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Malmilla pitkään asunut taiteilija Mikael Vesper kävi Pyhäinpäivänä 2010 ostoksilla Bremerin Kukan myyntipisteessä.
Monille lehden lukijoille tutun taiteilijan kuulumisia voi
lukea www.loppi.net/villavesper.

Joulun ajan ohjeita
Malmin hautausmaalle
– Malmin hautausmaan portit ovat auki ympäri vuorokauden 22.12. klo 7.00–7.1. klo 20.00, kertoo hautausmaan ylipuutarhuri Juha Ollila.

Kuvat: Vesa Koskela

HAUTAUSMAALLA käydessä huomioitavia asioita ovat:
• Jouluaattona ajoneuvoliikenne hautausmaalle on perinteisesti yksisuuntainen Ketokivenkaarelta Malmin kalmistotielle noin klo 7–17.
• Muualle haudattuja vainajia voi muistaa tuomalla kynttilän
korttelissa 82D sijaitsevan muistomerkkiristin juurelle.
• Jouluksi saamme myös toisen muistelupaikan bussipysäkin
vieressä olevan jalankulkuportin (Pihlajamäentienportti) läheisyyteen, josta on suora kujannenäkymä kappelin suuntaan.
• Kannattaa miettiä onko tarpeellista sytyttää enemmän kuin
yksi kynttilä per hauta.

Tehdään yhdessä joulu Pihlajamäkeen:

Puurojuhla Nutalla 13.12.

Iloinen ja tunnelmallinen puurojuhla
täyttää maanantaina
13.12. klo 17–20
Pihlajamäen nuorisotalon (Moreenitie 2).

kaita. Kalliolan viihdeorkesteri laulattaa jouluisella musiikilla ja joulupukkikin on paikalla.
Korvatunturin ukko on arvioinut ehtivänsä Pihlajamäkeen
iltakuudelta.
Yhteiseen juhlaan kuuluu
myös piparien paistoa, askartelua ja joulumyyjäiset. Jos et

aiemmin ole rohjennut paikalle, niin nyt on hyvä hetki tulla
mukaan. Siispä hyvää joulua, ja
tervetuloa isot ja pienet – yksin tai yhdessä. Ja puurojuhlaan on tietysti vapaa pääsy.
Tehdään yhdessä mukava
joulu Pihlajamäkeen!

Puurojuhlan järjestää Pihlajamäen lähiöasema,
Nuorisoasiankeskus, Sosiaaliviraston pohjoinen perhekeskus ja Leikkipuisto Maasälpä.

Yksinäisten
joulu
Yksinäisten joulu
Pihlajamäen ja
Pihlajiston asukkaille
Pihlajamäen kirkolla
22.12 klo 13–15.
JOULUJUHLA järjeste-

Kynttilän voi viedä korttelissa 82D sijaitsevan ”Menneiden sukupolvien muistoksi” -muistomerkin juurelle.
Malmin hautausmaan korttelikartta löytyy www.
helsinginseurakuntayhtyma.fi/?deptid=761.

Juhla alkaa Lucia-kulkueella
Pihlajamäen kirkon portaiden
juurelta. Ota oma tuikku mukaan ja liity trumpetin säestämään juhlakulkueeseen.
Pihlajamäen maukas puurojuhla on perinteikäs ja odotettu koko perheen tapahtuma,
johon osallistuu satoja asuk-

tään Pihlajamäen seurakuntapiirin ja Pihlajamäen lähiöaseman yhteistyönä Lähiöprojektin tuella. Ilmoittautumiset 13.12. mennessä.
TIEDUSTELUT ja
ilmoittautumiset
Pihlajamäen kirkko,
Liusketie 1,
00710 Helsinki,
puh. 09 2340 4427.

Gardenian joulunaika
Gardenian puutarhurit loihtivat aulan
joulukoristelut tänä vuonna kävyistä.
Mukana on tuttuja ja hieman erikoisempiakin käpyjä. Koristeita voi ihailla 1.12.
lähtien Gardenian aukioloaikoina.

Joulumarkkinat
su 5.12. klo 11–15

Gardenian perinteisillä joulumarkkinoilla on myynnissä
monenlaista pukinkonttiin ja
kotiin sopivaa tuotetta. Myynnissä on muun muassa käsitöitä, joulukoristeita, kortteja,
koruja, leivonnaisia, juustoja
ja mehuja.
Lapsille on jouluaiheista askartelua. Kahvilasta löytyy syötävää ja juotavaa.
Vapaa pääsy.

Joulukonsertti
ma 13.12. klo 18.30

Joulusirkus
su 19.12. klo 16

Gardenian trooppisessa puutarhassa esiintyvät biologian
ainejärjestön kuoro Symbioosi ja lauluyhtye Bill & Kuu.
Konsertissa kuullaan monipuolista joulumusiikkia, sekä
perinteisiä kuin tuntemattomampiakin joululauluja.
Liput konserttiin maksavat
3,50 e / aikuiset, 1,80 e / lapset ja opiskelijat ja 2,00 e / eläkeläiset.

Sirkus Sirius esittää iloista ja
vauhdikasta sirkusohjelmaa
Gardeniassa koko perheelle.
Ohjelmassa mm. yksipyöräisiä ja akrobatiaa. Esityksen jälkeen on mahdollisuus kokeilla
joitakin sirkuslaitteita.
Sisäänpääsymaksu 5 e / aikuiset ja 3 e / lapset.

Joulun ajan 24.-26.12. Gardenia on suljettu. Osoite: Koetilantie 1, Viikki, Helsinki.
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Aarnika vai Aarnikka?

Pääkirjoitus

Omat mestat kunniaan!

Pihlajamäki-seuralla
vuoden 2011 teemana
jäsenhankinta

Asukkaiden kokemukset ja puhekielisyys ovat nyt in, ja ajan henki on osallistaa.
Ainakin Helsingin kaupungissa ja sehän meille sopii. Nimittäin kaupungin kaavoituksesta vastaava virasto kerää mielipiteitä ja toiveita helsinkiläisistä kadun- ja
paikannimistä – sekä olemassaolevista että olemattomista.

Marraskuun lopulla Pihlajamäki-seuran syyskokous hyväksyi muutamin lisäyksin hallituksen ehdotuksen vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi. Lisättiin rahan antaminen stipendejä varten alueen kouluille, joka oli unohtunut kirjoittaa. Päättyvänäkin vuonna on annettu 240 euroa stipendeihin.
Hallituksen esitykseen lisättiin myös pyrkimys vaikuttaa, että asukkaille järjestetään tilaisuuksia, joissa heillä on mahdollisuus kuulla
kaupungin suunnitelmia alueen kehittämiseksi ja vaikuttaa niihin.
Vaikka asiaa ei oltu erikseen mainittu vuoden 2010 toimintasuunnitelmassa, seura on sääntöihinsä nojautuen monin tavoin päättyvänäkin vuonna toteuttanut edellä mainittua tavoitetta.
Seura on antanut tämän lehden ja Pihlajamäen kotisivujen kautta
palstatilaa kaupungin virkamiehille, jotta he voivat kertoa suunnitelmistaan ja jotta asukkaat voivat niihin vaikuttaa. Muun muassa edellisessä lehdessä oli juttu Rakennusviraston aluesuunnitelmista. Seura
oli omalta osaltaan edesauttamassa menneenä tiistaina toteutunutta
ylipormestari Jussi Pajusen asukasiltaa.
Koska lehti ei ilmesty kovin usein, niin monet tärkeätkin asiat löytyvät pelkästään www.pihlajamaki.infosta, kuten lähiaikoina nähtäväksi ja kommentoitavaksi tuleva Pihlajamäen ostoskeskuksen asemakaavaluonnos.

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden
päätoimittaja
P.S. Pihlajamäki-seuran vuoden 2011 toimintasuunnitelma löytyy www.pihlajamaki.infosta,
jossa voit liittyä myös seuran jäseneksi.
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4. vuosikerta. Vuonna 2011 ilmestyy kolme kertaa: 18.5., 7.9. ja 30.11.

Jaetaan Vartti Helsinki Pohjoisen liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista, Pihlajamäen kirkolta
sekä Viikin kirjastosta.

