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Kuva: Päivi Seikkula

Pihlajamäki todellakin goes Blues
Psykedeelistä bluesia
ja pitelemätöntä rokkia. Muun muassa tätä
kuullaan lauantaina
4.6. kerrostalojen katveessa. Ilman päihteitä
ja hyvillä mielin ja
ihan ilmaiseksi. Juurimusiikin festari syntyy
paikallisesta ruohonjuuritason innosta ja
omistautumisesta.
JO VIIDETTÄ kertaa järjestet-

tävä Pihlajamäki goes Blues
ei tälläkään kertaa jätä hyvän
musiikin ystävää pulaan. Kiillepuistossa klo 14–18 kaikkensa antavat Melrose, Honey B
& the T-bones, Pepe Ahlqvist
ja L.R. Phoenix. Iltajameissa
esiintyy Harri Marstio. Nyt jos

Blueshengailua Kiillepuistossa vuonna 2010.
Kuva: Nauska

koskaan kannattaa hoitaa samalla päivälle siunaantuneet
ylioppilasjuhlallisuudet ripeästi, jotta pääsee ottamaan kesän vastaan hyvänkuuloisessa
seurassa.
Musiikin lisäksi maan ainoa
lähiöbluesfestari antaa mah-

la &
Melrosen Toke
HBTB:n
:
Aija Puurtinen
Haastattelut
sivulla 3

Psykedeelinen bluestrio Honey B & the T-bones
tähdittää tämän vuoden festaria.

Perinteiset Pihlajamarkkinat la 21.5.
Kuva: Vesa Koskela

Pihlajamäen Leijonat
järjestävät perinteiset
Pihlajamarkkinat
lauantaina 21.5.
Pihlajamäen ostoskeskuksen parkkipaikalla kello 10.00
alkaen. Markkinatouhua riittää aina
kello 15.00 asti.
Lähiö-bändi saapuu Pihlajamarkkinoilla lavalle klo 13.

Lue lisää sivulta 2.

dollisuuden leikkiin ja ruokailuun. Pomppulinna ja partiolaisten seikkailurata pitävät
nuorimmat musadiggarit tyytyväisinä. Nälässä ei tarvitse
olla kenenkään, sillä safkakojuja riittää. Sen sijaan anniskelupaikkoja koko perheen tapahtumassa ei ole. Festariareenana toimivat komeat kalliot
ja nurmikenttä. Vahtia pitävät
majesteettiset kerrostalot.
KIILLEPUISTON tapahtuman

järjestää Pihlajamäen aluetyö yhdessä Pihlajamäki-seuran musatiimin kanssa. Sata-

päinen vapaaehtoisjoukko on
festarin selkäranka. Tukensa
antavat myös lukuisat paikalliset ja valtakunnalliset yritykset, jotka sponsoroivat tapahtumaa eri tavoin. Esimerkiksi
Mäntysuopa on mukana lasten seikkailuradalla, ja Kierrätyskeskuksen askartelupisteessä luodaan kestävän kehityksen koruja.

Ohjelma
MELROSE
Legendaarinen meno.
Rockia joka ei jätä
kylmäksi.
Klo 17–18
HONEY B &
THE T-BONES
Psykedeelistä bluesia:
uniikki kitarasoundi,
crossover-laulu ja
jazzrumpali.
Klo 16–17
PEPE AHLQVIST
Laulaja-lauluntekijä,
kitaristi ja huuliharpisti. Pitkä ura
ja kokenut ote.
Klo 15–16
L.R. PHOENIX
Pohjois-Karjalan järviseudun bluesia
englantilaisittain.
Klo 14–15
HARRI MARSTIO
Klubikeikka
Ravintola Rallissa
Klo 21
Lisätietoa:
www.pihlajamaki.info/
blues
Kuva: Päivi Seikkula

VIIME vuonna Pihlajamäki go-

es Blues veti yli 5 000 kävijää.
Tästä tapahtumasta ollaan
Pihliksessä ylpeitä.
Teksti: Tanja Railo

MLL:n Kevätrieha pe 27.5.
leikkipuisto Maasälvässä
klo 10 alkaen. Ohjelmassa
on musiikkia, askartelua ja
makkaranpaistoa. Liikennepoliisit Maltti ja Valtti
esiintyvät puistossa klo
10.30 ja 13.00.
Lue lisää sivulta 2.

Pihlajamäen MLL:n Kevätrieha

2

www.pihlajamaki.info

LÄHIÖLEHTI 1/2011

Pihlajamarkkinoilla
on tunnelmaa

Pääkirjoitus

Pihlajamäen
kotikaupunkipolku

Kuva: Jorma Purhonen

Tämä lehti tehtiin poikkeuksellisesti 12-sivuiseksi, jotta siihen
saatiin 4 sivua Pihlajamäen kotikaupunkipolku -asiaa. Itse asiassa lehden sisällä on Kotikaupunkipolku-liite, jonka voi irroittaa.
Liitteen ja siinä olevan kartan kanssa voi lähteä kulkemaan Pihlajamäen kotikaupunkipolkua. Polkua voi kulkea myös ajatuksisssaan sekä lähiaikoina myös Pihlajamäen kotisivuilla.
Heti aluksi on syytä todeta, että lehden mennessä painoon Pihlajamäen kotikaupunkipolkua ei ole maastossa raivattu ollenkaan. Polku kulkee siis olemassa olevia katuja, teitä, kujia, polkuja, kinttupolkuja ja esim. kallioita pitkin. Tällä hetkellä Kotikaupunkipolkua pitkin kulkiessa Aarnikanmäelle ja sieltä pois
pääsee vain ryteikön läpi, mutta tavoitteena on tavalla tai toiselle
saada lähiaikoina polkuja raivattua helpompikulkuisimmiksi. Ja
jonkinlainen polun merkintäkin on paikallaan.
Toinen haasteellinen kohta Pihlajamäen kotikaupunkipolussa
on Porraskalliot, jonne kyllä löytää melko helposti ainakin Johtokivenkujan kautta. Alaspäin kulkeminen Pihlajamäentielle
onkin jo haasteellisempi asia, sillä jos lähtee liian aikaisin ja liian oikealle laskeutumaan, niin helposti löytää itsensä jostakin
umpiperästä. Totta kai reittiä voi kulkea toisinkin päin – ja takaisin löytäminen Johtokivenkujallekaan ei ole välttämättä aivan yksinkertaista. Polun reitin merkintä on jotenkin ratkaistava.
Itselleni Porraskalliot eivät ole porraskalliot, sillä näissä portaissa
on ihmiselle liian suuri askellus. Enimmäkseen en katsele näitä
kallioita alhaalta päin, josta katsottuna kalliot ovat 1930-luvulta
lähtien näyttäneet portailta. Tsaarin ajan hevostallien mukaan
näiden kallioiden vanhempi nimi oli Stallberget. Hevostallit
olivat näiden kallioiden läheisyydessä todennäköisesti siksi, että kallioilta on hyvin laajat näkymät.

