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PUUROJUHLA
ILOINEN

Perjantaina 7.12. kello 17–19.30
Pihlajamäen nuorisotalolla
Moreenitie 2

Tervetuloa viettämään koko kylän yhteistä Puurojuhlaa,
kurkista rohkeasti sisään!

Leivotaan pipareita, lauletaan joululauluja, askarrellaan
lasten kanssa, jännitetään arpajaisissa, nautitaan musiikkiohjelmasta, tavataan tuttuja, tavataan joulupukki!

Riisipuuroa, glögiä ja pipareita tarjolla niin kauan kuin riittää.
Puurojuhla sopii parhaiten kaiken ikäisille. Vapaa pääsy.
Puurojuhlan kokkaavat yhdessä Pihlajamäen lähiöasema,
Pihlajamäen nuorisotalo, Pihlajamäen kirkko, Pihlajamäki-seura,
Pihlajamäen-Pihlajiston eläkeläiset, Lions Club Pihlajamäki,
MLL Pihlajamäki sekä alueen asukkaat.

Piirros: Milja Parviainen
Kuva: Anni Hämäläinen

Kuva: Päivi Seikkula

Kuva: Sari Hakuri

Rauhallisessa
Pihlajamäessä
tapahtuu paljon,
sanoo Alli
Haimakainen

Pihlajamäen
ala-asteen
ympäristöryhmä
on Instagramissa
Pihliksenpandat
sivu 2

Pihliksen
Ekomatkat vie
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Ympäristöagentit innostavat
kestävän kehityksen tekoihin

Pääkirjoitus

Yhdessä eteenpäin,
kestävällä tavalla
Kaupunginosissa toimitaan päivä päivältä yhä
enemmän yhdessä, yhteisöllisesti ja vapaaehtoisvoimin.
Näin myös Pihlajamäessä. Syyskuussa meillä olikin isot
kekkerit, kun alueen toimijat ja asukkaat järjestivät
ikimuistoisen kyläjuhlan, missä vierailtiin niin omilta
nurkilta kuin naapuristakin. Tilaisuuden yhtenä
kantavana teemana oli vastuullisesti tuotettu ruoka,
toisena kierrätys ja kirppikset, kolmantena itsetekeminen.
Kirpputorit ovat löytäneet paikkansa ajattelevan
kansalaisen sydämessä. Hyvälle käytetylle tavaralle
löytyy aina uusi käyttäjä. Miksi siis emme kierrättäisi?
Joulu tekee tuloaan ja tavaravuoret loistavat
ympärillä houkuttelevasti. Lahjoja on kiva antaa ja
saada, mutta hankitaan vain sellaista, mitä oikeasti
arvelemme tarvittavan. Pakettiin voi kääriä myös jotain
itse tehtyä, sellaista missä näkyy tekijän jälki. Lahjaksi
voi antaa myös palvelun tai lupauksen tulla auttamaan.
Pihlajamäessä ja lähialueilla on paljon erilaisia
palveluntarjoajia, joilta voi hankkia lahjakortin.
Maapallomme ei kestä mitä tahansa. Kunpa me
kaikki ymmärtäisimme tilanteen vakavuuden ja sen,
että yksittäisten ihmisten teoilla todella on merkitystä.
Pienistä puroista syntyy iso virta! Toivottavasti ei ole
liian myöhäistä. Tässä lehdessä puhumme kestävästä
kehityksestä, kierrätyksestä, vastuullisesta liikkumisesta
ja lajittelusta.
Saa nähdä, kuka on näkemässä kehityksen kulun ja
miltä täällä näyttää ja tuntuu vuosikymmenien kuluttua.
Kuka on 100-vuotiaan pihlajamäkeläisen Allin lailla
kertomassa, miltä Pihlis näytti, kun eletään vuotta 2100.

Vilma Kimari ja Onni Toikkanen kuuluvat Pihlajamäen ala-asteen ympäristöryhmään. Viime vuonna ryhmäläiset voittivat
WWF:n kilpailussa kestokassit videollaan, joka innosti osallistumaan kerää roska päivässä -kampanjaan.

Juuri nyt meillä on iso paikallinen huoli – Pihlajamäen

nuorisopuiston skeitti- ja dirttiradat on suljettu!
Helsingin kaupungin mukaan lasten, nuorten ja
aikuisten uniikki harrastuspaikka piti yllättäen sulkea,
koska selvityksen mukaan sen rakenteet ovat liian
huonossa kunnossa. Puiston käyttäjät läheltä ja kaukaa
ovat nyt perin ihmeissään, miten tässä näin kävi.
Kaupunki ei tunnu tietävän, mitä tehdä puistolle ja
kenen vastuulla on ylläpitää paikkaa.
Ollaan kaikki yhteydessä kaupungin suuntaan ja
edellytetään, että paikka kunnostetaan mahdollisimman
nopealla aikataululla ja ylläpidetään jatkossa hyvin.
Ollaan aktiivisia ja vaaditaan, että alueemme lapsilla ja
nuorilla on mielekästä tekemistä.
Pihlajamäki-seura toivottaa kaikille

Kuva: Mikael Niku

pihlajamäkeläisille ja Pihlajamäki.infon lukijoille oikein
rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2019!
Ulla Artte
Pihlajamäki-seuran puheenjohtaja

Pihlajamäen ala-asteella
toimii aktiivinen ympäristö
ryhmä. Oppilaat pohtivat
kestävän kehityksen teemoja
niin koulun arkipäivässä kuin
globaalilla tasolla.
Kun opettaja ja oppilaat palaavat välitunnilta, luokassa odottaa yllätys. Taululle on kirjoitettu viesti: "Muista sammuttaa dokumenttikamera. Roskat on lajiteltu hyvin!" Viesti tarkoittaa sitä, että koulun ympäristöagentit ovat käyneet luokassa yllätystarkastuksella.
– Aikaisemmin agentit jättivät kirjeen
opettajalle, mutta nyt pyrimme vähentämään paperin käyttöä ja jätämme viestin
taululle, kertoo agenttitoimintaa ja samalla koko ympäristöryhmää luotsaava
luokanopettaja Anni Hämäläinen.

Kestävä kehitys on muutakin
kuin lajittelua

luokalta. Anni Hämäläisen kanssa ryhmää ohjaa erityisluokanopettaja Taina
Laiho-Kärnä.
Ryhmä on saanut alkunsa opettajien
innostuksesta ja kiinnostuksesta ympäristöasioihin, mutta pelkkä innostus ei riitä. Opettajat ovat käyneet aiheesta koulutuksissa HSY:llä ja WWF:n Transformer
2030 globaalikasvatuksen kurssilla.
– Lapsissa on tulevaisuus ja ryhmän
kautta pääsemme vaikuttamaan asenteisiin. Lisäksi innostunutta ryhmää on
mahtavaa ohjata, opettajat iloitsevat.
– Jokaisessa koulutuksessa olen herännyt ajattelemaan kestävän kehityksen teemojen laajuutta. Koulussa aihe
konkretisoituu helposti pelkäksi lajitteluksi, vaikka olisi tärkeää ymmärtää tekojemme vaikutus ja niiden syy-seuraussuhteet, Anni Hämäläinen kertoo.
Ympäristöryhmä onkin aloittanut syksyn toiminnan valitsemalla teemoja YK:n
Agenda 2030 -tavoitteista. Näitä ovat
muun muassa terveys ja hyvinvointi, sukupuolten tasa-arvo ja vastuullinen kuluttaminen.

