
Sisältöä

tiedottaa s. 7–8

3.
12

.2
00

8

LÄHIÖLEHTI   4/2008

Taas kuumenevat padat! Puuro-
juhla nuorisotalolla tietää herkul-
lista puuroa kaikille lapsiperheille 
ja lapsenmielisille torstaina 11.12. 
klo 17–20. Kalliolan viihdeorkes-
teri säestää illan menoa joului-
sella musiikilla, ja joulupukki ja-
kaa lapsille lahjoja. Korvatuntu-
rin ukko on arvioinut ehtivänsä 

Pihlajamäkeen klo 18.
Iltama sisältää myös piparien 

paistoa, askartelua ja joulumyy-
jäiset. Tilaisuuteen on vapaa pää-
sy. Puurojuhlan järjestävät nuo-
risotalo, MLL, sosiaalivirasto ja 
seurakunta.

Myös nuorten valokuvanäyt-
tely ”Minun Pihlajamäkeni” ava-

taan yleisölle torstaina 11.12. Lä-
hiöprojektin ideoiman valokuva-
usprojektin tuotoksia asetetaan 
kaiken kansan ihailtavaksi os-
toskeskuksen yritysten ikkunoi-
hin. Näyttelyavajaisia juhliste-
taan klo 16. 

Teksti:  Tanja Railo

Valoa ja iloa 
joulun odotukseen

Kuva: Gioanna Iacono

Pihliksen ostarin 
joulun avaus 4.12.

Pihlajamäessä virittäydytään 
joulutunnelmaan torstaina 
4.12. klo 15–17, kun seurakun-
ta tarjoilee joululauluja ja her-
nesoppaa ja Pihliksen ostoskes-
kuksen yrittäjäyhdistyksen tilaa-
mat tontut jakavat karkkeja. Sa-
maisena päivänä, mutta jo klo 
10.30–12.00, seurakunta jakaa 
hernerokkaa ja joulumieltä Pih-
lajiston ostarilla. Pihliksen osta-
rin tonttuina ahertavat PK-35:n 
10-vuotiaat tytöt, jotka tonttui-
levat viitenä muunakin iltapäi-
vänä (5., 12., 18., 19. ja 22. jou-
lukuuta).

Gardenian 
joulumarkkinat 7.12.

Perinteisillä Gardenian joulu-
markkinoilla sunnuntaina 7.12. 
klo 11–15 on myynnissä mo-
nenlaista pukinkonttiin ja ko-
tiin sopivaa tuotetta: käsitöitä, 
joulukoristeita, kortteja, koru-
ja, leivonnaisia, juustoja ja me-
huja. Lapsille on tarjolla jouluai-
heista askartelua, ja kahvila on 
auki. Gardenian osoite on Koe-
tilantie 1. 

Lucian markkinat 
Viikin Infokeskuksessa 
12.12.
Lucian markkinat järjestetään 
jälleen Viikin Infokeskukses-
sa, Viikinkaari 11, perjantaina 
12.12. klo 10–14. Pihlajiston ala-
asteen kuoro esittää joululauluja 
klo 10.15 alkaen. Myynnissä on 
muun muassa käsitöitä, joulu-
herkkuja, Amnestyn kynttilöitä 
ja kirjaston poistokirjoja. Unicafe 
järjestää glögitarjoilun. Tapahtu-
man takana ovat Viikin Infokes-
kuksen toimijat.

• Wapaaehtoisia 
Wanted s. 2

• Partio rulettaa s. 4
• Palvelulinja muut-

taa ilmettä s. 5
• Pikseliä joka 

lähtöön s. 6

Mitä ihmeen 
rakkitehtuuria?
Tauno-koira ihmettelee arkkitehtuuri-
kotkotuksia ja kummia tolppia. 

Emäntä on innostunut 
Pihlajamäen arkkiteh-
tuuripolusta ja pälpät-
tää siitä minulle, vaik-
kei tällainen pieni rek-
kuraukka edes ymmär-
rä, mitä se arkkiteh-
tuuri tarkoittaa. Ensin 
tuli mieleen, että tar-
koittaakohan se jotain 
arkkien rakentamista? 
Mutta ei kai se ilmas-
tonmuutos vielä niin 
pitkällä ole, että ark-
keja tarvittaisiin? 

Ei ainakaan Pihlik-
sessä, mehän ollaan 
täällä kuin Araratin vuorella. Jokainen pih-
lisläinen sen tietää: aina on kotiin ylämäki! 
Sitä ei nuo kaupungin virastoihmisetkään 
aina hiffaa, että huisin mäkisessä maastos-
sa palvelulinjaa tosiaan tarvitaan ja tiet pi-
tää aurata ja hiekoittaa kunnolla. 

Arkkitehtuuri ei ole arkkien tehtailemista, 
kuittasi emäntä. Eikä se emännän mieles-
tä liity siihen Arkki-ekoyhteisöönkään, joka 
keväällä 1980 valtasi tuossa meidän takapi-

halla sijainneen Säilän ta-
lon. Talo purettiin vuonna 
2003, mutta sen pienois-
malli nököttää siellä kor-
kean kannon nokassa, niin 
kuin olisi itse Nooa sen sii-
hen parkkeerannut. 

Pienen koiran muis-
tiin ei ole juurikaan jää-
nyt mitään arkkitehtuu-
riin viittaavia kokemuksia, 
vaikka tätä Pihlajamäkeä 
on tullut kierrettyä aika-
sen tiuhaan. Muistan kui-
tenkin tavanneeni ihan 
persoonakohtaisesti kak-
si kaupunkisuunnitteluvi-

raston arkkitehtia, jotka rapsuttivat minua 
kovasti, joten varmaan se arkkitehtuurikin 
on jotain kivaa. 

Sitä paitsi tämän opastauluin merkityn 
arkkitehtuuripolun varrella on tosi komei-
ta taloja ja niiden välissä hienoja maastoja. 
Niitä voi katsella, vaikkei arkkitehtuurista 
mitään ymmärtäisikään. 

