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Malmi–Pihlajamäen 
lähiöliikunta kevät 2013 s. 7
PIHLAJAMÄEN LÄHIÖASEMA
Kotilähettiläät palvelevat tarvitsevia  s. 8

Seuran puheenjohtajaksi Ulla Artte  s. 2
Pihlajamäki-seuran hallitukseen?  s. 2
Pihliksen kirkossa lauletaan  s. 2
Joulun välipäivinä nutalla lanit  s. 3

50-vuotisjuhlavuoden kuvakoostetta  s. 4–5
Näkemyksiä Pihliksen ostarista  s. 5
Päiväkoti Pihlajamäki esittelyssä  s. 6
PK-35:n tekonurmi vihittiin Aavaksi  s. 6

Tulikansa esittää tulisirkusta elävän musiikin säestyksellä. Instrument-
teina käytetään rumpuja, trumpetteja sekä muita palavia rytmi-inst-
rumentteja.

Esityksessä käytetään useita eri välineitä: pitkiä ja lyhyitä keppe-
jä, keiloja, ketjuja, naruja, palloja ja lisäksi käytetään erikoisefektejä ja 
palavia lavasteita

Esitys soveltuu hyvin myös lapsiperheille.

Tulisirkusta Pihliksessä 
31.12. klo 20 alkaen
Tulikansa esiintyy Pihlajamäen ostarin 
päädyn uudella aukiolla 31.12.2012 
klo 20.00 alkaen.

Penkillä istuu vanhus muistellen,
muuttuneet ovat paikat Pihliksen.
Vuodet ovat menneet,
pois kauas vierineet.
Vuonna kuuskytkaks’
alkoi muutos suunnaton.

Metsissä nousivat talot uusimmat,
työmaat kooltaan aivan valtavat.
Suuret pihapuistot,
jäi rauha luonnonkin,
tuo vanhus on nähnyt 
      muutoksen.

I love Pihlis,
olet kaunis aamuisin.
I love Pihlis,
sinä loistat iltaisin.

I love Pihlis,
joukko tiivis ihmisten.
Kodin täältä sain,
aivan turhaan muuta hain. 
Penkillä istuu vanhus katsellen,
kouluun on matka 
      pienten ihmisten.
Täydet parkkipaikat
jo kohta tyhjenee,
kunnes iltaisin
valot syttyy koteihin.

Elämän virta jatkaa kulkuaan,
vanhus matkaa kotiin 
      nukkumaan.
Muuttuu aika toiseen,
sen tuntee sielussaan,
ei kuitenkaan saata valittaa.

I love Pihlis,
olet kaunis aamuisin.
I love Pihlis,
sinä loistat iltaisin.

I love Pihlis,
joukko tiivis ihmisten.
Kodin täältä sain,
aivan turhaan muuta hain.

I love Pihlis,
olet kaunis aamuisin.
I love Pihlis,
sinä loistat iltaisin.
Muuttuu aika toiseen,
sen tuntee vanhuskin;

”I love Pihlis,
kodin täältä minä sain”!

I love Pihlis
säv. & san., sov. kitaralle Esko Koivumies

P.S. Kiitän Heikki Eskolaa kriittisellä 
hetkellä avusta tekstin teossa!

Kuva: Vesa Koskela

Faktaa 
taviokuurnasta
Taviokuurna on 
pohjoisen havumet-
sävyöhykkeen laji 
sekä Euraasiassa että 
Pohjois-Amerikassa. 
Suomessa lajia tava-
taan Metsä-Lapista 
Kainuun pohjoisrajoille 
ulottuvalla alueella. 
Runsain laji on 
tämän alueen itäosissa 
etenkin Itä-Lapissa. 
www.atlas3.lintuatlas.
fi/tulokset/laji/tavio-
kuurna

Taviokuurnien voi-
makas vaellus näkyy 
edelleen varsinkin 
siellä, missä vielä on 
pihlajanmarjoja. Kym-
menien taviokuurnien 
parvia on nähty eri 
puolilla Länsi- ja 
Etelä-Suomea. Vaikka 
suurin osa tilhistä on 
jo lähtenyt, niitäkin 
on vielä suurin parvin 
taajamien liepeillä laa-
jalla alueella Kemistä 
Helsinkiin. www.birdli-
fe.fi > Lintutilanne > 
Lintuhavainnot

Valoista joulua 
Pihlajamäen lähiölehden lukijoille!

Helsingin uusi yhteiskoulu, 
Lucina Hagmanin kuja 4 
Faktaa tilaisuuden luonteesta:

• Ilmainen, eikä ennakkoilmoit-
tautumisia.

• Puurolle kannattaa tulla ajoissa 
tapaamaan tuttuja.

• Ei pukupakkoa, vaan asu voi ol-
la kotoisan rento.

• Langaton mikrofoni kiertää, 
joten yleisö voi kysellä ja kom-
mentoida.

• Tilaisuus kestää noin klo 
20.30–21.00 saakka (ei tarkkaa 

loppumisaikaa).
• Tilaisuuden järjestää: Pihlaja-
mäki-seura, Helsingin uusi yh-
teiskoulu ja Helsingin kaupun-
gin sosiaalivirasto / Pihlajamäen 
aluetyö.

Ennen ja jälkeen tilaisuuden 
on mahdollista

• ostaa uutta Kristiina Markka-
sen toimittamaa Pihlajamäki-
kirjaa.

• liittyä Pihlajamäki-seuran jä-
seneksi.

Tilaisuus muistella 
Pihliksen 50-vuotista taivalta
Klo 17.00 alkaen on koulun ruokalassa tarjolla 400 ensimmäiselle 
puuroa ja klo 18.00 alkaa muistelutilaisuus juhlasalissa.

 Pihlajamäen draamaryhmä muistelee 
mennyttä ja tähyää tulevaisuuteen

 Olavi Keinäsen kuvaamia kaitafi lmi-
pätkiä 1950-luvun lopun Aarnikasta

 Yhteislauluna Pentti Tynkkysen Pih-
lajamäki-laulu, Pihlajamäen lauluryhmä 
esilaulaa kanttori Timo Olli säestäessä pia-
nolla

 Eero Helkkula ja Erkki Honkavaara 
kertovat Pihlajamäki-lehden synnystä 
ja tekemisestä 1960-luvulla

 Keijo Teihi kertoo Pihlajamäen oppi-
kouluyhdistyksen synnystä

 Sulo Savolainen kertoo huonetilaoh-
jelman laatimisesta koululle

 Matti Ahola kertoo Helsingin uuden 
yhteiskoulun vaiheista Krunikasta näihin 
päiviin saakka

 Reijo Forssander ja Martti Karjalai-
nen kertovat PK-35:n vaiheista Viipuris-
ta Pihlikseen ja eteenkin päin

 Matti Saksasen ja Pekka Siron ku-
vaesitys 1970-luvun Pihlajamäestä

 Ulla Welin kertoo elämästä Meri-
mieseläkesäätiön taloissa, kirkon raken-
tamisesta Pihlajamäkeen, seurakunnan 
päiväkerhotoiminnasta sekä lausuu runoja

 Rosa Liksom kertoo elämästa Arkki-
yhteisössä Pihlajamäessä

 Leena Ruotsalainen ja Lea Packalen 

kertovat Pihlajamäen nuorisotalon al-
kutaipaleesta

 Hannele Oja kertoo Maasälvän leik-
kipuiston tominnasta sekä virkamiesten 
yhteistyöstä 1990-luvun Pihliksessä

 Kooste HUYK:n oppilaiden kuvaa-
mista valokuvista I Love Pihlis -päiväl-
tä 8.9.2012

 Yhteislauluna Esko Koivumiehen I 
Love Pihlis -laulu, Pihlajamäen lauluryh-
mä esilaulaa kanttori Timo Ollin säestäes-
sä pianolla

Ohjelma

Tilaisuuden juontajana toimii 
Vesa Koskela

torstaina 13.12.2012 Helsingin uudella yhteiskoululla
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6. vuosikerta. Vuonna 2012 ilmestyy kolme kertaa: 23.5., 5.9. ja 5.12.
Jaetaan MaTaPuPu Joululehti 2012:n liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti 
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista, Pihlajamäen kirkolta, 
Pihliskirppikseltä sekä Viikin kirjastosta.