Ympäristöryhmäläiset toimivat vapaaehtoisina kestävän kehityksen edistäjinä. Agenttitoimintaa ja juhlia
Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa Kuudesluokkalaiset Vilma Kimari ja
ja siihen kuuluu yksi oppilas jokaiselta Onni Toikkanen ovat samaa mieltä sii-

tä, että ympäristöosaaminen on tärkeä
tulevaisuuden taito. He haluavat vaikuttaa ryhmän kautta muiden asenteisiin ja
levittää tietoa kestävästä kehityksestä
myös pienemmille oppilaille.
– Ekaluokkalaisten kanssa voisimme
mennä metsäretkelle ja näyttää, kuinka
arvokas asia puhdas luonto on. On tärkeää suojella luontoa, jotta se pysyisi puhtaana tulevaisuudessakin, Vilma ideoi.

Menestystä kisoissa
Onni on ympäristöryhmässä mukana jo
toista vuotta. Hänen mielestään hauskinta on agenttitoiminta: luokissa kiertäminen ja ympäristöystävällisistä toimintatavoista muistuttaminen. Nuoret
pitävät myös ryhmän yhteisistä juhlista.
Seuraavaksi juhlistetaan EU:n kertakäyttöisten muovien kieltoa.
Ryhmän toiminta näkyy koulun arjessa.
Oppilaat ovat osallistuneet kilpailuihin, ja
menestystä on tullut. Ryhmä kertoo toiminnastaan myös sosiaalisessa mediassa. Se löytyy Instagramista nimellä Pihliksenpandat.
Teksti ja kuva
Jenni Turunen
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Kuva-arvoitus

Mikä tipu ja missä?

Lähetä vastauksesi yksityisviestinä Pihlajamäki-seuralle
facebook.com/pihlajamakiseura tai sähköpostitse pihlajamakiseura@gmail.com.

Oikea vastaus kerrotaan 5.12. Pihlajamäki-seuran Facebook-sivulla.
Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvomme Pihlajamäki-t-paidan,
ja voittaja saa tiedon henkilökohtaisesti.

www.facebook.com/pihlajamakiseura
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Pihlajamäkeläiselle Tapio Keihäselle kertyy
vuodessa seitsemäntuhatta pyöräilykilometriä,
samaa tahtia kesällä ja talvella. Tapio kulkee aina
pyörällä töihin Ruoholahteen.
– Sinne ehtii pyörällä nopeammin kuin
autolla. Pihlajamäestä on hyvät pyöräilyyhteydet joka suuntaan. Keskustaan pääsee
mukavasti radan vartta tai Vantaanjoen ja
Vanhankaupunginlahden rantoja.

Mikä sinua liikuttaa?

Pihlajamäessä on helppo kulkea ympäristöystävällisesti – julkisilla, ekoautoilla ja lihasvoimin.

P

ihlajamäestä pääsee sujuvasti liikkeelle julkisilla. Bussilla
pääsee kätevästi joka suuntaan. Junakaan ei ole kaukana, ja Pukinmäen ja Malmin asemilta
kiitää näppärästi keskustaan ja vaihtaen vaikka Lappiin. Ensi vuonna alkaa Raide-Jokerin rakentaminen Itäkeskuksesta Keilaniemeen, ellei kaupunginvaltuusto säikähdä hintalappua.

Valmistuessaan se jouduttaa poikittaisliikennettä. Lähimmät pysäkit tulevat Viikin kirjastolle ja Viikinmäkeen.
Niille laskettelee Pihlajamäestä mukavasti vaikka pyörällä.
Joukkoliikenteen matkaliput muuttuvat jo keväällä. Tikkurilaan ja Tapiolaan pääsee Pihlajamäestä entistä halvemmalla, kun ei tarvitse pulittaa seu-

tulipusta. Keskustaan kulkeminen sen
sijaan käy kalliimmaksi. Kausilippulaiselle tulee nykyistä halvemmaksi piipahtaa "vieraalla" vyöhykkeellä: riittää
kun maksaa arvona lisämaksun, ei tarvitse ostaa kokonaan uutta kertalippua. biopolttoaineilla. Sähköauto on vielä
kallis hankkia. Kaasuauton sen sijaan
Uusilla palveluilla kätevästi
voi saada halvemmalla kuin tavalliJos julkinen liikenne ei ihan riitä, mutta sen, ja monet vanhat bensa-autot saa
oma auto on liikaa, tarjolla on uuden- helposti muutettua polttamaan E85laisia liikkumispalveluja. Malmin Eko- bioetanolia.
rentiltä saa alleen sähköauton. BloxKaasuauto toimii kuten bensa-aucarin kautta voi vuokrata auton toisilta to, mutta siihen voi tankata biokaakäyttäjiltä tai toisille käyttäjille.
sua tai maakaasua. Biokaasu on autoWhimin uusi asiakas taas ajelee mie- jen polttoaineista ympäristöystävällilin määrin julkisilla, ja tarvittaessa nap- sin. Se on kotimainen tuote, joka tehpaa taksin tai vuokraa auton edullisesti. dään Suomessa eloperäisistä jätteistä.
Kuukausihinta on halvempi kuin kuu- Gasumin kaasuasemia on pääkaupunkauden kausilippu. Pihlajamäkeläisen kiseudulla tiuhassa, lähimmät TattariMatti Tähkävuoren mukaan Whim on suolla ja Roihupellossa. Kaasuautoisniin halpa ja kätevä, ettei omaa au- sa on myös bensatankki, joten matka
toa pysty perustelemaan ainakaan jär- ei tyssää kaasun loppumiseen muualkisyillä.
lakaan. Biokaasu tulee kolmanneksen
halvemmaksi kuin bensiini.
Biopolttoaineella auto liikkuu
Bensa-autosta saa etanolilla käyhalvemmalla
vän, kun siihen asennuttaa flexfuelOma auto liikkuu ympäristöystäväl- säätölaitteen. Muutos maksaa muulisimmin ja halvimmin sähköllä tai taman satasen, ja kuluihin saa parisa-

taa euroa valtion tukea. E85-polttoainetta saa Pihlajiston ABC:ltä ja Kivikon
St1:ltä. Siitä suurin osa on biojätteistä
valmistettua etanolia ja loput bensiiniä. E85 on paljon tavallista bensiiniä
halvempaa, mutta sitä kuluu enemmän.
Rahaa säästyy kymmenisen prosenttia,
mutta päästöt pienenevät mukavasti.

