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Lauantaina 1.9. Pihlajamäen kyläjuhlassa

Taisteluja & maisteluja
Kuva: Päivi Seikkula

Boffausta, merirosvoja, leffoja, kaivonkansiprinttejä, näköaloja, puroluontoa, katuruokaa,
jousiammuntaa, bändejä, kahviloita, ilmapalloja, luomua, käsitöitä, pinssejä,
lähiruokaa, vohveleita, kirppiksiä, ingressiä, hertzikoita,…
Pihlajamäen kyläjuhla täyttää koko rakkaan kylän tapahtumilla, aamusta yöhön.
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9 –18 Junnuturnaus Pihlajamäen kentällä, 10 –11 Aamukahvikonsertti nuorisotalolla, 11–13 Kattoterassi avoinna Vuolukiventie 6,
11–15 Maatilatori ja Street Food torilla, 11–15 Lasten hauska puistojuhla ja vilttikirppiksiä Maasälvänpuistossa (temppurata 11–13,
nukkepaja 12–14), 11–15 Partio ”kirkon vintillä”, 11–15 Musaa ja markkinat ostarilla, 12–17 Kaivonkansiprinttausta torilla,
Ha
ak
12.30 –13.30 Longinoja-esitelmä nuorisotalolla, 13 –16 Jousiammuntaa Maasälvän leikkipuistossa, 14 –18 Ankkarodeo
nuorisotalolla, 14 –15.30 Ingress-peliesittely nuorisotalolla, 15 –16 Pihlis Goes Movies nuorisotalolla,
17–20 Boffausnäytös ja lajitestausta Pihlajamäen nuorisopuistossa, 19 –21 #ToLondon ravintola Rallissa,
21– Kyläjuhlan Karaoke Bar71, 21.30 – Juhani Kuisti & Pahanilmanlinnut ravintola Vuolussa, 21.30 – Karaokekisa Rallissa,
22 – Granfelt & Wynants-Granfelt Bar U2:ssa, 22.30 – Hertzika Gypsies Vuolussa, 24 – Pihlis old school tanssit Rallissa.
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Pala Pihlistä paitaan

Katu-uskottava
printti paitaan

Pehmeää boffausta

Klo 12–17 Pihlajamäen tori, Meripihkatie 3

Ota mukaasi pala kangasta – paita, pyyhe, kassi
tai pöytäliina, mikä vain – ja paina siihen pätkä Pihliksen
rouheaa katupintaa. Voit painaa puhtaalle pinnalle tai peittää
tahran. Voit painaa vaalealle tai värilliselle kankaalle. Voit
painaa yhden kuvion tai useita. Voit käyttää torin kansia tai
etsiä ennakkoon lähistöltä oman suosikkisi. Tarvitset vain vähän
kangasta, kaikki muu on valmiina.

Testaa boffausta
Klo 17-20 Pihlajamäen nuorisopuisto, Jengipolku 8

Kilpiä, miekkoja, keihäitä ja jousia. Tekniikkaa, tarkkuutta,
ketteryyttä ja voimaa. Boffaus on miekkailua boffereilla eli
pehmustetuilla miekoilla, kilvillä, keihäillä ja muilla keskiaikaisilla
asetyypeillä. Helsingissä on tarjolla myös perheboffausta.
Kyläjuhlaväelle boffausta esittelee boffauksen vuoden 2018
mestarijoukkue Valdyr. Boffaajien muhkea näytös kello 17,
leikkimieliset non-stop turnajaiset ja vapaata lajitestausta
kello 20 asti.

Ohjelma jatkuu sivuilla 2–3
Kaikkiin tapahtumiin vapaa pääsy

LUE KOKO OHJELMA: www.pihlajamaki.info
Facebookissa ”Pihlajamäen kyläjuhla 2018”
Kuva Kristiina Tarkkala
Kuva: Anne Sallinen
Kuva: Katri Tarkiainen

Meri ja saaristo ovat
Tuomas Sallisen
mielenmaisemaa

Syötävän
kaunis
pizzapala
valmistuu iltaharrasteena; leipänsä eteen
Ketjutikin Katri ompelee
uutta ja kunnostaa
vanhaa.
sivu 4

sivu 5

Kuva: Päivi Seikkula

Pihlajamäen
ala-asteen
valinnaiskurssilla
opitaan tekemään
terveellisiä
välipaloja
turvallisesti
sivu 6
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www.pihlajamaki.info

Pääkirjoitus

Lehtemme teemana tässä numerossa on ruoka.

Gallupissa kysyimme pihlisläisiltä, mistä heidän
ruokansa tulee, mitä tapoja ruokailuun liittyy ja miten
he herkuttelevat.
Ruokaleikit ovat aina kuuluneet lasten suosikkeihin.
Pihlajamäkeläinen käsityöyrittäjä Katri Tarkiainen
valmistaa puhdetyönä askarteluhuovasta ja villasta
herkullisen näköisiä kangasruokia.
Ruuanlaiton saloihin on hyvä paneutua jo nuorella
iällä, ja kyllähän aihe lapsia kiinnostaakin: Pihlajamäen
ala-asteen Makukoulu-valinnaiskurssille eivät kaikki
halukkaat edes mahtuneet mukaan. Partiossa puolestaan opitaan ruuanlaittoa ympäristövastuullisesti retkija leiriolosuhteissa.
Pihlisläinen kulttuurin moniottelija Tuomas Sallinen
on myös innokas ruuanlaittaja ja toimittanut veljiensä
kanssa kokkikirjan äitinsä kalaresepteistä.
Ilmastonmuutos on ollut kuuman ja kuivan kesän
takia kaikkien huulilla, eikä syyttä. Ihminen on osasyyllinen säiden ääri-ilmiöihin ympäri maapallon, myös
täällä koto-Suomessa, jossa viljasato jää pienimmäksi
tällä vuosituhannella.
Osallistutaan kaikki ilmastotalkoisiin omalla panoksellamme. Hiilijalanjälkeään voi pienentää vaikkapa vähentämällä eläinperäisten tuotteiden käyttöä sekä suosimalla luomua, sesonkikasviksia ja lähiruokaa – eikä
heitetä ruokaa roskiin!
Ruoka on myös elämän suuria nautintoja, ja loistava
syy kokoontua perheen ja ystävien kanssa vaihtamaan
kuulumisia ja pohtimaan maailman menoa. Kukaan
tuskin kaipaa ihmepilleriä, jonka nielaisemalla saisi
päivän ravintoaineet ja energiantarpeen täytettyä.
Tulevana lauantaina on mainio tilaisuus kutsua
ystävät ja tuttavat syömään yhdessä Pihliksen kyläjuhlan ruokatorille. Sitten jaksaakin hyvillä mielin kiertää
mielenkiintoisesta ohjelmanumerosta toiseen. Lehden
etusivulla ja tällä aukeamalla on poimintoja kyläjuhlan
annista.
We love Pihlis – Pihlajamäen kyläjuhlaa ovat olleet
tekemässä lukuisat asukkaat, yhdistykset, yritykset ja
muut toimijat yhdessä. Kokonaisuutta koordinoi Pihlaja
mäki-seura.
Tervetuloa juttelemaan Pihliksen asioista Pihlajamäkiseuran ständille ostarin torin puoleiselle kulmalle. Voit
liittyä jäseneksi kyläjuhlassa, netissä pihlajamaki.infosivuston kautta tai lähettämällä sähköpostia: pihlajamakiseura@gmail.com. Jäsenmaksu on 10 euroa.
Hyvää alkavaa syksyä kaikille – ja kyläjuhlassa

Kuva: Mikael Niku

nähdään!

