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Tulikansa esittää tulisirkusta elävän musiikin säestyksellä. Inst-
rumentteina käytetään rumpuja, trumpetteja sekä muita palavia 
rytmi-instrumentteja. 

Esityksessä käytetään useita eri välineitä: pitkiä ja lyhyitä kep-
pejä, keiloja, ketjuja, naruja, palloja ja lisäksi erikoisefektejä. 

TERVETULOA KOKO PERHEEN VOIMIN!

Tapahtuman järjestää Pihlajamäen aluetyö.

Pihlajamäen 
perinteinen puurojuhla 
keskiviikkona 14.12. 
klo 17.30 – 19.00.

Järjestäjinä Pihlajamäen nuorisotalo, 
LP Maasälpä, Pihlajamäen kirkko ja 

Pihlajamäen aluetyö.

OHJELMASSA piparkakkujen leivontaa, joululau-
luja, askartelupaja ja jouluisia myyntipöytiä se-
kä tietysti makoisaa joulupuuroa. Tule nauttimaan 
yhdessäolosta ja joulun tunnelmasta koko per-
heen voimin ja tapaamaan Joulupukkia ja kuunte-
lemaan Kalliolan viihdeorkesteria. Vapaa pääsy!

Uudenvuoden iloittelua 
31.12. klo 20–21 
ostoskeskuksen päädyn uudella torialueella!
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Avoin 
kutsu

Pihlajamäen 50-vuotisjuhlavuoden 

AVAJAISJUHLA
ämä kutsu on avoin kai-
kille Pihlajamässä ennen, 
nyt ja tulevaisuudessa 
asuville ja toimiville hen-

kilöille sekä muille Pihlajamä-
en ystäville ja naapureille. Eril-
lisiä kutsuja ei lähetetä kenel-
lekään, mutta kaikki ovat sydä-
mellisesti tervetulleita. Juhlaan 
mahtuu 350 henkilöä ja paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä.

Rehtori Jukka Hirvonen toivottaa avajaisjuhla-
vieraat tervetulleiksi.

Tervetuloa torstaina 19.1.2012 Helsingin Uudelle Yhteiskoululle, 
Lucina Hagmanin kuja 4:ään

• Sähköpostilla
pihlajamaki2012@gmail.com, jolloin 
merkitse viestikenttään ”Avajaisjuhla 
19.1.2012”. 

Merkitse viestin sisältöön osallistu-
jan/osallistujien nimi/nimet ja mainin-
ta, onko aikuinen vai lapsi. Kerro myös, 
jos haluat nauttia kakkupalasi ilman 
gluteenia tai maitoa.

• Paperilapulla, 
pudottamalla sen Pihlajamäen lähiö-
aseman, Liusketie 3, postiluukusta tai 
laittamalla sen Pihlajamäki-seuran 
postilaatikkoon, joka on Lähiöasemalla.

VOIT ILMOITTAUTUA JUHLAAN:

Juhlan järjestää: Pihlajamäki-seura ja 
Helsingin kaupunginmuseo

Tilat tarjoaa: Helsingin Uusi Yhteiskoulu
Kakkukahvit kustantaa: 

Helsingin kaupungin lähiöprojekti

Kuva: Vesa Koskela

 Mausteopastus 
ti 13.12. ja la 17.12. klo 13 
Mausteet kuuluvat jouluun. 
Gardenian trooppisessa puu-
tarhassa kasvaa runsaasti tut-
tuja maustekasveja. Opastetul-
la kierroksella tutustutaan tut-
tuihin ja vähän tuntematto-
miinkin mausteisiin sisäänpää-
symaksun hinnalla.

 Joulukukkatyöpaja 
ma 19.12. klo 17–19.30 
Kurssilla tehdään kukka-ase-
telmia joulukukista. Sopii sekä 
aloittelijoille että jo harrasta-
neille. Kurssimaksu 16 e + ma-
teriaalit käytön mukaan. 

Ennakkoilmoittautuminen 
Gardenian asiakaspalveluun 
p. (09) 3478 400.

Gardenian aukioloajat joulun 
aikaan löytyvät sivulta 2.

Joulun odotus
Gardeniassa

 Kuvakonsertti 
joulun sävelin ke 7.12. 
klo 18.30 
Gardeniassa pidettävässä jou-
lukonsertissa kuullaan hui-
listi, musiikkipedagogi Laura 
Rahnaston soittoa ja nähdään 
luontovalokuvaaja, energiaku-
vaaja Ritva Tiaisen valokuvia. 
Rahnasto ja Tiainen ovat vuo-
desta 2008 lähtien yhdistäneet 
musiikin ja kuvan konsertin 
muodossa. Konsertti koostuu 
tutuista jouluisista sävelmistä. 
Liput 7 e.

 Gardenian 
Joulumarkkinat su 11.12. 
klo 11–14 
Gardenian perinteisillä joulu-
markkinoilla on myynnissä mo-
nenlaista pukinkonttiin ja ko-
tiin sopivaa tuotetta. Myynnis-
sä on muun muassa käsitöitä, 
joulukoristeita, kortteja, koruja 
ja leivonnaisia. Lapsille joulu-
aiheista askartelua. Kahvilasta 
syötävää ja juotavaa. 
Vapaa pääsy.

Tilaisuuden 
loputtua 

on myytävänä 
uutta

Pihlajamäki-kirjaa.

Uudenvuoden aattona juhlavuosi alkaa Tulikansan esityksellä klo 20–21.

Kuva: Vesa Koskela
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6. vuosikerta. Vuonna 2012 ilmestyy kolme kertaa: 23.5., 5.9. ja 5.12.
Jaetaan Vartti Helsinki Pohjoisen liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti 
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista, Pihlajamäen kirkolta, 
Pihliskirppikseltä sekä Viikin kirjastosta.

Painos n. 60 000 kpl
Lehden yhteystiedot Pihlajamäen lähiölehti
  c/o Pihlajamäen lähiöasema
  Liusketie 3, 00710 HELSINKI
  pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com
Päätoimittaja  Vesa Koskela, vesa.koskela@pennaacuta.fi, 040 506 5741
Toimitussihteeri  Aura Kivilaakso
Toimittajat  Aino-Ilona Heikkinen, Tanja Railo, Päivi Seikkula  
Lähiöaseman asiat Sini Heino-Mouhu, Mia Küttner 
Kuvankäsittely Göran Nyholm
Taitto ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin
Ilmoitusmyynti  Vartti Helsinki Pohjoinen
  Puh. (09) 3508 7513, 040 570 8015
Kustantaja  Sanoma Kaupunkilehdet Oy
Julkaisija Pihlajamäki-seura ry c/o Pihlajamäen lähiöasema
  Liusketie 3, 00710 HELSINKI
  pihlajamakiseura@gmail.com
Paino  Sanomala Oy, Vantaa

Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden 

päätoimittaja

Pandan jäljillä 
– tutustu Gardeniassa pandan 
elämään 27.12.2011–8.1.2012 

Tee tutkimusmatka Gardenian troop-
piseen puutarhaan ja tutustu pandan 
elämään. Kaakkois-aasialaisten kasvien 
siimeksessä kulkee polku, jonka varrelta 
löytyy tietotauluja jättiläispandan päi-
västä ja puutarhassa kasvavista eksootti-
sista kasveista. Lapset ja lapsenmieliset 
voivat tassutella pandan jalanjäljillä si-
säänpääsymaksun hinnalla.

 LUCIAN PÄIVÄN MARKKINAT
Infokeskuksen perinteiset Lucian päi-
vän markkinat 13.12. klo 10–14. Tar-
jolla joulumusiikkia, myynnissä mm. 
joulukoristeita, kotitekoisia jouluherk-
kuja ja käsitöitä. Glögitarjoilu. Terve-
tuloa!

 KIRKASVALOHOITOA 
JA KATSELUKIRJOJA
Kirjastoon on hankittu asiakkaitten 
käyttöön kirkasvalolamppu. Olemme 
myös poimineet kokoelmastamme kau-
niita, osin suurikokoisia, kuvateoksia 
katseltavaksi valohoitoa otettaessa. 

Vuodenvaihteen näyttelyt:
 SUOMALAISET 

JOULUPERINTEET 
1.11.2011–15.1.2012 
Tietotorilla teoksia kaupunginkirjaston 
ja kampuskirjaston kokoelmista. Kir-
joja voi lainata!

 JEANETTE ERKKILÄN TAIDE-
NÄYTTELY 5.12.2011–5.1.2012

 SARJAKUVA-KALEVALA 
-NÄYTTELY 10.1.–27.1.2012

 PIHLAJAMÄEN 50-VUOTIS-
JUHLAVUODEN MERKEISSÄ 
maalis-huhtikuussa 2012: 
Pihlajamäki-valokuvanäyttely sekä 
uuden Pihlajamäki-kirjan kirjoitta-
jan Kristiina Markkasen vierailu. 

Esittelemme myös Pihlajamäki-ai-
heista kirjallisuutta sekä pihlajamäke-
läisten kirjailijoiden tuotantoa. 

Tarkemmista ajankohdista tiedo-
tamme myöhemmin nettisivuillam-
me, facebookissa, paikallislehti Var-
tissa sekä www.pihlajamaki.info:ssa.

Viikin 
Infokeskuksen 
tapahtumia

 MLL Pihlajamäen perhekahvila 
keskiviikkoisin klo 10–12 Pihlaja-
mäen nuorisotalolla. 

Iltaperhekahvila keskiviikkoisin 
klo 17.30-19.00 leikkipuisto Sal-
pausselässä 18.1.–9.5.2012. Vetäjinä 
toimivat Heidi, Kristiina ja Maria. 
Tarjolla on pikkupurtavaa, leikki-
seuraa lapsille ja uusia tuttavuuksia 
ja mukavaa yhdessä oloa kaikille.

Erityisohjelmaa: 1.2. Kierrätys- ja 
vaihtoilta, 15.2. Ystävänpäivä-
juhlat, 28.3. Pääsiäisaskartelua, 
18.4. Kierrätys- ja vaihtoilta, 5.4. 
Vappuaskartelua, 2.5. Kevätjuhla ja 
9.5. Äitienpäiväaskartelua. Muina 
kertoina vapaata seurustelua. Per-
hekahvilaa ei ole 2.2. (hiihtoloma) 
eikä 4.4. (pääsiäisviikko).

Muskariryhmät alkavat tammi-

kuussa, lisätietoja ja ilmoittau-
tumisohje nettisivuilta. Lisäksi 
lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden 
kirpputori keväällä, lisätietoja 
nettisivuilta.

