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Tulta ja tunnelmaa
Hiljentyiskö, shoppailis vai päästäiskö tulen irti?
No joulukuussa ei tarvitse valita, sillä Pihlajamäestä
ja Pihlajistosta löytyy kaikki.

Keskustan uusi aukio syttyy liekkeihin,
kirkosta kajahtaa hengellinen kantrirock, leikkipuisto täyttyy tonttuilusta
tai Lucia saapuu – ja myyjäisiä piisaa.

Palavat avajaiset
Maanantaina 7.12. kello 17 Pihlajamäen ostoskeskuksen päätyyn rakennettu uusi tori otetaan loistavasti käyttöön, kun tuliteatteri Tulikansa valaisee aukion musiikkia, tanssia
ja vinhasti pyörivää tulta yhdistävillä
tempuillaan.
Tulikansan esitys perustuu elävän
musiikin rytmiin ja palavien soittimien soundiin. Tulitemput ovat vauhdikkaita ja välineinä on pitkiä ja lyhyitä
keppejä, ketjuja, naruja, keiloja, palloja, veistoksia ja pyrotekniikkaa. Esitys
sopii isoille ja pienille.

Tonttupolkuja
Torstaina 10.12. klo 14.30. Jouluna
lapsettaa – isoja ja pieniä. Maasälvän
leikkipuiston (Maasälväntie 3 A) tonttupolulla on tarjolla yllätyksiä, joulukorttien askartelua ja leivontaa.
Leikkipuiston sisätiloissa joulun
yhteislaulujen tahdissa onkin mukava
odotella pukkia saapuvaksi. Esiintyjinä ja laulattajina toimii Matti ja Jaana
sekä kanttori Timo Olli. Pukin kontista
joulupusseja lapsille niin kauan kuin
pusseja riittää.

Jouko Mäki-Lohiluoman yhdenmiehen yhtye esiintyy Pihlajamäen
kirkolla torstaina 10.12. klo 18.
Pihlajamäen uusi aukio otetaan
käyttöön Tuliteatteri Tulikansan
tulishow’lla.

en soitto on pelkistettyä, mutta jäsenten välinen yhteissoitto on ehkä tarkinta mitä ikinä on kuultu.

Kauneimmat joululaulut
Lucia tuo valoa

Perjantaina 11.12. klo 10–10.45 (pienet lapset) ja klo 12–13 (koululaiset).
Yhden miehen orkesteri
Lucia saapuu leikkipuisto SalpausselTorstaina 10.12. klo 18–19, Liusketie
kään (Salpausseläntie 1). Tapahtu1. Tonttupolulta matka jatkuu Pihla- massa on lasten tuottamaa ohjelmaa
jamäen kirkolle, missä esiintyy Jouko – leikkejä ja lauluja. Juhlatunnelmaa
Mäki-Lohiluoman valloittava yhden- tuo myös hevosajelu klo 10.30–13 ja
miehen yhtye. Kokoonpanosta johtu- jouluiset herkkupussit.
Kuva: Marja Piimies

Kauneimpia joululauluja lauletaan
sunnuntaina 13.12. klo 18 kirkolla ja
sunnuntaina 20.12. klo 15 Pihlajiston
seurakuntakodilla. Lasten kauneimpia joululauluja lauletaan sunnuntaina 13.12. kirkolla klo 15 ja mukana on
myös Mannerheimin lastensuojeluliiton muskarilaisia.
Pihlajiston olohuoneen ja päiväker-

holaisten lauluhetki järjestetään torstaina 17.12. klo 10 seurakuntakodilla.
Joulupuuropäivä Pihlajiston ostarilla
torstaina 17.12. klo 11.30–13 ja Pihlajamäen ostarilla perjantaina 18.12. klo
11.30–13. Joululauluja lauletaan myös
ilmaisen puuron lomassa.
Yksinäisten joulujuhla järjestetään
aattona 24.12. klo 13–14.30 kirkolla.
Ilmoittautuminen etukäteen puh. (09)
2340 4427.

Pihlajamäki Laiturissa
Pihlajamäki on näyttävästi esillä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston info- ja
näyttelytilassa Laiturissa avatussa Esikaupungissa tapahtuu! -näyttelyssä.

Kampin vanhalle linja-autoasemalle sijoitettu näyttely
kierrättää kävijän 26:ssa
kaupunginosassa ja myös
Pihlajamäki esiintyy nyt
monipuolisena, elinvoimaisena ja mielenkiintoisena
asuinalueena.
Laiturin näyttelyssä on
esillä valokuvia Pihlajamäen nykytilanteesta ja kesän
tapahtumista sekä nuorten
tekemä videopätkä. Aurin-

koisiin kuviin on ikuistettu
2000-luvun näköalalähiön
perspektiivi tornitaloineen
sekä lamellitalojen ryhdikkäät nauhaikkunarivistöt.
Tunnelmakuvissa viihdytään bluesin tahdissa. Näyttely viestii siististä alueesta,
jossa tämän päivän kulttuuritapahtumat tarjoavat
viihdykettä vuoden kiertoon. Nuorison Pihlajamäessä aika kuluu upouudessa

nuorisopuistossa ja näyttelyjulkaisu perehdyttää lukijan puolestaan alueen historiaan ja arkkitehtuuriin.
Pihlajamäki on 1960-luvulla järjestetyn arkkitehtuurikilpailun tulos. Alue rakentui maineikkaiden arkkitehtien suunnitelmien mukaan ja Olli Kivisen laatima
asemakaava on täydennysrakentamisesta huolimatta säilyttänyt alkuperäisen

Lue
lisää
Laiturin
näyttelystä
sivulta 7.

luonteensa
ävästi
kiitettävästi.
Pihlajamäki on nykyään
suojeltu asemakaavalla ja
alueen arkkitehtuurin arvo on tunnustettu kansainväliselläkin tasolla. Laiturin
näyttely todistaa, että kaupunginosa silti elää ja soi
täysimittaisesti yhä edelleen.
Aura Kivilaakso

Sisältöä
• Joulunajan menot
s. 1–2
• Johtokiventielle
asemakaavamuutos
s. 3
• Pihliksen keskustan
muutoksia
s. 3
• Pihlajamäki-seuran
asiaa
s. 5–6
• Longinoja kulkee
Koillis-Helsingin läpi
s. 6
• Vantaanjoen uudet
sillat
s. 6

tiedottaa s. 7–8
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Viikin kirjaston loppuvuoteen mahtuu monenlaista tapahtumaa

Pääkirjoitus

Kirjastossa tapahtuu

Liity Pihlajamäki-seuraan ja
tule mukaan toimintaan

Lucian päivän markkinoita
vietetään Infokeskus Koronassa
perjantaina 11.12. klo 10–14.
Markkinoilta voi hankkia jouluisia käsitöitä, kynttilöitä, kortteja ja herkkuja pukinkonttiin. Glögitarjoilun ohella voi seurata flamencotanssin koulutusprojektin esitystä ja klo 13.00
esiintyy puolestaan Pihlajiston alaasteen oppilaiden Lucia-kuoro. Markkinoilla voi myös ihastella seurakunnan jouluseimeä.

