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Pihlajamäen nuorisotalolla
perjantaina 8.12. kello 17–19.30

Moreenitie 2

Puurotarjoilu kello 17 alkaen – niin kauan kuin puuroa riittää

Puurojuhlan järjestävät: Pihlajamäen lähiöasema, 
Pihlajamäen nuorisotalo, Pihlajamäen kirkko, 

Pihlajamäki-seura, Lions Club Pihlajamäki,
Pihlajamäki–Pihlajiston eläkeläiset ja

MLL Pihlajamäki

Kuva: Jenni Turunen

Ohjelmassa pipareiden leivontaa ja jouluaskartelua, yhteislaulua,
Joulupukin vierailu, Pihlajamäki100-valokuvanäyttely,
Suomi100-kakkutarjoilu, glögiä sekä paljon musiikkiesityksiä.
Tervetuloa nauttimaan joulutunnelmasta koko perheen voimin!
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Hanna Kimari tekee grafiikkavedosta koko 
koulun Suomi-aiheiseen taidenäyttelyyn.

Nelosluokkalaiset kuvaavat vanhoja mainoksia uusina tulkintoina. Ali Ali esittää 
Irwin Goodmania Jenkki-purkan mainoksessa.
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Pihlajamäki.info ilmestyi 
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:
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Ulla Artte 
Pihlajamäki-seuran puheenjohtaja

Yhdessä parasta arkea ja 
juhlaa Pihlajamäkeen
HiEnO maamme Suomi täyttää 100 vuotta. Se on 
kunnioitettava ikä. Tuttavapiirissä ei pahemmin 
tuonikäistä porukkaa ole. Tasa-arvoinen ja oikeuden-
mukainen yhteiskunta ovat arvoja, joista kannattaa 
pitää kiinni tulevaisuudessakin.

Gallupissa kysyimme pihlisläisten itsenäisyys-
päivän perinteistä. Ystävien seura ja Linnan juhlat 
toistuivat kaikissa vastauksissa.

YSTäviEn seuraa ja juhlatunnelmaa ilman pönötystä 
on tarjolla myös perinteisessä Pihlajamäen Puurojuh-
lassa perjantaina 8.12. kello 17 alkaen Pihlajamäen 
nuorisotalolla. Suomi100-juhlavuoden teema on 
yhdessä, mikä kuvaakin loistavasti Puurojuhlaa: juhla 
sekä tehdään yhdessä alueen toimijoiden kesken että 
vietetään yhdessä – lämpimästi tervetuloa!

MaaiLMa muuttuu. Satavuotiaan Suomen 
55-vuotiaassa Pihlajamäessä viidennes asukkaista 
on ulkomaalaistaustaisia. Kuten Pihlajamäen kirkon 
diakonissa Helena Pietinen toteaa: maailma on tullut 
tänne.

aLuEEMME kouluissa puhutaan kymmeniä eri äidin-
kieliä, ja alakoulun jutussa päästään kurkistamaan 
oman äidinkielen opetukseen, jota annetaan viron, 
venäjän ja somalin kielissä.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ylläpitää 
monikulttuurista toimintakeskusta Graniittitiellä. 
Maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan muun 
muassa RelaClub-vertaisryhmässä, jossa keskustelu-
kielenä on suomi.

Avoin vuorovaikutus tukee kotoutumista. Kun 
jokainen ottaa toinen toisensa huomioon ja kun 
osaamme olla kohteliaita toisillemme, lisäämme 
kaikkien hyvinvointia ja ehkäisemme syrjäytymistä ja 
eriarvoisuutta.

PiHLaJaMäKi-SEuRa pitää alueen asukkaiden 
puolta ja pyrkii huolehtimaan siitä, että kaikkien 
asukkaiden ääni kuuluu. Seuran toiminta perustuu 
täysin vapaaehtoisuuteen. Tervetuloa mukaan 
antamaan oma panoksesi entistä ehomman Pihliksen 
puolesta! Seuran toimintaa voi myös tukea liitty-
mällä jäseneksi sähköpostitse pihlajamakiseura@
gmail.com. Jäsenmaksu on 10 euroa.

PiHLaJaMäKi-SEuRa toivottaa kaikille juhlavaa ja 
iloista itsenäisyyspäivää, riemukasta ja rauhallista 
joulua sekä onnea ja menestystä vuodelle 2018.

Laita kalenteriin: 1.9.2018
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PiHLaJaMäEn kyläjuhla tuo kaupunginosan täyteen 
isoja ja pieniä tapahtumia aina syyskuun ensimmäisenä 
lauantaina, aamusta yöhön. Tänä vuonna ruokatori 
pullisteli luomu-, lähi- ja katuruokaa, aamukahvikonsertti 
tunnelmoi satavuotiaan Suomen sävelissä, puistopiknikillä 
soi blues, kattoterassilta aukenivat näköalat Helsinkiin, 
lasten puistojuhla oli yhtä sirkusta, valovanneshow 
häikäisi pimenevässä yössä, kesäyön jamit kutsuivat lavalle 
aamuyöhön asti…

MuTTa mitä tapahtuu vuonna 2018? Sekä ideoita että 
tekijöitä kyläjuhlaan kannattaa alkaa jo vinkata tapahtuman 
tuottaja Päivi Seikkulalle, päivi.seikkula@gmail.com.

Suomen satavuotisjuhlat 
kestävät Pihlajamäen 
ala-asteella monta päivää. 
Luvassa on juhlanäytöksen 
lisäksi kuvataidetta ja 
tanssia.

SYYSLOMan jälkeen lukujärjestyksiin on 
tullut jännittäviä muutoksia: on tanssi-
harjoituksia, taidepajoja ja mainoskuvauk-
sia. Koko koulu valmistautuu joulukuun 
alussa pidettäviin monipäiväisiin juhliin, 
joissa jokainen oppilas antaa oman pa-
noksensa satavuotiaan Suomen juhlis-
tamiseen.

Grafiikkaa Suomen 
luonnosta ja Kalevalasta
Juhlatunnelmaa on ilmassa jo marras-
kuisena aamuna, kun kolmasluokkalaiset 
taiteilevat press print -grafiikkaa aihee-
naan syötävät metsänantimet. Painole-
vylle kaiverretaan mansikoita, mustikoi-
ta ja sieniä. Kun ääriviivat on kaiverrettu, 
pinnalle levitetään maalia. Levyn päälle 
painetaan paperi, ja lopputuloksena on 
upeita grafiikkavedoksia.

– Grafiikka on pikkutarkkaa työtä, oh-
jeistaa opettaja Elisa Penttinen. – Viiva 
on tärkeä! Väriä on levitettävä tasaisesti 
ja paperi on pidettävä tiukasti levyn päällä.

Lapset tietävät, että vedoksista kootaan 
näyttely Suomi 100 -juhlien yhtey teen, jo-
ten töitä tehdään keskittyneesti. Vedokset 
kehystetään, numeroidaan ja nimetään, 
aivan kuten oikeat grafiikkatyöt.

