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Pihlajamäki-Seuran toimintakertomus vuodelta 2007 (ehdotus) 
 
Pihlajamäki-Seura on toiminut sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden 
etujärjestönä, joka on seurannut tarkoin alueen kehitystä ja pyrkinyt edistämään 
asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä. 
 
Johtokunta ja muu hallinto  
 
Johtokunnan puheenjohtajana toimi Vesa Koskela, varapuheenjohtajana Miina Kajos, 
rahastonhoitajana Ritva Malmström ja sihteerinä Pirjo Veijalainen. Lisäksi 
johtokunnan jäseninä toimivat Aune Greggas, Tuija Hasu, Sampsa Lommi, Pekka 
Ollila, Tapani Puska, Pirjo Seppä ja Anne Terävä. Varajäseninä toimivat sihteeri Pirjo 
Veijalaisen lisäksi Mervi Kuhta ja Jussi Parviainen. 
 
Johtokunta kokoontui vuoden 2007 aikana kahdeksan (8) kertaa. Lisäksi järjestettiin 
vuosikokous. 
 
Vuonna 2007 Seura aloitti jäsenrekisterinsä päivittämisen. Seuralle hankittiin 
jäsenrekisteri-ohjelma ja Sampsa Lommi otti vastaan jäsenrekisteriin liittyvät 
tehtävät. Työ jäi kuitenkin vielä paljon kesken. Todellista jäsenmäärää on vielä vaikea 
arvioida. 
 
Henkilöjäsenmaksu oli 10 euroa ja yhteisöjäsenmaksu 20 euroa. 
 
Seuran tilintarkastajina toimivat Päivi Alatalo ja Heikki Rinne. 
 
Kumppanuussopimus  
 
Pihlajamäki-Seura oli yhtenä kumppanuusosapuolena Helsingin kaupungin 
sosiaaliviraston, Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n ja Lähiöprojektin kanssa. 
Aluetyöntyöntekijä Sini Heino-Mouhun toimipisteenä oli Pihlajamäen lähiöasema 
Liusketie 3:ssa. Kumppanuudessa Pihlajamäki-Seuran suurimpana roolina oli omien 
viestintäkavanavien antaminen aluetyön tiedotuskäyttöön. Lähiöarkkitehti Mikko 
Tainio oli viimeistä vuotta Pihlajamäessä töissä, ja joulukuussa Pihlajamäki-Seura 
kiitti monivuotista yhteistyökumppaniaan. 
 
Lausunnot  
 
Pihlajamäen ala-asteen lakkautusuhka työllisti alkuvuodesta. Koulun säilyttämisen 
puolesta kerättiin 1750 nimeä ja ne luovutettiin opetuslautakunnalle alkuvuodesta. 
Myöhemmin opetusvirasto omassa esityksessään ei enää ehdottanut koulun 
lakkauttamista. 
 
Annoimme puoltavan lausunnon Pihlajamäen nuorisopuiston ja koulujen 
liikennejärjestelyistä ja ympäristön parannusehdotuksesta. Toivoimme kävelytien ja 
ala-asteen välisen alueen hoitamista puistomaisempana. 
 
Seurasimme Pihlajamäen nuorisopuiston rakentumista koulualueen kylkeen. 
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Annoimme lausunnon Ketokivenkaaren rakentamisen supistamiseksi, koska pienille 
tonteille vilkaasti liikennöidyn Pihlajamäentien melualueelle ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan Malmin hautausmaan lähelle suunniteltiin tiivistä rakentamista. 
 
Tapahtumia Pihlajamäessä ja lähialueella 
 
Alkuvuodesta 2007 pidettiin Pihlajamäen kehittämisen ideointi-ilta, johon pyydettiin 
asukkaita kertomaan toiveitaan Seuran ja Lähiöaseman toiminnasta. 
  
Aluetyöntekijä toimi pääkoordinaattorina Pihlajamäki goes Blues -tapahtumassa, joka 
pidettiin kesäkuun alussa Kiillepuistossa. Blues-tapahtuman järjesti Pihlajamäki-
Seuran musatiimi, mutta tapahtumaa suunnittelemassa ja toteuttamassa oli niin Seuran 
jäseniä kuin monia muitakin Pihlajamäen asukkaita sekä bluesin ystäviä 
kauempaakin. Ohjelmaa oli nuorille ja vanhemmille. Pääesiintyjä oli Dave Lindholm. 
 
Aluetyöntekijän koordinoima Pihlaja-foorumi kokosi keväällä ja syksyllä Pihlajamäen 
ja Pihlajiston toimijoita yhteen. Kevään Pihlaja-foorumissa Turvallinen ja viihtyisä 
Pihlajamäki -ryhmän vetäjä Juha Valta esitteli Pihlajamäen turvallisuuskyselyn 
tuloksia. Myös syksyn foorumissa teemana oli viihtyvyys ja turvallisuus. Tilaisuuden 
innoittamana järjestettiin roskienkeräyskävelyitä. 
 
Keväällä Pihlajamäki-Seura järjesti yhdessä monien tahojen kanssa Helsingin 
kaupungin rakennusviraston koordinoimat siivoustalkoot. 
 
Helsinki-päivänä 12.6. Seura järjesti yhdessä Lähiöprojektin kanssa linturetken, jossa 
oppaana toimi Paul Segersvärd. Helsinki-päivänä oli myös kyläjuhla Maasälvän 
leikkipuistossa. 
 
