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Kyläjuhla kaikille!

Lauantaina 5.9.

Bluesia, humppaa, jatsia. Kahviloita, karaokea, katuruokaa.
Kirppiksiä, korista, käsitöitä. Laulua, luomua, luontoa. Tanssia,
tempauksia, teatteria. Baareja ja bändejä. Alpakoita ja
näköaloja. Aamusta yöhön. Lauantaina 5.9. Pihlajamäki on
taas kerran yksi iso happening. Kaikki tervetuloa!

Livemusaa
Maasälvän leikkipuisto

klo 10–13 Vilttikirpputori ja kahvila
klo 11–11.45. ”Puistokabaree”, teatteria koko

perheelle. Vapaa pääsy.
klo 11–13 Hyvän mielen alpakat (puisto leikkipuiston
edessä)

Pihlajamäen tori

klo 11–15 Maatilatorilta lähi- ja luomuruokaa.
Katuruokaa ja kahviloita. Partioteltta ja leirinuotio.
Kasvomaalausta ja asfalttipiirustusta. Mobosuunnistus. Kirjasto.
klo 14–15.30 Pihlajamäki-kävely ”Luontoa ja
historiaa”, lähtö torilta

Puistokabaree!
Kuka on jyrsinyt koristeomenapuun kuoliaaksi? Entä kuka
kakkasi kukkapenkkiin? Tervetuloa musiikilliselle seikkailulle
Helsingin puistoihin ja kaduille. Kaupunkiluonto saattaa
vaikuttaa kesytetyltä, mutta samaan aikaan maan alla
tapahtuu kummia.

Helena Lindgren Band tuo tuoreita
terveisiä Seinäjoen Tangomarkkinoilta
Ravintola Rallin stagelle kello 19. Helenan
bändissä soittavat Olle Ekman, Antti Puska ja
Häkä Virtanen.
Naapuriravintolassa U2 juurimusiikkia
tarjoilee Neimo Blues Band eli Mikko
Neimo, Sami Nieminen & Kirill Shapochkin
klo 19 ja 21.

Maasälvän leikkipuisto 5.9. kello 11.
Kesto 45 min, ikäsuositus 5 v. Vapaa pääsy.

Nuorisotalo

klo 11–15 Katukorista, pomppulinna, dj, kahvila

Ostoskeskus

klo 11–15 Käsityökulma. Cafe Lähiö. Vohveleita.
Kirpputori – tule myymään ja ostamaan.
klo 12–14 Wiipurin Puhallinorkesteri: valssia,
humppaa, foxia, …
Liikkeissä tarjouksia ja tarjottavaa.

Graniittitie 7

klo 13–15 Kattoterassi auki yleisölle.

Ravintolat

klo 19 Helena Lindgren Band. Ravintola Ralli
klo 19 ja 21 Neimo Blues Band. Bar U2

Koko ohjelma osoitteissa:
www.pihlajamaki.info
Facebookissa "Pihliksen kyläfestari 2015"

Kyläjuhlan koordinoi Pihlajamäki-seura.

Maatilatorilta
luomuruokaa
Pihlajamäessa on myös
toritunnelmaa! Kyläjuhlan maatilatorilla on tarjolla monenlaista lähi- ja
luomuruokaa tuottajilta suoraan
kuluttajille – on luomulihaa, marjoja,
yrttejä, juureksia, säilykkeitä ja herkkuja.
Tervetuloa ostoksille!

Uusia
Pihlajamäki-paitoja
Pihlajamäkisen graafikon Sanna Ijäksen suunnittelema
tyylitelty pihlajanmarja koristaa uusia Pihlajamäki-paitoja.

Tyylikkäät, joustavat puuvillapaidat tulevat sopivasti myyntiin 5.9.
kyläjuhlaan ja niitä voi ostaa 15 euron hintaan Pihlajamäkiseuran kojulta. Tarkkasilmäinen katsoja löytää Ijäksen
suunnittelemia Pihlajamäkitunnuksia myös toisen pihlajamäkisen
graafikon, Milja Parviaisen,
Kyllä nyt kelpaa,
suunnittelemasta We Pihlis
kun on näin komeat
-kyläjuhlajulisteesta.
Pihlis-tunnukset!

Kyläjuhlan tekevät: Pihlajamäen asukkaat, Aurinkola, Graniittie 7, Helsingin kulttuurikeskus, HUYK:n kuvataidelinja, Maja Coffee Roastery, MLL Pihlajamäki, Musiikkiteatteri Kapsäkki,
Lähiöprojekti, Pallopää, Partiolippukunta Aarnivalkeat, Pihlajamäen nuorisotalo, Pihlajamäen kirkko, Pihlajamäen lähiöasema, Pihlajamäen S-market, Pihlajamäki-Pihlajiston eläkeläiset,
Pihlajamäki-seura, PK-35 Rasti-Jyry, Ravintola Kipakki, Ravintola Ralli, Ravintola U2, Tukiyhdistys PIHLA, Viikin kirjasto.
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MLL Pihlajamäen paikallisyhdistyksen toimintaa syksyllä 2015

Pääkirjoitus

Perhekahvilat

u Leikkipuisto Maasälvässä
keskiviikkoisin klo 10–12
(2.9. alkaen).
u Leikkipuisto Salpausselän
tiloissa joka toinen perjantai
klo 10.00–11.30 (28.8. alkaen).

Historiaa, tätä päivää ja
tulevaisuutta

Kirppari

Eero Helkkulan kirjoitus Pihlajamäessä ilmestyneistä lehdistä
on odottanut julkaisuvuoroaan jo muutaman lehden verran.
Aikaisemmin lehti on tullut täyteen ilman tätä melko pitkää
juttua. Tässä jutussa kerrotaan ja kerrataan myös melko paljon niin Pihlajamäen kuin myös Pihlajamäki-seuran historiaa.
Niin kaupunginosa kuin seurakin on jo täyttänyt 50 vuotta,
joten mennyttä on jo aikaisemminkin muisteltu. Mutta juttu
on hyvä kertaus ja kokonaiskuva.
Toinen historiaan liittyvä juttu on 80 vuotta täyttävän Viipurin Pallokerhon eli nykyisen PK-35:n historiikki. Tähän
lehteen sitä on lyhennetty niin, että mm. alkuaikojen nimiä
ja tapahtumia on karsittu pois. On karsittu myös muita urheilulajea kuin jalkapalloa, johon paikallinen urheiluseuramme on nyt keskittynyt.
PK-35:n historiikissa sivutaan jonkin verran myös Suomen
ja jalkapalloilun historiaa. Juttua oli vaikea karsia lehteen mahtuvaksi, koska niin mielenkiintoinen ViPK ja PK-35:n taival on
ollut. Halusin säilyttää jonkinlaisen kokonaiskuvan, mutta pian ilmestyvästä Mitri Pakkasen kirjoittamasta kirjasta jokainen
voi lukea sen kokonaan – toki siinäkin on vain osa historiasta.
PK-35:lle on ollut tärkeää säilyttää juurensa, nähdä kunkin hetken realiteetit ja katsoa tulevaisuuteen ja sen mahdollisuuksiiin. Aina on täytynyt tehdä työtä tulevaisuuden
rakentamiseksi.

Lastenvaate ja -tarvikekirppu
tori pidetään su 4.10. klo 10-13,
Pihlajiston ala-asteella.

Muskarit

Muskarit järjestetään tiistaisin 8.9. alkaen Pihlajiston Mestalla,
Salpausseläntie 14. Kerho kokoontuu syksyn aikana 12 kertaa
(ei viikolla 42).
Ryhmät: vauvat (alle 1-vuotiaat) klo 16.15–16.45, sisarusryhmä
klo 16.55–17.25, 1–2 -vuotiaat klo 17.30–18.00, 3–5 -vuotiaat klo
18.05–18.35 (lapset jäävät ryhmään ilman aikuista). Lopullinen ryhmäjako
toteutetaan ilmoittautuneiden perusteella. Yhteen ryhmään mahtuu
8 lasta. Varustukseksi riittävät isommille tossut ja vauvoille mukava
makoilualusta. Kerhon hinta 55 e jäsenet / 65 e ei-jäsenet,
sisarusalennus -50 %. Ilmoittautumiset viimeistään 6.9. mennessä
nettisivujemme lomakkeella.

Syksyn 2015 kokoukset

• ti 8.9. klo 17.30 lp Salpausselkä • ke 7.10. klo 17.30 lp Maasälpä • to 12.11. klo 17.30 lp Salpausselkä
• ma 30.11. klo 17.30 paikka avoin – Syyskokous.
Vuoden 2015 kokousaikataulun löydät kätevästi netistä http://pihlajamaki.mll.fi/kokoukset.
Kokoukset ovat kaikille avoimia ja kaikki ovat niihin tervetulleita (myös lapset).

Kuvat: Jenni Turunen

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden
päätoimittaja

P.S. PK-35:n kunniapuheenjohtajan Martti Karjalaisen
haastattelu Pihlajamäen
lähiölehdessä löytyy
www.pihlajamaki.info > Pihlajamäen lähiölehti > 3/2010.

Kuva: Göran Nyholm

Tänä päivänä on ilahduttavaa, että on löytynyt niin monia
tahoja, jotka ovat rakentaneet tämän syksyn We love Pihlis
-päivää. H-hetki on la 5.9.
Ja on ilahtuttavaa, että PK-35, niin moni yhdistys ja viranomainen tekee Pihlajamäessä työtä lasten ja nuorten parissa,
sillä etenkin heihin satsaamalla luomme tulevaisuutta.
On hyvä aina välillä niin yksilöinä , yhteisöinä kuin kansakuntanakin katsoa taakse ja oppia historiasta. On myös hyvä,
että osaa elää tätä päivää samalla kun suunnittelee ja rakentaa tulevaisuutta.
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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
Toimittaja
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
Aurora Reunanen, 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

3C-luokan Jesse, Joni, Enja, Pinja ja Eveliina välitunnilla.