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden
päätoimittaja

Kuva: Göran Nyholm

Olisiko aika jälleen uudella vuosisadalla päivittää nykyisten Porraskallioiden nimi? Lähde kulkemaan Pihlajamäen kotikaupunkipolkua ja mieti, olisiko sopivampi nimi Pihlajamäen näköalakalliot.

Kuva: Vesa Koskela

Kolmen miehen laulu- ja soitinyhtye
Punanokka The.

non yllättäessä ei tarvitse lähteä kesken markkinoiden kotiin, sillä edulliseen hintaan on saatavilla hernekeittoa, makkaraa ja kahvia.
PIHLAJAMARKKINOILLA lauantaina

21.5. Pihlajamäen asukkaille on tarjolla kirpputoripaikkoja veloituksetta,
kunhan kukin vain tuo oman pöydän
tullessaan. Ammattimaiset markkinakauppiaat maksavat myyntipaikastaan sen sijaan käyvän hinnan. Leijonien periaatteiden mukaisesti markkinoiden koko tuotto menee hyväntekeväisyyteen, pääasiassa oman alueemme lasten, nuorten ja vanhusten
hyväksi.

Aikaisemmilla markkinoilla on ollut kauppiaita melkein joka lähtöön.
Myynnissä on ollut vaatteita, sukkia,
hattuja, käsitöitä, tauluja, leipää, rottinkihuonekaluja, uistimia, karkkeja,
lakritsaa ja paljon muuta. Myös tulevan lauantain markkinoilla on odotettavissa kaikenlaista hyödyllistä ostettavaa.
Myynnissä on myös arpoja, joiden palkinnot ja voittomahdollisuudet ovat todella hyviä. Nälän tai ja-

OSTOSTEN LOMASSA yleisö saa

nauttia Pihlajamarkkinoilla jo useana vuotena esiintyneen kolmen miehen laulu- ja soitinyhtye Punanokka
The esittämistä 60- ja 70-luvun ikivihreistä. Hieman suuremmalla kokoonpanolla musiikkia ”lapsille ja aikuisille”
tarjoaa klo 11–11.45 Helsingin Poliisisoittokunnan Nallekopla. Nuorisoakaan ei ole unohdettu, sillä Pihlajamäen nuorten Lähiö-bändi saapuu lavalle klo 13.
Jorma Purhonen

Pihlajamäen Leijonat toimineet pian 48 vuotta
Näkyvin Leijonien Pihlajamäessä järjestämistä tapahtumista on Pihlajamarkkinat. Ehkä vähemmän näkyvä tapahtuma
oli käytettyjen silmälasien keräys, jonka ansiosta voimme toimittaa noin 1 300 käytettyä silmälasia Sri Lankaan. Avuntarvitsijoita on tietenkin lähemmälläkin. Leijonat ovat auttaneet kirkon diakoniatyötä kerran viikossa kuljettamalla
lahjoituksena saatua leipää Ostarin Onni -kahvilaan. Viimeisin Leijonien järjestämä tapahtuma oli Petri Laaksosen
konsertti Pihlajamäen kirkossa.
Pihlajamäki täyttää ensi vuonna 50 vuotta ja Pihlajamäen Leijonat 48 vuotta. Leijonat ovat olleet aktiivisesti
mukana lähiömme kehityksessä. Leijonaklubi ottaa mieluusti jäsenikseen henkilöitä, jotka hyväksyvät toimintamme
humaaniset tavoitteet. Palveluhenkisiä aktiivisia henkilöitä tarvitaan, jotta Leijonat voisivat tulevaisuudessakin olla
mukana yhteisömme toiminnassa. JP

Parasta aikaa lasten kanssa

Tule mukaan muskariin, perhekahvilaan ja hauskoihin tapahtumiin!
LÄHIÖLEHTI 1/2011

5. vuosikerta. Vuonna 2011 ilmestyy kolme kertaa: 18.5., 7.9. ja 30.11.

Jaetaan Vartti Helsinki Pohjoisen liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista, Pihlajamäen kirkolta
sekä Viikin kirjastosta.
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pihlajamakiseura@gmail.com
Paino
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Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info

Etsitkö mukavaa tekemistä
yhdessä lasten kanssa?
Haluaisitko tutustua
lähiseudun lapsiperheisiin?
Kaipaatko tukea samassa
elämäntilanteessa olevilta?
Mannerheimin lastensuojeluliiton
Pihlajamäen paikallisyhdistys järjestää monenlaista toimintaa lapsiperheille. Kevään päättää iloinen kevätrieha, joka järjestetään toukokuun viimeisenä perjantaina 27.5. Maasälvän
leikkipuistossa.
Kevätriehassa esiintyvät Pikku Kakkosesta tutut mainiot liikennepoliisit
Maltti ja Valtti, lisäksi ohjelmassa on
musisointia, makkaranpaistoa ja askartelua. Järjestelyt hoidetaan yhteistyössä puiston henkilökunnan kanssa.

Perhekahvilasta voimia
arkeen
Pihlajamäen nuorisotalolla on hilpeä
hulina keskiviikkoina aamupäivällä,
kun tilassa pelmuavat pienet ja isot
perhekahvilan asiakkaat.
– Perhekahvila on suosittu kohtaamispaikka. Lasten leikkiessä vanhem-

MLL Pihlajamäen paikallisyhdistys edistää lapsiperheiden
hyvinvointia Pihlajamäen, Pihlajiston ja Viikinmäen alueella.
Tervetuloa mukaan toimintaan ja vapaaehtoistyöhön!
mat ehtivät hengähtää hetken. Samalla jaetaan arkista vertaistukea,
kertoo MLL Pihlajamäen paikallisyhdistyksen perhekahvilavastaava Marjo Kosonen.
– Perhekahvilaan voi tulla kuka vain,
ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Kahvilasta saa ensimmäisellä käyntikerralla mukaansa rotinakassin, joka sisältää hyödyllistä tietoa ja pieniä lahjoja. Pihlajistossa iltaperhekahvila pidetään leikkipuisto Salpausselässä
torstai-iltaisin klo 17.30–19.00.
Perhekahvilaan osallistuminen on
maksutonta, kahvia ja muita tarjoiluja voi halutessaan ostaa.
– Syksylle kaivataan kipeästi uusia
voimia perhekahviloiden järjestämiseen. Erityisiä taitoja ei tarvita, vain
intoa ja mahdollisuus olla paikalla sovittuina aikoina. Pihlajistoonkin voisi
järjestää päiväperhekahvilan, kannustaa Kosonen.

