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Kuva: Aurora Reunanen

Kuva: Vesa Koskela

Perinteinen
Puurojuhla
Nuorisotalolla 9.12.
klo 17–19.30
Moreenitie 2
Tarjolla riisipuuroa ja glögiä.
Esiintyjinä Seppo ja Ärri,Pekka Nylund,
Aurora Reunanen, Puhallinorkesteri Wiipuri,
Lähiöaseman lauluryhmä sekä
yllätysesiintyjiä…

Yhteistyössä Pihlajamäki-seura,
Helsingin kaupunki, Aluetyön yksikkö,
Pihlajamäen Lähiöasema, Nuorisoasiainkeskus, Lions

Helsingin Uusi yhteiskoulu on saanut ylleen uudet kuoret.

Pihlajamäen HUYK tutuksi
Koulua esitellään tuleville opiskelijoille ja oppilaille
tammikuussa avoimissa ovissa ja tiedotustilasuuksissa.
Lukion esittelyä on torstaina 21.1. Ensin klo 14.00–16.00 on avoimet ovet
ja kello 18 alkaen vanhemmille suunnattu tiedotustilaisuus. Peruskoulun painotettua
opetusta esitellään torstaina 14.1. klo 18 alkavassa tiedotustilaisuudessa.
Lue lisää HUYK:sta sivu 2

Maasälväntiellä valmistuu
yhdentoista proteesimestarin taidoin
raajaproteeseja. Tuotteiden lisäksi
Suomen Proteesipalvelu tarjoaa myös
fysioterapiaa sekä kävelynopetusta.
Lue lisää sivu 6
Kuva: Vesa Koskela

Proteesimestari Hermanni Jäntti

Pöytälätkän
SM-kisat jälleen
HUYK:lla
Pöytälätkän SM-kisat
pidetään Helsingin Uuden
yhteiskoulun juhlasalissa
la–su 23.-24.1.2016.
Sarjoja SM-kisoissa on avoimen lisäksi
naisille, superveteraaneille, vetetaaneille,
junioreille, nappuloille
sekä myös tulokkaille.
Pöytälätkä ei ole vain
sisäpiirin harrastus,
vaan kaikki ovat
tervetulleita
mukaan.
Lisätietoa SMkisoista löytyy
kisojen lähestyessä
netistä www.
poytajaakiekko.fi. VK

Esitelmä, nettijuttu ja esitelmä

Kuva: Päivi Seikkula

Pihlajamäen
I maailmansodan
linnoitteista
Pihlajamäki-seura järjesti 18.11. Pihlajamäen nuorisotalolla tilaisuuden, jossa Museoviraston arkeologi John Lagerstedt piti esitelmän aiheesta Pihlajamäen ensimmäisen
maailmansodan aikaiset linnoitteet.
Esitelmä pidetään uudelleen vuoden
2016 alkupuolella. Asiasta tullaan tiedottamaan hyvissä ajoin. Kannattaa tulla paikalla
kuuntelemaan, vaikka olisikin ollut jo ensimmäisessäkin ”kattauksessa”!
Juha Vuorela on tehnyt esitelmästä jutun,
joka on julkaistu Pihlajamäen kotisivuilla
www.pihlajamaki.info.

Kuva: Juha Vuorela

Erikoisosaamista
Pihlajamäessä

atsomaan .
Tervetuloa k pöytälätkää!..
n
tai pelaamaa

Yhdystunneli Pihlajamäessä.

Ravintola Fan on Kaibo Lin ja Wang Yuanin
ensimmäinen oma ravintola. He ovat
suunnitelleet sitä usean vuoden ajan.

Fan hurmaa
Ravintola Fan on kehuttu uusi
ravintola Pihlajamäessä. Sen
keittiö yhdistelee korealaisia,
kiinalaisia ja japanilaisia makuja.
Fan on kiinaa ja tarkoittaa
ruokaa ja riisiä.
Lue lisää sivu 5
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PihlajamäkiPihlajiston
Eläkeläiset ry

Pääkirjoitus

Kokoontumispäivämme kevätkaudella 2016 ovat 11.1., 25.1.,
8.2., 22.2., 7.3. (kevätkokous),
21.3., 4.4., 18.4. ja 2.5.

Jäähyväiset
Ihmisten lisäksi joudumme välillä jättämään jäähyväisiä
myös asioille – hyvillekin. Jäähyväiset voidaan antaa tietämättä, onko ero lopullinen vai väliaikainen.

Kokoonnumme Pihlajamäen
nuorisotalolla, Moreenitie 2,
aina maanantaisin klo 10.30.

Olemme joutuneet jättämään jäähyväiset Viikin Gardenialle, joka sulki ovensa marraskuun eli kuolemankuukauden lopussa. Nyt on vain pidettävä huolta, että
emme joudu jättämään jäähyväisiä myös Viikintien eteläpuolisten peltojen avaruudelle. Aikoinaan kaupunki
lupasi, että Viikintien eteläpuolelle ei rakenneta asuntoja ja lupaus pidettiin siten, että Viikintietä siirrettiin
50 metriä etelään päin.
Gardenian suunnittelun aikaan luontoväki piti hyvänä, että Gardenia tulee, jotta se samalla myös estää
asuntojen rakentamisen tälle alueelle lähelle Viikki–Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualuetta. Nyt on
se vaara, että kaupunkisuunnittelijat esittävät asuntoalueen rakentamista Viikintien eteläpuolisille pelloilla.

Olemme avanneet omat kotisivut, osoite on: pihlajamakipihlajisto-elakelaiset.fi

Saamme olla iloisia, että sosiaali- ja terveysviraston asukastalot saivat jäädä toimimaan, myös Pihlajamäen lähiöasema. Näiltä jäähyväisiltä säästyttiin.
Myös itselläni on nyt jäähyväisten aika, sillä en enää
elämäntilanteen muutosten johdosta ole uskaltanut luvata, että teen myös vuonna 2016 Pihlajamäen lähiölehteä. On ollut ilo tehdä tätä lehteä yhdessä kaikkien
Pihlajamäen alueen toimijoiden ja Koillis-Helsingin
Lähitiedon kanssa.
Pihlajamäen ja lähialueiden partiolaiset kipuilevat nyt
sen kanssa, joutuvatko he jättämään jäähyväiset tutulle
toimivalle partiokololle. On tärkeää, että partiolaisilla
on toimiva partiokolo lähellä luontoa, sillä se helpottaa
ja motivoi myös vapaaehtoisten partiojohtajien työtä.
Huonot olosuhteet voivat johtaa vetäjien turhautumiseen, jolloin he eivät ehkä enää ole ohjaamassa lapsia ja
nuoria partiolaisten ihanteisiin.

Kuva Göran Nyholm

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden
päätoimittaja
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9. vuosikerta. Vuonna 2016 ilmestyy kolme kertaa: toukokuussa, syyskuussa ja

marras-joulukuussa. Jaetaan Koillis-Helsingin Lähitieto -lehden liitteenä. Lehteä
saatavana rajoitetusti Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista,
Pihlajamäen kirkolta, Pihliskirppikseltä sekä Viikin kirjastosta.

Painos n. 37 900 kpl
Lehden yhteystiedot
		
		
		
Päätoimittaja
Toimittajat
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Taitto
Kustantaja
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Ilmoitusmyynti
		
Paino

Pihlajamäen lähiölehti
c/o Pihlajamäen lähiöasema,
Liusketie 3, 00710 HELSINKI
pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com
Vesa Koskela, vesa.koskela@pennaacuta.fi, 040 506 5741
Ulla Artte, Päivi Seikkula
Aurora Reunanen, Miia Kaajakari, Mia Küttner
ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin
Koillis-Helsingin Lähitieto
Pihlajamäki-seura ry c/o Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3, 00710 HELSINKI
pihlajamakiseura@gmail.com
Jussi Haapasaari / Koillis-Helsingin Lähitieto,
puh. 050 5953 233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi
Sanomapaino, Vantaa 2015

Lehti myös verkossa www.pihlajamaki.info ja lahitieto.fi

Tervetuloa iloiseen
joukkoomme.

Pihlajamäen eläkeläisten
johtokunta

Viikin kirjastossa
tapahtuu

Kuva: Päivi Karimaa

u Perjantaina 11.12. klo 10–14
vietetään Lucianpäivän juhlaa.

