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Luonnon 
puolesta
Päijännettä suojelevan 
Marjo Kuisman  
lapsuuden kiipeilypuu 
löytyy Aarnikanmäeltä.

Biologi 
Sampsa Lommi
tähyää jäkälistä 

tähtiin.
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Kysytään 
metsästä
Niilo Rahkama viihtyy 
Milja-siskon kanssa 
Vuolukivenpuiston 
lähimetsässä.
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Piirros: Milja Parviainen
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Koe uusia puolia Pihliksestä!
Näköaloja, bluesia, klassista, luomua, katuruokaa, valosirkus, smoothiebar, taikoja, palvelukoiria, 

kahviloita, kirppiksiä, akrobaatteja, temppuratoja, pomppulinna, Suomi 100, avajaiset, jamit,...

9 –16 junnuturnaus Aava Areenalla, 10 –10.30 Suomi 100 v aamukahvikonsertti nuorisotalolla, 10 –12 kattoterassi avoinna Maasälväntie 14, 
11–15 katuruokamarkkinat ja maatilatori Pihlajamäen torilla, 11–15 lasten puistojuhla Maasälvänpuistossa (taikuri 12.30, 

akrobatianäytökset 12 ja 13.30), 11–15 piknikkonsertti ja vilttikirppiksiä Maasälvänpuistossa, 11–14 puukoristeiden työnäytös nuorisotalolla, 
11–15 partio ”kirkon vintillä”, 15 –17 Kaupunkiluonto, näyttely kahvila Murusenissa, 16 – 03 kesäyön jamit II Bar & Saloon Rallissa, 

16 – 03 iltabileet Bar U2:ssa, 21–21.20 valosirkus Spektri Pihlajamäen torilla.

 KAIKKIIN tAPAhtuMIIN VAPAA PääSY 

Lue KoKo ohjeLMA
Facebookissa 

“Pihlajamäen kyläjuhla 2017”
www.pihlajamaki.info 

Piknikkonsertti ja vilttikirppiksiä! 
Lue lisää 
sisäsivulta

entistä ehompi ruokatori! 
Lue lisää 
sisäsivulta

Puistojuhla on nyt yhtä sirkusta! 
Lue lisää 
sisäsivulta

Spektri valaisee pimenevän illan! 
Lue lisää 
sisäsivuilta

Luonto ja kaupunki kohtaavat
Lue lisää 
sisäsivuilta 
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Kuva: Päivi Seikkula

Luonnosta emme luovu
KuN kerran on asunut Pihliksessä, luontoa ei kerta 
kaikkiaan voi unohtaa. Hyvänä esimerkkinä tästä 
kolme entistä pihlajamäkeläistä, jotka nykyisin 
vaikuttavat Päijänteen Luonnonperintösäätiössä. 
Tässä lehdessä luonnosta puhuu myös pihlajamä-
keläinen kasvitieteilijä Sampsa Lommi, joka tuntee 
erityisesti jäkälät. Pihlajamäki on myös hyvä oppi-
misympäristö koululaisille, jotka jalkautuvat usein 
luokasta luontoa tutkimaan.

Gallupissa kysyimme pihlisläisiltä, mitä metsä 
heille merkitsee. Vastauksista näkee, että lähiluonto 
on tärkeä: se antaa tilaa hengittää, se rauhoittaa. 
Luonnossa mieli lepää.

Pihlajamäessä, joka ei ole järin etäällä Helsingin 
keskustasta, metsät ovat paljolti luonnontilassa. Siksi 
sekä eläin- että kasvilajien kirjo on Pihlajamäessä 
rikas. Metsiemme hoidosta vastaava Staran luon-
tomestari kertoo pyrkimyksistä edistää kaupunki-
luonnon monimuotoisuutta.

LähIYMPäRIStö on isossa roolissa myös omassa 
kyläjuhlassamme tulevana lauantaina: torilla on 
tarjolla herkullista lähi- ja luomuruokaa, ja vehreässä 
Maasälvänpuistossa on paljon puuhaa lapsille. We 
love Pihlis -ohjelmaa kaikenikäisille levittäytyy 
ympäri Pihlajamäkeä – kutsu myös ystävät ja tutut 
viettämään ikimuistoista Pihlis-päivää. 

Pihlajamäen kyläjuhla on osa Euroopan kulttuuri-
ympäristöpäiviä, joka aktivoi toimimaan oman kult-
tuuriympäristön ja omaleimaisuuden puolesta ympäri 
koko Euroopan. Suomessa teemana on Luontoon 
yhdessä.

YLeISKAAVA puhuttaa Pihlajamäessä. Pihlajamäki-
seura teki kaupunginvaltuuston noin vuosi sitten 
hyväksymästä kaavasta valituksen hallinto-oikeuteen. 
Kaupunginhallitus esitti, että valitus tulee hylätä. 
Heinäkuussa seura kirjoitti kaupunginhallituksen 
lausuntoon vastineen, jossa uudelleen torjutaan 
kaupungin suunnitelmat kaavoittaa kaikki Pihlaja-
mäen metsäpihat ja viheralueet rakennusmaaksi.

Voimassaolevaa suojelukaavaa tulee noudattaa. 
Kaavamuutokset eivät ole läpihuutojuttu eikä 
suojelupäätöksiä voi sivuuttaa kädenheilautuk-
sella. Asukkaita pitää kuunnella: he tuntevat oman 
kaupunginosansa ja tietävät, mistä puhuvat. Pihla-
jamäessä halutaan vaalia upeaa luontoa ja kult-
tuurimaisemaa kerrostaloineen, jotka ovat tarkoin 
harkiten sijoitettu mäntyjen ja korkeiden kallioiden 
lomaan.

hYVää alkavaa syksyä kaikille – ja Pihlajamäen 
kyläjuhlassa nähdään!
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PääkIrjoItus

Päätoimittaja: Ulla Artte
Toimituspäällikkö 2/2017: 
Milja Parviainen
Taitto: ESWE Suunnittelu / 
Sirkka Wallin
Julkaisija: Pihlajamäki-seura
Kustantaja: Koillis-Helsingin Lähitieto
Paino: Sanomapaino, Vantaa 2017
Lehti myös verkossa: 
www.pihlajamaki.info ja 
www lahitieto.fi 

2. vuosikerta 
Pihlajamäki.info ilmestyy  
vuonna 2017 kolme kertaa: 31.5., 
30.8. ja 29.11.
Painos 37 900 kpl
Ilmoitusmyynti: 
Jussi Haapasaari / 
Koillis -Helsingin Lähitieto, 
puh. 050 5953 233, 
jussi.haapasaari@lahitieto.fi 

Anna palautetta, toivo juttuja:
Pihlajamäki.info, pihlajamakiseura@gmail.com

c/o Pihlajamäen lähiöasema, Liusketie 3, 00710 Helsinki, 
www.pihlajamaki.info, www.facebook.com/pihlajamakiseura
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Pihlajamäki-seuran puheenjohtaja

syksyn taPahtumIa ja toImIntaa

Pukinmäen 
taidekoulut
Sirkusta, kuvataidetta, 
musiikkia, sanataidetta, 
teatteria ja tanssia
• Ilmoittautumiset 10.9. 
mennessä: taidekoulut.fi
• Syyslomakursseja vkolla 42
• Joulusirkus 14.–17.12. 
Malmitalolla

Puistojuhla salPaus
selän leikkiPuistossa
Su 10.9. klo 13–16. Juhlapu-
hujana kaupunginvaltuutettu 
Eveliina Heinäluoma.

