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Bluesin etkot ja jatkot
Pihlajamäki goes Bluesin etkot 
ja jatkot Rallissa. Pihliksen os-
tarin virallisessa jatkomestas-
sa, Ravintola Rallissa varasläh-
tö blueseihin jo perjantaina 8.6. 
klo 22. Esiintyjänä Puolikuu. 
Lauantaina Bluesin ja Rockin 
tahdeissa viihdyttävät Törrö 
& Pethman klo 22 alkaen. Va-
paa pääsy. Tule, rentoudu ja tu-
tustu Blues menuuseen iloisen 
päivän jatkeeksi!

Lauantai-iltana Blues laajenee 
Malmille. Ravintola Kestissä 

(Kirkonkyläntie 12) blues-
diggareita viihdyttävät 
klo 22 alken The Fog, fe-
at. Maria Hänninen & 
Jukka Jylli, ja myöhäi-
sillan esiintyjänä Kauko 

Röyhkä. Liput 12 €.
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Kuva: Heli Hirvelä

uudetta kertaa 
järjestettävä Pih-
la jamäki  goes 
Blues luottaa pää-
osin vanhaan re-

septiin: hyvää musiikkia ilmai-
seksi kaikille ja ilman päihteitä. 
Kiillepuistossa esiintyvät tänä 
vuonna The Bad Ass Brass Band, 
Jimmie Lawson Juke Joint Trio, 
Jo Stance ja 22-Pistepirkko.

Vapaaehtoisvoimin toteute-
tun festarin uutena koukkuna 
on rakkaudentäytteinen musa-
kulkue, joka käynnistää tapah-
tuman.  We love Pihlis -kulkue 
starttaa ostarin torilta klo 13.30 
hulvattoman The Bad Ass Brass 
Bandin johdattelemana. Kai-
kille musiikin, rakkauden ja tie-
tysti Pihlajamäen ystäville avoin 
festarikulkue kiermurtelee Kiil-
lepuistoon. Perille päästyään 
12-henkinen torviorkesteri nou-

Rytmimusiikkia 
rakkaudellaPihlajamäki goes 

Blues kajahtaa taas 
lauantaina 9.6. lähiön 
50-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi. Festari 
kulkee I love Pihlis 

-tunnuksen alla. Pää-
esiintyjänä kuullaan 
22-Pistepirkkoa.

Pihlajamäki goes Blues 9.6.

OHJELMA
13.30 

We love Pihlis -festarikulkue
14.00 

The Bad Ass Brass Band
15.00 

Jimmie Lawson Juke Joint Trio
16.00 

Jo Stance
17.00 

22-Pistepirkko

ILTAOHJELMA
22.00 

Törrö & Pethman. 
Ravintola Ralli, Pihlajamäki, 

vapaa pääsy 
22.00 

The Fog feat. Maria Hänninen 
& Jukka Jylli ja Kauko Röyhkä. 
Ravintola Kesti, Malmi, 12 €
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Lue 
22-Pistepirkon 

solisti 
P-K Keräsen 
haastattelu 

sivulta 3.

22-Pistepirkon P-K Keränen 
tuulettaa sydäntään ostarin 
torilla, josta We love Pihlis 

-musakulkue käynnistyy 9.6. 
klo 13.30 ja kulkee kohti 
Pihlajamäki goes Bluesin 

festariareenaa.

j p

Pihlajamäen Leijonat järjes-
tävät paikalliseksi perinteeksi 
muodostuneet Pihlajamarkki-
nat toukokuun lopussa jo kuu-
dettatoista kertaa. Markkina-
paikka on Pihlajamäen ostos-
keskuksen parkkipaikka. 

MARKKINOIDEN lavaohjel-
ma alkaa kello 10, mutta myy-
jät ovat paikalla jo ennen tätä. 
Markkinatouhua riittää aina kel-
lo 15 asti. Pihlajamäen asukkail-
la on tänäkin vuonna mahdolli-
suus saada kirpputoripaikka il-
maiseksi, kunhan vain tuo oman 
myyntipöydän mukanaan. Am-
mattimaiset markkinakauppiaat 
maksavat tietenkin käyvän hin-

nan myyntipaikoistaan. Markki-
noilta löytyy kaikenlaista hyö-
dyllistä kotiin ja kesän erilaisiin 
menoihin. 

 Teksti: Jorma Purhonen

Pihlajamarkkinat 26.5.

Kulttuuriratikka
Pihlajamäki goes Blues kulttuuriratikassa 6.6.2012 musaa ja mainontaa linja 7 B:ssä klo 17.14–18.07 kierroksella. Esiintyjinä trio: Puka Oinonen, BB Lindström, Graveyard Virtanen.

Tervetuloa fiilistelemään!

see ensimmäisenä esiintyjänä 
lavalle ja lupaa venyä suomalai-
sesta alakulosta balkanilaiseen 
riehakkuuteen.
– Olemme talkoilla onnistu-

neet luomaan koko perheen fes-
tarin. Toivottavasti mahdollisim-
man moni osallistuu ainutkertai-
seen festarikulkueeseemme. Ter-
vetuloa mukaan myös eiralaiset, 
malmilaiset ja koko Helsinki! toi-
vottaa tapahtuman tuottaja Sini 
Heino-Mouhu.

Pihlajamäki goes Bluesin jär-
jestävät Pihlajamäki-seura ja 
sosiaalivirasto. Festari on osa 
Helsinki-viikkoa, ja sitä tukevat 
Lähiöprojekti ja Helsingin 
kulttuurikeskus. 

Teksti: Tanja Railo

Muuritalojen 
pihakirppis 26.5.
Pihlajamäessä
Vuolukiventie 3:n, 5:n, 9:n

ja 11:n pihassa järjestetään 
pihakirppis lauantaina 26.5. 
klo 10–15.

Ja mikäli lauantaina yllättää 
sade, myyntipöydät pystyte-

tään talojen taakse.
Kirppistavaroiden lisäksi ylei-

sölle on järjestetty makkaragril-
li ja kahvittelumahdollisuus. Vuo-
lukiventien väki houkuttelee vä-
keä paikalle lupailemalla, että pöy-
diltä löytyy todellisia häkkivarasto-
jen aarteita.

MLL Pihlajamäen ja 
leikkipuisto Salpausselän 
järjestämä

KEVÄTSIRKUS
Perjantaina 25.5. 
klo 10–15
Ohjelmassa muun muassa

• Kulttuuripaja Kasperin 
  jongleerausohjausta
• sirkusaiheista askartelua
• luovaa taiteilua
• kasvomaalausta
• paikalla myös paloauto
• grilli on kuumana, omat eväät mukaan

Leikkipuisto Salpausselässä, 
Salpausseläntie 1, Pihlajisto.

PIHLAJAMARKKINOIDEN 
OHJELMA
10.00  Markkinoiden avaus, 
 jonka jälkeen esiintyy soitin- ja lauluyhtye Punanokka The.
11.00  Justun tyttöjen kampaamonäytös.
11.45  Trubaduuri Timo Raittinen laulaa ja laulattaa.
12.00  Pukinmäen taidetalon sirkuskoulun esitys, 
 jonka jälkeen taikuri Lauri Tuhkasen taikatemppuja.
12.30  Cheer UP Team’in tanssiesitys.
13.00  Pihlajamäen ala-asteen kuoro.
13.15  Pukinmäen taidetalon sirkuskoulu.
13.30  Juhlaruno 50-vuotiaan Pihlajamäen kunniaksi, Ulla Welin.
13.45  Tarinoita Pihlajamäestä ja pihlajamäkisistä, Sulo Savolainen ja Eero Helkkula.
14.00  Timo Raittinen laulaa ja laulattaa ja Punanokka The soittaa letkeään tyyliinsä.
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LISÄKSI:
hernekeittoa, 

makkaraa, mehua ja kahvia. 
ARPOJA. Malmin VPK:n 

paloauto ja sammutusnäy-
tös, tikanheittoa 
ja onnenpyörä.

Kuva: Jorma Purhonen
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Tule tutustumaan aluesuunnitelmaan!
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6. vuosikerta. Vuonna 2012 ilmestyy kolme kertaa: 23.5., 5.9. ja 5.12.
Jaetaan Vartti Helsinki Pohjoisen liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti 
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista, Pihlajamäen kirkolta, 
Pihliskirppikseltä sekä Viikin kirjastosta.

Painos n. 60 000 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
Toimitussihteeri  Aura Kivilaakso
Toimittajat  Ulla Artte, Tanja Railo
Lähiöaseman asiat Sini Heino-Mouhu, Mia Küttner 
Kuvankäsittely Tuomas Lilja
Taitto ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin
Ilmoitusmyynti  Vartti Helsinki Pohjoinen
  Puh. (09) 3508 7513, 040 570 8015
Kustantaja  Sanoma Kaupunkilehdet Oy
Julkaisija Pihlajamäki-seura ry c/o Pihlajamäen lähiöasema
  Liusketie 3, 00710 HELSINKI
  pihlajamakiseura@gmail.com
Paino  Sanomala Oy, Vantaa

Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden 

päätoimittaja

Kuva: Vesa Koskela

Kuva: Vesa Koskela

Kuva: Vesa Koskela

Pihlajamäen, Pihlajiston ja 
Savelan aluesuunnitelmaa 
esitellään asukastilaisuudessa 
torstaina 7.6.2012 klo18 
Pihlajamäen nuorisotalolla. 

Tule ja kerro mielipiteesi suun-
nitelmaluonnoksesta, jolla 
ohjataan asuinalueesi katujen 
ja viheralueiden hoitoa ja 
kunnostusta. Suunnittelijat 
ovat paikalla klo 17.30 lähtien 
vastaamassa kysymyksiin.

LISÄTIEDOT:  Rakennusvirasto, Virpi Vertainen, p 09 310 38518.  

