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Malmi–Pihlajamäen 
lähiöliikunta kevät 2014 s. 7
PIHLAJAMÄEN LÄHIÖASEMA
Joulukuun erikoisohjelma  s. 8

Ole joulupukkina senioreille  s. 2
Ostoskeskuksen suunnittelutilanteesta s. 2
Pihliksen ilmoitustaulu Facebookissa  s. 3
Pukinmäen rautatieaseman alikulku sai taidetta  s. 3

Pihlajamäki-seura 50 v. sitten ja nyt  s. 4
Harriet Segersvärd on poissa  s. 4
Pihlajamäen Leijonat 50 v.  s. 5
Eläkeläiset keski-iässä 40 v. s. 6

1.  Missä on Pihlajamäen korkein kohta?

2.  Ympyröi, kuka seuraavista (vain yksi) ei ole koskaan esiintynyt 
Pihlajamäki goes Bluesissa:

  a  Remu Aaltonen
  b  Maarit Hurmerinta
  c  J. Karjalainen 
  d  Dave Lindholm
  e  Erja Lyytinen
  f  Tuomari Nurmio
  g  Marjo Leinonen
  h  Aija Puurtinen 
3.  Pihlajamäessä on paljon Viipurin rapakiveä. Miten se on tullut tänne?

4.  Mikä Viipurissa vuonna 1935 perustettu seura on tosi suosittu 
Pihlajamäessä?

5.  Mikä nimi yhdistää Pihlajamäen ostaria ja Irlantia? 

6.  Minä vuonna Pihlajamäen nuorisopuisto avattiin?

7.  Minkä niminen ekoyhteisö asutti 80-luvulla Pihlajamäessä vanhaa ns. 
Säilän taloa?

8.  Pihlajamäessä on kaksi korkeaa näköalakalliota. Kummassa kasvaa 
lakkaa?

9.  Minä vuonna alkaa Pihlajamäen ala-asteen peruskorjaus?

10.  Mikä on Pihlajamäen päämaalaji?

11.  Minä vuonna Pihlajamäki täytti 50 vuotta?

12.  Mitkä ovat Pihlajamäen kuuluisien hiidenkirnujen nimet?

13.  Mitkä kaksi suurta rakennusyhtiötä aikanaan rakensivat 
Pihlajamäen asuinalueen 1950- ja 1960 -luvun taitteessa?

Lähiöasemalla 
on myynnissä 
hienoja 
mehiläisvaha-
joulukortteja, 
joita ovat  
tehneet 
arkartelu-
ohjaaja 
Marika Walden 
yhdessä ohjaaja- 
emäntä Maarit 
Strandmanin 
kanssa.

Testaa tietosi 
Pihlajamäestä!

Pihlajamäen kirkolla 
Liusketie 2 
tiistaina 17.12.2013 
klo 11.00–13.30

• Tilaisuus alkaa klo 11  
Teatteri ILMIÖ:n  
näytelmällä  
Enää kilometri Jouluun!

• Ruoka klo 12.00–13.30

• Lauluja ja yhdessäoloa.

Tervetuloa!

Koko perheen 
PuurOJuHLA

 Jouluiset 
myyntipöydät 
pullollaan – 
lahjaideoita 
pukinkonttiin

 Aarnivalkeiden 
herkullinen 
joulupuuro

 Piparkakkupaja 
ja askartelua

 Musiikista 
huolehtii Lähiöband 
sekä ikioma 
kantttorimme Timo 
Olli

 Kalliolan 
kansalaisopiston 
Draamaryhmä 
esittää jouluisan 
improvisation

 Pukki viilettää 
paikalle n. klo 18 ( ? )

keskiviikkona 11.12.2013 klo 17–19.30 
Pihlajamäen nuorisotalolla Moreenitie 2
Perinteen mukaisesti musaa, puuroa, pukki ja piparkakkupaja

Yksinäisten joulujuhla 

Pihlajamäki-seura järjesti leikkimielisen 
Pihlis-tietovisan Marrasjuhlassa 2013. 
Nyt voit lehden lukijana myös testata tietosi.

Ohjelmassa:

Vapaa 
pääsy!

Tervetuloa!

Pongista pleikkaan 
-tapahtumaviikonloppu
25.-26.1.2014 klo 11–17
TEkNIIkAN museon sähköisen peli-
historian näyttely päättyy viimeiseen 
iloiseen tapahtumaviikonloppuun!

Suositun näyttelyn viimeisinä päivi-
nä kootaan museoon jälleen retropelit 
yleisön pelattavaksi. Tapahtuma kuu-
luu sisäänpääsyhintaan.

Tekniikan museon
tapahtumia

Lisätiedot tammikuussa www.tekniikanmuseo.fi
Museo on auki vuonna 2014 2.1. lähtien. Torstaisin ilmainen sisäänpääsy sekä auki klo 19 asti.

Jouluvalo-työpaja
La 14.12. klo 12–15 
Tuunaa oma pieni jouluvalosi!

TEkNIIkAN museon nonstop-työ-
pajassa tutustutaan sähkön kul-
kuun ja rakennetaan jouluvalo 
led-lampuista ja softis-muovista. 
Vain mielikuvitus on rajana!

Ikäsuositus 8-vuotiaista ylös-
päin. Materiaalimaksu 4 euroa.

Oikeat vastaukset löytyvät sivulta 6.

Kuva: Vesa Koskela



2 www.pihlajamaki.infoLÄHIÖLEHTI 2/2013 

Pääkirjoitus

kaikkia tarvitaan 
ikäihmisten elämänlaadun 
parantamiseen
Perjantaina 29.11. Suomen hallitus kertoi, että se aikoo vähentää 
kunnista vanhusten laitospaikkoja 300 miljoonan euron edestä. 
Hallitus uskoo, että vanhuksia voidaan hoitaa enemmän ja pitem-
pään kotona. Tarkoitus on, että kuntien säästö- ja tehostamistoi-
mien jälkeen hoitoon pääsee vain, jos siihen on lääketieteelliset 
perusteet tai jos se on arvokkaan elämän kannalta perusteltua.

Suurin osa ikäihmisistä haluaa varmaan asua kotonaan tai pal-
velutalossa, jossa saa elää omaa elämää, mutta tarvittaessa saa 
apua läheltä.

Monesti puhutaan siitä, että lapsiin ja nuoriin panostaminen 
on investointi, eikä kuluerä. Olisiko paikallaan ajatella, että myös 
ikäihmisten elämään panostaminen voi olla investointi eikä vain 
kuluerä?

Tässä lehdessä on juttua Pihlajamäki-Pihlajiston eläkeläisistä, 
joka haluaa panostaa myös ikäihmisten hyvinvointiin. Voisiko 
tätä sanoa vaikka ikäihmisten ennaltaehkäiseväksi vertaishoidoksi?

Juttua on myös Joulukukka-hankkeesta, jossa on yhteistyössä 
monia eri tahoja – niin Helsingin kaupungin kotihoito kuin maa-
ilman suurin ei-sairaanhoidollinen yrityskin. Ja ehkäpä myös Sinä?

Ikäihmisten elämänlaadun parantamiseksi tarvitaan omatoi-
misuuden ja yhteiskunnallisen avun ohella myös muun muassa 
läheisten huolenpitoa ja naapuriapua.

Tässä lehdessä on juttua on myös Tukiyhdistys PIHLASTA, 
joka on perustettu siksi, että Pihlajamäen lähiöasema saisi jat-
kaa toimintaansa.

On tärkeää ymmärtää, että eri asukastalojen toiminta ei ole 
Helsingin kaupungille vain kuluerä, vaan myös investointi, kos-
ka ihmisten hyvinvoinnin lisääntymisen vuoksi kaupunki säästää 
rahaa. Monet asukastalot – myös Pihlajamäen lähiöasema – pa-
nostavat myös ikäihmisten hyvinvointiin.

On tärkeää, että Helsingin kaupunki tekee sellaisia pysyviä hy-
viä päätöksiä asukastalojen suhteen, ettei jokaisen vuoden loppu-
puolella kaikkien tarvitse elää epätietoisuudessa jatkon suhteen.

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden 

päätoimittaja

P.S. Helsingin 
kaupunginosayhdistykset Helka ry  
on tehnyt selvityksen Helsingin kaupungin asukastiloista. 
Lähiaikoina Helka tekee lausunnon asiasta. Kannattaa  
katsoa helka.net ja kaupunginosat.net.

LÄHIÖLEHTI 3/2013 

Paula Närhi

Kuva: Vesa Koskela

7. vuosikerta. Vuonna 2013 ilmestyy kolme kertaa: 15.5., 4.9. ja 4.12.
Jaetaan Koillis-Helsingin Lähitieto -lehden liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti 
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista, Pihlajamäen kirkolta, 
Pihliskirppikseltä sekä Viikin kirjastosta.

Painos n. 37 700 kpl
Lehden yhteystiedot Pihlajamäen lähiölehti
  c/o Pihlajamäen lähiöasema,  
  Liusketie 3, 00710 HELSINKI 
  pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com
Päätoimittaja  Vesa Koskela, vesa.koskela@pennaacuta.fi, 040 506 5741
Toimittajat  Ulla Artte, Eero Helkkula
Lähiöaseman asiat Joop Wilska, Miia Ali-Yrkkö, Mia Küttner 
Kuvankäsittely Tuomas Lilja
Taitto ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin
Kustantaja  Koillis-Helsingin Lähitieto
Julkaisija Pihlajamäki-seura ry c/o Pihlajamäen lähiöasema
  Liusketie 3, 00710 HELSINKI 
  pihlajamakiseura@gmail.com
Ilmoitusmyynti Jussi Haapasaari / Koillis-Helsingin Lähitieto, 
  puh. 050 5953 233, jussihaapasaari@hotmail.com
Paino  Sanomapaino, Vantaa 2013
 
Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info
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Gardenian joulun aika
 TONTTuJEN TrOPIIkkIrETkI

30.11.12013–12.1.2014
Tontut ovat tutustuneet Gardenian 
tropiikin joulunajan kasveihin jättä-
en sinne omia ideoitaan kasvien hyö-
dyntämisestä. Tule etsimään tontut ja 
niiden vinkit siitä, mitä sinäkin voisit 
helposti tehdä kotonasi.