Painos n. 63 000 kpl
Lehden yhteystiedot Pihlajamäen lähiölehti
c/o Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3, 00710 HELSINKI
pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com
Päätoimittaja
Vesa Koskela
Toimitussihteeri
Aura Kivilaakso
Toimittajat
Gioanna Iacono, Tanja Railo, Päivi Seikkula
Lähiöaseman asiat
Sini Heino-Mouhu, Mia Küttner
Kuvankäsittely
Göran Nyholm
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

Kuva: Göran Nyholm

Vuoden 2011 teemaksi Pihlajamäki-seuran syyskokouksessa hyväksyttiin jäsenhankinta, jotta nykyisen laajuinen toiminta ja sen rahoittaminen olisi mahdollista. Samalla pyritään saamaan lisää vastuunkantajia, koska seuran toiminta perustuu kokonaan vapaaehtoistyöhön. Kukaan ei saa mistään asiasta palkkaa tai palkkioita tai edes kulukorvauksia.
Niin tämä lehti kuin www.pihlajamaki.info kaipaa lisää tekijöitä,
kuten monet muutkin asiat, jotka on vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan kirjattu. Toimintasuunitelma toteutuu vain jos saamme lisää
näkijöitä, tekijöitä ja maksavia jäseniä. On vaarassa, että seuran toiminta jälleen hiipuu, jos vastuunkantajia ei saada paljoa lisää. Monia
vastuunkantajia jo on, mutta lisää tarvitaan, koska kukaan ei voi tehdä vapaaehtoistyötä kovin paljoa.
Tämän lehden takakannessa on kerrottu koulutusmahdollisuudesta uusille vastuunkantajille. Lähiaikoina myös Pihlajamäen lähiöasemalla järjestetään kotisivukoulutusta, joten seuraa www.pihlajamaki.
infoa. Niin entiselle kuin uusillekin tekijöille on
koulutusta tarjolla.

MIKÄ on hauska paikannimi? Puuttuuko tutulta paikalta virallinen nimi? Tiedätkö jonkin paikannimen
tarinan? Muun muassa
näitä kysellään ja tuloksia
käytetään nimistöntutkimus- ja suunnittelutyössä.
Osallistuminen tähän
uraauurtavaan kaupunkisuunnitteluprojektiin on
paitsi hyödyllistä myös
hauskaa. Kyselyyn voi vastata helppokäyttöisellä
karttapohjaisella sivustolla osoitteessa kerrokartalla.hel.fi. Valitse otsikko
”Kerro nimistä” ja käy antamassa panoksesi vaikkapa Pihlajamäen nimis-

tä. Epävirallisista ja virallisista, olevista ja puuttuvista. Kysely on avoinna
vuoden 2010 loppuun asti. Vastanneiden kesken arvotaan Heikki Paunosen

Kuva: Vesa Koskela

suurteos Stadin
mestat – ikkunoita Helsingin
ja sen asukkaiden historiaan ja nykyisyyteen.
Eikä tässä kaikki. Omia suosikkimestojaan voi nyt ehdottaa ei vain
kartalle, vaan myös kaupungin autojen kylkeen. Tähän yllättävään kyselyyn voi osallistua kaupungin katuja
ja puistoja hoitavan uuden viraston
sivulla www.hel.fi/stara. Osuvimmat
ehdotukset siis pääsevät mukaan kaupungin kaduilla tiuhaan viilettäviin
Staran autoihin.
Kyllä meitä helsinkiläisiä nyt hellitään!
Teksti: Aura Kivilaakso

K

aupunkisuunnitteluvirastossa ja Arkkitehtitoimisto
Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy:ssä valmistellaan
kuumeisesti Pihlajamäen ostoskeskuksen uudemman eli Pihlajamäentien puoleisen puolen kaavoitusta.
Vanhempi eli S-Marketin puoli on suojeltu.
Asemakaavaluonnos on esillä ja kommentoitavana
alkuvuodesta 2011, kertoo Pihlajamäkeä kaavottava
arkkitehti Taru Tyynilä.
Seuraa prosessin kehittymistä Pihlajamäen nettisivuilla
www.pihlajamakiinfo ja osallistu keskusteluun.

Marraskuisessa suunnittelupalaverissa
vasemmalta toimistopäälikkö Tuula Helasvuo, aluearkkitehti Taru Tyynilä, arkkitehti Essi Wallenius
arkkitehtitoimistosta, rakennussuojeluarkkitehti Riitta Salastie sekä arkkitehti Risto Huttunen.

Ylipormestarin ilta
Pihlajamäen, Pihlajiston, Savelan ja

Kuva: Vesa Koskela

Viikinmäen asukkaille

Pihlajamäen ala-asteella oli tiistaina 30.11.2010
ylipormestarin ilta, jossa Jussi Pajunen ja
kaupungin asiantuntijat eri hallinnonaloilta
vastasivat niin asukkaiden kuin kaupunginosayhdistystenkin kysymyksiin.
PIHLAJAMÄKI-seura esitti mm. alla
olevan kysymyksen. Vastauksen voit
katsoa osoitteesta www.helsinkikanava.fi, jossa koko asukasilta on tallenteena nähtävissä.
Tehdyn laskennan mukaan Pihlajamäentietä pitkin kulkee päivittäin
noin 34.000 autoa. Määrä lähentelee
jo moottoritien liikennemäärää. Autojen nopeus on myös usein kova etenkin kaupungista päin tulevilla autoilla, ja jotkut vielä kiilaavat bussikaistan kautta. Johtokiventieltä kaupunkiin päin kääntyminen turvallisesti on
usein ruuhka-aikaan miltei mahdotonta, koska ilman liikennevaloja olevassa risteyksessä pitää väistää niin
Malmilta kuin kaupungistakin tulevat

sekä myös Malmilta Johtokiventielle
kääntyvät autot.
LISÄKSI Pihlajamäen koulujen ohitse kulkevasta Rapakiventiestä (aikaisemmin oli läpiajokielto) on tullut
läpiajotie, jolla nopeudet ovat myös
usein reippaat. Nopeusnäyttö on saatu, mutta se ei yleensä toimi. Miksi?
Yksi syy liikenteen lisääntymiseen
on ollut Viikin kauppakeskuksen rakentaminen alle kilometrin päähän
Pihlajamäen ostoskeskuksesta. Miksi jo ennen kauppakeskuksen rakentamista kaavoitettu ns. pohjoinen
ramppi on edelleen rakentamatta?
Nyt kauppakeskukseen pohjoisesta
saapuvat ja pohjoiseen lähtevät asi-

Pihlajamäki-seura, www.pihlajamaki.info ja
Pihlajamäen lähiölehti toivottavat

Hyvää Joulua
ja menestyksellistä Uutta Vuotta
asukkaille sekä yhteistyökumppaneille!

akkaat kulkevat usein Pihlajamäen
kautta niin Kehä I:lle kuin Lahdenväylällekin.
Yksi ratkaisu Pihlajamäen ja myös
Viikin kampusalueen liikenteen hillitsemiseksi on Viikintieltä Kehä I:lle
suunnitellun tunnelin rakentaminen
Milloin se toteutetaan?
Mitä ja millä aikataululla Helsingin kaupunki aikoo tehdä, että Pihlajamäen läpi kulkeva henkilöautoliikenne saadaan vähenemään kohtuulliseksi ja siten turvallisemmaksi?
VK
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Kirjastossa
tapahtuu
Kirjastoon voi tulla
porukalla pelaamaan lautatai konsolipelejä - myös
aikuiset lasten kanssa!
Satuja luetaan edelleen
yli 3-vuotiaille ja kirjastonhoitaja tarjoaa apuaan
internetin käytössä. Lucian
päivää vietetään jo 10.12.
tänä vuonna ja Lainan
päivää helmikuun 8. ensi
vuonna.
LUCIAN päivän markkinat perjantaina 10.12. klo 12–14
Perinteinen Lucian päivän
tapahtuma Infokeskus Koronassa eli sinisessä ympyrätalossa. Ohjelmassa lasten Luciakulkue, myytävänä joulukortteja, käsitöitä, kynttilöitä ym.,
glögitarjoilu. Järjestää kirjastot, yliopistoväki, Yliopistopaino ja Unicafé.