Painos n. 38 000 kpl
Lehden yhteystiedot Pihlajamäen lähiölehti
  c/o Pihlajamäen lähiöasema, 
  Liusketie 3, 00710 HELSINKI
  pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com
Päätoimittaja  Vesa Koskela, vesa.koskela@pennaacuta.fi, 040 506 5741
Toimittajat  Ulla Artte, Sampsa Lommi
Lähiöaseman asiat Sini Heino-Mouhu, Mia Küttner 
Kuvankäsittely Tuomas Lilja
Taitto ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin
Kustantaja  Sanoma Kaupunkilehdet Oy
Julkaisija Pihlajamäki-seura ry c/o Pihlajamäen lähiöasema
  Liusketie 3, 00710 HELSINKI
  pihlajamakiseura@gmail.com
Paino  Painoyhtymä Oy, Porvoo

Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info
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Artte on asunut perheineen Pihlajamä-
essä 1990-luvun loppupuolelta lähtien, 
joten alue on tullut hänelle hyvinkin tu-
tuksi. Pihlajamäessä korostuvat vaih-
televa ja luonnonmukainen maasto ja 
maisema sekä omaperäiset asuintalot ja 
ne ovat juuri niitä asioita, jotka ensim-
mäiseksi tekivät vaikutuksen uuteen pu-
heenjohtajaan. Toki Pihliksessä on tullut 
käytyä aiemmin, koska nuoruudenaikai-
sia kavereita on siellä asunut ja heidän 
luonaan on vierailtu. Ja talojen muodot 
näkyvät hyvin matkalla Malmin hauta-
usmaalle, joka on myöskin tuttu paikka.

Oman asuinalueen hyvinvointi on tär-
keää Arttelle. Ja jos siihen pystyy vaikut-
tamaan, niin silloin näin pitää tehdä. Pih-
lajamäki-seura on oivallinen tapa osallis-
tua keskusteluun ja seuran aktiivit ovat 
mukavaa ja yhteistyöhaluista porukkaa. 

Seura on lähiön edunvalvoja ja etujärjes-
tö ja sen tehtävänä on edistää alueella 
asuvien ihmisten ja yritysten hyvinvoin-
tia. Pihlajamäki tarvitsee puolestapuhu-
jia, niin kuin muutkin lähiöt.

Uudella puheenjohtajalla on koke-
musta kaupunginosatoiminnasta, sillä 
ennen Pihlajamäkeä hän toimi Meriha-
ka-seuran hallituksessa ja mm. aktiivises-
ti lehden toimituksessa.

Artte kiittää Koskelan Vesaa erinomai-
sesta työstä, jonka jatkajaksi hän nyt 
pääsee. Vaikka ei Vesa varsinaisesti pit-
källe lähde, hän jatkaa lähiölehden pää-
toimittajana myös jatkossa. Näin saa-
daan Koskelan kokemusta hyödynnettyä 
tulevissakin haasteissa.

Ulla kiittää luottamuksesta ja ottaa 
enemmän kuin mielellään vastaan pih-
lisläisten mielipiteitä ja toiveita, jotta 
saamme oman asuinalueemme entistä 
viihtyisämmäksi paikaksi elää.

Teksti: Sampsa Lommi

Seuran puheenjohtaja 
vaihtuu vuoden 2013 alussa

Kuva: Vesa Koskela

Ulla Artte

 MAUSTEOPASTUS  
LA 15.12. KLO 13
Mausteet kuuluvat jouluun. Gardenian 
trooppisessa puutarhassa kasvaa runsaasti 
tuttuja maustekasveja. Opastetulla kier-
roksella tutustutaan tuttuihin ja vähän 
tuntemattomiinkin mausteisiin sisään-
pääsymaksun hinnalla. 

 VALKOISEN TIIKERIN TAIKAA 
-POLKU  26.12. 2012–13.1.2013
Gardenian trooppisessa puutarhassa kul-
kevalla tiikeripolulla tutustutaan valkoi-
seen tiikeriin ja viidakossa kasvaviin hyö-
dylisii lääkekasveihin. Polkuun voi tutus-
tuta ma–to klo 10–18, pe 28.12.2012 ja 
4.1.2013 klo 10–14, la–su klo 10–17.

GARDENIA on kiinni 24.–25.12.2012

Pihlajamäki-seuran pitkäaikainen 
puheenjohtaja Vesa Koskela saa 
seuraajan vuoden alussa, kun 
syyskokouksessa marraskuussa 
valittu uusi puheenjohtaja Ulla 
Artte ottaa ohjat käsiinsä. 

Pihlajamäen kirkon 

musiikki-
tapahtumia 
ennen joulua ja alkuvuodesta 2013

YHTEISLAULUTILAISUUKSIA:
• Lasten kauneimmat joululaulut Pih-
lajamäen kirkossa 16.12. klo 15
• Aikuisten kauneimmat joululaulut 
Pihlajamäen kirkossa 16.12. klo 18
KONSERTTITAPAHTUMA:
• Joulun tähden -joulukonsertti Pihla-
jamäen kirkossa 23.11. 2012 klo 16
• Uudet hartaat joululaulut, mm. Jyrki 
Niskanen, tenori, Sirkka Kuula, viulu 
ja piano, Perttu Niskanen, viulu. Vapaa 
pääsy, ohjelma 6 euroa.
JOULUN HARTAITA HETKIÄ 
KIRKKOMUSIIKIN KERA:
• Joulun aattohartaus 24.12. klo 15, 
Jukka Holopainen, Timo Olli, Anne 
Karila, laulu
• Jouluyön hartaus 24.12.  klo 23, Sari 
Hakuri, Timo Olli
• Jouluaamun messu 25.12. klo 10, 
mukana kirkon kuoro
POIMINTOJA KEVÄÄN 2013 MUSIIK-
KITILAISUUKSTA Pihlajamäen kirkossa 
sunnuntaisin klo 16:
• 20.1. Heikki Sivonen, tenori, Joanna 
Broman, piano
• 17.2. Tuovi Lehtinen, lausunta, 
Timo Olli, musiikki
• 17.3. Kvintettikonsertti, Helsingin 
kamarimusiikkiseura
• 28.4. Pekka Simojoki

Sirkka Kuula ja Jyrki Niskanen laula-
vat joululauluja Pihlajamäen kirkossa.

Joulun odotus 
Gardeniassa

ULLA ARTTE valittiin Pihlajamäki-seu-
ran syyskokouksessa 22.11.2012 seuran 
puheenjohtajaksi vuodelle 2013. Artte 
liittyi seuraan alkuvuodesta 2012 ja hä-
net valittiin hallitukseen alkuvuodesta 
2012 seuran kevätkokouksessa
Hallituksen jäseniksi vuosille 2013-
2015 valittiin erovuorossa ollut Ritva 
Malmström sekä uutena Tuomas Lilja. 
Koska kukaan muu ei suostunut halli-
tukseen, niin yksi jäsen jäi valitsemat-
ta vuosille 2013–2015. Myöskään varsi-
naista jäsentä Pihlajamäestä pois muut-
taneen hallituksen jäsenen tilalle vuo-
sille 2012–2014 ei saatu valittua. Myös 
kolme varajäsentä jäi valitsematta.