Terveisin 
Tauno

Taunon seikkailuista lisää Ansa & Tauno -blogissa http://taunoansa.blogspot.com/ 

Kuva: Päivi Seikkula

Kaikenikäisille joulumielisille suunnattu 
puurojuhla täyttää torstaina 11.12. klo 17–20  
Pihlajamäen nuorisotalon (Moreenitie 2). 
Sitä ennen avataan nuorten valokuvanäyttely 
ostarilla klo 16.
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Suomen ensimmäinen arkkitehtuuripolku valmistui lokakuussa Pihlaja-
mäkeen. Näyttävät opastaulut esittelevät reilun kilometrin pituisella reitillä 
1960-luvulla rakennetun ja nyt suojeltavan Pihlajamäen arkkitehtuurin 
ominaispiirteet ja suunnittelijat. Polulla pääsee pian seikkailemaan myös 
sähköisessä verkkoversiossa – seuraa osoitetta www.pihlajamaki.info!
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2. 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

Päätoimittaja  Vesa Koskela
Toimitussihteeri  Tanja Railo
Toimittajat  Eero Helkkula, Gioanna Iacono, Sampsa Lommi, 
  Päivi Seikkula, Riitta Sivonen, Tuomas Työrinoja
Taittaja 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

Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info
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Vesa Koskela
Pihlajamäki-Seuran 

puheenjohtaja

LÄHIÖLEHTI   4/2008

Edellisessä Pihlajamäen lähiölehdessä esiteltiin kaksi vaihtoeh-
toa Pihlajamäen ostoskeskuksen uudemman puolen asema-
kaavoittamisesta.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ensim-
mäisessä vaihtoehdossa 70-luvulla rakennettu ostoskeskus-
rakennus purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin kokonaan uu-
si. Toisessa vaihtoehdossa vanhan päälle rakennettaisiin uut-
ta. Suunnitelmassa esitettiin etenemistä ensimmäisen vaihto-
ehdon mukaan.

Syyskuun lopulla järjestettiin yleisötilaisuus, joka selvensi, mis-
tä tässä Helsingin kaupungin aloitteesta vireille tulleessa kaa-
voitushankkeessa on kysymys. Tilaisuudessa tuli ilmi, että os-
toskeskuksen kiinteistöosakeyhtiön kaikkien osakkaiden tulee 
olla yksimielisiä siitä, mitä kiinteistölle tehdään.

Liiketalo Oy:n osakkeenomistajina on sijoittajien ja Helsingin 
kaupungin lisäksi myös yrittäjiä, jotka ovat hankkineet osak-
keensa jotta voisivat harjoittaa yritystoimintaansa ostoskes-
kuksessa. Mikäli kaupungin esittämä purkuvaihtoehto toteu-
tettaisiin, se tietäisi yritystoiminnan keskeytymistä ostoskes-
kuksen tiloissa. Koska Liiketalo Oy omistaa myös tontin, kau-
pungilla ei ole tontinvuokraajanakaan mahdollista painostaa 
osakkeenomistajia haluamansa suuntaan.

Tässä tilanteessa Pihlajamäki-Seura ei nähnyt hyväksi, että 
Helsingin kaupunki kaavoitusmonopoliaan käyttäen jatkaisi 
kaavoitusta ainoastaan purkavan vaihtoehdon mukaan. Seura 
esitti omassa lausunnossaan, että kaavoitusta tulisi jatkaa niin, 
että molemmat vaihtoehdot ovat suunnittelussa mukana.

Pihlajamäki-Seura ei halua, että syntyy pattitilanne, jossa kau-
punki kaavoittaa toisen tontille sellaista, mitä tontin ja kiinteis-
tön omistajat eivät halua. Kaavoitusvaltaa käyttävän kaupun-
gin ja omistusvaltaa käyttävän kiinteistöosakeyhtiön tulisi löy-
tää yhteinen näkemys Pihlajamäen ostoskeskuksen uudem-
man puolen kehittämisestä. 

Pattitilanteen syntyminen ei ole kenenkään 
edun mukaista.

Pihliksen ostarille ei ole syytä 
kaavoittaa pattitilannetta

Ikäihmisille kyytejä 
Viikin kirkkoon ke 17.12. klo 13.30
Viikin kirkossa järjestetään keskiviikkona 17.12. klo 13.30 alkaen Rak-
kaimmat joululaulut -tilaisuus Latokartanon, Viikin, Viikinmäen, Pihla-
jiston ja Pihlajamäen vanhuksille, jotka ovat Helsingin kaupungin koti-
hoidon asiakkaina.

Jotta kaikki muutkin kiinnostuneet ikäihmiset pääsisivät joulumielelle, 
Pihlajamäen Leijonaveljet tarjoavat omilla autoillaan ilmaisia kyytejä niille, 
joilla ei ole taksikorttia. Kyytiä tarvitsevia pyydetään ottamaan yhteyttä 
diakoniatyöntekijä Helena Untamalaan, puh. 09-2340 4535.

VK

Pihlajamäen ammattitaiteilijat 
verkostoituvat
Oletko kirjailija tai valokuvaaja, muusikko tai muotoilija, maalari tai ru-
noilija, tanssija tai näyttelijä ja asut Pihlajamäessä? Pihlajamäen am-
mattitaiteilijat verkostoituvat nyt paikallisesti ja poikkitaiteellisesti.  
Verkostoa kokoaa nuori kuvataiteilija Katri Hakkarainen, 
puh. 040 706 5213 – ota yhteyttä!

PS 
Katri Hakkaraisen näyttely ”Ketjut ja säikeet” on 
7.12. asti esillä Galleria Punavuoressa, Merimiehenkatu 29.

Eronneille vanhemmille 
vertaistukea
Leikkipuisto Maasälvässä käynnistyy 28.1.2009 Vanhemman Neuvo -ryh-
mä eronneille vanhemmille. Vertaisryhmän järjestää Helsingin kaupun-

ki, mutta se kuuluu Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-hank-
keeseen. 

Ilmoittautumisia ottavat vastaan ja tiedusteluihin 
vastaavat leikkipuiston sosiaaliohjaaja Anita Huuh-
tanen, puh. 09-310 57558, ja projektisuunnittelija 
Saana Manninen, puh. 040 334 0428, saana.man-
ninen@hel.fi. Lisätietoa on saatavilla myös osoit-
teessa www.pihlajamaki.info.

VK

Wapaaehtoisia 
wanted 
Pihlajamäessä ja lähialueilla moni 
taho tarjoaa mielekästä vapaa-
ehtoistyötä. Muun muassa näitä 
tarvitaan: 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
• Lisää Perhekahvilan vetäjiä: Pihlajisto ti 9.30–11.30 
ja Pihlajamäki ke 10–12
Lisätietoja: Minna Nykänen, minna@nykanen.net, 
www.mll.fi/pihlajamaki

Nuorisoasiainkeskus 
• Aikuisia Parempi viikonloppu -toimintaan, 
iltaisin kello 18–23.
Lisätietoja: Pihlajamäen nuorisotalo, 
Hanna Koponen, 09-3108 9082, 
pihlajamaen.nuorisotalo@hel.fi

• Aikuisohjaajille järjestetään koulutus vapaaehtois-
toiminnan käytäntöihin, seuraavan kerran 
14.–15.3.2009.
Lisätietoja: Kirsi Kostiainen, 041-5121 725, 
kirsi.kostiainen@hel.fi

Pihlajamäen lähiöasema 
• Talkooväkeä Pihlajamäki goes Blues 2009 -festareille.
• Laita taitosi kiertoon – Lähiöasemalta saat tukea 
ideasi toteuttamiseen Myös uuden toiminnan 
aloittamista tuetaan. Onko sinulla idea? 
Lisätietoja: Sini Heino-Mouhu, 09-3106 9960, 
sini.heino-mouhu@hel.fi