Ulla Artte
Pihlajamäki-seuran puheenjohtaja
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Päätoimittaja: Ulla Artte
Toimituspäällikkö 1/2018: Milja Parviainen
Taitto: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin
Julkaisija: Pihlajamäki-seura
Kustantaja: Koillis-Helsingin Lähitieto
Paino: Sanomapaino, Vantaa 2018
Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info ja www lahitieto.fi
3. vuosikerta
Painos 37 100 kpl
Ilmoitusmyynti: Jussi Haapasaari / Koillis-Helsingin Lähitieto,
puh. 050 5953 233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi
Anna palautetta, toivo juttuja:
pihlajamakiseura@gmail.com
www.pihlajamaki.info, www.facebook.com/pihlajamakiseura

Pihliksen
50-vuotisjuhlasta se alkoi.
Nyt syyskuun ensimmäinen lauantai
on aina yhtä paikallista ilotulitusta,
ohjelmaa pitkin päivää, ympäri tätä kylää.
Eihän tällaista paikkaa voi kuin rakastaa. Tervetuloa!
Tuottaja Päivi Seikkula
#welovepihlis

Pihlajamäki täynnä portaaleja
Pelitilanne
Pihlajamäessä
illalla 23.8.2018.
Hautausmaalla näkyy
Resistancen sinisiä
portaaleja, linkkejä ja
kenttiä. Enlightened
on vihertänyt Pihlajiston ja Savelan.

Mikä saa aikuisen ihmisen lähtemään
ventovieraan ihmisen kanssa keskelle
pilkkopimeää metsää toisen tuntemattoman ohjailtavaksi sadan kilometrin
päästä? Se on Ingress, maailmanlaajuinen strateginen verkkopeli, johon
Suomessa on hurahtanut tuhansia
pelaajia.
Pelissä on kaksi joukkuetta, vihreä
Enlightened ja sininen Resistance.
– Ingressissä ympäristö koostuu rakennuksiin ja muihin todellisiin paikkoihin
liittyvistä portaaleista, joita yritetään
vallata joukkueina ja linkittää toisiin,
välillä jopa satojen kilometrien päässä
oleviin portaaleihin. Kolmen linkitetyn portaalin sisälle muodostuu
kenttä, Ingress-pelaaja Mari Siukonen
johdattaa lajiin.
– Pihlajamäki on mielenkiintoinen
pelipaikka, sillä arkkitehtuuripolku
kuhisee portaaleja.

Mä oon kiivenny lumisille vuorenhuipuille keskellä yötä, sukeltanut haiden
kanssa 40 metrissä, veneillyt lentokalojen parvessa ja nukkunut kuusen
perseessä. Monet ingressopsit on olleet
sellaisia seikkailuja, että muistan ne
lopun elämääni. (ENL pelaaja)
Ingress on älylaitteella pelattava peli,
joka pelinäkymässä tuo lisäelementtejä tähän todellisuuteen. Pelinäkymä on
pelaajaa ympäröivä muutaman sadan
metrin laajuinen tyylitelty kartta portaaleineen.
Peli kuljettaa harrastajiaan pitkillekin
pelimatkoille ympäri maailmaa, ja
pelatessa Ingress-yhteisö tulee tutuksi.
– Vaikka olen aika laiskanpulskea
pelaaja, vuodessa on kertynyt reilu
kuusisataa kävelykilometriä, ja olen
tutkinut parituhatta portaalia ympäri
Eurooppaa. Hauska muisto on Nizzasta,
missä nousin uudelle pelitasolle ranskalaisten pelikaverien kannustaessa,
Siukonen muistelee.
Päivi Seikkula
Ingress-peliesittely klo 14–15.30.
Johdanto Pihlajamäen nuorisotalolla,
pelidemoja lähimaastossa. Oma älylaite
mukaan.

Kuva: Pukinmäen taidetalo

Ruoka on välttämätön hyvä,
tai paha?

Lasten
oma
puistojuhla
Klo 11–15 Maasälvänpuisto,
Maasälväntie 3

Taas on puisto täynnä tekemistä ja kokemista koko perheelle! Voit
pelata pingistä, heittäytyä merirosvoksi, skabata kirjastossa, tehdä
nukkeja, hyppiä pomppulinnassa, testata tietosi, rapsuttaa haliberniä,
selvittää toimintaradan, painaa pinssejä ja askarrella, tavata roskapoliisin, ostaa ja myydä vilttikirppiksellä,… Kahvilasta saat suolaista
ja makeaa, muurinpohjalettuja unohtamatta. Haliberni klo 11–12,
Lastenliiton temppurata klo 11–13, Pukinmäen taidetalon nukketyö
paja klo 12–14.
Vekkulin ohjelman tarjoavat Pihlajamäki-seura, Päiväkoti Pihlajamäki,
Toimintakeskus Graniitti, HUYK:n enkkuluokka, Pukinmäen taidetalo, Viikin
kirjasto, Malmin seurakunta, Lastenliitto, Pääkaupunkiseudun Sveitsinpaimenkoirat, MLL Pihlajamäki, Vantaan Energia ja Pihlajamäen asukkaat.

www.facebook.com/pihlajamakiseura
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Ruokakojuja ja toritunnelmaa
Kyläjuhla tuo herkulliset katuruuat ja vanhanajan toritunnelman
Pihlajamäen torille. Tule maistelemaan ja tekemään eettisiä
ruokaostoksia.
Piirrokset: Silvia Di Iorio

Kuva: Päivi Seikkula

Maatilatori
Lähi- ja luomuruokaa tuottajilta suoraan kuluttajille.
Maatilatorilla mukana ovat mm. Kolin luomutila,
Lähtelän luomutila, Luomutila Heikkilä, Vihreä
Härkä, Åby Foods, Feri’s Sausages, Markku Pöyhösen
hunaja ja Kal’s Speciality Foods. Uuden sadon vihanneksia, juureksia ja marjoja. Luomulihaa, härkäpaputuotteita ja hunajaa, mausteita ja piirakoita.

Tacos Mamacitan
kasvistacojen ja
nachoannosten täytteenä on
sekä tulisia salsoja chilin ystäville että
miedompia vaihtoehtoja.

Härkä on vihreä

Kuva: Tuuli Aikola

Härkäpapumies Juha-Pekka Aikola saapuu Pihlajamäkeen vuodesta toiseen.
Mikä kumma Yli-Pihanperän isännän vetää näinkin kauas Kalantista?
– Tunnelma tuo, se on Pihlajamäen ruokatorilla hieno. Asiakkaat ovat täällä
kiinnostuneita, mistä ruoka tulee.
– Ympäristöasiat ovat olleet minulle vahva syy kehittää papujen viljelyä
ja jatkojalosteita. Ja härkäpapurouheen avulla kasviproteiinin käyttö
ruuanlaitossa on helppoa.
Toki Juha-Pekkaa vetää Pihlajamäkeen myös veri – ruokatorin
koordinoi sisko Hanna-Mari Mikkonen.

Street food

Katuruokatorilla ovat tänä vuonna mukana mm. Donkey Grill, Tacos Mamacita, Feri's Sausages,
Vihreä Härkä, Salaattisiskot, Ciao! Caffé ja Euraasia. On veg-mexiä, kasslerkebabia, herne
falafelia, gourmethodareita, härkäpapupastaa ja sushia – kaikkea vegaanisesta liharuokiin.
Ja makoisa kahvila leivonnaisineen sekä artesaanijäätelöä retrokärrystä.

Hyvän mielen ja parhaan ruuan löydät kello 11–15 Pihlajamäen torilta, Meripihkatie 3.

Klo 13–16
Maasälvän leikkipuisto,
Maasälväntie 3

Kokeile jousiammuntaa
boffauksen Suomen
mestareiden ohjauksessa. Ammunnassa
käytetään pehmustettuja nuolia ja jousen
vetolujuus on säädetty
normaalia pienemmälle.
Järjestää Valdyr.

Ankkarodeo
Klo 14 –18 Pihlajamäen nuorisotalon piha, Moreenitie 2

Härkä on ihan passé, nyt kesytetään
Suomen hurjin ja hauskin Ankka!