Lisätietoihin ja suun-
nitelmaan voi tutustua 
1.6.–31.7.2012 osoitteessa 
www.hkr.hel.fi/aluesuun-
nitelmat, rakennusviraston 
asiakaspalvelussa sekä 
Viikin kirjastossa. Palautetta 
ja kehittämisehdotuksia 
voi antaa myös osoitteessa 
http//:kerrokartalla.fi.

Pihlajamäentietä pitkin 
kulkevat ja etenkin Johtoki-
ventielle kääntyvät autoilijat 
ovat huomanneet, että jotain 
on tekeillä. Myllerryksen 
keskellä jalankulkijoilla on 
ollut haasteellista löytää uusia 
oikeita reittejä.

PUISTOTYÖNTEKIJÄ AM Esko Lahti-
nen (kuvassa) on talven ja kevään ai-
kana saanut monille selittää mistä on 
kysymys. Johtokiventien alkuun ollaan 

Johtokiventiellä myllerrys 
jatkuu alkukesän

Puistotyöntekijä Esko Lahtinen

Poimintoja 
Pihlajamäki-seuran 
lausunnosta koskien 
uimahallitonttia
ALKUVUODESTA 2012 kaupunkisuun-
nitteluvirasto esitti osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmassa,  että Pihlajamä-
essä sijaitseva Pihlajistontie 1:n yleisten 
rakennusten korttelialue muutetaan 
asuinrakennusten korttelialueeksi.

Pihlajamäki-seura ja moni muu ta-
ho esitti mielipiteenään suunnittelun 
lähtökohdista, että haluamme säilyttää  
uimahallin rakentamismahdollisuuden 
tontilla, koska se on erityisen sopiva ui-
mahallin sijoituspaikaksi. Se on maan-
tieteellisesti keskellä Latokartanon pe-
ruspiiriä, kaikilta osa-alueilta tulevien 
liikennevälineiden risteyskohdassa ja li-
säksi Pihlajiston koulun vieressä.

LAUSUNNOSSA seura esitti, että tont-
ti ei sovi asuinrakentamiseen kolmesta 
eri syystä:

• Koska Pihlajamäentien liikenne on 
erittäin vilkasta.

• Suunnittelualue sijaitsee Pihlaja-
mäen suojellun 1960-luvulla rakenne-
tun kyljessä. Kolmi-nelikerroksisella ra-
kentamisella tulisi väistämättä olemaan 
välillisiä vaikutuksia Pihlajamäen maise-
makuvaan porraskallioilta katsottaessa 
sekä tultaessa autolla, pyörällä tai kä-
vellen Pihlajamäentietä pitkin Pihlaja-
mäkeen.

• Tämän ns. uimahallitontin kaavoit-
taminen ja rakentaminen asuinrakenta-
miseen johtaisi siihen, että menetettäi-
siin Latokartanon peruspiirin soveliain 
uimahallin paikka. Vaikka uimahallin 
rakentaminen Latokartanon peruspiiriin 
ei olisikaan juuri nyt ajankohtainen kau-
pungin rahatilanteen tai jonkin muun 
syyn perusteella, on ajateltava tulevai-
suutta ja pyrittävä turvaamaan alueen 
asukkaiden mahdollisuus saada joskus 
oma uimahalli.

Uimahallitontin asemakaavaluonnos 
nähtävänä 11.-25.6.

rakentamassa asuntoja ja tontilla oleva 
kunnallistekniikka ja muut kaapelit siir-
retään tulevien talojen alta uusiin paik-
koihin. Tammikuussa Johtokiventien al-
ku revittiin auki ja sen alle siirrettiin ve-
sijohto. Toukokuussa tie päällystettiin 
uudelleen.

Toukokuun puolivälissä kuvan otta-
misen aikoihin Johtokivenpolkun eli kä-
velytien alta on poistettu kaukolämpö-
putket, mutta uutta putkea ei ole vielä 
asennettu. Johtokivenpolku kulkee jat-
kossa uusien asuntojen keskitse ja ali-
kulku Pihlajamäen ostoskeskukselle säi-
lyy entisellään.

VASTAAVA työnjohtaja Auvo Mu-
honen Starasta kertoo, että homma 
on koko ajan paisunut ja he ovat teh-
neet monenlaisia asioita sen mukaan 
kuin eri toimeksiantajat ovat pyytä-
neet. Vesijohtojen ja kaukolämmön li-
säksi on uusittu myös sähköjohtoja ja 
tietoliikennekaapeleita. Raakatyö on 
ollut Staran käsissä, mutta hienosää-
töön osallistuvat töiden tilaajat.

Risteysalueen koko valaistus muu-
tuu, joten myllerrys jatkuu vielä. Myös 
sähkökaappien paikat muuttuvat. Näil-
lä näkymin Staran työt on ohi Juhan-
nukseen mennessä. Sen jälkeen voi al-
kaa asuntojen rakentaminen.

Teksti: Vesa Koskela

PIHLAJAMÄEN uimahallitontin eli Pih-
lajistontie 1:n asemakaavaluonnos on 
nähtävänä 11.-25.6., jona aikana kaa-
vaan voi tutustua Kaupunkisuunnitelu-
virastossa, Viikin kirjastossa sekä KSV:n  
nettisivuilla Nähtävänä nyt -osiossa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää 
aiheeseen liittyvän tilaisuuden Pihlaja-
mäen nuorisotalolla ke 13.6. klo 17.30–
19.30.

Mielipiteet luonnoksesta tulee esit-
tää viimeistään 25.6. Mielipiteiden jäl-
keen KSV harkitsee, jatkaako se tontin 
käyttötarkoituksen muuttamista yleis-
ten rakennusten korttelialueesta asuin-
rakennusten korttelialueeksi vai ei. Lo-
pullisen päätöksen asiasta tekevät po-
liittiset päättäjät.   VK

Tuleva tapahtuma 
on paras tapahtuma
Pihlajamäen lähiölehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa aina 
ennen tärkeimpiä Pihlajamäen tapahtumia, jotta lehti pal-
velisi mahdollisimman hyvin sitä, että tieto tapahtumista 
varmasti saavuttaisi kohderyhmänsä – pihlajamäkeläiset ja 
kaikki muutkin lehden lukijat. Niin ja että tapahtumien 
järjestäjät eivät turhaan tapahtumaa järjestäisi. Sillä hyvin-
kin järjestetty tapahtuma ei ole onnistunut ilman kävijöitä.

Aina ennen lehden ilmestymistä kyselen myös paikallisil-
ta toimijoilta tietoja tulevista tapahtumista. Tänä keväänä 
tulevien tapahtumien runsaus yllätti, joten alkuvuoden ta-
pahtumien valokuvillekaan ei jäänyt käytännössä lainkaan 
palstatilaa. Joitakin kuvia on tosin käytetty nykyisten ja tu-
levien tapahtumien kuvituksena, kuten Sederholmin talon 
näyttelyn jutussa sekä Turvallisuuskävelyn jutussa. Turval-
lisuuskävely ei välttämättä olisi saanut palstatilaa, jos sillä 
ei olisi vuoden päästä seurantakävelyä. Turvallisuuskävelyn 
asioihin palataan vielä loppuvuoden lehdissä.

Jo tulevana viikonloppuna on tapahtumien suma: ensin 
perjantaina Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestämä 
Kevätsirkus ja lauantaina perinteinen, mutta uudistunut 
Leijonien Pihlajamarkkinat sekä myös Vuolukiventien pi-
hakirppis. Viikonlopun tapahtumakimaraa täydentämään 
on annettu lehdessä palstatilaa myös Kumpulan kyläjuh-
lalle, koska samana päivänä ehtii käydä useammassakin ta-
pahtumassa.

Lauantaina 9.6. järjestettävä Pihlajamäki goes Blues on tänä 
Pihlajamäen 50-vuotisjuhlavuonna laajempi kuin koskaan 
aiemmin. Suuret kiitoksen kaikille PgB:n vapaaehtoisille. 
Ilman vapaaehtoistyötä eivät tapahtumat synny.

Pihlajamäen lähiölehdelle parhaillaan menevä tai lähiaikoi-
na tuleva tapahtuma on paras tapahtuma, koska haluamme 
olla edesauttamassa tapahtumien onnistumista tarjoamal-
la ilmaista palstatilaa. Tapahtumien järjestäminen ja niihin 
osallistuminen luovat omalta osaltaan paljon puhuttua ja 
kaivattua yhteisöllisyyttä. Haluamme Pihlajamäki-seurana 
myös Pihlajamäen lähiölehden kautta 
olla edistämässä yhteisöllisyyttä kau-
punginosassamme.
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Kuva: Nalle Westman

P-K KERÄSELLE kuuluu hyvää. 
Hän ja 22-Pistepirkon muut 
jäsenet – veljensä Asko Kerä-
nen sekä Espe Haverinen – ovat 
puolen vuoden pakkoloman jäl-
keen pääsemässä takaisin keik-
kalavoille:
– Ensimmäistä kertaa var-

maan kymmeneen vuoteen ol-
laan oltu pitkällä lomalla. Se on 
ollut hauskaa, on ehtinyt ajatel-
la ja tehdä kaikenlaista. Mutta 
erityisen hauskaa on, että Espen 
selkä on leikkauksen jälkeen toi-
punut hyvin.

Kulttimainetta jo kolmen vuo-
sikymmenen ajan kerännyt 
rocktrio kajauttaa keikkarun-
dinsa ensimmäiset säkeet Pih-
lajamäki goes Bluesissa 9.6. 
Mitä Kiillepuistoon pakkautu-

neet voivat odottaa, sitä ei tie-
dä kitaristi-solisti Keränenkään.

– Me ei suunnitella soittolis-
taa ennakkoon. Mennään fii-
liksen mukaan. Yleensä me osa-
taan soittaa biisit, Keränen vir-
nistää.

Yhteen soittamista 22-Pis-
tepirkko on ehtinyt harjoi-
tella pitkään. Tunnistettavan 
oman soundista luonut kolmik-
ko aloitti rämpyttämisen aluk-
si punkhenkisesti vuonna 1980 
Utajärvellä, Oulun liepeillä. Kak-
si vuotta myöhemmin bändi 
voitti monen mielestä skandaa-
limaisesti rockin Suomen mes-
taruuden.

