oliver Leigh, Helmi Evo-
kari, Ossi Sinkkonen, Nel-
la Westergren ja Rasmus 
Koskela 
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Liikkeellä marraskuussa on yli 30-vuotta pääkaupunkiseu-
dulla toiminut kansainvälinen nykytanssifestivaali, joka 
perinteisesti ajoittuu marraskuulle. Tänä vuonna Liikkeel-

lä marraskuussa levittäytyi ajassa ja alueellisesti tuomalla kan-
sainvälistä tanssitaidetta Pihlajamäki-Pihlajiston alueelle osana 
Helsingin malli -hanketta.

Toukokuussa viikon ajan alueella järjestettiin niin työpajoja 
kuin esityksiä, teemana meitä ympäröivä maailma, jonka jaam-
me läheisesti muiden lajien kanssa. Nuorisotalolla suomalaiset 
tanssitaiteilijat Matilda Aaltonen ja Veli Lehtovaara esittelivät 
demon teoksestaan Performing Animalities sekä kutsuivat työ-
pajan muodossa tutustumaan alueen eläinnaapureihin. 

Berliiniläiset Angela Schubot ja Jared Gradinger, veivät nel-
jä alueen 3–5-vuotiaiden päiväkotiryhmää Pihlajamäen luon-
toon teoksellaan YEW: kids. Esitykset olivat onnistuneita ja tar-
josivat monelle osallistuneelle lapselle ensikosketuksen nyky-
tanssiin. 

Osallistuneiden suusta kuultua:
”It’s a monster, it has two heads and four legs and arms.” 
”Miks ne on paljain jaloin?” 
”Tuu mukaan pyörimään, toi on tosi hauskaa!” 
”Dom talar ingenting? Nu vet jag, det är för att dom dansar.” 
”Nyt mä tiedän, ne herää!”

Angelan ja Jaredin kanssa yhteistyö Pihlajamäki-Pihlajistossa 
jatkui syksyyn. Liikkeellä marraskuussa tiimi oli mukana Pihla-
jamäen kyläjuhlilla, Kirkon pihalla äänittämässä ihmisten lap-
suuden puutarhamuistoja. Syksyiseen päivään sopivasti muis-
teluja kyyditti lämmin satokausikeitto sekä tee. Päivän aikana 
saatiin monta merkityksellisistä kohtaamista. Äänitteet tulevat 
osaksi Jaredin pitkäaikaista projektia nimeltä Memory Garden, 
jonka palasia nähdään tulevalla marraskuun festivaalilla. 

Lokakuussa jatkettiin Angelan taiteellisen työskentelyn pa-
rissa, kun kirkolla järjestettiin avoin tanssityöpaja. Työpajassa 
tutustuttiin Angelan SAMMAL/MOSS nimisen tanssiesityksen 
taiteelliseen prosessiin, joka toteutettiin yhdessä suomalaisen 
tanssitaiteilijan Suvi Kemppaisen kanssa. Teos esitettiin osa-
na Liikkeellä marraskuussa -festivaalia 10.–13.11. Itäkeskuksen 
Stoassa. 

Liikkeellä marraskuussa -toiminta jatkuu Pihlajamäki-Pihlajisto 
alueella vuonna 2023. Vuoden 2022 festivaali ympäri Helsinkiä 
toteutettiin 3.–13.11. 
Seuraa: www.liikkeellamarraskuussa.fi / @lmfestivaali 

"Liikkeellä marraskuussa" 
toi kansainvälistä tanssitaidetta 
alueellemme ja meille iloa 
läpi kevään ja syksyn

Nykytanssia luonnossa, kuvaaja Angela Schubot

Memory Garde, kuvaaja Justus



10

Sähköistetyt potkulaudat kaupun-
geissa ovat aiheuttaneet enem-
män negatiivisia tuntemuksia kuin 
polkupyörät konsaan. Valikoimassa 
on nykyisin erilaisia potkulautoja 
ja polkupyöriä löytyy sekä leipäko-
neella käyviä, että sähköavusteisia 
niitäkin. Mitä parempi kunto käyt-
täjällä tai tehokkaampi avuste kul-
kupelissä, sitä kovempaa on vauhti.

Molemmilla on hyvä tarkoitus, ja 
idea myös sähköpotkulautojen ja 
kaupunkipyörien käyttöönottoon 
on ollut hyvä. Varmasti näiden il-
mestyminen on lisännyt ihmisten 

liikkuvuutta, ja esimerkiksi pande-
mian aikana molempien omatoi-
minen käyttö yksinliikkumiseen 
antoi vapauden tunnetta maskien 
ja täysien  joukkoliikennevälinei-
den kirjoon. Terveysturvallisuus, lii-
kunnan ylläpito, ulkoilu, nopeus, 
helppous, edullisuus ja luonto- ja 
ilmastoystävällisyys, nämä nyt en-
simmäisinä positiivisena tulee mie-
leen.  

Ongelman tässäkin asiassa aihe-
uttavat nimenomaan me käyttä-
jät. Jos vain päättäisimme elää yh-
teisiä sääntöjä ja normeja noudat-

taen. Jos aina kaikki käyttäisimme 
järkeämme ja ottaisimme muut 
huomioon. Aina ei edes voi syyttää 
humalatilaa siitä, että potkulauto-
ja lojuu miten sattuu, missä sattuu. 
Pyörien palautus on alusta asti ta-
pahtunut telineisiin, eikä ongelma 
siinä suhteessa olekaan osoittau-
tunut niin pahaksi. Lisäksi ainakin 
kaupunkipyörien käyttöönottoon 
on aina tarvittu rekisteröitymi-
nen. Pyörän irrottaminen telinees-
tä ja lisäkustannusten välttämisek-
si tehtävä palautus myös telineisiin 
on tehostanut käytön asiallisuut-
ta. Mikä mukavampaa, kuin ottaa 
käyttöön huollettu ja siisti, toimiva 
polkupyörä. Telineitäkin on jo puo-
len tunnin ajomatkan välein, joten 
siirtyminen kauemmaskin ilman li-
säkustannusta onnistuu jos on ker-
ran maksanut rekisteröintimaksun. 
Joillakin kulkee oma kypäräkin jo 
mukana.

Sähköpotkulaudat sen sijaan 
otetaan käyttöön sieltä, mistä sel-
laisen sattuu löytämään, hinnat 
käyttöönotolle on edullisia. Jos ak-
kuvirtaa riittää, ei kun menoksi. Ja 
se myös ”palautetaan” sinne, mi-
hin saakka on matka, mihin saakka 
akku riittää jne. Telineitä ei vielä ole 
suurimmalla osalla skuuttivuok-
raajia, ja jotenkin kummasti pot-
kulaudat lojuvat aina kadulla poi-
kittain tai ”yllättävä tuulenpuuska” 
on tainnut ne kaataa nurin. Keskel-
le katua. Voi tätä vapaudentunteen 
huumaa.