Koko Viikin Infokeskuksen
yhteisessä tapahtumassa on
lauluesityksiä ja paikalla
käsitöiden, jouluherkkujen
ja muiden lahjatavaroiden
myyjiä. Viikin normaalikoulun
lapsikuoro esiintyy klo 10.00 ja
tiernapojat klo 12.00 alkaen.
u Viikin kirjaston lukupiiri
Kokoontumiset ovat
keskiviikkoisin 3.2., 2.3.,
13.4. ja 11.5. klo 17–18.30.
Lukupiiriin ovat tervetulleita
uudet ja vanhat jäsenet!
u Novellikoukku
Suositussa Novellikoukussa

Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa,
Viikinkaari 11. www.helmet.fi/viikinkirjasto

vietetään iltaa käsitöiden ja novel
lien parissa. Kevään kokoon
tumiskerrat ovat keskiviikkoisin
27.1., 24.2., 30.3. ja 27.4. klo
17.30–19.30.
u Satutunnit
Satutunnit jatkuvat tuttuun
tapaan keskiviikkoaamupäivisin
klo 10.00 13.1. alkaen.

Helsingin Uusi
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa
toimii perusopetuksen luokat 7.–9. ja
lukio. Koulussa opiskelee yhteensä
noin 500 oppilasta ja opiskelijaa.
Perusopetuksen osalta olemme
Helsingin kaupungin sopimuskoulu,
joka tarkoittaa sitä, että tarjoamme
peruskoulun yläluokkien opetuksen
Pihlajiston, Pihlajamäen, Savelan ja
Viikinmäen alueelle.
Meillä tarjotaan peruskoulussa
kuvataidepainotteista opetusta ja
suomi-englanti -kaksikielistä opetusta. Oppilaita meille tulee koko
Koillis-Helsingin alueelta ja vähän
muualtakin.

en. Koulun tietotekniset valmiudet
on saatettu sille tasolle, että ne vastaavat sekä sähköisten ylioppilaskirjoitusten että uuden opetussuunnitelman asettamia vaatimuksia.
Peruskoulun puolella innostamme opettajia viemään oppitunteja uuden opetussuunnitelman hengessä autenttisiin oppimisympäristöihin. Tänä syksynä meillä on kokeiltu projektiviikkoa, jonka aikana
kutakin opetettavaa ainetta on 180
minuutin pituinen kokonaisuus. Sen
Lukiossamme toimii yleislinja ja aikana ehtii käymään vierailulla tai
kuvataidelinja. Yleislinjalle valinta- voi tehdä jonkun aikaa vievän properusteena on lukuaineiden keskiar- jektin. Projektiviikko mahdollistaa
vo. Kuvataidelinjalle otetaan huomi- myös oppiainerajat ylittävän ilmiöoon lukuaineiden keskiarvon lisäksi pohjaisen opetuksen.
erillinen näyttö sekä kuvataiteen nuKoulussa on viime kesän aikana
meroa painotetaan.
Lukiossamme on mahdollista suo- remontoitu kuoret. Opetustilojen rerittaa valtakunnalliset kuvataide- ja montistakaan ei ole aikaa kuin muuliikuntadiplomit sekä koulun oma tama vuosi. Koulu on siis sekä arkkitehtuuriltaan että opetustiloiltaan
kirjallisuusdiplomi.
Helsingin upeimpia oppilaitoksia.
Tänä vuonna opettajia työllistää
Pieniä muutoksia tullaan lukumolempien kouluasteiden opetus- vuoden aikana tekemään myös seisuunnitelmatyö. Lukiossa uusi ope- nien sisällä: kirjasto muuttuu piktussuunitelma astuu voimaan aloit- kuhiljaa mediateekiksi ja psykologin
taville ykkösille jo ensi syksynä.
ajanmukaisten tilojen suunnittePeruskoulun opetussuunnitelma lu on käynnistynyt. Muutostyö tärastuu voimaan portaittain: yleinen keimmässä eli opetuksessa on myös
osa syksyllä 2016, tuntijako ja oppi- käynnissä.
ainekohtaiset opetussuunnitelmat
Muutoksia on tapahtunut myös
porrastetusti vuosien 2017–2019 henkilökunnassa. Koulun edellinen
aikana.
rehtori Tero Matkaniemi siirtyi luSekä peruskoulussa että lukios- kuvuoden alussa Lahden kaupungin
sa on tulossa muutoksia opetukseen. palvelukseen. Koulun rehtorina toiLukiossa sähköiset ylioppilaskirjoi- mii nyt Katri Hirvonen ja apulaisrehtukset alkavat muutaman aineen torina Saara Ikonen.
Teksti: Katri Hirvonen
osalta jo ensi syksynä. Lukion opetHUYKn rehtori
tajat ovat pitäneet kurssikokeitaan
ylioppilastutkintolautakunnan abitti-järjestelmällä viime keväästä alka-
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Tekniikan museon
vuodenvaihteen tapahtumat
u Jouluvalo-työpaja

pyöreän näyttelyhallin työpajatilassa la 12.12. klo 12–15.
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Perinteitä ja uusia polkuja
kirkon joulunajassa

esillä sunnuntaihin 20.12. saakka.
u Tarinoita tekniikasta -yleisö

opastukset

Non-stop työpajassa tutustutaan
Joka kuukauden ensimmäisenä sunvirtapiirin toimintaan ja askarrelnuntaina klo 13 on yleisöopastus
laan oma jouluvalo led-lampuista
museon perusnäyttelyihin. Kierrokja softismuovista. Runsasta näpersella tutustutaan arkiseen tekniiktämistä vaativaa pajaa suositellaan
kaan ja suomalaisen teollisuuden
yli kahdeksanvuotialle ja vanhemvaiheisiin. Vuoden 2016 ensimmäimat ovat tervetulleita askarteluavuk- set opastukset ovat su 3.1. ja su 7.2.
si! Pajaan pääsee klo 14.30 saakka.
Opastus on maksuton.
u Kuusenkoristetyöpaja
u Muovia maidosta -työpajat
Tekniikan museon joulukuusi koris- Biomuovi ei ole uusi asia – maidostellaan tänäkin vuonna museovierai- ta on tehty kaseiinimuovia jo saden voimin. Kävijät saavat askarrella takunta vuotta. Ystävänpäivän ja
esillä olevista kierrätysmateriaaleista
hiihtolomaviikon Muovia maidosta
kuuseen mieleisensä koristeen – tai
-työpajoissa perehdytään kierrätysvaikka useamman! Kuusta pääsee
teemaan ja biomuoveihin sekä saoskoristamaan tiistaina 1.12. ja se on
tetaan itse maidosta kaseiinimuovia.

Tekniikan museo, Viikintie 1, 00560 Helsinki.
www.tekniikanmuseo.fi, www.facebook.com/
tekniikanmuseo, pientenpaja.wordpress.com
Tekniikan museo on Trafiikki-museo.

Työpajat järjestetään
14.2. sekä 23.–28.2. päivittäin klo 14.
Työpajaa suositellaan 8–12 -vuotiaille.
Pajan kesto on noin tunnin ja
työpajamaksu on 5 /henkilö.
Tekniikan museo hiljenee jouluksi.
Museo on avoinna sunnuntaihin
20.12. asti ja avautuu yleisölle jälleen
lauantaina 2.1. 2016.

Aamuvarhainen joulukirkko ei ole kuulunut Pihlajamäen
perinteisiin enää yli kymmeneen vuoteen. Sen sijaan yökirkko on
pitänyt suosionsa. Tänä vuonna jouluyönä kokoonnutaan kirkkoon klo
23 viettämään messua. Monet sopivatkin sinne tapaamisen ystävien
kesken ja käyvät kenties samalla reissulla kävelyllä hautausmaan
kynttilämerta ihailemassa.
Joulupäivänä kirkolla on vapaamuotoisempi, musiikkipitoinen
hartaus ja joulukahvit klo 16 – tuohon vuoden aikana tutuksi tulleeseen
kirkkoaikaan. ”Juhlimaan tulkaa!”
Kuva: Sari Hakuri
on tämän tilaisuuden nimi ja se
kutsuu kaikkia yhteiseen juhlaan
joulupäivän hämärtyessä.
Tuttuja perinteitä Pihlajamäen
kirkolla ovat Kauneimmat
joululaulut -tilaisuus, joka on ke
16.12. klo 18 sekä jouluaaton
perhehartaus 24.12. klo 15.