Pihlajamäki-Seura
• Talkooväkeä tapahtumien suunnitteluun ja toteut-
tamiseen, järjestysmiehiä ja vohvelinpaistajia.
Lisätietoja: Vesa Koskela, 040-506 5741, 
vesa.koskela@pennaacuta.fi

• Uutisnikkareita ja ylläpitäjiä kaupungin parhaille 
kaupunginosasivuille www.pihlajamaki.info
Lisätietoja: Päivi Seikkula, 040 700 5410, 
paivi.seikkula@gmail.com 

PK-35/Junioriapu 
• Talkoolaisia mm. narikkakeikoille, joilla kerätään 
rahaa alle 18-vuotiaille yksittäisille pelaajille.
Lisätietoja: Carita Happonen, 050-543 2716, 
carita.happonen@pohjola.fi

Puistokummit
• Puistojen ja viheralueiden puunaajia – tamineet 
tarjoaa rakennusvirasto. Roskat kyykkyyn! 
Lisätietoja: Pihlajamäen lähiöasema, 
www.pihlajamaki.info, www.hyvakasvaa.fi

Seurakunnan diakoniatyö
• Avustajia keittiö- ja kattaustehtäviin, 
asukaskahvilaan ja ruoankuljetukseen. 
Lisätietoja: Helena Untamala, 09-2340 4535, 
helena.untamala@evl.fi

• Maahanmuuttajatyöstä kiinnostuneita ihmisiä ys-
täviksi ja avuksi erilaisiin tapahtumiin. 
Lisätietoja: Helena Pietinen, 09-2340 4530,
helena pietinen@evl.fi

	 	 Tapahtumakalenteri
 To 4.12.  Pihlajamäen	ostarin	joulun	avaus klo 15–17.
 Su 7.12.  Gardenian	joulumarkkinat	klo 11–15.
 Ke 10.12.  MLL:n Pihlajamäen perhekahvila, Pihlajamäen nuorisotalo klo 10–12.
 To 11.12.  Puurojuhla Pihlajamäen nuorisotalolla klo 17–20.
 Pe 12.12.  Lucia-juhla	Salpausselän leikkipuistossa klo 10–11.
Pe 12.12.  Lucian	markkinat	Viikin Infokeskuksessa klo 10–14.
 Su 14.12.  Joulumyyjäiset Pihlajamäen kirkolla kello 16–18.
 Ti 16.12.  MLL:n Pihlajiston perhekahvila, Pihlajiston nuorisotila klo 9. 30–11.30.
 Ti 16.12.  MLL:n iltaperhekahvila, Leikkipuisto Salpausselkä klo 18–19.30.
 Ti 13.1.  MLL:n Pihlajiston perhekahvila, Pihlajiston nuorisotila klo 9.30–11.30.
 Su 5.4. Palmumarkkinat Pihlajiston ala-asteen koululla klo 11–14.
 La 16.5. Pihlajamarkkinat Pihlajamäen ostarilla klo 10–15.
 La 6.6. Pihlajamäki	goes	Blues Kiillepuistossa klo 14–18.

 l l l Pihlajamäen	lähiölehti	1/2009	ilmestyy	27.5. l l l
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Insinööri Markus Ahtiainen toi-
mii Helsingin kaupunkisuun-
nitteluvirastossa liikennesuun-
nittelijana. Pihlajamäessä ajan-
kohtaista on ostoskeskuksen 
uudistamiseen liittyvät kadun-
parannukset.

– Ostoskeskuksen pohjois-
päähään rakennetaan pieni to-
ri. Liikenteen sujuvuutta ja tur-
vallisuutta lisätään rakentamal-
la sen pohjoispäähän kiertoliit-
tymä ja Meripihkatielle taksisy-
vennys, kertoo Ahtiainen.

– Liikennesuunnittelussa kiin-
teistönhuolto ja joukkoliiken-
ne ovat huomionarvoisia asioi-
ta. Koska yrittäjät painottavat eri 
asioita kuin asukkaat, kaikkia tyy-
dyttäviä ratkaisuja on joskus vai-
kea löytää.

Pihlajamäessä läpiajo on mit-
tavaa, ja Rapakivenkadulla aje-
taan nopeasti. Kadun kaarteet 
tuntuvat houkuttelevan kaaha-
reita. Koulujen lähellä ei kuiten-
kaan ole hidasteita, joten pienet 
koululaiset ovat usein vaarassa 
tiellä liikkuessaan.

Ahtiainen kertoo, että bussi-
reiteille ei yleensä rakenneta hi-
dasteita ilman hyvin painavaa 
syytä.

– Harkinnassa on kyllä ollut 
jonkinlainen hidaste, sillä hyvin 
usein tällä tiellä ajonopeus ylit-
tää suurimman sallitun. Kyseisel-
lä tiellä on kuitenkin toimivat lii-
kennevalot, jonka vuoksi tätä ei 
ole päätetty toteuttaa.

Meluongelma on yleinen 
Pihlajamäessäkin

Liikenteestä aiheutuu häiritsevää 
melua. Helsingissä kaikkiaan noin 
150 000 ihmistä asuu sallitut me-

Liikennesuunnittelija 
Pihlajamäen kimpussa
Liikennesuunnittelija Markus Ahtiainen miettii töikseen, miten kadut 
vedetään ja liikennevalot sijoitetaan. Hänen työpöydällään ovat juuri olleet 
Pihlajamäen ostoskeskuksen kaavamuutokseen liittyvät liikenneratkaisut.  

luarvot ylittävällä alueella, joten 
kyseessä on laaja ongelma. Pihla-
jamäkeen Kehä I  ja Lahdenväylä 
puskevat paljon melua.

Viime vuosina on alettu ra-
kentaa meluesteitä, jotka kat-
kaisevat ääniaaltojen suoravii-
vaisen liikkeen. Esteiden raken-
taminen on kuitenkin kallista, ei-
vätkä nekään täysin pidä kaikkea 
möykkää poissa.

– Melun häiritessä tulisi ot-
taa liikennesuunnittelijaan yh-
teyttä, jolloin arvioidaan me-
luesteen tarpeellisuus, Ahtiai-
nen neuvoo. 

– Lienee kuitenkin selvää, ettei 
kaikkiin meluesteitä tarvitseviin 
paikkoihin sellaista voida saada.

Ahtiainen kertoo asukkaiden 
ottavan usein yhteyttä ja kysy-
vän neuvoa erilaisissa ongelma-

tilanteissa. Suuri osa yhteyden-
otoista koskee pysäköintiä, no-
peusrajoituksia ja niihin liitty-
viä ongelmia. Julkinen liikenne 
on myös ollut aihe, joka askar-
ruttaa ihmisiä. Palautetta tulee 
paljon, mutta kaikkien toiveita ei 
voida toteuttaa.