Salatut elämät – kuhinaa lähipurolla
Pimenevä loppusyksy on urbaanilla
kotipurollamme vuoden kohokohta,
kun Suomenlahden suuret emotaimenet nousevat skabaamaan
parhaista kutupaikoista. ”Kutukarkeloiden tarkkailu voittaa kalastamisen”,
on moni kalamieskin todennut.
Uhanalaisen taimenen paluu
Longinojaan on vuosien talkootyön hedelmä.
– Savelan purotalkoot viime
syksynä kokosi ennätysmäärän
osallistujia. Kiviä viskottiin puroon
koko perheen voimin, myhäilee
puroaktiivi Juha Salonen.
Tänä syksynä talkoillaan 23.9.
Evästyksenä talkoisiin, tai muuten
vaan kiinnostuksesta luontohelmeen, kannattaa tulla lauantaina 1.9.
kuulolle Pihlajamäen kyläjuhlaan.

www.seppo.net

Jousiammuntaa

Longinoja-esitelmä
klo 12.30–13.30
Pihlajamäen nuorisotalolla,
Moreenitie 2

Longinoja-esitelmä tarjoaa
huikeita makupaloja syksyllä
aukeavasta Seppo Leinosen
kuvittamasta luontopolusta.

Kuva: Mikael Niku

Näytöksessä nähdään mm.
Mirmille Wallinin ja Tinja Ronkosen
Mémoires de Pihlajamäki.

Verdi
& Dvorak
Klo 10–11 Pihlajamäen nuorisotalo,
Moreenitie 2

Synkronis-kvartetin aamukahvikonsertissa täysromanttinen Verdin jousikvartetto saa parikseen Dvorakin
kesäisen kepeän ”Amerikkalaisen”
kvarteton. Vapaa pääsy, ohjelma
5 euroa.

Pihlis Goes Movies
Klo 15–16 Nuorisotalon sali,
Moreenitie 2

Pihlajamäen kyläjuhla esittää
parhaimmistoa Pihlis Goes Movies
-elokuvakilpailun kilpailutöistä. Nämä
lyhytelokuvat piirtävät moninaisen
kuvan Pihlajamäen asukkaista ja heille
tärkeistä paikoista, heidän unelmistaan ja välillä riipaisevistakin kohta
loistaan.

Musaa ja
markkinat
Klo 11–15 Pihlajamäen ostoskeskus,
Meripihkatie 1–3

Käsitöitä, tuote-esittelyjä, vohveleita,
avoimia ovia.
Käsityökulmassa retroreppuja,
ponchoja, takorautaisia sepäntöitä,
villasukkia, koiran sadeviittoja, pipoja,
nahkalompakoita, neuleita, olkalaukkuja, heijastimia, koruja, ...
Stadin juhlaorkesteri stagella
klo 12–13.

Näköalakaupungin näkymiä
Klo 11–13 avoin kattoterassi,
Vuolukiventie 6

Pihlajamäen näköalakaupunki edusti 1960-luvun metsäkaupunki-ideologiaa
ja ilmensi suurveistosmuotojen estetiikkaa. SATOn tornitaloista avautuvat
panoraamamaiset näkymät yli kaupungin ja nelikerroksiset ylipitkät lamellit
muodostavat metsäistä rinnettä rajaavan muurin. HAKAn alueen tunnusomaisena piirteenä ovat suuret, kolmi-nelikerroksisten lamellien rajaamat U:n
muotoiset metsäpihat.
Tänä vuonna näköalakaupungin huikeita näkymiä ihaillaan SATOn rakennuttaman Vuolukiventie 6:n tornitalosta.

4

1/2018

Töissä Pihlajamäessä

Gallup
Ruoka on muutakin kuin ravintoa.
Kysyimme pihlisläisten suhdetta ruokaan.
1
2
3
4

www.pihlajamaki.info

Kaupasta vai omasta pellosta – mistä ruokasi tulee?
Mitä tapoja sinulla ja perheelläsi on ruokailuun liittyen?
Miten herkuttelet?
Härkä papuna vai lihana?

Liisa Sierla
1 Lihat metsästän itse. Kesällä
maalla kasvikset tulevat omalta
pihalta ja osin lähituottajilta.
Ostan marjat ja pakastan koko
talven varaksi. Talvella ruoka ostetaan
Pihliksen lähikaupoista.
2 Vaikka en kokkaa, meillä ruoka tehdään alusta asti
itse ja joka päivä syödään ainakin päivällinen yhdessä.
Eineksiä ovat vain pinaattiletut ja Ikean lihapullat. Minun
ruuanlaittovuorolla käydään syömässä lähiravintoloissa.
3 Herkuttelen suklaalla ja irtokarkeilla. Viikonloppuun
kuuluu lähes aina jälkiruoka. On ihana herkutella miehen ja
lasten leipomuksilla.
4 Härkä syödään enimmäkseen lihana, mutta ei
härkäpapukaan ole vieras tuote keittiössämme.

Hyvän vaatteen
elinkaarta voi jatkaa

Jakun vuorikangas on kulunut puhki; vuosia palvellut laatuvaate kaipaa
muodistusta; netistä tilattu juhlapuku ei istukaan… Eipä hätää,
sillä apu löytyy kotikulmilta Ketjutikistä.

Kuva: Milja Parviainen

Björn Wiemers
1 Suosin kotimaista ja luomua.
Arjen helpottamiseksi ruoka
haetaan useimmiten marketeista,
joissa nykyään on ihan hyvä
valikoima. Kerromme lapsille,
mistä ruoka tulee ja ettei se ole
itsestäänselvyys.
2 Pyrimme syömään kerran päivässä perheen yhteisen
aterian. Muuten arjen aikataulut sanelevat ruokarytmin.
3 Mitä milloinkin. Herkkua voi olla mikä vain; tilanne tekee
herkun.
4 Mieluiten papuna. Yritämme välttää lihaa, mutta
kyllä sitä pöytään tulee, lähinnä yhteisten aterioiden
mahdollistamiseksi. Myös hinta vaikuttaa, tosin
kasviproteiinin hinta on laskenut.

– Lempimekon mallin voi kopioida uuteen vaatteeseen. Vanha vaate joko puretaan osiin, joiden avulla uusi kangas leikataan,
tai tehdään lakanakankaasta tällainen proto, jota sovittamalla saadaan oikeat mitat uuteen mekkoon, Katri Tarkiainen kertoo.

Sonja Iltanen-Tähkävuori
1 Kaupasta, mieluiten
suomalaista. Parvekkeella kasvaa
kesäisin yrttejä, joita edes minä
en onnistu saamaan hengiltä.
2 Syömme yhdessä aina kun
mahdollista. Ruokapöydässä
noudatetaan vanhoja hyviä tapoja:
jutellaan, syödään lautanen tyhjäksi, odotetaan että kaikki
ovat lopettaneet ja kiitetään. Ei puhelimia pöytään.
3 En ole kohtuuden ystävä, ja herkuttelu on aina jonkin
sortin överi. Makeasta en tykkää, mutta rasva, suola ja
hapan maistuvat. Herkuttelen myös satokauden kasviksilla.
4 Sekä että. Olen opetellut tekemään hyvää arkiruokaa
myös nyhtökaurasta, tofusta ja pavuista. Niitä syödään
useasti viikossa, vaikka lihansyöjiä olemmekin.

Kuva: Päivi Seikkula

Kuva-arvoitus

Mikä ja missä?
Tule täyttämään vastauskuponki Pihlajamäki-seuran kyläjuhlan
info-pisteelle, ostarin torin puoleiselle kulmalle 1.9. kello 11–15.
Voit myös lähettää vastauksesi 7.9. mennessä yksityisviestinä
Pihlajamäki-seuran Facebook-sivulta facebook.com/pihlajamakiseura tai sähköpostitse pihlajamakiseura@gmail.com.
Oikea vastaus selviää Pihlajamäki-seuran Facebook-sivulla. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvomme Pihlajamäki-t-paidan,
ja voittaja saa tiedon henkilökohtaisesti.