– Samoihin aikoihin SM-kul-
lan kanssa Soundi-lehden lu-
kijat äänestivät meidät rockin 
viholliseksi numero 1, meitä 

pidettiin friikkibändinä. Moni 
muistaa mestaruutemme juuri 
tästä syystä. Meille äänestystu-
los opetti, ettei saa antaa periksi. 

Hiphopin ja elektronisen 
musiikin lisäksi 22-Pistepirkon 
omalaatuista rockia on hipais-
sut ainakin blues.

– Tutustuin vanhaan bluesiin 
nuorena landepaukkuna, kun 
eräs maaninen musadigga-
ri Torpparinmäeltä soitti sitä 
meille. Siihen saakka olin pi-
tänyt bluesia vain tylsänä. Sit-
ten joskus 15 vuotta sitten näin 
sattumalta tv:stä malilaisen Ali 
Farka Touren keikan. Afrikkalai-
nen bluesinsa teki minuun suu-
ren vaikutuksen, Keränen kertoo.

Bluesin ja Afrikan tiimoilta 
P-K Keränen on jo kerran näh-

ty Pihliksen festareilla: vuonna 
2008 hän soitti juurevia soun-
deja gambialaisen lyömäsoit-
tajan Janko Mannehin kanssa. 
He tutustuivat toisiinsa Mal-
min juna-aseman ylikulkutun-
nelissa.

Rakkautta, rakkautta

25 vuotta Helsingissä on teh-
nyt syntyään pohjoissuomalai-
sesta P-K Keräsestä helsinkiläi-
sen, tarkemmin ottaen malmi-
laisen.

Tunteeko Keränen kotiseutu-
rakkautta, ja jos tuntee, niin mi-
tä kolkkaa kohti?

– Tunnen Utajärveä kohtaan, 
mutta en itse asuinpaikkaa, 
vaan se kohdistuu siellä asuviin 
vanhempiini.

Helsingin kohdalla hän empii.

– Ehkä. Helsingissä on monta 
hienoa juttua. Rakennushisto-
riaa, monenlaisia alueita ja ta-
poja olla, mutta en kuitenkaan 
lähtisi Malmin puolesta sen 
kummemmin kampanjoimaan, 
Keränen toteaa.

50 vuotta täyttävä Pihlaja-
mäki sen sijaan on nostanut li-
put salkoon ja toitottaa ”I love 
Pihlis” – myös Pihlajamäki goes 
Bluesissa, joka käynnistyy osta-
rilta starttaavalla We love Pihlis 

-musakulkueella. 
Mitä Keränen tuumaa rockin 

ja rakkauden yhteen sopivuu-
desta?

– No totta mooses nekin pas-
saavat yhteen, mutta pärjäävät 
myös tarvittaessa hetken itsek-
seen!

Teksti: Tanja Railo

P-K Keränen: 

Rakkaus on kaikki

22-Pistepirkko palaa keikkatauolta ja nousee Pihlajamäki goes Bluesin lavalle 9.6.

Lue koko 
haastattelu 

netistä: 
pihlajamaki.info

Rohkeus, avoimuus ja ahkeruus. Näillä eväillä syntyy musiikkia, joka pyrkii 
iholle ja sen alle. Sitä kuullaan 9.6. Pihlajamäki goes Bluesissa. 

Leikkipuisto 
Maasälvässä juhliste-
taan Helsinki-päivää 
12.6. klo 15–17 
Tapahtuma on suunnattu koko  per-
heelle. Jaana ja Matti duo esiintyy 
klo 15 ja klo 16. Ohjelmassa on 
myös  kasvomaalausta. Buffetissa 
on myynnissä makkaraa ja mehua. 

Tapahtuman järjestää Maasälvän 
leikkipuisto, Pihlajamäki-seura, La-
tokartanon kotipalvelu ja varhainen 
tuki sekä MLL.

Pihliksen luonnon 
aarteet 12.6. klo 18–21
Lähiluonnon aarteet on Helsinki-
päivän ti 12.6. luontoretken teema-
na. Lähtö Pihlajamäen ostoskeskuk-
sen (Meripihkatie 3) päädyn pie-
noismalliaukiolta klo 18.00.

Retken järjestää Pihlajamäki-seu-
ran luontoryhmä yhteistyössä Hel-
singin luonnonsuojeluyhdistyksen 
(Helsy) kanssa.

Retken oppaina ovat luonto-
ryhmän vetäjä Sampsa Lommi se-
kä  Helsyn retkivastaava Tiina Rai-
vikko. Sampsa on yksi vuoden 2011 
Tieto-Finladia palkinnon voittaneen 
Suomen jäkäläoppaan kirjoittajista, 
joten Pihlajamäen kallioiden jäkälä-
aarteitakin katsellaan. Oppaan kar-
tat ja piirrokset ovat myös Sampsan 
käsialaa. Kaikki tervetuloa maksut-
tomalle retkelle.

LEIRIT pidetään heti koulujen päättymi-
sen jälkeen 4.–8.6. (viikko 23) ja 11.–15.6. 
(viikko 24). Lapsi voi osallistua joko yhdel-
le tai kahdelle viikolle.

Leiripaikkana on Pihlajamäen tekonurmi ja sen 
ympäristö osoitteessa Lucina Hagmanin polku 5.

Leiriviikon hinta on 99 €. Hintaan sisältyy lei-
ripaita, leiriohjelma, leirimateriaali ja ohjaus sekä 
päivittäin lounas.

Päivät alkavat klo 9.45 ja päättyvät klo 15.00. 
Väliin mahtuu futista ja muita pallopelejä, lounas 

ja leikkejä, lajikokeiluja sekä tehtäviä.

LEIRILLE kannattaa ottaa mukaan omia eväitä, jalka-
pallovarusteet, mahdollisesti omat lääkkeet (astma, al-
lergia yms.) sekä reipas ja iloinen mieli.

LISÄTIETOJA vastuuohjaajana toimivalta seuran nuo-
risopäälliköltä Juuso Mattilalta (040 775 4858) sekä 
netistä. Ilmoittautuminen etusivun kautta osoitteessa: 
www.pk-35.fi .

Kesäkuun alussa PK-35:lla kaksi viikon leiriä
Jalkapalloseura PK-35 järjestää kaksi 
viikon mittaista lasten liikuntaleiriä 
kesäkuun alussa 8-13-vuotiaille 
lapsille.

Gardenian kesän 
tapahtumia

 LASTEN LUONTO-
HARRASTUSPÄIVÄT 4.–8.6. JA 
13.6. KLO 10–14
Gardenia ja Helsingin kaupungin 
rakennusvirasto järjestävät yhdessä 
kouluikäisille maksuttomia luonto-
harrastuspäiviä. Omat eväät ja sään-
mukainen vaatetus mukaan. 

Ennakkoilmoittautuminen Gar-
denian asiakaspalveluun p. (09) 
3478 400.

Päivien teemat: ma 4.6. vesiö-
tökkäpäivä, ti 5.6. metsäpäivä, ke 
6.6. lintupäivä, to 7.6. lumopäivä, 
pe 8.6. puutarhapäivä ja ke 13.6. 
Viikin vaellus.

 PIONI-ILTA KE 13.6. 
KLO 15–19 
Pioni-illassa tutustutaan pionien 
maailmaan sekä Gardenian pioni-
tarhaan. Pioniluento klo 17.30–
18.00. Ennen luentoa ja sen jäl-
keen on mahdollisuus ostaa pio-
neja. Myyntiajat 15.00–17.30 ja 
18.00–19.00. Vapaa pääsy.
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Pihlajamäen nuoriso-
puistossa kesäpäivät 
vierähtävät pelailun 
ja hengailun mer-
keissä. Puisto on 
auki 23.5.–31.8.2012. 
Kouluvuoden ollessa 
vielä kesken auki-
oloajat painottuvat 
iltapäivään ja alku-
iltaan, loma-aikana 
puiston aukioloajat 
pitenevät. 

Nuorisopuistossa on 
yleisen chillailun lisäk-
si tarjolla erilaista oh-

jattua toimintaa sekä tapahtu-
mia. Pelikenttiä löytyy niin fu-
tikseen, korikseen kuin frisbee-
golfi in ja välineet voit lainata 
paikanpäältä. 

Freestyleparkissa 
Nuorisopuiston Freestylepark 
tarjoaa upeat puitteet vauhdik-
kaaseen lomaan. Freestylepar-
kista löytyy mm. dirt-rata se-
kä Suomen suurin vertti. Voit 
harrastaa vaikka BMX-pyöräi-
lyä, skeittausta, bleidausta tai 
scoottausta. Freestyleparkissa 
voi harjoitella omatoimisesti tai 
käydä jollain kesän kursseista.

Pihlis caféssa ovet 
avoinna

Hae kesäpäivän viettoon tarvit-
tavat virvokkeet Pihlis cafésta. 
Kahvilassa löytyvät myös uu-
simmat lehdet, netti sekä lauta-
pelejä. Lisäksi jäsenkorttia vas-
taan kahvilasta voi lainata kaik-
kea diablosta devilstickseihin.  

Livemusaa ja 
karaokekisailua

Kesäkuussa Nuorisopuistossa 
on luvassa musiikkia koko ma-
han täydeltä, kun RockAreenan 
lavalle kiipeävät vuoroviikoin 
eri musiikkityylien edustajat. Li-
vekeikkoja järjestetään puistos-
sa joka tiistai, keskiviikko ja tors-
tai neljän viikon ajan. 

Kesäkuun aloittavat energiset 
nuorten rokkibändit, toisella vii-
kolla kesäistä meininkiä tahdit-
tavat hip-hop artistit. Kolman-
nella viikolla esiin astuvat et-
noviikon kunniaksi uusia tuulia 
esittelevät kokoonpanot ja ke-
säkuun viimeisellä viikolla lavan 
ottavat haltuun pääkaupunki-
seudun innokkaimmat karaoke-
laulajat.

