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Pihlajamarkkinat taas
Pihliksessä

Leijonien markkinat palaa evakkovuoden jälkeen Pihlajamäkeen. Mutta lavaohjelma jatkaa
matkusteluaan ympäri maailmaa: Intiasta Irlantiin ja Länsi-Afrikasta Italiaan.
– Pihlajamarkkinat on kylä-

tapahtuma, jonne tullaan viihtymään. Tänä vuonna lavalla
voi nähdä Bollywood-tanssia
ja kuulla afrikkalaisia rytmejä.
Vakiovieraamme Punanokka
The on tietysti myös mukana,
tapahtuman tiedottaja Jorma
Purhonen kertoo.
Pihlajamäen Lion’s Clubin
vuodesta 1997 järjestämä Pihlajamarkkinat on yhdistelmä
markkinahumua ja myyntikojuja, lavaohjelmaa ja herkuttelua
sekä paikallista vaikuttamista.
Viime vuonna markkinoitiin Viikissä, mutta se ei toiminut kovin
hyvin. Niinpä tehtiin paluu Pihlajamäkeen.
– Arpajaisissa on

hyvät palkinnot ja
voittomahdollisuudet. Ja huutokaupassa kello 14 voi
huutaa joka kodin
tarvikkeita ja jopa
hitsauslaitteiston,
Jorma vinkkaa.

Punanokka The

Pihlajamarkkinoiden vakio
vieras soittelee takavuosien
helmiä ja versioi tuttuja iskelmiä. Musiikkimatka saattaa
ensin viedä Irlantilaiseen
pubiin ja kohta ollaankin jo
Italiassa. Lavalla kello 10

Pabandu Boys

Rytmimusiikin instrumenttejä ovat djembe-rummut,
ksylofoni ja tamburiini, ja sen
juuret Länsi-Afrikassa.
Lavalla kello 11.15

Royal Bollywood
Dance Group

Bollywood-elokuvien vauh
dikkaan tanssin taustat ovat
intialaisessa klassisessa tanssissa ja modernissa tanssissa. Ryhmä muuten treenaa
Pihlajamäen nuorisotalolla.
Lavalla kello 12.15
Päivi Seikkula
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Pihlajamarkkinat
lauantaina 21.5. kello 10–15
ostoskeskuksen ympäristössä.
Mukana myös
Pihlajamäki-seura.

M

Lasten
Pihlis

Lavalla

Estradilla hän

Sivut 4–5

Kuva: Päivi Seikkula

Pihlajamäki on lasten
paratiisi keskellä
pääkaupunkia.
Kalliometsäinen luonto
tarjoaa elämyksiä
jo kotiovella, mutta
tiedätkö mitä
kulttuuririentoja kesällä
on tarjolla?

Lavastaja Katariina
Kirjavainen rakentaa
töissä siltoja katsojan
mieleen ja vapaalla
miettii Pihlajamäen
näkymiä.

Sivu 3

Hau hau!
Gallupissa kolme koiraa
Pihlajamäestä paljastaa
arjen metkunsa.

sivu 7
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Wigwam tulee – osta lippu jo nyt!

Pääkirjoitus

Syyskuussa fiilistellään
oikein kunnolla, kun
legendaarinen Wigwam
pärähtää Pihlikseen.

Uudet tuulet puhaltavat
Tervetuloa tutustumaan Pihlajamäki-seuran uudistu

neeseen lehteen: lehdellä on uusi nimi Pihlajamäki.info,
sisältöä on uudistettu ja toimitus vaihtunut.
Pihlajamäki-seuran omalla lehdellä on pitkät perin
teet. Oman lehden sivuilla on kerrottu paikallisista
tapahtumista, tavattu mielenkiintoisia ihmisiä ja jaettu
tietoa Pihlajamäestä ja siihen liittyvistä suunnitelmista.
On uudistettu, puollettu ja vastustettu; suunniteltu,
aloitettu ja lopetettu. Keskiössä ovat aina alueen asukkaat
ja meidän hyvinvointimme. Kiitokset edellistä lehteä
päätoimittaneelle Vesa Koskelalle.

pöydästä Pihlajamarkkinoilla.
Lipun hinta on 20 euroa. Lippuja
myydään markkinoiden jälkeen
ravintola U2:ssa ja Lähiöasemalla niin kauan kuin niitä riittää.

Lauantaina 3.9. We love Pihlis -kyläjuhlan iltaohjelmassa kuullaan Eeva’s Tukibileillä kerätään varoja vuoden
Blues Duo, Montage sekä Wigwam 2017 bluesien järjestämiseen Kiillepuistossa. Nyt on elämäsi tilaisuus napata
Revisited!
kaksi kärpästä yhdellä iskulla: tsekkaa
Varmistat paikkasi vuoden keikalla, wigujen lumo ja pelasta bluesit!
kun haet lippusi Pihlajamäki-seuran

Kuva: Anne Sallinen

Nykyään sähköinen ja sosiaalinen media mahdollistaa
tiedon levityksen silmän räpäyksessä minne päin maailmaa
tahansa. Lehden uusi nimi Pihlajamäki.info viittaa lehden
tehtävään, mutta myös Pihlajamäen omiin verkkosivuihin
osoitteessa pihlajamaki.info, missä lehden pdf on aina myös
jaossa. Jos siis et joskus saa Pihlajamäki.infoa käsiisi, voit
aina käydä lukemassa sen pihlajamaki.infossa. Ja kun käyt
tykkäämässä seuran uutta Facebook-sivua www.facebook.
com/pihlajamakiseura, olet Pihlajamäki-kanavalla joka päivä.
Pihlajamäki.info ilmestyy tänä vuonna kolme kertaa
ja se jaetaan tuttuun tapaan Koillis-Helsingin Lähitiedon
välissä koko Pohjois- ja Koillis-Helsingin alueella. Lehden
toimituspäällikkö vaihtelee eri numeroissa. Ensimmäisestä
lehdestä vastaa Pihlajamäen verkkosivujen päätoimittaja ja
monien tapahtumien tuottaja, paikallinen monitoiminainen
Päivi Seikkula.
Pihlajamäki on perustamisestaan lähtien ollut
lapsiperheiden suosima alue isoine vehreine pihoineen
ja kauniine puistoineen. Täällä myös järjestetään paljon
tapahtumia ja harrastuksia lapsille. Tässä lehdessä kerromme
paljon lasten Pihliksestä, kuten partiolaisten, PK-35:n ja
MLL:n toiminnasta. Koululta kuulemme, miten ilmiömäistä
opiskelu oli kevättalvella ja käymme myös kurkistamassa
viidesluokkalaisten iltakouluun Helsingin Uudessa
yhteiskoulussa.
Aloitamme uuden juttusarjan Töissä Pihlajamäessä,
jossa ensimmäisessä osassa jututetaan Anita Huuhtasta
Maasälvän leikkipuistosta. Lehden kolumnistina aloittaa
Katariina Kirjavainen, joka myös esitellään uudella Hänpalstalla. Muita toistuvia palstoja lehdessä ovat gallup,
lempipaikkani ja kuva-arvoitus.
Tässä lehdessä puhutaan paljon lapsista, mutta seuraavan

lehden teema onkin sitten jotain aivan muuta. Tulette
taatusti saamaan mielenkiintoisen lehden luettavaksi myös
syksyllä.

