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PgB-ohjelma 
Johnny’s Blues Bonanza
Kitaristi Jonni ”Sidekick Johnny” Seppälän luotsaama rytmi-
ryhmä revittelee New Orleansin rythm & bluesilla ja Charlie 
Parker -klassikkojen modernilla sovituksilla.
KLO 14–15

Tim Lothar
Vuoden parhaaksi tanskalaiseksi bluesartistiksi valittu Tim Lothar on rumpali, 
joka on soittanut kitaraa vasta kuusi vuotta. Sitä ei arvaisi, kun hän tunnelmoi 
Missisipin delta bluesia ja esittää omaa kiiteltyä tuotantoaan.
KLO 15–16 

Maria Hänninen, Maya Paakkari & 
All Stars Band
Monitaituri Maria Hänninen ja raspikurkku Maya Paakkari tarjoavat bluesin, 
soulin ja rockin maukasta keitosta. Näissä leideissä on pidättelemistä.    
KLO 16–17

Remu & Hurriganes
Esittelyjä kaipaamaton Remu Aaltonen ei esiinny Kiillepuis-
tossa ensimmäistä kertaa: jo vuonna 1973 Hurriganes näytti 
pihlisläisille mistä kana pissii. Onko rumpali-laulajan meno 
seestynyt, se selviää paikalle tulemalla. 
KLO 17–18

Jo’ Buddy & Down Home King III
Iltajameissa esiintyy uusimmasta levystään ylistystä saanut svengikombo. 
Hyvän juurimusiikin ystävän ei kannata missata tätäkään.
KLO 22 Pihlajamäen ostari, ravintola Ralli

Pihlajamäki goes Blues tekee sen taas

Rytmin riemu 
täyttää kalliot ja notkot
Syvän etelän soundeja, juurevaa svengiä ja 
taattua Remua; siinä neljännen Pihlajamäki goes 
Bluesin piknikresepti. Pikantin lisän Kiillepuiston 
jameihin tuo ulkomaanvahvistus ja delta bluesin 
lähettiläs Tim Lothar.

LAUANTAINA 5.6. Suomen ai-
noa oikea lähiöbluesfestivaa-
li – ilmainen ja päihteetön sel-
lainen – räväyttää kesän käyn-
tiin. Pihlajamäki goes Blues us-
koo rytmimusiikin tervehdyt-
tävään voimaan. Niin tekevät 
onneksi myös Helsingin kau-
pungin lähiöprojekti, sosiaali-
virasto, kulttuuriasiainkeskus 
ja Klaari, jotka tukevat Pihla-
jamäki-seuran ja Pihlajamäen 
aluetyön järjestämää festaria. 
Talkooporukalla pyörivä tapah-
tuma paitsi grillaa makkarat ja 
paistaa letut, ennen kaikkea 
tarjoaa tasokasta rytmimusiik-
kia lavan täydeltä. 

MENON Kiillepuistossa pol-
kaisee käyntiin klo 14 Johnny’s 
Blues Bonanza. Festarin päät-
tää iltaklubilla Ravintola Ral-
lissa Jo’ Buddy & Down Home 
King III, jonka johtohahmoa 
Jussi Raulamoa on autenttisessa 

juurevuudessaan epäilty uudel-
leen syntyneeksi aidoksi blues-
mieheksi.

Näiden numeroiden välis-
sä 1960-luvun arkkitehtuurin 
keskellä kuullaan monilahjak-
kaiden Maria Hännisen ja Ma-
ya Paakkarin All Stars Bandin 
rouheahkoa ja maanläheistä 
menoa sekä legendaarista Re-
mua kahden kitaristin ja basis-
tin kanssa. Hurriganes-klassi-
kot eivät kuole.  

KORTENSA kekoon tuo myös 
delta bluesia soittava tanska-
lainen Tim Lothar. Pihlajamä-
ki-seuran musatiimin delegaa-
tio bongasi karismaattisen juu-
tin viime lokakuussa Saksassa 
Baltic Blues Challenge -kisas-
sa ja houkutteli tämän Helsin-
kiin soittamaan vaikuttavasti 
kalskahtavaa resonaattorikita-
raansa.  

Teksti:  Tanja Railo

Kiillepuistossa saa heittäytyä piknikille tai nauttia ruokatelttojen 
antimista, ja lapset voivat tutustua juurevaan musiikkiin 
pomppulinnasta tai keinuista käsin. 

Tim Lothar antoi 
esimakua taidois-
taan Juttutuvan 
Ghetto Bluesissa 

10.4.2010.   

Vas. Masa Orpana, Jonni Seppälä 
ja Sami Sippola

Kuva: Lassi Lager Kuva: Leif Laaksonen
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Tim 
Lotharin 

haastattelu 
sivulla 3

Mukavaa menoa 
koko perheelle 
Pihlajamäen ostarilla 
22.5. klo 10-15

Pihlaja-
markkinat
LAUANTAINA 22. toukokuuta 
järjestetään Pihlajamäen osta-
rilla vuotuiset Pihlajamarkkinat. 

Ohjelma lavalla alkaa klo 10 
ja alkutahdit antaa 10.20 lau-
lava ja soittava Punanokka, The 

–yhtye. 
Klo 11.00 lähipoliisi Jari Sal-

mella on puheenvuoro ja 11.15 
Punanokka, The viihdyttää jäl-
leen markkinaväkeä. 

Klo 12.00 esiintyy Samba-
ryhmä Forca das Lobas ja klo 
12.15 on Hovinarri, koko per-
heen bändi vuorossa. 

Klo 13.00 alkaa Arturo Show 
ja 13.30 alkaen Puna-nok-
ka, The tahdittaa markkinavä-
keä iltapäivän ajan. Markkinat 
päättyvät klo 15.00.

LIONS Club Hki-Pihlajamä-
ki järjestää markkinat neljät-
tätoista kertaa. Tuotto käyte-
tään lyhentämättömänä lasten 
ja nuorten hyväksi mm. stipen-
deinä sekä opettajille suunnat-
tuun Lions Quest -koulutuk-
seen.

Kauppiaille tarkoitettujen 
myyntipaikkojen lisäksi Pih-
lajamäen asukkaille on tarjol-
la kirpputoripaikkoja veloituk-
setta, kunhan kukin heistä tuo 
oman pöydän tullessaan.

Teksti:  Jorma Lauri la

Pihlajamäen nuorisopuiston toinen toimintakausi s. 2
Pihlajanmäen nähtävyydet kotikaupunkipoluksi s. 3
Tanskalaisen Tim Lotharin haastattelu s. 3
Takaisin kouluun s. 4

Longinojan elvytystyö jatkuu tänäkin kesänä s. 4
Pihlajamäen terveysaseman puhelinpalvelu tehostuu? s. 5
Monipuolista partiotoimintaa Aarnivalkeissa s. 6
Pihlajamäen kaavoituskatsaus s. 6

PIHLAJAMÄEN 
LÄHIÖASEMA
Elämää lähiöasemalla s. 7
Pihlajamäen lähiöliikunta kevät-kesä 2010 s. 8

Kuva: Jorma Purhonen
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Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden 

päätoimittaja

Kuva: Vesa Koskela

silaiset voivat osallistua nuo-
risopuiston tiedotukseen mm. 
kesäblogin kirjoittamisen ja 
puiston esittelyvideon tekemi-
sen muodossa. Viime kesänä 
kerätyn asiakaspalautteen pe-
rusteella mediatoiminta oli to-
della kysyttyä. Tyttöjen puiston 
asiakaspalautteesta on poimit-
tu myös toive ilmaisutaitotoi-
minnasta ja kysyntään vasta-
taan kahdella ilmaisutaidon-
kurssilla. 

Kesäkuussa nuorisopuistos-
sa ryhdytään tekemään Ylen 
nuorille suuntaamaa Summe-
ri-ohjelmaa. Suorat lähetykset 
tehdään arkisin klo 11–12 vä-
lisenä aikana aina juhannuk-
seen saakka. Summeri tarjoaa 

esiintyjiä ja muuta monipuolis-
ta ohjelmaa kesän arkeen. 7.6. 
vietetään nuorisopuiston kesä-
kauden avajaisia yhdessä Sum-
merin kanssa.

Nuorisopuiston toiminta al-
kaa siis 17.5. ja päättyy 11.8. 
Jengipolkufest-tapahtumaan. 
Nuoriso-ohjaajat löytyvät puis-
tosta 17.5.–4.6. klo 14–20 vä-
lisenä aikana ja 7.6. eteenpäin 
olemme paikalla 10–20.  