 MAuSTEOPASTuS 
la 14.12. klo 13 ja ti 17.12 klo 13
Mausteet kuuluvat jouluun. Garde-
nian trooppisessa puutarhassa kas-
vaa runsaasti tuttuja maustekasveja. 
Opastetulla kierroksella tutustutaan 
tuttuihin ja vähän tuntemattomiinkin 
mausteisiin. 

 OrANkIPOLku 
27.12.2013–12.1.2014
Trooppisesa puutarhassa kiertäväl-
lä omatoimisella polulla tutustutaan 
uhanalaisen orangin elämään ja tro-
piikin hedelmiin. Polku sopii niin lap-
sille kuin lapsenmielisille aikuisille. 

Kaikkiin kolmeen tapahtumaan 
sisäänpääsymaksun hinnalla.

Poikkeusaikataulut: www.gardenia-helsinki.fi.

Ole Joulupukkina Seniorille 
-joulukukkakampanja on 
Home Instead Seniorihoivan 
yhteistyössä paikallisten 
yhteistyötahojen kanssa järjestämä 
hyväntekeväisyyskampanja, jossa 
ihmiset voivat lahjoittaa yksinäisille 
vanhuksille muistamalla heitä 
kukkatervehdyksellä joulun aikaan.

Helsingissä Home Instead Seniorihoiva 
järjestää kampanjan yhteistyössä Hel-
singin kaupungin kotihoidon ja paikal-
listen yhteistyökukkaliikkeiden kanssa. 
Helsingissä kampanjaa on toteutettu 
aiemmin Länsi- ja Etelä-Helsingissä, 
mutta viime jouluna kampanjaan osal-
listui Koillis-Helsingistä Pihlajamäen 
kotihoito.

LAAJENEE PIHLAJAMÄESTÄ 
MuuALLE kOILLIS-HELSINkIIN 
Viime vuoden kokemukset olivat Pih-
lajamäessä niin positiiviset sekä kukkia 
saaneilta senioreilta että kotihoidon-

työntekijöiltä, että Koillis-Helsingin yh-
teistyöaluetta päätettiin laajentaa. Tä-
män seurauksena kukkia toimitetaan 
joulunalusviikolla Pihlajamäen, Mal-
min, Pukinmäen ja Viikin alueiden yk-
sinäisille senioreille. Kotihoidonohjaa-
jat ovat kotihoidontyöntekijöiden kans-
sa listanneet yhdessä asiakkaiden etu-
nimiä, jotka erityisesti ilahtuisivat siitä 
että heitä muistetaan.

Monet kukkia saaneet yksinäiset se-
niorit liikuttuvat, kun kotihoidontyönte-
kijä lukee kukan mukana olevasta kor-
tista tuntemattoman ihmisen jouluter-
vehdyksen. 

VOIT LAHJOITTAA 18.12. SAAkkA
Tänäkin jouluna voit lahjoittaa joulu-
mieltä yksinäiselle vanhukselle osal-
listumalla Home Instead Seniorihoi-
van Ole Joulupukkina Seniorille -joulu-
kukkakampanjaan 12.11.–18.12.2013. 
Kukkalahjoituksen voi tehdä yhteistyö-
kukkaliikkeissä kampanja-aikana.

Joulukukkakampanja tarjoaa lahjoit-
tajille hienon tavan välittää joulumiel-
tä yksinäisyyttä kohtaaville vanhuksille. 
Jokainen kukkalahja on vastaanottajal-
leen tärkeä merkki siitä, että hänestäkin 
välitetään. 

Ole Joulupukkina Seniorille -joulu-
kukkakampanja järjestetään nyt nel-
jättä kertaa ja on tänä vuonna laajen-
tunut Suomessa viidelle uudelle paikka-
kunnalle.

Home Instead Seniorihoiva on maa-
ilman johtava ei-sairaanhoidollinen 
ikääntyvien kotihoivapalveluita tar-
joava yritys. Joulukukkakampanja on 
kuitenkin hyväntekeväisyyskampanja 
myös Home Instead Seniorihoivalle, sil-
lä todennäköisesti kukkien saajat eivät 
tule koskaan yrityksen asiakkaiksi, ker-
too markkinointipäällikkö Heidi Weis-
te-Palvanen.

Teksti: Vesa Koskela

MAJATALOA, joka nyt jo toimii useassa 
hoitopisteessä, olivat mukana perusta-
massa pihlajamäkeläiset lähetystyönte-
kijät Pirkko ja Paavo Kilpi. Myös Taiwa-
nin valtio tukee arvostettua ja hyviä tu-
loksia tuottanutta työtä.

Viiden Tuulen Majatalo on Malmin 
seurakunnassa Pihlajamäen ja Jakomä-
en piirien lähetystyön nimikkokohde.

Pihlajamäen kirkolla järjestettiin lau-
antaina 23.11. myyjäiset. Siellä oli pal-
jon muun ohella myynnissä  myös lähe-

tyskerhon uusi Viiden Tuulen tee, joka on 
valmistettu Taiwanilla ja jota myydään 
huumevieroitustyön tukemiseksi. Teetä 
voi ostaa edelleen Pihlajamäen kirkolta 
Liusketie 1, puh. 09-2340 4427.

Viiden Tuulen Majatalo on saanut tu-
kea muun muassa kolehdeista sekä lä-

hetyspiirin järjestämistä vuotuisista 
porkkanamarkkinoista Senaatintorilla.

Pihlajamäen piiri kokoontuu maa-
nantaisin parittomina viikkoina klo 16 
kirkolla. Uudet mukanaolijat ovat ter-
vetulleita.

Teksti: Eero Helkkula    

SuOMEN Lähetysseura perusti 
kristillisen huumevieroitus-keskuksen 

”Viiden Tuulen Majatalo” 20 vuotta 
sitten Taiwanille vastaukseksi maan 
kasvavaan huumeongelmaan.

Huumetyötä 
Taiwanilla tukee 
Viiden Tuulen tee

Voit osallistua Ole joulupukkina 
seniorille -hyväntekeväisyyskampanjaan

Lisätietoa Joulukukkakampanjasta ja myös sen yhteistyökukkakaupat löytyvät yrityksen nettisivuilta www.homeinstead.fi.

Pihlajamäen liikekeskuksen 
eteläpäähän on vireillä kaavamuutos, 
vaikka luonnokset eivät olekaan 
valmistuneet nähtäville alkuperäisen 
aikataulun mukaisesti. 

ALuEELLE on luonnosteltu vaihtoeh-
toja yhdessä kaupungin ja kiinteistön 
edustajien kanssa. Tavoitteena on ke-
hittää toiminnallisesti järkevät, suojel-
tuun miljöökokonaisuuteen sopivat lii-
ketilat ja asuinkortteli.

Pihlajamäen liikekeskus koostuu kah-
desta eri aikaan rakennetusta kiinteis-
töstä. Eteläosan muutoksilla pyritään 
myös parantamaan kaavalla suojellun 
pohjoisosan toimintaedellytyksiä.

Eri osapuolia tyydyttävän suunnitte-
luratkaisun löydyttyä viedään sen poh-
jalta laadittava kaavaluonnos julkisesti 
nähtäville ja siitä voi esittää mielipiteitä. 
Kaavaluonnoksesta saadun palautteen 

Lyhyt katsauksen Pihlajamäen 
Liikekeskuksen suunnittelutilanteesta

pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka 
esitellään ensin kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalle ja viedään muistutusajan 
jälkeen kaupunginhallituksen sekä kau-
punginvaltuuston käsittelyyn.

Elias Rainio
arkkitehti, asemakaavaosasto

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Lähetyspiiriläiset pakkaavat Viiden Tuulen teetä.

Ensi vuonna asukkaat pääsevät 
arvioimaan, miten uudet 
suunnitelmat istuvat Pihlajamäen 
arkkitehtuuriin.
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Haastattelu

Kuva: Vesa Koskela

ASuT Pihlajistossa, joten mik-
si perustit Facebook-ryhmän, 
jonka nimi on Pihliksen ilmoi-
tustaulu?

Asia oli käynyt mielessäni jo 
usean kuukauden ajan ennen 
ryhmän perustamista ja kun tie-
dustelin alueen asukkailta ryh-
män perustamisen kiinnostuk-
sesta, monet olivat sitä miel-
tä, että ryhmälle olisi sosiaali-
nen tarve.

ONkO teillä tarpeeksi ihmisiä 
ylläpitämään tätä ilmaispalve-
lua?

Kuitenkin ennen ryhmän pe-
rustamista piti löytää toinen yl-
läpitäjä joka voi valvoa tarvit-
taessa keskusteluja ja hyväk-
syä uusia jäseniä. Ryhmän toise-
na ylläpitäjänä toimii Henri Ter-
vo. Mikäli ryhmälle tulee paljon 
kasvua, ylläpitäjiä voidaan lisätä 
tarvittaessa.

MuTTA miksi Pihliksen eikä 
Pihlajiston ilmoitustaulu?

Päätettiin toisen ylläpitäjän 
kanssa nimestä ja Pihliksen il-
moitustaulu kuulosti kumman-
kin mielestä semmoiselta, jos-
ta kaikki tunnistaa alueen ja lä-
hiseudun ja tarkoituksena ei ol-
lut tehdä vain yhden pienen kau-
punginosan käsittävää suppeaa 
ryhmää.

MINkÄ alueiden asukkaille se 
on tarkoitettu?

Se on tarkoitettu Pihlajamäen, 
Pihlajiston ja Viikinmäen yhtei-
seksi ilmoitustauluksi.

MILLOIN perustit Pihliksen il-
moitustaulun ja montako jä-
sentä siinä nyt on?

Perustin ryhmän 23.8.2013 ja 
Pihliksen ilmoitustaululla on tä-
tä nykyä jo 120 jäsentä.

VOIkO ryhmään liittyä myös 
muut kuin asukkaat, esimer-
kiksi pienyrittäjät?

Kyllä voi ja juuri alueella toi-
mivat pienyrittäjät voisivat saa-
da lisää arvokkaita asiakaskon-
takteja ryhmän kautta.

VOIVATkO ja miten alueella 
toimivat yhdistykset ja muut 
toimijat tulla mukaan Pihlik-
sen ilmoitustaululle kertomaan 
omista tapahtumistaan?

Yhdistykset ja muut toimijat 
ovat myös tervetulleita ryhmän 
jäseneksi. Malmin seurakunnas-
ta Pihlajamäen kirkko sekä Pih-
lajamäen lähiöasema ja aluetyö 
ovat jo ilmoittaneet tulevista ta-
pahtumistaan ryhmämme etu-
sivulla.