Polkuautot, klovni Lilli Pii, 
Peppi Pitkätossu, hevos ajelua 
säävarauksella. Musiikkia 
Nikkarit, Bollywood Dance 
group, nuorisomusiik kia, 

kahvila, grilli, vilttikirppis ja 
arpoja. 

PartioliPPukunta 
aarnivalkeat 
Syksy käynnistyy 4.9., ks. aarni-
valkeat.fi. Tule tutustumaan 
uusiin tiloihin Pihlajamäen 
kirkon ”vintillä” 2.9. klo 11–15.

Pihlajamäki
Pihlajiston eläkeläiset
Kerho ma 18.9., 2.10., 16.10., 
30.10., 13.11. (syyskokous), 
27.11. ja 11.12. (joulujuhla) klo 
10.30 Pihlajamäen nuoriso
talolla. 

mll Pihlajamäki
• Perhekahvilat leikki-
puistoissa, ke klo 10–12 

Maa sälvässä ja to klo 10–11.45 
Salpausselässä 
• Lastenvaatteiden ja tarvik-
keiden kirpputori su 8.10. klo 
10–13 Pihlajiston alaasteella

Pihlajamäen 
nuorisotalo
• Junnut (3.–6. lk): ma, ke, to, 
pe klo 14–16 
• Junnujen disco to 7.9.  
klo 17–20
• Nuoret (7 lk–17 v):  
ma, ke, to klo 17–20.45 ja  
pe klo 17–22.45. La alk. 9.9.  
klo 17–22.45

lähiöliikunta liikuttaa
• Liikuntapassi 20 e/kausi 
Pihlajamäen lähiöasemalta 
22.9. asti

• Liikuntainfo 4.9. klo 
13.30–14 Lähiöasemalla
• Ohjelma: www.hel.fi/ 
lahioliikunta

Pihlajamäen kirkko
• Messu su klo 16, leivänjako  
ti klo 9, eläkeläisten iltapäivä 
ke klo 12 ja ruoka-aika  
to klo 12
• Vapaaehtoisten koulutus-
päivä 24.9. klo 12–16.  
Myös uudet tervetuloa!
• Monikulttuuristen perheiden 
makuretki 30.9. klo 10–14. 
Tehdään suomalaista ruokaa 
ja nautitaan yhdessäolosta. 
Ilmoittautumiset: helena.
pietinen@evl.fi

Pihlajamäen kyläjuhlan kantava ajatus on täyttää Pihlajamäki isoilla ja pienillä tapahtumilla, 
ja näin tarjota mahdollisuus löytää uusia puolia omasta kaupunginosasta. 

– Kyläjuhla on aina tekijöidensä näköinen. Olemme onnistuneet, jos yksikin kävijä löytää 
jotain uutta Pihlajamäestä, kyläjuhlan tuottaja Päivi Seikkula sanoo.

Kävijäpalautteen perusteella onnistuttu on. Liekö syy, että We  Pihlis?

KAtuRuoKAMARKKINoILLA ovat mu-
kana mm. Mo Café, Feri's Sausages, Go-
vindam, Fan, Ralli, Jädelino ja Sadon-
korjuun Smoothie Bar & Cafe. Vegaa-
nista, marokkolaista, lihaisaa, kasvista, 
gourmethodareita, jäätelöä, sorbette-

ja, smoothieita. Eli maittavia lounaita ja 
herkullisia jälkiruokia.

MAAtILAtoRIN kojuissa on tarjolla lähi- 
ja luomuruokaa tuottajilta suoraan kulut-
tajille: kasviksia, luomumunia, härkäpapu-

tuotteita, hunajaa, tuoremakkaraa, hamp-
pupestoa, luomulihaa, piirakoita, marjoja 
jne. Hyvän mielen ja parhaan ruuan löydät 
Pihlajamäen torilta kello 11–15. 
#omnomnom

Kuva: Päivi Seikkula

Kuvassa vielä ihastellaan maisemia Graniittitien tornitalosta, 
mutta kello 10–12 on tarjolla uudet näkymät 60-luvun Pihliksen 
vanhimman talon eli Maasälväntie 14:n katolta. Kyläjuhlan 
ohjelmassa myös junnuturnaus Aava Areenalla klo 9–16, 
käsityömarkkinat ostarilla klo 11–15, japanilaisten puukoristeiden 
työnäytös nuorisotalolla klo 11–14, avoimet ovet partion uusissa 
tiloissa ”kirkon vintillä” klo 11–15, kesäyön jamit Rallissa klo 16–03, 
iltabileet Bar U2:ssa klo 16–03 ja karaokekisa Bar 71:ssa klo 21–01.

Ruokatori tarjoaa 
katuruokaa ja toritunnelmaa

Mo Cafe mukana ruokatorilla
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viikin kirjasto
• Satutunti alk.19.9. ti klo 9.30
• Taaperotuokio (1–3 v) pe 29.9., 
27.10. ja 24.11. klo 9.30–10
• Lukupiiri ke 13.9., 11.10., 8.11. 
ja 13.12. klo 17–18.30
• Novellikoukku ke 30.8., 27.9., 
25.10. ja 29.11. klo 18–19.30
• Lautapelikerho, 
ks. helmet.fi/viikinkirjasto
• Toivoa kirjallisuudesta tapah-
tumassa Pelle Miljoona 
24.10. klo 18
• Pehmojen yö 17.11.
• Lucian päivän markkinat 
15.12. klo 10–14
• Lukuvalmentaja löytää 
sinulle lukemista, varaa aika: 
viikinlukuvalmentaja@hel.fi 
tai 09 310 85071
• Digitalkkari auttaa tieto

tekniikkaongelmissa 
ajan varauksella.

Pihlajamäkiseura
Syyskokous ke 22.11. klo 18 
Lähiöasemalla. 

tukiyhdistys 
Pihla
Vuosikokous ti 19.9. 
klo 16.15 Lähiöasemalla. 
PIHLA on tehnyt työnsä 
”tarpeettomaksi” ja yhdistys 
puretaan. Stadin asukas-
talojen toiminnan seuraamista 
jatketaan Helsingin kaupungin 
asukastatalojen puolesta 
-verkoston kautta. 

uhANALAINeN Suomenlahden taimen on 
palannut Longinojaan. Pihlajamäen ja 

Savelan välissä laskevasta vaatimatto-
masta ojasta on sitkeällä vapaaeh-

toistyöllä kehittynyt yksi Vantaan-
joen tärkeimmistä lisääntymispu-
roista taimenelle.

Pihlajamäki-seura järjestää taimenten kudun-
tarkkailuretken loka–marraskuussa. Ajankohta 
määräytyy kudun alkamisen mukaan: seuraa 
nettiä pihlajamaki.info tai Fb Pihlajamäki-seura.

oNNIStuNeeN lisääntymisen edellytyksenä on 
puhtaat kutusoraikot, joita lisätään vuosittain ja 
myös vanhoja kutualueita puhdistetaan kiinto-
aineksesta. Longinojan purotalkoisiin kokoon-
nutaan Savelan koirapuiston luona 1.10. klo 10. 

Luontonäytelmä 
    vailla vertaa

Kuva: Henrik Kettunen

Juha Salonen ohjeisti talkoolaisia viime syksynä.