Pelaamaan kirjastoon
KIRJASTOON on hankittu pelikonsoli ja muutamia pelejä.
Ensi vuoden tammikuussa ja
maaliskuussa on kirjaston peliluola auki torstai-iltaisin. Kirjastossa voi pelata myös lautapelejä aina kun kirjasto on auki. Tule pelaamaan porukalla! –
ota mukaan kaveri, sisko, veli,
äiti, isä, kummi, mummi …

Kirjastonhoitaja
lainattavissa
VARAA aika kiireettömään

henkilökohtaiseen opastukseen tietokoneen tai internetin
käytössä. Voit ottaa mukaan
oman kannettavan tietokoneesi tai käyttää kirjaston koneita.
Varaa aika kirjastossa tai puhelimitse 09 310 85071.
SATUJA luetaan ensi vuonna-

kin, tarkemmasta ajankohdasta kerromme nettisivuillamme.
Tämän vuoden viimeinen satutuokio pidetään lauantaina
11.12. klo 11.00.
LAINAN päivänä 8. 2.2011 tarjotaan kirjastossa kahvit ja
aloitetaan edellisen vuoden
lehtien poistomyynti.
Viikin kirjasto sinisessä
ympyrätalossa, Viikinkaari 11,
www.lib.hel.fi/viikki
Avoinna ma–to 9–20, pe 9–18,
la 10–16. Puh. 09 310 85071.

Viikin kirjaston jouluinen
sitruunapuu.
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Viemäreiden viemää...
Jätevedenpuhdistus Helsingissä alkoi sata vuotta sitten. Juhlavuoden kunniaksi aiheeseen voi nyt tutustua
Tekniikan museossa Vanhassakaupungissa kävelymatkan päässä Pihlajamäestä.

Kuvat: Vesa Koskela

HELSINGISSÄ on puhdistettu

jätevesiä vuodesta 1910 lähtien. Sen kunniaksi Tekniikan
museo Vanhankaupunginlahdella on avannut näyttelyn
”Metropoli ja meri”, joka yhdessä sisarnäyttelynsä ”Vodaa stadiin” kanssa kertoo kuinka vesi kulkee Päijänteestä helsinkiläiskoteihin ja niistä edelleen
Itämereen.
Näyttely ottaa kantaa Itämeren ja ympäristön tilaan,
mutta tekee samalla kunniaa
satavuotiselle vesihuollon järjestämiselle Helsingissä.
Tiesitkö, että huolimatta
Helsingin likaisesta menneisyydestä vesihuolto oli naapurimaiden pääkaupunkeihin verrattuna 1900-luvun alkupuolella edistyksellistä? Alppilassa
otettiin Suomen ensimmäinen
biologinen jätevedenpuhdistamo käyttöön jo vuonna 1910.
Menneisyyden rinnalla museossa tarkastellaan nykypäivän vesihuoltoa. Kaupungin
alla risteilee yli 7000 kilometrin mittainen viemäriverkosto,
joka on saanut näkyvyyttä tänä
vuonna muussakin yhteydessä.
Syyskuussa OpenHouseHelsinki -tapahtuman yhteydessä
onnekkaimmat pääsivät tutustumaan maanalaisiin viemäreihin yhdessä HSY:n viemärisukeltajien kanssa.
Tekniikan museon näyttelyssä viemäreihin ei tarvitse sukeltaa, vaan niihin tutustutaan
valokuvien, lavastuksien ja esineiden avulla. Museovierailu
tarjoaa vastauksen esimerkiksi
siihen, voiko viemäreissä asua

ja mitä tapahtuu pönttöön tipahtaneille tavaroille.

Mitä tapahtuu
pönttöön
tipahtaneille
tavaroille?

Kuninkaankartanon saarella on myös kalastukseen liittyvä
Liikuntaviraston Meri-Info, josta saa muun muassa kalastuslupia. Avoinna talvella arkisin klo 8–16.

Vantaankosken rannalla.
Syksyn erikoisnäyttely on
toteutettu yhdessä HelsinTEKNIIKAN museo on valta- gin seudun ympäristöpalvekunnallinen tekniikan alan eri- lujen HSY:n kanssa. Juhlavuokoismuseo, jonka tehtävänä on
den kunniaksi HSY on julkaissuomalaisen tekniikan alan ja
sut myös aiheeseen liittyvän
teollisen tuotannon kehittymi- ”Metropoli ja meri – 100 vuotta
jätevedenpuhdistusta Helsinsen esitteleminen sekä niiden
gissä” -historiateoksen.
vaikutuksen tarkasteleminen
Teksti:
yhteiskuntaan ja ihmisten arAura Kivilaakso
keen. Museo sijaitsee kävelymatkan päässä Pihlajamäestä

Metropoli ja meri -näyttely 31.12.2011 asti. Tekniikan museo, Viikintie 1. Tekniikan museo: http://www.tekniikanmuseo.fi/
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY: http://www.hsy.fi/
Kuva: Asko-Matti Koskelainen

Entiset ja nykyiset
Pihlajanmarjat-kuoron
jäsenet olivat juhlakonsertissa lavalla runsaan
tunnin ajan esittäen
hyvän läpileikkauksen
ohjelmistostaan.

Syyskokous valitsi
vuoden 2011 hallituksen ja
hyväksyi toimintasuunnitelman
MARRASKUUN lopulla Pihlajamäki-seuran syyskokouksessa
hyväksyttiin vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuoden teemana on jäsenhankinta, jotta nykyisen laajuinen toiminta ja rahoittaminen
olisi mahdollista. Samalla pyritään saamaan lisää vastuunkantajia.
Hallituksen ehdotukseen
toimintasuunnitelmaksi lisättiin, että seura antaa alueen
neljälle koululle rahaa stipendejä varten.
KOKOUS valitsi Vesa Koskelan

jatkamaan puheenjohtajana.
Erovuoroisten tilalle varsinaisiksi hallituksen jäseniksi kolmeksi vuodeksi valittiin Mervi Kuhta, Päivi Seikkula ja Pirjo Veijalainen. Taina Tusa valittiin kahdeksi vuodeksi kesken
toimikauden eronneen halli-

tuksen jäsenen tilalle. Varajäseniksi vuodeksi 2011 valittiin
Marja Elo ja Pirjo Seppä. Yksi
varajäsen jäi valitsematta, kun
ei ollut halukkaita vastuunkantajia. Päätettiin, että kevätkokous valitsee puuttuvan varajäsenen. Hallitukseen kuuluu
myös Petri Aarnio, Aune Greggas, Miina Kajos, Ritva Malmström ja Björn Wiemers.
VUODEN 2011 jäsenmaksun

suuruudeksi päätettiin 10 euroa. Pihlajamäki-seuran jäseneksi voit liittyä osoitteessa
www.pihlajamaki.info.
YHDISTYKSEN kevätkokous

pidetään maaliskuun loppuun
mennessä. Kokouskutsu jäsenille lähetetään sähköpostilla
tai kirjeenä.
VK

Pihlajanmarjat-kuoro 25 vuotta
Pihlajamäessä 1985 aloittanut ja nyt Viikissä toimintaansa jatkava Pihlajanmarjat-kuoro piti marraskuun
puolivälissä juhlakonsertin Viikin kirkossa 25-vuotisen taipaleensa kunniaksi.
KUORON perustaja ja johtaja
diplomilaulaja, dir. cant. Marjasisko Varha oli koonnut kirkkoon sekä kuoron nykyiset että entiset jäsenet, joita oli kerääntynyt lavalle pitkälti toistasataa laulajaa.
Kuoron ohjelmisto koostuu
pääosin hengellisestä musiikista ja kansanlauluista, mutta

ohjelmistoon kuuluu myös nykymusiikkia. Kuorolla on myös
laaja englanninkielinen ohjelmisto. Konserttiin oli valittu
kuoron monipuolisesta ohjelmistosta edustava kooste.
Ennen konsertin alkua kuoron johtaja Marjasisko Varha ja
kuoron Kannatusyhdistyksen
puheenjohtaja Simo Monto-

nen ottivat vastaan onnitteluja. Onnittelujen lisäksi LC Helsinki/Pihlajamäen klubi ja klubin Ladyt kartuttivat yhteistoimin kuoron Kannatusyhdistyksen tiliä.
Kirkko täyttyi viimeistä sijaa myöten kutsuvieraista sekä
pihlajamäkeläisistä ja viikkiläisistä kuoron ystävistä. Tunnelma salissa oli lämmin ja vapautunut. Kaiken puolin juhlakonsertti oli erittäin onnistunut.
Teksti:
Jorma Laurila
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kertoo Pihlajiston ala-asteen
rehtori Ari Vainikka.
Korttelitalon tilaohjelmassa
huomioidaan esi- ja alkuopetuksen välinen yhteistyö sekä asukas- ja muun iltatoiminnan tarpeet. Rakennussuunnittelussa sovelletaan matalaenergiarakentamisen periaatteita ja rakennus varustetaan
aurinkopaneeleilla.
Koulun tontti sijaitsee Harjannetien eteläpäässä. Talon
hankesuunnittelu on päättymässä ja tavoitteena on, että suunnitelma menee lautakuntien käsiteltäviksi tammikuussa.
Tietoa hankkeen etenemisestä ja talon valmistumisesta pyritään jakamaan mahdollisimman paljon alueen lehdissä, vanhempainilloissa ja muissa alueen tilaisuuksissa.

