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Yli kolmenkymmenen vuo-
den ajan on Kukkamyynti
Piilola palvellut haagalaisia
ja muita helsinkiläisiä
asiakkaitaan Etelä-Haagas-
sa. Nykyisin se toimii näky-
vällä paikalla erikoisessa
punatiilitalossa Kauppalan-
tien ja Vanhan Turun maan-
tien kulmassa lähellä Haa-
gan pelastusasemaa. Pitem-
pään Haagassa asuneet
muistavat talossa toimineen
Elannon ”maitokaupan” ja
nimittävät sitä edelleen
”Elannon taloksi”.

Kukkamyynti Piilolassa
on hiljattain toteutettu suku-
polvenvaihdos, kun Miia
Muukkonen astui keväällä
2004 Pirkko Piilolan tilalle

kukkakaupan vetäjänä ja
yrittäjänä. Mikään uusi asia
kukkakaupan pito ei hänelle
ole, koska jo kahdeksan
vuotta hän ehti työskennellä
isoäitinsä vetämässä liik-
keessä. Kukat ovatkin olleet
osa Miia Muukkosen elä-
mää pienestä pitäen.

Kukkamyynti Piilola
aloitti liiketoiminnan noin
30 vuotta sitten hieman pi-
demmällä Kauppalantien
varressa Kylätien mäessä
lähellä Haagan toria. Nykyi-
selle paikalleen kukka-
myynti siirtyi 18 vuotta sit-
ten liiketilan vapauduttua
Elannon elintarvikeliikkeel-
tä.

Myös Haagan torilla kuk-

kakauppa on myynyt kuk-
kia, mutta tämä toiminta
päättyi viitisen vuotta sitten
torin toiminnan hiljentymi-
sen myötä. Haagan torin ny-
kyistä tilaa Muukkonen pi-
tääkin valitettavana, elävä ja
toimiva tori olisi parempi
vaihtoehto.

Tästä haagalaisten omas-
ta kukkakaupasta saa niin
leikkokukkia kuin ruukus-
sakin olevia, myös kaikki
kukkakaupan perinteiset
palvelumuodot ja tuotteet
ovat käytettävissä, sidonnat,
seppeleet, onnittelukortit,
adressit, surunauhat jne.
löytyvät. Kukille löytyy
myös laaja valikoima ruuk-
kuja, maljakoita, lisätarvik-

keita ja ravinteita. Valikoi-
mat vaihtelevat hieman eri
sesonkeina ja koko ajan tu-
lee kukkiin myös mm. uu-
tuusvärejä. Valikoimissa
otetaan myös huomioon
kukkien käytön merkittävät
huippukaudet, mm. äitien-
päivänä ja lakkiaisten aatto-
na löytyy näihin sopivia
kukkia normaalia enemmän.

Nykyisellään merkittävä
osa kukista on tuontitava-
raa, kertoo Muukkonen.
Kukkia tulee erityisesti
Tanskasta ja Hollannista,
varsinkin sellaisia kukkia,
joita kotimaassa ei kasvate-
ta. Kotimaisilta puutarhoilta
kukkia tulee siinä määrin
kuin ne pystyvät kilpailuky-
kyisiin hintoihin. Merkittä-
vä osa Kukkamyynti Piilo-
lan kukista on kotimaisia.
Laatu on näissä erittäin mer-
kittävä tekijä, esimerkiksi
jouluna kaikki amaryllikset,
joulutähdet ja hyasintit tule-
vat suoraan suomalaisilta
puutarhoilta niiden hyvän
laadun takia.

Myös kukkakaupan alalla
on trendejä, joita kukka-
kauppiaan tulee seurata.
Erityisesti värejä tulee jat-
kuvasti lisää ja joka vuosi
tulee jotain uutta, josta yrit-
täjän on oltava perillä etu-
käteen. Uutuuksia alalla
seurataankin mm. messuil-
la.

