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Sisältöä

Pihlajamäki goes Blues

keinuttaa kallioita

Vuonna 2007 ensimmäinen Pihlajamäki goes Blues (PgB)
veti 1 500 musiikidiggaria Kiillepuistoon. Toisena vuonna
kävijöitä oli jo tuplasti enemmän ja tunnelma latvoissa.
Minne kaikki blues- ja rytmimusiikin ystävät mahtuvat
2009, kun Pihlis lauantaina 6. kesäkuuta
täyttyy armottomasta menosta?
ämän vuoden festarin pääesiintyjä on
odotetun paluun tehnyt blues-rock-bändi
The Balls, jonka keulahahmona heiluu Suomen Janis Jopliniksi tituleerattu Marjo Leinonen. Muita esiintyjiä
ovat musiikkishamaani Tuomari Nurmio, mainio Jo’ Buddy & Down Home King III sekä
paikallinen Neimo Blues Band.
Finnish Blues Society on
nyt ensimmäistä kertaa PgBfestarin yhteistyökumppanina,
ja sen seurauksena oman ohjelmanumeronsa muodostaa
Baltic Blues Challenge -kisan
Suomen osakilpailun tuloksen
julkistaminen.
Päihteettömyydellä ja maksuttomuudella svengaava festivaali toteutetaan talkoovoimin. 130 vapaaehtoista pitävät huolen, että myös lapsille
on ohjelmaa ja että makkarat
ja letut paistuvat. Tapahtuman
koko tuotto menee seuraavan
vuoden festivaalin järjestämiseen.

Yhdessä onnistuminen
yhdistää

Pihlajamäki
goes Blues

Pihlajamäki-seuran musatiimin jäsenet Kimmo ”Sööbi”
Sjöblom, vaimonsa Sari Sjöblom sekä Juha ”Piki” Torikka
ovat osa suurta vapaaehtoisremmiä, joka toteuttaa Pihlajamäen bluussit. He ovat olleet
alusta alkaen olleet mukana ja
ovat täysin yksimielisiä mistä festari on saanut alkunsa:

• Haastattelussa
Pihlajamäkiseuran uusi pj s. 3
• Pihlikseen
Taiteiden yö s. 4
• Savelan pelloilta
potkua nuorten
kesään s. 5
• Kallioiden
kaunistuksia s. 5
• Lähikuvassa
Taltec Oy s. 6

tiedottaa s. 7–8

Tuomari Nurmio (yllä)
Musiikki pitää
Marjo Leinosen
kiireisenä. The Balls
julkaisee odotetun levyn
loppuvuodesta ja kesä
menee keikkaillessa.

Ohjelma
Klo 13 Baltic Blues Challenge -kisan
Suomen osakilpailun tulosten
julkistaminen. Yllätysesiintyjät esittävät
kilpailuohjelmistoansa.
klo 14 Neimo Blues Band
klo 15 Jo’ Buddy & Down Home King III
klo 16 Tuomari Nurmio
klo 17 The Balls
Osoite: Kiilletie 6

Iltaohjelma klo 22
Erja Lyytinen, Ravintola Ralli
The Äijät, Bar U2
Kingstone, Bar 71

aluetyöntekijä Sini HeinoMouhusta.
– Ilman Siniä ei olisi
bluussia! tulee kuin yhdestä suusta.
– Hän motivoi ja tsemppaa muita, potkii persuksiin,
sanoo Sari.
– Bluussit kokoaa yhteen
kaikenlaisia ihmisiä, ei ainoastaan vanhoja asukkaita,
vaan myös uusia. Maahan-

Kuva: Vesa Koskela

Aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu,
Pirjo Wilenius ja Leena Koivisto jakamassa PgB-flaiereita
Pihlajamarkkinoilla.

JÄRJESTÄJÄT: Pihlajamäki-seuran musatiimi ja Pihlajamäen yhdyskuntatyö
RAHOITTAJAT: Helsingin kaupungin lähiöprojekti, sosiaalivirasto, kulttuuriasiainkeskus ja Klaari
YHTEISTYÖSSÄ MUKANA: FC Pihlajisto, MLL Pihlajamäki, Latokartanon nuorisotyöyksikkö ja Lähiöliikunta
SPONSORIT: DMP, Wotkin, Lagerblad, K-Market Pihlajisto, Baguette Malmi, Pihlajiston Kiinteistöt, Beweship,
S-Market Pihlajamäki, Ravintola Ralli, Ravintola U2, Bar 71 ja Ylipaino

muuttajatkin ovat olleet hienosti mukana, kertoo aviomiehensä ja jatkaa:
– Festari saa liikkeelle myös
sellaisia, jotka eivät ole mukana missään seurassa tai yhdistyksessä.
Sööbi tietää mistä puhuu,
sillä hän on asunut Pihlajamäessä koko ikänsä:
– Ensin elinalueena oli kotitalo, sitten ostarin toinen puoli, sitten mentiin Pihlajamäki
vastaan Pihlajisto. Nyt, bluussien ansiosta olemisen alueena on koko Pihlajamäki ja vielä
Pihlajistokin!
Komea 1960-luvun arkkitehtuuri ei siis ole ainoa ylpeyden aihe Pihliksessä. Lisätään
listaan Pihlajamäki goes Blues.

Hyvä musiikki
vähentää tuhoa
Lähiössä esiintyminen ei ole
muusikko Marjo Leinoselle vierasta. The Balls -yhtyeen solistille Kontulan KontuFestari tuli hyvin tutuksi bändin huippu-

vuosina 80- ja 90-luvun taitteessa. Pihlajamäkeen hänet
tuo tietysti bluussit.
– On kiva soittaa Pihlajamäessä, sanoo Leinonen. – Blues
kuuluu lähiöön, ei Storyvilleen. Lähiössä on oikeita ihmisiä, hän täräyttää.
Huhtikuisena lauantaina
pitkään telakalla ollut bändi
heitti Pihlajamäki goes Blues
-supportkeikan loppuunmyydylle yleisölle Ravintola Rallissa. Soundcheckin aikana tavoitettu Leinonen kertoi, että hänen laulannassaan on sanottu
olevan lähiösoundi.
Mitä rööperiläinen rootsmama sanoo niille, jotka väittävät bluesia tylsäksi?
– Ei sen tarvitse olla tylsää.
Esimerkiksi meidän musiikissa soi bluesin lisäksi soul, funk,
rock. Rap ja hiphopkin ponkaisevat samalta pohjalta kuin
rythm&blues.
– On tärkeää tarjota ihmisille mahdollisuus kuulla kunnon
musiikkia, ettei kaikki ole valmiiksi paketoitua, turruttavaa
jöötiä, Leinonen jatkaa. – Hyvä
musiikki laskee tuhoprosenttia! Baareissakin kannattaisi livemusiikin puutteessa satsata
hyvään levymusiikkiin, niin rähinä vähenee!
Täysrähinä on kuitenkin tiedossa, kun The Balls nousee
Kiillepuiston lavalle. Bändin
juurevaa alkuvoimaa ei kannata jättää väliin.
Teksti:
Tanja Railo
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Helsinki-päivänä 12.6.
Pihliksessä ja Pihlajistossa tapahtuu

Pääkirjoitus

Minne uimaan
ja minne uimahalli?
Kun kesä lähestyy, etenkin lapsiperheissä herää kysymys, minne
mennään uimaan. Lähimpänä Pihlajamäkeä luonnonrantaan
pääsee Vantaanjoen varteen Pikkukoskelle. Mutta entä talvella, missä silloin uidaan?