MIkSI haluat lisää jäseniä?
Keskustelu käy kohtalaisen 

vilkkaasti, mutta olisi vielä pa-
rempi jos sinne saataisiin lisää 
jäseniä ja sitä kautta entistä 
enemmän hyötyä alueen asuk-
kaille, yhdistyksille ja yrityksille.

MITEN kiinnostuneet pääsevät 
mukaan Pihliksen ilmoitustau-
luun?

Pihliksen ilmoitustaulu on jul-
kinen ryhmä, mutta sinne pääs-
täkseen jommankumman ylläpi-
täjistä pitää hyväksyä kutsu. Tä-
mä on ihan normaalia Faceboo-
kin kaikissa ryhmissä, eli ryhmän 
löytää käyttämällä hakusanaa 
Facebookissa tai menemällä 
suoralla linkillä osoitteeseen.

Teksti:  
Vesa Koskela

Markus Antikainen perusti 
Pihliksen ilmoitustaulun

Tervetuloa mukaan 
pelaamaan jalkapalloa!

Mukaan 2007–2008 pojat ja 
tytöt joukkueeseen!
Talvikauden harjoitusajat ovat 
tiistai 18–19 Pihlajamäen kup-
lahalli, torstai 19–20 Latokarta-
non ala-asteen liikuntasali ja per-
jantai 18.30–19.30 Pihlajamäen 
ala-asteen liikuntasali.

Kuukausimaksu on 30 € / kk.

PK-35 tarjoaa ammattitaitoista valmennusta ja 
ohjausta jalkapallossa ja tavoitteenamme on saada 
lapset mukaan liikunnan maailmaan oikein asentein 
ja tavoittein. PK-35 jalkapalloseuralla on vahvat 
perinteet lasten ja nuorison parissa toimimisessa.

Mukaan 2006 pojat ja 
tytöt joukkueeseen!
Talvikauden harjoitusajat ovat 
tiistai 18–19, perjantai 17–18 
ja sunnuntai 17–18. Kaikki har-
joitukset ovat Pihlajamäen kup-
lahallissa.

Kuukausimaksu on 40 € / kk.

Lisätietoja:
Juuso Mattila, PK-35:n nuorisopäällikkö

puh. 040 775 4858, juuso.mattila@kolumbus.fi

Pöytälätkää pukinkonttiin ja 
Pihlikseen SM-kisoihin

Pihliksessä on kisailtu ennenkin. 
Helsingin rankingturnaus pelat-
tiin viime joulukuussa samassa 
paikassa, ja hyvin kokemuksin 
loistavaa kisapaikkaa päätettiin 
kysyä myös SM-kisoja varten.

Pöytäjääkiekkopeli on kuulu-
nut joulupukin vakiovarustuk-
seen jo vuosikymmeniä, ja siten 
isien ja poikien glögintuoksuiset 
taistot ovat edelleen erottama-
ton osa Suomen lätkäperinnettä. 
Kirveltävät tappiot saavat toiset 
kantamaan pelin vintille, mutta 
osa jää mietteliäänä pelin ääreen 
hautomaan revanssia.

SM-kisoissa on loistava tilai-
suus testata lomien aikana hiero-
tut kuviot. Sarjoja riittää kaiken-
ikäisille ja -tasoisille, joten pai-
kalle voi tulla vaikka porukalla. 
Kärsimättömimmät voivat puk-

kia odotellessa tutustua vaikkapa 
liiton nettiin: poytajaakiekko.fi.

Vesa Huotelin, 
puheenjohtaja, 

Suomen pöytäjääkiekko-
liitto ry

Joulu lähestyy. Myös Suomen pöytäjääkiekkoliiton 
kisakausi on edennyt puoliväliin, kun Oulussa pelattiin 
juuri kauden kolmas rankingturnaus. Seuraavan kerran 
Stiga-laatikot avataan kuitenkin Pihlajamäessä, kun 
Pöytälätkän SM-kisat järjestetään Helsingin Uudella 
yhteiskoululla 25.–26.1.2014.

Ryhmän osoite: 
https://www.facebook.com/groups/pihliksen.ilmoitustaulu

Markus Antikainen 
pisti pystyyn 
Pihliksen ilmoitus-
taulun yhdessä Henri 
Tervon kanssa.

TAIdETEOS on toteuttu yhteis-
työssä Pihlajamäessä sijaitsevan 
Helsingin Uuden yhteiskoulun 
(HUYK) ja Pukinmäen peruskou-
lun opiskelijoiden ja oppilaiden 
kanssa. Värikkäistä ihmishah-
moista muodostuvan teoksen ni-
mi on Kohtaamisia rautatiease-
malla, ja se on toteutettu maa-
laamalla suurille vanerilevyille. 
Teoksessa kohtaavat Pihlajamä-
en ja Pukinmäen asukkaita ku-
vaavat hahmot.

Taideteoksen juhlalliset ava-
jaiset pidettiin lokakuun 30. päi-
vä. Tilaisuuden avasivat kuvatai-

Opiskelijoiden taideteoksia piristämään Pukinmäen rautatieasemaa
MONEN lähialueen asukkaan 
ja erityisesti junankäyttäjän 
arkea on syksystä alkaen 
piristänyt Pukinmäen 
rautatieaseman alikulkuun 
maalattu taideteos. 

teen opettajat Kati Riikonen ja 
Kati Piehl kiittämällä tekijöitä 
ja mukana olleita opettajia. Sa-
malla kiitosta sai mukana olleet 
yhteistyökumppanit eli Helsin-
gin kaupungin lähiöprojekti, jo-
ka toimi projektin rahoittajana, 
rakennusvirasto, liikenneviras-
to sekä VR.

HUYK:n rehtori Tero Matka-
niemi kehui puheessa opiskeli-
joiden työtä:

– Teos on ikkuna arkeen ja sitä 
voi leikkisästi verrata muinaisiin 
luolamaalauksiin.

AVAJAISIIN osallistui VR:n edus-
tajana Pirjo Huvila, joka kiitti 
kouluja hyvästä yhteistyöstä:
– VR on mielellään mukana täl-

laisissa matkustajien viihtyvyyt-
tä lisäävissä projekteissa.

Kuudesta osasta koostuvan 

taideteoksen työstämiseen osal-
listui kaikkiaan lähes 50 opiske-
lijaa ja oppilasta. Helsingin Uu-
desta yhteiskoulusta mukana oli 
lukion vuoden 2012 kuvataide-
linjan ensimmäisen vuosikurssin 
opiskelijat, joita ohjasivat Paula 
Miettinen ja Kati Riikonen. Pu-
kinmäen peruskoulusta mukana 
oli 8. luokan kuvataideryhmät, 
joita ohjasi Kati Piehl.

Opiskelijoiden mielestä työ oli 
ollut mukavaa:

– Teokset piristävät mukavasti 
katukuvaa, sanoo HUYK:n opis-
kelija Siiri Nykänen.
– Lopputulokseen voi olla tyy-

tyväinen, jatkaa Anna Havia.
Teksti: 

Leevi Lönnqvist 
ja Markus Nikkanen 

Helsingin Uuden yhteiskoulun 
lukion toinen vuosikurssi

HUYK:n lukion opiskelijat vasemmalta Anna Havia, Hanna Silván ja Siiri Nykänen olivat mukana 
seinämaalausprojektissa. Kuvat on otettu seinämaalausteoksen ”Kohtaamisia rautatieasemalla” 
avajaisissa 30.10.2013. 



4 www.pihlajamaki.infoLÄHIÖLEHTI 2/2013 

PIHLAJAMÄkI-SEurALLA on hieno historia ja myös nykyi-
syys ja tulevaisuus halutaan hoitaa hyvin. Seura on perustami-
sestaan lähtien ajatellut alueensa asukkaita. 50-vuotispäivien 
vietto kolkuttaa jo ovella, virallinen perustamisajankohta oli 
alkuvuonna 1964. Merkkipäivää tullaan viettämään sopivana 
hetkenä sopivalla arvokkuudella, mutta siitä sitten myöhem-
min enemmän. Uuttakin on luvassa.

Kotialueemme eteen tehdään ahkerasti töitä. Pihliksen aktii-
viset ihmiset ovat vuosikymmenien ajan saaneet paljon aikaan. 
Sitä työtä jatketaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, 
kuten ennenkin. Lähiöasema työntekijöineen ja porukoineen 
on aina ollut seuralle tärkeä. Sieltä seura on saanut ”kodin”, 
kiintopisteen ja toivomme todellakin, että saamme jatkossa-
kin kokoontua heidän tiloissaan. Yhdessä olemme järjestäneet 
tapahtumia ihmisille ja ihmiset ovat entistä enemmän tun-
teneet kuuluvansa Pihliksen maisemiin. Me olemme yhteisö, 
missä kaveria ei jätetä.

Alueella on paljon viisikymppisiä. Ostarin synttärit oli tänä 
vuonna ja itse kaupunginosa juhli merkkipäivää viime vuonna. 
Ja näistä syntyi Pihliksen oma kyläfestari I ja sittemmin We 
love Pihlis, joka saa jatkoa ensi vuonna. Syyskuussa 2014 pi-
dämme siis jälleen kansanjuhlat, joka kiinnostaa paitsi omaa 
väkeä myös muita. Hyvä, että kaupunginosamme saa positii-
vista näkyvyyttä lähialueilla ja miksei myös kauempana. Seu-
ran lisäksi 50-vuotispäiviä viettää ensi vuonna Leijonat. Aar-
nivalkeat puolestaan täyttivät kuluvana vuonna 50-v ja Elä-
keläiset 40-v.

Seura on edellisvuosien tapaan mukana järjestämässä vuo-
tuisia yksinäisten joulujuhlia. Kaikille halutaan antaa hyvä 
joulumieli ja tämä on erinomainen tapa koota ihmiset yh-
teen yhteiselle aterialle. Tapahtuma pidetään kirkolla 17.12. 
alkaen klo 11.00.

Pihlajamäki-seuran syyskokouksessa 28.11. luotsattin tu-
levaa, mitä tehdään vuonna 2014 ja mitkä ovat keskeiset pai-
nopistealueet. Eräs erittäin keskeinen Pihlajamäkeä ja myös 
muita kaupunginosia koskeva aihealue on kaavoitus. Hallitus 
tulee olemaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa kaavoitusarkki-
tehtien kanssa niin asema- kuin yleiskaavoitukseen liittyvis-
sä kysymyksissä. Yleiskaavan visio on usean vuoden päässä. 
Lähivuosien asioita ovat niin ostari kuin Johtokiventien al-
kupäähän nouseva asuinkerrostalo. Silmä tarkkana ja korvat 
kuulolla seurataan tilanteen kehittymistä. Puhutaan, että tii-
vis ja kaupunkimainen asutus tulisi jatkossa olemaan suun-
taus myös lähiöissä.

