
Pihlajamäki-Seura järjestää yh-
dessä Helsingin kaupungin ym-
päristökeskuksen ja kaupungin-
museon kanssa avoimen kilpailun, 
jossa etsitään nimiä Rapakiven-
tien mutkassa sijaitseville ikiaikai-
sille kirnuille. 

Voittaja palkitaan

Osallistu nimikilpailuun 12.2.–30.3. 
Pihlajamäen kotisivuilla osoittees-
sa www.pihlajamaki.info ja jä-
tä nimesi historiaan! Voit voittaa 
sadan euron lahjakortin sekä va-
lintasi mukaan joko Hiidenkiven, 
Suomen Luonnon tai Tiede-leh-

den vuosikerran. 
Kaikkien vastanneiden kes-

ken arvotaan muita palkinto-
ja. Tarkemmat tiedot kilpailuun 
osallistumisesta ja palkinnoista 
saat Pihlajamäen kotisivuilta.

Nimiehdotusten keksimis-
tä helpottaa kisasivuilta löyty-
vä runsas kuva- ja tietopaketti 
Pihlajamäen hiidenkirnujen geo-
logiasta, hiisiuskomuksista ja hii-
denkirnujen löytymisestä.
Voit osallistua kilpailuun myös lä-
hettämällä Pihlajamäki-Seuralle 
postia lähiöaseman osoitteeseen 
otsikolla “Kirnukisa”.

Päivi Seikkula
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• Mitä kuuluu Kulta-
Kaija? s. 3

• Vanha uusi Huikka 
s. 4

• Koneliike Olenius 
 s. 5
• Rekkulasta raikaa 

s. 6
• Hukkaanheitettyä 

rahaa? s. 6

Sisältöä

tiedottaa s. 7–8

Nyt se alkaa!
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l Osallistu sivulla www.pihlajamaki.info l

Luonto

Keksi nimet Suomen vanhimmille 

hiidenkirnuille

Pihlajamäessä ollaan muinaisen 
vuoriston juuriosissa – pari kolme 
kilometriä kiveä on kulunut pääl-
tä pois. 

Lähes koko Pihlajamäen kal-
lioperä on punaista tai vaaleaa 
graniittia, joka on jähmettynyt 
kivisulasta vuoren uumenissa 
noin 1,8 miljardia vuotta sitten. 
Tätä kiveä on louhittu rakennus-
kiveksi Pihlajamäen eteläosasta, 

Porraskalliolta. Graniitissa on 
paikoin vähän vanhempaa, noin 
1,9 miljardia vuotta vanhaa kiil-
legneissiä.

Jääkauden jälkiä

Useat jäätiköitymiset ovat muo-
kanneet maan pintaa myöhem-
min. Viimeisin mannerjäätikkö 
höyläsi maankamaraa geologises-

sa lähimenneisyydessä, siis muu-
tamia kymmeniä tuhansia vuo-
sia sitten, ja kerrosti kallion pinnal-
le kivistä moreenia. Silloin Rapaki-
ventien hiidenkirnut olivat jo ole-
massa. 

Moreeni on Pihlajamäen 
päämaalaji ja sitä näkyy parhai-
ten kalliomäkien rinteillä. Pihla-
jamäki onkin kallio-moreenimäki, 
jonka pohjoisreunalla kehätien 

varrella on pieni savialue. Savi on 
kerrostunut muinaiseen mereen 
myöhemmin jääkauden lopulla 
ja sen jälkeen.

Jääkauden lopulla meres-
sä ajelehtineet jäävuoret toi-
vat Kaakkois-Suomen ja Venä-
jän alueelta Pihlajamäkeen ra-
pakivisiä siirtolohkareita. Sula-
van jäätikön vesivirrat synnytti-
vät Johtokiventien läheisen hii-

denkirnun. 
Pihlajamäki vapautui jäästä 

viimeksi noin 13 000 vuotta sit-
ten, kun sulavan jään reuna ve-
täytyi Suomen etelärannikon yli. 
Etelä-Suomi oli silloin veden pei-
tossa, ja maan kohotessa Pihlaja-
mäki nousi saarena merestä noin 
9 000 vuotta sitten.

Antti Sal la

Vuoren alta jäiseen mereen

> Lähes kaksi miljardia vuotta sitten kaksi mannerta törmäsi toisiinsa niin, että maankuori rypistyi vuoristoksi nykyisen 
Etelä-Suomen kohdalle. Sitten oli hiljaista. Niin pitkän aikaa, että eroosio ehti kuluttaa vuoriston lopulta lähes tasaiseksi. 
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Punainen graniitti ja sitä 
vanhempi kiillegneissi muo-
dostavat yhdessä suonigneis-
siä. Se on syntynyt kovassa 
paineessa ja kuumuudessa 
muinaisen vuoriston alla, ja 
tullut näkyviin kun vuoristo 
on kulunut pois. 

Pihlajamäessä, keskellä Helsinkiä, sijaitsevat 
Suomen ja koko Skandinavian vanhimmat 
hiidenkirnut. Jättimäiset luonnonihmeet ovat  
50 000–100 000-vuotiaita – ja silti vailla nimeä. K

uv
a 

Sa
ka

ri 
N

eu
vo

ne
n

Nimet esille
Voittajanimet julkistetaan huhti–toukokuussa. Valitut 

nimet tulevat näkyviin kevät–kesällä 2008 valmistuvalle 

hiidenkirnujen uudelle katselutasanteelle, jossa 

myös järjestetään kirnujen nimiäiset.

Tässä ei käynytkään mikään turha hiisi:  
kirnun suurin halkaisija on 6,9 metriä ja syvyys 

8,45 metriä. Tunnetaanko tämä jättiläinen 
jatkossa sinun antamallasi nimellä?
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2. vuosikerta. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
Seuraava lehti ilmestyy 21.5. ja loppuvuoden lehdet 3.9. ja 3.12. 
Jaetaan Vartti Helsinki Pohjoisen liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti 
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista sekä Viikin kirjastosta.

Painos 56 500 kpl

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

Päätoimittaja  Vesa Koskela
Toimitussihteeri  Päivi Seikkula
Toimittajat  Eero Helkkula, Tanja Railo, Riitta Sivonen, 
  Tuomas Työrinoja
Taittaja ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin

Lähiöprojektin sivut Mari-Anne Aronen, Sini Heino-Mouhu, 

  Mia Küttner 

Ilmoitusmyynti  Vartti Helsinki Pohjoisen
  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

Pääkirjoitus

Kvartaalikalenteri
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 To 21.2.  Pihlajamäki-Seuran vuosikokous Pihlajamäen nuorisotalolla kello 18 alkaen.
 Ma 10.3.  Avoimet ovet Aivovammaliiton klubitalolla (Johtokiventie 8) kello 10–16.
 Pe 14.3.  Myyjäiset ja kirpputori Lähiöasemalla kello 11–14.
 Su 16.3.  Palmumarkkinat Pihlajiston ala-asteella kello 11–14.
 Su 30.3.  MLL:n lastentarvikekirppis Pihlajamäen nuorisotalolla kello 10–14.
 Ke 16.4.  Körö körö kirjastoon, runoleikkejä Viikin kirjastossa kello 17.30 alkaen.
 18.–20.4.  Helsinki Open 2008. Jalkapalloturnaus Pihlajamäen kentällä.
 Ma 21.4.  Pihlaja-foorumi: harrastus- ja vapaaehtoistyön messut Pihlajamäen nuorisotalolla 
  kello 18 alkaen. 

l l l Ke 21.5.   Pihlajamäen lähiölehti 2/2008 ilmestyy. l l l

 La 24.5.  Leijonien Pihlajamarkkinat ostarilla.
 La 7.6.  Pihlajamäki goes Blues Kiillepuistossa (Kiilletie 3) kello 14–18.
  Mukana mm. Maarit ja Sami Hurmerinta duo sekä Erja Lyytinen band.

Kädessäsi oleva Pihlajamäen lähiölehti ilmestyy tänä toisena ilmestymis-
vuonna neljä kertaa. Lehti pyrkii palvelemaan kaikkia paikallisia toimijoita 
kertomalla asukkaille, mitä, missä ja milloin tapahtuu.

Kunkin lehden etusivu on varattu tapahtumille ja muille aktivi-
teeteille. Nyt eniten palstatilaa saa Pihlajamäen hiidenkirnujen nimi-
kilpailu, joka lienee tärkein ja seuratuin Pihlajamäessä toteutuva han-
ke vuonna 2008.

Seuraava lehti ilmestyy ennen kevään Pihlajamarkkinoita ja alku-
kesän Pihlajamäki goes Blues -tapahtumaa. Syksyn lehti ilmestyy so-
pivasti ennen Pihlajamäki-Seuran ja Pihlajiston Asukasyhdistys PNV:n 
koordinoimaa Pihlajapäivää, joka valtaa Pihlajiston ala-asteen ja ken-
tän sunnuntaina 7.9. Sitten onkin jo vuorossa joulukuun alun lehti jou-
luisine tapahtumineen.