Kukkien käytössä ei enää
ole selkeitä sääntöjä kuten
joskus ennen vanhaan,
opastaa Muukkonen. Esi-
merkiksi valkoinen lilja ei

enää ole pelkkä hautajais-
kukka vaan sitä käytetään
paljon myös sisustuksessa.
Jokin tietty määrä tietyn vä-
risiä ruusujakaan ei enää ole
selvä viesti, koska aikanaan
selvät säännöt ovat unohtu-
neet. Jos on kukilla on tar-
koitus välittää jotain todella
tärkeää sanottavaa, se kan-
nattaakin panna kortille kir-
joitettuna mukaan, naurah-
taa Miia Muukkonen.

Uutuutena Kukkakauppa
Piilola on käynnistämässä
netin kautta tehtävää kuk-
kien myyntiä.  Siinä asiakas
tilaa netissä olevien kuvien
perusteella haluamansa ku-
kat, jotka liike toimittaa ha-
luttuun osoitteeseen. Ti-
lauksen voi maksaa yleisim-
pien pankkien verkkomak-
sutunnuksilla. Tilaus on

helppo tehdä nettisivuilla
www.kukkamyynti.fi  ole-
vien ohjeiden mukaan toi-
mien. Tämä Suur-Helsingin
kattava palveluvaihtoehto
sopii hyvin kiireisille, jotka
eivät itse ehdi kukkakaupas-
sa käydä valintaa tekemäs-
sä. Nettimyynti ei korvaa
perinteisiä tapoja lähettää
kukkia periaatteessa mihin
vain koko maapallolla,
Kukkamyynti Piilola on
mukana perinteisessä Interf-
lora -järjestelmässä.

Kukkamyynti Piilola on
avoinna maanantaista per-
jantaihin klo 8–19, lauantai-
sin klo 8–18 ja sunnuntaisin
9–18. Kiinni liike on vain
kahtena päivänä vuodessa,
juhannuksena.

KK

Kukkamyynti Piilola

Lokakuun loppupuolella
avasi osoitteessa Vihdintie
3-5 ovensa uusi kultasepän-
liike, Monogrammeri, joka
miesten ja naisten korujen
ohella myy lahja- ja koriste-
esineitä, kelloja ja palkintoja.
Liike tekee myös erilaisia
kaiverruksia niin konekai-
verruksena kuin tietokone-
kaiverruksenakin. Tällainen
liike Etelä-Haagasta itse
asiassaan puuttuikin.

Uudella yrittäjällä Marja
Ylijoki-Liukkosella on
vankka 20 vuoden kokemus
alalta. Pääosin hän on ollut
toisten palveluksessa, mutta
kaivertajana hän on tehnyt
töitä myös oman yrityksen
puitteissa. Vuosien varrella
on myös kertynyt runsaasti
kontakteja ja vaikka myymä-
lä onkin uusi, on yritys ollut
kaivertajanverstaana olemas-
sa jo aikaisemmin. Kaiver-
rustöitä Monogrammeri te-
kee edelleen lukuisille muil-
le yrityksille ja urheiluseu-
roille yms.

Haagasta Ylijoki-Liukko-
nen etsi pitkään sopivaa lii-
ketilaa, joka vihdoin löytyi
Vihdintien varressa edellisen
käyttäjän luovuttua siitä.
Haagaa hän pitää erinomai-
sena sijaintina, sinne pääsee

hyvin joka suunnalta Helsin-
kiä ja alueella on paljon
asukkaita. Lisäksi alueelta

puuttui tämäntapainen liike.
Haaga on kuin pienen kau-
punki kaupungin sisällä hä-

nen mielestään.
Koruja liikkeestä löytyy

laatutavaraa pääosin koti-
maisilta valmistajilta. Perin-
teisten kultasepänliikkeen
tuotteiden lisäksi tarjolla on
runsaasti hyvinkin erikoisia
lahja- ja koriste-esineitä,
mm. tinaa. Runsas on myös
palkintopokaalien ja -mita-
lien valikoima. Liike on
poikkeuksellisen valoisa ja
kaikki tuotteen erittäin hyvin
esillä väljissä tiloissa. Myyn-
tituotteiden valikoimaa laa-
jennetaan hallitusti koko
ajan kysynnän mukaan. Jos
jotakin ei liikkeestä löydy, se
voidaan aina hankkia, Marja
Ylijoki- Liukkonen lupaa.