Puiston nettisivuilta osoit-
teesta www.nuoriso.hel.fi/nuo-
risopuisto löytää lisätietoja se-
kä kaikki tapahtumat  ja kurs-
sit. Myös facebookista meidät 
tavoittaa nimellä Pihlajamäen 
nuorisopuisto.

Teksti:  Aki Menna

Pihlajamäen nuorisopuiston 
toinen toimintakausi
Vuonna 2009 valmistuneen Pihlajamäen nuorisopuiston toinen 
toimintakausi starttaa jälleen 17.5.2010. 

Nuoriso-ohjaajat Aki Menna 
ja Hanna Koponen odottelevat kevätsateiden 
loppumista ja valmistelevat nuorisopuiston 
kesäkauden avautumista. Lehden ilmestyessä 
nuorisopuiston toiminta on jo käynnissä.

TALVEN aikana on nuoriso-
puistoon saatu tyttöjen puiston 
ja Pihlis Cafeen lisäksi valmiik-
si areena ja freestylepark, jotka 
ovatkin olleet lumien sulettua 
jo nuorten aktiivisessa käytössä. 

Nuorisopuiston toisella toi-
mikaudella on otettu entis-
tä enemmän huomioon nuor-
ten toiveet, niin aukiolojen kuin 
myös toimintojen osalta. Edel-
liseen kesään verrattua nuori-
sopuiston toimintakausi on pi-
dempi ja myös iltapainottei-
seen toimintaan on satsattu 
pidentämällä päivittäistä au-
kioloaikaa. 

Toukokuussa järjestetään 
13–17- vuotiaille nuorille me-
diakurssi, jonka päätyttyä kurs-

Iltapainot-

teiseen 

toimintaan 

on satsattu 

pidentämällä 

päivittäistä 

aukioloaikaa

Kirjaston 
kesä
KAUPUNGINKIRJASTO on kesällä 31.5.–15.8. 
avoinna ma–to 10–20, pe 10–16, la ja su suljettu.

Kirjaston nettisivuille tulee alkukesästä jälleen henkilökun-
nan vinkkilista kesälukemisista. Käy katsomassa osoitteessa 
www.lib.hel.fi/viikki. 

ELOKUUN 16. päivästä alkaen kirjaston ovet avataan arkiaa-
muisin jo klo 9.00.  Silloin asiakkaat voivat tulla kirjastoon lu-
kemaan ja käyttämään tietokoneita. Henkilökunta on kiinni 
aamutöissä klo 10:een asti, joten ensimmäisen tunnin ajan kir-
jasto toimii itsepalveluperiaatteella. Lehtisali on avoinna jo klo 
8:sta lähtien, jolloin Infokeskus avataan. Lauantaiaamuisin 
Infokeskus ja kirjasto aukeavat syksylläkin klo 10.

KAUPUNGINKIRJASTON 150-vuotisjuhlavuoden merkeissä 
järjestetään lukemiskampanja Oiva Kassinen. Lukemiskampanja 
on suunnattu 3–8 -vuotiaille ja heidän perheilleen. Kampan-
jaan kuuluu eri teemoista koottuja kirjakasseja, joita perheet 
voivat lainata. Jokaisessa kassissa on 4–6 kirjaa ja lukupäivä-
kirja, johon saa piirtää, kirjoittaa tai liimata kuvia lukukoke-
musten pohjalta. Lähimmät kirjastot, joista kampanjan kasseja 
voi lainata, ovat Malmi, Arabianranta ja Itäkeskus. Oiva Kassi-
nen löytyy myös HelMet-verkkokirjastosta www.helmet.fi.

Viikin kirjasto sijaitsee sinisessä ympyrätalossa,  
Viikinkaari 11, puh. 09 310 85 071.

”MARKKINAMYYJÄT” TUOVAT ELÄVYYTTÄ 
PIHLIKSEN OSTARILLE. Janne Alakoski 
ape Kainuu Oy:stä käy Pihlajamäen ostarilla 
myymässä kainuulaisia tuotteita kerran 
pari kuukaudessa. Tosin kesällä he eivät käy, 
koska silloin on toiset marjanmyyjät. Kuvassa 
ostoksilla Eeva Patjas.

Myyntipaikkoja vuokraavasta Isännöitsijäkont- 
tori Oy:stä Riitta Uotila kertoo, että myyjiä 
otetaan ympäri vuoden sellaisille tuotteille, 
jotka eivät kilpaile ostarin omien liikkeiden 
tuotteiden kanssa. Pihliksen kahden ostos-
keskusrakennuksen välissä on saatavana mm. 
vaatteita, kenkiä ja erikoiselintarvikkeita.

Kuva: Vesa Koskela

4. vuosikerta. Vuonna 2010 ilmestyy kolme kertaa: 19.5., 8.9. ja 1.12.
Jaetaan Vartti Helsinki Pohjoisen liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti 
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista, Pihlajamäen kirkolta 
sekä Viikin kirjastosta.

Painos n. 63 000 kpl

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

Päätoimittaja  Vesa Koskela
Toimitussihteeri  Aura Kivilaakso
Toimittajat  Eero Helkkula, Gioanna Iacono, Tanja Railo, 
  Päivi Seikkula 

Lähiöaseman asiat Sini Heino-Mouhu, Mia Küttner 

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

Helsingin alueella on parisenkymmentä puroa, joista monet on 
kuitenkin nimetty ojiksi, esimerkiksi Vantaanjokeen laskeva Koil-
lis-Helsingin läpi kulkeva Longinioja. Longinojan valuma-alueen 
pinta-ala on 9 neliökilometriä. Longinoja on Vantaanjokeen las-
keva ensimmäinen sivuhaara, joka toimii 26 000 asukkaan valu-
ma-alueena.

Helsingin purojen nimeämisessä poikeuksen toiseen suuntaan te-
kee valuma-alueeltaan suurin puro eli Iso-Huopalahteen laske-
va Mätäjoki, joka nimestään huolimatta luetaan puroksi. Pikku-
Huopalahteen taas laskee Mätäpuro, jonka aiempi nimi oli Haa-
ganpuro.

Aikojen saatossa ennen viemäriverkoston rakentamista monia 
Helsingin puroja on käytetty likaviemäreinä. Purojen nimiin vie-
märi ei sentään ole koskaan tiettävästi päässyt. Tosin edelleen 
Helsingin puroihin silloin tällöin pääsee nestettä, joka kuuluisi 
viemäreihin tai ongelmajätteisiin.

Longinojan uoma on perattu ja suoristettu ojamaiseksi sotien jäl-
keen alueen maankuivatuksen lisäämiseksi. Monistakin eri syistä 
Longinojan taimenkanta hävisi kokonaan. Virtavesien hoitoyhdis-
tyksen istutuksilla taimenkanta on saatu palaamaan Longinojaan. 
Suomalaisen Kalastusmatkailun Edistämisseura SKES aloitti kun-
nostustoimet Longinojassa vuonna 2001 ja viime vuosina myös 
Helsingin kaupunki on kiitettävästi osallistunut kunnostustöihin.

Longinojan kunnostussuunnitelmien pohjana on käytetty kart-
taa vuodelta 1870, jossa näkyy uoman alkuperäinen linjaus ennen 
suoristamista. Nyt kun Longinojaa on kunnostettu takaisin puro-
maisemmaksi, niin olisi myös aika antaa sen näkyä puron nimes-
sä. Longinojan tulisi siis olla vaikka Longinpuro. Puromaisempia 
nimiä kaipaavat myös mm. Vantaanjokeen laskeva Näsinoja-Tuo-
marinkylänoja sekä Vanhankaupunginlahteen laskeva Viikinoja. 
Nimenmuutokset lisäisivät purojen läheisyydessä asuvien ihmis-
ten tietoisuutta puroistaan. Se taas lisäisi purojen arvostusta.  
Arvostuksen lisääntyminen taas todennäköisesti vähentäisi puro-
jen käyttämistä likaviemäreinä.

Nyt on aika muuttaa 
Helsingin purot puroiksi
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Mississippiltä Tanskan kautta 

Vantaanjoelle Haastattelu

Tim Lotharin  
haastattelu  

kokonaisuudessaan 
Internetissä osoit-

teessa: http://www.
pihlajamaki.info

42-VUOTIAS Tim Lothar oli ta-
konut 25 vuotta rumpuja eri-
laisissa rock-, jazz-, pop- ja 
bluesbändeissä, kunnes hän 
kuusi vuotta sitten kuuli le-
vyltä Robert Johnsonin (1911–
1938) esittämää bluesin van-
himpiin tyylilajeihin kuuluvaa 
delta bluesia. Rumpukapulat 
jäivät siihen. 