Karaoke Rock Star -kisaan 
on kutsuttu nuoria koko pää-

kaupunkiseudulta. Palkintoja on 
luvassa sekä laulajille että par-
haille kannustusporukoille. Tu-
le sinäkin paikan päälle tsekkaa-
maan, kuka laulajista vie voiton 
kotiin! 

Kesän päättää 8. elokuuta Jen-
gipolkufest. Päättäjäisbileissä 
esiintyy tukku mielenkiintoisia 
artisteja tapahtuman suojelijan 
Tumppi Varosen duon johdolla.  

Teksti: Lotta Silfverberg

Pihlajamäen nuorisopuisto – 
kesän paras hengailumesta!

Kuva: Hannu Nieminen / Nuorisoasiainkeskus

Kuva: Janike Mäkelä / Nuorisoasiainkeskus

Pihlajamäen 
nuorisopuisto 

Jengipolku 8 
puh. 040 336 0730

Aukiolot
23.5.–1.6. klo 14–19
4.6.–29.6. klo 10–20
2.7.–10.8. klo 12–19
13.8.–31.8 klo 14–19

nuoriso.hel.fi/nuorisopuisto

RockAreena 
5.–28.6.2012

ti–to vko 23 rockviiko 
ti–to vko 24 hip-hop viikko

ti–to vko 25 etnoviiko
ti–to vko 26 Karaoke Rock Star

Jengipolkufest 
ke 8.8.2012

Bändit lavalla klo 15–19

KURSSEJA  Nuorisopuistossa järjestetään kesän aikana lukuisia kursseja, aina scoottauksesta 
ja DIRT-pyöräilystä jousiammuntaan ja leffapajaan. Kaikki kurssit löytyvät nyt yhdestä ja 
samasta osoitteesta: nuoriso.hel.fi/harrastushaku. 
Myös ilmoittautuminen kursseille sujuu kätevästi samasta osoitteesta.

Helsinki-päivä 
Helsinki-päivänä 12.6. 
vietetään klo 14–19 
puiston avajaisia. 
Grilli on kuumana, kun 
nuoret kokit laittavat 
kesäistä ruokaa Maista 
Maailmaa! -ruokatyöpa-
jan meiningillä. Kokkaus 
ja chillaus sujuu hip-
hopin lupaavimpien ni-
mien tahdissa. Päivän 
kunniaksi paikalla on 
myös mm. uima-allas ja 
kirjastodösä.

Kirjaston kesä
Kirjaston kesän aukioloajat ovat 28.5.–12.8. 
ma–to 9–20, pe 9–18, la ja su suljettu.

Kesän aluksi on lapsille tarjolla tekemistä kirjastossa: 
 KESÄKIRJAKASSIKURSSI 4.–7.6. klo 13–15. 

Kurssilla askarrellaan kesäkassi, tuunataan lukupäiväkirja, pela-
taan pelejä ja etsitään kesäluettavaa. Kurssi on tarkoitettu 7-12 

-vuotiaille. 
 KEPPIHEVOSPAJA 12.–14.6. klo 11–15. 

Kurssilla askarrellaan oma keppihevonen ja rakennetaan heppaky-
lä lähimaastoon. Lisäksi vieraillaan Viikin ponitallilla. Paja on tar-
koitettu 7–12 -vuotiaille.

Molemmat kurssit ovat ilmaisia ja niille voi ilmoittautua paikan 
päällä kirjastossa tai puhelimitse 09 310 85071.

 NÄYTTELYITÄ on kesänkin aikana:
Kesäkuussa Logoart -maalausryhmän näyttely ja heinäkuussa 
Maantyttäret -näyttely muinaissuomalaisista jumalattarista. Tie-
totorilla kaupungin kirjaston ja kampuskirjaston yhteinen hevosai-
heinen kirjanäyttely koko kesän.

Toukokuun lopulta lähtien uudistamme kirjaston hyllyjärjestystä 
kaunokirjallisuuden osalta ja pyrimme luomaan ikkunoiden äärelle 
viihtyisän oleskelu-, luku- ja työskentelynurkkauksen.

Muutosten tekeminen saattaa jossain vaiheessa aiheuttaa häiriötä, 
mutta lopputulos on toivottavasti asiakkaiden mieleen. 

Myös kaupunginkirjaston verkkopalvelut uudistuvat. Kesäkuussa 
julkaistaan beta-versio uudesta HelMet -palvelusivustosta ja uusi 
mobiilipalvelukin on tulossa. Uudistuksiin voi tutustua ja osallistua 
netissä osoitteessa http://helmetkirjasto.wordpress.com/.

Kaikkien HelMet -kirjastojen yhteys- ja tapahtumatiedot tulevat 
jatkossa siis löytymään yhdestä osoitteesta www.helmet.fi . HelMet 

-kirjasto on myös Facebookissa: www.facebook.com/helmetkirjasto. 
Uutta keskustakirjastoa suunnitellaan Töölönlahdelle täyttä vauh-

tia. Kerro omat toiveesi ja ideasi ja anna palautetta netissä osoittees-
sa http://keskustakirjasto.fi / 

Kuva: Chris Gurney

Viikin kirjasto 
sinisessä 

ympyrätalossa, 
Viikinkaari 11. 

www.facebook.com/
viikinkirjasto 

www.lib.hel.fi/
viikki siirtyy kesä-

kuussa osoitteeseen 
www.helmet.fi.

Kumpula kutsuu juhlijoita 
paitsi omasta kylästä, myös 
kauempaa lauantaina 26. 
toukokuuta klo 9–23. 

Mitä et Kumpulan Kyläjuhlilta 
löydä, sitä et myöskään tarvit-
se. Kyläjuhlien ohjelmasta löy-
tyy kaikkea ja kaikille. On tans-
sia, laulua ja teatteria, on ruo-
kaa, juomaa ja kilometrin mit-
tainen kirpputori. On askartelua 
ja työpajoja lapsille ja bändejä 
nuorille. On urheilua, ulkoilua 
ja historian siipien havinaa. Yk-
si erikoisimmista ohjelmanu-
meroista lienee kaikille avoimet 
vannetanssijamit. 

Tänä vuonna juhlitaan Hel-
singin 200 vuotta pääkaupun-
kina ja kaupungin historia näkyy 
myös Kyläjuhlilla muun muas-
sa valokuvanäyttelyn muodossa. 

Kyläjuhlilla esiintyvät tä-
nä vuonna muun muassa Olavi 
Uusivirta, Pelle Miljoona, alku-
peräiskokoonpanossaan esiinty-
vä Clifters, Kuningasidea, Atlé-
tico Kumpula, naisrokkareiden 
Barbe-Q-Barbies ja Kyläorkes-
terin solisteina Pave Maijanen, 
Anna Hanski, Mariska ja Kim-
mo Härmä.

Neljän musiikkilavan lisäk-
si alueella on ainakin Teatteri-
teltta, Tietotori sekä yllin kyllin 
ruokaa ja juomaa. Myös Kasvi-
tieteellinen puutarha on juhlas-
sa mukana ja pitää ovensa avoi-
mina koko päivän. Juhlat käyn-
nistää reippaasti jo aamusta ko-
ko perheen liikuntatapahtuma 
Kumpula-juoksu. 

Auto kannattaa jättää kotiin 
ja tulla Kumpulaan aurinkoisen 
mielen kanssa, tervetuloa!

Kumpulan Kyläjuhlat 26.5. 
– kaikkea kaikille

Koko ohjelma aikatauluineen ja muu Kyläjuhla-tieto 
verkkosivuilla www.kumpulankylajuhlat.fi
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Hiidenkirnu ei ole kaatopaikka
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Titan-kehys,heijastamattomat 
linssit, hiontatyö, mikrokuituliina, 

kotelo sekä näöntarkastus

KEHYKSETTÖMÄT
SILMÄLASIT

YHTEENSÄ ALK.166€
optikko@pihlajamäki
Graniittitie 1, terveyskeskuksen vieressä

(09) 3877 341
ma 9-18, ti - pe 9-17,
kesälauantaisin suljettu

Pihlajamäen
Fysioterapia

Tervetuloa! Puh. 09-387 9878   Huom. uusi paikka
Graniittitie 1, katutaso, 00710 Helsinki, Pihlajamäki

TARJOUS HEINÄKUUN LOPPUUN:
 1h 47 € (50 e)

x 5 kertaa yht. 230 €
 50 € (55 e)

 75 €

PIHLAJAMÄEN hiidenkirnut 
pumpattiin tyhjiksi jokakeväi-
seen tapaan maanantaina 14.5. 
Samalla niistä poistettiin heite-
tyt kaatopaikkaroskat. Jotain jäi 
tekemättä. Kun kirnuille raken-
nettiin katselutasanteet ja aidat, 
portaiden viereen tuotiin kai ko-
risteeksi autokuormallinen sär-
mikkäitä kiviä. Se oli ajattelema-
ton teko. Kivet ovat tietenkin nyt 
kirnuissa, joihin ne ehdottomas-

ti eivät kuulu. Pieni kirnu on kiviä 
puolillaan ja suuren kirnun poh-
ja on täysin niiden peitossa. Kau-
pungin tulisi poistaa muut kuin 
kirnuihin jätetyt, niihin kuuluvat 
pyöreät kivet. Muita kiviä ei sai-
si löytyä lähimailtakaan heitet-
täviksi. Asia oli tyhjentäjien tie-
dossa, mutta viesti ei kai mennyt 
heidän esimiehilleen. 

Teksti: 
Suti Savolainen      

Kisassa ei etsitä vain 
kauneinta vaan myös kiinnostavaa pihaa.
Kilpailun tavoitteena on, että kaikkien taloyhtiöiden aikuiset kiin-
nittävät juhlavuonna 2012 huomiota omaan ja lastensa pihaan.