Ilmoittautumiset: juha.salonen@skes.fi tai Fb-tapahtumassa: 
Longinoja – ojasta puroksi!

Kiehtova urbaani kaupunkipuro netissä: longinoja.fi

Kevät lähiössä, 2016, 50 x 46 cm, 
sekatekniikka vanerille

www.facebook.com/pihlajamakiseura

Lue KoKo ohjeLMA www.pihlajamaki.info ja 
Facebookissa “Pihlajamäen kyläjuhla 2017”. 
KYLäjuhLAN teKeVät Pihlajamäen asukkaat, 
yhdistykset, yritykset ja muut toimijat yhdessä.

Synkronis 
juhlavuoden 
tunnelmissa
jouSIKVARtettI Synkronis tuo lavalle 
Aulis Sallisen Aspekteja Hintriikin su-
rumarssista ja Einojuhani Rautavaa-
ran jousikvarteton no 1. Iiris Pyrhö-
nen-Koivula (viulu), Klaara Pyrhönen 
(viulu), Matti Lindholm (alttoviulu) ja 
Elina Susiluoto (sello) nuorisotalon sa-
lissa klo 10–10.30. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 5 euroa.

Kaupunkiluonto
ANNA Seppälän akryylimaalauksia 
ja tussipiirroksia vanerille ja paperille. 
Seppälän maisemat ovat toisinaan to-
dellisia paikkoja, toisinaan yhdistelmiä 
monesta näkymästä. Teoksissa orgaa-
niset muodot yhdistyvät geometrisiin 
kuvioihin kuvituksellisen ja abstraktin 
välimaastossa.

Näyttely avoinna 2.–17.9. 2017, ti
pe klo 9–18, la–su klo 10–18. Kahvila 
Muruseni, Kivipyykintie 6. 

Tule tapaamaan taiteilijaa kyläjuh-
lassa kello 15–17.

Spektri loistaa 
yössä
VALoSIRKuS Spektrin vannetanssi 
valaisee pimenevän illan Pihlajamäen 
torilla kello 21 alkaen. Spektri tekee 
LED-välineillä värikkäitä ja näyttäviä 
koreografioita. Vannetanssi eli huup-
paus on imenyt vaikutteita rytmises-
tä kilpavoimistelusta, sirkustaiteesta, 
show-tanssista ja modernista tans-
sista. Sopii kaiken ikäisille, vapaa pääsy.
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Puistossa myös ihania 

vilttikirppiksiä – valitse 
paikkasi klo 10.30 alkaen 

tai tule vain tekemään 
löytöjä!

Robbie hill 
piknikkonsertissa 
PIhLAjAMäKI goes Bluesista tut-
tu Robbie Hill bluussaa taas Pihla-
jamäessä, tällä kertaa Emilia Hei-
nosen kanssa. Lavalla myös Pedro 
Sanchez. Hae piknikeväät Ruoka-
torilta ja puiston omasta kahvilas-
ta jälkkärit! Piknikkonsertti Maa-
sälvänpuistossa kello 11–15.

PIhLAjAMäKI bluussaa myös illalla, kun Kesäyön jamit 
palaa Ralliin. Tule soolona, ryhmänä tai kehittele house-
bandin kanssa uusia kokoonpanoja – kaikki on mahdollista! 

Talon puolesta mm. rummut, koskettimet ja basso. Voit 
myös ottaa oman soittimen mukaan. Esiintyjille virvok-
keet talon puolesta.

LAVALLA
» kello 16: Andreas Nicola Ravizzoni 
» kello 18: Syyttömät
» kello 22.30–02: Kesäyön jamit, housebandina Neimo Blues Band ja jamiisäntänä Mikko Neimo

LIPut nolla euroa, narikka omantunnon mukaan. Grillistä hamppareita ja nachoja. 
Terassilla klo 22 valosirkus Spektri.

Kesäyön jamit II

KYLäjuhLA tarjoaa taas lapsille ihan 
oman puistojuhlan Maasälvänpuistossa 
kello 11–15. Nyt liikutaan sirkustunnel-
missa ja mukana on taikuri, akrobaatteja, 
pellesuunnistusta, pomppulinna ja temp-
puratoja. Puistossa myös kahvila, kasvo-
maalausta, askartelupiste, hennoja, saip-
puakuplia, pelastuskoiria ja paljon muuta. 

»tAIKuRI SAMI PAAVoLA klo 12.30–13 
»PuKINMäeN tAIdetALoN 
AKRobAtIA NäYtöKSet klo 12 ja 
13.30 alkaen
»PeRheLIIKuNtARAStIt 3–9vuotiaille 
klo 11–13 (Päiväkoti Pihlajamäen pihassa)

Lasten oma 
puistojuhla
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kolumnI

hyvä paha ostari
eLäN suurten mullistusten aikaa. Viimeinen lomapäivä 
on käsillä, talvi on saapunut Westerosiin mutta katas-
trofeista pahin löytyy keittiöstä: kahvikone on sanonut 
itsensä irti! Yökyöpelille kofeiinin äkillinen puute on 
vähintäänkin isku vasten kasvoja.

Mistä nyt tuplashottini repäisen! Malmilta? Pliis, 
jossain se raja kulkee. Ei kahville mennä bussilla!

Pihliksen ostarilla ei kahvilaa ole ollut ainakaan 
viimeiseen kymmeneen vuoteen. Tämä hämmästyttää, 
kummastuttaa pientä kulkijaa.

oStARI on lähiön sydän. Se on liikekeskus yrityk-
sille mutta ihmisille ennen kaikkea kohtaamispaikka. 
Ostari tarvitsee notkuvat teininsä, kiintiöpultsarit sekä 
mummut ja mammat ollakseen ostari.

Hyvä kahvila sitoisi paikkaan voimakkaammin myös 
meidät gentrifikaation mukanaan tuomat: nuoret 
aikuiset, lapsiperheet sun muut jotka unelmoivat kylä-
yhteisöstä mutteivät tunnu pääsevän betonielementti-
kuutioistaan pihakeinuja pidemmälle.

täSSä kohtaa keskustelua moni voi heristää sormeaan: 
“mutta kun ne baarit”.

Kaikella rakkaudella, baarit ovat se viimeinen linkki 
joka tätäkin ostaria kasassa pitää. Ne tarjoavat baari-
viihdettä ja ajanvietettä sitä tarvitseville, Pihliksessä jopa 
hieman eri painotuksin. Esimerkiksi Bar 71:stä löytyy niin 
oman arvonsa tunteva karaoke-areena, että naapurin 
mies heitettiin sieltä männä vuonna pihalle pitkälti 
vain laulutaidon puutteen vuoksi. Pakko arvostaa! Sitä-
paitsi, on vain hyvä että niille jotka tuotteensa haluavat 
hartaudella nauttia löytyy ns. alan mesta. Kaupanpääl-
lisiksi tulee kyypparin tietotaito sekä tarvittaessa järjes-
tyksenvalvojan iso mutta rento ote.

ehKä syy kahvilan uupumiselle piileekin jossain 
suuremmassa.

Juuri se baarit, ravintolat ja kirppiksen sisältävä 
uudempi puoli ostarista on purku-uhan alla. Tilalle 
halutaan rakentaa asuintalo sekä muutama pienempi 
liiketila. On siis ihan mahdollista, että ostari kohtaamis-
paikkana katoaa. Jäljelle jää liikekeskus, heureka!