Kaikki koulun oppilaat tekevät oman 
grafiikkatyön. Aiheet liittyvät Suomen 
luontoon – metsään, kasveihin ja Itäme-
reen – tai Kalevalaan.

Neloset tanssivat ja
kuvaavat videoita
Nelosluokkalaiset kuvaavat juhlaa varten 
suomalaisia mainosvideoita 1960–70-lu-
vuilta. Videoissa on nostalgisia tunnel-
mia Fazerin, Finnairin ja Sisun mainok-
sista sekä legendaarisia hahmoja Vesa-
Matti Loirista Irwin Goodmaniin oppi-
laiden esittäminä.

Nelosilla on marraskuun lopussa myös 
perinteiset itsenäisyystanssiaiset Finlan-
dia-talossa, joita varten harjoitellaan ah-
kerasti. Kehruuvalssi ja letkajenkka soivat 
kaikilla liikuntatunneilla, toisinaan jopa 
välitunneilla.

Tanssijat esiintyvät koulun muille op-
pilaille maanantaina 4.12. Koko päivä on 
omistettu tansseille, ja se aloitetaan juh-
lavasti yhteisellä lipunnostolla.

Ikimuistoinen juhla
Varsinainen itsenäisyysjuhla pidetään 
lauantaina 2.12. koulun juhlasalissa. Juh-
laesityksen punaisena lankana on Suomi-
neidon elämänkaari. Esityksessä matka-
taan itsenäisen Suomen historian halki 
ja nähdään tanssi-, musiikki- ja videoesi-
tyksiä vuosikymmenten varrelta.

– Suomen juhlavuotta vietetään niin pe-
rusteellisesti ja monella eri tavalla, että 
koulumme oppilaat tulevat varmasti 
muistamaan tämän tärkeän vuoden, iloit-
see rehtori Susanna Saari.

Suomi 100 vuotta -juhlat Pihlajamäen 
ala-asteella lauantaina 2.12. klo 9.15 
ja 12. Aamujuhla on jo täyteenvarattu, 
mutta klo 12:n juhlaan voi kysyä 
vapaita paikkoja koulun väeltä. 
Samalla on mahdollista tutustua 
grafiikkanäyttelyyn ja muihin syksyn 
kuvataidetöihin. Tervetuloa!

Teksti ja kuvat: Jenni Turunen

Suomea juhlitaan 
tanssien ja taiteillen
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i lma on täynnä savua. Intensiivi-
nen, espanjalaishenkinen musiikki 
kaikuu seinissä. Kengänkorot na-

puttavat rytmikkäästi lattiaa. Menos-
sa on peruskoulun kahdeksasluokka-
laisille suunnattu KILL Carmen -esitys 

Helsingin Cirkossa. Esitys yh-
distää omaperäisellä tavalla 
flamencokitaralla soitettua 
espanjalaista musiikkia, 
suomalaista kansanmu-
siikkia ja tanssia. Yleisö 
tuijottaa keskittynein 
ilmein lavalle. Esityksen 

jälkeen nuori yleisö poistuu miette-
liäänä paikoiltaan ja palaa takaisin 
koulun penkille. Oppitunnilla moni-
en suusta kuulee, että esitys on ollut 
kiehtova, jännittävä ja omaperäinen – 
monelle nuorelle ensimmäinen ja ai-
van uudenlainen taide-elämys, jota on 
vaikea pukea sanoiksi.

KiLL Carmen -esitys on osa Suomen 
lastenkulttuurikeskusten liiton han-
ketta nimeltä Taidetestaajat. Hanket-
ta rahoittavat Suomen Kulttuurirahas-
to sekä Svenska Kulturfonden.

– Hankkeen tavoitteena on madaltaa 
nuorten kynnystä lähteä taiteen pariin 
ja tarjota heille aivan uudenlaisia koke-
muksia. Taidetestaajiin osallistuminen 
tarjoaa nuorelle mahdollisuuden kokea, 
arvioida ja analysoida taidetta. Hank-
keeseen osallistuvat taiteilijat saavat 
puolestaan nuorelta yleisöltä suoraa 
palautetta, jonka avulla voidaan jat-
kossa paremmin suunnitella ja kohdis-
taa esityksiä nuorille, Helsingin Uuden 
yhteiskoulun apulaisrehtori Asta Kiis-
ki kertoo.

Elina Koponen

KiLL Carmen on kiehtova 
taiteidenvälinen esitys

Kuva: Kim Laine

Compañía Kaari & Roni Martinin KILL Carmenin jälkeen Huikan 
kasien taidetestaukseen pääsee Lahden kaupunginteatterin 
Täällä Pohjantähden alla -esitys toukokuussa.

sissa pitämässä hartaushetkiä ja pe-
rehdyttää seurakunnan vapaaehtois-
työntekijöitä. Osaavia ja innostuneita 
vapaaehtoisia on saatu muun muassa 
vetämään suomen kielen keskustelu-
ryhmiä maahanmuuttajille.

Monikulttuurisuus 
on arkipäivää
Helsingin seurakunnissa on messuja ja 
muuta toimintaa myös viroksi, venä-
jäksi, englanniksi, arabiaksi ja kiinaksi.

– On tärkeää, että ihminen saa käyt-
tää äidinkieltään, ja kielen kautta 
oma kulttuuri säilyy osana identiteet-
tiä myös uudessa asuinmaassa, Hele-
na toteaa.

Pihlajamäessä tuetaan suomenkon-
golaisia kristittyjä tarjoamalla tila vii-
koittaista kokoontumista varten kirkon 
alakerrasta. Vastavuoroisesti kongolai-
set osallistuvat pari kertaa vuodessa 
monikulttuurisen messun toteutukseen. 
Tällöin messu tulkataan ranskan, lin-
galan ja suomen kielillä.

– Yhteisen ruokapöydän ääreen on 
aina mukava kokoontua. Järjestäm-
me kirkolla Monikuttuuristen perhei-
den Makuretkiä, joissa valmistetaan 
suomalaista ruokaa ja nautitaan yh-
dessäolosta. Kansainvälisille nyyttäreil-
le taas tuodaan pöytään jotain syötä-
vää ja halutessaan voi esittää ohjelma-
numeron omasta kulttuuristaan. Per-
heille on tarjolla myös monikulttuurisia 
retkiä ja leirejä, Helena kertoo.

Helena ohjaa kansainvälisiä diako-
niaopiskelijoita, jotka tulevat työhar-
joitteluun Malmin seurakuntaan. Lisäk-

si hän organisoi yhdessä toisten työto-
verien kanssa sekä työntekijöille että 
seurakuntalaisille ajankohtaista kou-
lutusta monikulttuurisuuteen liitty-
en. Aiheina ovat olleet muun muas-
sa islam, rasismi ja kirkko turvapaik-
kana -ohjeistus.