– Kuulemani musiikin suru-
mielisyys ja melankonia kosket-
tivat minua. Ihmettelin miten 
joku osasi laulaa niin sieluk-
kaasti, Juttutuvassa 10. huhti-
kuuta keikan heittänyt Lothar 
muistelee. 

– Se oli yksinkertaista mutta 
samalla monimutkaista.

Delta blues, jota pidetään 
osittain päällekkäisenä count-
ry bluesin kanssa, viittaa Mis-
sissippi-joen köyhään suisto-
alueeseen Yhdysvaltain etelä-
osassa. 

Ensimmäiset tyylilajin esiin-
tymiset ovat 1880-luvulta. Al-
kuperäinen delta blues oli tyy-
pillisesti yhden muusikon esit-
tämää, ja soittimena oli 

tarikeikkoja ympäri Eurooppaa. 
Ensialbuminsa ”Cut to the bo-
ne” (2006) sai hyvin myöntei-
sen vastaanoton, kuten myös 
toinen ”In for the ride” (2008), 
joka sisältää delta blues -cove-
reiden lisäksi omia biisejä. Jäl-
kimmäinen valittiin Tanskassa 
vuoden parhaaksi blueslevyksi, 
ja itse mies sai parhaan tans-
kalaisen bluesmuusikon tittelin.

LAULAMISEN ja soittamisen 
lisäksi Pihlajamäki goes Blue-
sin ensimmäinen ulkomainen 
artisti taitaa tarinoimisen blue-
sista ja entisen ajan artisteista. 
Eturiviin kannattaa siis pyrkiä. 

Jos ei ehdi kuulla mies-
tä Kiillepuistossa, uuden 
mahdollisuuden antaa 
Tim Lotharin saman illan 
keikka Juttutuvassa klo 

21 (Säästöpankinranta 6). 
Teksti:  

Tanja Railo

Leikkipuistojen 
kesä 
LEIKKIPUISTO Maasälpä ja leikki-
puisto Salpausselkä ovat auki koko 
kesän 7.6. alkaen klo 9.00–16.00. 
Kesäruokailu on kesä- ja heinä-
kuussa klo 12.00 ja tarkoitettu alle 
16-vuotiaille toimintaan osallistu-
ville lapsille.

Pihlajamäen Kesäakatemia on 
Lp Maasälvässä ja Lp Salpausseläs-
sä 7.6.–11.6. Akatemia järjestetään 
yhteistyössä Pihlajamäen lähiö-
projektin, seurakunnan ja PK-35:n 
kanssa. Tarkempi ohjelma on puis-
ton ilmoitustaululla toukokuun lo-
pussa. 

Leikkipuisto Maasälvässä viete-
tään Helsinki-päivää jo perjantaina 
11.6. klo 14–16. Koko perheen ta-
pahtuma. Laulua kitaransäestyksel-
lä: Duo Matti & Jaana. 

SUUNNITELMA tullaan tekemään yh-
teistyönä Helkan (Helsingin kaupun-
ginosat -yhdistys) Kotikaupunkipolut-
hankkeen kanssa.

Helkassa tästä Kotikaupunkipo-
lut-hankkeesta vastaa Pauli Saloran-
ta. Hankkeessa kootaan kävelyreittejä 
eri kaupunginosiin. Kohteina ovat pai-
kalliset nähtävyydet, aihealueina his-
toria ja tulevaisuus, luonto ja kulttuuri, 
arkkitehtuuri ja mielenkiintoiset hen-
kilöhahmot.

Pihlajamäestä löytyy kaikkea tätä! 
Kaupunginosaamme muuttaa vuosit-
tain parituhatta uutta asukasta. Koti-
kaupunkipolku tarjoaa näille kätevän 
tavan tutustua uuteen asuinaluee-

seensa. Polusta on iloa myös vanhoille 
asukkaille ja koululaisille.

Nyt haetaan ehdotuksia kotikau-
punkipolun kohteiksi.

Lähetä perustellut ehdotukset kiin-
nostavista kohteista sijaintitietoineen 
15.8. mennessä Pihlajamäki-seuran 
sähköpostiosoitteeseen pihlajamaki-
seura@gmail.com tai postitse osoit-
teella Pihlajamäki-seura, c/o Lähiöase-
ma, Liusketie 3, 00710 HELSINKI. 

Parhaat ehdotukset otetaan mu-
kaan polkuun ja kaikkien osallistunei-
den kesken arvotaan palkinto!

Teksti:  Aune Greggas
Pihlajamäen kotikaupunki 

-hankkeen vetäjä

Pihlajanmäen nähtävyydet 

kotikaupunkipoluksi
Pihlajamäki-seura sai tänä vuonna Uudenmaan kulttuuri-
rahastolta 1500 € kotikaupunkipolun suunnitteluun. 

Ihmettelin 

miten 

joku osasi 

laulaa 

niin sieluk-

kaasti.

Kuva: Leif Laaksonen

Tim Lothar 
esiintyy kesäkuussa  
Pihlajamäki goes 
Bluesissa.

yleensä kitara, viulu, huuliharp-
pu, perkussio, haitari tai perä-
ti sikarilaatikoista tehty kitara. 
Lajityypin laulua kuvaillaan sa-
noilla melankolinen, surullinen 
ja intohimoinen.  

TANSKALAINEN kuunteli John-
sonia ja muita aikalaisia lisää 

– kuten Charlie Pattonia, Blind 
Willie Johnsonia ja Son Housea 

– ja tarttui itsekin kitaraan ja 
ryhtyi covereiden esittämisen 
lisäksi tekemään omaa musiik-
kia. Tarkkaa määritelmää sen 
luonteesta hän ei osaa kertoa:

– Joudun usein kysymään it-
seltäni, onko se bluesia. Siinä 
on vaikutteita monesta suun-
nasta, delta bluesin lisäksi ai-
nakin popista. Surumielistäkin 
se on.   

Kitaransoiton harjoittelu ja 
riimien rustaaminen kannat-
ti. Tim Lothar alkoi saada 
klubi- ja fes-

Touko-kesäkuun 
tapahtumia Gardeniassa
•  Gardenian Kevätmarkkinat 
  su 23.5. klo 11–15
PÄIVÄN aikana on toimintaa koko 
perheelle niin sisällä kuin ulkona-
kin. Trooppisen puutarhan opastet-
tu kierros lapsille alkaa klo 11 ja ai-
kuisille klo 11.30 ja 12. 

Lapsille tarjolla on askartelua, pi-
hakisa, katumaalausta ja rojupöhö-
nukketeatteriesitykset klo 12 ja 13, 
puistotädin kanssa puistojumppaa 
ja pientä puutarhapuuhaa, kani-
neuvontaa, halibernejä paijattava-
na klo 11–13 ja aaseja sekä ikeba-
natyönäytöksiä. Suoramyyntitorilla 
ostettavana syötävää että monen-
laisia kotiin vietävää. Trooppiseen 
puutarhaan sisäänpääsymaksu.

•  Kompostointikurssi 
  ti 25.5. klo 17–19
GARDENIASSA järjestetään kom-
postointikurssi, jossa perehdytään 
kompostoinnin perusteisiin, niin 
kaupunki- kuin kesämökkikäyttöön. 
Luennoitsijana toimii Viveka Bäck-
ström Pääkaupunkiseudun kierrä-
tyskeskuksesta. Vapaa pääsy.

•  Lasten luontoharrastuspäivät 
  7.–11.6. ja 14.–18.6.
GARDENIA ja Helsingin kaupungin 
rakennusvirasto järjestävät 7-14 -
vuotiaille nuorille luontoharrastus-
päiviä erilaisilla teemoilla; ma lin-
tupäivä, ti lumopäivä, ke taidepäi-
vä, to vesiötökkäpäivä ja pe puu-
tarhapäivä. Päivät ovat maksutto-
mia ja ilmoittautua voi yhden vii-
kon päiville. 

Ilmoittautumiset Gardenian asia-
kaspalveluun puh. (09) 3478 400. 
Omat eväät ja säänmukainen vaa-
tetus mukaan.

•  Kirpputori la 12.6. klo 11–15
GARDENIAN pihalla järjestetään 
kirpputoritapahtuma, jonne voit 
tulla myymään itsellesi tarpeetto-
mia tavaroita ja vaatteita ja tulla 
ostamaan itsellesi tarpeellista. Pöy-
tämaksu 15 €. Varaa myyntipaikka-
si ennakkoon asiakaspalvelusta.

Toiminta jatkuu
PIHLAJAMÄESSÄ sijaitseva Aivo-
vammaisten päivätoiminta on siir-
tynyt Aivovammaliitolta Aspa pal-
velut Oy:n toiminnaksi vuoden 
2010 alusta lähtien. Päivätoiminta 
toimii osoitteessa Lepokivenpolku 8. 