Kun kaupunki kasvaa,
lisääntyy myös koulu- ja
vapaa-ajan tilojen tarve.
Pihlajiston kupeeseen on
vuosituhannen vaihduttua
noussut uusi asuinalue,
Viikinmäki, joka laajenee
edelleen ja johon on
suunnitteilla myös uusi
korttelitalo.

Korttelitaloon tulee koulu, joka toimii Pihlajiston ala-asteen sivukouluna, sekä päiväkoti. Kouluun tulee 180 oppilaspaikkaa, luokka-asteet 1-6
sekä starttiluokka. Päiväkotiin
tulee puolestaan 84 paikkaa,
eli neljä ryhmää.
Tarkoituksena on, että uusi
korttelitalo palvelee sekä koulun ja päiväkodin että asukkaiden tarpeita. Tiloja onkin tarkoitus hyödyntää myös iltaisin,

AK

Maalinnoitusketjun porrasmaiset
yhdyskäytävät Pihlajamäessä
Historian voi kohdata ympäristössään monessa muodossa. Pihlajamäessä Rapakiventien
pohjoispuolella puistossa sijaitsee esimerkiksi suuri ja hyvin säilynyt ensimmäisen maailmansodan aikainen linnoite. Myös asemakaava kertoo alueen käyttöhistoriasta.
Milloin
Suomi kuului Venäjään vuosina 1809-1917. Venäjä oli Japania vastaan käymässään sodassa 1905 menettänyt lähes
koko laivastonsa. Tällöin pääkaupungin Pietarin puolustusta piti vahvistaa meri- ja maalinnoitusketjulla, koska laivaston iskukyky oli menetetty. Työt tehtiin vuosina 19141918. Ne loppuivat keväällä
1918 sen jälkeen, kun Suomi
oli 6.12.1917 itsenäistynyt ja
käymässään vapaussodassa oli
karkottanut maastaan venäläisen sotaväen.

Raha-asiat hallinnassa?

Nordea Pankki Suomi Oyj

Miksi

Teemme sen mahdolliseksi
Meripihkatie 1
Helsinki-Pihlajamäki
nordea.fi

Vuonna 1914 syttyi ensimmäinen maailmansota, jossa Venäjä ja Saksa asettuivat vastakkain. Venäjä piti laivastoaan Viaporin, Suomenlinnan
laivastotukikohdassa. Sitä vastaan pelättiin Saksan hyökkäystä niin maalta kuin mereltä.
Maalinnoitusketju rakennettiin suojaamaan Viaporin tukikohtaa maalta käsin eli pohjoisesta tulevaa vihollisen tykistön uhkaa vastaan. Tuolloisten tykkien kantama oli 8 km.
Niinpä rakennettiin ympyrän
kehän muotoinen maalinnoitusketju Viaporin alusten ja varuskunnan suojaksi. Linnoitusketju suojasi Viaporia 10 km
etäisyydellä ja kulki Helsingin
Vuosaaresta mm. Pihlajamäen
kautta aina Espoon Westendiin
saakka.

Ketkä

Meripihkatie 1-3,
00710 Helsinki
www.ravintolaralli.fi

Puh. 045- 256 47 07

ARKISIN LOUNAS 11-15
Keittiö avoinna: ma-pe 11.00-20.00, la-su 12.00-20.00
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torstaisin ja sunnuntaisin bingo
Sautskin slanki-illat alkavat vuoden 2011 alusta.
4.12. Jolly Roger
10.12. Live Karaoke
11.12. Neimo Blues band
17.12. Live karaoke
19.12. Jouluevankeliumi klo 17
vetäjänä Sautski

Ensimmäisen maailmansodan
aikana 1914-1917 Suomi oli
itsehallinnollinen osa Venäjän
suurvaltaa. Tällöin komennusmiehiä tuli ympäri suurta Venäjänmaata mm. tataareja ja
kirgiisejä. Työt tehtiin venäläisten kasakoitten johdolla, mutta tuhannet suomalaiset osallistuivat varsinkin vaativiin betonivalu- ja räjäytystehtäviin ja
saivat näin kipeästi kaipaamiaan ansioita maailmansodan
ajan kurimuksessa. Maalinnoitusketjun rakentaminen oli aikanaan suurin työkohde Suomessa. Siihen osallistui kaikkiaan noin 100.000 työmiestä ja
sotilasta. Suomen asukasluku
oli tuolloin noin 3 miljoonaa.

18.12. Erwin Preston
24.12. suljemme klo 18
(keittiö kiinni)
25.12. avaamme klo 12
(keittiö kiinni)
26.12. Live karaoke
31.12. Autoradio esiintyy
/Live karaoke

Mitä
Linnoitteet rakennettiin korkeille mäille ja mäennyppylöille. Etulinjaan sijoitettiin taisteluhaudat, tulipesäkkeet ja sirpalesuojat. Yhdyskäytäviä ja
yhdyshautoja pitkin liikuttiin

Kuva: Sirpa Murtomäki

Pakilan poikia Halkosuontieltä ja Kyläkunnantieltä.
Kuva ala-asteen koulun
kohdalta Kehä I:n rakentamisen aikoihin 1957–1958.

taaempana oleviin ammusvarastoihin ja miehistösuojiin. Pihlajamäen tukikohdassa ovat yhdyshaudan seinämät
harvinaisen komeasti betonoitu porrasmaisesti rinteen muotoa noudatellen. Pihlajamäessä oli myös suuri ammusten ja
aseiden säilytykseen tarkoitettu luola nykyisen Rapakiventien varrella. Luola on nykyään
väestönsuojelukäytössä. Sotilaiden tarpeisiin rakennettiin
myös kaivoja, ruokavarastoja
ja käymälöitä.
Helsingin kaupunki on kunnostanut Länsi-Pakilan Nuotiopuistossa sijaitsevan tukikohdan erinomaiseen kuntoon.
Kannattaa käydä tutustumassa
ja saada selkeä kuva tulipesäkkeistä ja yhdyskäytävistä kaikessa komeudessaan.

Vaikutus Helsingin
asemakaavaan
Asemat yhdistettiin toisiinsa
mukula- ja murskakivistä tehdyillä tykkiteillä. Ne ovat hävinneet uudisrakentamisen
tieltä. Monet nykyiset tiet on
kuitenkin rakennettu vanhojen tykkiteiden pohjalle. Pihlajamäessä näin on esim. Rapakiventien ja Maasälväntien sekä Pihlajamäentien osalta. Ny-

kyisin maalinnoitusketjun jäljelle jääneet rakennelmat on
rauhoitettu muinaismuistolain
nojalla. Siten uudisrakentamisessa on otettava tämä seikka
huomioon.
Monet Helsingin ulkoilureitit kulkevat vanhojen tykkiteiden pohjaa. Ei myöskään ole
sattuma, että nykyinen Kehä I seuraa ympyrän kaarena
juuri samaa maalinnoitusketjun päälinjausta Helsingin ympärillä juuri 10 km etäsyydellä
keskustasta.

Vaikutus luontoon
Varustusten edestä raivattiin
ampuma-alueet 1000 askeleen eli 300 metrin verran avoimeksi kaikesta kasvillisuudesta.
Nämä alueet olivat silloin puhtaaksi hakattuja aukioita paikoitellen jopa useiden kilometrien matkalta. Räjäytystöissä
Kuva: Vesa Koskela

Uusi korttelitalo ja
sivukoulu Viikinmäkeen

vapautui maaperästä paljon kivennäisiä, jotka edesauttoivat
tietyntyyppisten kasvien menestymistä, esim. ketonoidanlukko, mäkilemmikki ja ukontulikukka. Myös betonivalussa
tarvittu kalkki ravitsi maaperää.
Nykyiset vahvat kuusikot ovat
kasvaneet tuon ajan jälkeen ja
ovat hyvinvoipia juuri ravinteikkaan maaperänsä ansiosta.
Näin on tapahtunut esim. Pirkkolan urheilupuiston liepeillä.