MIKÄ elämässä on oikeasti tärkeää? Katri
Tarkiainen pysähtyi pohtimaan asioiden
arvojärjestystä, kun hoitovapaa alkoi lähestyä loppuaan. Pienelle tyttärelle koittaisi äidin töihin paluun myötä pitkä päiväkotipäivä. Ompelija-äidin vaihtoehtona
olisi yrittäjyys ja työhuone kotona, mikä
mahdollistaisi lapsen lyhyemmän hoitopäivän. Työaikaa voisi jakaa sopimalla
vaatteiden sovitukset ilta-aikaan, jolloin
lapsi voisi vaikka piirustella vieressä. Katri päätyi tekemään elämäntilanteeseensa
sopivan valinnan ja keväällä 2017 käynnistyi korjausompelimo Ketjutikki.

Käsityöläisen identiteetti
– Olen kolmannen polven käsityöläinen.
Vaikea kuvitella, että tekisin työkseni
jotain muuta, Katri aprikoi.
Vaatesuunnittelun opinnot sekä pitkä
työkokemus korjaus- ja muutosompelusta tuovat varmuutta vaatteen anatomian
äärellä. Isonkin haaverin kokeneelle asulle
voi olla paljon tehtävissä. Vaate voi myös
muuttua sopimattomaksi monesta syystä,
mutta pois heittämisen sijaan kannattaa
ensin kysyä ammattilaiselta, olisiko vaate jotenkin muokattavissa.
Ongelmanratkaisukyvylle on käyttöä
paitsi vaatteiden myös mitä moninaisimpien ompelutöiden parissa. Katri on muun
muassa suunnitellut pyörätuoliin lampaantaljoista muotoon ommellun helppokäyttöisen lämpöpussin sekä erimallisten hiekkalaatikoiden suojapeitteitä.

Pihlikseen jalkautuminen
– Tultiin Pihlajamäkeen asunnon perässä vuonna 2011. Kolme vuotta Pihlis oli
mulle melkeinpä nukkumalähiö, jossa en
oikeastaan liikkunut enkä tuntenut ke-

tään. Lapsen myötä heräsi tarve tutustua lapsen tulevaan kasvuympäristöön
ja kavereiden perheisiin.
Vertaisseuraa etsiessä Katrin jalat
veivät Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahvilaan, jossa kädet hakeutuivat pilkkomaan välipalaporkkanoita ja
rakentamaan voileipiä – ja pian hän huomasi olevansa perhekahvilan vetäjä. Vapaaehtoistyö lapsiperheiden hyväksi jatkuu nyt Pihlajamäen MLL:n puheenjohtajan pestissä.
– Järjestämme huippusuositun kirpputorin kaksi kertaa vuodessa. Se on monivaiheisine valmisteluineen iso rutistus
Kuvat: Katri Tarkiainen

mutta myös hurjan antoisa; on mukavaa
kokoontua porukalla vaihtamaan kuulumisia. Syksyn kirppari pidetään 14. lokakuuta Pihlajiston ala-asteella.
MITÄ kuuluu käsityöyrittäjän tulevaisuudensuunnitelmiin?
– Minulla on myös neulekisällin koulutus ja aatoksissa siintää tuotannon laajentaminen neuleisiin, Katri tuumaa tositoimiin pääsyä vartovan neulekoneen
suojusta raottaen.
Milja Parviainen

Ketjutikki on mukana
kyläjuhlan käsityömarkkinoilla
ostarilla kello 11–15.

Lapsen kotileikkeihin ideoidut
kangasruuat ja muita Katrin oman
malliston tuotteita on saatavilla
Ketjutikin verkkokaupassa.
Käskassi mahdollistaa himoneulojalle
neulomisen missä vain. Neulepuikot
kulkevat kätevästi matkassa ja pysyvät
järjestyksessä rullalle kierrettävässä
kotelossa.

Ketjutikki
katri@ketjutikki.fi
044 241 6215
www.ketjutikki.fi
Tykkää Facebookissa ja Instagramissa!

www.facebook.com/pihlajamakiseura
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Kuvat: Ronja Sallinen

Tuomas Sallisen rakkaus mereen ja saaristoon
on lapsuuden kesien perua.

Hän

Elämä ja elokuva,
yllättävä paletti

Pihlajamäkeen asettunut kulttuurialan moniosaaja Tuomas Sallinen on ehtinyt
työskennellä niin konserttisellistinä, elokuvatuottajana kuin taksikuskinakin. Värikkäät
käänteet ovat vieneet miestä eri puolille Eurooppaa, ja tulevaisuudessa siintävät
eläkepäivät toivottavasti vielä omalla purjeveneellä Välimerelle.
Sellistiksi sattumalta

Säveltäjäperheen poikakatraan jokaiselle vesalle annettiin soitin käteen ja
Tuomakselle osui sello. Näin hän kuvailee johdatustaan ammattimuusikon uralle.
– Lukemiseen ei oikein löytynyt imua
ja niinpä pyrin keskikoulusta suoraan
Sibelius-Akatemiaan. Sellonsoitto sujuikin suhteellisen hyvin; ensimmäisen
keikan soitin kaupunginorkesterissa jo
18-vuotiaana, Sallinen muistelee.
Ammatikseen hän soitti viitisen
vuotta Helsingin, Kuopion ja Kotkan
kaupunginorkestereissa.
– Kuopiossa olin jopa virassa kolme
vuotta, kunnes alkoi tuntua, etten halua sitä työtä tehdä koko ikääni. Olin
ollut intohimoinen elokuvaharrastaja
jo pidemmän aikaa, ja niin päätin ottaa
riskin: palata Helsinkiin ja vaihtaa alaa.
– Muusikon ura on hieno ammatti,
ehdottomasti. Se tuli vaan omalle kohdalle liian itsestään selvänä. Olin vasta 24, halusin ehdottomasti kokea jotain enemmän, Sallinen kertoo.  

Elokuvaa pitkän kaavan
mukaan
Elokuva-alan ammattilaisena Tuomas
Sallinen on täysin itseoppinut.

– Aluksi tein vielä muusikon hommia,
ja kokeilin siipiäni freelancerina: leikkasin ja kuvasin muun muassa luontodokumentteja Yleisradiolle, ja tuotinkin jotain. Sitten pääsin käsikirjoittamaan ja ohjaamaankin. Ensimmäisen oman juttuni käsikirjoitin telkkariin
vuonna -89 ja siitä lähtien ala elätti
ihan mukavasti.
Käsikirjoittajana, ohjaajana ja tuottajana Sallinen on tehnyt niin dokumentteja, tv-draamaa ja reality-tuotantoja kuin pitkiä elokuviakin. Ehkä
tunnetuin hänen töistään on valkokangaselokuva Routasydän.
– Tein oman firman kautta ihan isojakin tuotantoja ja kansainvälisiä yhteisprojekteja. Lähinnä ne olivat eikaupallisia dokumentteja. Mutta olen
rohkeasti kokeillut kaikenlaista ja saanut hyvin erilaisia ja vaihtelevia duuneja. Niiden myötä on päässyt matkustelemaan ja näkemään maailmaa.
Voin sanoa, että tunnen alan aivan
läpikotaisin.
Tv-töille tuli kuitenkin stoppi. Vuonna 2010 Yleisradio lakkasi käyttämästä
ulkopuolisia tuottajia, ja oli taas aika
miettiä, mitä seuraavaksi.
– Ajoin taksikortin ja ajelin muutaman vuoden. Sitten tv-ala alkoi taas

Tuomaksen veljiensä kanssa
toimittamasta kokkikirjasta löytyy
äidin simpukkakeiton resepti:
simpukoita, kalalientä, purjo, herneitä, valkosipulia, laakerinlehti,
timjamia, paprikajauhetta, suolaa,
mustapippuria ja tilliä.