– Harvoin voidaan heti ryhtyä 
suoriin toimenpiteisiin, mutta 
pyrimme huomiomaan yhteyt-
tä ottaneiden toiveet. Ristiriitai-
sissa tilanteissa yritämme löytää 
jonkinlaisen kompromissin, Ah-
tiainen sanoo.

Teksti ja kuva: 
Gioanna Iacono

Markus Ahtiainen työpaikallaan kaupunkisuunnitteluvirastossa 
Kansakoulukadulla.

Pihlajamäen ostoskeskuk-
sen ja sen ympäristön uutta 

asemakaavaa luonnosteltiin tä-
nä syksynä. 

Kaupunkisuunnitteluviraston 
syyskuussa esittelemän ehdotuk-
sen mukaan 70-luvulla rakennet-
tu ostoskeskuksen osa purettai-
siin ja tilalle rakennettaisiin uusi 
liikerakennus ja asuntoja, ja Mo-
reenitie avattaisiin läpiajoliiken-
teelle. Virasto keräsi suunnitel-
masta mielipiteitä 3.10. asti.

– Palautetta tuli paljon, viiti-
sentoista kirjettä. Yleisesti otta-

en uutta asuinrakentamista kan-
natettiin, mutta uusia liiketilo-
ja ei pidetty kovin tarpeellisina. 
Moreenitien muuttaminen ka-
duksi ei saanut kannatusta lain-
kaan, kaavamuutosta valmiste-
leva aluearkkitehti Taru Tyynilä 
kertoo.

Kaavasuunnittelu jatkuu nyt 
saadun palautteen pohjalta.

– Saimme paljon uusia ideoita, 
ja muutoksia alkuperäisiin suun-
nitelmiin on tulossa.

– Nyt esimerkiksi selvitetään 
kiinteistöviraston kanssa sel-

laistakin vaihtoehtoa, että kau-
pungin osakeomistajuus siirret-
täisiin uudelta puolelta vanhal-
le. Tällä halutaan varmistaa, et-
tä vanhan puolen elinvoima var-
masti säilyy jatkossakin, Tyynilä 
paljastaa.

Valmisteilla oleva kaavaluon-
nos ehtii kaupunkisuunnittelu-
lautakuntaan vasta pitkälti ensi 
vuoden puolella. Luonnos tulee 
nähtäväksi ennen lautakunnan 
käsittelyä.

Teksti: 
Päivi Seikkula

Ostarin kaavamuutoksesta 
reilusti mielipiteitä
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Partio luo vastavoimaa
”ei kuulu mulle” -asenteelle

Pihlajamäen vireä partiolaistoiminta on tarjonnut 
lapsille mielekästä tekemistä jo 45 vuotta.

Kuva: Gioanna Iacono

Kaisa Korhonen on 
viihtynyt partion parissa jo 
17 vuotta.

Englannista sadassa vuodessa 
yli kahteen sataan maahan le-
vinnyt nuorisoliike kasvatti juu-
rensa Pihlajamäen kalliosamma-
leeseen jo 45 vuotta sitten. Tä-
käläinen poikalippukunta kulkee 
nimellä Aarnikarhut, ja tyttöjen 
vastaava on nimeltään Aarni-
valkeat. 

Lippukunnilla on Pihlajamä-
essä yhteinen tapaamispaikka eli 
kolo, ja ne tekevät paljon yhteis-
työtä. Tällä hetkellä toiminnassa 
on mukana noin 150 lasta.

Aarnivalkeiden lippukunnan-
johtaja Kaisa ”Manta” Korhonen, 
25, liittyi partioon 8-vuotiaana, 
samaan lippukuntaan, josta hän 
nyt vastaa. Mikä partiossa vie-
hättää?

– Yhteisöllisyys, paljastaa ny-
kyisin Kumpulassa asuva opis-
kelija. 

– Partiossa kaikki tehdään yh-
teisvoimin ja vapaaehtoispe-
riaatteella. Etenkin eräolosuh-
teissa oppii tuntemaan partio-
kaverinsa paremmin kuin mis-
sään muualla.

– Luottamus on yksi vahvim-
mista partiota koossa pitävistä 
voimista, Korhonen jatkaa. 

– Nuoriin luotetaan, ja sen 
avulla he oppivat kantamaan 
vastuunsa ja velvollisuutensa. 

Lippukunnissa on omat ryh-
mät eri-ikäisille. Pienimpiä kut-
sutaan sudenpennuiksi. Korho-
nen itse johtaa Tarpojat-ryh-
mää, jossa on seitsemäsluokka-
laisia tyttöjä. Ikäryhmäjaot ovat 
asteittain muuttumassa Suo-
men Partiolaisten ohjelmauu-
distuksen myötä.

– Yläasteikäisille annetaan 
enemmän sellaista ohjelmaa, 
joka vastaa heidän kehitystar-
peitaan, kertoo Korhonen. 

– Tähän mennessä melkein 
kaikista kahdeksasluokkalaisista 
on tullut ryhmäjohtajia. Uudes-
sa ohjelmassa siirrytään ryhmän-
johtajaksi myöhemmin.

Seikkailuja 
Pihlajamäestä Kiinaan

Lippukunnanjohtaja Korhosen 
mukaan partio sopii kaikille.

– Partioon kannatta liittyä, kos-
ka se on yksi iso elämys. Minulle 
se on antanut mahdollisuuden 
matkustaa partioretkelle Kiinaan 
asti. Kun liittyy mihin tahansa lip-
pukuntaan, liittyy samalla maail-
manlaajuiseen yhteisöön.

– Monelle kaupunkilaislapsel-
le voi olla uutta se, että pääsee 
metsään retkeilemään, hän jat-
kaa. 

– Eihän kaikilla perheillä ole 
mökkiä tai tapana käydä ulkoi-
lemassa vaikkapa Nuuksiossa.

Partiolaisharrastus ei ole kal-
leudella pilattu. Vuoden jäsen-
maksu on noin 30 euroa. Retket, 
joita tehdään muutama kaudes-
sa, maksavat 15 euroa ja leirit vä-
hän enemmän. 

Viikoittaisissa partiokokouk-
sissa ohjelma vaihtelee. Se saat-
taa olla vaikka peli-ilta Megazo-
nessa tai kaupunkipartiokilpai-
lu, mikä on linjassa Korhosen 
näkemyksen kanssa, että vuo-
sikymmenten saatossa partio 
on mennyt toiminnallisempaan 
suuntaan. Yhteiskunta on muut-
tunut ja partio sen myötä. Muo-
dollisuudesta on tingitty.

Yleensä partio aloitetaan syk-
syllä. Mikäli ryhmissä on tilaa, 
mukaan pääse toki muulloinkin. 
Asiaa voi tiedustella Korhoselta 
numerosta 050-5363 910.

