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Wonderful school trip
The English line of HUYK students flew off to England
in September to spend a week there visiting some amazing sights
and also a local school in Cheltenham.
Although a week is a short time

we did so many things and we
visited so many different places, we
also went bowling. The plans for the
week were really wellthought!

We visited places like the Cardiff
castle where Obama had been too,
the places where Harry Potter movie
was filmed in Oxford and Gloucester,
Cardiff in Wales, Merry Hill shopping
mall and we also saw the Tower
Bridge in London. It was awesome!
We also visited an English school in
Cheltenham, it was nice to know
what it´s like to go to an English
school. Our favourite places where
we went to were the Black Country
Living Museum and London. The
museum was a brilliant open-air
museum from the 1850s! The place

was big and there was a lot to see,
for example, we went under the
ground to see a historical mining
place. It was dark there so we took
torches with us. It was an interesting
place. London was beautiful and it
was nice to be there and see some
attractions, there were many good
shops too. We lived in a hostel in
London, we were there just for one
full day but it was a very actionfilled day. The weather was great the
whole week and it didn´t rain at all.
We had so much fun on this trip
and we got to experience so many
different things just in one week!
We also had the chance to go
shopping and just hang out with our
classmates on our free time. We are
so grateful that our school gives this
awesome opportunity to the English
line students. This trip was really
worth the wait!
Pritika and Jitika Panglia
HUYK / English line

Helsingin Uuden yhteiskoulun
yläluokilla on suomi–englantikaksikielisen opetuksen ryhmä, johon
haetaan erillisillä pääsykokeilla.
Lisätietoja: www.uyk.fi

Kollaasi: Milja Parviainen

”Haluan kirjoittamalla
purkaa uhriajattelua, johon
helposti langetaan, kun
ajatellaan menneisyyden
ihmisiä.”
sivu 3

Kuva: Päivi Seikkula

Niram työstää piirrostaan Pihlajamäen ala-asteen
uutuutta hohtavassa
luokassa.

Kuva: Jenni Turunen

Kirjailija
Jenni Linturi:

Remontti valmistui

Monumentaalista
modernismia
Arkkitehtuurimuseon
näyttelyssä
sivu 7
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Perinteinen Puurojuhla

Pääkirjoitus

Pidetään huolta Pihliksestä
Helsinki kasvaa. Pihlajamäessä on vuosikymmenten
aikana rakennettu uutta sopuisasti vanhojen rinnalle.
Tyylikkäästä täydennysrakentamisesta viimeisimpänä
voi mainita Johtokiventien hukkamaalle nousseen
asuinrakennuksen ja Vuolukiventien opiskelija-asuntolan laajennuksen. Ostoskeskuksen ns. uuden puolen
tilalle saataneen lähivuosina moderneja asuntoja
paraatipaikalle, jos suunnitelmat rakennuksen purkamisesta ja yhdistetyn asuin- ja liikekiinteistön rakentamisesta toteutuvat.
Helsingin uusi yleiskaava on laajasta vastustuksesta huolimatta laajentamassa rakentamista myös
viheralueille. Pihlajamäki-seurankaan lausuntoja ei
huomioitu, ja saatamme menettää kaikki viheralueemme rakennusmaaksi. Sekä luonto- että historiallisilta arvoiltaan poikkeuksellisen arvokas Aarnikanmäen kallioalue ja lehtometsä lähiympäristöineen on
yleiskaavassa kaavailtu asuinrakentamiselle, samoin
vehreät metsäpihamme ja Aava Areenan viereinen
viherreitti. Jylhä Porraskallio on merkitty kaupunkibulevardiin kuuluvaksi tiheän rakennuskannan
kantakaupungiksi.
Ihmiset tarvitsevat tilaa hengittää, jotta voivat
keskittyä yhä kiivaammin sykkivän maailman
menoon. Luonnossa liikkuessa mieliala kohenee. Vain
harva pääsee enää säännöllisesti maaseudulle, joten
lähiluonnon merkitys kasvaa. Pihlajamäen viheralueita ei saa nakertaa, vaan täydennysrakentaminen on
kohdistettava muualle kuin meille asukkaille tärkeisiin pieniin mutta luonnonarvoiltaan suuriin puistoihimme ja metsiimme.

Torstaina 8.12. klo 17–19.30
Pihlajamäen nuorisotalolla, Moreenitie 2
Ohjelmassa:

Puurotarjoilu klo 17 alkaen. Tarjoilua niin kauan kuin puuroa riittää.
Puhallinorkesteri Wiipuri, Royal Bollywood Dance Group ja
Oulunkylän Seurahuone Band. Joululauluja, joulurunoja ja Joulupukki.
Pipareiden leivontaa ja jouluaskartelua.
Lähiksen draamaryhmä esittää joulunäytelmän.
Yhteistyössä: Pihlajamäen lähiöasema, Helsingin kaupunki, Lions Club Pihlajamäki,
Pihlajamäen nuorisotalo, Pihlajamäki-seura ja Pihlajamäki-Pihlajiston Eläkeläiset.

Pihliksessä on hyvät päiväkodit, leikkipuisto ja

peruskoulu sekä lukio, joten lapsilla ja nuorilla on
mahdollisuus käydä koko kouluputki jatko-opintoihin saakka kodin lähistöllä. Elinikäisen oppimisen
taas mahdollistaa Pihlajamäessä moni toimija kuten
Lähiöasema: on englannin ja ruotsin keskusteluryhmät, ammattitaiteilijan ohjaamat maalaus- ja
käsityötunnit, musiikin opetusta, kirjallisuuspiiri ja
kulttuuriretkiä. Myös tietotekniikan saloihin saa
Lähikseltä henkilökohtaista perehdytystä.
Pidetään yhdessä Pihlajamäki vireänä, omaleimaisena ja viihtyisänä asuinalueena! Tule mukaan kehittämään omaa kaupunginosaasi ja liity Pihlajamäkiseuran jäseneksi kymmenen euron vuotuisella jäsenmaksulla. Liittymisohjeet löytyvät tämän lehden
sivulta 4.

PERINTEISET
KÄSITYÖMYYJÄISET

3.12. klo 9–14 Pihlajamäen
nuorisotalolla.
PIHLAJAMÄKIPIHLAJISTON
ELÄKELÄISET

Laula joulu sydämeen!