Turvapaikanhakijoiden karu todelli-
suus on koskettanut Helenaa:

– Helpotukseen siitä, että on itse sel-
viytynyt hengenvaarasta sisältyy huoli 
kotimaahan jääneestä perheestä. Mie-
lekkään tekemisen puute vaivaa myös 
usein: kaikki turvapaikanhakijat halu-
aisivat tehdä työtä.

EväiTä kansainvälisyystyöhön Hele-
nalle on kertynyt maailmalta. Hän työs-
kenteli Suomen Lähetysseuran palve-
luksessa vuodesta 1986 kolme vuot-
ta Nepalissa kylien kehittämistyössä. 
Tuon toimen saadakseen sairaanhoi-

Pihlajamäen kirkon diakoniatyöntekijä Helena Pietisen 
työpäivä Malmin seurakunnassa vierähtää isolta 
osalta monikulttuurisuustyön parissa.

”Maailma on tullut tänne!”
töIssä PIhlajamäessä

– TYöHöni kuuluu auttaa ihmisiä hä-
dässä. En ole sosiaaliviranomainen, 
vaan roolini on kuunteleva ja neuvo-
va. Annan kriisiapua ja ohjaan eteen-
päin. Teen myös pyynnöstä kotikäynte-
jä, kun ihminen on niin heikossa kun-
nossa ettei pysty lähtemään kotoaan, 
Helena Pietinen kertoo.

Keskiviikkoisin Helena ohjaa eläke-
läisten iltapäivää kirkolla. Kahvittelun 
lomassa on pientä ohjelmaa, vaikkapa 
vierailijoiden esityksiä mielenkiintoisis-
ta teemoista. Tiistaisin kirkolla jaetaan 
lahjoitusleipää ja torstaisin tarjoillaan 
työttömille ja eläkeläisille edullista ko-
tiruokaa.

Helena käy myös vanhusten laitok-

– Kun elämässä on vaikeaa, 
avun hakemista ei kannata 
epäröidä, diakonissa 
Helena Pietinen rohkaisee. 
Kirkon diakoniatyöstä voi 
varata oman keskusteluajan 
elämän solmujen selvittelyyn.

taja-diakonissan piti erikoistua tervey-
denhoitajaksi. Vuonna 1992 oli vuoros-
sa ranskan kielen opinnot Marseillessa, 
jonka perään Helena teki kolme vuotta 
sosiaalidiakoniatyötä pohjois-afrikka-
laisten ja suomalaisten siirtolaisten pa-
rissa. Vuodet ulkomailla olivat antoisia, 
mutta kaukokaipuu ei paina:
– Eihän minun tarvitse enää läh-

teä maailmalle, kun maailma on tul-
lut tänne!

Maailma on Helenalle läsnä myös 
siviilissä: 17 kummilapsesta moni on 
uussuomalainen, nuorimmaiset 3- ja 
2-vuotiaat suomenkongolainen ja 

-ghanalainen.

Yhteistyössä on voimaa
Monikulttuurisuustyö Malmin seura-
kunnassa tukee alueella asuvien ulko-
maalaistaustaisten kotoutumista.
– Haluamme edistää maahanmuutta-

jien ja kantaväestön hyvää rinnakkais-
eloa ja aitoa yhteyttä. Molemmat voisi-
vat kyllä olla vähän rohkeampia vuoro-
vaikutuksessa, Helena vinkkaa.

Kirkkojen välinen yhteistyö on tär-
keää, sillä kaikki maahanmuuttaja-
kristityt eivät ole luterilaisia. Myös 
uskontojen välistä dialogia tarvitaan. 
Malmin seurakunnan alueella järjes-
tetään tapaamisia, joissa tutustutaan 
eri uskontojen paikkoihin ja tapoihin.

– Pihlajamäessä teemme hyvää ja tii-
vistä yhteistyötä Lähiöaseman kanssa. 
Olemme myös mukana yhteisissä ta-
pahtumissa muiden paikallisten toimi-
joiden rinnalla. Yhdessä tekeminen on 
hauskaa, ja voimia yhdistämällä saa-
daan paljon enemmän aikaan, Hele-
na iloitsee.

Teksti ja kuva: Milja Parviainen
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KaKSivuOTiSEn R.E.S.P.E.C.T.-projek-
tin aiheena on kiusaamisen ehkäisemi-
nen, kiusaamistapausten selvittäminen 
ja erilaisuuden hyväksyminen sekä eri-
laisten oppijoiden huomioiminen ope-
tuksessa.

– Huikan yhdeksäsluokkalaiset tuki-
oppilaat dramatisoivat vieraille kiu-
saamisen vastaista KiVa Koulu -ohjel-
maa, kiusaamistapausta ja sen selvit-
telyä sekä vastailivat vieraiden kysy-
myksiin, kasvatusohjaaja Johanna Saa-
rinen kertoo.

Eurooppalaisiin kumppaneihin teki 
vaikutuksen varsinkin oppilaiden hyvä 
kielitaito ja suomalainen tasokas ja ta-
sa-arvoinen koulusysteemi. Yhdessä 
pohdittiin, miten saadaan vähennet-
tyä syrjintää ja kiusaamista ja lisättyä 
suvaitsevaisuutta ja kunnioitusta tois-

ten työtä kohtaan. Näiden pohdinto-
jen pohjalta tehdään myöhemmin eril-
liset ohjeistukset kaikkiin yhteistyökou-
luihin ja seurataan tavoitteiden toteu-
tumista.

Kumppanuushankkeen aikana myös 

HUYK:n opettajia ja oppilaita vierai-
lee yhteistyökouluissa, joissa jaetaan 
ideoita ja tuntisuunnitelmia eri oppi-
aineissa toteutettavaksi ja kommentoi-
tavaksi. Samalla parannetaan kielitai-
toa, tutustutaan erilaisiin kulttuurei-

Kansainvälisellä yhteistyöllä stoppi koulukiusaamiselle

Kreikkalaiset Erasmus-vieraat 
Emilia Siakoveli ja Vassilis Fertakis 
ihastuivat Suomen vihreyteen, 
hyvään infrastruktuuriin ja 
Helsingin Uuden yhteiskoulun 
ystävälliseen ilmapiiriin.

Kuva: Erja Rantanen

Helsingin uuden yhteiskoulun syksyä elävöitti Eu:n rahoittaman Erasmus-hankkeen innokkaat 
opettajavieraat Espanjan Kanariansaarilta, Saksasta, Puolasta, islannista ja Kreikasta.

Kymmenien kielten koulu

Viron kielen opettaja Annika Kuuse 
neuvoo Steveri Aasnaa ja Alende 
Ploompuuta tehtävissä.

– Äidinkieli on ajattelun ja sydämen 
kieli. Jokaisella on perusoikeus oppia 
omaa äidinkieltään ja tuntea omaa 
kulttuuriaan, korostaa somalin kielen 
opettaja Hamdi Abdalla. Viron kielen 
opettaja Annika Kuuse pitää tärkeä-
nä oman äidinkielen oppimista myös 
identiteetin rakentumisen kannalta. 