Liisa Pirisen tekemät seimiasetelmat
ovat tulleet tutuksi jo useammalle sukupolvelle Pihlajamäessä.

yhteiskoulu uudistuu
Kuvat: Vesa Koskela

HUYK

HUYK:n rehtori Katri
Hirvonen vie opinahjoaan
eteenpäin.

u Lucina Hagman perusti
HUYK:n aikanaan vuonna
1899 Kruununhakaan,
ja vuonna 1967 se
muutti upouuteen
koulurakennukseen
Pihlajamäkeen.

Moni ei edes tiennyt, että liikuntasalissa oli tällaiset ikkunat ylipäänsä olemassa, ne pysyivät
nimittäin piilossa jopa vuosikymmeniä.

Uuden kuoren alta löytyy
perinteitä kunnioittava opinahjo
Helsingin Uusi yhteiskoulu eli tuttavallisemmin Huikka on saanut ylleen uudet
kuoret. Koulun julkisivuremontti on vastikään valmistunut ja se on antanut
entistä ehommat puitteet perinteikkäälle koululle.
Ulkoseinien lisäksi uudistä, että rakennuttaja, valvoja ja
urakoitsija tiesivät, mihin ryhtettiin ikkunat ja sisätiloistyivät. Mitä tahansa ei voinut
sakin tehtiin joiltakin osin
tehdä, mutta kun asiat tulivat
pientä pintaremonttia. Yhselviksi, niin kaikki yksityistenä hienoimmista yksityiskohdat etenivät vauhdilla.
kohdista voitaneen pitää sitä,
että liikuntasalin isohkot alAsuntoverstas Kiinteistökuperäiset ikkunat kaivettiin
kehitys Oy toimi rakennuttajan
sanalla sanoen esille, ne kun
eli koulun edustajana ja hankoli jätetty kokonaan seinän
keen valvojana ja pääurakoitsisisään edellisten remonttien
jana toimi Consti Julkisivut Oy.
aikana. Kaiken kaikkiaan taKun rakennusprojekti allon melkein kaikki ikkunat
koi, Constin miehet miettivät,
laitettiin uusiksi, koska ajan
että mitenköhän tällaisesta aihammas ja sääolosuhteet olikataulusta selvitään. Urakka
vat purreet sekä alkuperäisiin
piti saada tehtyä silloin, kun
että aikanaan uudistettuihin
koulu on tyhjänä, siis kesäloikkunoihin.
Suojelukaava asetti omat malla. Miehet ja naiset paishaasteensa remontin tekijöil- kivat töitä minkä kerkesivät
le. Museovirasto huolehti sii- ja moni ohikulkija varmaan

u Pitkät perinteet,
yhteishenki, yhteisöllisyys
ja yhteiset tavoitteet
ohjaavat koulun toimintaa.
Henkilökunta on osaavaa
ja motivoitunutta
ja katsoo vahvasti
tulevaisuuteen, perinteitä
kunnioittaen.
u Helsingin Uusi
yhteiskoulu on nyt
hyvässä kunnossa ja
valmis palvelemaan
oppilaitaan,
opiskelijoitaan ja
henkilöstöä tulevat vuodet.
Aina liki viisikymppinen
rakennus jotain remonttia
vaatii, mutta julkisivun ja
ikkunoiden osalta voidaan
nyt katsoa pitkälle
tulevaisuuteen.

huomasi, että kesäiltaisin
ja -viikonloppuisin Huikassa
tehtiin remonttia lähes koko
ajan, aina kun ohi käveli.
Kun uusi lukuvuosi alkoi, teen 2017, koska ala-asteen
saivat kaikki osapuolet huo- rakennusta korjataan enemahtaa helpotuksesta. Se, mikä män myös sisäpuolelta. Joremontista oli vielä jäljellä, pys- ka tapauksessa parin vuoden
tyttiin tekemään aamulla en- kuluttua Pihlajamäki pystyy
nen koulun alkua, iltapäivisin tarjoamaan sekä oman aluja viikonloppuisin, eli koulu- een lapsille ja nuorille että
työ ei pahemmin häiriintynyt muualta tuleville koululaisille
missään vaiheessa, eikä olisi ja opiskelijoille hyväkuntoisaanutkaan, koska ylioppilas- set, valoisat ja avarat opinahkirjoitukset vaativat ehdotonta jot, mistä seudulla ollaankin
hiljaisuutta.
erittäin ylpeitä. Molemmissa
kouluissa odotellaan innolla
Myös viereinen Pihlajamäen
aikaa, jolloin ei ainakaan raala-aste on paraikaa remonkennusten kunnosta tarvitse
tissa. Tämä remontti kestää
kantaa huolta.
Teksti: Ulla Artte
pidemmän aikaa, aina vuo-
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Puheenjohtajan
palsta

Vapaaehtoistyöllä ja
yhteistyöllä on
arvaamattoman
suuri merkitys
Raha on nykyisin entistä tiukemmalla. Palveluja karsitaan, ihmisiä irtisanotaan yhä kiihtyvämpään tahtiin ja vyötä kiristetään kaikkialla.
Jokainen meistä on aivan varmasti saanut tuta
tiukan taloudellisen tilanteen, tavalla tai toisella.
Ja iso osa asioista on sellaisia, mihin emme voi
vaikuttaa. Nykymenon mukaan rahat eivät kerta
kaikkiaan riitä enää joka paikkaan.
Ihmisiä ei kuitenkaan voi jättää heitteille, oman
onnensa nojaan. Meillä on maailmalla monia isoja
kansainvälisiä avustusjärjestöjä, mutta pienempimuotoinen vapaaehtoistoiminta ei ole yhtään sen
vähempiarvoista kuin se, mitä isot sisarjärjestöt
tekevät. Hyvänä esimerkkinä voin mainita kaupunginosayhdistykset. Ne tekevät ahkerasti työtä
omiensa eteen eri lähiöissä, puurtavat pienellä ja
jopa olemattomalla rahalla, että asukkailla olisi
mielekästä tekemistä ja että ihmiset viihtyisivät
alueillaan ja tuntisivat olonsa kotoisaksi. Kymmenet ja kymmenet vapaaehtoiset haluavat tarjota ihmisille hyvää, saamatta siitä itse korvausta.
Hyvä mieli ja tunne, että on tarpeellinen, ovat
sen sijaan sellainen vaivan palkka, mitä ei voi
millään korvata, etenkään rahalla. Iloiset ilmeet
ja vilpitön kiitos auttavat jaksamaan eteenpäin.

Vaihtelua koulutyöhön
valinnaiskurssilta

Opettaja Maiju Arbelius ja 5C-luokan pojat rakentavat legorobottia.

Kaupunginosayhdistykset toki voivat anoa

kaupungilta rahaa toimintansa tukemiseen, mutta
suurin osa tehdystä työstä on kuitenkin vapaaehtoisvoimin tehtyä työtä. Helsingin kaupunki on
tällä hetkellä kovilla ja luonnollisesti me kaupunginosa-aktiivit sen ymmärrämme, mutta toivomme vilpittömästi tukea myös viranomaistaholta
toimintamme mahdollistamiseksi.
Osaamme venyttää penniä. Jo pienellä rahalla
voimme saada ihmeitä aikaan. Me Pihlajamäkiseurassa haluamme toimia siten, että kaikilla on
hyvä olla. Olemme aktiivisia kaupungin virkamiesten suuntaan ja liputamme vahvaa yhteistyötä. Näin olemme aina tehneet. Kaupunki on saanut itselleen oivan kumppanin asukasyhdistyksistä, jotka myös keskenään pitävät tarvittaessa yhtä.
Taloudellinen tilanne ei todennäköisesti tule
muuttumaan pitkään aikaan, joten yhteistyöllä
on entistä suurempi merkitys. On selvää, että
joskus ajat ehkä jopa paranevat, mutta hyvin rakennettua yhteistyötä kannattaa aina ylläpitää ja
jatkaa, olivatpa ajat millaiset tahansa.
Vesa Koskela

Yhteistyöterveisin
Ulla Artte
Pihlajamäki-seuran
puheenjohtaja
ulla.artte@teleprikaati.fi
044 722 8236

Kuva: Johanna Timonen

Pihlajamäen ala-asteen viidennen ja kuudennen
luokan oppilaat kokeilevat koodausta ja
eräretkeilyä valinnaiskursseilla.
Pihlajamäen ala-asteen viides- ja kuudesluokkalaiset valitsevat kaksi erilaista
valinnaiskurssia vuodessa. Oppilaat ovat
innoissaan kursseista ja suosituimmille
kursseille on enemmän halukkaita kuin
paikkoja.
Kurssit vaihtelevat vuosittain. Tämän
syksyn hittikursseja ovat muun muassa
eräretkeilykurssi, legorobotin ohjelmointikurssi ja liikuntakurssi, jolla tutustutaan
erilaisiin ja erikoisiin urheilulajeihin.