HYÖNTEISRETKI starttaa klo 12 Pihlajamäen ostoskeskukselta oppainaan biologit Juho Paukkunen ja Sampsa Lommi sekä perhosharrastaja Vesa Koskela. Kaikille avoin retkikunta kiertelee Pihlajamäkeä kahden tunnin ajan tutustuen perhosten, muiden hyönteisten ja kasvien yhteiselämään. Osallistuminen Pihlajamäki-seuran luontoryhmän järjestämälle retkelle on ilmaista.

HELSINKI-PÄIVÄNÄ tapahtuu myös Salpausselän leikkipuistossa (Salpausseläntie 1), jossa Maasälvän ja Salpausselän leikkipuistot yhteistyössä Pihlajamäki-seuran kanssa
järjestävät koko perheen kylätapahtuman kello 16-18. Luvassa on kirpputori, musiikkia, kahvia ja pullaa.
Teksti: TR

Gardenian kuva-arkisto

Etenkin menneinä vuosikymmeninä Pihlajamäessä on pidetty
esillä sitä, että Pihlajamäkeen tulee rakentaa uimahalli. Pihlajiston ala-asteen lähistöllä Pihlajamäentien ja Pihlajistontien kulmauksessa on tällä hetkellä rakentamaton yleisten rakennusten
tontti, jota kuulee usein kutsuttavan myös ”uimahallin tontiksi”.
Jokaiseen kotiin jaetussa vuoden 2009 kaavoituskatsauksessa
se on kohteena 77 – ja esitetty muutettavaksi asumiskäyttöön.
Soitin alueemme kaavoittajalle arkkitehti Taru Tyynilälle ja kysyin, miksi tälle ”uimahallin tontille” on suunniteltu asuinrakentamista eikä uimahallia. Tyynilä kertoo, että liikuntaviraston mukaan Latokartanon peruspiirin alueelle ei ole tulossa uimahallia. Tälle tontille ei kuulemma myöskään saa mahtumaan
uimahallia pysäköintipaikkoineen.
Todennäköisesti vuoden 2009 aikana Pihlajamäessä saadaan
vielä ottaa kantaa kyseiseen kaavoituskohteeseen. On siis hyvä
jo nyt aloittaa julkinen keskustelu “uimahallin tontista”. On parempi olla ajoissa liikkeellä ja tehdä kannanotot perusteellisen
julkisen keskustelun jälkeen. Kun asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma esitetään, aikaa on usein liian vähän julkisen keskustelun aikaansaamiseksi. Tosin kaavoitusprosessi on
monivaiheinen, joten kantaa voi ottaa myöhemminkin.
Usein uimahallin rakentamisen esteeksi esitetään sitä, että sille on liian pieni väestöpohja. Latokartanon peruspiirissä väestöpohja on kasvanut ja kasvaa koko ajan. Eikö Pihlajamäessä,
Pihlajistossa, Viikin Latokartanossa ja Viikinmäessä ole jo tarpeeksi väestöä yhtä uimahallia varten? Uimahalli palvelisi tietysti kaikkia asukkaita, mutta etenkin alueen lapsia ja ikäihmisiä. Koululaistenkaan ei tarvitsisi lähteä kauas uintiopetukseen.
Lisäksi Viikin tiedepuiston työntekijät ja opiskelijat voisivat olla
uuden uimahallin käyttäjiä.
Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden
päätoimittaja

P.S. Kommentoi ja jatka keskustelua Pihlajamäen kotisivuilla www.pihlajamaki.info.

Kuva: Sampsa Lommi

Polskimisterveisin

Myös
Kesäakatemia
järjestää Pihliksen
ja
lähialueen lapsille
hauskaa
ohjelmaa kesälom
an
ekalla viikolla.
Lue siitä lisää
sivulla 8.

Lapsille ohjattua luontoharrastusta
Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Gardenia järjestävät ala-asteikäisille mahdollisuuden
luontoharrastamiseen kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla klo 10–14. Osallistuminen luontopäiville on maksutonta, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumisen Gardenian asiakaspalveluun,
puh. 09-3478 400. Mukaan omat eväät, säänmukainen vaatetus ja utelias mieli!

Maanantaina 1.6. ja 8.6. on ötökkäpäivä, jolloin kurkistellaan kivien alle
ja kaarnan rakoihin. Havainnoinnissa
käytetään haaveja ja luuppeja.
Tiistaina 2.6. ja 9.6. on kestävän
kehityksen teemapäivä. Silloin tehdään tekoja maailman parantamiseksi, pohditaan kierrättämistä sekä tutkitaan mainosten maailmaa.

Keskiviikkona 3.6. ja 10.6. on lintupäivä, jolloin tähystellään taivaalle ja
herkistellään korvat kuulemaan lintujen konserttia. Päivän aikana harjoitellaan myös kiikarien ja kaukoputken käyttöä.
Torstaina 4.6. ja 11.6. on taidepäivä, jolloin ihastellaan Viikin luontoa,
maalataan luonnonväreillä, tehdään

ruokoveneitä ja seikkaillaan Säynäslahden pitkospuuviidakossa.
Perjantaina 5.6. ja 12.6. on puutarhapäivä, jolloin tutustutaan Gardenian sisä- ja ulkopuutarhaan ja tuoksutellaan tropiikin ja kesän tuoksuja.
Luontokoululaiset saavat myös tehdä
pieniä puutarhurintöitä sekä istuttaa
oman kasvin kotiin vietäväksi.

Sää suosi Pihlajamarkkinoita
Kuva: Vesa Koskela
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3. vuosikerta. Vuonna 2009 ilmestyy kolme kertaa: 27.5., 2.9. ja 2.12.
Jaetaan Vartti Helsinki Pohjoisen liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista, Pihlajamäen kirkolta sekä
Viikin kirjastosta.
Painos 56 500 kpl
Lehden yhteystiedot

Pihlajamäen lähiölehti
c/o Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3, 00710 HELSINKI
pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com

Taittaja

Vesa Koskela
Tanja Railo
Eero Helkkula, Gioanna Iacono, Sampsa Lommi,
Päivi Seikkula, Riitta Sivonen, Tuomas Työrinoja
ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin

Lähiöprojektin sivut

Tiina Nuto, Sini Heino-Mouhu, Mia Küttner

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

Päätoimittaja
Toimitussihteeri
Toimittajat

Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info

Kaunis sää lisäsi Pihlajamäen Lions-klubin 16.5. ostarilla järjestämien markkinoiden tunnelmaa,
jota Punanokka, The ja Poliisien
soittokunta musiikillaan täydensivät. Ohjelmaa ja purtavaa oli kaikenikäisille. Lasten tietokilpa, taikuri ja pomppulinna olivat pienten
ja arpajaiset aikuisten suosiossa.
Pihlajamarkkinoilla mukana olleiden kesken arvottiin Ricoh-digikamera, ja sen voitti Kerttu Pitkänen. Tilaisuuden juonsi ansiokkaasti Jukka Holopainen.
Teksti:
Eero Helkkula

Pihlajamäen Leijonien presidentti Tapio Rantanen (oik.) keskustelee
leijonaveli Eero Helkkulan kanssa Pihlajamarkkinoilla.