– Lapset kysyvät joskus, miksi äidinkie-
len tunneilla pitää käydä. Keskustel-
len löydämme yleensä ne syyt, miksi 
äidinkielen hyvä osaaminen on tärkeää.

Oman äidinkielen opettajat tekevät 
yhteistyötä perheiden kanssa. He aut-
tavat perheitä suomalaisen koulutus-

järjestelmän ymmärtämisessä ja lasten 
koulunkäynnin tukemisessa. Vanhem-
mat taas kannustavat usein lapsiaan 
oman äidinkielen oppimiseen.

– Vanhemmat ovat mukana lapsen äi-
dinkielen opiskelussa hankkimalla kir-
joja, auttamalla läksyissä tai osallis-
tumalla kulttuuritapahtumiin. Asen-
ne omaa äidinkieltä kohtaan opitaan 
pääasiassa kotona, Annika Kuuse ko-
rostaa.

Mikä lintu on babukaaya?
Kun vironkieliset ovat siirtyneet sa-
nanselityspeliin, viereisessä luokassa 

16 somalinkielistä oppilasta opiskelee 
lintuja ja muita siivekkäitä somali äi-
dinkielenä -tunnilla.

– Aloitamme tunnit aina evästauolla, 
sillä päivästä tulee pitkä ainakin pie-
nimmille oppilaille, Hamdi Abdalla ker-
too. Ohjelmassa on ristikkotehtäviä, lu-
etunymmärtämistä ja sanelua. Luokan 
täyttää iloinen somalinkielinen pulina.

– Babukaaya – sehän on melkein 
sama sana suomeksi! iloitsee eräs in-
nokas äidinkielen opiskelija. 

Teksti ja kuvat: Jenni Turunen

Puhutko wolofia 
tai albaniaa? 
Pihlajamäen ala-
asteella puhutaan 
niitä ja 28 muuta 
äidinkieltä.

iLTaPäivä on jo pitkällä, mutta luo-
kassa istuu 11 ahkeraa oppilasta äi-
dinkielen tunnilla. Tehtävänä on lukea 
teksti ritareista ja vastata kysymyksiin. 
Oppilaat ovat 7–13-vuotiaita, ja osa 
heistä tulee oppitunnille toisista kou-
luista. Yhteistä heille on se, että kaik-
ki puhuvat äidinkielenään viroa. Me-
neillään on viro äidinkielenä -oppitun-
ti, joka on osallistujille vapaaehtoinen.

Pihlajamäessä opitaan 
viroa, venäjää ja somalia
Pihlajamäen oppilaat puhuvat suomen 
lisäksi noin kolmeakymmentä eri äi-
dinkieltä, mm. lingalaa, espanjaa ja 
amharaa.

Helsingin kaupunki tarjoaa vapaa-
ehtoista oman äidinkielen opetusta yli 
neljässäkymmenessä kielessä lapsille, 
joilla on jokin muu äidinkieli kuin suo-
mi tai ruotsi. Näistä kolmea – venäjää, 
viroa ja somalia – opetetaan Pihlaja-
mäen ala-asteella. Muiden kielten pu-
hujat käyvät äidinkielen tunneilla eri 
kouluissa ympäri Helsinkiä.

Osa kielistä on Suomessa pieniä kie-
liryhmiä, joille ei ole mahdollista jär-
jestää oman äidinkielen opetusta. Ryh-
män perustamiseen tarvitaan vähin-
tään kahdeksan oppilasta.

Uusi opetussuunnitelma 
kannustaa oman äidinkielen 
oppimiseen
Uusi opetussuunnitelma edellyttää 
koululta kielitietoista opetusta. Ope-
tussuunnitelmaan on kirjattu, että op-
pilaita rohkaistaan käyttämään omia 
kieliään monipuolisesti koulun toi-
minnassa.

hin ja opitaan kansainvälisyyttä käy-
tännön tasolla.

Projektin puitteissa on vierailtu jo 
Islannissa ja Puolassa, ja marraskuus-
sa suunnattiin Saksaan. Islannissa tu-
tustuttiin sosiaalisia taitoja kehittä-

vään ART-menetelmään, joka on käy-
tössä laajalti myös Suomessa. Puolas-
sa tehtiin paikallisen opettajan johdolla 
oppilaiden kanssa näytelmä, joka kertoi 
erään tarinan koulukiusaamisen seu-
rauksista.

HUYK:n kansainvälisyystiimin blo-
gista, www.uykinternational.wordpress.
com, voi lukea projektin edistymises-
tä. Blogissa on myös juttuja koulun ai-
emmista kansainvälisistä hankkeista.

Jaana Auer

Isxaq Hamud, Naailah Mire ja Abdulahi Mire opiskelevat lintuja somalin kielen tunnilla.
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Mikä “himmeli” ja “roikkuu” missä? Lähetä vastauksesi 8.12. 
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.

kuva-arvoItus

Mikä 
ja missä?

Eväitä kotoutumiseen
Kuvat: SVK

Graniitissa on sekä maksullisia että maksuttomia ohjattuja liikuntaryhmiä 
lapsille ja nuorille. Pöytätennistä treenataan sekä harraste- että kilpatasolla.

Graniittitie 9, Pihlajamäki

EasySport-pingis
Kaikille alakoululaisille avoin 
ja maksuton pingistunti, ei 
ennakkoilmoittautumista. 
Järjestää Helsingin kaupungin 
liikuntapalvelut yhteistyössä 
Maunulan Spinni ry:n kanssa. 
Syksyn viimeiset tunnit pe 
15.12. Kevätkausi käynnistyy 
ma 8.1. Tunnit maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 17–18 ja 
perjantaisin klo 16–17. 
www.easysport.fi

Tule mukaan kehittämään 
toimintaa!
Monikulttuurisessa Graniitti-
toimintakeskuksessa otetaan 
mielellään vastaan uusia ideoita 
toiminnan kehittämiseksi ja 
monipuolistamiseksi. Uudet 
vapaaehtoiset ovat erittäin 
tervetulleita ohjaamaan ja 
avustamaan! 

Lisätietoja: Olga Liukkonen, 
svkeskus@gmail.com

MOniKuLTTuuRinEn 
TOiMinTaKESKuS 
GRaniiTTi

Graniitissa järjestetään maahanmuuttajien työllistymistä edistävää 
koulutusta ja verkostoidutaan.

KOKEvaTKO Suomessa asuvat venä-
jänkieliset syrjintää?

– Kyllä kokevat, Olga Liukkonen huo-
kaa. – Suomalaiset ovat sitkeän ennak-
koluuloisia venäläisiä kohtaan, siihen 
ei tunnu mitkään vuosikymmenet aut-
tavan.

Yllättävästi asiat eivät ole paremmin 
nuoremmankaan sukupolven kohdal-
la: puolet venäjänkielisistä koululaisis-
ta kertoo järjestön tekemässä kyselys-
sä kokevansa päivittäin syrjintää äidin-
kielensä puhumisen vuoksi.
– On ristiriitaista, että tänä yksilölli-

syyttä korostavana aikana se, että 
omaa eri äidinkielen kuin valtaväestön 
iso massa onkin sitten jotenkin ihmi-
sen arvoa alentavaa, Petri Öhman to-
teaa.