Koulutyö alkoi
remontin keskellä
Pihlajamäen ala-asteen
kouluvuosi pyörähti
käyntiin keskiviikkona
12.8. Keväällä 50-vuotisjuhliaan viettänyt
koulurakennus on
huppujen peitossa, ja
laaja peruskorjaus on
käynnissä.
Ensimmäiset ja toiset luokat
opiskelevat edelleen vanhassa
koulussa, isommat oppilaat työskentelevät pihalle rakennetuissa
parakeissa ja Pihlajiston ala-asteelta lainatuissa tiloissa.
Oppilaat viihtyvät parakkiluokissa hyvin.
– Parasta on se, että luokassa
on raikas ilma, kertovat 3C-luokan oppilaat Pinja, Eveliina, Joni, Jesse ja Enja. Myös pitkät välitunnit Nuorisopuistossa ovat las-

Pihlajamäen ala-asteen remontti kestää vuoteen 2017 saakka.

ten mieleen, vaikka suosituimpiin laitteisiin onkin pitkät jonot.
– Remontti on meille turvallisen seikkailun aikaa, kertoo koulun rehtori Susanna Saari.

– Koulumme panostaa kaikin tavoin
siihen, että oppilaat saavat opiskella
turvallisessa ympäristössä remontista
huolimatta.
Teksti: Jenni Turunen
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Asukasilta nuorisotalolla
ke 16.9. klo 17
Avoimet ovet kaikille.

Keskusteltavia teemoja illassa:
u Kuinka nuorisotalon tiloja voisi
hyödyntää asukkaiden omassa käytössä.
u Mitä palveluja tai asioita alueelle
tarvitaan, mistä Nuorisoasiainkeskus voisi
viedä viestiä eteenpäin ja laittaa asioita
vireille.
u Yleistä keskustelua Pihlajamäen
asioista.
Facebookissa voi käydä laittamassa ennakkokysymyksiä. Löytyy hakemalla: Pihlajamäen nuorisotalon asukasilta 2015.

Pelihuone ja
koulutusta Nutalla

Leikkipuisto Salpausselkä juhlii
ti 8.9.

Alueen nuoret aikuiset ovat ryhtyneet
yhdistystoimintaan ja tarjoavat
pelitoimintaa syksystä eteenpäin
nuorisotalon tiloissa kaikille asiasta
kiinnostuneille.

Leikkipuisto Salpausselän odotettu piharemontti on nyt
valmistunut ja puisto aukesi
taas asiakkaiden
käyttöön 10.8.

Tietokonehuoneessa tullaan pelitoiminnan
lisäksi järjestämään syksyn mittaan muun
muassa tietokoneen käyttökoulutusta
ikäihmisille sekä "Tiedä, mitä lapsesi tekee
verkossa" -tyyppistä koulutusta alueen
vanhemmille.
Huoneeseen järjestetään avoimet ovet
loppuvuoden aikana. Tästä tiedotetaan
myöhemmin.

Tommi Ripatti

Teksti: Tommi Ripatti

Vertaisohjaajatoiminta
Vastaava nuoriso-ohjaaja
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Kuva: Tuuli Huuskonen

Vietämme puiston
50-vuotisjuhlia ja uuden
pihan avajaisia ti 8.9.
klo 10–12. Ohjelmassa
on muun muassa Huutsi
Kuutsi -duo ja Staran
työkone-esittely ja
Viikingin vierailu.
Iltapäivällä juhlimme
koululaisten kanssa.
Tervetuloa juhlimaan
kanssamme!
Leikkipuisto Salpausselän piha sai uuden ilmeen.

Pihlajamäessä ilmestyneiden lehtien vaiheita
Pihlajamäki-seura on hoitanut paikallisista asioista tiedottamista muun muassa kolmen eri lehden välityksellä:
Pihlajamäki-lehti, Pihlajanlehti ja tämä kädessäsi oleva Pihlajamäen lähiölehti.
Kuva: Vesa Koskela

Pihlajamäen kerrostaloalue

rakennettiin nopeassa tahdissa parin vuoden aikana. Vuonna
1964 siellä asui jo 8 000 henkilöä.
He olivat pääasiassa nuoria lapsiperheitä, kuten aravasäännöt
edellyttivät. Palvelut puuttuivat
kuitenkin vielä lähes täysin. Oli
aika perustaa Pihlajamäki-seura asukkaita palvelemaan. Niin
tapahtui 12. tammikuuta 1964.
Lähiömme asioita alettiin heti ajaa vauhdikkaasti muun muassa toimikuntia eri tarkoituksiin
perustamalla. Tässä keskitymme
lehtitoimikuntaan ja lehden alkuvaiheisiin.
Toimituksellista taustaa

Ensimmäinen lehti, Pihlajamäki, oli A5-kokoinen, seuraavat
lehdet ovatkin olleet sitten tabloid-kokoa.

Edelleen lehden ensimmäinen
edustivat toimikunnassa Eila numero kertoi, kuinka seura kiiNiiranen ja allekirjoittanut. Erk- rehti kansakoulun rakentamiski Honkavaara puolestaan tun- ta. Sen kuitenkin todettiin viisi ilmoitushankinnan saloja. Toi- västyvän ja valmistumisen siirmikuntaa täydennettiin Erik La- tyvän vuoteen 1965. Koululaisgerströmillä, joka edusti ta- ten kerrottiin joutuvan syksyllä
loushallinnon asiantuntemus- matkaamaan alueen ulkopuota. Päätoimittajaksi valittiin Olli lelle tai tyytymään seurakunnan
Sadeoja. Hän oli tuossa toimessa tarjoamiin tilapäistiloihin Pihlaaina vuoteen 1971, kunnes hän jamäessä. Pihlajamäkeläiset temuutti pois Pihlajamäestä. Pää- kivät talkoilla oikopolkua Maltoimittajan tehtävä siirtyi Ritva milla sijainneeseen LatokartaHonkavaaralle. Sitä ennen hän nontien kouluun.
oli hoitanut lehden ilmoitushankintaa ja lehden työstäminen Yksityinen bussilinja
painatuskuntoon oli monesti ta- Suunnitelmat antaa kaupunpahtunut Honkavaarojen luona. gin hoitama Pihlajamäen bussilinja 62 yksityiselle HelsinkiMaaseutu-Liikenteelle puhutPihlajamäki-lehti
tivat yhteistariffiin siirtymisen
Ensimmäinen Pihlajamäki-lehti yhteydessä. Pihlajamäki-seuilmestyi jo 7.4.1964 eli alle kol- ra vaati, että siirto-oikeudet on
me kuukautta seuran perusta- ainakin heti turvattava Pihlajamisen jälkeen. Lehdellä oli pal- mäen asukkaille. Lehden toisesjon kerrottavaa seuran alkutai- sa numerossa kerrottiin asiasta
paleelta ja Pihlajamäen tulevai- lisää ja todettiin siirto-oikeuksuudestakin.
sien saannin ilmeisesti viivästyEtusivun juttu näet kertoi, vän jossain määrin pihlajamäettä Pihlajamäentien ja Mal- keläisten maksamana hintana
min hautausmaan välisen alu- yhteistariffiin siirtymisen maheen asemakaava oli valmistunut. dollistamisesta.
Tuolle 15,4 hehtaarin alueelle arRunsaasti nuoria oli ollut hiihvioitiin muuttavan 1500 asukas- tokurssella Pihlajamäessä talvelta. Vuotta myöhemmin asema- la 1964 ja urheilukenttää oli kiikaavan saaneelle koilliselle 107 rehditty kaupungille lähetetyssä
hehtaarin alueelle kaavailtiin kirjelmässä. Seurakunnalla ker1700 asuntoa.
rottiin olevan paljon toimintaa

Pihlajamäessä. Seuran luonnonsuojelutoimikunta kehotti pihlajamäkeläisiä lisäämään alueensa viihtyisyyttä välttämällä
luonnon turmelemista. Seuran
naistoimikunta järjesti voileipä- Eero Helkkula on kirjoittanut Pihlajamäessä ilmestyviin lehtiin jo yli 50 vuoden ajan. Eero teki
kursseja. Pihlajamäen Lions-klu- myös leipätyönsä lehtien parissa ja jäi aikoinaan eläkkeelle Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimitbi perustettiin. Martat ja partio- tajan tehtävästä.
laiset toimivat.

Kansanjuhla ja karavaanilla

Kaivopuistoon

Kansanjuhla päätettiin järjestää
Pihlajamäessä ja juhla toteutuikin helatorstaina 1965 suurella
menestyksellä Uutelan aukiolla
Maasälväntien varrella tuhatlukuisen yleisön ollessa mukana.
Jo lehden ensimmäinen numero kertoi edelleen, että Pihlajamäki-seura oli mukana kaupunginosaseurojen yhteistyösuunnitelmassa. Kaivopuistossa
vietettiinkin yhteisesti ”Helsinki hauskemmaksi” -juhla. Sinne
pihlajamäkeläiset ajoivat kuormurikaravaanissa, jonka Helsinki-Maaseutu-Liikenne tarjosi.
Seuran aktiiviset naiset myivät
tuossa tilaisuudessa lähes puoli
tonnia makkaraa.
Ykkösnumero kertoi senkin,
että oppikouluhanke oli jo hyvällä alulla ja toimiluvan saantiin oikeuttavasta 30 000 markan summasta oli Pihlajamäessä
kerätty eri tavoin jo noin puolet.
Kolmannessa numerossa saatet-

tiin jo kertoa, että Uusi Yhteiskoulu rakentaa Pihlajamäkeen.