Nettisivujen osoite: 
www.mll.fi/pihlajamaki
Nettiosoite muuttuu vuodenvaihteen 
jälkeen:  www.pihlajamaki.mll.fi

MLL Pihlajamäen ohjelmaa

Gardenia on joulun aikaan 23.–26.12. 
suljettu. Perjantaina 30.12. Gardenia 
suljetaan poikkeuksellisesti jo klo 14. 
Gardenia sijaitsee Viikissä osoitteessa 
Koetilantie 1. Sisäänpääsymaksut: lap-
set ja opiskelijat 2 e, aikuiset 4 e, eläke-
läiset 2,30 e ja perhelippu 9 e.

Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa 
Viikinkaari 11, puh. 09 310 85071, 
www.lib.hel.fi /viikki 
Avoinna ma–to 9–20, pe 9–18, la 10–16. 

Marraskuun alussa Pihlajamäen os-
toskeskuksella aloitti uusi itsepalvelu-
kirpputori, joka on saanut nimekseen 
ytimekkäästi Pihliskirppis. Yrittäjänä 
toimii Pirjo Komu, joka rakennusalal-
la toimivan miehensä Matti Salmisen 
kanssa etsi sopivaa kirpputoripaikkaa. 
He vuokrasivat melko suuret entisen 
K-kaupan tilat Pihlajamäen ostoskes-
kukselta, koska lähialueilla ei ole kovin 
paljon eikä kovin suuria kirpputoreja.

Muutaman ensimmäisen viikon jäl-
keen Pirjo Komu on tyytyväinen, koska 
niin myyjät kuin ostajatkin ovat alka-
neet löytää Pihliskirppiksen. Tarjolla on 
kaksitasoisia pöytiä, mutta pöytätilan 
vuokraaja voi tuoda samalla myyntiin 
myös joitakin isompia tavaroita hallin 
takaosaan sekä esim. koruja lukolli-
seen lasivitriiniin.

Vesa Koskela

NORDEA on lopettamassa pankki-
konttorinsa Pihlajamäen ostoskeskuk-
sella 13.1.2012. Moni pihlajamäkeläi-
nen, etenkin iäkäs, mutta erityisesti 
muistisairas ja liikuntarajoitteinen, on 
ihmeissään, miten hän jatkossa pystyy 
hoitamaan pankkiasiansa.

Pihlajamäen kautta Malmille ja ta-
kaisin kulkeva Jouko-kaupunginosa-
linja auttaa iäkkäitä kohtalaisen hy-
vin liikkuvia ja hyvin muistavia ihmisiä 
pankkiasioiden hoitamisessa, sillä Jou-
ko-linjalla pääsee melko lähelle Nor-
dean Malmin konttoria.

Pihlajamäen pankkikonttorissa on 
työskennellyt 12 vuotta Jouko Särk-
kä, jonka muistiin monet Pihlajamä-
en muistisairaat ovat pankkiasioissaan 
turvautuneet. Jouko Särkkä on tykän-
nyt pihlajamäkeläisten asiakkaiden 
palvelemisesta. Hän siirtyy Pihlajamä-

en konttorista ainakin joksikin aikaa 
Itäkeskuksen Nordean konttorin kas-
sapalveluihin, jossa voi hoitaa vain ly-
hyitä asioita, joten Joukon perässä ei 
kannata siirtyä Itäkeskuksen kontto-
rin asiakkaaksi.

Jatkossa monet Pihlajamäen ikäih-
miset tarvitsevat niin liikkumiseen 
kuin muistamiseenkin esimerkiksi so-
siaaliviraston työntekijöiden apua 
pankkiasioissaan, koska Jouko-linja ei 
korvaa Jouko Särkkää.

Pihlajamäen Nordean konttorin-
johtaja Sari Porkka kertoo Nordean 
tavoitteena olevan se, että niin Au-
tomatian Otto-automaatti kuin myös 
Nordean laskunmaksuautomaatti säi-
lyisivät Pihlajamäen ostoskeskuksella, 
mutta toteaa, että lopputulos riippuu 
monista asioista.

Vesa Koskela

Korvaako Jouko Joukon?

Pihliskirppis on kotiutunut 
Pihlajamäen ostarille

Kuvat: Vesa Koskela

Kuva: Vesa Koskela

Tässä lehdessä hyppäämme lähes suoraan siihen, kun Pihlajamä-
keen valmistui ensimmäiset kerrostalot tammikuussa 1962. Ja 
muutenkin 60-luku on aivan ansaitusti saanut eniten palstatilaa. 
Katsotaanhan Pihlajamäen syntyneen silloin, kun tänne valmis-
tui ensimmäiset kerrostalot.

Pihlajamäen 50-vuotisjuhlavuotta on suunniteltu huolella – ja 
suunnitelmat ovat tässä lehdessä melko laajasti esillä. Jokainen 
voi omalta osaltaan tulla mukaan tekemään juhlavuotta. Tässä 
lehdessä on monia kutsuja tulla mukaan juhlimaan 50-vuotiasta 
Pihlajamäkeä.

Muutamia vuosia sitten Pihlajamäki-seurassa oli suunnitteilla 
myös kirja juhlavuodeksi 2012, mutta kun hankkeelle ei löyty-
nyt vetäjää ja rahoituskin olisi ollut vaikea järjestää, luovuimme 
kirja-hankkeesta parisen vuotta sitten.

Iloksemme kevättalvella 2010 kuulimme toimittaja Kristii-
na Markkaselta, että hänellä on yhdessä italialaisen valokuvaa-
jan Lidia Tirrin kanssa työn alla kirja Pihlajamäestä, johon hän 
haastattelee ja valokuvaaja kuvaa 60-luvulla rakennettujen suo-
jeltujen Pihlajamäen talojen asukkaita heidän kodeissaan. On 
hienoa, että Helsingin kaupunginmuseon kustantamana Näkö-
alapaikka – kertomuksia Pihlajamäestä -kirja tulee painosta juh-
lavuotemme alussa. 

Kunnollisen näyttelytilan puutetta Pihlajamäessä konkretisoi se, 
että lehden mennessä painoon ei ole vielä tiedossa, minne edes 
osa Lidia Tirrin valokuvanäyttelystä saadaan täällä avajaisjuhlan 
aikoihin esille. Kaikessa laajuudessaan valokuvanäyttely on esillä 
Sederholmin talossa Helsingin keskustassa keväästä syksyyn.

Alkuvuodesta 2012 Pihlajamäen ostoskeskuksen uudemman ei-
suojellun puolen kaavoitussuunnitelmat tulevat todennäköises-
ti meidän Pihlajamäen asukkaiden nähtäville ja kommentoita-
vaksi. Aika näyttää, onko Pihlajamäessä kunnolliset näyttelytilat, 
kun Pihlajamäki täyttää 75 vuotta vuonna 2037. 

Tule mukaan juhlimaan 
50-vuotiasta Pihlajamäkeä

P.S. Jos Sinulla on tarinoita Pihlajamäen uu-
demmistakin vuosikymmenistä, niin kerrothan 
tai kirjoitathan niistä, jotta voimme koostaa 
niistä juttua juhlavuoden lehtiin. Palaamme toukokuun lehdessä 
myös aikaan ennen kuin Pihlajamäestä tuli Pihlajamäki.



3www.pihlajamaki.info LÄHIÖLEHTI 3/2011

Kuva: Juha Salonen

Syksyn aikana alueella ovat 
kiertäneet konsulttitoimiston 
suunnittelijat kartoittamassa 
katujen ja puistoalueiden epä-
kohtia sekä niitä maisemallisia 
ja toiminnallisia arvoja, joista 
suunnittelualueen hyvin moni-
puolinen kokonaisuus muodos-
tuu. Kuntokartoitukset valmis-
tuvat jouluun mennessä.

Ensi vuoden tammikuus-
sa alueen kaupunginosaseuro-
jen edustajat ja katu- ja puisto-
osaston asiantuntijat tapaavat. 
Suunnittelutilannetta ja saatua 
palautetta käydään tuolloin lä-
pi yhdessä.

Aluesuunnitelmaluonnos 
valmistuu kevään 2012 aikana. 
Keväällä järjestetään luonnosta 
esittelevä asukastilaisuus, jos-
sa on vielä mahdollista antaa 
palautetta ja vaikuttaa suunni-
telman sisältöön. Tilaisuudesta 
tiedotetaan jokaiseen kotitalou-
teen jaettavalla julkisella tie-
dotteella.

Rakennusvirasto järjesti syys-
lokakuussa 2010 Pihlajamäen, 
Pihlajiston ja Savelan asukkail-
le suunnatun kyselyn, jolla kar-
toitettiin asukkaiden ja muiden 
alueen käyttäjien näkemyksiä 
Pihlajamäen, Pihlajiston ja Sa-
velan katu-, puisto- ja metsä-
alueiden vahvuuksista, puut-
teista ja parantamistarpeista 
aluesuunnitelman laadinnan 
pohjaksi. Asukaskyselyn tulok-
siin voi nyt tutustua Raken-
nusviraston sivuilla osoitteessa 
www.hkr.hel.fi/aluesuunnitel-
mat -> Pihlajamäen, Pihlajis-
ton ja Savelan aluesuunnitelma.

Tarja Lahin 
projektisuunnittelija, Helsingin 

kaupungin rakennusvirasto / 
katu- ja puisto-osasto

Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan 

aluesuunnitelma etenee

Pihlajamäki ilmasta 3.11.2006

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto laatii 
aluesuunnitelmaa Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan 
alueelle. Suunnitelma laaditaan vuosiksi 2012–2021. 

Pihlajamäen 50-vuo-
tisjuhlavuoden avaus-
juhlan päivämäärää 
suunniteltaessa olen 
kysellyt, milloin ja 
mihin taloihin Pihla-
jamäen ensimmäiset 
uudisasukkaat 
muuttivat.

Pihlajamäkeä suunnitellut ja 
edelleen Pihlajamäessä asuva 
arkkitehti Sulo Savolainen löy-
si arkistoistaan Hakan vuoden 
1962 alun esitteen, jossa kerrot-
tiin ennakkoon seuraavaa:

”Pihlajamäen ensimmäiset 
asukkaat tulevat olemaan Maa-
sälväntie 16:n asukkaita, jotka 
pääsevät muuttamaan uusiin 
asuntoihinsa jo tammikuun 15. 
päivänä 1962. Muut saman ta-
lon asukkaat muuttavat sisään 
parin viikon välein viimeisten 
talon huoneistojen valmistues-
sa huhtikuun viimeisinä päivinä. 
Muiden ensimmäisen raken-
nusvaiheen talojen ensimmäi-
set ja viimeiset asukkaat pääse-
vät muuttamaan asuntoihinsa 
seuraavasti:
Maasälväntie 14  1.2.-1.5.62
Maasälväntie 5-9  1.3.-15.6.62
Maasälväntie 10  15.5.-1.7.62
Maasälväntie 12  15.8.-15.8.62
Maasälväntie 8  1.9.-1.9.62”

Savolainen haluaa muistuttaa, 
että edellä luetellut päivämää-
rät olivat ennakkoarvioita. Esi-
merkiksi Maasälväntie 10:een 
ensimmäisten joukossa muut-
tanut Marja Eerikäinen kertoi, 
että he pääsivät muuttamaan 
30.6.1962. Maasälväntie 16:n 
aikataulu pitänee paikkansa, 
koska esite oli julkaistu tammi-
kuussa 1962.