Avaamme ark. klo 6.00
toimitus/nouto MaTaPuPu alueella
Hoidamme myös kokoustarjoilut.
Myös Pitopalvelu
nina.haaksikari@pp.inet.fi

040-508 1012

amerikkalaisen jalkapallon kentältä. Eräkurssilla opiskellaan retkeilyn perustaitoja,
luonnossa liikkumista ja suunnistamista.
Eräilijät ovat päässeet myös kalastamaan.

Koodaus tulee tavalliseen koulutyöhön
syksyllä 2016 uudistuvan opetussuunnitelman myötä, mutta valinnaiskurssilaiset
pääsevät jo nyt kokeilemaan koodausta
legorobottien kanssa. Kurssilla rakennetaan legorobottia ja ohjelmoidaan robotti
liikkumaan. Oppilaiden on myös mahdolLiikuntakurssilla on etsitty liikun- lista kokeilla omia ohjelmointi-ideoitaan.
Teksti: Jenni Turunen
nan riemua esimerkiksi kiipeilyseinältä ja

Liikuntakurssilaisia kiipeilemässä
Myllypuron Liikuntamyllyssä.

Kuva: Sari Hakuri

Kirkko on
Pihlajamäessä
kalliolla.
Sunnuntaisin
messuun
kokoonnutaan
klo 16.

SALAATTI/
PATONKIPISTE
PIHLAJAMÄESSÄ
OSTARIN KULMALLA,
RAPAKIVENTIE 2

Kuva: Katja Lampinen

Pihlajamäen

kirkko juhlii
Pihlajamäen kirkko täyttää ensi
maaliskuussa 40 vuotta.
Viimeiset 20 vuotta syntymäpäivää on juhlittu joka

vuosi tarjoamalla hernekeittoa soppatykistä kirkon edustalla.
Keski-ikää lähestyvä nelikymppinen kirkko ottaa nyt hiukan
juhlavamman otteen merkkipäiväänsä. Tarjolla on ohjelmaa
maaliskuun 1.–6. päivä.

Parturi-kampaaja KAIJA
tekee kotikäyntejä
myös palvelutaloihin ja sairaaloihin.
Vankka ammattitaito
Ystävällinen palvelu

puh. 046 660 4393

Tiistaina konsertti koululaisille, keskiviikkona ohjelmaa

päiväkodeille, torstaina Edu Kettunen konsertoi, lauantaina
perhetapahtuma sekä Pihlajanmarjat- ja Pihlaja-kuoro,
sunnuntaina juhlamessu ja muisteluita.

Kirkkoon liittyviä tarinoita ja kuvamuistoja olisi nyt aika
kaivaa esiin. Niitä voi lähettää sähköpostilla sari.hakuri@evl.
fi tai tuoda kirkolle, niin otamme kopion ja saat alkuperäisen
itsellesi. Kyllä nelikymppisellä alkaa olla jo melkoisen paljon
muisteltavaa!

www.pihlajamaki.info

LÄHIÖLEHTI 3/2015

5

Pihlajamäki-seura vuonna 2016
Pihlajamäki-seura piti syys-kokouksen 18.11.2015 Nuoriso-talolla ja
syyskokous valitsi puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet vuodeksi 2016.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa
Ulla Artte. Varsinaiset jäsenet ovat:
Laila Karelius, Veikko Koljonen, Ritva
Malmström, Pekka Ollila, Tapani Puska, Johanna Saarinen, Päivi Seikkula,
Pirjo Veijalainen ja Juha Vuorela. Varajäsenet ovat: Katariina Kirjavainen,
Mikael Niku ja Milja Parviainen.
Toimintasuunnitelman
päälinjaukset
Pihlajamäki-seura on Pihlajamäen asukkaiden ja yhteisöjen etujärjestö ja edun-

valvoja, jonka toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Seuran tavoitteena on
edistää Pihliksessä asuvien ihmisten hyvinvointia, viihtyvyyttä, yhteistoimintaa
ja yhteisöllisyyttä.
Tietoa jaetaan niin sähköisesti kuin
paperimuodossa ja Pihlajamäkeä koskeviin suunnitelmiin otetaan kantaa. Seura pyrkii olemaan siellä missä tapahtuu
ja järjestää myös itse erilaisia tapahtumia,
joista tulevana vuonna merkittävin lienee We love Pihlis -päivä syyskuun alussa. Myös musiikki on tavalla tai toisella

ADVENTTIADVENTTI-

MYYJÄISET
MYYJÄISET

mukana kuvioissa edellisvuosien tapaan.
Kevään korvalla siivotaan yhdessä ja
ensimmäistä kertaa katsellaan kukkaloistoa, jonka Helsingin kaupunki mahdolPihlajamäen kirkolla
Pihlajamäen kirkolla
listi lahjoittamalla seuralle puolitoista tuhatta kukkasipulia ja jotka syksylläla
2015
5.12.2015 klo
la 5.12.2015
11-14
klo 11-14
laitettiin maahan talkoovoimin.
Tervetuloa kaikki mukaan toimintaan
oman alueen hyväksi!
Ulla Artte,
puheenjohtaja.
· Käsitöitä (sukkia, pipoja,
· Käsitöitä
leluja…)
(sukkia, pipoja, leluja…)

leivonnaisia (karjalanpiirakoita,
leivonnaisia
pullaa,
(karjalanpiirakoita, pullaa,
pipareita…) sekä arpoja
pipareita…) sekä arpoja
· Grillimakkaraa, kahvia,
· Grillimakkaraa,
joulutorttuja kahvia, joulutorttuja

TERVETULOA!
TERVETULOA!
Fanin listan annokset ovat
Kaibo Lin ja Wang Yuanin omia
reseptejä ja kehitystyön tuloksia.
Possu ja paprika osterikastikkeessa korianterin kera oli
erinomainen.

Pihlajamäen kirkko Pihlajamäen kirkko

Ajanvaraus: 09 387 2341 Nettiajanvaraus 24/7
www.pihlajamaenhammaslaakariasema.fi
Rapakiventie 10 F

HAMPAIDEN
PAIKKAUS
ALK. 26€
TARKASTUS
26,50€

Ravintola FAN hurmaa

SUUN TERVEYSPAKETTI 110€

hammastarkastus • röntgenkuvat
hammaskivenpoisto• värjäymien poisto

Fan on kiinaa ja tarkoittaa ruokaa ja riisiä. Sitä tarjoilee isänpäivän aattona avattu uusi ravintola
Pihlajamäessä. Päätimme naapuriporukalla testata paikan, jota on jo kehuttu kovasti.

Astumme sisään pieneen, viih-

tyisään ravintolaan, josta puuttuvat kaikki kiinalaisten ravintoloiden kliseet. Se vaikuttaa enemmän tunnelmalliselta
sushi-ravintolalta. Valitettavasti ulkoapäin ravintola ei ole yhtä
kutsuva. Asiakaspaikkoja on parikymmentä.
Toinen omistajista, Wang
Yuan toivottaa tervetulleeksi ja
ohjaa istumaan ikkunapöytään.
Tilaamme aperitiiviksi pullon
kuohuviiniä. Ruokalista on yhdistelmä korealaisia, kiinalaisia
ja japanilaisia makuja ja se on
juuri sopivan pituinen, pääruokia
kymmenkunta. Arkisin lounaslistalta löytyy samoja annoksia.
Yksi meistä ottaa teriyakilohta, toinen tulisen seesamikanan,
kolmas possua osterikastikkeessa ja kaksi bibimbapin. Jätämme alkupalat väliin, sillä olemme
kuulleet annosten olevan melko suuria. Hinnat ovat kuitenkin
todella maltillisia, pääruoat vain
11–18 euroa. Ruokajuomaksi valitsemme japanilaista olutta. Ravintolassa on A-oikeudet ja se
tarjoilee viinien lisäksi sekä aasialaisia oluita että väkevämpiä
kuten sakea ja sojua.
Olen utelias, ja pääsen keittiöön katsomaan annosten valmistumista. Ravintolan kokki on
toinen omistajista, Wangin avio-

mies Kaibo Lin, joka aiemmin on
ollut kokkina hittiravintoloissa
kuten Punavuoren Hokussa. Annoksemme syntyvät varmoin ottein.