Joulujuhla 12.12. klo 10.30
Pihlajamäen nuorisotalolla –
Joulukahvit jäsenille, Kalliolan
Viihdeorkesteri soittaa. Tervetuloa uudet ja vanhat jäsenet!
VIIKIN KIRJASTO

Pihlajamäki-seura kiittää jäsenistöään ja alueen

Kuva: Mikael Niku

asukkaita sekä kaikkia yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille rauhaisaa joulua
ja menestystä vuodelle 2017.
Ulla Artte
päätoimittaja
Pihlajamäki-seuran puheenjohtaja

v Pihlajiston seurakuntakodilla
ti 6.12. klo 15 Itsenäisyyspäivän
kauneimmat joululaulut. Glögit.
v Pihlajamäen kirkolla:
La 3.12. Myyjäiset klo 11-14
Su 11.12. klo 16 Kauneimmat
joululaulut lasten ehdoilla.
To 15.12. klo 19 Kauneimmat
joululaulut. Kirkon kuoro.
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Päätoimittaja: Ulla Artte
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Milja Parviainen
Taitto: ESWE Suunnittelu /
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Julkaisija: Pihlajamäki-seura
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1. vuosikerta
Pihlajamäki.info ilmestyi vuonna
2016 kolme kertaa: 18.5., 31.8., ja
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Painos 37 900 kpl
Ilmoitusmyynti:
Jussi Haapasaari /
Koillis-Helsingin Lähitieto,
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La 24.12. klo 15 Perheiden
aattohartaus.
La 24.12. klo 23 Jouluyön messu.
Su 25.12. klo 16 Joulupäivän
musiikkipitoinen hartaus. Joulukahvit.

Lucian päivän markkinat
16.12. klo 10 –14. Perinteisessä koko Infokeskuksen järjestämässä tapahtumassa joulumyyjäiset ja Lucia-kuoron lauluesitys.
PUKINMÄEN TAIDETALON
JOULUESITYKSET
MALMITALOLLA

• 8.12. klo 17 ja 19
Perinteinen joulusirkus
• 9.12. klo 17
Perinteinen joulusirkus
• 9.12. klo 19
Duo D´Lyh: Hope & Puksun
esiintyvä ryhmä
• 10.12. klo 15
Lumikuningatar (näytelmä,
mukana sirkusta)
• 10.12. klo 18
Duo D´Lyh: Hope & Puksun
esiintyvä ryhmä
• 11.12. klo 15 Perinteinen
joulusirkus + Puksun esiintyvä ryhmä
• 11.12. klo 18
Lumikuningatar
• Liput Malmitalolta 12 e,
Lippupalvelusta 13,50 e
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Kuva: Päivi Seikkula

Jenni Linturi asuu Rapakivenkujalla isovanhempiensa vanhassa kodissa. Hänen historialliset romaaninsa sijoittuvat myös tämän kodin läheisyyteen.
– Miljöössä on aina jotakin yhteistä eri aikakausien ihmisille. Ja ajasta riippumatta elämät voivat olla kummallisten tapahtumien epälooginen ketju.

Hän

Kun maailma
on näyttämönä
Kolmannen polven pihlisläinen,
kirjailija Jenni Linturi, antaa
teksteillään Malmin lähihistorialle
inhimilliset kasvot.
Hänen ensimmäinen romaaninsa
Isänmaan tähden (2011) oli Finlandiaehdokkaana. Hänen toinen teoksensa
Malmi, 1917 (2013) sai ylistävät arviot
ja synnytti odotukset filmatisoinnista.
Kolmas romaaninsa Jälleenrakennus
putkahtaa myyntiin ensi keväänä.
Tuottelias nainen tämä Jenni Linturi,
kokopäivätyössä oleva eskarilaisen äiti.
Milloin hän ehtii kirjoittaa?
– Tunnin sunnuntaisin joogan jälkeen,
on vastaus.
Toisin oli Jennin toisen romaanin
kohdalla. Sen kirjoittamisen tueksi
hän oli saanut puolen vuoden apurahan. Tämä ajan hän ja pieni poikansa
viettivät taiteilijaresidenssissä Espanjassa, ja tuolloin syntyi valtaosa paljon kiitosta saaneesta romaanista Malmi, 1917.
– Tällä hetkellä minulla ei ole paljon
aikaa kirjoittaa. Mietin välillä pitäisikö
taas hakea apurahaa, mutta kirjoittaminen on niin yksinäistä puuhaa. Olen

enemmän pienissä pätkissä kirjoittaja.
Loputon aika on kauhistuttavaa, hän
toteaa.

Lapsenkasvoinen
Pihlajamäki
Se, että kirjailijan toinen teos sijoittuu
sisällissodan aikaisiin tapahtumiin kivenheiton päähän hänen omasta kodistaan Rapakivenkujalla, ei ole sattumaa.
Pihlajamäki on paitsi hänen mummolansa, se ja sen lähiseutu ovat myös
hänen isoisänäidin lapsuudenmaisemaa. Jennin isomummo vietti lapsuutensa Brusaksessa, tiedättehän, siinä
kauniissa Longinojan äärellä olevassa
puutalossa.
– Pihlis on minulle kauhean pitkälle lapsuuden paikka, koska vietin täällä paljon aikaa mummon ja ukin luona, ja muutin asumaan tänne heidän
vanhaan asuntoonsa vähän ennen kuin
poikani syntyi.

Se, että Jenni paraikaa elää arkeansa kevääseen 1917. Kirjallisuusarvioissa
lapsikeskeisesti, näkyy esimerkiksi niin, Jenniä on kiitelty siitä, että hän kirjoitettä toisessa romaanissaan on tarkkoja taa tavanomaisesta poikkeavaa sotakuvauksia Longinojan pyörteistä. Kir- kirjallisuutta.
– Historia tarjoaa konfliktin ilman,
jassa tosin puhutaan Pekin pyörteistä, koska sillä nimellä pikkujoki tun- että minun kirjailijana tarvitsee sitä
rakentaa kahvipöydän äärelle, hän penettiin ennen.
– Poikani tykkää heitellä keppejä ve- rustelee kiinnostustaan lähimenneisyyteen, joten niitä pyörteitä on tullut kat- teen. Hänellä on myös muita syitä katsoa taaksepäin.
seltua paljon.
– Minulla on tarve nähdä omat isoJenni tekee Jyväskylän yliopistoon väi- vanhempani sellaisina kuin he ovat
töskirjaa epookin kirjoittamisesta, sii- nuorena olleet ja ymmärtää mistä itse
tä miten siinä manipuloidaan miljöö- olen tullut.
tä. Aihe on hänelle omakohtaisestikin
Kirjailijalla ei ole ollut aikaa istua
tärkeä.
– Miljöössä on jotakin yhteistä eri arkistossa, joten sukulaisilta kuulemiaikakausien ihmisille. Olen halunnut ensa tarinoiden lisäksi hänellä ei ole olteksteissäni säilyttää eletyn maise- lut paljon historiallista taustamateriman, jolla on muitakin funktiota kuin aalia. Yksi lähde on Malmi-lehti, jossa
vain olla historiallisten tapahtumien on ollut kuvia Jennin isoäidistä.
– Tausta-aineistoani on vähän, mutnäyttämö. Esimerkiksi työn alla olevassa kirjassani sodanjälkeinen Aarnikan- ta se on sellaista, joka resonoi minussa.
mäki edustaa pysähtyneisyyttä ja La- Kirjoittajana minulle tärkeää on pyrkimys kuvata tosi havainto, kuten tepinlahden sairaala muutosta.
kevät esimerkiksi Veijo Meri ja Petri
Erilaista sotakirjallisuutta
Tamminen.
Kirjailijan esikoisteos kertoo vanhan
miehen tunnontuskista jatkosodan Yritys nähdä ihminen
aikaisista SS-yhteyksistään, ja hänen Jenni Linturin keväällä ilmestyvä Jältoinen romaaninsa sijoittuu veriseen leenrakennus on jatkoa Malmille si-