Kuva: Mikael Niku

Hyviä lukuhetkiä uudistuneen lehtemme parissa!

Toivomme juttuvinkkejä, ideoita ja ehdotuksia siitä, mistä
aiheista haluatte seuraavissa kahdessa lehdessä lukea ja
mistä itse kertoa.
Ulla Artte,
päätoimittaja
Pihlajamäki-seuran puheenjohtaja

Elämyskuntoilija suuntaa Roihuvuoren kirsikkapuistoon, joka lumoaa aina toukokuussa.

Elämyskuntoilua
Pihlajamäki on ihanteellinen
asuinpaikka ihmisille, jotka
haluavat hoitaa kuntoaan
luonnon keskellä.
Vantaanjoen laakso suukoskilta aina
Tuomarinkylään asti, Lammassaari kaislikkopolkuineen sekä Viikin peltoaukeat,
Yliopiston arboretum ja Vanhankaupunginlahti lintutorneineen tarjoavat mahdollisuuden tarkkailla vuodenaikojen
vaihtelua.
Hyvillä poluilla voi valita eri pituisia
kävely-, juoksu-, pyöräily- tai hiihto

ylös mäelle. Siellä huomaa olevansa
keskellä erästä Suomen kauneinta kerrostaloaluetta.
Pihlajamäen suuren osan ja kirkon
suunnittelija Esko Korhonen teki nuorena arkkitehtina jättiläistyön, joka
vetää vertoja samaan aikaan rakenneMutta kun alkaa tuntua siltä, että tulle maailmankuululle Tapiolalle. Hän
kaikki on liian tuttua, kannattaa laajen- suunnitteli Roihuvuoreen maaston
taa kokemuspiiriään. Hieno nähtävyys muotoja mukailevan asemakaavan sekä
keväisin toukokuussa on kirsikkapuisto kaikki talot suurelle alueelle. Pihat ovat
Roihuvuoren vesitornin juurella. Sieltä vapaamuotoisia, luontoa kunnioittavia.
– varsinkin Pihlajamäen Hakan puolen Talojen julkisivuissa on persoonallinen
asukkaan – kannattaa kävellä vesitor- ote ja asuntojen pohjaratkaisut ovat
nin ohi leikkipuistoon ja edelleen polkua toimivia ja tehokkaita.
lenkkejä aina ajan, tarpeen tai kunnon
mukaan. Molemmista suunnista on
yhteys koko kaupungin ulkoilureittiverkostoon. Useimmiten on kotiin palatessa vielä ylämäki varmistamassa, ettei
harjoitus jää liian kevyeksi.

Kuva: Sulo Savolainen
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1. vuosikerta
Pihlajamäki.info ilmestyy vuonna 2016
kolme kertaa: 18.5., 31.8., ja 30.11.
Painos 37 900 kpl
Ilmoitusmyynti:
Jussi Haapasaari / Koillis-Helsingin Lähitieto,
puh. 050 5953 233,
jussi.haapasaari@lahitieto.fi

Anna palautetta, toivo juttuja:
Pihlajamäki.info, pihlajamakiseura@gmail.com
c/o Pihlajamäen lähiöasema, Liusketie 3, 00710 HELSINKI,
www.pihlajamaki.info, www.facebook.com/pihlajamakiseura

Pihlajamäki ja Roihuvuori ovat sisaruksia monessa: vanha asemakaava seurailee maaston muotoja ja molempiin Esko Korhonen suunnitteli taloja, joissa on
poikkeuksellisen toimivia asuntoja. Kuvassa Hakanrinne Roihuvuoressa.

Kun Arava ei sallinut yksiöihin parvekkeita, Korhonen sijoitti pienet asunnot
alimmaksi, jolloin ne saivat oman pihan.
Toinen Aravan määräys vaati, että talon
kaikkien asuntojen keskipinta-alan tuli
olla tasan 50 neliömetriä. Kun yksiöiden
sijoittaminen kolmanneksi asunnoksi
porrashuoneeseen vaikeutti hyvien
asuntopohjien suunnittelua, Korhonen
sai sovituksi määräyksen talokohtaisuuden sijasta aluekohtaiseksi. Hän sijoitti
osan yksiöistä erilliseen yksiötaloon.
Samaa ajatusta sovellettiin sitten
vähän muunneltuna myös Pihlajamäessä. Roihuvuoressa kokeiltiin myös
puurakenteisia ulkoseiniä yli kuusikymmentä vuotta sitten, mutta niiden aika
ei vielä ollut. Nyt puurakenteet kerrostaloissa ovat viimeistä huutoa. Korhonen
ei ole saanut ansaitsemaansa tunnustusta aikansa uranuurtajana.
Sulo Savolainen
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Kuva: Ilona Kemppainen, Teatterimuseo

Kolme iloista rosvoa on yksi Katariinan pienoismalleista, joka
on esillä Teatterimuseon näyttelyssä Kun maailma ei riitä.

Hän

Lavastaja rakentaa
siltoja katsojan mieleen
Pihlajamäkeläinen Katariina Kirjavainen
on saanut lavastuksistaan fanipostia.

Katariina Kirjavaisen koulumatka ItäHelsingissä kulki metsän poikki. Lapsen
mielikuvituksessa polku alkoi elää, ja
puut, kannot, kivet ja varvut muuttuivat
menninkäisiksi, keijukaisiksi, kääpiöiksi
ja jättiläisiksi. Koulumatka oli yhtä satua.
– Pienenä olin kuvataideorientoitunut
esitysten tekijä. Kotona illat huipentuivat esityksiin, joita me lapset teimme
porukalla. Meillä kaikilla lapsuuden
leikit ovat jatkuneet aikuisena – isoveljeni on elokuva-ohjaaja, pikkusiskoni
dramaturginäytelmäkirjailija ja pikkuveljeni laulava ja soittava taidemaalaritapahtumatuottaja.
Katariinasta kasvoi lavastaja. Nyt
hänen mielikuvituksensa suunnittelee näytelmäteksteistä tiloja Helsingin
Kaupunginteatterin lavalle. Mieluisinta
työtä on satujen lavastaminen suurelle
näyttämölle.
– Lapsille katsottavan on oltava mielikuvitusta kiihottavaa, mutta myös
konkreettista toimintaa tuottavaa,
kuten esimerkiksi Kolmessa Iloisessa
Rosvossa oli. Lapset ovat lahjomattoman tarkka yleisö, joka antaa palautteen
heti koko olemuksellaan.
Ja ilmeisesti joskus jälkikäteenkin,
sillä Katto Kassisen jälkeen Katariina sai
fanipostia.
Teatterimuseossa on vuoden loppuun
saakka esillä näyttely Kun maailma ei

