2.9.2009

LÄHIÖLEHTI 2/2009

Peppi Pitkätossu

Sisältöä

tuo mukanaan tanssivan nuken Maddaleenan
Peppi Pitkätossu tulee toistamiseen tervehtimään Pihlajamäen, Pihlajiston
ja Viikinmäen lapsia. Tällä kertaa Pepillä on mukanaan tanssiva nukke
Maddaleena. Peppi ja Maddaleena viihdyttävät koulun sisätiloissa lapsia
tehden mm. kasvomaalauksia sillä aikaa kun kaupunkitansseista monille
tuttu Hilkka Toivonen-Alastalo opettaa lavatanssin askeleita.
Lapsille on tarjolla myös rintanappien tekemistä sekä
trampoliini hyppelemistä varten. Myös paloauto sekä poliisi ovat mahdollisuuksien mukaan paikalla.
Stadin Juhlaorkesteri on jälkeen mukana uudella kokoonpanollaan. Paikallista väriä tapahtumaan tuovat Pihlajiston ala-asteen oppilas Kristian
steppaamalla sekä koulun oma

bändi, jotka esiintyvät ennen
rap-artisti Junoa.
Koko tapahtuman ajan paikalliset toimijat esittelevät toimintaansa niin ulkona kuin sisälläkin. Tarjolla on suolaisen
nälkään hernekeittoa ja makkaraa. Kahvila on avoinna sekä
muurinpohjalettupannu kuumana. Lisäksi karkkia, jätskiä
ym. Arpajaisten tuotto menee
tulevien Pihlajapäivien järjes-

tämiseen.
Tapahtuma on päihteetön.
Suurta pysäköintialuetta ei ole,
joten on järkevintä saapua
kävellen, pyörällä tai bussilla.
Ennen Pihlajapäivää klo
11-12 tapahtuma-alueella
on Juhlamessu.

tiedottaa s. 7–8

Vesa Koskela

Kuva: Mauri Lehtovirta

Pihlajapäivä
sunnuntaina 6.9. klo 13–16
Pihlajiston ala-asteen kentällä ja sisätiloissa
Pihlajistontie 1

Lavaohjelma
13.0013.0513.30-

14.0015.00-

Järjestäjät:

Kuva: Vesa Koskela

15.15Stadin Juhlaorkesterin kokoonpano oikealta ylhäältä: Pekka Tegelman
(kitara, bändin johtaja), Jan Noponen (rummut), Jaku Havukainen
(kitara), Pille Peltonen (basso), Meissa Niang (djembe, laulu), Rele
Kosunen (laulu), Antero Priha (trumpetti), Sami Pöyhönen (trumpetti),
Pekka Hedkrok (koskettimet, haitari) ja Heikki Keskinen (saxofoni).

15.2015.3016.00

Lipunnosto ja avaus
Peppi Pitkätossu ja
tanssiva nukke Maddaleena
Lavatanssin opetusta
toiveiden mukaan / Hilkka
Toivonen-Alastalo
Stadin Juhlaorkesteri
Peppi Pitkätossu ja
tanssiva nukke Maddaleena
Steppaaja Kristian
assistenttinaan Karoliina
Pihlajiston ala-asteen
5. luokan bändi
Rap-artisti Juno
Loppusanat

Tukijat:
Kännikapinassa
voit testata tietosi
alkoholista.
Totta vai
tarua?

Mukana myös:

• Nuorisoasiankeskus/Latokartanon
nuorisotyöyksikkö
• Pihlajiston ala-asteen vanhempainyhdistys
• Liikuntavirasto/Lähiöliikunta

• Malmin ev. lut. seurakunta
• Lions Club Pihlajamäki
• Leikkipuisto Salpausselkä
• Leikkipuisto Maasälpä
• MLL Pihlajamäki

• PK-35 Huvikaanit
• Malmin poliisipiiri
• Helsingin pelastuslaitos
• Karkki-Pate
• Salaattisiskot

• Lähiöbiljardia
s. 2
• Juno räppää
Pihlajalaaksossa
s. 3
• Pihlajamäen ja
Viikin kirjasto
s. 4
• Ex-rehtori Sarantauksen tervehdys
s. 6

Sisätiloissa terveys- ja raittiustietoa:

• Pihlajamäen terveysasema
• Raittiuden Ystävät/Kännikapina
• Aivovammaliitto/Pääkaupunkiseudun
päivätoiminta

Kävelykierros
Malmin
hautausmaalla
Kävelykierros Malmin hautausmaan menneisyyteen ja nykyisyyteen järjestetään torstaina 17.9.2009. Kokoontuminen tapahtuu vanhalla portilla
(Pihlajamäentie 35) klo 13.30.
Oppaana toimii hautausmaan
ylipuutarhuri Juha Ollila.
Kierroksen jälkeen noin
klo 15 osallistujille tarjotaan
päiväkahvit uuden huoltorakennuksen Amica-ravintolassa. Kävelykierroksen järjestää Malmin seurakunnan Pihlajamäen piiri ja Pihlajamäki-seura.

MLL
Pihlajamäen
tapahtumia
syksyllä
MLL Perhekahvila Pihlajisto
kokoontuu torstaisin 10.9.–
17.12. klo 9.30–11.30 leikkipuisto Salpausselän tiloissa.
MLL perhekahvila Pihlajamäki kokoontuu keskiviikkoisin 16.9.–16.12. klo 10–12
Pihlajamäen kirkolla.
MLL Pihlajamäen muskarit
Pihlajamäen kirkolla tiistaisin
ja keskiviikkoisin 15.9.–16.12.,
ilmoittautuminen ja lisätiedot
9.-10.9. puh. 046 611 3550/
Sini.
MLL Pihlajamäen yhdistys
järjestää lastenvaatteiden ja
-tarvikkeiden kirpputorin 25.10.
klo 10–13, Pihlajiston ala-asteella.
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Biljarditoimintaa
Pihlajamäessä ja Pihlajistossa

Pääkirjoitus

Kirjastopalveluja läheltä,
kauempaa ja verkosta

Pihlajamäessä toimii aktiivinen biljardinpelaajien harrastajayhteisö Pihliksen Biliskerho. Vuonna 1995 perustettu
kerho laajeni pari vuotta sitten, kun Pihlajisto liittyi mukaan toimintaan.

Helsingillä oli aiemmin varaa paljon tiheämpään kirjastoverkkoon kuin nykyisin. Monia pieniä kirjastoja on
lakkautettu ja joitakin suurempia perustettu. Pihlajamäestä kirjasto muutti Viikkiin kymmenen vuotta sitten,
jolloin sen sijainti tuli melko kaukaiseksi hyvin monelle pihlajamäkeläiselle. Jos kirjasto ei sijaitse normaalin
päivittäisen asioinnin pyörteessä, sinne tulee harvemmin lähdettyä.
Onneksi Helsingissä voi asioida muissakin kuin omassa lähikirjastossa, jos kenellä sellainen vielä on. Monille Pihlajamäen asukkaalle Malmin ja Pukinmäen kirjasto on paljon lähempänä ja helpommin saavutettavissa kuin Viikin kirjasto. Lähes kaikki viikkiläiset asuvat Latokartanossa, mutta monet heistä kulkevat päivittäin luontevammin Viikin kirjaston ohi ja sisällekin
kuin useimmat pihlajamäkeläiset. Toisille Pihlajamäen asukkaalle Viikin kirjasto on tosin paljon lähempänä
kuin suurimmalle osalle viikkiläisistä. Pihlajiston ja Viikinmäen asukkaille Viikin kirjasto on puolestaan melko lähellä.