joittuvalle romaanille. Mukana ovat
samat päähenkilöt, mutta nyt vanhempina, ja keskiössä ovat heidän
lapsensa.
Näistä yksi päätyy sodan jälkeen Lapinlahden sairaalaan mielenterveysongelmien takia. Niin tapahtui todellisuudessa myös Jennin isosedälle.
– Haluan tuoda esiin, että maailma
ei ole niin yksinkertainen paikka, että
joku vain ei olisi halunnut mennä sotaan ja siksi sekosi. Yritän nähdä ihmisen enkä uhria, marttyyriä tai hullua, ja
maailma tarjoaa näyttämön.
Päätyökseen Jenni opettaa Otavan
Opistolla delfoi-menetelmän mukaista
tulevaisuudentutkimusta ja luovaa kirjoittamista. Tulevaisuudentutkijalta on
pakko kysyä, minkälaisena hän näkee
Pihlajamäen tulevaisuuden.
– Toivon, että tulevaisuuden Pihlis
on monikulttuurinen ja oman arvonsa tunteva.
Sitä jotakin Pihlajamäessä on, sillä
monet muuttavat tänne takaisin. Kirjailija on huomannut, että kolmannen
polven pihlisläisiä on naapurustossa
enemmänkin.
Tanja Railo
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Kolumni

Oppia ikä kaikki
Aamuinen matkani metsän halki bussipysäkille on

saanut riemastuttavia piirteitä. Melkein joka päivä
tämän syksyn mittaan olen törmännyt päiväkotiryhmiin
jotka leikkivät metsässä. Oksia kasataan majojen rakennuspalikoiksi, oravia ja lintuja tarkkaillaan ja syksyn
lehtiä kerätään. Metsän värejä katsellaan. ”Mitä värejä
näette ympärillänne?”, kysyy opettaja ja lasten äänien
kuoro vastaa: ”Punaista, keltaista, vihreää ja oranssia,
ruskeaakin löytyy”. Viisas opettaja opettaa lapsille värejä,
niiden olemusta, mutta myös oma-aloitteista ympäristön tarkkailua. Parhaimmassa tapauksessa opettaja
onnistuu opettamaan lapsille, ei pelkästään värejä
eikä luonnon ominaisuuksia, mutta myös kunnioitusta
luontoa kohtaan ja läsnäoloa luonnossa ja oman ympäristön aktiivista huomioimista.

”Oppimisen voi määritellä vuorovaikutteiseksi proses-

siksi, jossa oppija muuttaa kokemuksiaan siten, että
hänen tiedoissaan, taidoissaan ja asenteissaan tapahtuu
pysyviä muutoksia.”
Ihminen ei voi olla oppimatta. Me opimme koko ajan.
Maailmassa oleminen on oppimista. Eri asia on, onko
kaikki oppiminen ihmistä kehittävää. Myös huono
käytös opitaan. Erilaisuuteen epäluuloisesti suhtautuminen opitaan. Kirosanat opitaan.

– Biologia ja maantieto ovat useimmille mieluisia oppiaineita, Liisa Laaksonen ja Antti Miettinen iloitsevat.

Töissä Pihlajamäessä

Ympäristö, jossa elämme, ei voi olla vaikuttamatta

siihen mitä opimme. Ensimmäisinä elinvuosinamme
opimme kävelemisen ja puhumisen myötä myös varhaisessa olemisen ympäristössämme eli perheessä vallitsevan asenteen: näyttääkö maailma tämän yksikön
ulkopuolella uhkaavalta, joltain sellaiselta, jota vastaan
pitää suojautua? Vai onko ulkopuolella maailma täynnä
mahdollisuuksia? Maailma, johon avoimesti ja turvallisesti tutustumalla voi oppia melkein mitä vaan.

Ilo oppia yhdessä!

Oppimisen instituutioiden; päiväkodin, koulun ja

Katariina Kirjavainen

Kuva: Tapio Vanhatalo

yliopiston kamppaillessa vähenevistä määrärahoista
on myös muiden yksiköiden, yhteisöjen aika herätä
kantamaan entistä enemmän vastuuta siitä, mitä
opitaan ja miten opitaan. Erilaisuuden hyväksyminen,
luonnon ja toisten ihmisten kunnioituksen osoittaminen sekä hyvät käytöstavat muita kohtaan ovat
kaikki ilmaista hyvää. Näiden asioiden oppiminen jatkuu
läpi elämän. Koko maailma opettaa. Meidän yhteisön
jäsenten, maailmassa olijoiden, on mahdollista vaikuttaa
siihen, että se mitä opitaan kehittää meitä.

LIITY JÄSENEKSI!
Pihlajamäki-seura pitää pihlisläisten puolta,
seuraa alueen kehitystä, järjestää rentoja
kaupunginosatapahtumia ja tekee yhteistyötä
muiden paikallisten toimijoiden kanssa.
Tervetuloa jäseneksi: www.pihlajamaki.info >
Pihlajamäki-seura > Jäsenyys tai sähköpostitse:
pihlajamakiseura@gmail.com. Jäsenmaksu on
10 euroa.
Tykkää Pihlajamäki-seurasta: www.
facebook.com/pihlajamakiseura

Pihliksen parhaaksi vuodesta 1964.

Helsingin Uuden yhteiskoulun biologian ja maantieteen
opettajat, konkari Liisa Laaksonen ja oppilaitoksen tieto- ja
viestintätekniikastakin vastaava Antti Miettinen, hyödyntävät
Pihlajamäen viheralueita opetuksessaan. On antoisaa seurata
nuppujen puhkeamista kukkaan – ja lasten kasvamista
nuoriksi aikuisiksi.
Liisa:
Huikka on kodikas koulu. Peruskoulun yläluokkalaisia ja lukiolaisia on yhteensä 500, ja tunnemme kaikki näöltä.
Koulurakennus on valoisa ja pelkistetyn kaunis, kuten koko
Pihlajamäki.
Antti: Meillä on kuvataidelinja ja käytävillä vaihtuvia taidenäyttelyjä. Aivan upeita töitä!