KanTaSuOMaLaiSET ajattelevat 
usein, että uussuomalaiset haluavat 
sulkeutua omaan joukkoonsa.

– Todellisuudessa asia on päinvastoin. 
Suurin osa maahanmuuttajista arvos-
taa avoimuutta ja kaipaa kanssakäy-
mistä valtaväestön kanssa, Öhman ker-
too.

Olga Liukkosella on toive:
– Eikä sen aina tarvitsisi olla niin päin, 

että odotetaan maahanmuuttajien lä-
hestyvän kantaväestöä vaan toivoi-
simme, että myös suomalaiset tulisi-
vat meidän luo. Silloin he huomaisivat 
pian, että me venäjänkielisetkin olem-
me ihan tavallisia ihmisiä.

Pihlajamäessä on helppoa tutus-
tua ruohonjuuritasolla monikulttuu-
risuuteen: Graniittiin ovat kaikki ter-
vetulleita.

Milja Parviainen

Monikulttuurinen 
toimintakeskus Graniitti 
Pihlajamäessä tukee 
maahanmuuttajien 
sopeutumista suomalaiseen 
yhteiskuntaan sekä 
oman kielen ja kulttuurin 
säilymistä.

GalluP

Tällä kertaa kysyimme, miten 
Pihlajamäessä vietetään itsenäisyyspäivää.
1 Miten aiot viettää Suomen 100-vuotis-

juhlapäivää 6.12.? 
2 Millaisia itsenäisyyspäivän perinteitä sinulla ja 

perheelläsi on?

Janne Mikkonen
46 v
1 Juhlistamme Suomen 
100-vuotisjuhlapäivää ystäväpiirissä, 
suomalaisista raaka-aineista 
valmistetun illallisen parissa: 
mustatorvisienikeittoa, hirvipaistia, 
punajuuria, jälkiruokaa karpaloista ja 
mustikoista jne.  

2 Itsenäisyyspäivänä on perinteisesti poltettu sinivalkoisia 
kynttilöitä ja katsottu televisiosta Linnan juhlat. Tämä perinne 
on seurannut minua lapsuuden kodistani tähän päivään. 
Veteraanien iltahuuto ja Evakon laulu koskettavat aina. 

Jaana veronika Kuittinen
36 v

1 Työn parissa. Olen maskeeraaja-
meikkaaja ja teen Linnan juhlien 
vieraille meikkejä ja kampauksia. 
Itsenäisyyspäivän työpäivässä on 
oma tunnelmansa. Pukeudun itsekin 
juhlavammin ja koristelen Töölön työhuoneeni 
kynttilöin. Linnan ensikertalaisilla on usein positiivinen 
jännitys päällä, ja he saavat rohkaisua kauniista, huolitellusta 
lookista.  
 
2 Ystäväporukan kesken on perinteenä kokoontua 
kilistelemään Suomelle ja katsomaan Linnan tv-lähetystä. 
Illanvietto riippuu aina työaikatauluistani. Jos työt venyvät 
myöhäiseen, saatan suunnistaa kotisohvalle perheen 
kainaloon. Hienoa myös, että oma neljäsluokkalaiseni pääsee 
Finlandia-talolle pormestarin perinteiseen juhlaan.

Outi Kostet
64 v
1 Nostan maljan Suomelle veljeni 
perheen luona Marmoritiellä. 
Syömme juhlaillallista ja totta 
kai seuraamme Linnan juhlia 
televisiosta. 

2 Lapsena 60-luvulla minulla oli 
tapana kiertää kaverini kanssa Pihlajamäen 
kadut ja kujat katsomassa ikkunoilla loistavia kynttilöitä. 
Minusta tuntuu, että aina sateli hiljakseen lunta. Linnan juhlia 
seurattiin silloinkin televisiosta, itsekin ykkösiin pukeutuneina. 
Meidän talon väkeä vilahti juhlissa useana vuonna.

Kuva: Milja Parviainen

KuRKKaan uteliaana remontoidun 
monitoimisalin ovesta. Kymmenisen 
nuorta on lattialla selällään jalat viis-
tosti ilmassa. Toisesta huoneesta kuu-
luu helposti tunnistettava ääni: pingis-
pallon rytmikäs napsahtelu pelipöydäl-
lä. Nuorten vatsalihastreeni tuntuu jat-
kuvan ikuisuuden.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjär-
jestö ry:n (SVK) Olga Liukkonen pyörit-
tää keskuksen toimintaa. Kerron olleeni 
autuaan tietämätön siitä, että päivit-
täisen kävelyreittini varrella Graniitti-
tiellä on vuoden verran ollut monikult-
tuurinen toimintakeskus. Olga nyökkää.

– Koordinoimme toimintaa vapaa-
ehtoistyönä. Meillä on niin kovin pie-
net resurssit mainostaa toimintaamme.

Pois neljän seinän sisältä
Graniitin kävijöissä on tietysti paljon 
pihlisläisiä, mutta vertaistukea tullaan 
saamaan Vantaaltakin asti.

– Maahanmuuttajalle on todella tär-
keää osallistua johonkin toimintaan 
kodin ulkopuolella. Yksin jäävän vaa-
rana on syrjäytyminen, Olga Liukkonen 
painottaa.

SVK:n käynnistämässä ja ylläpitä-
mässä toimintakeskuksessa järjeste-
tään päivittäin monikulttuurista ja mo-
nipuolista ohjelmaa sekä lapsille että 
aikuisille. Suurin osa toiminnasta on 
vapaaehtoisten vetämää.
– Erilaisia liikuntaryhmiä on mon-

ta: meillä voi harrastaa muun muas-
sa paritanssia, ja lauantaisin on tar-
jolla kiinalaisten yhdistyksen järjestä-
mä ilmainen Kiinalaiset tanssit -tunti, 
Olga Liukkonen luettelee.

– Kokkikerhot ovat hurjan suosittu-
ja. Meillä on tilava ja hyvinvarustel-
tu keittiö.