Kuva: Pekka Kärkkäinen

riitä. Se koostuu Katariinan kaupunginteatterille 2004–2014 tekemistä
nimekkäistä lastenteatterilavastuksista
ja niiden pienoismalleista.
– Teatteri on kollektiivinen taidemuoto,
ja esitys on aina vuoropuhelua yleisön
kanssa. Teatterimuseon näyttelyssä
halusin antaa lapsiyleisölle vielä yhden
uuden näkökulman esityksiin, päästää
lapset esiripun taakse.
Katto Kassisen lisäksi Katariinan
työpöydällä ovat syntyneet Tarzan, Kaunotar ja Hirviö, Maija Poppanen, Kolme
iloista rosvoa sekä Onneli ja Anneli.
Pienoismallia rakentaessaan Katariina
miettii tarkasti, miten näytelmän tarina
ja tarinan synnyttämät mielikuvat pääsisivät rikkaaseen vuoropuheluun.
– Lavastajan tehtävänä on rakentaa
silta tekstistä katsojan mieleen. Oikea
näyttämö on siellä, katsojan luona,
Katariina sanoo.
Ja toden totta! Jo lavastusten pienoismalleja katsellessa näytelmä herää
mielessä eloon. Samalla teatterin äänet
ja tuoksut tulvivat mieleen.
– Olen tilafriikki. Liki koko valveillaoloaikani käytän erilaisten tilojen suunnitteluun. Yleensä se liittyy työhön ja tuleviin produktioihin, toisinaan teen sitä
ihan huvikseni En oikeastaan osaa olla
suunnittelematta tai jäsentämättä tilaa.

Katariina Kirjavainen viimeistelee
lavastusta Komisario Palmun
erehdykseen, joka saa ensiiltansa kaupunginteatterin
näyttämöllä elokuussa. Silloin
lavalla nähdään täydessä koossa
flyygeli, joka vielä mahtuu
Katariinan käteen.

Välillä paatunut tilafriikki päästää

Kun Kirjavainen muutti Pihlajamäkeen
muutama vuosi sitten, hän ihastui paikan jylhään luontoon ja siihen saumattomasti istutettuun arkkitehtuuriin.
– Täällä sekä asemakaavassa että
rakennuksissa maasto ja ilmansuunnat
on otettu huomioon. Luonto ja rakennettu maisema yhdistyvät toisiinsa
luontevasti.
Paikallinen toimiminen on myös
eräänlaista tilasuunnittelua. Katariinaa

kiinnostaa, miten asuinpaikasta voi kasvaa koti. Miksi esimerkiksi Pihlajamäki
on toisille vain paikka missä he asuvat,
ja toisille taas koko Pihlajamäki on rakas
koti ja oma yhteisö?
– Ajattelen niin, että koti syntyy osallistumalla ja suhteessa muihin ihmisiin.
Osallistumalla annamme itsellemme
mahdollisuuden kuulua siihen ympäristöön, missä asumme. Syntyy kokemus,
että on tärkeä osa jotain yhteistä.

irti ympäristönsä jäsentelystä. Tai ainakin yrittää päästä.
– Olen luonteeltani nopea ja temperamenttinen ekstrovertti. Harrastan
joogaa, koska sen pysähtyminen ja
sisäänpäinkääntyminen on minulle niin
haastavaa.
Katariina sanoo, että tasainen, kiinnostava arki luo pohjan sisäisen maailman rikkaudelle. Epävarmuudet ja huolet arjessa kahlitsevat mielikuvitusta.
– Pidän kaikesta arkeen liittyvästä
– siivoamisesta, ruuanlaitosta, pyykinpesusta, haravoimisesta, maatilamme
remontoimisesta Pohjois-Karjalassa.
Parhaimmat ideat taiteeseen tulevat
arjen rutiineja pyörittäessä.
Päivi Seikkula
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Kuva: Mikael Niku

– Kesän ohjelmaa suunnitellaan yhdessä vanhempien kanssa, joten hyvät ideat kannattaa nyt tulla paljastamaan leikkipuistoon, Anita Huuhtanen vinkkaa.

Töissä Pihlajamäessä

Leikkipuisto on kylä kaikille
Anita Huuhtasen työ
matka on suuntautunut
pian yhdeksän vuoden
ajan Pihlajamäkeen, missä
hän toimii Leikkipuisto
Maasälvän tiiminvetäjänä.
– Tämä luonto on ihana! Anita henkäisee. – Etenkin nyt kesän koittaessa
teemme lasten kanssa paljon retkiä
lähimetsiin.
Pihlajamäen perheet ovat vuosien
varrella tulleet sosiaaliohjaaja Anita
Huuhtaselle tutuiksi. Esikoisen jälkeen
sisarukset vuorollaan seuraavat kerhoihin ja iltapäivätoimintaan.
– Ja sitten jonkun vuoden päästä
tutun näköinen yläkoululainen hakee
meille TET-harjoitteluun, Anita iloitsee.
Mukavinta työssä ovat tyytyväiset
asiakkaat.

– Tuntuu hyvältä, kun lapset viihtyvät,
ja vanhemmat haluavat ottaa vastaan
tukea vanhemmuuteensa.

Vauvatreffejä, nallekarhuja ja
koululaisia
Anitan, ohjaajien Mirjamin ja Mirjan
sekä erityisavustaja Zinan työpäivää
rytmittävät pienten lasten perheet
aamupäivisin ja koululaiset iltapäivisin.
– Neuvolassa vanhemmat kuulevat
vauvaperhetoiminnastamme. Vauva
treffeillä esikoisperheet saavat vaihtaa
tuntemuksiaan uudessa elämänvaiheessa, Anita kertoo.
– Kun ikää karttuu, ja esikoisesta ehkä
tulee myös isosisko tai -veli, ikätasoista
seuraa löytyy leikkitoiminnan kerho
Nallekarhuista. Syksyn Nallekarhuihin
on jo haku käynnissä; huomio kaikki
kotihoidossa olevat 2–5-vuotiaat!
Yhteistyö Pihliksen muiden toimijoiden kanssa kuuluu Anitan päivärutiiniin.

– Mannerheimin Lastensuojeluliiton
paikallisyhdistys pitää meillä suosittua perhekahvilaa, ja seurakunnasta
käydään säännöllisesti vetämässä
askartelu- ja laulutuokioita. Alueen
päiväkotien kanssa järjestetään aina
pääsiäisenä yhteinen tapahtuma, johon
keksitään mukavaa ohjelmaa kuten
vaikka kadonneen munan etsintää ja
lapsia laulattava jättikana.

Iltapäivällä saapuvat koululaiset.
Tänä vuonna eka- ja tokaluokkalaisten
iltapäivätoiminnan teemana on liikunta.
Sen lisäksi ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja satuilua.
Anita juttelee koululaisten iltapäivätoimintaan hakemusta jättävien vanhempien kanssa lapsen valmiuksista, ja
sopii samalla käytännön asioista. Myös
koululaisilla on päätösvaltaa asioihin:
– Välillä pidetään oikean kokoustekniikan mukaan eteneviä koululaisten
kokouksia.

Leikkipuisto
Maasälvässä on
ohjattua kesätoimintaa
juhannukseen saakka
arkisin klo 9–16.