Hallitukseen kuuluu ennestään ensi 
vuonna erovuorossa olevat Mervi Kuhta, 
Päivi Seikkula ja Pirjo Veijalainen sekä 
vuoden 2014 lopussa erovuorossa olevat 
Petri Aarnio ja Leo Lahdenmäki.

Täyteen hallitukseen kuuluisi puheen-
johtaja, 9 varsinaista jäsentä ja 3 varajä-
sentä. Puuttuvat jäsenet pyritään valitse-
maan alkuvuodesta 2013 seuran kevät-
kokouksessa.

KUN JOITAKIN vuosia sitten Pihlajamä-
ki-seuralle laadittiin uudet säännöt, nii-

hin jätettiin ns. vapautuspykälä, jonka 
mukaan seuran puheenjohtajaksi voi-
daan valita sama henkilö korkeintaan 
kolme kertaa peräkkäin, jotta sen py-
kälän turvin on mahdollista kieltäytyä 
puheenjohtajuudesta, kun kolme vuot-
ta on täynnä.

Ei ole itsestäänselvää, että Pihlaja-
mäki-seuraan löytyi uusi puheenjohta-
ja, koska puheenjohtajuudesta kiinnos-
tuneita ei ole ollut tyrkyllä. Eikä ole itses-
täänselvää, että Pihlajamäessä on oma 
vapaaehtoisvoimin toimiva kaupungin-
osayhdistys.

JOS PIDÄT seuran olemassaoloa ja toi-
mintaa tärkeänä, liity siihen vaikka Pih-
lajamäen kotisivuilla www.pihlajama-
ki.infossa, niin saat kokouskutsun alku-
vuonna pidettävään kevätkokoukseen ja 
Sinut voidaan valita vaikka hallitukseen.

Tai jos koet kostuneesi seuran teke-
mästä Pihlajamäen lähiölehdestä, seuran 
ylläpitämistä kotisivuista tai vaikka seu-
ran järjestämistä tapahtumista 10 euroa 
vuodessa, niin liity jäseneksi ja maksa 10 
euron jäsenmaksu.

Vesa Koskela
väistyvä puheenjohtaja

Pihlajamäki-seuran 
hallitus jäi vajaaksi

Kuva: Gardenia

Ulla Artten yhteystiedot:
ulla.artte@welho.com

044 7228 236

Tämä lehti 
ei ole itsestäänselvyys
Pidämme monia hyviä asioita itsestäänselvyyksinä, emme-
kä osaa arvostaa ja vaalia niitä tarpeeksi ennen kuin olemme 
menettämässä tai jo menettäneet ne.

Ei ole itsestäänselvyys, että tämä Pihlajamäen lähiölehti 
3/2012 on käsissäsi luettavana. Syksyllä luimme uutisia, että 
Vartti-lehti on lakkautumassa pääkaupunkiseudulla. Sitten 
kuulimme, että se lakkaa jo lokakuun lopussa. Joten oli ru-
vettava miettimään, millä kuviolla saamme tämän vuoden 
viimeisen lehden tehtyä vai jääkö se tekemättä.

Kuuden vuoden ajan olemme talkoilla tehneet Pihlajamäen 
lähiölehden toimituksellisen sisällön. Koillis-Helsingin Lähi-
sanomat ja myöhemmin Vartti Pohjois-Helsinki hoiti ilmoi-
tusten myynnin, hankki taittajan, painon ja jakelun. Seura ei 
ole lehdestä mitään maksanut eikä mitään saanut.

Alkuaikoina Lähiöprojekti maksoi lehden kahdesta viimeisestä 
sivusta ja nyt myöhemmin sen on tehnyt Helsingin kaupun-
gin sosiaalivirasto. Nämä rahat ovat menneet pesämunaksi 
Lähisanomille ja myöhemmin Vartille, ja se yhdessä muun 
ilmoitusmyynnin kanssa on tehnyt lehtifirmalle tämän Pih-
lajamäen lähiölehden tekemisen kannattavaksi – ja me olem-
me saaneet tehdä ajankohtaista luettavaa Pihlajamäen ja lähi-
ympäristön asukkaille.

Kartoitin useita eri vaihtoehtoja, miten saisimme samalla leh-
denteon konseptilla tehtyä jatkossakin Pihlajamäen lähiöleh-
teä. Mutta näillä ehdoilla ei löytynyt lehden tekemiseen yh-
teistyökumppania, vaan se olisi vaatinut Pihlajamäki-seuralta 
huomattavia taloudellisia panostuksia tai vastaavasti huomat-
tavasti lisää talkootyötä ja myös taloudellisen riskin ottamista.

Mutta tuttu MaTaPuPu-porukka Heimo ”Hemppa” Laak-
sosen johdolla sai rutistettua tämän Joululehti 2012:n, jonka 
välissä meidän lehtemme nyt ilmestyy. Toivottavasti MaTa-
PuPu ilmestyy myös vuonna 2013 ja me saamme tehdä oman 
lehtemme yhteistyössä sen kanssa.

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden päätoimittaja
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Kuva: Vesa Koskela

den lanien järjestämiseen. Ruu-
ti on nimitys nuorten osallisuus– 
ja vaikuttamishankkeelle. Tämä 
kahdeksan nuoren joukko on siis 
omalla toiminnallaan vahvasti 
edesauttamassa ja vaikuttamas-
sa tämän tapahtuman syntyyn ja 
toteutumiseen.

KAIKILLE LUKijoille ei varmas-
tikaan ole selvää mitä sana lanit 
oikein tarkoittavat. Lanit on siis 
puhekielen sana lähiverkkota-
pahtumalle, jolla tarkoitetaan 
tapahtumaa, jossa yhteen ti-
laan kokoontuu ihmisiä harras-
tamaan omien tietokoneidensa 
kanssa. Tapahtumassa koneet 
ovat liitettynä toisiinsa lähiver-
kon avulla ja yleisimmin harras-
tettava toiminto näissä istujai-
sissa onkin verkkopelaaminen.

Nuorisotaloympäristössä tie-
tysti pitäydytään ikärajoissa tar-
kemmin. Suurin huolenaihe van-
hemmille varmasti on nuoren 
jaksaminen tuollaisen koko yön 
rupeaman yli. Tätä varten nuo-

Joulun välipäivinä 

lanit Pihliksen nutalla
– ilmoittaudu ennakkoon!

Pihlajamäen nuorisotalon työntekijät Aki Menna, Tommi Ripatti ja Hanna Koponen. Kuvasta puuttuu Seija Salenius.

Lanit / yönuta alkavat 
nuorisotalolla 27.12. 
illalla klo 22.00 ja lop-
puvat 28.12. aamul-
la klo. 10.00. Ennak-
koilmoittautumisia on 
otettu vastaa jo muu-
tama viikko ja aikaa 
ilmoittautua on 14.12. 
asti. Ilmoittautumislo-
makkeita löytää nuori-
sotalolta.

PIHLAJAMÄESSä nuoret ovat 
kovia pelaamaan kaikenlaista. 
Nuorisotalolla pelataan sählyä 
ja jalkapalloa, toiset nuoret taas 
keskittyvät biljardin, ilmakiekon 
tai pingiksen peluuseen.

Mutta, yksi asia on lähes kaikil-
le näille nuorille yhteinen, nimit-
täin intohimo tietokone- ja kon-
solipeleihin. Nuoriso pelaisi var-
masti kello ympäri, jos siihen olisi 
mahdollisuus. Tämä lienee suurin 
syy lanien järjestämiseen Nuori-
sotalolla joulun välipäivinä.