Pihlajamäen lähiölehden toisella sivulla ilmestyy Kvartaalikalenteri, 
johon on koottu seuraavan vuosineljänneksen tapahtumia. Lehden al-
kupuolelle pyritään mahduttamaan myös pikkujuttuja muista tulevis-
ta tapahtumista. Lehden lopussa on aluetyön omat sivut, joilla Lähiö-
projekti, Pihlajamäen aluetyöntekijä sekä lähiöliikuttaja kertovat mm. 
lähiöaseman tapahtumista.

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti ei kuitenkaan ole tarpeeksi 
vikkelä Pihlajamäen toimijoiden ja asukkaiden vilkkaassa elämänku-
lussa. Loppuvuodesta 2007 Pihlajamäen kotisivujen www.pihlajamaki.
infon päätoimittajan puikkoihin tarttui Päivi Seikkula ja hänen hyväk-
si avukseen löytyi Tuomas Työrinoja. He ovat loihtineet sivuille uuden 
kuosin ja paljon uutta sisältöä.

Uudistuneessa www.pihlajamaki.infossa voi tutustua Pihlajamä-
en ja lähialueen tapahtumien ja traditioiden vuodenkiertoon Tapahtu-
makalenteria selaamalla. Kotisivujen toimitus ottaa jatkuvasti vastaan 
täydennystä: sivuille voi nyt lisätä oman uutisen tai tiedon tapahtu-
masta jopa ilman erillistä rekisteröitymistä.

Nyt www.pihlajamaki.infossa voi myös liittyä Pihlajamäki-Seuran 
jäseneksi ja vanhat jäsenet voivat päivittää omia tietojaan. Jäsenlo-
makkeessa voi raksia ruutuja ja ilmaista, mikä asia Pihlajamäki-Seuran 
toiminnassa kiinnostaa. Sampsa Lommi on lupautunut jäsenrekisterin 
hoitajaksi ja jäsenrekisteriä ryhdytään nyt päivittämään ajan tasalle. 
Olethan tässä prosessissa mukana.

Vaikka et olisi Pihlajamäki-Seuran jäsen etkä aikoisi liittyäkään, 
olet sydämellisesti tervetullut torstaina 21.2. kello 18 alkavaan vuo-
sikokoukseen, joka pidetään Pihlajamäen nuorisotalolla. Kokouksessa 
on mukana seuran toimintaryhmien vetäjiä ja muita vastuunkanta-
jia kertomassa kuluvan vuoden suunnitelmista. 
Tule mukaan kertomaan omia toiveitasi vuoden 
2008 toiminnasta! 

Mitä ja missä vuonna 2008
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Vesa Koskela
Pihlajamäki-Seuran 

puheenjohtaja

Pihlajamäki-Seura ry:n vuosikokous pidetään torstaina 21.2.2008 kello 18 alkaen 
 Pihlajamäen nuorisotalolla osoitteessa Moreenitie 2.
 Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä esitellään Pihlajamäki-Seuran toimintaryhmiä.  Tervetuloa!
        Johtokunta

 Hiiri pöydällä
Kuulostaako oudolta? Silloin 

tämä voi olla sinua varten: 

Viikin kirjasto (Viikinkaari 11) tarjoaa seni-
oreille Internet-opastuksia keskiviikkoilta-
päivisin. Saat opastusta tiedonhakuun ja 
asioiden hoitoon verkossa, sähköpostin ja 
skannerin käyttöön ja paljon muuta. 

Kysy lisää ja ilmoittaudu kirjastossa tai pu-
helimitse (09) 310 85071. Koko kevään oh-
jelma osoitteessa www.lib.hel.fi/viikki.

Pihlajiston ala-asteen perintei-
sillä pääsiäismarkkinoilla sun-
nuntaina 16.3. kello 11–14 on 

tarjolla elämyksiä ja löytöjä: 
ohjelmaa on arpajaisista puf-
fettiin ja kirpputorista makka-

ranpaistoon. Pihlajiston ala-
asteen vanhemmat ry:n järjes-
tämillä markkinoilla voit myös 

tutustua muihin paikallisiin 
toimijoihin. 
Vapaa pääsy – tervetuloa!

rostaa keskuksen koordinaattori, gero-
nomi Laura Pekkala. Hänelle voi esittää 
myös ehdotuksensa toimintakeskuk-
sen nimeksi sekä ilmoittautua vapaa-
ehtoistyöhön. 

Toimintakeskuksen ovet ovat auki 
omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen 
vapaamuotoisen Tiistaikahvilan aikana 
kello 12–15. Muulloin kannattaa piraut-
taa koordinaattorille, mikäli haluaa tul-
la tutustumaan keskukseen. 

Meno vilkastuu maaliskuussa 6.3. 
alkaen, kun torstaisin kello 13–15 on 
tarjolla monipuolisia tietoiskuja omais-
hoidon aihepiireistä. 

Alzheimer-keskusliitto järjestää 
keskuksessa kerran kuukaudessa Muis-
tineuvolan, seuraavaksi 29.2. ja 28.3. Sil-
loin oman tai läheisensä muistin heik-

Omaishoitajille uusi 
toimintakeskus
Pihlajamäkeen avattiin 
tammikuussa Pohjois-Hel-
singin omaishoidon toimin-
takeskus, jonka tavoitteena 
on edistää omaishoitoper-
heiden hyvinvointia. 
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Pohjois-Helsingin omaishoidon toimintakeskus, Meripihkatie 1. 
Koordinaattori Laura Pekkala, puh. (09) 310 46818, laura.pekkala@hel.fi

Helsingin kaupungin alainen keskus tarjo-
aa omaishoitajille ja heidän kaikenikäisille 
hoidettavilleen asiantuntijapalveluita, ko-
koontumispaikkoja ja virkistystoimintaa. 

Ostoskeskuksen tiloissa sijaitsevan 
keskuksen toiminta rakentuu järjestö-
jen, viranomaisten ja asukkaiden yh-
teistyölle.

- Toimintamme on alkanut verkkai-
sesti, jotta asiasta kiinnostuneet voivat 
esittää toiveita toiminnan sisällöstä, ko-

Puutarha-
neuvontaa 
taloyhtiöille
Kaipaako taloyhtiön piha 

kohennusta? 

Nyt yhtiöt voivat tilata Gardenian kotipuu-
tarhaneuvojan konsultoimaan pihan hoi-
toon liittyvissä asioissa, maksutta. Neuvo-
ja voi tulla esimerkiksi kevät- tai syystalkoi-
siin opastamaan pihakasvien leikkauksissa 
ja muissa hoitotoimissa.

Jos taloyhtiönne on kiinnostunut, 
ottakaa ajoissa yhteyttä Gardenian ko-
tipuutarhaneuvojaan, Eija Keski-Kor-
pela, puh. 045 6345 825. Kahden tun-
nin pituisia neuvontakäyntejä on tar-
jolla vain kymmenelle yhtiölle. Palvelun 
tarjoaa Helsingin kaupungin rakennus-
virasto. 

Vihervuosi 
tuo viikon puistot
Tänä vuonna vietetään Vihervuotta. Sen 
kunniaksi Espoo, Helsinki ja Vantaa esitte-
levät vuoroviikoin yhden puistonsa, “vii-
kon puiston”. Sarjan aloittaa Sinebrychof-
fin puisto 18. helmikuuta. Vihervuoden 
päätökseen, 14. marraskuuta mennessä, 
on esitelty 10 puistoa Espoosta, 18 Helsin-
gistä ja yhdeksän Vantaalta. 

Pihlajamäestä tähän arvokkaa-
seen seuraan on päässyt puistopari 
Kiillepuisto–Vuolukivenpuisto viikolla 
32. Esittelyvuorossa oleva viikon puis-
to merkitään teemavuoden tunnuk-
sella ja puhelinnumerolla, johon soit-
tamalla kuulee puistoon liittyvän tari-
nan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Kesän aikana puistoissa on tapahtu-
mia tai opastettuja puistokävelyitä. 

Kutsu vuosikokoukseen

kenemisestä huolestunut voi testaut-
taa muistinsa maksutta. Muistineuvo-
laan pitää varata aika Alzheimer-kes-
kusliitosta, puh. (09) 310 44 521. Ajan-
varaus toimii maanantaista torstaihin 
kello 9–11. 

Tanja Railo

Esityslista osoitteessa  www.pihlajamaki.info

Palmumarkkinat Pihlajiston ala-asteella

Kevään siivoustalkoot – seuraa kotisivuja ja julisteita!