Lihasvoima on paras voima
Ympäristön ja oman terveyden kannalta fiksuin kulkupeli on kuitenkin
omat jalat tai polkupyörä. Pihlajamäessä moni asia hoituu nopeimmin kävelemällä. Jalan pääsee myös seikkailemaan kallioilla ja metsiköissä.
Jos joskus joutuu poistumaan Pihlajamäestä, pyörä on kaupungissa nopein

kulkupeli viiden kilometrin säteellä, kovalla veivaajalla pidemmällekin. Jos ei
aina jaksa itse polkea tai ei tykkää hikoilla, sähköpyörä auttaa.
Kaupunkipyörät saattavat tulla Pihlajamäkeen jo ensi keväänä, pyöräliikenteen suunnittelusta vastaava liikenneinsinööri Ilari Heiska kertoo.
– Alustavasti niiden asema sijoittuisi
Rapakiventien ja Maasälväntien kiertoliittymän lähistölle.
Pyörä kulkee talvellakin. Pohjoisempana ei edes tunneta talvipyöräilyn käsitettä, vaan väki pyöräilee vuodenajasta piittaamatta. Kun laittaa alle nastarenkaat, pyörällä pysyy liukkaalla kelillä
paremmin pystyssä kuin kävellen. Nastoja voi suositella kävelijöillekin.
Teksti ja kuva
Mikael Niku
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Kuva Teija Laukka
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Luovaa ajattelua
ja paikallistuntemusta
Pihlajamäen ala-asteen oppilaat tutustuvat
geokätköjen etsimiseen ja omien kätköjen tekemiseen
huippusuositulla valinnaiskurssilla.
Jännitys kasvaa, kun oppitun-

nin lopuksi Juulia Erjanti, Miruna Scîntei ja Jade Manelius tarkastavat oman kätkönsä. Lokikirjasta näkee, onko joku löytänyt kätkön. Löytäjä merkitsee kirjaan päivämäärän ja nimimerkkinsä. Tällä
kertaa lokikirjaan on ilmestynyt
merkintä. Oppilaiden iloksi joku
on siis löytänyt kätkön.
Geokätköilyä opiskellaan uudella
valinnaiskurssilla Pihlajamäen alaasteella. Kurssille pääsi syksyllä 17
onnekasta oppilasta, mutta halukkaita olisi ollut paljon enemmän.
Keväällä järjestetään kaksi kurssia,
jotta mahdollisimman moni pääsee
tutustumaan harrastukseen.

Kartanlukua ja arjen taitoja
– Geokätköily on motivoiva tapa
ulkoilla ja liikkua. Samalla se pakottaa luovaan ajatteluun, kertoo kurssia vetävä luokanopettaja
Henna Frilander.
– Se on myös mainio tapa opettaa laaja-alaisia taitoja: esimerkiksi kartan lukeminen on monilukuJade Manelius, Juulia Erjanti
ja Miruna Scîntei piilottivat
geokätkönsä huolellisesti.

taitoa ja arjen taidot vahvistuvat, kun pukeutumisessa pitää ottaa huomioon sääolosuhteet.
Pihlajamäki on hyvää seutua geokätköilijöille. Alueen metsät ja puistot tarjoavat hyviä kätköpaikkoja.
– Kun kätkön piilottaa maastoon,
paikka on mietittävä tarkkaan. Jos Jaden mielestä mysteerikätkö, joskätkön laittaa maahan, sitä ei voi sa oli tehtävänä sudokun ratkailöytää talvella. Toisaalta liian kor- seminen. Haastetta lisäsi vielä se,
keallekaan sitä ei voi laittaa, poh- että kätkö oli piilotettu erikoiseen
paikkaan, linnunpönttöön.
tivat Juulia, Miruna ja Jade.
Juulialle ja Mirunalle geokätköily oli tuttua leirikoulusta ja Jade on Vaatimuksena hyvä kunto
etsinyt kätköjä kesämökillä. Omaa ja näkö
kätköä kukaan tytöistä ei ollut teh- – Geokätköilijällä on oltava hyvä
nyt ennen osallistumistaan valin- fyysinen kunto ja tarkka näkö,
naiskurssille. Kurssilla tehdyt kät- Juulia, Miruna ja Jade kiteyttävät
köt ovat harjoituskätköjä eivätkä harrastuksessa vaadittavat omine jää kurssin jälkeen muiden har- naisuudet. Kuntoa tarvitaan, sillä
kilometrejä karttuu, kun etsii kätrastajien löydettäviksi.
köjä maastosta. Myös tarkat silmät
Vaihtareita ja
oli ainakin niillä kurssilaisilla, jotka
mysteerikätköjä
löysivät tyttöjen kätkön. Niin oveOman kätkön tekeminen on ollut lasti se oli piilotettu jonnekin Pihoppilaista hauskaa, mutta kivointa lajamäen ala-asteen lähimaastoon.
Teksti ja kuvat
heidän mielestään on, kun löytää
Jenni Turunen
uuden kätkön. Yksi hauskimmista
löydöistä oli Juulian, Mirunan ja

Talviloma
Pihlajamäessä

Lähialuematkailu hellii sekä kukkaroa että ympäristöä. Pihlaja
mäen Ekomatkat esittelee viisi kohdetta, jonne talvilomalla
kannattaa suunnata. Kaikki kävelymatkan päässä!
1. Pikkukosken jääseinä

Ekomatkailijakin arvostaa extremekokemuksia. Pikkukosken uimaranta on
talvella jääkiipeilijän paratiisi, sillä Pirunkallion jääputous on Helsingin ainoa
vuoritaitojen keskus. Koulujen talvilomalla 18.–24.2. jääkiipeilyä voi kokeilla
ainakin keskiviikkona ja torstaina kello 12–14, lauantaina kello 10–12 ja
12.30–14.30 sekä sunnuntaina kello 10–12. Itsenäistä kiipeilyä pääsee
harrastamaan joka päivä klo 6–21, kun on ensin suorittanut kiipeilykurssin
ja läpäissyt näyttökokeen.

2. Kulttuurikeskus Malmitalo

Elokuvia, työpajoja ja konsertteja. Kirjasto, kahvila ja ravintola. Malmitalo
on Helsingin jazzdiggareiden vakikohteita, joten ei ihme että talviloman
keikkakalenterista löytyy myös Jazz´n Jam konsertti ja 12-henkinen kokoonpano
Mikko Innanen 10+. Lapsille ja nuorille on luvassa elokuvia ja työpajoja tiistaista
torstaihin, kokkailupajoja on maanantaista keskiviikkoon. Malmitalossa toimii
myös monipuolinen kirjasto lukusaleineen, työväenopisto, Pohjois-Helsingin
musiikkiopisto, Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu, Helsingin tanssiopisto ja Taitoja käsityökoulu Helsky.

3. Geokätköt

Jättiläisen jousi unohtui tähän jo silloin, kun Hiekkakivenpolku oli vielä Raitatie.
Tässä arvoituksessa on tietysti kyse geokätköstä, joita Pihlajamäessä ja ihan
lähialueilla on maksutta löydettävissä viitisentoista. Geokätköily on edullinen,
hauska ja terveellinen harrastus, joka tutustakin ympäristöstä sitkeästi paljastaa
aina jotain uutta. Vaikka lomalla lumi saattaa jo peittää joitain kätköjä, on
Pihlajamäessä monta hienoa kätköä myös talvella etsittäväksi. Joko löysit
Kiinalaista kivityötä? Entä Kaatuneen muiston? Pihlajamäessä korkealla
näköalapaikalla on myös yksi Suomen vanhimpia kätköjä, vuodelta 2003.

