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Liity Pihlajamäki-seuraan s. 4
Pihliksen maisema-arvoja esiin s. 5
Osallistu lintuveden käytön suunnitteluun s. 6
Aarnivalkeat Lintsillä s. 6

Kaupungin asukastalot puntarissa s. 2
Pihliksen nuorisopuisto vetää väkeä s. 2
We love Pihlis jälleen syyskuussa s. 3
Seura ja Leijonat 50 vuotta s. 4 ja s. 6

Pihlajamarkkinat

la 24.5. ostarin parkkipaikalla alkaen klo 10

Ohjelmassa

to 22.5. klo 17.30–

Markkinoilla on nähty Koffin

musiikkia sekä lapsille että aikuisille. Musiikista vastaa suuren suosion saavuttaneet lauluja soitinyhtye Punanokka The ja
lastenorkesteri Hovinarrit.
Pihlajamäen asukkaille on tarjolla kirpputoripaikkoja veloituksetta, kunhan vain tuo oman pienen pöydän tullessaan. Ammattimaiset markkinakauppiaat
maksavat tietenkin käyvän hinnan myyntipaikoistaan.
Markkinoilta ei tarvitse nälän tai janon takia lähteä kesken pois. Leijonat myyvät sopuhintaan hernekeittoa, makkaraa, mehua ja kahvia. Markkinakauppiailla saattaa olla muutakin syötävää tarjolla.
Leijonat keräävät varoja myös
myymällä arpoja. Nuorempaa ja

to 12.6. klo 14–16

Suvivirsi soi
Kiillepuistossa

Pihlajamarkkinat ovat
Leijonien pitkäikäisin
yleisötapahtuma
Pihlajamäessä.

Lavaohjelmassa on paljon

Helsinki-päivän
tapahtuma
Leikkipuisto
Maasälvässä
Klovni Sebastian,
ilmapalloeläimiä,
kasvomaalausta.
Myynnissä grillimakkaraa.
Tapahtuman järjestävät
Pihlajamäki-seura, Leikkipuisto Maasälpä, Varhaisen tuen
perhetyö ja Lapsiperheiden kotipalvelu.

Asukkaille
kirpputoripaikka
veloituksetta

hevosia, paloautoja ja onpa joskus alkuaikoina huutokaupattu ”kesäautokin”. Markkinaväen
viihtyminen on aina ollut erityisen tärkeätä, niin tämänkin vuoden markkinoilla.

PIHLAJAMÄEN LÄHIÖASEMA
Työntekijöitä kasvokuvissa s. 7–8
Pihlajamäen lähiöliikunta
kesä 2014 s. 8

Suvivirsi kajahtaa

Lavaohjelma
10.00
10.15
10.30

		

11.00

		

11.45
12.00
12.30
13.15
13.30
13.50

		

15.00

Markkinoiden avaus
Klubin presidentin tervehdys
Laulava ja soittava Punanokka The
-yhtye antaa markkinoille alkutahdit
Lastenorkesteri Hovinarrit viihdyttää
lapsia
Lasten tietokilpailu
Punanokka The
Hovinarrit uudelleen lavalla
Punanokka The panee parastaan
Muistoja klubin 50 toimintavuoden varrelta
Punanokka The tahdittaa markkinaväkeä
iltapaivän ajan
Markkinat päättyvät

ehkä vanhempaakin markkinaväkeä kiinnostanee paloauto, joka on paikalla klo 11–14 välisenä aikana.
Markkinoilla voit osallistua
kaikenlaiseen muuhunkin oheis-

ohjelmaan, kuten onnenpyörän
pyörittämiseen.
Leijonien periaatteiden mukai-

sesti markkinoiden tuotto menee
kokonaisuudessa hyväntekeväi-

syyteen, pääasiassa oman alueemme lasten, nuorten ja vanhusten hyväksi.

Pihlajamäen
Kiillepuistossa
(Kiilletie 3) torstaina
22.5. klo 17.30–19.30.
Kaiken kansan
kevätjuhlassa on
keväistä ohjelmaa
kaikenikäisille.
Musiikista vastaa
mainio paikallinen
perhebändi Mary and
Macy (kuvassa). Myös
päiväkerholaiset,
Kirkon kuoro ja
Lähiöaseman
lauluryhmä esiintyvät. Mary ja Macy musisoivat
Kiillepuistossa.
Yhteislaulua johtaa
kanttori Timo Olli.
Puistoon pystytetään Euron baari, josta löytyy partiolaisten
valmistamia lettuja, Lionsien makkaragrilli, mehua, kahvia
ja pientä purtavaa. Tervetuloa viettämään keväistä iltaa
ja kajauttamaan yhdessä ilmoille perinteinen Suvivirsi.
Tapahtuman järjestää Malmin seurakunta.
Kuva: Päivi

Teksti:
Jorma Purhonen

Seikkula

Kuva: Vesa Koskela

Geologiaretki Pihlajamäessä 12.6.
Helsinki-päivänä klo 18 geologiapainotteinen luontoretki
Pihlajamäen hiidenkirnuilta Rapakivenkuja 1:n vierestä.
Kahden tunnin retki päättyy niin kutsutuille porraskallioille
Johtokivenkujan lähelle. Retken asiantuntijaoppaana
on geologi Antti Salla. Retkellä oppaana myös pihlajamäkeläinen biologi Sampsa Lommi, jonka ominta alaa
ovat jäkälät. Järjestäjänä Pihlajamäki-seura.

• Tarkempia tietoja www.pihlajamakiinfo.

Antti Salla ja Sampsa Lommi Pihlajamäen hiidenkirnuilla.

Vieläkö Pihliksessä
blues raikaa?

– Sivu 3

Pihlajamäki kohosi merestä
tuhansia vuosia sitten.

– Sivu 5
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Pääkirjoitus

Kaupungin asukastalot
puntarissa

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden
päätoimittaja

Kuva: Göran Nyholm

Helsingissä on kymmenen kaupungin ja kolmisenkymmentä järjestöjen hallinnoimaa asukastaloa. Pihlajamäen lähiöasema on yksi
kaupungin hallinnoimista.
Asukastalotoiminta ja myös kaupunginyhdistysten saamien avustusten kriteerit ovat olleet viime vuosina hakusessa. Jotta näihin asioihin saataisiin jotain tolkkua Helsingin kaupunki on perustanut
kaupunginkansliaan uuden osallisuus- ja neuvontayksikön, jonka
tehtävänä on edistää kaupunkilaisten osallistumista ja osallisuutta
sekä yhteistyötä ja vuorovaikutusta kaupungin kanssa. Nyt kaupunki
hakee asukasosallisuuden kokonaisuuteen yhtenäisyyttä ja läpinäkyvyyttä sekä uusia toimijoita ja toimintamalleja.
On myös vakavasti väläytelty, että kaupunki haluaa luopua omista
asukastaloistaan, siis myös Pihlajamäen lähiöasemasta, jota nyt hallinnoi sosiaali- ja terveysvirasto. Kaupunki haluaisi antaa lisää vastuuta kaupunginosayhdistyksille ja muille järjestöille, joille kaupunki sitten antaisi avustusta, että toimintaa olisi mahdollista pyörittää.
On hyvä, että Helsingin kaupunki on ymmärtänyt, että selkeyttä ja läpinäkyvyyttä tarvitaan. Mutta se ei ole hyvä lähtökohta, että
selvityksiä tehdään sillä päämäärällä, että kaupunki haluaa luopua
sosiaali- ja terveysviraston ylläpitämistä asukastaloista.
Entisenä Pihlajamäki-seuran puheenjohtajana en voi kuin ihmetellä, miten aikani ja energiani olisi riittänyt siihen, että seura olisi
muiden toimiensa ohella hallinnoinut Pihlajamäen lähiöasemaa. En
todennäköisesti puheenjohtajana osana hallitusta olisi ollut valmiskaan ottamaan Lähiöaseman hallinnoimisesta siihen kuuluvaa juridista ja taloudellista vastuuta. Ehkä joku on? Ehkä ei?
Koska nykyinen kumppanuuteen perustuva malli on ollut toimiva, niin miksi sitä sitten purkamaan. Mielestäni Helsingin kaupunki
ei voi sälyttää vastuuta kaikista asukastaloistaan vapaaehtoisvoimin
toimivien kaupunginosayhdistysten kontolle.
Toki pienimuotoista asukastalotoimintaa on monissa kaupunginosissa ollut mahdollista hoitaa ja koordinoida vapaaehtoisvoiminkin,
mutta nykyisenkaltainen Pihlajamäen lähiöaseman laaja toiminta on
mahdollista vain joko Helsingin kaupungin hallinnoimana tai sitten
esimerkiksi suuren ja asiansa osaavan Kalliolan Setlementin hallinnoimana, kuten Pihlajamäen lähiöasemankin toiminta oli yhdessä
vaihessa muutamia vuosia. Silloin Helsingin kaupunki halusi ottaa
Pihlajamäen lähiöaseman toiminnan hallinnoimisen itselleen, koska
se oli silloin kaupungin mielestä edullisempaa omana toimintana.
Jos Pihlajamäen lähiöaseman toiminta lakkaa kokonaan, niin sillä on suuri vaikutus monen ihmisen arkeen ja siitä selviytymiseen.