Kävelykilpa
Terveiden elämäntapojen edistämisvuoteen liittyen puotilalaiset haastoivat pihlajamäkeläiset kävelykilpaan jo ykkösnumeron mukaan. Seuraavassa
numerossa kerrottiin suurrynnistyksestä lisää. Helluntaipyhiin mennessä 1497 pihlajamäkeläistä naista ja 1430 miestä
oli kävellyt osuutensa. Osanottajat saivat ostaa pennin hintaisen ”matkalipun” Rautakirjasta.

Pihlajanlehti
Pihlajamäki-lehden seuraaja
oli Pihlajanlehti, jonka päätoimittaja oli yleensä Pihlajamäkiseuran puheenjohtaja, muun
muassa Ulla Welin ja Tapani
Puska. Lehden toimittamisessa ja rahoituksessa oli mukana
Pihlajamäen Lions-klubi vuodesta 1986 vuoteen 2006.

Viikinmäessä sijainneen ampumaradan tilalle päätettiin rakentaa suuri jäteveden keskuspuhdistamo ja 3000 asukkaan
uusi Viikinmäen lähiö.
HUYK:n uusi auditoriorakennus valmistui. Läpiajoliikenne
Pihlajamäen läpi kehä ykköselle aiheutti huolta. Koko perheen
vuosittaisista talvipäivistä kerrottiin. Nuorisotilat päätettiin
rakentaa. Valmista tuli vuosituhannen vaihteessa. Silloin saatiin Pihlajamäkeen myös lähiöasema.
Pihlajamäki-seuran johtokunta kokoontui kirjastossa ja seuran vuosikokous kahvila Kivitaskussa. Myöhemmin kirjasto siirtyi Viikkiin ja Kivitaskun tilat SMarketille. Kauppakuolema on
iskenyt ja viimeinenkin pankkikonttori on nyt menetetty.

Pihlajamäen lähiölehti

Vuodesta 2007 lehti on ilmestynyt yleensä kolme kertaa

vuodessa koillis-helsinkiläisen
paikallislehden liitteenä Pihlajamäen lähiölehti -nimisenä.
Lehden päätoimittajana on koko ajan ollut Vesa Koskela, joka
toimi pitkään myös Pihlajamäki-seuran puheenjohtajana.
Vuosina 1992 ja 1993 löydetyt hiidenkirnut saivat v. 2010 nimet Aarnipata ja Rauninmalja.
Pihlajamäen suojelukaava sai
lainvoiman samana vuonna ja
Pihlajamäen kotikaupunkipolku
syntyi v. 2011.
Pitkään odotettu uimahallihanke kaatui ja asemakaava kertoi tontille tulevan asuntoja.
Ostoskeskuksen laajennushanke on ollut vireillä kauan.
Pihlajamäki-seura sekä monet muut yhdistykset ja yhteisöt ovat juhlineet 50-vuotista
taivaltaan.
Pihlajamäen lähiöaseman tulevaisuus on uhanalainen.
Teksti:Eero Helkkula
Kuvat: Vesa Koskela
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TARJOUKSET
PIHLAJAMÄEN APTEEKISTA!

Aqualan L
–perusvoide
200 g

7,20

We love Pihlispäivänä
ILMAINEN
VERENPAINEEN
MITTAUS
klo 10–14!

Tuotetarjous voimassa la 5.9
Meiltä Bonusta S-Etukortilla itsehoito-ostoksista.
Ei koske lääkkeitä.

Pihlajamäen ostoskeskus , Meripihkatie 3, 00710 Helsinki
www.pihlajamaenapteekki.fi

Palvelemme ma–pe 8.00–18.30 ja la 9–14

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

SUUN
TERVEYSPAKETTI
110 € (1H)

TARJO
U
VOIMA S
RAJOIT SSA
ETU
AJAN! N

hammastarkastus • röntgenkuvat
hammaskivenpoisto• värjäymien
poisto• kiillotus• ﬂuoraus
HAMMASLÄÄKÄRIT

Lana Partonen
Martin Lemmini
ERIKOISHAMMASTEKNIIKKO

Ilkka Garaisi

HAMPAIDEN PAIKKAUS
TERVEYSKESKUKSEN
HINNOILLA!
UUSISTA PROTEESEISTA
100 € ALENNUS
Hoidamme palveluseteliasiakkaita.
Palvelemme myös venäjäksi
ja viroksi.


Ammattitaitoista hiuspalvelua
arkeen ja juhlaan koko perheelle
Pihlajamäen ostarilla
Ajanvaraukset: 050 4070 003
Ma
Ti–pe
La

suljettu
klo 10–18
klo 9–15

www.pallopaa.net
facebook.com/pallopaapihlis
VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA:
BC Bonacure shampoo ja hoitoaine
250/200 ml yhteishintaan

10€
(norm. hinta 25,80€) Voimassa 29.10.2015 asti

Otteita ViPK:n ja PK-35:n
painottuen alkuun ja Pihl
Alkuvuodet Viipurissa: Ravintola Funkis, Viipuri, 19. syyskuuta 1935. Tyylikkään rakennuksen sivuhuoneeseen on
kokoontunut 36 nuorta urheilun ystävää, jotka ovat kotoisin pääasiassa Kelkkalan ja Rosuvoin alueilta. Tapaamisen
syy on kaikille selvä: kaupunkiin on tarkoitus perustaa uusi palloiluseura. Kokous etenee suunnitelmien mukaan.
Illan päättyessä on syntynyt Viipurin Pallokerho eli ViPK.