Savolainen muistelee, että 
Saton puolen suunnittelu ja ra-
kennustyöt alkoivat myöhem-
min kuin Hakan puolella. Hän 

MILLOIN JA MIHIN TALOIHIN 
ensimmäiset uudisasukkaat muuttivat

tias äiti Terttu muistelee, että 
Maasälväntie 16:sta valmistui 
aina kaksi rappua samaan ai-
kaan. Hänen mukaansa ensim-
mäiset uudisasukkaat Pihlaja-
mäkeen muuttivat 16:n rappui-
hin A ja B tammikuussa 1962. 
Seuraavat asukkaat muuttivat 
Maasälväntie 14:ään. Sen jäl-
keen asukkaita sai Maasälvän-
tie 16:n raput C ja D.

Joten esitteen tiedot Pihlaja-
mäen ensimmäisistä asukkais-
ta Maasälväntie 16:ssa (tosin 
vain rappujen A ja B kohdal-
la) pitänevät paikkansa ja to-
dennäköisesti Ulla Welinin tie-
to ensimmäiseksi valmistunees-
ta talosta eli 14:stä myös pitää 
paikkansa, koska Tate Sundell 
muutti 16:n rappu L:ään maa-
liskuussa. Nimittäin L-rappu on 
hevosenkengän muotoisessa 
talossa vasta suunnilleen puo-
lessa välissä.

Hakan esitteessä tosin puhu-
taan hieman harhaanjohtavas-
ti ”Pihlajamäen ensimmäisistä 

Mikäli olet muuttanut tai vanhempasi ovat 
muuttaneet Maasälväntie 14:n tai Maasälvän-

tie 16:n rappuihin A tai B ja olet merkinnyt muuttopäivän 
muistiin, niin lähetä viestiä siitä pihlajamaen.lahiolehti@
gmail.com. Kaikki muutkin voivat kirjoittaa alkuaikojen ja 
myöhempienkin aikojen muistoistaan Pihlajamäessä, niin 
voimme koostaa niistä juttua juhlavuoden lehtiin.

Joulun enkelit toivat kedon paimenille täsmäviestin: ”..teille on TÄNÄÄN syntynyt Vapahtaja”. Paimenten ei 
tarvinnut odottaa. Vielä saman päivän aikaan he saivat nähdä Joulun Lapsen.  Me kuulemme joulun alla ja 
aikana saman syntymäuutisen: ”Tänään”; siis joka päivä paimenten ja meidän elämäämme. Kotona, kylillä, 
kedolla tai kirkolla. Eletään se yhdessä todeksi. Armollista joulua!
Jukka Holopainen, pastori

Jouluisia kohtaamisia Pihlajamäen kirkolla ja Pihlajiston seurakuntakodilla
Konsertteja ja yhteislaulua:
Voimavarat piirin Matinea ke 7.12. klo 13 kirkolla. Anu Kärkkäinen ja Timo Olli
Barokkikonsertti to 8.12. klo 18 kirkolla, Tallinn Baroque, Liina Saari, laulu
Kauneimmat joululaulut su 11.12. klo 15 Pihlajiston seurakuntakodilla 
Joulun tähden –konsertti su 11.12. klo 18 kirkolla, Jyrki Niskanen, tenori, Sirkka Kuula, viulu ja piano, Perttu 
Niskanen, viulu, taustakuoro, solistiosuus Heli Soininvaara, ohjelma 6 €
Lasten kauneimmat joululaulut su 18.12. klo 15 kirkolla
Kauneimmat joululaulut su 18.12. klo 18 kirkolla

Joulunpyhät kirkolla:
Yksinäisten jouluaaton torttukahvit la 24.12. klo 13 (ilmoittautuminen)
Jouluaaton hartaus la 24.12. klo 15 
Jouluyön hartaushetki la 24.12. klo 23
Jouluaamun messu su 25.12. klo 10

Juhlia:
Itsenäisyyspäivän juhla ti 6.12. klo 13 Pihlajiston seurakuntakodilla
Vanhemman väen puurojuhla ke 14.12. klo 12 kirkolla.
Asukaskahvila Olohuoneen joulupuurojuhla seurakuntakodilla to 15.12. klo 12
Yksinäisten jouluateria ja –juhla to 15.12. klo 12.30 kirkolla yhteistyössä Lähiöaseman kanssa 
(ilmoittautuminen)

Lasten joulukirkko ma 19.12. klo 10 kirkolla päiväkotien kanssa
Messut sunnuntaisin klo 10.

Pihlajamäen kirkko, Liusketie 1, p. 09 2340 4427 (ilmoittautumiset)
Pihlajiston seurakuntakoti, Tiirismaantie 4, p. 09 2340 4437
Tarkemmat ohjelmatiedot Kirkko- ja kaupunki -lehdestä, 

 

”TÄNÄÄN”
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Olethan muistanut käydä 
Kerro kartalla -palvelussa 
(http://kerrokartalla.hel.fi) 
merkitsemässä karttaan mie-
lipiteesi ja mahdollisen ke-
hittämisehdotuksesi asuin-
alueestasi? Nyt laadittavalla 
aluesuunnitelmalla kehi-
tetään ja ohjataan katujen, 
puistojen ja metsäisten alu-
eiden hoitoa, käyttöä sekä 
tulevaisuutta. Ole siis aktii-
vinen ja käy kertomassa kar-
talle ajatuksesi asuinalueesi 
kaduista ja virkistysalueista!

Karttapalvelu on avoin 
kaikille alueen asukkaille 
ja alueiden käyttäjille sekä 
avoinna aluesuunnitelman 
laadinnan ajan. Jos internet 
tuntuu vieraalta, voit ottaa 
yhteyttä myös suoraan alue-
suunnittelija Virpi Vertai-
seen, p. 09 310 38518, 
sähköposti: virpi.vertainen@
hel.fi, osoite: Rakennusviras-
to, Virpi Vertainen, PL 1515, 
00099 Helsingin kaupunki. 

ei tiedä, milloin ensimmäiset 
asukkaat Saton puolelle pääsi-
vät muuttamaan. Hän muiste-
lee, että Saton viimeistä tornia 
lähinnä ostoskeskusta ja Vuo-
lukiventie 2-4:n pitkää taloa 
rakennettiin vielä, kun Hakan 
puolen talot olivat jo valmiit 
vuonna 1964.

Nykyisin Puistolassa asu-
va Ulla Welin kertoo, että he 
muuttivat Merimieseläkekas-
san Vuolukiventie 11:een mar-
raskuussa 1962, jolloin talo oli 
juuri valmistunut. Kiillekuja 3 
oli valmistunut hiukan aikai-
semmin. Welinin tietojen mu-
kaan Maasälväntie 14 olisi en-
simmäinen Hakan puolelle val-
mistunut talo.

Nykyisin Pihlajistossa asu-
va Tate Sundell muutti van-
hempiensa Tertun ja Leon se-
kä veljiensä kanssa Maasäl-
väntie 16:n rappu L:ään maa-
liskuussa 1962. Nykyisin Taten 
vanhemmat asuvat Malmilla 
palvelutalossa. Taten 92-vuo-

asukkaista”, sillä nykyisen Pih-
lajamäen alueella on kyllä asut-
tu iät ja ajat, joten oikeammin 
Maasälväntie 16:n rappujen A 
ja B asukkaat olivat ensimmäi-
set uudisasukkaat tai kerros-
taloasukkaat Pihlajamäessä.

Vesa Koskela
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Seuran toiminta jakautuu 
pienempiin ryhmiin
PIHLAJAMÄKI-seuran toimintaryhmissä asukkailla on mahdolli-
suuksia toimia asuinalueensa hyväksi. Entistä itsenäisemmin vas-
tuualueensa hoitaviin ryhmiin toivotaan lisää vetäjiä ja tekijöitä.

Tällä hetkellä toimivat Pihlajamäen lähiölehden ja Pihlajamä-
en kotisivujen toimitukset, Pihlajamäki goes Bluesia järjestävä 
Musa-tiimi, Kotikaupunkipolku-ryhmä sekä lähiluontoon tutus-
tuttava Luontoryhmä. Vuonna 2012 
tavoitteena on muodostaa oma 
ryhmänsä siivoustalkoita varten.

Seura tiedottaa
PIHLAJAMÄKI-seura ylläpitää ja 
kehittää Pihlajamäen kotisivuja osoit-
teessa www.pihlajamaki.info. Se myös 
julkaisee Pihlajamäen lähiölehteä. 

Seuran ilmoitustaulu Pihlajamäen ostoskeskuksella on avoin 
kaikille paikallisille ei-kaupallisille ilmoittajillekin.

Näillä toimilla seura haluaa antaa mahdollisuuden kaupungin 
eri tahoille ja paikallisille toimijoille kertoa omista tapahtumistaan 
ja hankkeistaan Pihlajamäessä.

Seura pitää myös aktiivisesti yhteyttä alueella ilmestyvien pai-
kallislehtien toimituksiin tiedottaen Pihlajamäen asioista.

t-
s 

Kotikaupunki-
polku-ryhmä 

siirtää yhdessä 
Pauli Salorannan 

kanssa Kotikaupunki-
polun myös 

nettiin.

Näköalapaikka – kertomuksia 
Pihlajamäestä on toimittaja 
Kristiina Markkasen ja italia-
laisen valokuvaaja Lidia Tirrin 
työn tulosta. He päättivät lähteä 
selvittämään, mitä pihlajamäke-
läiset itse oikein ajattelevat asuin-
alueestaan. Markkasta ja Tirriä 
kiinnosti, millaisena asuinym-
päristönä asukkaat ovat Pihlaja-
mäen kokeneet ja mitä mieltä he 
ovat asunnoista, jotka ovat saa-
neet osakseen sekä ankaraa kri-
tiikkiä että julkista tunnustusta. 
Haastatteluiden ja valokuvien 
välityksellä tarjoutuukin harvi-
nainen mahdollisuus kurkistaa 
pihlajamäkeläisten asuntoihin, 
istua olohuoneen nojatuoliin ja 
kuunnella heidän tarinansa.