Marrasjuhlia vietettiin Pihlajamäen ala-asteella sunnuntai-
na 24.11. Seura oli totuttuun tapaan mukana omalla ständil-
lään ja koska kirjamyyntiä ei ollut johtuen Pihlajamäki-kirjan 
painoksen loppumisesta, seura teki kävijöille Pihlis-aiheisen 
tietokilpailun, joka herätti varsin paljon kiinnostusta. Kilpai-
luun vastasi liki 30 ihmistä. Monet miettivät ääneen vastauksia 
kysymyksiin ja monella tapaa Pihlistä ajateltiin yhdessä. Ky-
symykset sekä vastaukset kysymyksiin löytyvät toisaalta tästä 
lehdestä sekä www.pihlajamaki.info -sivuilta. 

Oikein hyvää joulun odotusta kaikille lukijoille toivoo 
Ulla Artte, 

Pihlajamäki-seuran 
puheenjohtaja

ulla.artte@welho.com
044 7228 236
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”Ilman menneisyyttä ei ole 
tulevaisuutta”

Pihlajamäki sai nimensä vasta 
kerrostaloalueen synnyn myötä. 
Aiemmin alue tunnettiin Aar-
nikanmäkenä. Siellä asui myös 
Säilän perhe talossa, jonka pai-
kalla nyt on tuon talon muisto-
merkki Aarnika.

Rakennusmestari  Maunu 
(Make) Säilä perheineen muutti 
tuosta talosta Graniittitie 7:ään 
vuonna 1962. Makesta tuli ta-
vallaan Pihlajamäki-seuran ”isä”. 
Hänen aloitteestaan Pihlajamä-
ki-seuran perustamista valmis-
televa kokous pidettiin syksyi-
senä sunnuntaina vuonna 1963 
Malmin seurakunnan Maasäl-
väntie 3–5:n kerhohuoneistossa, 
joka silloin oli Pihlajamäen ainoa 

yhteistila asukkaille.
Tuossa samassa tilassa syntyi 

Pihlajamäki-seura tammikuun 
12. päivänä 1964. Seuran pu-
heenjohtajaksi valittiin sosiaa-
lineuvos Toivo Ailio. Sihteerik-
si kutsuttiin Harriet Segersvärd.

Pihlajamäentie vei  
puheenjohtajan kodin

Yhteisten kokoustilojen puut-
tuessa Pihlajamäki-seuran ja 
sen toimikuntien kokoukset oli 
yleensä pidettävä yksityisko-
deissa. Johtokunta kokoontui 
puheenjohtaja Ailion kodissa, 
joka sijaitsi kalliolla ostoskes-
kuksen vierellä. Kohtalonomais-

ta on, että seuran ensimmäinen 
puheenjohtaja joutui muutta-
maan pois Pihlajamäen kodis-
taan Pihlajamäentien rakenta-
misen vuoksi.

Pihlajamäki-seuran toiminta 
käynnistyi nopeasti, koska nuo-
ri lähiö kaipasi kipeästi uudistuk-
sia, joita ilman oli hankala hoitaa 
monia arkipäivänkin asioita.

Toimikuntia syntyi jo heti tam-
mikuussa. Luonnonsuojelu- sekä 
urheilu- ja nuorisotoimikunnat 
kaipasivat tiloja sekä järjestet-
tyä toimintaa.

Erityisen tarpeelliseksi osoit-
tautui tämänkin seuran puitteis-
sa naistoimikunta, jonka alusta 
pitäen vireästä toiminnasta ker-

 Talot rakennettiin, palvelut viipyivät –

Pihlajamäki-seura syntyi
Pihlajamäen kerrostaloalueen talot rakennettiin nopeassa tahdissa 
1960-luvun alussa. Yleishyödyllisten rakentajien Hakan ja Saton käyttämä 
uusi tekniikka mahdollisti sen.
  Palvelut puuttuivat alussa täysin. Kaupunki ja muut palvelujen tuottajat 
heräsivät paljolti vasta asukkaiden esittämiin toiveisiin ja vaatimuksiin.

Pihlajamäkeläiset menivät Helsinki 
hauskemmaksi -juhlaan Kaivopuistoon 
29.8.1964 komeasti kuorma-autoilla ja 
busseilla.

Harriet Segersvärd muutti Pih-
lajamäkeen taloon Maasäl-
väntie 16 keväällä 1962 ja asui 
siellä vakavaan sairastumi-
seensa asti.

Harriet Segersvärd oli heti 
aktiivinen toimija Pihlajamäes-
sä ja pysyi sellaisena halki vuo-
sikymmenet.

Pihlajamäki-seuran ensim-
mäisenä sihteerinä hän oli 
luotettava ja toimelias, kuten 

yleensäkin kaikissa tehtävis-
sään ja harrastuksissaan.

Pihlajamäen Kirkon Kuorossa 
hän oli sen alusta lähtien ja siir-
tyi myöhemmin Koraalikuoroon.

Pihlajamäen Martoissa hän 
oli myös toimeliaasti mukana 
ja kymmenen vuotta Martto-
jen puheenjohtajana.

Sotilaskotisisarena hän on 
pitkään  järjestänyt myyjäi-
siä, laulanut Sisarkuorossa se-

kä laulattanut sotavammaisia 
Kaunialassa.

Malmin seurakunnan Inke-
riin tekemiin matkoihin ja toi-
miin niiden puitteissa hän osal-
listui aktiivisesti.

Harriet Segersvärdin harras-
tuksena oli myös sukututkimus.

Harrietia jäivät kaipaamaan 
tytär ja poika perheineen sekä 
monet sukulaiset ja ystävät.

Eero Helkkula

Harriet Segersvärd   19.6.1926–5.6.2013

Vuoden 2014 hallituksen jäsenet

toimitus/nouto MaTaPuPu alueella
Hoidamme myös kokoustarjoilut.

Myös Pitopalvelu
nina.haaksikari@pp.inet.fi   040-508 1012

SALAATTI/
PATONKIPISTE

PIHLAJAMÄESSÄ

OSTARIN KULMALLA, 
RAPAKIVENTIE 2 

Avaamme ark. klo 6.00

Vastaanotto Pihlajanmäessä
ja Malmilla

www.irahyyrynen.com

I r a  H y y r y n e n
Koulutettu hieroja
Vyöhyketerapeutti

Ota yhteyttä puh. 040 727 0435

PIHLAJAMÄEN OSTOSKESKUS
Puh. 09-3743584

www.kauneushoitolatuulikki.fi

Lahjaksi kauneushoitolan 
lahjakortit

Kauneushoitola

Tuulikki
Sky-kosmetologi Tuija Hasu

Bernard Cassiere 
suklaakasvohoito-
lahjakortti

ajalla 9.–20.12. 
(lahjan voi käyttää tammi-helmikuussa)

-20%!

too, että se Helsinki hauskem-
maksi-tempauksessa Kaivopuis-
tossa myi 500 kiloa grillimakka-
roita.

Kansanjuhlatoimikunta suun-
nitteli suurjuhlaa, joka sitten jär-
jestettiin Helatorstaina 1965. 
Ohjelmaa oli runsaasti ja yleisöä 
yli tuhat henkilöä.

Pihlajamäki-lehti syntyi

Alueen yhdyssiteeksi tarvit-
tiin yhteisten tilojen puuttues-
sa lehteä, joka kertoi, mitä seu-
ra suunnitteli ja teki sekä antoi 
myös asukkaille tilaisuuden ker-
toa tarpeistaan ja toiveistaan. 
Jo vuonna 1964 ilmestyi kuusi 
lehden numeroa ja seuraavana 
vuonna seitsemän.

Myös  koululaiset  joutui-
vat kärsimään tilojen puuttees-
ta. Vielä syksyllä 1964 pienet-
kin koululaiset joutuivat opiske-
lemaan seurakunnan kerhohuo-
neistossa tai peräti alueemme 
ulkopuolella. Uuteen kansakou-
lutaloon päästiin kevätlukukau-
della 1965.

Pihlajamäki-seuran vuosiko-
kouskin saatettiin helmikuussa 
1965 pitää kansakoulun väljissä 
tiloissa. Silloin alkoi allekirjoitta-
neen puheenjohtajakausi.

Pihlajamäki-seura otti 1960- 
luvulla myös julkisille yhteisöil-
le kuuluvia tehtäviä käynnis-
täen nuoriso-ohjaustoiminnan 
kansakoulun kerhohuoneistos-
sa kerran viikossa.

Eero Helkkula

Syyskokouksessa 28.11. valittiin Pihlajamäki-seuran 
hallitukseen: Puheenjohtajaksi Ulla Artte, jäseniksi Veikko 
Koljonen, Leo Lahdenmäki, Tuomas Lilja, Ritva Malmström, 
Pekka Ollila, Tapani Puska ja Pirjo Veijalainen sekä 
varajäseniksi Aune Greggas, Miina Kajos ja Päivi Seikkula.

Kuva: Paul Segersvärd
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Kuva: Jorma Purhonen

Pihlajamäen Leijonat, virkeä viiskymppinen

nat järjestettiin ostarin parkki-
paikalla 18.5. Olimme mukana 
syyskuussa järjestetyssä We Lo-
ve Pihlis -tapahtumassa.

Erittäin tärkeänä palveluteh-
tävänä pidämme kirkon dia-
koniatyölle lahjoitetun leivän 
viikoittaisia kuljetukset lahjoit-
tajalta diakoniatyölle edelleen 
tarvitsijoille jaettavaksi. Leipi-
en kuljetus on tyypillistä leijoni-
en "Me Palvelemme - We Serve" 

-hengessä tapahtuvaa toimintaa. 
Emme pyri korvaamaan yhteis-

kunnan peruspalveluja, vaan va-
paaehtoistyöllä annetaan apua 
kohteisiin, jotka jäävät hoita-
matta julkisin varoin. Suoritim-
me myös Nenäpäiväkampanjan 
lipaskeräystä.