Muskareissa lauletaan
ja leikitään
Muskareita löytyy eri-ikäisille ja sisaruksille omat ryhmänsä sekä tiistai-iltaisin että keskiviikkoisin aamupäivällä. Ohjaaja luotsaa lapset löytöretkelle musiikin maailmaan. Vanhemmille
muskari on oiva tilaisuus oppia uusia
lastenlauluja, joita voi laulaa kotonakin lasten kanssa.
Perhekahvilan ja muskareiden ohella MLL Pihlajamäen paikallisyhdistyksen perinteisiin kuuluvat myös kirpputorit aina keväisin ja syksyisin. Suositulla kirpputorilla on runsaasti myyjiä
ja ostajia. MLL Pihlajamäen yhdistys
osallistuu myös muiden paikallisten
toimijoiden järjestämiin tapahtumiin.
Kesäkuussa olemme mukana Pihlajamäki Bluesissa.
Teksti: Katja Pethman

Ota yhteyttä: mllpihlajamaki@gmail.com.
Lue lisää: www.mll.fi/pihlajamaki Liity myös Facebook-ryhmäämme!
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Kuva: Dexviihde

Pihlajamäki goes Bluesin musiikkitarjontaa
Haastattelussa Aija Puurtinen ja Tokela

HBTB: Modernia bluesia
kaikilla mausteilla
Aija Puurtinen on Honey B & the T-bonesin
basisti ja taitavasta äänenkäytöstään tunnettu
laulaja. Psykedeelisessä bluestriossa kitaran
varressa on tämän aviomies Esa Kuloniemi.
Rumpuja soittaa jazzosaaja Jaska Lukkarinen.
Kuva: Leif Laaksonen

rimusiikillinen rakkaus on ollut
Nancy Sinatran ”These boots
are made for walking”. Sittemmin hän on saanut inspiraatiota omaan musiikkiin joka
suunnalta, klassisesta maailman musiikkiin.
– Laulajana minuun ovat tehneet lähtemättömän vaikutuksen Etta James sekä Ray Charles ja lauluntekijä-basisti Willie Dixon.
Tokela tositoimissa.

Hunajainen tyttöystävä
ja luunlaihoja jeppejä

Melrose:

Moni on varmaan ihmetellyt,
miksi suomalaisella bändillä
on niin kummallinen nimi kuin
Honey B and the T-bones. Hunajaa ja luita? Puurtinen valottaa bändinimen etymologiaa:
– Esa halusi svengaavan nimen, kuten on yhtyeellä Booker T. & M.G.’s. Nimen piti sen
lisäksi kertoa, että bändissä on
myös nainen. ”Honey B” tar- Tokela on mainetta niittäneen ja mutkattoman
koittaa blueskielessä tyttöysriehakkaan rockbändin Melrosen kitaristitävää ja ”T-bones” laihaa tyyppiä. Silloin 30 vuotta sitten po- laulaja. Muun muassa.
jat olivat sangen hoikkia ja minä vasta tyttöystävä.
hden käden sormet
Puurtinen on nykyään jo äija viime vuonna Tavastialla oli
juuri ja juuri riittä- keikka alkuperäisbasistin kansti ja vaimo ja paitsi biisintekivät, kun Tokela (alias
jä-laulaja-basisti, myös laulunsa.
Mika Tuokkola) lisopettaja ja Suomen ensimmäiBändi soittaa sekä omia ja
nen popmusiikin alalta valmis- taa bändit, joissa hän Melro- lainabiisejä, ”mitä vain ja laitetunut taiteen tohtori. Siis nai- sen lisäksi soittaa: The Mun- taan se kuulostamaan enemnen joka sekä osaa että tietää. sons, The Slippers, The Homers
män tai vähemmän MelroselMikä mahtaa olla hänen am- ja The Hoedown. Energisyydes- ta”, Tokela summaa.
tään tunnettu Melrose työllismatti-identiteettinsä?
Sama laaja-alaisuus näkyy
– Joskus on ollut hankalaa ol- tää häntä eniten. Vuoden mit- hänen kuuntelutottumuksistaan bändi heittää noin 50
la sekä tutkija-opettaja että
saan. Tokela kuuntelee mitä
muusikko. Pop– ja rockmusii- keikkaa ja muiden kokoonpa- vain hyvää musiikkia: bluesia,
kin puolella perinteisesti aja- nojen kanssa noin 80.
countrya, reggeata, Hendrixiä.
Bändi perustettiin 1981 To- Tarpeen vaatiessa tästäkin ratellaan, että pitäisi olla luonnonlahjakkuus. Musiikin opis- kelan ollessa koulupoika. Vii- jauksesta lipsutaan:
meiset 20 vuotta yhtyessä on
kelu on monelle tabu, josta
– Jos musa on huonoa, niin
hänen lisäkseen soittaneet
ei kehdata puhua, toisin kuin
ainakin sen on oltava hauskaa!
klassisien musiikin osalta. It- rumpali Jami Haapanen ja basekseen treenaaminen ei kui- sisti Roger Nieminen. Rock ’n
”Keikat
tenkaan vie eteenpäin, Puurti- rollista ja rockabillystä vaikutparasta aikaa arjessa”
teita saaneella Melrosella on
nen toteaa ja jatkaa:
siis 30 vuotta musisointia ta- Entä levy, onko sellaista tulol– Taiteellinen työni on ollut
kana. Syytä juhlaan olisi, mut- laan? Viimeisin Melrose-albusuureksi avuksi opetuksessa ja
mi on vuodelta 2004.
tutkimustyössä. Käytännön ko- ta ei.
– Ollaan puhuttu, että jotain
kemus antaa valtavan hienot
voisi alkaa tekemään, mutta
työkalut tutkimukseen. Ja tiekukaan ei ole ollut aktiivinen.
de taas antaa käsitteitä oman
Kuukausi sitten olin studiossa
ajattelun erittelyyn.
the Slippersin kanssa ja kohta
Kesä tietää HBTB:lle reipas- ”En ota stressiä
ehkä julkaistaan the Homerta keikkailua. Pääkaupunkiseu- musiikista. Stressi
sin levy.
dulla heitä ei ihan heti nähdä, tulee muualta, jos on
ja syksyllä he suuntaavat Ruot- tullakseen.”
siin. Kynnelle kykenevien kanKuulostaa
nattaa siis saapua tämän hustressaavalta
najaluuorkesterin äärelle. Pih– Ei olla mietitty vuosipäivä- – En ota stressiä musiikista.
lajamäki goes Bluesissa perkussiolisän trion soitannal- juttua, solisti-kitaristi tunnus- Stressi tulee muualta, jos on
tullakseen, Tokela kuittaa.
taa.
le antaa Mamba Assefa, joka
– Jos on buukannut itsel– Ei siihen ole pointtia, kun
soittaa myös bändin uusimalleen peräkkäisiksi päiviksi nelvuodesta toiseen vedetään
la, huhtikuussa julkaistulla ja
jä keikkaa kolmen eri bändin
täysillä. En näe keinoa, miten
kiitetyllä albumilla ”Walking
kanssa, sitä vähän väsähtää.
siitä voisi tehdä erikoista. Jo
Witness”.
Teksti: Tanja Railo
kaksi vuotta sitten tehtiin dvd, Soittaminen on mukavaa, mil-

Rockia joka tuntuu

Y

Aija Puurtinen basson varressa.