4. Ulkoilupaikat

Parhaat vauhdit pulkalle löytyvät nuorisopuiston mäestä ja "kakkosenmäestä" eli
Liusketie 2:n edestä. Luistelua voi treenata Kiillepuiston ja Pihlajamäen kentän
luonnonjäällä, Pukinmäen urheilupuiston tekojäällä tai Malmin jäähallissa.
Vantaanjoen vartta hiihtelee vaikka Haltialaan lounaalle tai kaakaolle. Jos ihan
sinne ei jaksa, voi piipahtaa Tuomarinkylän kartanolla herkuttelemassa. Ulkoilun
jälkeen on mukava pulahtaa Malmin uimahallin lämpimiin vesiin. Kovimmat luut
käyvät myös kylmän veden altaassa. Uimahallin yhteydessä on myös peilisali ja
kuntosali.

5. Viikin arboretum ja Vanhankaupunginlahti

Tiesitkö
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 eteläisen
maamerkin, Lahdenväylän
vieressä näyttävänä kohoavan Porraskallion alkuperäinen nimi oli
Stallberget lähellä olleiden tsaarin hevostallien mukaan. Kun kalliosta hakattiin kiveä, sen seinämä alkoi muistuttaa
portaita. Kerrotaan, että Porraskalliosta on 1930-luvulla hakattu Helsingin
kaupungille katukiviä ja jopa Tallinnan
sotilasakatemian portaat. Porraskallion
laella on pieni suo.

Eteläisessä Pihlajamäessä Vanhankaupunginlahdella on 250 puulajin puisto,
arboretum, jonka kasvimaantieteellisiä alueita ovat itäinen ja läntinen PohjoisAmerikka, Eurooppa, Japani, Kaukoitä, Kiina ja Siperia. Jokaisella alueella on oma
esittelytaulu. Lahden rantaan muodostuu talvisin hienoja jäämuodostelmia, ja
rannassa voi nähdä kauriita. Vanhankaupunginlahden luontokokonaisuuteen
kuuluu luontopolkua, lintutorneja ja uudet komeat pitkospuut Lammassaareen,
jonka viereisen Kuusiluodon edustalla jäällä pyörii talvisin vinhaa vauhtia
napakelkka.

5+1. Kaukomaut

Jalan pääsee myös kaukomatkojen makujen ääreen. Pihlajamäen Ekomatkat
suosittelee marokkolaisia makuja Mo Cafésta, nepalilaisia Simrikista ja
Makalusta, Baghdadin herkkuja Baghdad Cafesta ja ihanan tulista thaimaalaista
Thai Thaista. Euroopan vinkkimme on Capperin napolilainen pizza. Kakkukahvit
nautitaan tietenkin kahvila Murusenissa keskellä Pihlajamäkeä.
Päivi Seikkula

www.facebook.com/pihlajamakiseura
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Hän

Alli kannustaa
kyläilemään naapurissa
– etenkin yksinäisten
vanhusten luona.

Alli Haimakainen

Sata vuotta
näkemystä ja
kokemusta

Kierrätysmuistoja
Alli muistelee lapsuuttaan Karjalassa.
Tarkkaan kaikki vaatteet silloin käytettiin. Ne, joita ei enää pystynyt korjaamaan käytettiin räsyinä tai kudottiin
matoiksi. Alli oli sikäli etuoikeutettu,
että sai yleensä vaatteet uusina. Ainoana lapsena häntä hiukan hemmoteltiinkin.
Isä oli kuollut Allin ollessa alle kaksivuotias. Anna-äidin uusi kumppani Rikhard, jota Alli kutsui sedäksi, oli
Amerikan käynyt mies, jolla oli varaa
ostaa Sortavalassa käydessään Allille
aina jotain pientä tuliaista.
– Leluja ei paljon ollut, mutta yhden
nuken minä muistan. Ulkona leikittiin
naapurin lasten kanssa kävyillä. Isot
kävyt olivat hevosia, pienimmät lehmiä ja ihan pienet vasikoita ja lampaita.

Huvi ja hyöty yhdistyivät uimareis- rin tytön kanssa. Hänellä kun oli aina
suilla, joille Alli pääsi lähtemään isom- leivän kanssa makkaraa.
Ruoka syötiin tarkkaan ja tähteillä
pien lasten seurassa. Matkalla piti jokaisella lapsella olla säkki mukana, jo- oli myös käyttönsä.
– Yksi ämpäri oli lehmälle, toinen
hon sitten paluumatkalla kerättiin heinää eläimille tai risuja polttopuuksi. pensaille. Kanoille murusteltiin muKoska loppumatkasta piti kiivetä han- nan kuoret ja karjalanpaistin luut hakalan aidan yli, olivat isommat lapset kattiin pieneksi ja syötettiin kanoille.
Allin lapsuudenkoti oli pieni mökki. Siellä Allin,
toppuutelleet pientä Allia, että ei ke- Jos leipä pääsi kuivumaan, teki äiti leiAnna-äidin ja tämän kumppanin Rikhardin lisäksi
räisi omaa säkkiään niin täyteen. He päpuuroa. Ensin kannikat liotettiin veasui alivuokralaisperhe.
kun eivät suostuisi auttamaan aidan dessä ja sitten lisättiin sokeria ja surylityksessä. Siitäkös Alli innostui kerää- vottua puolukkaa. Se oli oikein herkkua.
mään varmasti yhtä paljon kuin toisil– Jouluna oli aina karjalanpaistia ja Pihlajamäki kotiseutuna
lakin oli. Ja sitten sisulla aidan yli, vaik- Kulkemisen välineet
ka voimat eivät olisi antaneet myöden. Omia kulkuneuvoja Allilla ei sadan karjalanpiirakoita. Oli kinkku ja peru- Allia kuulee usein kehuttavan erityiKoti oli pieni mökki, jota laajennet- vuoden aikana ole kovin montaa ol- nalaatikkoa, piparkakkuja, tiikerikak- sen mieluisena naapurina. Itse hän ei
tiin uuden kammarin verran. Huonetta lut. Suksia on toki ollut ja potkukelkka. kua. Ja riisipuuroa syötiin sekahedel- tohdi kertoa, mistä se mahtaa johtua,
mutta Marita-tytär on valmis kehuiei kuitenkaan otettu omaan käyttöön, Yhdellä omalla polkupyörällä on sel- mäkeiton kanssa.
Lapsuuden joululahjojen sisältöä Alli hin.
vaan se laitettiin vuokralle. Sen joh- vitty koko aikuisikä.
– Lapsille ei silloin pyöriä juuri ollut ei muista, mutta paketteja hän kuiten– Äidillä on kyky myötäillä toisia, hän
dosta samassa keittiössä hääräsi kakjää luontevasti juttusille vieraidenkin
si emäntää. Yhteiskäyttö ei ollut aina eikä siitä koulumatkalla olisi iloa ol- kin sai.
– Se aina harmitti, kun pukki kävi sil- ihmisten kanssa. Bussissa äiti aina juhelppoa. Allia huvittaa vieläkin, kuinka lutkaan, kun ilman pyörää pystyi oisiisteydestä tarkka äiti pesi astiat uu- kaisemaan junaradan yli. Sedän pyö- lä aikaa, kun oltiin joulusaunassa. Iki- tuttaa vieruskaveria. Bussikuskit muisrällä sain opetella ajamaan ja aikuisena nä en onnistunut sitä näkemään. Pa- tavat hyvin Allin, joka aina tervehtii ja
delleen vuokralaisen jäljiltä.
sitten, ennen sotia, ostin oman pyörän. ketit vaan oli jättänyt joulukuusen alle. usein kiittää kyydistä karamellilla.
Vaihtokauppaa
Se on vieläkin olemassa, mutta en enää
Erityisen mieluisaa Allille ovat Pih– Joulusaunan jälkeen oli sellainen
Perheellä oli yksi lehmä ja liuta kano- uskalla lähteä ajamaan. Kun mentiin tapa, että vasta heitettiin saunan ka- lajamäessä naapurit, joiden kanssa voi
ja. Lämmitystä pienessä navetassa ei naimisiin, mies patisti autokouluun, tolle. Ja mihin suuntaan varsi osoitti, jakaa arkisia rutiineja ja samalla pitää
ollut, vaan kovilla pakkasilla sinne vie- mutta en minä välittänyt mennä. Hy- sieltä löytyi tuleva sulhanen. Se vas- huolta toinen toisistaan. Joka aamu
tiin ämpärissä kuumia hiiliä, jotta eläi- vin täällä Helsingissä pärjää ilmankin. ta piti heittää jalan alta.
vaihdettu sanomalehti tai viikoittaimet tarkenivat. Kanojen ansiosta AllilOsoittiko vastan varsi tulevan puoli- nen yhteinen saunareissu ovat korvaala oli koulussa eväänä joka päivä yksi Joulun viettoa
son kotiin päin, sitä Alli ei muista. Joka mattoman arvokkaita. Arkiseen kyläikeitetty kananmuna ja kaksi voileipää. Jouluruokien osalta sata vuotta ei juu- tapauksessa kotikylältä puoliso löytyi lyyn Alli tahtoo kannustaa kaikkia –
Samanlaisten eväiden syöminen päi- rikaan ole muuttanut maailmaa. Al- – tosin vasta sen jälkeen, kun elämä oli etenkin yksinäisten vanhusten luokse.
Teksti ja kuva
västä toiseen kyllästytti, joten silloin lin lapsuuden herkut ovat meillekin vakiintunut Helsinkiin.
Sari Hakuri
saattoi tehdä vaihtokauppaa naapu- tuttuja.
Aili Haimakaisen kotialbu