Ystäviä ja
yhteisöllisyyttä
– Meillä on sellainen kylämeininki;
kaikista huolehditaan, Anita kuvailee
leikkipuiston ilmapiiriä. Perheet tutustuvat toisiinsa, ja vanhemmat saavat
vertaistukea arjen haasteisiin. Tämä
kyläyhteisö on kansainvälinen: sormet loppuvat kesken laskiessa, mistä

kaikkialta maailmasta kyläläiset ovat
lähtöisin.
Työn suuri rikkaus on vaihtelevuus
vuodenaikojen mukaan. Koululaisten
kesätoimintaan kuuluu tietysti paljon
ulkoilua, ja kesäruoka nautitaan sään
salliessa pihalla. Kahluuallas on lasten
suosikki.
– Lämpiminä päivinä viritämme
oman altaan myös pienimmille läiskyttelijöille. Alle yksivuotiaiden vauvatreffit jatkuvat kesällä vilttitreffeinä.
Silloin pikkuiset pääsevät taiteilun
makuun sosemaalauksen parissa, Anita
kertoo.
Ja nyt voi kesä tulla.
Milja Parviainen

Tapahtumia ja toimintaa lapsille
Kuva: Ruffle Army

Pihlajamäen leikkipuistojen ja MLL:n
paikallisyhdistyksen
perinteistä Kevät
riehaa vietetään perjantaina 20.5. klo
10–13 Leikkipuisto
Maasälvässä.
Tänä vuonna ohjelman hitti on jätti
saippuakuplaryhmä
Ruffle Army, joka taikoo monimetrisiä saippuakuplia. Esitys alkaa klo 11, ja sen jälkeen yleisö pääsee
itse tekemään jättikuplia. Vapaa pääsy.

Pelle tulee
kylään

Vauhtiharjoittelua kesään

Leikkipuisto Salpausselässä vietetään
Liikuntahulinoita tiistaina 24.5. klo
11.30–13. Aikuisten ja 2–8-vuotiaiden
lasten yhteinen aamupäivä sisältää
hyppyjä, pomppimista, juoksua, pelejä
ja temppuja. Vapaa pääsy.
Jätskiä ja muuveja

MLL:n perhekahvilan kevään
viimeinen kokoontuminen on
keskiviikkona 25.5. klo 10–12
Leikkipuisto Maasälvässä. Ohjelmassa
on jätskibuffa pientä maksua vastaan
ja vaippakansan disko. Vapaa pääsy.

Ukulele soi

Koko perheen Kesäbileitä vietetään
torstaina 9.6. klo 11–15 Pihlajamäen
lähiöasemalla. Musiikista vastaa
ukulelebändi Uket, Ex-Pistols sekä
Satu Lii Trio. Runo herää eloon,
kun spoken word -artisti Kasper
Salonen avaa suunsa. Ohjelmassa
myös työpajoja ja puuhaa lapsille ja
aikuisille, sekä makkaraa ja kahvio.
Vapaa pääsy.

Helsinki-päivää
juhlistetaan Leikkipuisto
Maasälvässä jo perjantaina
10.6. Pihlajamäki-seuran
ja leikkipuiston yhteisessä
tapahtumassa vierailee
tänä vuonna Riesa-Pelle,
joka pelleilyn lisäksi
taikatemppuilee, jonglööraa
ja pyöräilee yksipyöräisellä.
Puolen tunnin esitys alkaa klo 14, ja
sen jälkeen pelle vääntelee lapsille
ilmapalloista hauskoja eläinhahmoja.
Vapaa pääsy.

Kuva: Kuisma

saippuakuplashow!
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Mineistä kasvetaan pelikentille. Vuonna 2005
syntyneiden poikien edustusjoukkueen Gregor
Toomik (vas.) ja Onni Sinivirta treenaavat
Pihlajamäen Aava areenalla.

Kuva: Juuso Mattila

Kuva: Tuomas Lilja

PK-35
kutsuu minit
kentälle
Punamustien
toiminta on jatkunut
Pihlajamäessä vireänä
jo 1960-luvulta alkaen.
Nyt kentillä palloilevat
minifutaajat.

Minifutis tarjoaa erinomaiset olosuhteet sekä motivoivan
ilmapiirin turvallisessa ympäristössä Pihlajamäen Aava Areenalla. Toiminnan ydintä ovat
sosiaalisuus, hauska yhdessäolo
ja lasten kasvatustyö.

Viipurissa perustettu PK-35

täytti viime syksynä 80 vuotta,
ja satsaa nyt nuorimpien juniorien toimintaan. Minifutiksessa
toukokuussa aloittivat vuosina
2011–12 syntyneet tytöt ja pojat.
Mukana on taas kymmeniä lapsia.

– Toivotamme Pihlajamäen ja

lähialueen lapset tervetulleiksi
Minifutikseen! Tämä toiminta
pyörii nyt jo neljättä vuotta,
nuorisopäällikkö Juuso Mattila
sanoo.
Minifutiksen harjoitukset jatkuvat Aava Areenalla avauspäi-

vän 11.5.
jälkeen keski
viikkoisin kello 18–19.
Kausi kestää toukokuusta
syyskuuhun, mutta heinäkuussa
on lomatauko. 60 euron hintaan kuuluu kenttävuorojen ja
ammattitaitoisen ohjauksen
lisäksi PK-35:n harjoituspaita.
– Minifutis ei ole leikkikerhotoimintaa, vaan leikinomaista liikunta- ja jalkapalloharjoittelua.
Lapset oppivat toimimaan ryhmässä ja saavat uusia kavereita
sekä samalla ensikosketuksen
yhteisölliseen seurahenkeemme.

PK-35 on
aktiivinen leirija turnausjärjestäjä. Seuraavat Pihlajamäessä pidettävät
leirit tytöille ja pojille ovat ohjelmassa kesäkuussa. Punamustien
järjestämiä junioriturnauksia
ovat mm. huhtikuussa pelattu
Helsinki Open, Käpylä Cup elokuussa sekä Aava-turnaus ja
Stadi Open syyskuussa.
Mitri Pakkanen

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) paikallisyhdistys pyörittää perhekahvilaa sekä
järjestää muskareita ja monenlaista tapahtumaa ja tempausta. Keväisin ja syksyisin
järjestettävä kirpputori on vapaaehtoistyön voimannäyttö.
Kuva: Laura Lehtinen

Antaa enemmän
kuin ottaa
Minna Nykänen silmäilee tyy– Olen kai kokeillut kaikki pestyväisenä avaraa salia: valmiiksi tit sihteeriä lukuun ottamatta,
hinnoitellut ja myyjän tunnus- nykyinen puheenjohtaja naunumerolla merkityt lastenvaat- rahtaa.
teet ja -tarvikkeet on lajiteltu
Vapaaehtoisia tarvitaan peredellisenä päivänä, ja sunnun- hekahvilan vetäjiksi ja vastuutaiaamun viimeistelyt ovat lop- vanhemmiksi koordinoimaan
pusuoralla. Kirpputorin kassoilla muskaria tai liikuntakerhoa.
myyjinä toimivat MLL:n vapaa- Aktiiveille on tarjolla mielenehtoiset. Myyntinumeroiden kiintoisia seminaareja ja kouluarvonnassa lykästäneiltä peri- tusta. Vapaaehtoistyö voi toimia
tään vastineeksi myyntituotosta henkireikänä arjen pyörityksen
provisio.
keskellä: vanhemmat saavat ver– Kirpputorin tuotolla kustan- taistuesta virtaa ja lapset uusia
namme kivaa ohjelmaa kevät- kavereita ja hauskaa tekemistä.
kauden päättäjäisiin 20. touko– Pidin muutama vuosi sitten
kuuta Maasälvän leikkipuistossa, taukoa, kun lapset olivat pieMinna kertoo.
niä ja arki työntäyteistä. Mutta
lasten vähän kasvettua veri veti
Aktiiveja tarvitaan
takaisin. Tämä on rakkain harMinna liittyi MLL Pihlajamä- rastukseni!
keen tuoreena äitinä kymme
Kahdesti vuodessa järjestetnen vuotta sitten. Vuoden rivi tävä kirpputori pidetään Pihlajäsenyyden jälkeen vapaaeh jiston ala-asteen koululla. Oven
toistyö yhdistyksessä vei muka- taakse on kertynyt jonoa jo puoli
naan.
tuntia ennen kirpputorin alkua.
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Aarnivalkeat on
mukana aina kun
Pihlajamäessä
tapahtuu. Laura
Kabata paistaa
lettuja We love
Pihlis -kyläjuhlassa.