P.S. Helsingin kaupunginosayhdistykset
Helka ry on tehnyt selvityksen Helsingin kaupungin asukastiloista.
www.helka.net.
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8. vuosikerta. Vuonna 2014 ilmestyy kolme kertaa: 21.5., 3.9. ja 26.11.

Jaetaan Koillis-Helsingin Lähitieto -lehden liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista, Pihlajamäen kirkolta,
Pihliskirppikseltä sekä Viikin kirjastosta.
Painos n. 37 900 kpl
Lehden yhteystiedot
		
		
		
Päätoimittaja
Toimittajat
Lähiöaseman asiat
Taitto
Kustantaja
Julkaisija
		
		
Ilmoitusmyynti
		
Paino

Pihlajamäen lähiölehti
c/o Pihlajamäen lähiöasema,
Liusketie 3, 00710 HELSINKI
pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com
Vesa Koskela, vesa.koskela@pennaacuta.fi, 040 506 5741
Ulla Artte, Tanja Railo, Päivi Seikkula
Jussi Salmisaari, Miia Ali-Yrkkö, Mia Küttner
ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin
Koillis-Helsingin Lähitieto
Pihlajamäki-seura ry c/o Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3, 00710 HELSINKI
pihlajamakiseura@gmail.com
Jussi Haapasaari / Koillis-Helsingin Lähitieto,
puh. 050 5953 233, jussihaapasaari@lahitieto.fi
Sanomapaino, Vantaa 2014

Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info

Nimi Gardenian puolesta

Taiteiden yönä to 21.8.
Pihlajamäen kirkossa
• klo 19 Konsertti (vielä vahvistamaton)
• klo 20 Virsikaraoke – jaa lempivirtesi, isäntänä Timo Olli
• klo 21 Gospeltroikka, Sarastus-yhtye (kolmen ammattimuusikon trio)

Viikki-Seura on perustanut nettiadressin ”Viikin
Gardenian toiminnan on jatkuttava!” Se löytyy
osoitteesta www.adressit.com.
Adressi ja allekirjoitukset toimitetaan Helsingin
kaupungin päättäjille kesäkuun alkupuolella, kertoo
Viikki-Seuran puheenjohtaja Riitta Korhonen. VK

Stand-uppia, bleidausta ja vesisotaa

Nuorisopuiston kesä
ei jätä kylmäksi

Kuva: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Pihlajamäen erikoisuuksia
on joka kesä nuorten
action-paratiisiksi muuttuva
nuorisopuisto. Puiston suunnittelussa ja toteutuksessa
olivat sen käyttäjät mukana
aina avajaisiin 2009 asti.
Nyt nuoret ideoivat puistoon ohjelmaa. Nuorisopuiston löytää joka kesä noin
10 000 kävijää.
– Tänä kesänä me ollaan kasattu aiem-

paa monipuolisempi ja osallistavampi
ohjelma. Myös kursseja on paljon ja perinteisten fudiksen, rockin ja bleidauksen ohella tarjolla on ainakin kaupunkiviljelyä, jousiammuntaa ja stand-up
kurssi, puiston toiminnasta vastaava
Aki Menna kertoo.
Puiston kestohitit eli freestyleparkin
harvinaisemmat osat, dirt-rata ja verttiramppi, vetävät väkeä koko pääkaupunkiseudulta. Ja joka päivä tiettyyn aikaan iltapäivällä kulloinkin vastuuvuorossa oleva nuoriso-ohjaaja kehittää
omaa ohjelmaa.
Puiston perjantai on toimintaperjantai. Silloin on koko päivän ohjelmaa,
graffitimaalausta, vesisotaa, grillausta
sun muuta. Ja freestyleparkissa on kisoja ja jameja kaksi kertaa viikossa.
Menna kertoo, että nuoret ovat ahkeria ideoijia, mutta joskus toiveita pitää vähän rajata. Esimerkiksi vakiotoivetta eli uima-allasta ei ole luvassa tänäkään kesänä.

Poimintoja
kesän ohjelmasta
• 2.–30.6. Nuta-cup. Fudista –
pelailua ja otteluitakin
• 9.6.–10.6. ja 11.6.–12.6.
Jousiammuntakurssit
• 16.–17.6. Inlineskate /
bleidauskurssi
• 17.–19.6. Pihlisrock – bändejä nuorisotalojen treenikämpiltä
• 23.–24.6. Bmx-kurssi
• 7.–11.7. Frisbeegolfin
alkeiskurssi
• 21.–25.7. Korisviikko

Nuorisopuistossa voi valita tuhdisti erilaisia kursseja, tai rennommin
vain hengata, grillailla ja treenata kädentaitoja. Harrastushaun sivuilta
www.harrastushaku.fi löytyvät kaikki kesän kurssit.

Nuoret töissä,
nuoret asiakkaina
Pihlajamäen nuorisopuistossa puuhaa ja duunaa nuoret itse, toki nuorisoasiainkeskuksen ammattilaisten kanssa. Tämän kesän kuutta kesätyöntekijän paikkaa haki 2 000 nuorta. Se kertoo kesätyöpaikkojen vähyydestä, mutta
ennen kaikkea puiston suosiosta.
Vaikka puiston ohjelma on suunnattu 9–17 -vuotiaille, puisto ja sen kahvila ovat avoinna ihan kaikille. Sitä myös
tavoitellaan. Aki Menna sanoo, että on
ainoastaan hyvä, kun nuorten jutut ja
nuoret tulevat muillekin tutuksi.

Lähialueiden asukkaat ovat vähitellen ottaneet paikkaa omakseen, juuri
niin kuin on ollut tarkoituskin.
– Kun tässä toukokuun alussa siivosimme puistoa, tuli iltakävelyllä ollut
mies koiran kanssa innostuneena sanomaan että hei hienoa, tuleeko tähän
taas se kahvila, Aki kertoo.
Puiston historian paras kesä on kuulemma tuleva kesä. Tervemenoa tutustumaan ja katsomaan: Pihlajamäen nuorisopuisto on avoinna joka päivä maanantaista perjantaihin 2.6. –31.7.
kello 11–18.
Teksti:
Päivi Seikkula
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Kuva: Päivi Seikkula

Rakastutaan Pihlikseen
taas syyskuussa
Lauantaina 6.9.2014 Pihlaja-

mäki on taas yksi iso happening.
Nähdäänkö We love Pihlis -kyläjuhlassa tänä vuonna luomumyyntiä Maatilatorilla, livemusaa ostarilla, katutaidetta Nutan pihassa ja
parkourpajoja pitkin Pihlistä? Entä
runoja kirkon portailla, nuotiopiiri
ja lettuja, avoimia näköalaterasseja ja arboristikiipeilyä? Vai pyöränkorjauspajoja, tietokisoja ja pop-up
kahviloita, levymusaa ja kaupunkisuunnistusta. Kirpputoreja ja kierrätyspöytiä, neulegraffitia ja käsitöitä, katupelejä? Tulossa taitaa jo
nyt olla kaikkea tätä.

Taloyhtiöt,
huhuu!