• SARJAT 
 A) Kerrostalot 60-luku B) Kerrostalot alk. 70-luku C) Pientalot
• RAADISSA piha-alan asiantuntijoita, muun muassa puutarha-

tuomari Gardeniasta ja lasten näkökulma-arviointi MLL
• Sarjojen parhaille palkintoja

Tässä kilpailussa ei ole häviäjiä. 
Kaikille luvassa pihan kehittämiseen liittyviä vinkkejä.

Pihoja arvioidaan kesä-elokuun aikana 2012 ja kilpailun tulokset 
julkistetaan 8.9. I Love Pihlis -päivänä.

Kutsun esittää: Pihlajamäki-seura

Kisaan voi ilmoittautua 
heti tai viimeistäään 8.6. 
lähettämällä taloyhtiön nimen ja 
taloyhtiön pihakilpailu-
yhteyshenkilön yhteystiedot 
sähköpostilla ja vastaamalla 
kysymyksiin:
– Miksi juuri teidän piha 
 on hyvä?

– Mikä tekee siitä 
 kiinnostavan?

Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset:
Anu Laaksonen, 
anumarja@welho.net, 
p. 040 5076002

Kuva: Vesa Koskela

-pihakilpailuun
Meidän talon superlatiivi

Pihlajamäen taloyhtiöille 

KUTSU

Pihlajamäkeen pääsee nyt myös 
ratikalla, sillä Sederholmin ta-
lossa aivan Senaatintorin ku-
peessa avautui toukokuun 12. 
päivänä Pihlajamäen elämää 
ja asukkaita esittelevä, Pihlik-
sen 50-vuotisjuhlaan ja Helsin-
gin designpääkaupunkivuoteen 
2012 liittyvä valokuvanäyttely. 

Aiemmin tänä vuonna Pihla-
jamäen ostarilla ja Viikin kirjas-
tossa esillä ollut näyttely näh-
dään tällä kertaa aivan kau-
pungin ydinkeskustassa, myös 
kantakaupunkilaisten ja mat-
kailijoiden saavutettavissa Se-
naatintorin laidalla.

Arkea ja elämää 
Pihlajamäessä

Pihlajamäki rakennettiin 1960- 
luvulla ensimmäisenä osin täys-
elementtitekniikalla toteutettu-
na lähiönä Suomessa. Laajaan 
aluesuunnitteluprojektiin osal-
listui suuri määrä arkkitehteja, 
ja alueen rakennettu ympäristö 

onkin tunnustettu arvokkaak-
si myös kansainvälisellä tasol-
la. Siinä missä Pihlajamäen ark-
kitehtuuri on päässyt esille use-
aan otteeseen erilaisissa yhte-
yksissä, on alueen elämä jäänyt 
toistaiseksi vähemmälle huomi-
olle. Tähän puuttuu nyt nähtävä 
näyttely, joka antaa kasvot yh-
teiselle lähiöllemme. 

Helsingin kaupunginmuseon 
tuottama Näköalapaikka – ker-
tomuksia Pihlajamäestä -näyt-
tely liittyy tänä vuonna julkais-
tuun, Kristiina Markkasen toi-
mittamaan samannimiseen kir-
jaan, jonka kuvituksesta on vas-
tannut valokuvaaja Lidia Tirri. 
Kirja ja näyttely johdattavat kat-
sojan sisään suojeltuihin taloihin, 
osaksi pihlajamäkeläistä arkea ja 
elämää.

Pihlajamäki on saanut medi-
assa osakseen joskus negatiivis-
takin huomiota. Sederholmin ta-
lon näyttely viestii kuitenkin toi-
senlaista kuvaa lähiöstä. Se avaa 
oven valoisiin ja avariin huoneis-

toihin – portin Pihlajamäkeen, 
jollaisena me asukkaat alueen 
koemme. 

Pihlajamäki on esillä Seder-
holmin talossa koko kesän, ai-
na elokuun 26. päivään saakka. 
Näyttelyyn on vapaa pääsy, ku-
ten muihinkin Helsingin kau-
punginmuseon näyttelyihin. 

Teksti: Aura Kivilaakso

Ratikalla Pihlajamäkeen
Näköalapaikka – 
kertomuksia Pihlajamäestä 
Näyttely 
Sederholmin talossa 
12.5.–26.8.2012
Avoinna: 
ke–su 11–17, to 11–19
Osoite: 
Aleksanterinkatu 18 

Helsingin kaupunginmuseon Jari Harju oli työmyyrä Pihlajamäki-näyttelyn toteuttamisessa Sederholmin taloon. 

Kirjaa on saatavana 
Pihlajamäen lähiö-
asemalta, Pihlajamäen 
ostoskeskukselta 
Parturi-Kampaamo 
Kaija Laitisesta Kristiina 
Välimäeltä, Parturi-
Kampaamo Meijusta 
Mervi Kuhdalta sekä 
kesän tapahtumista 
Pihlajamäki-seuran 
pöydältä. Hinta 25 
euroa. Helsingin 
kaupunginmuseossa 
kirja maksaa 28 euroa.

Kuva: Vesa Koskela

Lidia Tirri (vas.) ja Kristiina 
Markkanen

Kuva: Björn B. Lindström
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PIHLAJAMÄEN KIRKOLTA KESÄTERVEISIÄ 2012
JEESUS KIRKON KALLIOILLA
Kesällä kirkon kallioilla istuu monenkirjavaa väkeä. Siellä Jeesuskin istuisi, kaikessa rauhassa, jos 

Pihlajamäen korkeuksiin nousevia taloja. Puhuisi synnistä, armosta ja rakkaudesta, Jumalan val-

-

Jukka Holopainen, kappalainen

Seurakuntapiirin toimintaa kesä-elokuussa:
 Messu kirkossa sunnuntaisin klo 10.
 Kesäpiiri (hartaus, kahvit ja ohjelmaa) keskiviikkoisin klo 13
 Pihlajiston seurakuntakodilla 6.6., 20.6., 15.8. ja 29.8. ja kirkolla 4. 7. ja 1.8.            
 Hartaus Malmin hautausmaan isossa kappelissa 14.6.-16.8. torstaisin klo 19.
 , kesäkuussa Aarnivalkeilla, heinä- elokuussa (lomalla 17.7.)   

  Kellokosken Juhlatalolla pe 22.6., bussikuljetus, ks.   
 tarkemmin juhannuksen alla Kirkko ja Kaupunki –lehdestä.

 Mustasaareen, jossa ohjelmaa, ruokailu, vapaa aikaa ja kahvit, hinta 15 €/aik, lapset

 Jukka Holopainen, Tarja Ferrand ja Leena Koivisto. 

 kirkolla ma 13.8. klo 18. Kirkkohetki ja tarjoilua.

 Taiteiden yö

 
 Malmin diakoniatoimisto 1.6. alkaen 30.8 saakka, ajanvarauspäivystys ma, ke ja to 

PIHLAJAMÄKI merkitsee Mei-
julle paljon. Voidaankin sanoa, 
että hän on totta tosiaan juur-
tunut Pihlajamäkeen, koska 
myös hänen työpaikkansa on 
kivenheiton päässä kotiovesta – 
on ollut itse asiassa jo melkein 
kolme vuosikymmentä. Eikä vai-
kuttaminen omalla asuinalueel-
la rajoitu pelkästään asumiseen 
ja työntekoon, vaan Mervi on ol-
lut mukana Pihlajamäki-seuran 
toiminnassa hallituksen jäsene-
nä noin 10 vuotta. Kaiken kiireen 
keskellä aikaa löytyy siis myös 
vapaaehtoistyöhön.

Meiju on ammatiltaan partu-
ri-kampaaja ja hän toimii kam-
paamoalan yrittäjänä uusissa 
tiloissaan Rapakiventie 10:ssä. 
Liike on avattu aivan äskettäin, 
toukokuun alussa. 

Edellinen työpaikka oli osta-
rilla, missä hän työskenteli perä-
ti kaksikymmentä vuotta. Noin 
pitkän ajan kuluessa ostari siellä 
pyörivine porukoineen ehti tul-
la moneen kertaan tutuksi niin 
hyvässä kuin pahassa. Tokihan 
ostoskeskus on välillä levoton, 
mutta kyllä siellä hyvin on pär-
jännyt. Pihlis on nimittäin mo-
nessa mielessä hyvin tyypilli-
nen lähiö, jonka ostoskeskus saa 
ajoittain monenlaista julkisuutta. 
Mutta ei Meiju ole oloaan tunte-
nut mitenkään erityisen turvat-
tomaksi, päinvastoin, kyllä siel-
lä uskaltaa kulkea. 

ASEMAKAAVALLA suojeltu 
Pihlajamäki on Meijun mielestä 
kiva paikka asua. Ja kaunis. Kun 
kotiovesta astuu ulos, niin välit-
tömästi pääsee liikkumaan met-
säpoluille aivan upeaan luon-
toon, maasto on vaihtelevaa 
nousuineen ja laskuineen, ei-
kä Vantaanjoellekaan ole pitkä 
matka. Iso osa taloista on raken-
nettu mäen päälle, minkä vuoksi 
maisemat ovat mahtavat vähän 
matalammastakin talosta. 

Pihlis on kuuluisa sekä kor-
keista taloistaan että myös tosi 
pitkistä, kaksikin kulmaa käsit-
tävistä 3–4-kerroksisista talois-

taan. Pihlajamäen talojen muo-
doista saa hyvän kuvan, kun 
katsoo maisemaa lentokonees-
ta. Suosittelen! 

Meijun koti on yhden pitkän 
talon toisessa päässä ylimmäs-
sä kerroksessa, ja joka ikkunas-
ta avautuu metsäinen näkymä. 
Naapureitten koteihin ei näe, 
koska talot on rakennettu etääl-
le toisistaan, tietoisesti ja aja-
tuksella. 

Meiju on ollut Meiju jo pik-
kutytöstä asti. Sen vuoksi hä-
nen liikkeensäkin nimestä löytyy 
sana Meiju, vaikka pitkään jou-
tuikin miettimään, että laittaa-
ko lempinimensä firman viral-
liseen nimeen. Ja niin siinä sit-
ten kävi, että pitkäaikainen haa-
ve toteutui. 