Teksti:  
Tanja Railo

Seuraava Pihlajamäen Lähiölehti 
ilmestyy 27.5.2009

Lippukunnanjohtaja Kaisa Korhonen näyttää uusille Tarpojille miten partiomerkki kiinnitetään. Kuvat tytöt eivät päässeet varsinaiseen lupauksenanto-
tilaisuuteen, joka järjestettiin retken yhteydessä. Onneksi oma kolo antaa toisen mahdollisuuden.

Pihlajiston Lucia-juhla 
12.12. klo 10 alkaen
Perjantaina 12.12. Salpausselän leikkipuistos-
sa on Pihlajiston toimijoiden yhdessä järjestä-
mä Lucia-juhla. Koska viime vuonna tapahtu-
massa oli nelisensataa lasta, vanhempaa, ukkia 
ja mummia, tilaisuus päätettiin toteutaa myös 
tänä vuonna, kertoo nuoriso-ohjaaja Tarja 
Rantama Pihlajiston kerhohuoneelta.

Tarjolla on piparia, glögiä ja mehua. Tilasuus 
on ulkona ja kestää tunnin.   VK

Viikin luonnon 
kulunut vuosi 2008 
-luento ti 30.12 klo 17.00–18.30
Viikin luontovalvoja Eero Haapasen kuvaesitys 
vuodenkierrosta Vanhankaupunginlahdella. Tik-
koja, haikaroita, heikkoa jäätä, sormustinkuk-
kia ja pölkkyruohoja. Luennolle on vapaa pääsy. 
Osoite Koetilantie 1, Viikki, Helsinki. 

Hyvää ja herkullista 
pikkujoulua

Palvelemme ma-pe 7-21, la 7-18 ja su 12-21.

Pihlajamäki, Meripihkantie 3, p. 010 76 62650

Voimassa to-la 14.-16.2.189Paulig
Juhla Mokka 
kahvi
500 g
(3,78/kg)
2/talous

Voimassa 27.11.-5.12. 

Lue lisää: 
www.ruokamaailma.fi

Pihlajamarkkinat 
jo la 16.5.2009
Leijonien järjestämät Pihlajamarkkinat on ta-
vallisesti Pihlajamäen ostarilla toukokuun 
toiseksi viimeisenä lauantaina. – Tänä vuon-
na helatorstai osuu sitä edeltävään torstai-
hin, joten monet ihmiset ovat viettämässä sil-
loin pitkää viikonloppua, kertoo LC Pihlajamä-
en presidentti Tapio Rantanen. Pihlajamarkki-
nat ovatkin ensi keväänä poikkeuksellisesti jo 
edellisenä lauantaina eli 16.5. klo 10-15.   VK

Kuva: Gioanna Iacono
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Palvelulinja P9 muuttuu 
Jouko-kaupunginosalinjaksi J71
Pihlajamäen ja 
Pihlajiston asukkaita 
kuljettanut palvelu-
linja P9 muuttuu 
2.1. 2009 Jouko-
kaupunginosalinjaksi 
J71. Liikennöitsijänä 
jatkaa Taksikuljetus, 
ja linjalle on tulossa 
uusia pikkubusseja.

Kuva: Riitta Sivonen

Jouko-kaupunginosabussien reitteihin ja uuteen ilmeeseen 
voi tutustua Narinkkatorilla Joukon päivänä 14.12. klo 12–14. 
Jaossa on kuumaa mehua ja pipareita sekä aikataulu- ja 
reittiesitteet.

Kuva: Markku Alén

Palvelulinjan busseissa on tunnelmaa.

ta paluu-lähtö on tasatunnein 
klo 8–15.

Muita reitin varren pysäkke-
jä ovat muun muassa Graniitti-
tie, Vuolukiventie, Maasälväntie, 
Malmin asema (Pikkalankaari), 
Malmin asema ja Malmin sai-
raala. Kaikille linjan J71 pysäkeille 
tehdään jatkossa pysäkkiaikatau-
lut, jotka helpottavat matkante-
on suunnittelua.

Linjan J71 matkustaja voi 
vaihtaa Malmin asemalla tai 
sairaalalla kaupunginosalinjal-
le J72, joka korvaa P8-palvelu-
linjan, jolloin hän pääsee jat-
kossakin Pukinmäkeen ja Save-
laan matalalattiaisella pikkubus- 
silla.

Jouko toivottaa kaikki 
tervetulleiksi

Jouko-kaupunginosalinjoille ovat 
tervetulleita kaikki, jotka halua-
vat liikkua turvallisesti ja rauhal-
lisesti oman tai naapurikaupun-
ginosan palvelusta toiseen. Mat-
ka maksaa normaalin bussilipun 
verran. 

Ikäihmiset ja liikuntarajoittei-
set on huomioitu niin kalustos-
sa kuin palvelussa. Etuosaltaan 
matalalattiaisissa pikkubusseissa 
on paikka pyörätuolille, ja kokoon 
taitettavia rollaattoreita mahtuu 
mukaan useampikin.

Jatkossa Joukot löytää mui-
den joukkoliikennevälineiden 

joukosta aikataulukirjasta, Reit-
tioppaasta ja muista www-pal-
veluista. Jokaisesta alueesta, jol-
la Joukot liikkuvat, tehdään myös 
oma esitteensä, joka tipahtaa 
postiluukusta vielä joulukuun 
aikana. Jouko-esitteitä saa myös 
Helsingin kaupungin liikennelai-
toksen palvelupisteistä Rautatie-
ntorilta ja Itäkeskuksesta.

Kaupunginosalinjat ovat  
HKL:n ja sosiaaliviraston yhtei-
nen projekti, jolla tuetaan liikun-
tarajoitteisten pysymistä mah-
dollisimman pitkään joukkolii-
kenteen käyttäjinä.

Suvi Lahti
Viestinnän suunnittel i ja, 

HKL

Linjan Pihlajistossa ja Pihlajamä-
essä kiertävään reittiosuuteen ei 
tule suuria muutoksia, mutta joi-
tain vähän käytettyjä osuuksia 
on jätetty pois. Esimerkiksi Ra-
pakivenkujalle J71 ei enää kulje-
ta, vaan tätä aluetta palvellaan 
tavallisilla bussilinjoilla 71, 71V 
ja 79.

Uusi J71 ei kierrä Pukinmäen 
kautta vaan menee Pihlajamä-
estä suoraan Malmin sairaalal-
le. Samoin kerran viikossa ajet-
tu Tapaninvainion lenkki jää uu-
delta reitiltä pois. Tapaninvaini-
on asukkaat voivat vuoden vaih-
teesta alkaen käyttää kutsulin-
jaa J74. 