Tapahtumakalenteri
La 6.6. klo 13-16
Pe 12.6. klo 12-14
Pe 12.6. klo 16-18
Ke 24.6. klo 15-19
Pe 21.8. klo 17->
Su 6.9. klo 13-16

Pihlajamäki goes Blues Kiillepuistossa
Hyönteisretki. Lähtö Pihliksen ostarilta.
Koko perheen kylätapahtuma Salpauselan leikkipuistossa
Verenluovutus Viikin kirkolla
Taiteiden yö eri puolilla Pihlajamäkeä
Pihlajapäivä Pihlajiston ala-asteen kentällä ja sisätiloissa

Seuraava Pihlajamäen lähiölehti ilmestyy ke 3.9.

www.pihlajamaki.info
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Pihlajamäki-seuran uusi puheenjohtaja Tuomas Työrinoja:
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Haastattelu

”Kaupunginosatoiminta

saa muutoksia aikaan”
Kuva: Ann-Sofia Helttua

Tuomas Työrinoja valittiin alkuvuodesta – ja pitkän suostuttelun jälkeen – Pihlajamäki-seuran uudeksi puheenjohtajaksi. Joko hän on katumapäällä?
– Heh, en todellakaan. Opintojen, töiden ja luottamustehtävien yhteensovittaminen on
haastavaa, mutta Pihlajamäkiseurassa on onneksi paljon aktiiveja – mitään ei tarvitse tehdä yksin.
– Vapaaehtoistyö on sitä
paitsi parhaimmillaan todella
palkitsevaa. Yksi ihminen voi
saada yllättävän paljon aikaan,
kun vain ryhtyy tuumasta toimeen. Vielä tehokkaampaa vaikuttaminen on, kun kannanoton takana seisoo isompi porukka. Viime vuonna seura sai
selviä parannuksia aikaan ostarin torisuunnitelmien liikenneturvallisuuteen ja Joukobussilinjan reitteihin.
Työrinoja on asunut Pihlajamäessä vasta pari vuotta. Mikä sai hänet liittymään
kaupunginosayhdistykseen
näin nopeasti?
– Ajattelin enemmän, että
miksi en liittyisi. Jäsenmaksu
oli ja on kohtuullinen, 10 euroa,
ja se käytetään meidän asukkaiden iloksi. Kehotan kaikkia
muitakin pihlisläisiä ainakin
harkitsemaan asiaa. Jäseneksi
liittyminen ei vie kuin minuutin osoitteessa www.pihlaja-

maki.info/liity. Myös eri tapahtumissa kuten vaikkapa Pihlajamäki goes Bluesissa voi ilmoittautua. Kympin voi varmasti käyttää tyhmemminkin!
Minkä asian uusi puheenjohtaja näkee nyt tärkeäksi
Pihlajamäki-seuran toiminnassa?
– Vaikka sanoin, että seurassa on paljon aktiiveja, mielestäni olennaista on saada lisää
jäseniä. Pihlajamäki-seura, kuten kaikki kaupunginosajärjestöt, on tasan niin tehokas ja aikaansaava kuin me asukkaat
siitä teemme. Mitä enemmän
meitä on, sitä parempia tapahtumia voimme järjestää ja
sitä suurempi on meidän painoarvo kaupungin virkamiehiin päin.
– Tärkeää on myös luoda ihmisille mielekkäitä mahdollisuuksia kehittää Pihlajamäkeä
hyvässä seurassa. Vapaaehtoistyö ei saisi olla liian raskasta, vaan tilaa pitäisi olla myös
sille, että joku osallistuu muutaman tunnin verran johonkin. Itse tulin alun perin seuran
toimintaan mukaan tekemään
verkkosivuja, eikä se koskaan
tuntunut ikävältä puurtamiselta, vaan oli hauskaa puuhastelua töiden ohessa.
– Nykyiset toimintaryhmät
eivät ole mitenkään kiveenhakattuja, vaan uusia luodaan aina sitä mukaan kun uusia ih-

misiä ja uusia tarpeita ilmaantuu. Esimerkiksi vastikään perustettu taiteilijaverkosto syntyi juuri näin.
Mikä on parasta Pihlajamäessä?
– Näin kesällä on helppo sanoa, että luonto. Tällaiset upeat metsät ja väljät puistomaiset pihat ovat melkoista luksusta, kun vertaa mihin tahansa uuteen kaupunginosaan.
Lauttasaaren rantojen kasvattina Vantaanjoen läheisyys
uimarantoineen ja melontamahdollisuuksineen on myös
tärkeä juttu. Pihlis ei todellakaan ole mikään betonihelvetti, vaan kaunis, arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen, luonnonläheinen kaupunginosa.
Entä mitä Pihlajamäessä olisi parannettava tai kehitettävä?
– On aina harmillista, kun
palvelut heikkenevät. Esimerkiksi posti on sellainen lähipalvelu, johon pitäisi päästä kohtuullisen matkan kävelemällä.
Pihliksen pitää kehittää maine,
että jos sieltä yrittää viedä jotain, asukkaat antavat kuulua
perästä!
– Ostarille suunnitellut muutokset on alueen kehitykselle myös iso asia, jota seurana
tulemme seuraamaan tarkasti.
Teksti: Vesa Koskela
Kuva: Vesa Koskela

Tuomas Työrinoja haastaa sinut liittymään Pihlajamäki-seuraan.

Ojenna kätesi
ja luovuta verta
Lomakauden aikana sairaaloiden
verivarastot vähenevät, mutta autettavien määrä ei.
Keskiviikkona 24. kesäkuuta klo
15-19 pihlajamäkeläisten ei tarvitse
mennä kauas luovuttaakseen verta.
Homma onnistuu Viikin kirkon seurakuntasalissa (Agronominkatu 5).
Tilaisuuden järjestää Suomen
Punaisen Ristin Veripalvelu ja Lions
Club Helsinki/Pihlajamäki.

Sade ei estänyt
siivoustalkoita
Pihlajamäen
siivous-talkoiden
aikana lauantaina
9.5. satoi alusta loppuun, mikä verotti
talkooväkeä mutta
lisäsi tunnelmaa.

Noin 15 talkoolaista putsasi muun muassa Johtokiventien kierrätyspisteen tienoon ja noukkivat Pihlajamäentieltä, Lahdentien alikulkusillan ja ostarin väliltä
kuusi säkillistä roskia, kaksi
risaa penkkiä, yhden tuoli-

puolen, muovimaton ja tietokoneen kuoret.
Talkookahvit ja pullat tarjosivat Kampaamo Justu ja
S-market Pihlajamäki. Keltainen aurinkovarjo heilui
urheasti tuulessa ostarin lipan alla, ja se houkutti yh-

deksän ohikulkijaa tekemään
Puisto kummi -lupauksen.
Entuudestaan Pihlajamäessä on 19 puistokummia,
jotka siivoilevat ja hoitelevat itsensä valitsemaa tienpätkää tai puiston nurkkausta rakennusviraston tueksi ja

kaikkien pihlisläisten iloksi.
Puistokummien kädenjälki näkyy: siivoustalkoita vietettiin tänä vuonna selkeästi siistimmissä olosuhteissa
kuin edellisvuonna samaan
aikaan.
Teksti: Tanja Railo
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Taiteiden yö Pihliksessä 21.8.
Päivä kanikukkulalla leikkipuisto Maasälvässä
kello 15
Teatteria perheen pienimmille
Maja ja paja klo 15–18
Majanrakennusta ja taidetyöpajoja leikkipuisto
Maasälvässä.
Asfalttipiirustusta Maasälvänpolun varrella.
Ostari tanssii ja soi kello 17–20
Perinteiset tanssit! Ikivihreitä tsibaleita tanssijalalle ja korvakuulollekin. Kalliolan viihdeorkesteri, trubaduuri Rööri ja tanssiryhmä Etnica.
Runokahvila lähiöasemalla kello 18–20
Runoja toiveesta; ehdotukset 18.6. mennessä
Lähiöasemalle tai www.pihlajamaki.info
Urkuja ja trumpetteja – konsertti ja yhteislaulua
Pihlajamäen kirkossa kello 19–22

– No nytkö tämä meni
rikki, Katri Hakkarainen
tuumaa tutkittuaan
kuvassa nauravan
Jenni Markkasen
installaatiota. Pihlajamäen taiteilijaverkoston
luotsaajat aikovat
hitaasti kiiruhtaa paikallista taiteilijayhteistyötä. Ideoita kuuluu
olevan odottamassa jo
iso liuta.