Kirjassa on mukana professo-
ri Kirsi Saarikankaan artikke-

li, jossa hän peilaa asukkaiden 
kertomuksia julkisessa lähiö-
keskustelussa esillä olleisiin tee-
moihin. Pihlajamäen ja muiden 
lähiöiden ympärille muodostui 
1960-luvulta alkaen kriittinen 
keskustelu, joka leimasi alueet 
suunnittelultaan huonoiksi ja 
ympäristöltään ikäviksi. Kes-
kustelua hallitsivat asiantuntijat, 
poliitikot ja journalistit. Saari-
kankaan artikkelissa korostuu, 
kuinka asukkaiden omat posi-
tiiviset kokemukset hukkuivat 
jyrkän kritiikin alle.

Toki Pihlajamäellä on ollut 
alusta lähtien myös puolesta-
puhujia ja viimeistään 1990-lu-
vulta lähtien sen suunnittelu 
on saanut ansaittua tunnustus-
ta. Vuonna 2007 Helsingin kau-
punginvaltuusto hyväksyi Pihla-

jamäen suojelun asemakaavalla. 
Kirjan ja näyttelyn kertomukset 
ja kuvat antavat mahdollisuuden 
meille kaikille arvioida lähiöiden 
merkitystä. Pihlajamäki on mo-
derni kaupunkiympäristö, niin 
hyvässä kuin pahassa. Joillekin 
asukkaille se on välietappi, josta 
katsellaan, millaisia muita asu-
misympäristöjä Helsinki tarjo-
aa. Toisille Pihliksestä on tullut 
rakas kotiseutu, josta muuttami-
nen ei tulisi mieleenkään. Ja on 
varmasti niitäkin, joille Pihlaja-
mäki ostareineen on vain yksi 
kasvoton lähiö muiden joukossa.
Helsingin kaupunginmuseolle 
kaikki nämä kertomukset ovat 
tallentamisen arvoisia. Museon 

kokoelmissa ja toiminnassa kes-
kustan vanhat korttelit nousevat 
usein parrasvaloihin. Sen sijaan 
vähemmälle huomiolle jäävät 
vuoden 1946 suuressa aluelii-
toksessa Helsinkiin liitetyt alu-
eet, joille 1950-luvulta lähtien 
on noussut uusia asuinalueita. 
Näköalapaikka – kertomuksia 
Pihlajamäestä ei ole vain yhden 
kaupunginosan paikallishistori-
aa. Kirja ja näyttely kertovat jo-
tain hyvin olennaista ja tärkeää 
koko Helsingin lähimenneisyy-
destä. Jos se jää kertomatta, jää 
koko kaupungin historia vajaaksi 
ja epäselväksi.

Jari Harju
tutkija, Helsingin kaupunginmuseo

Näitä asioita Pihlajamäki-seura toteuttaa 
vuonna 2012 – tule mukaan toimimaan
Vapaaehtoistyöhön perustuva Pihlajamäki-seura edistää alueella asuvien ja toimivien hyvinvointia, 
viihtyvyyttä, viestintää ja yhteistoimintaa.

Näköalapaikka – kertomuksia Pihlajamäestä 
-valokuvanäyttelyn päivämäärät:

Pihlajamäki: tammi-helmikuu
Viikin kirjasto: 8.3.-18.4.

Helsingin kaupunginmuseo, Sederholmin talo: 12.5.-2.9.
(esillä koko valokuva-aineisto)

Uusi kirja Pihlajamäestä
Vuonna 2012 Pihlajamäki 
täyttää 50 vuotta. Juhlavuo-
si tarjoaa Helsingin kaupun-
ginmuseolle erinomaisen ti-
laisuuden kääntää katseensa 
kantakaupungista kaupun-
gin laidoille. Museo julkaisee 
tammikuussa kirjan Näkö-
alapaikka – kertomuksia Pih-
lajamäestä. Kirjan yhdeksän 
kertomusta tuovat asukkai-
den omat kokemukset kaik-
kien kaupunkilaisten tietoi-
suuteen. 

Helsingin kaupungin-
museo koostaa Pihlajamäen 
asukkaiden kertomuksista 
myös valokuvanäyttelyn, 
jonka paikat ja päivämäärät 
ovat ohessa. 

Pihlajamäessä juhlan vuosi
VUONNA 2012 Pihlajamäki täyttää 50 vuotta. Pihlajamäki-seura 
on osaltaan suunnittelemassa ja toteuttamassa juhlavuoden tapahtumia 
ja juhlavuoden materiaalia. Koordinaattorina toimii Pihlajamäen lähiöasemalla 
työskentelevä aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu. Juhlavuoden kalenteria jaetaan 
vielä alkuvuonnakin.

Impi Peltola ja Lahja Miettinen. Aukeaman kuvat ovat kirjan/näyttelyn kuvitusta.

Kuva: Lidia Tirri 2010.

JÄSENILLE kerrotaan ajankoh-
taisista asioista sähköpostilla. 
Jäsenhankintaa edistetään pi-
tämällä asiaa esillä niin Pihlaja-
mäen lähiölehdessä kuin www.
pihlajamaki.info -sivuilla.

Suunnitelmissa on laatia Pih-
lajamäki-seuran toimintakäsi-
kirja, jonka avulla uudet toimi-
jat pääsevät helpommin mu-
kaan seuran toimintaan. Kir-
jasta selviää seuran organisaa-
tio, keskeiset toiminta-alueet ja 
yhteistyökumppanit.

Menneiltä vuosilta seura ko-
koaa omaan toimintaansa liit-
tyneet lausunnot, pöytäkir-
jat, toimintasuunnitelmat se-
kä -kertomukset ja luovuttaa 
ne kaupunginarkiston säilytet-
täväksi. Arkiston rinnalle tulee 
sähköinen arkisto, josta asiakir-
jat ovat helposti saatavilla.

ia 
semalla

Paikallisiin 
tapahtumiin 

Pihlajamäki-seura 
osallistuu esittelemällä 

toimintaansa ja 
myymällä uutta 

Pihlajamäki-
kirjaa.

ERÄS Pihlajamäki-seuran tär-
keimpiä tehtäviä on seurata 
Pihlajamäen alueen kaupunki-
suunnitteluun liittyviä asioita ja 
tiedottaa niistä asukkaille. Tar-
vittaessa seura tekee aloitteita 
ja lausuntoja. Seuran hallituk-
sen apuna näissä asioissa on 
verkosto.

Seura pyrkii myös vaikutta-
maan, että asukkaille järjeste-
tään tilaisuuksia, joissa heil-
lä on mahdollisuus kuulla kau-
pungin suunnitelmista ja vai-
kuttaa niihin.

Vuonna 2012 ajankohtai-
sia ovat muun muassa Raken-
nusviraston laatima Pihlaja-
mäkeä ja lähiympäristöä kos-
keva aluesuunnitelma vuosille 
2012-2021 sekä todennäköi-
sesti myös Pihlajamäen ostos-
keskuksen uuden puolen kaa-
voitus.

Asiat toteutuvat 
yhteistyöllä
PIHLAJAMÄKI-seura on Helsingin 
kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n 
ja sen myötä Suomen Kotiseutuliitto 
ry:n jäsen. 

Yhteistyökumppanuus Helsingin kau-
pungin sosiaaliviraston ja Kalliolan Kan-
natusyhdistys ry:n kanssa jatkuu seuran 
vastatessa viestinnästä.

Seura on myös mukana aluetyönte-
kijä Sini Heino-Mouhun vetämässä Pih-
lajamäen kehittämismaratoni -proses-
sissa.

Yhteistyötä on muidenkin alueen toi-
mijoiden ja Helsingin kaupungin lähiö-
projektin kansssa. Yhteistyö toimii myös 
lähikaupunginosien asukasyhdistysten 
kanssa asioissa, joiden vaikutusalueet 
ovat Pihlajamäkeä laajempia.

Pihlajamäen taloyhtiöille

KUTSU
Meidän talon superlatiivi 

-pihakilpailuun
Kisassa ei etsitä 
vain kauneinta vaan 
myös kiinnostavaa 
pihaa.
Kilpailun tavoitteena on, 
että kaikki taloyhtiön aikui-
set kiinnittävät juhlavuon-
na 2012 huomiota omaan ja 
lastensa pihaan.
Sarjat 

a) kerrostalot, 60-luku
b) kerrostalot, alk. 70-luku
c) pientaloille

Tuomareina piha-alan asian-
tuntijoita eri näkökulmilta 
(esim. puutarha ja lapset).

Sarjojen parhaille palkin-
toja. Tässä kilpailussa ei ole 
häviäjiä. Kaikille luvassa pi-
hankehittämiseen liittyviä 
vinkkejä.
Pihoja arvioidaan 
touko-elokuussa 2012.
Tulokset julkistetaan 8.9. 
I Love Pihlis -päivänä.

Kutsun esittää: 
PIHLAJAMÄKI-SEURA

Kisaan voi ilmoittautua he-
ti tai viimeistäään 1.4. lähet-
tämällä taloyhtiön nimen ja 
taloyhtiön pihakilpailuyhte-
yshenkilön yhteistiedot säh-
köpostilla osoitteeseen: pih-
lajamakiseura@gmail.com 
ja vastaamalla kysymyksiin:

• Miksi juuri teidän  
 piha on hyvä?

• Mikä tekee siitä 
 kiinnostavan?

Lisätietoja: Anu Laaksonen, 
p. 040-507 6002

Jäseneksi voit liittyä: www.pihlajamaki.info
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UUDISTUKSEN myötä Helkan 
sivuilla nousevat esiin nyt hy-
vin sekä kaupunginosien ajan-
kohtaisasiat että laajemmatkin 
kaupunginosatoimintaa koske-
vat uutiset. Uudistuksen tavoit-
teena on luoda kaupunginosat.
net:istä laajemman yleisön uu-
tis- ja informaatioportaali, jo-
ka ohjaa yhä enemmän kävi-

jöitä myös kaupunginosien ko-
tisivuille.

Helkan kotisivut (www.helka.
net) puolestaan on muutettu 
palvelemaan pääasiassa Helkan 
jäsenistöön ja organisaatioon 
liittyvää viestintää ja uutisoin-
tia niin, että kaupunginosatoi-
minnan kannalta hyödyllisim-
mät aihealueet (esim. Helkan 

Suojelukohde 
Pihlajamäki ti 24.4. 
klo 17.30–20.45
TUTUSTUTAAN suojeltuun 
ihannelähiöön sekä uudem-
paan Pihlajamäkeen paikan 
päällä. Nähdään myös Helsin-
gin suurin ja Suomen vanhin 
hiidenkirnu. Lopuksi kiivetään 
Porraskallion näköalapaikalle. 

