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Uuden Pihlajapäivän logon on
suunnitellut pihlajistolainen
Kati Sundell.

Pekka Ruuska ja Peppi Pitkätossu

Sisältöä

Pihlajapäivässä

• Myyttiset Aarni ja
Rauni s.3
• Ostoskeskuksen
asemakaava s. 4-5
• Ostari kuohuttaa
tunteita s. 4
• Apu kolotukseen
läheltä s. 6

Kompakti paketti musaa, murkinaa ja asiaa!
Pihlajamäen, Pihlajiston ja Viikinmäen iloista
Pihlajapäivää vietetään jälleen sunnuntaina 7.9.
Lavasäteilystä vastaavat Pihlajamäen oma kasvatti
Pekka Ruuska sekä Visbyn tyttö Peppi Pitkätossu.

Pihlajapäivä su 7.9. klo 13–16
Pihlajiston ala-asteen kentällä, Pihlajistontie 1
Pihlajapäivän lavalla nähdään
myös Stadin juhlaorkesteri uudella kymmenmiehisellä kokoonpanolla solistinaan espanjalainen laulajatar Cinta
Hermo. The Hallelujahs -yhtye
tarjoilee Pihlajapäivänä rockia.
Pihlajapäivässä on mukana
kymmeniä paikallisia yhdistyksiä

ja muita toimijoita esittelemässä toimintaansa. TerveysExpossa
voi kysellä terveyteen liittyvistä
asioista ja vaikka mittauttaa verenpaineen.
Pihlajapäivän juhlamessu
alkaa Pihlajamäen kirkossa jo
klo 10.00
Tapahtuman järjestävät

Pihlajamäki-Seura ja Pihlajiston
Asukasyhdistys PNV. Sitä tukevat Lähiöprojekti sekä Kulttuuriasiainkeskus.
Vapaa pääsy!

Tapahtuma on päihteetön.

tiedottaa s. 7–8

Pihlajamäen
ostoskeskus
45 vuotta
Lauantaina 6.9. juhlistetaan
Pihlajamäen ostoskeskuksen 45-vuotista taivalta.
Juhlahumua on kello
11-14.30 – Pihliksen ostarilla tietenkin. Aiheesta lisää
sivulla 3.

Lavaohjelma
•
•
•
•
•

13.00 Lipunnosto
13.10 Pekka Ruuska
14.00 The Hallelujahs -yhtye
14.20 Peppi Pitkätossu
15.00 Stadin Juhlaorkesteri

Kävelykierros
60-luvun
Pihlajamäessä
3.9. kello 18

Herkkuja
ja toimintaa!
Kahvia ja pullaa, makkaraa ja rokkaa …
Pomppulinna ja jättitrampoliini …
Lähipoliisi ja paloauto …

Mukana myös:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuorisoasiankeskus/Latokartanon nuorisotyöyksikkö
Pihlajiston ala-asteen vanhempainyhdistys
Pihlajamäki-Pihlajiston Eläkeläiset
Malmin poliisipiiri/Lähipoliisi
Partiolippukunta Aarnivalkeat
Liikuntavirasto/Lähiöliikunta
Malmin ev. lut. seurakunta
Pihlajiston ala-asteen sisätiloissa
Malmin pelastusasema
Leikkipuisto Salpausselkä
Leikkipuisto Maasälpä
Lions Club Pihlajamäki
K-market Pihlajisto
MLL Pihlajamäki
Karkki-Pate

TerveysExpo

• Helsingin Etra
• Pihlajamäen terveysasema
• SPR/Helsingin pohjoinen osasto
• Aivovammaliitto/klubitalo Pihlajamäessä

Pekka Ruuskaa
pidetään suomalaisen iskelmälyriikan uudistajana. Arjen pieniin
yksityiskohtiin tukeutuvien tekstien kautta piirtyy kuva elämän
suurista linjoista.
Ruuska valittiin 1996 Tapsan
Tahtien vuoden lauluntekijäksi, ja vuonna 2000 hän sai Juha
Vainio -palkinnon. Ruuskan läpimurtohitti Rafaelin enkeli on
hänen neljänneltä soololevyltään
Yhdestoista hetki vuodelta 1990.

Pihlajamäen suositut kävelykierrokset jatkuvat. Vasta
on toivuttu elokuun supersuositusta puistokävelystä,
niin jo uutta pukkaa: tämän
lehden ilmestymispäivänä
keskiviikkona 3.9. tutustutaan 60-luvun Pihlajamäen
suojeluun. Oppaina toimivat
arkkitehdit Taru Tyynilä ja
Riitta Salastie.
Kävelykierros liittyy
Suomen rakennustaiteen
museon näyttelyyn, joka
esittelee suomalaisen huippuarkkitehtuurin saavutuksia. Kierrokselle lähdetään
Pihlajamäen ostoskeskukselta kello 18 ja retki kestää noin tunnin. Opastetulle
kierrokselle on vapaa pääsy.
Lisätietoja aiheesta
Pihlajamäen kotisivuilta
www.pihlajamaki.info.
PS
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Pääkirjoitus

Paikallinen vaalikeskustelu 14.10.
Pihlajamäki-Seura järjestää Pihlajamäessä asuvien kunnallisvaaliehdokkaiden vaalikeskustelun tiistaina 14.10. klo 18 alkaen.
Poliittisen väännön paikkana on Pihlajamäen terveysasema. Tule tenttaamaan paikallisia ehdokkaita.

Kuuntele, kysele ja keskustele
Pihliksen ostarista

Muistojen ja laulujen iltapäivä 15.10.
”Talot valkeat kallioista sinitaivaalle kohoaa”. Keskiviikkona 15.10. kello 13–16 Pihlajamäen kirkolla muistellaan menneitä.
Pihlajamäki-Seura ja Pihlajamäen kirkko järjestävät silloin muistojen ja laulu-

Tässä lehdessä on monta juttua Pihlajamäen ostoskeskuksesta, sillä se täyttää tänä vuonna komeat 45 vuotta. Ostarilla toimii edelleen yksi yritys, joka on ollut siellä alusta asti: onneksi olkoon Pihlajamäen Apteekki!
Pitkä historia velvoittaa myös katsomaan eteenpäin. Pihlajamäen ostoskeskusta odottavatkin nyt
muutoksen ajat.

Kootusti
alle kouluikäisille

Pihlajamäen kotisivut www.pihlajamaki.info sekä
Pihlajamäen lähiölehti ovat luoneet edellytyksiä sille, että ostoskeskuksesta keskustellaan ennen kuin
siihen liittyviä päätöksiä tehdään. Keskustelun pohjaksi tarvitaan tosiasioita, jotta keskustelu pysyisi
rakentavana ja veisi suunnittelua eteenpäin.