Kolmatta kertaa järjestettävän kyläjuhlan tekevät Pihlajamäen asukkaat, yhdistykset, yritykset
ja muut toimijat yhdessä Pihlajamäki-seuran koordinoimana. Monesta pienestä tapahtumasta syntyy yhdessä suuri, koko Pihlajamäkeen aamusta iltaan levittäytyvä
happening. Älä missaa, vaan tule
mukaan jo nyt!
Ota yhteyttä tapahtuman tuottajaan Päivi Seikkulaan ja kerro,
miten ohjelmaa voisi täydentää
ja mitä sinä haluaisit tehdä, paivi.
seikkula@gmail.com.

Myös taloyhtiöt
ovat tervetulleita
osallistumaan
kyläjuhlaan. Tehkää
oma talo tutuksi ja
järjestäkää pihakirppis,
lasten olympialaiset,
runoraati, pop-up
kahvila, askartelupaja,
oma pihajuhla – mitä
vain! Kaikki kyläjuhlaan
ilmoitetut tapahtumat ja
tempaukset ovat mukana
juhlan näkyvässä
markkinoinnissa.

Viime vuonna kyläjuhlan yksi suosikki oli luomu- ja lähiruoan Maatilatori.

Kuva: Päivi Seikkula

Miksi bluussi
ei enää raikaa?
Siinä kysymys, joka pyörii
monen huulilla. Vuodet
2007–2013 Kiillepuisto
täyttyi aina kesäkuun alussa
hyvästä svengistä. Ei tänä
kesänä. Ensi vuonna?

Metsänhoidon myötä näköalat ja virkistysalueiden turvallisuus kohenevat

Metsänhoitotöitä tehty
Pihlajamäessä ja Pihlajistossa
Helsingin kaupungin
rakentamispalvelut STARA on
tehnyt rakennusviraston tilaamia
luonnonhoitotöitä vuoden 2014
aikana Pihlajamäen–Pihlajiston
ja Savelan lähimetsissä.

Kuva: Vesa Koskela

T1 Wood
Oy:n miehet
ovat urakoineet
Pihlajamäen
metsissä.

Töiden lähtölaukauksena on ollut

yleisten töiden lautakunnan hyväksymä, rakennusvirastossa laadittu
Pihlajamäen - Pihlajiston ja Savelan aluesuunnitelma ja sen pohjalta työstetty luonnonhoidon toteutussuunnitelma.
Monin paikoin ovat metsäalueet
kasvaneet liian tiheiksi ja näkymät
ulkoilureiteiltä umpeutuneet. Tästä syystä alueen metsiä hoidetaan
ja samalla varmistetaan niiden hyvä
kasvukunto sekä virkistysalueiden
turvallisuus. Hakkuut kohdistuvat
yleisimmin varttuneisiin ja ikääntyneisiin metsiin. Pääasiassa tehdään
yksittäisten puiden poistoa ja jonkin verran harvennuksia. Osa toi-

menpiteistä kohdistetaan ainoastaan ulkoilureittien varsille tai osalle kuviota. Harvennuksilla tuetaan
puuston eri-ikäisrakennetta, siellä
missä se on puuston rakenteen kehittämisen kannalta edullista. Lahopuuta jätetään metsiin luonnonhoidon työohjeen mukaisesti.
Pihlajamäen ja Pihlajiston alueella tehtävällä pienpuuston hoidolla hoidetaan alueen merkittäviä maisema-arvoja tuomalla kallioisten mäntyvaltaisten mäkien

parhaimpia kohtia ja näkymiä esiin.
Alueen pihlajavesakko kun on monin paikoin kasvanut liiaksi umpeen.
Pienpuuston hoidolla parannetaan
nuoren puuston ja pensaskerroksen
elinvoimaisuutta ja puuston eriikäisrakennetta sekä avataan näkymiä sopivissa kohdissa. Ulkoilureittien sekä talojen läheisyydestä hakkuu/raivaustähteet kerätään kasoihin ja toimitetaan pois.
Teksti: Antti Kurkaa
Staran vastaava luontomestari

Pihlajamäki goes Blues -festivaalia
ei järjestetä armon vuonna 2014. Syynä ei ole se, että pihlisläiset olisivat kyllästyneet rytmimusiikkiin, eikä edes se,
että rahoitus olisi loppunut, vaan se, ettei työläälle hankkeelle ole koordinoivia voimia. Bluusseilta puuttuvat henkilö tai henkilöt, jotka vapaaehtoispohjalta käyttäisivät tunteja ja tunteja ilmaisen festivaalin järjestämisen koordinoimiseen.
Aiempina vuosina koordinaatiovastuun on kantanut työnsä puolesta Pihlajamäen Lähiöaseman bluesmama Sini Heino-Mouhu. Tälle tuli stoppi vuonna 2013, kun hän ja muiden Helsingin
kaupungin asukastalojen vetäjät saivat
kiellon sitoutua pitkäjänteisiin, seuraaville vuosille sijoittuviin hankkeisiin. Sellainen oli myös Pihlajamäki goes Blues:
yhden kesäisen festivaalipäivän järjestelyt alkoivat jo edellisenä syksynä.
Miksi Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto rajoittaa aluetyöntekijöitään
näin? Koska koko aluetyön yksikkö on
selvitystilassa. Selvityksen alla on, miten asukastaloja tulevaisuudessa pyöritetään: mikä on kaupungin rooli, mikä asukkaiden. On jopa väläytetty asukastalojen lakkauttamista.

Mitä ja miten jos?
Niellään karvas tappio ja vuodatetaan pettymyksen kyynel tämän kesän
osalta, mutta luodaanpa katse tulevaisuuteen. Blues- tai iskelmä- tai vaikkamikäfestari kesällä 2015? Mitkä ovat
vaihtoehdot?
Jos viraston päättävät tahot ovat selvityksen valmistuttua ensi syksynä yhä
sitä mieltä, että aluetyöntekijät eivät
saa olla asukastapahtumien koordinoivia voimia, Pihliksen festivaalilla on
kaksi vaihtoehtoa: löytyy vapaaehtois-

ten ydinryhmä, joka ottaa kantaakseen
päävastuun organisoinnista, tai sitten
festivaalia ei synny.
On toki kolmaskin vaihtoehto: festivaali, jonne olisi pääsyliput tai jossa olisi
kaljateltta tuomassa tuloja. Riihikuivalla voitaisiin sitten palkata henkilökuntaa korvaamaan valtaosan vapaaehtoisista. Mutta ne olisivatkin sitten ihan eri
festarit kuin ne, joita Pihliksen bluesmama oli käynnistämässä:
– Alkuperäinen idea oli, että haluttiin
saada kaikki pihlisläiset mukaan mukavan tekemisen pariin omassa kylässä.
Olisi harmi, jos festivaaliperinne tyssäisi tähän, nykyään Helsingin kaupungin
asukastalojen esimiehenä toimiva Heino-Mouhu summaa.
– Jos löytyisi ne ihmiset, jotka haluavat
lähteä tätä vetämään, mielelläni neuvoisin, hän sanoo.

Maan parhaimmisto
lavalla
Vuosien saatossa Pihlajamäki goes

Bluesissa ovat esiintyneet seuraavat
taidokkaat ja sielukkaat artistit ja yhtyeet:
Dave Lindholm, Tuomari Nurmio, Jo
Stance, Melrose, 22-Pistepirkko, Honey
B. & T-Bones, Pepe Ahlqvist, Remu &
Hurriganes, Marjo Leinonen Huff’n’Puff,
Tim Lothar, Jo' Buddy & Down Home King III, Erja Lyytinen Band, The
Balls, Maarit ja Sami Hurmerinta, Janko Manneh & P-K Keränen, Lena & The
Slide Brothers, Little Willie & The Night
Train, Lutho's Dream, The Bad Ass Brass
Band, Jimmie Lawson Juke Joint Trio, L.R.
Phoenix, Maria Hänninen, Maya Paakkari & All Stars Band, Johnny´s Blue Bonanza, Neimo Bluesband, Olli Siikanen
& Gypsy Experience, Johnny & Sidekics,
Stadin juhlaorkesteri ja Pihlis Boys.
Festivaali on ollut ilmainen ja päihteetön ja välittömästä tunnelmastaan
tunnettu. Aluetyön yksikön lisäksi järjestelyissä on ollut mukana Pihlajamäkiseura. Sen musatiimi kokoontuu syyskuussa käsittelemään tilannetta vuoden 2015 osalta.
Teksti:
Tanja Railo
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Pihlajamäki-seura ry 50 vuotta