Pihlajamäki on ollut Alli Haimakaisen kotina jo reilut 33 vuotta. Laatokan
Karjalasta Hämekoskelta hän muutti
ensimmäisen kerran Helsinkiin 1936.
Asuttuaan Kalevankadulla ja Oulunkylässä, Alli muutti Rapakivenkujalle.
– Kun ostin tämän asunnon, ajattelin,
onkohan tässä levotonta, kun koulu on
aivan vieressä. Mutta oikein rauhallista
on ollut. Bussit kulkevat hyvin ja niillä pääsee moneen suuntaan. Metsääkin on molemmilla puolin taloa. Täällä Pihlajamäessä tapahtuu paljon ja on
mukava käydä myyjäisissä ja muualla
missä näkee ihmisiä.

mi

”Nykyään tavaraa on niin paljon. Minullakin on viisi
villatakkia, vaikka ennen riitti hyvin yksi.” Näin ihmettelee
Alli Haimakainen, joka lokakuussa täytti 100 vuotta.
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Kolumni

Ajatuksiakin voi
kierrättää
Kun aloitin taksinkuljettajana, muuan vanhempi
kollega neuvoi minua viisaasti: "Ainoa asia mihin tässä
hommassa voit oikeasti vaikuttaa, on ratin ja penkin
välissä."
Se oli hyvä neuvo ja muistelen sitä ahkerasti. Aina
kun joku mielestäni käyttäytyy huonosti tai itsekkäästi
liikenteessä huomautan itselleni, että voin vaikuttaa
omaan asenteeseeni ja yksinkertaisesti ottaa rauhallisesti
kaikissa tilanteissa. Elämä on näin helpompaa.
Katsoin tässä eräänä aamuna Ylen aamulähetyksen
Talousviisaita. Toimittaja kysyi autoveroista ja yksi tietäjistä sanoi, että kysymys on oikeastaan aika marginaalinen; jos Suomessa on vähemmän käytettyjä autoja, voi
niitä muualla olla vastaavasti enemmän. En ymmärtänyt vastausta enkä varsinkaan sen logiikkaa. Jokaiseen
miljoonaan tarvitaan miljoona "yhtä" ja jokainen niistä
on yhtä tärkeä. Jokaiseen miljoonaan ympäristötekoon
tarvitaan miljoona yhtä ympäristötekoa.
Mieleeni muistui vanhemman kollegan neuvo.
Jokainen ympäristöteko vaatii yhden päätöksen ja sen voi
tehdä vain yksi ihminen, yhden kerrallaan. Yhtä ympäristötekoa ei kannata koskaan vähätellä – maratonkin
juostaan askel kerrallaan.

Tuomas Sallinen

Kuva: Virpi Koskimies

Ilmastonmuutos on ylivoimaisesti puhutuin aihe
taksissa. Se vaivaa taksimatkustajien mieltä, he ovat
huolissaan ja hämillään. Yksi kysymys nousee melkein
aina esille – mitä me itse voimme tehdä ympäristön
hyväksi? Olen näissä tilanteissa suorittanut kierrättämistä, olen antanut kollegan neuvon kiertää.
Ainoa asia missä me voimme varmasti vaikuttaa, on
juuri ratin ja penkin välissä. Kukaan muu ei tee puolestamme meidän ympäristötekojamme. Jos me jätämme ne
tekemättä, ne yksinkertaisesti jäävät tekemättä.
Kierrätän tätä ajatusta ahkerasti. Ja sammutan autoni
aina, kun seison tolpalla. Se on yksi ympäristöteko.
Ympäristöteon mahdollisuuteen voi törmätä
myös yllättäen. Kun ensi kevään eduskuntavaaleissa
menet äänestämään, olet
tekemässä ympäristötekoa.
Mikään tekemämme ympäristöteko ei ole turha.

Kirjoittaja on pihlajamäkeläinen sellisti,
elokuvaohjaaja ja taksinkuljettaja.

Tiesitkö
Vuolukivenpuistossa sijaitsevaa Sorsalampena tunnettua luonnonlampea kutsuttiin ennen sen puhdistamista nimellä Mustasuo. Kun venäläiset ensimmäisen
maailmansodan aikaan rakennuttivat Helsingin ympärille – myös
nykyiseen Pihlajamäkeen – linnoitusketjua, lampi toimi hevosten
juomapaikkana. Vuolukivenpuistossa on myös Viipurin rapakivialueilta jääkauden aikana kulkeutuneita siirtolohkareita.

Pirjo Komu viihtyy asiakaspalveluammatissa. Erilaiset kohtaamiset tuovat iloa ja haasteita jokaiseen työpäivään.