Minkä runon
tahtoisit kuulla
Taiteiden yönä?
Vielä ehdit toivoa.
Soita 09-3106 9960.

Tie tähtiin – live-karaokea bändin säestyksellä
ravintola Rallissa kello 20 alkaen
Taidejälkiä
”Häivähdys parempaa maailmaa”, Jenni Markkasen veistos porraskalliolla ja videoteos ravintola
Rallissa.
”Minun Pihlajamäkeni II”, valokuvia ostarin
K-galleriassa.
Katri Hakkaraisen installaatio Kiillepuistossa.
”Regret Eternel”, Marianna Siltalan valokuvia
Pihlajamäen kirkossa.
Anne Partasen ja Tarja Peltosen maalauksia ja
HUYK:n lukiolaisten töitä ostarin ikkunoissa.
KAIKKIIN TAPAHTUMIIN ON VAPAA PÄÄSY

Taide tulee kulmille

Pihlajamäki on tunnettu komeasta luonnostaan ja arkkitehtuuristaan. Ja pian myös taiteilijoistaan,
ainakin jos tuore taitelijaverkosto asiasta päättää. Ja miksei päättäisi.
– En oikeastaan osannut odottaa mitään, kun vuoden vaihteessa varovasti huhuilin Pihlajamäen ammattitaiteilijoi-

ta yhteen. Olin ihan yllättynyt
kiinnostuksen määrästä, Pihlajamäen taiteilijaverkoston primus motor Katri Hakkarainen,
28, kertoo iloisena.
– Ja nyt on jo ensimmäinen
konkreettinen yhteisprojekti
tulossa; osallistuminen Pihlajamäen Taiteiden yöhön.
Porukassa on nyt kahdeksan
taiteentekijää. Suurin osa on
nuoria kuvataiteilijoita, mutta
mukana on myös varttuneempia harrastajia. Yhteinen sävel on löytynyt helposti mutta ei kitkatta. Niin erilaisia taidetaustoja saman pöydän ääreen kokoontui.
– Toisaalta on hienoa, että mukana on erilaisia ihmisiä. Teemme kuitenkin töitä
pääasiassa yksin, joten jokainen kyllä löytää oman tapansa toimia, porukan toinen keulahahmo, kuvataideakatemiassa opiskeleva Jenni Markkanen,
22, korostaa.
– Tärkeintä meillä on halu
tehdä ja osallistua paikallisesti. Menestys ja myynti on sittenkin sivuseikka, Hakkarainen
jatkaa.

Yksin yhdessä
Taiteilijan työ on pitkälti yksinäistä pakertamista. Verkostoi-



tumalla taiteilijat saavat tukea
omalle työlleen.
– Ajatusten vaihto ja suora
palaute pitää ammattitaitoa
yllä, Hakkarainen pohtii.
Markkanen kertoo innostuneensa ideasta heti, sillä oli
hienoa löytää linkkejä sekä
koulun ulkopuolelta että Pihlajamäestä. Hän on kiinnostunut Pihlajamäestä jo sen arkkitehtuurin vuoksi.
– Tämä monumentaalisuus
kiehtoo. Ja toimimalla paikallisesti syntyy heti paljon vahvempi yhteys ja identiteetti
omaan asuinpaikkaan, Markkanen arvioi.
– Toivottavasti verkosto
houkuttelee useampiakin ammattilaisia. Vaikka enemmistö nyt onkin kuvataiteilijoita, mukaan mahtuisi hienosti
myös muiden alojen taiteilijoita, Hakkarainen kutsuu uusia
tekijöitä mukaan.

Ensimmäinen
näytös
Pihlajamäessä perinteiset
näyttelytilat ovat rajalliset. Se
haastaa taiteilijoita keksimään
ja kehittämään uusia tapoja
taiteen esittämiseen.
– Mutta kompromisseihin
emme sorru, vaan teemme tai-








detta juuri tähän ympäristöön
ja näistä lähtökohdista, Markkanen lupaa.
Poikkitaiteellisesta näkökulmasta Pihlajamäessä onkin hyvää tilaa taiteilijoiden yhteisprojekteille.
– Toivon, että me taiteilijat
voisimme tuoda taidetta arkisen elämän keskelle jokaisen
saataville, mutta kuitenkin oivaltavalla ja puhuttelevalla tavalla, Markkanen jatkaa.
Tätä toivetta pääsee arvioimaan Pihlajamäen taiteiden
yössä 21.8., kun taiteilijaporukan töitä on esillä eri puolilla Pihlistä. Valppaana kannattaa olla ainakin Kiillepuistossa, Porraskallioilla, kirkolla ja
ostarilla.
Teksti ja kuva:
Päivi Seikkula

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä:
Jenni Markkanen,
jenni.markkanen@kuva.fi,
puh. 044 2830 186.
Katri Hakkarainen,
katrimataleena@
hotmail.com,
puh. 040 706 5213.







Tervetuloa kaunistautumaan liikkeisiimmeMyös ilman ajanvarausta!
Kaupungin liikkeessämme hää-, juhlameikit ja
-kampaukset tilauksesta.
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Savelan pelloilta potkua

Kurkkaa
myös sivulle
7.
Siellä on jutt
u
etsivästä
nuorisotyöstä
.

nuorten kesään

Pihlajamäen nuorisolle avautuu uusi mahdollisuus viettää aikaa, kun uusi nuorisopuisto avaa ovensa
1. kesäkuuta Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan kainalossa. Puiston kaikki toiminta on päihteetöntä,
ja sen tarkoituksena on antaa nuorille vaihtoehtoinen ajanviettotapa kesäloman ajaksi.
– Ajatus puistosta sai alkunsa
vuonna 2001 Hesan Nuorten
Äänen järjestämistä nuorten
Avoimista Foorumeista, kertoo
nuoriso-ohjaaja Laura Saarela
nuorisoasiainkeskuksen Latokartanon nuorisotyöyksiköstä.
– Nuorisopuistohanke käynnistettiin vuonna 2003. Suunnittelutyöhön osallistui nuoria kouluilta ja nuorisotaloilta.
Nuoret toivoivat monipuolista
toiminnallista puistoa.
Saarela kertoo, että tytöt
kritisoivat erityisesti pojille
suunnatuiksi kokemiaan skeittipaikkoja ja toivoivat heille sopivampaa puistoa. Suunnittelussa mukana oli noin 100 Helsingin Uuden Yhteiskoulun yli
13-vuotiasta tyttöä. Myös Tyttöjen puistona tunnettu osaalue aloittaa toimintansa kesäkuussa.
– Nuorisopuisto koostuu neljästä osasta, Saarela selittää.
– Tyttöjen puistoon tulee
muun muassa keinuja ja amfiteatteri, ja Savelan skeittipuistona tunnetussa Free style
-parkissa voi skeittailla, pyöräillä ja rullaluistella. Kolmantena
on kenttä, jolla voi harrastaa
vaikka katusählyä ja koripalloa.
Neljäs osa on olohuonemai-

Nuoriso-ohjaaja Laura Saarela toivoo nuorten osallistuvan
aktiivisesti nuortenpuiston
toiminnan kehittämiseen.

nen talo, jossa on muun muassa kahvio ja mahdollisuus
käyttää tietokonetta.
Saarela lupaa, että Pihlajamäen nuorisopuistossa nuoret pääsevät toteuttamaan itseään ja olemaan aktiivisessa roolissa mielekkäiden toimintojen suunnittelemisessa
ja toteutuksessa. Täksi kesäksi
on jo suunniteltu ilmaisutaidon kurssi sekä skate-, BMXpyöräily- ja temppurullaluistelukurssit.
Pihlajamäkeä, Pihlajistoa ja Savelaa yhdistävä nuorisopuisto
heijastelee nuorten toiveita.