Erityisesti sähköpotkulaudoilla 
kohellettuja onnettomuuksia on jo 
enemmän ja ne ovat vakavampia 
kuin polkupyöräilijöille sattuneet 
tapaturmat nykyisin. Potkulau-
dat kerätään huollettavaksi ja jo-
honkin pysäkkipaikkaan erilaisten 
GPRS:ien, hälyttimien tms. avulla. 
Vaikka kuinka sen olisi kiusallaan 
joku pusikkoon heittänyt, löytää 
keräilijä sen sieltä ja vie huoltoon ja 
edelleen käytettäväksi. Sitä on vai-
kea arvioida, kuinka paljon edes-
vastuuttomat paiskoo laitteita esi-
merkiksi mereen. Aina on näitä ilki-
vallan tekijöitä. Olen miettinyt, että 

TEKSTI: Elisa Lehtonen 
KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Hyminää 
nykypäivän tuulista
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aika parantaa. Kun asia ei ole enää 
uusi eikä niin iso puheenaihe, niin 
kaikenmaailman hunsvotit ei viitsi 
enää kiusallaan sählätä. No jaa, ken 
elää se näkee. 

Tämä ei ole pelkästään nuorten on-
gelma. Kovin nuorilla ei ole edes varaa 
usein vuokrata kulkupeliä. On tyydyt-
tävä omiin varusteisiin. Hyvin menes-
tyneen näköisiä aikuisia miehiä näkee 
melko paljon liikkuvan skuuteilla. Sitä 
en ole seurannut, jättävätkö nämä ai-
kuisetkin skuutit miten sattuu. Esitei-
neille tämä tuntuu kuitenkin olevan 
myös tapa kapinoida. Skuuttien käyt-
töön tarvittavia kännykkäsovelluksia 
emme me kuudenkympin ja kuole-
man välissä olevat ole välttämättä 
tottuneita käyttämäänkään. Epävar-
muus sovellusten kanssa saa meidät 
keski-iän ylittäneet pitämään jalat 
tukevasti maan pinnalla. Vanha kun-
non autokyyti on monelle ajatuksena 
miellyttävämpi vaihtoehto.

Myös kaupungit ovat yrittäneet on-
gelmia hillitä. Helsingissä skuuttien 
käyttövauhtia suitsitaan. Enää ei pää-
se ilta- ja yöaikaan ajelemaan 25 km 
tunnissa vauhdilla. Alkometriä ei niis-
säkään kai vielä kuitenkaan ole. Itseä-
ni, mummelia hirvitti pelkkä ajatus 
moisesta hiuksia ihanasti tuulessa lie-
huttavasti vauhdista, jota en uskalla 
sähköavusteisella omalla polkupyö-
rälläni ajaa edes kypärään ja muihin 
suojavarusteisiin suojautuneena. No, 
se nuoruus ja hurjuus. Ja typeryys. 
Extreme-kokemusten perässä juok-
seminen. Ja helppouden tavoittelu. 

Pidetään kuitenkin itsestämme ja 
toisistamme huolta! 

Ohjeita ja lisätietoja skuuttailuun ne-
tissä  https://kotimaatutuksi.fi/uu-
simaa/helsinki/sahkopotkulau-
dat/ ja Helsingin kaupungin sivuil-
ta https://www.hel.fi/helsinki/fi/
kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liiken-
nesuunnittelu/sahkopotkulau-
dat-ukk. Polkupyöriin https://www.
hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-lii-
kenne/pyoraily/pyorailyn-edista-
minen ja kaupunkipyöriin: https://
www.hsl.fi/kaupunkipyorat. 

Taloturvallisuus Hekassa

Hekan Pihlajiston alueella asu-
va Kellokangas on toiminut pit-
kään talosuojelun parissa ja tä-
män vuoden alusta hänet valit-
tiin Hekan uudeksi turvallisuus-
koordinaattoriksi. Talosuojelusta 
vastaa aina omistaja ja Hekalla 
päävastuun kantaa kiinteistöjoh-
taja Vesa Jurmu.

Turvallisuuskoordinaattori osal-
listuu asumisturvallisuuden ke-
hittämiseen yhdessä Hekan kans-
sa. Hän toimii alueellisten turval-
lisuustiimien kanssa ja toivookin, 
että yhä useampi asukas lähtisi 
mukaan toimintaan. Se on help-
poa, ole yhteydessä vain oman 
alueesi talosuojelusta vastaavaan 
isännöitsijään tai ilmoittaudu 
mukaan asukkaiden kokouksessa, 
kertoo Kellokangas.

Tällä hetkellä Ukrainan sodan 
vuoksi tulee paljon kyselyjä vä-
estönsuojelusta ja väestönsuo-
jista. Onko meidän talossamme 
sellainen ja onko se kunnossa. 
Tämä ilmenee kohteen pelastus-
suunnitelmasta. Pelastussuunni-
telman löydät Hekan kotisivuilta 
osoitteesta hekaoy.fi.

Kirjoittamalla oikealla olevaan 
hakuruutuun kohteen nume-
ron, saat kohteesi tiedot näkyvil-
le. Jos ei muista kohteen nume-
roa löydät kohteesi Asunnot- va-
likosta Kohteet- nimellä. Valitse-
malla sieltä Pelastussuunnitel-
man pääset tutustumaan siihen. 
Muista myös kuitata, että olet tu-
tustunut suunnitelmaan. Tulosta 
kohdasta löytyy turvallisuusoh-

jeet, joissa on mainittuna mm. 
väestönsuojien sijainnit.

Vaaran laadusta riippuu, suo-
jaudutaanko tavallisiin sisätiloi-
hin vai väestönsuojaan. Väestön-
suojat on rakennettu lähinnä so-
dan ja siihen verrattavien poik-
keusolojen varalta.

Normaalioloissa yllättävältä sä-
teily- tai kaasuvaaralta suojaudu-
taan ensisijaisesti sisätiloihin. Sä-
teilyonnettomuudessa ei käyte-
tä talon väestönsuojaa. 

Suojautumiskäskyn antaa aina 
viranomainen.

Palokuorma on asia, mihin me 
kaikki voimme vaikuttaa. Auto-
tallissa saa säilyttää vain autoon 
välittömästi liittyviä tarvikkeita. 