NUORET OVAT jo pitkään ky-
selleet em. istujaisten perään 
ja nyt kun nuorisotalo on auki 
kaksi päivää joulun jälkeen en-
nen uutta vuotta, löysimme siitä 
hyvän ajankohdan tälle tapah-
tumalle.

Ajatus ja aloite asiaan on läh-
tenyt nuorilta itseltään. Kahdek-
san hengen joukko nuoria perus-
ti ns. Ruuti-ryhmän nimeltään 
Retro Gaming, joka sitten haki 
kaupungilta rahallista tukea näi-

rille tarjotaan evästä illalla, kun 
tapahtuma on saatu polkaistua 
käyntiin, sekä aamulla vielä aa-
miainen ennen kotiin lähtöä.

Päätimme myös jättää ener-
giajuomat näiden kekkereiden 
ulkopuolelle. Meillä on parikym-
mentä sänkyä nuorisotalolla, joil-
le saa käydä vaaka-asentoon, jos 
alkaa silmät painumaan kiinni.

LUVASSA ON Counter Strike- ja 
Nhl-turnaukset, joiden palkin-
toihin tämä kahdeksan nuoren 
ryhmä on esim. käyttänyt tätä 
haettua rahaa.

Samalla lanien yhteydessä jär-
jestetään ns. yönuta, eli samal-
la kun pelaaminen tapahtuu lii-
kuntasalissa, on muun nuorisota-
lon tilat käytössä aivan normaali-
na nuorisotalona, tietystikin vain 
ennakkoon ilmoittautuneille 
nuorille. Yönutalla voi tehdä nii-
tä samoja asioita kuin nuorisota-
lolla normaalistikin, mutta poik-
keuksellisesti yöaikaan.

Teksti: Tommi Ripatti

Pihlajanmäen nutalla eli nuorisotalolla käy keskimäärin 60 nuorta 
päivässä. Nuorisotalolla on neljä ohjaajaa, joista haastattelimme kahta, 
Hannaa ja Seijaa. Hanna on ollut siellä töissä kuusi vuotta ja Seija 
tammikuusta 2012 lähtien.

Nuorisotalo tarjoaa nuorille avointa toimintaa, eli he saavat tehdä 
siellä vapaa-ajallaan mitä haluavat. Nuorille on järjestetty monia eri 
kerhoja, esimerkiksi tekstiilituunausta, kädentaitoja ja kokkikurssi.

Nuorten toivomuksesta heille järjestetään myös retkiä erilaisiin 
paikkoihin. Nuoret ovat käyneet elokuvissa ja leirikoulussa ohjaaji-
en kanssa. Yleensä kaupunki kustantaa retket.

Avointa toimintaa on 3-6 luokkalaisille kello 14.00–17.00 ja 6–9- 
luokkalaisille kello 17.00– 21.00. Välillä isoimmille järjestetään nuo-
risotalolla bändi-iltoja ja junioreillle eli ala-asteikäisille diskoiltoja.

Jos haluaa osallistua nuorisotalon erikoistapahtumiin, niin on ol-
tava nutakortti. Nutakortin saa ilmaiseksi nuorisotalolta.
  Teksti: 
  Muniira Mohamed ja 
   Julia Pham

Nuoret viihtyvät 
Pihlajamäen nutalla

Helsinkiläinen pöytäjääkiekkoseura Pultti Amigos järjestää kaikille 
kiinnostuneille avoimen ja ilmaisen pöytäjääkiekkoturnauksen 28.12. 
klo 11.00 alkaen. Turnauspaikkana on Pihlajamäen nuorisotalo, Mo-
reenitie 2. Tervetuloa mukaan niin lapset, nuoret, aikuiset kuin myös 
ikäihmiset.

Ennakkoilmoittautuminen on välttämätön, jotta tiedetään tuoda 
turnaukseen tarpeellinen määrä Stiga-pöytäjääkiekkopelejä.

Ennakkoilmoittautumiset: Juha Erälaukko p. 0400 901 763.

Kaikille avointa pöytälätkää 
Pihliksessä la 29.12.

MLL Pihlajamäki on 
järjestänyt tänäkin 
vuonna alueen 
lapsiperheille monia 
mukavia tapahtumia 
Kevätriehasta 
kirpputoreihin. 

ENSI VUODELLE on suunnitteil-
la uutta kerhotoimintaa kuva-
taide-/värikylpyryhminä. Suosit-
tu lapsiperheiden ensiapukurssi 

on myös tarkoitus järjestää uu-
delleen. Yhdistyksen kautta voi 
myös tilata vaikka joulupakettiin 
MLL tuotteita; heijastimia, pai-
toja tai vaikkapa kerhokasseja.

PERHEKAHVILA kokoontuu 
keskiviikkoisin klo 10–12 leik-
kipuisto Maasälvässä (Maasäl-
väntie 3). Perhekahvilassa pää-
see tutustumaan muihin van-
hempiin ja lapsille löytyy leikki-
seuraa aamupalan ohella. 

Iltaperhekahvila on edelleen 
tauolla.

 Iltaperhekahvila on tapaamis-
paikka myös niille perheille, joil-
le tapaamiset iltaisin sopivat pa-
remmin. Leikkipuistossa on ti-
laa lasten leikeille ja vanhemmil-
la mahdollisuus keskustella arjen 
haasteista ja iloista. 

Mikäli sinua kiinnostaa ryh-
tyä perhekahvilavetäjäksi, ota 
yhteyttä mllpihlajamaki@gmail.
com. Vetäjiä toivotaan löytyvän 

muutama, jotta tapaamiset su-
juisivat myös esimerkiksi sairas-
tapauksissa.

MLL PIHLAJAMÄEN tämän 
vuoden viimeinen kokous on 
ke 12.12. klo 17.30 leikkipuis-
to Maasälvässä. Kokoukset ovat 
kaikille avoimia. 

Yhdistyksen toiminnasta voi 
lukea tarkemmin kotisivuilta 

pihlajamaki.mll.fi.

MLL Pihlajamäki etsii lisää vapaaehtoisvetäjiä perhekahviloihin

Hyvää Joulua !
toivotta

a

Hyvää Joulua
asiakkailleni ja 
tästä vuodesta

kiittäen.
Parturi-Kampaamo Kaija Laitinen

Kristiina Välimäki, yo
puh. 09-374 4442

Meripihkatie 3, 00710 Helsinki 
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Pihlajamäki 
goes Blues …

Juhlavuonna Pihlajamäessä 
juhlittiin ja tutustuttiin 
uusiin ihmisiin ja uusiin 
paikkoihin.

I Love Pihlis -päivää 
vietettiin 8.9.2012

Jo Stance

Jimmie Lawson

Pihlajamäki goes Blues -kuvat: Tuomas Lilja

Pihlajamäki 
50-vuotta

Pihlajamäen leijonat palvelivat 
myös I Love Pihlis -päivänä.
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Kuva: Anne Kostiainen

As. Oy Maasälväntie 10:n 50-vuotisjuhlia vietettiin talon parkki-
paikalla 18.8.2012.

I Love Pihlis -päivän kansanjuhla Ostarilla oli yksi päivän 
tapahtumista. Orffit-yhtye esiintyi laspille ja lapsenmielisille. 
Junon viesti pihlajamäkeläisille tuli räpin muodossa. Eero 
Helkkulan tervehdys 50-vuotiaalle Pihlajamäelle. Pihlajamäki 
arvostaa puistokummien työtä: palkitut Tuire Klein ja Elvi 
Ahonen. Rakel Hiltunen toi kaupungin tervehdyksen.