Mä olen asunut lapsesta asti Pihlajamäessä – tai
olen vuorotellut Vallilan ja Pihliksen välillä. Molemmissa olen
opettanut, ja aina on ollut kävelymatka työpaikalle. Nyt saan
suunnata töihin viihtyisää viherreittiä pitkin. Kotikulmilla liikkuessa on mukava tervehtiä oppilaita ja vanhempia. Seiskaluokkalainen saattaa tulla ilmoittamaan, että ”sä opetit
mun iskää”.
Antti: Minäkin saan nauttia luontoelämyksistä työmatkalla Oulunkylästä. Voin vaikka seurata taimenten uiskentelua Longinojassa.
Liisa:

Liisa: Pihlis on mainio oppimisympäristö. Retkeilemme paljon lähiluonnossa. Myös rakennettu miljöö on mielenkiintoista; kotiseutuoppihan sisältyy maantietoon.
Antti: Vantaanjoki on hieno ja luonto kaikkiaan monimuotoista.
Liisa:
Meiltä löytyy myös ainutlaatuinen geologinen nähtävyys: Pohjoismaiden vanhimmat hiidenkirnut!

Nykynuoret osaavat kommunikoida
Liisa:
Oppilaat ovat nykyisin välittömämpiä, vuorovaikutus sujuu heiltä paremmin kuin ennen. Yläkoululaiset ovat
kivassa iässä: Aloittavat seiskat ovat vielä lapsia, ja kasilla
voi iskeä hurrikaanimainen murrosikä. Ysin päättyessä on
kehitytty valtavasti!
Antti: Nuoret ovat syvällisiä pohdiskelijoita. Tunnilla käydään eettisiä keskusteluja vaikkapa siitä, mitä saa syödä.

Antti: Työn tähtihetkiä on, kun pääsee näkemään, että oppilas puurtamisen jälkeen oivaltaa jonkin asian.
Liisa: Raskasta on, jos huomaa, että oppilas voi huonosti.
Antti: Onneksi meidän koululla on hyvät resurssit auttaa;
voi heti ohjata nuoren juttelemaan tilanteestaan.
Liisa: Olen vähän huolissani siitä, että lukiolaisista on tullut lyhytjänteisempiä. Opiskeluun keskittyminen katkeaa, kun
puhelimesta on ihan pakko vilkaista joku tärkeä asia.
Antti: Kännykän hapuilu on osin tiedostamatonta. Itsesäätely on nuorilla vielä vaikeaa.

Kohti kokeellisempaa oppimista
Liisa: Uusi opetussuunnitelma korostaa oppilaan aktiivista
roolia. Nuoret tuottavat itse oppimateriaalia ja ovatkin taitavia etsimään tietoa netistä.
Antti: Informaatiotulvan äärellä on tärkeää ohjata nuoria
lähdekriittisyyteen. Ja jotta voi olla kriittinen, pitää olla tietopohjaa. Siksi kirjat säilyvät opetuksessa: niihin ovat asiantuntijat koonneet luotettavat faktat oppimisen perustaksi.
Liisa: Herbario tekee paluun, ja sen voi toteuttaa perinteisesti tai digikasviona.
Antti: Kartoitimme koulun lähipuistossa roskiksia kännykän gps-paikannuksen avulla. Tällaista älylaitteita hyödyntävää, luokkahuoneesta ulos suuntautuvaa työskentelyä tulee jatkossa enemmän.
Liisa:

sisällöt.

Tieteenalat kehittyvät ja sitä myöten oppiaineiden

Antti: Biologiassa ja maantiedossa käsitellään laajoja ja
merkittäviä ajankohtaisia asioita kuten ilmastonmuutosta ja
väestönliikkeitä. Toivon, että pystyisin omalta osaltani kasvattamaan nuorista vastuuntuntoisia ihmisiä.
Liisa: Ja olisihan se ihanaa, jos saisi synnytettyä luonnonrakkauden nuoren sydämeen.

Milja Parviainen

www.facebook.com/pihlajamakiseura
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Hyvästit pulpeteille
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Avoimet ovet koulussa
Ala-asteella on avoimet ovet koko viikon 23.–27.1.
Opastetut kierrokset remontoiduissa tiloissa
klo 15 ja 16. Kaikki tervetuloa!

Kuva: Jenni Turunen

Peruskorjattu Pihlajamäen
ala-aste on moderni koulu,
jossa kaikki tilat ovat
oppimisen tiloja.

3A-luokan opettaja Johanna
Tiihonen ohjeistaa lapsia
hiilipiirroksen teossa.

Kesällä 2015 aloitettu Pihlajamäen
ala-asteen peruskorjaus on valmis ja
viimeisetkin tilat vapautuivat remontista marraskuussa.
Peruskorjaus toteutettiin kahdessa
osassa. Suurin työ tehtiin ensimmäisessä vaiheessa, toiseen vaiheeseen jäi
alkuopetussiiven, pääaulan ja liikuntasalin uudistaminen.
– Suunnittelun taustalla oli uuden
opetussuunnitelman ajatus siitä, että
kaikki tilat ovat oppimisen tiloja, kertoo peruskorjauksen pääsuunnittelija,
arkkitehti Jaakko Haapanen Helsingin
kaupungin rakennusvirastosta. Tämä
näkyy luokkien väliin lisätyissä ovissa,
jotka mahdollistavat luokkatilojen yhdistämisen yhdeksi isoksi oppimistilaksi.
Myös muita koulun tiloja voi hyödyntää opiskelussa: esimerkiksi osa
ruokalasta on rajattavissa liukuovella luokkatilaksi, jossa on valkokangas,
projektori ja muita opetusvälineitä.

Vanhaa tunnelmaa,
modernia tekniikkaa
Koulurakennus on arkkitehti Lauri Silvennoisen suunnittelema ja se on rakennettu vuonna 1965.
– Peruskorjauksessa haluttiin säilyttää rakennuksen alkuperäinen henki ja
ilme, kertoo Jaakko Haapanen. Rakennus on Museoviraston suojelema, mikä
piti huomioida korjaustöissä.
Vanhaa ilmettä oli helppo säilyttää,
sillä rakennus on suunniteltu alun perin toimivaksi. Esimerkiksi ilmanvaihtolaitteille oli valmiit paikat piilossa kalusteiden päällä, luontevasti vanhassa paikassa.
Kalusteratkaisuissa haluttiin myös
kunnioittaa 60-luvun henkeä. Ennen
remonttia kaapinovien rivat otettiin

talteen ja entisöitiin. Luokkien kaapeissa ja niiden liukuovissa 60-luvun henki on säilynyt hyvin. Myös valaisimet
entisöitiin niin, että vanhojen kuorien
sisällä on nyt uudet led-lamput.
Alkuperäinen 1960-luvun värimaailma oli yksinkertaisen musta-harmaavalkoinen. Sitä päivitettiin nykykoululaisten maailmaan sopivammaksi värikkäillä kalusteilla ja tekstiileillä.