Ota yhteyttä

ENSI VuOdEN palmusunnun-
taina järjestämme konsertin, 
jossa esiintyy Kaija Pohjola. Hän 
voitti vuonna 1991 tangokunin-
gattaren tittelin. Toukokuussa on 

taasen Pihlajamarkkinoiden aika.
Lions-aatteen peruspilarit 

ovat palvelumissio, työ lähiyh-
teisössä, yhteistyö kotimaan ja 
maailman Lionsklubien kanssa 
sekä jäsenten kehittymisen tu-
keminen. Ne ovat Lions-toimin-
nan perussisältöjä huomennakin.

Jos toimintamme kiinnostaa 
tai haluat lisätietoja, lähetä yh-
teydenottopyyntö sähköpostit-
se: helsinki.pihlajamaki@lions.fi.

Teksti: 
Jorma Purhonen

Eero Helkkula toteaa perustamiskirjan olevan aito ja tallella.

Perustajajäseniä vasemmalta oikealle: Heikki Lasola, Leo Lax, Kosti Mäntylä, Sulo Savolainen, 
Pertti Ahonen, Mauno Rintakoski, Roy Lappalainen, Mauno Säilä, Matti Haro, Pentti Niiranen, 
Erkki Oksanen, Yrjö Ruosaari, Paavo Minkkinen, Eero Helkkula, Juha Kalla, Otto Nyyssönen ja Erik 
Lagerström. Kuvasta puuttuu yksi perustajajäsen, Toivo Tyynelä.

LC Helsinki/Pihlajamäki juhlii 50-vuotista taivaltaan 
26.4.2014. 

PIHLAJAMÄkI oli asuntoaluee-
na hyvin nuori, kun LC Helsinki/
Pihlajamäen perustamiskoko-
usta pidettiin Hotelli Helsingis-
sä 3.3.1964. Kokoukseen osallis-
tui 18 kutsun saanutta pihlaja-
mäkeläistä, jotka otettiin klubin 
perustajajäseninä suureen leijo-
najärjestöön.

LC Helsinki/Roihuvuori oli 
kummina klubillemme, jonka pe-
rustaja- eli charterpresidenttinä 
ansioitui Pentti Niiranen.

Yksi perustajajäsenistä, Eero 
Helkkula, on yhä mukana klubin 
toiminnassa. Hänen kunniateh-
tävänään on aina toimintakau-
den alussa tarkastaa, että klubin 
perustamisasiakirja on tallella.

Arjessa mukana

PEruSTAMISJuHLAN jälkeen 
alkoi klubin arki. Siihen on mah-
tunut sekä totista työtä että hu-
pia. Klubi ei ole ollut mikään sa-
laseura. Se on sekä näkynyt että 
kuulunut paikkakunnalla. Lions-
klubien keskeinen tehtävä on 
kannustaa palveluhaluisia hen-
kilöitä työhön erityisesti juuri 
paikkakuntansa hyväksi.

Klubillamme  on  ollut  lu-
kuisasti palvelutoimintoja Pihla-

jamäessä, mutta olemme osallis-
tuneet menestyksellä myös val-
takunnallisiin yhteistoimiin ja 
kansainväliseen tukeen. Pihlaja-
mäessä Lions palvelutoimintaan 
ovat alusta lähtien osallistuneet 
myös leijonien puolisot eli ladyt.

Kulunut vuosi

kLubI toimii aktiivisesti, jota to-
distaa kuluvan vuoden aikana 
klubin järjestämät tapahtumat 
ja tapahtumat, joissa klubi on 

ollut muuten avustamassa. Klu-
bi järjesti kaksi konserttia. Pal-
musunnuntaina oli Arja Korise-
van ja Jouni Someron konsertti 
ja joulukuun ensimmäisenä päi-
vänä oli Esa Ruuttusen ja sellot-
rion joululevyn julkaisukonsertti 

”Mökit nukkuu lumiset”.
Äitienpäivänä järjestettiin 

Pihlajamäen kirkolla äitienpäi-
välounas. Marraskuussa olimme 
mukana ”soppakirkon” järjes-
telyissä. Paikalliseksi perinteek-
si muodostuneet Pihlajamarkki-

Viikin 
kirjastossa

  Perjantaina 13.12. klo 10–14 vie-
tetään LucIANPÄIVÄN JuHLAA. Ko-
ko Viikin Infokeskuksen yhteisessä ta-
pahtumassa on paikalla käsitöiden, 
jouluherkkujen ja muiden lahjatava-
roiden myyjiä. Viikin normaalikoulun 
lapsikuoro esiintyy klo 10.00 ja Sibe-
lius-akatemian tiernapojat klo 12.00.

  NOVELLIkOukuSSA vietetään 
iltaa käsitöiden ja tarinoiden paris-
sa. Novellikoukku kokoontuu keski-
viikkoiltaisin klo 18–20, ja kevään ko-
koontumisajat ovat 29.1., 26.2., 26.3., 
23.4. ja 21.5. 

  Kirjaston TIETOTEkNIIkkAOPAS-
TukSISSA keskitytään keväällä 
Tablet-tietokoneisiin. Tablet-tietoko-
neopastuksia on torstai-iltapäivisin 
klo 14–16 16.1., 13.2. ja 13.3. Läppä-
ritohtorilta voi tulla kysymään neuvo-
ja oman läppärin käyttöön torstaina 
10.4. klo 14–16. Opastuksiin ei tarvit-
se ilmoittautua etukäteen.

  SATuTuNNIT jatkuvat tuttuun 
tapaan keskiviikkoaamupäivisin klo 
10.00 15.1. alkaen. Lauantaisin jatku-
vat Nonarit eli lastenelokuvaesitykset.

  Keväällä on mahdollista osallistua 
dIGITArINAkErHOON, jossa teh-
dään tarinoita omien valokuvien poh-
jalta. 

  Myös kirjaston LukuPIIrI jatkaa 
toimintaansa. Katso kevään kokoon-
tumisajat nettisivultamme.

kAIkkIin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Tilaisuudet sunnuntaisin klo 16. *Huomaa poikkeava aika

•  16.1.  Virsi-ilta, Timo Olli
•   9.2.   Palitra-kuoro Inkeristä
•  *7.3. (pe)  Gospelyhtye Classic Praise klo 13
•   9.3.   Konstukvintetti (Helsingin Poliisisoittajat)
•  16.3.  Urkuilta, Timo Olli
•  30.3.  Duo Heli Närhi ja Kari-Kyösti Silvennoinen
•   6.4.   Kalle Virta, Omat laulut, järjestää Kansan 
  Raamattuseura
•  *13.4.  Kaija Pohjola (järjestää Lions Club Pihlajamäki) 
  klo 18
•  20.4.  1. pääsiäispäivä / Pihlajamäen Kirkonkuoron 
  Paschaconcertina kirkon pääsiäisaterian yhteydessä 
  (n. klo 12–15 välillä)
•  *22.5.  Suvilaulut Kiillepuistossa, ilmoitetaan tarkemmin

Musiikki- ja konserttitiedot 
Pihlajamäen kirkko, kevät 2014

Viikin kirjasto 
sinisessä ympyrätalossa, Viikinkaari 11

www.helmet.fi/viikinkirjasto

Kuva: Mikael Niku

Pihlajamäen 
ala-asteen 
perinteinen 
Marrasjuhla 
kokosi 
sunnuntaina 
24.11. koulun 
täyteen lapsia, 
vanhempia ja 
isovanhempia. 
Juhlan suo-
sikkeja olivat 
muun muassa 
hauska 
lastenteatteri, 
paloauto, 
huikea temp-
purata ja pinssipaja. Myös kirjakirppiksellä kävi kova 
kuhina.

Happy Hours 
ma-pe 12:00-14:00

0,4 lll 2,50€

Pikkujouluateria alk. n. klo 18.00

Aukiolojat: 
ma-to 12:00-24:00(02)

pe 12:00-02:00
la 10:00-02:00
su 10:00-22:00

Aina ilmainen biljardi!

Ravintola Kipakin pikkujoulu
La 14.12. alk. klo 17.00

Pihlajamäessä (Vuolukiventie 7:ssä)

Leikkimielisiä kilpailuja,
tietovisa ym. kaikille

sopivaa ohjelmaa
Loppuillasta esiintyy

rautalankabändi
DEVILS

Sisäänpääsymaksu 
15e sisältää:

Narikan
Jouluaterian 

1 ruokajuoman
1 jouluglökin

Liput noudettavissa 
ravintola Kipakista 

4.12. lähtien
Tervetuloa!

Turkka, Mika, Ani,Kati, Tapsa, Kikka, Tupu
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1.  Aarnikanmäki
2.  c) J. Karjalainen
3.  Jäälauttojen 
    mukana

4.  PK-35
5.  U2
6.  2009
7.  (Aarnikan) Arkki

8.  Porraskallio
9.  2015
10.  Moreeni
11.  2012

12.  Aarnipata ja 
    Rauninmalja
13.  Sato ja Haka

Tarkemmat tiedot Kirkko ja kaupunki -lehdestä, kirkon esitteestä ja 
www.helsinginseurakunnat. /malmi

Joulun pyhät
● Aaton hartaus ti 24.12. 

klo 15. Uruissa Tuukka 
Toivonen. 

● Jouluyön hartaus ti 24.12. 
klo 23. Anna Karila, laulu.

● Joulupäivän messu ke 
25.12. klo 10. Kirkon 
kuoro.

● Tapaninpäivän 
jumalanpalvelus to 26.12. 
klo 10 Malmin kirkossa, 
bussikuljetus.

Haluaisin olla enkeli. Varsinkin jouluna. Sellainen enkeli, joka lentäisi 
väsymättä tuvasta toiseen ja toivottaisi joulurauhaa, hyvää mieltä ja siunausta. 
Jokaiselle ja kaikille. Ympärille vilkuilematta. Jos silloin kohtaisi vain ihmisen? 
Eikä mitään muuta. Tärkeimmän! Ja hän saisi terveiset taivaasta.
     Jukka Holopainen, kirkon pastori

Pihlajamäen 
seurakuntapiirin 
joulunaika 2013

Lauluhetkiä ja 
konsertteja
● Kauneimmat 

joululaulut 
itsenäisyyspäivänä pe 
6.12. klo 15 Pihlajiston 
seurakuntakodilla.

● Sibelius -konsertti 
su 8.12. klo 16. 
Vannemaan 
perheyhtye ja Vantaan 
Suzuki -soittajat.