Tallissa saa olla yhdet vaihto-
renkaat ja esim.  enintään 60 lit-
raa bensiiniä ja 200 litraa muita 
sellaisia nesteitä joiden leimah-
duspiste ylittää 60 celsiusastetta.

Irtaimistovarastokin on hyvä 
pitää siistinä ja siellä saa säilyttää 
enintään kahdet vaihtorenkaat 
muistuttaa Tenho.

Kellarikäytävät ja raput tulee 
pitää tyhjinä ja esimerkiksi huo-
neiston oven edessä olevat ma-
tot ovat kielletty. Lastenrattaat 
ja pyörät tulee säilyttää ulkoilu-
välinekellarissa tai kotona, rap-
puihin niitä ei saa jättää. Ulkona-
kaan seinää vasten ei tule jättää 
syttyviä tavaroita.

Jos löydät kohteestasi turvalli-
suusongelman, tee siitä sähköi-
nen vikailmoitus Hekan asukas-
sivujen kautta. 

Tehdään yhdessä kohteista 
turvallisia, toivoo Tenho 
Kellokangas

Talosuojelusta voi lukea lisää 
osoitteesta hekaoy.fi/fi/asuk-
kaalle/turvallisuus tai hekalai-
set.fi/ /ohjeet/talosuojelu

Mistä löytyy talon väestönsuojelu? 
Mitä autotallissa tai irtaimisto-
varastossa saa säilyttää? Miten 
pääsen mukaan talosuojelutoi-
mintaan? Miten voimme kaikki 
vaikuttaa talon turvallisuuteen? 
Esimerkiksi näitä asioita kysyimme 
Hekan uudelta turvallisuuskoordi-
naattorilta Tenho Kellokankaalta.

TEKSTI: Sami Auersalmi, Hekalaiset lehden päätoimittaja
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Miksi sinusta tuli arkkitehti ja 
milloin valmistuit?
Minulle ei kouluaikana ollut ollen-
kaan selvää, että haluaisin nimen-
omaan arkkitehdiksi. Pohdin eri-
tyisesti opettajan ja psykologian 
opintoja. Lopulta ajattelin kuiten-
kin, että arkkitehdin työ on sopiva 
sekoitus luovaa työtä ja käytännön 
ongelmanratkaisua, ja sitä se on ol-
lutkin. Valmistuin Teknillisestä Kor-
keakoulusta (nyk. Aalto yliopisto) 
vuonna 2004, suoritettuani osan 
opinnoista Barcelonassa.

Mitä suunnittelet mieluiten: 
suuria kokonaisuuksia vaiko 
pieniä yksiköitä?
Arkkitehdin työn yksi hienoja puo-
lia on se, että työn mittakaava voi 
ulottua aina pienimmistä rakenne-
detaljeista suuriin kaupunkiraken-
teellisiin linjoihin. Onnekseni olen 
saanut urani aikana olla tekemisis-

sä aika lailla kaikkien mittakaavojen 
kanssa. Pidän kaupunkisuunnitte-
lussa suurten kokonaisuuksien hal-
linnasta ja monien erilaisten tavoit-
teiden yhteensovittamisesta, mut-
ta kaikissa mittakaavoissa on oma 
kiehtovuutensa, ja eri mittakaavo-
jen tuntemus on työssä hyväksi. 
Kuten varmasti suurimmalle osalle 
arkkitehdeistä, asuntosuunnittelu 
on minullakin erityisen lähellä sy-
däntä. Oli mittakaava mikä tahansa, 
eläydyn aina asukkaan tai käyttä-
jän kokemukseen: kuvittelen, min-
kälaista juuri tässä olisi asua, kulkea 
tai asioida.

Osaatko nimetä omista töistäsi 
jonkun, joka on itsellesi merki-
tyksellisin? Millainen se on?
Viimeisen viiden vuoden ajalta suu-
rin ja merkityksellisin työni on ollut 
Teollisuuskadun akselin kaavarun-
ko. Kaavarunko on samantyyppi-

nen kokonaissuunnitelma kuin nyt 
nämä Pihlajiston suunnitteluperi-
aatteet, tosin mittakaavaltaan tar-
kempi. Minusta on kiinnostava teh-
dä kaupunkisuunnittelua nimen-
omaan olemassa olevassa rakenne-
tussa ympäristössä.
Aiemmista töistäni merkityksellisiä 
ovat olleet useat pientalot ja kesä-
asunnot, joissa olen päässyt toteut-
tamaan räätälöityjä mutta joustavia 
ratkaisuja juuri tietylle tontille ja tie-
tyille asukkaille.  

Mistä lähtien olet ollut Helsin-
gin kaupungin palveluksessa?
Aloitin Helsingin kaupungin ase-
makaavapalvelussa vuonna 2017. 
Viime kevääseen asti vastuualu-
eenani oli Kalasatamasta Pasilaan 
ulottuva ns. Teollisuuskadun akse-
lin alue Vallilassa, johon mm. Pasi-
lan konepajan alue sisältyy.

"Pihlajisto on ainutlaatuinen 
alue", kertoo alueemme suun-
nitteluperiaatteita kehittelevä 
arkkitehti Tiia Ettala

Johtava arkkitehti Tiia Ettala 
uusien haasteiden edessä
Marjatta Tahvanainen haastatteli 
Tiiaa Pihlajiston syysjuhlassa

KUVAT: Helsingin kaupunki ja Marjatta Tahvanainen
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Kun olet nyt suunnittelemassa 
uudistuksia Pihlajistoon, niin 
miten jouduit juuri tähän pro-
jektiin? Saitko itse valita koh-
teen?
Vuoden alussa asemakaavoituk-
sen kaupunkiuudistustiimiin tuli 
hakuun uusi vakanssi. Ilmoituksen 
mukaan johtavan arkkitehdin työ-
hön kuului suurten aluekokonai-
suuksien suunnittelu, asemakaavoi-
tus ja koordinointi esikaupunkialu-
eilla, ja tehtävän kerrottiin suuntau-
tuvan aluksi Pihlajistoon. Hain paik-
kaa, ja ilokseni tulin valituksi. 