Lähtö Pihlajamäen pienois-
mallilta (Graniittitie 2), jon-
ne myös päättyy. Reitin pituus 
noin 4 km. Kävely kulkee pää-
osin hoidettuja katuja pitkin, 
mutta myös puiston puolel-
la poiketaan. Osa reitistä ei so-
vellu liikuntaesteisille, kierto-
mahdollisuus on. Säänmukai-
nen varustus ja tukevat kengät 
jalkaan! Puolivälissä tauko Pih-
lajamäen lähiöasemalla, jossa 
tarjoilua pientä korvausta vas-
taan.

Kierroksen vetää Pauli Salo-
ranta, joka on laatinut kymme-
niä kotikaupunkipolkuja Helsin-
gissä ja naapurikunnissa.

Kierros kuuluu Helsingin kau-
pungin koillisen työväenopis-
ton ohjelmaan.

Pihlajamäen kotikaupunki-
polku myös netissä: 

http://www.pihlajamaki.
info/images/stories/

Lahiolehti/Kotikaupunki-
polku_2011_netti.pdf

PK-35:n Helsinki Open 
21.–22.4.
KEVÄÄN suosituin junioreiden 
jalkapalloturnaus Helsinki Open 
2012 järjestetään jo 17. kerran.
Sarjat pelataan pojissa F04-
D00 sekä tytöissä E02-D99. Tur-
nauksessa on sarjoja sekä kilpa-
tason että haastetason joukku-
eille.

Pelit pelataan Myllypuron, Pu-
kinmäen ja Pihlajamäen hiek-
ka- sekä tekonurmikentillä.

Sitovat ilmoittautumiset 
28.2.2012 mennessä, 

sähköposti: helsinkiopen@
pk-35.fi, puhelin: 044 5693 

895/Jukka Silander. 
www.helsinkiopen.info

PK-35 Huvigaanien 
vappumyyjäiset
VAPPUAATTONA 30.4. PK-35 
Huvigaanit järjestää vappu-
myyjäiset klo 12–18. Myynnis-
sä vappukrääsää, kotisimaa ja 
munkkirinkilöitä. 

Pihlajamäen 
50-vuotisjuhlavuoden 

tapahtumia 2012
 TO 19.1.  Juhlavuoden avajaisjuhla klo 17.00 alkaen
 TI 6.3.  Pihlajamäen kirkon Ostarin Onni 10 v.
 KE 7.3.  Pihlajamäen kirkon syntymäpäivä klo 11.30–13.00
 TO 15.3.  Nuorisotalon 20-vuotisjuhla
 SU 1.4.  Pihlajamäen Lions Clubin konsertti Pihlajamäen   
  kirkolla
 LA–SU 21.–22.4. PK-35:n Helsinki Open -turnaus
 TI 24.4.  Pihlajamäen kotikaupunkipolku klo 17.30–20.45
 MA 30.4.  PK-35 Huvigaanien vappumyyjäiset klo 12–18
 MA 30.4.  Partiolaisten Aarnirock Ostoskeskuksen uudella   
  toriaukealla klo 16–20
 TO 10.5.  Juhlavuoden siivoustalkoot klo 14–19
 MA 21.5.  Nuorisopuiston toiminta alkaa
 KE 23.5.  Pihlajamäen lähiölehti 1/2012 ilmestyy
 LA 26.5.  Lions Club Pihlajamäen Pihlajamarkkinat klo 10–15
 KE 6.6.  Nuorisopuiston avajaisjuhla
 LA 9.6.  Pihlajamäki goes Blues klo 14–18
 TI 12.6.  Helsinki-päivän luontoretki klo 18–21
 TI 12.6.  Koko perheen tapahtuma Maasälvän leikki-   
  puistossa illalla
 KE 8.8.  Jengipolkufest
 PE 24.8.  Taiteiden yö
 KE 5.9.  Pihlajamäen lähiölehti 2/2012 ilmestyy
 LA 8.9.  Pihlis-tempaus eli Pihlajamäen ostoskeskuksen   
  syyskauden avajaiset
 LA 8.9.  I Love Pihlis -päivä
 LA 6.10.  PK-35 Huvigaanien syysmyyjäiset
 SU 18.11.  Marrasjuhla Pihlajamäen ala-asteella
 KE 5.12.  Pihlajamäen lähiölehti 3/2012 ilmestyy
 KE 12.12.  Puurojuhla
 TI 18.12.  Yksinäisten joulu
 MA 31.12.  Tulikansan esitys klo 23–24 Ostoskeskuksen 
  päädyn uudella torialueella, Moreenitie 1

Pihlajamäki-seuran 
hallitus 2012 valittu
SEURAN syyskokouksessa 17.11. 
Vesa Koskela valittiin jatkaa-
maan puheenjohtajana vuo-
deksi 2012, varsinaisiksi jäse-
niksi vuosiksi 2012–2014 valit-
tiin Anu Laaksonen, Petri Aar-
nio ja Leo Lahdenmäki, varajä-
seniksi vuodeksi 2012 valittiin 
Aune Greggas, Marita Nikkilä 
ja Pekka Ollila. Vuoden päästä 
erovuorossa ovat Miina Kajos, 
Ritva Malmström ja Taina Tusa. 
Viime vuonna hallitukseen va-
littiin Mervi Kuhta, Päivi Seik-
kula ja Pirjo Veijalainen, joten 
he istuvat hallituksessa vuoden 
2013 loppuun saakka.

Pihlajamäen juhlavuosi 
huipentuu lauantaina 
8.9., päivänä jolloin Pih-
lajamäessä voi tapahtua 
melkein mitä vain! 

SE ON päivä, jolloin kaikki kuk-
kaset kukkivat, kirpputorit kas-
vavat pihamaille, musiikki soi 
kulman takana, pop up -ravin-
tolat nousevat asuntoihin, ta-
loyhtiöt järjestävät pihajuhlia, 
asukkaat avaavat ovensa vie-
raille ja koululaiset tutustuvat 
Pihlajamäkeen erikoisilla ras-
teilla. Tai jotain aivan muuta? 

I love Pihlis -päivänä Pihlaja-
mäki sykkii elämää varhaisesta 
aamusta myöhään yöhön. Juuri 
niin kuin sinä sen haluat!

Kaikki mahdottomat ja mah-
dolliset tapahtumat kootaan 
yhdeksi suureksi tapahtuma-
ketjuksi Pihlajamäen kotisivuil-
la osoitteessa www.pihlajama-
ki.info ja tapahtumasta tiedo-
tetaan laajasti kaikissa pääkau-
punkiseudun medioissa.

Ilmoita oma tapahtumasi tai 
ideasi mukaan I love Pihlis -päi-
vään Pihliksen kotisivuilla www.
pihlajamaki.info tai kysy lisää 
juhlavuoden toimikunnalta ja 
sen koordinaattorilta Sini Hie-
no-Mouhulta, sähköposti pih-
lajamaki2012@gmail.com. Tu-
le ja tee I love Pihlis -päivästä 
ja koko Pihlajamäestä ikimuis-
toinen!

I love Pihlis 
8.9.2012

Graniittitie, 1, Terveyskeskuksen vieressä. 

09-3877 341
Avoinna  ma 9 - 18,   ti-pe 9 - 17,    la 10 - 13

Titan-kehys, heijastamattomat linssit, 
hiontatyö, mikrokuituliina, kotelo 

sekä näöntarkastus!
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Kaupunginosat.net -portaali avattu
jäsentiedotteet ja yhdistystoi-
mintavinkit) olisivat entistä hel-
pommin löydettävissä.

Helka avasi alkuvuodesta 
myös uuden Kotikatu-sivuston 
www.helka.net/kotikatu, joka 
sisältää Kotikatua ja kaupun-
ginosasivuja koskevaa ohjeis-
tusta sekä tietoa mm. ajankoh-
taisista Kotikatu-koulutuksista.

Seni ja Piitu 
puhaltavat saippuakuplia.

Kuva: Lidia Tirri 2010.

Juhlavuoden logon on 
suunnitellut Kimmo Sjöblom. Seuraa 

juhlavuoden 
tapahtumia 

www.pihlajamaki.info
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E lettiin vuotta 1962. Pieni 
ruskea lava-pakettiauto 
ajoi kiemuraista tietä ra-

kennustyömaitten halki vievää 
tietä pitkin kohti määränpää-
tään Vuolukiventie 11:tä, Me-
rimieseläkekassan vuokrata-
loa. Olimme saaneet asunnon, 
koska perheemme isä valmis-
tui konemestariksi ja hänellä 
oli jo paikka FÅA:n höyrylaival-
la, Pohjanmaalla.

Tulimme Turusta, Aura-joen 
rannalta. Joen, jota reunusti-
vat ikivanhat tuuheat puut ja 
kulttuuri henki jokaisessa ka-
dun mukulakivessä. Rakennus-
työmaa oli sävähdyttävä näky-
mä. Joka puolella oli kaivanto-
ja, aitoja, taivaita tavoittelevia 
nostokurkia, rakenteilla olevia 
taloja. 

Päästyämme perille meidän 
mielestämme hulppeaan kaksi-
oon, entisen yksiömme kamp-
peet, jotka olivat Turussa hy-
vin täyttäneet kotimme, näyt-
tivät säälittävän vähäisiltä. Kun 
tavarat oli purettu, perheem-
me isän piti lähteä, laiva odot-
ti satamassa. Poikamme meni 
parvekkeelle, maistoi kaidetta, 
ja joulukuinen rauta haukka-
si takaisin. Ensimmäisenä ilta-
na Pihlajamäessä itkimme ko-
ko perhe.

Talo talolta kasvoi ympäris-
tömme ja laajeni myös tuttava-
piirimme. Kukaan ei ollut kan-
tahelsinkiläinen, joten murteit-
ten sekamelskaa kuului kaikki-
alta.

Me juurruimme Pihlajamä-
keen ja siitä tuli meidän ylpey-
temme, meidän kotiseutumme. 

Maailmankuulu

Lähiön rakentaminen oli alka-
nut 1960-luvun alussa ja läh-
tökohtana oli arkkitehti Olli Ki-
visen suunnitelma, jonka to-
teuttajina olivat hänen lisäk-
seen arkkitehdit Esko Korho-
nen, Sulo Savolainen ja Lauri 
Silvennoinen. 