Kuva: Sulo Savolainen

Graniittitie 13:ssa oli avoinna näköalaterassi, josta oli huikeat 
näkymät yli Vanhankaupunginlahden.
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Kirkolla saattoi tavata papin 
(kuvassa Sari Hakuri).

Kuva: Sari Hakuri 

Hard Book Café tarjosi kirjallisia drinkkejä 
– myös kotiin vietäväksi.

Terapia-alpakat esittäytyivät.

Anni Arkkitehtirinna oli yksi I Love Pihlis -päivän hauskoista rasteista. Pihlajamäkeläinen 
Anni edusti 60-lukua, pukeutui Marimekkoon ja suojeli Pihöajamäen rakennuksia.
Kuva: Sari Hakuri 
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Kirkolla 
(kuvassa

Anni Arkkite
Anni edusti 
Kuva: Sari Haku
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Koululaiset 
Hiidenkirnulla 
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Koko perheen jouluaskartelu to 13.12. 
klo 14–18. Jouluinen askartelupaja, johon 
voi tulla itselle sopivaan aikaan.
Joulupuuroa ja joululauluja Pihlajiston 

ostarilla (kovalla pakkasella seurakunta-
kodilla) to 20.12. klo 11–13 
Olohuoneen joulujuhla to 20.12. klo 13–15. 
Glögi ja torttukahvit.

Kirkon kynnys
Jouluna kirkon kynnys tuntuu tavallista matalammalta. 
Joulun hyvää sanomaa seimen ihmeestä on helppo tulla 
kuuntelemaan. Ja kun tuosta lapsesta saa yhdessä toisten 
kanssa laulaa, tuntea joulupuuron makua ja tuoksua, on 
kynnys vieläkin matalammalla. Tule mittaamaan kirkon kyn-
nystä tänä jouluna seurakuntakodille tai kirkolle. Mahdolli-
suuksia on vielä monia… 

Jukka Holopainen, pastori

Pihlajamäen kirkon joulun 2012 tapahtumia  Liusketie 1, p. 09 2340 4427

Messut sunnuntaisin klo 10.
Vanhusten puurojuhla 
ke 12.12. klo 12.
Lasten kauneimmat 
joululaulut su 16.12. klo 16.  
Muskarilaiset avustavat.
Kauneimmat joululaulut 
su 16.12. klo 18.

Yksinäisten jouluruokailu 
ti 18.12. klo 12 yhteistyös-
sä Lähiöaseman kanssa. 
Ilmoittautuminen kirkolle 
14.12. mennessä.
Joulupuuroa ja joululau-
luja Pihlajamäen ostarilla 
(kovalla pakkasella kirkolla!) 
pe 21.12. klo 11–13 
Joulukonsertti ”Joulun 
tähden” su 23.12. klo 16. 
Jyrki Niskanen, laulu.

Yksinäisten joulujuhla 
ma 24.12. klo 13. Ilmoit-
tautuminen kirkolle 20.12. 
mennessä
Jouluaaton perhehartaus 
ma 24.12. klo 15
Jouluyön Sana ja Sävel 
ma 24.21. klo 23
Joulupäivän messu 
ti 25.12. klo 10. 

Joulu-
rauhaa!

Pihlajiston seurakuntakodin jouluaika 2012  Tiirismaantie 4, p. 09 2340 4437

ps. Jeesuksen tallissa ei tainnut olla kynnystä ollenkaan. 
Eräs perimätieto kertoo, että Jeesuksen syntymätalli olikin 
kallioon hakattu luola. Kynnys puuttui kokonaan!

VIILEÄNÄ syksyisenä iltapäivänä 
ihmiset istuvat Pihlajanmäen os-
toskeskuksen aukion penkeillä ja 
juttelevat iloisina. Kukkakauppias 
kertoo hymyillen työstään ja ko-
koaa uutta kukkakimppua. Kukki-
en viehättävä tuoksu ympäröi asi-
akkaita pienessä putiikissa ja kaup-
pias kuvailee kukkien kanssa työs-
kentelyä oikein mukavaksi puu-
haksi, jota hän tulee joka aamu 
mielellään tekemään.

HAASTATTELIMME kymmentä 
Pihlajanmäen ostoskeskuksessa 
olevaa ihmistä, joihin kuului hen-
kilökuntaa ja asiakkaita. Kysyimme 
heiltä, mitä mieltä he olivat ostos-
keskuksesta ja millaista siellä on ol-
la töissä.

Neljästä asiakkaasta kolme ei ol-
lut varma ostoskeskuksen turvalli-
suudesta. Yksi oli sillä kannalla, et-
tä ostoskeskus on melko turvallinen. 
Kolme neljästä oli sitä mieltä, että 
ostoskeskus on epäsiisti ja remontin 
tarpeessa.

Asiakkaat eivät maininneet monia 
positiivisia puolia ostoskeskuksesta, 
mutta S-marketin marketpäällikköä 
lainaten: ”Pihlajanmäestä kerrottiin, 
että siellä olisi rauhatonta. Haastei-
ta on tietysti aina, mutta ei Pihlajan-
mäki poikkea juurikaan muista pai-
koista.” 

MYÖS KUKKAKAUPPIAS kertoi 12 
vuoden kokemuksella, ettei ole tör-
männyt häiriköihin Pihlajanmäes-
sä. Suurin osa asiakkaista oli melko 
tyytyväisiä ostoskeskukseen. Ostos-
keskus sai siis ruusuja ja risuja ulko-
näöstään ja toiminnastaan. Silti asi-
akkaat istuvat siellä tyytyväisinä ru-
patellen toistensa kanssa.

Ostoskeskuksen työntekijät tuli-
vat töihin iloisin mielin. Jo aamuvii-
deltä töihin tullut kauppias oli iloinen 
ja pirteä. Työntekijät kertoivat työnsä 
olevan melko haastavaa työn paljou-

den takia. Myös palkka oli monella 
pieni työmäärään nähden. Tavalli-
siin työpäiviin kului paljon vaivaa ja 
aikaa: esimerkiksi toimistoasiat ja 
tilaukset, asiakkaiden palvelu.

Niin kuin mielipiteistä voi lukea, 
niin ikäihmiset kuin muutkin ihmi-
set voivat rauhallisin mielin oles-
kella Pihlajanmäen ostoskeskuk-
sella ilman, että sinne tullaan häi-
riköimään.

Teksti: 
Erika Paananen, Maria Sallinen, 

Jennie Kari, Sara Hietala, 
Hanna Kapulainen

Katujuoppoja 
vai asiallista käytöstä?

INFOA 
OSTOSKESKUKSESTA

• Pihlajanmäen 
ostoskeskuksen 
vanhempi puoli sijaitsee 
Meripihkantie 1:ssä.

• Alkavana vuonna 
2013 ostoskeskuksen 
vanhempi puoli täyttää 
50 vuotta. Tällä puolella 
toivmivat muun muassa 
S-market, apteekki, 
kukkakauppa ja kaksi 
parturi-kampaamoa.

• Ostoskeskuksen 
uudempi puoli on 
rakennettu 70-luvulla.

Tutustu 
opintotarjontaamme!
Tervetuloa opiskelemaan!

Helsingin Uusi yhteiskoulu 
(yläkoulu ja lukio), 
Lucina Hagmanin kuja 4 
Pihlajamäki

www.uyk.fi    

Uusi yhteiskoulu on yksityinen lukio, jossa 
toimii myös perusopetuksen yläluokkien 
(7.–9.) sopimuskoulu. Opetus on maksutonta. 
Peruskoulun oppilaita ja lukion opiskelijoita on 
yhteensä noin 500. 