nustaa opiskelemaan pitkäjänteisesti.
– Tutkinnosta olisi ollut etua omalla
urallani monta kertaa. Olen sitä mieltä, että alaa saa ja kannattaakin vaihtaa, mutta on tärkeää, että tekee asiat
valmiiksi. Nuoret tarvitsevat tosiaankin
tukea näissä elämänvalinnoissa ja itse
Pihlajamäki ja perhe
ainakin haluan olla läsnä. Se on kaik- Tuulta purjeisiin
Tuomas Sallinen muutti Anne-vai- kein tärkeintä.
80-luvulla Tuomas Sallisen intohimoimonsa kanssa Pihlajamäkeen muutasesta elokuvaharrastuksesta tuli työ,
ma vuosi sitten Ruoholahdesta. Myös Sallisen saaressa
mutta on hänellä yhä myös yksi harnuorimmainen perheen lapsista asuu Tuomas Sallinen muistaa hyvin lap- rastuksena pysynyt rakkaus: purjehdus.
suutensa kesät mökillä Hiittisten ul- – Äitini isä rakensi minulle ensimmäivielä kotona.
– Kosketus Pihlajamäkeen minulla kosaaristossa.
sen purjeveneen, kun olin vasta pikoli jo 60-luvulla, kun setäni asui tuol- – Äiti ja isä ostivat saaren 70-luvun kupoika. Siitä lähtien veneitä on ollut
la Merimiesunionin taloissa Kiilletiel- alussa. Vietin siellä muutamat kesä- aina. Ensimmäisen kunnon purjevelä. Siellä tuli serkkujen kanssa leikittyä lomat ja nuoremmat veljeni Markus neen hankin kuitenkin vasta nyt, kun
monet kerrat. Ja onhan nämä kulmat ja Taneli vielä monet minun jälkeeni, jätin elokuvahommat.
taksissa tulleet tutuiksi, Sallinen kertoo. hän kertoo.
20-jalkainen, eli kuusimetrinen, vene
Muutamia vuosia sitten veljekset on pieni, mutta erittäin merikelpoinen
– Täällä on hyvä meininki. Kansainvälinen ilmapiiri, josta osataan oikeasti toimittivat yhdessä Sallisen saaressa peli, joka sopii hyvin yksinpurjehtijalle.
ammentaa. Tänne tulo ja taksityö ovat -nimisen reseptikirjan, joka on kunnian- – Olen rakentanut venettä nyt muutaopettaneet todella paljon – olen oppi- osoitus heidän edesmenneelle äidilleen. man vuoden ja se kelpaa varusteiltaan
nut näkemään erilaisen itseni ja erilai- – Äiti oli hyvä kokki. Erityisen paljon purjehdukseen vaikka maailman ympäsen maailman. Nyt kun miettii, niin se hän laittoi saaressa kalaa, ihan mitä ri. Sitä en suunnittele, mutta tarkoitus
kulttuurityö, jatkuvat apurahakuviot ja vaan, mitä merestä nousi. Ja talletti on purjehtia ensin ainakin Gotlantiin,
omissa visioissa eläminen vääristi koko reseptinsä vihkoon. Markus sen säästi ja sitten kun aikaa on enemmän, ehkä
maailmankuvaa. Nyt pystyy aistimaan, ja myöhemmin innosti meidät muutkin vielä kanavia pitkin Välimerelle saakmitä ympärillä tapahtuu, ja se sopii tä- mukaan tekemään resepteistä kirjan. ka, Sallinen suunnittelee.
Sallisen saaressa ilmestyi Otavan
hän elämäntilanteeseen todella hyvin.
Siinä on hyvä tähtäin.
Virpi Koskimies
Parikymppisiä lapsiaan Sallinen kan- kustantamana viime vuonna.  
työllistää, mutta töitä oli hankala saada pidemmän tauon jälkeen. Panin pillit pussiin viime vuoden vaihteessa, ja
tarkkailen maailmaa taas taksin ratin
takaa. Ei sillä, kirjoitan edelleen joka
päivä, Sallinen sanoo hymyillen.  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Kolumni

Miksi ehjä pitää korjata?
Palasin kesälomani ensimmäiseltä osiolta töihin
Pihlajamäen taksitolpalle 2.7. Olin utelias ja kiinnostunut
näkemään, miten paljon puhuttu ja kohuttu uusi taksilaki
vaikuttaisi omaan työhöni taksirenkinä.
Samaa olivat pohtineet kaikki ne asiakkaat, jotka
kyytiini sen päivän aikana osuivat. Heillä oli paljon kysymyksiä siitä, miten taksit uuden lain myötä toimivat.
Suurin huolenaihe tuntui olevan taksikyydin hinta.
En tiedä, olinko pettynyt vai helpottunut, sillä puolipäivää rattia veivattuani jouduin toteamaan, ettei
oikeastaan mikään ollut muuttunut. Rauhoittelin myös
tuttuja pihlajamäkeläisiä ja uusia asiakkaita; kaikki on
hyvin, homma näyttää jatkuvan entisellään.
Jouduin myös kysymään itseltäni, mihin tätä taksi

uudistusta tarvittiin, jos mikään ei muutu? Liikenneministeriön mukaan nyt haluttiin palvella kuluttajaa ja luoda
uusia palvelukonsepteja.
Annettiin myös ymmärtää, että taksiyrittäminen täytyy
saada vapaaksi kaikille halukkaille. Sitä se ei kuitenkaan
ole sen enempää kuin ennenkään. Aiemmin viranomaiset
valvoivat taksien määrää, nyt valvonta on siirtynyt
markkinoille.
Taksi Helsinki otti ensivaiheessa uusia autoja kyytiensä
jakelun piiriin vaivaiset 21, vaikka hakijoita oli useita
satoja. Taustalla käydäänkin nyt kovaa vääntöä siitä,
kenelle valta taksimiljardien jaosta jää. Valvontaa eivät
tee enää viranomaiset, vaan ne, joilla on taloudellista
pääomaa entuudestaan.

Kuva: Virpi Koskimies

Hyvänä uutisena voi tietysti pitää sitä, että mikään ei
oikeastaan muutu. Taksin saa tutusta numerosta edelleen.
Hinnat tuskin tulevat laskemaan, pikemminkin
nousevat vähitellen, mutta ei kuitenkaan liikaa kerrallaan,
jotta kuluttajan kukkaro tottuu. Varsinainen muutos
tapahtuu siis aivan muualla.
Jotkut ovat jo ehtineet tehdä
lakiuudistuksella muhkean
tilin, toisille bonukset ovat
tulossa myöhemmin.
Tuomas Sallinen

Kirjoittaja on pihlajamäkeläinen sellisti,
elokuvaohjaaja ja taksikuski.

Tällä ilmoituksella

5€

alennus yksittäisistä
hoidoista syyskuun ajan
(1 kuponki/asiakas)

Pihlajamäen ostoskeskus
Meripihkatie 3, 00710 Helsinki
040 727 0435
www.aurinkola.fi
facebook.com/aurinkola.fi

”Rakasta Jumalaa yli
kaiken ja lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi.”
Ei meillä tämän uudempaa asiaa ole,
mutta tässäkin riittää vielä tekemistä.
Terveisin Pihlajamäen kirkon väki

www.pihlajamaki.info

Välipalataitoja
makukoulusta

Dippivihanneksia, omenapiirakkaa ja keittiön siivousta – tätä kaikkea opittiin
Pihlajamäen ala-asteen välipalakurssilla.
Kuva: Päivi Seikkula

Torstai-iltapäivisin kou-

lun käytävillä leijuu herkullinen tuoksu, kun Pihlajamäen
ala-asteen valinnaiskurssilaiset harjoittelevat välipalan valmistusta. Makukouluksi kutsuttu neljäs-, viides- ja kuudesluokkalaisten välipalakurssi on yksi suosituimpia valinnaiskursseja. Kaikki halukkaat
eivät edes mahtuneet mukaan.
Keväällä kurssille osallistui 30
oppilasta ja heitä oli opettamassa kaksi opettajaa.