Koordinaattori Laura Pekkala toi-
vottaa omaishoidosta kiinnostuneet 
tervetulleiksi Tiistaikahvilaan.
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Nuorisoasiainkeskuksen osasto-
päällikkö Kari Naalisvaaran mu-
kaan pihlajamäkeläisten ei tarvit-
se pelätä lähiön nuorisotyön puo-
lesta. 

Helsinkiläisten huolia kuul-
tuaan Naalisvaaran viesti on sel-
vä: paikallinen toiminta jatkuu 
kaikilla alueilla, olivat tilat tule-
vaisuudessa sitten mitkä tahan-
sa. Asukasilloissa närää herättä-

Paikallinen nuorisotyö jatkuu, tilat vielä avoinna
Pihlajamäkeläiset 
ovat olleet huolissaan 
oman nuorisotalonsa 
tulevaisuudesta, sillä 
nuorisoasiainkeskus on 
ryhtynyt uudistamaan 
nuorisotaloverkostoa 
tavoitteena siirtää 
resursseja tilojen 
vuokrista toimintaan.

Kaavaehdotuksesta 
tehtiin kaksi valitusta, joita Helsin-
gin hallinto-oikeus nyt käsittelee. 
Näistä vakavampi koskee hissien 
rakentamista suojeltaviin taloihin.

– Suojelukaava ei estä jälki-
asennushissien rakentamista, 
vaikka sellaisen käsityksen kaa-
vaehdotuksesta on saattanut 
saada, aluearkkitehti Taru Tyy-

nilä sanoo.
Kaupunginhallitus antoi 

4.2. hallinto-oikeudelle lausun-
non, jonka mukaan valitukset tu-
lisi hylätä aiheettomina ja perus-
teettomina. Hallinto-oikeus an-
taa päätöksensä asiassa myö-
hemmin tänä vuonna.

– Tavoitteena on saada kaa-
va heti voimaan niiltä osin, kuin 

Pihlajamäen 
suojelu etenee
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 
26.9.2007 asemakaavan muutosehdotuksen, 
joka tullessaan voimaan suojelee Pihlajamäen 
1960-luvulla rakennetun kokonaisuuden.

Pihlajamäen suojeltaviin rakennuksiin kuuluu myös Esko Korhosen ja Sulo Savolaisen suunnittele-
ma lamellitalo Maasälväntiellä.
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valituksia ei ole tehty. Näin pääs-
täisiin nopeammin kehittämään 
ostaria ja sen liikennejärjestelyjä, 
Taru kertoo.

Valitukset koskevat pohjoi-
sia Rapakivenkujan kortteleita, 
missä kaava tulisi voimaan vas-
ta hallinto-oikeuden päätösten 
jälkeen.

Kaupunginhallituk-
sen lausuntoon perusteluineen 
löytyy suora linkki Pihlajamäen ko-
tisivuilta www.pihlajamaki.info.

Päivi Seikkula 

neet suunnitelmat suurista alu-
eellisista toimintakeskuksista on 
siirretty tulevaisuuteen.

Nutalla  
kosteusvaurioita

Ostarin vieressä sijaitsevan nuo-
risotalon tulevaisuudesta Naalis-
vaara ei sen sijaan uskalla luvata 
vielä mitään. Tuoreimpana huo-
len aiheena ovat talosta löytyneet 
kosteusvauriot, joiden vakavuutta 
tutkitaan parhaillaan. 

Yksistään kosteusvaurioiden 
takia ei nuorisotaloa olla kuiten-
kaan hylkäämässä.

– Kyseessä on kohtalaisen uu-
si talo, joten eiköhän se kuntoon 
saada. Talon sulkeminen korja-
usten ajaksi on silti mahdollista, 
Naalisvaara toteaa. 

Uusia asukasiltoja 
tulossa

Aiemmista suunnitelmista poike-
ten Koillis-Helsingin nuorisotilo-

jen tulevaisuudesta ei jätetäkään 
esitystä nuorisolautakunnalle vie-
lä alkuvuodesta. 

Koillisen nuorisotiloja poh-
ditaan samaan aikaan itäisen 
ja kaakkoisen Helsingin kanssa. 
Selvitys valmistunee huhtikuus-
sa. Ennen kuin lopullinen esitys 
annetaan lautakunnalle, järjeste-
tään vielä uusia asukasiltoja 

– Suurena haasteena tässä 
selvityksessä on, että jos jostakin 
talosta päätetään luopua, meil-
lä pitää olla selkeä näkemys siitä, 
miten sillä alueella toimimme, eli 
mihin perustetaan toimintapiste 
ja missä työtä jatketaan. 

– Yksi luonnollinen partneri 
olisi koulu omine tiloineen, sil-
lä sieltä ensisijaiset asiakkaam-
me eli nuoret joka tapauksessa 
tulevat. Myös leikkipuistot, talo-
yhtiöiden kerhotilat ja kaupalliset 
urheilulaitokset saattaisivat tulla 
kyseeseen, Naalisvaara pohtii.  

Tuomas TyörinojaKeskittymisharjoituksia. Maanantai-illan bilismatsi nuorisotalolla.

Kuva Riitta Sivonen

Grenoblen kilpailu oli erittäin jännittävä lop-
puun saakka. Hopeaa saanut hollannitar hä-
visi vain 0,3 sekuntia. 

– Oli se aikamoinen kokemus. Sata met-
riä ennen hollantilaisen maaliintuloa oli 
vielä epäselvää, kuinka kisassa käy. Kun hä-
nen aikansa sitten räpsähti tulostaululle, 
tiesin voittaneeni, Kaija kuvailee kilpaa.

Mäestä mäkeen

Olympiadin kuluttua eli vuonna 1972 huip-
pu-urheilu-uransa jo päättänyt Kaija muut-
ti Kannelmäestä Pihlajamäkeen. Eikä hänellä 
ole haluja muuttaa pois.

– Täällä on erinomaiset liikuntamahdol-
lisuudet ja upeaa luontoa, Kaija kehuu. 

Kaija käy sauvakävelemässä ja hiihtäisi 

mielellään – pertsaa – jos olisi lunta. Luis-
telemassa Kaija on käynyt viimeksi kolmi-
sen vuotta sitten.

– Luistimet ovat menneet vanhoiksi, ne 
ovat jo loppuun teroitetut ja tiukasti is-
tuneet nahkaiset kenkäosatkin ovat näin 
vanhemmiten käyneet pieniksi, Kaija se-
littää. 

Luonnonjäiltä tekojäille

– Kun minä -50-60-luvun vaihteessa aloittelin 
lajia, kävimme aina loppusyksyisin etsimässä 
jäätä ympäri pääkaupunkiseutua. Kuusijärvi 
jäätyi yleensä varhain, joten siellä pääsimme 
harjoittelemaan, Kaija muistelee. 

Kaijan sydäntä lämmittää Pekka Kos-
kelan viime marraskuussa luistelema 1 000 

metrin maailmanennätys.
– Se on aivan upea saavutus! Etenkin, 

kun ottaa huomioon, kuinka paljon me ny-
kyään annamme muille luistelumaille ta-
soitusta harjoitusolosuhteissamme. Säät 
ovat lämmenneet, vettä sataa usein ja tuuli 
on riesana. Sitä kauan kaivattua luistelu-
hallia todella tarvittaisiin, Kaija sanoo.

– On ihan väärä asenne, että suomalai-
nen ei muka voisi tällaisessa lajissa menes-
tyä, Kaija toteaa napakasti. 

Ja pakkohan sitä on uskoa, kokemuk-
sen ääntä. Onhan Kaijalla sen kuuluisan 
kullan lisäksi kaksi olympiahopeaa ja yksi 
pronssi, lukuisia arvokisojen pistesijoja se-
kä kotimaisia mestaruuksia ja ennätyksiä.

Riitta Sivonen

Kulta-Kaijan kulta täytti 40 vuotta
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Kulta-Kaija pelasti Suomen maineen Grenoblen 1968 
olympialaisissa tuomalla kisojen ainoan kultamitalin. Kuva 
Innsbrugista vuoden 1964 olympialaisista, missä Kaija 
luisteli hopean ja pronssin.

Sunnuntaina 10.2. tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun Kaija Mustonen voitti 1 500 metrin pikaluistelun olym-
piakultaa Grenoblen olympialaisissa 1968.  Hän ei ole antanut haastatteluja pitkään aikaan, 
mutta lähiölehden pyyntöön hän suostui –  rakkaudesta lajiin.

Kevään siivoustalkoot – seuraa kotisivuja ja julisteita!
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Puurojuhla veti 13.12. 
nuorisotalon salin 
tupaten täyteen väkeä. 
Juhlaväen keskellä 
Pihlajamäki-viirillä 
muistettiin eläkkeelle 
siirtyneitä päväkodin-
johtajia Pipsa Rusamaa 
(vas) ja Tarja-Leena 
Artimoa, joita kiitettiin 
Pihlajamäen lasten hy-
väksi tehdystä upeasta 
työstä. 