S

euran ohjelmaan kuuluvat jalka- essä seurassa aletaan pelata myös maa- den mukaan ja toimivat Helsingin eri kaupallo, käsipallo ja jääpallo. Jäsen- hockeyta.
punginosissa. Ensimmäisen kauden sarmaksu on alle 18-vuotiailta viisi
jaan osallistuvat Uruguay (Kallio), Ranska
markkaa, yli 18-vuotiailta kymp(Töölö), Argentiina (Pohjois-Haaga), Italia
pi, sekä sisäänkirjoitusmaksu viisi mark- 50-luvun lasku ja nousu
(Pakila) sekä Brasilia (Pakila).
kaa. ViPK:n jalkapalloilijat alkavat pela- 1950-luvun ehdittyä puoliväliin PK-35
ta ottelunsa isoruutuisissa punamustis- elää vaikeita aikoja. Pulaa on niin toimisa pelipaidoissa ja kotipelinsä Papulan henkilöistä, pelaajista, valmentajista kuin Koti Pihlajamäestä
pallokentällä. Seuran nimestä käytetään rahasta. Viipurin aikaiset jäsenet ja taus- Eletään 1960-luvun puoliväliä, kun PKtavaikuttajat ovat käyneet vähiin, joten 35:n toiminta alkaa keskittyä yhä tiiviimmyös muotoja ViPK 35 ja ViPK-35
Vuonna 1939 sarjatasona on ensim- seuran puheenjohtaja Ahti Hartikainen min alati kasvavan Pihlajamäen alueelle.
mäistä kertaa Itäsarja, joka vastaa Suo- käy toiminnan mielekkyydestä ja tarpeel- Vakiintuminen Malmin kaupunginosan ja
lisuudesta kriittisen keskustelun tulevan Viikin peltojen välisen kallioisen maaston
men nykyistä Ykköstä.
Pallokerhon ensimmäinen kausi Itä- kunniapuheenjohtajan Martti Karjalai- ympärille rakentuvaan lähiöön on pitkälti Martti Karjalaisen ansiota. ”Pihlikseen”
sarjassa jää myös viimeiseksi, sillä syksyl- sen kanssa.
Koska Viipurin Pallokerho on kerran pe- muuttaneen Karjalaisen perheen poika
lä 1939 Suomen taivaalle kerääntyy sodan
synkkiä pilviä, kunnes marraskuun viimei- rustettu ja sen toimintaa Helsingissä jat- Esa voittaa vuonna 1966 jääpallossa Csenä päivänä maamme joutuu Neuvosto- kettu, punamustien alkuperäinen hen- juniorien tekniikkamestaruuden, ja Jorma
liiton hyökkäyksen kohteeksi ja mukaan ki halutaan yhä säilyttää. Eikä aikaakaan, Salonen heti seuraavana vuonna saman
kun PK-35:een alkaa palata seuran enti- ikäluokan vastaavaan kilpailun.
toiseen maailmansotaan.
1960-luvun loppu ja 70-luvun alku ovat
Viipurin Pallokerhon vireästi alkanut siä junioripelaajia, mikä on tärkeimpiä syiPK-35:ssä muutenkin kasvun ja menestyktaival päättyy, tai ainakin keskeytyy –vain tä toiminnan aktiiviseen jatkumiseen.
Pallokerhon kotikaupunginosaksi on sen aikaa. Niin jalka- ja jääpalloilijat kuin
neljän toimintavuoden jälkeen. Edessä on
vakiintunut Kallio, mutta vuosikymmenen maahockeyjoukkue menestyvät lupaavaskovia aikoja.
ti pelaamillaan sarjatasoilla.
loppupuolella toiminSeuraan liittyy tasaisesti
ta leviää Pakilaan. KekUusi päivä koittaa
uusia jäseniä, ja Pihlajamäkonen on valittu SuoKun sodat on sodittu, suuri osa viipuri- men presidentiksi, ja
ki on vakiintunut punamus1960-luvun loppu
laisista lähtee etsimään uutta kotipaik- PK-35 alkaa taloutensa
tien viihtyisäksi kotipaikakja 70-luvun alku
kaa Helsingistä. Eletään syksyä 1947, kun kohentamiseksi myydä
si. Vuonna 1969 PK-35 valiovat PK-35:ssä
ajatus Pallokerhon toiminnan jatkami- joulukuusia.
taan Helsingin poikatoiminkasvun ja
sesta pääkaupungissa varsinaisesti syntakilpailussa piirin parhaaksi
1957 on punamusmenestyksen
tyy. Alustavat tunnustelut osoittavat, et- tille merkittävä vuosi:
jääpalloseuraksi. Euroopassa
aikaa.
tä kiinnostusta löytyy.
kuohuu, ja jalkapallon napMartti Karjalainen valiAktiivisimpia puuhamiehiä on Viipurin taan ensimmäisen kerpulasarjassa pelaa jo kymPallokerhon perustajajäseniin kuulunut ran seuran puheenjohmenen joukkuetta.
Unto Pirinen, joka kutsuu koolle Messu- tajaksi. Vielä tällöin ei
Punamustien kasvusta ja
hallissa 7. tammikuuta 1948 pidettävän tiedetä, että hän on tukehityksestä kertoo paljon,
valmistavan kokouksen. Punamustien toi- leva toimimaan tehtävässään yhtäjaksoi- että vuoden 1969 toimintakertomus käsitminnan jatkamisesta päättävä varsinainen sesti peräti 24 vuotta. Uuden johtokunnan tää 23 konekirjoitusliuskaa, kun niitä parikokous järjestetään Suomen Latu ry:n ti- tehtävänä on luoda toimintaedellytykset kymmentä vuotta aiemmin oli ollut eninloissa 23. tammikuuta, jolloin Pirinen va- uudelleen heränneelle seurahengelle. Jä- tään pari kolme.
litaan seuran puheenjohtajaksi.
Seuran 40-vuotisjuhla järjestetään
senmääräkin on jo ylittänyt 150:n rajan.
Koska Neuvostoliitto ei hyväksy, etToimintasuunnitelmassa PK-35:n pää- syyskuussa 1975 Karjalatalolla jokaisen
tä Suomessa käytetään rajan taakse jää- lajeiksi määritellään jalkapallo ja jääpallo. punamustien 21 jalkapallojoukkueesta
neiden paikkojen nimiä, ja koska maam- Koska perinteistä punamustaruutuista pe- pelattua ensin Pihlajamäen kentällä juhme poliittinen tilanne myötäilee suuren lipaitaa ei ole saatavilla, Karjalainen suun- laottelun. Edes miesten edustusjoukkueen
itänaapurin vaatimusta, myös ViPK:n nimi nittelee ja teettää helsinkiläisessä ompeli- putoaminen IV divisioonaan ei juuri latison muutettava. Pitkien keskustelujen jäl- mossa pelipaidat, joissa on punamusta V- ta synttäritunnelmaa.
keen Pallokerhon ja seuran alkuperäisen kuvio. Näin seuran kaikki joukkueet aleperustamisvuoden muodostama yhdis- taan tuntea yhtenäisestä peliasusta.
Kohti uutta vuosituhatta
telmäversio (Pallokerho-35) valitaan par1970-luvun loppupuolella PK-35:n naphaaksi nimivaihtoehdoksi.
pulasarjatoiminta jatkaa tasaisen varKäytännössä pakon sanelemaa nimen- Neljännesvuosisata täyteen
muutosta ei pidetä yksinomaan kielteise- Syyskuu 1960. Vuosikymmen on vaihtu- maa laajenemistaan. Vuoden 1977 sarnä asiana. Seurajohto toteaa realistisesti, nut, ja Pallokerho täyttää kunnioitetta- jaan osallistuu kuusitoista joukkuetta,
että jäsenistö joka tapauksessa muuttuu vat 25 vuotta. Seura osallistuu juhlavuo- joiden taustoista löytyy jo 26 innokasta
vähitellen yhä helsinkiläisemmäksi, joten tenaan jalkapallosarjoihin viiden joukku- valmentajaa. Kuin kiitokseksi tästä miesuusi nimi on sikälikin paikallaan. Oleellis- een voimin. Punamustissa pelaa lisäksi ten edustusjoukkue varmistaa seuraavan
ta on, että seuran perinteistä huolehditaan, kolme juniorien jääpallojoukkuetta, joi- kauden päätteeksi paluunsa III divisiooja että Viipurin Pallokerhon toimintaa yli- den pelaajiston parhaimmistoon lukeutu- naan.
1978 on seuralle muutenkin tärkeä vuopäätään jatketaan. Samalla punamustien va B-junnu Unto Kahilampi voittaa Suomen tekniikkamestaruuden.
si. Kun Argentiinassa pelataan MM-kisokilpailuohjelmaan lisätään lentopallo.
Jääpallo kehittyy hyvää vauhtia PK-35:n ja, punamustissa startataan tyttöfutis1940-luvun loppuvuosina eletään seuran uutta alkua vanhassa hengessä uu- toiseksi vahvaksi urheilumuodoksi, jonka toiminta. Tästä hetkestä, 12.6.1978 – PKdessa ympäristössä. Jalkapallojoukkueet toiminta keskittyy lähinnä Pakilan alueelle. 35:n pikkumimmien kokoonnuttua ensimVuonna 1961 käynnistyy PK-35:n mai- mäisen kerran Pihliksen kentälle – voi katosallistuvat piirisarjoihin sekä miesten tasolla että junioreissa. Kun vuosikymmen neikas nappulasarja, joka keskittyy alle soa alkavan punamustien hitaan nousun
on vaihtumassa, PK-35:n jäsenmäärä on kymmenvuotiaiden poikien jalkapalloon. yhdeksi Suomen parhaista tyttö- ja nais73. Ja Helsingin olympialaisten lähesty- Joukkueet nimetään perinteisten futismai- jalkapalloseuroista.
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seu rahistoriasta
hlajamäkeen
Miesfutiksen edustusjoukkue 15-vuotiaiden maajoukkuee- sä hän vastaa jo tässä vaiheesjatkaa koko 1980-luvun ajan seen, ja nuorista ikäluokista löy- sa joukkueen valmentamisesta.
hissiliikettään III ja IV divisioo- tyy useita lupaavia pelimiehen
Rautiaisen piiskaama ja Tarnan välillä ja käväisee vuosikym- alkuja. Pallokerhoa kahdeksan- mo Janhosen johtama nimekäs
menen lopulla jopa vitosdivaris- toista vuotta vanhempi Suomi edustusjoukkue nousee vauhdiksa. Samoina vuosina seuran jä- liittyy Euroopan unioniin.
kaasti Ykköseen ja voittaa syksyn
senmäärä kääntyy lievään lasKolmosessa pelaava edustus- 1997 kaksiosaisessa liigakarsinkuun. Vuoden 1981 luku on 448, joukkue kokee kaudella 1993 nassa TP-Seinäjoen. PK-35:n
kolme vuotta myöhemmin 429 merkittävän käänteen, kun pe- miesten jalkapallojoukkue nähja vuonna 1986 ainoastaan 386. laajauraansa lopetteleva ex- dään historian ensimmäistä kerHyviä uutisia kuuluu sen si- maajoukkuemies ja PK-35:n taa maan korkeimmalla sarjatajaan olosuhdepuolelta. Meksikon oma kasvatti Pasi Rautiainen solla. Rautiainen pitää lupaukMM-kisavuonna 1986 Pihlik- saapuu punamustien teknisek- sensa ja pyöräilee nousun varsen kenttä saa kauan odotetun si neuvonantajaksi. Käytännös- mistuttua Seinäjoelta Helsinkiin.
toimirakennuksen, joka sisältä
asianmukaiset pukeutumis-, peKuva: Mitri Pakkanen
seytymis–ja saniteettitilat. Kentän kioski on PK-35:n omassa
hoidossa. Naisjaosto tukee seuran taloutta kioskimyynnin lisäksi muun muassa turnaus- ja juhlajärjestelyin, myyjäisin, teatteriilloin, vapputempauksin ym.
Kun vuosikymmen on päättynyt, PK-35 sijoittuu Helsingin
piirin nuorisotoimintakilpailussa kuudenneksi ja juhlii Malmin
VPK:n tiloissa 55-vuotista taivaltaan. Vuonna 1992 seuran jäsenmäärä on 420, ja vapaaehtoisia toimihenkilöitäkin löytyy reilusti yli viisikymmentä.