Monimuotoinen biljardi

Viikin kirjasto onkin lähikirjasto ennen kaikkea Helsingin yliopiston Viikin kampuksen työntekijöille ja opiskelijoille. Omat hyvät puolensa monille pihlajamäkeläisille
on siinäkin, että Tiedekirjasto on melko lähellä.
Kirjastolaitos Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on
harvinaisen edistyksellinen ja asiakasystävällinen verrattuna moniin muihin kunnallisiin palveluihin. Kuntarajat on lähes kokonaan unohdettu, kun asiakkaita palvellaan. Onneksi kirjastoissa palvelu useimmiten pelaa,
vaikka itsepalvelulaitteita asiakkaiden on lähes pakko
opetella käyttämään. Verkkopalveluihinkin olen saanut
ilmaista koulutusta.

LÄHIÖLEHTI 2/2009

3. vuosikerta. Vuonna 2009 ilmestyy kolme kertaa: 27.5., 2.9. ja 2.12.
Jaetaan Vartti Helsinki Pohjoisen liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista, Pihlajamäen kirkolta sekä
Viikin kirjastosta.
Painos 56 500 kpl
Lehden yhteystiedot

Pihlajamäen lähiölehti
c/o Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3, 00710 HELSINKI
pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com

Päätoimittaja
Toimitussihteeri
Toimittajat
Taittaja

Vesa Koskela
Aura Kivilaakso
Eero Helkkula, Gioanna Iacono, Sampsa Lommi,
Päivi Seikkula, Tuomas Työrinoja
ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin

Lähiöprojektin sivut

Tiina Nuto, Sini Heino-Mouhu, Mia Küttner

Ilmoitusmyynti

Vartti Helsinki Pohjoinen
Puh. (09) 3508 7513, 040 570 8015

Kustantaja

Sanoma Kaupunkilehdet Oy

Julkaisija

Pihlajamäki-Seura ry c/o Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3, 00710 HELSINKI
pihlajamakiseura@gmail.com

Paino

Sanomala Oy, Vantaa

Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info

Biljardilla tarkoitetaan useampia verkapäällysteisellä pöydällä pelattavia
pallopelejä, joista tunnetuimpia lie- Pihlajiston biliskisan osanottajia syksyllä 2009.
nee Pool alalajeineen sekä Snooker.
Kansainvälisesti suosituimpia biljar- kehittää silmän ja käden yhteistyöky- essa ympäriinsä.
Suomeen biljardi saapui, kun Viapodimuotoja ovat muun muassa kasi- ja kyä. Tarkkuuden lisäksi biljardiharrasysipallo, mutta biljardi käsittää myös tus lisää myös sosiaalisia suhteita ja riin perustettiin vuonna 1754 ravintola,
jonka omistaja Anders Byström hankjoukon muita vähemmän tunnettuja yhteisöllisyyttä.
ki itselleen erioikeuden biljardipöymuotoja kuten Itä-Suomessa suosidän pitoon. 1800-luvun aikana peli ketun Kaisan.
Herrojen harrastuksesta
hittyi ja laji vakiintui nykyiseen muoYhteistä biljardipeleille on se, että
yleisemmäksi perinteeksi
toonsa 1900-luvun loppupuolella.
useimmissa sen muodoissa pöydällä
olevia palloja koetetaan lyödä suippe- Biljardin juuret ulottuvat 1400–1500nevalla kepillä, kööllä, pöydän reunoil- lukujen Ranskaan. Todellisen suosionVäriä lähiökulttuuriin
sa biljardi saavutti Englannissa, josta
la sijaitseviin pusseihin.
Biljardi on hyvä harrastus, sillä se se levisi vähitellen 1600-luvun kulu- Suomen Biljardiliitto perustettiin
vuonna 1973. Myös Pihliksen biliskerho on ollut liiton jäsen vuodesta 2001.
Toimeliaan kerhon jäseniin lukeutuu
myös naisia ja SM-tasolla pelaavia
kilpailijoita.
Tänä vuonna pelattaviin East Poolkisoihin Pihliksen biliskerho sai muLehtemme toimittaja ja perustajajäkaan jopa kolme joukkuetta. Uudet jäsen Riitta ”Ripsu” Sivonen menehtyi
senet ovat silti aina tervetulleita. Kerho suunnittelee käynnistävänsä myös
kesällä pitkäaikaiseen sairauteen.
nuorisotoiminnan heti, kun PihlajamäLiki koko elämänsä Pihlajamäessä
en nuorisotalon remontti valmistuu.
asunut Ripsu pulppusi ideoita ja oiPihliksen biliskerho kokoontuu
valluksia. Hänen tyylitajustaan kum- Pihlajamäki-Seura ry:n ylimääräinen
säännöllisesti ja järjestää muun mupusi myös tämän lehden logossa ole- vuosikokous
assa ystävyysotteluita, grillijuhlia ja
va punainen pallo, pihlajanmarja, ai- Aika: ke 16.9.2009 klo 18 alkaen
minigolfia. Perinteeksi on muodostuhe joka nyt on jo käytössä Pihlajamä- Paikka: Pihlajamäen lähiöasema,
Liusketie 3
nut kerran vuodessa biljardinpeluun
en tunnuksena laajemminkin.
hengessä tehtävä jäsenristeily.
Pihlajamäki oli Ripsulle sydämen
asia, ripsumaisesti ei tietenkään lii- Ylimääräisen vuosikokouksen
an vakava, vaan elämänmakuinen ja esityslista
Bilistä Pihliksessä
ihmisennäköinen. Ripsu toimi Pihlik- 1. Seuran puheenjohtaja avaa kokoPihlajamäen ravintola U2:ssa järjessessä monin tavoin: kirjoitti osuvas- uksen
ti, bloggasi koiramaisesti, raivasi juok- 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, tetään ysipallokisat aina torstaisin klo
18.00. Myös Pihlajistossa järjestetään
suhautoja, kehitteli aina jotain uutta. sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat sekä
kisat kerran kuussa ja ravintola LähParhaiten Ripsu muistetaan kame- ääntenlaskijat
teessä harjoitellaan aina keskiviikkoiran varresta, ja hän jättikin jälkeen- 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja
sin alkaen klo 18.00. Myös seuran ulsä mahtavan kuva-aarteiston pihlaja- päätösvaltaisuus
kopuoliset ovat tervetulleita tutustu4. Hyväksytään kokouksen esityslista
mäkeläisestä elämänmenosta.
maan harrastukseen.
Ripsu lähti täältä kesken kaiken. 5. Esitellään johtokunnan ehdotus
Tiedusteluihin Pihlajamäessä vasOlemme onnellisia, että saimme tun- Pihlajamäki-seuran uusiksi säännöiksi ja päätetään sääntöjen hyväksymi- taa Jukka ”Juki” Salmelainen (p. 040tea Ripsun.
5289190) ja Pihlajistossa Tanja Vierisestä
Pihlajamäen lähiölehden
maa (p. 044-5615090).
6. Puheenjohtaja päättää kokouksen

Riitta ”Ripsu” Sivonen
in memoriam

Kuva: Sampsa Lommi

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden
päätoimittaja

Kuva: Kati Sundell

Kahden kaupunginosan välinen yhteiselo on sujunut mallikkaasti. Siitä
kertoo esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa pelattavat ystävyysottelut.
Nykyään Pihliksen biliskerhoon
kuuluu noin 100 jäsentä ja se kokoontuu Pihlajamäen ravintola U2:ssa ja
Pihlajiston ravintola Lähteessä. Kerho
on aktiivinen, ja se järjestää yhteistoimintaa pelin ja kilpailujen lisäksi myös
muuten.

toimitus

KUTSU
ylimääräiseen
vuosikokoukseen

Johtokunta

Aura Kivilaakso

Tapahtumakalenteri
Pe 4.9. klo 12-15
Su 6.9. klo 13-16
Ti 15.9. koko päivän
To 17.9. klo 13.30-15
Su 27.9. klo 10-15
To 15.10. klo 10–14
Su 22.11. klo 11-14