Oletko koskaan miettinyt, että voisit liittyä niiden
ihmisten joukkoon, jotka tekevät vapaaehtoistyötä
Pihlajamäen ja sen asukkaiden hyväksi. Jos Pihlajamäki-seurassa on tarpeeksi jäseniä ja vapaaehtoistyöntekijöitä, silloin on paljon helpompaa toimia.
Pihlajamäki-seura on viime vuosina pyrkinyt kokoamaan entisten löytyneiden jäsenrekistereiden palasista uuden toimivan jäsenrekisterin, johon ihmisten perustietojen lisäksi merkitään myös ne asiat,
joista kukin jäsen on kiinnostunut. Jos olet ilmoittanut kiinnostuksen kohteesi, eri asioista vastuuta kantavat voivat ottaa yhteyttä, kun jotakin ollaan tekemässä.

Tilaisuuden järjestävät Viikin Infokeskuksessa toimivat kaupunginkirjasto, tiedekirjasto,
Yliopistopaino ja Unicafe.

Kerhoon voi osallistua oman kannettavan tietokoneen kanssa. Läppärikerhon aiheena on netti-TV ja nettilehdet. Kerhoon pääsee kuka vain ja mukaan mahtuu kymmenen osallistujaa.
Ennakkoilmoittautuminen kirjastossa
tai puhelimitse (09) 310 85071.

Viikin kirjastosta annetaan ajanvarauksella henkilökohtaista ja kiireetöntä opastusta ja neuvontaa.
Kirjastossa opastetaan tietokoneen
ja internetin käytössä, neuvotaan tiedonhaussa ja annetaan kirjavinkkejä.
Kirjastosta saa apua myös kirjaston
käyttöön liittyviin kysymyksiin.
Varaa aika kirjastossa tai puhelimitse (09) 310 85071.

Muista myös yli 3-vuotiaille lapsille tarkoitetut satutuokiot
ja Viikin Infokeskuksen näyttelyt!
Viikin kirjasto toimii sinisessä ympyrätalossa osoitteessa Viikinkaari 11.
Avoinna ma–to klo 10–20, pe 10–18, la 10–16. Puh. (09) 310 85071. www.lib.hel.fi/viikki
Kuva: Gardenian arkisto

Joulunodotusta
Gardeniassa

On helpompi löytää asioille vastuunkantajia silloin,
kun on samalla tarjota vapaaehtoisreserviä eri asioita varten. Ja kun on tarpeeksi reserviä, eri asioihin ilmoittautuneet voivat aina tilanteen niin vaatiessa kieltäytyä tekemästä niitä asioita, joihin ovat
ilmoittautuneet.

Joulumarkkinat
su 13.12. klo 11–15
Gardenian perinteisillä joulumarkkinoilla on myynnissä monenlaista pukinkonttiin ja kotiin sopivaa. Myynnissä on muun muassa käsitöitä, joulukoristeita, kortteja, koruja, leivonnaisia,
juustoja ja mehuja. Lapsilla on mahdollisuus harrastaa jouluaiheista askartelua. Kahvilassa myydään syötävää ja juotavaa. Joulumarkkinoille on
vapaa pääsy.

Yhtenä esimerkkinä mainitsen, että toivottavasti
moni entinen ja uusi jäsen ilmoittaa kiinnostuksensa siivoustalkoisiin. Jos näin teet, silloin siivoustalkoiden vetäjät tietävät ottaa Sinuun yhteyttä hyvissä ajoin ennen Äitienpäivän aattoa lauantaita 8.5.,
jolloin Pihlajamäessä pidetään siivoustalkoot.
Et ehkä voi, halua tai ehdi tehdä vapaaehtoistyötä, mutta ei haittaa. Erittäin tärkeää on myös se,
että liityt Pihlajamäki-seuran jäseneksi. Silloin, jos
saadaan jäsenmaksuilla kerättyä taloudellista liikkumavaraa, on esimerkiksi helpompi suunnitella ja
toteuttaa uusia Pihlajamäki-tuotteita. Tai jos haluat, voit tulla mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan uutta Pihlajamäki-tuotetta.

YLEISÖOPASTUKSET:

Trooppisen puutarhan maustekasvit
ti 8.12. klo 13 ja la 12.12 klo 13 ja 14

Totta ja tarua mausteista
1.12.09–6.1.2010
Kuva: Sampsa Lommi

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden
päätoimittaja

Torstaina 10.12. klo 13–15
järjestetään kaupunginkirjastossa
Läppärikerho.

Lainaa kirjastonhoitaja
tunniksi!

Tutustu mausteiden pitkään ja värikkääseen matkaan Aasiasta eurooppalaisten patoihin. Tämä ja monet muut
mausteisiin liittyvät asiat selviävät
Gardenian joulukuisella maustepolulla sisäänpääsymaksun hinnalla. Esillä
on myös Santa Marian maustenäyttely.

Joulukukkatyöpaja
ma 21.12. klo 17–19.30

Kurssilla tehdään kukka-asetelmia
Mausteet kuuluvat jouluun. Gardenian joulukukista ja se sopii sekä aloittelitrooppisessa puutarhassa kasvaa run- joille että jo pitempään harrastaneilsaasti tuttuja maustekasveja. Opaste- le. Kurssimaksu on 15 e + materiaatulla kierroksella tutustutaan tuttuihin limaksut käytön mukaan. Ennakkoilja vähän tuntemattomiinkin maustei- moittautuminen Gardenian asiakassiin sisäänpääsymaksun hinnalla.
palveluun p. 3478 400.
Gardenia, Koetilantie 1, Viikki, Helsinki.

”Sanaton ikävä” – Joel Hallikainen Pihlajamäessä
”Etsimme rakkautta ja haluamme tulla rakastetuiksi. Toisinaan on vaikeaa antaa rakkautta,
kun mikään ei tunnu miltään. Kuka rakastaisi minut vahvaksi, kun olen yksin?”
– Joel Hallikainen
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3. 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 56 500 kpl
Lehden yhteystiedot

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

Päätoimittaja
Toimitussihteeri
Toimittajat
Taittaja

Vesa Koskela
Aura Kivilaakso
Eero Helkkula, Gioanna Iacono, Sampsa Lommi,
Päivi Seikkula, 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

Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info

oel Hallikainen pohtii rakkauden ja yksinäisyyden problematiikkaa teemallisessa gospelkonsertissaan ” Sanaton
ikävä ”. Avoimella rehellisyydellään ja ihmisyyttä käsittelevillä lauluillaan suuren suosion saavuttanut Hallikainen saapuu tulevana keväänä myös Pihlajamäkeen.
Pääsiäisen aikaan on helppo hiljentyä kuuntelemaan koskettavia lauluja ihmisyydestä. Joel Hallikainen esiintyy Pihlajamäen kirkossa Palmusunnuntaina 28.3.2010 klo 18.30. Liput
maksavat 12 euroa ja lipun voi varata etukäteen numerosta
040 537 3830.
Pihlajamäen Lions Clubin ja Malmin seurakunnan yhteistyössä järjestämä konsertti tuo vaihtelua Pihlajamäen tapahtumatarjontaan. Kesän bluestunnelmien vastapainona talvinen Pihlajamäki soi nyt gospelmusiikin hengessä.
AK

Tapahtumakalenteri
Su 28.3. klo 11-14

Katso joulunajan tapahtumat kannesta ja tältä sivulta.
Palmumarkkinat Pihlajiston ala-asteen koululla
Seuraava Pihlajamäen lähiölehti ilmestyy ke 19.5.2010

La 22.5. klo 10-15

Pihlajamarkkinat Pihlajamäen ostarilla

Seuraa tulevia tapahtumia Pihlajamäen kotisivuilta www.pihlajamaki.info
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Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen

Pihlajamäen keskusta
uudistuu
Pihlajamäen keskustan liikenneuudistus on valmis.
Uudistukseen liittyen on kunnostettu myös tori istutusaltaineen ja Pihlajamäen pienoismallireliefi on siirretty omalta aukioltaan toria elävöittämään. Meripihkatieltä Graniittitien loppupäähän johtava uudistettu Meripihkapolku portaineen ja lepotasoineen on hyvä
parannus erityisesti huonojalkaisille.