2000-lukulaista elämää

Liigakausi 1998 on pelillinen
menestys. Kokenut joukkue pelaa erittäin innokkaan ja koko lähialuetta yhdistävän kannattajajoukkonsa edessä energistä, päävalmentajansa näköistä jalkapalloa, sijoittuu Veikkausliigassa
kolmanneksi sekä Suomen cupissa toiseksi. Taustalla kuitenkin rakoilee. Liiga PK-35:n taloudellinen tilanne on hälyttävä.
Janhonen ymmärtää jo hyvissä ajoin ennen kauden loppua,
ettei edustusjoukkueen toiminta voi jatkua liigatasolla. Rahaa
ei yksinkertaisesti ole riittävästi,
eikä Pukinmäen kenttä ole kaupungin lupauksista huolimatta
kehitettävissä liigavaatimukset
täyttäväksi pelipaikaksi.
Loppu on lähellä, kunnes marraskuussa pamahtaa uutispommi: PK-35:n edustusjoukkueen
toiminta siirtyy Harry Harkimolle, ja nimi muuttuu FC Jokereiksi.
Punamustien seuraihmisten silloisten mustien tunteiden vuoristoradasta voi lukea lisää tämän kirjan sivuilta. Miehet jat-

PK-35:ssä alkaa tammikuussa
1999 uusi ajanjakso, kun seuran ensimmäinen oma halli vihitään käyttöön. Viikkiin valmistunut tekonurmialustainen
halli tarjoaa joukkueille huomattavasti aiempaa paremmat
harjoitusolot. PK-Hallit ry:n puheenjohtaja Markku Hynninen
kiittelee seuran talkooväkeä nopeasta ja tehokkaasta työstä.
Kun vuosituhat on vaihtunut, punamustissa pelaa jo kuutisensataa jalkapalloilijaa. On
selvää, että jäsenmäärän kasvaessa myös olosuhteita on pyrittävä koko ajan kehittämään.
Vuonna 2004 Pihlajamäen kentän viereen valmistuu uusi harjoituskuplahalli sekä pari vuotta
myöhemmin tätä suurempi Myllyhalli Myllypuroon. Seuran olosuhteet ovat Helsingin ja koko
Suomen huippua.
Samalla kun miesten sekä
naisten edustusjoukkueet pelaavat erinomaisia kausia Kakkosessa ja Ykkösessä, punamustien junioripuoli kehittyy hyvää vauhtia
valmennuspäällikkö Risto Luomasen johdolla niin määrällisesti kuin laadullisesti. PK-35 rikkoo
700 jäsenen rajan, kun taas kykyja taitokerhot tarjoavat nuorille ikäluokille laadukasta lisävalmennusta.

Suomi on luisunut taantumaan, mutta vuosi 2009 on
75-vuotista taivalta lähestyvälle seuralle usein tavoin historiallinen. A-juniorijoukkue voittaa punamustien kautta aikojen ensimmäisen nuorten Suomen mestaruuden, ja helsinkiläisestä emoseurasta eriytetyt
miesten sekä naisten edustusjoukkueet jatkavat toimintaansa uuden nimensä PK-35 Vantaa mukaisesti naapurikaupungissa.
Naisten Liigaan noussut PK35 Vantaa voittaa kaudella
2010 punamustien naisfutishistorian ensimmäisen ja vain neljä vuotta myöhemmin jo neljännen Suomen mestaruuden. Miehet jatkavat hyviä otteitaan Ykkösessä tavoitteenaan nousu
Veikkausliigaan. Helsingin puolella laadukasta toimintaa jatkavan emoseuran jäsenmäärä pysyy seitsemänsadan yläpuolella,
mihin vaikuttavat Pihlajamäen
uusi Aava Areena sekä viereisen
pikkukentän päälle asennettu
moderni tekonurmi.
Karjalatalo Käpylässä 19. syyskuuta 2015.
Viipurin kaukaisesta illasta,
jolloin Pallokerho perustettiin,
on kulunut tasan kahdeksankymmentä vuotta. Seura juhlii,
saa ansaitsemansa onnittelut,
katsoo yhä ja alati luottavaisena tulevaisuuteen. Punamusta
matka jatkuu.

MENNÄÄN MESSUUN, vasta illansuussa.

Huipennus ja järkytys
Punamustien 1990-luvusta tulevat useimmille ensiksi mieleen miesten edustusjoukkueen
nousu Kolmosesta Kakkosen ja
Ykkösen kautta Veikkausliigaan,
erinomainen kausi ylimmällä
sarjatasolla sekä syksyn 1998
odottamattomat mullistukset.
Vuosikymmen edustaa PK-35:n
pitkässä historiassa suuria tunteita, ylpeyttä seuran menestyksestä, ikuisia muistoja, katkeruuttakin.
Samalla seuran poika- ja tyttöfutistoiminta ottaa merkittäviä kehitysaskelia. B-juniori Jarno Tuunainen saa kutsun

kavat pelaamista seuran kakkosjoukkueen paikalla Kolmosessa.
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Tämän vuoden alussa sunnuntaiaamun kirkonkellot hiljenivät Pihlajamäessä. Messuajankohta
siirrettiin pitkän pohdinnan ja kyselyjen jälkeen klo 16 alkavaksi ja messun kaavan ja sisältöön
tehtiin muutoksia. Muutoksista on kuulunut myönteistä hyrinää ja kävijämäärä on noussut noin
viidenneksellä. Mennään messuun klo 16!

Jukka Holopainen ja seurakuntapiirin muut työntekijät

PK-35:n 80-vuotisjuhlassa (ks. seur. sivu)
julkaistaan Mitri Pakkasen kirjoittama
juhlakirja seuran 80-vuotisesta taipaleesta.
Kirjassa ideana on se, että siinä on
historiaosuuden jälkeen kerrottu laidasta
laitaan 34:stä seuran ihmisestä, pelaajasta,
valmentajasta ja taustavaikuttajasta. Yksi
henkilöistä on Pasi Rautiainen, joka on
PK-35:n kasvatti, mutta myös entinen
miesten päävalmentaja.

Syksyn messuissa klo 16 mm.

6.9. Syksyn avaus ”Pihlis-messu”, Lähiöasemalta Aurora Reunanen, laulu, Pekka Nylund, kitara,
Hannu Stenström, valokuvia Pihlajamäestä. Kirkkokahvit
27.9. Vapaaehtoisten siunaaminen tehtäväänsä
4.10. Mikkelinpäivän enkelikekkerit ja perhemessu, Enkelikekkerit klo 15, ruokailu messun jälkeen.
11.10. Vanhusten kirkkopyhä, ohjelmatuokio klo 15, jousikvartetti esiintyy, ruokailu messun jälkeen
18.10. Herättäjäyhdistyksen kirkkopyhä, seurat klo 14, kahvit, messussa herännäisnuorten kuoro.
25.10. Monikulttuurinen messu, mukana afrikkalaistaustaiset Silo´e ja IEHC –ryhmät.
8.11. Musamessu, Savibändi ja Reima Taari.
15.11. Soppakirkko
22.11. Lähetysmessu
29.11. Adventin perhemessu, Cantores minores-muskarilaiset avustavat
Kirkolla, Pihlajiston seurakuntakodilla, Kiillekujan kerhohuoneella ja Viikinmäen kerhotilassa kokoontuu
viikoittain monia pienryhmiä. Säännöllinen viikko-ohjelma on luettavissa syksyn kausiohjelmasta, kuukauden
alussa Kirkko- ja Kaupunki –lehdestä ja internetissä osoitteessa www.helsinginseurakunnat.fi/malmi.

POIMINTOJA SYKSYN TOIMINNASTA:

Ilmoituksiin
liittyvissä
asioissa
ota
yhteyttä
myyntipäällikkö
Jussi
Haapasaareen:

puh.
050 595 3233,
jussihaapasaari@
lahitieto.fi

Parturi-kampaaja KAIJA
tekee kotikäyntejä
myös palvelutaloihin ja sairaaloihin.
Vankka ammattitaito
Ystävällinen palvelu

puh. 046 660 4393

Perheleiri

19.–20.9.2015 Siikaniemen kurssikeskuksessa Lahdessa. Lähtö tilausbussilla la 19.9. klo 9 Pihlajistosta ja klo
9.15 kirkolta, paluu su 20.9. n. klo 15. Leirin hinta 20 €/aik., 10 €/yli 4 v. lapsi, perhehinta 45 €/perhe. Ilm. viim
11.9. jukka.holopainen@evl.fi, p. 050 444 4376.

La 7.11. ”Viimeinen tahtoni” –iltapäivä

omaan kuolemaan valmistautumisesta klo 12–16. Keskustelua alustavat sairaalapappi Aino Bärlund, lakimies
Mari Holopainen ja Pihlajamäen omat papit. Musiikista vastaa Kristiina Olanto. Kevyt lounas ja kahvit, 10 €.
Ilmoittautuminen viim. 5.11. kirkolle p. 09 2340 4427
Iltapäivään liittyen vierailu Malmin hautausmaan ruumishuoneella ja krematoriossa ti 27.10. klo 17.30-19
ylipuutarhuri Juha Ollilan johdolla. Kokoontuminen hautausmaan odotustilassa klo 17.30, tied. pastori Jukka
Holopainen, p. 050 444 4376.

Naisten hyvinvoinnin iltapäivä

Aurinkola viettää 1v.
Synttäreitään lauantaina 5.9.
Klo 11-15 samaan aikaan
we love Pihlis päivän kanssa.
Pihlajamäen ostoskeskus
Meripihkatie 3, 00710 Helsinki
040 727 0435
www.aurinkola.fi
facebook.com/aurinkola.fi

Puheenvuoroja päivän teemasta, keittolounas 5 €. Hemmotteluhoitoja kohtuuhintaan, porinakahvila ja mukavaa puuhaa. Päätteeksi ehtoollisen vietto. Ruokailua varten ilm. kirkolle viim. 7.11. p. 09 2340 4427.