Vuonna 1963 Pihlajamäki 
valittiin edustamaan maam-
me parasta arkkitehtuuria Suo-
mi Rakentaa -näyttelyssä sekä 
Suomen arkkitehtuurin esitte-
lyissä Pariisissa 1964–1965 ja 
Tunisissa 1965. Arkkitehtiopis-
kelijoita ympäri maailmaa tu-
li linja-autoittain katselemaan 
lähiötämme.

Alkuperäisen Pihlajamäen 
suurimmat rakentajat olivat 
Haka ja Sato. Ja niinpä Rapaki-
ventien toisella puolella olevaa 
aluetta kutsuttiin rakentajan 
mukaan Hakan puoleksi ja tois-
ta taas Saton puoleksi – ja ko-
ko aluetta näköalalähiöksi, sil-
lä kalliot kohosivat niin korkei-
na, että kallion laelta näki kauas 
merelle, toisaalla oli Vantaan-
joki ja vielä kääntyessä saattoi 
katsella Viikin laitumilla vaelte-
levia lehmiä. 

Ja mikäli vaelsi metsäpolkuja 
Vantaan rantaan, oli ympärillä 

satavuotista metsää, ja musti-
koita ja metsämansikoita poi-
mittavaksi mukikaupalla. Oli 
myös muutamia tiloja ja taloja. 
Nykyisen ostoskeskuksen koh-
dalla oli kurkku- ja vihannesvil-
jelijän tila, jonka isäntä myi sa-
toaan torilla.

Alueen viimeisen maanvilje-
lijän, Labbardin, tila oli Pihlaja-
mäen ja Pihlajiston leikkikentän 
alueella (Salpausselän leikki-
puisto). Sieltä isäntä tuli pihoil-
le hevosen ja rattaitten kanssa 
ja huuteli: ”Peeruuunaa! Poork-
kanaaaa!” Se oli lapsille juhlaa, 
saada silitellä hevosen kylkiä 
sillä aikaa, kun me äidit ostim-
me perunat, porkkanat, kaalit ja 
lantut.

Kun talot valmistuivat ja ih-
miset tutustuivat, heräsi tarve 
toimia yhdessä. Alueelle peru-
tettiin kirkkokuoro 1963 ja kau-
punginosayhdistys Pihlajamäki-
seura 1964. Perustettiin myös 
Lions Club samana vuonna, ja 
totta kai alueelle niin syntyivät 
kuin muuttivatkin urheilulliset, 
poliittiset ja epäpoliittiset yh-
distykset; Pihjalamäen Martat, 
Isku, PK- 35 jne.

Koulut

Alussa lapset kävivät koulua 
niin Saton kuin Hakan puolel-
la kerrostalojen pohjakerros-
ten tiloissa. Jotkut lapset kä-
vivät Malmilla. Pihlajamäen 
oman kansakoulun vihkiäiset 
olivat joulukuussa 1964. Kou-
lun suunnitteli arkkitehti Lauri 
Silvennoinen.

Alueen Oppikoulu-asiaa ajoi 
Pihlajamäen Oppikouluyhdis-
tys ry., jonka jäsenet kyselivät 
alueella ovi ovelta, menisivät-
kö perheen lapset oman alueen 
oppikouluun, jos sellainen olisi. 

Helsingin Uuden Yhteiskou-
lun suunnitteli arkkitehti Os-
mo Sipari. Koulutyö uudessa 
koulussa aloitettiin lokakuussa 
1967, vaikka koulun vihkiäisiä 
vietettiin vasta 3.2.1968. Koulu 
ei ollut kouluna uusi, vaan se oli 
Lucina Hagmanin vuonna 1899 
perustama ja siirtyi nyt Pihlaja-
mäkeen.

70-luvulla Pihlajamäki sai 
kylkeensä ”pikkusiskon” Pihla-
jiston. Alussa oli alueen lapsil-
la hallinnasta kuninkuustaiste-
luita, mutta kun Salpausselän 
leikkipuisto rakennettiin ja äi-
dit kuin lapset tutustuivat, oli 
Pihlajamäki vastaan Pihlajisto 

-asenne poispyyhkäisty. 
Vuonna 1977 Helsinki siirtyi 

uuden koululain myötä perus-
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kasi myöhästyä. Pihlajamä-
ki-seuran edustajat kävivät jo 
helmikuussa 1964 apulaiskau-
punginjohtaja A. K. Loimaran-
nan luona esittämässä huoles-
tumisensa asiasta. Koulu ei kui-
tenkaan ollut vielä syysluku-
kaudellakaan valmis ottamaan 
vastaan oppilaita, vaan heille 
oli varattava tilapäistiloja.

Syksyllä 1964 luokilla 1-4 oli 
yhteensä 380 oppilasta. Suurin 
osa heistä pääsi seurakunnan 
omistamiin tiloihin Maasälvän-
tiellä ja Kiillekujalla, mutta osa 
lapsista oli sijoitettava Lato-
kartanontie 13:n ja Pukinmäen 
kouluihin. Oma koulu otti oppi-
laat vastaan kevätlukukauden 
alusta 1965.

Latokartanontien kouluun 
vei vain vaarallinen, savipohjai-
nen kävelytie. Tätä tietä oli sil-
ti usean kymmenen 7–10-vuo-
tiaan kuljettava päivittäin. Pih-
lajamäki-seura esitti kaupungil-
le vähintään tien päällystämistä 
soralla. Lisäksi seura organisoi 
kävelytien turvallisuuden pa-
rantamista talkoilla jo ennen 
kaupungin ehtimistä mukaan.

Oma oppikoulu 

Pihlajamäen oman oppikou-
lun saamiseen tähtäävä hanke 
pantiin alulle rakentajayhtiöi-
den Hakan ja Saton toimesta jo 
syksyllä 1962. Oppikouluyhdis-
tyksen perustava kokous pidet-
tiin saman vuoden joulukuus-
sa. Koululle oli jo saatu vara-
tuksi tonttikin. Innostusta riitti. 
Oppikouluyhdistys toimi tehok-
kaasti ja rakennusrahasto kart-
tui vauhdilla.

Kirkkokadulla toiminut Hel-
singin Uusi Yhteiskoulu Oy siir-
tyi Pihlajamäkeen. Ensimmäi-
nen ja toinen luokka aloittivat 
jo syksyllä 1965 kansakoululta 
vuokratuissa tiloissa. Koulun si-
säänpääsytutkinto oli jo kevääl-
lä 1965 Pihlajamäessä, ja kou-
lutalo rakennettiin ripeästi.

Bussilinja 
yksityiselle

Pihlajamäki-seura vastusti 
maaliskuun alussa 1964 liiken-
nelaitoksen lautakunnalle ja 

kaupunginhallitukselle lähettä-
mässään kirjelmässä bussilinja 
12:n luovuttamista yksityiselle 
yhtiölle. Luovutus kuitenkin ta-
pahtui, ja pihlajamäkeläiset jäi-
vät aluksi ilman vaihto-oikeutta, 

joka yhteistariffi in siirryttäessä 
muualla toteutui. Silloin kerrot-
tiin, että yhteistariffi in siirtymi-
sen ehtona oli juuri Pihlajamä-
en bussilinjan siirtyminen yksi-
tyiselle yhtiölle.

Nuoriso- ja 
vanhustyö

Nuorisotyössä partiotoimin-
ta käynnistyi jo vuonna 1963. 
Partiotyttölippukunnan nimek-
si tuli Aarnivalkeat ja poika-
partiolippukunnan Aarnikarhut. 
Urheiluseura Pihlajamäen Nuo-
ret Kotkat syntyi ja kaipaili toi-
mitiloja. Lastentalon ja vanhus-
tentalon suunnittelu oli vuonna 
1964 vauhdissa.

Urheilutilat puuttuivat Pih-
lajamäestä tyystin vielä kevät-
talvella 1964. Siksi Pihlajamä-
ki-seura pyysi kaupungilta toi-
mia tilanteen helpottamiseksi. 
Erityisesti kiirehdittiin täydelli-
sen urheilukentän rakentamista.

Pihlajamäkeläiset osallistui-
vat toukokuussa 1964 organi-
soituun kuntokävelyyn. Käve-
lyn suurrynnistys tapahtui he-
latorstaina, jolloin lähes tuhat 
pihlajamäkeläistä teki kävely-
retken Kontulaan. Kuntokäve-
lysuorituksia kertyi kaikkiaan 
5040, joista 2534 naisten ja 
2506 miesten suoritusta.

Puoli tonnia 
makkaraa

Pihlajamäki-seura osallistui 
kesällä 1964 vastaperustetun 
Kaupunginosaseurojen Liiton 
Kaivopuistossa järjestämään 

”Helsinki hauskemmaksi” -ko-
tiseutujuhlaan. Helsinki-Maa-
seutu-Liikenne Oy hoiti pihlaja-
mäkeläisille ilmaisen bussikulje-
tuksen Kaivopuistoon. 

Erityisesti Pihlajamäki-seu-
ran naistoimikunta kunnostau-
tui siellä ja myi 469 kiloa mak-
karaa ja kymmeniä korillisia vir-
voitusjuomia.

Pihlajamäki-lehti syntyi no-
peasti seuran perustamisen jäl-
keen pihlajamäkeläisten yhdys-
siteeksi ja kanavaksi päättäjiin 
päin. Jo ensimmäisenä vuonna 
lehteä julkaistiin seitsemän nu-
meroa. 

Ensimmäistä Pihlajamäki-
päivää vietettiin helatorstai-
na 1965 Uutelan aukiolla (nyk. 
Maasälvän leikkipuisto). Ohjel-
ma oli arvokas ja yleisöä oli pai-
kalla tuhatmäärin.

Tapahtumia Pihlajamäen alkutaipaleilta
Pihlajamäen ensimmäisiin uudisasukkaisiin lukeutuvat Ulla Welin ja Eero Helkkula muistelevat erilaisia tapahtumia Pihlajamäen alkuvaiheilta.

kouluun. Pihlajistoon rakennet-
tiin uusi koulu, joka helpotti ti-
lannetta siten, ettei enää ollut 
koulua aamu- ja iltavuorossa. 

Kirkko

Seurakunta toimi Maasälvän-
tie 5–9 tiloissa. Vuonna 1976 
saimme oman kirkon, jonka 
suunnitteli arkkitehti Esko Kor-
honen. Alttarireliefi n veisti tai-
teilija Tapio Junno. Teoksen ni-
mi on ”Kristuksen kärsimys”. 
Vihkiäispuheessa kirkkoherra 
Immo Nokkala nimitti kirkkoa 

”Pyhän kärsimyksen kirkoksi”. 
70-luvulla kanttori Pentti 

Tynkkynen sanoitti ja sävelsi Pih-
lajamäelle oman kotiseutulau-
lun, Pihlajamäki-laulun.