Väestöryhmien hyvien 
suhteiden puolesta
Keskiviikkoisin Graniitissa kokoon-
tuu RelaClub-vertaisryhmä. Lapsil-
le on ohjattua toimintaa sillä aikaa 
kun aikuiset harjaannuttavat suomen 
kielen keskustelutaitojaan. Kokoontu-
misiin kutsutaan vieraita niin järjes-
töistä kuin kuntasektoriltakin, ja näin 
saadaan tehokkaasti ja laaja-alaisesti 
tietoa suomalaisen yhteiskunnan toi-
minnasta, kulttuurista ja maan tapo-
jen noudattamisesta sekä muiden vä-
hemmistöjen elämästä Suomessa.
– RelaClub sisältyy Suomen Punai-

sen Ristin Ei rasismille! -hankkeeseen, 
ryhmää ohjaajaparinsa Andrei Musto-
sen kanssa vetävä Petri Öhman kertoo.
– Sähköisessä mediassa tavataan ja-

kaa näyttäviä kampanjoita rasismia 
vastaan, mutta vaikutukset jäävät mo-
nesti laihoiksi. Tällaisia Graniitin kaltai-
sia matalan kynnyksen kohtaamispaik-
koja tarvitaan, sillä näissä ihminen ote-
taan oikeasti huomioon, Öhman jatkaa.
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Pihlajamäen nuorisotalo
Moreenitie 2

Avoinna ma, ke, to, pe 
3–6 luokkalaisille klo 14–16 ja 
kerran kuussa junnudisco, 
7–9-luokkalaisille ma, ke, to klo 17–21, 
pe ja la klo 17–22.45. Ohjelmassa myös 
turnauksia, retkiä ym. 
Joulunalusviikolla avoinna 
ma, ti ja ke 18.–20.12.
Avoinna normaalisti 3.1.2018 alkaen.

nO, jos sattuu asumaan likellä tai-
menpuroa, voi suunnata seuraa-
maan sävähdyttävää luontonäy-
telmää – täpläkylkisten loiskuvaa 
painia kutusoraikolla.

Longinoja laskee Vantaanjo-
keen Pihlajamäen naapurissa Sa-
velassa. Uhanalaisia taimenia voi 
bongata purosta ympäri vuoden: 
sorsille tarjoiltu ranskanleipäpa-
lanen saattaa päätyä paikallisen 
taimenen suihin.

Varsinainen luontonäytelmä 
alkaa lokakuussa kun Suomen-
lahden suuret, jopa 85-senttiset 
emotaimenet nousevat puroon 
kutupuuhiin. Päivällä säikkyjä ka-
loja voi seurata illan pimeydessä 
taskulampulla valaisten. Kutuso-
raikon kingeiksi pyrkivät ottavat 
pontevasti mittaa toisistaan.

TaiMEnTEn bongaus ei ole aloit-
telijalle välttämättä helppoa. On-
neksi on opastetut kuduntarkkai-
luretket sekä avuliaat puroaktiivit.

Suomalaisen kalastusmatkailun 
edistämisseuran (SKES ry) Longin-
oja-vastaava Juha Salonen veti 
Pihlajamäki-seuran retken loka-
kuun lopussa. Edellisten päivien 
runsaat sateet olivat nostaneet 
puron pintaa eikä kaloja Savelas-

sa nähty, mutta sitten yläjuoksun 
suuntaan edetessä Malmin puo-
lella Saunakosken soraikolla odo-
tus palkittiin, ja päästiin ihaile-
maan kahta kaunista taimenta.

Moni on huokaissut taimenten 
tarkkailun olevan paljon kalasta-
mista antoisampaa. Ja hyvä niin: 
Longinojalla kaikenlainen kalastus 
on kielletty ympäri vuoden.

Eikä tässä vielä kaikki! Mar-
raskuulla purolle saapuu tal-
vehtimaan harvinainen koskika-
ra. Vekkuli varpuslintu ihastuttaa 

veikeällä olemuksellaan ja sukel-
lustaidollaan. Kevään saapuessa 
Longinojalla vierailee myös har-
maahaikara.

Ojasta puroksi
Moni vähänkin kauemmin Koil-
lis-Helsingissä asunut muistaa 
hyvin ajan kun puro ei solissut. 
Eilispäivän Longinojaa on kuvail-
tu muun muassa sanoilla avovie-
märi ja hylkyoja. Alle 20 vuodessa 
tapahtunutta muodonmuutosta 
yhdeksi Vantaanjoen tärkeimmis-
tä taimenpuroista tavataan kut-
sua ihmeeksi.

Ihme on saavutettu konkreet-
tisella työllä. Juha Salonen käyn-
nisti isänsä Matin kanssa SKES:n 
Longinojan kunnostustalkoot 
vuonna 2001, ja niitä on jatkettu 

suunnitelmallisesti ja pitkäjäntei-
sesti vuosi vuoden perään.

Puroaktiivien innostus on ol-
lut tarttuvaa: tämän syksyn tal-
koissa Savelan koirapuiston koh-
dilla rikottiin osallistujaennätyk-
set, kun 60 tuhatta kiloa kiviä ja 
soraa siirrettiin puroon 112 tal-
koolaisen voimin.

Longinojan renessanssi on hie-
no näyte yhdessä tekemisen voi-
masta. Puro on myös jälleen yksi 
todiste kaupunkiluonnon moni-
muotoisuudesta. Uhkia ja haas-
teita luonnolle kuitenkin kasva-
vassa kaupungissa riittää. Olisipa 
hienoa, jos samanlaiseen huolen-
pitoon ympäröivästä luonnostam-
me herättäisiin myös Pihlajamä-
essä!

Milja Parviainen

Kiehtova urbaani 
taimenpuro netissä: 

Longinoja.fi

Mitä tehdä syksyn 
synkimpään 
aikaan, kun pimeys 
laskeutuu aikaisin 
ja jouluun on vielä 
ikuisuus?

Safarilla hoodeilla

Kuva: Tapio Gustafsson

Kuva: Petteri Hautamaa (petterihautamaa.kuvat.fi)

Opastetut kuduntarkkailuretket kiinnostivat ihmisiä. – Oli ilahduttavaa huomata kuinka retkelle 
osallistuttiin koko perheen voimin, puroyliaktiivi Juha Salonen iloitsi.

Taimenkoiraiden nahistellessa ne voivat erehdyksessä ajautua kutusoraikon päälle. Tänä syksynä päästiin seuraamaan taimenten 
kutunäytelmää reilun kuukauden ajan.

nuorten 
oma paikka

Aulan tietokoneella pelataan 
erilaisia pelejä.

Pihlajamäen nuorisotalo uinuu 
syksyisessä iltapäivässä. Sitten keit-

tiössä syttyy valo, tuoleja lasketaan 
pöydiltä ja kahvinkeitin napsahtaa 
päälle. Aamupäivän tilavaraajat ovat 
poistuneet ja nuoriso-ohjaajat tulleet 
töihin. 

Hyvissä ajoin ennen nutan aukea-
mista pihalla alkaa tapahtua: “Koulu 
loppu jo, päästääks me sisään pliis?”.

Kello 14 naulakko alkaa kertyä 
täyteen 9–12-vuotiaiden reppuja, 
takkeja ja pipoja. Parisenkymmentä 
ala-astelaista herättää hiljaisen nuori-
sotalon eloon. Junnuilla on vain kaksi 
tuntia tehokasta toiminta-aikaa 
talolla ja joka minuutti on tärkeä. 
Toiset nappaavat tottuneesti avaimen 
yläkerran tyttöjenhuoneeseen keskus-
tellen samalla koulupäivästä. Toiset 
pohtivat mitä pelata – salissa on futaa, 
mutta isompi joukko suuntaa kohti 
nutan pelihuonetta. Jonne pitää talolla 
pelihuonetta auki ja ohjaa nuoria pelien 
maailmassa. Muutama nuori jää aulaan 
juttelemaan ja vaihtamaan kuulumisia 
nuoriso-ohjaajien kanssa.