Jos haluat nähdä tulevaisuuteen, katseen voit 
kohdistaa Mellunmäkeen, jossa ostarin purkutyöt 
alkoivat kesäkuussa. Siellä taistellaan nettiadressin 
avulla mm. kantisbaarin selviytymisestä, kohta siis 
täälläkin.

Onneksi sentään ruokakauppa, kioski posteineen sekä 
apteekki näyttäisivät jäävän. Viimeksi mainitun katoa-
mista alkuperäisasukkaiden selkä tuskin enää kestäisi.
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Antti Koivula

Kirjoittaja on Pihlajamäessä asuva ja juokseva muusikko.

Tule täyttämään vastauskuponki Pihlajamäki-seuran kyläjuhlan 
infopisteelle, ostarin torin puoleiselle kulmalle 2.9. klo 11–15.

Voit myös lähettää vastauksesi 8.9. mennessä yksityisviestinä 
Pihlajamäkiseuran Facebooksivulta facebook.com/pihlajamaki-

seura tai sähköpostitse pih-
lajamakiseura@gmail.com. 

Oikea vastaus selviää Pih-
lajamäki-seuran Facebook-
sivulla. Kaikkien oikein vas-
tanneiden kesken arvomme 
Pihlajamäki-t-paidan, ja 
voittaja saa tiedon henkilö-
kohtaisesti.

töIssä PIhlajamäessä

MItä luontomestarille tulee Pihlajamä-
estä ensimmäiseksi mieleen?

– Korkeat kalliot. Kun poistimme linnoi-
tuskaivannoista puustoa vuonna 2014, 
meillä oli apuna hevosmetsuri, sillä Aar-
nikanmäelle ei millään työkoneella pääse.

Pihlajamäen metsien hoito perustuu 
luonnonhoidon toteutussuunnitelmaan 
vuosille 2013–2022. Siinä kuvataan kussa-
kin metsän osassa toteutettavat toimenpi-
teet. Suunnitelmakauden puolivälissä teh-
dään pienpuuston toiskertainen hoito, ja 
se on todennäköisesti edessä ensi vuonna.

– Kaikkea vesakkoa ei raivata pois, sil-
lä on tärkeää jättää piilopuskia eläimil-
le, ja näkösuojaa myös taloille. Samalla 
edistetään puiden eri-ikäisyyttä metsässä.

Kaupunkimetsä ei ole 
talousmetsä
Kaupunkimetsä voi olla yllättävän luon-
nontilainen.
– Meillä ei ole metsänhoidossa tuotto-

tavoitteita. Eikä kaikkea metsää tarvitse 
hoitaa. Kehä 1:seen rajoittuva lehtomet-
sä on monimuotoista arvometsää, ja alu-
eella pesii paljon lintuja. Siellä ei metsu-
rin saha soi.

Pihlajamäkeen luontomestari jalkautuu 
noin kerran kuussa.
– Yleensä käydään tarkistamassa huo-

nokuntoisia puita. Myrskyn jälkeen puhe-
limet pirisee. Reittien varsilla ja pihojen 
läheisyydessä kiinnitetään erityistä huo-

miota asukkaiden ja ulkoilijoiden turval-
lisuuteen. Osa kaatuneista tai kaadetta-
vista puista jätetään metsään ötökkäpuik-
si luonnon monimuotoisuutta lisäämään.

Pihlaja viihtyy Pihlajamäessä
Monet pihlisläiset harmittelevat pusikoi-
tuvia pihakallioita. 1960luvun arvoste-
tun arkkitehtuurimiljöön kalliomäet peit-
tyvät pihlajapensaiden taakse. Toivotaan, 
että kaupunki huolehtisi kulttuurihisto-
riallisista arvoista ja tekisi maisemanhoi-
toa alueella.

– Pihlajanmäen pihlajista osa on todella 
elinvoimaisia, osa taas huonokuntoisia, ja 
niitä on tarkoitus harventaa ensi vuoden 
aikana. Tiedotamme hoidon aloittamises-
ta internetissä, paikallislehdissä ja maas-
tossa maastokyltein. Silloin taloyhtiöiden 

kannattaa olla aktiivisia meihin päin, jot-
ta pihakalliot saadaan haluttuun kuntoon.

MItä metsäammattilainen arvelee uu-
dessa yleiskaavassa rakennusmaaksi va-
rattujen lähimetsien merkitsevän pihla-
jamäkeläisille?

– Uskoisin niiden olevan asukkaille to-
della tärkeitä virkistäytymisen kannalta. 
Ja eläimille Pihlajamäen, Pihlajiston ja Sa-
velan viheralueet muodostavat merkittä-
vän yhtenäisen viherkäytävän.

Luontomestarin työpäivä kuluu luon-
nossa. Kuuluuko luonto enää vapaa-ai-
kaan?
– Täysin! Olen eränkävijä, ja harrastan 

myös melontaa.
Teksti ja kuvat: 

Milja Parviainen

Lähimetsiä 
hoidetaan harkiten

– Onpas tämä pusikoitunut! Staran luontomestari Antti Kurkaa hämmästelee. – Nämä varret ovat vielä sen verran ohuita, että 
ensi vuonna harvennettava vesakko voidaan raivauksen jälkeen jättää tänne metsään maatumaan; seuraavana vuonna se pitäisi 
jo koota ja kuljettaa pois metsästä.

Antti Kurkaa on toinen 
kaupungin kahdesta 
luontomestarista ja hoitaa 
Pihlajamäen metsiä tiiminsä 
eli neljän metsurin ja 
metsätraktorikuskin kanssa.

– Tuossa kasvaa tänä kesänä istutettu männyn taimi, Antti Kurkaa osoittaa. 
Metsää uudistetaan Pihlajalaakson aukolla, josta jouduttiin poistamaan useita 
lahoja kuusia vuonna 2016.

kuva-arvoItus

Mikä ja missä?
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Niko Mankinen
40 v

1 Piipahdan toisinaan kävelyllä Viikin arboretumissa. 
Sipoonkorpeen menisin mustikkaan, jos olisi auto; 
marjasangot pyörän sarvissa tuntuu liian hankalalta.
2 Olen lähtöisin Kainuusta, joten Pihliksen metsiköt 
ovat minulle pieniä. Ikkunasta näkyvän luonnon 
esteettinen merkitys on kuitenkin suuri; pysähdyn 
päivittäin nauttimaan näkymästä, ja seuraamaan 
lintujen ja jänisten touhuja.
3 Keskittyminen luonnon havainnointiin irrottaa 
arjesta. Metsän kautta avautuu linkki johonkin 
alkukantaiseen itsessä – sitä kokee 
tarkkailevansa luontoa kuin 
kivikauden metsästäjä-
keräilijä.
4 Ärjänsaari keskellä 
Oulujärveä: sen 
paahteiset kangas-
metsät ovat vaan niin 
kertakaikkisen hienoja!