Helsingin Uusi yhteis-
koulu aloitti toimintansa 
Kruununhaassa ja muutti 
Pihlajamäkeen vuonna 1967. 
Sen osoite on Lucina Hagma-
nin polku 5. Rehtori Jukka 
Hirvonen, kuka oli Lucina 
Hagman? 

– Hän oli koulumme perustaja. 
Hagman oli merkittävä vaikutta-
ja 1900-luvun vaihteen Suomes-
sa. Hän mm. perusti Marttaliiton 
ja Naisasialiitto Unionin sekä toi-
mi kansanedustajana ensimmäi-
sessä vapailla vaaleilla valitussa 
eduskunnassa 1907 alkaen. 

– Lucina Hagman oli myös 
mukana perustamassa Suoma-
laista yhteiskoulua (SYK) ja siis 
tätä kouluamme, joka on nimel-
tään Helsingin Uusi yhteiskoulu 
erotukseksi ”vanhasta yhteiskou-
lusta” eli SYKistä. Muita yhteis-
kouluja ei tuolloin 1800-luvun 
lopulla Helsingissä ollut. 

Uusi yhteiskoulu on yksi-
tyinen sopimuskoulu. Miten 
yläasteelle ja lukioon voi 
hakea?

– Lähialueiden lapset pääse-
vät peruskouluun ilmoittautu-
malla, sillä koulu toimii Pihlaja-
mäen, Pihlajiston ja Savelan lä-
hikouluna. Painotettuun opetuk-
seen valitaan oppilaat soveltu-
vuuskokeella. 

– Myös lukion yleislinjalle hae-
taan tavanomaiseen tapaan: en-
simmäiseksi vaihtoehdoksi luki-
omme ja sisäänpääsy onnistuu, 
jos keskiarvo on riittävän korkea. 
Kirjallisuuslinjalle valittavilta kat-
sotaan lisäksi äidinkielen ja kir-
jallisuuden numeroa. Kristilliselle 
linjalle hakevat haastatellaan.

Yläasteella on englantiin, 
kuvataiteeseen ja matema-
tiikkaan painottuvat luokat. 
Kuinka suosittuja nämä 
ovat?

– Hakijamäärät vaihtelevat 
vuosittain. Suuri osa pääsee 
hakemilleen luokille, mutta jo-
ka vuosi on osa oppilaista kar-
siutuuu. Eniten hakijoita on ol-
lut kuvataideluokalle. Matema-
tiikkaluokalle olisi voinut hakea 
useampikin.

Lukiossa on sekä kirjal-
lisuuslinja että kristillinen 
linja. Miten niillä opiskelu 
eroaa tavallisesta lukio-opis-
kelusta?

– Kirjallisuuslinjalla voi kuu-
den pakollisen äidinkielen kurs-
sin lisäksi valita jopa yhdeksän li-
säkurssia. Näistä tärkein on tors-
tain seminaari eli ”semppa”, jos-
sa linjalaiset kokoontuvat naut-
timaan teestä ja kirjallisuudesta. 
Sempan ohjelmaan kuuluu myös 
erilaisia vierailuja, vierailijoita ja 
tapahtumia. 

– Kristillisen linjan kurssit sy-
ventävät uskonnon oppimäärää 
mm. raamattukursseilla. Linjal-
la on myös yhteistä toimintaa 
kuten aamuhartaudet, vierailut 
ja muut oppilaiden itse suun-
nittelemat ja toteuttamat tilai-
suudet.

Viime aikoina kouluraken-
nusta on remontoitu tihe-
ään. Miksi?

– Koulussa on toteutettu kat-
tava perusparannus, jonka yhte-
ydessä on uusittu mm. katot, ik-
kunat, sähköt, ilmastointi, valais-
tus ja kalusteet. Voi sanoa, että 

hyväkuntoisia betonirakenteita 
ja viemäreitä lukuunottamatta 
koko koulu on rakennettu uu-
siksi. Koko talotekniikka toimii 
tietokoneohjauksella. 

– Hyväkuntoinen ja hyvin va-
rustettu koulumme on moder-
ni oppimisympäristö lukukame-
roineen ja videotykkeineen. Näin 
kaikki oppilaat saavat parhain-
ta tukea oppimiselleen. Koulus-
sa on myös hissit liikkumisrajoit-

teisia varten.

Paljonko oppilaita kou-
lussa on?

– Nyt oppilaita on peruskou-
lussa hiukan alle 300. Oppilas-
määrä saattaa hieman laskea, 
sillä luovumme kymppiluokasta. 
Lukion yli 250 opiskelijaa kasva-
nee lähemmäksi kolmeasataa. 
Tämän enempään koulussa ei ole 
oikeastaan tilaa, jos haluamme 

pitää kiinni siitä, että koulupäi-
vä päättyy usein jo 13.45.

Helsingin Uusi yhteiskou-
lu sijaitsee Pihlajamäen hii-
denkirnujen läheisyydessä. 
Koulunne on kirnujen kum-
mi. Miten se näkyy opetus-
suunnitelmissa?

– Kummitoiminta on ollut 
hiukan taka-alalla viime vuo-
sina. Täytyy miettiä, miten voi-

simme hyödyntää tuota ainut-
laatuista kohdetta koulutyös-
sämme. Olemme kummi myös 
Viikki–Vanhankaupunginlah-
den kosteikolle, joten luonnon-
tieteellistäkin erikoisuutta kou-
lustamme löytyy.

Vesa Koskela,  
Päivi Seikkula 

Rakkaalla lapsella on monta nimeä

Uusi yhteiskoulu, ”Huikka”, on yksi 1960-luvun Pihlajamäen suojelukohteita. – Koulu on remonttien jäljiltä tip-top kunnossa, 
rehtori Jukka Hirvonen kertoo.

Kuva Riitta Sivonen

UYK, HUYK, Huikka
Haastattelu

Ketokivenkaari, entinen La-
tokartanontie, oli ennen van-
ha nuppukivin päällystetty 
tykkitie. Aikojen kuluessa se 
rappeutui huonokuntoiseksi 
maantieksi, jolla ei ollut jalka-
käytäviä.

Vuonna 2002 tie uusit-
tiin perusteellisesti ja pienta-
reet varustettiin istutuksin. 
Tien toiselle laidalle raken-
nettiin erotellut pyörätie ja 
jalkakäytävä, toiselle laidalle 
jalkakäytävä. Ketokivenkaari 
onkin nyt tärkeä osa kevyen 
liikenteen verkostoa koillises-
sa Helsingissä.

Vanhan tien varrella oli 

jykevä graniittinen kilomet-
ripylväs lähellä Viikkiin vie-
vää jalankulku- ja pyöräily-
tunnelia. Tuon historiallisen 
Latokartanontiehen liittyvän 
jäänteen kaupunki aikoi säi-
lyttää muistomerkkinä ja ym-
päröidä nuppukivellä. 

Pylväs kuitenkin kato-
si salaperäisesti kesken tien 
rakennustöiden ja Pihlaja-
mäki jäi ilman tätä muisto-
merkkiä. Hyvä tietyö ei saa-
nut pistettä iin päälle. 

Koristaneekohan uljas 
pylväs nyt jonkun puutar-
haa?

Eero Helkkula

Pihlajamäen kirkossa 
6.12. järjestetyillä 
kansalaispäivällisillä 
juhlan kohteena olivat 
90-vuotias Suomi ja 
45-vuotias Pihlajamäki. 
Koko juhla järjestettiin 
pihlajamäkeläisin 
vapaaehtoisvoimin. 

Maasälvän 
leikkipuistossa 
vietettiin laskiais-
tiistaina perinteis-
tä laskiaisriehaa. 
Illan suosikkikin 
oli perinteinen, 
nimittäin vanha 
kunnon hevos-
kyyti. Tapahtu-
massa touhusi 
yli 400 lasta ja 
aikuista.

Kadonneen kilometri-
pylvään arvoitus
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Kuva Päivi Seikkula



LÄHIÖLEHTI   1/2008 �www.pihlajamaki.info

Oleniukselle suuntaavat niin puu-
tarhan- tai metsänhoidon ammat-
tilaiset kuin omalla tontillaan puu-
hailevat yksityiset asiakkaatkin. 

– Vapaa-ajan sahaaminen on 
kasvussa ja myös puistopuoli on 
menossa ylöspäin, metsäpuoli 
sen sijaan on laskussa, liikkeen 
vetäjä Kenneth Olenius kuvailee 
alan trendejä.