Viikin Infokeskus Koronan 10-vuotisjuhlat, avoin asiakasiltapäivä
Pihlajapäivä Pihlajiston ala-asteen kentällä ja sisätiloissa
10-vuotiskahvitarjoilu Viikin kirjastossa
Kävelykierros Malmin hautausmaalle, lähtö Vanhalta portilta
Päivä maalla Viikissä Gardenian alueella
Askartelupäivä Gardeniassa syyslomaa viettäville koululaisille
Marrasjuhla Pihlajamäen ala-asteella

Seuraava Pihlajamäen lähiölehti ilmestyy ke 2.12.
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Juno räppää ja
Pihlajalaakso kuuntelee
Haastattelu

Kuva: Vesa Koskela

Pihlajamäen oma
poika Juno sanailee
syksyn käyntiin.
Räppäri Juno, oikealta nimeltään Jon Korhonen nousee sunnuntaina 6.9. Pihlajapäivän
esiintymislavalle – jos nousee.
Hän saattaa nimittäin myös
olla Naistenklinikalla jännittämässä esikoistaan tähän maailmaan.
Jos nimi on enne, kuten väitetään, 22-vuotias muusikkomme osannee handlata synnytysaikataulun pihlajamäkeläisiä suosivaksi, sillä roomalaisessa mytologiassa hänen
taitelijanimensä viittaa äitiyden ja synnytyksen suojelijaan.

Kallioihin ja tarinoihin
leimautunut
Pihlajamäkeläiseksi julistautuva punkkarin poika Juno ei ole
asunut alueella neljään vuoteen ja muutti lähiöön Kruunuhaasta vasta viidesluokkalaisena, mutta silti hän mieltää itsensä sielultaan pihlisläiseksi.
– Ihminen on sieltä, missä
hän asuu tietyt kasvuvuodet.
Minulla on täällä paljon kavereita. Joillakin menee huonosti
ja toisilla on lapsia. Moni kaveri on myös kuollut, Juno kertoo.
– Monet kammoavat lähiöitä ja kuvittelevat, että täällä
on pelkkää kurjuutta. Se ei pidä paikkansa. Itse olen jäänyt
Pihliksen tarinoihin koukkuun.
Näitä tarinoita suodattuu
Junon musiikkiin, joka kertoo
elävästä elämästä ja vanhoista kokemuksista. Musiikinteon
hän aloitti 16-vuotiaana vuonna 2001. Nyt työn alla on kahdeksas levy:

Leikkipuisto
Maasälvän
syksy
Leikkipuisto Maasälvän henkilökunta ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, että toiminta päästiin remontin jälkeen
aloittamaan omassa tutussa
puistossa.
Syyskuun alussa puistossa
alkaa aamupäivätoiminta vanhemmille ja heidän lapsilleen.
Maanantaisin laitetaan yhdessä kotiruokaa ja vaihdetaan ajatuksia arjen iloista ja
suruista. Ruokailusta kerätään
pieni maksu. Tiistaisin järjestetään touhutuokio lapsille
ja vanhemmille. Myös pienien vauvojen vanhemmat ovat
tuokioihin tervetulleita. Keskiviikkoisin työntekijät pitävät
kokousta, mutta ulkolelut ovat
silti vapaassa käytössä.
Torstaisin leikkipuistossa
perheillä on vapaan toiminnan aamupäivä. Tuolloin sisätilat ovat vapaassa käytössä.
Perjantain leivontakerhossa
leivotaan yhteisvoimin pullat
kahvioon. Myös grilli on myös
kuumana omille eväille.
Leikkipuiston toiminta on
maksutonta, eikä siihen ole
ennakkoilmoittautumisia. Tervetuloa mukaan!
Aura Kivilaakso

– Päivätyö Meiran kahvitehtaalla hidastaa musisointia,
mutta pitää rutiinit yllä, hän
kuittaa.

Räppiä, rauhaa ja
rakkautta

Pihlajamäen
nuorisopuisto
on toiveiden
täyttymys

Pihlajamäen ostoskeskuksen
lähellä on monien nuorten
lempipaikka R 14 eli Reikä 14,
joka Junon, hänen musiikkikaverinsa Matinpojan (oik.) ja
paikallisen Jannen mukaan
tulee aiemmin Pihlajamäessä
olleesta pienoisgolfradasta,
jossa oli 13 reikää.

Neljäsosaltaan kenialaisena
Juno on peruspetteriä eksoottisemman näköinen. Valitettavasti hän ei ole välttynyt rasisRauhaa rakastavalta tämilta Pihlajamäen kaduilla:
mä sympaattinen rastapää to- taa kuuluvansa hippiosastoon.
– Kun olin lapsi, jotkut aikui- siaankin vaikuttaa. Kun kysyn, Kukkaiset ovat Junon terveiset
set huutelivat rumia perääni. mihin hän sijoittaisi itsensä pihlajamäkeläisillekin:
Opin olemaan välittämättä.
poliittisuusakselilla, hän vas– Pitäisi unohtaa lähiöuho-

aminen ja tehdä vaikka lapsia!
Teksti:
Tanja Railo

Pihlajamäen uusimmaksi nähtävyydeksi jo tituleerattu nuorisopuisto otettiin käyttöön
1. kesäkuuta. Jo kymmenen
vuotta alueella toiminut Savelan skeittipuisto laajentui ja sai
nimekseen Freestylepark. Sen
kylkeen nousi Suomen ensimmäinen ja maailmanlaajuisestikin harvinainen Tyttöjen puisto. Alueella sijaitsee myös kahvio, lainavarasto, ensiapupiste
ja Areena, jossa voi harrastaa
eri palloilulajeja. AK

Kuva: Eero Helkkula

Uudisrakennuksia

Kuva: Vesa Koskela

Malmin hautausmaalle
Malmin hautausmaan
uudisrakennukset valmistuivat heinäkuussa
kallion kupeeseen
Lahden moottoritien
läheisyyteen.
Siellä sijaitsevat nyt huoltokeskus, henkilökunnan sosiaalitilat,
metallityöverstas ja koneenkorjaustilat sekä vanhasta asemarakennuksesta siirtynyt entistä tilavampi Amican hoitama
lounasruokala-kahvila, joka on
myös hautausmaalla kävijöiden
käytettävissä. Tulevaisuudessa
lienee mahdollista pitää uudis-

tetussa kahvilassa myös muistotilaisuuksia. Uusiin tiloihin
siirtyvät myös seurakuntayhtymän puusepät Toukolasta.
Hautausmaan vakinaisen
henkilökunnan määrä on 31 ja
kausityöntekijöitä on parhaimmillaan 150, kertoo Malmin
hautausmaan ylipuutarhuri Juha Ollila. Suurin osa kesätyöntekijöistä on opiskelijoita, jotka
viihtyvät hautausmaalla monesti useampina kesinä.
Uusien tilojen valmistuttua
vanhassa asemarakennuksessa
päätettiin toteuttaa remontti, joka alkoi elokuussa. Rakennukseen tulee odotusrakennuk-

sessa sijainnut hautausmaan
toimisto sekä kausityövoiman
sosiaalitiloja. Odotustilarakennus jää nyt kokonaan siunaustilaisuuksiin tulevien käyttöön.
Suojellun rakennuksen ulkoasu
säilyy talon muutosprosessissa
ennallaan.
Myös kukkien välityksessä tapahtuu muutoksia. Kasvihuoneet puretaan tänä syksynä
ja oma kukkatuotanto loppuu.