Joukkoliikennettä
suositaan

Kuvan alareunan talot ovat Johtokivenkuja 4:n taloja. Havainnekuvaan uusi talo on piirretty Johtokiventien varteen. – Katolla tulee
todennäköisesti kasvamaan maksaruohoa, jonka vuoksi se piirroksessa on vihreä, kertoo Pihlajamäkeä kaavoittava arkkitehti Taru
Tyynilä.

Asemakaavaa muutetaan

Johtokiventiellä

Tavoitteena on, että tontista Johtokiventie 1a:ssa, sen eteläpuolisesta puistoalueesta
sekä osasta tonttia Johtokiventie 1:ssä muodostetaan uudet asuintontit.
Tontti 38029/2 on pysäköintitontti, jota ei käytetä, koska
viereisellä asuintontilla olevat
autopaikat ovat riittävät. Tontilla on jonkin verran hyväkuntoista puustoa. Tontin eteläpuolista puistoaluetta ei ole rakennettu puistoksi eikä sillä ole
kasvillisuutta.
Tontit 38031/2 ja 38036/3
on asuinkäytössä. Tontin
38031/1 itäreunassa oleva erittäin jyrkkä kallioseinämä rajaa
aluetta voimakkaasti.

Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1984, 1988 ja
1989. Voimassa olevissa asemakaavoissa tontti 38029/2 on
autopaikkojen korttelialuetta
(LPA), tontti 38031/2 on asuinkerrostalojen korttelialuetta
(AK), jonka tehokkuusluku on
e = 0,6 ja korkein sallittu kerrosluku neljä. Näiden tonttien
välissä on pieni puistoalue (VP).
Tontti 38036/3 on asuinkerrostalojen aluetta (AK), jonka kerrosala on merkitty lukusarjana 11 250 +500. Ensim-

Asemakaavateksti aukeaa parhaiten, kun välillä vilkaiset tätä
karttaa.

mäinen luku osoittaa suurimman sallitun asuntokerrosalan
neliömetreinä ja jälkimmäinen
luku edellisen lisäksi sallitun
liike- ja työtilojen määrän. Korkein sallittu kerrosluku on neljä.
Tavoitteena on, että tontista
Johtokiventie 1a:ssa, sen eteläpuolisesta puistoalueesta sekä osasta tonttia Johtokiventie 1:ssä muodostetaan uudet
asuintontit. Alueelle suunnitellaan asuintaloa, jonka kerrosluku vaihtelee välillä kahdesta
viiteen.
Rakennus on viisikerroksinen tontin pohjoisosassa (Pihlajamäentien päässä) ja kaksikerroksinen tontin eteläpäässä.
Johtokivenpolku kulkee tonttien välistä.
Johtokiventie 2:n pysäköintinormia pienennetään (1 autopaikka/105 kerrosneliömetriä muutetaan 1 autopaikka/
120 kerrosneliömetriä).

Kaavan valmistelija on tavattavissa Viikin kirjaston lehtisalissa 25.11.2009, klo 17.00–19.00
sekä kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen viimeistään 11.12.2009
kirjallisesti osoitteeseen:
• Kaupunkisuunnitteluvirasto,
kirjaamo
PL 2100,
00099 Helsingin kaupunki
(käyntiosoite
Kansakoulukatu 3)
• tai faksi: 310 37378
• tai sähköposti:
kaupunkisuunnittelu@hel.fi

Mielipiteensä voi esittää myös
suullisesti kaavan valmistelijalle.
Kaavaluonnoksen ja saadun
palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoitteena
on, että ehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle
Osallistumis- ja arviointisuun- vuoden 2009 lopussa.
nitelma on lähetetty osallisille.
Lautakunnan puoltama ehKaavaluonnos ja muu valmis- dotus asetetaan julkisesti nähteluaineisto on esillä 23.11.– täville ja siitä pyydetään (tar11.12.2009:
vittaessa) viranomaisten lau– kaupunkisuunnittelusunnot. Kaavaehdotuksesta voi
virastossa, Kansakoulutehdä muistutuksen nähtävilläkatu 3, 4. krs
oloaikana.
– Viikin kirjaston lehtisalissa,
Tavoitteena on, että kaavaViikinkaari 11
ehdotus on kaupunginhallituk– www.hel.fi/ksv
sen ja kaupunginvaltuuston kä(kohdassa ”Nähtävänä nyt”). siteltävänä vuonna 2010.

Projektinjohtaja Markku Miettinen Helsingin rakennusvirastosta kertoi lehdellemme, että liikennejärjestelyn keskeisiä pyrkimyksiä olivat joukkoliikenteen suosiminen ja läpikulkuliikenteen vähentäminen.
Siksi pyrittiin myös välttämään
väljyyttä tien ja liikenneympyrän rakentamisessa.
Liikenneympyrään johtavia
teitä on kavennettu joka suunnalla, myös Liusketielle ja Maasälväntielle johtavaa tieosuutta. On myös valiteltu, että ympyrä on ahdas busseille ja muille suurille autoille.
Kaupungista päin tultaessa
Meripihkatien bussipysäkki on
aivan lähellä risteyksen tuntumassa olevaa suojatietä. Bussin
seisoessa pysäkillä ei sen ohitus ole mahdollinen ajamatta
vastaantulevan kaistalle. Sa-

ma pulma on Pukinmäen suunnalta ajaessa Rapakiventien ja
Vuolukiventien risteyksessä.
Käytännössä liikenne näyttää
sujuneen kuitenkin varsin hyvin
ja läpikulkuliikenteen houkuttelevuus on vähentynyt, mistä
pihlajamäkeläisten autoilijain
ja jalankulkijain kannattaa olla mielissään.

Uusi tori
ja ostoskeskuksen
laajennus
Arkkitehti Taru Tyynilä kertoi
lehdellemme, että torin istutusaltaisiin tulee puita, pensaita ja kukkia sekä torin reunoille
penkkejä. Pyörätie kulkee torin
läpi. Pienoismallireliefi on nyt
vaakatasossa. Kaipa torille aikanaan tulee myös myyntiä.
Ostoskeskuksen laajennushanke etenee jälleen. Arkkitehti
Tyynilä kertoi, että se tullee ensi keväänä myös yleisön nähtäville asukkaille järjestettävässä
tiedotustilaisuudessa.
Myös asuntoja saadaan Pihlajamäkeen lisää. Johtokiventien ja Pihlajamäentien nurkkaukseen pysäköintialueeksi rakennetulle, mutta pitkään
tyhjäksi jääneelle tilalle rakennetaan asuinkerrostalo. Uudisrakennukseen tulee todennäköisesti osittain 5 kerrosta.
Eero Helkkula
Kuva: Vesa Koskela

Tällä aukiolla esiintyy Tuliteatteri Tulikansa 7. joulukuuta.
Pihlajamäen pienoismalli on viime viikolla asetettu paikoilleen
kuvan keskellä olevalle jalustalleen valokuvan ottamisen jälkeen.