– Nykyään pitää olla koneet 
kaikkiin töihin, lumilingoista leh-
tipuhaltimiin. Alan isot toimijat 
hakevat kilpailukykyä paremmal-
la tehokkuudella, yksityiset apua 
raskaimpiin töihin.

Tehokasta 
tilankäyttöä

Yritys muutti vuonna 1984 Käpy-
lästä Pihlajamäkeen isompiin tiloi-
hin. Koneliike on vallannut Maa-

OLENiuKSEN KONELiiKE

Kun peukalo ei enää riitä
Oleniuksen koneliike on viherpeukalon paratiisi, 
ainakin mitä tulee puutarhanhoidon järeämpään 
kalustoon. Ja miksi tyytyä puutarhaan, kun hoito-
työt voi laajentaa metsiin ja kiinteistöille. Ottaisin 
ruohonleikkurin, moottorisahan, lumilingon, 
lehtipuhaltimen, peräkärryn …

asutti jonkin aikaa räjähdys- ja 
rakennusliike.

– RR-palvelu ehti louhia talon 
alle suuret tilat räjähteitä varten 
ja saunatilatkin tuonne kellariin 
oli suunniteltu. Kun yritys muut-
ti pois, me levittäydyimme koko 
kiinteistöön. 

Talon uumeniin mahtuu us-
komaton määrä tiukkaan pakat-
tua ja parkkeerattua tavaraa, jos-
ta osa ajetaan aamulla ulos ja il-
lalla taas takaisin sisälle. Osak-

si paremmin näytille, osaksi sik-
si, että asiakkaat mahtuisivat si-
sälle.

Tuttu ja 
turvallinen

Kenneth Olennius ryhtyi vetämään 
isänsä perustamaa firmaa vuonna 
1997. Nyt yritys työllistää kahdek-
san henkeä ja sen liikevaihto on 2–
3 miljoonaa euroa vuodessa. 

Kaluston myynnin lisäksi 
Olenius korjaa ja huoltaa konei-
ta sekä myy niihin varaosia. Tär-
keimpiä asiakkaita ovat kaupunki, 
kiinteistöhuoltoyritykset ja seu-
rakunnat. 

– Olemme olleet niin pitkään 
alalla ja tässä samassa paikassa, 
että meidät tunnetaan ja löyde-
tään hyvin. 

Kenneth Olenius, Antti Erk-
kilä, Kimmo Olenius ja Jani 
Peitsoma edustavat puolta 
Oleniuksen koneliikkeen 
henkilökunnasta.

Yritys

Ympäristöä 
ymmärtäen

Oleniuksen myymissä koneissa 
”uusinta uutta” on ympäristöystä-
vällisyys: laitteet uudistuvat pääs-
tösäännösten vuoksi tiuhaan tah-
tiin. Tänä vuonna määräykset kiris-
tyvät taas.

–  On ymmärrettävää, että tä-
hän suuntaan mennään. Tunnin 
ajelu vanhalla ruohonleikkurilla 
tuottaa päästöjä saman verran 
kuin 800 kilometrin ajo uudeh-
kolla autolla – ja Suomessa on 
noin miljoona ruohonleikkuria, 
Kenneth muistuttaa. 

Koneliikekin toimii ympäris-
töystävällisesti. Se on kannatta-
vaa, sillä jatkojalostajat hakevat 
yrityksen tuottaman jätteen, ku-

ten vanhat akut, öljyn ja metal-
liromun. 

Ilmastonmuutos vaikut-
taa konekauppaan toisin: lumi-
linkoja kaupattiin tänä talvena 
vain vähän. 

Pihlajamäen yrityksiä esit-
televä juttusarja on edennyt 
Salaattisiskoista Vaten ja Paita-
myllyn kautta Oleniukselle. Min-
ne seuraavaksi?

– Kesää kohtihan tässä men-
nään ja pitäisi hankkia uudet au-
rinkolasit. Löytyisiköhän siltä 
postin viereiseltä optikolta so-
pivat, Kenneth pohtii.

Toimittaja kääntää tähtäi-
mensä optikon suuntaan. Siitä 
toukokuun lähiölehdessä.

Teksti ja kuva: 
Ri itta Sivonen

sälväntien päässä sijaitsevan ra-
kennuksen vähitellen kokonaan 
omaan käyttöönsä. 

Oleniuksen kanssa taloa 

Kutsu 
ystävät syömään

Palvelemme ma-pe 7-21, la 7-18.

Pihlajamäki, Meripihkantie 3, p. 010 76 62650

Voimassa to-la 14.-16.2.

795HK
Naudan
paistipala
n. 800 g
kg

Voimassa helmikuun

Lue lisää: www.ruokamaailma.fi

noin 800 g naudan paistia 
6–7 viipaletta pekonia 

öljyä 
8 pikkusipulia 
1 rs (200 g) tuoreita herkkusieniä 

suolaa ja rouhittua 
mustapippuria 

3 rkl vehnäjauhoja 
4 dl vettä 
3 dl punaviiniä 
3 rkl tomaattisosetta 
2–3 porkkanaa 
1 laakerinlehti 
2 valkosipulinkynttä 
1/2–1 tl timjamia
Kuutioi liha ja suikaloi pekoni. Puhdista 
ja halkaise sienet. Ruskista lihat parissa 
erässä. Huuhtele pannu ja ota liemi tal-
teen. Siirrä lihat pataan. Mausta ja lisää 
jauhot. Sekoita joukkoon neste ja to-
maattisose. Hauduta n. 30 min. Ruskista 
pekoni, sienet ja sipulit.  Lisää loput ai-
neet pataan. Hauduta noin 30 min.

Burgundinpata
(6 annosta)



Viime aikoina olen usein 
törmännyt keskuste-
luun juniorijalkapallon 
kustannusten räjähdys-
mäisestä kasvusta. Onko 
jalkapallosta tulossa vain 
rikkaiden lasten tem-
mellyskenttä? Kulujen 
nousun suurimpia syitä 
ovat olleet kalliit talvihar-
joittelutunnit ja ohjaajien 
palkkiot. 

Jostain kumman syystä 
nämä kaksi asiaa ovat juuri 
niitä, minkä perään jalka-
palloväki on vuosikausia 
itkenyt. Mistä saataisiin 
kunnon olosuhteet ympäri 
vuoden pelaamiselle? Mistä 
saataisiin päteviä, aidosti in-
nostuneita valmentajia? Nyt 
kun näitä on putkahtanut 
ilmoille, niin käytöstä ei sit-
ten taidetakaan olla valmiita 
maksamaan.

Kaikki vanhemmat eivät 
ole mitään seduja tai kimejä. 
Mutta mikä olisi järkeväm-
pää ja palkitsevampaa raho-
jen tuhlausta kuin omien 
lasten harrastustoiminta? 
Varsinkin jos ne vekarat vie-
lä tykkäävät siitä touhusta. 

Itsekin muistan ekat 
pihapelit naapurin veljesten 
kanssa, ekat oikeat treenit 
Pihlajamäen Wembleyl-
lä, sen ekan maalin suurin 
piirtein kolmen vuoden 
pelaamisen jälkeen, maalin 
aiheuttaman hymyn faijan 
naamalla, ne kolme omaa 
maalia jotka tuli tehtyä 15-
vuotiaana kahden viikon 

aikana, ne kaikki mokatut 
rankkarit. 

Kaikki nämä ja paljon 
muitakin muistoja sain, 
koska vanhempani antoivat 
minun harrastaa sitä mitä 
halusin ja missä viihdyin.  

Miksikö muistan niin 
hyvin? Ehkä siksi, että 
tannoin tuli taas tehtyä 
junnuaikojen pelikave-
reiden kanssa jo perintei-
seksi käynyt vuosittainen 
etelänmatka sinikeltaisten 
valtakuntaan. Silloin nämä 
samat muistot käytiin läpi 
uudestaan ja uudestaan. Ja 
ensi vuonna ne taitavat taas 
tulla esille, viimeistään sau-
nan lauteilla. 

Luodaan myös nykyi-
sen sukupolven junioreille 
lisää tunteikkaita muistoja. 
Tsemppiä vanhemmat lap-
sienne harrastuksien eteen 

– laitetaan talkoohenki taas 
kukoistamaan! 

Teemu Jaronen

Pelannut jalkapallon miesten 

5.divisioonassa ja voittanut 

oman joukkueen maali-

kuninkuuden vuonna 1995.

Jälkipelinrakentaja

Hukkaanheitettyä rahaa? 

Jäikö jotain sanomatta? 
Keskustelua aiheesta voi jatkaa osoitteessa 
www.pihlajamaki.info.

     PK-35 etsii futaajia
Pihlajamäessä ja Myllypurossa junnuryhmiä valmentava 
jalkapalloseura PK-35 etsii uusia pelaajia!