Tunnin vuoroväli 
ja pysäkkiaikataulut 

helpottavat 
matkustamista

Kaupunginosalinjan J71 lähtö-
pysäkki säilyy Pihlajiston Pyy-
nikintiellä, josta ensimmäinen 
lähtö ajetaan joka arkipäivä klo 
7:28. Tämän jälkeen linjan J71 
bussit liikennöivät tunnin välein 
Pihlajistosta Pihlajamäen kaut-
ta kohti Malmin sairaalaa, jos-
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PixMill tulostaa näkyvyyttä
Hiekkakiventien 
yritysalueella sijaitsee 
kymmenkunta eri 
toimialojen yritystä. 
Yksi niistä on PixMill, 
Suomen suurin digi-
taalisten suurkuvatu-
losteiden valmistaja.

Callidus Oy
Lämmön ja veden erikoistuk-
kuliike, muun muassa öljy- ja 
kaasupolttimet, vedenkäsitte-
lylaitteet ja alue- ja kaukoläm-
pöputket

Helsingin autoalan  
liikkeiden yhdistys
Haly Palvelu Oy
Mediatilan suurasiakasmyynti 
autokaupalle
Netwheels Oy
Autoalan verkkopalvelut

HL Group Oy
Teollisuus- ja autotarvikkeiden 
sekä automaalituotteiden 
maahantuonti- ja tukkuliike

Lektar Yhtymän 
yrityksiä
Lektar Oy: Rakennustarvikkeet, 
tekniset eristeet, sisustus- ja 
petrokemian tuotteet
Suomen HPK: Pakkauskonei-
den ja -tarvikkeiden maahan-
tuonti ja markkinointi

Bedika Oy: Leipomokoneiden 
maahantuonti ja markkinointi

Lönnberg Painot Oy / 
Promo
Myymälämainontaan ja 
pakkausten valmistamiseen 
erikoistunut paino

Mainostoimisto 
Sankarit
Kotisivuja, verkkokauppoja 
sekä verkko- ja printti-
mainontaa

Mid Oy
Muotolevyt alakattoihin ja 
akustiset kuvalevyt muun 
muassa seinille

PixMill Oy
Digitaalisia suurkuvatulosteita 
ja niihin liittyviä tuotteita ja 
palveluja

Strong-Chem Oy Ab
Hygienia- ja kosmetiikka-
tuotteiden tukkuliike

materiaalit vuonna 2007. 
Digitaalikuvaa hyödyntävien 

sisustustuotteiden kysyntä on 
kasvussa.

– Yhä useammat yritykset ha-
luavat viestiä arvojaan toimitilo-
jensa sisustuksissa. Kuvan käyt-
tö on lisääntynyt myös julkisis-
sa tiloissa. 

Materiaalien ja laitteiden ke-

hityksen myötä sovelluksia tu-
lee jatkuvasti lisää. PixMilliin on 
vastikään hankittu uusi tasotu-
lostin, joka printtaa kuvat suo-
raan kiinni valittuun alustaan. 
Vanhemmat koneet tulostavat 
kuvia, joiden kiinnittäminen tai 
jälkikäsittely vaativat enemmän 
aikaa ja resursseja.

– Meillä taitaa olla myös Suo-

men ainoa viisi metriä leveää 
lakanaa tulostava laite, arvelee 
Laajarinne.

Aito arvopohja

Toimitusjohtaja Matti Laajarinne 
pohtii työkseen yhteiskuntavas-
tuu- ja ympäristökysymyksiä, sitä 
kuinka asiakasyritys voisi parhai-

Uuden tasotulostimen jälki kiinnostaa myös toimitusjohtaja Matti Laajarinnettä (vas). Viimeksi 
“uunista” tuli ulos suoraan akryylilevylle tulostettu väritesti.

Yritys

PixMill Oy syntyi vuonna 2007 
kahden suurkuvatuloste- ja ta-
pahtuma-alan toimijan fuusiosta. 
Pihlajamäessä yritys on sijainnut 
reilun vuoden verran. Sen palve-
luksessa on viitisenkymmentä 
työntekijää, ja liikevaihtoa ker-
tyy tänä vuonna noin 7 miljoo-
naa euroa. PixMill Oy ja Kontulas-
sa sijaitseva PrintStudio Oy kuu-
luvat samaan konserniin.

– Tuotteitamme voi nähdä so-
mistuskuvina Stockmannin tava-
rataloissa, messurakennelmissa, 
kaupungilla banderolleina, tei-
pattuina metro- ja ratikkavau-
nuina tai vaikka Kansallismu-
seon ja Kiasman seinässä kerto-
massa näyttelyistä, toimitusjoh-
taja Matti Laajarinne kertoo.

Yrityksen tuottamista materi-
aalikokonaisuuksista suurimpia 
on ollut Eurovision Laulukilpai-
lujen markkinointi- ja somistus-

Hiekkakiventien 
yrityksiä

Malmin hautausmaa vihittiin käyttöön vuonna 1894. 
Rautatien sivurata Malmin asemalta valmistui nopeasti, ja 
junaliikenne hautausmaalle aloitettiin vuotta myöhem-
min. Lähinnä odotustilana toimiva asemarakennus val-
mistui vuonna 1897. Rata purettiin 1950-luvulla, ja sen 
jälkeen asemarakennus on toiminut hautausmaan henki-
lökunnan toimisto- ja ruokailutilana sekä yleisökahvilana.

Asemarakennuksen tehtävä muuttuu, kun hautaus-
maalle valmistuu ensi vuoden aikana uusi rakennusryhmä, 
johon henkilökuntaa ja yleisöä palveleva ruokalakahvila 
siirtyy. Uusiin rakennuksiin tulee lisäksi huolto- ja sosiaali-
tiloja, korjaamo, metallityöverstas ja varasto. Valmistumi-
seen asti aseman kahvila toimii entiseen tapaan. Yleisölle 
se on auki arkisin klo 8–13.30.

Myös yli satavuotiasta asemarakennusta uudiste-
taan. Sen suunnittelijat on jo valittu, ja rakennustyö lienee 
mahdollista aloittaa jo ensi vuonna, kertoo hautausmaan 
ylipuutarhuri Juha Ollila.

Teksti: 
Eero Helkkula

Hautausmaan 
asemarakennukselle 
uusi tehtävä

Kuva: Päivi Seikkula

ten tuoda esille arvonsa. 
– Sanoman tulee aina perustua 

todellisuuteen eli toiminnan pi-
tää olla läpinäkyvää, Laajarinne 
toteaa.

Sama koskee myös PixMilliä.
– Haluamme olla vastuullinen 

työnantaja ja toimia ympäristö 
huomioon ottaen. Käytännössä 
ympäristöystävällisyys tarkoittaa 
esimerkiksi UV-säteiden käyttä-
mistä liuottimien sijaan tulos-
teiden kuivaamisessa. Käytetyt 
banderollit toimitamme mah-
dollisuuksien mukaan ekologi-
seen jatkojalostukseen Globe 
Hopelle, joka tekee niistä muun 
muassa läppärilaukkuja, kauppa-
kasseja, kirjekuoria ja esitetasku-
ja, Laajarinne kertoo.