Pihlajamäen, Pihlajiston ja Viikinmäen lapsiperheille suunnattu toiminta on taas koottu
yksiin kansiin. Nyt kahvilat ja kirppikset, muskarit ja jumpat löytyvät yhdestä ja samasta
paikasta. Esite on jaossa leikkipuistoissa, päiväkodeissa, MLL:ssa, kirkolla ja lähiöasemalla.
Sen voi myös lukea Pihlajamäen kotisivuilla
osoitteessa www.pihlajamaki.info.
Korjaukset ja lisäykset alle kouluikäisten ohjelmaan voi lähettää tämänvuotiselle esitteen toimittajalle Sari Hakurille, joka
on Pihlajamäen kirkon lapsityöstä vastaava
pappi. Esite ilmestyy päivitettynä kaksi kertaa vuodessa.
Sari Hakuri, sari.hakuri@evl.fi,
PS
puh 050 544 0554		

Keskusteltaessa ostoskeskuksen tulevaisuudesta on
hyvä pitää mielessä, millaista valtaa kukin taho voi
käyttää. Pihlajamäki-Seura haluaa käyttää omaansa nostamalla tärkeän asian puheenaiheeksi ja antamalla eri tahoille mahdollisuuksia esittää omia
näkemyksiään. Suunnittelijat käyttävät suunnitteluvaltaansa, päättäjät päätösvaltaansa ja ostoskeskuksen omistajat omaa valtaansa.

aikaisemmin usein lauletun Pihlajamäki-laulun. ”Kotiseutuni kiitokseksi tämä
lauluni kajahtaa.”

Paikallisen jalkapalloseuran PK-35:n miesten edustusjoukkueen seuraava kotipeli pelataan lauantaina 6.9. klo 16. Pukinmäen nurmella
vastustajana nähdään vuosaarelainen Viikingit. Kauden muut kotipelit pelataan 21.9., 4.10. ja 18.10.
Naisten edustusjoukkueen seuraava ottelu pelataan lauantaina
20.9. klo 16 Myllypuron nurmella. Silloin hanttiin panee oululainen
joukkue ONS. Loput kotipelien päivämäärät ovat 27.9. ja 11.10.
Sekä miesten että naisten edustusjoukkueet pelaavat ensimmäisessä divisioonassa, joka on maan toiseksi ylin sarja.
PK-35:n pikkujouluja vietetään la 22.11. klo 18 alkaen Ravintola
Ranta-Aurassa (Vilhonvuorenkatu 12). Pikkujoulut järjestää seuran
juniorijaoksen yhteydessä toimiva Junioriapu, joka avustaa yksittäisiä junioripelaajia. 25 euroa maksavan illalliskortin voi hankkia ennakkoon Carita Happoselta (puh. 050 543 2716).		
VK

Pihlajamäen
pojat potretissa.
Kolmasluokkalainen Topi (kesk.) ja
ekaluokkalainen
Aleksi (oik.) kutsuivat Kaisaniemen
ala-astetta käyvän
Cosmon Marrasjuhlaan ja tutustumaan Pihlajamäen
ala-asteeseen.

Kuva Riitta Sivonen

Lue, kuuntele, kysele, kyseenalaista, keskustele. Ota
kantaa. Käytä omaa valtaasi.

PS

Vielä ehdit PK-35:n kotipeleihin
ja pikkujouluun

Kuva Päivi Seikkula

Lähiaikoina käynnistyy ostoskeskuksen uuden asemakaavan ensimmäinen vaihe, kun hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma esitellään. Pihlajamäki-Seura käyttää omaa lausuntoantajan rooliaan kaavoitusprosessin eri vaiheissa.

Vesa Koskela
Pihlajamäki-Seuran
puheenjohtaja

jen iltapäivän. Muistoja saapuu herättelemään myös Pentti Tynkkynen, jonka
Pihlajamäen vanhempi väki muistaa 70luvun nuorena kanttorina. Tynkkynen on
muun muassa sanoittanut ja säveltänyt
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2. vuosikerta. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Seuraava lehti ilmestyy 3.12.
Jaetaan Vartti Helsinki Pohjoisen liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista 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
Tanja Railo
Eero Helkkula, Sampsa Lommi, Päivi Seikkula,
Riitta Sivonen, Tuomas Työrinoja
ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin

Lähiöprojektin sivut

Tiina Nuto, Sini Heino-Mouhu, Mia Küttner

Ilmoitusmyynti
		

Vartti Helsinki Pohjoisen
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

Marrasjuhla Pihlajamäen ala-asteella 16.11.
Piristystä pimeisiin iltoihin tuo ala-asteen perinteinen Marrasjuhla sunnuntaina 16.11. kello 11–
14. Tulossa on sirkusesityksiä, onnenpyörää, kou-

lun kuoroa, taikoja, arvontaa, kahvilaa ja vaikka mitä.
Muistakaa siis merkitä kalentereihin, sillä MarrasjuhPS
lahan on vain kerran vuodessa!		

Tapahtumakalenteri
Ke 3.9. Tutustumiskierros Pihlajamäen suojeluun. Lähtö ostoskeskukselta kello 18.
La 6.9. Pihlajamäen ostarin 45-vuotisjuhlat kello 11–14.30.
Su 7.9. Pihlajapäivä Pihlajiston ala-asteen kentällä kello 13–16. Mukana mm. Pekka Ruuska
ja Peppi Pitkätossu.
Su 21.9. Päivä Maalla kello 10–15. Teemana sadonkorjuu. Gardenia-Helsinki ja Kotieläintieteen laitoksen piha.
Ti 23.9. Asukastilaisuus Pihlajamäen ostoskeskuksen kehittämisestä Helsingin
uuden yhteiskoulun auditoriossa kello 18 alkaen.
Pe 26.9. Kirpputori ja myyjäiset lähiöasemalla kello 12–15.
Ti 14.10. Paikallinen vaalikeskustelu Pihlajamäen terveysasemalla kello 18–20.
Ke 15.10. Muistojen ja laulujen iltapäivä ikäihmisille Pihlajamäen kirkolla kello 13–16.
Su 16.11. Pihlajamäen ala-asteen Marrasjuhla kello 11–14.
Su 16.11. MLL:n lastentarvikekirppis Pihlajamäen nuorisotalolla kello 10–13.
Ke 3.12. l l l Pihlajamäen lähiölehti 4/2008 ilmestyy l l l
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Kuva: Päivi Seikkula

Lapsia Aarnipadan
yllä. Rapakiventien
varrella sijaitseville
hiidenkirnuille
valmistui uusi
katselutasanne
heinäkuussa 2008.

Pihlajamäen myyttiset

Aarnipata ja Rauninmalja
Ankara runsaudenpula yllätti Pihlajamäen
hiidenkirnujen nimiraadin: Suomen vanhimpien
hiidenkirnujen keväiseen nimikilpailuun tuli
pitkälti yli tuhat toinen toistaan hienompaa
ehdotusta. Pitkällisen pohdinnan tuloksena
kirnut saivat komeat nimet. Nyt suurempi kirnu
on Aarnipata ja pienempi Rauninmalja.
Pihlajamäki-Seura järjesti yhdessä kaupunginmuseon ja ympäristökeskuksen kanssa hiidenkirnujen nimikilpailun keväällä 2008.
Suurelle kirnulle nimeä Aarnipata oli ehdottanut sekä Pirjo Veijalainen että Marja-Terttu Vartiainen, molemmat Helsingistä.
Aarnipadan rinnalle nimikilpailun raati loi Johanna Eerikäisen
(Helsinki) ja Rauno Ruuhijärven
(Vantaa) Rauni-ehdotuksen pohjalta nimen Rauninmalja.
Kirnuille haluttiin löytää nimet, jotka sitoisivat ne paitsi Pihlajamäkeen myös hiidenkirnuihin liittyviin uskomuksiin. Raadin mielestä valitut nimet kertovat onnistuneesti Pihlajamäen tarinaa.
Hiidenkirnujen nimet Aarnipata (ruotsiksi Arngrytan) ja
Rauninmalja (Rönnskålen) saivat Helsingin nimistötoimikunnalta suuret kiitokset.