● Lasten kauneimmat 
joululaulut su 
15.12. klo 15, 
vauvamuskarilaiset 
avustavat

● Kauneimmat 
joululaulut su 15.12. 
klo 18. Mukana Kirkon 
kuoro.

● Jyrki Niskasen 
”Joulun tähden” 
-konsertti su 22.12. 
klo 16.

Puuroa, yhdessäoloa ja joulutunnelmaa
● Vanhemman väen joulujuhla ke 11.12. klo 12.
● Lähetysmessu su 15.12. klo 10, Nepalilainen ateria messun 

jälkeen (8 €).
● Yksinäisten jouluateria ti 17.12. klo 11-13, tilaisuus alkaa 

näytelmällä, ruokailu klo 12, ilmoittautumiset kirkolle 11.12. 
mennessä.

● Joulupuuroa Pihlajiston ostarilla to 19.12. klo 11–13, 
Olohuoneen jouluglögit ja -laulut seurakuntakodilla to 19.12. 
klo 12–14.

● Joulupuuroa Pihlajamäen ostarilla pe 20.12. klo11–13.

Lapsiperheille
● Koko perheen 

tuunajaiset ke 3.12. 
klo 18-19.30 Pihlajiston 
seurakuntakodilla. 

● Lasten kirkkohetket 
yhdessä päivähoidon 
kanssa ke 18.12. klo 9.15, 
10.15 ja 12.30.

● Lasten kauneimmat 
joululaulut su 15.12. klo 
15.

 Pihlajamäen kirkko Pihlajiston seurakuntakoti
 Liusketie 1, p. 09 2340 4427 Tiirismaantie 4, p. 09 2340 4437

Joulurauhaa!

Kuva: Vesa Koskela

Vietimme Pihlajamäki-
Pihlajiston eläkeläiset ry:n 
40-vuotisjuhlaa Pihlajamäen 
nuorisotalolla maanantaina 
30.9. 2013. 

Juhlamme alkoi kahvitarjoilulla. 
Kauniisti pihlajamarjoin koris-
tellussa kahvipöydässä komei-
li mahtava kermakakku suo-
laisten piiraiden ja pikkuleipien 
keskellä. Kahvittelun päätteek-
si kohotimme onnittelumaljat 
ja kajautimme huraa-huudot 

- olihan yhteistä, virkeätä ai-
kaa eletty sentään jo 40 vuotta. 
Juhlamme osoitti jälleen kerran, 
että olemme yhteiskunnan voi-
mavara emmekä taakka. Skool!

Juhlaohjelmamme oli koot-
tu eläkeläisten esiintymisryhmi-
en virkeistä esityksistä. Juontaja-
na toimi kaikkien hyvin tuntema 
yleiskuntomme kohottaja ja iki-
liikkuja Eevi Kaasinen. Kerhom-
me jäsen Sirkka Pellikka kertoi 
aluksi kerhon alkutaipaleesta 
pikku historiikin.

Juhlapuhujaksi olimme saa-
neet Eläkeläiset ry:n puheen-
johtajan, ministeri Kalevi Kivis-
tön. Hän käsitteli puheessaan 
ajankohtaisia eläkeläisiä koske-
via asioita monimutkaisessa la-
kiviidakossa. Tavoilleen uskollise-

na hän kertoi asioista ymmärret-
tävällä selkokielellä.

Ohjelman innostavista mu-
siikkiesityksistä vastasivat Nais-
kuoro Helokit sekä Malmin elä-
keläisten mieskuoro, joita Lil-
ja Melnikova säesti hanurillaan. 
Seuraavaksi oli pakinan vuoro. 
Kerttu Laine kertoili huumorilla 
höystäen iän mukanaan tuomis-
ta vanhuuden vaivoista. Naurun 
pirahduksia kuului yleisön jou-
kosta useammankin kerran.

Kunniamerkkejä jaettiin kah-
delle kerhon uskolliselle jäsenelle, 
Helena Hyppöselle ja Liisa Rii-
pille, yli 10 vuotta kestäneestä, 
vapaaehtoisesta uurastuksesta 

kerhon hyväksi. Onnistunut juh-
lamme päättyi yhteislauluun ja 
onnittelukorttien lukuun.

Puheista ja teoista sai sen kä-
sityksen, etteivät eläkeläiset ole 
todellakaan kompostikamaa 
vaan virkeä ja yhtenäinen tuki-
joukko, joka tekee palkatonta va-
paaehtoistyötä, josta on monille 
iloa ja hyötyä. Yhteishenki vah-
vistuu ja verorahoja säästyy!

En malta olla mainitsemat-
ta, että joukkomme vanhin, El-
sa Tanttu, 92, jaksaa yhä käydä 
järjestömme tilaisuuksissa ja ol-
la mukana toiminnassa. Vierivät 
kivet eivät sammaloidu!

Toivo Lindroos, 86

Taloudellisen tilanteen niin 
salliessa yhdistys järjestää ku-
ten aikaisempinakin vuosina ret-
kiä sekä teatteri-, konsertti-, mu-
seo- ja näyttelykäyntejä jäsenis-
töä kiinnostaviin kohteisiin.

Vierailemme kutsun saatu-
amme vastaavissa eläkeläisyh-
distyksissä.

Kerhopäiviksi kutsumme luen-
noitsijoita esitelmöimään meitä 
kiinnostavista aiheista, kuten so-
siaali- ja terveydenhoitoalalta.

Yhdistyksellä on useita toimi-
via liikunnallisia harrasteryhmiä.

Säännöllisinä vuotuisina ta-
pahtumina ylläpidetään joulu- ja 
kevätjuhlat, jotka kustannetaan 
yhdistyksen varoista sekä laski-
aisrieha hernerokkineen. 

Yhdistyksen motto on edel-
leen: Vaikka päivän retki, on se 
meille ilon hetki.

Vuoden 2014 johtokunta ja 
kevään kokoontumiset 
Pihlajamäki-Pihlajiston eläke-
läisten johtokuntanan puheen-
johtaja on Marja-Liisa Suuro-
nen, varapuheenjohtaja Sirkka 
Pellikka. Johtokunnan jäsenet: 
Marjatta Eriksson, Ritva Rai-
lio, Toini Tiihonen, Helena Hyp-
pönen ja Toivo Lindroos. Johto-
kunta järjestäytyy alkuvuodes-
ta 2014.

Kevään 2014 kokoontumisai-
kataulu: 20.1., 3.2., 17.2, 3.3. (las-
kiaisjuhlat), 17.3. (kevätkokous), 
31.3., 14.4., 28.4., ja 12.5. on ke-
vätjuhla, jossa esiintyy Kalliolan 
Viihdeorkesteri.

Eläkeläiset kokoontuu aina 
maanantaisin klo 10.30 Pihla-
jamäen nuorisotalolla, Moree-
nitie 2.

Teksti: Vesa Koskela

Kuva: Johanna Heikkilä

Eläkeläisten terävä kärki eli hallitus ja muita vastuuhenkilöitä, 
kuten mm. emännät ja arpojen myyjät kokoontuivat syömään 
19.11. Malmille Ravintola Ruoka-aikaan. Kuvassa vasemmalta 
edestä pj. Marja-Liisa Suuronen, vpj. Sirkka Pellikka ja Kaisa 
Puumalainen sekä oikealta edestä taloudenhoitaja Pirjo Koski-
nen, sihteeri Helena Hyppönen sekä Reijo Pitkänen.

Vasemmalla edessä Maija Viksten, Liisi Forsberg (istuu), lähiö-
liikuttaja Mia Küttner, Eevi Kaasinen ja Kalevi Kivistö. Kuvan 
laidassa takavasemmalla kunniamerkin saanut Liisa Riippi.

Pihlajamäen Apteekki
Pihlajamäen ostoskeskus

Meripihkatie 3, 00710 Helsinki, p. (09) 387 67 87
Avoinna ma-to 8.30-18.30, 

pe 8.30-18.00, la 9.00-14.00

Joulun seudun aukioloajat:
Ma 24.12. 9.00-12.00
Ti 25.12. suljettu
Ke 26.12. suljettu
To 27.12. 8.30-18.30
Pe 28.12. 8.30-18.00
La 29.12. 9.00-14.00

Uuden vuoden aatto:
Ma 31.12. 8.30 - 18.00
Ti 1.1.2013 suljettu

Kiitämme asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta

ja toivotamme hyvää joulua
ja onnellista uutta vuotta!

Pihlajamäen Apteekki
Pihlajamäen ostoskeskus

Meripihkatie 3, 00710 Helsinki, p. (09) 387 67 87
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pe 8.30-18.00, la 9.00-14.00

Joulun seudun aukioloajat:
Ma 24.12. 9.00-12.00
Ti 25.12. suljettu
Ke 26.12. suljettu
To 27.12. 8.30-18.30
Pe 28.12. 8.30-18.00
La 29.12. 9.00-14.00

Uuden vuoden aatto:
Ma 31.12. 8.30 - 18.00
Ti 1.1.2013 suljettu

Kiitämme asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta

ja toivotamme hyvää joulua
ja onnellista uutta vuotta!

Pihlajamäen Apteekki
Pihlajamäen ostoskeskus

Meripihkatie 3, 00710 Helsinki, p. (09) 387 67 87
Avoinna ma-to 8.30-18.30, 

pe 8.30-18.00, la 9.00-14.00

Joulun seudun aukioloajat:
Ma 24.12. 9.00-12.00
Ti 25.12. suljettu
Ke 26.12. suljettu
To 27.12. 8.30-18.30
Pe 28.12. 8.30-18.00
La 29.12. 9.00-14.00

Uuden vuoden aatto:
Ma 31.12. 8.30 - 18.00
Ti 1.1.2013 suljettu

Kiitämme asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta

ja toivotamme hyvää joulua
ja onnellista uutta vuotta!