Pihlajamäki-seura –
vireä viisikymppinen
Pihlajamäki on täynnä vireitä viisikymppisiä, itse kaupunginosa, seura, ostari ja Leijonat. 1950- ja -60-luvulla
Helsinkiin perustettiin kaupunginosia tiiviiseen tahtiin,
kun pääkaupunkiseudulle muuttavaa väestöä piti asuttaa
nopeasti ja tehokkaasti. Juuri tuona aikana myös Pihlajamäkeä alettiin rakentaa. Samassa yhteydessä aktiiviset
ihmiset perustivat erilaisia yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotta
uusille alueille muuttavien perheiden viihtyvyyttä saatiin
lisättyä ja palveluita saatiin houkuteltua alueelle.
Pihlis on omalla karulla tavallaan erittäin kaunis ja persoonallinen. Vaihteleva maasto ja omaleimaiset talot antavat seudulle jännän ilmeen. Me asukkaat olemme tottuneet siihen, mutta ulkopuolisilla riittää ihmettelemistä.
Kuluvana vuonna Pihlajamäki-seura juhlii 50-vuotispäiviään. Varsinainen merkkipäivä oli jo, jos ja kun rekisteröimispäivää pidetään ns. virallisena päivänä. Tämä
kyseinen päivä on 10.3.1964.
Pitäähän synttäreitä juhlia ja niin totta tosiaan tulemme
tekemään. Koko alueen asukkaiden ja yritysten yhteiset
pirskeet pidetään lauantaina syyskuun 6. päivä, jolloin
koko kylä muuttuu yhdeksi festarialueeksi. Kaikille löytyy jotain mielenkiintoista ja takaamme, että joka ikisellä
osallistujalla tulee olemaan mukavaa. Järjestämme myös
juhlavastaanoton, jonne kutsumme mukaan toimijoita ja
yhteistyökumppaneita vuosien ja vuosikymmenten varrelta, eikä tulevaisuuttakaan voi unohtaa. Tämän lehden sivuilta löytyy lisää tietoa tulevista We love Pihlis -juhlista.
Me olemme ylpeitä omasta alueestamme. Pihlis on siisti
ja viihtyisä. Toukokuun alun siivoustalkoissa siivosimme
porukalla alueen talven jäljiltä ja nyt on taas mukava odottaa kesää. Kiitos kaikille, jotka ahkeroivat siivouspäivänä.
Kaikenlaista rojua ja roskaa löytyi, mutta nyt ne ovat jälleen
kerran poissa kaduilta, metsiköistä ja puistoista. Onhan
toki niin, että joitakin paikkoja pitäisi olla putsaamassa
koko ajan, mutta näinhän se on joka paikassa. Yleisilme
on kuitenkin siisti.

Lämpimin kevätterveisin ja
juhlia odotellen

Vesa Koskela

Pihlajamäki-seura toivottaa kaikki omat ja vieraat
juhlimaan synttäreitä syyskuussa. Ja toivomme myös, että
mahdollisimman moni alueen asukas liittyisi seuramme
jäseneksi, koska mitä enemmän porukkaa on kasassa, sitä
vahvempia me olemme. Lehdessä on ohjeet, miten liittyminen tulee helposti hoidettua.

Ulla Artte,
puheenjohtaja

Alue oli uusi, asukkaat ympä-

ri Suomea. Meidän perhe Turusta.
Äkkiä kotiuduimme. Hiekkalaatikolla ja kauppareissulla tutustuimme naapureihin.Eipä aikaakaan kun
laulutaitoiset perustivat kirkkokuoron Maasälväntien seurakuntakodin tiloihin ja kuoron harjoituksiin
tuli pastori Aimo Ajo, ei laulamaan
vaan puhumaan kotiseutuyhdistyksen perustamisesta, eli kun kaupungissa oltiin niin kaupunginosayhdistyksen perustamisesta.
Pihlajamäki-seura perustettiin
kevättalvella 1964. Seuran ensimmäisesi puheenjohtajaksi valittiin
sosiaalineuvos Toivo Ailio.
Alkoi huikea yhteistyö alueen ur-

heilujärjestöjen kanssa, järjestettiin
urheilukilpailuja. Tehtiin kaupungille aloitteita, jotta alueelle saataisiin
leikkikenttä, kirjasto, apteekki, nuorisotilat, urheilukentälle pukusuojat
ja taistelimme myös saadaksemme
oman uimahallin. Siinä kisassa vedimme kaupunginvaltuuston väkeä
Vantaaseen köydenvetokisassa ja
voitimme heidät lentopallo-ottelussa (mutta uimahallia ei saatu, mutta tosin piirustukset ja paikka Pihlajiston koulun kylkeen).
Pihlajamäki-seuran aloitteesta
alkoivat kaupungissamme jokakeväiset siivoustalkoot. Ja Vantaanjoen rantojen säilyminen viheralueena on Pihlajamäki-seuralta lähtöisin oleva idea.
Monet aloitteet menivät läpi ja
saimme alueelle toimivat palvelut,
kouluja myöten.

Joka vuosi järjestimme keväisin

mahtavat PIHLAJAMÄKIPÄIVÄT.
Seura on julkaissut alusta alkaen
ilmaisjakeluna levitettävää Pihlaja-


Ammattitaitoista hiuspalvelua
arkeen ja juhlaan koko perheelle
Pihlajamäen ostarilla
Ajanvaraukset: 050 4070 003
Ma
suljettu
Ti–pe klo 10–18
La
klo 9–15
(kesälauantaisin suljettu)

www.pallopaa.net
facebook.com/pallopaapihlis
VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA:
Osis+ hiuskiinne 500ml jättikoko

10€/kpl

(norm. hinta 25,60€) Voimassa 31.7. asti

Kuva: Matti Saksanen

Jouluaaton aattona 1962 pieni
ruskea lava-auto puksutti keskelle
rakennustyömaata, valmistuvan
lähiön laidalle Merimieseläkekassan
taloon Vuolukiventielle. Talo oli
yksi ensimmäisistä Pihlajamäessä,
upouudessa lähiössä. Ensimmäinen taisi
olla Maasälväntie 14.
Ulla Welin
entisillä
kotikulmillaan
Vuolukiventiellä.

Pihlajamäki-seura luovutti ryijyn HUYK:n 75-vuotisjuhlissa.
Kuva: Vesa Koskela

mäki-lehteä. Alussa lehteä ilmestyi
n. 6 numeroa vuodessa, mutta taloudellinen tilanne on tuonut muu- Muun
toksia ilmestymiskertoihin ja lehden muassa
Vantaanjoen
ulkoasuun.
Ensimmäiset vuodet lehteä pai- rantojen
nettiin silkkipainossa A5 kokoisena… säilyminen
sittemmin arkisempana versiona ta- viheralueena
on Pihlajavallisesta sanomalehtipaperista.
30.9.-64 Pihlajanlehden pääkir- mäki-seuralta
joituksessa Olavi Sadeoja herätte- lähtöisin oleva
lee ihmisiä äänestämään vaaleissa idea.
valtuustoon ikiomaa pihlajamäkeläistä ajamaan oman lähiön asioita.
Aihe kävisi tällekin päivälle.
70-luvulla saimme kylkeemme
pikkusiskon, Pihlajiston. Seura kattoi myös uuden lähiön asioiden hoidon kaupunginisien suuntaan, joskaan nimeä ei virallisesti muutettu Pihlajamäki-Pihlajisto seuraksi,
vaikka toki sitäkin kaavailtiin. Kummaltakin alueelta oli jäseniä seurassa ja seuran hallituksessa.
Alusta alkaen on ollut helppoa

toimia Pihlajamäki-seurassa. Siinä ei ole ollut poliittista kissanhän-

Liity Pihlajamäki-seuraan jäseneksi!