Uusi yhteiskoulu on oman alueensa 
lähiperuskoulu, johon hakeudutaan laajalti alueen 
alakouluista. Lukioon hakeudutaan eri puolilta 
maakuntaa. 

Painotusaineemme peruskoulussa ovat kuvataide 
ja englannin kieli. Painotettuun opetukseen 
hakeudutaan soveltuvuuskokeilla. Lukiossa 
toimivat yleislinja, kuvataidelinja ja kirjallisuuslinja, 
joihin haetaan yhteishaussa keväisin.

Kuva: Vesa Koskela

Pihlajamäen 
leijonat järjesti 
Palmusunnuntaina 
Joel Hallikaisen 
gospelkonsertin 
Pihlajamäen 
kirkossa. 

Pihlajamarkkinat 
26.5.2012
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Sulo Savolainen ja Eerro Helk-
kula muistelevat Pihlajamäen 
alkuaikoja.

Onnenpyörä 
houkutteli 

kaiken 
ikäisiä.

Pihlajamäen ala-asteen kuoro 
esiintyi lavalla.

Pihlajamarkkinat-kuvat: Jorma Purhonen
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Kirjaston 
talvessa tapahtuu

 LUCIAN MARKKINAT torstaina 13.12. klo 10–14 Infokeskus 
Koronan ala-aulassa. Lucian markkinoilta joulutunnelmaa ja ideoi-
ta pukinkonttiin. Ohjelmassa: Viikin seurakunta avaa tapahtuman 
klo 10.00, Pihlajiston ala-asteen oppilaat esittävät Lucian-päivän 
joululauluja klo 10.30. Myynnissä käsitöitä ja kotitekoisia joulu-
herkkuja sekä kaupunginkirjaston poistokirjoja. Myös Epilepsialiit-
to ja Unicef ovat mukana menossa. Unicafé tarjoaa glögiä ja pipa-
reita.
Tapahtuman järjestää Infokeskus Koronan väki, eli Helsingin yliopisto, 
Viikin kirjasto, Viikin kampuskirjasto ja Malmin seurakunnan Viikin kirkko.

 POISTOKIRJAMYYNTI ALKANUT! Tarjolla on aikuisten romaa-
neja ja runoja, cd-levyjä ja lastenkirjoja. Poistomyynti jatkuu ainakin 
loppiaiseen saakka jos tavaraa riittää.

 HYVÄN ELÄMÄN LÄHTEET – tietoinen läsnäolo ja itsetunte-
mus tiistaina 15.1.2013 klo 18–20.

Tule rauhoittumaan pieneen mindfulness-hetkeen ja tutustu-
maan innostavaa itsetuntemusta lisäävään enneagrammiin – iki-
vanhaan mutta niin ajankohtaisen persoonallisuusteoriaan.
Tilaisuuden järjestää Hyvä Flow ja Viikin kirjasto.

Henkilökohtaista opastusta kirjastossa keväällä 2013
APUA Ja neuvoja tietokoneen, internetin ja sähköpostin 
käytön perusteisiin. Myös kirjallisuuden, musiikin tai muuhun 
tiedonhakuun. Opastus tapahtuu omalla tai kirjaston 
tietokoneella. 

 Kuvankäsittelykurssit. Voit osallistua kaikkiin kolmeen kurssiin 
tai vain jollekin niistä. 

• Kuvat kamerasta tietokoneelle. Keskiviikko 30.1.klo 17–19
• Kuvankäsittelyn alkeet Photoshop Elements ja Pixlr. Keskiviikko 
6.2. klo 17–19 
• Kuvien skannaus. Keskiviikko 13.2. klo 17–19 

 Internetin käytön alkeet. Sama ryhmä kokoontuu kaksi ker-
taa! Keskiviikot 6.3. ja 13.3. klo 13–15. 
Ilmoittautumiset ja ajan varaaminen henkilökohtaiseen opas-
tukseen kirjastossa tai puhelimitse 09 310 85071.

 SATUTUNNIT alkavat 16.1.2013. Satuja yli 3-vuotiaille joka 
keskiviikko klo 10.00.

 LAINAN PÄIväNÄ 8.2.2013 klo 11–18 kahvitarjoilu ja poisto-
lehtien myynti alkaa.

Kuva: Tarja Kettunen

Kuvat: Vesa Koskela

Kuva: Päivi Karimaa

VIIKIN KIRJASTO 
sinisessä ympyrätalossa, Viikinkaari 11
www.helmet.fi /viikinkirjasto

• KENTÄLLÄ SÄILYY mahdol-
lisuus luisteluun. Kaupungin 
kanssa on sovittu, että puo-
likas kenttä jäädytetään ai-
kavälillä 15.12.–15.3., mikäli 
sääolosuhteet sen sallivat.

• KENTÄLLÄ SÄILYY koulujen 
liikuntamahdollisuus. Koulut 
voivat käyttää kenttää liikun-
tatunneillaan päivisin.

• PK-35 ON TEETTÄNYT ken-
tälle ns. ”pesäpallonkentän 
pisteet”, joten kouluilla säilyy 
myös mahdollisuus pelata pe-
säpalloa.

Kuva: Vesa Koskela

Muutama pihlajamäkeläisten kannalta tärkeä asia liittyen 

PK-35:n uuteen tekonurmeen

Uuden tekonurmikentän 
vihkiäisjuhlassa Helsingin kaupungin 
liikuntaviraston osastopäällikkö Stefan 
Fröberg, tekonurmikenttähankkeen 
puuhamies Marko ”Roba” Salo, Aava 
OrtoLääkäreiden toimitusjohtaja 
Timo Tavaila sekä PK-35:n 
kunniapuheenjohtaja Martti Karjalainen.

Kuvassa vasemmalta avaus-
ottelun erotuomari Juho 
Honkanen, Rami Rantanen, 
Petteri Kaijasilta, maalivahti-
valmentaja Henrik Salmelainen, 
maalivahti Mika Markkanen, 
Joel Pohjanpalo, Esa Terävä ja 
Jarno Tuunainen.
Punamustapaitaiset pelaajat 
olivat ns. PK:n legendoja, jotka 
eivät enää pelaa PK:ssa.

Päiväkoti Pihlajamäen sydämessä
Lapset leikkivät syyskuisessa usvassa päiväkoti Pihlajamäen pihalla. Päätimme mennä 
haastattelemaan päiväkodin työntekijöitä.

Työntekijät pitävät päiväkodin si-
jainnista, koska ympärillä on paljon 
luontoa ja retkiä on helppo tehdä 
lähimetsään. Myös Maasälvän leik-
kipuisto sijaitsee päiväkodin vieres-
sä. Teatterit, museot ja erilaiset ta-
pahtumat ovat päiväkodin suosios-
sa.

Päiväkodin päivä alkaa aamupa-
lalla. Kun vatsat ovat täynnä, on aa-
mupiirin aika. Sitten mennään ulos 
leikkimään ja sen jälkeen alkaakin ol-
la nälkä, joten lounas kutsuu. Ruu-
an jälkeen maistuu uni ja lapset me-

FAKTAT
• Päiväkoti sijaitsee 

Maasälväntie 3:ssa.
• Aukioloajat ovat 

6.15–17.30.
• Lapsen pitää olla 

vähintään 10 kk 
vanha päästäkseen 
päivähoitoon.

nevät päiväunille. Makoisan unen 
jälkeen syödään välipalaa ja sitten 
mennään taas leikkimään ulos.

Kysyimme työntekijöiltä, mi-
tä mieltä he ovat työstään. Heidän 
mielestään päiväkoti on mukava 
paikka työskennellä ja lasten kans-
sa on helppoa. Vuosien kuluessa pa-
perityöt ovat lisääntyneet.