SYDÄNVIIKOLLA

VERENPAINEEN-
MITTAUSTA

ja antaa

NEUVONTAA

Tervetuloa!
Pihlajamäen Apteekki

Meripihkatie 3, Pihlajamäki, Puh. 387 6787 Fax 374 5174

 

Ma-pe 8.30-18.30, La 9.00-14.00   
www.pihlajamaenapteekki.fi

Terveydenhoitaja suorittaa

TO 18.4.2013 klo 9 - 12

TERVEYS-

NEUVONTAA

SYDÄNVIIKOLLA

VERENPAINEEN-
MITTAUSTA

ja antaa

NEUVONTAA

Tervetuloa!
Pihlajamäen Apteekki

Meripihkatie 3, Pihlajamäki, Puh. 387 6787 Fax 374 5174

 

Ma-pe 8.30-18.30, La 9.00-14.00   
www.pihlajamaenapteekki.fi

Terveydenhoitaja suorittaa

TO 18.4.2013 klo 9 - 12

TERVEYS-

NEUVONTAA

Joulun seudun aukioloajat:
Ti 24.12. 9.00 - 12.00
Ke  25.12.   suljettu
To  26.12.   suljettu
Pe  27.12.   8.30 - 18.00
La  28.12.   9.00 - 14.00

Uuden vuoden aatto:
Ti  31.12.   8.30 - 18.00
Ke  1.1.2014 suljettu

Jouluglögit
torstaina 

12.12.2013
klo  10 - 16
Tervetuloa!

Pihlajamäen Apteekki
Pihlajamäen ostoskeskus

Meripihkatie 3, 00710 Helsinki, p. (09) 387 67 87
Avoinna ma-to 8.30-18.30, 
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Ma 24.12. 9.00-12.00
Ti 25.12. suljettu
Ke 26.12. suljettu
To 27.12. 8.30-18.30
Pe 28.12. 8.30-18.00
La 29.12. 9.00-14.00

Uuden vuoden aatto:
Ma 31.12. 8.30 - 18.00
Ti 1.1.2013 suljettu

Kiitämme asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta

ja toivotamme hyvää joulua
ja onnellista uutta vuotta!
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Pihlajamäen Apteekki
Pihlajamäen ostoskeskus

Meripihkatie 3, 00710 Helsinki, p. (09) 387 67 87
Avoinna ma-to 8.30-18.30, 

pe 8.30-18.00, la 9.00-14.00

Joulun seudun aukioloajat:
Ma 24.12. 9.00-12.00
Ti 25.12. suljettu
Ke 26.12. suljettu
To 27.12. 8.30-18.30
Pe 28.12. 8.30-18.00
La 29.12. 9.00-14.00

Uuden vuoden aatto:
Ma 31.12. 8.30 - 18.00
Ti 1.1.2013 suljettu

Kiitämme asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta

ja toivotamme hyvää joulua
ja onnellista uutta vuotta!

Pihlajamäki-Pihlajiston eläkeläisten 
40-vuotisjuhlat

Oikeat vastaukset:

Vireää paikallistoimintaa vuonna 2014
Pihlajamäki-Pihlajiston eläke-
läiset kuuluu valtakunnalliseen 
vuonna 1959 perustettuun Elä-
keläiset ry:n, jonka toiminta 
on sääntöjen mukaan puoluei-
siin sitoutumatonta. Eläkeläiset 
ry:llä on aluejärjestöjä, ja pai-
kallinen yhdistyksemme kuuluu 
Helsingin aluejärjestöön, johon 
kuuluu myös muita yhdistyksiä 
Koillis-Helsingistä.

Katkelmia vuoden 2014 
toimintasuunnitelmasta
Toiminta jatkuu entiseen ta-
paan. Johtokunta kokoontuu 
vuoden aikana 16 kertaa. Jä-
sentilaisuuksia tulee olemaan 
16, joihin myös ei-jäsenet ovat 
tervetulleita. Jäsenkokouksia 
on kaksi (2), jotka ovat kevät- ja 
syyskokoukset.

Osallistuminen aluejärjestön 
kevät-, syys- ja kuukausikoko-
uksiin sekä Eläkeläiset ry:n jär-
jestämille kursseille, virkistys- ja 
ulkoilupäiville.

Alueellamme on paljon van-
huksia, jotka tuntevat olonsa yk-
sinäisiksi. Omalla toiminnallam-
me pyrimme vaikuttamaan sii-
hen, että he tulisivat mukaan 
yhteiseen toimintaan ja virkis-
tyisivät siitä. Yhdistyksessäm-
me pyrimme edelleen viihteelli-
seen ja virikkeitä antavaan toi-
mintaan.

Kerhomme kartoittaa vuo-
den alussa jäsenkuntansa toivei-
ta saadakseen toimintansa mie-
lekkäämmäksi ja saisimme mah-
dollisimman monta jäsentä toi-
mintaamme mukaan. Jäsenmak-
su on 16 euroa.

MArrASJuHLISSA 24.11. kaikkien vastauksen jättäneiden kesken arvotun 30 euron lahjakortin 
Suomalaiseen kirjakauppaan voitti Pirjo Rintakoski Pihlajamäestä.
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Elämyksiä, yhteis-
henkeä, kuntoilua, iloa 
ja ystäviä! 
Liikuntapassilla 20 e/
kausi. Passin saa kätei-
sellä joko paikan päältä 
vetäjältä tai Lähiöase-
malta (Liusketie 3, p. 310 
41010).

Lisätietoja: virka- 
aikana maanantai- 
tiistai, keskiviikko  
klo 10–12.
Mia p. 310 71452, 
050–588 1069, 
mia.kuttner@hel.fi

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

Kuva: Mia Küttner

Malmi–Pihlajamäen LÄHIÖLIIkuNTA 
kevätkausi 2014 (7.1. alkaen)  Huom! Muutokset mahdollisia!

kävelysauvoja 
lainataan 

Viikin, Pukinmäen
 ja Jakomäen 
kirjastoista.

Mia 
Küttner

Maanantai (ei 17.2, 21.4.)
bOccI 
klo 12.30–13.30 Pihlajamäen 
nuorisotalo 13.1.–28.4.
TASAPAINOJuMPPA 
klo14.30–15.20 Pihlajamäen 
kirkko (ei 14.4.) 13.1.–28.4. 
VAuHTISÄHLY 
klo 19–20.30 aikuiset Hgin Uusi 
Yht. koulu 13.1.–28.4. (pulpetit 
siirrettävä salissa 7.–21.3. )

Tiistai (ei 18.2.)
rAPAkuNTOJuMPPA 
klo 9.30-10.20 Malmin palloilu-
halli 7.1.–22.4. 
kAHVAkuuLATrEENI 
klo 10.30–11.20 Malmin palloi-
luhalli 7.1.–22.4.
kIMPPAkÄVELY 
klo 10.30 (hidasvauht. omatoi-
miryhmä) Pihlajamäen nuori-
sotalolta 7.1.alk.

kuNTOSALI 
klo 11–12 eläkeläisille Latokar-
tanon Liikuntahalli 7.1.–22.4.
LuISTELu 
klo 15–15.45 alkeet osaaville, 
yli 12v. Malmin Jäähalli 7.1.–
22.4. Opetellaan yhdessä perus-
luistelutaitoja, kuvioita ja temp-
puja
kuNTOJuMPPA 
klo19–20 Hgin UYK (ei 11.–
23.2.,11.–21.3. / yo-kirj./pulpe-
tit salissa) 7.1.–22.4.
kOrIS TYTÖT 
klo 19–21 lapset 10-14-v., mo-
nikultt. Ylä-Malmin pk 7.1.–224. 
(Lisätietoja: Mohamed Daud 
puh. 040-681 5817) 

keskiviikko (ei 19.2.)
krOPPAA kuNTOON 
klo 8.30–9.20 eläkeläiset ym. 
Pihlajamäen nuta 15.1.–23.4. 

VENY VETrEÄx 
klo 9.20–9.50 eläkeläiset ym. 
Pihlajamäen nuta 15.1.–23.4. 
MAISEMAkÄVELY 
klo 10.30 Pihlajamäen lähiöase-
malta 15.1.–23.4.
kuNTOLENTIS 
klo 19–21 aikuiset Asukastalo 
Kunto 8.1.–23.4.
kuNTOJALkIS 
klo 19.30–21 Maahanmuutta-
jamiehet Stadin ao/Malmi 8.1.-
23.4. (Lisätietoja: Said Aden puh. 
0400–857 570) 

Torstai (ei 20.2.)
kuNTOSALI 
klo 9–12 eläkeläiset (omatoi-
minen) Miljan palvelutalo 9.1.–
24.4.

kuNTOFuTIS 
klo –21 (Nuoret ja aikuiset) Pih-
lajiston ala-aste/L-ovi (ei 17.4.) 
9.1.–24.4. (Lisätietoja: A. Laou-
ari puh. 040-567 7699)

Perjantai (ei 21.2., 18.4.)
TuOLIJuMPPA 
klo 10.30–11 Pihlajamäen kirk-
ko (alakautta sisään) 10.1.–25.4. 
PALLOPOJAT1 
klo 17.00–18.30 lapset 10–14-
v., monikultt. Ylä-Malmin pe-
rusk. 10.1.–25.4. (Lisätietoja: 
Ahmednur Mohamed puh. 040-
963 1240)
PALLOPOJAT2 
klo 19.30–21 lapset 14-18-v. 
monikultt. Hietakummun ala-
aste 10.1.–25.4. (Lisätietoja: 
Mohamed Daud puh. 040-681 
5817)

kuNTOJALkIS 
klo 19–21 Monikultt. (nuoret ja 
aikuiset) Pukinmäen peruskou-
lu 10.1.–25.4. (Lisätietoja: Said 
Aden p. 0400–857 570)
kuNTOFuTIS 
klo 19–21 Monikultt. (aikuiset) 
Stadin ao/Malmi 10.1.–25.4.  
(Lisätietoja: Bujar puh. 040-525 
7255)

Lauantai (ei 22.2., 19.4.)
kuNTOFuTIS 
klo 18–19.30 Monikultt. (nuo-
ret ja aikuiset) Pukinmäen pe-
ruskoulu 11.1.–26.4. (Lisätietoja: 
A. Laouari puh. 040-567 7699), 
(ei 19.10., 2.11.) 

LISÄkSI!

LIIkuNTAINFO 
klo 13.30–14.00 maanantai 
13.1., 27.1., 24.2. ja 7.4. 
Pihlajamäen lähiöasemalla. 
Tule kyselemään sinulle 
sopivista lähiöliikunta-
mahdollisuuksista.

LuMIkENkÄrETkEN ja 
LÄHIÖrETkEN aika ja 
paikka nähtävissä 
myöhemmin Pihlajamäen 
lähiöasemalla.

Kuva: Mia Küttner

Luistimia, retkiluistimia, monoja, suksia ja lumikenkiä lainataan PukINMÄEN kIrJASTOSTA.

Liikuntapaikkojen  
yhteystiedot löytyvät netistä, 

ks. tämän sivun alapalkki.