P

ariskunta ja bändi
ovat pitäneet yhtä jo
vuodesta 1982, vaikka rumpalit ovatkin
vaihtuneet. Nykyinen on ollut
remmissä vuodesta 2008 lähtien. Monimuotoisella ja alati
kehittyvällä musiikillaan HBTB
on vakiinnuttanut paikkansa
Suomen blueshuipulla. Ruotsissa bändi on jopa saavuttanut kulttibändin aseman:
– Meidän historiaa pidetään
länsinaapurissa mielenkiintoisena. Kuulemma kuulostamme kypsältä mutta raikkaalta –
emme siis elähtäneeltä, vaikka
olemme soittaneet yhdessä 30
vuotta. Aina kun keikkailemme
siellä, meidät buukataan heti
uudestaan, Puurtinen iloitsee.
Bändin musiikillinen kehityskaari on kulkenut bluesklassikoiden koveroinnista omaan
tuotantoon. Siinä kuuluvat
vaikutteet monesta suunnasta.
Ainakin pop, gospel, jazz, soul
ja garage soivat trion modernissa bluesissa.

”Meidän musiikki
on kantaaottavaa
ja seuraa virtauksia.”

– Kun vuonna 1985 saimme kolmen levyn sopimuksen,
aloimme tehdä omia biisejä.
Sekä minä että Esa sävelsimme,
ja minä aloin laulaa omia sävellyksiäni, joista en edes yrittänyt tehdä alkuperäistä bluesia. Siihen saakka Esa oli ollut
vokalistimme.
– Meidän musiikki on kantaaottavaa ja seuraa virtauksia.
Silti pohjalta aina kuuluu juuri. Vuosien saatossa soundi on
muokkautunut omanlaiseksi.
Tunnusomaista sille on Esan kitarointi. Tämän päälle originelli
jazzrumpali ja crossover laulaja-basisti. Me olemme psykedeelinen bluesbändi.
Juvalta kotoisin oleva Puurtinen muistelee, että lapsena
hänen ensimmäinen populaa-

lä vain bändillä. Keikat ovat parasta aikaa arjessa.
Tokelan voi nähdä paitsi keikalla myös Kallion keilahallilla tai peräti keikalla keilahallilla. Joukkuelajien ystävästä
alkoi kuoriutua keilaaja vuonna 2003. Sittemmin hän on
bändikavereiden kanssa perustanut oikein keilaseurankin,
Munsons BC:n.
– Olimme Melrosen kanssa hallissa keikalla ja saimme
palkaksi henkilökohtaiset pallot. Siitä se lähti. Tämä on laji, jota voi harrastaa yksinkin, ei
tarvitse soittaa yhtätoista äijää
kokoon. Hallikin on lähellä, ja
täällä on mukavia ihmisiä.
Onpa keilojen kaatamisella
yhteys Pihlajamäkeenkin. Kallion keilahallilla hän on nimittäin kuullut, että Pihlajamäki
Blues on mainio juttu. Lähiöitä
Tokela ei muutenkaan vierasta, vaan määrittelee suhteensa niihin läheiseksi. Hän on itse
kotoisin Vantaan Länsimäestä.
Melrose on esiintynyt mm.
Guns N’ Rosesin ja Jerry Lee
Lewisin lämppärinä, joiden rinnalla Pihlajamäki goes Bluesin
saattaisi vaikuttaa vähäpätöiseltä keikka-areenalta. Ei syytä huoleen!
– Me yritämme joka kerta olla hyviä. Ladataan niin täysillä
kuin pattereissa on virtaa. Pihlis voi odottaa riehasta rockia.
Rytmimusiikin ystävien ei
kannata missata tätä. Ole siis
lauantaina 4.6. klo 17 Kiillepuistossa. Saa tulla jo aikaisemminkin. Onhan tarjolla muutakin erinomaista musiikkia.
Teksti:
Tanja Railo
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Asukaskyselyn tulokset
valmistumassa
Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan aluesuunnittelu
Rakennusvirasto järjesti syys-lokakuussa 2010 Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan
asukkaille suunnatun kyselyn, jolla kartoitettiin asukkaiden ja muiden alueen käyttäjien
näkemyksiä Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan katu-, puisto- ja metsäalueiden vahvuuksista, puutteista ja parantamistarpeista aluesuunnitelman laadinnan pohjaksi.
Ensimmäistä kertaa kysely tehtiin kokonaan Internetissä, Helsingin kaupungin Kerrokartalla-palvelussa. Kyselyyn vastaamista kannustettiin joka kotiin
lähetetyllä postikortilla. Kyselyyn tehtiin kaikkiaan yli 3000
karttamerkintää!
Vastaajat merkitsivät vastaukset eri aihepiireistä, kuten parhaasta kohtauspaikasta tai huonosti hoidetusta kasvillisuudesta, pisteinä kartalle
ja pisteen kohdalle oli lisäksi
mahdollista kirjoittaa ajatuksiansa. Näin suunnittelijat saivat
suunnitelman laadinnan lähtöaineistoksi tarkkaa, paikkaan
sidottua tietoa asukkaiden näkemyksistä.