Pihlajamäki-Seura järjesti syyskuussa Pihlajapäivän yhteistyössä Pihlajiston 
Asukasyhdistys PNV:n, Lähiöprojektin ja Kulttuuriasiankeskuksen kanssa. 
Kaupunginosayhdistykset ja lähiöarkkitehti koordinoivat tapahtumaa, mutta mukana 
oli melko kattavasti alueen toimijoita. 
 
Seura oli mukana myös eri tahojen järjestämissä tapahtumissa esittelemässä 
toimintaansa, hankkimassa jäseniä sekä myymässä Pihlajamäki-tuotteita. Keväällä 
olimme Leijonien Pihlajamarkkinoilla, syyskuun alussa  Pihlajamäen Ostoskeskuksen 
yrittäjäyhdistyksen Pihlis-tempauksessa, marraskuussa Pihlajamäen ala-asteen 
Marrasjuhlassa sekä joulukuussa alueen viranomaistahojen ja yhdistysten 
järjestämässä Lucianpäivän Puurojuhlassa. 
 
Pihlajamäki-Seuran viestintäkanavat  
 
Pihlajamäki-Seura aloitti Pihlajamäen lähiölehden tekemisen yhteistyössä Koillis-
Helsingin Lähisanomien kanssa. Lehti muuttui Kaupunkilehti Vartin pohjoiseksi 
painokseksi. Seura teki jutut ja Koillis-Helsingin Lähisanomat/Vartti myi ilmoitukset. 
Lehti ilmestyi kolme kertaa vuodessa painosmäärän vaihdellessa 42 800:sta 62 
000:een. Lehden lopussa oli Lähiöprojektin kustantamana kaksi-kolme sivua, joilla 
Lähiöprojekti, lähiöarkkitehti, aluetyöntekijä ja lähiöliikuttaja kertoivat asioistaan. 
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Pihlajamäki-Seura jatkoi Pihlajamäen kotisivujen kehittämistä ottaen käyttöön 
lyhyemmän nimen www.pihlajamaki.info. Loppuvuodesta kotisivut ja lehti toimivat 
yhdessä Pihlajamäen toimijoiden ja asukkaiden vuorovaikutteisena tiedon välittäjänä. 
 
Seuralla oli käytössään Pihlajamäen ostoskeskuksella ilmoitustaulu, jossa oli myös 
alueen muiden toimijoiden ilmoituksia. 
 
Toimintaryhmät 
 
Pihlajamäki-Seura antoi toimintaryhmien kautta mahdollisuuksia asukkaille toimia 
oman lähiönsä hyväksi. 
 
Aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu toimi Musa-tiimin vetäjänä. 
 
Juha Valta veti Turvallinen ja viihtyisä Pihlajamäki -ryhmää, joka koordinoi 
vuosittain järjestettävän kyselyn ja edesauttoi ryhmän teemaan liittyvien asioiden 
toteutumista. 
 
Sampsa Lommi veti Luontoryhmää, joka järjesti 12.6. linturetken. Luontoryhmä oli 
mukana suunnittelemassa Pihlajapäivän aattoona 15.9. toteutunutta koululaisten 
luonto- ja kotiseuturetkeä. 
 
Vesa Koskela toimii Pihlajamäen lähiölehden päätoimittajana ja Päivi Seikkula 
toimitussihteerinä. 
 
Alkuvuodesta Sampsa Lommi toimi Pihlajamäen kotisivujen päätoimittajana. 
Loppuvuodesta Päivi Seikkula toimi www.pihlajamaki.infon päätoimittajana vastaten 
kotisivujen sisällöstä. 
 
Muu toiminta   
 
Vuoden 2007 aikana sääntömuutoskysymyksiä pohdittiin melko paljon, mutta 
sääntömuutosta ei saatu vielä valmiiksi. 
 
Jäsenmaksutulojensa lisäksi Pihlajamäki-Seura myi toimintansa tukemiseksi 
Pihlajamäki-tuotteita, kuten paitoja, kirjoja ja kortteja. 
 
Kannatimme alueen kolmen koulun toimintaa antamalla varoja stipendeihin. 
 
Seura pyrki edesauttamaan kaikkea lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä. 
 
Pihlajamäki-Seuralla oli sopimus Helsingin kaupungin kanssa Rapakivenkujan 
palstaviljelyalueesta. 
 
Jäsenyydet 
 
Pihlajamäki-Seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n ja Suomen 
Kotiseutuliitto ry:n jäsen. HELKA:n jäsenyyden kautta toteutuu mm. Pihlajamäen 
kotisivujen verkkoympäristö ja sen ylläpito. Myös Pihlajamäen turvallisuus -kysely 
mahdollistuu HELKA:n jäsenyyden kautta. 
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Seuran jäseniä oli mukana Kotiseutuliiton järjestämässä Kotiseutujulkaisu-
seminaarissa. 
 
Pihlajamäki-Seuran puheenjohtaja edusti yhdistystä Helkan kokouksissa sekä 
koillisten kaupunginosayhdistysten kokoontumisissa Koillisen Kohotuksessa. 
 
Vesa Koskela toimi myös HELKA:n hallituksen varajäsenenä koillisten 
kaupunginosien edustajana. 
 
 
Johtokunta 
 
 
 
 
 
 