Mitä käyttöä
linnoituksella on ollut
Maalinnoitusketjua ei koskaan
tarvittu alkuperäiseen sotilaalliseen tarkoitukseensa. Sen sijaan sisällissotamme viime vaiheissa huhtikuussa 1918 Helsinkiin linnoittautuneet punaiset käyttivät järjestelmää
jonkin verran hyväkseen estääkseen valkoisten puolta
vahvistaneiden saksalaisjoukkojen pääsyn pääkaupunkiin.
Linnoituksia ei tarvittu myöhemmissäkään sodissamme.
Sen sijaan tiedetään, että ankarina pula-ajan vuosina osa
luolista ja pesäkkeistä oli ihmisten asuinkäytössä.
Tunnetumpaa on sen sijaan
yhdyskäytävien käyttö kaatopaikkoina, metsien miesten kesäasuntoina ja nuorison
suosimina salaisina kokoontumispaikkoina. Sopivilla omakotialueilla rakennelmat ovat
toimineet myös asukkaiden
mainioina maakellareina.
Suuri vaikutus linnoitusketjulla on ollut alueiden tiestön
muotoutumiseen. Siitä hyvinä
esimerkkeinä ovat Pihlajamäki itse sekä Kehä I kaikkien tuntemana pääväylänä edelleen
Vuosaaresta Westendiin.
Teksti:
Rauno Sarantaus
Keskeinen lähdeteos
Ensimmäisen maailmansodan
aikainen maalinnoitus Helsingissä.
Helsingin kaupungin
rakennusviraston julkaisuja
1996,3. Sirkku Laine.

LÄHIÖLEHTI 3/2010

www.pihlajamaki.info

5

Martti Karjalainen toi PK-35:n Pihlajamäkeen

Kuvat: Vesa koskela

Martti Karjalainen muutti perheineen vuonna 1963 Pihlajamäkeen,
jolloin myös Pallokerho -35:n toiminnan painopiste tuli tänne.
JALKAPALLOON ja jääpalloon

keskittynyt urheiluseura Viipurin Pallokerho perustettiin
Viipurissa vuonna 1935. Sodan jälkeen evakkoon joutuneet Helsingissä asuvat entiset
viipurilaiset jalkapalloilijat eri
seuroista lyöttäytyivät yhteen
ja jatkoivat ViPK:n toimintaa
nimellä Pallokerho -35.
Seuran toimintaa jatkettiin
sodan jälkeen vuonna 1948.
Alussa painopistealueena oli
Helsingin kantakaupunki sekä mm. Kallio, Pohjois-Haaga,
Töölö ja Pakila. Koska Suomen
Palloliiton Helsingin piirin sarjoissa nuorimmat pelaajat olivat 10–12-vuotiaita, PK-35:ssä
päätettiin perustaa nuoremmille oma nappulasarja.
VIIPURISSA pelipaita oli ollut

isoruutuinen punamusta. Helsingissä ei sodan jälkeen ollut
saatavilla samanlaisia, joten
peliasun Karjalan värit kyllä
säilyivät, mutta ruudut muuttuivat raidoiksi.
Martti Karjalaisen käsialaa
on myös PK-35:n logo, jota
käytetään edelleen mm. retrotakissa. Siinä on W, joka kuvaa

Wiipuria sekä myös muuttolintuja. Seura oli muuttanut evakkoon Wiipurista.
MARTTI Karjalainen pelasi Viipurissa juniorina Sorvalin Veikoissa, mutta Helsingissä hän
pelasi Pallokerho -35:n edustusjoukkueessa.
Vuodesta 1949 lähtien Karjalainen toimi seuran sihteerinä, rahastonhoitajana, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana. Karjalaisen puheenjohtajakausi oli neljännesvuosisadan
mittainen 1956–1981. Sen jälkeen hänet kutsuttiin seuran
kunniapuheenjohtajaksi.

Retrotakissa on Martti
Karjalaisen suunnittelema
PK-35:n logo ja mukissa
seuran uusi logo.

KARJALAINEN on kirjoittanut
vuonna 2002 39-sivuisen kirjasen Pallokerho-35 RY – Muisteloita Viipurin Pallokerhosta ja sen toiminnan jatkajasta
Pallokerho –35:stä Helsingissä.
MARTTI Karjalainen on tyytyväinen viimeaikaiseen PK-35:n
kehitykseen, jossa talviharjoitteluolosuhteet ovat parantuneet Pihlajamäen ja Myllypuron hallien myötä.
Hän on iloinen etenkin laa-

Yläkuvassa junioritoimintaa
Pihlajamäessä syksyllä 2010.
Martti Karjalainen on
kirjoittanut Muisteloita
Viipurin Pallokerhosta ja sen
toiminnan jatkajasta Pallokerho -35:stä Helsingissä.

jasta ja menestyksellisestä juniorityöstä, jota tehdään niin
poikien kuin tyttöjenkin parissa.

VAIHERIKKAAN PK-35:n his-

torian luonnollisena jatkumona hän näkee myös sen, että

nyt miesten sekä naisten edustusjoukkueet pelaavat PK-35
Vantaa -nimisinä. Tähän on
johtanut myös se, että Pihlajamäen ja Pukinmäen kenttäolo-

Pallokerho -3
5
-kirjanen on
luettavissa p
df:nä
www.pihlaja
maki.
infossa.

75-vuotiaan PK-35:n
tämän päivän uutisia
osoitteessa www.pk-35.fi

suhteet eivät ole parantuneet
tarpeeksi hyviksi pääsarjojen
vaatimuksiin.
Teksti:
Vesa Koskela

Jouluherkut S-marketista
Kaikki ainekset
joulun ajan
juhlapöytään,
S-marketista.
Tervetuloa!

Palvelemme ma–pe 7–21, la 7–18, su 12–21.
S-market Pihlajanmäki, Meripihkantie 3, p. 010 76 62650
HOK-ELANTO.FI

smarkethokelanto.fi

MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 %

BONUS JOPA 5 %
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Verenluovutus
VIIKIN kirkossa, Agronominkatu 5,

torstaina 13.1.2011 klo 15.00-19.00.
Järjestäjät: Liikkuva Veripalvelu ja LC Helsinki/Pihlajamäki. Tervetuloa!
>> osoitteessa www.veripalvelu.fi voit testata, sovitko verenluovuttajaksi.

Joulunaika Malmin seurakunnassa
Pihlajamäki- Pihlajisto- Viikinmäki alueella
”Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.
Teille on syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra”

JOULUNPYHÄT kirkolla:
Aaton perhehartaus pe 24.12. klo 15, musiikki Jyrki Niskanen ja Sirkka Kuula.
Jouluyön Sävel ja Sana pe 24.12. klo 23, Vannemaan perheyhtye.
Joulupäivän messu la 25.12. klo 10, Kirkkokuoro, joht. Timo Olli.
Tapaninpäivän messu su 26.12. klo 10.

Musiikkia ja yhteislaulua:
Kauneimmat joululaulut Pihlajiston seurakuntakodilla su 5.12. klo 14.
Kansainväliset kauneimmat joululaulut su 12.12. klo 12.
HKL:n Mieslaulajien joulukonsertti to 16.12. klo 18, johtaa Anita Lehtonen.
Lasten kauneimmat joululaulut su 19.12. klo 15, muskarilaiset avustavat.
Kauneimmat joululaulut su 19.12. klo 18, Kirkkokuoro, joht. Timo Olli.

Juhlia, puuroa ja yhteisiä kokoontumisia:
Perheiden jouluaskartelu ti 7.12. klo 17-20 kirkolla
ja to 9.12. klo 13-18 Pihlajiston seurakuntakodilla.
Lucia-juhla ma 13.12. leikkipuisto Salpausselässä klo 10-11 ja 12-13
yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
Vanhemman väen joulujuhla kirkolla ke 15.12. klo 12, joulupuuro
ja jouluista ohjelmaa.
Lasten ja perheiden joulukirkko to 16.12. klo 10 yhdessä päiväkotien kanssa.
Joulupuuroa ja -lauluja Pihlajiston ostarilla to 16.12. klo 11-13
(pakkasella srk-kodilla).
Pihlajiston Olohuoneen joulujuhla seurakuntakodilla to 16.12. klo 12-14,
joululauluja ja lämmintä juotavaa.
Joulupuuroa ja –lauluja pe 17.12. klo 11-13 Pihlajamäen ostarilla
(pakkasella kirkolla).
Joulumyyjäiset su 19.12. klo 15.45-18, joulupuuroa, arpajaisia, käsitöitä,
leivonnaisia, kirpputori. Voit varata oman myyntipöydän (5 €),
varaukset kirkolta p. 09 2340 4427.
Yksinäisten joulujuhla kirkolla ke 22.12. klo 13-15 yhteistyössä Lähiöaseman
kanssa, ilmoittautuminen p. 09 2340 4427 17.12. mennessä.
Yksinäisten jouluaaton juhla pe 24.12. klo 13-14.30, ilmoittautuminen p. 09
2340 4427 20.12. mennessä.