Nyt 
mennään 
metsään

1 Milloin menet 
metsään?

2 Mitä Pihlajamäen 
metsät sinulle 
merkitsevät?

3 Mikä metsässä on 
parasta?

4 Millainen on lempi- 
tai unelmametsäsi?

Niilo Rahkama
melkein 5 v

1 Retkeilen usein 
metsässä siskon, 
äidin ja isän kanssa. 
Suosikkipaikkojam-
me ovat Kuusijärvi ja 
Luukki. Metsässä juok-
sen ja syön mustikoita.
2 Oma takapihan metsä on kiva, siellä vilisee 
rusakoita. Myös hiidenkirnujen lähellä on hauska 
seikkailumetsä.
3 Eläimet! Näin kerran rantakäärmeen, jonka 
säikytin, koska se yritti syödä nuijapäitä. Sisko ja äiti 
näkivät peuran, jolla oli isot sarvet.
4 Unelmametsässä on mökki, ja pihalla voi pitää 
lettukestejä. Meillä on sellainen paikka Puumalassa, 
mutta metsä mökin toisella puolella on nyt 
ruma, kun sieltä on kaadettu kaikki puut pois. 
Unelmametsässä kasvaa mustikoiden lisäksi myös 
karkkia.

Pirjo  
Veijalainen
75 v

1 Olen aina 
mennyt metsään. 
Lapsena Kokkolassa 
suuntasin yksin pitkille 
retkille tarkkailemaan metsän elämää, ja 
opin liikkumaan eksymättä, auringon ja 
luonnonmerkkien avulla.
2 Pihliksen metsät ovat pienet mutta valtavan 
hienot! Meidän isot haapamme ovat liito-
oravienkin mieleen.
3 Metsä elvyttää. Marjastus ja sienestys on 
mukavaa hyötyliikuntaa. Linnut ovat minulle 
tärkeitä, tunnistan ne äänen perusteella.
4 Kesämökkini metsä on aikalailla unelmametsä. 
Se on tammivyöhykkeellä, luonnon harventama, 
ja helppo kävellä. Naapuritontti on kaupungin 
luonnonsuojelualuetta, siinä kasvaa Salon 
vanhimmat puut.

GalluP

P ihlajamäessä nuoruu-
tensa viettäneet luonto-
aktiivit Marjo Kuisma ja 

Markku Kaloniemi arvostavat 
monimuotoista lähiluontoa ja 
pitävät sen tarjoamia seikkailu- 
ja havainnointimahdollisuuksia 
tärkeinä etenkin lapsille. Nykyi-
sin molemmat ex-pihlisläiset 
vaikuttavat Päijänteen Luon-
nonperintösäätiö PLUPSissa, 
joka suojelee seudun moni-
muotoista luontoa hankkimalla 
mahdollisimman luonnontilai-
sia saari- ja metsäalueita suo-
jeluun lahjoitusvaroilla.

Lapsuuden seikkailut 
lähiluonnossa 
Teimme Marjon kanssa kier-
roksen hänen lapsuuden luon-
topaikoissa, jotka aikoinaan 
antoivat pohjan ammatiksi-
kin muuttuneelle aktiiviselle 
luontoharrastukselle. Pihlik-
sen metsäalueiden monimuo-
toisuus ilahdutti Marjoa, mutta 
mahdollinen lisärakentaminen 
ja lähimetsien supistuminen 
huolestutti.

Marjon perhe muutti vuonna 
1962 Maasälväntie 14:n vasta-
valmistuneeseen taloon. Pihal-
la talonmies piti kuria, lapsia oli 
paljon ja kaikki vanhemmat pi-
tivät toistensa lapsista huolta.

Keväällä koulusta tulles-
sa Marjo muisti keränneensä 
hyppyrimäen rinteestä äidille 
kevättähtimöitä. Kesän tulles-
sa tervapääskyt saapuivat kir-
kumaan 8. kerroksen ikkunan 
taakse. Jos pikkulintu törmäsi 
ikkunaan, sille pidettiin hauta-
jaiset. Linturetkillä alettiin käy-
dä myös Viikissä. Joskus Marjon 
veli oli käynyt pilkkimässä lähi-
vesistä ahvenia ja laittoi elävän 
saaliin kylpyammeeseen. Mar-
jo kävi siskonsa kanssa “pelas-
tamassa” kalat ja vei ne Van-
taanjokeen – miettien kuiten-
kin, mahtavatko kirkkaaseen ve-
teen tottuneet ahvenet nähdä 
mitään sameassa jokivedessä. 
Talvella Marjo muisteli laske-
neensa pulkalla hyppyrimäen 
nyt jo rehevöitynyttä alastu-
lorinnettä. Alhaalla ollut vas-
tamäki pysäytti kovan vauhdin.

Lähiluonnon suojelusta 
luonnontilaisen 
järviluonnon 
säilyttämiseen
Helsingissä Marjo on vaikutta-
nut muun muassa Viikin luon-
nonsuojelualueen puolesta 
taistelleessa Viikki-liikkeessä. 
Tie vei kuitenkin töihin Päijän-
teen luontokeskukseen ja lo-
pulta Päijänteen Luonnonpe-
rintösäätiö PLUPSiin. Muiden 
töiden ohessa hän on kirjoitta-
nut lasten luontoaiheisia tie-
tokirjoja Titta Kuisma -nimellä. 

Moni helsinkiläinen viettää 
kesiänsä Päijänteen rannoil-
la – ja kaikki helsinkiläiset juo-
vat Päijänteen vettä, joten Päi-
jänteen luonnon hyvinvoinnil-
la on merkitystä meille kaikille. 
Hoitamattomat, luonnontilai-
set metsäalueet mahdollistavat 
myös lajien monimuotoisuuden. 
PLUPS (www.plups.fi) on muka-
na Luontolahjani satavuotiaal-
le Suomelle -kampanjassa, jon-
ka kautta saatavat lahjoitukset 
suunnataan saari- tai metsä-
alueen hankintaan ja suojeluun.

Teksti ja kuva: Lassi Lager

Titta Kuisman 
kirjoittamassa ja Laila 
Nevakiven kuvittamassa 
Lapsen omassa lintukirjassa 
seurataan sadun muodossa 
sinitiaisen elämää 
syntymästä vuosi eteenpäin. 
Samalla kirja esittelee 
runsaat 100 Suomen 
luonnossa pesivää lintulajia.

Luonnon puolesta
Entiset pihlisläiset 
sysmäläisessä 
suojelukohteessa. Marjo 
Kuisma toimii Päijänteen 
Luonnonperintösäätiö 
PLUPSissa asiamiehenä 
ja Markku Kaloniemi 
hallituksen puheenjohtajana. 
Säätiön hallituksessa 
vaikuttaa vielä kolmaskin 
ex-pihlisläinen, Risto 
Leiviskä. 

Kuva: Minerva Kustannus
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tarjoaa taloushallinnon 
palveluita yrityksille, 
yhteisöille ja taloyhtiöille.

Teemme teille kirjanpidon, 
tilinpäätöksen, tasekirjan, 
veroilmoituksen, palkanlaskennan ja 
palkkojen vuosi-ilmoitukset, laskujen 
maksut ja laskutukset ja myös muita 
tarvitsemianne palveluita.
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VuoNNA nakki ja muusi Sampsa Lom-
mi oli räntäsateessa Pihlajamäen osta-
rilla. Ympärillä oli pimeyttä ja huma-
laisten huutelua. Hän oli pysähtynyt 
matkan varrella olevalle pankkiauto-
maatille nostamaan rahaa. Asuinalue 
ei miellyttänyt Roihuvuoressa asuvaa 
miestä.

Meni jokunen vuosi ja perheeseen 
syntyi ensimmäinen lapsi. Yksiö alkoi 
ahdistaa. Kaverin vinkistä Sampsa ja 
hänen vaimonsa päätyivät asuntonäyt-
töön Maasälväntielle. 

