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Pihlajamäki
goes Blues

Leikkipuisto
Maasälvässä
Pe 22.5. klo 10–14
MLL: n perinteinen kevätrieha

Mimi ja Kuku esiintyy klo 10.30–11.15.
Ohjelmassa mm. buffet.
Pe 12.6. klo 14–15.30
Helsinki-päivää

juhlistetaan Taikuri Jarin seurassa.
Tapahtuman järjestää Pihlajamäki-seura ja
Leikkipuisto Maasälpä
Leikkipuisto Maasälpä on koko kesän auki.
Kesäruokaa tarjoillaan 1.6.–11.8.

Taiteiden yö
Pihlajamäen kirkolla
to 20.8. klo 18–21
• klo 18 Urkuauditio Timo Olli

Kuva: Vesa Koskela

– sonnustaudu sointeihin, herkisty hymneihin
• klo 19 Timo isännöi virsikaraokessa – laula
lempivirtesi, yllätä ystäväsi
• klo 20 Helsingin poliisisoittokunnan kvintetti
– sinitakkiset siivittävät, viisikkona virittävät
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa,
Viikinkaari 11, www.helmet.fi/viikinkirjasto
Talvi-aukioloaikoihin palataan 10.8. alkaen.

Viikin
kirjastossa
Lautapelikerho

kokoontuu tiistaina 2.6. Klo 14–17 on pelailua
lapsille ja perheille ja klo 17–20
vuorossa on aikuisten peli.
Muistathan,

Hae kirjastosta
lukuvinkit kesäksi!

Kirjaston henkilökunta
tekee vinkkilistan
parhaista kesälukemisista.
Voit hakea listan kirjastosta,
tai tutustua siihen kirjaston
verkkosivuilla 1.6. alkaen.

että kirjasto siirtyy
kesä-aukioloaikoihin
1.6. alkaen.

tekee
paluun!
Vuoden tauon jälkeen
maan ainoa ghettoblues
täyttää taas Kiillepuiston
– ja entistä komeammin.
6.6. kannattaa pysyä
kotikulmilla.

ihliksen kahdeksannet blues
festarit järjestetään miettimistauon jälkeen 6. kesäkuuta. Hyväksi havaittu sapluuna
– ilmainen ja päihteetön laadukkaan rytmimusiikin tapahtuma – on
säilynyt samana, mutta sitä on paranneltu.
Uusia metkuja näkyy esimerkiksi ruokatarjonnassa, jossa muikkujen ja makkaran
rinnalle saadaan kasvisruokaa, sekä esiintymisten väliajalla. Silloin pelimannit tanssittavat rohkeimpia tyhjässä uima-altaassa.
Ihan oma lukunsa on se, että vauhtia fiilistelyihin haetaan ostarin torilta, jossa klo
13 käynnistyy ohjattu tanssi ja klo 13.45
starttaa legendaarisen Meissa Niangin afrorytminen kulkue kohti festariareenaa.
Siihen toivotaan paljon osallistujia ja omia
soittimia mukaan.

Koirista
Frank Zappaan
Entiseen tapaan Pihlajamäki goes Bluesin
esiintyjät ovat kovan luokan osaajia. Lavalla nähdään bluessensaatioksi mainittu
Robbie Hill, kulttimaineinen Frank Zappan tribuuttibändi, maan parhaan jazzlaulajan Juki Välipakan Frim Fram sekä
aina kaikkensa antava Melrose.

Näyttämöllä käy ulvahtamassa myös
musikaalinen opaskoira, kun tämä säestää
muusikkoisäntäänsä Seppo Luusaloa. Koira-asia on muutenkin esillä, sillä Hyvä kasvaa kaupungissa -hanke tulee paikalle mainostamaan koirapuistokummiutta.

OHJELMA

lauantaina 6.6.

Ihmisen kokoinen
festari

Ostarin torilla

Välittömästä tunnelmastaan tunnetun
PgB:n järjestää vapaaehtoisvoimin Pihlajamäki-seuran musatiimi. Tapahtumaa tukevat Lähiöprojekti, Helsingin kaupungin
kulttuurikeskus ja sosiaali- ja terveysvirasto sekä Ravintola Kaski.
Luvassa on kunnon kattaus
bluesia, jazzia ja rockia. Kaikki
Lue
tämä on jokaista pihlajamäkeläistä, stadilaista ja ketä
Robbie Hillin
vain varten. Tervetuloa!
Teksti:
Tanja Railo

haastattelu
sivulla 3

Pihlajamarkkinat muuttaa Viikintorille

Klo 13 ohjattua FolkJam®-tanssia
Klo 13.45 afrorytminen kulkue starttaa

Kiillepuistossa
Klo 14 Frim Fram feat.
Seppo Luusalo
Klo 15 Robbie Hill Band
Klo 16 Frank Zappa Memorial Pancake
Breakfast feat.
Honey B & Kuloniemi
Klo 17 Melrose

Lue lisää s. 5

Pihlajamäen Leijonat järjestävät
Pihlajamarkkinat lauantaina
23.5. Viikintorilla.

Kesällä aukioloajat
ma–to klo 9–20
ja pe klo 9–18.
Viikonloppuisin
suljettu.

Päivän ohjelma:

Syksyn tietotekniikkaopastusten ajankohdat ja ai-

heet selviävät toukokuun aikana. Ilmoittautuminen
alkaa elokuussa. Kysy lisätietoja kirjastosta.

Ajaton ja energiaa
säästelemätön
Melrose nähdään
6.6. toistamiseen
Pihlajamäki goes
Bluesissa.

Royal Bollywood Dance Group on yksi
Pihlajamarkkinoiden esiintyjistä.

Klo 10.00 Markkinoiden avaus,
Punanokka,The musisoi
Klo 10.30 Lastenorkesteri Hovinarri
esiintyy
Klo 11.00 Punanokka,The jatkaa
Klo 11.30 Hovinarri esiintyy
Klo 12.00 Lasten tietokilpailu

Klo 12.15 Royal Bollywood Dance Group
esiintyy
Klo 12.45 Jallu-Duo esiintyy (kitara ja laulu)
Klo 13.15 Royal Bollywood Dance Group
esiintyy
Klo 13.45 Jallu-Duo esiintyy
Klo 14.15 Punanokka,The esiintyy
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Kuva: Vesa Koskela

Pääkirjoitus

Gardeniaan liittyvä
vastaamaton kysymys
Olen jonkin verran seurannut Gardenian kohtalosta käytyä keskustelua. Olin myös toukokuun keskustelutilaisuudessa, jotta
pääsisin paremmin jyvälle, mistä asiassa on kysymys. Keskityn
etenkin asiaan, johon en ole kuullut vastausta.
Keskustelutilaisuudessa tuli esille asia, että on levinnyt virheellinen tieto, että Gardenia aioittaisiin purkaa – siis että
Gardenian rakennus purettaisiin. Tämä väärinkäsitys oli syntynyt siitä, kun joskus on esitetty ajatus, että Gardeniaa ylläpitävä osakeyhtiö voitaisiin purkaa. Oy:stä omistaa Helsingin
kaupunki eli me helsinkiläiset veronmaksajat 90 prosenttia ja
Helsingin yliopisto loput.
Gardenia rakennettiin noin 15 vuotta sitten ja sen rakennuskustannukset nousivat pilviin, jonka vuoksi Gardenia Oy
maksaa Helsingin kaupungin tilakeskukselle eli meille veronmaksajille huikeita vuokria. Gardenia saa melkoisesti Helsingiltä eli meiltä veronmaksajilta tukea, että voi maksaa huikean
vuokran. Gardenialla on toki myös tuloja liiketoiminnastaan.
Akuutti ongelma on se, että osakeyhtiön tulot eivät riitä kattamaan menoja.
Nykyisten tulojen vähyyteen vaikuttaa myös se, että Gardenian rakentamissopimuksessa oli liian epämääräisesti sovittu,
että Helsingin kaupunki ostaa Gardenian palveluja. Jokaisella
kaupungin virastolla on itsenäinen päätäntävalta siihen, miten
ne käyttävät kiristyviä budjettejaan.