Aarnipata
Pihlajamäki rakennettiin 1960luvulla alueelle, joka tuolloin
tunnettiin Aarnikkana. Aarni-alkuisia nimiä löytyy Pihlajamäestä
edelleen. Itse hiidenkirnutkin sijaitsevat Aarnikanmäen juurella.
Suomalaisessa kansanperinteessä aarteenhaltijasta on
käytetty nimitystä Aarni. Haltijan on kerrottu polttelevan hometta aarteensa päältä, jolloin
nämä aarnivalkeat ovat paljastaneet aarrekätköjä.
Aarni viittaa myös alkuperäiseen, ikivanhaan ja suureen. Ja tätä kaikkeahan tuo

8,5 x 6,9 -metrinen Aarnikanmäen jättiläinen on: ikivanha ja
suuri aarre vanhan metsän tuntumassa. Tuskin uskaltaa kuvitella, minkä kokoinen ja ikäinen on
se hiisi, joka sitä padakseen on
käyttänyt!

Rauninmalja
Nimi Rauni on skandinaavinen
laina, joka tarkoittaa pihlajaa.
Pihlaja on monien kansojen pyhä puu, ja sitä se on ollut myös
Suomessa.

Nimi Pihlajamäki kehiteltiin
1950-luvun lopulla, kun silloista
Aarnikkaa kaavoitettiin. Lähiö sai
nimensä kalliometsäisen alueen
lukuisista pihlajista, mutta erityisesti alueella aiemmin asuneen
monitoimimies Kalle Rönnkullan mukaan (”rönn” on pihlaja
ruotsiksi).
Rauni liitetään kansanuskossa Ukko-jumalaan. Agricolan jumalluettelossa Rauni mainitaan
Ukko-jumalan vaimoksi. Uusimmissa kansanperinteen tulkinnoissa se on myös mielletty Ukko-jumalan toiseksi nimeksi. Ennen muinoin Suomessa tavattiin
juoda Ukon maljoja esimerkiksi
hyvän sadon turvaamiseksi. Ehkäpä Pihlajamäessä voitaisiinkin
juoda Raunin maljoja?
Päivi Seikkula
Nimiraadin puheenjohtaja

Lisätietoja Pihlajamäen hiidenkirnuista osoitteessa
www.pihlajamaki.info.

Pihlajamäen ala-asteesta hiidenkirnujen

kummikoulu
Koululaiset osallistuivat ahkerasti hiidenkirnujen nimikisaan. Kisan aikana virisikin idea, että Pihlajamäen ala-aste voisi ryhtyä vasta nimettyjen kirnujen kummikouluksi. Helsingissä kummikoulutoimintaa pyörittää kaupungin ympäristökeskus.
– Kun kouluamme liki on näin upea luonnon ihme, se kannattaa
ilman muuta hyödyntää opetuksessa. Kummikoulutoiminta tarjoaa oppilaille ja opettajille hienon tavan tutustua lähiympäristöön
ja Pihlajamäen komeaan luontoon, ala-asteen uusi rehtori Susanna Packalen kertoo.
Pihlajamäen hiidenkirnujen ympärille syntyi lopulta kokonainen kummirinki, johon ala-asteen ja ympäristökeskuksen lisäksi kuuluvat Pihlajamäki-Seuran luontoryhmä, www.pihlajamaki.info, rakennusvirasto sekä kirnujen vanha kummi Helsingin uusi yhteiskoulu.
Ringin jokaisella jäsenellä on oma sovittu roolinsa. Esimerkiksi
rakennusvirasto kutsuu kummiluokkia katsomaan kirnujen tyhjentämistä vedestä. Helsingin ympäristökeskus järjestää luonnonsuojelukohteiden kummikouluille muun muassa luonnonhoitoon ja lähialueiden lajistoon liittyvää opetusta.
Päivi Seikkula
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Vanhan päälle uutta vai kokonaan uusi rakennus?

Kaupunkisuunnitteluvirasto esittelee syyskuussa ehdotuksensa
Pihlajamäen ostoskeskuksen kehittämiseksi.
– Suunnitelman tarkoituksena on Pihlajamäen ostoskeskusalueen täydentäminen suojelukaavan ja alkuperäisten suunnitteluideoiden hengessä. Tarkoituksena ei ole museoida ostoskeskusaluetta, vaan tehdä
siitä elinvoimaisen aluekeskuksen tunnus, kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Taru Tyynilä kertoo.
Suunnitelmasta on tehty
kaksi versiota, joissa molemmissa
alueelle on lisätty asumista. Ensimmäinen versio perustuu olettamukseen, jossa ostoksen uusi puoli, eli 1970-luvulla rakennettu Pihlajamäentien puoleinen
osa, on purettu. Toisessa versiossa rakennus on säilytetty.
– Suunnitelman mukainen
uusi asuinrakentaminen muodostaa ostoskeskusalueelle veistoksellisen maamerkin. Asuinrakennus on muotoiltu korosta-

VE1 2004 arkkitehtitoimisto 0+0

Ostoskeskuksen uusi asemakaava
ostarille myös asuntoja

maan Saton ja Hakan asuntoalueiden välistä laaksoa.

Vanha pois,
uusi tilalle
Ensimmäisessä eli purkavassa
vaihtoehdossa purettavan 70luvun ostoskeskusrakennuksen
tilalle on rakennettu uusi noin 3
500 neliömetrin kauppakeskus.
Siinä on suuri päivittäistavara-

kauppa sekä pienliikkeitä, jotka
sijoittuvat rakennuksen länsisivulle Meripihkatien varteen.
– Tässä versiossa Kaija ja
Heikki Sirenin suunnittelema
rakennustaiteellisesti arvokas
ostoskeskus tulee nykyistä paremmin esille, sillä rakennusten
välistä tilaa on levennetty. Uuden
rakennuksen eteen muodostuu
etelään avautuva tori, josta on

Herkutellaan
syksyn sadolla

1
79
0
00
1
49

Hinnat voimassa syyskuun loppuun

Saarioinen
Eineslaatikot
350-400 g
(4,26-3,73/kg)
5/talous

Valio
Appelsiinitäysmehu
1l
5/talous

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

entistä luontevampi yhteys kirkolle, Tyynilä arvioi.
Suunnitelmassa uuden päivittäistavarakaupan huolto on sijoitettu Moreenitien alle. Tyynilän mukaan myös vanhemman
ostoskeskuksen huolto voisi sijoittua samaan maanalaiseen
tilaan. Huoltoajolle on esitetty

kaksi vaihtoehtoista reittiä: joko
Meripihkatieltä uuden kauppakeskuksen läpi tai Moreenitieltä
laskeutuvana ramppina.