Ei ikävä pulpetteja
– Pyöreitä, kolmioita, suorakulmioita,
luettelevat innokkaat 3A-luokan op-

pilaat uusia pöytämalleja. Luokissa ei
ole enää perinteisiä pulpetteja vaan
erimuotoisia ja -kokoisia pöytiä. Oppilaat työskentelevät paljon ryhmissä, joten helposti siirrettävät ja yhdisteltävät kalusteet ovat käytännöllisiä.
Kukaan ei ikävöi myöskään vanhoja
tuoleja, sillä uudet värikkäät tuolit
tuovat luokkaan iloisen ilmeen.
– Parasta on, että istumapaikkaa voi
vaihtaa vaikka joka päivä! Välillä voi
istua yksin ja välillä kaverin vieressä,
iloitsevat 3A:n oppilaat.
Jenni Turunen

Pihlajamäki sai remontissa nimikkoverhot. Koulun Ikkunoissa on nyt
kauniit Vallilan verhot, joita koristavat pihlajamäkeläisille tutut maisemat.
Sisustusarkkitehti Markku Liukkonen ehdotti Vallilalle Pihlajamäki-kuosin
suunnittelua vanhojen valokuvien pohjalta. Vallilassa innostuttiin ideasta ja
Pihlajamäessä asunut suunnittelija Riina Kuikka suunnitteli kuosin.

Gallup

Muistellaan
kouluaikaa
1 Varhaisin
koulumuistosi?
2 Parasta koulussa oli?
3 Kouluajalta mieleen
jäänyt henkilö?

Virpi Salonen
o.s. Kaivola

Ida Salonen

54 v

28 v

1 Voi sitä ensimmäisen
koulupäivän
dokumentointia! Minä
ja ystäväni Karolina ja
Juha saimme pysähtyä
koulumatkalla vähän
väliä, kun äitimme
halusivat ottaa valokuvia
edestä ja takaa. Vielä
pikkupihan nimenhuudon
jälkeenkin jonossa
seistessämme kamera
lauloi.
2 Liikunta ja käsityöt!
Ala-asteella oli teline

voimistelukerho.
Huikassa valitsin
ainoana tyttönä puutyöt
valinnaiseksi.

3 Meillä oli sama
luokanope koko alaasteen: Jukka Niiranen.
Nykyisin ollaan Fbkavereita, minä
kun olen järkännyt
luokkatapaamisia. Vuosi
sitten juhlistimme
ekaluokan alkamisen
20-vuotispäivää.

1 Vuonna 1969 Pihlaja
mäen kansakoulua
käytiin kahdessa
vuorossa. Äiti ilmoitti
minut ekaluokalle
iltavuoroon ja saattoi
kouluun. Oli kivaa kun
aamuisin sai nukkua
pitkään.
2 Luokasta koottiin
viikottain vaihtuva
näytelmäryhmä.
Saimme harjoitella
välitunnit jännittävässä
varastohuoneessa

itse keksimäämme
näytelmää; perjantaina
se esitettiin koko
luokalle.

3 Olin ihastunut
luokkakaveriini Tomiin.
Hän kirjoitti minulle
laulun, mutta olen
hukannut paperin,
jossa laulun sanat
olivat. 4-luokan jälkeen
vaihdoin koulua Puksuun
enkä nähnyt Tomia enää
koskaan.

P-P Varpanen

38 v

1 Opettajan jyrähdys:
”Nyt riittää! Pasi-Pekka
tänne etupulpettiin ja
Mikko sinne taakse.”
Ekaluokalla ystävystyin
Nakun kanssa, ja meillä
vissiin piisasi juttua
välitunnin lisäksi
oppitunnillakin.
2 Kaverit! Kavereita tuli
paljon sekä ala-asteelta
että Huikasta, ja monien

kanssa pidetään yhteyttä
ja tavataan edelleen.

3 Ala-asteen
luokanopemme
Liisa Virtaranta piti
sulkapallosta ja
muistakin pallopeleistä.
Hän saattoi ex tempore
päättää, että jätetään
kirjat pulpettiin
ja painutaan ulos
pelaamaan pesäpalloa.
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www.pihlajamaki.info

Talo nuorelle taiteelle

Kuva: Pukinmäen taidetalo

Jouluvinkki

Joka viikko monta pientä akro-

baattia matkaa eri puolilta Pihlajamäkeä Erkki Melartinin tielle.
Siellä, Pukinmäen taidekoulussa,
he treenaavat ilma-akrobatiaa,
jongleerausta ja klovneriaa. Pihliksestä mennään Puksuun harrastamaan myös teatteria, tanssia ja kuvataiteita.
Pukinmäen taidekoulu on
joutunut toistuvasti taistelemaan olemassaolostaan. Keväällä 2015 kiinteistövirasto kertoi nostavansa roimasti vuokria ja uhkasi vuokrata tilan ulkopuolisille. Kättä väännettiin
vuoden verran. Lopulta neuvottelut johtivat mahdollisuuteen
ostaa nykyinen liikuntasali sirkuskoululle.
– Nuori Taide -säätiö ostaa ja
remontoi liikuntasalin lainarahalla. Siihen vaadittavan omarahoitusosuuden kokoaminen

Topi Kairenius vokkasi hunajamarinoituja porvoolaisia kotisirkkoja. Tarjolla oli myös savustamalla kuivattuja zimbabwelaisen
mopane-perhosen toukkia.

Taidetalon
toimintamahdollisuuksia
voit tukea lahjoittamalla
Nuori Taide -säätiölle, tili
FI2580001171373575.
www.taidekoulut.fi

Sirkusopetus on Pukinmäen taidekoulun sielu. Malmitalolla
nähdään 8.–11.12. mm. neljä joulusirkusta ja Lumikuningatarnäytelmä.

on kuitenkin vielä kesken. Siksi aloitimme alkusyksystä tukimaksukampanjan, johon taidekoulun lasten vanhemmat
ovatkin ilahduttavasti osallis-

Johtokiventie 8 tyhjenee
Olipa kerran yleishyödyllinen asunto-

Ötökkäruoka
on ekoteko
Marraskuinen tuisku ei estänyt Viikin kirjaston luentotilaa täyttymästä, kun Topi Kairenius esitelmöi hyöteissyönnistä.
Hyönteiskokki mainitsi omiksi suosikeikseen argentiinanto
rakan, jossa on joulukinkkumai
nen aromi sekä muurahaisen,
joka tekee ruoka-annoksesta
jäljittelemättömän hapokkaan
ilotulituksen. Helpoin tapa lähestyä hyönteisruokaa on neutraalin makuinen hyönteisjauho,
jota voi lisätä melkein kaikkeen
kokattavaan. Hollannissa kaupoista saa hyönteisjauhoa sisältäviä hampurilaispihvejä ja muita eineksiä.