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden
päätoimittaja

Kuva: Göran Nyholm

Vastaamaton kysymys on se, mitä tehdään Gardenian rakennukselle, jos Gardenian toiminta lopetetaan, ja jos ja kun Gardenian rakennusta ei saada vuokrattua yksityiselle yritykselle.
Kaikki tahot antavat tunnustusta Gardenian nykyiselle johdolle ja henkilökunnalle sen toiminnasta. Keskusteluissa on
esitetty myös mahdollisuutta, että Gardenian osakeyhtiö purettaisiin ja sen toiminta siirrettäisiin Helsingin kaupungin
budjettirahoituksen piiriin. Tämä täytyy tehdä nopeasti, että
nykyinen ja edelleen kehittyvä Gardenian toiminta voi jatkua keskeytyksettä.
En halua helsinkiläisenä veronmaksajana maksaa tyhjän
käyttämättömän Gardenian rakennnuksen ylläpidosta. Haluan maksaa siitä, että sitä kehitetään niin liiketoiminnallisena
kuin myös yleishyödyllisenä toimijana niin meille pihlajamäkeläisille ja viikkiläisille kuin myös muille helsinkiläisille sekä
suomalaisille ja ulkomaalaisille turisteille.
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9. vuosikerta. Vuonna 2015 ilmestyy kolme kertaa: 20.5., 2.9. ja 2.12.

Jaetaan Koillis-Helsingin Lähitieto -lehden liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista, Pihlajamäen kirkolta,
Pihliskirppikseltä sekä Viikin kirjastosta.

Painos n. 38 100 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
Jussi Salmijärvi, Miia Kaajakari, 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 2015

Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info ja lahitieto.fi

Luonto ja ihmiset ovat
Pihlajamäen juttu!
Pihlajamäki-seura
järjesti marraskuussa
2014 pienimuotoisen
kyselyn, jossa Pihlajamäen
ala-asteen järjestämien
Marrasjuhlien yhteydessä
asukkailta kysyttiin, mikä
Pihlajamäessä on heidän
mielestään parasta.
Seura päätti lähteä kysymään asuk-

kailta nimenomaan hyvistä asioista,
koska usein kyselyt kartoittavat sitä,
mikä on huonoa ja mitä pitäisi parantaa. Ja positiivinen lähestymistapa todella kannatti. Vastauksia saatiin 66
kappaletta. Vain kolmella vastauslomakkeella kerrottiin mieluisten asioiden lisäksi puutteista, jotka olivat Kehä I:n melu, läpiajoliikenne sekä uimahallin ja kirjaston puuttuminen.

Mutta sitten hyviin ja mieluisiin asioihin! Pihliksessä on valtavasti upeita yksityiskohtia. Riippuu tietty siitä, minkä ikäinen ihminen on, mutta kyselyn tulosten mukaan luonto ja
luonnon läheisyys on ylivoimaisesti
kaikkein tärkein asia. Vastaajista melkein puolet totesi, että metsät, kalliot, luonnon rauhallisuus, ulkoilumahdollisuudet, maisemat, luonnonmukaiset isot pihat, puistot, hiidenkirnut
ja luontopolut ovat sitä, mistä he pitävät.
Toisena tärkeänä asiana, liki kolmasosan mielestä, Pihlajamäen ihmiset ja yhteisöllisyys on SE juttu. Ihmiset ovat mukavia, naapurit ovat kivoja ja kaveripiiri on laaja. Tahto ajaa yhteisiä asioita on vahva ja ilmassa on
kotiseutuhenkeä.
Lisäksi Lähiöasema on monille liki
elintärkeä. Myös urheilumahdollisuudet koetaan tärkeiksi, onhan Pihlaja-

mäessä muun muassa iso tekonurmikenttä ja kuplahalli sekä tenniskenttiä.
Maisema ja arkkitehtuuri ovat laajasti
tunnettuja ja Pihliksessä ovat kaupat
ja palvelut sekä ostari lähellä.
Paljon löytyi muitakin yksittäisiä
ja merkittäviä hyviä asioita, eikä ole
huono asia sekään, että Pihlajamäki on sijainniltaan suhteellisen lähellä keskustaa hyvien julkisten liikenneyhteyksien päässä.
Kaiken kaikkiaan Pihlajamäen ihmiset tykkäävät asuinalueestaan ja sen
luonnosta hyvin paljon. Ja tottahan
se on, karun ja rosoisen upea metsäinen ja kumpuileva maisema ei jätä ketään kylmäksi. Eikä jätä alueella asuva porukkakaan, ihmiset siellä
ovat mahtavia!
Ulla Artte

Tapahtumia Tekniikan museossa
Vettä ja elämää
-opastuskierroksia
päivittäin

ja moottorit, heinäkuussa tutkitaan
materiaaleja mobiilisti lisätyn todellisuuden avulla ja elokuussa tutustutaan varhaisiin biomuoveihin valmistamalla itse kaseiinia. Elokuun työpaja toteutetaan yhteistyössä Kemianteollisuus ry:n kanssa.

Tekniikan museon kesäkausi alkaa
tiistaina 2.6. museoidun vedensuodatushallin avaamisesta yleisölle. Vedensuodatushalliin ja Kuninkaankartanonsaaren historiallisiin vaiheisiin
tutustutaan Vettä ja elämää -yleisöopastuksilla päivittäin klo 14 aina elokuun loppuun saakka. Opastukselle pääsee mukaan pääsymaksun hinnalla.

Kesätyöpajat
tiistaista sunnuntaihin
  2.6.–9.8.

Koskipäivä
Kuninkaankartanonsaarella

Pikasuodatinhalli on yksi kesän
opastuskierrosten kohteista.

Kesätyöpajoja on tarjolla kesäkau- la. Pajat ovat noin tunnin mittaisia
den ajan tiistaista sunnuntaihin klo ja ne on suunnattu 8–12 -vuotiaille
15. Työpajoissa tutustutaan tekniikan vanhempineen. Työpajamaksu on 5 e.
ilmiöihin tutkimalla ja askartelemalKesäkuussa teemana ovat sähkö

Perinteinen Koskipäivätapahtuma järjestetään elokuun
viimeisenä lauantaina 29.8.
Tekniikan museo osallistuu
tapahtumaan järjestämällä
vesiteemaisia työpajoja ja
opastuksia.
Tekniikan museo,
Viikintie 1, 00560 Helsinki
www.tekniikanmuseo.fi
www.facebook.com/tekniikanmuseo
pientenpaja.wordpress.com
Tekniikan museo on Trafiikki-museo.
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Kuva: Vesa Koskela

Blues toi miehen
Skotlannista Pihlikseen
Toukokuussa 2015 kansalaisliike Operaatio Gardenia piti
paneelikeskustelun Gardenian toiminnan pelastamiseksi.
Osallistujat vasemmalta: Ulla-Maija Urho (kok.), Björn Månsson
(rkp), Sari Mäkimattila (kd.), apulaiskaupunginjohtaja Pekka
Sauri, tilakeskuksen rahoitusjohtaja Jarmo Raveala ja Gardenian
toimitusjohtaja Sari Oikarinen. Paneelin juontajana toimi
toimittaja Pasi Toiviainen.

Tapahtumia Gardeniassa
Lumoudu kasveista -tapahtuma
su 24.5. klo 11–14
Gardenian ja Helsingin yliopiston järjestämässä tapahtumassa on erilaista kasveihin liittyvää ohjelmaa niin aikuisille kuin
lapsillekin. Taimien ja puutarhatarvikkeiden vaihtotorille voi
tuoda itselle ylimääräisiä taimia
ja tarvikkeita sekä sieltä voi tulla noutamaan itselle jotain sopivaa. Myynnissä on muun muassa kompostoitua poninlantaa
ja chilin taimia.

Lapsille on ohjelmassa krassin
kylvöä, väritystehtäviä ja katuliitumaalausta. Gardenian trooppisessa puutarhassa on sisäänpääsymaksun hinnalla opastetut
kierrokset klo 11.30 ja 12.30. Paikalla on myös kasvitohtori Kurt
Fagerstedt vastaamassa kasveihin liittyviin kysymyksiin. Poniratsastusta (maksullinen) klo
11.30-13.30.
Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Luontoharrastuspäivät
ma–pe 1.–5.6. ja 8.–12.6. klo 10–14
Gardenia ja Helsingin kau-

pungin rakennusvirasto järjestävät 7–14 -vuotiaille koululaisille luontoharrastuspäiviä eri
teemoilla maanantaista perjantaihin klo 10–14. Koko viikon
ohjelma 50 e. Ennakkoilmoittautuminen Gardenian asiakaspalveluun p. (09) 3478 400. Omat
eväät ja säänmukainen vaatetus mukaan.
Luontoharrastuspäivien
teemat:

• Maanantai 1.6. ja 8.6.
Lintupäivänä patikoidaan lintutornille. Kiikarit ja kaukoputki
tuovat kaukanakin olevat linnut
lähelle. Kuinkahan monta lintulajia päivän aikana nähdään ja
kuullaan?
• Tiistai 2.6. ja 9.6.
Lumopäivänä eli luonnonmonimuotoisuuspäivänä tutkimus-

retkeillään lähimetsään, jossa leikkien ja tehtävien avulla
selvitetään, mitä monimuotoisuus on.
• Keskiviikko 3.6. ja 10.6.
Vesiötökkäpäivänä haavitaan
pohjaeläimiä sekä tutkitaan
planktonia mikroskoopilla. Vesiskorpioni vai sudenkorennon
toukka? Määritetään yhdessä,
mitä haaviin jää.
• Torstai 4.6. ja 11.6.
Puutarhapäivänä tutustutaan
Gardenian sisä- ja ulkopuutarhaan. Päivän aikana tehdään
myös pieniä puutarhurintöitä
sekä istutetaan oma kasvi kotiin vietäväksi.
• Perjantai 5.6. ja 12.6.
Metsäseikkailupäivänä tehdään
aisteja ja mielikuvitusta kutkuttava retki metsään.