Kukkien hankinta kilpailutetaan ensi vuonna. Malmin hautausmaalla noin 16 000 haudalla on jonkinasteinen haudanhoitosopimus.
Hautausmaalla käynti pyritään tekemään aiempaa sujuvammaksi, sillä kappelien luona
liikennejärjestely muuttuu. Samalla siunaustilojen saattoväelle tulee erillinen parkkipaikka.
Eero Helkkula

Pihlajamäkeen kiertoliittymä
Pihlajamäessä on käynnissä ostoskeskuksen lähikatujen
parantaminen. Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta lisätään
mm. rakentamalla ostoskeskuksen pohjoispäähän kiertoliitttymä. Työmaakoppi ilmestyi alkukesästä sille kohdalle, jossa vielä
keväällä Harriet Segersvärdin kauppareissulla oli epämääräinen kuoppa. Nyt kuoppa on täytetty ja koppi pystytetty.
Marraskuulle saakka niin jalankulkijat, pyöräilijät kuin
autoilijatkin saavat totutella uusiin kulkureitteihin, sillä
työmaan ajan liikennejärjestelyt muuttuvat jatkuvasti, josta on
liikennemerkein selkeästi varoitettukin. VK
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Kuvat: Vesa Koskela

Pihlajamäki 10 vuotta

Viikin kirjasto toimii
Arkkitehtitoimisto ARK:n
suunnittelemassa Viikin
Infokeskus Koronassa.
Se on lähellä yliopiston
rakennuksia sijaitseva
sininen pyöreä rakennus.
Rakennuksen pyöreä muoto, valokuilujen jakamat
tasot ja lasiseen kaksoisjulkisivuun rakennetut
talvipuutarhat edustavat
uutta kirjastoarkkitehtuuria.
Suunnittelussa on otettu
huomioon energian säästöön ja ekologiaan liittyviä
teknisiä ratkaisuja.

ilman omaa kirjastoa

Kun Viikin Infokeskus Korona avattiin syksyllä 1999, merkitsi se Pihlajamäelle oman ostoskeskuksen tiloissa olleen kirjaston siirtymistä Infokeskuksen tiloihin. Samalla kirjaston nimi muuttui Viikin kirjastoksi.

K

irjastosta luopumista perusteltiin sillä, että kaupungin ei kannata ylläpitää
kahta näin lähellä toisiaan olevaa kirjastoa. Kaupungin kannalta Pihlajamäen kirjaston lopettaminen oli kannattavaa ja
Viikin kirjaston käyntitilastojen
mukaan asiakasmäärä ja lainaukset lisääntyivät kirjaston
siirtyessä Viikkiin. Myös muut
lähialueen kirjastot (Malmi ja
Pukinmäki) hyötyivät siitä, kun
Pihlajamäen kirjaston käyttäjiä
siirtyi niiden käyttäjiksi.
Suurimpia häviäjiä kirjaston siirtymisen yhteydessä olivat pihlajamäkiset lapsiperheet
ja vanhukset. Ennen kirjaston
siirtoa vanhemmat saattoivat
hakea sieltä lukemista lapsille ostoskeskuksessa käynnin
yhteydessä. Koululaiset menivät kirjastoon koulun jälkeen ja
nuorisokin viihtyi siellä niin, että heille täytyi aina välillä antaa jopa sisääntulorajoituksia.
Vanhukset lukivat kirjastossa
päivän lehdet.
Suurin menettäjä lienee ol-

Vasemmalla kirjastonjohtaja Mari Heino ja kirjastovirkailija
Hanna Leinonen, joka oli töissä Pihlajamäen kirjastossa. Jouni
Nurmi palvelee viikinmäkeläistä Kiia ja hänen äitiään Tuijaa.

leen alueen koulut. Ennen ne
saivat oppilaita, joille oli luettu
säännöllisesti lapsesta asti. Oppilaat olivat tottuneet käymään
säännöllisesti kirjastossa.
Jos meidän perhe edustaisi
kirjaston käyttöä ennen ja jälkeen kymmenen vuotta sitten
tapahtunutta muuttoa, sormituntumalla voisin arvioida, että
perheestämme käytiin vanhas-

sa kirjastossa enemmän kuukaudessa kuin uudessa vuoden
aikana. Yleensäkin Pihlajamäen kirjaston lainaustilastot olivat tuolloin kaupungin huippuluokkaa.
Mitkä ovat sitten uuden järjestelmän suurimmat ongelmat
tällä hetkellä? Viikin kirjastolla ei ole kunnollista pysäköintitilaa kirjastossa käyville. Sin-

ne ei voi poiketa ohimenomat- remman mahdollisuuden käyt- kin palvelemaan asiakkaitaan.
kalla. Se ei ole lähellä kouluja tää kirjastoa, mutta matka tien Myös perjantain aukioloaikaa
ja sinne on mentävä tarkoituk- toiselle puolelle on useimmille on pidennetty.
Aune Greggas
sella. Prisman kauppakeskuksen vieläkin liian pitkä.
perustaminen on antanut suuViikin kirjasto pyrkii kuiten-

Viikin kirjasto juhlii 10-vuotista taivaltaan
Viikin kirjasto täyttää tänä syksynä kymmenen
Kirjaston virallisena syntymäpäivänä tiistaivuotta ja juhlii syntymäpäiviä tarjoamalla asiak- na 15.9. tarjoamme asiakkaillemme kahvia koko
kaille erilaisia tapahtumia syyskuun aikana. Kau- päivän ajan.
punginkirjasto ja tiedekirjasto järjestävät 4.9. klo
17.8. alkaen on ollut voimassa asiakkaiden
12–15 pihajuhlat asiakkaille Infokeskuksen pihalla. paljon toivoma perjantain aukiolon pidennys.
Tarjolla on makkaranpaistoa, mehua ja poistokir- Viikin kirjasto on avoinna maanantaista torstaijojen myyntiä. Opastetut kierrokset Infokeskuk- hin klo 10–20, perjantaisin klo 10–18 ja lauansen tiloihin lähtevät klo 13 ja 14 sisääntuloaulasta. taisin klo 10–16.

Kuva: Vesa Koskela

Asiakasomistajuus kannattaa!
Kun teet 31.8.-12.9. yli 25 euron kertaostoksen
HOK-Elannon S-marketissa saat S-Etukortilla
yhden alennuskupongin Sokokseen tai Emotioniin.

Alennuksen saat normaalihintaisesta kertaostoksesta.
Kuponki on voimassa 29.9.2009 saakka. Yksi etukuponki per ostokerta.
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Hinnat voimassa HOK-Elannon S-marketeissa 1.–30.9.
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Pouttu
Broilerin fileepihvi
hunajamarinoitu
800 g (6,19/kg)
alkuperämaa Brasilia
3/talous

Valio
Hyvä suomalainen
arkijuusto
1,25 kg (3,96/kg)
1/talous

Rainbow
Korvapuusti
390 g
(2,56/kg)
3/talous

Palvelemme ma-pe 7-21, la 7-18.
S-market pihlajamäki, Meripihkatie, 00710 Helsinki,
p. 010 76 62650
BONUS JOPA 5 %

www.smarkethokelanto.fi

MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 %

WWW.HOK-ELANTO.FI

Waltarin kilometritolppa
Kesämökin ullakkoa
siivotessa osui käsiini
appiukon Syvärillä ja
vuorolomilla lukemia ja
sitten valvontakomission aikana kirjastoista
hyllytettyjä eli kiellettyjä
kirjoja. Yksi niistä on
juhlavuottaan viettävän
Mika Waltarin kätketty
luomus Neuvostovakoilun varjossa vuodelta
1942.
Kirjan loppusivuilla kerrotaan
juttu ravintolatanssijatar Vienosta, joka oli äitinsä myötä
tanssinut myös Tallinnassa ja
Riiassa. Suomalaisesta passistaan huolimatta hän pääsi äitinsä hautajaisten jälkeen heinäkuussa 1940 miehitetystä
Baltiasta takaisin Helsinkiin