Asukaskyselyn
tulokset aluesuunnittelun tukena
Kyselyn tuloksista tehtiin rakennusvirastossa pikayhteenveto heti kyselyn päätyttyä,
mutta tarkempi vastausten
analysointi on vielä kesken. Yhteenvedosta kuitenkin saa käsitystä monista suunnitteluun
vaikuttavista asioista: Pihlajamäen ostarin ympäristössä
koetaan olevan paljon erilaisia
ongelmia, lähimetsien raiteilla on valaistuspuutteita, Vantaanjoen varsi on suosituinta
ulkoilualuetta ja sinne toivotaan lisää penkkejä.
Asukaskyselyn tulokset ovat
tärkeä osa aluesuunnittelun
lähtöaineistoa. Tulokset huo-

mioidaan, kun mietitään tulevaisuuden painopistealueita:
minne ja miten katu- ja puisto-osaston käytössä olevat resurssit on tarkoituksenmukaista suunnata? Yksittäisistä huomioista, kuten kadulla liikkujien näkemän esteenä olevasta pensaskasvillisuudesta, on
taas hyötyä kohteen hoidossa
ja jatkosuunnittelussa.
Pihlajamäen, Pihlajiston ja
Savelan aluesuunnitelman laadinta on alkamassa nyt vuoden
2011 keväällä. Aluesuunnitelmaan kartoitetaan katu- ja viheralueiden nykytila, toimivuus
sekä määritellään kunnostusta vaativien kohteiden tarpeet
ja kiireellisyys. Luonnonhoidon
osalta aluesuunnitelmassa
määritellään metsä- ja niitty-

alueiden maisemalliset ja hoidolliset tavoitteet.

Aluesuunnitelma
laaditaan säännöllisin
väliajoin
Aluesuunnitelma on rakennusviraston katu- ja puistoosaston työväline, joka auttaa
kohdentamaan välillä niukatkin resurssit mahdollisimman
järkevästi ja alueen asukkaita
kuunnellen. Aluesuunnitelmia
laaditaan suunnittelualueille noin kymmenen vuoden välein. Parhaillaan Helsingissä on
alkamassa viitisen aluesuunnitelmaa eri puolille kaupunkia.
Aluesuunnitelmaa varten
kerätään aluksi perustietoja suunnittelualueesta. Sitten
käydään läpi kaikki suunnittelualueen kadut ja viheralueet maastossa ja luokitellaan
ne kunnon mukaan. Asukaskyselyn tulosten, lähtöaineistojen ja maastokartoituksen jälkeen on yhteenvedon aika: silloin tarkastellaan käytettävissä olevien hoito- ja korjausresurssien suuntaamista alueen
parhaaksi. Kun suunnitelmaaineisto alkaa olla valmiina, on
aika esitellä luonnos asukkaille.
Yleisötilaisuuden ajankohta on
tällä alueella todennäköisesti
loppuvuodesta. Kun kaikkien
sidosryhmien kommentit on
kerätty, käyty läpi ja huomioitu,
esitellään suunnitelmaluonnos
yleisten töiden lautakunnalle. Sen jälkeen katu- ja puisto-osasto käyttää aluesuunnitelmaa ohjeena ylläpidon ja investointien ohjauksessa.
Rakennusvirasto ilmoittaa
suunnitelman laadinnan etenemisen vaiheista erikseen
asukasyhdistyksille ja muille
sidosryhmille. Vuorovaikutustilaisuuksista julkaistaan myös
tiedote paikallislehdessä.
Pihlajamäen, Pihlajiston ja
Savelan aluesuunnitelmassa
seuraava tärkeä tapahtuma on
käyttäjäkyselyn tulosten analyysin valmistuminen alkukesästä. Voit seurata suunnittelun etenemistä rakennusviraston Internet-sivuilla http://
www.hkr.hel.fi/aluesuunnitelmat.
Aluesuunnittelija
Virpi Vertainen
Rakennusvirasto,
Katu- ja puisto-osasto

Gardenian osoite: Koetilantie 1, Viikki, Helsinki

Gardeniassa tapahtuu
GARDENIAN Kevättapahtuma su 22.5. klo 11–14

Gardenian 10-vuotistaivalta juhlistetaan Kevättapahtuman
muodossa sunnuntaina 22.5. klo 11–14. Tapahtuman ajan trooppiseen puutarhaan on ilmainen sisäänpääsy.
Trooppisessa puutarhassa on opastettuja kierroksia klo 11.15,
12.15 ja 13.15. (jokaiseen opastukseen pääsee mukaan 25 henkilöä) sekä japanilaisessa puutarhassa klo 11.45 ja 12.45.
Ohjelmassa on lisäksi askartelua lapsille ja valokuvanäyttely
Gardenian 10-vuotistaipaleesta. Puutarhassa on nähtävänä papukaijoja ja karppiharrastajat esittelevät karppeja.
Ulkona on mm. suoramyyntitori, vetokoiria, aaseja ja poneja
(ratsastukset ja ajelut maksullisia) sekä ikebanistien tekemiä töitä. Kaukoputkella voi tarkkailla Viikin peltojen linnustoa. Maatalousmuseo on auki.
LASTEN LUONTOHARRASTUSPÄIVÄT 6.–10.6. ja 13.–17.6.

Gardenia ja Helsingin kaupungin rakennusvirasto järjestävät
yhdessä 7–14 -vuotiaille nuorille viisi luontoharrastuspäivää eri
teemoilla. Ennakkoilmoittautuminen Gardenian asiakaspalveluun
p. (09) 3478 400. Päivät ovat maksuttomia. Omat eväät ja säänmukainen vaatetus mukaan.
VESIÖTÖKKÄPÄIVÄ ma 6.6. ja 13.6. klo 10–14

Vesiötökkäpäivänä haavitaan pohjaeläimiä sekä tutkitaan
planktonia mikroskoopilla. Vesiskorpioni vai sudenkorennon toukka? Määritetään yhdessä, mitä haaviin jää.
METSÄPÄIVÄ ti 7.6. ja 14.6. klo 10–14

Metsäpäivänä mennään metsään ja katsotaan, nähdäänkö
metsää puilta! Tehtävien ja leikkien avulla tutustutaan lähimetsän elämään.
LINTUPÄIVÄ ke 8.6. ja 15.6. klo 10–14

Lintupäivänä tähystellään taivaalle ja herkistetään korvat kuulemaan lintujen konserttia. Päivän aikana harjoitellaan myös kiikarien ja kaukoputken käyttöä sekä kiivetään lintutorniin.
LUMOPÄIVÄ to 9.6. ja 16.6. klo 10–14

Luonnon monimuotoisuuden päivänä lumoudutaan lähiluonnosta. Tutkimusretkeillään metsään, jossa leikkien ja tehtävien
avulla selvitetään, mitä monimuotoisuus on.
PUUTARHAPÄIVÄ pe 10.6. ja 17.6. klo 10–14

Puutarhapäivänä tutustutaan Gardenian sisä- ja ulkopuutarhaan ja tuoksutellaan tropiikin ja kesän tuoksuja. Päivän aikana
tehdään myös pieniä puutarhurintöitä sekä istutetaan oma kasvi kotiin vietäväksi.