Kuva: Vesa Koskela

Viikin viitakerttuset ja muut yölaulajat
pe 29.5. klo 22–24
Viitakerttunen lurittaa pellonreunan pensaikossa, ruisrääkkä narisee pellolla kuin vanha
ovi. Ruovikossa raksuttaa rastaskerttunen. Viikin metsäkauriit ja mäyrät lähtevät liikkeelle
illan hämärässä.
Opastetulle luontoretkelle
lähdetään Gardenian etupihalta
(Koetilantie 1). Julkisilla lähimmäksi lähtöpaikkaa pääsee busseilla 57, 68, 79 ja 550. Retkeltä
pääsee pois busseilla 68 ja 550.
Gardenian ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen järjestämälle retkelle on vapaa pääsy.
Viikin metsäkauriita
iltahämärässä.

Gardenia on suljettu juhannuksen
ajan 20.–22.6. Torstaina 18.6.
Gardenia on auki klo 10–14.

Skotti Robbie Hill on nuoresta iästään huolimatta blueskonkari. Suomesta on tullut
hänen uusi kotimaansa kiitos bluesin. Sille on myös Pihlajamäki omistautunut.

O

Kuva: Leif Laaksonen

n Robbie Hillin isän vika,
että pojasta tuli bluesmies. Isä on suuri bluesmusiikin fani, jolla on
laaja kokoelma alan levyjä, muun muassa kaikki Muddy Watersin albumit mutta myös Jimi Hendrixin tuotanto.
Hill opetteli soittamaan korvakuulolla.
– Isän levyt olivat minun musiikkikouluni, ja tarkkakorvaisena hän ohjasi soittamistani oikeaan suuntaan, Hill sanoo.
Robbie Hill, 29, on syntyään skotlantilainen. Hän kasvoi pienellä Leven-nimisellä paikkakunnalla Skotlannin länsirannikolla. Jos bluesin diggaaminen ei
ole tyypillistä nuorten parissa kaupungeissa, ei se ollut sitä 8 000 asukkaan
paikkakunnallakaan.
– Tunsin itseni siellä hieman ulkopuoliseksi. Täällä Suomessa tunnen kuuluvani enemmän joukkoon. Pidän suomalaisten suoruudesta, Hill kertoo.

”Mene Suomeen!”
Suomeen skotti ei tullut sattumalta eikä naisen perässä. Maahanmuutto oli
harkittu päätös. Hän tuli tänne bluesin takia.
– Kun saavuin tänne kolme vuotta sitten, en tuntenut ketään. Minulla oli vain
mukana kitara ja lista joistakin bluestahoista Suomessa. Jo ensimmäisenä iltana tiesin, että olin tullut oikeaan paikkaan, koska päädyin jammailemaan ravintola Libertyn klubille.
Vinkin lähteä Suomeen Hill sai Lontoossa asuvalta amerikkalaiselta Otis
Grandilta, jota Hill pitää oppi-isänään.
Ensimmäisen kerran he soittivat yhdessä, kun skotti oli 21-vuotias.
– Brittein saarilla blues ei nykyään ole
kovassa huudossa. Otis kertoi minulle Suomesta, että siellä on pieni mutta hyvä bluesskene. Sain kuulla Lahden
bluesmafiasta ja Finnish Blues Societystä, Hill muistelee.
Saavuttuaan Suomeen hän otti yhteyttä Blues Societyn Pete Hoppulaan,
joka antoi muusikolle listan paikoista,
joissa soitetaan bluesia.
– Minuun suhtauduttiin tosi hyvin.
Finland is a bluesy place, Hill kiittelee.

Pihliksen kansainvälinen
vahvistus
Ensimmäisen kuukauden Hill asui retkeilymajassa. Alkuun pääseminen vieraassa maassa oli hankalaa, mutta asiat alkoivat pikkuhiljaa rullata. Nyt hän
työllistää itsensä musiikilla ja asustaa
Pihlajamäessä, missä hän on asunut jo
puolitoista vuotta.
– Pidän Pihliksestä. Ensi alkuun se tuntui olevan kaukana keskustasta. Nyt en
haluaisi muuttaa täältä pois. Täällä on
mukavia ihmisiä, ja luonto on aivan
mahtavaa, Hill sanoo.
Robbie Hill esiintyy bändinsä kanssa Pihlajamäki goes Bluesissa lauantaina 6. kesäkuuta. Jo huhtikuussa moni näki hänet kotikulmilla esiintymässä
PgB-kannatusbileissä. Siellä Hill isännöi

Pihlajamäkeläistynyt skotti Robbie Hill on yksi tämän kesän PgB:n
odotetuista esiintyjistä.

avoimen lavan klubia,
sin ei kuitenkaan tarvitjoka houkutteli mose aina olla niin surullis"Otis Grand
nenlaisia taitureita
ta. Se voi myös olla iloista
kertoi minulle
esiintymään. Yhteen
ja irrottelevaa, Hill sanoo.
Suomesta, että
pelaaminen muiden
– Nuorempana olin tiusiellä on
kanssa tuntuu olevan
kempi sen suhteen, miten
pieni mutta hyvä
verissä.
bluesia sopi soittaa. Ajatbluesskene."
– Vedän maanantelen nyt hieman avoitaisin bluesklubia Bar
memmin, vaikka yhä haRobbie Hill
Mendosinosissa Eeluan kytkeä kitarani suorikinkadulla. Ja joka
raan vahvistimeen ja olla
keskiviikko minulla on Leppävaarassa käyttämättä mitään efektejä.
Bar Basessa klubi nimeltä ”Robbie Hill
Hillin musiikilliset vaikuttajat ovat
presents: Blues, Soul, Rock & Roll”.
enimmäkseen Chicago-bluesin nimiä:
– Tykkään paljon vetää klubeja ja soi- Magic Sam, T-Bone Walker, BB King.
tella muiden kanssa, mutta eniten pidän
– Kun esitän kovereita, jätä niihin
omista keikoistani ja vieläkin enemmän oman leimani. En halua yrittää kuuloskiertueista. Voisin aina olla kiertueella, taa samalta.
ja aina palata Pihlikseen, Hill nauraa.
Hill kirjoittaa myös itse musiikkia. EnKiertueelle Hill pääsee ensi syksynä, simmäisen levynsä ”Price To Pay” kymkun hänen toinen albuminsa tulee ulos. menestä kappaleesta seitsemän on
Levyä hän tekee tuottajan Davide Flo- omaa käsialaa.
renon kanssa. Suunnitteilla on kiertely
– Omassa musiikissani on rosoista juuHollannissa ja piipahdus Brittein saa- revuutta, mutta myös nykyaikaisia elerilla. Hän pääsee muun muassa soitta- menttejä ja vaikutuksia soulista, ei niinmaan Edinburghiin yhdessä Erja Lyyti- kään rockista.
sen kanssa.
Myös jazz on lähellä Hillin sydän– Minulla on nyt enemmän kysyntää tä. Hän oli trionsa kanssa vasta esiintySkotlannissa, kun olen saanut näyttö- mässä April Jazzissa, mukana oli myös
jä täältä.
jazzlaulaja Emilia Sisko Heinonen, joka
on Hillin tyttöystävä. Pariskunnan hienoa yhteislaulua kuultiin myös kannaAina ei tarvitse olla
tusbileissä.
niin vakavaa
– Jazz kiinnostaa. Ja on minulla suunRobbie Hilliä on kuvailtu veikeäksi nitelmissa vähän muutakin… soul-funkshowmieheksi. Mitä ihmettä, bluesko bändi, jossa olisi kaksi kitaraa, kahdet
muka hauskaa?!
torvet ja jossa kaikki laulavat.
– Blues on muodoltaan yksinkertaista,
– Kannattaa olla silmät ja korvat auki,
mutta ei helppoa. Musiikki täytyy sisäis- hän myhäilee.
Teksti: Tanja Railo
tää, jotta sillä olisi vaikuttavuutta. Blue-
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Poimintoja Pihlajamäen, Pihlajiston ja
Viikinmäen varhaiskasvatuksesta