Molemmat Pihliksen koulut 
ovat tulleet tutuksi, koska Mei-
ju on käynyt kansakoulun ny-
kyisellä ala-asteella ja yläasteen 
Helsingin Uudessa yhteiskoulus-
sa, joskin silloin oppikouluun vie-
lä pyrittiin. Ja tyttäret ovat jat-
kaneet perinnettä, molemmat 
ovat kirjoittaneet ylioppilaaksi 
HUYK:sta.

KUN MEIJU etsi kampaamolleen 
uusia tiloja kuluvan vuoden al-
kupuolella, niin hänen mieleen-
sä ei edes juolahtanut, että hän 
lähtisi pois Pihlajamäestä. Ti-
lojen löytäminen oli haastavaa, 
ja monet tutut ihmettelivät, et-
tä miksei hän lähde esimerkiksi 
Viikkiin tai Latokartanoon. Eivät 
nekään ole pitkällä, mutta ve-
ri veti Pihlikseen ja onneksi tilat 
löytyivät. Juuri nyt Mervi hakee 
vuokralaista liikkeeseen kahdes-
takin syystä: ei tarvitse työsken-
nellä yksin ja kulut ovat pienem-
mät, kun maksajia on kaksi. To-
ki asiakkaat pitävät huolen siitä, 
että yksin ei tarvitse olla.

Meiju tuntee olonsa tutuksi ja 
turvalliseksi asuessaan ja eläes-
sään Pihliksen maisemissa. Hän 
ei halua lähteä kotoaan min-
nekään. Mikäs siinä, samanlai-
sia ihmisiä kuin Mervi on paljon. 
Tosin vain harvalla on käynyt yh-
tä hyvä tuuri työpaikan sijainnin 
suhteen. Kun kerran on muut-
tanut Pihlajamäkeen asumaan, 
niin ei täältä hevin halua lähteä 
pois. Ja nyt puhun myös omasta 
puolestani. 

Teksti: Ulla Artte

Paljasjalkainen pihlajamäkeläinen 

viihtyy asuinalueellaan
Mervi Kuhta, tuttavallisemmin Meiju, on asunut 
Pihlajamäen lähiössä koko ikänsä. Meijun 
synnyinkoti oli Maasälväntiellä ja nykyisin hän 
asustelee perheineen Liusketiellä. 

Mervi Meiju Kuhta nykyisen liikkeensä edessä.

Kuva: Vesa Koskela

Yritys

Meiju on ollut 
Meiju jo pikku-
tytöstä asti. 

– Kun suuri joukko pihlisläisiä 
järjestää oman pienen tai ison 
tapahtumansa, itselle tai muille, 
niin pienistä tapahtumista syn-
tyykin suuri tapahtumien virta, 
pihlajamäkeläinen Päivi Seik-
kula kertoo. Hän on yksi päivän 
järjestäjistä.

Päivän ohjelmassa on jo 
muun muassa taloyhtiöiden 
suuria pihajuhlia, pop up -kah-
viloita ja puistojumppaa sekä iso 
kansanjuhla ostarilla klo 10–14. 
– Oma suosikkini on hulvaton 

seikkailu, jossa 800 koululais-
ta vanhempineen kiertää tut-

Rakastu Pihlikseen myös syyskuussa

Rapakivenkuja 3-4-5:n kevättalkoissa kerättiin ideoita I love Pihlis -päivän ohjelmasta. Olisko se 
ulkoilmaleffaa, iltanuotiota, kellaritansseja, pihakaraoketa vai mitä?

Kuva: Päivi Seikkula

Pihlajamäen synttärivuosi huipentuu lauantaina syyskuun 8. päivä 
I love Pihlis -päivään. Silloin Pihlajamäki täyttyy tapahtumista ja koko 
kaupunginosa on iso festari koko päivän, aamusta iltaan. 

Näin voit 
tulla mukaan
Ilmoita oma ta-
pahtumasi ja idea-
si mukaan Pihliksen 
omaan kaupungin-
osafestariin eli I love 
Pihlis -päivään osoit-
teessa pihlajamaki.in-
fo/2012 tai pistämäl-
lä meiliä osoitteeseen 
pihlajamaki2012@
gmail.com. Tapahtu-
malle avataan myös 
Facebook-sivu. 

Ohjelman kokoa-
misesta ja tiedottami-
sesta vastaa juhlavuo-
den toimikunta, Pih-
lajamäki-seura sekä 
juhlavuoden koordi-
naattori Sini Heino-
Mouhu, sini.heino-
mouhu@hel.fi, 
puh. 040 334 74415. 

kimassa Pihliksen salaisuuksia 
ja ratkomassa arvoituksia reitin 
varrella.

Järjestäjät toivovat, että mah-
dollisimman moni innostuu järk-
käämään jotain kivaa, juuri itsel-
le sopivalla tavalla.
– Voi vaikka pistää 60-luvun 

bileet pystyyn, tuoda kahvilan 
kadunkulmaan, järkätä koira-
koulun puudeleille tai pitää gril-
likestit omassa pihassa omille 
kavereille. Tai vaan tulla katse-
lemaan, mitä kaikkea muut ovat 
keksineet, Seikkula kuvailee.

Yllätyksiä 
loppuun asti

I love Pihlis -päivän toteutuk-
sessa ovat mukana jo monet 
Pihlajamäen asukkaat ja yhdis-
tykset kuten Pihlajamäki-seura, 
alueen koulut, Helsingin kau-
punki ja seurakunta. Tapahtu-
ma on osa Helsinki 200 vuotta 
pääkaupunkina -juhlaa. Ja mu-
kaan mahtuu edelleen. 
– Siitä on tulossa mahtava päi-

vä. Jo nyt ohjelmaa on tosi pal-
jon ja saa nähdä, mihin se ehtii 
kesän aika kasvaa. Olen kuullut 
puhuttavan myös opastetuis-
ta retkistä tornitalojen näkö-
alatasanteilla, onkikisasta Sor-
salammella ja puistotansseista, 
Seikkula kertoo.

Koko ohjelma kootaan Pih-
lajamäen juhlavuoden sivuil-
le osoitteeseen pihlajamaki.in-
fo/2012. Ohjelma julkaistaan 
elokuussa ja sitä päivitetään ta-
pahtumapäivään asti. 

Kaikkia päivän tapahtumia 
järjestäjät eivät vielä suostu 
edes paljastamaan, vaikka sel-
västi jotain muutakin jo tietävät. 
Yllätyksiä on siis luvassa ihan 
loppumetreille asti. 

Teksti: Aura Kivilaakso

I love Pihlis -päivän koko 
ohjelma julkaistaan Pihlajamä-

en lähiölehti 2/2012, 
joka ilmestyy 5.9.
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Lähiöaseman ohjelma
Kevät ja kesä

Suunnitteluvaiheessa ”lähitur-
vatyön” nimikettä kantaneen 
hankkeen tavoitteeksi oli vuo-
den 2009 talousarvioon kirjattu 
kaupunkilaisten arkiturvallisuu-
den ja viihtyvyyden parantami-
nen. Keinoiksi oli mainittu kent-
tätyö arkiturvallisuuden kan-
nalta ongelmallisiksi koetuil-
la alueilla ja verkostoituminen 
paikallisten toimijoiden kanssa. 

Hankkeen suunnittelu ja käy-
tännön toteutus osoitettiin sosi-
aalivirastolle, jossa vastaanotto 
ei ollut varaukseton. Sosiaalivi-
raston näkökulmasta esim. mai-
ninta poliisiyhteistyöstä herät-
ti suunnitteluvaiheessa epäilyk-
siä: yritetäänkö sosiaaliviraston 
työntekijöistä tehdä ”pikkupo-
liiseja”, jotka valvovat kaupunki-
laisten tekemisiä? Osoitettiinko 
hanke sosiaaliviraston alaisuu-
teen siksi, että turvallisuusuhka-
na pidetään pääasiassa sosiaali-
viraston asiakkaita?

Kaupunkilaisten tarpeet 
etusijalle

Sosiaalivirasto sai kuitenkin 
varsin vapaat kädet käytännön 
toteutukseen. Palkattiin projek-
tivastaava sekä kuusi sosiaa-
lialan työntekijää, joiden tehtä-
vänimikkeeksi tuli lähityönteki-
jä. Heillä oli takanaan vuosien 
työkokemus mm. päihdeongel-

maisten, vankien, asunnotto-
mien ja nuorison kanssa työs-
kentelystä. Vahva ammatillinen 
tausta takasi sen, että hanketta 
lähdettiin toteuttamaan kaikkia 
kaupunkilaisia, myös sosiaalivi-
raston asiakkaita hyödyttäväl-
lä tavalla eikä kenenkään etu-
jen vastaisesti.

Tavoitteiden määrittely aloi-
tettiin miettimällä, missä koh-
dissa palvelujärjestelmässämme 
on aukkoja. Kaupunkilaisten ar-
kiturvallisuutta pyrkii paranta-
maan moni taho: poliisit, varti-
jat ja pelastuslaitos sekä tietysti 
sosiaaliseen turvallisuuteen vai-
kuttavat toimijat kuten sosiaali-
päivystys, poliisiasemien sosiaa-
lityöntekijät ja erilaiset alueen 
toimijat, vaikkapa kaupungin-
osayhdistykset. Tuntui puuttu-
van taho, jolla olisi aikaa kuulla 
kaupunkilaisten huolia kaduilla 
ja asukastilaisuuksissa.

Kaduilla näkee ja 
kuulee

Lähityöhankkeen työntekijöi-
den pääasialliseksi työmenetel-
mäksi valittiin verkostoitumi-
nen oman kohdealueensa toi-
mijoiden ja asukkaiden kans-
sa sekä jalkautuminen kohde-
alueensa kaduille. Jalkautuessa 

työntekijät tekevät havainnoin-
tia, huolten kuulemista sekä 
puuttumista ongelmiin. 