Pihlajamäessä 
hyvä olla

PixMillille toimipaikka Pihlaja-
mäessä on mieluinen, etenkin 
hyvien yhteyksien vuoksi. Tilaa 

PixMill Oy
www.pixmill.fi

talossa on kaikkiaan 1 700 ne-
liötä, mutta vähän enemmän-
kin saisi olla. 

– Nykyään toimintamme kes-
kittyy voimakkaasti tänne pää-
kaupunkiseudulle, mutta laajen-
tuminen on tavoitteena. Etenkin 
itänaapurin markkinat kiinnosta-
vat, Laajarinne paljastaa.

Pihlajamäen lähiölehden yri-
tysjuttusarja on yrittäjien toivei-
den mukaan pomppinut firmasta 
toiseen. Mikä yritys PixMillin toi-
mitusjohtajaa kiinnostaisi?

– Aika vähän tulee liikuttua 
Pihlajamäen keskustassa, mut-
ta joskus netissä olen törmän-
nyt Liusketiellä sijaitsevaan Tal-
tec Oy -nimiseen firmaan. Siitä 
olisi mukava tietää lisää.

Teksti ja kuvat: 
Ri itta Sivonen
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Idea lähti yhdyskuntatyöntekijä 
Sini Heino-Mouhun mukaan 
siitä, kun iltapäiviään tietokoneilla 
viettäville pojille piti saada muuta 
tekemistä. Aiemmin vastaavanlai-
sia projekteja on kokeiltu eri puo-
lilla maata.  

Projektiin lähti yhdyskunta-
työntekijän lisäksi mukaan Pih-
lajamäen nuorisotalon työntekijä 
Ilkka Sirviö sekä verkkopedago-
gi Suvi Kuikka nuorisoasiankes-
kuksesta. Kuikka käytti aineistoa 
ylemmän AMK-tutkinnon loppu-
työssään, joka käsittelee nuoriso-
työn menetelmien kehittämistä. 

Valokuvausprojektissa aloitti 
seitsemän poikaa. Pojat saivat 
käyttöönsä kertakäyttökamerat, 
joilla he ottivat kahden viikon ajan 
valokuvia Pihlajamäestä – asiois-
ta ja paikoista, jotka olivat itselle 
tärkeitä. Kameran palautti kuu-
si – yksi kameroista oli mennyt 
rikki. Kaiken kaikkiaan kuvia ke-
hitettiin yhteensä noin 130 kap-
paletta. Näistä pojat valitsivat itse 
26 kuvaa, jonka jälkeen he mietti-
vät yhdessä kuvatekstit. Proses-
sin aikana valmistettiin ja syötiin 
runsaasti pizzaa, jotta työn ras-
kaat raatajat jaksaisivat keskittyä 
paremmin.

Valokuvista näyttely 
ostarille
Kuvista tullaan teettämään A3-ko-
koiset julisteet, jotka laitetaan esil-
le Pihlajamäen ostoskeskuksen 
liikkeiden ikkunoihin nuorisota-
lolla järjestettävän puurojuhlan ai-
kaan 11.12. Joulun ajan asukkailla 
on siis mahdollisuus sukeltaa ku-
vien kautta sisään nuorten maa-
ilmaan. 

Heino-Mouhun mielestä oli yl-
lättävää miten herkkiä kuvia pojat 
olivat ottaneet, osa oli jopa tai-
teellisia. Kuvista heijastuu hyvin 
tämän päivän nuoren elämä ja 
erityisesti se mikä heitä kiinnos-
taa. Katsoja saa kokea kuvien 
kautta 2000-luvun nuoren tyyli-
suunnan ja elämäntyylin – erityi-
sesti mopot ovat kova juttu.  

Pojat itse ajattelivat projek-
tia aluksi vitsiksi, joka kuitenkin 
muuttui yllättävän hauskaksi ja 
mielenkiintoiseksi tekemiseksi – 
projektin myötä kun tutustuttiin 
myös Pukinmäen moottorihalliin. 
Kuvia oli otettu ryhmänä, mutta 
myös yksin erilaisissa tilanteissa 

– kuten koulupäivän aikana. Po-
jat kertoivat, että kuvien ottami-
nen ei missään vaiheessa ollut 
suunnitelmallista vaan niitä otet-
tiin silloin kun siltä tuntui – kaiken 
kaikkiaan hauska projekti kerto-
vat Ville, Jere, Jere2, Moilis, 
Patrik, Jesse ja Ville.

Katja Ferm
Kirjoittaja on Metropolia AMK:n 

sosionomiopiskelija

Kotikulmat nuorten valokuvaajien silmin
Pihlajamäen lähiö-
asemalla toteutettiin 
13–16-vuotiaiden 
poikien kanssa ”Minun 
Pihlajamäkeni” valo-
kuvausprojekti. 

”Minun Pihlajamäkeni -valokuvausprojekti 2008”

Kuvankäsi t te ly Göran Nyholm

Kuvaaja: Jonna Pennanen

Valokuvaajat vasemmalta oikealle: Ville Tammi, Janne Moilanen, Jere Helle, Patrik Nordgren ja Jere Tiuraniemi. 
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Kassandra ry:n ja Pihlajamäen 
aluetyön järjestämän teatterityö-
pajan syksy huipentuu draamaryh-
män esitykseen Pihlajiston koululla 
17.12. Syyskauden ajan teatteri-
ryhmä on kokoontunut keskiviik-
koisin koululla ja ideoinut oman 
pienoisnäytelmän. Syksyn ohjel-

maan on kuulunut myös vierailu 
Teatterimuseossa.  

PAOSSA-esitys kertoo uusio-
perheestä, joka pakenee joulua 
kauas Intiaan. Tarinan edetessä 
käy ilmi, että taustalla on paljon 
muutakin kuin vain lahjarumban 
ja joulukiireen välttäminen.

PAOSSA-esitys

Ke 17.12.2008 klo 18.00

Pihlajiston ala-asteella 

(Pihlajistonkatu 1)

Vapaa pääsy

Perhe pakenee joulua
Kuva draamaryhmän harjoituksista. 

Kuvaaja: P in ja Hahto la

Maanantai 
Avoimet ovet 9–16
•  Pihlajamäen lähiöaseman Atk- 
peruskurssit alkaen 12.1.2009 
klo 9–12 kuutena maanantaina. 
Muina päivinä mahdollisuus yksi-
tyisopetukseen klo 9–16 välillä. Il-
moittaudu Artolle 7.– 9.1. välisenä 
aikana p. 044-9514523
•  Tuunaus-kurssi 18–35-vuoti-
aille klo 17–20 alkaen 19.1. Mak-
suton. Ilmoittaudu etukäteen 7.1. 
mennessä aluetyöntekijälle.
•  Pihlajamäki goes Blues 2009 

-festarin ensimmäinen suunnit-
telukokous pidetään 19.1. klo 18 
alkaen lähiöasemalla. Tervetuloa 
mukaan kaikki vanhat ja uudet va-
paaehtoiset!