Töissä Pihlajamäessä

"En vielä tiedä,
mikä minusta tulee isona"
Pirjo Komun hymyilevät kasvot ovat tutut Pihlajamäessä lähes jokaiselle.
Ei ihme, sillä kahdeksatta vuotta Pihlis-kirppistä luotsaava yrittäjä viettää
ostarillamme kuusi päivää viikossa.
Kirppari on kiistatta kiva lisä Pihlajamäen ostarin palvelutarjontaan. Pitkään
tyhjillään ollut liiketila sai elämää sisälleen, kun Pirjo Komu kahdeksan vuotta
sitten pohti uutta yritystoimintaa itselleen. Aiemmin lounasravintolaa pitänyt
Pirjo kaipaili muutosta jatkuvaan tukussa ravaamiseen ja kokkailuun, ja kirppari tuntui hyvältä idealta. Sopiva liiketila sattui löytymään Pihliksestä, alueelta,
joka ennestään oli vuosaarelaiselle Pirjolle aivan tuntematon.

Kierrätys kunniaan
– Kirppiksen ja kierrätyksen ideologia sopii hyvin omiin arvoihini. Toisen turhake
on toisen aarre, ja lähtökohtaisesti pidän
hyvänä sitä, ettei ehjää ja toimivaa tavaraa heitetä roskiin, Pirjo toteaa.

Pihlajamäki kierrättää

Muista läheisiä
lahjakortilla!
Tutustu loppuvuoden
tarjouksiin aurinkola.fi
Pihlajamäen ostoskeskus
Meripihkatie 3, 00710 Helsinki
040 727 0435
facebook.com/aurinkola.fi

Pihlajamäessä on myös
suosittu paikallinen kirppis- ja
kierrätysryhmä, joka toimii
Facebookissa nimellä Pihlajamäki
kierrättää. Ryhmässä on
parisentuhatta aktiivista jäsentä,
ja aktiivisimmillaan ryhmä
on lauantaista maanantaihin.
Kuukaudessa on noin tuhat
julkaisua. Muistathan tutustua
ryhmän sääntöihin!
www.facebook.com/groups/
pihlajamaki.kierrattaa/

– Olen ollut aktiivinen kirppareilla kierMitään erityisen hyvin myyvää artiktelijä itsekin, mutta nykyään sille ei enää kelia tai tuoteryhmää Pirjo ei osaa nilöydy aikaa. Eikä intoakaan sen puoleen! metä.
Saan aivan tarpeekseni kaikesta tavaras– Pihlis-kirppis on todellinen sekatata täällä omalla kirppiksellä, Pirjo nauraa. varakauppa. Täältä voi löytää mitä vain,
Pihlis-kirppis on onnistunut vakiinnut- ja minkä tahansa tuotteen menekki voi
tamaan paikkansa ostarilla ja asiakkaita myös yllättää!
riittää tasaisesti.
– Kirpparin maine rakentuu pitkälti jut- Tilava kirppis kutsuu
tujen perusteella, joita ihmiset toisilleen penkomaan
kertovat. Käykö kauppa ja mikä tavara Kirppistä suunnitellessaan Pirjo piti tärmyy. Pihlisläiset ovat meillä vakioasia- keänä, että tila on esteetön ja pöytien
kaskuntaa tottakai, mutta sekä asiakkai- välissä on tilaa liikkua ja tutkia tuotteita
ta että myyjiä tulee myös pitkän matkan kunnolla. Pihlis-kirppiksellä mahtuu kultakaa. Myyjiä on eri puolilta pääkaupun- kemaan niin vaunuilla tai rattailla kuin
kiseutua ja asiakkaita ulkomaita myöten, pyörätuolillakin. Myyntipöytiä kirpparilla on parisen sataa ja rekit niiden lisäksi.
Pirjo kertoo.
Viikon pöytävuokra maksaa 30 euroa ja
Mitä itse maksaisit?
kaksi viikkoa saa viiteen kymppiin.
Ihmiset ovat yhä kulutustietoisempia
– Siitä vain kokeilemaan! Jos on hyja vain hyvä tavara liikkuu kirppareilla. vää tavaraa, hinnat kohdillaan ja laaduKun myyjät kyselevät vinkkejä hinnoit- kas esillepano, voi kirppismyynnillä tehteluun, Pirjo kehottaa aina miettimään, dä ihan hyvän tilin. Siistillä pöydällä on
mitä itse maksaisit tuotteesta.
parhaat edellytykset tehdä hyvä myynti.
– Jos vastaus on, että en edes ostaiOstarin tulevaisuus ei Pirjoa mietitytä.
si tällaista tavaraa, ei sitä kukaan muu- Kirppistoiminta jatkuu niin kauan kuin
kaan osta. Myöskään tunnearvoa ei voi on jatkuakseen.
lisätä tuotteen hintaan. Ostaja ei mak– Ehkä koko jutun idea on siinä, etten
sa siitä, että esine tai vaate oli edellisel- oikeasti vielä tiedä, mikä minusta isole omistajalleen merkityksellinen, Pirjo na tulee! Sitä sitten jälkikäteen ajattelee,
muistuttaa.
että tällaistakin on tullut kokeiltua. Kat– Kukaan ei halua enää haalia kotiin- sotaan, mitä elämä tuo tullessaan, Pirsa mitä tahansa, kun vaan halvalla saa. jo myhäilee.
Teksti ja kuva
Täällä Pihlajamäessäkin huomaa sen,
Virpi Koskimies
että ihmiset ostavat myös hyvin arvokasta tavaraa kirppikseltä, ja ovat valPihlis-Kirppis on avoinna tiistaista
miita maksamaan hyvästä laadusta tai
perjantaihin kello 12–18 ja lauantaista
sunnuntaihin kello 11–15
merkkituotteista.

www.facebook.com/pihlajamakiseura
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Lempipaikkani
Paikka rauhoittumiselle
Pihlajamäessä on ihmeellisiä luontokohteita. Yksi
vaikuttavimmista on Vuolukivenpuistossa lammen takana
ylhäällä kallioilla oleva pieni kangasmetsikkö, joka on
täynnä mielikuvitusta ruokkivia luonnon yksityiskohtia. Se
on silkkaa satumaisemaa, jolla on ihmeellinen rauhoittava
vaikutus. Paikkaa ei voi vangita valokuvaan, se pitää
kokea.
Päivi Seikkula, Pihlajamäkeen ihastunut
viestintäpäällikkö

Lajitteluoppia
lapsilta

Kevään 2019
Tapahtumia ja
toimintaa
MLL Pihlajamäki

Lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden
kirpputori 17.3. klo 10–13 Pihlajiston ala-asteella. Perhekahvilat ja
muu toiminta: pihlajamaki.mll.fi ja
Facebook
EasySport alakoululaisille

Maksuttomat liikuntatunnit alk. 7.1.
• Pihlajamäen ala-aste: liikuntaa
ti klo 13.30–15.30, to klo 8–9 ja pe
klo 14–15.30 sekä voimistelua ke
klo 14.30–15.30
• Pihlajiston ala-aste: liikuntaa
ma klo 14–16 ja pe klo 12–14 sekä
koripalloa ti klo 14–16
• Toimintakeskus Graniitti: Pingis
ti ja to klo 16–17
• Lisätiedot: easysport.fi
FunAction/NYT

Pienessä lajittelutestissä Timo ja Olli osasivat kertoa roskien oikean paikan ja miten
lajiteltua jätettä hyötykäytetään.