Kasvun aika

1960-1990-luvut olivat kiihke-
än rakentamisen ja nousun ai-
kaa lähiössämme. Olimme saa-
neet postin, apteekin, koulut, 
kirjaston, päiväkodit, seurakun-
nan päiväkerhot – ja moninai-
set harrastukset toimimaan. 

Alueellamme oli myös use-
ampi kauppa; ruokakauppo-
ja Roi-Lan K-kauppa, Ruppo-
sen Spar-market, Kehä I:n lai-
dassa Kukkurakauppa, Elanto ja 
HOK. Nykyisen terveyskeskuk-
sen kohdalla oli mahtava ben-
sa-asema, jossa sai autonsa 
huollettua. 

Oli myös rauta-, vaate-, ke-
mikalio- ja kenkäkauppa, säh-
köliike sekä kangaskauppa, 
erikseen lastenvaatekauppakin, 
kolme pankkia ja posti, apteek-
ki, kukkakauppa ja ravintola Til-

henpesä. Aarnikan kampaamo 
oli jo vuodesta 1963 lähtien, ja 
myöhemmin Aarnikan omista-
jan Hillevi Pitkäsen pikkusisko 
Pirkko perusti viereen parturi-
kampaamo Justun.

Muutos

1990-luvulla lama puri ja alkoi 
alueen ”alasajo”. Pankkeja lope-
tettiin, Posti siirrettiin, kauppa 
toisensa jälkeen lopetti toimin-
tansa; saimme tilalle kampaa-
moja ja ravintoloita. Lähiömme 
ostoskeskus muutti täysin ul-
koista olemustaan. Siitä tuli le-
vottomampi. Lama puri alueen 
väestön työpaikkoihin ja jossa-
kin vaiheessa lähiömme oli Koil-
lis-Helsingin lähiöistä se, jossa 
oli eniten työttömiä. 

Edelleen meillä on Pihlaja-
mäessä upeat ulkoilumaastot 
ja talvella hiihdettävät ladut. 
On koirapuistot lemmikkien ul-
koiluttamiseen ja pelaajille ten-
niskenttä urheilukentän lisäksi. 

Koulujen kyljessä on ns. ”tyt-
töjen puisto”, jonka koulun ty-
töt ovat saaneet suunnitel-
la. Ja skeittipuisto, jonne tule-
vat skeittaajat ympäri kaupun-
kia. Vaikka lähiötämme on ra-
kennettu tiheämmäksi, meillä 
on silti vielä isot pihat ja tilavat 
leikkipuistot.

Lähiömme on viisikymmen-
vuotias, voimissaan ja para-
nemaan päin. Sen vetovoima 
on tallella; monet, jotka ovat 
muuttaneet pois, ovat palan-
neet takaisin.

Onnea Pihlajamäki, onnea ja 
menestystä seuraaville vuosi-
kymmenille.

Joukko pihlajamäkeläisiä 
kotiseutuystäviä kokoontui 
syyssunnuntaina 1963 ra-

kennusmestari Maunu Säilän 
aloitteesta seurakunnan Maa-
sälväntien kerhohuoneistoon 
keskustelemaan oman kau-
punginosaseuran perustami-
sesta. Pihalajamäki-seuraksi 
nimetty yhdistys saattoi aloit-
taa toimintansa 12. tammi-
kuuta 1964. Se tarttui ripeästi 
ongelmiin, joita uudessa lähi-
össä oli paljon.

Palvelujärjestö Pihlajamäen 
Lions-klubi perustettiin puo-
lestaan vuonna 1964. Ensim-

mäisenä toimintavuonna se 
lahjoitti nauhurin 13-vuoti-
aalle sokealle pojalle ja käyn-
nisti seuraavana vuonna bus-
sipysäkille valmistuneen sa-
dekatoksen rakentamisen. Ka-
toksessa oli Pihlajamäen pie-
noismalli, joka nyt uusittuna 
sijaitsee ostoskeskuksen luo-
na torilla.

Kansakoulu 
myöhässä

Pihlajamäen kansakoulua 
alettiin rakentaa syksyllä 1963, 
mutta sen valmistuminen uh-

Ulla Welin: Eero Helkkula: 

Pihlajamäen 
Lions-klubin 
aikaan 
saaman 
bussipysäkin 
sadekatok-
sen ava-
jaisissa oli 
juhlallinen 
tunnelma. 

Koulussa oli mu-
siikkiluokat, joista 
kehittyi sittemmin 
Oulunkylään Pop-
musiikkiopisto.

Pihlajamäki-seura onnittelemassa käsinkudotulla raanulla 
75- vuotiasta Helsingin Uutta Yhteiskoulua. Oikealla seuran 
silloinen sihteeri Ulla Welin.

Kuva: Matti Saksanen, 1974
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• Käytössäsi on kuusi tietoko-
netta korvakuulokkeineen. Tar-
vittaessa saat opastusta tieto-
koneen käytössä. Monipuoliset 
ohjelmistot.

• Rentoutua voit Shiatsu-hie-
rontatuolissa, joita meillä on 
kaksi kappaletta.

• Meillä on myös kopiointi- ja 
faksipalvelu pientä maksua 
vastaan.

• Asukkaiden käytössä on vii-
si ompelukonetta ja saumuri:
Ota omat langat mukaan ja 
tule ompelemaan. Kysy hen-
kilökunnalta vapaata ompe-
luaikaa.

• Lähiöaseman voi varata mak-
sutta ilta- ja viikonloppukäyt-
töön esim. perhejuhlia tai vaik-
kapa taloyhtiön kokouksiin. 
Maksu määräytyy tilaisuuden 
luonteen mukaan.

• Café Lähiö on auki maanan-
taista perjantaihin – kahvia ja 
lämpimäisiä omakustannehin-
taan mukavassa seurassa.

• Lähiöaseman hankkeet ”Ko-
tilähettiläät” ja ”kylätalkkarit” 
tarjoavat lähialueiden ikäih-
misille kaupassakäynti-, ulkoi-
lu - ja kevyttä siivousapua se-
kä pienimuotoisia kodin korja-
us- ja asennustöitä. 

Toiminta on tarkoitettu en-
sisijaisesti liikuntarajoitteisille, 
vähävaraisille sekä kotihoidon 
ja sosiaaliviraston asiakkaille. 

Kysy palvelusta arkisin klo 
9-10 ja varaa aika puh. 044-
9514 523.

• Tuo tullessas – vie mennessäs 
- kirjojen vaihtopiste.
• Nintendo WII -keilapeli ym. 
kuntoiluohjelmia, karaoke-lait-
teet.

Pihlajamäen 
Lähiöasema
Liusketie 3a, 
00710 Helsinki
Emäntä – tilavaraukset ja 
tiedustelut: 
puh. 09-3104 1010
Kotilähettiläät ja 
kylätalkkarit – tiedustelut 
arkisin klo 9–10 
puh. 044-951 4523
Aluetyö: 
Sini Heino-Mouhu 
puh. 09-3106  9960 
sini.heino-mouhu@hel.fi 

Aluetyöntekijä 
Sini Heino-Mouhu

Ku
va

: 
Ve

sa
 K

os
ke

la

Ei asukastoimintaa eikä 
ryhmiä. Kotilähettiläät 
toimivat supistetusti. 
Normaali toiminta alkaa 
9.1.2012.

Kiitos menneestä vuo-
desta ja onnea vuodelle 
2012!
  T. Lähiöaseman väki

PIHLAJAMÄEN lähiöasema 
toimii Pihlajamäen ja lähialuei-
den asukkaiden toiminta- ja 
kokoontumispaikkana. Usean 
vuoden ajan asukkaat ovat ke-
rääntyneet toimimaan 
erilaisten asioiden ja harras-
tusten ympärille vertaisopet-
tajan opastuksella, joista muu-
tamia mainitakseni ovat digi-
kuvakerholaiset, kuvataitelijat, 
kirjallisuuskerho, kädentaito-
kerho, kimppapalstaviljelijät ja 
yhteislauluillat. 

PIHLAJAMÄEN aluetyö tukee 
vertaisopetusta antamalla ti-
lan ja osallistuu osittain ja 
mahdollisuuksien puitteissa 
materiaali- ja kahvituskustan-
nuksiin.

Lähiöaseman 
Perjantai maalareiden 
tuotoksia 

Lähiöasema –
kohtaamis- ja tapahtumapaikka pihlajamäkeläisille

VIIKKO-
OHJELMA

Lähiöaseman 
aukiolo joulun ajalla 
22.12.2011–9.1.2012

Dream of nature – myyttisiä roolikuvia -valokuvanäyttely 
esillä Lähiöasemalla 15.11.-15.12.2011

Kuvat ovat kansainväliseltä nuorten leiriltä, jossa oli sekä 
Pihlajamäen nuoria että nuoria neljästä eri maasta!

Tervetuloa ihailemaan.

Haluatko ryhtyä vapaaehtois-
työhön vertaisohjaajana?

NYT ETSIMME erityises-
ti SINUA akvarellimaalauk-
sen osaaja. Jos sinulla on aikaa 
perjantaisin klo 13–15, tulisit-
ko ohjaamaan ja neuvomaan 
innokkaita harrastaja kuvatai-
teilijoita. Etsimme myös mui-
den aihealueiden (mm. kie-
let, draama) ympärille ryhmän-
vetäjiä.

JOS KIINNOSTUIT ja sinulla on luppoaikaa, ole ystävällinen ja 
soita Pihlajamäen aluetyöntekijä Sinille p. 09-3106 9960 ja kerro 
ideastasi/ehdotuksesi.

TYÖPAJOJA on järjestetty Pih-
lajamäen lähiöasemalla, Hel-
singin uudella yhteiskoululla, 
Pihlajamäen ala-asteella sekä 
Viikin kirjastossa. Työpajoihin 
osallistuneet ovat olleet ala-
asteikäisistä senioreihin. Työ-
pajojen sarjakuvat ovat nähtä-
vissä osoitteessa pihlis.sarjaku-
vablogit.com. 

Lisäksi sarjakuvista kootaan 
näyttely Pihlajamäen ostoskes-
kukselle ja tulossa on myös jul-
kaisu. Näyttelyn ajankohta on 
12.12.2011-9.1.2012. 

Näyttelyn avajaiset ovat nuo-
risotalolla pidettävän puuro-
juhlan yhteydessä ke 14.12. klo 
17.30 jälkeen.

Projektissa ovat mukana Hel-
singin kaupunginmuseo, Lähiö-
projekti, Opetusvirasto, Pihlaja-
mäen lähiöasema sekä Sarjaku-
vakeskus.