Vanhan päälle uutta
Toisessa asemakaavavaihtoehdossa ostoskeskusrakennus-

ten suhde säilyy ennallaan, sillä 1970-luvulla rakennettu ostoskeskusrakennus on säilytetty
lukuun ottamatta Pihlajamäentien puoleista päätyä. Rakennukseen on sijoitettu noin 2 000 neliömetrin päivittäistavarakauppa.
Lisäksi Meripihkatien varteen,
uuden asuinrakennuksen katutasoon tulee pienliikkeitä.
– Suunnitelmassa säilytettävän ostoskeskuksen katto on
muutettu maksaruohokatoksi. Se
tuo alueelle lisää vihreyttä, Tyynilä kertoo.

Opiskelija-asunnoiksi
sopivia kaksioita
Uudet asuinrakennukset ovat
molemmissa versioissa hyvin
samanlaisia. Koska asunnoille ei
voi järjestää pihaa, ne ovat hankalia esimerkiksi lapsiperheille.
– Suurin osa asunnoista on
55 neliömetrin kaksioita, jotka
soveltuvat erinomaisesti vaik-

Ostarin kupeeseen tori ja kiertoliittymä
Rakennusvirasto kunnostaa Pihlajamäen ostoskeskuksen ympäristöä jo ensi vuonna. Viihtyisyyttä ja liikenteen sujuvuutta aiotaan lisätä rakentamalla ostoskeskuksen pohjoispäähän kiertoliittymä ja Meripihkatielle taksisyvennys. Lisäksi jyrkälle Meripihkapolule rakennetaan portaat.

Ostoskeskuksen ympäristön katusuunnitelmaan sisältyy myös tori, joka suunnitellaan Pihlajamäen 1960-luvun
henkeen sopivaksi. Torialueelle
on tarkoitus siirtää Pihlajamäen
pienoismalli, joka on nyt Meripihkatien varrella, terveyskeskuksen viereisellä aukiolla.

Katusuunnitelman luonnoksiin voi tutustua ja niistä antaa palautetta 23.9. kello 18 alkavassa yleisötilaisuudessa Helsingin uudessa yhteiskoulussa.
Suunnitelmat valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä ja rakennustyöt tehdään vuoden 2009 aikana.
PS

Ostari puhuttaa verkossa
Pihlajamäen ostoskeskus on
herättänyt kiivasta keskustelua kesällä Pihlajamäen kotisivuilla www.pihlajamaki.info.
Peistä on taitettu niin ostarin
siisteydestä, järjestyshäiriöis-

tä kuin parkkipaikalle hylätyistä autoistakin. Osa keskustelijoista hehkuttaa rakennuksen
arkkitehtonisia arvoja, toiset
taas purkaisivat liiketilat kokonaan ja rakentaisivat tilalle

Tuomas Työrinoja

jotain muuta. Tuohtuneimmat
ovat sanoneet ryhtyvänsä jopa boikotoimaan ostaria. Tässä poimintoja toista tuhatta
lukukertaa keränneestä keskustelusta:

” Kauppiaat ovat se taho, joka käytännössä eniten kampittaa ostarin kehittämistä. [...]
Kauppiaat keskittyvät ainoastaan oman putiikin menestyksen vaalimiseen ja viis veisaavat
kokonaisuudesta. [...] Kauppiaiden pitäisi ottaa paljon enemmän vastuuta ostarista ja yhdessä asukkaiden kanssa viedä asioita parempaan suuntaan.”

- IidaA, 10.7.

” Kannattaa ottaa mallia muista lähiöistä. Myllypurossa ja Laajasalossa ollaan purkamassa
vanhoja ostareita ja rakentamassa uusia ja parempia tilalle. […] Jos nyt tehdään vääriä päätöksiä, Pihlajamäki kärsii niistä vuosikymmeniä.”

- Erota isot asiat pienistä, 21.7.

” Miksi edes haaveilla [ostarin vanhan osan] purkamisesta? Sehän on hieno rakennus, varsinkin kunhan sitä palautetaan entiseen loistoonsa. Siitä tosiaan voisi saada Pihliksen helmen, jos yrittäjät vähän tarttuvat itseään niskasta.”

- Anne, 22.7.

Palvelemme ma-pe 7-21, la 7-18.
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Mitä mieltä sinä olet ostoskeskuksesta?
Osallistu keskusteluun osoitteessa www.pihlajamaki.info

www.pihlajamaki.info
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VE1 2004 arkkitehtitoimisto 0+0

toisi
kapa opiskelija-asunnoiksi, Tyynilä sanoo.
Pihojen puuttuessa asunnoille on pyritty järjestämään
mahdollisimman paljon asuntokohtaista ulkotilaa. Rakennusta
kiertää molemmin puolin lasitettu ulkotilavyöhyke. Toisella puolella vyöhyke on leveä sivukäytävä ja toisella puolella parveke.
Lisäksi osalla asunnoista on iso
kattoterassi. Ulkoseinien kaksoisjulkisivu toimii myös melua vaimentavana elementtinä.
Molemmissa vaihtoehdoissa paikoitustilat ovat kokonaan
maan alla.

Yleisötilaisuus
Pihlajamäen keskustan
asemakaavamuutoksesta 23.9.
Pihlajamäen keskustan
asemakaavamuutokseen
liittyvä yleisötilaisuus järjestetään Helsingin uuden
yhteiskoulun auditoriossa
tiistaina 23.9 kello 18 alkaen. Asemakaavan muutosehdotusta ovat esittelemässä
kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Taru Tyynilä,
suojeluarkkitehti Riitta Salastie ja liikennesuunnittelija
Markus Ahtiainen.

Samassa tilaisuudessa
esittellään ostoskeskuksen
ympäristön katu- ja torisuunnitelmia. Paikalla ovat

projektipäällikkö Liisa Myllys rakennusvirastosta ja
konsultin (Ramboll Finland)
edustaja Tauno Mäkelä.

Päivi Seikkula

Pihlajamäen
pienoismalleja
Pihlajamäen terveysaseman vieressä ja ostoskeskusta vastapäätä on pieni
aukio, jolla sijaitsee pronssinen reliefi. PihlajamäkiSeura tilasi sen taiteilija Jari
Jetsoselta, ja se paljastettiin
lähiön 40-vuotisjuhlien yhteydessä elokuussa vuonna
2002. Pienoismallissa näkyvät 1960-luvun Pihlajamäen lisäksi 70- ja 80-lukujen
rakennuksia.
Pienoismallilla oli jo
1960-luvulla edeltäjänsä. Pihlajamäen Lions-klubin rakennuttama ja arkkitehti Sulo Savolaisen suunnittelema opastepaviljonki
valmistui vuonna 1966. Se
sijaitsi bussipysäkin vierellä nykyisen Graniittitie 1:n
edessä. Paviljongin tarkoituksena oli pienoismallin
avulla esitellä Pihlajamäen aivan erityistä asemakaavaratkaisua ja samalla opastaa täällä liikkuvaa.
Samalla se toimi tarvittaessa sadekatoksena bussia
odottaville. Kaupunki otti opasterakennuksen vastaan lahjoituksena kevättalvella vuonna 1968.
Kun Graniittitien taloa
alettiin rakentaa, bussipysäkki siirrettiin Meripihkatielle nykyiselle paikalleen
terveyskeskuksen viereen.
Opastepaviljonki siirrettiin
Rapakiventien ja Maasälväntien nurkkaukseen. Samalla sen palveleva merkitys väheni ja niinpä se lopulta hävisi vähin äänin.
Eero Helkkula
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Pihlajamäen fysioterapia auttaa kun jumittaa