Myyjäiset kirkolla la 5.12. klo 11–14
Pihlajamäen kirkko
Liusketie 1, 00710 Helsinki
09 2340 4427
Pihlajiston seurakuntakoti
Tiirismaantie 4, 00710 Helsinki
09 2340 4437
Seurakuntapiirin blogi: htpp://stpihlis.blogspot.fi.
Facebookissa: Pihlajamäen kirkko
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Pihlajamäki-Pihlajiston
Eläkeläiset ry

Puheenjohtajan
palsta

Pihlis on
paras kaupunginosa
Pitkän kylmän kauden jälkeen saamme vihdoin nauttia
lämmöstä ja auringosta. Sateisen viileät kesäkuukaudet
lipuivat ohi miltei huomaamatta, vaikka radiojuontajat
yrittivät joka päivä muistuttaa kuulijoita siitä, miten
kylmää on ja kuinka he odottavat helteitä.
Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan helteistä pidä. On
iso joukko porukkaa, jotka syystä tai toisesta kärsivät
kuumasta. Jokaiselle sopivaa lämpötilaa tuskin on olemassakaan, mutta kaikki me joudumme elämään säiden
armoilla. Suomessa kuitenkin säätyypit ovat varsin siedettäviä, ainakin omasta mielestä.
Elokuun lämpimät kelit hellivät Pihlajamäkeä ja kuinka kauniilta alue näyttääkään! Lehdet ovat vielä puissa
ja ne viheriöivät edelleen, ennen kuin syksy saapuu ja
muuttaa puut alastomiksi. Pihliksessä on paljon mäntyjä, joten ihan tyhjän näköistä ei ole koskaan. Valkoiset
talot piirtyvät upeasti sinistä taivasta vasten ja pitkät talot mukautuvat hienosti maastoon. En yhtään ihmettele,
että Pihlajamäen muotoja ja talojen sijoittelua tullaan
ihmettelemään kauempaakin.
Pihamaat kukoistavat. Oman asuintaloni vehreällä pihalla Liusketiellä on kukkaloisto parhaimmillaan. Kukat
luovat ihastuttavaa tunnelmaa ja antavat hyvän kuvan
talosta ja sen asukkaista. Koko Pihlis on hienoa aluetta. Nurmetkin ovat kuluneena kesänä pysyneet hyvässä
kunnossa, koska vettä on tullut niin paljon, että ne eivät
ole ehtineet palaa ja muuttua keltaiseksi. Metsä on isossa roolissa alueellamme. Pihatkin ovat nimenomaan ns.
metsäpihoja, koska melkein jokaisessa pihassa on puita
eikä niitä saa kaataa. Ja jos huonon puun joutuu poistamaan turvallisuussyistä, niin uusi pitää istuttaa tilalle.
Näin ajattelemme myös tulevia polvia, jotka tulevat tallaamaan pihapolkuja joskus, milloin nyt tallaavatkaan,
kymmenien ja kymmenien vuosien kuluttua.
Syksyn alkaessa ainakin kalenterin mukaan syyskuussa juhlimme jälleen We love Pihlis -päivää, joka kokoaa
5. päivänä koko kylän yhteisille festareille ja tuleepahan
paikalle porukkaa myös muualta päin kaupunkia. On
ilo olla mukana järjestämässä tapahtumaa, joka tuo kaikenikäisille ihmisille hyvän mielen.
Sitä me Pihlajamäessä haluammekin, että kaikilla olisi hyvä olla. Ja jos näin ei ole, niin tuemme toisiamme,
koska jokaisella on joskus vaikeaa.

Vesa Koskela

Nähdään Pihliksen bileissä!

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

Pihlis
kukkimaan!

Kuva: Päivi Seikkula

Istutamme talkoilla
500 kukkasipulia
lauantaina 3.10.
Tavataan
torilla klo 11.

PK-35 80-vuotisjuhlat
lauantaina 19.9. klo 18–02

Kerhomme kokoontuu
syyskaudella 2015 seuraavasti:
14.9., 28.9., 12.10. (syyskokous),
9.11., 23.11. ja 17.12. (joulujuhlat).

Tervetuloa mukaan juhlimaan
seuramme 80-vuotista taivalta Karjalatalolle Käpylään.

Kerho kokoontuu aina 10.30
Pihlajamäen nuorisotalolla,
Moreenitie 2.

Ohjelmassa elävää musiikkia,
ruokaa ja juomaa, ansiomerkkien jakoa,
juhlapuheita sekä 80 vuotisjuhlakirjan
julkaisu!

Syyskuun aikana saamme omat
kotisivut. Siitä ilmoittelemme
myöhemmin.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:

Tervetuloa iloiseen joukkoomme!

Pihlan vuosikokous
torstaina 26.11.
Tukiyhdistys PIHLA:n
vuosikokous torstaina
26.marraskuuta kello 16.30
Pihlajamäen lähiöasemalla
(Liusketie 3A).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Tukiyhdistys PIHLA:n
hallitus

Pihlajamäen eläkeläisten
johtokunta

www.pk-35.fi  klikkaa tapahtumat

Gardenian syksyn tapahtumia
u Gardenian Syyskirppis

u Päivä Maalla -tapahtuma

u Viikin arboretumin

su 6.9. klo 11–14

su 13.9. klo 10–15

syksy -puistokävely
ke 16.9. klo 18-20

Gardenian pihalla järjestetään
kirpputoritapahtuma, jonne voit
tulla myymään tavaroita ja vaatteita
sekä ostamaan tarpeellista. Myyjille
pöytäpaikkamaksu 16 e. Ilmoittaudu
ennakkoon Gardenian asiakaspalveluun.
Sateella myyntipaikat sisätiloissa.
u Ikebana – kukkien tie -kurssi
ke 9.9. klo 17–19

Ikebana, japanilainen kukkienasettelu
taide korostaa harmonisuutta, linjan
kauneutta ja yksinkertaisuutta. Kurssilla
saat vinkkejä kuinka hyödyntää syksyn
värikylläisiä materiaaleja. Kurssi on
tarkoitettu niin keväällä jo aloittaneille
kuin vasta-alkajillekin. Kurssin vetäjänä
toimii ikebana-opettaja Elizabeth
Asikainen. Työpajan hinta on 30 e.
Ennakkoilmoittautuminen Gardenian
asiakaspalveluun.

Perinteinen Päivä Maalla -tapahtuma
tarjoaa jälleen ohjelmaa koko
perheelle. Nähtävänä on kotieläimiä
ja maatalouskoneita. Kasvomaalausta,
lypsyrasti, poniratsastusta, hevos
kärryajelua, opastettuja trooppisen
puutarhan kierroksia, lapsille askartelu
pisteitä. Kahvioista syötävää ja juotavaa.
Suoramyyntitori.
Ilmainen traktorikyyti Gardeniasta
Viikin kirkolle nonstopina klo 11 alkaen.
Kirkolla klo 10 perhemessu, askartelua
lapsille, ilmapalloja, arkkitehdin
kirkkokierrokset klo 11-13, Isoisän
navettakonsertti klo 15. Poniratsastus,
hevoskärryajelut ja puutarhaopastukset
ovat maksullisia. Muuten tapahtumaan
on vapaa pääsy.

Opastetulle puistokävelylle lähdetään
klo 18 Gardenian pihalta. Opastuksella
tutustutaan Viikin arboretumin eli
puulajipuiston kasveihin. Gardenian ja
Helsingin kaupungin rakennusviraston
järjestämälle kävelylle on vapaa pääsy.
u Trooppisen puutarhan
opastettu kierros

sisäänpääsymaksun hinnalla
ti 22.9. klo 13

Opastetulla kierroksella tutustutaan
Gardenian trooppisessa puutarhassa
kasvaviin kasveihin ja niiden
käyttöön. Kierrokselle pääsee mukaan
sisäänpääsymaksun hinnalla.
Gardenia,
Koetilantie 1, Viikki, Helsinki.
Gardenian asiakaspalvelu:
p. (09) 3478 400.

Tapahtuman järjestävät Maatalous
ylioppilaiden yhdistys Sampsa ry, Malmin
seurakunta ja Gardenia.

Tekniikan museon syksyä

Steampunk-työpajassa askarrellaan
vanhan tekniikan inspiroimia
asusteita.

u Su 13.9. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tekniikan ja teollisuuden vuoden
tapahtumassa Tekniikan museossa klo 13 Steampunk-työpaja ja klo 14 vettä ja
elämää -ulko-opastuskierros
u 23.8.–20.9. Koneellinen / Maskinell -taidenäyttely Voimalamuseossa
u 30.9. Voimalamuseo sulkee ovensa kaudelta 2015
u 13.–18.10. (syyslomaviikko) klo 13 Vipueläintyöpaja perheille sekä

toimintapisteitä näyttelyssä
u 28.11. ja 12.12. perinteiset jouluvalotyöpajat (kellonaika tarkentuu myöhemmin)

Tarkemmat tiedot ja
yleinen tapahtumatiedotus Tekniikan museon
facebookissa www.facebook.com/
tekniikanmuseoja internetissä
www.tekniikanmuseo.fi/tapahtumat.html

Kuva: Hanna Leinonen

Kirjaston syksyssä tapahtuu
Kirjasto juhlistaa Kirjan vuotta järjestämällä Mielikirjapäivän 14.11. Lapsiperheille ja eläinystäville on tarjolla Eläinteemapäivä 3.10. Tietotekniikka asioissa palvelee digitalkkari, jolle voi varata aikoja syyskuusta lähtien.

u We love Pihlis -päivä Pihlajamäen
ostarilla 5.9. Kirjasto on mukana
telttakatoksen kanssa klo 11–15.
Ohjelmassa mm. pinssien askartelua
sekä tietokilpailu lapsille ja aikuisille.
u Mielikirjapäivää vietämme
lauantaina 14.11. klo 11–14.
Luvassa on kiinnostavia vieraita ja
kirjavinkkejä.

u Eläinteemapäivä lapsiperheille
lauantaina 3.10.
u Novellikoukku keskiviikkoisin
26.8., 30.9., 28.10. ja 25.11. klo 18–20.
u Lukupiiri 9.9. alkaen kerran
kuussa keskiviikkoisin klo 17–18.30.
Syksyn muut kokoontumiset ovat
7.10., 4.11. ja 2.12. Luettavat kirjat
sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa.