Havainnoidessa kiinnitetään 
huomiota esim. siihen, keitä ka-
dulla näkyy. Mikäli sama ihmi-
nen nähdään kadulla joka päi-
vä, herää kysymys, ovatko hä-
nen asumiskuvionsa kunnossa. 
Lisäksi havainnoidaan mm. va-
laistuksen riittävyyttä, alueen 
siisteyttä ja viihtyisyyttä sekä 
mahdollisia turvallisuusriskejä.

Tässä työssä hyvää on se, et-
tä on aikaa kuunnella kaikenlai-
sia arjen huolia. Usein tulee esiin, 
että jututettavamme on palve-
luita vailla. Kerromme vaihto-
ehdoista ja voimme tarvittaessa 

tukea henkilöä ja saattaa palve-
luiden piiriin. Kuuntelemisen li-
säksi kaupunkilaisten huolenai-
heita viedään virkamieskoneis-
tossa eteenpäin ja niihin pyri-
tään löytämään ratkaisuja.

Puuttuminen on 
välittämistä

Suora ongelmiin puuttuminen, 
joka koettiin sosiaalivirastos-
sa alun perin sosiaalityölle vie-
raaksi työtavaksi, on havait-
tu lähityöhankkeessa merkit-
täväksi tavaksi tehdä kaduis-
ta viihtyisämpiä. Puuttuminen 
on välittämistä: osoitetaan, et-
tei ole merkityksetöntä, miten 
yksilö käyttäytyy. Negatiivinen 
käyttäytyminen viestii usein 
myös huonosta olosta ja avun 
tai kuuntelijan tarpeesta.

Lähityöhanke on puuttunut 
esim. riitatilanteisiin. Nuorisolle 
on asetettu rajoja ja sammuneil-
le soitettu paikalle apua.  Joskus 
puututaan roskaamiseen. Usein 
ihmiset eivät tule ajatelleek-
si, kuinka suuri merkitys roskai-
suudella on viihtymättömyyteen, 
joka taas lisää turvattomuuden-
tunnetta. 

Teksti: Miia Pikkarainen

Kuva: Vesa Koskela

Taiteiden yönä Pihlajamäessä 
to 23.8.2012

 MAASÄLVÄN leikkipuistossa juhlistetaan Taiteiden yötä 
klo15–18. Peppi Pitkätossu esiintyy klo.15, klo.16 ja klo.17. Ta-
pahtuma on koko perheelle. Ohjelmassa myös kasvomaalasta ja 
buffetti. Tapahtuman järjestää Lähiöasema, leikkipuisto ja Lato-
kartanon kotipalvelu ja varhainen tuki.

 PIHLAJAMÄEN lähiöasemalla Liusketie 3 klo 17–19 Kari 
Sautero jubailee Stadin slangin historiasta ja Ulla Welin lau-
suu runojaan

 PIHLAJAMÄEN kirkolla klo 19 alkaen Psalmia ja Bachia. Suo-
sittu virsikaraoke klo 20 alkaen  isäntänä Timo Olli. Klo 21 Juk-
ka Tolonen Band hengellisellä ohjelmistollaan – Jukka Tolonen, 
laulu, piano, Johanna Tolonen, laulu, Dimitri Tolonen, lyömä-
soittimet ja Juho Kokko, basso. Lisäksi Juhani Junnu Aaltonen 
on mukana saksofonilla ja huilulla.

Seuraa tapahtumailmoittelua www.pihlajamaki.info

Kimppapalsta
Tule viljelemään hyötykasveja Lähiöaseman 
kimppapalstalle – opettele toisten avulla, nauti 
kesästä ja syksyn sadosta!

PIHLAJAMÄEN lähiöasema on 
vuokrannut Rapakiventien palsta-
viljelijät ry:ltä kolme aarin mit-
taista palstaa. Lähiöasema jakaa 
palstat pienempiin osiin kimppa-
palstaviljelyyn osallistujien kesken. 
Palstoille on hankittu työvälinei-
tä, jotka ovat yhteiskäytössä. Jokai-
nen ostaa omat siemenensä ym. – 
palstavuokraa ei kimppapalstavil-
jelijöiltä peritä.

Maanantai 
• Café lähiö auki  klo 10–15

Tiistai
• Café Lähiö klo 10–15
• Monipuolista askartelua 
 klo 12–16, tule askartele-

maan ja ompelemaan iloi-
seen porukkaan!

• Draamaryhmä klo 17–18.30

Keskiviikko
• Café Lähiö klo 10–15
• NA Pihlis kokoontuu 
 klo 18–20

Torstai
• Café lähiö klo 10–15

Perjantai
• Café lähiö klo 10–15
• Bingo
• Kuvataidekerho klo 13–15
• Tuolijumppa klo 10.30–11

Lähiöasema on suljettu 21.6.–12.8.2012.  Lähin kesä-
aikana avoinna oleva asukastalo on Malmin toimintakeskus, Kirkonkyläntie 2.  
Seuraa lähiöaseman syysohjelmaa www.pihlajamaki.info/lahioasema

• Käytössäsi on kuusi tietokonetta korvakuu-
lokkeineen, tarvittaessa saat opastusta tietoko-
neen käytössä. Monipuoliset ohjelmistot.
• Rentoutua voit Shiatsu-hierontatuolissa, joi-
ta meillä on kaksi kappaletta.
• Meillä on myös kopiointi- ja faksipalvelu 
pientä maksua vastaan.
• Asukkaiden käytössä on viisi ompelukonet-
ta ja saumuri: Ota omat langat mukaan ja tu-
le ompelemaan. Kysy henkilökunnalta vapaata 
ompeluaikaa.
• Lähiöaseman voi varata maksutta ilta- ja vii-
konloppukäyttöön esim. perhejuhlia tai vaik-
kapa taloyhtiön kokouksiin. Kysy vapaita aikoja 
vahtimestareilta!
• Café-lähiö on auki tiistaista perjantaihin – 
kahvia ja lämpimäisiä omakustannehintaan 

mukavassa seurassa joka arkipäivä klo 10–15. 
• Lähiöaseman hankkeet ”Kotilähettiläät” ja 
”kylätalkkarit” tarjoavat lähialueiden ikäihmisil-
le kaupassakäynti-, ulkoilu-  ja  kevyttä siivous-
apua sekä pienimuotoisia kodin korjaus ja asen-
nustöitä. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 
liikuntarajoitteisille, vähävaraisille sekä kotihoi-
don ja sosiaaliviraston asiakkaille. 
• Sosiaaliohjaajaa tai -työntekijää voit tulla ta-
paamaan ilman ajanvarausta tiistaisin klo 12–
15. Tapaamisessa voit kartoittaa ja kysyä neu-
voa omaan toimeentuloon tai muuhun pul-
maan liittyviä kysymyksiä.
• Tuo tullessas – vie mennessäs - kirjojen vaih-
topiste. 
• Nintendo WII keilapeli ym. kuntoiluohjelmia, 
karaoke laitteet.

Tervetuloa 
tutustumaan!

Tarjoamme!

Pihlajamäen lähiöasema

Aluetyöntekijä 
Sini Heino-Mouhu

Ku
va

: 
Ve

sa
 K

os
ke

la

Liusketie 3a, 
00710 Helsinki

Tilavaraukset ja lisätietoa 
palveluistamme
ma-pe klo 10–15  
p. 09-3104 1010

Pihlajamäen aluetyöntekijä 
Sini Heino-Mouhu 
p.09-3106 9960
sini.heino-mouhu@hel.fi  

www.pihlajamaki.info/
lahioasema

Kuvat: Tuula Aiso

Kuva: Sini Heino-Mouhu

Lähiöaseman viikko-ohjelma

YHTEYSHENKILÖ: 
Tuula Aiso 
p. 046-568 9657

Bingon pelaajat kokoontuvat perjantaisin.

Lähityöhanke tekee 
ruohonjuuritason työtä kadulla

Helsingin sosiaali-
virastossa aloitti 
vuoden 2009 alussa 
toimintansa lähityöhanke, 
jonka työntekijät 
ovat kohdanneet 
Helsingin kaduilla 
eri-ikäisiä ja erilaisissa 
elämäntilanteissa olevia 
asukkaita.

Lähityöntekijät Miia Pikkarainen, Minna Oikarinen ja Elias Malin 

Pihlajamäki on yksi lähityön kohdealueista
Pihlajamäessä lähityö on jalkautunut parin vuoden ajan. Pää-
asiallinen jalkautumispaikka on ostoskeskus, joka on alueen 
vilkkain asiointi- ja kohtaamispaikka. Vierailemme myös mm. 
lähiöasemalla, joka kuluu lähityön kanssa samaan Aluetyön yk-
sikköön sosiaalivirastossa. Toivomme Pihlajamäen asukkailta 
viestejä, jos jokin asia asuinalueella huolettaa, tai viriää ideoita 
miten viihtyisyyttä ja turvallisuutta voisi parantaa. 
Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse lahityo@hel,fi , soittamal-
la Pohjois-Koillis-Helsingin alueen lähityöntekijöille Elias Mali-
nille puh. 09-31024322 tai Miia Pikkaraiselle 09-30124321 tai 
tulemalla juttelemaan kadulla kohdatessa!
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Ohjelma ja liikuntapaikkojen osoitteet netissä www.hel.fi/liv > Ohjattu liikunta > Lähiöliikunta > Malmi ja Pihlajamäki

Malmi–Pihlajamäen lähiöliikunta 
v. 2012  touko–elokuu Huom! Muutokset mahdollisia!

Mia 
Küttner

Melontakurssi (yli 12 v.) 
ma-ke 25.-27.6. klo 9–11
liikuntapassilla. Ilmoittaudu! 
Pikkukosken uimaranta (Pikku-
koskentien päässä) (nuoret yli 
12 v+ perheet + aikuiset , uima-
taito välttämätön!)
Melontaa jokea pitkin
ma 18.6., to 28.6. lähtö klo 9 
(ennestään melonneille). 
Ilmoittaudu!