Kirjaston kesä
VIIKIN KIRJASTO on avoinna kesällä 30.5.–14.8. ma–to
9–20, pe 9–18, la suljettu. KIRJASTO 10, RIKHARDINKADUN
ja ITÄKESKUKSEN KIRJASTOT ovat avoinna kesälauantaisin.
KIRJASTO 10 on avoinna myös kesäsunnuntaisin.
KESÄKIRJAKASSI-KURSSI 6.–9.6. kello 13–15

Kurssilla askarrellaan kesäkassi, tuunataan lukupäiväkirja, pelataan pelejä, retkeillään kirjapiknikillä ja etsitään kesäluettavaa.
Materiaalit saa kirjastosta.
Kurssi on tarkoitettu 8– 13-vuotiaille ja se on ilmainen. Kurssille otetaan 10 lasta. Ilmoittautuminen 31.5. saakka kirjastossa tai
puhelimitse. Kurssi on osa Helsingin kaupungin lapsille ja nuorille
suunnattua KesäStadi 2011 tapahtumatarjontaa.
KONSOLIPELEJÄ PELAAMAAN!

Kesällä kirjastossa voi pelata Wii-pelejä. Tarkempaa tietoa peliajoista kesän mittaan kirjastosta.
OLETKO INNOKAS KIRJALLISUUDEN HARRASTAJA? Etsimme

vapaaehtoista lukupiirin vetäjää.
Asiakkaamme ovat toivoneet kirjastossa kokoontuvaa lukupiiriä,
mutta meiltä puuttuu vetäjä. Lukupiiri voi kokoontua kirjastossa,
keitämme tapaamisiin kahvit ja autamme kirjojen valinnassa ja tilaamisessa. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä kirjastonjohtaja Mari Heinoon, mari.heino@hel.fi tai puh. 09 310 85071.

Viikin kirjasto sinisessä
ympyrätalossa,
Viikinkaari 11,
puh. 09 310 85071,
http://www.lib.hel.fi/fi-FI/
viikki/
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Pihlajamäki valmistautuu
juhlavuoteen 2012
PIHLAJAMÄKI-seuran hallitus
on päättänyt, että juhlavuonna
2012 seura järjestää Kaunis piha -kilpailun, johon kaikki taloyhtiöt pientalot mukaan lukien
voivat osallistua. Tarkemmat
kilpailun säännöt julkistetaan
myöhemmin, mutta kaikkien
taloyhtiöiden kokoon ja omistusmuotoon katsomatta kannattaa valmistauta kilpailuun
jo tämän kesän aikana.

Pihlajamäen 50-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa laaditaan
parhaillaan. Juhlavuoden koordinaattorina toimii Pihlajamäen lähiöasemalla työskentelevä aluetyöntekijä Sini HeinoMouhu. Ota pikaisesti yhteyttä Siniin, mikäli Sinun yhteisösi
haluaa tuoda kortensa kekoon
Pihlajamäen juhlavuoden ohjelmistoon.
Teksti ja kuva: Vesa Koskela

Valituksia
kemikaalivarastosta
PIHLAJAMÄKI-seura on tehnyt valituksen Tukesin päätöksestä myöntää lupa HL Groupille kemikaalivaraston siirtämisestä Pihlajamäkeen Hiekkakiventie 2:een. Myös lähei-

set taloyhtiöt ovat laatineet
Helsingin hallinto-oikeudelle
oman valituksensa.
Lue lisää Pihlajamen kotisivuilta www.pihlajamaki.info.

Jaana ja Matti musisoi
Leikkipuisto Salpausselässä
pe 10.6.
PERINTEINEN Leikkipuisto
Maasälvän Koko perheen Helsinki-päivän tapahtuma pidetään tänä vuonna Leikkipuisto Salpausselässä Pihlajiston
ala-asteen vieressä. Varaslähtö Helsinki-päivään otetaan
jo perjantaina 10.6. klo 10.30–
12.00. Musiikkia esittävät Jaana Veronika (laulu) ja Matti
Tähkävuori (kitara). Tervetuloa

viihtymään, toivottavat Maasälvän ja Salpausselän väki sekä Pihlajamäki-seura.
Leikkipuisto Maasälpä on remontissa 6.6.–31.10. Maasälvän koko toiminta henkilökuntineen siirtyy Leikkipuisto Savelaan elokuussa, kertoo Leikkipuisto Maasälvän tiiminvetäjä Anita Huuhtanen.
VK

Lähde omaishoitajien retkelle
KEVÄT on saapunut! Aurinko tuo valoa ja lämpöä, josta niin luonto

kuin ihmisetkin saavat voimaa. Voimia saa myös muista ihmisistä,
yhdessä olemisesta ja tekemisestä.
Pohjoinen omaishoidon toimintakeskus Pihlajamäen ostoskeskuksessa järjestää omaishoitoperheille erilaisia ryhmiä ja tapahtumia.
Soita ja tiedustele puh. 09-310 46818. (Toimintakeskus on kesätauolla 27.6–31.7.2011). Pohjoinen omaishoidon toimintakeskus toivottaa asiakkailleen ja kaikille omaishoitoperheille kaunista alkavaa kesäaikaa!

Voimalamuseon ovet aukesivat
Vanhassakaupungissa
Vantaanjoen suulla
sijaitseva Voimalamuseo on jälleen
avannut ovensa
kesäkaudeksi 2011.
Entisissä vesilaitoksen
tiloissa toimiva museo
on nykyään osa
joen toisella puolella
toimivaa Tekniikan
museota.
Museotoiminnan jatkuminen
1970-luvulta toimintansa lopettaneissa vesilaitoksen tiloissa oli vaakalaudalla, kun
Helsingin kaupunginmuseo
luopui viime syksynä Voimalamuseon ylläpidosta. Tekniikan
museon ja Helsingin energian
solmiman yhteistyösopimuksen mahdollistamana toiminta kuitenkin jatkuu sekä lähialueiden asukkaiden että kauempaa tulevien iloksi tänäkin
kesänä.
Voimalamuseon kokonaisuuteen liittyy muun muassa
aikanaan vesivoimalla toiminut mylly sekä kaupunkilaisille 1870-luvulta 1970-luvulle
juomavettä tuottaneet pumput. Museorakennuksina toimivat entinen turbiinipumppulaitos, vesivoimalaitos ja
höyryvoimala.
Punatiilinen teollisuusympäristö on kiinnostava vierailukohde kaikille teollisesta historiasta ja teollisuusrakentamisesta kiinnostuneille.
Museo sijaitsee hyvien ulkoilureittien tuntumassa, joten
vierailun voi hyvin yhdistää
myös vaikkapa ulkoiluun. Sisään pääsee Tekniikan museon aukioloaikoina ja samalla
pääsylipulla.
Teksi:
Aura Kivilaakso

Lisätiedot:
www.tekniikanmuseo.fi

Voimalamuseo sijaitsee osoitteessa
Hämeentie 163.
Museo on auki 5.4.–20.9.2011

E

KEHYS-ALE!!