Messut sunnuntaisin ja itsenäisyyspäivänä klo 10.
Pihlajamäen kirkko
Liusketie 1 00710 Helsinki
09 2340 4427
Pihlajiston seurakuntakoti
Tiirismaantie 4 00710 Helsinki
09 2340 4437
Pihlajamäen kirkon, Pihlajiston seurakuntakodin ja Malmin seurakunnan
muusta toiminnasta saa tietoa ilmoituksista paikallislehdissä,
Kirkko ja kaupunki – lehdestä, ilmoitustauluilta ja internetistä
osoitteesta www.helsinginseurakuntayhtyma.fi/malmi

Parturi Kampaamo Justu 40 vuotta
Kuva: Vesa Koskela

Pihlajamäen Ostoskeskuksessa sijaitseva
Justu on yksi vanhimmista liikkeistä, joka
edelleen toimii siellä.
Liikkeessä työskentelevä Pirkko Toivonen valmistui parturikampaajaksi 1968, minkä jälkeen hän lähti noin vuodeksi
Englantiin saamaan lisäoppia.
Hänen siskonsa Hellevi Pitkänen oli perustanut miehensä
kanssa Kampaamo Aarnikan,
ja kun Pirkko palasi Englannista, Hellevi halusi jakaa liikkeen
kahtia parturiin ja kampaamoon. Samalla vierestä vapautui hammaslääkärin 20 neliön
tila, johon Justu vuonna 1968
perustettiin.
Vielä tänäkin päivänä asiakaskunta on niin uskollista, että 40 vuotta asiakkaina olleet
vierailevat Justussa usein lap-

Parturi ja Kampaamo -valomainokset ovat alkuperäisiä samoin
kuin taaempana oleva kukkakaupan Kukkia-valomainos.
Oikealla Pirkko Toivonen.

Yritys
sineen ja lastenlapsineen, jopa
monien kilometrien päästä.
Liikkeen henkilökunta on
Pirkon lisäksi tuttua ja vakiintunutta. Esimerkiksi Terhi on
työskennellyt Justussa yli 30

vuotta ja Pirkon tyttö Sessi yli
20 vuotta.
Justu vietti 40-vuotissynttäreitä 27.11.2010.
Teksti:
Tate Sundell

Kukka Meripihka palvelee
Palvelut monipuolistuvat, mutta kukkakauppaperinne jatkuu
liki 50-vuotiaan
Pihlajamäen ostoskeskuksen tiloissa. Kukka
Meripihkasta voi tänä
päivänä tilata kukkia
vaikkapa internetin
välityksellä.
Pihlajamäen ostoskeskuksen
ohi autolla ajava tai sinne ostoksille tuleva ei voi olla huomaamatta siellä olevaa kukkakauppaa. Kaupan ulkopuolella olevat kukka-asetelmat
ovat ostoskeskuksen kaunein
koristus.
Pihlajamäen kukkakauppa on toiminut alusta asti samassa paikassa ostoskeskuksessa. Kukkakaupan kohdalla
olevaa Kukkia-valomainosta ei
ole haluttu eikä ole ollut tarvis
vaihtaa. Kukkakaupan omistajat ovat sen sijaan aina silloin tällöin vaihtuneet. Nykyiset omistajat Seija Siika-Goldman ja Tatjana Kinisjärvi aloittivat Pihlajamäessä noin kymmenen vuotta sitten.
Kumpikin nykyisistä kukkakauppiaista kertoo viihtyvänsä
hyvin Pihlajamäessä. Heidän
mielestään ostoskeskus on tosi hyvä paikka ja siellä on hyvät
palvelut. Myös pihlajamäkeläiset saavat kiitosta. Työ ei tunnu
ollenkaan työltä eikä raskaalta,
kun asiakkaat ovat niin ihania.
Monista on vuosien mittaan
tullut ystäviä.
Kunkin vuodenajan tunnelmaan sopivat kukat pyritään
hankkimaan läheltä. Esimerkiksi kaikki joulukukat – hyasintit, joulutähdet, amaryllikset
ja tulppaanit – tulevat eri puutarhoista Sipoosta, Porvoosta,
Vihdistä jne. Kaikkia kukkia ei

Kuvassa Tatjana Kinisjärvi vasemmalla, Shiila (työharjoittelija)
istuu keskellä ja Seija Siika-Goldman on oikealla.

Yritys
Pihlajamäen kukkakauppa Kukka Meripihka palvelee myös
netin kautta osoittessa www.kukkameripihka.fi. Sieltä löytyvät omat sivut kukkakimpuille, morsiussidontaan, asetelmiin ja surusidontaan sekä tietoja kukkien kuljetusmaksuista.
Sivuilla olevien kuvien perusteella voi arvioida haluamansa
kukkalaitteen koon ja hinnan.
Kotisivua kukkakimppujen ja kukkalaitteiden valintaan
käyttävien määrä lisääntyy jatkuvasti. Tehty valinta välitetään kukkakauppaan sivuilta avautuvan sähköpostin – kukka@kukkameripihka.fi – kautta. Jotta voi varmistaa, että saa
sitä mitä tilaa, tilaus on hyvä tehdä pari päivää aikaisemmin,
vähintään edellisenä päivänä. Kukkakauppaan voi olla yhteydessä myös puhelimitse.
Kuvat: Vesa Koskela

Tiskillä asioiva Tuija Suojärvi on asunut Pihlajamäessä vuodesta 1964 ja on ollut kukkakaupun asiakkaana jo kauppias
Raili Heinosen aikaan. Ulla Solastie on asunut Pihlajamäessä
vuodesta 1968. Tuomo Tyllinen on Haagasta.

kuitenkaan saa ympäri vuoden
riittävästi kotimaasta ja siksi
kukkia joudutaan hankkimaan
myös ulkomailta. Esimerkiksi

Hollannista tulee kukkalähetys kerran viikossa, tarvittaessa useamminkin.
Teksti: Aune Greggas
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Kuva: Vesa Koskela

Digikuvaus-kerho kokoontuu kuvankäsittelyn
ammattilaisen Göran
Nyholmin johdolla
parittomien viikkojen
maanantaisin klo 12–14.
Tule paikan päälle ja
kysy mahtuuko mukaan!

Pihlajamäen
Lähiöasema
Joulunalusajan aukioloajat:
Suljettu 23.12.2010–2.1.2011 sekä 7.1.2011.
Ma 10.1.2011 alkaen normaali
viikko-ohjelma.

Rauhaisaa Joulunodotusta
asukkaille
toivottaa koko lähiöaseman
henkilökunta!
Liusketie 3, kirkon viereisen kerrostalon
kivijalka
Toimintaan ja
tilavarauksiin liittyvät tiedustelut:
klo 10–15 puh. 044-951 4523
Aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu
puh. 09-3106 9960 klo 10-15
sini.heino-mouhu@hel.fi
www.pihlajamaki.info/lahioasema
Aluetyöntekijä Sini
HeinoMouhu

Kuva: Vesa Koskela

VARUSTEET:

Ompelu- ja saumauskone, kopiokone- ja
faxipalvelu, tietokoneet, Nintendo Wii,
karaokelaitteet, Shiatsu hierontatuolit 2 kpl.

Tilaa voi varata maksutta juhla- ja kokouskäyttöön. Tila on päihteetön.
Kotilähettiläät tarjoavat ikäihmisille
kauppa-, seurustelu ja ulkoiluapua.
Kylätalkkarit auttavat pienissä kodin
nikkarointitöissä. Kysy lisää palveluista
puh. 044-951 4523 klo 9–10.
Cafe Lähiö – kahvia ja pullaa omakustannushintaan ti–pe klo 10–15.
Asema avoinna muulle toiminnalle
ma–to klo 9–16 ja pe 9–15.
TIISTAI

Sossu Jalkautuu klo 12–15. Sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien antamaa sosiaalipalvelu- ja toimeentulotukineuvontaa ilman
ajanvarausta.
Askartelukerho, monipuolista askartelua
klo 12–16. Materiaalimaksu, ei ennakkoilmoittautumista. Vuodenaika-aiheet sekä
kankaanpainantaa, lasi- ja posliinimaalausta ym.
KESKIVIIKKO

Opi Ompelemaan Kalliolan setlementin
ompelukurssi klo 17.15–19.30.
NA-Pihlis kokoontuu Raulin kammarissa
klo 18–20.
TORSTAI

Seniori ATK klo 9 -12.
Kitaransoiton alkeet klo 18–19 to 20.1 alkaen. Ilmoittaudu 10.1–14.1.2011 mennessä lähiöasemalle.
PERJANTAI

Tuolijumppa klo 10.30–11, Liikuntapassilla.
Bingo klo 12.
Kuvataidekerho klo 13–15.