Jälkipelinrakentaja

Yhteisiä ja
yksityisiä kukkia
Puistokummius on lyönyt
hyvin läpi Pihlajamäessä.
Enää ei herätä suurta
hämmästystä jos ja kun
rivipihlajamäkeläinen pitää
silmällä lempipuistoaan,
mahdollisesti osallistuu
istutusten hoitoon tai ilmoittelee rakennusviraston
yhteyshenkilölle kaatuneista puista.
Toki joku saattaa vielä
tokaista moisen kuuluvan
yksin ja ainoastaan kaupungille, mutta enemmistö taitaa jo nähdä puistokummin
touhut hyvässä valossa.
Mutta kun rivikansalainen vapaaehtoishengessä
innostuu huolehtimaan
hoitoa kaipaavasta ostoskeskuksen kukkapenkistä,
hämmästyksen huokailijoita riittää. Nyt yhteisen
hyvän eteen tehty hoitelu
nähdään ”hyväksikäyttönä”,
joka ikävästi ”hyödyttää
yrittäjiä”. Ostoskeskus kun
on yksityistä, ei kaupungin
omaisuutta.
Ryhdyin tänä kesänä
– yhteisymmärryksessä
yrittäjäyhdistyksen kanssa
ja yrittäjien avuksi – kitkemään ja kastelemaan S-marketin ja apteekin takaista

kukkapenkkiä. Jo viime
kesänä huomasin, että se
kaipaa hoitoa. En ottanut
ostaria epäviralliseksi puistokummikohteekseni kasvattaakseni yrittäjien tuloja.
Syynä oli itsekkyys: kauniit
kukat ilahduttavat minua.
Kesän edetessä huomasin, että kitketty ja satunnaisista tihutöistä siivottu
kukkapenkki ilostutti myös
muita. ”Kiva, että joku huolehtii näistä kukista”, kuului
monesta suusta. Sanat paljastavat ajatuksen, että ostarin kesäkukkien hoidossa
on terästämisen varaa.
Pihlajamäen kotisivujen keskustelupalstalla on
moni arvellut, että yritykset
hyötyisivät ostoskeskuksen
siistiytymisestä. Viihtyvyyden lisääntyminen varmasti
onkin yrittäjien intresseissä.
Voi tietysti myös olla, että
kauppa käy rehottavista
kukkapenkeistä tai törkyisistä roskiksista huolimatta.
Varmaa kuitenkin on,
että viihtyisää ostoskeskusta arvostetaan. Sen eteen
kannattaa jatkossakin tehdä
töitä – myös vapaaehtoispohjalta.

Graniittitie 1:n kakkoskerroksessa on fysioterapoitu asiakkaita
jo yli 30 vuotta. Pihlajamäen fysioterapia -nimellä toiminta alkoi vuonna 1993. Fysioterapeutti
ja koulutettu hieroja Aleksi Öhman tuli taloon ensin töihin ja
otti yrittäjänä ohjat vuoden 2007
huhtikuussa:
– Meillä on tehokas kuuden
hengen tiimi, joka pystyy tarjoamaan monipuoliset palvelut.
Kaikki Pihlajamäen fysioterapian palvelut on mahdollista
saada ilman lääkärin lähetettä.
Vaikka Kelan korvauksen saakin
vain tietyistä lähetteellä tehtävistä hoidoista, kannattaa suoraa yhteydenottoa fysioterapeuttiin harkita esimerkiksi silloin, kun haluaa päästä hoitoon
nopeasti.
– Fysioterapeutti osaa koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella tehdä tuki- ja liikuntaelinongelmien kohdalla fysioterapiadiagnoosin ja laatia hoitosuunnitelman, Aleksi kertoo.
– Jos katsomme, ettei asiakkaan vaivaa voi fysioterapian keinoin parantaa, kehotamme häntä kääntymään lääkärin
puoleen.

Tanja Railo

Tavoitteena terveyden
ylläpitäminen

Kuva: Riitta Sivonen

Yrittäjäyhdistyksen istuttama ruusu on kaunistanut
bussipysäkin kukkapenkkiä läpi kesän.

Jäikö jotain sanomatta?

Keskustelu aiheesta jatkuu Pihlajamäen kotisivuilla
osoitteessa www.pihlajamaki.info.

Kuva: Riitta Sivonen

Fysioterapia keskittyy
tuki- ja liikuntaelimistön
terveyden ylläpitämiseen
ja auttaa, kun siinä on
ongelmia. Hoitoon pääsee
myös ilman lähetettä.

Fysioterapeutin ammatissa on
hoitotyöllä merkittävä osuus,

Yritys
– Hieronta avaa jumit ja
juntturat, kertoo fysioterapeutti Aleksi Öhman.

• fysioterapia 30 min 35 €
• hieronta/urheiluhieronta
30 min 28 €
• jalkaterapia 30 min 30 €
• lihastasapainokartoitus 60 €

mutta yhtä tärkeitä osa-alueita ovat vaivaan johtaneiden syiden selvittäminen ja uusiutumisen ehkäiseminen hyvien neuvojen ja toimintaohjeiden avulla.
– Tavoitteena on ylläpitää terveyttä eikä vain hoitaa sairautta.
Palveluista klassinen hieronta ja
siitä sovellettu urheiluhieronta
ovat ne, joihin eniten hakeudutaan ilman lähetettä.
– Hierontaan voi tulla ihan
vain nauttimaan ja rentoutumaan, mutta suunnitelmallisella hoidolla voi työkyky kohentua
huomattavasti. Myös urheilun
harrastaminen täysipainoisesti edellyttää hyvää lihashuoltoa,
vaikkei mitään varsinaista vaivaa
olisikaan, sanoo Aleksi ja kertoo
monen vakioasiakkaan tulleen
ensimmäiselle käynnilleen lahjakortin saatuaan.
Yritysesittelysarjan edellinen
esiteltävä, optikko Kai Meramo,
toivoi juttua Pihlajamäen fysioterapiasta. Minne Aleksi Öhman
haluaisi lähettää toimittajan seu-

raavaksi?
– Hiekkakiventiellä on PixMill-niminen yritys, jonka toiminta kiinnostaa.

Siitä siis vuoden viimeisessä
numerossa.
Riitta Sivonen

Kuva: Riitta Sivonen



Uutta liikennesuunnittelua?
Bussipysäkille suoraan
meluvallista.