O N

jopa*

AURINKOLASIT

A A K K

Polaroid,
RayBan,
Alpina ym.

O S T E N
T U N N E T U I N
N

Ä

K

Ö

M

E

R

K

K

–72%

I

–25%

* Ostaessasi kehykset ja linssit

optikko@pihlajamäki

Graniittitie 1, terveyskeskuksen vieressä (09) 3877 341, www.pihlajamäki.ﬁ
optikko.pihlajamaki@webinfo.ﬁ. Avoinna ma 9–18, ti–pe 9–17, la 10–13
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Pihlajamäen siivoustalkoot

Vauhdin hurmaa
Pihlajamäen Rapakiventie suunniteltiin
alunperin alueen
kokoojakaduksi. Siitä
on vuosien kuluessa
tullut suosittu oikaisuväylä Kehä I:n ja
Pihlajamäentien välille,
mikä houkuttelee
käyttämään varsinkin
pienille koululaisille
vaaraksi olevia nopeuksia.
Aluenopeusrajoitusmerkit sallivat korkeintaan 40 km:n tuntinopeuden. Merkit voivat kuitenkin jäädä huomaamatta,
kun risteyksissä joutuu keskittymään ajamiseen. Lisäksi rajoitus voi unohtua, kun suora
aukeaa. Siitä pitäisi jotenkin
muistuttaa.
Vauhtia hillitsemään saatiin mäen alaosaan nopeusnäyttö, joka tarjoaa lähinnä
viihdettä jalankulkijoille ja lähitalon asukkaille. Voi jännittää, nouseeko nopeus jopa yli
60 km:iin tunnissa, mikä usein
tapahtuukin. Nopeusnäyttö pitäisi yhdistää lähellä oleviin liikennevaloihin niin, että punai-

Maanantaina 23.5. klo 14–19
-Tule mukaan parhaiten sopivana kellonaikana.
-Ota mukaan reipas mieli ja omat hanskat.
-Saat paikan päältä roskapihdit, jätesäkkejä sekä virvokkeita.
-Talkoiden mahdollistajana Rakennusvirasto ja Stara.
-Järjestäjänä Pihlajamäki-seura ja Pihlajamäen nuorisotalo.
-Tukipaikkana Pihlajamäen nuorisotalo, Moreenitie 2.

nen valo pakottaisi hurjastelijat pysähtymään. Koirien koulutuksessa käytettävä syyn ja
seurauksen opettaminen voisi
tuottaa toivotun tuloksen.

Kiertoliittymä hillitsee
kaahailua
Pihlajamäen keskustaan rakennettu kiertoliittymä toimii hyvin. Se on myös omiaan hiukan
hillitsemään kaahailua. Ihmettelen vain, kuinka myöhään
suomalaiset liikennesuunnittelijat omaksuivat kiertoliittymien käytön. Brittein saarilla
niitä oli jo kolmisenkymmentä
vuotta sitten. Meikäläisiäkin ne
helpottivat teiden risteyksissä,
vaikka kierto tapahtuikin ”väärään” suuntaan.
Viikin Prismalta autolla Pihlajamäkeen päin tullessa on
risteyksen jälkeen kolme kaistaa: bussikaista, Pihlajamäen kaista ja Helsingin keskustaan johtava kaista. Kilpailuhenkiset kuljettajat valitsevat
viimeiseksi mainitun ja kiilaavat jonon eteen Lahdentien sillan alla. Tämä aiheuttaa turhia
vaaratilanteita. Toinen joukko
käyttää bussikaistaa ohitukseen samoin seurauksin. Onkohan niin, että peltisen kuoren
sisällä ihmisten piittaamatto-

Kuva: Vesa Koskela

muus tulee helpoimmin näkyville?
Kaikki autoilijat eivät ole
huomanneet, että auton nopeutta voi säädellä myös alaspäin.
Asuntokaduilla ja pihoilla kun
tulisi ajaa toisin kuin maantiellä. Kävelynopeus tai vähäisempikin olisi sopiva siellä, missä
lapset leikkivät, jos yleensä on
tarvis pihoille ajaa.

Hyvät ulkoilureitit
kannustavat
liikkumaan
Nuorten liikuntaharrastukset
ovat mitä suositeltavinta toimintaa. Ihmetystä herättää
vain se, että pieni kävely pysäköintipaikoilta liikuntapaikoille
on ylivoimainen fyysinen suoritus. Autolla pitää päästä aivan
harjoituspaikan viereen vaikka
jalankulkuteitä huristaen.
Vielä positiivistakin asiaa:
pihlajamäkisten liikuntamah-

dollisuuksia on viime vuosina monin paikoin paranneltu. Vantaanjoen ja Longinojan
yli on tehty uusia siltoja, jotka
monipuolistavat reippailijoiden
reitinvalintamahdollisuuksia.
Sallittaneen vielä yksi toivomus kaupungille: rakennettakoon hyvä ja vetävä tie viitoituksineen Maasälväntien päästä Aarnikanmäelle. Siitä iloitsisivat sekä satunnaiset kävijät
että mäellä kesäilloin viihtyvät
suuret nuorisojoukot, vieläpä
naapuruston asukkaatkin.
Sulo Savolainen

Muistojen paikkoja
Pihlajamäessä ja Pihlajistossa
Muistelutyöpaja ke 25.5. klo 13–15 kaupunginmuseon
kuva-arkistossa, Sofiankatu 4. Vapaa pääsy.

Kaupunginmuseo järjestää muistelutyöpajan Pihlajamäen ja Pihlajiston entisille ja nykyisille asukkaille. Kuvia ja muistoja kaivataan myös Lähiöprojektiin liittyvän sarjakuvahankkeen tueksi. Ilmoittautumisen yhteydessä voi kertoa, mistä paikoista haluaisi
nähdä kuvia ja jakaa muistoja. Omia kuvia voi ottaa mukaan.
Työpajapaikkoja on kaksitoista ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot työpajaohjaaja
Marja Nykäseltä puh. (09) 3102 9842 tai marja.nykanen@hel.fi
tai museolehtori Hilkka Vallisaarelta puh. (09) 3103 6491 tai
hilkka.vallisaari@hel.fi.

Tuire Klein toimii puistokummina, vaikka ei käytäkään
Hyvällä asialla -huomioliiviä.

Ryhtyisitkö Tuire Kleinin
tavoin puistokummiksi
Kaksi kevättä sitten
pihlajamäkeläinen Tuire
Klein havahtui, kun lumien
sulettua paljastui hyvin
paljon roskia. Niinpä hän
päätti tehdä asian eteen
jotain ja otti yhteyttä
Rakennusviraston asiakaspalveluun ja ryhtyi
puistokummiksi.