Ulkoilmaelämää
parhaiden kavereiden kanssa
Pihlajamäen omassa lippukunnassa Aarnivalkeissa huivin
kaulaan pyöräyttää nyt noin 130 partiolaista. Partioharrastuksen
perusta on viikottaiset tapaamiset omalla kololla, retket lähiympäristössä sekä pidemmät vaellukset ja leirit.
Kokouksissa toistuu tuttu kaava: ensin pelaillaan jännitys pois,
sitten jakaudutaan pienempiin ryhmiin tekemään mitä ikinä
ollaankaan tekemässä tai opettelemassa, ja lopuksi lauletaan
loppulaulu ja sanotaan loppusanat.
– Ohjelma vaihtelee luonnon tutkimisesta käsillä tekemiseen,
yhteiskuntatiedosta lehden toimittamiseen – partiossa kun voi
tehdä melkein mitä vaan. Mutta partiokokouksissa ollaan aina
paljon ulkona, Minna ”Mirri” Söderqvist Aarnivalkeista kertoo.
Tänä keväänä Sudenpennut eli 7–9-vuotiaat ovat muun

muassa tutustuneet hiidenkirnuihin, etsineet metsästä kevään
merkkejä ja tehneet puuhakirjan Jakomäen sudenpennuille.
– Tarpojille eli 12–15-vuotiaille aloitimme jo ryhmänohjaajakurssin. Siinä he oppivat, miten he voivat johtaa nuorempien
partiokokouksia.
Koulutuksen huipennuksena on tulossa lippukuntaleiri, jonka
ohjelman ja ruokalistan tarpojaryhmä Suklaa-Mursut on suunnitellut ja jonka he vetävät vanhempien johtajien avustuksella ensi
kesänä Aarnivalkeiden omalla Olipa kerran -leirillä Nuuksiossa.

Välillä tarpojat ovat reissanneet ydinkeskustaan etsimään

kaupunkirasteja, suunnitelleet vaellusta Vihtiin, tehneet videon,
pohtineet kasvamista ja kirjoittaneet lippukuntalehteä aarnivalkeatry.blogspot.comiin. Mirri kannustaa kokeilemaan partiota –
saa tulla testaamaan.
– Varaudu siihen, että partio vie mennessään ja päädyt ulkoilmaelämään parhaiden kaverien kanssa!
Pihlajamäki.info

Minna Nykänen (vas.) rohkaisee tulemaan mukaan yhdistystoimintaan: vastuita vuorotellaan, ja osallistua voi omaan elämäntilanteeseen sopivasti. Palkaksi saa takuuvarmasti hyvän mielen.

Lippukunta Aarnivalkeat
u Aarnivalkeat on tyttö- ja poikalippukunta,
jolla on partiokolot sekä Pihlajamäessä että
Jakomäessä.
u Toiminta alkaa taas syyskuussa, ja Kiillekuja 3:n
kololle voi tulla tutustumaan ke 31.8. klo 18.
u Lisätietoja: aarnivalkeat.fi ja
aarnivalkeatry.blogspot.com

Kun kello lähestyy kymmentä,
Minna huikkaa joukkonsa val
miusasemiin; on aika avata ovet
ja toivottaa asiakkaat tervetulleiksi tekemään löytöjä.
Milja Parviainen

Kuva: Hannu Nieminen

Futista ja kavereita
Säpinää ja safkaa

Taiteiden yön
tunnelmia

Viikin kirjastossa Taiteiden
yönä 25.8. on Tomi
Pulkkisen tarinallinen
musiikkituokio klo 17.30
ja 18.30. Lapsiperheille
suunnattua ohjelmaa,
muun muassa askartelua,
on tarjolla klo 17–20.
Vapaa pääsy.

Pihliksen leikkipuistot järjestävät
kesätoimintaa koululaisille
arkipäivisin klo 9–16. Maksuton
kesäruoka klo 12 alle
16-vuotiaille lapsille. Ota mukaan
oma lautanen, muki ja lusikka.
Ruoka on yleensä keittoa, joten
sitä on hyvä täydentää omalla
voileivällä. Leikkipuisto Maasälpä
on avoinna juhannukseen saakka
ja 8.8. alkaen (kiinni 27.6.–7.8.).
Leikkipuisto Salpausselkä on
avoinna koko kesän.

PK-35 järjestää jalkapalloleirit
7–13-vuotiaille Pihlajamäen
Aava Areenalla 6.–10.6. ja 13.–
17.6. klo 9–14. Ohjelmaan
kuuluu futiksen ohella myös
muuta liikuntaa ja hauskaa
yhdessäoloa. Osallistujat
saavat leiripaidan sekä joka
päivä lämpimän aterian.
Leirin hinta on 99 euroa/vko.
Ilmoittautuminen osoitteessa
www.pk-35.fi Seuratapahtumatsivun kautta, voi ilmoittautua
molemmille leireille.

Tuunausta ja
tarinoita

Viikin kirjasto järjestää
7–12-vuotiaille koululaisille
Tuunausta ja tarinoita
-kesäpajan 6.–10.6. klo
13–15. Pajassa tehdään
animaatioita, askarrellaan,
leikitään, ulkoillaan kirjaston
läheisyydessä ja tarinoidaan.
Mukaan mahtuu max. 12
lasta. Ilmoittaudu kirjastossa
tai sähköpostitse: viikin.
lapsetjanuoret@hel.fi tai
puhelimitse 09 3108 5071.