vasta KGB:n agentiksi lupauduttuaan.
Mika Waltari avaa meille
pihlajamäkisille tiedon Vienon
muistokivestä. Suoraan lainattuna ja aikansa tiedonsiirrosta
kertoen Waltari kirjoittaa:
”Paitsi radioyhteyttä määrättiin myös kirje- ja postilaatikkoyhteys. Postilaatikkona
oli muuan kohta tienvarressa
matkalla Helsingistä [Nikkilän
kautta] Porvooseen. Ennakkomerkiksi, että posti oli postilaatikossa, sovittiin vaakasuora
lyijykynäviiva 10. kilometripylvään takapuolella saman
maantien varrella. Tammikuun
[1941] lopulla tanssijatar ajoi
linja-autossa Malmin hautausmaan luokse ja jatkoi jalkaisin
matkaansa, kunnes löysi kymmenen kilometripylvään. Sen
takana oli sovittu lyijykynäl-

lä vedetty viiva. Kolmenkymmenen kilometripylvään luona
[ennen Nikkilää] mitään postipaikkaa ei löytynyt, vielä vähemmän radiolaitteita. Laitteet löytyivät vasta helmikuun
lopulla, mutta laite [ja sitten
myös Vieno] kärähti, kun epäkelpo laite löytyi.”
Vienon kymmenen kilometrin tolppa, josta Waltari kirjoitti,
on yhä Pihlajamäentiellä Hautausmaan kiviaidan kupeessa.
Lukemat 10 Stadiin ja 262 Viipuriin voi yhä nähdä – ne ovat
ainoastaan haalistuneet. Kukahan Ketokivenkaaren peruskorjaaja evakuoi sen edellisen
tolpan eli 9/263, joka möllötti aiemmin siinä Viikkiin johtaneen ylen kapean tunneliaukon
suulla?
Matti Haro
nyk. tietokirjailija

www.pihlajamaki.info
LÄHIÖLEHTI 2/2009
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Kauravellistä broilerinkoipiin

Jälkipelinrakentaja

1977–2007

Ilonaiheita
ja mieliharmeja

Ehdinpä kolmikymmenvuotisen urani aikana
Pihlajamäen ala-asteen koululla siemaista yhden
jos toisenkin broilerinkoiven ja puurolautasellisen. Tuona aikana kouluelämä luonnollisesti
koki valtaisan muutoksen, missä puurot ja vellit
taisivat välillä mennä vauhdillakin sekaisin.

Pihlajamäen ala-asteen koululla 22.11.
Pihlajamäen ala-asteen vanhempainyhdistys järjestää perinteiset
Marrasjuhlat Pihlajamäen ala-asteella (Lucina Hagmanin kuja 3)
jälleen sunnuntaina 22.11.2009 klo 11–14. Tiedossa arpajaiset,
myyjäiset, kahvila, onnenpyörä, kilpailuja, popcornia ja karkkeja,
makkaraa sekä paljon muuta ohjelmaa. Tervetuloa mukaan!

Nopeammin, korkeammalle, mielekkäämmin!

Tervetuloa liikkumaan
Helsingin Naisvoimistelijoihin

Pihlajamäen ala-aste:
ma
17:30-18:15
perheliikunta
18:15-19.00
SuperFit
19:00-20:00
tanssicocktail
ke
17:00-17:45
MixDance I
17:45-18:30
MixDance II
18:30-20:00
kiinteytys
Viikin normaalikoulu:
la
10:00-10:45
perheliikunta
10:45-11:30
nopsanilkat
Syyskausi alkaa 1.9.2009.

Ennen Wanhaan, Monsterit jne.
Tiedän, että jotkut vanhemmat ovat jatkaneet tapaamisiaan noiden luokkatoimikuntavuosien jälkeenkin. Ja entiset
opettajatoveritkin ovat sieltä
tulossa perässä lukuvuosi kerrallaan. Yhä alueen koulujen
johtokunnissa ja kansalaisjärjestöissä on samoja henkilöitä.
Myös monet oppilasikäluokat
ovat kokoontuneet jälleentapaamisen riemuisissa merkeissä. Lieneekö joukossa jopa kouluajan perua olevia parisuhteita?
Mitäs jos yrittäisimme järjestää yhteistä tapaamista koulumuistojen merkeissä? Voisin
näyttää dioja Samba-karnevaaleista 1981, Jukka Niirasen
luokan pohoojaalaisista Kruumun häistä ja tietysti kouluun
ja sen vuosikymmenten erivaiheisiin liittyviä otoksia. Samaan
tarjoutuu tietysti kaikille muillekin tilaisuus ja mahdollisuus.

Mitäs jos kaiveltaisiin koulumuistojen reppua oikein yhdessä?
Nyt, kun koulusäästöistä ja
henkilökunnan lomautuksista
2009 taas puhutaan, melkeinpä hymyilyttää juttu Seuralehdessä vuodelta 1992, jossa
haastateltiin Pihlajamäen koulun opettajia:
”Hallituksen rankka säästökuuri. Opettajat pelkäävät romahdusta.” Eiköhän samaa narinaa ala taas pian kuulua!
HEI, OTTAKAA YHTEYTTÄ!
Katsotaan millaisen tapaamisen voisimme saada aikaan.
Näillä kouluterveisilläni haluan lähettää terveiset ja kiitokseni kaikille yhteistyöosapuolille Pihlajamäen koululla;
niin vanhemmille, opettajille
kuin oppilaille.
Rauno Sarantaus
Pihlajamäen ala-asteen
entinen rehtori
raunosarantaus@gmail.com

Kuva: Makiko Lommi

Marrasjuhlat

Rehtori Rauno Sarantaus monsterina
vuoden 1990 Marrasjuhlissa.

Hyönteisretki Helsinki-päivänä 2009. Retken asiantuntijana oli museomestari Juho Paukkunen.
Kuva: Katri Hakkarainen

ta osuneen kohdalleen. Hänenkin koulumuistonsa olivat kaikin puolin positiivisia.
Omat muistoni liittyvät parhaimmillaan oppilaisiin ja vanhempiin. Erikoisesti Marrasjuhlat näyttävät olleen yksi noista
itselleni tärkeistä asioista. Perustuihan sen onnistuminen
johtokunnan kautta aktiivisiin
vanhempiin.
Jokaisen luokan luokkatoimikunta hoiti oman aktiviteettinsa ja oppilaat pääsivät esiintymään usein varsin nimekkäidenkin kansallisten esiintyjien
kuten Frööbelin Palikoiden vanavedessä. Tämä rakensi kummasti Pihliksen koulun yhteishenkeä, josta yhtenä ilmentymänä esimerkiksi Pihlis-koulupuseron hankkiminen. Monet
teemat vilisevät mielessäni:
Mörkökarnevaali, Samba-juhla,
Lännen malliin, Tuulen viemää,

Kesän ja syksyn kuva

Nyt olen jäänyt eläkkeelle ja
laitellut kotikansliaani arkistokuntoon. Huomattavan määrän valokuvia lajitellessani heräsivät myös monet mieluisat
muistot noista Pihlajamäen
kouluvuosistani. Kiitän Pihlajamäen lähiölehden toimitusta, että se antaa tähän tarkasteluun tilaa lehdessään ja voin
näin tavoittaa entisiä oppilaita
ja vanhempia.
Sain oppilas Heli Itkoselta
aikanaan hänen maalaamansa öljyvärityön 6. luokan jäähyväislahjaksi. Olen pitänyt sitä kotini seinällä – taulu kun on
hieno ja lisäksi arvelin hänestä
joskus tulevan “oikea” taiteilija. Ja kuinkas ollakaan, tapasin
Pirkkolan plotilla taiteilija Heli Kuparisen joitakin vuosia sitten. Olipa upeaa nähdä häntä
ja todeta opettajan aavistuksen oppilaansa tulevaisuudes-

9-12-v.
13-15-v.
1-3-v.
4-6-v.