nänvetoa mihinkään suuntaan; jos
vaikka on tarvittu kenttää tai hiekkalaatikkoa, on se saatu aikaan, eikä
siihen ole ollut poliittisia intohimoja,
vaan ainoastaan oman alueen tarve
on ratkaissut asian.
Sain olla Pihlajamäki-Seurassa
sekä sihteerinä (joilta vuosilta on
varmaan kaikki paperit sekaisin) että puheenjohtajana (jotta antaisin
muillekin puheenvoroja, enkä koko
aikaa itse olisi pulisemassa) ja ne
vuodet olivat antoisia, ihania, täynnä erilaisia projekteja, asiaa ja juhlaa sopivasti sekaisin.
Viidenkymmenen vuoden mittainen ajanjakso on tosi pitkä pätkä
ihmisen iässä, yhdistykselle ei niinkään. Kun seura oli nuori, olin minäkin, 25 v., nyt 75. Olen nähnyt minulle rakkaan lähiön valmistuvan,
kehittyvän, kasvavan, muuttuvan.
Lapseni ovat käyneet niitä kouluja, joitten saamista alueelle ajoi niin
”leijonat”, Oppikouluyhdistys kuin
Pihlajamäki-seurakin.
Myös Pihlajamäki-seura on ollut
kukoistuksessaan, sitten taas elänyt hiljaisempaa kautta ja nyt taas
on elpynyt ja vahvistunut. Sydämeni iloitsee sen uudesta noususta, siitä että aina löytyy ihmisiä, joita kiinnostaa oman asuinalueen viihtyvyys
ja hyvinvointi ja jotka ovat valmiita
tekemään asioitten eteen työtä.
Onnittelen Pihlajamäki-seuraa
ja toivon menestyksekkäitä vuosia
edelleen.
Ulla Welin

Viikin kirjasto
Kuva: Vesa Koskela

Pihlajamäki-seura on sitoutumaton, kaikille avoin
kaupunginosayhdistys, jonka toimialueena on Pihlajamäki. Seura on perustettu vuonna 1964 eli kuluvana
vuonna juhlimme 50-vuotissynttäreitä.
Kaikki Pihlajamäen asioista kiinnostuneet ovat tervetulleita jäseniksi. Tule sinäkin
mukaan. Kaikkien ei tarvitse
olla aktiivisia jäseniä, mutta
toki heitäkin kaipaamme. Jäsenmaksu on ainoastaan 10
euroa vuodessa. Pihlajamäki-seura toimii kaikkien pihlisläisten yhteisenä äänenä ja
edunvalvojana, oli sitten kysymyksessä liikenne, vanhukset, lapset, nuoriso, sosiaali- ja terveyspalvelut, liikunta,

turvallisuus tai kaavoitus.
Erityisesti meitä pihlisläisiä
huolettaa tällä hetkellä asukastalojen kohtalo. Teemme
läheistä yhteistyötä alueen
muiden toimijoiden kanssa. Käymme myös tarvittaessa vuoropuhelua naapurikaupunginosayhdistysten kanssa.

Kirjasto siirtyy kesäaukioloaikoihin 26.5. alkaen: ma–to klo
9–20 ja pe klo 9–18. Talviaukioloajat 10.8. alkaen.

Tuunausta ja tarinoita –
kesätyöpaja 2.– 6.6. klo 13–15

Makkaroita myymässä Mervi
Kuhta ja Ritva Malmström.

misestäsi myös puheenjohtajalle,
niin saamme jäsenrekisterin heti
ajan tasalle.

Liity seuraan maksamal- Lisätietoja antaa seuran
la 10 euroa tilille FI75 1323 puheenjohtaja Ulla Artte,
3000 1010 57, viitenumero ulla.artte@welho.com,
on 29777. Ilmoitathan liitty- 044 722 8236.

Mm. kierrätysaskartelua, pelejä ja leikkejä, materiaalit kirjastosta. Kurssi on maksuton ja se
on tarkoitettu 7–12-vuotiaille.
Kurssille ilmoittaudutaan etukäteen kirjastossa tai puhelimitse, puh. 09-310 85071.
Kirjasto mukana nuorisotoimen kanssa Pihlajamäen
nuorisopuistossa 10.6.–
12.6. klo 13–17 ja Viikin torilla 16.6.–18.6. klo 13–17.
Hae kirjastosta lukuvinkit
kesäksi! Lista myös verkkosivuilla 26.5. alkaen.
Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa,
Viikinkaari 11www.helmet.fi/viikinkirjasto
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PIHLAJAMÄEN GEOLOGIAA

Kivilajit syntyivät
mannerten törmäyksessä
Lähes kaksi miljardia vuotta sitten kaksi mannerta törmäsi
toisiinsa niin, että Maan kuori rypistyi Alppien tyyppiseksi
vuoristoksi nykyisen Etelä-Suomen kohdalle. Tässä
törmäyksessä syntyivät seudun kallioperän kivilajit.
Yleisin kivilaji Pihlajamäen kal-

lioperässä on vaaleanpunainen
graniitti, joka on jähmettynyt kivisulasta vuoriston uumenissa
noin 1,8 miljardia vuotta sitten.
Tätä kiveä on louhittu rakennuskiveksi ainakin Porraskallion länsirinteessä viimeksi 1950-luvulla.
Vähän vanhempia, noin 1,9
miljardia vuotta vanhoja, ovat
graniitin yhteydessä esiintyvät harmaat kvartsi-maasälpä
gneissit ja -liuskeet. Ne ovat alkujaan sedimenttejä tai vulkaanisia tuotteita, jotka ovat perinpohjaisesti muuttuneet eli
metamorfoituneet vuorenpoimutuksen aiheuttamissa kovassa kuumuudessa ja paineessa.
Tämän jälkeen oli hiljaista
satoja miljoonia vuosia, jolloin
eroosio kulutti vuoristoa matalammaksi ja lopulta lähes tasaiseksi. Pihlajamäessäkin ollaan
tämän muinaisen vuoriston juuriosissa; pari kolme kilometriä kiveä on kulunut päältä pois.

Jää ja sen sulaminen
muokkasivat
maankamaraa
Paljon myöhemmin, geologian

näkökulmasta aivan äskettäin,
useat jäätiköitymiset ja sulamiset ovat muokanneet maankamaraa, viimeksi 25  000–10  000
vuotta sitten. Edetessään jäätikkö hioi ja naarmutti kalliota sekä
kerrosti sen pinnalle kivistä moreenia, joka on Pihlajamäen päämaalaji ja jota näkyy parhaiten
kalliomäkien rinteillä.
Pihlajamäki onkin kallio-moreenialue, jonka pohjoisreunalla
kehätien varrella on lisäksi pieni savialue. Savi on kerrostunut
myöhemmin jääkauden lopulla
tai sen jälkeen muinaiseen mereen. Lisäksi Ketokivenkaaren
alueella on jäätikköjoen kuljettamaa hienoa hiekkaa.
Sulavasta jäästä lähti valtavia vesimääriä, jotka muodostivat jokia jäätikön alle ja railoihin. Näiden jokien putouksiin
ja koskiin saattoi syntyä pyörteitä, joissa melko suurikin irtokivi pyöriessään koversi vähitel-

Luonto

len kallioon painanteen. Kivi kului pieneksi, ja vesi vei sen mennessään, mutta painanteeseen
jäi helposti uusi kivi jatkamaan
kuopan syventämistä. Hiidenkirnu oli syntymässä.
Enin osa Suomen hiidenkirnuista on muodostunut 10  000–
13  000 vuotta sitten, kun sulavan jäätikön reuna viimeksi vetäytyi Suomen yli.
Pihlajamäen hiidenkirnut Aarnipata ja Rauninmalja ovat kuitenkin peräisin viimeistä vanhemman jäätikön sulamisajalta, jostain 50  000–100  000 vuoden takaa. Tämä voidaan päätellä siitä, että löydettäessä niissä
oli moreenia.
Moreeni syntyy etenevän jäätikön alla, ja hiidenkirnu vasta jäätikön sulaessa, joten nämä kirnut olivat jo olemassa,
kun jäätikkö viimeksi eteni Pihlajamäen yli. Pihlajamäessä on
myös uudempi hiidenkirnu Johtokiventien kalliolla, ja saman
kallion itäreunalla on irtokivessä hiidenkirnun osa.
Kun sulava jää oli vetäytynyt

Geologi Antti Salla löytää kalliosta kuin kalliosta mielenkiintoista sanottavaa.