Heidi Salminen
Sarjakuvakeskus

tuottaja, graafinen suunnittelija

Piirrettyjä tarinoita
Tarinoita Pihlajamäestä -projektissa on 
kerätty tarinoita Pihlajamäen asukkailta ja 
niiden pohjalta on toteutettu sarjakuvia 
erilaisissa työpajoissa. 

Kuva: Pirjo Ruotsalainen

Pirkko Heino ja Ulla Huittinen
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osaamisesi 
kiertoon ja jaa oma 
harrastuksesi

Kuva: Jigsaw
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Malmi–Pihlajamäen lähiöliikunta kevätkausi 
v. 2012  9.1. alkaen. Huom! Muutokset mahdollisia!

Liikuntapassilla 20 e / kausi. Passin saa 
joko paikan päältä vetäjältä tai Lähiöasemalta 
9.1.alkaen (Liusketie3, p. 3104 1010).

Huom! Kuntosaliryhmät täynnä, muihin ryhmiin mahtuu, 
eikä tarvitse ilmoittautua!

Maanantai
BOCCI klo 12.30-13.30 eläke-
läiset Pihlajamäen Nuorisotalo 
9.1.-23.4. (ei 20.2.,9.4.)
TASAPAINOJUMPPA  k lo 
14.30-15.20 eläkeläiset Pih-
lajamäen Kirkko 9.1.-23.4. (ei 
20.2.,9.4.)
VAUHTISÄHLY klo 19-20.30 
hyväkuntoisille Hgin Uusi Yht.
koulu 9.1.-23.4. (ei 20.2.,9.4.), 
(pulpetit salissa 9.-15.2. ja 8.-
26.3.)

Tiistai
KIMPPAKÄVELY (hidasvauhti-
nen omatoimiryhmä) klo 10.30 
Pihlajamäen Nuorisotalolta 
10.1. alk.
LUISTELU klo 15-16 luistelun 
alkeet osaaville, yli 10 v. Mal-
min Jäähalli 10.1.-24.4. Opetel-
laan yhdessä perusluistelutaito-
ja, kuvioita ja temppuja.

Lisätietoja

Mia 
Küttner

Virka-aikaan ma–ke: 
Mia 
p. 3107 1452,
050-588 1069, 
mia.kuttner@hel.fi 

Kuva: Mia Küttner

med Daud p. 040-681 5817) 
Kirkonkyläntie 17
JUMPPA klo19-20 naiset & ty-
töt, monikultt. Ylä-Malmin pe-
rusk, Talvelantie1 13.1.-27.4. (ei 
24.2., 6.4.), (Lisätietoja: Koillis-
Hgin Maahanmuuttajien Urhei-
luseura Kohmy ry: Mohamed 
Daud p. 040-681 5817)
KUNTOJALKIS klo 19.30-21 
Monikultt. (nuoret ja aikuiset) 
Pukinmäen peruskoulu 13.1.-
27.4. (ei 24.2., 6.4.), (Lisätieto-
ja: Said Aden p. 0400–857 570)
KUNTOFUTIS klo 19-21 Moni-

Liikuntaneuvonta 
Pihlajamäen lähiöasemalla 

tiistaina klo 10.45-11.30 
10.1., 17.1.,14.2., 20.3. ja 24.4.

SULKIS klo 16-17 aikuiset, 
nuoret (yli10 v.) Viikin Moni-
toimitalo 10.1.-24.4. Tekniikka- 
ja sääntöopetusta haluttaessa, 
mailoja ja palloja lainattavana, 
kenttiä 3 kpl.
PERHE LIIKKUU klo 18-19 lap-
set 0-6 v. ja äiti/isä Hgin UYK 
10.1.-24.4. (ei14.-21.2., yo-kirj. 
8.-26.3.) 
LÄMMITTELYLEIKIT, yhdessä 
tehty temppurata ja kuntopii-
ri – vanhempien omatoimiryh-
mä. (Lisätietoja: Meeri Kuikka 
p. 040-722 9901) Huom! Lap-
set vain yhdessä äidin tai isän 
kanssa.
KUNTOJUMPPA klo 19-20 ai-
kuiset ym. Hgin UYK 10.1.-24.4. 
(ei 14.-21.2., yo-kirj. 8.-26.3.)
KORISTYTÖT klo 19-21 lapset 
10-14 v., monikultt. Ylä-Mal-
min pk 10.1.-24.4. (ei 21.2.), 
(Lisätietoja:Mohamed Daud 
p.040-6815817) Kirkonkylän-
tie 17.

Keskiviikko
KROPPAA KUNTOON klo 8.30-
9.20 eläkeläiset, ym. Pihlajamä-
en nuta 11.1.-25.4. (ei 22.2.)
SAUVAKÄVELY klo 10 Pihlaja-
mäen lähiöasemalta (sauvoja 
lainaksi) 11.1.-25.4.
KUNTOLENTIS klo 19-21 aikui-
set Asukastalo Kunto 11.1.-25.4.
KUNTOJALKIS klo 19.30-21
Maahanmuuttajamiehet Heso-
te/Malmi 11.1.-25.4. (ei 22.2.), 
(Lisätietoja: Said Aden p. 0400–
857 570)

Torstai
KUNTOSALIRYHMÄT klo 9-12 
eläkeläiset Miljan palvelutalo. 
Huom! TÄYNNÄ!

Perjantai
TUOLIJUMPPA klo 10.30-11 
Pihlajamäen lähiöasema 13.1.-
27.4. (ei 24.2., 6.4.)
PALLOPOJAT klo 17.00-18.30 
lapset 10-14 v., monikultt. Ylä-
Malmin perusk. 13.1.-27.4. (ei 
24.2., 6.4.), (Lisätietoja: Moha-

LÄHIÖASEMA on tilannut en-
si vuonna 50 vuotta täyttävän 
Pihlajamäen kunniaksi doku-
mentin Pihlajamäestä ja pal-
kannut tehtävää hoitamaan 
taiteen maisteri Björn Lind-
strömin kulttuurituottajan ni-
mikkeellä. 

Parhaillaan Björn Lindström 
työstää dokumenttielokuvaa – 
ajankuvaa – Pihlajamäestä eri 
aikoina. Lindström kutsuu kaik-
ki pihlajamäkeläiset mukaan 
dokumentintekotalkoisiin. Do-
kumentti työstetään yhteis-
työssä ammattiopisto Luovin 
media-assistenttiopiskelija Ve-
sa Leppäsen kanssa.
– Dokumentti kuvaa Pihla-

jamäkeä, sen asukkaita ja elä-
mänmenoa asukkaiden omas-
ta näkökulmasta, Björn kuvai-
lee hanketta.
– Kerään valokuvia, kaitafil-

mi- tai videokuvaa, piirustuk-
sia ja maalauksia, kirjoitettuja 
tai kerrottuja tarinoitanne, ru-
noja, lauluja, musiikkia – mitä 
ikinä asukkaat itse ovat jo tuot-
taneet tai ovat aikeissa tuottaa. 
Materiaali saa siis käsittää mitä 
tahansa Pihlajamäen arkirealis-
mista taiteellisiin visioihin.

Ajankuvaa vuosi-
kymmenten varrelta

Lindströmin tavoitteena on 
noin tunnin mittainen doku-

menttielokuva, joka asukkaiden 
avulla onnistuu niin hyvin, että 
se kelpaa maanlaajuiseen ja jo-
pa kansainväliseen levitykseen. 
Televisioon, verkkoon ja festa-
reille.
– Etsin sellaista visuaalista, 

auditiivista ja kirjallista ma-
teriaalia, josta välittyy histori-
aa, ajatuksia, muistoja, paikal-
lisfilosofiaa, tunnemaailmaa 
ja utopiaa – kaikkea, joka luo 
asukkaista ja tästä elinympäris-
töstä ajankuvaa vuosikymmeni-
en varrelta.

Dokumentin oheen Lind-
ström suunnittelee myös valo-
kuvanäyttelyitä ja filmifesta-
reita.

– Hankkeen tiimoilta voi jär-
jestää esimerkiksi valokuvien 
massanäyttelyn. Jos kaitafi lmi- 
ja videomateriaalia löytyy riit-
tävästi, niin järjestetään paikal-
liset omat ”kaitafi lmi-videofes-
tivaalit”. Näin saamme näkyville 
myös sellaista aineistoa, joka ei 
välttämättä mahdu lopulliseen 
dokumenttiin.

Tuo aineisto 
Lähiöasemalle

– Otan materiaalia vastaan Pih-
lajamäen lähiöasemalla ja voin 
tulla katsastamaan aineistoa 
myös koteihin. Tehdään yhteis-
työtä, jotta saadaan hyvä doku-
mentti kasaan, Björn toivoo.

Lindström on arkisin tavoi-
tettavissa Lähiöasemalla (Lius-
ketie 3) – ellei sitten juuri ole 
kokoamassa aineistoa jossain 
päin Pihlajamäkeä. Siksi kan-
nattaa ilmoittaa tulostaan etu-
käteen.

Teksti: Päivi Seikkula

Elämyksiä, yhteishenkeä, kuntoilua, iloa ja ystäviä!

kultt. (aikuiset) Hesote/Malmi 
13.1.-27.4. (ei 24.2., 6.4.), (Lisä-
tietoja: Bujar p. 040-525 7255)
SULKIS klo 19-20 Aikuiset, 
nuoret ja perheet (yli 10 v.) 
13.1.-27.4. (ei 6.4.) Viikin Moni-
toimitalo, kenttiä 3 kpl

Lauantai
KUNTOFUTIS klo 18-19.30 
Monikultt. (nuoret ja aikuiset) 
Pukinmäen peruskoulu 14.1.-
28.4. ( ei 25.2., 7.4.), (Lisätieto-
ja: A. Laouari p. 040-567 7699)

Ku

LUISTIMIA, 
RETKILUISTIMIA, 

MONOJA, SUKSIA JA 
LUMIKENKIÄ LAINATAAN 

Pukinmäen 
kirjastosta

KÄVELYSAUVOJA 
LAINATAAN 

Viikin, Pukinmäen
 ja Jakomäen 
kirjastoista 

Dokumenttielokuva Pihlajamäestä – lähde mukaan!
Nyt kerätään kuvaa, tekstiä ja ääntä Pihlajamäestä. 

Auta Björn Lindströmiä ja 
Vesa Leppästä taltioimaan 

Pihlajamäen historiaa.

Lisätiedot:
kulttuurituotaja 
Björn Lindström, 
puh. (09) 310 41011, 
040 1246385,
bjorn.lindstrom@hel.fi

Kuva: Vesa Koskela