Kallioiden kaunistuksia
AVOIMET KALLIOT ja kal-

liokedot eivät ole ainoastaan
valokuvaajien tai auringonpalvojien suosiossa. Ne tarjoavat elinympäristön monille
aurinkoa ja lämpöä suosiville kasveille, jäkälille ja eläimille. Myös perhosiin kuuluu lajeja, jotka viihtyvät parhaiten valoisissa kalliomaastoissa.
Pihlajamäessä esiintyvistä

perhosista muun muassa pikkukultasiipi (Lycaena phlaeas)
ja punemittari (Lyhtria cruentaria) ovat tyypillisiä kallioiden
asukkeja. Vaikka nämä perhoslajit eivät ole läheistä sukua
toisilleen – ensimmäinen kuuluu päiväperhosiin ja toinen
mittareihin – on niiden elintavoissa monia yhteisiä piirteitä. Molemmat lentävät päiväl-

Teksti ja kuvat:
Gioanna Iacono

Lisätietoa
Pihlajamäen nuorisopuiston
kesätoiminnasta:
www.nuoriso.hel.fi/kesastadi,
nuorisopuiston puh. 09-3107 1667 tai
pihlajamaen.nuorisotalo@hel.fi,
puh. 09-310 89082

Nuorisopuisto –
mahdollisesti hyvä juttu
Pihlajamäen nuorisotalo on
kosteusvauroiden takia ollut
suljettuna pitkään. Nuorisotoimesta arvioidaan, että
viimeisin remontti saadaan
päätökseen vuodenvaihteessa.
Yllättävää ei ole, että nuoriso
on tavallista enemmän viettänyt aikaansa ostarilla, leikkipuistoissa ja kirkon portailla.
Uutta nuorisopuistoa
markkinoidaan hyvänä vaihtoehtona ostarille ja kirkon
rappusille. Mitä tuumaavat
asianosaiset eli nuoret?
14-vuotias Anna kommentoi nuorisopuistoa kysymällä ”mikä puisto?”.
Vastauksen saatuaan hän toteaa sen kuulostavan hyvältä
idealta. Annan aika kuluu
enimmäkseen harrastuksissa,
mutta välillä sentään hänkin
tapaa kavereita. Etenkin kesällä kavereiden kanssa oleskelulle ei aina löydy sopivaa paikkaa.
– Ostarilla oleskelu ei
houkuta, mutta ei kiinnosta ilmoittautua kursseille tai
leireillekään. Ehkäpä nuori-

sopuistosta tulee kesäloman
ajaksi pitkään kaivattu paikkaa, jonne voi mennä rentoutumaan ja nauttimaan kesästä.
Matti, 17, taas toteaa vähäisen vapaa-aikansa harvoin
kuluvan minkäänlaisissa nuorisopuistoissa:
– Hengaan usein kavereiden kanssa ulkona tavallisissa
puistoissa, varsinkin kesällä.
Puistoissa tulee oltua talvisinkin, vaikka on kylmä. Ei
ole oikein muutakaan paikkaa isolle porukalle. Kyllä
joku paikka olisi hyvä löytää,
mutta en tiedä kävisinkö itse
tällaisissa nuorisopuistoissa.
– Hyvä vapaa-ajanviettopaikka olisi vain joku paikka missä voi istua ja oleskella,
Matti selittää. Hänen mukaansa nuorisopuistojen ja
muiden nuorille suunnattujen oleskelupaikkojen ongelmana ovat niihin usein
muodostuvat vakioporukat.
Teksti ja kuvat:
Gioanna Iacono

Kuvat: Vesa Koskela

Luonto
lä auringonpaisteessa ja syövät
toukkana suolaheiniä. Lisäksi niillä on säännöllisesti kaksi
sukupolvea vuodessa: ensimmäisen polven perhoset liihottavat touko-kesäkuussa ja toisen polven heinä-elokuussa.
Pikkukultasiipi on nopea
lentäjä, joka käy mielellään
keltanoiden kukilla ruokailemassa. Se on jokseenkin ylei-

Kalliolla istuessaan pikkukultasiipi pitää siipiään usein supussa, jolloin etusiipien kullanhohtoinen
yläpinta jää näkymättömiin. Siipien alapinnan harmaasävy sulautuu hyvin kallioalustaan ja toimii
siten suojavärinä.

Punemittari Pihlajamäen Porraskalliolla.

nen, koko maassa esiintyvä laji, jota jonain vuonna voi nähdä runsaastikin, mutta toisena
on hyvin vähälukuinen. Pikkukultasiiven lähilaji loistokultasiipi (Lycaena virgaureae) on
varmaan monille tutumpi. Kallioiden sijaan se lentelee lähinnä niityillä ja pientareilla heinäkuussa.

Punemittarin tapaa harvoin
kukilta, mutta sen voi löytää
esimerkiksi suolaheinän varrelta istuskelemasta tai kallion
kupeelta aurinkoa ottamasta.
Sen siipien kirkkaat värit sulautuvat yllättävän hyvin punertavaan suolaheinäkasvustoon ja kallioiden jäkäliin. Suojavärityksenä ja pienen kokon-

sa vuoksi tämä Etelä-Suomessa esiintyvä kaunis perhonen
jää monilta huomaamatta.
Tarkkaavainen kulkija saattaa siis nähdä Pihlajamäen kalliolla muutakin kuin lasinsiruja.
Teksti:
Juho Paukkunen
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Taltec Oy

Kuvat: Vesa Koskela

Harrietin huomio
Pihlajamäki-seuran alkuaikojen pitkäaikainen sihteeri Harriet Segersvärd oli kotiinsa päin kulkemassa, kun
tapasin hänet Maasälväntien ja Liusketien
yhtymäkohdassa. Hän
totesi, että alue on ollut jo vuosikausia siivoton jonkin työmaan
jäljiltä. –VK

Harriet Segersvärd

Yritys

Verkostoitumalla voittaa
Liusketien alkutaipaleella, siinä
vähän Lähiöasemasta
eteenpäin, on silmä
sattunut silloin tällöin
ikkunaan, jossa lukee
Taltec Oy. Talotekniikkaa? Tässä tapauksessa nimi on enne, sillä
yritys tarjoaa talotekniikkasuunnittelua
ja rakennuttamispalveluja. Lähiölehden
juttusarjaan sen
valitsi edellisen jutun
yrittäjä, joten käydään
peremmälle kyselemään lisää.
Toimitiloissa on iltapäivällä
hiljaista ja rauhallista. Ja siistiä. Missä ovat rakennuspiirustusten vinot pinot, missä kaikki piirustuslautojensa ääressä
touhuavat kiireiset suunnittelijat, lyijytäytekynä korvansa takana, harppi rintataskussa. Eikö bisnes suju?
– Kyllä sujuu, naurahtaa toimitusjohtaja Tapani Muttonen.
– Palveluksessamme on kymmenkunta talotekniikan ammattilaista. Osa työskentelee
täällä ja osa etänä. Tätä porukkaa täydentävät vielä yhteistyöverkostoomme kuuluvat
rakennus– ja sähköalan ammattilaiset. Tarjoamistamme
palveluista listaisin rakennuttamisen, projektinjohdon, LVIsuunnittelun, hankesuunnitelmat, esisuunnitelmat, valvonnan ja kuntokartoitukset.