Teurastuksen eettisyys – kivu
ton kuolema luonnollisen horrokseen vaipumisen kautta pakastuksessa – on saanut monen
kasvissyöjän kääntymään “entovegeksi”.
Hyönteiset kuuluvat kahden
miljardin ihmisen päivittäiseen
ruokavalioon. Länsimaissa
hyönteisiä pidetään tulevaisuuden ruokana. Kaireniuksen tarjoilemien maistiaisten ennakkoluulottomasta vastaanotosta
voi päätellä, että jos lainsäädäntö sallisi hyöteisruoan myynnin
Suomessa, tulevaisuus olisi jo
täällä.
Milja Parviainen

Hyönteisruoan ravinto-

arvot ovat erinomaiset,
ja ekologinen hyötysuhde verrattuna
lihantuotantoon on omaa
luokkaansa.

rakennuttaja Vuokra-asuntojen
tuotanto ja rahoitus, joka rakennutti Pihlajamäkeen Johtokiventie 8:n.
Asukkaat muuttivat sen 63 huoneistoon kevättalvella 1988, jolloin myös
itse muutin Pihlajamäkeen.
Myöhemmin Vatro sulautui Satoon,
jota ei voi kutsua yleishyödylliseksi
yhtiöksi. Tänä keväänä Johtokiventie
8:n asukkaat saivat yllättäen kirjeen,
että Sato irtisanoo kaikki vuokrasopimukset rakennukseen suunnitellun peruskorjauksen vuoksi. Koska
koko ajan on huoneistoja korjattu,
asukkailla ei ollut mitään ennakko-

ajatusta siitä, että Sato oli tällaista
suunnitellut.
Kesän ja syksyn aikana osa Johtokiventie 8:n asukkaista on jo muuttanut
pois – kuka minnekin, osa lähemmäksi ja osa kauemmaksi. Monet
lapsiperheet ovat halunneet muuttaa
lähialueille, että lapset voivat jatkaa
samoissa kouluissa. Yksi viihtyisä
asuinyhteisö Pihlajamäessä on hajoamassa. Tammikuun loppuun mennessä
kaikki muutamme pois, eikä meistä
kovin moni elä Pihlajamäessä onnellisena elämänsä loppuun asti.
Vesa Koskela

MEYTEEN
I
P
N
E
V
L
A
IINIA T

D-VITAM

ISOT KAMPANJAPAKKAUKSET

NYT HUIPPUEDULLISESTI
PIHLAJAMÄEN APTEEKISTA!

Devisol
20 ug
230 tabl.

13,50
SALAATTI/
PATONKIPISTE
PIHLAJAMÄESSÄ

Devisol
50 ug
230 tabl.

18,50

Tarjoukset voimassa 5.12. asti

Meiltä Bonusta S-Etukortilla itsehoito-ostoksista.
Ei koske lääkkeitä.

OSTARIN KULMALLA,
RAPAKIVENTIE 2

Avaamme ark. klo 6.00
Toimitus/nouto MaTaPuPu-alueella.
Hoidamme myös kokoustarjoilut.
Myös pitopalvelu.
nina.haaksikari@pp.inet.fi 040-508 1012

tuneet, toiminnanjohtaja Sirpa Kivilaakso sanoo.
Vaikka sirkussali voidaan ostaa, muitakin haasteita riittää.
Kiinteistövirasto irtisanoi tai-

Pihlajamäen ostoskeskus , Meripihkatie 3, 00710 Helsinki
www.pihlajamaenapteekki.fi

Palvelemme ma–pe 8.00–18.30 ja la 9–14

dekoulun Unikkotiellä olevan
rakennuksen vuokrasopimuksen viime kesänä, sen alkuperäisen ”taidetalon”.
– Ellei muuta ratkaisua löydy,
joudumme lähtemään näistä
peruskorjaamistamme tiloista syksyllä 2017 ja teatteri- ja
kuvataiteen opetus on vaarassa loppua.
Pukinmäen taidekoulu on
harvoja lasten ja nuorten monitaiteisen taideopetuksen tarjoajia koko Helsingissä.
Päivi Seikkula

Leijonat
hyvänteossa
Pihlajamäen Leijonat toteuttivat marraskuisen Nenäpäivä-keräyksen Malmin Novalla;
tuottoa lippaisiin kertyi 1342 euroa. Seuraavaksi varoja kerätään Punainen Sulka
-kampanjan puitteissa. Suomen itsenäisyyden
juhlavuoden tiettävästi suurimman varainkeräyskampanjan teemana on ”Tue nuorta itsenäisyyteen”.
Leijonakuskit autoineen hakevat Viikin
Prismasta ja Pihlajamäen S-Marketista ylijäämäleipää ja -vihanneksia jaettavaksi Kirkon
tilassa toimivaan asukaskahvila ”Ostarin
Onneen”. Toiminta alkoi vuonna 2010 ja
on jatkunut säännöllisesti tiistaiaamuisin
kesäkauden taukoja lukuun ottamatta.

Muista läheisiäsi
Aurinkolan lahjakortilla!
Pihlajamäen ostoskeskus
Meripihkatie 3, 00710 Helsinki
040 727 0435
www.aurinkola.fi
facebook.com/aurinkola.fi


Ammattitaitoista hiuspalvelua
arkeen ja juhlaan koko perheelle
Pihlajamäen ostarilla
Ajanvaraukset: 050 4070 003
Ma suljettu
Ti–pe klo 10–18
La klo 9–15

www.pallopaa.net
facebook.com/pallopaapihlis
VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA:
DS Mega Finish Hairspray
hajusteeton hiuslakka 750 ml

10€/kpl

(norm. hinta 24,90€) Voimassa 31.1.2017 asti

www.facebook.com/pihlajamakiseura
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Kuva: Elisa Gylling

PARTIOLIPPUKUNTA
AARNIVALKEAT

Toiminta jatkuu loppiaisen
jälkeen – uudet ja vanhat
partiolaiset tervetuloa! Kaikkiin
ryhmiin mahtuu mukaan.
Lisätietoa www.aarnivalkeat.fi
ja aarnivalkeatry.blogspot.com

Arkkitehtuurimuseon sivuilla on julistettu kuvakilpailu, jossa haetaan
1960-luvun arkkitehtuurin kauniita, säilyneitä yksityiskohtia. Ja niitähän
Pihlajamäessä riittää! Kilpailuun voi osallistua jakamalla ottamansa kuvan
1960-luvun yksityiskohdasta Twitterissä tai Instagramissa hashtagilla #60sBeauty.
Kuvista tulee säilyttää myös iso kuvakoko. Pääpalkintona on yö kahdelle
1960-luvun hotellissa ja joka kuukauden voittaja palkitaan kirjapalkinnolla.
Osallistumisaikaa on 16.2.2017 asti. Lisätietoa: 60-luku.fi/60sbeauty.

