Hallituksen esitys syyskokoukselle 22.11.2012 Pihlajamäki-seuran
toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2013
Pihlajamäki-seura toimii sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä.
Seura pyrkii edistämään alueella asuvien ja toimivien ihmisten ja yritysten hyvinvointia,
viihtyvyyttä, viestintää ja yhteistoimintaa.
Seura tekee aloitteita ja lausuntoja mm. kaupunkisuunnitteluun liittyvistä asioista. Vuonna
2013 on todennäköisesti ajankohtaista mm. Pihlajamäen ostoskeskuksen uuden puolen
kaavoitus. Lisäksi ns. uimahallin tontti tullee olemaan esillä myös tulevana vuonna.
Pihlajamäki-seurassa toimii hallituksen apuna ja tukena verkosto, johon kuuluu
hallitukseen kuulumattomia vastuunkantajia ja toimijoita. Seuran toiminta perustuu täysin
vapaaehtoistyöhön.
Suunnitelmissa on myös Suomi – Pihlajamäki –sanakirjan laatiminen lähitulevaisuudessa,
joka käynnistetään mahdollisesti vuoden 2013 aikana. Sanakirjassa tullaan selventämään
ja etsimään Pihlajamäkeen läheisesti liittyvää sanastoa, kuten paikannimiä.
Yhteistyö
Pihlajamäki-seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n jäsen ja sen myötä
Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen.
Pihlajamäki-seura tekee ja tukee monin tavoin paikallista yhteistyötä.
Seura jatkaa kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston
ja Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa tarkoituksena löytää ja toteuttaa yhteiset ja
kaikkia koskevat konkreettiset tavoitteet Pihlajamäessä. Seuran painopiste
kumppanuudessa on viestintä. Yhteistyö täsmentyy vuoden 2013 aikana.
Kumppanuuteen perustuen seura pyrkii saamaan rahoitusta Björn Lindströmin
Pihlajamäki-dokumenttiin, jotta työ etenisi ja valmistuisi. Yhteistyössä aluetyöntekijä Sini
Heino-Mouhun kanssa pidetään kuvailtoja, joissa voidaan nähdä otteita elokuvan kuvaaineistosta.
Seura kehittää yhteistyötä muiden alueen toimijoiden sekä Helsingin kaupungin
Lähiöprojektin kanssa. Yhteistyötä tehdään lähikaupunginosien asukasyhdistysten kanssa
niissä asioissa, joiden vaikutusalueet ovat Pihlajamäkeä laajempia.
Seura antaa neljälle koululle rahaa stipendejä varten.
Tapahtumia
Lauantaina 8.6.2013 klo 18 Pihlajamäki-seuran musatiimi järjestää Pihlajamäen
aluetyöntekijän johdolla Kiillepuistossa Pihlajamäki goes Blues-festarin.
Helsinki-päivänä 12.6.2013 klo 18 luontoryhmä järjestää luontoretken Pihlajamäen
lähiluontoon. Illalla on myös koko perheen tapahtuma yhteistyössä Maasälvän
leikkipuiston kanssa.

Seura osallistuu muihin paikallisiin tapahtumiin esittelemällä toimintaansa ja myymällä
Kaupunginmuseon vuonna 2012 kustantamaa Pihlajamäki-kirjaa.
Seura pyrkii vaikuttamaan siihen, että asukkaille järjestetään tilaisuuksia, joissa heillä on
mahdollisuus kuulla kaupungin suunnitelmista alueen kehittämiseksi ja vaikuttaa niihin.
Pihlajamäen turvallisuuskävelyn seurantakävelyssä seura on myös mukana ja kävely
toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin hallintokeskuksen turvallisuus- ja
valmiusyksikön sekä sosiaaliviraston aluetyön yksikön kanssa.
Viestintä
Pihlajamäki-seura ylläpitää ja kehittää Pihlajamäen kotisivuja osoitteessa
www.pihlajamaki.info.
Seura pyrkii julkaisemaan Pihlajamäen lähiölehteä myös vuonna 2013.
Seuran ilmoitustaulu Pihlajamäen ostoskeskuksella toimii osana aktiivista tiedottamista ja
se on avoinna myös kaikille paikallisille ei-kaupallisille ilmoittajille.
Viestintäkanaviensa kautta seura pyrkii antamaan kaupungin eri tahoille ja kaikille
muillekin paikallisille toimijoille mahdollisuuden kertoa omista tapahtumista ja hankkeista
Pihlajamäessä. Seura pitää aktiivisesti yhteyttä alueella ilmestyviin paikallislehtien
toimituksiin.
Toimintaryhmät
Pihlajamäki-seura tarjoaa toimintaryhmiensä kautta asukkaille mahdollisuuksia toimia
oman asuinalueensa hyväksi. Vuonna 2013 on tarkoituksena perustaa lisää
toimintaryhmiä ja löytää niille vetäjiä sekä tekijöitä. Tavoitteena on, että ryhmät hoitaisivat
entistä kokonaisvaltaisemmin omat vastuualueensa.
Seurassa toimivat tällä hetkellä Pihlajamäen kotisivujen ja lähiölehden toimitukset,
Pihlajamäki goes Bluesia järjestävä musatiimi, kotikaupunkipolku-ryhmä sekä
luontoryhmä. Tavoitteena on, että siivoustalkoiden järjestämiseen saadaan perustettua
myös oma ryhmä.
Kotikaupunkipolku-ryhmä jatkaa toimintaansa siten, että yhteistyössä Pauli Salorannan
kanssa polku saadaan nettiin.
Muu toiminta
Seura tiivistää yhteydenpitoa jäseniinsä lähettämällä tiedotteita ajankohtaisista asioista
sähköpostitse. Jäsenhankintaa edistetään pitämällä asiaa esillä mahdollisimman monessa
paikassa.
Seura tulee kokoamaan mahdollisimman kattavasti menneiden vuosien lausunnot,
pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat sekä –kertomukset ja luovuttaa ne sitten

kaupunginarkistoon säilytettäväksi. Arkiston rinnalle kootaan sähköinen arkisto, josta
asiakirjat ovat helposti saatavilla.
Vuonna 2013 on tarkoitus laatia toimintakäsikirja, jossa kuvataan seuran organisaatio,
keskeiset prosessit ja yhteistyökumppanit ja jonne laitetaan myös seuran säännöt. Lisäksi
toiminnan painopistealueet ja tavoitteet sisällytetään toimintakäsikirjaan.
Pihlajamäessä 14.11.2012
Hallitus