– Silloin talot jo näyttivät sympaatti-
silta. Yhtä asuntoa tultiin katsomaan, 
mutta toinen samassa rapussa myyn-
nissä oleva ostettiin, Sampsa kertoo. 
– Eikä minulla siellä ostarilla koskaan 
mitään ongelmia ole ollut.

Vuosia on nyt vierähtänyt 15 ja per-
heessä on kaksi lasta. Pihlajamäestä on 
tullut tuttu paikka, kodikas ja rauhal-
linen.
– Täällä on usein hiljaisempaa kuin 

mökillä Kuhmoisissa, jossa valtatie me-
nee mökin vierestä. 

Linnut esteettisiä, 
jäkälät jänniä
Ammatiltaan Sampsa on kasvitietei-
lijä ja työskentelee museomestarina 
Luonnontieteellisessä keskusmuseos-
sa, joka on Helsingin yliopiston erillis-
laitos. Tarkemmin sanottuna hän työs-
kentelee Kaisaniemen kasvitieteellisen 
puutarhan keskellä sijaitsevassa kas-
vimuseossa.
– Aloitin biologian opinnot yliopis-

tolla vuonna 1987 ja kävin läpi kaik-
ki suuntautumisvaihtoehdot. Alkuaan 
olin kiinnostunut linnuista, mutta pi-
kemmin niiden estetiikasta kuin luon-
nontieteellisistä ominaisuuksista.

Lopulta Sampsa suuntautui opin-
noissaan jäkäliin. 
– Kasvitieteellisesti jäkälät ovat kiin-

nostavia, koska ne ovat oikeasti sie-
niä ja kietoutuneet yhteyttäviin eliöi-
hin. Koulussa olemme oppineet, että 
jäkälät toimivat ilmanpuhtauden indi-
kaattoreina. Hyvä uutinen on se, että 
kaupunkien jäkälätilanne on muuttu-
nut paremmaksi kiitos pienentyneiden 
rikkidioksidipäästöjen.
– Kaisaniemessä oli 80-luvulla jäljel-

lä vain pari jäkälälajia, nyt niitä on il-
maantunut jo kymmeniä. Kasvimuseon 
takana on oikein jäkäläpuutarha, jossa 
voi tutustua eri lajeihin. 

Entä Pihlajamäen jäkälät, kuinka 
monta lajia täältä löytyy?
– En ole pitänyt kirjaa. Satakunta 

saattaisi saada. Moni laji vaatisi mikro-

skopointia ennen tunnistamista, Samp-
sa arvelee.

Metsissä jäkälien tilanne on huono, 
koska istutusmetsät valtaavat alaa.
– Jäkälät eivät viihdy puupelloilla. Ne 

tarvitsevat jatkumoa: nuoria, vanho-
ja ja kuolleita puita. Joillekin jäkälille 
vasta yli satavuotias puu kelpaa. Sel-
laiset lajit ovat Suomessa sukupuuton 
partaalla.

Luonto muuttuu koko ajan
Sampsa Lommin työ museomestarina 
keskittyy kuivattujen kasvinäytteiden 
tutkimiseen. Niiden avulla saadaan 
muun muassa tietoa kasvilajien levin-
neisyyden muutoksesta. Vanhimmat 
näytteet ovat 1700-luvun lopulta.
– Tutkimalla näytteitä voidaan pala-

ta vanhoihin kasveihin ja tietää missä 
on mitäkin kasvanut. Se on varmem-
paa kuin nojata pelkkään muistiin kir-
joitettuun tietoon. Kasviarkistossa on 
korvaamatonta tietoa, hän sanoo.

Yksi erityinen piirre Sampsan työs-
sä tai pikemmin työpaikan sijoittumi-
sessa on. 

Kaisaniemen kasvitieteellinen puu-
tarha on käytännöllisesti katsoen Unio-
ninkadun päädyssä. Kadun toisessa 
päässä on Tähtitorninmäki, ja siellä 
on Observatoriomuseo.

Observatoriosta ja tähdistä puhu-
minen saa kasvitieteilijämme silmät 
loistamaan.

Tähdet, tähdet …  
Ullanlinnassa sijaitsevalla tähtitornil-
la oli 1800-luvulta alkaen tärkeä roo-

li merenkävijöille. Tornista tiputettiin 
iso säkki, kun kello oli 12. Siitä sata-
massa olevat laivat ottivat ajan lähti-
essään merille.

– Pituusasteen määrittelyyn tarvittiin 
tietää kello, jolloin voitiin tiettynä kel-
lonlyömänä horisontista mitata kolmen 
tähden korkeus. Nykyään satelliitit ovat 
korvanneet tähdet.

Sampsan kiinnostus tähtiä kohtaan 
alkoi nimenomaan niiden avulla na-
vigoinnista, sillä tavallahan laivat en-
nen seilasivat.
– Netistä löysin ohjeen miten CD-

levystä ja kahdesta peilistä voi tehdä 
edullisen sekstantin.

Sekstantti on se optinen laite, joka 
näyttää harpin, taivutetun viivoittimen 
ja rautajalkaisen pannunalusen sekoi-
tukselta. Saimaan rannalla herra ryh-
tyi omatekoisen vempeleensä kanssa 
toimeen.

– Kokeilin sekstanttia ja mittasin 
pohjantähden korkeuden horisontista 
ja sain selville leveysasteen. Se heit-
ti vain 16 kilometriä, Sampsa iloitsee. 
Muutaman kilsan heitto sinne tänne 
on pientä maapallon mittakaavassa.

Sittemmin hän kävi Ursan tähtitai-
vaskurssin ja aloitti tähtien syynäilyn 
omalta parvekkeeltaan. Kun lunta ei 
ole, kaupungissa kuulemma näkee tal-
visin tähtiä yllättävän hyvin.

Puuliitoksia ja kieliä
Pikkulinnut kertoivat, että Sampsa 
harrastaa myös japanilaisia puuliitok-
sia, joiden avulla rakennetaan ristik-
komaisia puukehyksiä, kumiko japa-
niksi. Niitä käytetään esimerkiksi  
shoji-liukuovissa, joihin pingotetaan 
paperia. 
– Puuliitokset liittyvät Japanissa pe-

rinteisesti rakennusten koristeluun ja 
yksityiskohtiin. Rakennuksen rungot-
kin tehtiin lukittuvilla puuliitoksilla. 
Itse olen enemmän kiinnostunut niis-
tä esteettisistä syistä, Sampsa kertoo.

Bilteman-sytyketikuista syntyy 
Sampsan käsissä kauniita puuneliöitä, 
jotka hän näppärästi purkaa osiin. Kun 
on tarkkaan suunnittelut ulkoasun ja 
tehnyt liitokset, se onnistuu.

Mutta mistä stadilaistunut Kotkan 
poika on Japanin kekannut?
– Olin Liettuassa opiskelemassa liet-

tuan kieltä ja kulttuuria, ja siellä tu-
tustuin japanilaiseen Makikoon. Hän 
opiskeli samaa aihetta.

Nyttemmin he ovat aviopari ja mo-
nille tuttuja Pihliksessä – esimerkiksi 
Pihlajamäki-seuran, siivoustalkoiden 
tai koirapuistossa päivystämisen takia.

Jos tuntuu, että edellä mainituilla 
osaamisalueilla ei vielä saa renessans-
si-ihmisen leimaa, kerron vielä, että 
Sampsa taitaa japanin ja liettuan li-
säksi viroa ja venäjää. 