4

www.pihlajamaki.info

Syksyn kuvia

Kuvat: Vesa Koskela
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Syyskuussa Malmin seurakunta ja Pihlajamäki-seura
järjestivät kävelykierroksen
Malmin hautausmaalle.
Suuren suosion saavuttaneella retkellä oppaina
toimivat ylipuutarhuri Juha
Ollila sekä Pihlajamäen
kirkon kappalainen Jukka
Holopainen.

Mari Heino ja osa Pihlajamäen kirjastosta perintönä
Viikin kirjastoon siirtynyttä
pronssipatsasta.

Kalliolan Setlemetti täytti
syksyllä 90 vuotta. Kalliossa
sijaitsevassa Sturenkatu 11:n
Setlementtitalossa pidetyssä
kansalaistapahtumassa oli
tarjolla mm. teatteria,
kakkukahvit sekä valokuvia
Pihlajamäestä.
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OPTIKKO PIHLAJAMÛKI

'RANIITTITIE  TERVEYSKESKUKSEN VIERESSÛ   
MA n TInPE n LA n LAUANTAINA  SULJETTU

Pihlajamäen lähiölehdessä julkaistiin 2.9. Aune Greggasin artikkeli ”Pihlajamäki 10 vuotta
ilman omaa kirjastoa”. On ymmärrettävää, että kirjaston siirtyminen aiheutti aikanaan katkeruutta, joka ei ole vieläkään
kokonaan poistunut. Viikin kirjaston sijoittamisella Tiedepuistoon pyrittiin ymmärtääkseni löytämään paikka, jossa
kirjasto palvelisi sekä Pihlajamäen, Pihlajiston että Viikinkin
asukkaita. Sijainnissa on ollut
ongelmansa, joista suurin on
ehkä ollut kirjaston vaikea löydettävyys. Hyvänä puolena asiakkaille ovat olleet uusien tilojen viihtyisyys, tietokoneiden ja
aineiston suuri määrä ja laajat
aukioloajat.
Aune Greggas epäilee, että
kirjaston käyttö olisi erityisesti lapsiperheiden osalta vähentynyt kirjaston siirryttyä Pihlajamäestä Viikkiin. Itse asiassa
lastenaineiston lainaus on Viikissä noussut vuosittain, ja se
muodostaa nykyään lähes kolmasosan lainauksesta. Asiakaskuntamme koostuu tasapuolisesti niin viikkiläisistä,
pihlajamäkeläisistä, kuin pihlajistolaisistakin.
Perjantain aukioloajan piteneminen kello 18:aan asti on
uudistus, jota asiakkaamme
ovat pitkään toivoneet, ja olen
ylpeä, että lopultakin voimme
sen toteuttaa. Tervetuloa siis
Viikin kirjastoon!
Terveisin,
Mari Heino,
kirjastonjohtaja
Viikin kirjasto

Toimituksen huomio!
Aune Greggas kirjoitti lähinnä Pihlajamäen lapsiperheiden kirjaston käytöstä. Mari Heino kertoo enimmäkseen
lastenaineistoston käytöstä
yleensä.

Palautteet tästä lehdestä
sekä juttuvinkit seuraaviin lehtiin:
– sähköpostilla pihlajamaen.
lahiolehti@gmail.com
– postitse Pihlajamäen lähiölehti,
c/o Pihlajamäen Lähiöasema,
Liusketie 3, 00710 Helsinki
– soittamalla Vesa Koskela,
040-506 5741
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Vuoden 2010 puheenjohtaja
ja hallitus on jo valittu
Pihlajamäki-seuran uudet toimivammat
säännöt hyväksyttiin syksyllä 2009 Patentti- ja rekisterihallituksessa. Sääntöjen
mukainen syyskokous pidettiin 16. marraskuuta. Kokouksessa valittiin mm. yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, hallitus sekä hyväksyttiin vuoden 2010 toimintasuunnitelma.
Vuoden 2010 puheenjohtajaksi valittiin Vesa Koskela. Hänen tilalleen kahdeksi vuodeksi hallitukseen valittiin Petri Aarnio. Erovuoroisten tilalle kolmeksi vuodeksi hallitukseen valittiin Miina Kajos, Ritva
Malmström ja Tuomas Työrinoja. Taina Tusa
ja Pirjo Seppä valittiin varajäseniksi. Aiemmin valittuina vuoden 2010 hallitukseen
kuuluu Aune Greggas, Mervi Kuhta, Päivi
Seikkula, Pirjo Veijalainen ja Björn Wiemers.
Vuoden 2010 varapuheenjohtaja ja
sihteeri valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa vuoden 2010 alkupuolella.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään
maaliskuun loppuun mennessä. Kokouskutsu jäsenille lähetetään sähköpostilla
tai kirjeenä.
VK

Otteita vuoden 2010 toimintasuunnitelmasta:
Pihlajamäki-seuran syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2010, josta otteita lyhennettynä seuraavassa:
• Pihlajamäki-seura toimii sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä, joka pyrkii
edistämään asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä.
• Seura jatkaa kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Kalliolan
Kannatusyhdistys ry:n kanssa tarkoituksen löytää yhteiset ja kaikkia
koskevat konkreettiset tavoitteet
Pihlajamäessä.
• Seura kehittää yhteistyötä myös
muiden alueen toimijoiden kanssa.
• Yhteistyötä tehdään myös lähikaupunginosien asukasyhdistysten kanssa niissä asioissa, joiden
vaikutusalueet ovat Pihlajamäkeä
laajempia.
• Äitienpäivän aattona lauantaina

8.5. järjestetään koko Pihlajamäen
yhteiset siivoustalkoot.
• Pihlajamäki-seuran musatiimi ja
Pihlajamäen yhdyskuntatyö järjestävät yhdessä lauantaina 5.6. Kiillepuistossa Pihlajamäki goes Blues
-festarin.
• Järjestää Helsinki-päivänä 12.6.
luontoretken sekä yhdessä Maasälvän leikkipuiston kanssa koko perheen tapahtuman.
• Osallistuu Pihlajamäen taiteiden
yön 27.8. järjestämiseen.
• Järjestää 12.9. Pihlajapäivän yhteistyössä Pihlajiston asukasyhdistys
PNV:n kanssa.
• Osallistuu muihin paikallisiin
tapahtumiin esittelemällä toimintaansa.
• Pihlajamäki täyttää 50 vuotta

vuonna 2012. Juhlavuoteen valmistaudutaan kokoamalla yhteen
paikallinen yhteistyöverkosto.
• Pihlajamäki-seura ylläpitää
Pihlajamäen kotisivuja osoitteessa
www.pihlajamaki.info.
• Julkaisee Pihlajamäen lähiölehteä
yhteistyössä Helsingin kaupungin
sosiaaliviraston ja Kaupunkilehti
Vartin Pohjois-Helsingin painoksen kanssa.
• Seuran ilmoitustaulu ostarilla
otetaan osaksi aktiivista tiedottamista ja sen maksutonta paikallsta
käyttöä jatketaan.
• Seura pitää aktiivisesti yhteyttä
alueella ilmestyvien paikallislehtien
toimituksiin.
• Pihlajamäki-seura tarjoaa toimintaryhmiensä kautta asukkail-

le mahdollisuuksia toimia oman
asuinalueensa hyväksi.
• Seura tiivistää yhteydenpitoa
jäseniin säännöllisesti ilmestyvän
jäsenkirjeen avulla.
• Jäsenhankintaa tehostetaan tuottamalla uusi toimintaan kutsuva
esite, jota jaetaan alueen tapahtumissa ja mahdollisuuksien mukaan
suoraan kotitalouksiin.
• Seura selvittää uusien myyntituotteiden tuottamisen edellytykset
ja etenee asiassa taloustilanteen niin
salliessa.
• Laaditaan toimintakäsikirja,
jossa kuvataan seuran keskeiset
prosessit.
Koko toimintasuunnitelman voit
lukea: www.pihlajamaki.info