Reilun viidentoista minuutin
kuluttua annokset tulevat pöytään. Se saa seurueemme huudahtelemaan ihastuksesta – niin
herkullisen näköisiä ja kauniisti aseteltuja ne ovat. Ja suuria.
Yhdessä suunniteltu
Erillisissä kipoissa jokaiselle tuFan on Kaibon ja Wangin en- lee koristeltu riisi ja kimchi, elleisimmäinen oma ravintola. He vät ne muuten sisälly annokseen.
ovat kypsytelleet ajatusta jo
useamman vuoden. Ruoka – fan
– on heille sekä työ että harrastus ja yhteinen kiinnostuksen
kohde. Fanin listan annokset
ovatkin Kaibon ja Wangin omia
u Korealaisia,
reseptejä. Esimerkiksi bibimbap
kiinalaisia ja japanilaisia
on perinteinen korealainen ruomakuja
ka, mutta Fanissa sitä on fuusiu Pihlajamäen
oitu japanilaisiin ruokiin. Kaibo
ostoskeskus,
ja Wang tekevät kaikki ravintoMeripihkatie 1
lan maustesekoitteet ja -kastiku Avattu 7.11.2015
keet itse, samoin kimchin eli kou www.ravintolafan.fi
realaisen hapatetun kaalin.
Helsingin keskustassa on pilvin pimein laaturavintoloita, mutta kantakaupungin ulkopuolella vain vähän. Kaibo ja Lempeää ja tulistakin
Wang kertovat, että he halusivat Wang Yaunin resepti, chiliseeperustaa hyvän ravintolan paik- samikana, on listan ainoa tulikaan, jossa vastaavaa ei vielä ole. nen annos. Se nostaa juuri soPihlajamäen sijainti on otollinen, pivasti hien pintaan, joten sen
ja Viikki ja Malmi ovat aivan naa- kanssa kannattaa ottaa olutpurissa. Ravintoloitsijat toivovat, ta. Muiden annosten maut ovat
että Fanista tulisi naapuruston pehmeämpiä. Bibimbapin pääyhteinen olohuone, missä ihmi- raaka-aineen ja kastikkeen voi
set ruokailun ohessa tapaavat itse valita – nyt pöytään tulee
toisiaan ja hengähtävät hetkeksi. kanaa teriyakikastikkeessa ja

Ravintola Fan

HINNA
VOIMA T
JOULU SSA
KU
LOPPU UN
UN

naudan ulkofilettä gochujankastikkeessa. Bibimbapissa on
jo valmiina kimchi, mikä maustekastikkeen kanssa antaa annokselle kivasti pientä potkua.
Japanilaisen teriyakikastikkeen ja pikkelöidyn inkiväärin,
garin, yhdistelmä toimii hienosti. Niinpä lohi sulaa suussa. Osteripossussa on al dente wokattuja paprikoita, sieniä ja runsaasti korianteria. Annos on suorastaan loistava.
Seurueemme arviot annoksista ovat yksipuolisen ylistäviä kuten koko vierailu Fanissa. Ruoka
on herkullista ja sen hinta-laatusuhde erinomainen, palvelu hyvää ja ystävällistä, ravintola viihtyisä. Ja mikä parasta, Fan
löytyy ihan naapurissa, kivenheiton päässä kotiovelta. Olemme kaikki liikuttavan yksimielisiä
siitä, että olemme tehneet loistavan ravintolalöydön.
Syötyämme jäämme pöytään
jutustelemaan vielä joksikin aikaa. Puhe etenee ruoasta ja ruokakulttuureista koulumaailmaan,
digitalisaatioon ja päivän politiikkaan. Lopulta syntyy haltioitunut idea uudesta naapurikerhosta. Kaikki siihen liittyvä on
vielä sopimatta – paitsi yksi asia:
kerho kokoontuu Fanissa.
Teksti ja kuvat:
Päivi Seikkula

HAMMASLÄÄKÄRIT

Lana Partonen
Martin Lemmini
ERIKOISHAMMASTEKNIIKKO

Ilkka Garaisi

HAMPAIDEN VALKAISUT
240-300€
PROTEESIEN KORJAUKSET
ODOTTAESSA
Hinnat ovat omavastuuhintoja
Hoidamme palveluseteliasiakkaita.
Palvelemme myös venäjäksi
ja viroksi.


Ammattitaitoista hiuspalvelua
arkeen ja juhlaan koko perheelle
Pihlajamäen ostarilla
Ajanvaraukset: 050 4070 003
Ma
Ti–pe
La

suljettu
klo 10–18
klo 9–15

www.pallopaa.net
facebook.com/pallopaapihlis
VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA:
DS Full Body Mousse
hajusteeton muotovaahto

10€
(norm. hinta 16,90€) Voimassa 30.1.2016 asti

Ilmoituksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä
myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi
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Kuvat: Pekka Paasivaara

Vapaaehtoisia muistettiin
Pihlajamäen seurakuntapiirin työntekijät järjestivät
keskiviikkona 18.11. vapaaehtoisille Pihlajamäen kirkolla
kiitosillan. Tarjolla oli maittavaa ruokaa ja viihdyttävää
yhteistä ohjelmaa mukanaolleille.
Ilta päättyi Duo Cecilian musiikkiesitykseen sekä kappalainen
Jukka Holopaisen iltahartauteen.
					

Eero Helkkula

Pihlajamäen Leijonat
mitalisijoilla

Kuva: Maire Rantanen

Pihlajamäen Leijonilla on

monta tapaa tehdä hyvää. Syksyn alussa ilmoittauduimme
Lions-liiton valtakunnalliseen
”Paljasta Hyvä teko” -kisaan ja
melkein voitimme; olimme viiden parhaan joukossa. Kerroimme kuinka olimme tehneet hyvää hakemalla Pihlajamäen kirkolle Viikin Prisman (nykyään
myös S-marketista) lahjoitusleipää 40 kertaa vuodessa jo kuuden vuoden ajan.

Tapio Rantanen
Nenäpäivä-kerääjänä.

Loka-marraskuussa leijonat tunnistettiin punaisesta nenästä. Keräsimme Malmin Novassa Nenäpäivässä kehitysmaan
lapsille yli 1 000 euroa.
Pihlajamäen joulujuhlassa ke 9.12. leijonat tarjoavat piparit ja
glögin. Haluamme tukea myös alueemme nuoriso- ja koulutyötä. Kartutamme stipendi- ja avustusrahastoja erilaisilla tempauksilla, kevätmarkkinoilla, konserteilla tai makkaran myynnillä monissa tapahtumissa.
Palmusunnuntain 20.3.2016 Lions-iltakonsertissa esiintyvät
Jani Jalkanen ja Ile Vainio isiensä Kari Tapion ja Junnu Vainion
lauluilla. Kevätmarkkinat ovat vuoden tauon jälkeen Pihlajamäen ostarilla la 21.5.2016.
Haluatko olla mukana tekemässä hyvää. Lions Clubimme hakee jatkuvasti uusia jäseniä. Löydät meidät parhaiten sivuiltamme www.verkkoviestin.fi/lionshkipihlajamaki/.

Suomen Proteesipalvelu Oy
löysi Pihlajamäkeen
Kun Koneliike Olenius muutti Maasälväntie 11:sta Pukinmäkeen, Pihlajamäessä arvailtiin, että mitähän tähän tyhjilleen jääneeseen rakennukseen
tulee. Kiinteistö oli myynnissä ja
kun ostajaksi ilmaantui Suomen
Proteesipalvelu Oy, niin lähiseudun asukkaat olivat enemmän
kuin tyytyväisiä.

Viikin Gardenian vierestä Pihlajamäkeen muuttanut Proteesipalvelu on tehnyt kiinteistössä ison remontin. Entinen toimitusjohtaja proteesimestari Pekka Paasivaara kertoo, että monet
asukkaat ovat käyneet kiittelemässä sitä, että he ovat tulleet
naapuriksi. Myös Proteesipalvelun asiakkaat ja henkilökun-

ta ovat tyytyväisiä yrityksen uuteen sijaintiin rauhallisella alueella Pihlajamäessä.
Proteesipalvelun Pihlajamäen
kiinteistössä työskentelee yksitoista proteesimestaria ja lisäksi
on muuta henkilökuntaa. Se on
suurin proteeseja valmistava yksikkö Suomessa.