Neljältä talo on taas hetken hiljainen. 
Seija naputtelee koneelle jäsenkort-
tihakemusten tietoja ja Kati työstää 
nuorten vaikuttajien eli Ruudin ydin-
ryhmän äänestyskiertuetta kouluille. 
Nuorisopalvelut on isosti mukana 
nuorten alueellisessa ja yhteiskunnalli-
sessa vaikuttamisessa. 

Tauko on pian ohi ja hiljaisuus 
väistynyt. On yläasteikäisten vuoro 
tehdä nuorisotalosta oma. Biljardisalin 
valtaavat seiskaluokkalaiset kysyvät 
apua kaiuttimen käytössä ja kohta 
alkaakin musiikki soida. 

Pelihuonetta pyörittävä 71Gaming-
yhteisö tarjoaa ohjattua pelitoimintaa 
nuorille keskiviikko- ja torstai-iltaisin. 
Counter-Strike pitää pintansa edelleen 
ja uusista peleistä Overwatch innostaa 
nuoria pelaamaan yhdessä. Yläkerrasta 
kuuluu pingiksen ääniä vielä kahdeksan 
jälkeen ja osa nuorista istuu keittiössä 
kahvikuppien ääressä. 

Puoli yhdeksältä illalla mökki alkaa 
mennä kiinni – osa nuorista on lähtenyt 
jo aikaisemmin, viimeiset vielä pelaavat 
biljardia. 

Teksti ja kuva: Elmo Porttikivi
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Tangokuningatar Elina Vettenrannan
”Nyt syttyy valot tuhannet”
adventtikonsertti
su 3.12. klo 18.30 Pihlajamäen kirkossa,
Säestys Janne Maarala, piano.

Liput 12 e, järjestää Lions Club Pihlajamäki.
Lippuja kirkolta tai ennen konserttia ovelta.

����������������
Ammattitaitoista hiuspalvelua 

arkeen ja juhlaan koko perheelle 
Pihlajamäen ostarilla

Ajanvaraukset: 050 4070 003

Ma   suljettu
Ti–pe   klo 10–18

La   klo 9–15 

www.pallopaa.net

(norm. hinta 9,90-12,90€/kpl) Voimassa 30.1.2018 asti

VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA:

10

Four Reasons ja BC Bonacure 
shampoot ja hoitoaineet

facebook.com/pallopaapihlis

€/2 kpl

Kuva: Jenni Luhta

Lauri Luhdan (kuvassa) 
ääninäyttely on esillä ääni-
taidegalleria Akusmatassa, 
Tukholmankatu 7 K,  
3.12. asti kello 14–18.

OiKEaa 
aRKKi-
TEHTuuRia
PiHLaJaMäKi on tällä 
kertaa esillä ääninäyttelynä. 
Lauri Luhdan ääni-instal-
laatio Oikean arkkitehtuuri on 
syntynyt Luhdan vuoden 2017 
aikana tekemistä ulkoilmanau-
hoituksista.
– Tämä on teokseni kaupun-

ginosalle, josta on tullut uusi 
kotiseutuni. Se on kunnian-
osoitus Pihlajamäen suunnitte-
lijoille, rakentajille ja asukkaille, 
Luhta sanoo.

Teoksessa astutaan äänimai-
semaan, joka on jokaisen Pihla-
jamäessä asuvan taustalla.

– Oikean arkkitehtuurissa 
tarkastelen, millaisen äänielin-
ympäristön alueen seinämät ja 
notkelmat luovat, ja millaiselta 
kuulostaa taivaanvahvuus sen 
yllä, Luhta runoilee.

kevääN 2018 
taPahtumIa ja toImINtaa

PartioliPPukunta aarnivalkeat
Partio jatkuu 8.1. alkavalla viikolla. aarnivalkeat.fi, 
aarnivalkeatry.blogspot.com
Mll PihlajaMäki
Lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kirpputori 18.3. 
klo 10–13 Pihlajiston ala-asteella. 
Perhekahvilan aikataulut: pihlajamaki.mll.fi
Pöytälätkän SM-kiSat
Helsingin Uudella yhteiskoululla 6.–7.1. 
Lisätietoja: poytajaakiekko.fi
PihlajaMäki-PihlajiSton eläkeläiSet
Nuorisotalolla kerho/musiikkiliikunta 15.1. alkaen ma 
klo 10.30. Kevätkokous 12.3. ja kevätjuhla 7.5.
PihlajaMäen lähiöaSeMa
Harmonikkataiturit-ryhmä 17.1. alkaen ke klo 15–16. 
Hyvinvointipäivä 30.1. klo 10–16. 
Medialukutaito-luento 7. ja 14.2. klo 14–16.
viikin kirjaSto
17.3. Lasten lauantai. Lukupiiri, Novellikoukku, 
taaperotuokioita ja vauvalorutusta, lukuvalmentajapalvelu, 
helmet.fi/viikinkirjasto

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

Tervetuloa glögille 
lauantaina 9.12. klo 12-13
Kysy joululahjapaketeista!

V I I K K I

LATOKARTANONKAARI 23, 00790 HELSINKI
Ma-La 7-22 , Su ja kaikkina pyhäpäivinä 10-22

Herkulliseen

Palvelusta 
TUORE
KOKONAINEN LOHI 
1-3KG

799
KG

ERÄ!

TARJOUKSET 
VOIMASSA 

KE-SU 
29.11-3.12.

TUOREET
KUHA- JA AHVENFILEET
Viro, Säävaraus

Norja

Palvelusta herkulliset
SIENI- JA 
SAVUKALAPARSAPIIRAKAT

Palvelusta 
TUOREET
KARITSAN 
PAAHTOPAISTIPIHVIT 

1795
KG

Myös marinoituna

Palvelusta herkullinen
SUKLAAMOUSSE

1395
KG

2495
KG

HVHVITIT 

2495
KG

ELLEN SVINHUVUD 
KAKKU
(6-HENGEN)

LOPPUVIIKKOON!

)

2195
KGERÄ!

SAPIIRAKATIIRAKAT

Kaupassa pakattu

Palvelusta

 

Joulua! 
la 2.12. Myyjäiset klo 11-14 

su 3.12. Perhemessu klo 16 

su 3.12. Konsertti, Elina Vettenranta, 12€,  
              klo 18.30 

ke 13.12. Vanhusten joulujuhla klo 12 

to 14.12. Kauneimmat joululaulut klo 19 

ke 20.12. Joulupuuroa ja -lauluja ostarilla  
                klo 11-13 

su 24.12. Jouluaaton hartaus klo 15 

su 24.12. Jouluyön sana ja sävel klo 22 

ma 25.12. Joulupäivän hartaus ja kahvit klo 16 

 

  

  
 

 

Malmin seurakunta – Pihlajamäen kirkko 
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Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3 A, 00710 Helsinki
Avoinna: ma klo 10–16, ti–to klo 9–16, pe klo 9–15
Tilavaraukset ja lisätietoja: 09 310 41010

Itsenäisyyspäivänä 6.12. sekä ma 11.12. suljettu.
Joulutauko 20.12. alkaen. 
Avaamme ovet 2.1.2018 klo 9.
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!