Puheenjohtajan
palsta

Edunvalvontaa
asukkaiden hyväksi

Kuvat: Samu Rabinowitsch

Pihlajamäessä
päiväkoti Louhikko
Osoite Kiilletie 6

Alkuvuosi on ollut Pihlajamäki-seuralle kiireistä aikaa. Seura
on kirjoittanut erilaisia lausuntoja poikkeuksellisen paljon. Kaupunginosayhdistykset ovat nimenomaan olemassa sen vuoksi, että
sieltä käsin pidetään oman alueen asukkaiden puolta.
Jo yli 50 vuotta Pihlajamäen oma seura on edistänyt asukkaidensa asioiden viemistä eteenpäin. Alkuvaiheessa, kun Pihliksessä ei ollut mitään palveluita, oli tärkeää saada ne perheiden
käyttöön. Tarvittiin koulut, tarhat, kaupat ja kerhot uusille asukkaille. Mitään ei olisi tapahtunut ilman alueen toimijoiden aktiivista yhteistyötä. Ja se yhteistyö jatkuu edelleen. Toimintatavat
ovat vuosikymmenten aikana ehkä hieman muuttuneet, mutta
tavoite on edelleen sama: ihmisten hyvinvointi ja asumismukavuuden lisääminen.
Vuodenvaihteen jälkeen Pihlajamäki-seura otti voimakkaasti kantaa Helsingin kaupungin uuteen vuoteen 2050 ylettyvään
yleiskaavaan. Seura pitää erittäin huolestuttavana sitä, että upea
Aarnikanmäen kallioalue ja lehtometsä lähiympäristöineen on
yleiskaavan luonnoksessa varattu asuinrakentamiselle. Seura korosti lausunnossaan, että se on ehdottomasti säilytettävä rakentamattomana. Alue on sekä luonto- että historiallisilta arvoiltaan
poikkeuksellisen arvokas. Lisäksi se on erittäin tärkeä paikallinen
virkistys- ja viherreitti.
Seura kannatti yhteistyössä lukuisten muiden kaupunginosayhdistysten kanssa Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -esitystä,
koska uudessa yleiskaavaluonnoksessa ei ole riittävästi huomioitu
asukkaille tärkeiden luonto-, viher- ja kulttuurialueiden merkitystä.
Seura otti myös kantaa Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan luonnokseen. Siinä seura ilmaisi olevansa huolissaan
Malmin lentokenttää koskevista suunnitelmista ja että kenttä
pitää säilyttää nykyisessä käyttötarkoituksessa.
Liikenne puhuttaa paljon helsinkiläisiä, eivätkä pihlisläisetkään
välty kyseiseltä keskusteluaiheelta. Kehä I:n meluaitojen uusimista
on odotettu kauan ja niitä joudutaan odottamaan edelleen, koska
rahoitusta uuteen aitaan ei ole vieläkään budjetoituna. Pihlajamäentien läpiajosta on lähetetty kirje kaupunkisuunnitteluvirastolle,
koska asukkaat ovat huolissaan sekä nopeuksista että melusaasteista.
Bussilinjat ja niiden osittainen muuttaminen ja jopa lakkauttaminen huolestutti kansalaisia ja onneksi kaupunki muutti suunnitelmiaan siten, että kovin isoja muutoksia ei ole Pihlajamäen
osalta odotettavissa.
Yllä on kerrottu erinäisiä asioita, joihin muun muassa on otettu vuoden 2015 alkupuolella kantaa ja aivan varmasti lisää on
tulossa. Sitä varten me seurassa olemme. Me pidämme omiemme puolta ja toivottavasti siitä on jotain hyötyä. Niin kuin on
ollutkin monissa asioissa.
Vesa Koskela

Ulla Artte
Pihlajamäki-seuran
puheenjohtaja
ulla.artte@teleprikaati.fi
044 722 8236

Päivittäinen toiminta-aika on kello
9.00–13.00. Osapäiväryhmässä voi olla
hoidossa eri-ikäisiä lapsia (esimerkiksi sisarukset). Osapäivähoitoon kuuluu
lounas. Osapäiväryhmä on kiinteä lapsiryhmä, jossa kaikki lapset ovat osapäivähoidossa. Lapsella on kohtuulliset hoitoajat ja hän saa osallistua monipuoliseen toimintaan.
Lapsi kokee iloa siitä, että hän saa
leikkiä ja toimia yhdessä muiden lasten kanssa. Lapsi saa kokemuksia ja
elämyksiä ryhmätoiminnasta leikin,
liikkumisen, taiteellisen kokemisen ja
ilmaisemisen sekä tutkimisen kautta.
Leikkitoiminnan kerhoihin ja osapäivähoitoon haetaan sähköisellä hakemuksella www.hel.fi samalla tavalla
kuten muuhunkin päivähoitoon. Lisätietoja alueemme osapäiväryhmistä ja
niihin hakemisesta saatte varhaiskasvatusalueen päiväkotien johtajilta.
Leikkipuisto Pihlajamäen lasten
nuotiopiiri on kohta valmis.

Päiväkoti Pihlajamäen
luontoryhmä
Osoite Maasälväntie 3

Päiväkoti Pyynikin lapset
ulkoilemassa.

Ryhmä on yksi päiväkodin kuudesta

lapsiryhmästä. Se toimii 11.8. 2015 alkaen kahden hoito- ja kasvatushenkilöstön vastuulla.
Ryhmässä on 14 kokopäivälasta,
jotka ovat iältään 3–5 v. Toiminta toteutuu pääsääntöisesti kahdessa pienryhmässä, mutta myös yhteistyönä
keskenään.
Toiminta alkaa klo 8.00 aamupalalla ja sen jälkeen siirrytään ulkoleikkitoimintaan. Lounas ja lepohetki toteutuvat päiväkodin sisätiloissa. Välillä saatetaan lounas ja lepohetkikin toteuttaa
luonnossa. Välipala syödään pääsääntöisesti ulkona. Klo.15.30 jälkeen ryhmä yhdistyy päiväkodin yhteiseen ulkoiluun.
Toiminta perustuu monipuoliseen
ulkotoimintaan, jossa on lapselle ominaiset tavat toimia: leikki, liikunta, taiteellinen kokeminen ja tutkiminen
mahdollistuvat ulkona. Päiväkodin piha-alue, takametsä, lähiluonto ja ympäristön retkikohteet tarjoavat hyvät

mahdollisuudet ulkona/luonnossa tapahtuvaan toimintaan päivän aikana.
Ryhmä tekee yhteistyötä myös muiden
ryhmien kanssa, muun muassa retkiä,
tapahtumia ym…
Tavoitteena on, että lapsi saa kokea
iloa ja elämyksiä luonnossa liikkuen ja
leikkien.

Pihlajistossa
päiväkoti Pyynikki
Osoite Pyynikintie 5

Leikkitoiminnan kerhoja on

tarjolla seuraavasti: Varpuset ma, ti ja
ke klo 9.00–11.30 ja Kottaraiset to ja
pe klo 9.00–11.30
Painotamme kerhoissa liikunnallista ulkotoimintaa, mikä tapahtuu päi-

väkodin piha-alueella tai lähimetsässä.
Kerhotoimintaan kuuluu sen lisäksi yhteistä toimintaa, muun muassa laulamista sekä leikkimistä. Yksi päivän kohokohdista on omien eväiden syöminen kerhopäivän aikana.
Kysynnän mukaan tarjoamme aamupäivään keskittyvää osapäiväistä
varhaiskasvatusta 11.8.2015 alkaen.
Viikinmäessä aloitti toimintansa

Pihlajiston ala-asteen yhteydessä uusi päiväkoti Maarianmaa 7.1.2015. Päiväkodissa on 4 lapsiryhmää.
Osoite Harjannetie 36

Teksti: Tarja Kettunen
pk johtaja
py Kivikko-Pihlajamäki

Kuvat: Anna-Mari Taivassalo

Lausunnot löytyvät
www.pihlajamaki.info >
Pihlajamäki-seura > Lausunnot

Kuva: Vesa Koskela

Kuvasatoa
Pihlajamäen ala-asteen
50-vuotisjuhlista

Rehtori Susanna
Saari otti kutsuvieraita vastaan koulun
pääovella.

Ilmoituksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä
myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@lahitieto.fi

Teknisen työn luokassa oli
oppilastöiden näyttely: löylykauha
ja selostus sen tekemisestä.