Kuuluuko samaan projektiin 
myös Viikinmäki vai pitävätkö 
sen suhteen entiset suunnitel-
mat paikkansa? Rakentaminen 
ainakin näyttää siellä vielä ole-
van ”vaiheessa”.
Viikinmäki ei sisälly varsinaiseen 
suunnitteluperiaatealueeseen. Toki 
Viikinmäki huomioidaan suunnitte-
lutyössä mm. reittien ja palvelujen 
osalta.
Rakentamistilanteen osalta kysyin 
asiaa alueen vastaavalta kaavoitta-
jalta Johanna Mutaselta. Harjanne-
tien varressa lähes kaikki tontit on 
rakennettu. Aleksanteri Nevskin ka-
dun osalta vesisäiliöiden tilannetta 
selvitellään eikä alue liene toteutu-
massa nykyisen asemakaavan mu-
kaisena. Mahdollisen uuden kaavan 
aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Meitä asukkaita kiinnostaa ko-
vastikin, miten alueemme ai-
nutlaatuinen luontoympäris-
tö sekä myös rakennettu ym-
päristö tulevat jatkossa kehit-
tymään. Meillähän on todella 
uniikki luonto ja rakennettu 
miljöö verrattuna esim. pellolle 
rakennettuihin lähiöihin.
Pihlajisto on tosiaan ainutlaatuinen 
alue, jossa suoraviivainen 70-luvun 
arkkitehtuuri kohtaa jyrkät, vaih-
televat maastonmuodot ja ympä-
röivät upeat luontoalueet. Raken-
tamisen ja liikenteen suuret linjat 
on koko kaupungin osalta määri-
telty Helsingin yleiskaavassa 2016. 
Suunnitteluperiaatteiden avulla on 
tarkoitus tutkia tarkemmin, miten 
yleiskaavaa tulisi juuri tällä alueella 
toteuttaa.
Työssä tarkastellaan, kuinka Pihlajis-

toa voidaan täydentää ja monipuo-
listaa alueen ominaispiirteet huo-
mioiden, ja työn lopputuloksena 
periaatteissa määritellään suunta-
viivoja, ja tarpeen mukaan tarkem-
pia reunaehtoja alueen kehitykselle.

Kiinnostaa sekin, onko Helsin-
gin kaupungin kaupunkiympä-
ristön toimiala ottanut huomi-
oon ilmastonmuutoksen kun-
nianhimoiset tavoitteet ja mm. 
luontokadon ehkäisemisen li-
särakentamisessa?
Ilmastonmuutoksen hillintä ja sii-
hen varautuminen näkyvät vuo-
si vuodelta vahvemmin kaupungin 
tavoitteissa. Uuden kaupunkistra-
tegiankin ohjaamana kasvavaa Hel-
sinkiä täydennetään niin, että luon-
to- ja virkistysarvot huomioidaan 
entistä keskeisempinä asioina suun-
nittelussa. Meillä toimialalla pyri-
tään ratkomaan täydennysraken-
tamisen ja luonnon yhteensovitta-
minen mahdollisimman tasapainoi-
sesti alueiden eri lähtökohdat ja ta-
voitteet huomioiden.

Pihlajistoon muuttivat ensim-
mäiset asukkaat 52 vuotta sit-
ten, ja lisää siitä eteenpäin talo 
talolta niiden valmistuttua. Sen 
jälkeen on tehty monenlaisia 
projekteja, parannuksia, suuria 
lupauksia, mutta myös peruu-
tettuja tai unohduksiin jäänei-
tä lupauksia. Paljon hyvää on 
jäänyt jäljelle, mutta paljon on 
korjattavaa. Asukasyhdistys on 
valmis kutsumaan koolle suun-
nittelijoita ja aiheesta kiinnos-

tuneita asukkaita kertomaan 
toiveistaan ja keskustelemaan 
projektin etenemisestä. 
Kuulen mielelläni, mitä asukkailla 
on kerrottavaa alueesta ja myös ai-
emmista, sekä toteutuneista että 
toteutumattomista hankkeista. Aja-
tuksenani onkin ollut järjestää asu-
kastilaisuus, työpaja tai muu vastaa-
va tilaisuus ensi vuoden alkupuo-
lella. Otan mielelläni vastaan myös 
muita ehdotuksia tapaamisista tai 
keskustelutilaisuuksista. Oli ilo näin 
alkuun päästä käymään Pihlajiston 
syyspäivillä, kiitos kutsusta! 

Johtava arkkitehti Tiia Ettala 
työskentelee Helsingin kaupungin 
kaupunkiympäristön asemakaavoi-
tuksen parissa. Hän valmistelee Pih-
lajiston tulevia suunnitteluperiaat-
teita alueen kehittämiseksi. 
Tiia toi puistojuhlaamme kaupungin 
terveiset.

Tiia Ettala
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KUVAT: Silja Muuri-Möykky ja Sinikka Kekarainen

ILOA, VALOA JA 
NAAPURISOPUA 
JO 20-VUOTTA

20-vuotis pihajuhlat kesällä 2022: 
Heka, Hernepellontie 40 ja ASO, Maaherrantie 6 

Asukkaiden ideoimat au-
rinkoiset kukka-asetelmat. 

Muusikko Pertti Hänninen saapui viih-
dyttämään musiikillaan. Ilmoilla soi 
biisit niin suomeksi  kuin englanniksi- 
kin aina 60-luvulta nykypäivään. 

Maaherrantie 6 pj Matti Lindqvist avasi juhlat puheellaan.

Vesi herahti 
kielelle tätä 
hellyttävää 
menuta luki-
essa. Nuoren 
neidon 
käsialaa.

Pihakeinussa hämmästellen juhlahumua. Kuvassa vas. Paula Beris (Hernepel-
lont. 40 ttk:n varapj.), keskellä Merja Ikonen ja oik. Silja Muuri-Möykky.
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Malmin ja Pukinmäen VPK saapuivat näyttävästi juhlapaikalle. Asuk-
kaat pääsivät tutustumaan niin VPK:n toimintaan, kalusteisiin kuin 
autojen sisätiloihin.

Vaahteran varjon alla vilvoitellen ja rupatellen leppoisissa 
tunnelmissa. Kuvassa oikealla Maaherrantie 6 pj Matti Lindqvist 
sekä muita talon asukkaita.

Riemu, ilo ja innostus oli läsnä, kun “lapsiasiantunti-
jat” osallistuivat pihajuhlien suunnitteluun ja tarvik-
keiden hankintaan .

Juhlatarjoiluista vastasi Riston keit-
tiö vuosikymmenten kokemuksella 
tiiminsä kera. Keittiömestari Risto 
Teitto ansaitsi halaukset. Kuvassa 
itse Risto Teitto sekä Sinikka Keka-
rainen (hpt.40 siht.).

Nyt on tekemisen meininki. juhlakoristeiden val-
mistelut sujuivat lasten kanssa sulassa sovussa. 
Kuvassa Silja Muuri-Möykky ja pihan lapsia.

Illalla maistui vielä grillimakkara. 
Toisille useampikin.