u Satutuokiot keskiviikkoisin 2.9.
alkaen klo 10.
u Iltasatutuokiot 1.9. alkaen joka
parillisen viikon tiistaina klo 18.
Taaperotuokiot alle 3-vuotiaille
lapsille perjantaisin 11.9., 25.9., 9.10.
ja 23.10. klo 9.30.
u E-aineistot ja tablet–opastukset
3.9 alkaen klo 13–15. Seuraavat kerrat

Viikin kirjasto sinisessä
ympyrätalossa,
Viikinkaari 11.
www.helmet.fi/
viikinkirjasto

8.10. klo 17–19, 5.11. klo 17–19 ja
3.12. klo 13–15. Ei ilmoittautumista.
u Digitalkkari auttaa tieto
tekniikkaongelmissa. Varaa aika

kirjastolta tai puhelimitse
(09) 310 85071. Kysy myös yksilö
opastusta e-aineistojen käyttöön ja
tiedonhakuun.

www.pihlajamaki.info
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Kuva: Sofia Mäkinen

Aarnivalkeat kesästä syksyyn
Kesä on jäänyt taa, ja partion alku lähestyy
Keväällä loppuhuipennuksina
olivat lippukuntaretki ja Kohtaaminen. Kohtaamiseen osallistui satoja
partiolaisia pääkaupunkiseudun eri
puolilta, ja taisi Uudenmaan partiolaisiakin pyöriä mukana. Pienemmät
tutustuivat tehtävien avulla Korkeasaareen ja isommilla oli kaupungille järjestetty kaikenlaista. Iltapäivä
huipentui yhteishetkeen Suvisaaressa. Sadetta riitti, mutta kivaa oli.
Kesälläkin tapahtui. Tarpojaryh-

mämme, eli 12–15-vuotiaat, piipah-

tivat tapaamassa ruotsalaisia partiolaisia kesä–ja heinäkuun vaihteessa. Toivottavasti tapaaminen
poikii lisää tapaamisia! Yksi samoajistamme (15–17-vuotiaat) osallistui Jamboreelle Japanissa, ja siellä
hän myös pääsi tutustumaan Japaniin muutenkin.
Vähän vajaa 50 Aarnivalkeat ry:n
jäsentä osallistui yhteiskesäleirille pukinmäkeläisten Helsingin Eräleijonien ja malmilaisten Sinivuoren
Soihtujen kanssa Helsingin kaupungin leirisaaressa Bengtsårissä. Siellä

säätkin suosivat, ja ohjelma oli aivan
huippua, kun käytössä olivat kaupungin kanootit, polkuveneeet, toimintaradat, luontopolut yms. itse järjestämämme ohjelman lisäksi.
Tervetuloa mukaan! Viikottaiset
kokoukset alkavat ma 7.9.2015 alkavalla viikolla, ja uusien sudarien
(7-9-vuotiaat) lisäksi otamme lapsia ja nuoria kaikkiin ryhmiin. Ja jos
partio on jäänyt pienempänä välistä, tervetuloa nyt mukaan! Partio on
parasta!
Teksti: Minna Söderqvist

Suomalaisten kokoontuminen Japanin Jamboreella.
Lisätietoja ohjelmasta oman ryhmän johtajalta, www.aarnivalkeat.fi,
aarnivalkeatry.blogspot.com ja ja lippukunnanjohtaja Sofia Seleniukselta,
sofia.selenius@hotmail.com.

Pihlajamäen ja Malmin lähiöliikunta
Syyskausi 2015 7.9. alkaen Huom! Muutokset mahdollisia!
Elämyksiä, yhteishenkeä,
kuntoilua, iloa ja ystäviä!
Liikuntapassilla 20 e/kausi.
Passin saa käteisellä
23.8. alkaen joko paikan
päältä vetäjältä tai
Lähiöasemalta

KorisTytöt klo 19–21, nuoret
yli 16 v., monikultt.,
Ylä-Malmin peruskoulu,
1.9.–1.12. (ei 13.10.)
Lisätietoja: Mohamed Daud
p. 040-681 5817

(Liusketie 3, p. 3104 1010).

Keskiviikko

Kroppaa kuntoon
klo 8.30–9.20 eläkeläiset ym.,
Pihlajamäen Nuta, 9.9.–9.12.
Veny Vetreäx klo 9.20–9.50,
eläkeläiset ym., Pihlajamäen
Nuta, 9.9.–9.12.
Futsal klo 19.30–21
maahanmuutt. miehet,
Stadin ammattiopisto/Malmi,
2.9.–9.12. (ei 14.10.)
Lisätietoja: Said Aden
p. 0400–857 570

Lisätietoja

24.8. alkaen
maanantai-tiistai
klo 8.30–15.30,
keskiviikko klo 10-12
Mia p. 3107 1452,
050-5881069,
mia.kuttner@hel.fi

Maanantai

Tiistai

TuoliJumppa klo 9.30–10.20,
Malmin palloiluhalli, 8.9.–
15.12.
RapakuntoJumppa
klo 10.30–11.20, Malmin
palloiluhalli, 8.9.–15.12.
Kimppakävely
hidasvauhtinen omatoimi
ryhmä klo 10 Pihlajamäen
Nuorisotalolta, 1.9.–15.12.
Kuntosali klo 11–12,
eläkeläiset, vaativat laitteet,
Latokartanon Liikuntahalli,
8.9.–15.12.
Luistelu klo 15–15.45 alkeet
osaaville, yli 12 v., Malmin
jäähalli, 6.10.–8.12.
Kuntojumppa klo19–20,
Hgin UYK, 6.10.–8.12.
(Huom! Mikäli koulun remontti
on valmis.)

Torstai

Kuntosali klo 9–12,
eläkeläiset, helpot laitteet,
omatoiminen, Miljan
palvelutalo, 10.9.–17.12.
Kuntosali klo 11–12,
eläkeläiset, vaativat laitteet,
omatoiminen, Latokartanon
Liikuntahalli, 10.9.–17.12.

Kuva: Mia Küttner

Petanki klo 12–13,
Maasälvän leikkipuisto, 7.9.asti
Bocci klo 12.30–13.30,
Pihlajamäen Nuorisotalo,
5.10.–14.12.
Tasapainojumppa klo14.30–
15.20, Pihlajamäen Kirkko,
7.9.–7.12.
Kuntosähly aikuiset klo 19–
20.30, Hgin Uusi Yht. koulu,
5.10.–14.12.
(Huom! mikäli koulun remontti
on valmis)

Säävarauksella!

Perjantai

Tuolijumppa klo 11–11.30,
Pihlajamäen kirkko (alakautta
sisään), 11.9.–11.12.
Jalkapallo klo 17.00–18.30,
monikultt., nuoret ja aikuiset,
Ylä-Malmin peruskoulu,
4.9.–4.12. (ei 16.10., 30.10.)
Lisätietoja: Ahmednur
Mohamed p. 040-963 1240
(Yhteistyössä koillisHelsingin maahanmuuttajien
urheiluseuran kanssa)
Jalkapallo klo 19–21,
monikultt., nuoret ja aikuiset,
Pukinmäen peruskoulu,
4.9.–11.12. (ei 25.9., 16.10.,
30.10.). Lisätietoja: Said Aden
p. 0400-857 570
Futsal klo 19–21,
monikultt., aikuiset, Stadin
ammattiopisto/Malmi,
4.9.–11.12. (ei 16.10., 30.10.)
Lisätietoja: Afrim Rexhepi
p. 050-554 3813

Lauantai

Futsal klo 18–19.30,
monikultt. miehet,
Pukinmäen peruskoulu,

5.9.–12.12. (ei 17.10., 31.10.,
5.12.). Lisätietoja: A. Laouari
p. 040-567 7699

Luistimia,
retkiluistimia,
monoja, suksia
ja lumikenkiä
lainataan
Pukinmäen
kirjastosta.

Lisäksi

Liikuntapaikkojen osoitteita
Hgin Uusi Yhteiskoulu, Lucina Hagmanintie 4
p. 350 8 040
Latokartanon liikuntahalli, Agronominkatu 26
p. 3108 7756
Leikkipuisto Maasälpä, Maasälväntie 3
p. 3105 7558
Malmin jäähalli, Talttakuja 6
Malmin palloiluhalli, Siemenkuja 3
Miljan Palvelutalo, Latokartanontie 9
p. 7251 5151
Oulunkylän tekojää, Käskynhaltijantie 11
p. 3108 7887
Pihlajamäen kirkko, Liusketie 1
p. 2340 4427
Pihlajamäen Lähiöasema, Liusketie 3
p. 3104 1010
Pihlajamäen Nuorisotalo, Moreenitie 2
p. 3108 9082
Pihlajiston ala-aste, Pihlajistontie 1
p. 044-535 5657 / iltavahti,
3107 2651 / kouluisäntä
Pukinmäen peruskoulu, Kenttäkuja 12
p. 3108 0748
Pukinmäen kirjasto, Kenttäkuja 12
p. 3108 5072
Stadin ammattiopisto/Malmi, Vilppulantie14
p. 3108 0055,
3108 1813, 050-4013 808
Syystien palvelukeskus, Takaniitynkuja 3
p. 3102 4747
Viikin kirjasto, Viikin infokeskus, Viikinkaari 11
p. 3108 5871
Ylä-Malmin peruskoulu, Kirkonkyläntie 17

Kävelysau
vo
lainataan ja
Viikin,
Pukinmäe
ja Jakomä n
e
kirjastoistan
.

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

LiikuntaInfot
maanantait 7.9.,
12.10. ja 23.11.
klo 13.30–14.00.
Pihlajamäen
lähiöasemalla.
Tule kyselemään
sinulle sopivista
lähiöliikunta
mahdollisuuksista.