Maksuttomat pingistunnit 15–29 v.
nuorille Toimintakeskus Graniitissa
(Graniittitie 9) pe klo 17–18
Pihlajamäen nuorisotalo

Meneekö mieli mutkalle,
kun mietit roskia ja niiden
lajittelua? Kysytäänpä neuvoa
tokaluokkalaiselta Timolta ja
viidesluokkalaiselta Ollilta. Pojat
rehentelevät lajittelu-taidoillaan,
eivätkä turhaan.
Olli kertoo lajittelevansa siksi, että maailma pysyisi kunnossa.
– Jos ihmiset vain roskaa eikä kukaan
kierrätä, maailma on vielä huonommassa tilassa. On ihan tyhmää laittaa kaikkea
sekajätteeseen, koska silloin roskasta ei
voi tehdä uusia tavaroita.
Pakkausjätettä voi Ollin mukaan vähentää.
– Toisaalta jos tavara tai ruoka menee
rikki kun sitä kuljetetaan, se on tehty ihan
turhaan. Pakkaus suojaa, ettei se mene
ihan palasiksi.
Timo muistuttaa, että kannattaa ottaa
sen verran ruokaa kuin jaksaa syödä.
– Jos jää nälkä, voi santsata, Olli jatkaa.
Timon mielestä lahjoja on mukava saada, mutta ei kannata ostaa lahjaksi nopeasti rikkoutuvaa krääsää. Pojat suosittelevat kestäviä lahjoja.
– Kirjat on hyviä. Ja sellaiset lahjat, jotka ei ole tavaraa vaan yhteistä tekemistä, Olli miettii.
Entä mitä mieltä pojat ovat lahjoista,
joiden he tietävät olevan käytettyjä?
– Me ollaan iloisia, koska sit me tiedetään, että ne on kestäviä, Timo pohtii.

Lisätietoa
Kierrätys kannattaa
Yhden jäte on toisen raakaaine. Siinä on kiertotalouden idea.
Esimerkiksi metalli kiertää ikuisesti,
jos se lajitellaan. Uusia pakkauksia,
polkupyöriä ja auton osia voi tehdä
pakkauksista ja tavaroista, joissa on
edes puolet metallia.
Pakkauslasista (purkit ja pullot)
syntyy uusia lasipakkauksia,
lasivillaa ja vaahtolasia.
Kartonkikeräykseen menevät tölkit,
pahvit, munakennot, jauho- ja
sokeripussit – muoviosat eivät
haittaa. Likaiset huuhdellaan
kevyesti ja litistetään, ja taas syntyy
uusia kartonkirullia.
Sekajätteestä tehdään
jätevoimalassa sähköä ja
kaukolämpöä. Lajittelu kannattaa
kuitenkin aina, sillä lajittelematonta
jätettä poltettaessa syntyy
valtavasti hyödytöntä kuonaa.
Kuonamäärä voisi olla jopa puolet
pienempi, jos kierrätettävät jätteet
päätyisivät oikeaan astiaan.

– Se meidän Pihlajamäen kirppikseltä
ostettu legopaketti on varmaan 12 vuotta vanha. Ja jos alkaa tylsistyttää, kestävät tavarat voi myydä taas uusille ihmisille.

www.hsy.fi: Ajantasaiset vinkit lajitteluun, tietoa jätteen hyötykäytöstä.
www.rinkiin.fi: Tietoa pakkausten kierrätyksestä.
www.kierratys.info: Kaikki Suomen keräyspisteet.

Teksti ja kuva
Sonja Iltanen

Avoinna alk. 7.1.
• 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
• Junnudiscoja, turnauksia, retkiä ym.
Perhesählyä ja pallopelejä

Pihlajamäen ala-asteen salissa
n. 3–6 v. lapsille ja heidän vanhemmilleen jatkuu tammikuussa. Lisätiedot:
petri.ohman@mll.fi
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TARJOUKSESSA
PIHLAJAMÄEN APTEEKISSA!

Priorin Extra
60 kaps.
Ravitsee hiusjuurta
sisältäpäin ja auttaa
hiuksia
uuteen kasvuun.

ACO BODY
-lahjapakkaus
Täyteläiset ja ravitsevat
käsivoide 75 ml ja
jalkavoide 100 ml.

0,50/kpl (norm. 42,22)

(norm. 12,01)

9,00

29,90

ANA
PS. GLÖGIPANNU ON KUUM
ETULOA!
RV
TE
,
TORSTAINA 13.12. KLO 10-18

Pihlajamäen ostoskeskus , Meripihkatie 3, 00710 Helsinki
www.pihlajamaenapteekki.fi

Palvelemme ma–pe 8–18.30
ja la 9–15

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

PALVELEMME TEITÄ
ILOMIELIN
KAIKISSA SUUN
TERVEYTEEN
LIITTYVISSÄ
ASIOISSA.
HAMMASLÄÄKÄRIT

Lana Partonen
Martin Lemmini
ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

Juha-Pekka Marjoranta
SUUHYGIENISTI

Kiira Kornevits

Pihlajamäen–Pihlajiston
Eläkeläiset

Kerho nuorisotalolla klo 10.30 joka
toinen maanantai alk. 7.1. Kevät
kokous 18.3. ja kevätjuhla 13.5. Lisäksi
retkiä ja teatterimatkoja.
PNV:n lauantaikirppis

Pihlajiston Asukastalo Mestassa
klo 10–16: 12.1., 16.2., 16.3., 13.4. ja
11.5. Myyntipaikka 5 e.
Pukinmäen Taidekoulut

Malmitalolla Sirkuskoulun kevätshow
26.–27.4. ja Musiikkikoulun kevätkonsertti 28.4. Liput 7,50–13,50 e.
Kuvataidekoulun näyttely Pukinmäen
kirjastossa huhtikuussa ja Teatteripäivät toukokuussa. Lisätiedot:
taidekoulut.fi
Viikin kirjasto

Lainan päivä 8.2., Lasten lauantai
16.3., Ompelulanit 2.2. ja 23.3. Luovan
kirjoittamisen kerho 11–14-vuotiaille.
Lukupiiri, novellikoukku, taaperotuokioita ja vauvalorutusta. Lisätiedot:
helmet.fi/viikinkirjasto


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
facebook.com/pallopaapihlis
VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA:

Osis+ 100ml
hiuslakka tai
muotovaahto

2€/kpl

(norm. 5,90€) max. 3kpl/asiakas. Voimassa 31.1.2019 asti
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www.pihlajamaki.info

Pihlajamäen lähiöasema toimii väistötiloissa Malmilla.
Digineuvontaa ja harrastetoimintaa tarjotaan
myös Pihlajamäessä.