Poikien -93 ja -95 kakkosjoukkueet sekä tyttöjen kolme ikäluokkaa, -98, 
-99 sekä -00-01, ottavat vastaan uusia voimia. 

Tyttöjen joukkueeseen mahtuu mukaan, vaikkei olisi aiemmin 
pelannut jalkapalloa. Lajia saa kokeilla kuukauden maksutta. Talvisin 
harjoitellaan sisällä kuplahalleissa.

Huhti–toukokuun vaihteessa pyörähtää käyntiin PK-35:n pe-
rinteinen nappulasarja. Tänä vuonna se järjestetään Pihlajamäes-
sä, Myllypurossa sekä Viikissä ikäluokille -01-03.

Lisätietoja www.pihlajamaki.infon uutisissa.
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Rakennusvirasto täytti viime kesä-
nä parikin palvelusväkemme har-
rasta toivetta: Ensin Maasälvän 
koirapuistosta, eli Rekkulasta, kaa-
detiin puita ja sinne saatiin ihan 
vaan pyytämällä sellainen hie-
no pöytä-penkki-yhdistelmä, jo-
ka koirain vinkkelistä näyttää ihan 
hirsimökiltä. Onhan se hianoo ja 
meidänkin etumme mukaista, että 
henkilökunta viihtyy Rekkulassa. 

Mut niiden uudet toiveet on 
alkanu kuulostaa vähä huoles-
tuttavilta. Pitäis  
saada grilli-  
 
 
 

ja sadekatos, jääkaappi, vesipis-
te, bajamaja ja koiravapaa lounge 
stereoineen henkilökunnan käyt-
töön. Toivottavasti viraston väki 
pysyy lujana näiden vaatimusten 
edessä. Tuollaisten luontaisetu-
jen myötä henkilökunta alkaa 
viihtyä Rekkulassa niin hyvin, et-
tä jättää meidät koirat kotiin!

Palvelusväki on ollut muu-
tenkin aktiivista. Metsureiden jäl-
jet siivottiin Rekkulassa talkoilla, 

mutta kolmannen kivituhkaka-
san kohdalla voi-

mat loppui-
vat kesken. 
Jee! Me saa-
tiin kukkula! 
Loppukesällä 

iltojen pime-
tessä oli oikein 
tunnelmallista 
ja romanttista, 

kun Rekkulaa 
ympäröivistä 

valoista oli suurin osa rikki. Ikä-
väksemme ne korjattiin, kun hen-
kilökunta niistä porukalla pom-
mitti Helsingin Energiaa. 

Suuret mutapainikarnevaalit 
Rekkulassa ovat olleet oikein ra-
pariemukkaat ja kestäneet mon-
ta kuukautta. Välillä on käyty 
uimassa futiskuplan viereises-
sä Kuplapuistossa. Siellähän on 
sellainen pitkä ja syvä uimara-
ta, johon sikäläisten vakirekku-
jen henkilökunta talkosi kesällä 
oikein hyvän hiekkapohjan. 

Näin pikkupakkasten tullen 
siellä onnistuu myös avantouin-
ti. Et sikäli me koirat ollaan pa-
remmassa asemassa kuin ihmis-
pihlajamäkeläiset, jotka ovat ki-
nunneet kaupungilta uimahallia 
jo ainakin 35 vuotta!

Kuplapuiston suosittuun 
viihdeuimalaan ilmeisesti pyrki 
myös se yks mäyräköira, joka vii-
me syksynä onnistui karkaamaan 

täältä meidän Rekkulan pienten 
puolen verkkoaidan alta. Se eh-
ti kirmaamaan vallan hiidenkir-
nuille saakka. Onneksi se löysi 
tiensä takaisin; karseita juttuja 
on mäyräkoiran raadoista kuul-
tu. Miten niille just aina käykin 
niin köpelösti? 

Rakennusvirastosta ei osat-
tu vielä sanoa, millaisiin Rekkulan 
korjauksiin rahat riittävät, mutta 
meidän mielestä mutapaini ja ui-
minen on just nastaa eikä koiran-
reikien tukkimisellakaan ole mi-
tään kiirettä. Sehän on sitä paitsi 
nykyaikaa, langaton verkko.

Yks juttu meitä harmittaa: 
Pihlajamäkeen on rakennettu 
taas yhdet koiraepäystävälliset 
portaat, ne Kiillekuja 3:n ja 4:n 
välistä Pihlajistoon laskeutuvat. 
Rautaritilät sattuu tassuihin ei-
kä porrasviertäkään pääse kulke-
maan! Hau!

Rekkulasta raikaa
Tämän lähiölehden toimitussihteeri on innokas palstaviljelijä. Ilmeisesti viime vuoden palstasato oli 
tosi hyvä, kun siitä vielä näin talven tuiskeessa riittää millimetrejä meille Rekkulan rekuillekin.

Ostarille uusi ruokaravintola
Kyllä, sitkeät huhut pitävät paikkansa. Ostoskeskukseen JuWen tilalle tulee 
ruokaravintola! Hankkeen takana oleva yrittäjä Pekka Rantakari vahvistaa, 
että anniskelupaikkaa täysremontoidaan lounas- ja ruokapaikaksi. Ravin-
toloitsijana toimii Minna Korhonen.  

Ralliksi nimetty ravintola avaa ovensa helmi–maaliskuussa. Tar-
kasta menusta ei ole tietoa, paitsi että muutakin kuin pizzaa listalta 
löytyy. Ravintolaan tehdään lasten nurkkaus, joten ainakin päiväs-
aikaan siellä voi asioida koko perheen voimin. Iltaisin uudessa ravin-
tolassa soivat tanssirallit. 
         Tanja Railo

Lisää Rekkulajuttuja ”Ansa & Tauno – eletään kuin elokuvissa”  -blogisssa, 

osoitteessa http://taunoansa.blogspot.com
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Kalliolan setlementti jatkaa alu-
eella edelleen kumppanina ja tuo 
yhdyskuntatyöhön laajaa kansa-
laistoiminnan näkökulmaa. Myös 
Kalliolan setlementin kurssit ja ver-
kostot jatkavat entiseen tapaan. 

Viime vuosi osoitti, että pih-
lajamäkeläisissä on potentiaalia 
vaikka mihin. Olen saanut naut-
tia vahvasta me-hengestä työs-
kennellessäni eri ikäisten kanssa. 
Yhdessä tekeminen on näyttäy-
tynyt huippuhienojen tapahtumi-
en ja juhlien järjestämisenä sekä 
lähiöaseman asukastoiminnan 
kehittämisenä, kiitos aktiivisten 
vapaaehtoisten.

Vapaaehtoistyö on arvokas-
ta niin itselle kuin ympäristöllekin. 
Se antaa parhaimmillaan elämäl-
le mielekkyyttä, rakentaa positii-
vista yhteisöllisyyttä ja vahvistaa 
yksittäisen asukkaan tarpeellisuu-
den tunnetta ja onnistumisen iloa 

– ”Me tehtiin se!”.

Menneitä ja tulevia  
tapahtumia

Itsenäisyyspäivän kunniaksi jär-
jestetyt Kansalaispäivälliset oli-
vat oiva esimerkki eri ikäluokkien 
toiminnasta yhdessä. Toistakym-
mentä 23–79-vuotiasta pihlajamä-
keläistä tarjosi alueen ikäväestölle 

ikimuistoisen juhlan ruokineen, pu-
heineen ja musiikkiesityksineen. 
Juhlien muistelu kuvien kera on 
kantanut hyvää mieltä tämänkin 
vuoden puolelle. 

Myös tulevan kesän Pihlajamä-
ki goes Blues -tapahtuman esiin-
tyjät on lyöty lukkoon. Musatiimi 
aloittaa nyt talkootyöläisten rek-
rytoinnin. Innokkaita jauhopeuka-
loita tarvitaan erityisesti kahvilaan, 
talkootyöläisten sekä esiintyjien 
muonitustyöhön. Vapaaehtoisia 
tarvitaan myös arpajaispalkinto-
jen keräykseen ja arpamyyntiin. 
Jokaiselle löytyy varmasti jotain. 
Mitä enemmän meitä on, sitä vä-
hemmän kaatuu työtä kenenkään 
niskaan. Jos olet kiinnostunut, 
voit olla yhteydessä minuun.