Pysäkki lähellä,
mutta niin kaukana
Lahden moottoritie sai muutamia vuosia sitten erilliset bussikaistat Pihlajamäen kohdalle.
Useat Johtokiventien ja Ketokivenkaaren taloista ovat aivan
keskustaan johtavan bussikaistan pysäkin vieressä. Virallista
reittiä taloilta pysäkille ei kuitenkaan ole rakennettu. Niinpä pysäkille haluavan on kierrettävä
Porraskallioiden ympäri Pihlajamäentien kautta tai Ketokivenkaarelta Viikkiin vievän tunnelin ja Latokartanonkaaren kautta.
Kummassakin tapauksessa kiertotie on noin kilometri.
Kaupunki esitti Pihlajamäen viheraluesuunnitelman yhteydessä tien rakennuttajalle,
että Lahdentien meluvallin lä-

pi puhkaistaisiin kapea käytävä pysäkille vievää polkua varten, mutta Tiehallinto tyrmäsi sen. Aloitteelliset asukkaat
ovat raivanneet oikopolun yli
mahtavan meluvallin. Sitä eivät liikkumisrajoitteiset kuitenkaan pysty käyttämään. Rappusetkin auttaisivat, mutta kuka ne
rakentaisi?
Porraskallioille ei liioin ole
kunnon polkua. Vain ketterät
pääsevät sinne ihailemaan todella mahtavia näköaloja. Ei luulisi
luonnon olevan niin herkkää, että pieni polku aiheuttaisi suurta
haittaa. Nyt sieltä täältä harppovat nopsajalkaiset voivat aiheuttaa pahempaakin vahinkoa.
Eero Helkkula
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Tiina Nuto
Tiedottaja, lähiöprojekti
Kampaamoyrittäjät Hellevi Pitkänen
(vas.) ja Pirkko Toivonen
istuskelevat liikkeensä
edustalla. He kertovat, että
paikassa piipahtavat monet
”kyläläiset”, muutkin kuin
asiakkaat.

Yrittäjänä yli 40 vuotta Pihlajamäessä

”Ostari on kylän sydän”
Hellevi Pitkänen aloitti yrittäjäuransa, kun uutuutta hohtava Pihlajamäen ostoskeskus alkoi
palvella juuri rakennetun asuinalueen asukkaita. Vuosi oli 1963 ja Hellevillä ikää 24 vuotta.

perusti oman parturinsa kampaamon viereen ja jatkaa nyt
molempien liikkeiden omistajana. Hänelläkin on yrittämisestä
kokemusta jo yli 30 vuotta.
Siskokset muistelevat, että
vuosien varrella asiakkaat ovat
kasvaneet aikuisiksi, muuttaneet
pois ja palanneet taas omien lastensa kanssa takaisin Pihlajamäkeen. Toivonen muistaa eräänkin
asiakkaan tokaisseen, että takaisin muutettuaan Pihlajamäessä ei
ollut muuta samaa kuin siskosten
parturi-kampaamo.  

Pikkuliikkeet
kohtaamispaikkoina

Pesupaikalla istuva Irmeli Salminen oli kampaaja Hellevi Pitkäsen ensimmäinen asiakas vuonna 1963. Asiakassuhde jatkuu yhä.
– Olin valmistunut kampaajaksi ja työskentelin Roihuvuoressa.
Haaveilin omasta kampaamosta
ja kun meillä oli varaus Pihlajamäkeen rakennettavaan aravataloon
ja ostoskeskuksesta löytyi sopiva
paikka, niin nuoruuden rohkeudella ryhdyin yrittäjäksi, muistelee
Pitkänen.
Hän on jo eläkkeellä, mutta
ostarin ”Grand lady” jatkaa kampaajantyötä harrastusluontei-

Kotiruokakurssi lähiöasemalla
Marttojen opetuskeittiön välineillä voi opetella edullisen ja helpon
kotiruuan valmistusta. Kokkaajat saavat
yhdessä herkutella
valmistamansa aterian. Pihlajamäen lähiöasemalla syyskuussa
alkavien talous- ja
velkaneuvontailtojen
yhteydessä järjestettävät K-18 Keittiö
-kurssit ovat maksuttomia. Katso tiedot ohessa. Kokkauskeskiviikot
ovat 17. ja 24.9; 8., 22.
ja 29.10.

sesti. Hän odottelee parhaillaan
asiakkaaksi pihlajamäkeläistä Irmeli Salmista. Asiakassuhde on
jatkunut noin 45 vuotta, sillä Salminen oli uuden yrittäjän ensimmäinen asiakas.
– Kampaamon lattiaa vasta
maalattiin, kun tulin varaamaan
ajan Helleviltä, Salminen kertoo.
He muistelevat, että ostoskeskuksessa oli 60-luvulla ainakin
posti, useampia pankkeja, kemi-

kaali- ja kukkakauppa, apteekki,
ruokakauppa ja baari.
– Jos olisimme myyneet liikkeemme, niin tilalla olisi pari suurta liikettä eikä muuta. Me
pikkuliikkeet pysyimme sitkeästi
paikallamme. Tämä on hyvä paikka yrittäjälle, ollaan kuin pienessä
kylässä, kertoo Pitkänen siskonsa Pirkko Toivosen säestämänä.  
Toivonen tuli jo nuorena tyttönä töihin siskonsa liikkeeseen,

– Ostoskeskusten pikkuliikkeet
ovat vähän sama asia kuin kivijalkaliikkeet kantakaupungissa.
Nämä toimivat kohtaamispaikkoina, joissa puidaan yhteisiä asioita. Kuluttajat kaipaavat muutakin
kuin isoja kauppakeskuksia, Toivonen sanoo.
Toivosen tytär Sessi Korander
on kampaajana äitinsä firmassa
ja hän vahvistaa, että kylän asioista toki tulee puhuttua, mutta
luottamuksellisia asioita ei kerrota eteenpäin.  ”Seiskapäivääjuoruja” kierrätetään, ei muuta, tytär
kertoo.
Kampaamoyritys Justu on laajentunut yhdestä huoneesta kolmen huoneen isoksi liikkeeksi ja
yksi toimipiste on avattu myös
kantakaupungissa. Eripituisia
työviikkoja tekeviä työntekijöi-

tä on parisenkymmentä. Pihlajamäkeläinen Terhi Enbäck on
työskennellyt kampaajana yrityksessä noin 30 vuotta. Osa
pitkäaikaisista työntekijöistä on
ulkomaalaistaustaisia, muun muassa Bosniasta ja Irakista.

Viikistä uusia
asiakkaita
Toivonen kertoo, että viereen
nousseesta Viikin yliopistosta on
tullut uusia asiakkaita: opettajia ja
opiskelijoita, myös ulkomaalaisia.
– Silloin pelättiin, että pienen
ostarin liikkeet näivettyvät, ja samaa pelättiin Malmin ostoskeskuksen tullessa, mutta eivät ne
mihinkään kadonneet, Toivonen
sanoo.
Ostoskeskuksella näkyvien laitapuolen kulkijoiden ”katuteatteria”, kuten Toivonen sanoo, on
tullut ikkunoista seurattua. Hänen mukaansa häiriökäyttäytyjät
kuitenkin yleensä poistuvat ystävällisellä pyynnöllä. Onpa sekin
nähty miten tutut ”katuteatterilaiset” ilmoittavat uusille räyhääjille,
että nämä tytöt on sitten jätettävä rauhaan.
Toivosesta on hienoa, että
Heikki ja Kaija Sirenin suunnittelema vanha ostoskeskus on nyt
suojeltu.
– On ilo investoida kiinteistöön,
jossa historia on jo pitkä. Pienelle yritykselle on tärkeää pysyvän
paikan löytyminen tutussa ympäristössä.