Salpausselkien kohdalle, Itämeren allas oli Baltian jääjärvenä.
Tässä järvessä ajelehtivat jäävuoret toivat Kaakkois-Suomen
ja Venäjän alueilta Pihlajamäkeenkin rapakivisiä siirtolohkareita. Jäävuoret juuttuivat korkeiden kohtien muodostamille
matalikoille ja sulaessaan luovuttivat lastinsa niille sijoille. Rapakivi on erikoinen karkearakeinen graniitin tyyppi, jota ei ole
Pihlajamäen kallioperässä.

Pihlajamäki kohosi
merestä
Jääkauden jälkeen Pihlaja-

mäki oli koko Etelä-Suomen ta-

voin veden peitossa, koska yli 2
km paksu jäätikkö oli painanut
Maan kuoren kuopalle, ja lisäksi
sulaneesta jäätiköistä oli vapautunut suuret määrät vettä.
Jääkuorman poistuttua maan
pinta alkoi kohota entiseen asemaansa, ja korkeimmat mäet
tulivat vähitellen näkyviin veden
alta. Pihlajamäen korkeimmat
kohdat Aarnikanmäki ja Vuolukivenpuiston mäki yltävät 46
metriä nykyisen meren pinnan
tason yläpuolelle, ja ne kohosivat esiin ensimmäisinä kallioluotoina 10 000 vuotta sitten Ancylus-järvestä, joka oli yksi Itämeren kehitysvaihe.

Porraskallion huippu yltää 44
metrin korkeuteen, ostoskeskuksen alueen korkeustaso on 23
metriä ja Pihlajamäen matalin
kohta on Savelan suunnalla, 19
metriä meren pinnan tason yläpuolella. Voidaan olettaa, että
ostoskeskuksen kohdalla joskus
polski hauki, ja Porraskallion laella hylje lämmitteli auringossa.
Noin 6 000 vuotta sitten koko Pihlajamäen alue oli kuivaa maata, ja se alkoi vähitellen
metsittyä. Maan kohoaminen
jatkuu vielä nykyäänkin, ja pääkaupunkiseudulla sen nopeus on
2,5 mm vuodessa.
Teksti:
Antti Salla

SAA LAULAA!

Suvivirsi liittyy toukokuuhun, monenlaisiin juhliin. Sen laulamista on pyritty kieltämään
uskonnonvapauteen vedoten. Maamme hallitus antoi vapauttavan päätöksen. Suvivirttä
voi laulaa kevätjuhlissa edelleen. Suvivirsi soi myös Kiillepuistossa ja kirkossamme
perinteisesti ainakin juhannukseen asti. Tervetuloa laulamaan yhdessä!
Messu kirkossa

Jukka Holopainen, Pihlajamäen kappalainen

sunnuntaisin klo 10.

Suvivirsi soi

to 22.5. klo 17.30–19.30. Koko kansan kevätjuhla Kiillepuistossa (Kiilletie 3), katso erillinen puffi.

Kesäpiiri

(hartaus, kahvit ja ohjelmaa) keskiviikkoisin klo 13 Pihlajiston seurakuntakodilla 11.6., 25.6. ja 20.8. ja kirkolla
9.7., 23.7. ja 6.8.

Hartaus

Malmin hautausmaan isossa kappelissa 12.6.–14.8. torstaisin klo 19.

Ostarin Onni

ti klo 9–11, kesä- ja elokuussa kirkolla, (heinäkuussa lomalla).

Seurakunnan juhannusjuhla

Kellokosken Juhlatalolla sekä Lohirannan leirikeskuksessa pe 20.6., bussikuljetukset molempiin juhliin, ks.
tarkemmin aikataulut ja ilmoittautumiset juhannuksen alla Kirkko ja Kaupunki –lehdestä.

Päiväretki Haltia- luontokeskukseen

to 31.7. klo 9–15.30, tilausbussiretki, ilmoittautumiset kirkolle 23.7. mennessä (max 50 henk.),
p. 09 234 04427, mukana Paula Närhi, Sari Hakuri ja Helena Pietinen.

Ekaluokkalaisten siunaus koulutielle

kirkolla ma 11.8. klo 18. Kirkkohetki ja tarjoilua.

Taiteiden yö

kirkolla to 21.8. klo 18 alkaen. Tarkemmin elokuussa Kirkko ja kaupunki –lehdessä.

Diakonian päivystysajat ja paikat:

Malmin diakoniatoimisto (Kunnantie 1) 2.6. alkaen 29.8. saakka, ajanvarauspäivystys ma, ke ja to klo 10–11,
puh. 09 2340 4481. Muuna aikana voi jättää viestin vastaajaan.
Pihlajamäen kirkko, Liusketie 1, p. 09 234 04427,
Pihlajiston srk-koti, Tiirismaantie 4, p. 09 234 04437,
Kirkkoherranvirasto, Kunnantie 1, p. 09 234 04400,
toimitus- ja tilavaraukset, päivystävä pappi arkisin
klo 9–15, p. 09 234 04402, www.helsinginseurakunnat.fi/
malmi, www.facebook.com/malminseurakunta,
seurakuntapiirin blogi: http://stpihlis.blogspot.fi/

KIPAKIN VUOSIPÄIVÄ 7.6.
menossa mukana Hartwall ja musiikista
vastaa Foul Mouth klo 22 alkaen.

Tarjolla hyvää seuraa, arvontaa, 9 pallo kisa ,
grilli kuumana ja terassilla elävää musiikkia!

Pihlajamäessä
Vuolukiventie 7
045 1536100
AUKIOLOAJAT
ma–to 12-22(02)
pe
12-02
la
10-02
su
10-22(02)

karaokea aina
kun laulattaa ,
ilmainen biljardi
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Tuke, Tupu ja Tapsa
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Kuva: Vesa Koskela

Gardenian luontoharrastuspäivät elokuun alussa
Gardenia järjestää elokuussa 7–14-vuotiaille koululaisille
luontoharrastuspäiviä eri teemoilla maanantaista perjantaihin klo 10–14. Koko viikon ohjelma 50 e. Ennakkoilmoittautuminen Gardenian asiakaspalveluun puh. (09) 3478 400.
Omat eväät ja säänmukainen vaatetus mukaan.

Luontoharrastuspäivien
teemat:

Kuva: Gardenia

Maanantai 4.8.
Lintupäivänä tähystellään taivaalle ja herkistellään korvat
kuulemaan lintujen konserttia.
Päivän aikana harjoitellaan myös
kiikarien ja kaukoputken käyttöä
sekä kiivetään lintutorniin.
Tiistai 5.8.
Taidepäivänä ihastellaan Viikin
luontoa: taiteillaan piirtäen ja askarrellaan ulkona ja sisällä sekä
tuunataan ruukku puutarhapäivän istutusta varten.
Keskiviikko 6.8.
Ötökkäpäivänä retkeillään lähimaastoon ottamaan selvää muurahaisista ynnä muista pienistä
öttiäisistä; haaveillen ja luupitellen. Askarrellaan kierrätysmateriaalista oma ötökkä; montakos

jalkaa hämähäkillä olikaan, entä
leppäkertulla?
Torstai 7.8.
Puutarhapäivänä tutustutaan
Gardenian sisä- ja ulkopuutarhaan ja tuoksutellaan tropiikin
ja kesän tuoksuja. Päivän aikana
tehdään myös pieniä puutarhurintöitä sekä istutetaan oma kasvi
kotiin vietäväksi.
Perjantai 8.8.
Metsäseikkailupäivänä tehdään
aisteja ja mielikuvitusta kutkuttava retki.

Kaunis ja turvallinen
rusketus Bernard Cassieren
aurinkovoiteilla!
Suojakerroin
sk20 ja sk30
niin kauan kuin
tuotteita riittää

-40%

Kauneushoitola

Tuulikki

Sky-kosmetologi Tuija Hasu

PIHLAJAMÄEN OSTOSKESKUS
Uusi osoite: 1.7. alkaen RAPAKIVENTIE 10D
Puh. 09-3743584
www.kauneushoitolatuulikki.fi

BAR

B71

Avoinna
su–to 9-02
pe–la 9-03

Meripihkatie 1,
00710 Helsinki
(09) 3877 019

Karaoke
joka päivä
Ma
Ti
Ke–To
Pe–La
Su

20-02
21-02
20-02
20-03
20–02

Bingo

Ti klo 19
Su klo 13
Hyvät
palkinnot

Ira Hyyrynen
Koulutettu hieroja
Vyöhyketerapeutti
Ota yhteyttä puh. 040 727 0435
Vastaanotto Pihlajanmäessä
ja Malmilla
w w w. i r a h y y r y n e n . c o m

Tekniikan työpajat

Vaikuta Vanhankaupunginlahden käyttöön

Tutustu tekniikkaan tekemällä!