Alla oppilaan tekemä
kuva 50-vuotisjuhlavuoden johdosta.
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Kuva: Jorma Purhonen

Pihlajamäen

nuorisopuiston kesä
Puisto avoinna 1.6.–31.7.2015: maanantai–torstai
klo 11–18, perjantai klo 11–16.
Joka perjantai klo 14 alkaen jotain yhteistä ja
ohjattua toimintaa.
Päivämääriä:

5.6. kesänavajaiset (lettukestit yms.)
11.–12.6. BMX-kurssi
16.–17.6. Frisbeegolf lajikokeilua ja opastusta
23.6. Puistorock
10.7. Open Mic Jam
Kesäkuussa on paljon jalkapalloa. Tulossa turnauksia, niin isoja
kuin pieniäkin.
Skeittikoulu kesäkuussa (tulee harrastehakuun myöhemmin)
Heinä-elokuun taitteessa suunnitelmissa BMX- pyöräilyn
SM- kilpailut.

Lisäksi paljon muuta, joista tiedotetaan jatkuvasti päivittyvän
mun stadi -sivun kautta!
Edelleen puistosta löytyy kahvio
sekä lainauspiste, josta jäsenkort-

Lastenorkesteri Hovinarri viihdyttää lapsivieraita.

Pihlajamarkkinat

tia vastaan saa lainaan BMX-pyöriä, skeittilautoja, suojia yms.
Freestyleparkissa jatkuu katutaitelu laillisien graffitiseinien
myötä.
Kuva: Vesa Koskela

lauantaina 23.5. Viikintorilla

Pihlajamarkkinat on pidetty tähän asti Pihlajamäen ostoskeskuksen lähellä olevalla
Moreenitiellä. Tänä vuonna markkinoiden pitopaikka siirtyy Viikintorille.
Pihlajamarkkinat ovat Pihlajamäen Leijonien pitkäikäisin yleisötapahtuma. Uusi tapahtumapaikka
Viikintori on myös klubin ”toimintaaluetta”, joita ovat Pihlajamäki, Pihlajisto, Viikinmäki, Viikki ja Savela.
Markkinoiden lavaohjelma alkaa
kello 10, mutta markkinakauppiaat
ovat valmiina jo ainakin tuntia aikaisemmin. Markkinatouhua riittää aina
kello 15 asti. Kauppiailla on kaupan
muun muassa vaatteita, vöitä, ruokaa
ja leikkikaluja.
Lavaohjelmaa rakentaessamme
olemme ottaneet erityisesti lapset
huomioon. Laulu- ja soitinyhtye Punanokka, The ja Lastenorkesteri Hovinarri ovat esiintyneet Pihlajamarkkinoilla aiemminkin.
Toiset kaksi esiintyjäryhmää ovatkin

suurimmalle osalle yleisöä vähemmän
tunnettuja. Royal Bollywood Dance
Group on toiminut aktiivisesti vuodesta 2008. Ryhmä harjoittelee Pihlajamäen nuorisotalolla. Ryhmän vetäjä
on Rumpa Saha, joka kuvaa suhtautumistaan tanssiin: ”Dance is my heart
and soul”.
Toinen uusi esiintyjä Jallu-Duo löytyi Pihlajamäen ala-asteen 50-vuotisjuhlista. Joitakin klubin jäseniä oli onnittelemassa koulua ja kuuli kahvitilaisuuden lopuksi esiintynyttä kaksikko. Olimme myytyjä ja värväsimme
heidät saman tien Pihlajamarkkinoille.
Lavaohjelman lisäksi luvassa on tutustuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla työskentelevään Tullin koirakkoon. Paloauto ja poliisin ”Maija”
pistäytyvät myöskin markkinoilla, jos
hälytystehtävät eivät sitä estä.

Leijonien periaatteiden
mukaisesti markkinoiden
tuotto menee kokonai
suudessa hyväntekeväi
syyteen, pääasiassa oman
alueemme lasten ja
nuorten hyväksi.

Myynnissä on arpoja, joiden palkinnot ja voittomahdollisuudet ovat todella hyviä.
Nälän tai janon yllättäessä ei tarvitse lähteä kesken markkinoiden kotiin, sillä edulliseen hintaan on saatavilla hernekeittoa, makkaraa ja kahvia.
Teksti: Jorma Purhonen

Aki Menna työskentelee Arabian nuorisotalossa ja Salla
Saariston löytää Viikin nuorisotalosta. Kesällä he kuitenkin
työskentelevät Pihlajamäen nuorisopuistossa, joka on
avoin kaikille helsinkiläisille nuorille. Taustalla Viikin uuden
nuorisotalon pohjapiirustus.
Kuvat: Hanna Koponen

Kuvakollaasit
nuorisotalolta
ennen ja jälkeen
lähiörahauudistusta
Pihlajamäen nuorisotalo
sai lähiörahaa tilojen ja
toimintavälineiden uudistamiseen viime keväänä.
Prosessi on ollut vuoden
mittainen, nuorisoohjaajat ja nuoret ovat
yhdessä suunnitelleen
mitä nuorisotalle tarvitaan/halutaan.
Ja tälläisen lopputuloksen
me saimme aikaan!
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Pihlajamäen lähiölehdessä 3/2014 julkaistiin uudistettu versio Pihlajamäen
kotikaupunkipolusta. Lehden pääkirjoituksessa pyysimme ihmisiä kertomaan
omista kokemuksistaan Pihlajamäen poluilla. Pentti AJ Pajunen on nyt kirjoittanut
mielenkiintoisia tarinoita lapsuudestaan ja nuoruudestaan 50- ja 60-lukujen
Pihlajamäestä.

Uusia kotikaupunkipolkuja
Pihlajamäen lähistöllä
Pihlajamäen oman kotikaupunkipolun lisäksi hauskoja
kävelyreittejä ja kiinnostavia tutustumiskohteita löytyy myös
naapurikaupunginosista.

Pihlajamäki,
Aarnikka ja nuoruus

Pihlajistossa ja Viikinmä- 10 tietolaatikkoa ja reittejä 7 km.
essä julkaistiin uusi kotikaupunki- Hinnaksi tulee 3 euroa.

polku talvella 2015. Polussa on 26
kohdetta ja 7 tietolaatikkoa, reittejä kaikkiaan 5 km. Mukana ovat
vasta löydetty uusi muinaisranta, 17-osainen mosaiikkiteos Väinämöisen tarina sekä Viikinmäen
kukkulakaupungin parhaat paikat.

”Tois pual jokke” Oulun
kylässä on vanhastaan kolme

Havaintoni ja muisteloni pohjautuvat pääasiallisesti vuodesta 1952 alkaen, kun juhannusaattona muutimme Puistolasta Malmille, isäni raken-

kotikaupunkipolkua, jotka julkaistiin viime vuonna painettuna vihkona, hinta 4 euroa, saatavilla Oulunkylän Kirjassa, kukkakauppa
Bella Verdessä sekä sisustuskahPukinmäen ja Savelan ko- vila Moisonissa Oulunkylän torilla.
Teksti: Pauli Saloranta
tikaupunkipolut julkaistiin 2014.
Ne ilmestyvät painettuna vihkoLisätiedot ja linkit eri kaupunginosien
polkuihin: www.kotikaupunkipolut.fi
na Pukinmäki-päivänä 24.5.2015.
Vihkossa on 44 sivua, 45 kohdetta,

Seuraava
Pihlajamäen
lähiölehti
ilmestyy
2.9.

Kuva: Marjatta Tahvanainen

kesälauantait suljettu

Avajaiskävelyä kirittää
kotikaupunkipolun
suojelija, kävelyn
maailmanmestari Valentin
Kononen. Hän asui ja
harjoitteli Pihlajistossa,
jossa asuessaan myös voitti
ensimmäisen kilpailunsa
vuonna 1975.

50-lukua
Aarnikan pohjoisreunassa oli nykyisen
Rapakivenkujan kohdilla pari puutaloa
ja vanha navettarakennus, joka oli Hel>
Pentti AJ Pajusen "omat
kotikaupunkipolut" löytyvät 50- ja
60-lukujen Pihlajamäestä.

Ajanvaraus: 09 387 2341 Nettiajanvaraus 24/7
www.pihlajamaenhammaslaakariasema.fi

SUUN
TERVEYSPAKETTI
110 € (1H)

tarjoaa taloushallinnon
palveluita yrityksille,
yhteisöille ja taloyhtiöille.
Teemme teille kirjanpidon,
tilinpäätöksen, tasekirjan,
veroilmoituksen, palkanlaskennan ja
palkkojen vuosi-ilmoitukset, laskujen
maksut ja laskutukset ja myös muita
tarvitsemianne palveluita.