Teksti: Jukka Holopainen
Kuva: Esko Pajarinen

Yritys
Proteesivalmistuksen lisäksi
yritys paneutuu myös jalkaterän
ongelmiin eli tarjoaa tukipohjallisia ja jalkineita.
Proteesipalvelun ovat perustaneet vuonna 2002 Pekka Paasivaara, Harri Oikarinen, Tarvo Ranta ja Marco Storti. Yritys sulautui yrityskaupan myötä 30.6.2015 osaksi Comp-Aid
Group Oy:tä, joka on kotimainen
apuvälinealan yritys. Proteesipalvelun nykyinen toimitusjohtaja on proteesimestari Marco
Storti.
Teksti: Vesa Koskela

Alhaalta vasemmalta (istujat)
Janne Auvinen, Marco Storti,
Peter Kaske, Jukka Vihanto ja
Harri Oikarinen.
Seisomassa vasemmalta:
Hermanni Jäntti, Antti
Forstadius, Pekka Paasivaara,
Karl Lindfors, Tanja Lahtinen,
Antti Paasivaara ja Tarvo
Ranta.

Mielipide

Leivänkuljettajat Tapio Rantanen, Matti Arpiainen ja
Risto Kaspiola.
Kuva: Minna Söderqvist

Partiojohtaja toivoo:

Liittykää hyvät ihmiset takaisin kirkkoon!
Kun pikaistuksissanne eroatte
kirkosta milloin minkäkin syyn
vuoksi, ette arvaakaan, mitä
kaikkea siitä seuraa itsellenne ja muulle yhteiskunnalle,
vaikka ajattelette vain säästävänne rahaa. Missä kohta vanhempanne haudataan,
lapsenne vihitään ja lapsenlapsenne kastetaan? Miten
pidätte itsestänne huolta? Ihminen tarvitsee rituaaleja ja
uskoa johonkin korkeampaan
voimaan. Raha ei voi olla jumalamme!
Tämä yhteiskuntamme tämänhetkinen ilmiö, vain oman
itsen hyvän ajatteleminen, on
nyt tuottamassa tuskaa pihlajamäkeläisille, pihlajistolaisille ja viikinmäkeläisille lapsil-

le. Kirkko kärvistelee verotulojen huvetessa, eikä halua irtisanoa henkilökuntaansa, niin
kuin oikein onkin. Mitä se sitten voi tehdä? Vähentää tilakulujaan: niinpä esimerkiksi
Malmin seurakunnassa seurakuntaneuvosto nyt vahvasti vihjailee, että partiotoimintaa nykymuodossaan ei voida
enää tukea, koska seurakunta
tarvitsee miljoonasäästöjä eikä
enää ole laittaa 3,43 kuussa
per partiolainen Malmin seurakunnan alueella!
Olemme nauttineet kohtuullisista tiloista ja loistavasta
ympäristöstä vuosikymmeniä Kiillekuja 3:n kerhohuoneistolla muun seurakunnan

toiminnan, isä ja poika -veistokerhon, uurnanvalmistuskerhon ja kutomakerhon kupeessa. Meillä on ollut omat
nimikkotilat, jotka olemme
saattaneet somistaa ja kalustaa partiomaisesti eikä ole
tarvinnut joka kokouksen jälkeen kerätä tavaroita piiloon.
Meillä on ollut lupa laittaa
lasten piirustuksia ja askarteluja seinille ja muutoin esille.
Meillä on ollut mahtavat ulkoilupaikat kolon pihassa ja
yläpuistossa. Meillä on ollut ”Scouting is outing”, sanoi jo
lyhyt matka (2 min.) lähim- partion perustaja Robert Bapään metsään, jossa olemme den-Powell aikanaan.
voineet etsiä kevään merkkejä, opetella kasveja ja eläi- Aarnivalkeitten marraskuimiä, etsiä ihmisen toiminnan sen retkiviikonlopun teemana
jälkiä, siivota, leikkiä ja pelata. oli Ninja-opisto. Lippukunta-

Luontoretkellä Viikissa
lokakuussa sudarien kanssa.

kirjoitettuja salakieliä, opeteltiin tekemään ruokaa, saunottiin, laulettiin, leikittiin, kuunneltiin satuja, opeteltiin ilmansuuntia, harjoiteltiin jousiammuntaa… Jääkö lippukunnasta
enää mitään jäljelle, onko enää
retkille lähtijöitä, jos viikkotoiminta kuolee siihen, ettei ole
pihaa, lyhyttä matkaa metsään
eikä sopivia tiloja?

retkellä Ninja-opiston rehtorin Pappa Sensein ohjein ulkoiltiin, opeteltiin monenlaisia taitoja, suunnistettiin, nukuttiin puolijoukkueessa ja
opeteltiin kipinämikkovuoroja, ratkottiin morse-aakkosin

Liittykää hyvät ihmiset takaisin
kirkkoon, jotta kirkko voi jatkaa
hyvän tekemistä! Tukekaa yhteisvastuukeräystä, josta tänä
vuonna annetaan iso osa partiolaisille koko Suomessa!
Minna Söderqvist
Aarnivalkeat ry:n
taloudenhoitaja, tarpojaluotsi ja
sudariryhmän vetäjä
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Kuva: Mia Küttner

Pihlajamäen
lähiöaseman
uusi vuosi
Pihlajamäen Lähiöaseman Kotilähetit aloittivat toimintansa
vuonna 2010. Avustuspalvelut ovat lähinnä sisältäneet asiointija siivousapua. Koti- ja laitospalvelun tukitiimin aloitettua
työskentelynsä Pihlajamäessä on huomattu, että Lähiöaseman
Kotilähettien kaltainen palveluiden päällekkäistarjonta ei ole
järkevää. Siksi Kotilähetit lopettavat tehtävänsä 18.12.2015.
Erja Virta, talon ensimmäinen ja vanhin lähetti sulkee aseman
oven hyvin ansaitun eläkeiän koittaessa. Hän kertoo terveiset
kaikille asiakkaille.
”Näitä ihmisiä tulee hirveä ikävä. Tuntuu haikealta lopettaa,
sillä vanhukset ovat olleet kaikki kaikessa. Työ on ollut mieltä
ylentävää, vaikka joskus surullistakin.”
Erja kertoo, että erityisesti keskustelu on tärkeää vanhuksille.
Tästä tietoisina toivomme, että tulette mahdollisuuksienne
mukaan Lähiöasemalle, tai otatte yhteyttä Pihlajamäen
lähiöaseman esimieheen Miia Kaajakariin.

ja
Kävelysauvo
lainataan
Viikin,
k
Pu inmäen
ja Jakomäen.
kirjastoista

LiikuntaInfo klo 13.30–14.00 maanantaina 11.1., 8.2. ja 7.3. Pihlajamäen lähiöasemalla.
Tule kyselemään sinulle sopivista lähiöliikuntamahdollisuuksista!

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palveluita. Syksyn uutuutena
on ollut Maunulan toimipisteen sosiaaliohjaajien jalkautuminen
Lähiöasemalle. Heiltä saa neuvoja esimerkiksi toimeentuloon,
asumiseen ja muihin sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa.
Tulevaisuuden suunnitelmissa ja toiveissa on saada myös
terveydenhuollon henkilöstöä mukaan.
Tammikuussa 2016 alamme kehittämään Kylätalkkaritoimintaa,
koska olemme huomanneet, että ikäihmiset tarvitsevat apua
kodin pienissä korjaus- ja asennustöissä, kuten esimerkiksi
lamppujen vaihdossa tai verhotangon asennuksessa.

Kevätkausi 2016 11.1. alkaen Huom! Muutokset mahdollisia!

Pihlajamäen ja Malmin
lähiöliikunta

Säävarauksella!