Lähiöprojekti jatkaa Pihlajamäessä
Lähiöprojektin uusi toimikausi alkoi lähes samaan
aikaan kuin vaihtui projektipäällikkökin. Koko Lähiöprojektin olemassaolon
ajan tehtävää hoitanut Ulla
Korhonen-Wälmä jäi eläkkeelle ja siirryin hänen tilalleen. Pienen siirtymäkauden
hoidimme tehtävää yhtaikaisestikin.
Toimin ennen tätä kaavoittajana
kaupunkisuunnitteluvirastossa 11
vuotta itäisissä kaupunginosissa:
useassa kaupunginosassa aluksi,
mutta Myllypurossa pisimpään ja
Vuosaaressa kaksi edellistä vuotta, joten esikaupungit erityispiirteineen ovat minulle tuttuja.
Pihlajamäki on yksi esikaupungeistamme, joilla projekti
jatkaa edelleen. Meneillään on
vielä paljon yhteistyöhankkeita,
joissa olemme mukana nyt ja

jatkossakin. Näistä voisi mainita
asukastoiminnan ja Ostarin onnin toiminnan tukemisen sekä lähiöliikunnan.
Kulttuuri ja tapahtumat tulevat
olemaan painopistealueita uudella kaudella ja Pihlajamäki goes
blues on juuri sellainen tapahtuma, mihin projekti tähtää muissakin Helsingin esikaupungeissa.
Pihlajamäessä on onnistuttu hyvin – kiitos innostuneen asukaspanostuksen – ja tapahtumasta
on tullut näkyvä musiikkitapahtuma Helsinkiin. Yhteistyö jatkuu
bluesin mutta varmaankin myös
muiden tapahtumien osalta.
Ostoskeskus lähialueineen on
aina ajankohtainen, sekä palveluiden kehittämisen että ympäristön parantamisen osalta.
Tärkeää hyvän ympäristön ja laadukkaan rakentamisen lisäksi on
myös hyvä palvelutaso. Lähiö-

projekti tähtää tällaisen kestävän
palvelukonseptin kehittämiseen
kaikissa ostareissa, jotta saadaan lähipalvelut houkutteleviksi
ja sitä kautta pysymään alueilla
huolimatta haastavista jättimarketeista. Ostoskeskuksen kaavamuutostyö on käynnistynyt
Ympäristöparannusten osalta
mm. Lucina Hagmaninkujan parannustyöt jatkuvat samoin kuin
nuorisopuiston toteuttaminen.
Ostoskeskuksen katualueen
suunnittelusta on valmistumassa konsulttityö. Paljon hyvää
on myös jo saatu yhteisvoimin
aikaiseksi. Tästä esimerkkinä
on Hiidenkirnujen ympäristön
kohentaminen ja lähiaikoina
paikoilleen asennettavat arkkitehtuuripolun opasteet, jotka
viitoittavat rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan alueen. Tavoitehan on,

että ulkopuolisetkin tutustuisivat Pihlajamäkeen: voisivatko
turistit joskus ohjautua myös
esikaupunkialueille, joissa on
paljon uutta ja hienoa nähtävää.
Omalta osaltani mm. täytyy tunnustaa, että tultuani tähän tehtävään tiesin Pihlajamäestä melko
vähän. Kun sitten Ulla vei minut
maastoon kunnolliselle tutustumiskäynnille, hämmästyin, miten
hieno kokonaisuus Pihlajamäki
todella on!

Marja Piimies
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Pihlajamäen lähiöliikunta

Pihlajamäen
lähiöaseman toiminta
syksyllä

syyskausi

Maanantai
Kotilähettiläät-hanke tarjoaa kaupassakäynti- ja ulkoiluapua ikäihmisille. Puhelinaika vahtimestareille klo 9–10

Maanantai

Petanki klo 12–13 eläkeläiset Leikkipuisto Maasälpä säävaraus! 29.9. asti
Bocci/mölkky klo 12.30–13.30
eläkeläiset Pihlajamäen Nuorisotalo
6.10.–15.12.
Tasapainoryhmä klo 14.30–15.15
eläkeläiset Pihlajamäen Kirkko 1.9.–
8.12.
Kuntosähly klo 19–20.30 aikuiset
Hgin Uusi Yhteiskoulu (ei 15.-29.9.)1.9.–
8.12.

Torstai

Tiistai

Pingis klo 11.30–12.30 työttömät,
eläkeläiset Malmin Virkistyskeskus
9.9. alkaen
Sulkapallo klo 16–17
aikuiset,nuoret (yli 10 v.) Viikin Monitoimitalo 16.9.–30.12. (Mailoja ja palloja
lainattavana, kenttiä 3 kpl)
Kuntojumppa klo 19–20 aikuiset
ja nuoret Hgin Uusi Yht. koulu (ei yo.kirj:
16.9., 23.9.) 2.9.–9.12.
Palloilu klo 19–21 lapset 10–14 v.,
monikulttuurinen Malmin ala-aste
30.9.–9.12. (Lisätietoja: Mohamed Daud
p. 040-9606698)

Keskiviikko

Kroppaa kuntoon klo 8.30–9.20
eläkeläiset, ym Malmin Virk. kesk.
3.9.–10.12.
Sauvakävely klo 10 Pihlajamäen
Lähiöasemalta (sauvoja lainaksi)
3.9.–10.12.
Sekalentopallo klo 19–21 aikuiset
Asukastalo Kunto 3.9.–10.12.
Palloilu klo 19.30–21 maahanmuutt.
miehet Hesote/Malmi 1.10.–10.12.
(Lisätietoja: Said Aden p. 0400-857570)

Kuntosali klo 9–10 eläkeläiset
Miljan palvelutalo Huom! ryhmä täynnä!
4.9.–11.12.
Kuntosali klo 10–11 eläkeläiset
Miljan palvelutalo 4.9.–11.12.
LattariKantri klo 16–17 eläkeläiset,
ym. Malmin Virkistysk. (ei 25.9.,2.10.)
4.9.–11.12.

Perjantai

Tuolijumppa klo 10.30–11 Pihlajamäen Lähiöasema 5.9.–12.12.
Perhesähly klo 18.30–20 äidit ja
isät nuorineen Hgin Uusi Yk 5.9.–
12.12. (Vetäjärinkiin pääsee myös
mukaan)
Palloilu klo 19.30-21 monikultt.
(nuoret ja aikuiset) Pukinmäen
peruskoulu 3.10.–12.12.(Lisätietoja:
Said Aden p. 0400-857570)
(ei 17.10.,31.10.,5.12.)
Palloilu klo 19-21 monikultt. (aikuiset) Hesote / Malmi 12.9.–12.12.
(Lisätietoja: Bujar p.040-5257255)
Sulkapallo klo 19-20 aikuiset,
nuoret ja perheet (yli 10 v.) 19.9.–
19.12.Viikin Monitoimitalo, kenttiä 3 kpl

Tiistai
Avoimet ovet kello 10–18
2.9 alkaen kädentaitokerho klo 13–
16. Monipuolista askartelua, huovutusta,
kankaanpainantaa ym. Materiaalimaksu
2€/teema.
Yksinhuoltajien olohuone (Päksy)
parillisten viikkojen tiistai-iltoina klo 18–20.
Ensimmäinen tapaaminen 2.9. Lastenhoito järjestetty – lapsille omat eväät mukaan.

Lauantai

Palloilu klo 19–20.30 monikultt.
(nuoret ja aikuiset) Pukinmäen peruskoulu 6.9.–13.12. (Lisätietoja: A.Laouari
p. 040-5677699) (ei 18.10.,25.10.,1.11.,
6.12.)