Taltec Oy:n toimitusjohtaja Tapani
Muttonen kiittelee
Pihlajamäen hyvää
menoa.

Laatua ja
luotettavuutta
Rakennusalalla suunnittelu ja
projektinhallinta on putsattu työpöydiltä tietokoneille ja
verkkoon jo ajat sitten. Nyt ihmiset menevät perässä, ainakin jos haluavat menestyä.
Verkostoituminen on ollut myös Taltecin valinta. Sen
rooli on johtaa homma alusta
loppuun ”verkon keskellä”, eli
se hankkii työn ja sille parhaat
toteuttajat.
– Suurimpia asiakkaitamme
ovat Senaatti-kiinteistöt, Helsingin yliopisto, HUS-kiinteistöt ja monet ministeriöt. Ne
ovat aikaisemmin hoitaneet
itse rakennushankkeidensa rakennuttajan tehtävät, mutta
nyt tuon palvelun voi kilpailuttaa ja ostaa alan parhailta

ammattilaisilta.
– Meillä on laaja ja hyvin
joustava verkosto. Olemme
onnistuneet pitämään työmme laadun korkealla. Yksi menestymisen perusedellytys on
luottamus, sen hankkiminen
ja siitä kiinni pitäminen. Etenkin kun alalta nousee jatkuvasti esiin esimerkkejä harmaan
talouden jylläämisestä, Muttonen toteaa.
Tässähän olisikin nyt loistava tilaisuus verkostoitua, kun
tuo Taltecin osaaminen kuulostaa äkkiseltään ihan putkiremontilta! Pihlajamäkeläisten taloyhtiöiden kevätkokouksissa on talotekniikkaa ja
etenkin siihen liittyvää putkiremonttia pyöritelty puheissa
kuin kuumaa perunaa.
– Meidän toimintamallimme
on rakennettu palvelemaan
etupäässä julkishallinnon ja

yrityspuolen tarpeita. Yksityisille taloyhtiöille meillä ei ole
tarjottavaa. Muutamia yhteydenottoja täältä Pihlajamäestä on tullutkin, mutta olemme
valitettavasti joutuneet myymään ei-oota, Muttonen kertoo.
Taltec Oy:n tähänastisista
hankkeista mittavin on ollut
Espoon Tapiolassa sijaitseva
WeeGeen museokeskus, jonka
LVIA-suunnittelu on yrityksen
käsialaa. Rakennuskompleksin ilmanvaihtokonehuonekin
on jalkapallokentän kokoinen.
Helsingin yliopiston hankkeet
Viikissä ovat vaikuttaneet toimipaikan valintaan.
– Pihlajamäki on sijainniltaan ja liikenneyhteyksiltään
erinomainen. Ensimmäiset toimitilamme olivat Kivipyykintiellä, ja nyt olemme majailleet
nelisen vuotta tässä. Asuinrakennuksen yhteydessä on hyvä olla. Täällä on ainakin erittäin rauhallista ja näissä taloissa asuu kivaa porukkaa. Pitävät
vähän paikkoja silmällä.
– Lähiöasemalla on varmasti
hyvä vaikutus alueeseen. Olimme viime kesänä bluusseissa
mukana ja se tapahtuma kyllä
todisti, että porukalla on täällä Pihliksessä hyvä meno päällä – hyvä verkosto, Muttonen
toteaa.
Teksti ja kuva:
Riitta Sivonen

Lisää tietoa Taltec Oy:stä
löydät osoitteesta
www.taltec.fi

Helsingin lähiöprojekti tiedottaa 4/2008
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Kuvaaja: Riitta Sivonen

Nuorisotyö seuraa aikaansa
Pihlajamäessä
Pihlajamäen lähiöasemalla alkoi vuodenvaihteessa
Kalliolan nuorten tuottamana etsivän nuorisotyön hanke.
Hanke on kokeilu, joka kestää toistaiseksi juhannukseen
asti. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on löytää niitä nuoria,
jotka tarvitsevat erityistä tukea ja toimintaa. Ilkka Rantanen
on rantautunut Pihlajamäkeen ja toimii aktiivisesti
nuorten ja alueen asukkaiden hyväksi.
Lähiöasemalla on ollut vilkasta toimintaa koko kevään ajan.
Nuoret ovat tehneet retkiä metsämökille, Hangon Bengtsårin
leirisaarelle, harrastaneet pyssyleikkejä: ”softausta” ja ”splättäystä” niille varatuilla alueilla.
Lähiöasemalla on tehty ruokia,
kuunneltu musaa, pelailtu ja oltu yhdessä.
Nuorisotilojen sulkeminen
vuoden alussa Pihliksessä ja toiminnan siirtyminen Pihlajistoon
säikäytti monia nuoria, mutta
Lähiön ja myös seurakunnan
tekemä monipuolinen ryhmätoiminta on tarjonnut vaihtoehdon ja aivan uudenlaista otetta
toimintaan. Kaikkihan tietävät
miten nuoret voivat aiheuttaa
häiriötä ja kaaosta ostarin ja
kirkon kulmilla, mutta kauhistelun ja sivustakatselun sijaan
nuoret on nyt kutsuttu ja haastettu toimintaan ja tekemiseen.
Yhteistyötä ja pohdintoja nuor-

ten olemisesta ja touhuilusta
on myös tiivistetty asukkaiden,
kauppiaiden ja alueen työntekijöiden välillä.
Aikuisten on ollut aina vaikea
ymmärtää nuorten ”chillailua”
eli oleilua esimerkiksi ostarilla. Siihen kuuluu tupakanpoltto,
syljeskely, kovaääniset ja uh-

Asukkaat ovat aktiivisesti olleet
itse tuottamassa erilaista toimintaa kuten vanhojen vaatteiden
”tuunausta”, kuvataidekerhoa,
askarteluryhmää ja oman asuinalueen valokuvausta. Minun Pihlajamäkeni -valokuvaussarja saa
täydennystä senioreilta ja lapsiperheellisiltä. Tietojenkäsittelyä
on opiskeltu Arton johdolla ja
kotilähettiläät-hanke on tuonut
apua vanhusten arkeen kaupassakäynnein ja pienellä siivousavulla.
Uusimpana kokeiluna toteutettiin ”sossu jalkautuu” -hanke,
jossa Pohjoisen sosiaaliaseman sosiaaliohjaajat ja -työntekijät palvelivat alueen asukkaita

Lue lisää
Pihliksen
taiteiden yöstä
sivulla 4.