Askartelupiste oli menestys. Siellä valmistui helmistä, 
glittereistä ja piippurasseista mitä kauniimpia koruja, 
kirjanmerkkejä ja avaimenperiä.  Vain mielikuvitus oli 
rajana.
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Eeva-Liisa Arola, monien 
meidän ystävä ja tuttu, 
asukasaktiivi Viikinmäen 
puolelta sekä vapaaehtoi-

nen Cáfe Mestassa (varsinkin en-
nen koronaa entisessä Mestassa) 
sekä PNV ry:n hallituksen jäsen, ei 
tiennyt mitään biologisesta suvus-
taan, kun hänestä tehtiin nykyisin 
niin suosittu DNA-testi FamilyTree 
DNA -firmassa suurin toivein syk-
syllä neljä vuotta sitten. 

Taannoin kirjoitimme lehdes-

sämme Eeva-Liisan suvun etsin-
nästä. Mestassa voi selata lehtiä 
tai lukea niitä netistä. Lehdet syk-
sy 2019 ja kevät 2020, molemmissa 
sivut 12-13 (https://kaupungin-
osat.fi/pihlajisto/wp-content/
uploads/sites/56/2011/03/Pih-
lajisto_Pihlajisto_syksy2019_
kevyt.pdf  sekä  https://pihla-
jisto.fi/wp-content/uploads/si-
tes/56/2011/03/Pihlajisto_Pihla-
jisto_kevat2020_kevyt.pdf)

Monet meistä ovat seuranneet 

televisiosta (tai internetistä MTV 
katsomosta) Sukuni salat -ohjel-
maa, jossa julkkiksille löytyy tietoa 
suvustaan. Suuri taustatyö on pak-
ko jättää näyttämättä ja vain tulok-
set näytetään televisio-ohjelmassa, 
muutoin yhden henkilön seuraa-
minen voisi kestää useita kuukau-
sia, vaikka mukana on ammattisu-
kututkijoita. 

Eeva-Liisan tapaus on kinkkisem-
pi, koska hän ei oikeasti tiedä omia 
vanhempiaan, hänethän kastet-

Sukututkimuksen 
salapoliisityötä: 
Vieläkin hämärässä 
mutta osin jo 
varmennettu 

Mamma Maijastiina Pamppunen 
 ja Eeva-Liisa Marila.

Nuori Eeva-Liisa.

Torikojulla Lahdessa v. 1946  
vasemmalta kummitäti Lempi Jääskeläinen ja äiti Aili Marila.
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tiin sodan epäselvissä olosuhteis-
sa vanhempiensa Aili (o.s. Pamppu-
nen) ja Toivo Johannes Marilan lap-
seksi. Sittemmin Eeva-Liisan kum-
mitäti Lempi Jääskeläinen kertoi, 
että Eeva-Liisa oli löytynyt lehti-il-
moituksella. Kummitäti ei suostu-
nut eläessään kertomaan  biologis-
ten vanhempien nimiä. Eikä myös-
kään Eeva-Liisan kasvatusäidin äiti 
eli mamma, hieroja MaijaStiina 
Pamppunen.

Toivo ja Aili Marila muuttivat lap-
sineen Viipurista evakkoina sotaa 
pakoon Lahteen Okeroistentielle. 
Aili Marilan ompelimo oli tuhoutu-
nut Viipurin pommituksissa ja hän 
työskenteli aluksi Lahdessa torilla 
myymässä vaatetavaraa apulaise-
naan Eeva-Liisan kummitäti Lempi 
Jääskeläinen.

Sukututkimuksen harrastajat eri 
sukututkimussivustoilla ja -ryhmis-
sä ovat antaneet Eeva-Liisalle au-
liisti apuaan sukututkimukseen. 
Biologista, etäisempää sukua löytyi 
yllätykseksemme myös ihan täältä 
kotiPihlajistostakin. 

Samasta Eeva-Liisan näytteestä 
teetettiin lisätesti Eeva-Liisan äiti-
linjan varmistamiseksi FtDNAssa. 
Eeva-Liisan todettiin kuuluvan äi-
tilinjaltaan H-haploryhmään ja tar-

kemmin vielä H13a2b2a haploryh-
mään. 

Ahti Kurri kirjoittaa sukusivus-
tollaan www.kurrinsuku.net/7: 
” Suomalaisten äitilinjat ovat selvästi 
”länsieurooppalaisempia” kuin suo-
malaisten isälinjat. Monissa lähteis-
sä - niin tässäkin paikoin - puhutaan 
”Suomen naisten haploryhmistä”. Oi-
keasti kyseessä on koko väestön äiti-
linjojen jakautuma.  Sekä poika- että 
tyttölapset saavat mitokondrion-
sa eli perivät äitilinjaisen haploryh-
mänsä äidiltään, mutta vain tyttä-
rien kautta mitokondrion DNA välit-
tyy seuraville sukupolville. Koko vä-
estön (sekä naisten että miesten) äi-
tilinjan haploryhmien jakautuma on 
siis sama kuin naisten haploryhmä-
jakautuma.  40 % Suomen nykynai-
sista kuuluu naishaploryhmään  H 
(”Helenan tyttäret”), joka on ylei-
sin äitilinjan haploryhmä myös koko 
Euroopassa (44 %). ” 

Eeva-Liisan FamilyFinder testin 
tulokset siirrettiin myös MyHerita-
ge -palveluun. FamilytreeDNA su-
kulaisia Eeva-Liisalla on tätä kirjoit-
taessa 11378 henkilöä, MyHerita-
ge -sivustolla Eeva-Liisalla on koko-
naista 67955 biologista sukulaista. 
Osa henkilöistä voi olla toki teet-
tänyt testin molemmissa firmois-

sa ja ovat päällekkäisiä, mutta on 
huomattava, että näiden ”osumien” 
jälkeläiset ja sisaruksetkin jälkeläisi-
neen ovat Eeva-Liisan sukua. Aika 
hyvin henkilölle, joka neljä vuotta 
sitten oli ilman yhtään biologista 
sukulaista.

Ja pikkuhiljaa alkoi tapahtua. 
Suurin ns. osuma ei ole samaa äiti-
linjaa, hänen haploryhmänsä ei ole 
H-ryhmää, vaan on testatusti muu-
ta Haploryhmää K. Siispä hänen on 
oltava isälinjainen sukulainen Eeva-
Liisalle. Vielä ei ole tarkkaa tietoa, 
onko hän Eeva-Liisan isänpuolei-
nen serkku tai pikkuserkku tai mah-
dollisesti jompikumpi heistä on toi-
sensa täti. 