Scoottailua
ja hengailua

Pihlajamäen
nuorisopuisto
on täydellinen
paikka auringon
palvomiseen
ja chillailuun.
Puistosta
löytyy Pihliksen
parhaat keinut ja
freestyleparkissa
voi harrastaa muun muassa BMX-pyöräilyä,
skeittausta ja scoottausta. Nuoret kesätyöntekijät
vetävät puistossa monenlaista toimintaa.
www.nuorisopuisto.munstadi.fi

6

1/2016

Kolumni

Arjen luksusta Pihlajamäessä
Olen asunut Pihlajamäessä vuodesta 2011, jo toisessa
osoitteessa tässä lähiössä.
Etsiessämme kahden aikuisen ja vaihtelevien teinien
perheellemme kotia, Pihlajamäki mahdollisuutena yllätti
meidät täysin. Tutustuessamme alueeseen huomasimme,
että arkkitehdit olivat viisaasti ottaneet asemakaavassa
ja rakennuksissa seudun maaston ja ilmansuunnat
huomioon. Tässä toisessa kodissakin aamukahvin voi
nauttia nousevan auringon loisteessa ja olohuoneen
ikkunasta voi ihailla auringonlaskua. Ylellisyyttä.
Näkymät taloista ovat harkittuja. Luonto toteutuu
sille ominaisella tavalla; rakennetut puistot jatkuvat
kallioina ja metsikköinä. Lapsille on mielikuvitusta
houkuttelevaa jatkaa leikkiä puistosta kohti aina
kiehtovaa luontoa. Puistoissa leikkijöitä onkin
Pihlajamäessä riittänyt!

www.pihlajamaki.info

Pihlajamäki
koululaisten silmin
Ala-asteen oppilaat
tutustuivat ilmiö
oppimiseen tutkimalla
Pihlajamäkeä.
Pihlajamäen keskusta kuhisi
maaliskuussa alakoulun oppilaista, jotka tutkivat omaa koti
ympäristöään koulun ilmiö
viikolla. Koulussa harjoiteltiin
uuden opetussuunnitelman keskeistä aihetta, ilmiöoppimista.
Kuva: Jenni Turunen

Talojen sijoittelu on oivallista myös muuhun

kaupunkiin nähden; korkeat tornitalot on sijoitettu
jylhille kallioille joiden harjalta ne katsovat kohti
Helsingin keskustaa muistuttaen: me olemme täällä.
Muistuttaminen on aiheellista. Vaikka Pihlajamäki on
suojeltu lähiörakentamisen merkkipaalu, on sen julkinen
kuva myös nuhjuinen, jopa huono. Välillä kaupunki
näyttää unohtaneen kiinnittää huomion puistojen
siisteyteen ja monet kävelyreitit ovat asvaltoinniltaan
korjauksen tarpeessa. Kasvillisuus rehottaa hoita
mattomana teiden reunuksilla eikä ostoskeskuksen
siisteydellä tunnu olevan mitään väliä.

Ilmiöoppiminen tarkoittaa
eri oppiaineiden rajat ylittävää
oppimista, jossa valittua aihetta
opiskellaan laajasti eri näkökulmista. Tarkoitus on yhdistää esimerkiksi luonnontiedon, kuvaamataidon ja äidinkielen opiskelua ja samalla tutkia aihetta.
Ensimmäiseksi ilmiöksi valitsimme lapsille entuudestaan
tutun Pihlajamäen, josta jokainen löysi helposti mielenkiintoista tutkimista. Ensi syksystä
lähtien ilmiöjaksoja on kaksi
kertaa lukuvuodessa.

Yhteisöllisyys on päivän sana. Monissa Helsingin

Katariina Kirjavainen

Kuva: Tapio Vanhatalo

kaupunginosissa asukkaat itse ovat toimineet aktiivisina,
jotta ympäristö on kohentunut. Myös Pihlajamäessä.
Yhdessä toimimalla ympäristömme viihtyvyyden
lisäämiseksi arki muuttuu mielekkääksi ja juurrumme
ympäristöömme entistä syvemmin. Rakkaimmiksi
muuttuvat ne paikat joissa yhteisillä toimillamme
saamme näkyvää aikaiseksi; ei ole mikään ihme, että
oman ruokansa kasvattaminen laatikkoviljelmässä
kerrostalon pihalla lisää kodikkuutta. Tunne siitä, että
kuuluu sinne missä asuu, on meille kaikille tärkeä.
Arjen luksus – Pihlajamäessä, siinäpä kysymys.
Ylellisyyttä tässä tavaran täyttämässä maailmassa ei
voi enää tuoda se, että omistaa enemmän tavaraa,
vaan muut asiat. Meille pihlajamäkeläisille on jo
annettu paljon: ympäröivä luonto koko jylhyydessään
ja kauniit rakennukset sijoitettuna hienoon maisemaan.
Asuntomme ovat aikansa rakentamisen pioneerien
työtä. Suunnittelussa näkyy innostus ja rakentamisessa
huolellisuus. Pihlajamäki-seura ja alueen muut toimijat
antavat meille asukkaille mahdollisuuden toteuttaa
yhteisöllisyyttä lähiössämme. Osallistumalla annamme
itsellemme paremmat mah
dollisuudet kuulua siihen
ympäristöön, missä asumme.
Teemme lähiöstämme kodin.

Ilmiötä tutkittiin pienissä ryhmissä ja jokainen ryhmä esitti
tutkimustuloksensa eri tavoin.
Ryhmät valitsivat tutkimuskohteensa ja tutkimustapansa itsenäisesti.
Tuotokset olivat esimerkiksi
videoita, julisteita ja tietotekstejä. Erityisen suosittuja tutkimuskohteita olivat Pihlajamäen
rakennukset ja arkkitehtuuri,
alueen historia ja rauniot sekä
pihlajamäkeläiset ihmiset.
– Parasta oli se, että ei tarvinnut opiskella kirjoista. Suurin
osa ryhmistä teki videon, koska
videon tekeminen on kivaa.
Oppilaat ottivat kuvia, kirjoittivat, etsivät tietoa internetistä ja
tekivät videoihin ääniä, kertovat
neljäsluokkalaiset Ilona, Eeli ja
Mira.

Jenni Turunen

Mira (vas.), Ilona ja Eeli kertoivat oppineensa ilmiöjaksolla uusia yksityiskohtia hiidenkirnuista,
mutta ennen kaikkea ryhmätyön tekemistä ja tiedonhankintaa.

Lempipaikkani

Porraskalliot
– Porraskalliolta aukeaa huikea näköala
Vanhankaupunginlahdelle ja Pihlajamäen tornitaloille.
Kalliojyrkänteet ovat yksi kaupungin suosituimmista
kiipeilypaikoista – muutaman metrin korkuisilla
kielekkeillä voi harrastaa boulderointia, jossa ei tarvitse
viritellä köysistöjä. Poikieni kanssa leikittiin täällä
supersankareita.
Yliopistonlehtori Mikael Niku

Mielipide

Ostarin päädystä poistettiin nuotiopaikka

Paratiisin poikia
Osallistuin paikkakunnan
siivoustalkoisiin. Lähdin muovisäkkini
kanssa liikkeelle kohti tiettyä
kohdetta. Olen nimennyt paikan
paratiisiksi. Käyn siellä puhdistamassa
sitä muinakin aikoina. Se on
lähiseudun kaljaveikkojen vakituinen
kokoontumispaikka. Kallioon on
maalattu graffititaidetta ja ympärillä
kukkivat jasmiinipensaat. Mikä
siellä on istuessa kaljalla ja paistaa
makkaraa ja jutella kavereitten kanssa

lintujen pitäessä omaa konserttiaan.
Kun vein sinne lisää muovisäkkejä
minulle tarjottiin makkaraa.
Seuraavana päivänä kävin siellä taas.
Näin että roskat oli koottu nätisti
säkkiin. Minäkin halusin osaltani
yllättää. Löysin kotoani vanhan
rautalangasta tehdyn halsterin. Sillä
hiillostettin uunissa kaloja. Vein sen
paratiisiin, sillä hetkellä ei ollut kukaan
paikalla joten kirjoitin lapun, jossa luki:
”Hyvää grillikesää teille”.