– Sanojen etymologia kiinnostaa mi-
nua. Esimerkiksi sana silta tulee liet-
tuan sanasta tiltas.

Enpä olisi arvannut. Olisitko sinä?
Tanja Railo

Pihliksen renessanssimies
Kasvitieteilijä 
Sampsa Lommi 
tuntee Pihlajamäen 
jäkälät, mutta tietää 
paljon muutakin. 
Yleisuteliaisuus pitää 
miehen toimeliaana.

Aarnikanmäen laki on yksi Sampsa Lommin lempipaikoista Pihlajamäessä. Sieltä voi kiikaroida sekä lintuja että tähtiä.

Japanilaisilla puutikuilla saa tehtyä vaikkapa koristeoven  
parvekkeen oven päälle.

Kuvat: Silja Lommi

Sampsa Lommi esittelee japanilaisten puukoristeiden valmistusta 
Pihlajamäen kyläjuhlassa nuorisotalolla 2.9. klo 11–14
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Pihlajamäen ala-asteen oppilaat Miika Österlund ja Timur Sharifulin keräävät tutkimusnäytteitä.

MItä tarvikkeita löytyy syys-
lukukauden toisena koulupäi-
vänä nelosluokkalaisen repus-
ta? Ainakin kuokka, luuppi, la-
pio, kiikarit ja puutarhahanskat, 
sillä 4B-luokka lähtee heti kou-
luvuoden aluksi luontoretkelle 
tutkimaan pihan ja pientareen 
kasveja.

– KASVIeN tutkiminen kuu-
luu aina alkusyksyn opintoihin, 
kertoo luokanopettaja Erja Ke-
ränen. 

Ja kyllä Tyttöjenpuiston ym-
päristöstä kasveja löytyykin. 
Retken aikana lapset oppivat 
tunnistamaan hurjan määrän 
lähialueensa kasveja: osman-

käämin, syysmaitiaisen, oja-
kärsämön ja kannusruohon. 
Metsän puolelta löytyy aina-
kin mustikkaa ja puolukkaa. 
Kasveja kaivetaan maasta juu-
rineen ja tuodaan tutkimusalus-
talle kaikkien tutkittaviksi. Kas-
vien ohella myös etanat ja muu-
rahaiset herättävät kiinnostusta.
– Kasviretki on erinomainen 

esimerkki siitä, kuinka kou-
lu käyttää lähialuetta ja koko 
Helsinkiä oppimisympäristönä, 
Erja Keränen kertoo. – Luonto-
retket ovat mitä suurimmas-
sa määrin uuden opetussuun-
nitelman mukaista oppimista. 
Ne herättävät lapsissa oppimi-
sen innon ja uteliaisuuden.

KuN tutkimusasema puretaan 
ja kuokat ja hanskat pakataan 
reppuihin, moni pieni tutkija ei 
malttaisi lähteä takaisin kou-
lulle. Ilo, innostus ja tutkimisen 
riemu näkyy oppilaissa. Lopuk-
si opettaja kysyy, kuinka moni 
kiinnostui kasveista ja tutki-
vasta työtavasta retken aikana. 
Vastaukseksi nousee 17 peuk-
kua – tästä asiasta koko luok-
ka on yksimielinen.

Teksti ja kuva:  
Jenni Turunen

Kouluvuosi alkoi sormet mullassa
Pihlajamäessä koululaisten on 
hyvä opiskella luonnossa.

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

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

Aurinkolan 3v. synttärit 
perinteisesti We Love Pihlis- 
päivänä 2.9. klo 11-15. 
Tervetuloa!

LuoNNoNVoIMIeN työn täydensivät nos-
turista käsin työskennelleet metsurit. Mo-
nelta vaahteran ystävältä jäi sydämenlyön-
ti väliin. Ihmeteltiin, oliko puun täydellinen 
silpominen välttämätöntä.

– Pahan repeämän takia puunhaara olisi 
voinut kaatua kävelyreitin päälle ja aiheut-
taa vaaratilanteen. Yhden haaran poistami-

nen saattaa altistaa jäljelle jääneet entistä 
pahemmin tuulen voimille, siksi päädyttiin 
kaikkien latvushaarojen poistamiseen, perus-
telee kaupungin puuasiantuntija Juha Raisio. 

– Nyt täytyy tarkastella onko puulla vielä 
arvoa monimuotoisuuden kotina esimerkik-
si hyönteisille ja sienille.

tuulen viemää
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Pihlajiston ala-asteen 

vieressä kasvanut 
vaahtera rauhoitettiin 

vuonna 1998, ja 
valittiin Helsingin 

kauneimmaksi 
vaahteraksi vuonna 

2000, kaupungin 
450-vuotisjuhlan 

kunniaksi.

Vankan tyven 
ympärys mitta on 
neljä metriä.
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Savelan viljelypalstat
Parasta kasvimaassa on kevään 
seuraaminen. Maa on vielä 
roudassa, kun toiveikkaasti 
istun multakokkare kädessä 
ja odotan tulppaanien 
nousemista. Toukokuu on 
raivoisaa luomisen aikaa ja 
loppukesä menee ihmetellen 
maan muuttumista.

Erityisluokanopettaja 
Johanna Tuononen 

Ajanvaraus: 09 387 2341  Nettiajanvaraus 24/7 
www.pihlajanhammas.fi  
Rapakiventie 10 F

HAMMASLÄÄKÄRIT
Lana Partonen
Martin Lemmini

ERIKOISHAMMAS-
TEKNIKKO
Ilkka Garaisi

Meiltä kaikki hammaslääkäri 
ja erikoishammasteknikko-
palvelut nopeasti ja joustavasti!
Tervetuloa hoitoon!

HAMMASTARKASTUS
+ KOKOLEUKA-
RÖNTGEN

85€ (norm.124€)

Lisää tietoa tarjouksista 
nettisivuillamme.

HAMMASKIVEN-
POISTO 
SUUHYGIENISTILLÄ

40-80€

heinäkuinen tuulenmyräkkä 
ei kunnioittanut Pihlajiston 
luonnon muistomerkin 
rauhoituskylttiä eikä helsingin 
kaunein vaahtera -titteliä 
murtaessaan halkeaman isojen 
runkohaarojen väliin. 
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LähIöASeMAN PALVeLut
CAFe LähIö avoinna aina Lähiksen 
aukioloaikoina. Tarjolla edulliset kahvit ja 
lämpimäiset mukavassa seurassa.

tIetoKoNeItA, ilmainen wifi-yhteys, sekä 
tietokoneen käytön opastusta. Kopiointi-, tulostus- 
ja skannauspalvelu pientä maksua vastaan. 
Viranomaisasioissa palvelut ovat maksuttomia.

MuSIIKKIhuoNeeSSA kosketinsoittimet ja 
kitaroita. Mahdollisuus saada myös soittotunteja 
ja musiikkiteorian opetusta! Tule juttelemaan 
musiikkiohjaajan kanssa.

oMPeLuKoNeItA ja saumuri: ota omat langat 
mukaan ja tule ompelemaan! Ammattiompelija 
avustaa.

LähIöASeMAN voi varata ilta- ja viikonloppu-
käyttöön tai kokouksiin. Tiedustelut: 09 3104 1010.

