Pihlajamäki-seuran toimintakertomus vuodelta 2015
Pihlajamäki-seura toimii sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä. Seura pyrkii
edistämään alueella asuvien ja toimivien ihmisten ja yritysten yhteisöllisyyttä, hyvinvointia,
viihtyvyyttä, viestintää, kanssakäymistä ja yhteistoimintaa. Seura yrittää myös ehkäistä
syrjäytymistä ja eriarvoisuutta keskustelemalla ja olemalla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa
sekä tekemällä yhteistyötä lukuisten organisaatioiden kanssa.

Pihlajamäki-seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n jäsen ja sen myötä
Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen. Pihlajamäessä toimii useita eri yhteisöjä ja järjestöjä, jotka
yhteistyössä ja verkostona haluavat kehittää Pihlajamäkeä entistä viihtyisämmäksi asuinalueeksi.
Seuralla on verkostossa oma tärkeä roolinsa.

Seuran toiminta perustuu täysin vapaaehtoistyöhön.
Vuoden kohokohdat

Pihlajamäki-seuran vuotta 2015 väritti erityisesti oman asukastalon puolustaminen ja ilo sen
säilymisestä, yleiskaavaan liittyvä työ sekä kaksi suurta yleisötapahtumaa - Pihlajamäki goes Blues
kesäkuussa ja We love Pihlis syyskuussa.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston hallinnoimat 10 asukastaloa olivat vuonna 2015
lakkautusuhan alla. Pihlajamäen asukkaiden ja muiden toimijoiden sinnikäs työ oman asukastalon
säilyttämisen puolesta kannatti, sillä kaupungin asukastalot säilyvät sosiaali- ja terveysviraston
alaisuudessa. Omaa asukastaloa puolustettiin yhdessä muiden kaupunginosien asukkaiden
kanssa poliitikkoja ja päättäjiä lobbaamalla, mielenosoituksin, yleisönosastokirjoituksin jne.

Lausuntoja

Yleiskaava ja siihen vaikuttaminen oli isosti esillä vuonna 2015, ja niin se on myös jatkossa.
Ostoskeskuksen uuden puolen kaavoitus ja kehittäminen on yhä kesken ja ostari oli mukana
keskusteluissa koko kertomusvuoden niin kaavoituksen, teiden rakentamisen kuin häiriöiden
vuoksi. Alueen toimijat lisäsivät yhteistyötä, jotta ostoskeskus saataisiin pysymään elinvoimaisena
ja vetovoimaisena kauppapaikkana Pihlajamäen asukkaille.

Pihlajamäki-seura on antanut seuraavat lausunnot vuonna 2015:

30.1.2015

Koillis-Helsingin bussien linjastosuunnitelmasta

2.2.2015

Helsingin yleiskaavan luonnoksesta

12.2.2015

CHEMEC Oy:n lupahakemuksesta koskien vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien
varastointia ja sekoittamista

16.2.2015

Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

28.5.2015

Raide-Jokerin teknisistä asemakaavoista ja asemakaavamuutoksista

29.6.2015

Vanhankaupunginlahden lintuvesi-Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta
vuosille 2015 - 2014

2.12.2015

Meripihkatien, Moreenitien, Pihlajamäentien ja Pihlajistontien
suunnitelmaluonnoksista

Lisäksi lausuntoja / kirjelmiä on annettu seuraavista asioista:

26.1.2015

Pihlajamäen meluaidat Kehä I:n varrella

3.2.2015

Pihlajamäentien ajonopeudet

11.2.2015

Leikkipuisto Maasälpän kiinniolosuunnitelmat 6.7. – 9.8.2015 välisenä aikana

21.10.2015 Vetoomus Pihlajamäen partiotoiminnan jatkamisen puolesta

sekä

26.2.2015

Yhteinen yleiskaavalausunto kansallisesta kaupunkipuisto -mallista

Tapahtumia

Pihlajamäki goes Blues -festivaali järjestettiin 6.6.2015 vuoden tauon jälkeen. Kiillepuistossa
pidetty maksuton ja päihteetön tapahtuma oli aiempien vuosien tapaan tuhti paketti rentoa
rytmimusiikkia ja se keräsi useamman tuhatta kuulijaa. Lavalla nähtiin Melrose, Frank Zappa
Memorial Pancake Breakfast feat. Honey B & Kuloniemi, Robbie Hill sekä Frim Fram feat. Seppo
Luusalo.

Helsinki-päivänä luontoryhmä järjesti luontoretken Pihlajamäen lähiluontoon. Illalla oli myös koko
perheen tapahtuma yhteistyössä Maasälvän leikkipuiston kanssa.

We love Pihlis –kyläfestari järjestettiin 6.9.2015 neljännen kerran. Festari kokosi yhteen alueen eri
toimijat ja koko kylä osallistui laajalti tapahtumaan pitkin päivää. Sateisesta säästä huolimatta
varsinkin ostarin seutu kuhisi kävijöitä. Ohjelma oli monipuolinen sisältäen mm. luomutorin,
toritanssit, bändejä, teatteria, katuruokaa, näköaloja, katukorista, kahviloita, retkiä, leirinuotion,
käsitöitä, kirpputoreja jne.

18.11.2015 seura järjesti Pihlajamäen Nuorisotalolla tilaisuuden, jossa Museoviraston arkeologi
John Lagerstedt piti esitelmän Pihlajamäen ensimmäisen maailmansodan aikaisista linnoitteista.

Seura osallistui muihin paikallisiin tapahtumiin esittelemällä toimintaansa, esimerkiksi Pihlajamäen
ala-asteen vanhempainyhdistyksen Nuorisotalolla järjestämiin Marrasjuhliin.

Yksinäisten joulujuhla ja puurojuhla pidettiin joulukuussa.

Seura antoi neljälle koululle rahaa stipendejä varten.
Viestintä

Pihlajamäki-seura ylläpitää ja kehittää Pihlajamäen kotisivuja osoitteessa www.pihlajamaki.info.

Seura julkaisi kolme Pihlajamäen lähiölehteä vuonna 2015 ja piti aktiivisesti yhteyttä alueella
ilmestyviin paikallislehtien toimituksiin.

Seuran ilmoitustaulu Pihlajamäen ostoskeskuksella toimi osana tiedottamista ja se on avoinna
myös kaikille paikallisille ei-kaupallisille ilmoittajille.

Tapahtumista tiedotettiin myös Facebookissa.

Seura tiivisti yhteydenpitoa jäseniinsä lähettämällä tiedotteita ajankohtaisista asioista myös
sähköpostitse. Jäsenhankintaa edistettiin pitämällä asia esillä mm. erilaisissa tapahtumissa.
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Hallitus