Yhteyshenkilö on tämän sukulai-
sen tytär, etunimeltään Leena, joka 
on kaikin puolin vaivojaan säästä-
mättä yrittänyt selvittää sukulai-
suutta haastattelemalla lähisuku-
aan ja jo kuolleiden sukulaistensa 
jälkeläisiä. Onpa Eeva-Liisa tavan-
nutkin hänet täällä Pihlajistossa, 
jonne hän ystävällisesti matkus-
ti muualta Suomesta. Lupasimme, 
että emme kerro hänestä sen tar-
kemmin, kuitenkin Eeva-Liisalla on 
nyt kuva heistä yhdessä. Kuva Ee-
va-Liisa ja Leena. Eeva-Liisan puhe-
lin on pirissyt molemmin puoleisis-

Marilan perhe
Lahdessa noin 1946: 
Äiti, Eeva-Liisa, Olavi 
veli äidin ensimmäi-
sestä avioliitosta ja isä 
Toivo Marila.

jatkuu...
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Ruoan ja 
ihmisten nälkä

Syyslomalla lapset löysivät 
Mestaan.

TEKSTI ja KUVA: Jukka Holopainen, rovasti

FAKTA 
Mestan keittoa (2€) tarjoil-

laan tiistaisin 13.12.2022 asti, 
torstaina 15.12. on ostarin 

puuropäivä ja kevätpuolella 
jatketaan 10.1.2023. 

sa yhteydenotoissa ja sähköpostit 
ovat sinkoilleet. 

Toivomme, että piankin saadaan 
tarkempi sukulaisuus esiin. Hyvää 
jatkoa kaikille mukanamme jännit-
täville lukijoille! t. Eeva-Liisa Arola ja 
Mirjam Vihavainen. 

Linkkejä:

https://www.genealogia.fi/sukututkimus/
https://www.familytreedna.com/groups/finland/about
https://blog.myheritage.fi/dna/kaikki-mita-olet-halunnut-tietaa-myheritage-dna-testista/

Puolenpäivän aikaan syödään. Se 
on tavallinen ruoka-aika. Siihen oli-
vat Pihlajiston Mestan kävijät tot-
tuneet. Kunnes seurakunta päätti, 
että syksyllä kahvi ja kohtaaminen 
riittää. Ruokahetki oli tarkoitus siir-
tää toiseen lähiöön. Silloin Mestan 
väki nousi takajaloilleen, seurakun-

nan kirkkoherra sai kirpeitä yhtey-
denottoja, piispallekin meni kirje. 
Asioista käytiin avointa keskustelua 
ja ratkaisu löytyi. Apuun astui asu-
kasyhdistys PNV, joka lupasi ottaa 
vastuun keittokustannuksista, kun 
seurakunta kustantaa muun.

Nyt Mestassa syödään taas, keit-
toa (aina myös kasvisvaihtoehto!) 
ja tavataan ihmisiä.  Maha tulee so-
pivasti täyteen, mutta samalla pöy-
dässä on muita ihmisiä ja sali täyn-
nä hyvää puheensorinaa. Kaikesta 
näkee, että ihmisillä on tarve jakaa 
elämän arkea toisten kanssa. Joil-
lekin keitto on viikon ainoa toisen 
kanssa jaettu ruokahetki, siksi niin 
ainutlaatuinen ja tärkeä. Vapaaeh-
toisten tai Malmin Marttojen val-
miiksi laittama ruoka maistuu aina, 
on jopa pieni juhlahetki, joka nos-
taa huulille kiitoksen. Ja mikä myös 
hyvä juttu; syksyn aikana on Mes-
tan löytänyt moni uusi ihminen, 

syyslomalla myös koululaiset, loka-
kuun viikolla lohikeitto loppui kes-
ken. Sen seurauksena päätettiin ot-
taa kolmas kattila käyttöön, ensik-
si lisäkeittoa yhteiseen jakoon, jos 
ruokaa jää, sitä saa ostaa astiassa 
mukaan!

Mestassa näkee myös seurakun-
nan väkeä. Jukka-rovasti on aika 
usein juttuineen pitämässä ruoka-
rukousta, Sari-pappi myös, ”uute-
na” kasvona Anna-diakoni. Pihla-
jiston ja Viikinmäen väkeä varten 
kaikki! 
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SKY-kosmetologi 
Tuija Hasu
Rapakiventie 10 D, 00710 Helsinki
Puh. 09 374 3584
www.kauneushoitolatuulikki.fi

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

PMS:
tummempi vihreä: 562 C
vaaleampi vihreä 563 C
vaaleanharmaa 877 C 
(hopeanharmaa) 

FONTTI: 
Logossa käytetty sanassa Kauneushoitola Corbel-fonttia ja Tuulikki-
sanassa Calibria. Markkinointimateriaaleissa voidaan käyttää Calibria 
tai Helvetica Neue LT Std Roman, käyttökohteesta riippuen. 

MUUT GRAAFISET ELEMENTIT:
Ikkunateippauksissa käytettiin graafisena elementtinä bambu-kuviota 
(ohessa) korostamaan tuotesarjojen luonnonmukaisuutta. Voidaan 
käyttää tulevaisuudessa myös muissa markkinointimateriaaleissa, 
kuten ilmoituksissa esitteissä jne.

Logo värillisenä, pienin käytettävä 
koko lev. 35 mm.

Logo negana, tummalla taustalla. Teksti valkoi-
sella, logo värillisenä, tarvittaessa kuvion pallo 
myös valkoisena.

KAUNEUSHOITOLA TUULIKIN LOGO JA GRAAFINEN OHJEISTUS
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28 vuotta kauneudenhoitoa Pihlajamäessä. Varaa  
aikasi kasvo- tai jalkahoitoon tai poikkea ostoksille.

Bremerin Kivi Oy
HAUTAKIVET

KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT

Ketokivenkaari 32, 00710 Helsinki
Puh. (09) 387 3215, 040 635 3800

jari.bremer@bremerinhautakivi.fi 
www.bremerinhautakivi.fi 

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

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

Bremerin Kukka
Avoinna 

joka päivä

EST 1986

                                        Ammattitaitoista hiuspalvelua arkeen ja juhlaan koko 
                                        perheelle. Mys laadukkaat hoito- ja muotoilutuotteet ö

                                        kotikytt n. Tervetuloa Pihlajamen ostarille!ä öö ä

                                        Aukioloajat:
                                        Ti-pe klo 10-18
                                        La klo 9-15 (keslauantaisin vain sop. muk.)ä

                                        Ajanvaraukset p. 050 4070 003
 www.pallopaa.net      facebook.com/pallopaapihlis

www.verhoomo-hietala.fi

 

      

 

 

 

Isännöintiä ja 
kiinteistönhuoltoa 

laadukkaasti  
lähialueelta uusin voimin! 