Elämyksiä, yhteishenkeä, kuntoilua, iloa ja ystäviä!
Liikuntapassilla 20 e / kausi. Passin saa käteisellä joko paikan päältä vetäjältä tai Lähiöasemalta
(Liusketie 3, p. 09 -3104 1010).
Lisätietoja virka-aikaan maanantai, tiistai, keskiviikko klo 10-12: Mia p. 09-3107 1452, 050-588 1069, mia.kuttner@hel.fi
Maanantai
Bocci klo 12.30–13.30, Pihlajamäen
nuorisotalo, 11.1.–25.4. (ei 22.2., 28.3.)
Tasapainojumppa
klo14.30–15.20 Pihlajamäen kirkko, 11.1.–25.4.
(ei 22.2., 21.–28.3.)
Kuntosähly klo 19–20.30, aikuiset, Hgin Uusi
Yht. koulu, 11.1.–25.4. (ei 22.2., 28.3.)
(Huom! pulpetit salissa 14.3.–1.4.)

Torstai
Kuntosali klo 9–12, eläkeläiset, helpot laitteet,
omatoiminen, Miljan palvelutalo, 12.1.–28.4.
Kuntosali klo 11–12, eläkeläiset, vaativat
laitteet, omatoiminen, Latokartanon
liikuntahalli
KuntoFutis klo19–20.30, nuoret aikuiset,
Pihlajiston ala-aste / L-ovi, 7.1.–28.4. (ei 25.2.,
24.3.). Lisätietoja A. Laouari p. 040-567 7699.

Tiistai
RapakuntoJumppa
klo 10–11, Malmin palloiluhalli,
12.1.–26.4. (ei 23.2. )
Kimppakävely klo 10, hidasvauhtinen
omatoimiryhmä, Pihlajamäen nuorisotalolta,
5.1.–26.4.
Kuntosali klo 11–12, eläkeläiset, vaativat
laitteet, Latokartanon liikuntahalli, 12.1.–26.4.
Kuntojumppa
klo 19.05–19.55, Hgin Uusi Yht. koulu 12.1.–
26.4. (ei 23.2., 14.3.–1.4. / yo.kirj. ja pulpetit
salissa)
KorisTytöt klo 19–21, nuoret yli 16 v.,
monikulttuurinen, Ylä-Malmin peruskoulu,
12.1.–26.4. (ei 23.2.). Lisätietoja Mohamed
Daud p. 040-681 5817.

Perjantai
Tuolijumppa klo 11–11.30, Pihlajamäen kirkko
(alakautta sisään), 15.1.–29.4. (ei 26.2., 25.3.)
Jalkapallo klo17.00–18.30, monikultt. nuoret
ja aikuiset, Ylä-Malmin peruskoulu, 8.1.–29.4.
(ei 26.2., 25.3.). Lisätietoja Ahmednur Mohamed
p. 040-963 1240. (Yhteistyössä Koillis-Helsingin
maahanmuuttajien urheiluseuran kanssa)
KuntoJalkis klo 19–21, monikultt. nuoret ja
aikuiset, Pukinmäen peruskoulu, 15.1.–29.4.
(ei 26.2., 25.3.). Lisätietoja Said Aden p. 0400857 570.
KuntoFutis klo 19–21, monikultt. aikuiset,
Stadin ao/Malmi, 8.1.–29.4. (ei 26.2., 25.3.).
Lisätietoja Afrim Rexhepi p. 050-554 3813.

Keskiviikko
Kroppaa kuntoon
klo 8.30–9.20, eläkeläiset ym., Pihlajamäen
nuorisotalo, 13.1.–20.4. (ei 24.2.)
Veny Vetreäx klo 9.20–9.50, eläkeläiset ym.,
Pihlajamäen nuorisotalo, 13.1.–20.4. (ei 24.2. )
KuntoJalkis klo 19.30–21,
maahanmuutt. miehet, Stadin ao / Malmi,
13.1.–27.4. (ei 24.2.). Lisätietoja Said Aden
p. 0400-857 570.

Lauantai
KuntoFutis klo 18–19.30, monikultt. nuoret
ja aikuiset, Pukinmäen
peruskoulu, 16.1.–
30.4. (ei 27.2., 26.3.).
Luistimia,
retkiluistimia,
Lisätietoja A.
monoja, suksia
Laouari p. 040ja lumikenkiä
567 7699.

lainataan
Pukinmäen
kirjastosta.

Liikuntapaikkojen
osoitteita

Hgin Uusi Yhteiskoulu,
Lucina Hagmanintie 4,
puh. 3508040
Latokartanon liikuntahalli,
Agronominkatu 26,
puh. 31087756
Leikkipuisto Maasälpä,
Maasälväntie 3, puh. 31057558
Malmin jäähalli, Talttakuja 6
Malmin palloiluhalli,
Siemenkuja 3
Miljan Palvelutalo,
Latokartanontie 9,
puh. 72515151
Oulunkylän tekojää,
Käskynhaltijantie 11,
puh. 31087887
Pihlajamäen kirkko,
Liusketie 1, puh. 23404427
Pihlajamäen lähiöasema,
Liusketie 3 B, puh. 31041010
Pihlajamäen nuorisotalo,
Moreenitie 2, puh. 31089082
Pihlajiston ala-aste,
Pihlajistontie 1,
puh. 044-5355657/iltavahti,
31072651/kouluisäntä
Pukinmäen peruskoulu,
Kenttäkuja 12, puh. 31080748
Pukinmäen kirjasto,
Kenttäkuja 12, puh. 31085072
Stadin ammattiopisto / Malmi,
Vilppulantie14, puh. 31080055,
31081813, 050-4013808
Syystien palvelukeskus,
Takaniitynkuja 3,
puh. 31024747
Viikin kirjasto, Viikin infokeskus,
Viikinkaari 11,
puh. 31085871
Ylä-Malmin peruskoulu,
Kirkonkyläntie 17

Pihlajamäen lähiöasemalla tarjotaan voittoa tavoittelematta
korkeatasoisia ja helposti lähestyttäviä harrastusmahdollisuuksia
ja virikkeitä sekä luodaan pohjaa yhteisöllisyydelle. Lähiöasema on
välitön vaihtoehto yksinäisyydelle. Olemme alati vastaanottavia
yksilön toiveille ja tarpeille ajan hengen todellisuutta myötäeläen.
Kun asukkailta kysyy, mitä Pihlajamäen lähiöasema heille
merkitsee, korostuu vastauksissa yhteisöllisyyden ja harrastus
mahdollisuuksien merkitys. Pari asemalla kävijää innostui
runoilemaan:

Pihlajamäen lähiöasema on auvoinen, niin ihana:
Lämmin hymy, kodikas tunnelma,
ja herkkuja on monenlaisia.
Pienen paikan ovi on
a v a r a.
Ei ala- eikä ylärajaa ole iällä, ei kulkijan
t a v a l l a.
Sisällä
huomaat kuinka siellä
s o i.
Asemalta poistuessa on aurinko aina kainalossa!
				

Pihlajamäen lähiöaseman toiminnan
jatkumispäätöksestä tyytyväiset
asukkaat lähiöaseman tarjoamilla
kakkukahveilla.

Ohjelma ja liikuntapaikkojen osoitteet netissä www.hel.fi/liv > Liikuntakurssit > Lähiöliikunta > Malmi ja Pihlajamäki

Teksti: Aurora Reunanen
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LÄHIÖLEHTI 3/2015

Kuva: Tuomas Karisto

Kuva: Saara Reunanen

Pihlajamäen Lähiöasema
Liusketie 3 A
00710 Helsinki

Avoinna:

ma 10–16, ti–pe 9–16

Joulun aikaan
Pihlajamäen lähiöasema on
kiinni 19.12.2015–3.1.2016.

Ý Tuomas Karisto
Û Viimeinen mielenilmaus Helsingin
kaupungintalon edustalla 28.9.2015.

Tilavaraukset ja lisätietoa
palveluistamme
Kuva: Maarit Miettinen

Helsingin kaupungin
asukastalotoiminta jatkuu!

Aluetyöntekijä

jamäkeläinen Leena Koivisto toimi koollekutsujana Tukiyhdistys
PIHLA:n perustamisvaiheessa Helsingin kaupungin asukastalojen
joutuessa lakkautusuhan alle. Leena kertoo, että toiminnan säilyttämiseksi hän on kerännyt nimiä adressiin ja järjestänyt mielenilmauksia Senaatintorilla yhdessä muiden
aktivistien kanssa. Lisäksi Leena on
kierrättänyt poliitikkoja jokaisessa
kaupungin kymmenessä asukastalossa.