Kuvat: Vesa Koskela

Yritys

Uusi lounaskahvila Pihlajamäessä
Kun Pukinmäen
Esso joutui väistymään
uuden ABC-aseman
tieltä keväällä 2008,
aiheutti tapahtuma
keskustelua vakioasiakkaiden keskuudessa
ja lehdistössä. Pukinmäen Esso oli saavuttanut legendaarisen
maineen paikkana,
josta saman katon alta
löytyi apu niin autoon
liittyviin ongelmiin
kuin pieneen tai isoon
nälkäänkin. Yrityskaupan seurauksena
perinteikäs kohtauspaikka sai kuitenkin
väistyä.

Vesa Nieminen Taltec Oy:stä on tyytyväinen kahvilan lounastarjontaan. Kuvassa myös kahvilayrittäjä Tero Vihanta (oik.).

minut Pihlajamäessä jo 1,5
vuotta ja viime kesänä myös
tauolla ollut kahvilatoiminta
saatiin jälleen käyntiin.
Rapakiventien päässä toimii tällä hetkellä rinta rinnan
autovuokraamo Aurent ja
St1-ketjuun kuuluva kahvila
Time Out Café.
– Kahvilatoimintaa harjoitetaan yli kahdenkymmenen
vuoden kokemuksella ja myytävät tuotteet tehdään alusta loppuun itse, kertoo yrittäjä Tero Vihanta.
Myynnissä on kahvin, pullan ja pikkusuolaisen ohella pikaruokaa ja muutaman
viikon ajan saatavana on ollut myös runsas lounas. Time
Out Café palvelee arkisin klo
6.30–18.00, mutta remontin
valmistuttua kokonaan aukioloaikoja on tarkoitus laajentaa.
Viihtyisän kahvilan ja autovuokraamon ovat löytäneet
kiitettävästi niin Pukinmäen
Esson vanhat vakioasiakkaat
kuin uudetkin kävijät. Kahvila
tuo laadukkaine tuotteineen
kaivatun lisän myös Pihlajamäen palvelutarjontaan.
Teksti:
Aura Kivilaakso

Vuodesta 1982 toiminut per- jatkoi välittömästi Pukinmäen
heyritys joutui lähtemään ke- Esson perinteitä ja aloitti toihätien vieressä keskeisellä pai- mintansa Pihlajamäessä Rakalla sijanneista liiketiloistaan, pakiventien päässä sijaitsevasmuttei kuitenkaan lopettanut sa yksikerroksisessa rakennuktoimintaansa. Autovuokraamo sessa. Autovuokraamo on toi-

Autovuokraamo Aurent
Time Out Café Pihlajamäki
Rapakivenkuja 9,
00710 Helsinki

Kyllä,
haluan liittyä
Pihlajamäki-seuraan!
Nimi (sukunimi ja kaikki etunimet):
Katuosoite:
Postinumero- ja toimipaikka:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

Olen uusi jäsen
Olen vanha jäsen ja päivitän tietojani

Vuoden 2010 jäsenmaksu on 10 euroa.
Jäsenmaksu laskutetaan alkuvuodesta.
Tervetuloa Pihlajamäki-seuraan!
Jäsenrekisterin hoitaja on Sampsa Lommi. Tarvittaessa
ota yhteyttä: slommi@kolumbus.fi, puh. 040-578 5286.
Voit viedä tai postittaa tämän lomakkeen: Pihlajamäkiseura, c/o Pihlajamäen lähiöasema, Liusketie 3, 00710
Helsinki, tai antaa sen Pihlajamäki-seuran hallituksen
jäsenelle.
Liittymislomakkeen voi täyttää myös netissä
www.pihlajamaki.info/liity
Halutessasi täytä myös lomakkeen kääntöpuoli.
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Longinoja

Kuvat: Juha Salonen

– Koillis-Helsingin keidas
Malmin läpi virtaavan Longinojan vaikutus asuinalueidemme lähiluontoon on suurempi kuin ehkä vielä – tai
nykyisin ymmärrämme. Oja on nimestään huolimatta
nykyisin oikeasti kaunis ja soliseva puro, arvoaan
nostava ympäristökohde. Longinojalla kalat, linnut ja
nisäkkäät viihtyvät ihmisten seurana.
Longinojan jo kunnostetut
ja yhä kunnostuksen ala olevat purovarret tarjoavat viherväylän, joka halkoo KoillisHelsingin Vantaanjoelta Suurmetsään kulkevana kiilana. Tuo
väylä on hieno osa Helsinkipuistoa, joka alkaa meren edustan saarista jatkuen Vantaanjoen vartta pitkin ja yhdistyy
keskuspuistoon Pitkäkoskella.
Voisitko uskoa, jos kerron
purosta löytyvän siinä syntyneitä taimenia? Näitä jalokaloja jahtaamassa voi nähdä harmaahaikaroita tai kuningaskalastajia. Puron rannalta voi löytää aamuöisin kettuja rusakko-

jahdissa tai mäyrän sähisemässä. Luonto on monimuotoista ja
hyvin hoidettuna siellä havaitsee kaupunkiympäristölle yllättäviäkin asioita – uskalla lähteä
lähialueillesi luontoretkelle!

Talkoilla
ojasta puroksi
Longinojan ympäristöä on
kunnostettu jo vuosien ajan.
Vapaaehtoinen talkootyö sai
vauhtia kaupungin viranomaisiin, josta kaunis kiitos. Vuosittain vapaaehtoiset – veturina
Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura SKES - ovat

Kyllä, haluan toimintaryhmään / vapaaehtoistyöhön
Olen kiinnostunut tulemaan mukaan
Ammattitaiteilijoiden verkosto
Julisteiden, esitteiden tms jakaminen
Järjestysmiehenä toimiminen
Korjausrakentamisen yhteistyöryhmä
Luontoryhmä

Kunnostustalkoisiin voit ilmoitautua www.skes.fi >palaute
Katso myös: www.ymparisto.fi/purokunnostus,
www.facebook.com/taimenmies
kantaneet kiviä ja soraa paikoilleen luoden peratusta ojasta hiljalleen taas elämää täynnä olevaa puroa. Kunnostuksien tulokset ovat olleet huippuluokkaa ja tehdystä työstä on
ollut iloa kaikille alueella vieraileville. Täällä luonnon helmassa ihmismieli lepää.
Oma historiani puron varrella sai alkunsa 80-luvulta. Malmi oli tuolloin hitaasti kasvava liityntäasema, jonka rakennuskanta valtasi hiljalleen ratojen varret. Tuolloin
alle 10-vuotiaana seilattiin kavereiden kanssa ”Lonkalla” styrox-lautoilla pitkiäkin matkoja
ylös alas. Oja oli kiva leikkikenttä, joka tarjosi uusia elämyksiä joka kerta siellä temmeltämässä käydessämme.
Nykyinen innostukseni
Longinojaa kohtaan on peruja näistä leikestä – leikit ovat
vain muuttuneet toisiksi ja vähän vakavammiksi.. Lapsuuteni
leikkipaikka on muuttunut talkookunnostuskohteeksi, jonne

ensimmäisien vuosien aikana
yritimme saada rahaa kunnostuksissa tarvittavien kivien tai
soran tilaamiseen. Hyvien ystävien ja sponsoreiden avulla se onnistui. Vuodesta 2008
alkaen Helsingin kaupunki on
tarjonnut meille itse mahdollisuuden järjestää talkoita ilman suurempia kustannuksia
toimittaen meille tarvittavan
kiviaineksen.