Toiminta on tarkoitettu työikäi-
sille aivovammautuneille henkilöil-
le ja se on toiminut Pihlajamäessä 
vuodesta 2007. 

Yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
www.aspapalvelut.fi 

Äitienpäivän aaton siivoustalkoot. 

Talkoiden hermokeskuksena ja 

tankkauspaikkana toimi Parturi-

Kampaamo Justun katos – tosin 

tämä vuonna ei onneksi satanut 

ainakaan paljoa. Talkoiden koor-

dinaattori Tanja Railo keskustelee 

Pihliksen talkoissa ensimmäistä 

kertaa mukana olevan Maire 

Rantasen kanssa.

Kuva: Vesa Koskela

TAPAHTUMIA

Lasten kevätrieha
MLL/PIHLAJAMÄEN paikallistyhdis-
tys yhdessä Salpausselän leikkipuiston 
kanssa järjestää kevätriehan Salpaus-
selän leikkipuistossa 24.5. Hembölen 
kotieläimet ovat paikalla koko päivän. 
Mimi ja Kuku esiintyvät klo 11–11.20.

Lisää aiheesta www.helka.net > Kotikaupunkipolut

Juttuvinkkejä
Palautteet tästä lehdestä 
sekä seuraavien lehtien juttu-
vinkit osoitteeseen: 
pihlajamaen.lahiolehti@
gmail.com  tai Vesa Koskela, 
puh. 040 506 5741.
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Vasemmalta pojat Pekka Holm, Marko Peltonen, 
Tommi Juntunen, Pekka Salonen. Vuosi 1977.

Perjantain äidinkielen kaksoistunnilla oli ”uudessa 
peruskoulussa” oppilaitten esityksiä. Vasemmalta 
tytöt Marja Puustinen, Liisa Ruuska, Sirpa Piirto, 
Tiina Nyström. Vuosi 1977.

LÄHIÖLEHTI 1/2010

Luonto

4

”Naiset kauniita 
edelleen”

Koulu oli saanut lukuisten remonttien-
sa yhteydessä uutta ilmettä. Entises-
tä luokastamme oli lohkaistu osa ny-
kyiseksi opettajainhuoneeksi, jossa nyt 
yritimme tunnistaa toisiamme 31 vuo-
den jälkeen. Kyllähän se onnistui, eikä 
19 vuoden ikäero opettajaankaan tun-
tunut enää niin suurelta kuin silloin. 

”Opellehan näkyy boolikin maistuvan.”
Koulukierroksen aikana oli otettava 

se ”pakollinen” luokkakuva juhlasalissa 
– samassa paikassa kuin ne 1970-lu-
vun luokkakuvat. Todettiin myös, et-
tei enää sullottaisi 36 oppilasta ikku-
nattomaan pommisuojatilaan viidek-
si tunniksi viikossa. Yhteistä iloa oli 
puolestaan koettu perjantain viimei-
sillä äidinkielen kaksoistunneilla, kun 
oli saatu esittää omia sketsejä, juttu-
ja, lauluja, vitsejä ja näytelmiä opetta-
jan tallentaessa niitä C-kasetille kuin 
myös dioille ”tänä muistojen iltana 
katsottavaksi”. 

Koululta 
Ralli-ravintolaan

Koululta sitten käveltiin lapsuuden 
maisemissa ylös ostarille ja siellä Ral-
li-ravintolaan. Edullisen ja maukkaan 
aterioinnin lomassa ravintolan kabine-
tin tiiviissä tunnelmissa jatkettiin tari-
naa. Monelle oli yllätys lähiöravinto-
lan hyvä ruoka ja palvelun taso, kuin 
myös joustavuus tämän oman luok-

kakokouksemme järjestelyissä. Olihan 
kyseessä yli 30-hengen ryhmä.

Selailtiin 1978 luokkalehteä Joulu 
Pommi ja 1970-luvun Kevätpörriäi-
siä. Palailtiin Rauli Badding Somerjo-
en musiikin mukana koulutunnelmiin, 
kun ope vähän irrotteli eläköitymisen-
sä “kunniaksi”:

Tuskin tiedän sanaa sivistys,
on koulu mulle pään kivistys.
Tuskin tiedän kieliopeista,
yo-kirjoitusten knopeista.
Mutta tiedän 
 oon rakastunut,
jospa kerran saisin sut
kuinka kaunis tää 
 maailma ois.

Idea tapaamisesta sai kaikilta innos-
tuneen vastaanoton. Kaukaisin saapui 
varta vasten Englannista saakka ja ko-
timaastakin Hirvensalmelta. Osa asui 
edelleen näillä samoilla Pihliksen ja 
Savelan tienoilla.

43-vuotiaille oppilaistani yhdestä 
oli tullut se opettajan ennustama tai-
teilija ja toisesta opettaja. Ammatti-
en kirjo oli laajan moninainen ja näil-
tä tiimoilta vaihdeltiin kiintoisia koke-
muksia. Yksi oli asumuserossa ja toi-
sesta tulossa piakkoin mummi. Elämän 
ilot ja surut, erot ja liitot, lapset, työt 
ja sairaudet näkyivät tulevan meille 
itse kullekin ajallaan kohdalleen. Kol-
men oppilaan osalta matka on jo tyys-
tin päättynyt.

Kouluaika osuu ytimeen ajassa ja 
paikassa silloin, kun oma identiteet-
ti muodostuu. Senaikaisiin kysymyk-
siin etsimme vastauksia monesti läpi 
elämämme. Olitko koulukiusattu? Mi-
tä kuuluu kouluihastukselleni tänään? 
Ennustaako koulumenestys menestys-
tä työelämässä? Miksi aina istuin taka-
rivissä? Piditkö kasvisruuista? Ai mis-
tä kasvisruuista, kysyy meidän ikäpol-
vemme. 

Back to the 70’s

Opettajan aikanaan nauhoittamaa op-
pilaitten omaa ohjelmaa jäi vielä run-
saasti seuraavaan tapaamiseen vuon-
na 2020? Silloin saamme kuulla Liisan 
ja Kirstenin soittamia joululauluja nok-
kahuilulla, poikien ”hävyttömiä” Pikku-
Kalle vitsejä sekä ruotsinopettaja Mar-
teliuksen harjoittaman tyttöjen perin-
teisen Lucia-esityksen. Voidaan myös 
palata vuoden 1978 joululaulujen yh-
teisharjoituksiin koulun juhlasalissa, 
jossa laulua ohjaa edesmennyt opet-
taja Hannele (Volo) Karppanen ja anka-
raa komentoa pitää yllä edesmennyt 
johtajaopettaja Gideon Grönlund.

Tapaaminen jälleennäkemisen rie-
mussa oli kuin humaus – trombi ja 
pyörremyrsky. Yhtaikaa todellinen ja 
epätodellinen. Eiköhän oteta uusiksi!

Porukan puolesta 
ki itoksin ja terveisin,

Rauno-ope 

Takaisin kouluun

LUOKKAKUVA PIHLIS 
31-VEE. ”Naiset ovat kauniita 
ja miehet komeita”, totesi 
Tommi porukasta.
ETURIVI VASEMMALTA: Ismo 
Immonen, Satu Sirola, Anita 
Kytökangas, Kirsi Jousjärvi, 
Minna Bussman, Katri Äikäs, 
Minna Alanen, Kari Jarkko, 
Antti Maarela, Rauno-ope.
VAJAA VÄLIRIVI VAS.: Ismo 
Sipinen, Nina Skukin, Marita 
Aaltonen.
KOLMAS RIVI VAS.: Pirjo Holm, 
Leena Väisänen, Mervi Mäki, 
Heli Itkonen, Tuija Rothman, 
Kirsten Besuch, Liisa Ruuska, 
Simo Santalahti, Sirpa Piirto.
TAKANA VAS.: Hanna Leski-
nen, Ulla Hänninen, Marja 
Puustinen, Marko Peltonen, 
Pekka Salonen,Tommi 
Juntunen, Teppo Jokinen.
KUVAN OTTI Matti Jylhä.

Syyskuun 2009 
Pihlajanmäen lähiö-

lehdessä Pihlajanmäen 
ala-asteen eläkkeelle 
jäänyt rehtori Rauno 

Sarantaus kertasi 
koulumuistojaan. 

Tuossa yhteydessä 
hän esitti toiveen 

entisten oppilaittensa 
tapaamisesta. Aloite 

tuotti ikimuistoisan ja 
riemukkaan tapaami-

sen maaliskuun alussa. 

Kuva: Vesa Koskela

KULUNUT talvi on merkinnyt Lon-
ginojalle myllerryksiä, mutta puro 
virtaa jatkossa toivottavasti entis-
tä ehompana.