”Parasta oli siivoaminen”
Monet kurssilaiset olivat jo
entuudestaan innokkaita ruoanlaittajia. Emma Kuhmonen,
Piitu Seikkula ja Niram T. Oshana olivat kokeilleet kokkailua jo kotona vanhempien
apuna. Kurssista he innostuivat, koska halusivat oppia lisää keittiöhommista. Opit tulivatkin heti käyttöön.
– Olen tehnyt kotona teetä ja
teeleipiä, vihannesdippiä ja hedelmäsalaattia, Emma kertoo.
Hänen mielestään kurssin
parasta antia oli uusien asioiden oppiminen. Emma on kiinnostunut kaikesta kotitalouteen liittyvästä ja osallistuisi
kurssille ehdottomasti uudelleen, jos se olisi mahdollista.
Niramille maistui välipaloista parhaiten smoothie. Hänen
mielestään kurssilla oppi myös
muita hyödyllisiä taitoja.
– Opin leikkaamaan veitsellä.
Hauskinta oli tutustua uusiin
kavereihin, työskennellä erilaisissa ryhmissä ja erityisesti siivoaminen tunnin lopussa, Niram muistelee.

Kuva: Jenni Turunen

Emma ja Piitu tekivät
hedelmäsalaatin Makukoulun oppien mukaan.
Niram harjoitteli uunin
käyttöä lämmittämällä
karjalanpiirakoita.

Kurssilla opittiin
arjen taitoja
Arjen taidot ovat yksi uuden
opetussuunnitelman laajaalaisista taidoista. Kurssilla
opittiin monipuolisesti kodin
jokapäiväisiä taitoja. Opettaja Johanna Tiihonen kertoo, että kurssin tavoitteena
oli myös ymmärtää paremmin ihmisen aisteja. Ruokaa
lähestyttiin kaikkien viiden
aistin keinoin.
– Kokeilimme, miltä jauhot
tuntuvat kädessä. Kuuntelimme riisin ropinaa, kun sitä kaa-


Ammattitaitoista hiuspalvelua
arkeen ja juhlaan koko perheelle
Pihlajamäen ostarilla
Ajanvaraukset: 050 4070 003
Ma suljettu
Ti–pe klo 10–18
La klo 9–15

dettiin kattilaan. Katselimme
kauniita annoksia ja kattauksia, haistelimme ruoan tuoksuja ja tietysti maistelimme erilaisia välipaloja, Johanna Tiihonen kuvailee.
Makukoulu on mukana
myös tämän lukuvuoden valin-

naiskursseissa. Emma ja Niram
ovat samaa mieltä siitä, että
uunin käyttöä olisi hyvä harjoitella enemmän.
– Leipominen on niin kivaa!
he huudahtavat.
Jenni Turunen

SALAATTI/
PATONKIPISTE
PIHLAJAMÄESSÄ
OSTARIN KULMALLA,
RAPAKIVENTIE 2

Avaamme ark. klo 6.00
Toimitus/nouto MaTaPuPu-alueella.
Hoidamme myös kokoustarjoilut.
Myös pitopalvelu.
nina.haaksikari@pp.inet.fi 040-508 1012

www.pallopaa.net
facebook.com/pallopaapihlis
VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA:

Osis+ muotoilutuotteet

Osta 2 maksa 1
(norm. 12,90€/kpl) Voimassa 31.10.2018 asti

Aurinkolasit omilla
voimakkuuksillasi
alk.

69.00

(tarjous voimassa 7.9. asti)

Graniittitie 1, Pihlajamäki, terveyskeskuksen vieressä
p. 09-3877341
Avoinna ma 10-18, ti-pe 10-17, kesäla suljettu

www.facebook.com/pihlajamakiseura
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Kuva: Milja Parviainen

Kaikki voivat vaikuttaa
Pian starttaava Helsingin osallistuvan
budjetoinnin malli lisää kaupunkilaisten
mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, kuinka
rahaa käytetään asuinalueilla.
– Tulen Pihliksen kyläjuhlaan esittelemään
korttipeliä, jonka avulla on helppo ideoida
ja muotoilla projekteja osallistuvan
budjetoinnin äänestykseen, kertoo KoillisHelsingin stadiluotsi Outi Rissanen.
Stadiluotsin puoleen voi kääntyä, kun
tarvitsee neuvoja kaupunkia koskevissa
asioissa.
– Nähdään lauantaina kyläjuhlassa!

Stadiluotsi Outi Rissanen on tavattavissa
Pihlajamäki-seuran ständillä ostarilla kello 11–13.

Retkiruokailussa
on niksinsä
Peräti 5600 pääkaupunkiseudun partiolaista kokoontui heinäkuun helteillä Kliffa-leirille
Evoon. Paikallisesta Aarnivalkeiden lippukunnasta mukana oli reilu 30 partiolaista. Tekemistä oli
tarjolla seinäkiipeilystä suunnistamiseen ja pakopelistä askarteluun.
– Oma suosikkini oli samoajille, 15–17-vuotiaille, järjestetty 24 tunnin peli. Siinä kerättiin äly-,
hubi-, voima- ja sankaruuspisteitä omalle kylälle

Syksyn Tapahtumia ja toimintaa
Pihlajamäen
kyläjuhla

La 1.9. Ohjelma tässä lehdessä
s. 1–3. We love Pihlis!
Syysjuhla
Pihlajistossa

Salpausselän leikkipuistossa
su 16.9. klo 13–16. Yllätysesiintyjiä lapsille ja musiikin
ystäville, polkuautoja, onnenpyörä, makkaraa ja kahvia,
vilttikirppis. Stadiluotsi esittäytyy. Lisätiedot: pihlajisto.fi
ja Facebook. Järj. PNV
Partiolippukunta
Aarnivalkeat

• Tule tutustumaan partiokoloon Pihlajamäen kirkon
”vintille” la 1.9. klo 11–15
• Syksy käynnistyy 3.9., ks.
aarnivalkeat.fi ja aarnivalkeatry.blogspot.com
• Syksyn eka retki jäsenille
22.–23.9.
Pihlajamäen
nuorisotalo

• Junnut (3.–6. lk): ma, ke, to,
pe klo 14–16
• Nuoret (7. lk–17 v.): ma, ke,
to klo 17–20.45 ja pe, la klo
17–22.45
• Junnujen eka disco to 13.9.
klo 17–20
MLL Pihlajamäki

• Mukana kyläjuhlassa la 1.9.
ja Salpausselän syysjuhlassa
su 16.9.
• Perhekahvilat leikkipuistoissa, keskiviikkoisin klo 10–12
Maasälvässä ja torstaisin klo
10–11.45 Salpausselässä
• Lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kirpputori su 14.10. klo
10–13 Pihlajiston ala-asteella.
Ilmoittaudu myyjänumeron
arvontaan 7.9. mennessä:
pihlajamaki.mll.fi

• Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi
esim. perhekahvilan vetäjäksi
tai kirpputorimyyjäksi:
mllpihlajamaki@gmail.com

alkaen 17.9. 45-vuotisjuhlat
29.10., syyskokous 12.11. ja
joulukahvit 10.12. Lisäksi retkiä
ja teatterimatkoja.

Pukinmäen taidekoulut

Pihlajamäen kirkko

• Täydennyshaku 7.9. saakka:
taidekoulut.fi/ilmoittautuminen. Musiikkia, taidetta,
sirkusta, teatteria, kuvataidetta…
• Joulushow’t Malmitalolla
13.–16.12.