Kuvassa Göran Nyholm (vas.) ja
Urpo Ponsimaa.

Tietokone- ja
digikuvausopetusta
Pihlajamäen Lähiöasemalla
on käytettävissä kuusi
tietokonetta Windows
7 -käyttöjärjestelmällä.
Kaikissa koneissa on Photoshop Elements -kuvankäsittelyohjelma sekä Adobe
Premiere Elements -videokäsittelyohjelma. Lisävarusteina löytyy skanneri,
väri- sekä mustavalkotulostin.

JOKAISELLE kurssille ilmoit-

taudutaan viimeistään viikkoa ennen. Kurssit alkavat
kello 10 ja kestävät n. kaksi tuntia. Henkilökohtaista
opetusta saat pyytämällä sitä Atk-ohjaajaltamme.

ATK:n perusteet
ma 13.12.2010
Internetin perusteet
ti 14.12.2010
Sähköposti
ke 1.12.2010, ke 15.12.2010
Sähköinen asiointi ti 7.12.2010, ma 20.12.2010
Tekstinkäsittely
ke 8.12.2010, ti 21.12.2010

Tammikuu 2011

ATK:n perusteet
ti 11.1.2011, ma 24.1.2011
Internetin perusteet ke 12.1.2011, ti 25.1.2011
Sähköposti
ma 17.1.2011, ke 26.1.2011
Sähköinen asiointi ti 18.1.2011, ma 31.1.2011
Tekstinkäsittely
ke 19.1.2011

Helmikuu 2011

ti 8.2.2011
ke 9.2.2011
ti15.2.2011
ke16.2.2011
ti 1.2.2011, ti 22.2.2011

Maaliskuu 2011

ATK:n perusteet
ti 1.3.2011, ke 16.3.2011
Internetin perusteet
ke 2.3.2011, ti 22.3.2011
Sähköposti
ti 8.3.2011, ke 23.3.2011
Sähköinen asiointi
ke 9.3.2011
Tekstinkäsittely
ma 14.3.2011, ti 29.3.2011

Huhtikuu 2011

ATK:n perusteet
Internetin perusteet
Sähköposti
Tekstinkäsittely

ja Pihlajiston asukkaille myös
kotiin vietävää ATK- tukea.

KYSY tarkemmin kursseista
ja kotiin tuotavasta avusta
lähiöaseman ATK- ohjaajalta
Jarkko Anttoselta klo 9–15,
SENIOREILLE on omaa ATK- puh. 044-9514523
opetusta joka torstai klo
9–12, ei etukäteisilmoittautumista!

Joulukuu 2010

ATK:n perusteet
Internetin perusteet
Sähköposti
Sähköinen asiointi
Tekstinkäsittely

TARJOAMME Pihlajamäen

ti 5.4.2011
ke 6.4.2011
ma 11.4.2011
ke 12.4.2011

Oletko aina halunnut

soittaa kitaraa…?

TULE opiskelemaan kitaransoiton alkeita

lähiöaseman ryhmätunneille tammikuun
20. alkaen aina torstaisin klo 18 -19.

RYHMÄN koko on max. 6 henkilöä, oma
nailonkielinen kitara mukaan.
ILMOITTAUTUMISET lähiöasemalle
viikolla 2. perjantaihin 14.1. mennessä
p. 044-951 4523

Pihlajamäkeläiset
maratoonanneet
aluekehittämisen
merkeissä jo kaksi
kertaa – ja hiki lentää
Pihlajamäkeläiset viihtyvät asuinalueellaan, mutta aina löytyy kehitettävää – siksipä Pihlajamäki
onkin niin hyvä paikka asua.
30 asukasta starttasi syyskuussa aluetyön ja
Pihlajamäki-seuran johdolla kehittämismaratonin. Ensimmäisenä iltana kerättiin pienryhminä
erilaisia kehittämiskohtia liikenteeseen, luontoon,
puistoihin, ostoskeskukseen, hyvinvointiin, kierrätykseen, turvallisuuteen ja aluetapahtumiin liittyen visiona 50-vuotias Pihlajamäki vuonna 2012.
Listasta kertyikin kahdeksan sivua pitkä. Osa
laitettiin heti eteenpäin rakennusvirastolle, jolla
oli samaan aikaan käyttäjäkysely netissä. Loppuja raakattiin äänestysperiaatteella toisessa maratonissa 18.11.
Tiistaina 30.11. pidetty ylipormestarin ilta ajoittui mukavasti maratoonareiden reitille, jonne valittiin visaisia kysymyksiä erityisesti liikennejärjestelyihin liittyen.
Ja juoksu sen kuin jatkuu. Tammikuun puolenvälin tienoilla aletaan syvätyöstää aiheita. Mietimme osa-alueittain, ketkä porukasta työstävät
mitäkin ja millä tuilla. Pohdimme, tehdäänkö kansalaisaloitteita, lausuntoja, addresseja vai mitä?
Keinot ovat moninaiset, kunhan saadaan asukkaiden ääni kuuluville ja asioita ajettua.
Kiitokset omasta puolestani jo tässä vaiheessa
kaikille aktiivisille asukkaille.
SH-M

Kalliolan setlementin kurssi Lähiöasemalla

Opi ompelemaan

Paikka: Pihlajamäen lähiöasema, Liusketie 3
(30 t) 26.1.–6.4., Ke 17.15–19.30.
Ilmoittautuminen viim. 13.1. Kalliolan Kansalaisopistoon puh. (09) 770 12310.
Kurssilla opitaan ja kerrataan ompelun perusasioita ja valmistetaan yksinkertaisia vaatteita perus- ja valmiskaavoja käyttäen opiskelijan valinnan mukaan. Voit myös uudistaa ja korjata vanhoja vaatteitasi sekä tehdä vaatteisiin kirjontakoristeluja.
Kurssilla opitaan ja kerrataan mittojenotto, kaavan valinta ja jäljentäminen, kankaan leikkaaminen, työjärjestys sekä helppoja ompeluratkaisuja. Myös yksinkertaisten kaavamuutosten tekeminen valmiskaavoihin on mahdollista.
Opiskelijat vastaavat materiaalihankinnoista itse. Ota mukaan ensimmäiselle kerralle mittanauha ja muistiinpanovälineet. Saat opettajalta listan muista ompelutarvikkeista ja -välineistä.
45 euroa. Opettaja: Sanni Gebhard, KM
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Kouluttaudu kaupunginosakehittämisen taitajaksi
Helsinkiläinen, oletko kiinnostunut lähiympäristösi kehittämisestä? Haluatko saada yhteistyöstä asuinalueellasi helpompaa ja
saada aikaan konkreettisia tuloksia?
Mikäli haluat, tässä on
mahdollisuutesi! Tarjoamme sinulle koulutuksen,
jossa opit kaiken tämän ja vielä vähän enemmän.
Osallistavan kaupunginosakehittämisen työpajat -koulutuksen infoti-

laisuus järjestetään keskiviikkona 15.12. klo. 17–20
Helsingin yliopiston kielikeskuksen juhlasalissa, Fabianinkatu 26.
Varsinainen koulutus
järjestetään ensi vuoden
puolella. Tule kuulemaan

tarkemmin, mistä on kyse. Aikaisempaa kokemusta kaupunginosatyöskentelystä ei tarvita. Sekä info
että koulutus ovat maksuttomia. Koulutuksen vetää Suomen johtava fasilitaattori Mirko Häyri-

nen. Lisätietoja: www.helka.
net. Ilmoittautumiset infotilaisuuteen: helka@helka.net.

Mukaan mahtuvat 50 ensimmäisenä ilmoittautunutta,
toimi siis nopeasti.

Lauri Mätäksen Pihlajamäen päiväkirja
on saanut jatko-osan. Tämä teos
kertoo Mellilän Poikien retkistä niin
kotimaassa kuin ulkomailla. Kirjallinen
ilmaisu on taattua Mätästä – lennokasta puhekieltä. Painosmäärä on
rajattu, joten kiiruhda ostamaan omasi
10 euron hintaan Pihlajamäen ostoskeskuksen Parturi Kampaamo Justusta,
Ravintola Rallista tai Pihlajamäen
lähiöasemalta Liusketie 3:sta.