ERIKOISHAMMASTEKNIIKKO

KAKSI IMPLANTTIA
HUONOSTI ISTUVAN
PROTEESIN TUEKSI
ALK. 2800€
UUSISTA PROTEESEISTA
100 € ALENNUS

PIHLIKSEN KIRKOLTA,
KEVÄTTÄ!

Aralla mielellä lähdimme vuoden alussa kokeilemaan, miten
sujuu sunnuntai, kun messu onkin kirkossa vasta klo 16.
Ja myönteisesti olemme yllättyneet. Väkeä on ollut entistä
enemmän ja joukossa näkyy uusia kasvoja. Tunnelmakin
tuntuu jollain tapaa rennommalta. Vuoden loppuun jatkamme
tällä linjalla ja syksyllä päätetään pysyvästä ratkaisusta. Älä
turhaan kulje kotikirkkosi ohi, vaan astu sisään ja etsi oma
paikkasi. Ja silloinkin, kun olet toisaalla, niin täällä ollaan ja
puolestasi rukoillaan.

Sari Hakuri, pastori

Messu kirkossa

sunnuntaisin klo 16.

Kesäpiiri

(hartaus, kahvit ja ohjelmaa) keskiviikkoisin klo 12 Pihlajiston seurakuntakodilla 3.6., 17.6., 12.8. ja 26.8. ja kirkolla 1.7., 15.7. ja 29.7.

Hartaus

Malmin hautausmaan isossa kappelissa 11.6–13.8. torstaisin klo 19.

Ostarin Onni

tiistaisin klo 9–11, 2.6., 9.6., 14.7., 21.7., 4.8. ja sen jälkeen normaalisti
viikottain.

Seurakunnan juhannusjuhla

Kellokosken Juhlatalolla sekä Lohirannan leirikeskuksessa pe 19.6.,
bussikuljetukset molempiin juhliin, ks. tarkemmin aikataulut ja
ilmoittautumiset juhannuksen alla Kirkko ja Kaupunki –lehdestä.

Retki Lohjalle

KÄY KATSOMASSA
www.aclaurens.fi
TULE KÄYMÄÄN
Eskolantie 12–14, 00720 Hki

SALAATTI/
PATONKIPISTE
PIHLAJAMÄESSÄ
OSTARIN KULMALLA,
RAPAKIVENTIE 2

Avaamme ark. klo 6.00
toimitus/nouto MaTaPuPu alueella
Hoidamme myös kokoustarjoilut.
Myös Pitopalvelu
nina.haaksikari@pp.inet.fi

Lana Partonen
Martin Lemmini

Ilkka Garaisi

OTA YHTEYTTÄ
puh. 389 4613,
mail ac@aclaurens.fi

TARJO
U
VOIMA S
JUHAN SSA
NUKS
SAAKK EEN
A

hammastarkastus • röntgenkuvat
hammaskivenpoisto• värjäymien
poisto•
p
oisto• kiillotus• ﬂuo
uoraus
oraus
HAMMASLÄÄKÄRIT

tamaan rintamamies-omakotitaloon,
Ruotutorpantielle. Tonttimme eteläpäädystä n. 50 metrin päässä virtasi ”Pekki”,
Tattarisuolta virtaava iso oja läpi Långin
kartanon peltojen Vantaaseen. Silloin ei
muistaakseni kukaan käyttänyt tästä
purosta sen nykynimeä; Långinoja.
Puron toisella puolella avautui peltomaisema molemmin puolin silloista Pukinmäentietä. Pelloilla laidunsivat Sonabyn kartanon lehmät. Viljapuolen hoitivat Långin kartanon työntekijät.

040-508 1012


Ammattitaitoista hiuspalvelua
arkeen ja juhlaan koko perheelle
Pihlajamäen ostarilla

Vivamon Raamattukylään to 6.8. klo 9–16, Ohjelmassa näytelmäesitys ja ruokailu. Hinta 25€. Ilmoittautumiset kirkolle viim. 31.7.,
p. 09 2340 4427.

Ekaluokkalaisten siunaus koulutielle

kirkossa ti 11.8. klo 18. Kirkkohetki ja tarjoilua.

Metsäkirkko

su 16.8. Aarnikanmäellä. Lähtö kirkon edestä klo 16. Perillä hartaushetki ja kirkkokahvit.

Ajanvaraukset: 050 4070 003

Taiteiden yö

Ma
suljettu
Ti–pe klo 10–18
La
klo 9–15
Kesälauantaisin auki vain sop. muk.

Diakonian päivystys:

www.pallopaa.net
facebook.com/pallopaapihlis

kirkolla to 20.8. klo 18 alkaen. Urkuauditio, virsikaraoke ja Helsingin
poliisisoittokunnan kvintetin konsertti.
Kesä- heinä- ja elokuussa päivystys keskitetysti Malmin diakoniatoimistossa (Kunnantie 1) ma, ke ja to klo 10–11, puh. 09 2340 4481.
Muuna aikana voi jättää viestin vastaajaan.

Muskarit

0–3 vuotiaille jatkuvat syksyllä. Ilmoittautuminen 31.6. mennessä
ohjaajalle, Suvi Gräsbeck, p. 050 307 6425.

VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA:
DS Mega Finish Hairspray
hajusteeton hiuslakka 750 ml

10€/kpl

(norm. hinta 24,90€) Voimassa 31.7.2015 asti

Malmin seurakunta alueellamme:
Pihlajamäen kirkko, Liusketie 1, p. 09 2340 4427
Pihlajiston srk-koti, Tiirismaantie 4, p. 09 2340 4437
seurakuntapiirin blogi: St.Pihlis, Facebookissa Pihlajamäen kirkko

www.pihlajamaki.info

LÄHIÖLEHTI 1/2015

7

Kuvat: Vesa Koskela

kavaara-Halmeen (Oy) pilketehtaana pula-aikana. Pilkkeitä
tuotettiin autojen häkäpönttöjä varten. Vanha tie kulki Pukinmäentieltä Aarnikan läpi Viikin
kartanolle ja ristesi Helsingintiehen (Vanha Hämeentie). Tämä tie, muistaakseni, oli nimeltään Pihlajamäentie, josta nimi Pihlajamäki saattaa juontua.

Ennen 60-luvun
alkupuolella alkanutta
aluerakentamista
Aarnikan metsä oli
talvisin hiihtolatuja
täynnä.

Täällä Aarnikan eteläpuolella se
halkoi alueen, jossa pohjoisesta
tullessa vasemmalla puolella oli
Rappuskalliot (nyk. Porraskallio)
ja oikealla puolella olivat kivenhakkaajien katokset ja asumukset. Samalla puolella on kallioluola, jossa myöhemmin hämärissä säikyteltiin mukaan erehtyneitä tyttölapsia.
Pukinmäentien puoleinen pää
mainitusta tiestä oli myös karjakkojen käytössä lehmien päätilalle taluttamiseksi. Tuoreita
lehmänläjiä peiteltiin lentohiekalla ja jäätiin kytikselle josko
se yksi niissä puutaloissa asunut
hienohelma astuisi ansaan. Selvät osumajäljet aiheuttivat valtaisan naurun. Nykynuoret eivät
onneksi ole samanlaisia ilkiöitä.
Tältä Pihlajamäentieltä johti