KickBike-lenkki
tiistai 22.9.
klo 14–16.
Ilmoittaudu
etukäteen!
Lähtö/paluu:
Rastilan leirintäalue
(Vuosaari)

Kuutamokävelyt
(noin 7 km)
maanantai 28.9.
klo 18.00,
tiistai 27.10.
klo 17.00.
Lähtö/paluu:
Tuomarinkylän
kartanon sillan luota/
uimarannalta

Kuntoluistelu
ma 30.11.
klo 16.30–17.30.
Retki- tai pikaluistimilla
(jos jää valmis/
Oulunkylän
tekojääradan
jäätilanne,
p. 3108 7887)
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Pihlajamäen Lähiöasema
Liusketie 3 A
00710 Helsinki
Avoinna: ma 10–15, ti–pe 9–15

Tilavaraukset ja
lisätietoa palveluistamme
puh. 09 3104 1010

Kuva: Tuomas Koskivirta

LÄHIÖLEHTI 2/2015

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

www.pihlajamaki.info/lahioasema   www.facebook.com/PihlajamaenLahioasema
Kuva: Vesa Relander

Tule tutustumaan
Pihlajamäen Lähiöasemalla puhaltaa syksyllä uusi tuuli. Luovan toiminnan
työryhmämme esittelee nyt itsensä. Toivottavasti Sinäkin tulet tervehtimään meitä, vaikka et olisi asemalla aikaisemmin käynyt.

P

ekka Nylund on pohjimmiltaan
blues-rock-muusikko, joka sai kipinän kansojen musiikkiin, kun hän soitti Suomenkin rajojen ulkopuolella tunnetussa etno-jazz–bändissä, Piirpaukkeessa vuosina -79–83. Viime vuosina
Pekka Nylundin työkumppaneita ovat
olleet muun muassa Kari Kriikku (klarinetti), Minni Ilmonen (koto), Nefes
(turkkil. kansanmusiikkiyhtye), Grupo
Choramba (brasilial. choro), Istujapala
(jazz–kvintetti), sekä Wigwam Revisited (kotimainen pop-rock).
Lisäksi Pekka on toiminut kitaristina
Helsingin Kaupunginteatterissa ja on
opettanut Sibelius-Akatemiassa tuntiopettajana useita vuosia. Hän soittaa erilaisia sähkö- ja akustisia kitaroita,
ud-luuttua sekä bouzokia. Improvisointi
on Pekalle tärkeää. On mielenkiintoista,
kun yksinkertainen kappale näyttää itsestään muuttuvat kasvot. Soolojen kehittäminen on tavallaan säveltämistä.
Sävelet syntyvät yhdessä tiivistyneessä
hetkessä ja katoavat sitten.
Pekka toivoo yhteistyötä matalalla
kynnyksellä paikallisten muusikoiden,
musiikin harrastajien ja musiikkiharrastuksesta haaveilevien kanssa.

H

anna Hintze on syntyperäinen

helsinkiläinen. Hän on valmistunut
sisustus- ja vaatetusompelijaksi. Ompelun lisäksi Hanna virkkaa, tekee koruja
ja maalaa. Hän kehittelee erilaisia tekniikoita ja käsittelee taidokkaasti vaativiakin materiaaleja, kuten nahkaa. Virtuoottinen käsityötaiteilija toimii tarvittaessa vaikka modistina.

sasta. Alueen saariston aava ulappa
ja siellä vihmova tuuli synnyttivät kaipuun kuvataiteisiin. Riikan luomuksissa luonnon kunnioittaminen näkyy siten, että hän hyödyntää kierrätysmateriaaleja taiteessaan.
Riikka on lukion jälkeen opiskellut
ympäristösuunnittelua. Lisäksi hän on
tehnyt opintoja Snellmann-korkeakoulussa ja Taidekoulu maassa, josta valmistui -02. Tällä hetkellä hän opiskelee
ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten
metodien ohjaajaksi.
Ohjaustyössä Riikalle on tärkeää vapaan kokeilun kautta tekeminen, ilo ja
leikki. Nämä ovat asioita, jotka kuuluvat kaikille. Askartelu ei kysy ikää, vaan
sitä voi tehdä kuka vaan. Mitään pohjataitoja ei tarvitse olla, vaan askarrella saa hetken mielijohteesta ohjattujen
tuntien ulkopuolellakin.

urora Reunanen on koloratuurisopraano ja musiikkipedagogi.
Hän on valmistunut Centriasta (AMK) ja
Metropoliasta (AMK). Sellaiset roolit kuten Mozartin Taikahuilun Yön kuningatar, tai Verdin Rigoletton Gilda kuuluvat
äänelle sopiviin tehtäviin. Klassisen re-

kielen keskusteluryhmä,
vetäjänä Tuula Aiso.
12.00–13.00 Levyraati.
Viikoittain eri teema
13.00–14.00 Ruotsin
kielen keskusteluryhmä,
vetäjänä Tuula Aiso.
12.00–15.00 L asten ATK.
Tule tekemään myös
läksyt!

KESKIVIIKKO
09.00– Leivänjako
(saantivaraus).
0.00–11.00 Virkkauskerho (parillisina viikkoina, alkaen 19.8.)
14.00–15.00 Askartelukerho (materiaalimaksu
1 e / kerta)
17.00–19.00 NA-Pihlis
kokoontuu
TORSTAI

10.30–12.00 Karaoke
13.00–14.00 Kirjalli-

Kuvassa vasemmalta Riikka Rauhala, Hanna Hintze, Pekka Nylund
ja Aurora Reunanen.

pertuaarin lisäksi hän laulaa jonkin verran kevyttä melodista iskelmää, harrastaa kuvataiteita ja lenkkeilyä. Lisäksi Aurora opiskelee Valmentamon Life Coach -koulussa.
Luova työkenttä laajenee rönsyillen. Lähiöasemalla hän toimii kulttuurituottajana, mikä tarkoittaa pähkinänkuoressa tiedon välittämistä ja tapahtumien organisoimista.

Ryhmämme toivottaa asemalle tervetulleeksi kaikki helsinkiläiset. Työmme
on rakentaa yhteisöllisyyttä ja toivomme kävijöiden tuovan rohkeasti unelmansa ja toiveensa esille Lähiöaseman
työn edistämiseksi.
Lämpimin terveisin,
Pihlajamäen Lähiöasema

suuspiiri joka kuukauden
ensimmäinen torstai
14.00–15.00 Musiikkimaalaus. Maalaamista ja piirtämistä elävän
musiikin säestyksellä

PERJANTAI

12.00–13.15 Bingo!
12.00–15.00 Kuvataide-

kerho

Kuva: Jimi Mouhu

Lähiöaseman

palvelut

u Cafe Lähiö on avoinna
maanantaisin klo 10–15 ja
ti–pe klo 09–15. Tarjolla on
edulliset kahvit ja lämpimäiset
mukavassa seurassa.
u Käytössäsi on tietokoneita,
ilmainen wifi-yhteys, sekä
mahdollisuus saada apua
tietokoneen käytössä. Ilmainen
kopiointi-, ja faksipalvelu, sekä
tulostus pientä maksua vastaan.
u Asukkaiden käytössä on
ompelukoneita ja saumuri.
Ota omat langat mukaan ja tule
ompelemaan. Tarvittaessa sinua
avustaa ompelija tai vaatturi
klo 9–16.

keskustelua ajankohtaisista aiheista.
13.00–15.00 Viikkokipinä. Alkaen 24.8.
Vaihtuva ohjelma.
Tarkemmat tiedot
Lähiöasemalta ja facebookista.
16.30–18.30 Pihliksen
Lauluryhmä

TIISTAI

iikka Rauhala on kotoisin Vaa-

A

MAANANTAI

10.00–11.00 Jälkiviisaat,

11.00–12.00 Englannin

Hannasta itsensä ylittäminen on tärkeää – eikä pelkästään oma yritteliäisyys, vaan myös se, että muutkin kurkottavat omaa tähteään. Hannan erikoisuuksiin kuuluu kuumailmapallon
pystyttäminen ja purkaminen. Hän on
työskennellyt alan kilpailuissa useana
kesänä.

R

VIIKKO-OHJELMA

ATK–tuki
u Musiikkiluokassa on
kosketinsoittimet, kitaroita
ja halutessasi saat myös
soitonopetusta talon
musiikkiohjaajalta.
u Askartelua vaihtuvalla
teemalla kaiken ikäisille.
Nuoremmalle väelle myös leluja,
pelejä ja Nintendo Wii.
u Lähiöaseman tiloja voi
varata ilta- ja viikonloppu
käyttöön esimerkiksi perhejuhliin
tai taloyhtiön kokouksiin. Kysy
vapaista ajoista ja tilavuokrista
kahvilan emännältä puh.
09 3104 1010.

Lähiöaseman ATK-vastaavat auttavat
kaiken ikäisiä oppimaan tietokoneiden
käytön alkeet ja opastavat vaativissakin
tehtävissä.
Lähiöasemalta saat avustusta arkipäivisin,
oli ongelmanasi sitten verkkopankin käyttö
tai kuvan editoiminen. Puhdistamme
ja uudelleen asennamme myös vanhat
kannettavat, tuo siis koneesi näytille.

Lukuisat upeat esiintyjät loivat Lähiöaseman
Taiteiden yössä taianomaista tunnelmaa.
Parhaillaan musisoimassa Pekka Nylund,
Leena Koivisto ja Erno Lahdenperä.

ATK–tuki tekee myös kotikäyntejä.

Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti
liikuntarajoitteisille ja ikäihmisille.
Kysy lisää
numerosta 09-3104 1010.