 

Myyrmäen Huolto Oy 
Tiirismaantie 6, 00710 Helsinki 

puh. 09 530 6140 
www.myyrmaenhuolto.fi 

VERHOVUORIVERHOVUORI
Kirsi VuorinenKirsi Vuorinen

Sisustustekstiilejä 
vuosikymmenien ammattitaidolla,

myös niiden muokkausta ja 
korjausompelua.

Työtilani on verhoomon yhteydessä
Pyynikintie 5 S, 00710 Helsinki

puh. 050 547 0918
kirsi.a.vuorinen@kolumbus.fi
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Kulmilta

Vanhemmille tiedoksi: 
lasten vaaralliset huumekokeilut 
kaasupullojen kanssa yleistyneet

Lauantaiaamuna 29.10 lenkkeilijä oli palaamassaa 
kotiinsa Leikkipuisto Salpausselän ja Salpausse-
länpolun alkupään välillä alikulkutunnelissa. Hän 
oli kompastua maassa levällään lojuviin esineisiin. 
Nämä olivat Fastgas -kaasupulloja, n. 30-40 cm pit-
kiä, painoa kullakin n. 2 kg. Niitä oli siinä 8 kpl. Het-
ken ihmeteltyään moista lenkkeilijä soitti hätänu-
meroon. 112, josta pääsee tekemään ilmoituksen 
poliisille. Sieltä luvattiin, että poliisi tulee paikalle ja 
varoitettiin koskemasta kaasupulloihin. 

Paikalle kertyi muitakin ihmettelijöitä, onneksi 
poliisikin saapui kohtalaisen pian. He keräsivät ta-
varat mukaansa ja samalla kertoivat meille monil-
le aivan uutta tietoa. Fastgas, ilokaasunakin tunnet-
tu aine, jota käytetään esim  kotitaloustarkoituksiin, 
on viime aikoina yleistynyt nuorison keskuudessa 
huumeena, jota hengitetään keuhkoihin tietyn vai-
kutuksen aikaansaamiseksi. Ainetta saa Suomessa 
laillisesti ostaa netistä, mutta monissa maissa se on 
kielletty. 

Koripalloa voidaan toki pelata myös muulloin kuin vain yöai-
kaan kuten täällä Pihlajistossa teimme alkuillasta, kahtena pe-
rättäisenä torstaina. Mukaan saimme kentälle paljon nuorta  
väkeä, jotka taustamusiikin soidessa antoivat palloille kyytiä 
loistavien ja asiantuntevien Helsingin NMKY:n edustajien am-
mattitaitoisella ohjauksella.

Tapahtuman järjestämiseen ja heidän kenttänsä käyttämi-
seen saimme luvan Pihlajiston ala-asteen rehtorilta.

Kutsuimme tilaisuuksiin myös Pukinmäen VPK:n ja Helsin-
gin Pelastusliiton, Helpe ry:n, palokaveri osion, jonka sytyttä-
mät lieskat innostivat lapsia ihan jonoksi asti avuksi sammut-
tamaan roihut, joka tapahtumana jää lähtemättömästi hei-
dän mieliinsä sekä antaa varmuutta toimia mahdollisessa hä-
tätilanteessa asianmukaisella tavalla.

Varmaa on myös, että iso punainen paloauto saa pienten 
lasten silmät loistamaan, vielä kun pääsee tutustumaan au-
ton varusteisiin ja kyytiin istumaan, niin se on unelmien täyt-
tymys lapselle.

Tapahtumat olivat kaikin puolin onnistuneet vaikka emme 
saaneet mukaan ikäryhmää jota tavoittelimme ja varovaises-
ti toivoimme eli nuoria aikuisia jotka mahdollisesti olisimme 
voineet saada mukaan asukasyhdistykseen nuorisojaostoksi, 
nuorta voimaa jatkumon varmistamiseksi.

No aina kannattaa yrittää.
Mukana organisoimassa oli myös Suomenkylät yhdis-

tys motivaationaan saada kokemusta jota voisi markkinoida 
myös muille asukasyhdistyksille, niihin ehkä myös kaivattai-
siin nuorta väkeä toimimaan. 

”YÖKORIS”
TEKSTI ja KUVAT:  
Tenho Kellokangas, Pihlajisto Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry

TEKSTI: Marjatta Tahvanainen
KUVA: Mauri Tahvanainen
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Kulmilta

Pihlajiston Mestassa toimii 
3.-6. -luokkalaisten päiväkerho
TEKSTI: Ville Kettunen, Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut 

Mestan nuorisotoiminta 
on käynnistynyt syksyllä 
vauhdikkaasti. Meillä käy 
päivittäin kolmisenkym-
mentä 3.-6. -luokkalaista. 
Lapsista lähteekin ääntä 
pieneen tilaan ihan kiitet-
tävästi. 

Toimintaa vetävät oh-
jaajat Ville Kettunen, Erkki 
“Eki” Laukkanen ja Kian Ba-
lavard. Olemme avoinna 
maanantaisin, keskiviik-
koisin, torstaisin ja perjan-
taisin. Toimintamme ydin-
tä on niin sanottu VBKRP 
eli välipala, bingo, kokka-
us, retket ja pelit. 

Saamme Pihlajiston Ale-
pasta ja Viikin K-Super-
marketista viikoittain ruo-
kapaketit. Tämä yhteistyö 
kauppojen kanssa mah-
dollistaa välipalan tarjoa-
misen lapsille kolmena 
tai neljänä päivänä viikos-
sa. Isot nuoret auttavat in-
nokkaasti välipalan tarjoa-
misessa. Välipalan yhte-
ydessä tulee sitten puhe 
kaikenlaisista asioista, ku-
ten siitä kumpi on pa-
rempi, Messi vai Ronaldo. 
Useimpien mielestä Messi 
on parempi. 

Bingokin toimii nuor-
ten vapaaehtoisuudella. 
Ei ole kovinkaan vaikea 
löytää vapaaehtoisia pyö-
rittämään bingo-konetta. 
Bingo on myös sellainen 
hetki, jolloin kuulee omat 

ajatuksensa, ainakin het-
ken aikaa.