Työntekijäksi pääsee monella ni-
mikkeellä, esimerkiksi lastenhoita-
ja, erityislastenhoitaja, lastentar-
hanopettaja ja erityislastentarhan-
opettaja.

Kysyimme myös lasten mielipitei-
tä päiväkodista. Lasten mielestä ruo-
ka on hyvää, hoitajat ovat mukavia ja 
ulkona on paljon tekemistä.

Tekijät: 
Carmen Antonio, 

Inka Erkkilä, Inga Leivonen, 
Mira Kilpi, Mia Eskelinen

KÄVIMME PIHLAJAMÄESSÄ Maasälvän leikkipuistossa. Tarkoituk-
senamme oli haastatella lapsia. Haastattelimme kolmea lasta. He sa-
noivat, että heillä on hauskaa siellä ja että he käyvät siellä joka päi-
vä. Lapset pelaavat jalkapalloa, kesällä he uivat ja ottavat aurinkoa 
ja pyöräilevät. 

Vanhemmat, jotka eivät ole töissä, voivat viedä lapsensa leikkipuis-
toon, koska he eivät pääse päiväkotiin. Lapset leikkivät, piirtävät ja pi-
tävät hauskaa niin kuin tavallisessa päiväkodissa. 

Maasälvän leikkipuistossa käy neljäkymmentä koululaista koulun 
jälkeen. He leikkivät siellä kavereiden kanssa. Siellä on päiväkerhoja, 
joiden ryhmissä saa olla maksimi viisitoista lasta. Leikkipuisto on au-
ki ma-pe 9.30-16.30.

Teksti: Kariina Mesipuu

Maasälvän leikkipuisto 
Pihliksessä

• KENTÄN YHTEYDESSÄ ole-
van lämmittelyalueen reu-
naan on tehty pituushyppy-
paikka koululaisia varten.

• KENTTÄ PARANTAA huo-
mattavasti Pihlajamäen ja lä-
hialueen junioreiden harjoit-
telumahdollisuuksia paikalli-
sen jalkapalloseuran (PK-35) 
kautta.

• UUSI TEKONURMIKENTTÄ ja 
vieressä oleva junioreille so-
piva kuplahalli tarjoavat PK-
35:n kautta hyvät olosuhteet 
harjoitteluun ja pelaamiseen 
ympäri vuoden.

Teksti: Marko Salo
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Ohjelma ja liikuntapaikkojen osoitteet netissä www.hel.fi/liv > Ohjattu liikunta > Lähiöliikunta > Malmi ja Pihlajamäki

Kuva: Mia Küttner

Malmi–Pihlajamäen 
LÄHIÖLIIKUNTA 
Kevätkausi 2013 (7.1. alkaen)  Huom! Muutokset mahdollisia!

KÄVELYSAUVOJA 
LAINATAAN 

Viikin, Pukinmäen
 ja Jakomäen 
kirjastoista.

MAANANTAI
BOCCI klo 12.30–13.30 
Pihlajamäen Nuorisotalo 
7.1.–29.4. (ei 18.2., 1.4)
TASAPAINOJUMPPA 
klo 14.30–15.20 
Pihlajamäen Kirkko 
7.1.–22.4. (ei 18.2., 25.3., 1.4)
VAUHTISÄHLY klo 19–20.30 
aikuiset, Hgin Uusi Yhteiskoulu 
7.1.–29.4. (ei 18.2., 1.4)
(pulpetit salissa 11.2., 11.–22.3.)

TIISTAI 
KIMPPAKÄVELY klo 10 
Pihlajamäen Nuorisotalolta, 
hidasvauht. omatoimiryhmä 
8.1. alk.
KUNTOSALISTARTTI 
klo 13–14 eläkeläiset,
Latokartanon Liikuntahalli 
8.1.–23.4. (ei 12.-19.2., 5.3)

LUISTELU 
klo 15–15.45, Malmin Jäähalli 
8.1.–23.4. (ei 19.2.)
Alkeet osaaville, yli 10 v. Opetel-
laan yhdessä perusluistelutaitoja, 
kuvioita ja temppuja
KUNTOJUMPPA
klo 19–20 aikuiset ym., Hgin Uu-
si Yhteiskoulu 
8.1.–23.4. [ei 12.2., 12.–19.3. (yo. 
kirj./pulpetit salissa), ei 19.2.]
KORISTYTÖT 
klo 19–21 lapset 10–14 v., 
monikultt. 
Ylä-Malmin peruskoulu 
8.1.–23.4. (ei 19.2.)
Lisätietoja: Mohamed Daud
p. 040–681 5817

KESKIVIIKKO
KROPPAA KUNTOON 
klo 8.30–9.20 eläkeläiset, ym 
Pihlajamäen nuta 9.1.–24.4. 
(ei 20.2.)

SAUVAKÄVELY 
klo 10 Pihlajamäen Lähiöasemal-
ta (sauvoja lainaksi)
9.1.–> (ei 20.2.) 
KUNTOLENTIS 
klo 19–21 aikuiset, Asukastalo 
Kunto
9.1.–24.4.
KUNTOJALKIS 
klo 19.30–21 Maahanmuutt.
miehet, Hesote/Malmi 
9.1.–24.4. (ei 20.2.)
Lisätietoja: Said Aden p. 0400–
857 570 

TORSTAI
KUNTOSALI 
klo 9–10 eläkeläiset, Miljan pal-
velutalo. Huom! Ryhmä täynnä. 
10.1.–25.4.
KUNTOSALI
klo 10–11 eläkeläiset, Miljan pal-
velutalo
10.1.–25.4. (ei 21.2.)

KUNTOSALI 
klo 11–12 eläkeläiset, Miljan pal-
velutalo. Huom! Ryhmä täynnä. 
10.1.–25.4.
VENYTYSJUMPPA 
klo 14.30–15.20 Syystien palve-
lukeskus 
17.1.–25.4. (ei 21.2.)

PERJANTAI
TUOLIJUMPPA 
klo 10.30–11 Pihlajamäen kirkko 
(alakautta sisään)  
11.1.–26.4. (ei 22.2., 29.3.)
PALLOPOJAT1 
klo 17.00–18.30 lapset 14–18 v., 
monikultt. 
Ylä-Malmin peruskoulu
11.1.–26.4. (ei 22.2., 29.3.)
Lisätietoja: Ahmednur Mohamed 
p. 040–9631 240 

Mia 
Küttner

Elämyksiä, yhteishenkeä, 
kuntoilua, iloa ja ystäviä! 
Liikuntapassilla 20 e / 
kausi. Passin saa kätei-
sellä joko paikan päältä 
vetäjältä tai Pihlajamäen 
lähiöasemalta (Liusketie3, 
p. 3104 1010) 

Lisätietoja: virka-aikaan 
maanantai-tiistai, keskiviikko 
klo 10-12 
Mia p. 3107 1452, 
050-5881 069, 
mia.kuttner@hel.fi 

LiikuntaInfo 
Pihlajamäen lähiöasemalla

maanantai 
klo 13.30–14.00

7.1., 21.1., 4.2., 4.3. ja 15.4.

Hiihtoretket 
ti 12.2. ja ti 5.3. 

Kevätretki 
ti 16.4.

Luistimia, 
retkiluistimia, 

monoja, suksia 
ja lumikenkiä 

lainataan 
PUKINMÄEN 
KIRJASTOSTA.