Pyöräretket 
lähtö klo 9.30 Pihlajamäen lä-
hiöasema, kesto noin 3-5 t
ke 6.6. Kivinokka
ke 20.6. idän rannat
Huom! Retkikohteet muutetta-
vissa retken alussa!
Kirkkovenesouturetket
ti 19.6. ja 3.7. klo 10-14 Rastila. 
Ilmoittaudu! 
Jousiammunta
ke 27.6. klo 10-11.30 Pihlaja-
mäen Nuorisopuisto, Jengipol-
ku 8

Lisätietoja: 
Ohjelmaesitteitä 21.6. asti 
Pihlajamäen lähiöasema, p. 
31041010, Liusketie 3 

Lähiöliikuntapassin voi 
ostaa 21.6. asti Pihlajamäen 
lähiöasemalta. Hinta 20,00 €

Syyskausi alkaa 3.9. 
Syysohjelmia noudettavissa 
Pihlajamäen lähiöasemalta 
ti 21.8. alkaen

Kuva: Mia Küttner

KÄVELYSAUVOJA 
LAINATTAVANA 
Viikin, Pukinmäen

 ja Jakomäen 
kirjastoissa 

kirjastokortilla.

Lasten hulinat
ti 5.6. klo 11.30–13.00 Salpaus-
selän leikkipuisto, Salpausse-
lantie 1
Senioreiden ulkoilupäivä
to 14.6. klo 10-12 Malmi / syys-
tien palvelukeskus, Syystie 15
Kimppakävely 
tiistaisin klo 10 Pihlajamäen 
nuorisotalolta (hidasvauhtinen 
omatoimiryhmä)
Kulttuurikävelyt
23.5. Hietaniemen vanha hau-
tausmaa. Liikuntapassilla, il-
moittaudu ark. klo 8-16 puh. 
3104 9010

Petanki
21.5.-24.9. Leikkipuisto Maa-
sälpä, ma klo 12-13 (omatoi-
miryhmä)
Kaupunkitanssit
6.6.–8.8. ke klo 19-19.45 Pikku-
kosken uimaranta. Kesäkuussa 
fusku, foksi, bugg ja valssi. Hei-
näkuussa polkka, samba, jive ja 
rumba. Elokuussa tango ja kä-
velyhumppa.
Puistojumppa
7.6.-23.8. to klo 18-18.50 Pih-
lajamäen nuorisopuisto. Oma 
jumppa-alusta mukaan.
Puistojumpat ympäri kaupun-

kia: www.hel.fi  / liikunta 
Jalkapallo
monikulttuurinen, liikuntapas-
silla. Pukinmäen jalkapallokent-
tä: juniorit su klo 17-18. (6.5.-
30.9.), aikuiset su klo 18-21 
(4.5.-28.9.), aikuiset pe klo 19-
21 (6.5.-30.9., ei 22.6., ei 13.7.) 
Omatoimiryhmä. Lisätied.: 
Daud p. 040 6815817)
Pesäpallo
3.5.-27.9. ti ja to klo 17-19 Vii-
kin kenttä, Tilanhoitajankaa-
ri 13. Omatoimiryhmä. Liikun-
tapassilla.

Kursseille 
ilmoittautuminen 3.7. asti 
Lähiöliikunta 
ma-ti klo 8-16, ke klo 8-12 
puh. 31071452 , 
050-5881069

Uusia 
kierroksia esi-
kaupunkeihin 
ti 12.6.
Lähiöprojektin kierto-
ajeluilla Helsinki-päivänä 
12.6. kaasutellaan uusiin 
kohteisiin. 

Maunulassa arkkitehti Sari 
Ruotsalainen esittelee 1950- 
luvun arkkitehtuuria ja Saha-
mäkeä, italialaisen kukkulakau-
pungin suomalaista sovellusta.

Jakomäki–Alppikylän -kier-
roksella nähdään millainen on 
perusteellisesti korjatun Jako-
mäen uusi ilme ja viereen raken-
tuva ainutlaatuinen kaupunki-
pientalojen Alppikylä. Arkkiteh-
dit Mari Siivola ja Tuomas Es-
kola esittelevät.

Arkkitehti Päivi Sarmaja 
opastaa Etelä-Haagassa ja 1950- 
luvun Pohjois-Haagassa. 

Viestintäpäällikkö Päivi Seik-
kula esittelee Pihlajamäen mo-
dernin arkkitehtuurin ja kallio-
metsäisen luonnon saumaton-
ta vuoropuhelua.

Kiertoajelut lähtevät ja palaa-
vat Rautatientorille Mikonka-
dun pysäkille. Lähiöprojektin 
tarjoamia lippuja voi noutaa 
4.6. alkaen Virka Infosta Kau-
pungintalon aulasta. (Pohjois-
esplanadi 11-13)

Linja-auton aikataulu
10–12 Maunula
12–14 Pihlajamäki
14–16 Jakomäki–Alppikylä
16–18 Haagat

Säävarauksella!

Päivi Seikkula kertoo
kiertoajelulla Pihlajamäestä.

Myöhäissyksy, talvi ja kevät on jo 
taltioitu luonnonläheisessä Pih-
lajamäessä. Elokuvan visuaalinen 
juoni seuraa vuodenaikojen vaihte-
lua, missä asukkaiden haastattelut 
ja kertomukset kertovat alueen elä-
mästä ja seudun monista vaiheista.

Haastatteluissaan dokument-
tielokuvan kuvaaja Björn B. Lind-
ström on aluksi keskittynyt iäkkäim-
pien asukkaiden kertomaan, jotta 
alueen maaseudun vaiheet ennen 
lähiön rakentamista saadaan tal-
lennettua vertailukohteeksi nyky-
ajan olosuhteisiin. 

Dokumenttielokuvan kuvaaja toivoo 
edelleen asukkailta materiaalia valokuvi-
en, kaitafi lmien, videokuvien ym. materi-
aalin muodossa, jotta asukkaiden omaa 
näkökulmaa asuinalueeseen saataisiin 
taltioitua. 

Kuvallista materiaalia on nyt keräänty-
nyt 1930-luvulta aina 1970-luvulle saak-
ka. Jos sinulla on materiaalia, niin voit toi-
mittaa sen Lindströmille Pihlajamäen lä-
hiöasemalle, osoitteeseen Liusketie 3. 

Dokumenttielokuvan tarpeisiin on 
avattu oma sähköpostiosoite; pihla-
dok2012@gmail.com, johon jokainen voi 
ilmoittaa kuva-aineistosta tai mistä ta-
hansa Pihlajamäkeen liittyvästä aiheesta. 
– Pihlajamäki on dokumentin kohteena 

ollut antoisa ja aihepiireissään vieraan-
varainen, kertoo Björn B. Lindström, joka 
samalla haluaa kiittää kaikkia niitä jot-
ka ovat tähän mennessä tarjonneet ma-
teriaalejaan ja elämäntarinoitaan. Lind-
ström toivoo että materiaalia tarjotaan 
edelleen lisää. 

Pihlajamäki-dokumenttielokuvan teko jatkuu
Kuva: Vesa Koskela

PROJEKTIN 
yhteistyökumppaneita 
ovat Pihlajamäen aluetyö, 
Pihlajamäki-seura ry ja 
ammattiopisto Luovi.  Suurin 
kiitos kuuluu kuitenkin 
kaikille haastatelluille ihmisille. 
Mukavaa yhteistä kesää 
Pihlajamäessä, toivottaa 
Björn B. Lindström!

KEVÄTTALVELLA pihlajamäkinen Pek-
ka Ollila kuuli radio-ohjelman Pukinmä-
essä tehdystä turvallisuuskävelystä. Pek-
ka otti yhteyttä aluetyöntekijä Sini Heino-
Mouhuun, jotta vastaava kävely tehtäi-
siin myös Pihlajamäessä. Sini otti yhteyt-
tä Helsingin kaupungin hallintokeskuksen 
turvallisuus- ja valmiusyksikköön Eija Lai-

hiseen. Turvallisuus- ja valmiusyksikös-
tä toivottiin, että paikallinen kaupungin-
osayhdistys olisi mukana, joten Pihlajamä-
ki-seura tuli kuvioon. Mukana järjestelyis-
sä oli myös Sosiaaliviraston lähityö.

Turvallisuuskävelyllä paikallistettiin 
huolta aiheuttavia paikkoja ja reittejä se-
kä kes kusteltiin yhdessä, mitä nii den kehit-
tämiseksi voitaisiin tehdä. Turvallisuuskä-
velylle osal listui asukkaiden lisäksi eri toi-
mialojen viranomaisia ja alueen toimijoita. 
Kävely tarjosi mahdollisuuden käydä kes-
kustelua ja tuoda turvallisuuteen ja viih-
tyisyyteen liittyvät havainnot viranomais-
ten tietoon.

Kävelyn reitti oli Johtokiventie - Pihlaja-
mäen ostoskeskus - Meripihkatie - Kiilletie 

- Vuolukivenpuisto - Rapakiventie – Moree-
nitie. Matkaa oli noin kaksi kilometriä. Kä-
velyn jälkeen havaintoja käsiteltiin kahvi-
kupin äärellä Pihlajamäen nuorisotalolla.

Keväällä 2013 järjestetään turvallisuus-
kävelyn seurantakävely, jolla toimenpide-
ehdotuskohteita seurataan. 

Teksti: Vesa Koskela

Pihlajamäen turvallisuuskävely oli 7.5. illalla

Lokakuussa 2011 alkaneen 
Pihlajamäki -dokument-
tielokuvan suunnittelu ja 
kuvaukset jatkuvat edelleen. 
Dokumentin teko saavuttaa 
pian kolmannen vuodenai-
kansa, kesän. 

Kuva: Vesa Koskela

Eija Laihinen (oik.) ja Teija Tanska 
tekivät suurimman työn turvallisuuskä-
velyn valmistelussa.

Turvallisuuskävelyllä 
paikallistetaan huolta aiheutta-
via paikkoja.

Kuva: Lassi Lager