Tiistai
Avoimet ovet 10–18
•  Askartelu ja kädentaitoker-
ho klo 12–16
•  Parillisten viikkojen tiistaisin 
Pääkaupunki seudun yksin- ja 
yhteishuoltajien olohuone klo 
18–20. Tiedustelut Susanna Sahr-
lund p. 040-462 1618
•  Tule laulamaan muistojesi sävel-
miä Lähiöaseman yhteislauluil-
toihin 13.1., 10.2., 10.3., 21.4. ja 
5.5. klo 17.30–19. Illoista vastaa-
vat Irene (laulu) ja Pekka (kitara) 
Lehtinen.

Keskiviikko 
Avoimet ovet 10– 17
•  Opi ompelemaan -kurs-
sit 17.00–19.15 (21.1.–1.4.) Il-
moittaudu 11.1. mennessä p. 
09-77012310/Kalliolan kansa-
laisopisto. Hinta 40 €.

Torstai 
Avoimet ovet klo 9–16
•  Seniori-Atk klo 9–12 
•  Talous- ja velkaneuvontailta 
asukkaille 5.2. klo 16 alkaen Pihla-
jamäen lähiöasemalla. Tervetuloa 
kuuntelemaan!

Perjantai 
Cafe-lähiö klo 9–16. Tarjolla 
kahvia ja pullaa omakustanne-

hintaan.
•  Tuolijumppa klo 11–11.30
•  Bingo klo 12
•  Kuvataidekerho klo 13–15

Iltaleksu
Kalliolan nuorten ohjattua iltatoi-
mintaa junnuille Lähiöprojektin tu-
ella. Junnuleksu toimii leikkipuisto 
Maasälvässä (Maasälväntie 3) 
maanantaisin ja torstaisin kello 
17–19.30, ja sinne ovat tervetullei-
ta kaikki 9–12-vuotiaat. Junnulek-
sussa torstai on toiminnan päivä 

– teemat vaihtelevat askartelusta 
aarteenetsintään.

Lähiöaseman 
yhteystiedot
Osoite: Liusketie 3, 
Kirkon vieressä, katu-
tasossa

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

Vahtimestarit 
p. 044 951 4523 
(tilavaraukset)
Tilaa voi varata maksutta 
seurojen, yhdistysten ja ta-
loyhtiöitten kokouksiin sekä 
perhejuhliin.

Katso myös
www.hel.fi/lahioprojekti
www.pihlajamaki.info

Lähiöasema on auki 
joka päivä. 
Lähiöasema on joulu-
lomalla 22.12.2008–
6.1.2009, kevätkausi 
alkaa maanantaina 7.1.

Aseman 
palvelut
Lähiöasema on asuk-
kaiden kohtaamis- ja 
tapahtumapaikka.
Käytössäsi on kuusi tieto-
konetta. Kopiointi- ja 
faksipalvelu pientä maksua 
vastaan.

Asukkaiden käytössä myös 
viisi ompelukonetta ja sau-
muri: ota omat langat mu-
kaan ja tule ompelemaan. 
Kysy henkilökunnalta va-
paata ompeluaikaa.

Lähiöaseman voi varata 
maksutta ilta- ja viikon-
loppukäyttöön esimerkiksi 
perhejuhlaan tai taloyhtiön 
kokoukseen. 

Tuo lähiöasemalle myös 
omat ideasi! Ryhdy vapaa-
ehtoiseksi vertaisohjaajaksi, 
meiltä saat tilan ja tuen toi-
mintasi toteuttamiseksi.

Voit myös tulla muuten vain 
jututtamaan lähiöaseman 
työntekijöitä.

Lähiöliikunta aloittaa tammikuus-
sa luistelun alkeet hallitseville ryh-
män, jossa opetellaan yhdessä 
mukaansatempaavia kuvioita ja 
kehitetään perusluistelutaitoja. 
Vetäjinä Helsingin Taitoluistelu-
klubin ohjaajia. (12.1.–30.3.2009 
ma klo 14.30–15.30 Malmin Jää-
hallissa (Talttakuja 6). 

Vuoden 2009 säännölliset lii-
kuntaryhmät ja liikuntatem-
paukset jatkuvat joulutauon 
jälkeen. 
Kun ensi vuoden viikko-ohjelma 
varmistuu, se on nähtävissä kau-

pungin liikuntaviraston kotisivuil-
la. (www.hel.fi/liv sieltä ohjattu 
liikunta ja oikeasta sivupalkista 
Lähiöliikunta) 

Tarkempia tietoja saatavilla myös 
Pihlajamäen lähiöasemalta.

Vapaaehtoisia liikunta-
ryhmien vetäjiä kaivataan! 
Jos sinulla on halua ja tietyn la-
jin tuntemusta ja haluat liikuttaa 
joko eläkeläisiä, nuorisoa tai lap-
sia, ota ihmeessä yhteys lähiölii-
kuttajaan!

TULE 
TUUNAAMAAN
Tuunaa vaatteitasi uuteen 
uskoon – persoonallisem-
miksi? Minkälaisilla pienil-
lä ja isommilla kikoilla saat 
vaatteista näköisesi? Mitä voi 
tehdä esim. farkuille, hameil-
le, paidoille tai kengille. 

Kaikki 18–35 vuotiaat ovat läm-
pimästi tervetulleita Pihlajamäen 
lähiöaseman Tuunaus-kurssille 
maanantai-iltaisin 19.1.–30.3 klo 
17–20. Mukaan mahtuu 15 inno-
kasta. Opettajana toimii Sanna 
Tuokko. 

Kurssi on maksuton – tuot 
vain tuunausta vailla olevat vaat-
teet mukanasi!

Ilmoittaudu yhdyskuntatyön-
tekijä Sinille 7.1.09 mennessä. 
Yhteystiedot ohessa.

Luisteluryhmä aloittaa

Curlingia Oulunkylän hallissa. Curlingin pelaamista on tulossa lähiö-
liikuntaan myös ensi vuoden talvilomalla.

Kuvaaja: Mia Küt tner

Pihlajamäen lähiöasema

Kotilähettiläät 
tarjoavat Pihlajamäen, 
Pihlajiston ja Viikinmäen 
ikäihmisille kaupassakäynti-, 
ulkoilu- ja seurusteluapua 
arkipäivisin klo 10–16 välillä. 
Soita ja kysy lisää 
p. 044-9514523

Lisätietoja:

Pihlajamäen 

yhdyskuntatyöntekijä