Sosiaaliohjaaja Satu Punju: 
09 310 62575, satu.punju@hel.fi
Fattaluuta Jan Tammela: 
09 310 42282, jan.tammela@hel.fi
Lähiöliikuttaja Mia Küttner: 
09 310 71452, mia.kuttner@hel.fi

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

Lähiöaseman palvelut
CafE Lähiöstä edulliset kahvit ja lämpimäiset mukavas-
sa seurassa.

Tietokoneita, ilmainen wifi-yhteys sekä tietokoneen 
käytön opastusta. Kopiointi-, tulostus- ja skannauspal-
velu pientä maksua vastaan. Viranomaisasiointiin liitty-
vät tulosteet ja kopiot ovat maksuttomia.

Musiikkihuoneessa kosketinsoittimet ja kitaroita. Mah-
dollisuus saada myös soittotunteja ja musiikkiteorian ope-
tusta! Tule juttelemaan musiikkiohjaajan kanssa.

Ompelukoneita ja saumuri: ota omat langat mukaan 
ja tule ompelemaan! Ammattiompelija avustaa. Ompe-
lija toteuttaa pienimuotoiset korjausompelut kahvipa-
kettia vastaan.

Lähiöaseman voi varata ilta- ja viikonloppukäyttöön 
tai kokouksiin.

Sähköisen asioinnin tuki
LäHiöaSEMan IT-vastaavat opastavat kaikenikäisiä tie-
tokoneiden käytössä, oli ongelmasi sitten verkkopankin 
käyttö tai kuvan editoiminen sekä auttavat skannaami-
sessa ja kopioimisessa.

Joulukuun viikko-ohjelma

MaananTai
10–11  Jälkiviisaat
12–14  Levyraati/musaklubi
16.30–18.30 Pihliksen lauluryhmä
Huom: Aikuisten satuhetki: Kirjastokissat, 
8.1.2018 alkaen klo 15–16 
TiiSTai
9–11  Espanjan keskusteluryhmä
11–12  Englannin keskusteluryhmä (TÄYNNÄ)
12–13  Ruotsin keskusteluryhmä
13–14  Ranskan keskusteluryhmä
12–15  Lasten ATK, tee myös läksyt
13–15  Neulonta/virkkuuryhmä, tarvikkeita Café Lähiöstä
14–16  Avoin musahuone, tervetuloa jammailemaan!
KESKiviiKKO
9 –  Leivänjako (saanti- ja kuljetusvarauksella)
13–16  Sosiaalineuvonta
TORSTai
10–12  Karaoke
11–12  Englannin 2. keskusteluryhmä
12–15  Kädentaitojen paja
13–14  Kirjallisuuspiiri joka kuukauden 1. torstai
PERJanTai
12–13.15  Bingo!
12–15  Kuvataidekerho

Englannin ja ruotsin keskusteluryhmät kokoontuvat 
viimeisen kerran ti 12.12. Ryhmät jatkavat 9.1.2018.

Pihliksen tapahtuma- ja 
kohtaamispaikka

Pihlajamäen lähiöasema*
Kansallisteatterin kiertue-
näyttämö: Hymylä – joulu-
vivahteella väritettynä klo 14

*) OSOITTEET:
Pihlajamäen lähiöasema, Liusketie 3 A
Pihlajamäen kirkko, Liusketie 1
Pihlajamäen nuorisotalo, Moreenitie 2
Pihlajiston Mesta, Salpausseläntie 12 C
Aurinkola, Pihlajamäen ostoskeskus
Muruseni, Kivipyykintie 6
Viikin kirjasto, Viikinkaari 11
Malmitalo, Ala-Malmin tori 1

Pihlajamäen kirkko* 
Myyjäiset ja riisipuuro-
kahvila klo 11–14

Pihlajamäen kirkko* 
Perhemessu,  Cantores minores 
-muskarilaiset klo 16.
Adventtikonsertti klo 18.30
Liput 12 e

Pihlajamäen lähiöasema*
Rakkaimmat joululaulut 
klo 14–16

Pihlajamäen lähiöasema* 
Itsenäisyyspäivän 
juhlakahvit klo 9–16

Pihlajiston Mesta*
Itsenäisyyspäivän kauneimmat 
joululaulut  klo 14. Kirkon kuoro

Pihlajamäen lähiöasema* 
Piparien leivontaa klo 12–15

Pihlajamäen nuorisotalo*
Puurojuhla klo 17–19.30 Aurinkola*

Jouluglögitarjoilu  klo 12–13 Pihlajamäen nuorisotalo* 
Pihlajamäen valokuva-
näyttely klo 17–20

Pihlajamäen lähiöasema*
Joulujuhla klo 10–16

Viikin kirjasto* 
Lucian päivän
markkinat klo 10–14

Malmitalo* / Pukinmäen 
Taidekoulut: LUCIR – hohtava, 
klo 18.30. Liput 10,50 e/13,50 e.
Pihlajamäen kirkko*
Kauneimmat joululaulut klo 19 
Kirkon kuoro

Pihlajamäen lähiöasema*
Kinkkubingo klo 12–13.30.
Malmitalo* / Pukinmäen Taidekoulut: 
Lumikuningattaren maailma klo 17 
ja LUCIR – hohtava klo 19.30. 
Liput 10,50 e/13,50 e

Malmitalo* / Pukinmäen Taidekoulut:
Joulun taikaa etsimässä klo 12.30
Tule hyvä kakku! klo 16
Lumikuningattaren maailma klo 18.30 
Liput 10,50 e/13,50 e

Malmitalo* / Pukinmäen Taidekoulut:  
Lumikuningattaren maailma klo 12.30 
Tule hyvä kakku! klo 15
Pukinmäen musiikkikoulun konsertti: 
Suomi 100 – musiikkia eri vuosikym-
meniltä klo 18. Liput 10,50 e/13,50 e

Pihlajamäen lähiöasema*
Joulutorttujen leivontaa klo 12–15

Pihlajiston ostari (Salpausseläntie)
Joulupuuroa ja -lauluja klo 11–13.
Pihlajamäen lähiöasema*
Lapsuuteni joulu, menneiden joulujen 
muistelua, glögiä ja piparia klo 12–14

Pihlajamäen ostari (Meripihkatie)
Joulupuuroa ja -lauluja klo 11–13.
Pihlajamäen kirkko*
Joulukonsertti klo 19. Vapaa pääsy, 
ohjelma 12 e Kahvila Muruseni*

Glögi+pipari klo 9–18
100 ensimmäiselle

Pihlajamäen kirkko*
Jouluaaton hartaus klo 15
Jouluyön sana ja sävel klo 22