Yleisötilaisuus Vanhankaupunginlahden lintuvesi - Natura
2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnasta
pidetään ma 26.5. klo 18.30-20. Tilaisuus on Helsingin
kaupungin ympäristökeskuksessa, Viikinkaari 2a.

Tekniikan museon työpajat tutustuttavat yksinkertaisilla tavoilla tekniikan eri teemoihin.
Museon jokaisena aukiolopäivänä järjestettävä työpajan teema vaihtuu kuukausittain.
Kesäkuu: Paperi ja paperinvalmistus. Tehdään oma
kesävihko.
Heinäkuu: Kampikoneet ja vivut. Tehdään oma
kampivempain.

Elokuu: Vesi. Tutkitaan
veden eri ominaisuuksia pieninä tutkijoina.
Aika: 3.6.–10.8. joka päivä
klo 14 museon aukiolopäivinä. Kesto: n. 1h. Ikäsuositus:
6–10-vuotiaat. Työpajamaksu: 4 €
Katso netistä www.tekniikanmuseo.fi myös Vettä ja elämää -ulko-opastukset ja Helsinki-päivän tapahtumat.

Tilaisuudessa hoito- ja käyttösuunnitelman tekevä biologi
Rauno Yrjölä valottaa sellaisia luontoon ja virkistyskäyttöön
liittyviä asioita, joita juuri Vanhankaupunginlahden hoidon ja
käytön suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon. Ja miten alueen
käyttäjät voivat osallistua suunnitelman kehittämiseen. Työ
aloitettiin keväällä 2014 ja se valmistuu vuoden 2014 loppuun
mennessä.
Työtä varten on avattu oma internetsivusto osoitteessa
www.vanhankaupunginlahti.fi.

Pihlajamäen leijonat juhli 50. toimintavuottaan
Kuva: Jorma Purhonen

LC Helsinki/Pihlajamäki perustettiin parin
vuoden päästä siitä, kun ensimmäiset asukkaat
muuttivat uuteen Pihlajamäen lähiöön. Klubin
perustamiskokous oli 3.3.1964. Kummiklubina
oli LC Helsinki/Roihuvuori. Perustajajäseniä
oli 18 ja heistä Eero Helkkula on yhä klubin
toiminnassa mukana.
Klubi juhli viittäkymmentä
toimintavuottaan 26.4.2014
Katajanokan Kasinolla. Klubia onnitteli monien lionsklubien lisäksi myös Pihlajamäki-seura, jonka toiminnassa moni klubin jäsen on ollut
mukana. Klubin ensimmäisen
puolivuosisadan historiikki
julkistettiin juhlan yhteydessä ja se on luettavissa myös
klubin nettisivuilta osoitteesta www.verkkoviestin.fi/
lionshkipihlajamaki/.

Suomen Lions-liiton
onnittelut toi liiton
puheenjohtaja Asko Merilä.
N-piirin onnittelut esitti
piirikuvernööri Heikki
Saarinen. Puheiden ja
juhlaillallisen taitekohtiin
oli sijoitettu klubin
oman Leijonakvartetin
esiintymisiä säestäjänä
Timo Olli.
Eero ja Kaarina
Helkkulalle luovutettiin
pitkään toimineiden
perustajajäsenten
ansiomerkkit. Klubin
presidenttinä kolme

kautta toiminut Tapani Puska
palkittiin ”Past President
Plaque” -kilvellä. Risto
Kaspiolalle, Tapio Rantaselle ja
Jorma Purhoselle luovutettiin
Melvin Jones -jäseneksi
nimittämisen merkiksi plaketti
ja rintamerkki.

LC Helsinki/Pihlajamäen
leijonat juhlimassa
50-vuotiasta klubiaan.

Teksti:
Jorma Purhonen

LISÄÄ LAPSIA ja lisää LAPSI-LISI-Ä
Otsikkotekstin lisäksi

Dumle-ilmapallokisa
- stadikan katsomon
etureunasta taakse ja
takaisin

kaikui myös ”Aava
Aava, kuumempi kuin
lava, aavan meren tuolla
puolen jossain on maa,
siellä Aarnivalkeat aina
vaeltaa” -huuto 87-henkisen Aarnivalkeitten
osallistujajoukon voimin
Linnanmäeltä Stadikalle
Hyvän mielen kulkueessa su 27.4.
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset järjesti massiivisen
Lintsi-keikan kaikille partiolaisille. Ja meitä Aarnivakeita oli
siis ennätyssuuri joukkue menossa mukana!
Aamusta pyörimme laitteissa ennen Lintsin aukeamista
muille mielettömän ihanassa
auringonpaisteessa – ja lämmössä. Sitten vaelsimme kulkueena Stadikalle.
Siellä oli monenlaista ohjelmaa. Kuulimme ja näimme kuvia ja videoita siitä, mitä muuta partioviikolla oli tapahtunut
pitkin kaupunkia. Näimme Par-

tiomestarien kisan ensimmäiseen tehtävään – jatkon voimmekin katsoa televisiosta. Lähetimme jättimäisiä ilmapalloja Stadikan laidalta toiselle.
Ansioituneet partiolaiset,

useampi kymmenen eri lippukunnista, saivat ansiomerkkejä.
Meidän lippukunnastamme 1.
luokan Mannerheim -solki oli
myönnetty ex-lippukunnanjohtajallemme Katri Söderqvistille ja 2. luokan Mannerheim -soljet vähän nuoremmille ansioituneille samoajille Kassius Kohvakalle, Sofia

kuussa.
Kesän alussa Suomen partiolaiset kokoontuvat Kouvolaan,
suurjuhliin, josta alkaa Malmin
seudun partiolaisten kesäleiri. Siitä jäämmekin kesätauolle, josta heräämme Nuuksioon,
Ruuhijärven rannalle elokuun
Mohamedille, Elina Pursiai- alussa toiselle leirille.
selle ja Kari Söderqvistille. Oli
ihana kannustaa omia johta- Viikkotoiminta pyörähtää
käyntiin taas 1.9. alkavalla viijia!
Kohtaaminen loppui Haloo kolla. Seuraa tapahtumiamme
Helsingin -konserttiin, jossa aarnivalkeat.blogspot.comissa
ja aarnivalkeat.fi:ssä
Elli pyöritti yleisöään villisti…
Uusien partiolaisten (yli 7 v.)
Partiokevät on taittumas- ilmoittautuminen on ti 26.8. klo
sa pikkuhiljaa loppuaan kohti. 18 Kiillekuja 3:n kerhohuoneisKiitos kaikille uusille innokkail- tolla, talon takana. Tule mukaan!
le johtajillemme viikkotoimin- Tarvitsemme myös aikuisia!
nan pyörittämisestä. Meillä on
Lisätietoja lippukunnanjohtaollut ennätysmäärä ryhmiä ja ja Minna Mirri Söderqvist, puh.
lapsia. Vielä lähdemme poru- 050 64342.
Teksti ja kuva:
kalla ”Las Vegasiin” peliretkelMirri Söderqvist
le – Ojakkalan metsiin touko-
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www.pihlajamaki.info/lahioasema
www.facebook.com/PihlajamaenLahioasema

Yhteystiedot

Pihlajamäen Lähiöasema
Liusketie 3 A
00710 Helsinki

Avoinna:

ma 10–16, ti–to 09–16, pe 09–15
• Cafe-lähiö avoinna ma 10–15, ti–pe 9–15
• Tilavaraukset ja lisätietoa palveluistamme
ma–pe puh. 09-3104 1010

Lähiöaseman

palvelut
ja hankkeet
Lähiöaseman palvelut
• Käytössäsi on monipuolisin ohjelmistoin varustettuja tietokoneita, sekä

tietokoneen käytön opastusta.
• Kopiointi-, tulostus- ja faksipalvelu pientä maksua vastaan.
• Asukkaiden käytössä on ompelukoneita ja saumuri: ota omat langat mukaan
ja tule ompelemaan. Tarvittaessa sinua avustaa ompelija klo 9-13
• Musiikkiluokassa on kosketinsoittimet, kitaroita ja halutessasi saat myös
soitonopetusta.
• Nuoremmalle väelle leluja, pelejä sekä Nintendo Wii.
• Lähiöaseman tiloja voi varata ilta- ja viikonloppukäyttöön esim.
perhekäyttöön tai taloyhtiön kokouksiin. Kysy vapaista ajoista ja tilavuokrista
kahvilan emännältä puh. 09-3104 1010
• Rentoutua voit Shiatsu-hierontatuolissa tai niska-hierontalaitteissa.