Turvallisia aikuisia ja  
tekemistä nuorille

Yhdyskuntatyö ei ole vain juhlien 
ja tapahtumien järjestämistä, vaan 
on pystyttävä reagoimaan myös 
erilaisiin tarpeisiin ja toiveisiin, joi-
ta asukkailta ja alueen muilta toi-
mijoilta tulee. Tällaista tarpeeseen 
tullutta toimintaa on muun muas-
sa Kalliolan nuorten Iltaleksu 9–12-
vuotiaille. Jo muutama ilta ohjattua 
toimintaa viikoittain on ollut tälle 
ikäluokalle kultaakin arvokkaam-

paa. Maanantai- ja torstai-iltaisin 
leikkipuisto Maasälpään on löytä-
nyt toistakymmentä Pihlajamäen 
ja Pihlajiston varhaisnuorta. Turval-
liset aikuiset ja mahdollisuus har-
rastaa ja viettää aikaa lähellä kotia 
on kaikessa yksinkertaisuudes-
saan parasta mahdollista ennalta-
ehkäisevää toimintaa. Sitä lapset 
ja nuoret tarvitsevat kasvaakseen 
eheiksi aikuisiksi – riittävän hyvää 
vanhemmuutta unohtamatta. 

Myös Puutu Nyt -hankkeen 
toiminta, jossa korostuu yhtei-
nen ymmärrys ja toimintatapa, 
on vahva näyttö vastuunotosta 
ja yhteisöllisyydestä. Hanke on 
viime syksyn ja alkuvuoden aika-
na levittänyt alueelle julisteita, joil-
la herätellään yritysten ja meidän 
aikuisten vastuuta alkoholin välit-
tämisestä alaikäisille.

Tullaan tutuiksi

Pihlajamäen aluetyön tavoitteena 
on osaltaan olla vaikuttamassa 
positiivisesti asukkaiden viihtyi-
syyteen ja turvallisuuteen. Yh-
teiskunnasta on tullut kiireinen ja 
tuottavuuteen tähtäävä. Arjen pie-
net, merkitykselliset asiat tuntuvat 
jäävän taka-alalle, ja moni kärsii 
yksinäisyydestä. Pihlajamäen alue-
työ tekeekin läheisesti yhteistyötä 
myös Malmin toimintakeskuksen 
kanssa. Näin mahdollistamme 
monipuolisen yhdessäolon ja teke-

misen erilaisten ihmisten kesken yli 
aluerajojen. Yhteinen asukasmat-
ka Valamon luostariin on kevään 
ensimmäinen yhteistyöprojekti. 

Uskon, että pienillä asioilla ja 
teoilla, tuttuuden ja yhteisöllisyy-
den kasvamisella on myönteinen 
vaikutus ihmisten hyvinvointiin. 
Pihlajamäen omilta kotisivuilta 
www.pihlajamaki.info löydät lä-
hiöaseman linkin, josta löydät tie-
toa toiminnastamme.

Hyvää alkanutta vuotta!
Yhdyskuntatyöntekijänne Sini

Yhdessä tehden uuteen vuoteen

sini.heino-mouhu@hel.fi, 

p. (09) 310 69960 / 040 334 7415 (virka-aikana)

Pihlajamäki  
goes Blues teh-

dään talkooporu-
kalla. Onnistuneen 

tapahtuman jäl-
keen on helppo 

hymyillä.

– Senioreiden opastaminen oma-
ehtoiseen liikuntaan on jo pi-
dempään ollut liikuntaviraston 
tavoitteena, sillä väestö ikääntyy, 
tarkentaa liikunnanohjausosas-
ton päällikkö Tarja Loikkanen lii-
kuntavirastosta.

Itä- ja Koillis-Helsingissä asuu 
runsaasti ikääntyviä kaupunkilai-
sia, joita on saatu liikunnan pa-
riin etenkin lähiöliikunnan avulla. 
Lähiöliikunta on tarjonnut ohjat-
tua liikuntaa ja kursseja jo kym-
menen vuoden ajan. Lähiöliikunta 
on edullista, 12 euron lähiöliikun-
tapassilla voi liikkua koko kauden 
ja osallistua rajoituksetta lähiölii-
kunnan tunneille, joskin retket ja 
kurssit maksavat erikseen.

– Ohjatut liikuntatunnit ovat 
suosittuja toki koko väestön kes-
kuudessa, mutta etenkin lähiölii-
kuntaan pääsevät muun muassa 
seniorit helposti osallistumaan. 
Tunnit järjestetään yleensä päi-
väsaikaan lähellä kotia, Loikka-
nen kertoo. 

Yhteistyön nimeen vannova 
Loikkanen korostaa, että liikun-
tavirasto tekee tiivistä yhteistyötä 
kaupungin eri virastojen ja urhei-
luseurojen kanssa, jotta asuk-
kaille voitaisiin tarjota riittävästi 
tasokkaita liikuntapalveluita. Ur-
heiluseurojen tukemisessa tärke-
ää on etenkin lasten ja nuorten 
liikunnan edistäminen. 

Lähiöliikunta on 
liikuntaa lähellä kotia

Mari-Anne Aronen

Omaehtoinen liikunta antaa paitsi hyvää mieltä, myös 
jaksamista arkipäivään. Helsingin liikuntavirastolle kaupun-
kilaisten kannustaminen itsenäiseen liikkumiseen on tärkeää 
myös siksi, että suurten ikäluokkien vanhetessa liikunnanoh-
jausta ei välttämättä kyetä tarjoamaan kaikille halukkaille. 
Tänä vuonna Helsingin lähiöprojekti on yhdessä liikuntaviras-
ton kanssa ottanut seniorit tärkeäksi kohderyhmäksi.

FakTaa

Lähiöliikuntaa järjestetään 
Haagassa, Jakomäessä, Kon-
tulassa, Malmilla, Maunulassa, 
Myllypurossa, Pihlajamäessä 
ja Tapulikaupungissa.

Lähiöliikunta 2007, 
koko kaupunki:
Käyntikertoja:  68 000
Asiakkaita:  22 000

Liikunnanohjausosaston päällik-
kö Tarja Loikkanen ehtii itsekin 
jumppaan.
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Koulut ja palvelutalot  
hyvinä liikuntatiloina 

Lähiöliikunta tuo helpotusta myös 
niille alueille, joissa ei ole varsinai-
sia liikuntatiloja. Liikuntatilojen 
vähyys joillakin alueilla, kuten Pih-
lajamäessä, ei Loikkasen mukaan 
ole ylitsepääsemätön ongelma.

– Illalla tunteja voidaan järjestää 
koulujen liikuntatiloissa ja päiväs-
aikaan tiloja löytyy esimerkiksi pal-
velutaloista. 

Suuremmaksi haasteeksi Loik-
kanen kokee ohjaajapulan.

– Suurin haaste tässä työs-
sä on ehkä ollut se, miten pys-
tyä vastaamaan kaupunkilaisten 
toiveisiin saada lisää ohjattuja 
ryhmiä, kuten vaikkapa vesijump-
paryhmiä.

Jakomäkeläisille hyvä uuti-
nen lienee se, että he saattavat 
jo muutaman vuoden kuluessa 
päästä polskimaan peruskorja-
tussa uimahallissa.

– Jakomäen uimahallin perus-
korjauksen kustannuksiin aiotaan 
anoa koko 7 miljoonan summa lä-
hiörahastosta, josta saatiin myös 
korjauksen suunnitteluun varat.

Kevään uutuutena  
seniorisäpinät

Jotain uuttakin on tänä keväänä 

luvassa, sillä liikuntaviraston liikun-
nanohjausosasto ja lähiöliikuttajat 
aloittavat viikoittaiset Seniorisäpi-
nät liikuntamyllyssä Myllypurossa. 

Säpinät sopivat senioreille 
ikään tai kuntoon katsomatta. 
Parasta antia lienee mahdollisuus 
tutustua uusiin liikuntamuotoihin 
ja saada tietoa siitä, miten omaa 
terveyttään ja jaksamistaan voi 
parhaiten edistää. Mikäli järjestä-
jien toiveet toteutuvat, säpinöissä 
saattaa olla mahdollista opetella 
vaikkapa tanssin saloja vierailevi-
en julkkisten opastuksella. 

Liikuntamyllyssä jatketaan 
yhä myös lapsiperheille suunnat-
tujen Liikuntahulinoiden järjestä-
mistä. Vuonna 2006 alkaneiden 
Hulinoiden suosio on ollut kas-
vussa – viime syksyn sunnuntai-
aamupäivissä kävi yhteensä 9000 
henkeä.

Asiakkaiden tarpeet  
ratkaisevat

Liikuntavirasto on kehittämässä 
toimintaansa alueellisia tarpeita 
vastaaviksi. Tämä tarkoittaa sitä, 
että väestöpohja saattaa jatkossa 
määritellä sen, mihin kohderyhmiin 
alueella keskitytään. Liikuntaviras-
toa kiinnostaakin nyt, mitä ohjattua 
liikuntaa tai liikuntatiloja tiettyjen 
alueiden asukkaat tarvitsevat ja 
miten tarpeita voidaan täyttää.

Lähiöasemalla askarrellaan.