Longinoja on ollut Suomalaisen 
Kalastusmatkailun Edistämisseuran 
SKES:n tärkein kunnostuskohde jo 
pitkään. Tavoitteena on ollut elvyt-
tää kuollut oja eläväksi puroksi, jossa 
luonnonkalat taimenista alkaen viih-
tyisivät. Tulokset ovat tähän asti olleet 
kannustavia. Taimen on todellakin pa-
lannut tähän Vantaanjoen ensimmäi-
seen sivupuroon.

Longinojaa on koeteltu. Uuden kul-
kuyhteyden rakentaminen ja vanho-
jen täydentäminen toi puron varsille 
työkoneita aluetta mylläämään. Lon-
ginojaa on koetellut myös ennennäke-
mätön kevättulva, kun kaupunki päät-
ti tehdä lumenkaatopaikan Malmille 
puron valuma-alueelle.

Raitille tulevien siltojen urakoitsija 
Fin-Seula Oy otti yhteyttä seuraan, ja 
yhdessä tuumin käytiin paikan pääl-
lä katsomassa, kuinka rakennustöissä 
voidaan parhaiten huomioida purossa 
elävät kalat. Käytännössä se tarkoitti, 
että pintarakenteissa käytettiin vain 

luonnonkiviä perinteisen  kivimurs-
keen sijaan.

TALVELLA puro vietti hiljaiseloaan. 
Emokalat pysyivät syvillä talvehti-
misalueillaan ja uusi taimensukupol-
vi oli syksyn kudusta asti hautautu-
neena soraikkojen sisälle. Toukokuun 
loppupuolella poikaset alkavat hiljal-
leen kuoriutumaan soraikon pinnal-
le ja emokalatkin aktivoituvat ruokai-
lemaan hyönteisillä vesien lämmet-
tyä. Taimenia voi havaita kesäiltoina 
ja välillä ne innostuvat komeisiinkin 
loikkiin pinnan yläpuolella lentä-
vän  hyönteisravinnon takia.

LONGINOJA on kokonaisuudes-
saan Helsingin kaupungin määrää-
mässä kalastuskiellossa ja kalois-
ta on meille kaikille enemmän iloa, 
kun niiden annetaan uida rauhas-
sa kaikkien ilona. Tulevan kesän tal-
koista kiinnostuneet voivat lähet-
tää yhteystietonsa www.skes.fi  
sivujen palautelomakkeen kautta tai 
suoraan sähköpostilla osoitteeseen ju-
ha.salonen@skes.fi.

Elvytystyö 
jatkuu tänäkin kesänä

Malmin läpi 
virtaava Lon-
ginoja on ollut 
usean vuoden 
ajan  kunnos-

tuksen kohteena, 
niin tänäkin 

vuonna. 

Ompelimo Ani on toiminut parisen vuotta Pihlajamässä  
Johtokiven alueella Kivipyykintie 9:ssä.

YRITTÄJÄ Taija Koskelin kertoo, että asiakkaina ovat niin yritykset kuin yksityiset 
ihmisetkin. Yrityksessä tehdään niin uutta kuin korjataan vanhaakin. Monipuoli-
seen palveluvalikoimaan kuuluu myös pukuvuokrausta.

Juuret Taija Koskelinilla on vankasti Pihlajamäen kamaralla, sillä hänen isovan-
hempamsa muuttivat tänne jo vuonna 1964.

Ompelimopalvelua Pihlajamäessä

www.ompelimo-ani.fi

Yritys

Skes:n taimenti imin 
puheenjohtaja Juha Salonen

K
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a 
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el
a

Helsinki-päivänä 12.6. klo 10–12 luon-toretki Longinojalle. Oppaina taimenmies Juha Salonen sekä biologi Sampsa Lommi. Lähtö Helsingin Uuden Yhteiskoulun P-paikalta, Lucina Hagmanin kuja 4. Retken järjestää Pihlajamäki-seuran luontoryhmä yhteistyössä SKES:in kanssa. Retki on maksuton. Tervetuloa!

Kansantajuisesti Longinojasta: http://blogs.helsinki.fi/ssrahika
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Jälkipelinrakentaja

Hiihtelijän kevätmietteitä 
Mennyt talvi oli pitkästä aikaa Pihlajamäen seutuvilla 
hiihtelijän mieleen. Lunta ja latuja riitti, kunhan niille 
sai suolasohjossa talsituksi. Jos kaupunkia ei voi kehua 
vaikkapa terveysaseman edustan jalkakäytävän hoidos-
ta, niin Maasälvänpolun portaat pidettiin ensimmäistä 
kertaa hyvässä kunnossa. Niiden lumityöt oli annettu 
kolmen miehen ryhmälle, joka teki hommansa tunnol-
lisesti, vaikka kaksi nuorempaa tuskin olivat alkuperäi-
sessä kotimaassaan lunta nähneet.

Jostakin syystä sopimukseen ei kuulunut muu osa 
Maasälvänpolkua, joten kulkijat tallasivat siihen vaa-
rallisen liukkaan väylän itse. Katujen hoito kuuluu kau-
pungille, mutta taloyhtiöt vastaavat pihoistaan. Maasäl-
väntien varrella asuvilla on ollut harvinainen onni saada 
nauttia vuosikausia pienen kiinteistönhoitoyhtiön pal-
veluista, minkä ansiosta tonttien lumityöt on hoidettu 
varmaan parhaiten koko kaupungissa. 

Syksyllä valmistui muutamia parannuksia alueen 
asukkaiden iloksi. Vantaanjoen ja Longinojan yli on 
tehty uusia kevyen liikenteen siltoja. Ne antavat lisää 
mahdollisuuksia lenkkeilyreittien valintaan. Kaiken li-
säksi Viikinmäen kohdalle rakennettu silta on kaunis. 
Graniittitien mäellä asuvat ovat varmaan onnellisia uu-
sista portaista. Ostoskeskuksen muutetut liikennejärjes-
telyt tekevät jalankulkijoiden liikkumisen helpommaksi 
ja turvallisemmaksi. Kiertoliittymä auttaa autoilijoiden 
risteysajoa ja hillitsee läpiajon vauhtia. Ostoskeskuksen 
päähän on muodostettu pieni aukio, joka lisää paikan 
viihtyisyyttä. Pronssinen pienoismalli on siirretty sille 
ja asetettu vaakasuoraan. Sitä on mukava näin katsel-
la, mutta syksyn sateilla vesi seisoi keskellä mallia. Jo-
ku keksi asettaa sille linnunruokaa ja roskia ja talvella 
se hävisi lumikinoksiin kuukausiksi. Jotain pitäisikin 
keksiä asiantilan korjaamiseksi. 

Kevät ja hiidenkirnujen tyhjennys paljastivat uuden 
ongelman. Kirnujen viereen oli viime kesänä tuotu kai 
koristeeksi autokuorma nyrkin kokoisia kiviä. Ne ovat 
siirtyneet kirnujen pohjalle, koska ne molskahtavat ve-
teen mukavasti tai niillä voi yrittää jään särkemistä. Kul-
mikkaat kivet eivät missään tapauksessa kuulu kirnuihin.  

Sulo Savolainen 

Anekdootteja 
Unio Hiitosesta

HIIHTELIJÄN kevätmietteis-
sä sivusin hiukan kiinteistöjen 
hoitoa. Kesäkuun 10. päivä-
nä tulee kuluneeksi sata vuot-
ta kiinteistöneuvos Unio Hiito-
sen syntymästä. Suomen kiin-
teistöjen aluehoidon uranuur-
tajan elämäntyö sivusi vähän 
Pihlajamäkeäkin. Hän oli mu-
kana oman alansa suunnitte-
lussa, kun Aarnikan Lämpö pe-
rustettiin Pihlajamäkeen. Hä-
nen asiantuntemustaan käy-
tettiin lämmitysjärjestelmän, 
jätehuollon, pihojen hoidon ja 
kaikkinaisen asukaspalvelun 
määrittelyssä. 

Hiitonen hankki alan perus-
teellisen kokemuksen Olympia-
kylän pitkäaikaisena isännöitsi-
jänä. Hän oli valtakunnallisesti-
kin merkittävä kulttuuripersoo-
na. Sotien aikana hän kuvasi 
pienellä kamerallaan rintama-
miesten arkista elämää toises-
ta näkökulmasta kuin viralliset 
TK-kuvaajat. 