ja Tapperinkujan) pojannulikoi- mukaan alle 15-vuotiaat eivät teini-ikäistä nuorisoa. Suosittu
na tutustuimme koko metsäalu- saaneet käyttää ”Hertsikkaa”. kokoontumispaikka oli tieteneeseen juuri sillä tarmokkuudella Mahtavilta tuntuivat silloiset il- kin ”Ostari” ja baari ”Kivitasku”.
Mieleen muistuu tästä baarismitä meillä oli. Sitähän riitti. Tie- malennot, vaikka K-pistekään ei
ollut kuin 19 metriä.
ta nuoruuden juopottelukokeilu.
dettiin jokainen kivi ja kanto.
Nuorempien mäkisankareina Olisikohan ollut vuosi -62 tai
Nykyisen Rapakiventien varrella ollutta hiidenkirnua vähän pidetyistä nimistäkin jäi mieleen -63, jo lähes aikamies. Jonkun
kummasteltiin, ennen kaikkea ”Veltto” Voitto Edlund ja Pohja- välikäden kautta saatiin hankitsen pyöreätä reikää, jota oli pit- kallion Mara, joiden gloriaa kas- tua ihan oikeata viinaa. Oli vapkään käytetty tunkiona ja kaato- vattivat jutut, joiden mukaan pu ja aika vilpoinen keli. Jossain
paikkana. Myöhemmin hieman olivat ”Hertsikankin” hypänneet puskassa sitten maisteltiin ja jonauratti, kun hiidenkirnut löydet- vain yhdellä suksella. Kivaa oli, ku mukana olleista sai yllytystiin uudelleen suurena jääkauden mustelmia ja katkenneita suksia hulluutteni valloilleen; ”Et hivaa
mainitsematta.
dokata koko flindaa” – ja ”Mäjälkeisenä kuriositeettina.
Lännenpänä paikassa, jos- hän hivasin”. Kun oli viileä keli,
Metsässä olevat betonipaadet
olivat äitini väittämän mukaan sa nykyisin on Pihlajamäen lu- niin eihän se missään tuntunut.
tarkoitettu IT-tykkien alustoik- kio, oli myös pieni itse tehty Harmitti kalliin aineen hukkaasi (hän oli ilmavalvontajoukois- luonnon hyppyrimäki ”Pikku Ki- minen, kun ei vaikuttanutkaan.
sa sodan aikana), jota asiaa olen su” (kisu tarkoitti vauhtia), jos- Jonkun ajan kuluttua neuvoi jokuitenkin epäillyt. Betoninäyt- sa hurjimmat loikkasivat jopa 7 ku juomaan baarissa pullon pilsteet voisivat paljastaa toisen asi- metriä. Vähän lännenpänä röyk- neriä. Sain baaritytön puhuttua
an; oliko siellä Krimin sodan lin- kyinen, suksien surma, ”Iso Ki- ympäri, vaikka sitä myytiin vain
noitustöihin osallistuneiden kii- su”. Juuri jälkimainitussa paikas- ruokailijoille. Ei tehonnut heti
nalaisten työvankien parakkeja. sa on nykyään jonkinlainen Sla- sekään. Vaan, vähän ajan päästä tuli tarve vessaan. Ja lämmin
Toinen perimätieto väittää tätä. lom-nyppylä.
Graniittitien päässä, Rapa- ympäristö tehosi. Hyvä kun pääIlmatorjunta-aseistuksen puolesta puhuu sijainti. Neuvosto- kiventien varrella olevaa luo- si mukilta ylös. Onneksi ei niihin
liiton pommittajilla oli kohteena laa tiedetään käytetyn väestö- aikoihin ihan äärimmäiseen husuojanakin sodan aikana. Mil- liganismiin kuitenkaan langettu.
erityisesti myös junanrata.
loin se oli louhittu, ei ole ainaEnnen 60-luvun alkupuolel- kaan minun tiedossani. Jotkut Tässä piti oikeastaan selvenla alkanutta aluerakentamista tiedot kertovat sen olevan Kri- tää Pihlajamäen historiaa. TuAarnikan metsä oli talvisin hiih- min sodan ajoilta, toiset puoles- li kuitenkin vain nuoruusvuositolatuja täynnä. Eri reittejä väril- taan sisällissodan kaudelta. Hel- en temput ja metkut päälle, kun
lisin kreppipaperinauhoin mer- singin seutu on täynnällään van- alkoi näitä naputella. Ehkä pikku
kittyinä. Hyppyrimäen rakenta- hoja linnoitusrakennelmia näil- pintaraapaisu aiheestakin.
misvuotta en tiedä, mutta se oli tä ajoilta.
Että semmoinen retale minäolemassa jo muuttaessamme
kin Pihliksen alkuajoilla… Soisi
50-luvun alussa seudulle.
jokun muunkin kertovan millai60-luvulle
Hyppyrimäki oli lähiseudun;
sena muistaa.
Teksti:
Pukinmäki, Malmi ja ”Uussa- 60-luvun alkupuolella asutetPentti AJ Pajunen
rit” nuorison ahkerassa käytös- tuun ”Pihlikseen” muutti palsä varsinkin kun silloisen huhun jon väkeä, joiden perheissä oli

"Nykynuoret eivät tiedä millainen instrumentti oli
pirunviulu. Sellaisen kehittämiseen tuli heti aihetta,
kun vanhaa pilketehdasta tullatessamme löysimme
laatikollisen hartsia. Hakaneula ikkunakittiin, ihan
lasiin kiinni ja hakaneulasta lähtevää muutaman
metrin ompelulanganpätkää hinkattiin hartsinpalalla.
Pimeinä syyskesän iltoina tietenkin. Ja saatiin ukko
Voight suututettua. Ja nauraa räkättäen kiiruhdettiin
loitommalle."

polku suon vieressä olevalle tilalle, jossa oli jonkinlaista puutarhatoimintaa. Paikalla sijaitsee
nykyään leikkikenttä, jota lapset
kutsuivat nimellä ”Sileehiekka”.
Sen vieressä on nykyisin Pihlajiston koulu, jossa myöhemmin
aloittivat koulunkäyntinsä omat
tyttärenikin.
Lähellä Herttoniemen pistorataa oli hyvin rakennettu havumaja, jossa asuneen ”luutamummon” poikakin kuulemma
kävi koulua jossain lähistöllä. Tämä ”luutamummo” hankki elatuksensa värkkäämällä luutia ja
varpuvispilöitä. Teki jonkun tietämän tuokkosiakin. Penskana
vähän aristeltiin kovin aktiivista

paikan lähestymistä. Pelottava
ilmiö synkässä metsässä. Mummo asui vuodet ympäri koijassaan, kuten lähistöllä olleet kivimiehetkin hatarissa teltoissaan.
Aarnikan metsä, joka yhden

perimätiedon mukaan oli saanut
nimensä helsinkiläistyylisestä nimenvääntämistavasta, joka tarkoitti aarniometsää (näihin perimätietoihin ei liene täyttä luottamusta), oli varsin viljavaa silmälläpitäen marjastusta. Koko
perheemme poimi talven marjat; mustikkaa, vattua ja puolukkaa. Sienestyskin sujui kiitettävästi. Ja kyitä oli vilisemällä.
Naapuruston (Ruotutorpantien

Pihlajamäen ja
Malmin lähiöliikunta

Säävarauksella!

Kuva: Mia Küttner

Ohjelma ja liikuntapaikkojen osoitteet netissä www.hel.fi/liv > Liikuntakurssit > Lähiöliikunta > Malmi ja Pihlajamäki
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Touko-elokuu Huom! Muutokset mahdollisia!
Lähiöliikuntapassilla - 20 e - lajit, jotka pyörivät
varatuissa/maksullisissa/ohjatuissa paikoissa. Maksullisuus
mainittu ao. lajin kohdalla.
Ohjelmaesitteitä 17.6. asti Pihlajamäen lähiöasemalta,
p. 3104 1010, Liusketie 3. Lähiöliikuntapassin voi ostaa
Pihlajamäen lähiöasemalta tai lähiöliikuttajalta.

Melontakurssi

ma–to 15.–18.6. klo 9–11,

Pikkukosken uimaranta
(Pikkukoskentien päässä).
Nuoret yli 12 v. + perheet +
aikuiset. Huom! Uimataito
välttämätön!
Liikuntapassi,
ilmoittaudu!

Melontaretki aiemmin
meloneille
to 18.6., lähtö klo 9

Pikkukosken uimarannalta.
Reitin pituus muokataan
osallistujien mukaan.
Ilmoittaudu!

Pyöräretket

Lähtö klo 9.30 Pihlajamäen
lähiöasemalta, kesto noin 3–5 t
• ma 4.5. Lammassaari.
• ma 11.5. Arboretum,
Kivinokka, Kulosaari.
• ma 8.6. idän rannat.

Citykävely senioreille

ti 26.5. klo 10–12 Pihlajamäen lähiöasemalta.
Rastitehtäviä palkintoineen.

Kirkkovenesouturetket
ti 9.6., 23.6. ja 30.6.
klo 9.30~15,

Rastila/Vuosaari
Ilmoittaudu!

Pihlajasaari

Ikääntyneiden liikuntapäivä
ti 16.6. klo 11–15

Lautta:
eläkeläiset 3,5 e, aikuiset 6 e:
• Merisatama–Pihlajasaari
klo 9.30 ja 10.30
• Pihlajasaari–Merisatama
klo 14.15 ja 15.15
www.hel.fi/hki/Liv/fi/
Ulkoilu/Saaristossa/
Pihlajasaari

Kimppakävely

tiistaisin klo 10 Pihlajamäen
nuorisotalolta.
Hidasvauhtinen omatoimiryhmä

Petanki

maanantaisin 18.5.–28.9.
klo 12–13, Leikkipuisto

Maasälpä.
Omatoimiryhmä

Syyskausi alkaa 7.9. Syysohjelmia noudettavissa Pihlajamäen lähiöasemalta ti 18.8. alkaen.