It-tuKI
Lähiöaseman IT-vastaavat opastavat kaikenikäisiä  
tietokoneiden käytön alkeissa ja vaativissakin 
tehtävissä. Apua saat arkipäivisin, oli ongelmasi 
sitten verkkopankin käyttö tai kuvan editoiminen. 
IT-vastaavat auttavat myös sähköisessä asioinnissa, 
hakemusten skannaamisessa ja kopioimisessa. 
Lisätietoja: 09 3104 1010.

SYKSYN VIIKKo-ohjeLMA
Maanantai
10–11 Jälkiviisaat
16.30–18.30 Pihliksen 
lauluryhmä

tiistai
11–12 Englannin 
keskusteluryhmä,  
alk. 3.10.
12–13 Ruotsin 
keskusteluryhmä
13–14 Ranskan 
keskusteluryhmä
12–13 Rumpuryhmä 
nuorisotalolla 
(Moreenitie 2),  
19.9. asti
12–15 Lasten ATK, 
tee myös läksyt
14–16 Avoin musa-
huone, tervetuloa 
jammailemaan!

Keskiviikko
9 – Leivänjako 
(saanti- ja kuljetus-
varauksella)
13–16 Sosiaali-
neuvonta

torstai
10–12 Karaoke
11–12 Englannin 
2. keskusteluryhmä
12–15 Kädentaitojen 
paja
13–14 Kirjallisuuspiiri 
joka kuukauden  
1. torstai

Perjantai
11–12 Musaklubi
12–13.15 Bingo!
12–15 Kuvataidekerho

Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3 A, 00710 Helsinki
ma klo 10–16, ti–to klo 9–16, pe klo 9–15

Pihlajamäen lähiöasema on 
mukana käynnistämässä 
Fattaluuta-toimintaa 
pohjoisen alueen 
asukastaloille tänä syksynä.

FAttALuutA on Stop Huumeille ry:n kou-
luttama vertaispalveluohjaaja, joka auttaa 
löytämään palveluihin ja tulee tarvittaes-
sa mukaan palvelukäynneille sekä auttaa 
lomakkeiden täytössä. Vuonna 2011 käyn-
nistynyt hanke sai alkunsa Stop Huumeil-
le ry:n asiakkailta, jotka kertoivat hanka-
luudesta asioida virastoissa ilman yhteis-
tä kieltä virkailijoiden kanssa.

– Asiakkaat ja vertaiset ovat olleet tii-
viisti mukana projektin suunnittelussa ja 

toteutuksessa, lisäksi mukana ovat olleet 
virastojen ammattilaiset, Fattaluuta-toi-
minnan projektisuunnittelija Raisa Sara-
niemi kuvailee.

FAttALuudAt toimivat sekä virastojen 
asiakkaiden että henkilökunnan tukena. 
Samalla vertaispalveluohjaajat saavat 
myös keinoja parantaa omaa elämänhal-
lintaansa ja virastoasiointia.
– Fattaluudat ja asiakkaat löytävät toi-

sensa erilaisia väyliä pitkin. Kohtaamiset 
voivat tapahtua Kelan ja sote-viraston 
palvelupisteissä; lisäksi pohjoisen alueen 
asukastalot käynnistävät toiminnan syk-
syn aikana. Fattaluudat tarjoavat ajanta-
saista tietoa palveluista sekä vertaistukea, 
ja yhdistelmä toimii erinomaisesti asiak-
kaan apuna. Virastoasioinnissa auttamisen 

lisäksi fattaluutien kanssa voi keskustella 
muistakin asioista, kuten päihdehoitoon 
hakeutumisesta ja asunnottomuudesta.

– KouLutuS antoi minulle valtavasti li-
sätietoa omista oikeuksistani, vastuista-
ni ja velvoitteistani. Kykenen nykyään hoi-
tamaan omat virastoasiani täsmällisesti ja 
auttamaan muita saamaan asiansa eteen-
päin. Toiminta saa minut kokemaan itseni 
hyödylliseksi, kommentoi koulutettu fat-
taluuta Janne.

Pihlajamäen lähiöaseman fattaluuta on 
tavoitettavissa syksyn aikana, lisätietoja 
saa Satu Punjulta.

Pihlajamäen lähiöasema

Fattaluuta jelppii eteenpäin

Kuva: Sanni Kiili

Lähiöasema on Pihliksen tapahtuma- ja kohtaamispaikka, josta löytyy mukavan seuran ja ohjatun harrastetoiminnan 
lisäksi myös apua ja ratkaisuja monenmoisiin arkipäivän haasteisiin.

Ihminen on osa luontoa ja siitä 
täysin riippuvainen.

LuoNto virkistää ja rentouttaa, auttaa 
stressistä toipumiseen ja parantaa kes-
kittymiskykyä.

Viime aikoina on alettu saamaan tut-
kimustietoa myös siitä, miten luonnosta 
saatavat mikrobit suojaavat terveyttäm-
me. Tutkijat suosittelevat päivittäistä kon-

taktia luontoon riittävän mikrobialtistuk-
sen saamiseksi.

Kaupungistumisen myötä monella lap-
sella ei ole enää mummolaa maalla. Mo-
nessa perheessä ei retkeillä vapaa-aika-
na luonnossa. Jos Pokémon Go ei kiinnos-
ta, niin lisääntynyttä ruutuaikaa kulute-
taan lähinnä sisätiloissa. Jotta kaupunki-
laislapsi saa luonnon mikrobeja iholle ja 
kehon sisälle, tarvitaan luontoa riittäväs-
ti arkiympäristöön.

Sosiaaliohjaaja 
Satu Punju 
09 3106 2575 
satu.punju@hel.fi

Tilavaraukset ja lisätietoja: 09 3104 1010

pihlajamaen.lahioasema@hel.fi
www.pihlajamaki.info > Lähiöasema
Facebook: Pihlajamäen lähiöasema ja aluetyö

Luonto on kova juttu

Pihlajamäen 
Vuolukiven-
puistossa on 
paikoin erämaa-
tunnelmaa.

Etenkin metsäluonnon on todettu tar-
joavan monipuolista mikrobialtistusta. Jo-
kaisella kaupunkilaisella pitäisi olla lähi-
metsä, johon on helppo mennä ja jossa vii-
vytään säännöllisesti ja toistuvasti. 

Rakentamispaineet 
uhkaavat viheralueita
Kiistämättömänä tosiasiana pidetään, 
että ihmiset haluavat urbaania asumista. 
Helsinki vastaa huutoon kaavoittamalla 
viheralueita rakennusmaaksi. Uusi yleis-
kaava tarjoaa mahdollisuuden nakertaa 
lähimetsiä lähes kaikkialta Helsingistä – 
näin myös Pihlajamäessä. Asukasluvun 
kasvaessa jäljelle jäävät viheralueet jou-
tuvat myös entistä kovemmalle kulutuk-
selle.

Kiinteä yhteys luontoon on ihmisen ter-
veyden perusta. Kaupungin päättäjien ja 
virkamiesten toivoisi toimivan niin, että 
rakentamista kaavoitettaisiin jo rakenne-
tuille alueille, ja Helsingin metsä- ja ranta-
luonto säilyisi. Kaupungin tehtävä kun on 
paitsi kaavoittaa asuntoja uusille helsinki-
läisille, myös huolehtia nykyisten ja tulevi-
en helsinkiläisten hyvinvoinnista.

Teksti ja kuva: Milja Parviainen