Eläkepäivillään hän valikoi ja 
tekstitti yli tuhat kuvaa kirjaksi 
ja näyttelyksi, joka kiersi laajal-
ti Suomea ja Ruotsia. Sodassa 
hän keräsi valtavan puhdetyö-
kokoelman. Unio Hiitonen oli 
koko elämänsä ajan ahkera kir-
joittaja, joka otti kantaa posi-
tiivisella asenteella ihmisten ja 
luonnon hyväksi. Hän oli pää-
järjestäjänä Käpylän korkeata-
soisissa Kalevalajuhlissa yli nel-
jännesvuosisadan ajan. Unio 
Hiitonen asui eläkkeelle jääty-
ään Pihlajistossa kuolemaansa 
saakka eli vuoteen 1983. 

Teksti:  Sulo Savolainen

Järjestelmä on nyt kokeiltava-
na Laajasalon ja Kannelmäen 

terveysasemilla. Turus-
sa se toimii 

jo erittäin hyvin, kertoo Pihla-
jamäen terveysaseman ylilää-
käri Heikki Sumuvuori. Sähköi-
sen asioinnin saanti on erittäin 
toivottavaa laajemminkin, hän 

jatkaa. Helsingin järjes-

telmä on kuitenkin niin laaja ja 
vaativa, ettei uudistus ole het-
kessä toteutettavissa.

Sähköinen asiointi on tietyin 
rajoituksin kehitteillä terveys-
keskuksissa, mutta ei ole vie-
lä käytössä. Kaikki eivät osaa 
tai halua käyttää tietokonet-
ta avuksi. Niin tekevät kuiten-
kin voisivat osaltaan ly-
hentää puhelinjono-

ja. Kännykkäviestien käyttö va-
rauksiin ja peruutuksiin vielä 
tehostaisi tuota vaikutusta.

Nykytilanteen johdosta pu-
helinliikenne on ruuhkaisin-
ta aamulla. Asiakkaita pyyde-
täänkin siksi soittamaan vasta 
alkaen kello 9.30. Terveysase-

man  puhelinlinjalla voi nimit-
täin päästä jonottamaan vain 
kolme kerrallaan. Talvella oli 
hoitotakuujonoja, joita kevääl-
lä on purettu.

Työparimalli: 
hoitaja + lääkäri

Työparimallia omahoitaja + 
lääkäri aletaan toteuttaa syk-
syllä myös Pihlajamäessä. Jär-
jestelystä uskotaan koituvan 
merkittävää hyötyä terveyspal-
veluja tarvitseville. Pyrkimykse-
nä on, että työparit istuvat vie-
rekkäisissä huoneissa.

Lääkärimiehitys täysi

Koillis- ja Itä-Helsinkiä vaivan-
nut lääkäripula on hellittämäs-
sä. Pihlajamäen terveysaseman 
kaikki 12 lääkärinvirkaa on täy-

tetty, niistä puolet vakinaises-
ti. Ulkomaalaisia lääkäreitä on 
kuusi. Heillä on testattu kieli-
koulutus. Lääkärien määrä on 
ollut kasvussa, samoin tervey-
denhoitajien.

Lääkärikoulutuksen saaneil-
ta edellytetään vähintään 9 
kuukauden terveyskeskuspal-
velua, mutta työn heikko hou-
kuttelevuus ei yleensä riitä es-
tämään lääkärien suurta vaih-
tuvuutta terveysasemilla.

Kesällä suljettuna

Terveysasema on suljettuna 
28.6.–31.7. Asiakkaita pyyde-
tään tuomaan uudistettavat 
reseptit ennen kesäkuun puoli-
väliä. Terveysaseman suljettu-
na ollessa asiakkaita palvelee 
Malmi. Normaalisti siellä hoi-
detaan akuuttitapaukset, joita 
on 40 % hoitopalveluja tarvit-
sevista. 

Pihlajamäen terveysasema ei 
ole missään vaiheessa kokenut 
lakkautusuhkaa. Ylilääkäri Su-
muvuori pitää yleisön terveys-
aseman toimintaa koskenutta 
arvostelua myönteisenä ja sii-
tä yritetään ottaa oppia, hän 
sanoo.

Teksti:  Eero Helkkula 

Pihlajamäen terveysaseman 

puhelinpalvelu tehostuu?

Kuvat: Vesa koskela
Pihlajamäen terveys-
aseman lilääkäri Heikki 
Sumuvuori

Pihlajamäen terveysasemalle on luvassa puhelin-
palvelujärjestelmä, joka toimii näin: kun puhelun 
kohdenumero on varattuna, soittajan puhelinnumero 
menee tietokoneen muistiin. Samana tai viimeistään 
seuraavana päivänä soittajalle vastataan.

Uudelle aukiolle on ilmestynyt tuoleja, mutta 
kaipaako Pihlajamäen pienoismalli katosta, jotta 
se ei talvella häviäisi lumikinoksiin? 
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Woomal on Suomen ja Senega-
lin partiolaisten välinen kolme-
vuotinen kumppanuushanke, 
joka on käynnistynyt keväällä 
2009. Hankkeen nimi on wolo-
fin kieltä ja tarkoittaa kehitys-
tä. Hanke edistää kestävää ke-
hitystä Senegalissa organisoi-
malla ympäristökasvatusta se-
kä järjestämällä mikroluotto-
ja ympäristöllisesti kestäville 
pienyrittäjyyshankkeille. 

Woomal on myös osa pihla-
jamäkiläisen partiolippukunta 
Aarnivalkeiden toimintaa tä-
nä vuonna. Tammikuussa jär-

jestetyllä retkellä nuorimmat-
kin partiolaiset pääsivät tanssi-
maan djembe-rummun tahdis-
sa, syömään perinteistä sene-
galilaista ruokaa kalaa ja riisiä 
sekä kokeilemaan afrikkalaisia 
pelejä ja leikkejä. 

Woomal on teemana myös 
heinä-elokuussa järjestettä-
vällä Kilke Finnjamboree -leiril-
lä, jonne on tulossa yli 10 000 
partiolaista eri puolilta Suo-
mea. Myös senegalilaisten par-
tiolaisten joukko on tulossa lei-
reilemään Evon metsiin. 

Aarnivalkeiden nettisivuil-

ta voi lukea lisää suomalaisten 
ja senegalilaisten partiolaisten 
yhteistyöstä viime kesänä.

Partiotoiminta on toki muu-
takin kuin puiden istuttamista 
Länsi-Afrikan savanneilla. Aar-
nivalkeiden ja Aarnikarhujen 

”kolo” eli tapaamispaikka si-
jaitsee Pihlajamäessä Kiilleku-
ja 3:n kerhohuoneistossa. Siel-
lä kokoontuvat viikottain su-
denpentu-, seikkailija-, tarpoja- 
ja samoajaryhmät harjoittele-
maan muun muassa erätaitoja, 
suunnittelemaan tulevia retkiä, 
treenaamaan kädentaitoja se-
kä pitämään hauskaa porukalla. 

Lippukunnat ottavat jälleen 
ensi syksynä uusia jäseniä mu-
kaan toimintaan. Uusien par-
tiolaisten ilmoittautuminen pi-
detään viikolla 35. Tarkemmas-
ta ajankohdasta ilmoitetaan 
elokuun aikana Aarnivalkeiden 
nettisivuilla sekä Pihlajamäen 
ja Pihlajiston yleisillä ilmoitus-
tauluilla. 

Kaikki alueen lapset, nuoret 
ja aikuiset ovat tervetulleita 
mukaan toimintaan!

Teksti:  Manta Korhonen

Manta odottaa tanssivuo-
roaan iltanuotiolla Mborossa 
(punainen huivi päässä). 

Monipuolista partio-
toimintaa Aarnivalkeissa

Kuva: Mikko Roininen

LUE LISÄÄ: www.aarnivalkeat.fi  –  www.partio.fi  –  www.partio.fi/woomal

Partiolippukunta Aarnivalkeiden lippukunnanjohtaja 
Manta Korhonen osallistui Pihlajamäen Lions Clubin 
tukemana partiolaisten järjestämälle Woomal-kumppa-
nuushankkeen leirille 24.7.-9.8.2009 Senegalissa. 

13.00 ja tiistaisin klo 19.00.
Seuran puheenjohtajana 

toimii Pertti ”Monza” Monto-
nen. Meitä huvigaaneja on täl-
lä hetkellä viitisenkymmentä. 
Kaikki asiasta innostuneet ovat 
tervetulleita liittymään jouk-
koomme!

YHTEYSTIEDOT Pertti Monto-
nen puh. 040 520 0921 ja Gö-
ran Nyholm puh. 050 330 5175

Teksti: 
Göran Nyholm

ERÄÄNÄ päivänä -90-luvun 
lopulla joukko innokkaita ai-
kuisia päätti ryhtyä tukemaan 
PK-35 junnujen toimintaa ra-
hallisesti. Näin sai alkunsa PK-
35 Huvigaanit. 