Näin toimii eläkeläisten YYAsopimus. Jos lähiseudun baarista saa
porttikiellon niin paratiisiin pääsee
aina. Tulee mieleeni laulunpätkä, jonka
sanat olivat ”Jos Aatamikin häissään
olisi ollut päissään niin paratiisin
poikia me oltaisiin".
Kävin taas paikalla 24.4. Paratiisi oli
tuhottu.
Toivo Lindroos

Helsingin kaupunki purki huhtikuussa ostoskeskuksen päädystä
nuotiopaikan, josta oli tehty useita huomautuksia. Ostoskeskuksen
päädystä kaadettiin puita ja pusikoita, ja näin avattiin kallioisia näkymiä.
Samalla alue siivottiin roskista.
– Metsikkö oli siivoton ja siellä epäiltiin käydyn laitonta kauppaa.
Häiriöiden vuoksi rakennus- ja kiinteistövirasto päättivät siistiä pusikon,
jotta alue ei enää voi toimia piilopaikkana, puistovastaava Kari Ojamies
rakennusvirastosta kertoo.
Ostoskeskuksen uuden puolen ja Pihlajamäentien välinen pieni
kallioinen metsikkö oli viime vuosien aikana päässyt pahasti
pusikoitumaan. Alueen siistimistä edelsi keskustelut Helsingin kaupungin
turvallisuuskoordinaattorin ja poliisin edustajan kanssa.

www.pihlajamaki.info
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Wekku

Gallup

Hau-hau!

1 Kaikki hyviä, jos niitä saa rauhassa haistella.
Erityisen nopeasti juoksen Maasälväntien
koirapuistoon, vaikka ei kuulemma saisi vetää.
2 Tuttujen tervehtiminen
ja muukalaisten vahtiminen Aarnikanmäellä.
3 Korvien nuolemisesta, rapsutuksesta ja
temppujen tekemisestä namien toivossa.
4 Mennä sisälle. Miksi aina pitää mennä sisälle?
5 Silloin pitää haukkua kun haukuttaa.

1 Parhaat lenkkipolut
Pihlajamäessä?
2 Lempipuuhaani on…
3 Eniten tykkään…
4 Yhtään en tykkää…
5 Mottoni

Löydä koirakaveri

1 Kaikki metsäalueet, skeittipuiston ympäristö ja
Vantaanjoen rannat.
2 Isokokoisten puunkappaleiden riepotteleminen
Aarnikanmäellä.
3 Maksalaatikosta,
lenkkeilystä ja
rapsutuksista. Tuliko
maksalaatikko jo
sanottua?
4 En tykkää useimmista
toisista uroksista.
5 Elämä on kivaa kun joku
heittää keppiä.

(Taikatiuku),
9 kk, mittelspitz
eli saksanpystykorva

Nyt
kysytään
koirilta

Tonttu

(Wekku vom Altdeutschen Eck),
5 v, pitkäkarvainen saksanpaimenkoira

Tiuku

7

(Gift of
fortun Epocha),
1 v, kiinanharjakoira

1 Peltoaukea
hautausmaan vieressä, porraskalliot sekä metsä
kodin ja kallioiden välissä.
2 Kaiken mahdollisen tonkiminen.
3 Painia veljeni Kenain kanssa.
4 Kun lempi-ihmiseni Eeli-poika lähtee
pois kotoa. Silloin levitän kaikki pehmolelut
ja vaatteet ympäriinsä, ja maistelen hänen
legojansa.
5 Kaikkea pitää vähän maistella.

Pihlajamäen koirilla ja heidän palvelijoillaan on tuore Facebook-ryhmä ”Pihlajamäen koirakaverit”. Tervetuloa mukaan sopimaan koiratreffejä!
Kuva: Päivi Seikkula

Liikkumaan
yhdessä

Iltakoulussa oli mukana
myös Pihlajamäki-seura,
jonka pallonheittopisteellä oli
jatkuva jono.

Lähiöliikunnalla on
myös maksuttomia retkiä
ja tunteja. Tässä muutama
vinkki.
Koko ohjelman voit noutaa
Pihlajamäen lähiöasemalta
tai lukea verkosta osoitteessa
www.hel.fi/lahioliikunta.
Pyöräretket
– rauhallista pyöräilyä
ma 23.5. Arboretum,
Lammassaari jne., kesto 3 h.
ma 6.6. Rodopuisto, kesto 4 h
lähtö Pihlajamäen
lähiöasemalta klo 9.30
(Liusketie 3).
Kimppakävely
– hidasvauhtinen oma
toimiryhmä
tiistaisin klo 10 lähtö
Pihlajamäen nuorisotalolta
(Moreenitie 2).
Petankki
– omatoimiryhmä
maanantaisin 9.5.–26.9.
Maasälvän leikkipuistossa
(Maasälväntie 3) klo 12-13
Puistojumppa
– oma jumppa-alusta
mukaan
torstaisin 2.6.–25.8. (ei 23.6.)
Pihlajamäen nuorisopuistossa
(Jengipolku 8) klo 18–18.50

Vitoset Iltakoulussa
Huumaava meteli ja liki sata viidesluokkalaista täytti
Helsingin Uuden yhteiskoulun kuumana toukokuun iltana
koulun 7.- ja 8.-luokkalaisten järjestämässä Iltakoulussa.

Oppilaat olivat suunnitelleet
ja toteuttaneet tapahtuman,
jossa oli viisitoista erilaista rastia sisällä ja ulkona. Lopputuloksena koulu oli kuin kuhiseva
tori – pelejä, kilpailuja, elokuvia,
ratoja, piirtämistä, palloilua ja
tietysti kahvila.
– Tää on ollut tosi hauska. Mun
lemppari oli musavisa, Pihlajamäen ala-asteen 5 A-luokkalainen Mirka Pitkänen kertoo.
– Paras piste oli koris, kommentoi vohvelista nautiskeleva luokkakaveri Cerine Hamici.

Parin tunnin aikana Pihlaja- viisti osa Pihlajamäkeä - edistää
mäen ja Pihlajiston ala-asteen yhteisöllisyyttä ja tehdä yhteisviidesluokkalaiset tutustuivat työtä, kasvatusohjaaja Johanna
tulevan yläasteensa tiloihin ja Saarinen yhteiskoulusta sanoo.
tunnelmaan.
Iltakoulu järjestettiin nyt kuu– Haluamme nostaa esiin oppi- detta kertaa. Uusi yhteiskoulu
laiden osaamista ja luovuutta osallistui Iltakoulu-ideallaan
sekä antaa heille kokemuksen 100 Koulua -hankkeeseen, jossa
ison projektin tekemisestä etsitään koulua uudistavia innoalusta loppuun. Mutta halu- vaatioita eri puolilta maailmaa.
Päivi Seikkula
amme kouluna myös olla tii-

Kuva-arvoitus Vastaa

ja
voita!