Jalkautuvan työn tekijä
Ilkka Rantanen

”Olen Lähiössä”, ”mennään Lähiöön”
– Pihlajamäkeläiset nuoret ovat
löytäneet Lähiöaseman, jota he
kutsuvat lyhyesti Lähiöksi.

kaavat eleet, rahan ja tupakan
pummaaminen tai paikkojen
sotkeminen. Nuoruuteen kuuluvat aina osana myös hetken
mielenjohteesta tehdyt tekoset, ”pahat” jutut. Järkevyyden
rajoista ei ole tällöin välttämättä

Aktiivisen kevään tuloksena
useita asukastapahtumia
Lähiöaseman kevätkausi
on ollut toimintaa pullollaan.
Lähiöasema on toiminut
kaikenikäisten kohtaus- ja
toimintapaikkana.

enää tietoa. Aikuisten on silloin
otettava vastuunsa – ei haukkumalla, tuomitsemalla, epäkohteliaisuudella vaan olemalla nuoria
kohtaan selkeitä, suorasanaisia
ja kunnioittavia. Nuoret eivät
ole vielä aikuisia, he tarvitsevat selkeitä sääntöjä, joihin liittyy myönteistä huomion antoa ja
hyväksyntää.
Kevät on nuoruuden aikaa,
annetaan kaikkien erilaisten kukkien kukkia – ja samalla muistetaan, että ne tarvitsevat kaiken
mahdollisen tuen ja suojan.

tiistaisin erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä kysymyksissä.
Kevään aikana keskeisimmiksi
kysymyksiksi nousivat toimeentuloon liittyvät asiat. Parasta
asukkaiden mielestä oli se, että
asioimaan sai halutessaan tulla
anonyymisti ja ilman ajanvarausta. Toimeentulotukipäätöksiä
ei tehty paikanpäällä, mutta asiakkaiden asia vietiin eteenpäin
omalle työntekijälle ja mahdollisuuksien puitteissa varattiin aikoja. Toivomme, että asukkaat
tulevat edelleen rohkeasti kysymään neuvoja ja apua – kaikkia
autetaan.

Yhteistyö huipentuu
Taiteiden yönä
Lähiöaseman yhteistyö Pihlajamäen alueen eri toimijoiden
kanssa on ollut tiivistä. Uutena
yhteistyötapahtumana on odotettavissa Pihliksen ikioma Taiteiden yö 21.8. Taiteiden yötä on
ollut kevään aikana ideoimassa Helsingin Uuden Yhteiskoulun kuvataidelinja, leikkipuistot,
seurakunta, Ostoskeskuksen
yrittäjäyhdistys, sosiaaliviraston
lastensuojelu, MLL, nuorisoasiainkeskus, Pihlajamäen ammattitaiteilijat sekä aluetyö. Elokuun
illassa näemme ja koemme tä-

Lue myös
juttu Pihlajamäen
uudesta
nuorisopuistosta
sivulla 5!

Kuvaaja: Sini Heino-Mouhu

Anna
viljelykärpäsen
puraista

Viljelypalstalla voi kasvattaa silmän iloksi kukkia.
Kuva viime kesäisen
palstan sadosta.

Oletko aina haaveillut omasta pläntistä, mutta
et ole uskaltanut lähteä yksin kokeilemaan? Nyt
sinulla on tilaisuus liittyä Lähiöaseman kimppaan
ja ryhtyä kasvattamaan kukkia ja kasviksia
pienen porukan kanssa yhdessä.
Pihlajamäen lähiöasema on vuokrannut Rapakivenkujan
palstoilta kaksi aarin suuruista palstaa. Muodostamme
kaksi viiden hengen ryhmää. Autamme alkuun hankkimalla
palstalle työvälineitä, lannoitteita ja siemeniä. Vertaisohjaaja
neuvoo palstan muokkauksessa ja hoidossa.
Vielä mahdut mukaan – ilmoittaudu Lähiöasemalle toukokuun loppuun mennessä.
Tule kimppaan!
Sini Heino-Mouhu, puh. (09) 310 69960 (klo 10-16)

Ompelu- ja korupaja syksyllä
Kiinnostaako ompelu, mutta et ole koskaan uskaltautunut koneen ääreen? Haluaisitko kerrata oppimaasi?
Kevään ”tuunauskurssilla”
tehtyjä käsitöitä.

män yhteistyön tähtihetket.
Ennen syksyä ja taiteiden öitä kuitenkin bluussataan Kiillepuistossa nauttien hyvästä
musiikista ja yhteistyön hedelmistä. Heinäkuun alussa Lähiöasema sulkee ovet ja ne
avautuvat jälleen maanantaina
3.8. Ne pihlajamäkeläiset, jotka eivät malta jättää urbaania
kotialuettaan, voivat osallistua
Lähiöaseman Rapakiventien
palstoilla järjestettävään kesätoimintaan ja kokeilla pienimuotoisesti oman farmin hoitoa.
Mukavaa ja aurinkoista
kesää toivottaen
Aluetyöntekijänne Sini

Valmistamme yksinkertaisia vaatteita opiskelijan valinnan mukaan. Kurssilla voi myös uudistaa ja korjata vanhoja vaatteita.
Opiskelijat vastaavat materiaalihankinnoista itse. Ota mukaan
ensimmäiselle kerralle mittanauha ja muistiinpanovälineet.
Ke 17.15–19.30
(30 t) 30.9.–2.12., ilm. viim. 17.9.
Paikka: Pihlajamäen lähiöasema
43 euroa,
Opettaja: Sanna Tuokko, KM

Koruja kierrätysmateriaaleista
Tule tekemään persoonalliset korut kierrätysmateriaaleista.
Kurssilla opit kestävät tavat yhdistää korunosat
toisiinsa, tutustut liimoihin ja lakkoihin, ja saat vinkkejä koristelumahdollisuuksista. Ota mukaan pullonkorkkeja, nappeja, pitsejä, postimerkkejä, pieniä leluja. Tarvikemaksu ja välinemaksu
käytön mukaan.
Ti 17.00–20.00
(8 t) 22.9 ja 29.9., ilm. viim. 10.9. puh: 09-7701230
Paikka: Pihlajamäen lähiöasema
21 euroa, Opettaja: Anna-Karoliina Tetri, tekstiilisuunnittelija
Lisätietoja: http://www.kalliola.fi/
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Pihlajamäen lähiöliikunta kesällä
MAANANTAI
• Petanki * klo 12–13 Leikkipuisto maasälpä, säävaraus!
4.5.–28.9.
• Puistojumppa * klo 18–18.50
Pikkukosken uimaranta
(oma jumppa–alusta mukaan)
1.6.–6.7.

TIISTAI
• Aamuvetreytys * klo 9.00–9.50
Aarnivalkean puisto: virkistystä
eläkeläisille 19.5.–30.6.
• Kimppakävely * klo 10.30
Pihlajamäen nuorisotalolta
• Pingis * klo 11–12 Malmin
virkistyskeskus / sali 5.5.–9.6.,
11.–25.8.
• Lentopallo * klo 18~20 Sal-

pausselän leikkipuiston kenttä,
säävaraus, 5.5.–25.8.
KESKIVIIKKO
• Pyöräretket * klo 9.15 Pihlajamäen lähiöasemalta / 3–5 tuntia,
3.6. 10.6., 1.7., 8.7.,12.8
(Katso lähiöasemalta erillinen
pyöräilyesite ja kunkin pyöräretken tarkempi aikataulu)
• Kaupunkitanssit * klo 19–19.45

Pikkukosken uimaranta (ei
30.6.) säävaraus, 3.6. – 26.8.
TORSTAI
• Pesäpallo klo 17–19 Viikin
kenttä (Tilanhoitajankaari 13),
liikuntapassi, säävaraus,
7.5.–24.9.
• Lentopallo * klo 18~20 Salpausselän leikkipuiston kenttä,
säävaraus, 7.5. –27.8.