Pihlajamäen ala-aste:
Jouluinen perhesähly
(lapset 3-6 v) klo 10.30-12.
Kirkko: Myyjäiset klo 11-14

Aurinkola: Jouluglögit ja
onnenarpa klo 15-16.30
Kirkko: Perhemessu,
Cantores minores
-muskarilaiset klo 16

Lähiöasema:
Jouluaskartelua
klo 12-15

Mesta: Kauneimmat joululaulut ja itsenäisyyspäivän
kahvit klo 14

Lähiöasema:
Itsenäisyyspäivän
juhla klo 11-15

PIHLAJAMÄEN Lähiöasema
Nuorisotalo: Pihlajamäen
Puurojuhla klo 17-19.30

Lähiöasema: Joululaulukaraoke klo 10-12.
Kirkko: Joulun tuiketta -konsertti klo 19.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

Leikkipuisto Salpausselkä: Lapsiperheiden pikkujoulut klo 10-13.
Kirkko: Runomessu klo 16

Pihlajamäen Puurojuhlassa
nuorisotalolla 7.12. askarrellaan näyttävä paperitähti
joulusomistukseksi. Käden
taitojen pajassa Malmilla
3.12. tuunataan kestokasseja,
itselle tai lahjaksi!

Lähiöasema: Pipareiden
leivontaa klo 11-14

Toimipiste Malmilla
Kirkonkyläntie 2, 00700 Helsinki
Avoinna: ma 10–16, ti–to 9–16 ja pe 9–15
Suljettu 6.–7.12. sekä 17.12. Joulutauko 21.12. klo 12
alkaen. Avoinna 7.1.2019 alkaen.
Kielten keskusteluryhmät ja Bingo jatkuvat viikolla 2.
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!
Yhteystiedot
Sosiaaliohjaaja Satu Punju: 09 3106 2575,
satu.punju@hel.fi
Digineuvonta 09 3104 2282
Cafe Sauna 09 3104 1010
pihlajamaen.lahioasema@hel.fi
www.pihlajamaki.info > Lähiöasema
Facebook: Pihlajamäen lähiöasema ja aluetyö

Palvelut Malmilla
Kirkko: Kinkkubingo klo 12-13.15,
Oi Jouluyö - Uo Juulakorat -konsertti
klo 18. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.
Malmitalo / Pukinmäen Taidekoulut:
Kaunotar vai Hirviö klo 17,
Pukinmäen Sirkus: Tonttu klo 19.30,
liput 7,50-13,50 e

Pihlajamäen apteekki:
Glögipannu kuumana klo 10-18.
Viikin kirjasto: Lucian päivän
markkinat klo 10-14.
Malmitalo / Pukinmäen Sirkus:
Lumi klo 18.30, liput 7,50-13,50 e

Malmitalo / Pukinmäen Taidekoulut:
Kaunotar vai Hirviö klo 12.30,
Pukinmäen Sirkus: Lahja klo 15.
Liput 7,50-13,50 e

Graniitti: Joulumarkkinat klo 12-18.
Malmitalo / Pukinmäen Taidekoulut:
Kaunotar vai Hirviö klo 16,
Pukinmäen Sirkus: Tähti klo 13,
Puna klo 18.30, liput 7,50-13,50 e

Kirkko: Lasten joulukirkot
klo 9.15 ja 10.15.
Lähiöasema: Joulusauna
miehille klo 9-11,
joulutorttujen leivontaa
klo 11-14.
Pihlajamäen ostari:
Joulupuuroa ja -lauluja
klo 11-13

Lähiöasema:
Joulusauna naisille klo 9-11.
Pihlajiston ostari: Joulupuuroa
ja -lauluja klo 11-13

Cafe Saunasta edulliset kahvit, pientä purtavaa ja päivän
lehdet. Ohjelmassa karaokea, lautapelejä, kädentaitojen
paja sekä tietovisailua. Tule nauttimaan hyvästä seurasta, ei ostopakkoa!
Lähiöaseman sauna lämpimänä klo 9–11: naisten vuoro tiistaisin ja miesten keskiviikkoisin. Sauna on maksuton,
omat pesuvälineet ja pyyhe matkaan.
Digineuvonta: käytettävissä tietokone ja wifi-yhteys sekä
laitteiden käytön ja sähköisen asioinnin opastusta. Kopiointi-, tulostus- ja skannauspalvelu ilmaiseksi viranomaisasiointiin liittyville papereille, muuten pientä maksua vastaan.
Musiikkihuoneesta löydät kosketinsoittimet ja kitaroita.
Mahdollisuus saada myös laulu- ja soittotunteja.

Digineuvontaa Pihlajamäessä
Pihlajamäen kirkon alakerta, Liusketie 1
Ti ja to 10–14 sekä pe 11–14
Digineuvonta jää joulutauolle 14.12. ja jatkuu jälleen
8.1.2019.
Digineuvojiltamme saat apua sähköiseen asiointiin. Voit
jättää hakemuksen Kelaan ja muihin virastoihin tietokoneillamme (asumistuki, toimeentulotuki, yms.), skannata
liitteesi paperista sähköiseen muotoon sekä ottaa kopiota ja tulostaa.
Ota mukaan sähköinen tunnistautumisväline esim. pankkitunnukset.

Joulukuun viikko-ohjelma
Malmilla (Kirkonkyläntie 2), jos ei toisin mainita.
Maanantai

Lähiöasema: Pikkujoulut klo 13-15.
Nuorisotalo: Junnudisco (3.-6. lk)
klo 17-20, jäsenkortilla tai 1 e.
Kirkko: Kauneimmat joululaulut klo 18.30

12–15

Tiistai

Kirkko: Jouluaaton
hartaus klo 14.30

9–11
10–12
11–12
12–13
13–14

Kädentaitojen paja vaihtuvalla teemalla
Naisten saunavuoro
Karaoke
Englannin kielen keskusteluryhmä
Ruotsin kielen keskusteluryhmä. Viim. kerta 4.12.
Ranskan kielen keskusteluryhmä.
Viim. kerta 18.12.

Keskiviikko

9–
9–11
11–13

Kirkko: Joulupäivän
hartaus ja kahvit klo 16
Aurinkola, Pihlajamäen ostoskeskus
Pihlajamäen apteekki, Pihlajamäen ostoskeskus
Pihlajamäen ala-aste, Lucina Hagmanin kuja 3
Pihlajamäen lähiöasema, Kirkonkyläntie 2 (Malmi)
Pihlajamäen kirkko, Liusketie 1
Pihlajamäen nuorisotalo, Moreenitie 2
Pihlajiston Mesta, Salpausseläntie 12 C
Leikkipuisto Salpausselkä, Salpausseläntie 1
Malmitalo, Ala-Malmin tori 1
Toimintakeskus Graniitti, Graniittitie 9
Viikin kirjasto, Viikinkaari 11

11–14
13–15

Leivänjako saanti- ja kuljetusvarauksella
Miesten saunavuoro
Lähiöaseman lauluryhmä (Moreenitie 2).
Viim. kerta 12.12.
Lähiksen jamit (Moreenitie 2, Musahuone).
Viim. kerta 12.12.
Pelejä Cafe Saunalla

Torstai

9.30–10 10 kysymystä tietovisa
11–12
Englannin kielen keskusteluryhmä.
Viim. kerta 20.12.
13–14 Suomen kielen opetusta arabiaksi.
Viim. kerta 20.12.
Perjantai

12–13.15 Bingo (Liusketie 1). Viim. kerta 14.12.