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

Malmi-Pihlajamäen lähiöliikunnan kevätkausi
Kevät 2011

Elämyksiä, yhteishenkeä, kuntoilua, iloa ja ystäviä!
Liikuntapassilla 18 e / kausi.
Passin saa

joko paikan päältä vetäjältä
tai Lähiöasemalta
(Liusketie 3, p. 044-951 4523 )

Lisätietoja:

Mia p. 3107 1452,
050-588 1069 (virka-aikaan),
mia.kuttner@hel.fi

Maanantai

BOCCI/MÖLKKY

klo 12.30–13.30 eläkeläiset
Pihlajamäen Nuorisotalo
10.1.–18.4.
LUISTELU

klo 14.30–15.30 opetusta luistelun alkeet osaaville, Malmin
Jäähalli, 10.1.–28.3. Opetellaan
yhdessä perusluistelutaitoja,
kuvioita ja temppuja.
KUNTOSÄHLY

klo 19–20.30 aikuiset Hgin
Uusi Yht. koulu, 10.1.–25.4.
(ei yo-kirj. aikaan, ei 21.2.)

Tiistai

SAUVAKÄVELY

Curlingia
Oulunkylän
curlinghallissa
Käskynhaltijantie 11
Talvilomaviikon maanantaina 21.2.2011
klo 11-13 ja tiistaina
22.2.2011 klo 11-13
Yli 12 vuotiaille, myös
perheille ja aikuisille.
Ei haittaa, vaikka et ole
ennen kiveä liu’uttanut.
Nyt on mahdollisuus
opetella ja pelata.
Asiantuntijat opastavat:
• mitä on curling
• miten kiviä liu´utetaan
• miten ja miksi
harjataan
• miten pisteitä lasketaan
Hinta: 5 e / päivä
Ilmoittautumiset
Lähiöliikunta:
Mia Küttner
p. 050-588 1069
Yhteistyössä:
Liikuntaviraston lähiöliikunta ja Oulunkylän Curling ry

(hidasvauhtinen) klo 10.30
Pihlajamäen Nuorisotalolta
11.1.–28.4.
TASAPAINOJUMPPA

klo14.30–15.15 eläkeläiset,
Pihlajamäen Kirkko, 11.1.–26.4.
(ei 19.4.)
SULKIS

klo 16–17 aikuiset, nuoret (yli
10 v.), Viikin Monitoimitalo,
kenttiä 3 kpl, 4.1.–31.5.
KUNTOJUMPPA

klo19–20 aikuiset, nuoret,
Hgin Uusi Yht. koulu 11.1.–26.4.
(ei yo-kirj. aikaan, ei 21.2.)

KORISTYTÖT

klo 19–21 lapset 10–14 v.,
monikulttuurinen, Malmin ala–
aste, 11.1.–26.4. (ei 22.2.)
(Lisätietoja: Mohamed Daud
p. 040–960 6698)

Keskiviikko

KROPPAA KUNTOON

klo 8.30–9.20 eläkeläiset ym.,
Malmin Virkistyskeskus,
12.1.–27.4. (ei 23.2.)
SAUVAKÄVELY

klo 10 Pihlajamäen Lähiöasemalta 12.1.–27.4.
KUNTOLENTIS

klo 19–21 aikuiset, Asukastalo
Kunto, 12.1.–27.4.
KUNTOJALKIS

klo 19.30–21 Maahanmuutt.
miehet, Hesote/Malmi, 12.1.–
27.4. (ei 23.2.) (Lisätietoja: Said
Aden p. 0400–857 570)

Torstai

VENYTYSRENTOUTUS

klo 15–15.45 eläkeläiset ym.,
Malmin Virkistyskeskus,
13.1.–28.4.

Perjantai

Huom! Muutokset mahdollisia

PALLOPOJAT

klo 17.00–18.30 lapset 10–
14 v., monikultt., Malmin
ala–aste, 14.1.–29.4. (ei 25.2.,
22.4.) (Lisätietoja: Mohamed
Daud p. 040–960 6698)
KUNTOJALKIS

klo 19.30–21 Monikultt. (nuoret ja aikuiset), Pukinmäen peruskoulu, 14.1.–29.4. (ei 25.2.,
22.4.) (Lisätietoja: Said Aden
p. 0400–857 570)
KUNTOFUTIS

klo 19–21 Monikultt. (aikuiset),
Hesote/Malmi, 14.1.–29.4.
(ei 25.2., 22.4.) (Lisätietoja: Bujar p.040–525 7255)
SULKIS

klo 19–20 Aikuiset, nuoret ja
perheet (yli 10 v.), 7.1.–31.5.
Viikin Monitoimitalo, kenttiä 3 kpl

Lähiöliikunnassa

Eläkeläiset Bocciaa pelaamaan
maanantaisin klo 12.30–13.30 10.1.–18.4.2011
Pihlajamäen Nuorisotalolla (Moreenitie 2, p. 09-3108 9082)
• Petanquen kaltainen sisäpeli.
• Sopii senioreille, naisille ja miehille.
• Kehittää tasapainoa ja koordinaatiota.
Lähiöliikuntapassilla 18 e.
Lähiöliikuntapassin voi ostaa paikanpäältä.
Lisätietoa: Pihlajamäen lähiöasema, Liusketie 3,
p. 044-951 4523

Lauantai

KUNTOFUTIS klo 18–19.30
Monikultt. (nuoret ja aikuiset),
Pukinmäen peruskoulu,
15.1.–16.4. ( ei 25.2.)
(Lisätietoja: A.Laouari
p. 040–567 7699)

TUOLIJUMPPA

klo 10.30–11 Pihlajamäen
Lähiöasema, 14.1.–29.4.
(ei 25.2., 22.4.)

Liikuntapaikkojen osoitteita
Ala-Malmin peruskoulu, Latokartanontie 16
Asukastalo Kunto, Leskirouva Freytaginkuja 10
Helsingin Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos
Hesote/Malmi, Vilppulantie14,
Hgin Uusi Yhteiskoulu, Rapakiventie 18,
Leikkipuisto Maasälpä, Maasälväntie 3,
Malmin jäähalli, Talttakuja 6
Malmin ala-aste, Kirkonkyläntie 17
Malmin Virkistyskeskus, Latokartanontie 9,
Miljan Palvelutalo, Latokartanontie 9,
Oulunkylän tekojää, Käskynhaltijantie 11
Pihlajamäen kirkko, Liusketie 1,
Pihlajamäen Lähiöasema, Liusketie 3 B,
Pihlajamäen Nuorisotalo, Moreenitie 2,
Pukinmäen peruskoulu, Kenttäkuja 12,
Pukinmäen kirjasto, Kenttäkuja 12,
Viikin kenttä, tilanhoitajankaari 13
Viikin kirjasto, Viikin infokeskus, Viikinkaari 11,
Viikin monitoimitalo, Talonpojantie 8,

Lähiöliikunnan

Lisäksi
Liikuntaneuvontaa
1.2. alkaen. Tarkempi
aikataulu Pihlajamäen
lähiöasemalla

Lähiöliikunnan

Tasapainojumppa
11.1.–28.4. (ei 19.4.)
Tiistaisin klo 14.30–15.15
Pihlajamäen kirkolla,
Liusketie 1

Remontissa!
puh. 050-569 7080
puh. 3108 1813, 050-401 3808
puh.3108 0055
Pingispöytä
puh. 350 8040
Malmin
käytettävissä
puh. 3105 7558
puh. 3107 3431
puh. 72 515151
puh. 3108 7887
puh. 2340 4427
puh. 044-951 4523
puh. 3108 9082
puh.3108 0748
puh. 3108 5072
puh. 3108 5871
puh. 191 58700

Virkistyskeskuksessa

Kävelysauvoja
lainattavana
Viikin, Pukinmäen
ja Jakomäen
kirjastoissa

Maksu: 18 euron
Lähiöliikuntapassi (voi ostaa
paikan päältä)

Senioriliikuntaryhmä
kehittää:
tasapainoa, lihasaistia ja
koordinaatiota

Tervetuloa!

Venytys &
rentoutus
Torstaisin klo 15-15.45
13.1.–28.4.2011
Malmin Virkistyskeskus
Latokartanontie 9
Maksu:
18 e / Lähiöliikuntapassi
liikkuvuutta lisäävä tunti
(lihashuoltoa, venyttelyä,
hierontaa)
Sopii senioreille, naisille, miehille, myös aloittelijoille
Yhteistyössä:
Lähiöliikunta ja
Malmin Virkistyskeskus