Melontakurssit klo 9–11.30
Pikkukosken uimaranta (Pikkukoskentien päässä), säävaraus!
Koululaiset yli 12 v + perheet +
aikuiset, liikuntapassi.
Ilmoittaudu:
Mia p. 050-588 1069
I ma–ti 15.–16.6., II ke–to 17.–
18.6., III ma–ti 29.–30.6. ja
IV ma–ti 6.–7.7.
Melontakokeilua / opetusta
pe 5.6. ja to 2.7. klo 9–11 Pikkukosken uimaranta. Yksi kokeilu
maksuton, opetus tai useampi
kerta liikuntapassilla

Melontaa jokea pitkin -retki 13.8.
klo 10–14 (ennestään meloneille, 8:lle), liikuntapassi
Kuutamomelonta to 3.9. klo 17–
20 (ennestään meloneille, 8:lle),
liikuntapassi
Tenniskurssit Ala-Malmin tenniskentät / Lallintie / liikuntapassi.
Ilmoittaudu:
Mia p. 050–588 1069
Alkeisryhmä / lapset 7–10 v.
29.6.–3.7. ma–pe klo 13 – 15
Alkeisryhmä / aikuiset ja lapset
yli 10 v. 6.–10.7. ma–pe
klo 13 – 15

Kokeile jousiammuntaa *
ma 18.5. ja 8.6. klo 14 Aikuiset
ja nuoret, lähtö Pihlajamäen
lähiöasemalta
Kokeile suunnistusta / eläkeläiset * ma ja ti 11.–12.5. klo 9–11,
lähtö Pirkkolan uimahallin aula
Lastentansseja ti 2.6. klo 10–
10.45 Leikkipuisto Salpausselkä
Lasten liikuntarasteja ma 1.6.
klo 10–14 Leikkipuisto Salpausselkä

Sählykaukalo Leikkipuisto Maasälpä (omin pelivälinein, ei ohjausta)

Lähiöaseman
yhteystiedot

Kävelysauvoja * lainattavana
Viikin, Pukinmäen ja Jakomäen
kirjastoissa

Osoite
Liusketie 3, Kirkon vieressä,
katutasossa

Kuvaaja: Mia Küttner

Retket *
6.5. YRTTIretki
28.5. pohjoisen alueen
ulkoilupäivä
27.5. Kaunissaaren retki

Lähiöliikuntapassilla (15 €) lajit, jotka pyörivät varatuissa/maksullisissa/ohjatuissa paikoissa.
Lisätietoja:
* -merkki= sopii eläkeläisille
Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3 B / Ohjelmaesitteitä
lähiöliikuttaja Mia
p. 3107 1452, 050–588 1069
Leikkipuisto Maasälpä
p. 3105 7558
Leikkipuisto Salpausselkä
p. 3105 7553

Avoimet ovet joka päivä
kesäkuun loppuun
ma-pe 9-16
Heinäkuu suljettu
Elokuun 3. päivä alkaen
ma 9-16, ti 9-17, ke 9-18,
to-pe 9-16
Yhdyskuntatyöntekijä
Sini Heino-Mouhu,
sini.heino-mouhu@hel.fi
p. (09) 310 69960 /
040 334 7415 (virka-aikana)
Lähiöliikuttaja
Mia Küttner,
mia.kuttner@hel.fi
p. 09-310 71452

Koululaisille
pelejä
ja retkiä
lomalla

Vahtimestarit
p. 044 951 4523
(tilavaraukset)
Tilaa voi varata maksutta
seurojen, yhdistysten ja
taloyhtiöitten kokouksiin
sekä perhejuhliin.
Katso myös
www.hel.fi/lahioprojekti,
www.pihlajamaki.info

Pihlajamäen ja Pihlajiston
koululaisille on tarjolla
monenlaista ilmaista
toimintaa ensimmäisen
lomaviikon aikana.
Aikaa voi viettää vaikka askartelemalla soittimia tai lähtemällä retkelle Korkeasaareen.
Kesäakatemian toimintaviikon
tapahtumat järjestetään leikkipuisto Salpausselässä lukuun
ottamatta pyöräretkeä ja Korkeasaaren matkaa. Retkille voi
ilmoittautua leikkipuistoon.
Maanantaina 1.6. aamukymmenestä alkaen ollaan
liikuntarasteilla ja samaan aikaan (10.00–11.30) voi myös
askarrella soittimia. Tarkkuuskisat alkavat yhdeltä. Tiistaina voi kiertää seikkailurataa
joko 10.00–11.30 tai 12.30–
14.00. Kaupunkitansseissa voi laittaa jalalla koreasti

SUNNUNTAI
• Lentopallo * klo 18~20 Salpausselän leikkipuiston kenttä,
säävaraus, 10.5.–30.8.
• Kuntojalkis klo 17–21 Pukinmäen jalkapallokenttä / Monet
kulttuurit, liikuntapassi 3.5.–27.9.
17–18 juniorit, 18–21 aikuiset
(Lisätied: Said p. 0400-857 570)

Käytössäsi on kuusi
tietokonetta. Kopiointi- ja
faksipalvelu pientä maksua
vastaan.

Pyöräretkeläiset Vantaalla viime kesänä.
10.00–11.00.
Keskiviikkona pyöräillään Pikkukoskelle ja lähtö
on kymmeneltä. Matka on
tarkoitettu 4–6-luokkalaisille. PK-35:n pojat valmentavat
Futiskoulussa 10.00–11.30.
Torstaina halukkaat pääsevät
retkelle Korkeasaareen. Leikkipuistossa on samaan aikaan
pihamaalausta.
Perjantaina päästään kokeilemaan uusia soittimia ja
vietetään laulutuokiota 10.30–
11.30. Tikkupullia paistetaan
yhden aikaan.

Leikkipuisto Salpausselkä on avoinna Kesäakatemiaviikon jokaisena
päivänä kello 9.00–16.00. Lapsille tarjotaan siellä maksuton
lounas kello 12.00. Omat ruokailuvälineet on otettava mukaan.
Lapsille ilmaisen Kesäakatemian järjestävät ja rahoittavat liikuntaviraston lähiöliikunta, Lähiöprojekti, Maasälvän leikkipuisto, Malmin seurakunta ja Salpausselän leikkipuisto.
Ilmoittautuminen retkille, p. 09-310 57553

Suositut pyöräilyretket
jatkuvat
Useamman tunnin kestävillä pyöräretkillä pääsee
taas ensi kesänä ihailemaan pääkaupunkiseudun
metsiä ja merenrantoja.
Retkillä voi myös katsella
eri aikakausien arkkitehtuuria. Lähiöliikunta järjestää yhteistyössä Messin ja
Malmin toimintakeskuksen
kanssa retkiä muun muassa Kivinokkaan, Tikkurilaan,
Aurinkolahteen ja Itä-Helsingin merenrannoille.
Matkojen pituus vaihtelee 7 kilometristä 35:een.
Välillä pysähdytään nauttimaan omia eväitä. Retkille
lähdetään aamulla yhdek-

sän jälkeen Pihlajamäen
lähiöasemalta, Malmin toimintakeskuksesta ja Messistä.
Lisätietoja saa lähiöliikuttajalta, jonka puhelinnumero on Lähiöaseman
yhteystiedoissa.
Seuraavalle retkelle, 3.6,
voivat osallistua lapset ja
se alkaa poikkeuksellisesti
Salpausselän leikkipuistosta. Määränpäänä on Pikkukosken uimaranta.

Asukkaiden käytössä myös
kaksi ompelukonetta ja saumuri: ota omat langat mukaan ja tule ompelemaan.
Kysy henkilökunnalta vapaata ompeluaikaa.
Lähiöaseman voi varata maksutta ilta- ja viikonloppukäyttöön esimerkiksi
perhejuhlaan tai taloyhtiön
kokoukseen.
Tuo lähiöasemalle myös
omat ideasi! Ryhdy vapaaehtoiseksi vertaisohjaajaksi,
meiltä saat tilan ja tuen
toimintasi toteuttamiseksi.
Voit myös tulla muuten
vain jututtamaan lähiöaseman työntekijöitä.