Lähiöaseman hankkeet
• Kotilähettiläät ja kylätalkkarit tarjoavat lähialueiden ikäihmisille:

siivous-, kaupassakäynti- ja ulkoiluapua sekä pienimuotoisia kodinkorjaus- ja
asennustöitä.
Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti liikuntarajoitteisille, vähävaraisille sekä
kotihoidon asiakkaille. Kysy lisää Miia Ali-Yrköltä puh. 09-3105 8566.

Aluetyöntekijä

Miia Ali-Yrkkö
puh. 09-3105 8566
miia.ali-yrkko@hel.fi

LÄHIÖASEMAN
VIIKKOOHJELMA

Työssä
Lähiöasemalla

Betty, ruokapalvelut

Lulu, ompelija

Eetu, tietokonepalvelut

Miikka, kulttuuriohjaaja

Erja, kotilähetti

Piia, kotilähetti

Immu, emäntä

Sakke, musiikinopettaja

Jussi, tiedottaja

Sami, kotilähetti

Laura, askarteluohjaaja

Alma, terapiakoira

MAANANTAI
 Jälkiviisaat

klo 10–11, keskustelua
ajankohtaisista aiheista.

 Verkkopankin
käytön opetusta
klo 12–14

Pihliksen
Lauluryhmä

klo 16.30–18.30

TIISTAI
 Englannin
kielen
keskusteluryhmä

klo 11–12, vetäjänä
Tuula Aiso.

Lasten Atk

klo 12–15. Tervetuloa
tekemään myös läksyjä!

Riimiriihi,
räp-työpaja

klo 16–19, vetäjänä
Miikka a.k.a. Eräs.

KESKIVIIKKO
Leivänjako

klo 9 alkaen (saantivaraus).

Levyraati

klo 10.30

Askartelukerho

klo 14–15, materiaalimaksu
2 e / kerta.

 NA-pihlis

kokoontuu klo 17–19

TORSTAI

Yksilökohtaista apua
tietokoneiden käyttöön

Senioreiden
ATK-opastusta
klo 9–12

Karaoke klo

10.30–12.00

Tietovisa

klo 13.00

Kirjallisuuspiiri

Lähiöaseman ATK-vastaavat auttavat
kaiken ikäisiä oppimaan tietokoneiden
alkeet ja opastavat myös haastavammissa
tehtävissä.

PERJANTAI

Kaiken siirtyessä digitaaliseksi moni

klo 12–13.15

Lähiöasemalta saat avustusta arkituntee tarvitsevansa apua laitteiden ja päivisin, oli ongelmanasi sitten verkohjelmien käytössä. Yksilön arkistenkin kopankin käyttö tai kuvan editoiminen.
asioiden hoitaminen saattaa vaatia in- Puhdistamme ja uudelleen asennamme
ternetin käytön osaamista ja siihen so- myös muutaman vuoden vanhat kanpivia välineitä.
nettavat, tuo siis koneesi näytille!

klo 13–14 joka kuukauden
ensimmäinen torstai.

 Bingo

Kuvataidekerho

klo 12–15, ohjaajana
Piia-Lii Toivola.

Seuraa Pihlajamäen kotisivuja www.pihlajamaki.info
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Lähiöaseman
toimintaa
Kuvat: Jussi Salmijärvi

Vappurieha järjestettiin Lähiöprojektin tuella.

Lähiöase
m
myynnissalla
ä
käsitöitä,
mm. koru
ja.

Tulevaa
ohjelmaa

Pyöränhuoltopäivänä laitettiin
fillareita kesäkuntoon.

27.6.

Kevätkauden päättäjäiset

30.6.–3.8.

Lähiöasema suljettu

21.8.

Taiteiden yö

Pihlajamäen lähiöasema
kiittää asiakkaita ja
yhteistyökumppaneita.

ttä
ä
v
e
k
ä
ä
v
y
h
e
m
m
ta
o
Toiv
ja aurinkoista kesää !
Kuvat: Mia Küttner

Pihlajamäen
lähiöliikunta v. 2014
Touko-elokuu

Huom! Muutokset mahdollisia!
Liikuntapasseja (20 €) ja
ohjelmaesitteitä 18.6. asti
Pihlajamäen lähiöasemalta
puh. 3104 1010, Liusketie 3.
Ilmoittautuminen:
1.7. asti lähiöliikuttaja ma–ti
klo 8–16, ke klo 8–12
puh. (09) 3107 1452 ,
050-588 1069.
Syyskausi alkaa 1.9. ja
syysohjelmia noudettavissa
Pihlajamäen lähiöasemalta ti
19.8. alkaen.
Mia
Küttner

Kävelysauvoja
lainataan
Viikin, Pukinmäen
ja Jakomäen
kirjastoista
kirjastokortilla.

Säävarauksella!

Melontakurssi

Pyöräretket

Jousiammunta

Kaupunkitanssit

Puistojumppa

Nuoret yli 12 v + perheet
+ aikuiset – uimataito
välttämätön!
Ma–ke 23.–25.6. klo 9-11,
Pikkukosken uimaranta
(Pikkukoskentien päässä).
Liikuntapassilla. Ilmoittaudu,
puh. 3107 1452 ma-ke.

Lähtö klo 9.30 Pihlajamäen
lähiöasemalta. Kesto noin
3–5 t.
Retkikohteet:
• ma 5.5. Lammassaari
• ma 26.5. Arboretum,
Kivinokka, Kulosaari
• ma 2.6. idän rannat
• ma 16.6. retkikohde
päätetään yhdessä

Ma 30.6. klo 10–11.30,
Pihlajamäen Nuorisopuisto,
Jengipolku 8

4.6.–6.8. ke
klo 19–19.45
Pihlajamäen nuorisopuisto,
Jengipolku 8 / koripallokenttä.
Maksutonta paritanssiopetusta
/ Ohjelmapalvelu Mielihyvä:
• 4.6. fusku
• 11.6. foksi
• 18. 6. bugg
• 25.6. valssi
• 2.7. polkka
• 9.7. samba,
• 16.7.rumba
• 23.7. jive
• 30.7. tango
• 6.8. kävelyhumppa

5.6.–21.8. to klo 18–18.50
Pihlajamäen nuorisopuisto,
oma jumppa-alusta mukaan.
Puistojumpat ympäri
kaupunkia: katso www.hel.fi/
liikunta

melontaretki

Aiemmin meloneille .
To 26.6. Lähtö Pikkukosken
uimarannalta klo 9.
Ilmoittaudu, puh. 3107 1452
ma-ke. Reitin pituus
muokataan osallistujien
mukaan.

Kirkkovenesouturetki

Ti 17.6. klo 9.30–15
Rastila / Vuosaari. Ilmoittaudu,
puh. 3107 1452 ma-ke

Citykävely senioreille

Ke 4.6. klo 10–12 Pihlajamäen
lähiöasemalta. Rastitehtäviä
palkintoineen
Kimppakävely

Tiistaisin klo 10 Pihlajamäen
nuorisotalolta. Hidasvauhtinen
omatoimiryhmä
Petanki

5.5.–29.9. ma klo 12–13
Leikkipuisto Maasälpä,
omatoimiryhmä

Ohjelma ja liikuntapaikkojen osoitteet netissä www.hel.fi/liv > Ohjattu liikunta > Lähiöliikunta > Malmi ja Pihlajamäki

Pesäpallo

6.5.–30.10. ti ja to klo 17–19
Viikin kenttä, Tilanhoitajankaari 13, omatoimiryhmä.
Liikuntapassilla

Liikuntapaikkojen yhteystiedot
löytyvät netistä, ks. tämän sivun alapalkki.