Taiteilija Tuomas Karisto perus-

ti Helsingin kaupungin asukastalojen puolesta -verkoston. Verkoston
syntyvaiheista Karisto kertoo seuraavaa:
”Helsingin kaupungin asukastalojen puolesta -verkosto syntyi tammikuussa 2014, kun satapäinen joukko kaupungin asukastalojen käyttäjiä
ja kannattajia kokoontui kaupungin-

talon edustalle ilmaisemaan tukensa asukastalotoiminnan säilyttämiseksi. Joukossa oli paljon väkeä Pihlajamäestä.
Pitkän vaikuttamisprosessin aikana Karisto etsi tietoa ja kokosi joukkoja viemään viestiä päättäjille asukastalojen merkityksestä. Monet
heistä osoittivat kiinnostuksensa tulemalla tutustumis- ja keskustelutilaisuuksiin."
1 Tuomas Karisto, millä tavoin

aihepiiri on sinua koskettanut, ja
mistä syntyi kipinä asukastalo
aktivismiin?
Itselleni asukastalotoiminnan
merkitys avautui pikku hiljaa. Päädyin v. 2010 Pihlajamäkeen ohjaamaan Lähiöaseman harrasteryhmää
opintojen yhteydessä. Improvisaatio
ryhmä toimii yhä. Maksuttoman ja
mieluisan harrastetoiminnan merkitys on monille suuri. Vähintään yhtä tärkeää asukastaloissa on, että ta-

ATK-tuki
Lähiöaseman ATK-vastaavat
auttavat kaiken ikäisiä oppimaan
tietokoneiden käytön alkeet ja
opastavat vaativissakin tehtävissä.
Lähiöasemalta saat avustusta
arkipäivisin, oli ongelmanasi
sitten verkkopankin käyttö tai
kuvan editoiminen. Puhdistamme
ja uudelleen asennamme myös
vanhat kannettavat, tuo siis
koneesi näytille.
ATK–tuki tekee myös kotikäyntejä.
Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti
liikuntarajoitteisille ja ikäihmisille.
Kysy lisää numerosta
09- 3104 1010.

Aluetyön yksikön voiton juhlatunnelmia Pihlajamäen
lähiöasemalla. Esimies Miia Kaajakari tarjoilemassa
juhlakakkua asukkaille 1.10.2015.

lossa kohtaavat eri sukupolvet ja eritaustaiset ihmiset.
Tällaisia mahdollisuuksia ja paikkoja tulisi olla kaikissa elämän vaiheissa ja tilanteissa. Asian puolesta toiminnassa kipinänäni olivat sekä omat kokemukset että havainnot
muiden kertomasta ja kokemasta.
Myös se, että kaupungissa jatkuvasti vähennetään sosiaalialan rahoitusta ja palveluita. Mikäli kaikki palvelut keskitetään virastotaloihin ja
sosiaalityöntekijät toimivat vain työhuoneissa, ihmiset eivät saa apua silloin, kuin voimavarat eivät riitä asioimaan kantakaupungissa ja virastokeskuksissa.
2 Millä tavalla nuoret ihmiset
voisivat hyötyä asukastalo
toiminnasta?

Lähiöaseman palvelut
u Cafe Lähiö on auki ma 10–15
ja ti–pe klo 9–15, kahvia ja paikan
päällä leivottuja lämpimäisiä
edulliseen omakustannehintaan
mukavassa seurassa.
u Käytössäsi on tietokoneita,
ilmainen wifi-yhteys, sekä
tietokoneen käytön opastusta.
Kopiointi-, tulostus- ja faksipalvelu
pientä maksua vastaan.
u Askartelua ja kuvataidetta
kaiken ikäisille ma 10–15,
ti–pe 9–15.
u Musiikkihuoneessa on
kosketinsoittimet ja kitaroita.
Mahdollisuus saada yksityisesti
soitto- ja laulunopetusta.
u Asiakkaiden käytössä on
ompelukoneita ja saumuri ota omat
langat mukaan ja tule ompelemaan.
Teitä avustaa ammattiompelija
talon aukioloaikoina.
u Kimpassa kulttuuria retkiä
museoihin ja tapahtumiin.

Nuoret ovat yhteisöllisen talotoiminnan osalta uranuurtajia. Nuorisotalojahan on ollut jo kauan ennen asukastaloja. Niissäkin harrastetaan, luodaan yhteisen kiinnostuksen pohjalta yhteisöllisyyttä ja
ammattilaisten apua ja turvaa on
saatavilla vaikeissa hetkissä. Voisiko nuorisoa aktivoida kehittämään
tulevaisuuden asukastalotoimintaa
myös itseään varten aikuisina? Asukastaloissa voisi olla toimintaa, joka
olisi kohdennettu elämänvaiheeseen,
jossa nuori kasvaa nuorisotaloiän yli.
Ajattelen, että kotikaupungissani olisi hyvä olla eri-ikäisten välistä kohtaamista kaupungin toimesta. Asukastalot olisivat tähän loistava näyttämö.

Kuva: Tuomas Koskivirta

Miia Kaajakari
puh. 09-3105 8566
miia.kaajakari@hel.fi

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015, että sosiaali- ja terveysviraston alaiset
asukastalot saavat jatkaa toimintaa. Usean helsinkiläisen kansalaisaktivistin
ansiosta päivätoimintaan keskittyneiden kaupungin asukastalojen
toiminta vakiintui. Kiitos siitä kuuluu kaikille!
Yksi asukastaloaktiiveista, pihla-

puh. 09-3104 1010
www.pihlajamaki.info/lahioasema
www.facebook.com/
PihlajamaenLahioasema

www.pihlajamaki.info/lahioasema
www.facebook.com/
PihlajamaenLahioasema

Pihlajamäen lähiöasema
kiittää asiakkaita ja
yhteistyökumppaneita.
Toivotamme
rauhallista joulua
ja hyvää uutta vuotta!

Teksti: Aurora Reunanen

Viikko-ohjelma

u Lähiöasema järjestää syksyn
Maanantai
10.00–11.00 Jälkiviisaat
aikana myös tapahtumia ja muuta
13.00–14.00 Viikkokipinä.
toimintaa.
Vaihtuva ohjelma. Tarkemmat
u Lähiöaseman voi varata
ilta- ja viikonloppukäyttöön
tiedot Lähiöasemalta ja
esim. perhejuhliin tai taloyhtiön
facebookista
14.00–15.30 Kuvataidekerho
kokouksiin. Kysy vapaista ajoista
9–12-vuotiaille Pihlajamäen
ja tilavuokrista keittiön emännältä
Nuorisotalolla, Moreenitie 2
puh. 09 -3104 1010.
16.30–18.30
u Kylätalkkarit tarjoavat
Pihliksen lauluryhmä
lähialueiden ikäihmisille
pienimuotoista kodinkorjausTiistai
11.00–12.00 Englannin kielen
ja asennustöitä. Toiminta
keskusteluryhmä, vetäjänä
on tarkoitettu ensisijaisesti
Tuula Aiso
liikuntarajoitteisille, vähävaraisille
13.00–14.00 Ruotsin kielen
sekä kotihoidon asiakkaille. Kysy
keskusteluryhmä,
lisää 09 -3104 1011.
vetäjänä Tuula
u Maunulan sosiaaliohjaajat
jalkautuvat Pihlajamäen
Aiso
Kahvia ja
12.00 –15.00
Lähiöasemalle joka
lämpimäisiä
Lasten ATK.
maanantai.
ma 10–15,
Tule
tekemään
u 14.11.–18.12.–15 Riikka
ti – pe klo 9–15
Rauhalan valokuvanäyttely
myös läksyt!
Pihlajamäen voimakuvat.

Keskiviikko

09.00– Leivänjako
(saanti- ja kuljetusvarauksella)
13.30–15.00 Laulutunnit,
opettajana Aurora Reunanen.
Ilmoittautumiset tiistaisin
050 4020 204
14.00–15.00 Askartelukerho
(materiaalimaksu 1 / kerta)
17.00–19.00 NA Pihlis
kokoontuu

Torstai

10.30–11.30 Karaoke
13.00–14.00 Kirjallisuuspiiri

joka kuukauden ensimmäinen
torstai
14.00–15.00 Musiikkimaalaus.
Maalaamista ja piirtämistä
elävän musiikin säestyksellä

Perjantai

12.00–13.15 Bingo!
12.00–14.00 Lasten askartelu-/

kuvataidekerho

12.00–15.00 Kuvataidekerho