Ilmoittautumiset www.helsinginnaisvoimistelijat.fi tai ensimmäisellä
tunnilla, lisätietoja Internet-sivuilta tai puh. 044-5567891.
Kokeilukerta ilmainen! HNV pidättää oikeuden mahdollisiin
muutoksiin.

Taiteiden yö 21.8. toi Pihlikseen runoja, videoita, tanssia,
konsertteja, livekaraokea, asfalttipiirustusta, installaatioita
ja vaikka mitä! Helpottunut taiteilija Jenni Markkanen
teoksensa äärellä. ”Kuutio on tehty kapalevystä, joten näin
painajaista, että se suli sateessa. Onneksi sää kuitenkin
osoittautui näinkin upeaksi”.

Pihlajamäessä muisteltiin toissa vuonna kerrostaloasumisen 45-vuotistaivalta. Alussa pihat olivat täynnä lapsia – ääntä ja menoa riitti. Vähän kerrassaan lapsista tuli
nuorisoa ja lopulta aikuisia, jotka aloittivat itsenäisen
elämän yleensä kotipiirin ulkopuolella. Pihat hiljenivät.
Muutaman viime vuoden aikana on tapahtunut
ilahduttava käänne – alueelle on muuttanut nuoria perheitä. Elämä hiekkalaatikoilla on vilkastunut ja keinut
heiluvat jälleen. Lumisateen jälkeen hangesta nousee
välittömästi lumiukkoja ja lumilinnoja. Ikäihmistenkin
mieltä lämmittävät iloiset tervehdykset leikkipaikoilta.
Asukkaat ovat jo alueen valmistumisesta lähtien
kantaneet huolta ympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä. Pihamaille on tehty nurmikoita sekä istutettu
puita ja pensaita. Kevät- ja syystalkoot ovat perinne,
josta on pidetty kiinni. Yhteishenki on vahvistunut,
kun on joukolla aherrettu ja työn jälkeen grillattu makkaraa sekä saunottu. Mainitut toimet on yleensä järjestetty taloyhtiöiden toimesta.
Erityistä iloa kanssaihmisilleen tuottavat ne yksittäiset puurtajat, jotka kaikessa hiljaisuudessa istuttelevat ja hoitelevat kukkia yhteisillä pihoilla tai lapioivat
aina lumipyryn jälkeen oikopolun muidenkin käyttöön. Yhteisen ilon tuottajilla on kuitenkin vastavoimansa.
Yön hiljaisuudessa ja muiden katseita vältellen
riehuu joukko järjestyneen yhteiskunnan vastustajia,
jotka rikkovat ja sotkevat yhteistä omaisuutta. Jopa
kauniit kalliot ja elävien puiden rungot joutuvat töhrinnän kohteiksi. Porraskalliot, jotka komeasti toivottavat tulijan tervetulleeksi Pihlajamäkeen, joudutaan
jatkuvasti puhdistamaan ilkivaltaisista maalauksista.
Toinen ryhmä mielipahan aiheuttajia ovat roskaajat,
jotka välinpitämättömyyttään tai ymmärtämättömyyttään heittelevät jätteensä kaduille ja maastoon.
Valitettavaa on, että Pihlajamäen yhteistä ylpeyttä,
hiidenkirnuja täytetään kaikenlaisella rojulla. Myös
niiden viereen koristeeksi tuodut sepelit siirtyvät vähitellen kuoppien pohjalle.
Tässä yhteydessä on taas tilaisuus esittää kaupungille toiveita ympäristön viihtyisyyden parantamiseksi.
Maasälväntie päättyy virallisesti puistoon. Paikkaa on
kuitenkin vaikea mieltää puistoksi. Rönttöinen pajupusikko on vuosia huutanut surkeuttaan siististi hoidetun kerrostalopihan vieressä. Tilanne on parantunut
jonkin verran talon asukkaiden järjestämien raivaustalkoiden ansiosta. Paikalle on tehty jo yli neljäkymmentä
vuotta sitten mielenkiintoisia istutus- ja vesiallassuunnitelmia, jotka ovat jääneet toteuttamatta.
Kyseessä oleva puistokaistale jatkuu Aarnikanmäelle, joka on kiinnostava nähtävyys ensimmäisen
maailmansodan aikaisten linnoituslaitteiden ja näköalojensa vuoksi. Mäelle ei ole kunnollista jalankulkutietä, vaikka pientä kinttupolkua parantamalla se olisi
helppo rakentaa.
Sama puistoalue jatkuu ulkoilupolkuna entisen
hyppyrimäen ohi laaksoon, josta on hyvät yhteydet
koulujen suuntaan ja Marmoritien päähän. Ongelmana on jyrkkä mäki, joka kaipaisi samanlaisia portaita
kuin Pihlajamäen lounaisosaan on rakennettu parikin
kappaletta. Miksi puistoalueelle kaavailtujen suunnitelmien toteutus on jätetty puolitiehen?
Pieni kierros Helsingin uusimmilla asuntoalueilla
osoittaa, että kaupunki pitää niiden ympäristön laadusta ja kunnosta erittäin hyvää huolta. Vanhat alueet
eivät aina tunnu saavan osakseen yhtä suurta huomiota.
Myös Pihlajamäki, avaruusajan ensimmäinen lähiö,
ansaitsisi keskeneräisten paikkojensa kohennusta. Onhan se kuitenkin oman aikansa elinvoimainen ilmentymä – luonnon, rakennetun ympäristön sekä elämän
kohtauspaikka.
Elokuun alussa tuli muuten kuluneeksi viisikymmentä vuotta siitä, kun Maasälväntien ja Liusketien
alueiden suunnittelu alkoi.
Sulo Savolainen

Kuva Taina Värri

Helsingin lähiöprojekti tiedottaa 2/2009
Avointen ovien päivänä 9.9. kello 14–18 sosiaaliviraston Pohjois-Helsingin palveluja esitellään
tavanomaisesta poikkeavasti.
Kyse ei ole vain kuivakasta virastotoiminnan
esittelystä vaan palvelut tulevat tutuiksi mm. musiikkiesitysten, lasten toimintapisteiden ja elävän kirjaston ”sossulainan” myötä – kävijöillä on
mahdollisuus lainata ”sossu” (sosiaalialan työntekijä) esim. 15 minuutiksi ja kysyä mieltään
askarruttavista asioista eri aihealueilta.
Tyhjin vatsoin ei myöskään tarvitse
toimintaan tutustua, sillä jokaisella toimipisteellä on omaa tarjoilua
hernerokasta pullakahveihin.

Kari Peitsamo
esiintyy sosiaaliviraston avointen
ovien päivänä
Malmin torilla.

Sosiaalipalveluista hauskasti
avointen ovien päivänä
Pohjois-Helsingin aikuis- ja lapsiperheiden palvelut, Pohjoinen sosiaaliasema
ja Pohjoinen perhekeskus järjestävät
yhdessä avointen ovien päivän, jonka
tarkoituksena on esitellä alueen asukkaille sosiaalipalveluiden eri osa-alueita
ja kehittämishankkeita. Samalla halutaan madaltaa asukkaiden kynnystä ottaa yhteyttä tarvitsemiinsa palveluihin.
Pohjoiseen sosiaaliasemaan kuuluvat Maunulan ja Malmin toimipisteiden
aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki sekä Malmin toimintakeskuksen, Oulunkylän seurahuoneen ja Pihlajamäen
lähiöaseman monipuolinen asukas- ja
järjestötoiminta. Lisäksi avointen ovien
päivässä esittäytyvät Pohjoinen nuorisoasema ja A-klinikka sekä vammais- ja
vanhuspalvelut sekä kehittämishankkeet.
Pohjoiseen perhekeskukseen kuuluvat Malmin, Maunulan ja Tapulin toimipisteiden lastensuojelun sosiaali- ja
perhetyö, lapsiperheiden varhainen tuki ja kotipalvelu, Torpparinmäen perhetalon toiminta sekä leikkipuistotoiminta.
Lisäksi päivässä esittäytyy alueen päivähoito ja kehittämishankkeet.
Tilaisuuksiin ovat kaikki tervetulleita.