Sponsoroitavat joukkueet 
ovat kaikki alle 15-vuotiaita 
Pihlajamäen lähialueiden jun-
nujoukkueita, joista 14-vuo-
tiaat tyttö- ja poikajoukkueet 
ovat kummijoukkueitamme. 
Varoja kartutetaan mm. pitä-
mällä syysmyyjäisiä Pihlaja-
mäen ostoskeskuksella. Olem-
me mukana myös Pihlajamark-
kinoilla, kesäisin järjestämme 
kirppareita ja ympäri vuoden 
bingoa.

Ravintola Bar 71 on toimi-
nut ”bingohallina” jo useam-
man vuoden ajan. Bingoa pe-
lataan sunnuntaisin alkaen klo 

KEVÄÄN MERKKI PIHLAJA-
MÄESSÄ. Varma varhaiske-
vään merkki Pihlajamäessä 
on se, kun huhtikuussa sadat 
ja tuhannet juniorijalkapal-
loilijat saapuvat eri puolilta 
Hesa Open -turnaukseen.

Lue lisää PK-35:n 
kesäkuulumisia 
www.pk-35.fi

Kuva: Vesa koskela

PK-35 Huvigaanit

Kuva on syysmyyjäisistä 2009.

Pihlajamäen kaavoituskatsaus

Helsinkiläisiin asuntoihin jaettiin keväällä perinteiseen tapaan 
kaupunkisuunnitteluviraston kaavoituskatsaus. Kaupunki panostaa 
suunnittelussa nyt entistä enemmän laatuun ja esteettisyyteen. 

nen kuin ostarin vanhemman 
osan vaaliminenkin. Suojeltu 
vanha osa eli S-marketin puo-
li tullaan kunnostamaan ja säi-
lyttämään elinvoimaisena liike-
tilana kuten aiemminkin. Sen 
sijaan uudemman osan tule-
vaisuutta ei ole vielä lyöty luk-
koon. Sen kohdalla tutkitaan 
edelleen sekä säilyttävää että 
uudistavaa vaihtoehtoa, joskin 
tontille tullaan kaavoittamaan 
joka tapauksessa uutta asuin-
rakentamista.
UUSIA asuntoja suunnitellaan 
rakennettavaksi niin ikään Pih-

lajamäentien ja Pihlajistontien 
kulmaukseen tyhjälle tontille 
huoltoasemaa vastapäätä. Ton-
tille suunnitellaan Pihlajamäen 
asuntokantaa monipuolistavia 
uudisrakennuksia, jotka toteu-
tetaan Pihlajamäen 1960-lu-
vun arkkitehtuurin henkeä kun-
nioittaen.

Pihlajamäen kaavoittami-
sesta kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa vastaa arkkitehti Ta-
ru Tyynilä, puh. (09) 310 37282.

Teksti: 
Aura Kivi laakso

VUODEN 2012 maailman de-
signpääkaupungin on nimittäin 
jo nyt valmistauduttava kan-
sainväliseen näkyvyyteen, jos-
ta se pääsee nauttimaan parin 
vuoden kuluttua. Pihlajamäen 
näköalalähiö on tosin tottunut 
huomioon jo aiemminkin – on-
han sen 1960-luvun arkkiteh-
tuuri tunnustettu rakennustai-
teellisesti ja -historiallisesti ar-
vokkaaksi myös kansainvälisel-
lä tasolla.

2010-luvulle siirryttäessä pi-
an 50 vuotta täyttävä asunto-
alue on kaavoitettu pääasias-
sa suojelluksi. Alueen vanhem-
pi rakennuskanta halutaan siis 
säilyttää edustavana esimerk-
kinä ajan betoniarkkitehtuuris-
ta ja sosiaalisesta asuntotuo-
tannosta. Pihlajamäki on kui-
tenkin myös toimiva ja elin-
voimainen asuinalue. Sen tu-
lee siksi pysyä ajan hermoilla 
vastaten käyttäjien ja kaupun-
kikehityksen muuttuviin vaati-
muksiin.

KAAVOITTAJAN pöydällä mie-
titään nyt ostoskeskuksen ke-
hittämistä huomioiden niin 
harvaan rakennetun tontin 
maksimaalinen hyödyntämi-

Kuva: Vesa Koskela

Pihlajamäentien ja Pihlajistontien kulmaukseen kuvan keskelle 
on suunnitteilla rakennuksia. Millainen rakennus siihen sopii? 
Asuntoja vai uimahalli? 
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Pihlajamäen 
Lähiöasema
Yhteystiedot:
Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3 a
00710 Helsinki

Vahtimestarit klo 9–16 
puh. 044 951 4523

Aluetyöntekijä 
Sini Heino-Mouhu
puh. (09) 3106 9960
sini.heino-mouhu@hel.fi 
www.pihlajamaki.info/lahioasema 

Aukioloajat kesäaikaan:
5.7.–1.8. suljettu
Ma–pe klo 9–16

Kalliolan 
kansalaisopiston 
kurssi lähiö-
asemalla 
syksy 2010
OPI OMPELEMAAN 
Paikka: 
Pihlajamäen lähiöasema, 
Liusketie 3
(30 t) 22.9.–24.11., ilmoittautuminen 
viim. 9.9.
Ke 17.15–19.30, 45 euroa
Opettaja: Sanna Gebhard, KM

Lisätiedot: 
Kalliolan kansalaisopisto
www.kalliola.fi

SAMALLA saatiin vanhan lä-
hiöaseman tilat virallisesti ”Lä-
hiön” lisätilaksi. Avajaiset pi-
dettiin tammikuun lopulla ja 
samalla järjestettiin lisätilan 
nimikilpailu, tilan nimeksi tuli 
RAULIN KAMMARI – Rauli Bad-
ding Somerjoen mukaan – hän-
hän asui aikanaan Liusketiellä. 

MAANANTAISIN lähiöasemal-
la rentoudutaan. Rennosta mie-
lestä ja kehosta pitää huolen 
Minja, joka tarjoaa asukkaille 
erilaisia luontaishoitoja pikku-
rahalla. Koska tahansa voi kui-
tenkin tulla koneelliseen shiat-
suun, Lähiöaseman kaksi shiat-
su-hierontatuolia ovat käytös-
säsi halutessasi. 

Kaikille rentoutuminen ei 
kuitenkaan ole hierontaa ja 
hoitoja. Samalla, kun uusim-
me sisustustamme, hankimme 
lähiöasemalle erilaisia laitteita 
ja koneita, joista asukkaat voi-
vat toiminnallisesti hyötyä. Lä-
hiöasemalla onkin kevään aika-
na keilailtu Nintendo Wii:n voi-

min ja laulettu karaokea hevistä 
tangoihin. Ehkäpä ensi syksynä 
alamme Zumbaamaan.

UUDEN tietotekniikan turvin 
aloitettiin lähiöasemalla valo-
kuvauskerho. Pihlajamäkeläi-
nen Göran Nyholm on ohjannut 
suosittua digivalokuvauskerhoa. 
Kerholaiset ovat oppineet ”Lä-
hiön” uusilla tietokoneilla skan-
naamaan sekä käsittelemään ja 
muokkaamaan kuviaan. Niil-
le kerholaisille, joilla omaa ka-
meraa ei ollut, lainattiin kevään 
ajaksi lähiöasemalta digikame-
ra. Kerho jatkaa toimintaansa 
syksyllä.

Kalliolan kansalaisopisto on 
tuottanut kursseja lähiöasemal-
le jo neljän vuoden ajan. Perin-
teinen Opi Ompelemaan -kurssi 
veti jälleen tilat täyteen. Tämän 
lisäksi asukkaat ovat voineet 
käyttää itsenäisesti kuutta om-
pelukonetta ja saumuria. Ehtoi-
sa asukasohjaajamme Leena on 
tarvittaessa auttanut ja neuvo-
nut pulmallisissa kohdissa.

Elämää lähiöasemallaManta odottaa tanssivuo-
roaan iltanuotiolla Mborossa 
(punainen huivi päässä). 

Pihlajamäen asukkaiden oma kokoontumispaikka ”Lähiö” oli viime vuoden lopun ja tammikuun suljettuna. 
Tänä aikana tilat kokivat pienen muodon muutoksen ja remontoitiin toimivammiksi. 

Lähiöasema 

toimii sekä 

sisällä että 

ulkona!