Työelämässä ompelualalla ja
siivoustyön kouluttajana toiminut Klein haluaa eläkkeellä
ollessaankin tehdä monia hyödyllisiä asiota, joista yksi on se,
että hän kerää roskia, joita ih-

miset ovat heittäneet vääriin
paikkoihin. Joskus roskiksiin
roskapussia laittaessaan Klein
on kuullut tokaisun: miksi Sinä ne roskat sinne laitat. Siihen
Klein on vastannut, että sinnehän ne kuuluvatkin.
Klein pitää puistokummin
tehtävästä siksikin, että siinä
tapaa mielenkiintoisia ihmisiä.
Myös laitapuolen kulkijat tulevat joskus juttelemaan - ja
hekin arvostavat puistokummin työtä.
Vesa Koskela

Jos haluat ryhtyä puistokummiksi, Sinun tulee täyttää
hoitolupaus, jolloin saat roskapihdit, Hyvällä asialla
-huomioliivin ja Sinut myös vakuutetaan. Pihlajamäessä
meillä on useita eri mahdollisuuksia ilmoittautua
mukaan:

-Ota yhteyttä Rakennusviraston asiakaspalveluun,
Pohjoinen makasiininkatu 9, 09-310 39 000
-Täytä lomake Hyvä kasvaa Helsingissä -sivuilla
www.hyvakasvaa.fi
-Täytä lomake Pihlajamäen siivoustalkoissa maanantaina
23.5. klo 14–19
-Ota yhteyttä Pihlajamäessä toimivaan puistokummiin Tiina
Östermaniin, 050 463 9153, tiinaosterman@hotmail.com.

Seuraava Pihlajamäen lähiölehti
ilmestyy ke 7.9. juuri ennen Pihlajapäivää, joka on
su 11.9. Pihlajiston ala-asteen koululla.
Pihlajapäivän järjestää Pihlajamäki-seura
yhteistyössä Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistyksen kanssa.
Palautteet tästä lehdestä ja
juttuvinkit seuraaviin lehtiin
vesa.koskela@pennaacuta.fi, 040 506 5741.
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Pihlajamäen lähiöliikunta v. 2011 touko-elokuu
Lähiöliikuntapassilla
18 € lajit, jotka pyörivät
varatuissa/maksullisissa/
ohjatuissa paikoissa.
Kurssit 18 €
(liikuntapassilla)

Nuorille
ja muillekin

Huom! muutokset mahdollisia
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Maksu: 10 €

Pihlajamäen Nuorisopuisto,
säävarauksella!
JOUSIAMMUNTA

ma 6.6. klo 10–11.30
KIEKKORATA JA SPIIDERI

ke 8.6. klo 10–11.30

GOLFRATA JA SPIIDERI

ke 8.6., 15.6. ja 22.6. klo 13–14.30
NELIPALLO

ma 13.6. ja 20.6. klo 13–14.30
SÄHLYKAUKALO

leikkipuisto Maasälvässä (välineitä voi
lainata leikkipuistosta, ei ohjausta)

TRAMPOLIINI LAPSILLE

la 4.6. klo 14–18 Pihlajamäki
goes Blues -tapahtumassa
(yhteistyössä: Pihlajamäen Isku)
LENTOPALLO

Salpausselän leikkipuiston kenttä:
su, ti ja to klo 18–20 15.5.–18.9.
JALKAPALLO

Pukinmäen jalkapallokenttä / Monikulttuurinen liikuntapassi
Sunnuntai klo 17–18 juniorit,
klo 18–21 aikuiset 8.5.–25.9.
Perjantai klo 19–21 6.5.–30.9.
(ei 24.6.) (Lisätied: Daud p. 040960 6698)
PESÄPALLO

Viikin kenttä (Tilanhoitajankaari 13)
Liikuntapassi, tiistai ja torstai
klo 17–19 3.5.–27.10. (ei 23.6.)

Kuntoilijoille

Puistojumppa

KAHVAKUULAT ym.

Pikkukosken uimaranta
maanantai klo 18–18.50, 6.6.–22.8.
(oma jumppa-alusta mukaan)

Malmin virkistyskeskuksen piha:
ke klo 8.30- 9.20 4.5.–18.5.
MELONTA JOKEA PITKIN

klo 8.30 ma 16.5 ja to 7.7. melontakurssin käyneille! Ilmoittaudu
KIRKKOVENESOUTURETKI

klo 10.00 ma 30.5. Vuosaaresta
Ilmoittaudu: Mia p. 050-5881069

Kuvat: Mia Küttner

Puistojumpat ympäri kaupunkia:
www.hel.fi/liikunta

Kävelysauvoja lainattavana Viikin, Pukinmäen
ja Jakomäen kirjastoissa
kirjastokortilla

Kaupunkitanssit

Pikkukosken uimaranta, keskiviikko
klo 19–19.45, 8.6.–10.8.
KESÄKUUSSA

fusku, valssi, bugg, foksi
HEINÄKUUSSA

polkka, samba, jive, rumba
ELOKUUSSA

Senioreille ja muillekin
PINGIS

Malmin virkistyskeskuksen sali,
tiistai klo 13.30–14.30, 11.5.- 21.6.

tango, kävelyhumppa

Kenelle vaan Säävarauksella!

Pikkukosken uimaranta (Pikkukoskentien päässä)
nuoret yli 12 v+ perheet + aikuiset
MELONTAKURSSIT (yli 12 v.)
klo 9–11 Liikuntapassi, ilmoittaudu: Mia p. 050-588 1069
I ma–ke 13.–15.6.,
II ma–ke 20.–22.6. ,
III ma–ke 4.–6.7.

Uimataito välttämätön!

PETANKKI

Leikkipuisto Maasälpä, maanantai klo 12–13
sää- ja remonttivaraus! 23.5.–26.9.

Lisätietoja:
Pihlajamäen lähiöasema
Puh. 044 951 4523, Liusketie 3 B /
Ohjelmaesitteitä (30.6. asti)
Lähiöliikuttaja
Mia Küttner
Puh. 3107 1452,
050-588 1069
(8.7. asti ja
23.8. lähtien)

AAMUVETREYTYS

Aarnivalkean puisto: perjantai klo 10.00
säävaraus! 6.5.–27.5.
KIMPPAKÄVELY

Pihlajamäen nuorisotalolta ti klo 10 (hidasvauhtinen omatoimiryhmä)

Syyskausi alkaa 5.9. Syysohjelmia noudettavissa Pihlajamäen
Lähiöasemalta viimeistään ma 15.8.

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