Mikä ja missä?

Lähetä vastauksesi 10.6. mennessä
yksityisviestinä Pihlajamäki-seuran Facebook-sivulta
www.facebook.com/pihlajamakiseura tai sähköpostitse
pihlajamakiseura@gmail.com.
Oikea vastaus paljastetaan seuran Facebook-sivulla
lauantaina 11.6. Kaikkien oikein vastanneiden kesken
arvotaan kolme uutta Pihlajamäki-paitaa. Otamme
voittajiin henkilökohtaisesti yhteyttä.
P.S. Pihlajamäki-seuran Facebook-sivulla ilmestyy

kuva-arvoitus jatkossa joka kuukausi

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 040-508 1012


tarjoaa taloushallinnon palveluita
yrityksille, yhteisöille ja taloyhtiöille.

IN
PEHMEIN ASKEL
KOHTI KESÄÄ!!

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

TULE KÄYMÄÄN
Eskolantie 12–14, 00720 Hki

Ajanvaraukset: 050 4070 003
Ma
suljettu
Ti–pe klo 10–18
La
klo 9–15
Kesälauantaisin auki vain sop. muk.

www.pallopaa.net
facebook.com/pallopaapihlis

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

Ammattitaitoista hiuspalvelua
arkeen ja juhlaan koko perheelle
Pihlajamäen ostarilla

VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA:
TERVETULOA PALVELTAVAKSI!
Puh. 020 734 8410
Mephisto Shop Helsinki
Annankatu 34A, 00100 Helsinki
Palvelemme ark. 10–18, la 10–16
www.mephistoshophki.com

Kaikki muotovaahdot

10€/kpl
(norm. 12,90-16,90€) Voimassa 29.7.2016 asti
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Kaikille avointa asukastoimintaa Pihliksessä

VIIKKOOHJELMA

Cross-Cultural Cafe

Maanantai
klo 10–11
Jälkiviisaat, keskustelua
ajankohtaisista aiheista
klo 13
Pihapelejä Maasälvän
puistossa (säävaraus)
klo 16.30–18.30

During May a new CrossCultural Cafe will launch at
Pihlajamäen Lähiöasema. The
founders Eeva and Marjut
answered a few questions for
us and told a little more about
the whole concept.

Pihliksen lauluryhmä

Tiistai
klo 12–15

Lasten ATK. Tule tekemään
myös läksyt!
Keskusteluryhmät

Pihlajamäen nuorisotalolla
(Moreenitie 2):
klo 11–12 Englannin kielen
keskusteluryhmä, vetäjänä
Tuula Aiso,
klo 13–14 Ruotsin kielen
keskusteluryhmä, vetäjänä
Tuula Aiso
Keskiviikko
klo 9–
Leivänjako

(saanti- ja kuljetusvarauksella)
klo 17–19
NA Pihlis kokoontuu

Torstai
klo 10.30–11.30
Karaoke

klo 12–14

Kädentaitoja vaihtuvalla

teemalla
klo 13–14

Kirjallisuuspiiri, joka
kuukauden ensimmäinen
torstai

Perjantai
klo 12–13.15
Bingo!
klo 12–15
Kuvataidekerho

u Tell us a bit about yourselves and
why you’re organizing the crosscultural cafe?
We are social services students Eeva
Oksa and Satu Punju and community
educator student Marjut Viitala. The
purpose of the cafe is to bring people
together, get to know different cultures
and habits and inspire people to plan
and establish new cross-cultural ways
to share knowledge and talents.
u What is the cross-cultural cafe?
We are going to ask people about
their needs and interest for the crosscultural cafe, and people can bring their
ideas and vision on how the new cafe
should function. There are three planning meetings in May at Pihlajamäen
lähiöasema.
u Who you want to participate at
your cafe?
Everyone who is interested: youngsters, adults, students and seniors. There
are no language requirements and no
skills needed.

Pihlajamäen Lähiöasema

Marjut Viitala ja Eeva Oksa

Monikulttuurinen
kahvila aloittaa Pihlajamäen
Lähiöasemalla.
Kahvilan starttaajina ovat sosiaalityön
opiskelijat Eeva Oksa ja Satu Punju
sekä yhteisöpedagogiopiskelija Marjut
Viitala. He toivottavat tervetulleiksi
kaikki erilaisista taustoista ja kult
tuureista tulevat ihmiset kielitaitoon
katsomatta.

Lähiöasema
on
kesälomalla
pe 24.6.–ma 8.8.
klo 12.00

Liusketie 3 A
00710 Helsinki
Avoinna:

ma 10–16, ti–to 9–16,
pe 9–15

Tilavaraukset ja lisätietoja:

09 3104 1010

Aluetyöntekijä

ATK-tuki
Lähiöaseman ATK-vastaavat

auttavat kaiken ikäisiä
oppimaan tietokoneiden
käytön alkeet ja opastavat
vaativissakin tehtävissä.

Lähikseltä saat avustusta arki
päivisin, oli ongelmasi sitten
verkkopankin käyttö tai kuvan
editoiminen. Puhdistamme ja
uudelleenasennamme myös
vanhat kannettavat, tuo siis
koneesi näytille.
ATK-tuki tekee myös koti
käyntejä. Palvelu on tarkoi
tettu ensisijaisesti liikunta
rajoitteisille ja ikäihmisille.
Kysy lisää numerosta
09 3104 1010.

Kuva Tuomas Koskivirta

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

Pihlajamäen Lähiöasema -sivu
Päätoimittaja
Mia Kaajakari
Toimittaja
Henna Nieminen

Lähiöaseman palvelut
Cafe Lähiö on avoinna aina Lähiksen

aukioloaikoina. Tarjolla on edulliset
kahvit ja lämpimäiset mukavassa
seurassa.
Käytettävänä on tietokoneita,
ilmainen wifi-yhteys, sekä
tietokoneen käytön opastusta.
Kopiointi-, tulostus- ja faksipalvelu
pientä maksua vastaan.
Musiikkihuoneessa on
kosketinsoittimet ja kitaroita.
Mahdollisuus saada myös soittoja musiikkiteorianopetusta! Tule

juttelemaan musiikkiohjaaja-Juuson
kanssa.
Asiakkaiden käytössä on

ompelukoneita ja saumuri: ota omat
langat mukaan ja tule ompelemaan.
Teitä avustaa ammattiompelija talon
aukioloaikoina.
Lähiöaseman voi varata

ilta- ja viikonloppukäyttöön esim.
perhejuhliin tai taloyhtiön kokouksiin.
Kysy vapaista ajoista ja tilavuokrista
kahvion puhelinnumerosta
09 3104 1010.

Planning meetings / Suunnittelukokoontumiset:
Pihlajamäen lähiöasema (Liusketie 3 A)
Tuesdays / Tiistaisin 17.5., 24.5. & 31.5. at / kello 17.30–19.00.

Welcome! Tervetuloa!
www.facebook.com/
monikulttuurinenkahvila

Ensimmäisillä suunnittelukerroilla he
haluavat kuulla kaikkien ideoita ja kehittää kahvilaa kaikkia palvelevaksi
kokonaisuudeksi.