Viihtyvyyttä
viherkeitaasta
Suurimpia muutoksia puronvarsi tulee kuitenkin kokemaan Longinojan-raitin rakennustöiden aikana ja niiden
jälkeen. Latokartanontien alikulku helpottaa koululaisten
lisäksi ulkoilijoiden mahdollisuuksia nauttia viherkeitaastamme helposti ja ennen kaikkea turvallisesti.
Alikulun lisäksi uudet sillat
ja niiden ympäristö antaa tilaisuuden tarkkailla puron elä-

Kehä I:n ja Malmin välissä oleva puronkohta alakuvassa ennen
ja yläkuvassa jälkeen kunnostuksen.

mää. Helsingin kaupunki onkin
jo luvannut materiaalin siltojen
ympäristön kunnostamiseen ja
siltojen rakentamisen aikana
urakoitsija Fin-Seula Oy ottaa
huomioon puron sielun ja toimii mahdollisimman hellävaraisesti sitä kohtaan.
Longinojan seutu vaatii
huomiota talkooväeltä myös
tulevaisuudessa – ympäristönhoidossa aina löytyy kehittämisen varaa. Longinojan varrelle
voisi luoda esimerkiksi jo valmiiseen kevyenliikenteen verkostoon opastetun luontopolun. Reitistöön mahtuisi osaalueita pelto-, niitty-, met-

Tämä silta on
vielä toistaiseksi ilman
nimeä. Jutussa
esitellään yksi
nimiehdotus.

Pihlajamaki.infon toimittaminen
Pihlajamäen lähiölehden toimittaminen
Tapahtumien suunnittelu ja toteutus
(syksyn Pihlajapäivä jne.)
Siivoustalkoot
Jokin muu, mikä?

Terveisiä Pihlajamäki-seuran hallitukselle:

Rastin laittaminen ruutuun ei sido mihinkään, vaan
ryhmien/asioiden vetäjät tietävät ottaa yhteyttä sinuun.
Jokainen voi silloin elämäntilanteensa mukaan päättää,
haluaako olla mukana vai ei.
Lomakkeen palautusosoite:
Pihlajamäki-seura ry, c/o Pihlajamäen lähiöasema,
Liusketie 3, 00710 HELSINKI

Teksti:
Taimenmies Juha Salonen

Kirjoittaja on Skes Ry:n
Longinoja-projektin moottori

Kuva: Aune Greggas

Musatiimi (Pihlajamäki goes Blues)

Mitä muuta olet valmis tekemään Pihlajamäen hyväksi?

sä-, puro- ja kaupunkialueiden
maisematyypeistä. Tervetuloa
tähän kehittämistyöhön!
Huolehditut luonnonympäristöt kohentavat kaupunginosien viihtyvyyttä ja arvoa.
Nauttikaamme kaikki entisen
ojan, nykyisen puron varrelle kulkevat hienosta viherkeitaasta, jonka tilan parantamisen eteen ovat tehneet töitä
niin vapaaehtoiset kuin viranomaistahot.

Viikinmäen uusi silta
Vantaanjoen ylittävä Viikinmäen kevyen liikenteen silta avattiin lokakuun
alussa. Silta yhdistää joen rantoja eri puolilla kulkevat ulkoilureitit noin
200 metriä Pikkukosken uimalan alapuolelta.
Sillan varsinainen kantava raViikinmäkeen on samanaikenne on terästä, kansiraken- kaisesti rakennettu muitakin
ne liimapuuta ja kävelykansi on siltoja. Niillä on sellaisia nimiä
päällystetty 50 millin lankuil- kuin Harjannetien silta, Maarila. Suunnittelukilpailun tulok- anmaan silta, Kuurinmaan silta
sena syntynyt silta on Pontek ja Ristiretkeläisten silta. RistiOy:n suunnittelema. Siron ra- retkeläisten silta on kevyen liikenteensa vuoksi se sopii hyvin kenteen silta ja katettu. Alkujokimaisemaan.
peräisissä suunnitelmissa Pik-

kukosken yläpuolelle piirretty toinen Vantaanjoen ylittävä
silta ei kuulu tämän hetken rakennushankkeisiin.
Uudesta Vantaanjoen ylittävästä kevyen liikenteen sillasta on nopeasti tullut ulkoilijoiden ja kevyen liikenteen väyliä käyttävien asukkaiden suo-

sima ulkoilureitti. Sillä ei kuitenkaan ole vielä nimeä. Sitä on vain kutsuttu Viikinmäen kevyen liikenteen sillaksi.
Olisikohan sillalle syytä antaa
oma nimi? Sillan pohjoispuolella olevan vanhan rautatiesillan yli kulkee Maaherrantie.
Löytyisikö sillalle sen kanssa
sopivaa nimeä?
Yksi vaihtoehto voisi olla Upseerien silta. Pikkuvihan
aikana 1742 kaksi tanskalaista upseeria, kapteeni Diederich
Anthon von Diethardt ja majuri Andreas Hauch, kuvailivat
Ruotsi-Suomen armeijan perääntymistä tällä alueella. Perääntyminen tapahtui ylitsepääsemättömien vuorten hallitsemassa maisemassa kallioilta, joilta ei näkynyt vain joelle, jonka toisella rannalla vihollisjoukot liikehtivät. Kalliolta näkyi myös satamaan, jossaoli suuria aseistettuja laivoja.
Teksti:
Aune Greggas

Helsingin lähiöprojekti tiedottaa 3/2009
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Toimitus: Sini Heino-Mouhu, Tiina Nuto

Pihlajamäki näyttävästi esillä
Laiturin näyttelyssä

Pirjo Ruotsalainen

Esikaupungeissa tapahtuu! -näyttelyssä Laiturilla,
entisellä linja-autoasemalla
Kampissa voi vuoden loppuun saakka tutustua Pihlajamäestä otettuihin upeisiin
valokuviin ja nuorten nuorisopuistosta kertovaan videoon.

Jokaisella kaupunginosalla on oma tarinansa.
Kuva näyttelystä.