• Seurakunta mukana kyläjuhlassa la 1.9. Vohveleita ostarilla
klo 11-15 ja puuhaa lapsille
Maasälvänpuistossa.
• Messu su 2.9. klo 16. Kirkkoherra Heikki Arikka kuulolla
messussa ja messun jälkeen.
• Laulukonsertti ke 5.9. klo 18
• Makuretki monikulttuurisille
perheille la 13.10. klo 10–14.
Laitetaan ja nautitaan yhdessä
tehty ateria. Ilm. viim. 8.10.
helena.pietiainen@evl.fi
• Vapaaehtoisten koulutuspäivä su 28.10. klo 13–16. Ilm.
viim. 25.10. p. 09 2340 4427
• Eläkeläisten hyvinvointipäivä
ke 31.10. klo 12–15.30
• Lauluja taivaasta to 1.11.
klo 19
• Lähetysmessu su 4.11. klo 16,
jonka jälkeen kiinalainen ateria
(8 e)
• Myyjäiset la 1.12. klo 11–14

EasySport
alakoululaisille

Helsingin kaupunki järjestää
yhdessä urheiluseurojen kanssa
kaikille alakoululaisille avoimia
ja maksuttomia liikuntaryhmiä
(ei ilmoittautumista).
• Pihlajamäen ala-asteella:
voimistelua keskiviikkoisin klo
14.30–15.30 sekä liikuntaa
tiistaisin klo 13.30–15.30,
torstaisin klo 8–9 ja perjantaisin klo 14–15.30.
• Pihlajiston ala-asteella:
liikuntaa maanantaisin klo
14–16 ja perjantaisin klo
12–14 sekä koripalloa tiistaisin
klo 14–16.
• Lisätiedot: easysport.fi
Perhesählyä ja
pallopelejä

Pihlajamäen ala-asteen salissa
n. 3–8 v. lapsille ja heidän
vanhemmilleen joka toinen
lauantai klo 10.30–12 alkaen
8.9. Toiminta on avointa ja
maksutonta, ei ilmoittautumista. Järj. MLL Uudenmaan
piiri ja Toimintakeskus Graniitti.
Lisätiedot: petri.ohman@mll.fi
Pihlajamäen–
Pihlajiston eläkeläiset

Kerho kokoontuu Pihlajamäen
nuorisotalossa joka toinen
maanantai klo 10.30–12.30

Pihlajamäkiseura

Syyskokous ke 21.11.
klo 18 nuorisotalossa
Viikin kirjasto

• Kirjasto mukana kyläjuhlassa
la 1.9. Tule osallistumaan tietovisailuihin!
• Suomentaja Marja Luoma
(mm. Fred Vargas) kertoo
työstään ke 3.10. klo 18
• Venäläisen laulun ja musiikin
ilta to 8.11. klo 18
• Lukupiiri, novellikoukku,
taaperotuokioita ja vauvalorutusta. Lukuvalmentajan
ajanvaraus: viikinlukuvalmentaja@hel.fi
• helmet.fi/viikinkirjasto

Kuva: Minna Söderqvist

Sudenpentujen kevätretkellä paistettiin
iltapalaksi tikkupullaa.

Kuva: Hanna-Mari Mikkonen

Assistentti ja kyläjuhlan ruokatorin koordinaattori
Hanna-Mari Mikkonen

Partiolaiset retkeilevät paljon. Energiankulutus on retkellä suurta ja siksi ruokailut on suunniteltava huolellisesti. Maukas, ravitseva ja riittävä ruoka auttaa jaksamaan metsäolosuhteissa. Etenkin kesällä on tärkeää huomioida ruokien säilyvyys. Jos retkikohteesta ei löydy puhdasta vettä, on sitä kannettava matkassa. Kaupasta
saa valmiita pussiruokia mutta taitava kokki voi
ennalta kuivata satokauden tuotteita tulevaa
varten.
– Partiossa järjestetään johtajakoulutuksia, joissa lähdetään viikonlopuksi metsään ilman ruokaa
ja eletään luonnonantimia hyödyntäen. Kalastaminen, sienestäminen ja marjastaminen ovat partiolaiselle tuttuja juttuja, Minna toteaa.
– Myös hygieniapassin voi partiossa suorittaa,
mikä on hyvä valtti esimerkiksi kesätöitä haettaessa, Minna vinkkaa.

Partiossa opitaan tekemään ruokaa
trangialla eli retkikeittimellä.
Tervetuloa testaamaan tätä
Pihlajamäen kyläjuhlassa kirkon
takapihalle.

KUNTOKESKUS
Fit Pihlajistossa käytössäsi ovat nykyaikainen kuntosali, Cross Training -alue, monipuolinen ryhmäliikunta, senioritunnit, hieronta ja lapsiparkki.
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Fit Pihlajisto

Pihlajamäessä lempipaikkojani ovat metsäiset polut,
joita pitkin usein lenkkeilen kohti Pikkukosken
jokimaisemia. En koskaan kyllästy tähän
vaihtelevaan maastoon. Vuodenaikojen vaihtumista
on hieno seurata ja samalla antaa luonnon ladata
ihmisen akkuja.

Koillis-Helsingin lippukuntien joukkueelle. Peli
oli niin koukuttava, että teinit kirmasivat aamuviideltä hereille ja syömään, jotta saattoivat kerätä tuplapisteitä alkuaamun tunneista, Minna
”Mirri” Söderqvist hymyilee.
Piirileirille ruoka ostettiin poikkeuksellisesti
valmiina. Normaalisti leirillä ruoka tehdään itse
alusta loppuun. Partiossa lapset oppivat myös
tiskaamaan – jotkut tiskaavat elämänsä ensimmäistä kertaa partioretkellä.

MEIDÄN KAIKKIEN

Lempipaikkani

Metsäpolut ja jokivarsi

7

Salpausseläntie 11
ole.fit/pihlajisto
pihlajisto@ole.fit
facebook.com
/fitpihlajisto
instagram.com
/fitpihlajisto

8
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www.pihlajamaki.info

Kolme väärinkäsitystä
kasvissyönnistä
Vegetarismi. Koska
ilmastonmuutos.

Maku, josta lihassa pidämme on umamia. Sitä on myös kasviksissa kuten kypsässä tomaatissa, perunassa, sienissä, merilevässä ja kikherneissä. Juustolla umaLihan korvaaminen mahdollisimman minnälkää ei kannata tainnuttaa, sillä
usein kasviksilla on yksinkertainen eko- maito on eläinperäinen tuote ja juusto
teko. Matemaattinen fakta on, että esi- ilmastovaikutukseltaan naudanlihaan rinmerkiksi häränlihan ilmastovaikutus här- nastettava pahis.
käpapuun verrattuna on yli 20-kertainen.
Lopetin lihansyönnin puolitoista vuot- 2. Kasvisruualla ei elä
ta sitten. Sen jälkeen olen päässyt eroon VÄÄRIN. Kasvisruokavalioon siirtyminen
monesta harhakäsityksestä kasvissyön- ei tarkoita sitä, että syödään niin kuin
ennenkin, mutta jätetään vain liha lautiin liittyen. Tässä niistä kolme:
taselta pois. Lihan sijaan syötävät palko1. Liha on korvattava
kasvit ja pähkinät ovat proteiinipitoisia ja
lihankorvikkeella
täyttäviä. Pähkinöissä on paljon rasvaa
VÄÄRIN. Elintarviketeollisuus tuoteke- ja kourallinen niitä sisältää yhtä paljon
hittelee kiivaasti erilaisia lihankorvikkei- kaloreita kuin kevyt päivällinen. Pähkita. Ne on suunnattu sekasyöjille, joille nöiden rasva kuitenkin on, toisin kuin
halutaan tarjota tutun ja turvallisen tun- eläinrasva, pehmeää eikä se vuoraa
tuista kasvisruokaa, siis sellaista, jonka valtimoiden verisuonia umpeen.
suuntuntuma matkii mahdollisimman
tarkasti lihaa. Kasvissyöjä ei ymmärrä, 3. Lihanhimo iskee
miksi kasvisruuan pitäisi muistuttaa li- varmasti
haa. Itse en näitä teollisesti prosessoitu- VÄÄRIN. Kymmeniä vuosia lihaa syöja brändituotteita osta. Härkäpapurou- neenä suhtauduin skeptisesti elämänheesta, linsseistä, porkkanasta ja kaura- muutokseni pitävyyteen. Odotin hetkeä,
hiutaleista valmistuu helposti maukkaita jolloin kulman takaa pöllähtävä salamipitsan tuoksu laukaisisi luolanaisen vaiskasvispyöryköitä edulliseen hintaan.