Ahkerat askartelijat ja ku-
vataidekerholaiset ovat luo-
neet upeita tuotoksia. Tiistai-
sin ja perjantaisin kokoontu-
neet asukkaat ovat koristelleet 
naamioita, tehneet pääsiäisen 
ruohopäitä ja maalanneet niin 
mallista kuin mielikuvitukses-
taan hiilellä, vesi- ja öljyväreil-
lä vaihtaen samalla ajatuksi-
aan. Tuotoksia voi tulla ihaile-
maan livenä.

VUODENVAIHTEESSA suo-
situn Kotilähettiläs-hankkeen 
kauppa-avun rinnalla alkoi-
vat työskennellä ”Kylätalkka-
rit”, jotka ovat kevään aikana 
auttaneet asukkaita pienimuo-
toisissa asunnon korjaustöis-
sä sekä muutoissa ja kalustei-
den siirroissa. Molemmat hank-
keet antavat niin työntekijäl-
leen kuin vastaanottajalle hy-
vän mielen ja uusia näkökulmia 
toimettomuuden tilalle.

Mukavaa kesäpuuhaa ke-
sänsä Pihliksessä viettäville tar-
jotaan Lähiöaseman kimppa-
palstalla. Lähiöasema on vuok-
rannut Rapakivenkujan palsta-
viljelijöiltä kaksi aarin mittaista 
palstaa, joita hoidetaan ja ih-

metellään vertaisohjaajan tu-
ella. Asema sponsoroi osan sie-
menperunoista ja työvälineistä. 
Tule kimppaan ja ilmoittaudu 
toukokuun loppuun mennessä!

NYT SITTEN odottelemme hel-
lekesän alkua, erityisesti Pihla-
jamäki goes Blueseihin toivom-
me auringonpaistetta taivaan 
täydeltä. Tänä vuonna Bluesei-
hin ilmoittautui määräaikaan 
mennessä 92 vapaaehtois-
työntekijää, joiden avulla ja tu-
ella 5.6. Kiillepuistossa jälleen 
bluussataan toden teolla.

Teksti:
Sini Heino-Mouhu

Pihlajamäen taiteiden yö 
27.8.2010 klo 16–22 
LAPSILLE: Koko perheelle LP Maa-
sälpä klo 16–18 esiintyvät Miaukkis ja 
Potkulautaritari
LÄHIÖASEMALLA Liusketie 3 Runon-
lausuntaa klo 18–19, näyttelijät Pinja 
Hahtola ja Eero Enqvist
PIHLAJAMÄEN NUORISOTALO klo 19–
21 Face it – kato meitä! Elämäni erilai-
set roolit. Mukana yllätysesiintyjiä!!!
PIHLAJAMÄEN KIRKKO monipuolista 
musisointia alkaen klo 19.30.

SEURAA ohjelman tarkentumista 
www.pihlajamaki.info

Aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu

Kuva: Vesa Koskela
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Kuva Saana Manninen

PYÖRÄRETKET
Torstaisin 20.5., 3.6., 24.6., 26.8. ja 2.9.
Retkille lähdetään klo 9.30 Pihlajamäen lähiö-
asemalta (Liusketie 3). Säävaraus! 
Kesto noin 3–6 t. 
Omat eväät ja juomat mukaan!

Pihlajamäen lähiöliikunta 2010 
kevät–kesä (touko–elokuu)
HUOM! MUUTOKSET MAHDOLLISIA 

Lähiöliikuntapassilla 17 € lajit, jotka pyörivät varatuissa/maksulli-
sissa/ohjatuissa paikoissa. Kurssit 17 €. 

Nuorille 
SÄÄVARAUKSELLA!

FUN ACTION -KIERTUE 
Pihlajamäen nuorisopuisto, 
tiistai 8.6. ja 22.6. klo 14–16
JOUSIAMMUNTAA 
Pihlajamäen nuorisopuisto, 
ma 7.6. klo 10–11.30, to 10.6. klo 13–14.30 
ja ke 30.6. klo 10–11.30
GOLFIA JA FRISBYGOLFIA 
Savelan puiston nurmikenttä 
(nuorisopuiston vieressä),  
ma 7.6. klo 13–14.30, to 10.6. klo 10–11.30 ja 
ke 16.6. klo 13–14.30
SÄHLYKAUKALO Leikkipuisto 
Maasälvässä (välineitä voi lainata puistosta, 
ei ohjausta)

Palloilijoille 
SÄÄVARAUKSELLA!

LENTIS Salpausselän leikkipuiston 
kenttä, 15.5.–30.8. sunnuntai, tiistai ja torstai 
klo 18–20 (yhteistyössä: Pihlajamäen Isku)
JALKIS Pukinmäen jalkapallokenttä / 
Monikulttuurinen, liikuntapassi, 
9.5.–26.9. sunnuntai:
juniorit klo 17–18, aikuiset klo 18–21.
14.5.–24.9. (ei 25.6.) perjantai klo 19–21
(Lisätied: Daud puh. 040 960 6698) 
PESIS Viikin kenttä 
(Tilanhoitajankaari 13), liikuntapassi, 
4.5.–30.9. (ei 24.6.) tiistai ja torstai klo 17–19

Senioreille 
PINGIS  Malmin virkistyskeskuksen 
sali, 4.5.–15.6. tiistai klo 11–12
PETANKI Leikkipuisto Maasälpä, 
17.5.–27.9. maanantai  klo 12–13, säävaraus!
AAMUVETREYTYS Aarnivalkean 
puisto: 19.5.–16.6. keskiviikko klo 9.00–9.50, 
säävaraus!   
KIMPPAKÄVELY Pihlajamäen nuoriso-
talolta, tiistai klo 10.30 (hidasvauhtinen oma-
toimiryhmä)

MELONTA (yli 12 v.)
Pikkukosken uimaranta (Pikkukoskentien 
päässä), nuoret yli 12 v + perheet + aikuiset. 
Hyvä uimataito!
MELONTAKOKEILUT:  keskiviikko 9.6. klo 12–
14, perjantai 11.6. klo 9–11 
yksi kokeilu maksuton, opetus tai useampi 
kerta liikuntapassilla 
MELONTAKURSSIT liikuntapassilla 
klo 9–11.30. 
Ilmoittaudu:  Mia puh. 050 588 1069  
I ma–ti  14.–15.6., II ti–ke 22.–23.6., 
III ma–ti 28.–29.6. 

PUISTOJUMPPA 
Pikkukosken uimaranta (oma jumppa-alusta 
mukaan), 7.6.–23.8. maanantai klo18–18.50 
PUISTOJUMPAT ympäri kaupunkia: 
www.hel.fi/liikunta

SAARIRETKI 27.5. torstai
KIILLEPUISTO BLUESIA 5.6. klo 13–17 
Vuolukiventien ja Kiilletien päässä
KAUPUNKITANSSIT 
Pikkukosken uimaranta, 
2.6.–25.8. (ei 9.6.) keskiviikko klo 19–19.45
Kesäkuussa:  fusku, salsa, foksi, polkka 
Heinäkuussa: bugg, kävelyhumppa, valssi, tango
Elokuussa: rumba, humppa, samba ja blues
KÄVELYSAUVOJA lainattavana Viikin, 
Pukinmäen ja Jakomäen kirjastoissa 
kirjastokortilla

Kenelle vaan  SÄÄVARAUKSELLA!

KOHTEITA:
Edestakainen matka noin:
15 km Vanhan kaupungin koski +  
 Annalan kartano + Lammassaari + 
 Kuusiluoto (Retkellä myös käve- 
 lyä pitkospuilla n. 3 km)
35 km Pisajärvi / Sotunki (Nuotiolla grillataan)
24 km Tikkurila tai Pitkäkoski
23 km  Arboretum, Kivinokka   
35 km  Aurinkolahti/Porvarinlahti/Uutela
30 km  Itä-Helsingin merenrantoja (Herttoniemi, Tammisalo, Marjaniemi)
35 km Laajasalo, Kaitlahti
45 km Karhusaari, Storören, Westerkullan kartano
40 km Talosaaren Torppa

Erillinen pyöräilyesite lähiöasemalla Lisätietoja:
PIHLAJAMÄEN LÄHIÖASEMA, VAHTIMESTARI 

puh. 044 951 4523,
Liusketie 3 B / Ohjelmaesitteitä saatavilla 30.6. asti

LÄHIÖLIIKUTTAJA 
Mia Küttner puh. 3107 1452, 050 588 1069 

(2.7. asti ja 23.8. lähtien)
LEIKKIPUISTO MAASÄLPÄ

puh. 3105 7558

SYYSKAUSI alkaa 6.9.
Syysohjelmia noudettavissa 

Pihlajamäen lähiöasemalta viimeistään ti 24.8.

Ohjelma netissä:
www.hel.fi/liv > Ohjattu liiikunta > Lähiöliikunta > Malmi ja Pihlajamäki