Kokkaus lähti siitä ide-
asta, että isommillekin eli 
vitos-kutos -luokkalaisil-
le olisi talolla jotain mie-
lekästä tekemistä. Eki on 
sitten kokkaillut nuor-
ten kanssa useamman-
kin kerran viikossa. On lei-
vottu mustikkapiirakkaa, 
oreo-kakkua, tehty pizzaa 
ja pastaa. Tekeminen al-
kaa yleensä siitä, että nuo-
ret katsovat ohjeet kän-
nykästä. Sitten mennään 
kauppaan. Tämän jälkeen 
nuoret hoitavat homman 
yleensä omatoimisesti, 
vähän iästä riippuen. Keit-
tiön siivoamiseen tarvit-
see välillä vähän patistel-
la. Ekillä on tarkoitus käy-
dä kaikki lapset läpi, niin 
että kaikille tulisi edes vä-
hän kokemusta ruoan lait-
tamisesta. “Jos ei muuta, 
niin ainakin nuudelit kei-
tetään,” Eki kommentoi.   

Teimme ennen syyslo-
maa nuorille kyselylomak-
keen, jossa kyselimme ret-
kitoiveita. Vaihtoehtoja oli 
20 erilaista. Lopulta pää-
dyimme tekemään retket 
Rushiin, Megazoneen ja 
Superparkiin. Kaikilla kä-
vijöillä oli mahdollisuus 
osallistua ainakin yhteen 
retkeen syysloman aika-
na. Loman jälkeenkin ret-
kitoiminta vielä jatkuu. Vä-

lillä retki on sellainen, että 
käymme Nuorisopuistos-
sa grillaamassa. 

Lopuksi tulee nuorisota-
lon suola, eli pelit. Konso-
lipelaaminen ja tietokone-
pelaaminen ovat nykyään 
Nuorisopalveluilla arvos-
tettuja harrastuksia. Mes-
tassa pelaamista voi har-
rastaa yhdessä kavereiden 
kanssa. Kian on vastuussa 
pelitoiminnasta. Meillä on 
pelejä jokaiseen makuun. 

Olemme koettaneet ottaa 
huomioon niin tytöt kuin 
pojatkin, sillä monesti ty-
töt pelaavat vähän erilai-
sia pelejä kuin pojat. Jot-
kut peleistä ovat niin suo-
sittuja, että täytyy ottaa 
vuorolistat käyttöön. Uu-
simpana villityksenä talol-
la on rallituoli, johon on 
kiinnitetty ratti, vaihde-
keppi, sekä jarru- ja kaa-
supolkimet. Sillä voi sitten 
huristella menemään. 
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Tila on osoitteessa Tiirismaantie 4.  
Se on vuokrattavissa myös yksityistilaisuuksiin hintaan 

100 € / koko päivä tai 50 € / puoli päivää. 
 Lisätietoja vuokrauksesta ja käyttäjän ohjeita: 

Mirjam Vihavainen, mirjam.vihavainen@gmail.com 
Marjatta Tahvanainen, marjatta.tahvanainen@gmail.com 

Tenho Kellokangas, tenho.kellokangas@pp.inet.fi. 
Kysy lisää. Tervetuloa tutustumaan!

MestaMesta
Asukasyhdistys järjestää asukastilassa kokouksiaan ja 

yhteistyössä alueen muiden toimijoiden  
kanssa tilaisuuksia. Seurakunnan kanssa tarjotaan 

omakustannushintaan tiistaisoppaa, jonka  
ohessa saa seurakunnan tarjoaman kahvin.
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SYYSJUHLAT

Aikuisten lempimusiikkia soittivat Kulman Kundit 
Jussin johdolla.

Paloauto oli lasten suosiossa.

Mauri Tahvanainen toimi juontajana tuttuun 
tyyliinsä, taustalla PNV:n puheenjohtaja Tenho 
Kellokangas.

Polkuautot odottavat pikku kuskeja  
leikkipuiston omalla ajoradalla.

Kirpputoria ja tiedotusta. Samuli Myrskyn bändi viihdyttää.

KUVAT: Timo Tanner, Elisa Lehtonen, Marjatta Tahvanainen ja Jokke Toivonen
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Poliisileijona on meidän vanha ystävämme.

Arkkitehti Tiia Ettala ja ”kuunteluoppilas”.

Menossa Pihlajiston ralli ja yleisö kannustaa.

Arpajaisvoittoja oli runsaasti. 
Taustalla PNV:n kahvila.

Nallekopla ja Liikennelaulu 
”Muista aina, liikenteessä.”

KUVAT: Timo Tanner, Elisa Lehtonen, Marjatta Tahvanainen ja Jokke Toivonen



 ”Meille on syntynyt 
Vapahtaja” 

Joulun rauhaa ja iloa!  

Toivotamme sinulle ja läheisillesi 
rauhallista ja siunattua joulua!    

      

Pihlajamäen kirkon väki 
 

Adventin ja joulun tilaisuuksista:  

www.helsinginseurakunnat.fi/malminseurakunta 

 

Epävarmoina aikoina tarvitaan sekä valppautta 
että kykyä pysähtyä ja rentouttaa mieli hetkeksi 
maailman myllerryksestä huolimatta. Viikin kirjas-
ton loppuvuoden tapahtumat tarjoavat mahdolli-
suuksia molempien taitojen harjoittamiseen.  

Kaamoskirjasto-tapahtumassa perjantaina 18.11. 
kirjasto muuttui sulkemisajan jälkeen klo 20–23 luku-
rauhan tyyssijaksi, jossa kirjaan saattoi uppoutua kaikes-
sa rauhassa, ilman kaukosäätimen kutsua tai kotitöiden 
vaatimuksia. 

Harpun levolliset sävelet soivat puolestaan Rauhan 
puutarha -konserttisarjassa kirjaston Roomalaisessa puu-
tarhassa kolmena perjantaina (8.11., 25.11. ja 9.12.) klo 
13–13.30.  

Luonto ja metsä ovat monille tärkeitä mielenrauhan ja 
ilon lähteitä. Suomalainen metsäkylpy -kirjan kirjoittajat, 
biologi Adela Pajunen ja maantieteilijä Marko Leppänen 
kertovat ti 30.11. Viikin kirjastossa siitä, miten luonto lisää 
ihmisten onnellisuutta ja lievittää yksinäisyyttä. Luen-
toon sisältyy myös pieniä elämyksellisiä harjoituksia, joi-
den avulla metsän tunnelmaa voi aistia myös kirjastossa.  

Ajankohtaisia kansalaistaitoja pääsee päivittämään 
ti 22.11. klo 18, kun Malmin Martat neuvovat, millainen 
on hyvä kotivara ja mistä sähkölaskussa kannattaa hakea 
säästöjä.  

Ennen joulutunnelmaan laskeutumista päästetään 
ilo irti kirjaston Dinopäivässä la 10.12. klo 13-15. Lapsi-
perheille suunnatun tapahtuman ohjelmassa on dinoai-
heinen taidetyöpaja sekä dinotarinoita. 

Mielenrauhaa 

ja varautumista 

Viikin kirjastosta 