Malmin toimintakeskus
(Kirkonkyläntie 2)
Lapsille kasvomaalausta
Kahvipaketeista opetetaan tekemään ruusuja
Irina Sortava esittää venäläisiä lauluja ja soittaa pianoa
klo 12–15
Kahvi-, mehu- ja pullatarjoilu

Pohjoinen A-klinikka / Malmin
toimipiste
(Latokartanontie 7)
A-klinikan tiloissa
Toiminnan esittelyä
Kahvitarjoilu
Mahdollisuus kokeilla korvaakupunktiota
Työntekijät vastaavat kysymyksiin
Toimintakeskus Messi
(Latokartanontie 5 A)
Tarjolla pientä purtavaa. Mahdollisuus katsella elokuvia
Pohjoinen nuorisoasema
(Malminkaari 15 A, 4, krs.)
Toiminnan esittelyä
Kahvitarjoilu
Pihlajamäen lähiöasema
(Liusketie 3)
Asukkaiden syysmarkkinat
Hernerokkatarjoilu
Trubaduuri

Lähiöaseman
tapahtumia
Maanantaisin suljettu.
Kysy kotilähettiläsapua kotiisi:
Pienet kaupassakäyntiasiat, seurustelua sekä pientä siistimisapua.
Senioreille!
Uinti- ja vesijuoksukerho
ma 2.11–7.12 klo 12–14. Lähde
porukalla Malmin uimahalliin.
Lähtö lähiöaseman edestä Joukolinjalla klo 11.30. Oma bussilippu.
Puh: 044-951 4523
Tiistai:
Avoimet ovet 10–18
Askartelukerho klo 12–17 –
monipuolista askartelua jokaiseen
makuun. Huovutusta, koruja, lasimaalausta, naamioiden maalausta,
vohvelipyyhkeiden kirjailua ym.
Koruja kierrätysmateriaaleista.
22.9 ja 29.9 yhteensä 8 h /21€.
Ilmoittaudu Kalliolan kansalaisopistolle viim. 10.9 p. 09-770 1230
Muina aikoina klo 18 jälkeen
nuorten toimintaa.
Keskiviikko:
Avoimet ovet 10–17
9.9 klo 14–18 Avoimet ovet
-tapahtuma. Jaossa hernerokkaa!
Asukkaiden syysmyyjäiset –
syksyn satoa, käsitöitä ym. ym.
30.9.–2.12 Kalliolan kansalaisopiston ompelukurssit klo 17.15–
19.30. 43 €, ilmoittaudu
p. 09-770 1230 viimeistään 17.9.
Torstai:
Avoimet ovet klo 9–16
Senioreiden atk-opetus klo 9–12
Lasten tietokoneaika klo 14–
15.30
Perjantai:
Avoimet ovet klo 10–16
Cafe-lähiö aikuisille klo 10–16.
Bingo, kuvataidekerho, tuolijumppaa, tuote-esittelyitä ym.
Valokuvauskerho lokakuun alusta
alkaen klo 12–14. Ohjaajana Göran
Nyholm.
Lisätiedot
www.pihlajamaki.info/lahioasema
tai p. 044-951 45 23

Ohjelma toimipisteittäin
Malmin virastotalo
(Ala-Malmintori 2)
Torialueella
Kari Peitsamo klo 15.45–
16.15 ja 16.30–17.00
Hernerokkajakelu klo 14–18
Tietoiskuja
Virastotalon kerroksissa
Toiminnan esittelyä
Kahvi- ja mehutarjoilu
Lapsille kasvomaalausta
”Sossulaina”
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Maunula, Suursuon virastotalo
– Suvitalo
(Suursuonlaita 1)
Toiminnan esittelyä
Työntekijät vastaavat kysymyksiin
Tietoiskut klo 15 ja 17
Hernerokka- ja kahvitarjoilu
Orkesterimusiikkia
Leikkinurkkaus ja kasvomaalausta lapsille
Sosiaaliasema
Toimeentulotukineuvontaa
Asumisneuvontaa
Perhekeskus
Leikkipuistotoiminta
Varhaisen tuen ja kotipalvelun
palvelut
Torpparinmäen perhetalon
palvelut
Lastensuojelun sosiaali- ja
perhetyön palvelut

Pohjoinen A-klinikka/
Maunulan toimipiste ja MESTA
Mahdollisuus kokeilla korvaakupunktiota ja tehdä päihdetestejä
Filmiesityksiä
Ehkäisevän päihdetyön yksikkö esittäytyy
Maunulan terveysasema
esittäytyy
Oulunkylän seurahuone
(Larin Kyöstin tie 7)
Laulu- ja soitinyhtye Pikkuhiljaa viihdyttää
Valokuva- ja taidenäyttely
Kumppanuustalon käyttäjät,
yhteistyökumppanit ja Saatehanke esittäytyvät
Kahvi- ja sämpylätarjoilu

Wanted
Pihlajamäen Lähiöaseman kuusi
tietokonetta odottaa hallitsijaansa! Oletko vailla mielekästä
puuhaa?
Tule vapaaehtoistyöhön muutamana
tuntina viikossa ylläpitämään
koneiden järjestelmiä ja opettamaan
senioreita ja muitakin alueen asukkaita tietokoneen käytön saloihin.
Kaikki halukkaat ovat tervetulleita,
sillä jos saamme rinkiin useamman,
jakautuvat työtehtävätkin useammalle ja harvemmin.
Ota reippaasti yhteyttä –
kaikenlaista osaamista arvostetaan
varmasti!
Sini Heino-Mouhu
p. 09-3106 9960

Helsingin lähiöprojekti tiedottaa 2/2009

Pihlajamäen lähiöliikunnan syyskausi
Maanantai
Petanki klo 12–13 eläkeläiset Leikkipuisto Maasälpä, säävaraus! 28.9. asti
Bocci/mölkky klo 12.30–13.30 eläkeläiset Pihlajamäen Nuorisotalo 5.10.–14.12.
Luisteluryhmä klo 14.30–15.30 luistelun
alkeet osaaville Malmin Jäähalli 5.10.–
14.12. Opetellaan yhdessä perusluistelutaitoja, kuvioita ja temppuja
Kuntosähly klo 19–20.30 aikuiset Hgin
Uusi Yhteiskoulu (yo.kirj: 11.–25.9.)
28.9.–14.12.