#60sbeauty

Kevään 2017 Tapahtumia ja toimintaa

Kuva: Pietinen / Arkkitehtuurimuseo

VIIKIN KIRJASTO

• Satutunti 19.1. alkaen
torstaisin klo 9.30, sekä myös
17.1. alkaen joka toinen tiistai
klo 18.
• Novellikoukku joka
kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 17.30–19.30.
• Lukupiiri 15.2. alkaen.
• Lautapeli-kerho, ajat tulevat
nettiin www.helmet.fi/viikinkirjasto
• Lainan päivä 8.2. klo 14–16
vinkkaustori, klo 17–19.30
Tutustu Wikipediaan –
opetusta Wikipedia-artikkeleiden kirjoittamiseen.
• Lukuvalmentaja-palvelu,
ajanvaraus: viikinlukuvalmentaja@hel.fi tai 09 310 85071.
• Helmikuusta alkaen Digitalkkari auttaa tietotekniikkaongelmissa ajanvarauksella.
PÖYTÄLÄTKÄN SM-KISAT

Helsingin Uuden yhteiskoulun
juhlasalissa 21.–22.1.
Lisätietoa kisojen lähestyessä:
www.poytajaakiekko.fi

PUKINMÄEN TAIDETALO

Kevätesitykset 28.–29.4.
Malmitalolla: sirkuskokonaisuus Matto.
LÄHIÖLIIKUNTA

• Elämyksiä, yhteishenkeä,
kuntoilua, iloa ja ystäviä!
Liikuntapassilla 20 e/kausi,
passin saa käteisellä Pihlajamäen lähiöasemalta.
• Liikuntainfo 9.1., 6.2. ja 6.3.
klo 13.30–14 Lähiöasemalla
• Ohjematarjonta:
www.hel.fi/lahioliikunta
MLL PIHLAJAMÄKI

PIHLAJAMÄKIPIHLAJISTON
ELÄKELÄISET

• Kerho kokoontuu 16.1., 30.1.,
13.2., 27.2. (laskiaistapahtuma),
13.3. (kevätkokous), 27.3.,
10.4., 24.4. ja 8.5. (kevätjuhla)
klo 10.30 Pihlajamäen nuoriso
talolla.
• Kerhopäivien väliin jäävät
maanantait musiikki- ja kuntoliikuntaa Nuorisotalon salissa
klo 10.30–12.

Kuva: Minna Nykänen

• Perhekahvila Lp Maasälvässä
keskiviikkoisin klo 10–12 ja
Lp Salpausselässä torstaisin
klo 10–12.
• Lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kirpputori 19.3. klo
10–13 Pihlajiston ala-asteella.
• www.pihlajamaki.mll.fi,
Facebookissa MLL Pihlajamäen
paikallisyhdistys

Värikkäämpi, iloisempi, hienostuneempi.1960-luvun suomalaista arkkitehtuuria
Arkkitehtuurimuseossa (Kasarmikatu 24) 19.2.2017 asti. Lisätietoa: 60-luku.fi ja mfa.fi

Pihlis on museokamaa
Arkkitehtuurimuseon

syysnäyttely tempaa kävijän
matkalle 1960-luvun Suomeen.
Näyttelyssä esitellään Pihlajamäkeä ja muita 60-luvun
aluerakentamiskohteita eri
puolilla Suomea, ostareita,
betonikirkkoja ja kokeilevaa
rakentamista. Näyttelyvieras
voi lepuuttaa jalkojansa pallotuolissa ja muissa ajan klassikoissa. Varsinkin Hakan taloissa

asuville ehkä mielenkiintoisinta
antia ja ajankuvaa on Risto
Jarvan ohjaama, Hakalle tilaustyönä tehty n. 20-minuuttinen lyhytelokuva Parempaan
asumiseen (1968). Myös
Hakaniemen Ympyrätalon
rakentamisesta kertova lyhäri
on mielenkiintoinen.
Näyttelystä saa hyvän
yleiskuvan 60-luvun raken-

nusarkkitehtuurista. Vähän
perusteellisemmin Pihlajamäestä ja muista ajan arkkitehtuurin ikoneista, 1960-luvun
alun uudesta estetiikasta ja
vuosikymmenen lopun lähiökritiikistä kertoo museossa
myynnissä oleva näyttelykirja Värikkäämpi, iloisempi,
hienostuneempi: näkökulmia
1960-luvun arkkitehtuuriin.
Lassi Lager

Lempipaikkani

PIHLAJISTO

Meiltä Fresto Cafe Pihlajistosta saat laadukkaita Scanburger hampurilaisia, muhkeita hot dogeja ja herkullisia
täytettyjä leipiä.

Oma kotipiha
Mieluisin paikka Pihlajamäessä on oma piha
Liusketie 6:ssa. Kaikkina vuodenaikoina. Olen
asunut talossa jo melkein 30 vuotta. Kun kiipeän
jyrkkää mäkeä ylös pihaan, hyvä olo valtaa mielen,
olen tulossa kotiin. Piha kuitenkin muuttuu koko
ajan: puita kuolee ja uusia tulee tilalle, ja kukkalaatikoiden istutukset vaihtuvat vuosittain. Lapset
kasvavat ja vanhempi polvi istuu pihakeinussa. Parempaa pihaa ei mielestäni ole
koko Helsingissä. Täältä ei haluta lähteä mihinkään.
Aune Greggas, ADRA Finland -säätiön Nepalin terveysprojektin projektisihteeri

Meillä on tarjolla erilaisia Lavazza kahveja sekä suolaisia
ja makeita kahvin kanssa nautittavia herkkuja.
Voit ostaa meiltä myös erilaisia juomia, makeisia ja pientä naposteltavaa sekä autotarvikkeita.
Tervetuloa tutustumaan!

Pihlajanmäen laboratorio palvelee
28.11.2016 alkaen vain ajanvarauksella

PIHLAJISTONTIE 2, HELSINKI | 044 231 8711
MA-PE 6.00-22.00, LA-SU 8.00-22.00

Ajan voi varata osoitteesta www.huslab.fi
tai puhelimitse 09 471 86800
(Puhelinpalvelu palvelee ma–pe 7.30 – 15.30.)

•

INR-näytteenottoon voi tulla ilman ajanvarausta ma–to klo
12–13. Muina aikoina vain ajanvarauksella.

•

Tiesithän, että voit vapaasti valita itsellesi sopivimman
HUSLABin toimipisteen. Osa laboratorioista on auki myös iltaisin
ja lauantaisin.

8

3/2016

www.pihlajamaki.info
Kuva: Kari Paljakka

Kohtaamis- ja tapahtumapaikka
pihlajamäkeläisille
Pihlajamäen lähiöasema

Liusketie 3 A, 00710 Helsinki
Avoinna: ma klo 10–16,
ti–to klo 9–16, pe klo 9–15
Lähiöasema on kiinni 5.12. ja
19.12.–1.1.
Avaamme 2.1.2017 klo 10.
Kieliryhmät jatkuvat 10.1. alkaen

Tilavaraukset ja lisätietoja:

09 3104 1010

Aluetyöntekijä

Satu Punju
09 3106 2575,
satu.punju@hel.fi

www.pihlajamaki.info > Lähiöasema
www.facebook.com/PihlajamaenLahioasema
pihlajamaen.lahioasema@hel.fi

Viikko-ohjelma

Pihliksen lauluryhmä harjoittelee maanantai-iltaisin Lähiöasemalla. Seisomassa lauluryhmän vetäjä
Yusuf Albekoglu, edessä oikealla Ile Jorasmaa.