Ku
va

: 
M

ik
ko

 T
ai

ni
o

Pihlajamäen lähiöprojekti tiedottaa 2/2008
�

Ku
va

: 
R

iit
ta

 S
iv

on
en

Pihlajamäen aluetyö muuttui vuoden vaihteessa Helsingin kaupungin 
sosiaaliviraston vakiintuneeksi yhdyskuntatyöksi, aluetyö 
työmuotona on siis tullut jäädäkseen. 
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Lähiöaseman uudet yhteystiedot ja aukioloajat:
Avoimet ovet ti ja ke klo 14–18, pe klo 10–16, Liusketie 3
Yhdyskuntatyöntekijä Sini Heino-Mouhu, sähköp. sini.heino-mouhu@hel.fi 
 p. (09) 310 69960 / 040 334 7415 (virka-aikana)
Lähiöliikuttaja  Mia Küttner, 
 p. (09) 310 71452 /  050 588 1069 (virka-aikana)

Vahtimestarit  p. 044 951 4523
Katso myös:  www.hel.fi/lahioprojekti
 www.pihlajamaki.info

Kalliolan setlementti Pihlajamäessä
• Perhe elämään -projekti
• Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projekti  
• Kalliolan kansalaisopiston ompelukurssit
• Kalliolan nuorten koululaisten 
 iltapäivätoiminta ja Iltaleksu

Katso myös:  www.kalliola.fi

Yli 12-vuotiaille, myös perheil-
le ja aikuisille. Aiempaa ko-
kemusta ei vaadita, nyt on 
tilaisuus kokeilla ja opetella!

Asiantuntijat opastavat:
• Mitä on curling
• Miten kiveä liu’utetaan
• Miten ja miksi jäätä harja-
taan

• Miten pisteet lasketaan
Ilmoittautumiset 
lähiöliikuttaja Mia Küttner, 
p. (09) 310 71452 / 
     050 588 1069

Talvilomaviikolla Curlingia!
Oulunkylän curlinghalli, käskynhaltijantie 11

Maanantaina 18.2. klo 9–11  Tiistaina 19.2. klo 9–11

Yhteistyössä Helsingin kaupungin liikuntaviraston lähiöliikunta ja Oulunkylän Curling Ry.

Ohjelmaa läpi viikon
 Maanantaisin lähiöasema on erilaisessa 

kokouskäytössä. 
 Tiistaisin on avoimen toiminnan lisäksi Kalliolan kansalais-

opiston ompelukurssi, jonne ilmoittaudutaan erikseen.
 Keskiviikkoisin lähiöasemalla kokoontuu iltaisin Kassandra 

ry:n tyttöryhmä. Maahanmuuttajataustaiset tytöt ovat tervetul-
leita toimintaan.

 Torstaisin on seniori-ikäisten Atk-opetusta klo 9–12. Va-
paaehtoisten vertaiskouluttajien avustuksella harjoitellaan tieto-
koneen käyttöä jokaisen omien tarpeiden mukaan. Kysy lisää 
yhdyskuntatyöntekijältä tai Pekka Ronilta Kalliolan setlementistä 
(p. 09–7701 2321). Opetus on maksutonta ja sen järjestää Kal-
liolan setlementin Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projekti. Ei etu-
käteisilmoittautumista!

Perjantaisin toimii Cafe Lähiö klo 
10–16. Tarjolla lämpimäistä ja kahvia 
0,5 €. Vapaamuotoista yhdessäoloa 
ja jutustelua. Lähiöliikuttaja ohjaa 
halukkaille tuolijumppaa ja muuta 
vetreytystä klo 10.30–11. Omatoi-
minen kuvataidekerho maalaa ja 
piirtää. Ota omat välineet mukaan. 
Ei osaamisvaatimuksia.

Perjantaina 15.2. ja 22.2. klo 
12–14 järjestetään 3D-korttiaskar-
telua. Leena Koivisto opastaa kol-
miulotteisten korttien valmistuksen 
saloihin. Ota mukaan terävät, kaar-
teiset kynsisakset, muu materiaali 
lähiöasemalta 3 €, ilmoittautumiset 
vahtimestareille, p. 044 951 4523.

avOiMeT OveT
Tiistaisin klo 14–18
keskiviikkoisin klo 14–18 (vain aikuisille)
Perjantaisin klo 10–16

Lähiöliikunnalla halutaan 
synnyttää asukkaissa liikun-
nan iloa ja liikuntainnostus-
ta. Ohjelmassa on vaihtelevia 
ja eri vuodenaikoihin sopi-
via liikuntamahdollisuuksia 
ja lajikokeiluja. Lähiöliikunta 
kannustaa myös itsenäiseen 
liikuntaan ja antaa siihen 
virikkeitä. 

Ikäluokkien vanhetessa seniorit 
ovat muodostuneet isoksi koh-
deryhmäksi, vaikkakaan perheitä, 
työttömiä, yksinäisiä, maahan-
muuttajia eikä nuoria ole unoh-
dettu. 

Liikuntakipinä  
helposti

Lähiöliikunta tarjoaa erilaisia jump-
pia ja pallopelejä, kuntosalia, kant-
ritanssia ja sauvakävelyä. Tarjonta 
vaihtelee vuodenajoittain. Eri lajeja 
pääsee helposti kokeilemaan, ku-
ten 18.–19.2. curlingia, johon on il-
moittautuminen käynnissä. Kesällä 
on tulossa muun muassa melon-
taa, kirkkovenesoutua ja trampo-
liinia. Lähiöliikunta järjestää myös 
retkiä, joilla pääsee tutustumaan 
uusiin paikkoihin. Retket tehdään 
linja-autolla ja polkien, tarvittaessa 
vaikka vesibussilla!

Perhe harrastamaan  
yhdessä

Lähiöliikunta on helppo tapa koko 
perheen liikkua yhdessä. Tarjolla 
on sählyä, sulkapalloa ja curlingia. 
Lapsille ja nuorille järjestetään 
ohjelmaa myös leikkipuistoissa. 
Hyvien kulkuyhteyksien varrella si-
jaitsevassa Liikuntamyllyssä Mylly-
purossa järjestetään sunnuntaisin 
27.1.–16.3. Liikuntahulinoita lapsi-
perheille ja 6.3.–24.4. aina torstai-
sin Seniorisäpinöitä eläkeläisille.

Vetämään omaa  
liikuntaryhmää?

Monissa lähiöliikunnan ryhmissä 
on apuna vapaaehtoisvetäjiä. Uu-
det vetäjät ovat aina tervetulleita 

Kuntosaliharrastus sopii myös senioreille. Kuvan ryhmä on 
kuntosalilla Miljan palvelutalossa.

Kuva: Mia Küt tner

Lähiöliikunnan retkiä tehdään usein pyörällä ja vauhti pidetään kaikille sopivana.
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Jumppaa, retkiä ja säpinää

Lähiöliikuttaja Mia Küttner, 

p. (09) 310 71452 /  050 588 1069 (virka-aikana)

Pihlajamäen lähiöaseman 
toiminta keväällä 2008

Perjantaina 14.3. klo 11–14 
Aivovammaliiton klubitalon ja lähiö-
aseman yhteinen pääsiäiskippari / 
myyjäiset.

Lisäksi vaihtuvaa toimintaa, 
kuten vyöhyketerapiaa, 
intialaista päähierontaa ym. 
kysy vahtimestareilta tai 
piipahda lähiöasemalla.

Muut palvelut
Lähiöasemalla on asukkaiden käy-
tössä kuusi tietokonetta, joilla voi 
harjoitella tietokoneen käyttöä tai 
hoitaa asioita. Tarjoamme myös ko-
piointi- ja faksipalvelua pientä mak-
sua vastaan. 

Asukkaiden käytössä on myös 
kaksi ompelukonetta ja saumuri 

– omat langat mukaan! Kysy lisää 
henkilökunnalta.

mukaan. Jos tunnet, että haluai-
sit toimia ryhmän tai liikuntalajin 
(esim. jumppa, sähly, kävelyker-
ho) vetäjänä, ota yhteys lähiölii-
kuttajaan. 

Liikuntaneuvonta antaa 
suuntaa 

Mikäli liikkumaan lähteminen tun-
tuu vaikealta tai et oikein tiedä mi-
hin liikuntaan ryhtyisit, kannattaa 
pistäytyä lähiöliikuttajan liikunta-

neuvonnassa Pihlajamäen terve-
ysasemalla. Liikuntaneuvontaa on 
tiistaisin kello 14.45 ja neuvonta-
kerrat pidetään 29.2., 12.2., 26.2., 
11.3., 25.3. ja 8.4.

Lähiöliikuntaohjelmia 
voi noutaa Pihlajamäen 
lähiöasemalta Liusketie 
3:sta, josta voi ostaa 
myös liikuntapassin 
12 euron hintaan.

Mia Küttner