Kaupunkitanssit

keskiviikkoisin 3.6.–5.8. klo
19-19.45, Pihlajamäen

nuorisopuisto (Jengipolku
8 / koripallokenttä).
3.6. fusku,
10.6. jenkka,
17.6. samba,
24.6. valssi,
1.7. humppa,
8.7. foksi,
15.7. bugg,
22.7. tango,
29.7. cha cha,
5.8. kävelyhumppa
Maksutonta paritanssiopetusta
/ Ohjelmapalvelu Mielihyvä

Puistojumppa

torstaisin 4.6.–20.8. klo
18–18.50, Pihlajamäen

nuorisopuisto.
Oma jumppa-alusta mukaan.
Puistojumpat ympäri
kaupunkia,
katso: www.hel.fi/liikunta

Pesäpallo

tiistaisin ja torstaisin
5.5.–29.10. klo 17–19,

Viikin kenttä
(Tilanhoitajankaari 13).
Omatoimiryhmä
Liikuntapassi

Kurssille tai
retkelle
ilmoittautuminen
30.6. asti:
Lähiöliikunta
ma–ti klo 8–16,
ke klo 8–12
p. 3107 1452,
050-588 1069

8

www.pihlajamaki.info

LÄHIÖLEHTI 1/2015

Lähiöaseman hankkeet
Pihlajamäen lähiöaseman
hankkeet kotilähettiläät
ja kylätalkkarit tarjoavat
lähialueiden ikäihmisille
veloituksetta kevyttä
siivous-, kaupassakäynti- ja
ulkoiluapua sekä pieni
muotoisia kodin korjaus- ja
asennustöitä.

Pihlajamäen
Lähiöasema

imuroidaan, pestään lattiat ja wc-tilat sekä viedään roskat ja tiskataan.
Mahdollista on myös saada pyykinpesuun apua jos ei itse kykene käymään pesutuvassa.

Kylätalkkarin apua taas kysytään monesti esimerkiksi verhojen
laittoon, reikien poraamiseen ynnä
muuhun pikku-nikkarointiin. Myös
Kotilähettiläät liikkuvat pareit- television/digiboxin/tietokoneen
tain auttamassa lähialueen asukkai- kanssa esiintyvät ongelmat ratkeata tarpeen vaatiessa.
vat Lähiöaseman työntekijöiden
Kaupassakäynti- ja ulkoiluavun avustuksella. Avun lisäksi Lähiöaselisäksi tehtävillä siivouskäynneillä ma tarjoaa kotikäynneillä tietenkin
yleensä esimerkiksi pyyhitään pölyt, myös seuraa päivien ratoksi.

Liusketie 3 A
00710 Helsinki

Avoinna:

ma 10–16, ti–pe 9–16

Tilavaraukset
ja lisätietoa
palveluistamme
puh. 09-3104 1010
www.pihlajamaki.info/
lahioasema
www.facebook.com/
PihlajamaenLahioasema

Kotilähettilästoiminnasta voit katsoa
videon, joka julkaistiin Staditv:n Päätöksen äärelläohjelmassa. Klipin löydät
internetistä osoitteesta:
http//stadi.tv/ohjelma/
paatoksen-aarellapihlajamaen-kotilahetit
Toiminta on tarkoitettu

ensisijaisesti liikuntarajoit
teisille, vähävaraisille sekä
kotihoidontuen asiakkaille.
Kysy rohkeasti lisää
kotilähettiläiltä,
puh. 09-3104 1011.

Aluetyöntekijä

Miia Kaajakari
puh. 09-3105 8566
miia.kaajakari@hel.fi

Kieltenhuoltoa vapaaehtoisesti
Lähiöaseman tarjoamissa tiloissa voi jakaa omia niksi. Keskusteluryhmät ovat kesätauolla 9.6.–18.8.
taitoja ja osaamista – tästä oivana esimerkkinä vie- Osallistuminen on ilmaista. Tervetuloa vanhat ja uuraiden kielten keskusteluryhmät, jotka ovat synty- det keskustelijat!
neet Tuula Aison aloitteesta.
Kuvat: Vesa Relander
Tuula vetää keskusteluryhmiä vapaaehtoisena. ”Ei
haittaa vaikka sanavarastosi on passiivinen –me aktivoimme sen!”
Helposti lähestyttävän esittävän taiteen moniottelijan ystävällisessä otteessa oppii vasta-alkajakin.
Lähiöasemalla jutustellaan tiistaisin (katso viikkoohjelmasta!) sekä toisella kotimaisella että englan-

Kuva: tuomas Koskivirta

KESÄN
AUKIOLOAJAT:
17.6.–3.8. suljettu,
avaamme
jälleen
4.8. klo 10.00

Pihlajamäen
lähiöasema
kiittää asiakkaita
ja yhteistyökumppaneita.
Aurinkoista kesää!

Tuula Aiso kannustaa
juttelemaan ruotsiksi ja
englanniksi.

Cafe Lähiö on avoinna
maanantaisin klo 10 –16 ja ti–pe klo
09 –16, edulliset kahvit ja lämpimäiset
mukavassa seurassa.
Käytössäsi on monipuolisin
ohjelmistoin varustettuja tietokoneita,
sekä tietokoneen käytön opastusta.
Kopiointi-, tulostus- ja faksipalvelu
(osa pientä maksua vastaan).
Asukkaiden käytössä on
ompelukoneita ja saumuri: ota omat
langat mukaan ja tule ompelemaan.
Tarvittaessa sinua avustaa ompelija tai
vaatturi klo 9 –16.
Musiikkiluokassa on kosketin
soittimet, kitaroita ja halutessasi saat
myös soitonopetusta talon musiikki
ohjaajalta.
Askartelua vaihtuvalla teemalla
kaiken ikäisille aukioloaikoina.
Nuoremmalle väelle myös askartelukerho
keskiviikkoisin klo 14 –15 ja leluja, pelejä
sekä Nintendo Wii.
Lähiöaseman tiloja voi varata
ilta- ja viikonloppukäyttöön esim.
perhejuhliin tai taloyhtiön kokouksiin.
Kysy vapaista ajoista ja tilavuokrista
kahvilan emännältä puh. 09-3104 1010

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

Kuvat: Jussi Salmijärvi ja Laura Stålhane

www.pihlajamaki.info/lahioasema
www.facebook.com/
PihlajamaenLahioasema

Lähiöaseman
palvelut

Taideryhmässä
ei tunneta
luomisen
tuskaa!
Lauluryhmä
maanantaisin,
tervetuloa
laulamaan!

seman
Lähiöa
draamaryhmä
ylpeänä esittää:

Perjantaisin ei
pingoteta, vaan
BINGO!

Kotiseututeatteria
NuTa:lla

Kaiken siirtyessä digitaaliseksi moni tuntee tarvitsevansa apua laitteiden ja ohjelmien käytössä. Yksilön arkistenkin asioiden
hoitaminen saattaa vaatia internetin käytön osaamista ja siihen sopivia välineitä.
Lähiöasemalta saat avustusta arkipäivisin, oli ongelmanasi sitten verkkopankin
käyttö tai kuvan editoiminen.
Puhdistamme ja uudelleen asennamme
myös muutaman vuoden vanhat kannettavat, tuo siis koneesi näytille.
Teemme myös kotikäyntejä. Palvelu
on tarkoitettu ensisijaisesti liikunta
rajoitteisille ja ikäihmisille. Kysy lisää
numerosta 09-3104 1010.

12.6. ja 15.6.

Kuvia
toiminnasta

Tarkemmat esitysajat
ilmoitetaan myöhemmin
facebook-sivuillamme ja
tolppamainoksissa.

VIIKKO-OHJELMA
MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

10.00 –11.00
Jälkiviisaat, keskustelua
ajankohtaisista aiheista.
12.00 –14.00

11.00 –12.00
Englannin kielen keskusteluryhmä, vetäjänä Tuula Aiso.

09.00 alkaen
Leivänjako (saantivaraus).
10.30 –12.00

Verkkopankin käytön opetusta

Levyraati

14.00 –15.00

Ruotsin kielen keskusteluryhmä,

1 e / kerta.
17.00 –19.00

16.30–18.30

Pihliksen Lauluryhmä

12.00 –13.00
13.00 –14.00

vetäjänä Tuula Aiso.
12.00 –15.00
Lasten Atk. Tule tekemään läksyt!

Tietovisa

Askartelukerho, materiaalimaksu
NA-pihlis kokoontuu

TORSTAI

09.00 –12.00

Senioreiden ATK-opastusta

10.30 –12.00
Karaoke

13.00 –14.00

Kirjallisuuspiiri joka kuukauden
ensimmäinen torstai.

PERJANTAI

12.00 –13.15
Bingo!

12.00 –15.00

Kuvataidekerho, ohjaajana Piia-Lii

Toivola.