Tiistai
Pingis klo 11.30–12.30 työttömät, eläkeläiset Malmin Virkistyskeskus 8.9. alkaen
Tasapainojumppa klo14.30–15.15 eläkeläiset Pihlajamäen Kirkko (ei 13.10.)
8.9.–1.12.
Sulkis klo 16–17 aikuiset, nuoret (yli
10 v.) Viikin Monitoimitalo 8.9.–29.12.
(Tekniikka– ja sääntöopetusta haluttaes-

Torstai

sa, mailoja ja palloja lainattavana,
kenttiä 3 kpl)
Kuntojumppa klo19–20 aikuiset ja nuoret Hgin Uusi Yhtkoulu (yo.kirj: 11.–25.9.)
29.9.–15.12.
KorisTytöt klo 19–21 lapset 10–14v.,
monikulttuurinen Malmin ala–aste 22.9.–
8.12. (Lisätietoja: Mohamed Daud
p. 040–960 6698)

Keskiviikko
Kroppaa kuntoon klo 8.30–9.20 eläkeläiset, ym. Malmin Virk. kesk (ei 21.10.)
9.9.–16.12.
Sauvakävely klo 10 Pihlajamäen Lähiöasemalta (sauvoja lainaksi) 9.9.–16.12.
KuntoLentis klo 19–21 aikuiset Asukastalo Kunto 2.9.–16.12.
KuntoJalkis klo 19.30–21 Maahanmuutt.
miehet Hesote/Malmi 23.9.–9.12. (Lisätietoja: Said Aden p. 0400–857 570)

Kuntosali klo 9–10 eläkeläiset Miljan
palvelutalo. Huom! ryhmä täynnä! 10.9.–
17.12.
Kuntosali klo 10–11 eläkeläiset Miljan
palvelutalo 10.9.–17.12.
Venyttelytuokio klo 14.45–15.30 eläkeläiset, ym. Malmin Virk. kesk 24.9.–17.12.
Kuntojumppa klo 14.30–15.20 eläkeläiset Latokartanon Liikuntahalli 10.9.–
17.12.
Pesäpallo klo 17–19 aikuiset Viikin kenttä, säävaraus! 24.9. asti

11.12. (Lisätietoja: Mohamed Daud
p. 040–960 6698) (yo.kirj: 11.–25.9.)
KuntoJalkis klo 19.30–21 Monikultt.
(nuoret ja aikuiset) Pukinmäen peruskoulu 25.9.–11.12. (Lisätietoja: Said Aden
p. 0400–857 570), (ei 16.10.,30.10.)
KuntoFutis klo 19–21 Monikultt. (aikuiset) Hesote/Malmi (ei 16.10.,30.10.)
11.9.–11.12. (Lisätietoja: Bujar p.040–
525 7255)
Sulkis klo 19–20 Aikuiset, nuoret ja perheet (yli 10 v.) 11.9.–18.12. Viikin Monitoimitalo, kenttiä 3 kpl

Perjantai

Lauantai

Tuolijumppa klo 10.30–11 Pihlajamäen

KuntoFutis klo 19–20.30 Monikultt. (nuoret ja aikuiset) Pukinmäen peruskoulu
12.9.–12.12. (Lisätietoja: A. Laouari
p. 040–567 7699), ( ei 17.10.,31.10.,5.12.)

Lähiöasema 25.9.–11.12.
Pallopojat klo 18.00–19.30 lapset 10–14 v., monikultt. Huyk 2.10.–

Lähiöaseman
yhteystiedot

Lisäksi
Liikuntaneuvontaa tiistaisin klo 11–12,
15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 24.11. Pihlajamäen terveysasemalla parittomilla viikoilla
Kävelysauvoja lainattavana Viikin,
Pukinmäen ja Jakomäen kirjastoissa

Osoite
Liusketie 3, Kirkon vieressä,
katutasossa

Kuutamokävelyt

• ma 5.10. ja ma 2.11. klo 17.30 (noin
8 km) Lähtö/paluu: Tuomarinkylän kartanon sillan luona, uimarannalla
• ke 2.12. klo 17.30 Lähtö/paluu Paloheinän majalta, jossa saunomismahdollisuus

Lähiöiikuntapassilla 17 € /kausi.
Passin saa joko paikan päältä vetäjältä
tai Lähiöasemalta (Liusketie 3,
p. 0449 514523)
Lisätietoja: Mia p. 09–31071452,
050–588 1069 (virka–aikaan),
mia.kuttner@hel.fi

Elokuun 3. päivä alkaen ma 9–16,
ti 9–17, ke 9–18, to–pe 9–16
Yhdyskuntatyöntekijä
Sini Heino-Mouhu,
sini.heino-mouhu@hel.fi
p. (09) 310 69960 / 040 334 7415
(virka-aikana)

Luisteluryhmä jatkuu syksyllä. Lapsille ja aikuisille tarkoitettuun iltapäiväliikuntaan kuuluu perusluistelua ja temppuja.
Kuvassa Mia Küttner (vas.) ja Pirkko Lähdesmäki.

LähiöLiiKunnan SyySreTKi LuuKKiin 17.9.

Pihlajamäen taiteiden yö ja
Mikaela Jokisen vatsatanssiesitys

Nuorten katupiirustusta
taiteiden yönä leikkipuisto
Maasälvässä
monipuolinen, ihmisiä osallistumaan kutsuva kulttuuritarjonta
on ajan mittaan osoittautunut
tarpeelliseksi ja tärkeäksi alueen palveluksi ja toimintatavaksi.
Sini Heino-Mouhu

Ostarin K-galleria veti ihmisiä valokuvanäyttelyyn Minun Pihlajamäkeni II.

Katso myös
www.hel.fi/lahioprojekti, www.pihlajamaki.info
Käytössäsi on kuusi tietokonetta. Kopiointi- ja faksipalvelu pientä
maksua vastaan.
Asukkaiden käytössä myös kaksi ompelukonetta ja saumuri: ota
omat langat mukaan ja tule ompelemaan. Kysy henkilökunnalta vapaata ompeluaikaa.
Lähiöaseman voi varata maksutta ilta- ja viikonloppukäyttöön
esimerkiksi perhejuhlaan tai taloyhtiön kokoukseen.

Kuva Sini Heino-Mouhu

Pihlajamäen taiteiden yönä nautittiin
monipuolisesta kulttuuritarjonnasta pitkin poikin Pihlajamäkeä. Jälleen kerran
osoitettiin yhteistyön valtava voima ja synergiaetu. Helsingin uuden yhteiskoulun
lukion kuvataidelinjalaiset olivat ensi kertaa mukana järjestämässä alueellista tapahtumaa samoin kuin pihlajamäkeläiset
ammattitaiteilijat. Ohjelmiston tuottajat
ja esiintyjät valikoituivat siis maallikoista
ammattilaisiin, mikä mahdollisti matalan
osallistumiskynnyksen ja tuotti iloa laajalle kohderyhmälle.
Pääosin asukkaiden kertakäyttökameroilla napsituista kuvista työstettyä valokuvanäyttelyä K-galleriassa kiiteltiin. Sitä
harmiteltiin, ettei näyttely ollut esillä kauempaa. Monet olisivat toivoneet tilan olevan auki useampana päivänä. Valokuvia
voi joka tapauksessa tulla katsomaan ja
ihailemaan Pihlajamäen lähiöasemalle
arkisin kello 9–16.
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että

Kuva Sini Heino-Mouhu

Taiteiden yö 21.8.09 – yhdessä hyvä tulee!

Lähiöliikuttaja
Mia Küttner, mia.kuttner@hel.fi
p. 09- 310 71452
Vahtimestarit
p. 044 951 4523 (tilavaraukset)
Tilaa voi varata maksutta seurojen,
yhdistysten ja taloyhtiöitten kokouksiin sekä perhejuhliin.

Lähtö bussilla Myllypuron lähiöasema klo 8.30, Jakomäen ostoskeskus klo 8.45, Pihlajamäen lähiöasema klo 9.00 ja Maunulan liikuntahalli klo 9.15. Paluu Luukista klo 14.00. Ohjelmassa on luontopolku, sienestys, marjastus, uinti ja eväiden syönti. Omat eväät
mukaan ja saunakamppeet. Maksu 10 e, maksetaan lähiöliikuttajalle ilmoittautuessa. Tiedustelut: Jakomäki – Tomi/ 050–5933447;
Pihlajamäki – Mia/050–5881069; Maunula – Elina/050–3627017 ja Myllypuro – Hanna/050–5881068.

Kuva Saana Manninen

n
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Tuo lähiöasemalle myös omat ideasi! Ryhdy vapaaehtoiseksi vertaisohjaajaksi, meiltä saat tilan ja
tuen toimintasi toteuttamiseksi.
Voit myös tulla muuten vain jututtamaan lähiöaseman työntekijöitä.