Näyttelyn yhteydessä on julkaistu opas
esikaupunkeihin ja siihen voi tutustua Laiturilla, mistä sen voi myös ostaa itselleen
hintaan 7,50. Komeasti kuvitetussa teoksessa on kerrottu erikseen Pihlajamäen
arkkitehtuuripolusta. Kirja on tarkoitettu
itsenäiseksi julkaisuksi, joka toimii oppaana retkellä kaupungissa. Se on tarkoitettu
niille, jotka ovat jo tutustuneet kaupunkikeskustan nähtävyyksiin ja haluavat nähdä Helsinkiä laajemmin. Kirja on julkaistu
myös ruotsiksi ja englanniksi.
Näyttelyn aikana järjestetään oheistapahtumia Laiturilla ja siellä esillä olevissa
kaupunginosissa. Esimerkiksi 17.12. Laiturilla on kaikille avoin Energiatehokas arki
-seminaari, jossa alan nimekkäät asiantuntijat kertovat voiko vanhoja taloja muuttaa energiatehokkaiksi – tai kannattaako
se. Kaupunginosissa järjestetään näyttelyjä, joissa on esillä nuorten suunnitelmia

Remontti ajoittuu joulukuuhun, jolloin Lähiöasemalla ei ole asukastoimintaa ja ovet pysyvät kiinni.
Uusittuja tiloja ja tietokoneita voi tulla ihailemaan ja kokeilemaan perjantaina 22.1 klo 10–15, jolloin käyttöön
vihitään myös asukastilan lisätilaksi
virallisesti saatu ”vanha lähiöasema”.

Tervetuloa 21.1.
Avajaisissa
kahvi- ja pullatarjoilu
Osoite: Liusketie 3,
Kirkon vieressä, katutasossa

lähiympäristöstään. Arkkitehtuurikoulu Arkin vetämä Maunulan työpaja toteutetaan
Lähiöprojektin tuella ensimmäistä kertaa
esikaupunkialueella. Lisätietoa oheistapahtumista on verkkosivuilla: www.hel.fi/
lahioprojekti ja www.laituri.hel.fi.
Näyttelyn järjestämistä koordinoi Helsingin kaupungin lähiöprojekti, joka on kaupungin hallintokuntien yhteistyöprojekti.
Sen toiminta-ajatuksena on tehdä tunnetuksi kaupunginosien vetovoimatekijöitä
ja vahvuuksia, edistää monipuolisten uusien asuntojen rakentamista, palvelujen
pysymistä ja uusien syntymistä sekä kaupunkilaisten toimintaedellytyksiä omalla
asuinalueellaan yhteistyössä muiden kaupungin yksiköiden sekä paikallisten yrittäjien ja järjestöjen kanssa.

Oheistapahtumia

Joulun odotusta ja riemua
Jouko Mäki-Lohiluoma ja
yhden miehen orkesteri
10.12. klo 18–20
Pihlajamäen kirkko,
Liusketie 1

Pihlajamäen
asukkaiden oma
asukastila laajenee ja
kokee muodonmuutoksen
joulukuun aikana.

Laiturille on vapaa pääsy.
Aukioloajat löytyvät ilmoituksesta ja
Laiturin verkkosivuilta.

Kaivattu opas
esikaupunkeihin

Tonttupolku ja puurojuhla
Jouluinen tapahtuma
10.12. klo 14.30–17.30
Leikkipuisto Maasälpä,
Maasälväntie 3 A

Lähiöasema
auki tammikuussa

Lähiörahastolta saadun tuen turvin
Lähiöasemalla uusitaan asukkaiden
käytössä oleva tietotekniikka ja rakennetaan toimivampi keittiö sekä
säilytystilat. Kuuteen ajanmukaiseen
tietokoneeseen tulee Windows 7
-käyttöjärjestelmä, office- ja kuvankäsittelyohjelmat sekä skannausmahdollisuus. Asukkaiden käyttöön
saadaan myös kunnolliset skypelaitteet sekä digitaaliset kamerat.

Helsingin esikaupungit ovat ensimmäistä
kertaa esillä yhtä laajasti. Ainutlaatuinen
näyttelykokonaisuus esittelee 26 kaupunginosan nykypäivää. Valokuvat kertovat kaupunginosien arkkitehtuurista,
tapahtumista ja tunnelmasta. Pihlajamäen
uudesta nuorisopuistosta kertovan näyttelyvideon ovat tehneet neljä alalla jo varsin kokenutta helsinkiläisnuorta. He ovat
ideoineet, kuvanneet ja toimittaneet alle
kymmenminuuttisen videon.
”Videon teko oli syy mennä poikavaltaiseen freestylepuistoon, mutta nyt kun olen
kerran käynyt, uskallan mennä toistekin”,
sanoo Ina Mikkola, yksi tekijöistä ja työryhmän kokoaja.
Muut neljä kaupunkivideota käsittelevät kaupunkielämää eri näkökulmista ja
liittyvät meluun, yöpymiseen epätavallisessa paikassa, festivaaleihin ja matkailuun omassa kaupungissa. Videoinsertit
ovat esillä näyttelyssä sen aukioloaikoina.

Keski-Vuosaaren korjaustapaohjeet
Arkkitehdit esittelevät 1960- luvun talojen suunnittelua kunnioittavia korjausohjeita
08.12. klo 17.30–19.30,
Laituri
(ks. osoite ohessa)

Laajennettu

Energiatehokas arki
-seminaari:
Professori Ralf Lindberg,
Tampereen teknillinen yliopisto;
Energia-asiantuntija Petri Pylsy Suomen kiinteistöliitosta ja
kaupungin rakennusvalvontavirastosta Juha Pulkkinen ja
Pirjo Pekkarinen-Kanerva.
17.12. klo 17.30–19.30, Laituri
Säkenöivät ostarit – TuliKansan tulitaide-esitykset
7.12. klo 17.00 Pihlajamäki
14.12. klo 17.00 Jakomäki
15.12. klo 17.00 Tapulikaupunki
16.12. klo 17.30 Mellunmäki
NÄYTTELYT:

Vuosaari 20 vuotta
Internet, verkkonäyttely
www.vuosaari20.hel.fi

Nuorten taideprojektin
työt esillä
20.11.–31.12.
Tapulikaupungin kirjaston
aula, Ajurinaukio 5

SUB 26
ESIKAUPUNGEISSA TAPAHTUU!
4.11. – 31.12.2009

Näyttely koululaisten
työpajan oppilastöistä
7.12.–31.12. ma–pe 8–16
Maunulan Saunabaari,
Metsäpurontie 25
Meidän Viikkimme -näyttely
14.12.2009–15.1.2010.
Viikin kirjasto, Viikinkaari 11
LIIKUNTAA:

18.12. saakka
Funactionia nuorille
Liikuntatilat eri puolilla
kaupunkia
Liikuntaa 13–17 -vuotiaille
nuorille
Lisätietoja: www.hel.fi/liv

Kaupunkisuunnittelun kohtauspaikka Narinkan laidalla Kampissa
LAITURI – KOHTI HUOMISEN HELSINKIÄ
P L AT TFORMEN – MOT FRAMTIDENS HELSINGFORS
I N F O • MAKSUTON NÄYTTELY • TI–PE 10–18, LA 12–16
NARINKKA 2 • LAITURI.HEL.FI
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Helsingin lähiöprojekti tiedottaa 3/2009
Jukka Lankinen

Joe Buddy tunnelmoi kitaran
varressa Saksassa.