Lähiöasema Pihlajamäki

PALLOPOJAT2 
klo 19.30–21 lapset 14–18v., 
monikultt. 
Hietakummun ala–aste 
11.1.–26.4. (ei 22.2., 29.3.)
Lisätietoja: Mohamed Daud
p. 040–6815 817
KUNTOJALKIS 
klo 19–21 monikultt. (nuoret ja 
aikuiset)
Pukinmäen peruskoulu 
11.1.–26.4. (ei 22.2., 29.3.)
Lisätietoja: Said Aden 
p. 0400–857 570
KUNTOFUTIS 
klo 19–21 monikultt. (aikuiset)
Hesote/Malmi
11.1.–26.4. (ei 22.2., 29.3., 5.4.) 
Lisätietoja: Bujar p. 040–
5257 255

LAUANTAI
KUNTOFUTIS 
klo 18–19.30 monikultt. (nuoret 
ja aikuiset)
Pukinmäen peruskoulu
12.1.–27.4. (ei 23.2., 30.3.)
Lisätietoja: A. Laouari 
p. 040–5677 699 

1. MIKÄ on lähiöasema?
– Lähiöasema on Sosiaaliviraston 
asukastila.
2. MITÄ lähiöasemalla voi teh-
dä?

– Siellä voi käydä tietokoneella, li-
säksi siellä on karaoke, Nintendo 
Wii, DVD ja kahvila.
3. MILLOIN lähiöasema on pe-
rustettu?

– Lähiöasema on perustettu 2006
4. KUINKA paljon ihmisiä käy lä-
hiöasemalla viikossa?

– Siellä käy noin 400 ihmistä vii-
kossa. 
5. KUINKA monta ihmistä lähiö-
asemalla työskentelee?

– Siellä työskentelee 1 työntekijä 
ja n 20 eri tavoin työllistettyä ja 

Helsingissä on neljä 
lähiöasemaa, jotka 
sijaitsevat Pihlajamä-
essä, Kontulassa ja 
Vuosaaressa.
  Pihlajamäessä lähiö-
asema sijaitsee osoit-
teessa Liusketie 3 A. 
  Kävimme Pihlajamäen 
lähiöasemalla haastat-
telemassa työntekijöitä 
yhteiskuntaopin projek-
tia varten.

Alma-koira.
6. MINKÄ ikäisille ihmisille lä-
hiöasema on tarkoitettu?

– Se on tarkoitettu kaiken ikäisille.
7. MILLOIN lähiöasema on auki?

– Lähiöasema on auki arkipäivisin.
8. MAKSAAKO lähiöasemalla 
käynti jotain?

– Ei maksa, lähiöasemalla käymi-
nen on ilmaista.
9. ONKO lähiöasema vain Pihla-
jamäen asukkaille?

– Lähiöasema on tarkoitettu kai-
kille.

Tekijät:
Sampo Tsurkka, Joonas 

Salminen, Simo Kemppi, Asad 
Tahlil, Abdirahim Mire, Tikka 

Kristian, Gurmug Mehmet
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Lähiöaseman
joulun aukioloajat:
Lähiöasema 
on kiinni

18.12.2012–
1.1.2013

Kohtaamis- ja tapahtumapaikka 

PIHLAJAMÄKELÄISILLE
Tarjoamme:

 Käytössäsi on kuusi tietokonetta 
korvakuulokkeineen, tarvittaessa saat 
opastusta tietokoneen käytössä. Mo-
nipuoliset ohjelmistot.

 Rentoutua voit Shiatsu- hieronta-
tuolissa, joita meillä on kaksi kappa-
letta.

 Meillä on myös kopiointi- ja faksi-
palvelu pientä maksua vastaan.

 Asukkaiden käytössä on viisi ompe-
lukonetta ja saumuri: 
Ota omat langat mukaan ja tule ompe-
lemaan. Kysy henkilökunnalta vapaata 
ompeluaikaa.

 Lähiöaseman voi varata pientä kor-
vausta vastaan ilta- ja viikonloppu-
käyttöön esim. perhejuhlia tai vaikka-
pa taloyhtiön kokouksiin. Kysy vapaita 
aikoja vahtimestareilta!

 Nintendo WII keilapeli ym. kuntoi-
luohjelmia, karaoke laitteet.

Tervetuloa tutustumaan!

Seuraa Pihlajamäen kotisivuja www.pihlajamaki.info

Maanantai 
avoinna klo 10–16
Café Lähiö 
klo 9-15 
JÄLKIVIISAAT 
klo 10-11  Tule mukaan keskustemaan 
ajankohtaisista yhteiskunnallisista ai-
heista! 
Pihliksen Laulu 
klo 17-19. Tervetuloa kaikki kevyttä 
musiikkia laulamaan!

Tiistai 
avoinna klo 10–16 
Café Lähiö 
klo 9–15
Englannin kielen keskusteluryhmä 
klo 11–12 (20.11.12, 27.11.12 ja 
4.12.12)
Lasten Atk 
klo 12-15
Askartelua 
klo 12 - 16: Huovutusta (Mahdollista 
myös: kankaanpainanta, lasi- ja pos-
liinmaalaus, korttiaskartelu, tilkkutyöt, 
koruaskartely ym.) Materiaalimaksu. 
Tervetuloa myös ideoimaan uutta!

VIIKKO-
OHJELMA

Syksyn 2012 piirustus- ja maalauskurssin 
oppilastöiden näyttely avoinna 18.12. saakka Malmin 
toimintakeskuksessa, Kirkonkyläntie 2.

Kuva: Jarko Orkasalo

Pihlajamäen lähiöasema:

Rauhaisaa Joulua kaikille
 toivottaa 
 Pihlajamäen lähiöaseman väki

Lähiöaseman hankkeet ”Kotilähettiläät” ja ”kylätalkkarit” tarjoavat 
lähialueiden ikäihmisille kaupassakäynti-, ulkoilu- ja kevyttä siivous-
apua sekä pienimuotoisia kodin korjaus ja asennustöitä.

Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti liikuntarajoitteisille, vähävarai-
sille sekä kotihoidon ja sosiaaliviraston asiakkaille. 

Oppilastöiden näyttely 
Malmilla

Café Lähiö on auki tiistaista 
perjantaihin – kahvia ja 

lämpimäisiä omakustannehintaan 
mukavassa seurassa. 

Keskiviikko 
avoinna klo 10–16 
Café Lähiö 
klo 9–15
Ruokakurssi 
klo 10-11. (Peruutettu toistaiseksi)
NA-pihlis 
kokoontuu Raulinkammarin tiloissa klo 
18–19.00

Draama-/Improvisaatioryhmä 
klo 18-19.30 ajalla 26.9.-12.12, 
hinta 60 e  Opettajana Tuomas Karisto.
TÄYNNÄ 

Torstai 
avoinna klo 10–16 
Café Lähiö 
klo 9–15

Seniori-ATK 
klo 9–12. Atk-opetusta seniori-ikäisille, 
ei ennakkoilmoittautumista.
Kirjallisuuspiiri 
klo 13-14 joka kuukauden ensimmäi-
nen torstai. HUOM! Joulukuun 2012 
poikkeava kokoontuminen jo keskiviik-
kona 5.12!
Kitaransoiton jatkoryhmä 
klo 18–20 

Perjantai 
avoinna klo 10–15 
Café Lähiö 
klo 9–15
Bingo 
klo 12–13
Kuvataidekerho 
klo 13–15 

OHJAAJANA oli taiteilija Piia-Lii Toi-
vola. Osallistujat olivat Hopealan (P-
Haaga) asukastilasta, Malmin toimin-

takeskuksesta ja Pihlajamäen lähiöase-
malta (6 oppilasta). 
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Kotilähettiläiden ohjaajana toimii Ritva Borodavkin. Hän on huomannut, että avulle on tarvetta ja monet ihmiset ovat myös kiitollisia saamastaan avusta.
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