Pihliksessä saa
jatkossakin digineuvontaa
Asukastalo Pihlajamäen lähiöasema joutui lähtemään Lius-

toni ja havahtuisin muistikatkosesta verta tihkuvaa medium-pihviä kitaani ahmien lihasnesteen valuessa suupielistäni ja
yhtyessä valkosipulivoinoroon leuallani.
Ei niin ole kuitenkaan tapahtunut, enkä
enää odota tapahtuvankaan.
Kasvissyöjäksi kääntymistä tavataan
perustella ekologisin, eettisin tai terveydellisin syin. Yksi syy unohtuu yleensä
mainita: kulinaristinen. Kasvisruoka on
herkullinen tapa parantaa maailmaa.

ketie 3:n peruskorjauksen vuoksi evakkoon Malmille asti. Väistötilat sijaitsevat samassa talossa Malmin toimintakeskuksen
kanssa.
– Lähiöaseman on tarkoitus palata Liusketielle remontin valmistuttua, kertoo sosiaaliohjaaja Satu Punju.
Digineuvontaa annetaan jatkossa yhteistyössä Pihlajamäen kirkon kanssa, eli apua tietokoneen käyttöön ja sähköisten
hakemusten tekemiseen saa Pihliksessä jatkossakin. Kirkon tiloissa myös bingotaan ja Pihlajamäen nuorisotalolla järjestetään harrastetoimintaa.
Cafe Lähiksen lämmintä tunnelmaa vaalitaan Malmilla Cafe
Saunassa.
– Siis meillähän on saunatilatkin; tarkoitus olisi saada ne
kunnostettua ja käyttöön jossain vaiheessa, Punju kaavailee.

Teksti ja piirros
Milja Parviainen

PIHLAJAMÄEN ASUKASTOIMINTA
Toimipiste Malmilla
Kirkonkyläntie 2, 00700 Helsinki
Sisäänkäynti talon päädystä portaat alas,
esteetön sisäänkäynti soittamalla 09 3104 1010
Avoinna: ma 10–16 ja ti–pe 9–15
Avajaiset pe 31.8. klo 11–15
Yhteystiedot
Sosiaaliohjaaja Satu Punju, 09 3106 2575,
satu.punju@hel.fi
Tiedustelut: Cafe Sauna 09 3104 1010
pihlajamaen.lahioasema@hel.fi
www.pihlajamaki.info > Lähiöasema
FB: Pihlajamäen lähiöasema ja aluetyö

Syöttää! Täällä!

Palvelut Malmilla
Digineuvonta ja sähköisen asioinnin tuki auttaa hakemusten teossa Kelaan ja muihin virastoihin. Ota mukaan
sähköinen tunnistautumisväline esim. pankkitunnukset.
Käytettävissä tietokone, wifi-yhteys ja tietokoneen käytön opastusta. Kopiointi- ja tulostuspalvelu pientä maksua vastaan; viranomaisasiointiin liittyvät tulosteet ja
kopiot sekä liitteiden skannaus maksutta.
Cafe Sauna on avoinna toimipisteen aukioloaikoina.
Tarjolla edulliset kahvit ja lämpimäiset. Tule laulamaan
karaokea, lukemaan päivän lehdet, visailemaan tai muuten vain oleilemaan mukavassa seurassa.
Ompelu- ja askartelupaja, tiedustelut: 09 3104 1010.

Mutta ketään ei valita viimeisenä

Eipä tainnut pihlajamäkeläinen Lena
Elfving arvata mitä teki, kun hän vuosi
sitten keväällä puheli kavereilleen pesäpallon pelaamisesta.
Pian syntyi Facebook-ryhmä, joka parissa päivässä kasvoi niin, että ensimmäinen höntsäpeli pelattiin jo viikon päästä.
Siitä lähtien pesisporukka on kokoontunut Pihlajiston ala-asteen hiekkakentälle joka keskiviikko kello 18. Vain talvella tämä sekalainen seurakunta ei pelaa.
– Tällä porukalla on pelattu niin helteessä, raekuurossa kuin räntäsateessakin. Myöhään syksyllä piti lopettaa pelaaminen, kun hämärässä ei nähnyt enää
palloa, Elfving nauraa.

kesken pelinkin. Mutta turvallisuuteen niitä itse itselleen halua antaa.
liittyvät säännöt ovat ehdottomia.
– Sennuissa ei lasketa paloja tai juoksuja,
Pesäpallo on riskialtis laji, joten on- vaan kaikkia kannustetaan – myös toista
han niitä havereita sattunutkin. Mustel- joukkuetta, Elfving korostaa.
mia yleensä, mutta kerran murtui nenä.
Kun sennujen peliä katsoo, ei arvaisi, että pesäpallolla on sotaisa historia
Sennuissa osataan myös nauttia. Ker- ja sen kehittäjälle kuri ja järjestys olivat
ran pelin keskeytti triplaviiskymppisjuharvossaan. Sennuilla on toila, jossa maisteltiin kakkua ja skumpsenlaiset arvot: ketään
paa. Ja sitten taas pelattiin. Näilei valita viimeisenä,
le pesäpalloilijoille juoksuja tärja tärkeintä on liikeämpää onkin liike itsessään
kunta ja hausja se, että kaikki saavat onniskanpito.
Teksti ja kuvat
tua. Ja epäonnistua. SuoritusPäivi Seikkula
paineita ei tarvitse ottaa ellei

Digineuvontaa ja mahdollisuus tietokoneen käyttöön
tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin Pihlajamäen kirkon
alakerrassa, Liusketie 1. Perjantaisin myös bingotaan.
Kädentaito-, laulu-, bändi- ja muuta ryhmätoimintaa Pihlajamäen nuorisotalolla, Moreentie 2.
Toiminnasta tiedotetaan Pihlajamäen ostoskeskuksen,
Meripihkatie 1, ilmoitustaululla sekä kaupungin hel.fiverkkosivuilla ja Facebookissa (Pihlajamäen lähiöasema
ja aluetyö).

Kuva: Salla Turpeinen

Facebook-ryhmä sai nimen PihVisennuräpylät. PihVi viittaa Pihlajamäkeen, Pihlajistoon ja Viikinmäkeen, mutta sennuissa käydään pelaamassa Espoosta ja Tuusulasta asti.
Ydinporukan muodostaa noin 20 pelaajaa, joista reilu kolmasosa pääsee
yleensä paikalle. Muut käyvät harvemmin. Usein pelissä on joku ensikertalainenkin mukana, ja uudet pelaajat ovat
tervetulleita edelleen.

Korttelitupatoiminta Pihlajamäessä

Nautinnollista peliä
Sennut tarkoittaa tietysti senioreita, ja
pelaajien keski-ikä huitelee neljänkymmenen ympärillä. Jos riittävän moni ei
pääse kentälle, peliä pyöritetään kahdella pesällä.
– Näissä treeneissä säännöt eivät ole
aina just niin, ja ne saattavat vaihtua

Jussi Salmijärven hyppy ei aivan tavoita Saara Salmenkallion lyöntiä.
Lena Elfving syöttämässä.

Pihlajamäkeläinen kahvilaemäntä Tuula Heuramo kutsuu
kaikki Cafe Saunan avajaisiin perjantaina kello 11–15
viihtymään hyvän ruoan ja musiikin merkeissä!