Oma kodikkaan sävynsä
liikkeelle antaa siellä oleske-
leva saksanpaimenkoira
Lennart. Se ei kuitenkaan är-
hentele kuin kutsumattomille
vieraille, kertoo Ylijoki-
Liukkonen.

Monogrammeri on avoin-
na maanantaista perjantaihin
klo 10–18 ja lauantaisin so-
pimuksen mukaan. Muina ai-
koina voit tutustua liikkeen
mielenkiintoiseen näyteik-
kunaan. Yrittäjän tavoittaa
puhelimitse 050- 3600130.
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Etelä-Haagaan tuli kultasepänliike:

Monogrammeri

Miia Muukkonen on ollut kukkien kanssa tekemisissä pienes-
tä pitäen.

Marja Ylijoki-Liukkonen ja Lennart.

Kukkamyynti Piilola Kauppalantien ja Vanhan Turun maantien kulmassa.

Haagan vanhin kukkakauppa:

Ma 31.1. klo 18 Kantsun
Elektroillat osa 4: Pekka
ja Solu
Kanneltalon kevään Elekt-
roiltasarjan starttaa maa-
nantaina 31. tammikuuta
harvinainen kokoonpano;
kitaristi Jarmo Saari ja
viulisti Pekka Kuusisto
sähköisenä.

Jarmo Saari on vuosi-
kymmenen Suomen mu-
siikkielämässä ahkeroinut
monipuolinen esiintyjä, sä-
veltäjä ja tuottaja, joka on
toiminut kitaristina useissa
kokoonpanoissa. Hänen
omia yhtyeitään ovat olleet
mm. XL, ZetaBoo, Jarmo
Saari Filmtet sekä Reuna,
joka on Saaren, Teppo Mä-
kysen ja T-mu Korpipään
dubia, jazzia ja elektroa yh-
distelevä kokeellinen trio.
Viime vuonna julkaistiin
Saaren soololevy Solu, joka
luo nimensä mukaisesti mu-
siikkia suoraan solutasolta.
Pekka Kuusisto on puoles-
taan Suomen eturivin viu-
listeja ja suomalaisten sin-
foniaorkesterien säännölli-
nen solistivieras. Kuusisto
on kiertänyt konsertoimassa
kotimaan lisäksi Euroopas-
sa, Australiassa, Japanissa,
Yhdysvalloissa ja Etelä-
Amerikassa. Rytmimusii-

kin puolella hän on soitta-
nut mm. Anna-Mari Kähä-
rän orkesterin Jazzliiton
kiertueella sekä RinneRa-
dion uusimmalla levyllä.

Jarmo Saari, sähkökitara,
elektroniikka, Theremin,
ääni

Pekka Kuusisto, viulu,
elektroniikka, ääni

Sakari Luhtala & Sami
Laine, visuaalit

Vapaa pääsy!

Kevään 
Elektroiltojen 
sarjassa myös:
Ti 1.3 Kantsun Elektroil-
lat osa 5: Siniaalto

Tuomas Mettänen, Tee-
mu Halmkrona, Ilai Rämä,
Julius Mauranen

Psykedeelistä ambientia
vintageinstrumentein.

Ti 12.4. Kantsun Elekt-
roillat osa 6: Radioton

Tapani Rinne, Iro Haarla,
Verneri Lumi, Merja Nie-
minen

Elektroakustinen ja vi-
suaalinen matka.

Kanneltalo, Klaneettitie 5,
00420 Helsinki
M-juna, bussit 41, 42, 43
www.kulttuuri.hel.fi/kan-
neltalo

Sähköinen Sähköinen 
kohtaaminen!kohtaaminen!