Kuva: Vesa Koskela

PErJANTAINA 22.11. pelattiin 
ystävyysottelu Helsingin Poliisi-
fudis vastaan Maahanmuutta-
jat. Ottelu päättyi Poliisifudik-
sen voittoon 11–9, eikä kyseessä 
ollut mikään höntsäottelu, vaan 
loppukirillään Maahanmuutta-
jat pääsivät melkein tasoihin ja 
jos Maahanmuuttajilla olisi ollut 
tarpeeksi vaihtomiehiä, niin var-
maan ohikin.

Kyseessä oli 15 vuotta täyt-
tävän Helsingin Poliisifudis ry:n 
rasisminvastainen ottelu, joten 

Poliisifudis vs. 
Maahanmuuttajat

Tukiyhdistys PIHLA perustettiin 
23.5.2013 ilmaisemaan huoli 
Helsingin kaupungin Sosiaali- 
ja terveysviraston ylläpitämien 
asukastalojen ja -tilojen 
lakkautusuhan johdosta. 
Lähellä perustajajäsenten 
sydäntä oli tietenkin huoli 
paikallisen asukastilan 
Pihlajamäen lähiöaseman 
kohtalosta.

kESÄN aikana kerättiin adres-
siin kaupungin ylläpitämien asu-
kastalojen puolesta Pihlajamäes-
sä noin 250 nimeä. Tämä adres-
si luovutettiin kaupungin kans-
lian kautta päättäjille syyskuun 
alussa.

Nyt on tehty uusi adressi, jon-
ka voi käydä allekirjoittamassa 
Pihlajamäen lähiöasemalla tai se 
löytyy myös netistä ja sinne pää-

Tukiyhdistys PIHLA jatkaa 
myös vuonna 2014

kaikille pelaajille tärkeintä oli 
osallistuminen eikä voitto. Po-
liisifudiksen joukkueessa suu-
rin osa pelaajista oli poliiseja ja 
Maahanmuuttajien joukkueen 
pelaajat olivat maahanmuut-
tajia, jotka pelaavat eri pääkau-
punkiseudun jalkapallojoukku-

eissa. Maahanmuuttajien jouk-
kueen oli koonnut Kanava Nuo-
riso ry sekä African Care ry.

Kaikki yhteistyötahot kiittä-
vät PK-35:ttä, että saivat pelata 
rasisminvastaisen ystävyysotte-
lunsa PK-35:n kuplahallissa.

Vesa Koskela

see mm. www.pihlajamaki.infon 
keskustelupalstalla olevasta lin-
kistä. Uusi oheinen tässä lehdes-
sä julkaistava adressi luovute-
taan 17.12.2013.

TukIYHdISTYS PIHLA:n halli-
tukseen vuodeksi 2014 on valit-
tu jatkamaan Ira Hyyrynen, Ilk-
ka Jorasmaa, Leena Koivisto ja 
Tiina Österman. 

Yhdistys tulee edelleen kaikin 
voimin ja täydestä sydämestä 
tekemään parhaansa oman asu-
kastilamme säästämiseksi, ker-
too yhdistyksen tiedottaja Lee-
na Koivisto.

Vesa Koskela
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Seuraa Pihlajamäen kotisivuja www.pihlajamaki.info

Kuva: Jermu

Lähiöaseman ATK-vastaavat auttavat kaiken 
ikäisiä oppimaan tietokoneiden alkeet ja opasta-
vat myös haastavammissa tehtävissä.
Kaiken siirtyessä digitaaliseksi moni tuntee tarvitsevansa apua lait-
teiden ja ohjelmien käytössä. Yksilön arkistenkin asioiden hoita-
minen saattaa vaatia internetin käytön osaamista ja siihen sopi-
via välineitä. 

Lähiöasemalta saat avustusta arkipäivisin, oli ongelmanasi sitten 
verkkopankin käyttö tai kuvan editoiminen. Puhdistamme ja uudel-
leen asennamme myös muutaman vuoden vanhat kannettavat, tuo 
siis koneesi näytille!

Lähiöaseman henkilökunnasta löytyy musiikin, ompelun, taiteen ja tietotekniikan ammattilaisia.

Yksilökohtaista apua 
tietokoneiden käyttöön

kimpassa kulttuuria
Tutustumme yhdessä kulttuuritapahtumiin. Kaksi kertaa kuukau-
dessa retkemme suuntautuu eri taidealojen monipuolisiin tarjon-
toihin. Syksyn aikana olemme käyneet vierailemassa muun muassa 
Ylen tiloissa ja hulppeassa Oopperatalossa. 

Suunnitelmissa on ehdotuksien mukaan esimerkiksi päästä yleisök-
si johonkin tv-ohjelmaan ja vierailla Tekniikan museossa.

   TERVETULOA MUKAAN!

Joulukuun erikoisohjelma
  5.12.   Itsenäisyyspäivän juhlat, Lähiöasema auki kello 11–14,
  9.12.   Tukiyhdistys Pihla tarjoaa kaikille glögiä ja pipareita, kello 16–18
  10.12.   Marsipaani koristeiden askartelua, kello 11–15
  11.12.   Keskiviikon Kipinässä lauletaan virsiä kanttori Timo Ollin 
    johdolla, kello 10–11.
    Joulukoristeiden tekoa kello 12–15.
    Puurojuhla Nutalla, kello 17–19.30.
  17.12.   Yksinäisten joulujuhla Pihlajamäen kirkossa kello 11–13.30,
    Lähiöasema suljettu.
  20.12.   Lähiöasema tarjoaa asiakkailleen puuroa, kahvia ja torttua
    kello 10–12.
 23.–27.12   Lähiöasema suljettu.
  30.12.   Normaali aukioloaika
  31.12.   Lähiöasema auki 9–12.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta, 
       toivottaa Pihlajamäen Lähiöasema!

Yhteystiedot
Pihlajamäen Lähiöasema
Liusketie 3 A
00710 Helsinki

Avoinna:
ma 10–16, ti–to 09–16, pe 09–15

• Cafe-lähiö avoinna ma 10–15, ti–pe 9–15
• Tilavaraukset ja lisätietoa palveluistamme
 ma–pe puh. 09-3104 1010

www.pihlajamaki.info/lahioasema
www.facebook.com/PihlajamaenLahioasema

Aluetyöntekijä
Miia Ali-Yrkkö
puh. 09-3105 8566
miia.ali-yrkko@hel.fi

MAANANTAI
Ω Jälkiviisaat klo 10–11, keskustelua ajankohtaisista 

aiheista
Ω Sosiaaliohjaajat jalkautuvat klo 12–15, ilman 

ajanvarausta
Ω Verkkopankin käytön opetusta klo 12–13, 

pankkitunnukset mukaan!
Ω Pihliksen Laulu klo 16.30–18.30

TIISTAI
Ω Englannin kielen keskusteluryhmä klo 10–12, 

vetäjänä Tuula Aiso
Ω Vanhasta uutta: Askartelua vaihtuvalla teemalla klo 

11–15
Ω Lasten ATk klo 12-15. Tervetuloa tekemään myös 

läksyjä!

kESkIVIIkkO
Ω Leivänjako klo 9 alkaen ( saantivaraus )
Ω kipinä - Huviksi ja hyödyksi, esityksiä ja esitelmiä n. klo 

10–11
Ω Askartelua ja näpertelyä klo 13–15
Ω NA Pihlis kokoontuu klo 17–19
Ω Teatteri-ilmaisun ryhmä klo 18–19.30, ohjaajana 

Tuomas Karisto
   kysy lisää Kalliolan Kansalaisopistosta, puh: 010 279 5080

TOrSTAI
Ω Senioreiden Atk-opastusta klo 9–12
Ω Tietovisa klo 10–11
Ω karaoke klo 10.30–12.00
Ω kirjallisuuspiiri klo 13–14, joka kuukauden 

ensimmäinen torstai. 
Ω kimpassa kulttuuria: Retki joka toinen viikko. 
   Lisätiedot Lähiöasemalta tai Facebook sivuiltamme

PErJANTAI
Ω bingo klo 12–13.15
Ω kuvataidekerho klo 13–15, Ohjaajana PiiLii Toivola

Lähiöaseman viikko-ohjelma

•  Käytössäsi on monipuolisin 
ohjelmistoin varustettuja 
tietokoneita, sekä tietokoneen 
käytön opetusta.
•  Rentoutua voit Shiatsu-
hierontatuolissa tai niska-
hierontalaitteissa.
•  Kopiointi-, tulostus- ja 
faksipalvelu pientä maksua 
vastaan.
•  Asukkaiden käytössä on 
ompelukoneita ja saumuri: 
ota omat langat mukaan ja 
tule ompelemaan. Tarvittaessa 
sinua avustaa ompelija klo 
9–13.

•  Lähiöaseman voi varata ilta- 
ja viikonloppukäyttöön esim. 
perhejuhliin tai taloyhtiön 
kokouksiin. Kysy vapaista 
ajoista ja tilavuokrista keittiön 
emännältä puh. 09-3104 1010.
•  Café Lähiö on auki 
maanantaisin klo 10-15 ja ti-pe 
klo 9-15, kahvia ja lämpimäisiä 
omakustannehintaan muka-
vassa seurassa.
•  Käytössä Nintendo Wii ja 
karaokelaitteet.

Lähiöaseman palvelut
•  Lähiöaseman hankkeet 
kotilähettiläät ja 
kylätalkkarit 
tarjoavat lähialueiden 
ikäihmisille:
siivous-, kaupassakäynti-, 
ja ulkoiluapua sekä pieni-
muotoisia kodinkorjaus- ja 
asennustöitä. Toiminta on 
tarkoitettu ensisijaisesti 
liikuntarajoitteisille, vähä-
varaisille sekä kotihoidon ja 
toimeentulotuen asiakkaille. 

Kysy lisää Miia Ali-Yrköltä 
puh. 09-3105 8566.

•  Malmin palvelupisteen 
sosiaaliohjaajaa voit 
tulla tapaamaan ilman 
ajanvarausta maanantaisin 
klo 12–15.

Tapaamisessa voit 
kartoittaa ja kysyä neuvoa 
omaan toimeentuloon tai 
muuhun pulmaan liittyvissä 
kysymyksissä.

Kuva: Vesa Koskela

Mehiläisvahalla maalattuja kortteja voit ostaa 
Lähiöasemalta 3 euron kappalehintaan.