Musatiimi maailmalla!
Jukka Lankinen

Joukko Pihlajamäki goes
Blues festarin musatiimiläisiä
kävi piipahtamassa Saksassa
Baltic Blues Challenge -kisassa kannustamassa Suomen
T. Leinoa ja Joe Buddyä.
Artistit edustivat Suomea kansainvälisessä
bändikisassa lokakuussa Eutinissa. Suomen osakilpailun voittajat julkistettiin viime
kesänä Pihlajamäki goes Bluesissa. Toinen voittajista Joe Buddy & Down Home
King III esiintyi silloin Pihlajamäessä.
BBC:n voitto ei tällä kertaa tullut suomalaisille vaan voitto meni Saksaan ja

Suomalaisia miellyttänyttä
Tim Lotharia ehkä kuullaan ensi
kesänä Pihlajamäessä.

Latviaan. Laadukkaita ja mukaansa tempaavia bluessettejä soittivat myös Tanskan, Puolan ja Ruotsin osallistujat ja
ehkäpä ensi kesän Pihlajamäki goes bluesissa kuullaan kaikkia matkalaisia miellyttänyttä Tim Lotharia Tanskasta.

Poimintoja lähiöliikunnasta ensi vuonna
LUISTELUTAITOJA ma klo 14.30–15.30
Malmin jäähallissa, Talttakuja 6
Sopii tytöille, pojille, naisille ja miehille,10–70 v.

CURLINGIA talvilomaviikon ma ja ti 22.–
23.2. klo 9–11, Oulunkylän Curlinghallissa

Mia Küttner

RETKILUISTELURYHMÄ ma klo 16–17
(Oulunkylän tekojäärata, Käskynhaltijantie 11, helmikuussa mahd. luonnonjääradoilla)
Tavoite osallistua 6.3.2010 Helsinki maraton on ice -tapahtumaan Laajalahden
10 km:n matkaluisteluradalla (valinnaiset

matkat: 10, 20, 50 km). 7:lle ensiksi ilmoittautuneelle lainataan luistimet, jotka
kiinnitetään omaan monoon.

LIIKUNTANEUVONTAA Pihlajamäen
terveysasemalla.

LIIKUNTAHULINOITA ja SENIORISÄPINÖITÄ Maunulan liikuntahallissa ja
Myllypuron liikuntamyllyssä

VÄLITUNTILIIKUNTAA Helsingin Uudessa
JUMPPARYHMIÄ, RETKIÄ, ym.

Tulossa ensi vuonna
Kylätalkkarit auttaa kotona
Helsingin kaupungin lähiöprojekti on lähtenyt mukaan rahoittamaan
vuosina 2010– 2012 toteutettavaa
Kylätalkkarit-hanketta. Pohjoinen sosiaaliasema, Lähiöasema, Pihlajiston
kiinteistöt sekä Malmin seurakunta ja Pihlajamäen kirkko toteuttavat
yhteistyössä kokeilun, jolla tarjotaan
Pihlajamäen ja lähialueiden asukkaille
kotiin pientä korjaus- ja fiksausapua
(esim. kattolampun asentaminen ja
hyllyn kiinnittäminen). Tilaajan maksettavaksi jäävät vain materiaalikustannukset. Hankkeeseen otetaan
työelämänvalmennukseen työttömiä
alan ammattilaisia. Ensisijaisesti palvelua tarjotaan liikuntarajoitteisille,
senioreille tai eri tavoin apua tarvitseville. Toiminta käynnistyy helmimaaliskuun vaihteessa, jolloin sitä voi
tiedustella Lähiöasemalta.

Opi ompelemaan (30 t) 18.1.–29.3.
Ma 17.15–19.30
Ilmoittautuminen viim. 17.12.
Tuunausta ja ompelua. Kiinnostaako
ompelu, mutta et ole koskaan uskaltautunut koneen ääreen? Haluaisitko kerrata oppimaasi? 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, saat listan
muista ompelutarvikkeista ja -välineistä.
• 43 euroa
• Opettaja: Sanni Gebhard

Kierrätyskorut C (6 t) 2.3. ja 9.3.
Ti 17.00–19.30
Ilmoittautuminen viim. 18.2.
Tule tekemään persoonallisia koruja
kierrätysmateriaaleista. Opit kestävät tavat yhdistää korunosat toisiinsa
ja tutustut liimoihin ja lakkoihin. Ota
mukaan pullonkorkkeja, nappeja, pitsejä, postimerkkejä tai pieniä leluja.
Tarvike- ja välinemaksu käytön mukaan, maksetaan opettajalle kurssin
aikana.
• 21 euroa
• Opettaja: Anna-Karoliina Tetri, tekstiilisuunnittelija
Paikka molemmissa:
Pihlajamäen Lähiöasema, Liusketie 3

Ilmoittautuminen Kalliolan kansalaisopiston kursseille 7.12. klo 10.00
alkaen joko netin kautta (www.kalliola.fi) tai puhelimitse (09) 770 12310
sekä Kalliolan kansliassa, Sturenkatu 11.

Mia Küttner

Sauvalenkillä

yhteiskoulussa

Luistelutaitoja
parantamassa

Seuraa kevään aikana
www.pihlajamaki.info/blues
-sivuja ja tiedät mitä
tapahtuu!

Tarkemmat tiedot loppuvuonna
ilmestyvästä lähiöliikuntaohjelmasta ja erillisistä tapahtumamainoksista Lähiöasemalta tai
www.hel.fi/liv – ohjattu liikunta –
lähiöliikunta

Pihlajamäen
Lähiöasema
Seniori ATK 14.1 alkaen klo 9–12

Osoite: Liusketie 3,
Kirkon vieressä,
katutasossa
Yhdyskuntatyöntekijä
Sini Heino-Mouhu, sini.heino-mouhu@hel.fi
p. (09) 310 69960 / 040 334 7415
(virka-aikana)

Sinikka Ylisen kuva.

Pihlajamäen
senioreiden kuvat
Sturenkadulla
Kevättalvella 2009 pihlajamäkeläiset seniorit ja lapsiperheet jalkautuivat
asuinalueelle kuvaamaan arkeaan kertakäyttökameroilla.
Kuvat skannattiin ja käsiteltiin valokuvauksen opiskelija Emilia Pippolan toimesta.
Kuvat saivat ensi esityksensä Pihlajamäen taiteiden yössä Pihlajamäen
ostoskeskuksen K-galleriassa. Kiitelty
valokuvanäyttely Minun Pihlajamäkeni
II on tällä hetkellä esillä Sturenkadulla
Kalliolan setlementtitalon aulassa.

Lähiöliikuttaja Mia Küttner,
mia.kuttner@hel.fi
p. (09) 310 71452 / 050 588 1069
(virka-aikana)
Vahtimestarit:
p. 044 951 4523 (tilavaraukset)
Tilaa voi varata maksutta seurojen, yhdistysten ja taloyhtiöitten kokouksiin sekä
perhejuhliin.
Tilavaraukset, ilmoittautumiset ja tiedustelut vahtimestareilta päivisin.
Kotilähettiläät-hanke tarjoaa kaupassakäynti-, ulkoilu- ja kevyttä siivousapua
ikäihmisille – ensisijaisesti koti-hoidon ja
sosiaaliviraston asiakkaille. Soita arkisin klo
9–10 ja varaa aika puh. 044 951 4523

Aukioloajat: Ma, to ja pe klo 10–16
ti klo 10–18 ja ke klo 10–17
2.–31.12.2009 ja 1.–10.1.2010 suljettu

Hae kevään tarkka ohjelma
Lähiöasemalta tai lue
www.pihlajamaki.info/lahioasema