Lisäksi

Liikuntaneuvontaa ti. klo 14.3015.15 puh. 31071452
Lähiöasemalla parilliset viikot ja Pihlajamäen terveysasemalla parittomista
viikoista 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11.
ja 18.11.
Kuutamokävelyt (noin 8 km)
ma 15.9. ja to 13.11. klo 17.30 Lähtö/
paluu Paloheinän majalta, jossa saunomismahdollisuus
ma 13.10. klo 17.30 Lähtö/paluu:
Tuomarinkylän kartanon sillan luona,
uimarannalla
Pyöräretki (noin 30 km)
10.9. noin klo 9.30 Lähtö Pihlajamäen
lähiöasema/Malmin toimintakeskus/
Messi, omat eväät ja juomat mukaan.
Kohteena Itä-Helsingin merenrannat.  

Lisätietoja: Mia,
p. (09) 310 71452 / 050 588 1069 (virka-aikaan), mia.kuttner@hel.fi

Nuorille ilmaista tietoa

MITEN RAHAT RIITTÄVÄT KUN HINNAT PILVISSÄ
Vuokran, ruuan ja korkojen nousu
on lisännyt kaikkien helsinkiläisten
velkaantumista. Palkka tai etuudet
eivät seuraa kustannusten nousua
ja tili voi humahtaa yllättäen miinukselle. Varsinkin nuorten, pätkätyöläisten, opiskelijoiden ja
eläkeläisten velat ja maksuhäiriöt
ovat rajusti lisääntyneet. Nuorille
tarkoitetuissa velkaneuvontailloissa esitellään kullekin parhaiten
sopivia vaihtoehtoja talousongelmista selviytymiseen.
– Asioille voi tehdä jotakin ja jo
pienillä muutoksilla ongelmat voivat ratketa, sanoo Juha Neuvonen. Hän on toinen Pihlajamäen
lähiöasemalle saapuvista neuvojista.
Hänen mukaansa talous- ja
velkaongelmat ovat nousseet
tapetille erityisesti Helsingissä ja
muuallakin pääkaupunkiseudulla,
missä asumiskulut ovat suuret.
– Yksiön vuokra voi olla missä
päin kaupunkia tahansa 500 eu-

roa kuussa. Ja sen lisäksi ruoka ja sähkö ovat kallistuneet.
Jos kohonneita kuluja paikataan kulutusluotolla, niin vaikeuksia voi tulla. Lisäksi yksin
asuvien määrä on Helsingissä muuta Suomea korkeampi,
Neuvonen sanoo.
Nuorille aikuisille, ehkä
vasta omaan talouteen siirtyville suunnatut viisi infoiltaa
ovat osa sosiaaliviraston syksyllä alkavaa kokeilua. Kaikille suunnattujen tietoiskujen
ohessa on mahdollista saa-

Henkilökohtaista
neuvontaa tarjolla

da myös henkilökohtaista läkin toimilla asiat voivat lähneuvontaa omien raha-asi- teä rullaamaan parempaan
oiden hoitoon.
suuntaan. Meidän tarkoiNeuvonen sanoo, että tus on esitellä noita vaihtomaksuhäiriöitä on nykyään ehtoja.
paljon. Nämä ongelmat voiEnsimmäisessä illassa
vat päätyä rasittamaan jokai- 17.9. klo 17 lähiöasemalsen veronmaksajan kukkaro la puhutaan siitä miten tulla
aika reippaasti, hän muistut- toimeen omilla tuloilla. Sen
taa.
jälkeen (24.9.) mietitään mitä
– Rahojen puute tai vel- tehdä kun lasku jäi maksakaantuminen ei näy päälle. matta. Muiden iltojen aiheita
Sitä ehkä koetetaan pei- ovat luottotietojen merkitys,
tellä ja mahdollisesti sitä mitä tehdä ulosoton kanssa
hävetään. Mutta aika pienil- ja sakkojen seuraamukset.

Nuorten talous- ja velkaneuvontaillat lähiöasemalla. Ke alk. klo 17. 17.9., 24.9., 8.10., 22.10. ja 29.10.

Lähiöaseman yhteystiedot ja aukioloajat
Avoimet ovet ti ja ke klo 10–18, ke 10–17 ja pe klo 10–16
Yhdyskuntatyöntekijä Sini Heino-Mouhu, sini.heino-mouhu@hel.fi
p. (09) 310 69960 / 040 334 7415 (virka-aikana)
Vahtimestarit:
Katso myös: 	

p. 044 951 4523
www.hel.fi/lahioprojekti

Keskiviikko
Avoimet ovet klo 10–17, vain aikuisille
Torstai
Kotilähettiläät-hanke tarjoaa kaupassakäynti- ja ulkoiluapua ikäihmisille. Puhelinaika vahtimestareille klo 9–10
Senioreiden eli yli 55-vuotiaiden atk
klo 9–12. Syksyn Atk-opetus alkaa 4.9.
Lasten tietokoneaika klo 14 –15.30
Kalliolan kansalaisopiston ompelukurssit 18.9.–20.11. klo 17–19.15.
Ilmoittaudu viimeistään 8.9 mennessä numeroon 09–77012310. Kurssin hinta 40
euroa. Lisätiedot www.kalliola.fi  
Perjantai
Café Lähiö, avoimet ovet aikuisille, lähiöasemalla perjantaisin kello 10–16.
Tarjolla: leipomuksia ja kahvia omakustannushintaan; Mian tuolijumppa 5.9 alkaen
(liikuntapassi) kello 10.30–11; omatoiminen kuvataidekerho kello 13–15; vapaamuotoista yhdessäoloa ja jutustelua ja
bingo parittomien viikkojen perjantaina klo
12 –14. 29.8 alkaen
Café Lähiön vaihtuva ohjelma:
Vyöhyketerapiaa parillisten viikkojen perjantaipäivinä 22.8 alkaen klo 9–16
– ajanvaraukset puh. 044 951 4523
Myyjäiset 26.9 klo 12–15. Mukana
asukkaat ja aivovammaliitto
Lisäksi
Iltaleksu
Kalliolan nuorten ohjattua iltatoimintaa
junnuille Lähiöprojektin ja aluetyön tuella.
Junnuleksu toimii leikkipuisto Maasälvässä (Maasälväntie 3) ma ja to klo 17–19.30
3–6 luokkalaisille. Ilmoittautumiset Ilkka
Rantaselle p. 041-5264703. Toiminta alkaa 18.8.
Monikulttuurinen draamaryhmä tytöille
Kassandra ry, Kalliolan nuoret ja leikkipuisto Maasälpä järjestävät 12–15 vuotiaille
tytöille teatteri-ilmaisun ryhmätoimintaa Pihlajiston ala-asteella ke 2.9 alkaen
klo 17–19.00. Kaikki tähän ikäluokkaan
kuuluvat tytöt Pihlajamäestä, Pihlajstosta, Viikinmäestä ja Viikistä ovat tervetulleita mukaan toimitaan. Draamaryhmää
tukee Pihlajamäen aluetyö sekä Lähiöprojekti. Tied. draamaohjaaja Pinja Hahtola p.
050–3211060

Lisätietoja:
Sini Heino-Mouhu, yht.tied. ohessa