Laulu kuuluu kaikille
– Laulurepertuaarimme on jo aika
laaja – noin kaksikymmentä laulua.
Repertuaarin puolesta voimme lähteä
esiintymään tilaisuuteen kuin tilaisuuteen lyhyelläkin varoitusajalla.
Harjoituksissa kerrataan repertuaaria ja harjoitellaan uusia lauluja.
– Pihliksen lauluryhmään voi liittyä
kuka tahansa, sanoo Yusuf. Aikaisempaa laulukokemusta ei tarvita. Oma haluaminen on tärkeintä. Olemme mata-

Kuva-arvoitus

Mikä ja missä?
Lähetä vastauksesi 9.12. mennessä
yksityisviestinä Pihlajamäkiseuran Facebook-sivulta www.
facebook.com/pihlajamakiseura tai
sähköpostitse pihlajamakiseura@
gmail.com.
Oikea vastaus paljastetaan
seuran Facebook-sivulla. Kaikkien
oikein vastanneiden kesken
arvotaan pirteä Pihlajamäki-paita.
Otamme voittajaan henkilökohtaisesti yhteyttä.

Keskiviikko

Jälkiviisaat, keskustelua
ajankohtaisista aiheista

Leivänjako
(saanti- ja kuljetusvarauksella)

10–14

17.30–19.30

Käsitöitä ja askartelua

Lähiöaseman toiminnassa musiikilla on tärkeä osuus: Lähiksellä saa ilmaista
musiikin yksityisopetusta niin soitossa (piano, kitara, basso) kuin laulussa.
Musiikkihuoneessa jammaillaan tiistai-iltapäivisin ja kahvilan piano soi monta
kertaa viikossa ex-tempore – kaikkien iloksi.
Pihliksen lauluryhmä on kokoontunut Lähiksellä jo yli viiden vuoden
ajan. Aktiivisia jäseniä ryhmässä on
kymmenkunta. Maanantaisin harjoituksissa käy keskimäärin 7–8 henkeä.
– Keikoilla Pihliksen Lauluryhmä on
yleensä 10-jäseninen. Kaikki tulevat
paikalle kun on keikka, sanoo Lähiksellä parastaikaa musiikinohjaajana toimiva Yusuf Albekoglu. Myös ne jotka
käyvät hiukan harvemmin harjoituksissa. Keikkoja arvostetaan.

Maanantai

10–11

16.30–18.30

Lupa laulaa
Ilkka ”Ile” Jorasmaa on laulanut ryhmässä kaksi vuotta.
– Meillä on hauska porukka ja aina
on kivaa yhdessä, sekä esiintyessä että
harjoitellessa uusia lauluja. Paljon tässä saa nauraa – ja kunnolla. Välillä lauletaankin, kertoilee Ile salaviisaaseen
tyyliinsä ja jatkaa: Suomalaiseen luontoon kuuluu, että mää en ole mitään ja
muut on parempia. Kuorossa laulaessa tuosta asenteesta pääsee irti. Kaikki ovat täällä samalla viivalla eikä joukosta tarvitse erottua.
Ile on huomannut, että kun yksi lähtee
rohkeasti laulamaan niin muut uskaltavat helpommin tulla mukaan.
– Irti päästäminen, laulamisen luvan antaminen itsellensä on opittavissa. Parempi ottaa riski virheitä pelkäämättä kuin laulaa varovasti ja säästellen, vahvistaa Yusuf ja innostuu pohtimaan laulamista yleisemmin: Vastustan sellaista ajatusta, että jotta saisi
laulaa pitäisi hallita laulutekniikka täydellisesti. Kaikkien pitäisi laulaa. Laulaminen tekee hyvää sekä fyysisesti että
psyykkisesti. Jokainen, joka on laulanut,
tietää, että laulamista seuraa hyvä olo.
Laulaminen ei ole mikään osaavien ammattilaisten etuoikeus, vaan se kuuluu
meille kaikille.
Kari Paljakka

Jos laulaminen tai
musisointi yksin
tai yhdessä kiinnostaa,
niin ota yhteyttä
pihlajamaen.lahioasema@
hel.fi tai tule Lähikselle
käymään.

Draamaryhmä harjoittelee

Torstai

Pihliksen lauluryhmä
harjoittelee

10.30–12

Tiistai

11–12

Englannin kielen
keskusteluryhmä, vetäjänä
Tuula Aiso

12–15

11–12

lan kynnyksen ryhmä. Kukaan ei tule
sinulle sanomaan, että laulat väärin.
Ryhmämme on lämminhenkinen ja
harjoitukset ovat hyvin vapaamuotoisia tilaisuuksia. Puheensorina on semmoinen, että minun pitää välillä keskeyttää toteamalla, että hei, lauletaan
taas välillä…

9–

Karaoke

Englannin kielen 2. keskustelu
ryhmä

12–13

Kädentaitoja vaihtuvalla
teemalla

13–16

12–13.15

Ruotsin kielen keskusteluryhmä, 13–14
Kirjallisuuspiiri, joka kuukauden
vetäjänä Tuula Aiso
12–15
1. torstai
Lasten ATK. Tule tekemään
Perjantai
myös läksyt!
Avoin musahuone. Tervetuloa
jammailemaan.

Bingo!

12–15

Kuvataidekerho

Lähiöaseman palvelut
Cafe Lähiö avoinna aina Lähiksen aukioloaikoina. Tarjolla on

edulliset kahvit ja lämpimäiset mukavassa seurassa.

Käytettävänä tietokoneita, ilmainen wifi-yhteys, sekä
tietokoneen käytön opastusta. Kopiointi- ja tulostuspalvelu
pientä maksua vastaan.
Musiikkihuoneessa kosketinsoittimet ja kitaroita. Mahdollisuus
saada myös ilmaista soitto-, laulu- ja musiikinteoriaopetusta!
Tule juttelemaan musiikkiohjaajan kanssa.
Käytettävänä ompelukoneita ja saumuri: ota omat langat
mukaan ja tule ompelemaan. Ammattiompelija avustaa.
Ompelijamme tekee myös pieniä korjausompelutöitä korvausta
vastaan.
Lähiöaseman voi varata ilta- ja viikonloppukäyttöön esim.
perhejuhliin tai kokouksiin. Kysy lisää 09 3104 1010.

ATK-tuki
Lähiöaseman ATK-vastaavat opastavat kaikenikäisiä
tietokoneiden käytön alkeissa ja vaativissakin tehtävissä. Apua
saat arkipäivisin, oli ongelmasi sitten sähköinen asiointi verkossa,
verkkopankin käyttö tai kuvan editoiminen. Puhdistamme ja
uudelleen asennamme myös vanhat kannettavat; tuo koneesi
näytille. ATK-tuki tekee myös kotikäyntejä; palvelu on tarkoitettu
ensisijaisesti liikuntarajoitteisille ja ikäihmisille.
Kysy lisää 09 3104 1010.

