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Koulun sisätiloissa
• Terveysmittauksia ja terveys-
neuvontaa
Tapahtuu klo 13–14
• Poliisipartio on esittelemässä 
autoaan ja kertomassa työs-
tään.

• PK-35:n junioripäällikkö Samu 
Koski on vetämässä alle 9-vuo-
tiaille järjestettävää tarkkuus-
potkukilpailua.

Hälytyksien sallimissa 
rajoissa

• Malmin palokunnan pelas-
tusyksikkö paloautoineen tu-
lee paikalle.
HePo

• Helsingin Polkupyöräilijät 
osallistuu neuvomalla & pieni-
muotoista pyörien korjaus- 
ja säätötoimintaa harrasta-
malla.

KALLIOLAN SUURESSA VIIHDEORKESTERISSA soittaa noin 
20 soittajaa ja se harjoittelee viikoittain Kallion kaupunginosas-
sa Kalliolan Setlementin tiloissa. Kapellimestarina toimii Lasse 
Myllymaa. Orkesterilla on kolme laulusolistia. Instrumenteista 
on edustettuina viulut, kitarat, basso, huilut, klarinetit, sakso-
fonit, oboe, piano ja rummut. Kalliolan viihdeorkesteri soittaa 
vanhaa tanssimusiikkia ja klassista viihdemusiikkia. Sillä on 
runsaasti esiintymisiä vanhainkodeissa, sairaaloissa, järjestöjen 
ja yhdistysten tilaisuuksissa. Orkesterin intendenttinä toimii 
Juhani Jääskeläinen.

HOVINARRI on viilee, siistin cool koko perheen bändi. ”Esityk-
semme on teatraalinen, vauhdikas ja osallistava elämys, josta jää 
taatusti taskuun hauskoja muistoja niin pienille kuin isoillekin.”
Mukana nähdään suositut Jenni Peikko ja Roope Koira sekä 
heidän iloinen joukkonsa.

PUNKROKKIA ESITTÄVÄ PHILADELPHIA DYNAMITE oli Jun-
nu Vimma -kisan yleisöäänestyksen voittaja, ja  itse kisassakin 
se sijoittui toiseksi. Valter Väntänen (laulu ja komppikitara) 
asuu Kumpulassa, mutta muut bändin jäsenet, Mikko Merimaa 
(rummut), Teemu Tamminen (basso) ja Olli Rova (leadkitara) 
ovat kotoisin Viikistä. Bändi harjoittelee Kumpulan kylätilassa.

ROCK-BÄNDI DAWN on perustettu Espoossa 2010. Nykyisin 
sen kokoonpano on Samuli Huotari (laulu ja kitara), Markus 
Huotari (kitara ja taustalaulu), Emil Yrjölä (basso) ja Jesse 
Vahvelainen (rummut). Bändin ohjelmisto koostuu omasta 
musiikista, jota voisi kuvata melodiseksi rockiksi. Kaikki bändin 
kappaleet on säveltänyt ja sanoittanut Samuli Huotari.
Dawn voitti vuoden 2011 Junnu Vimma -bändikatselmuksen 
Helsingissä. Voiton jälkeen se on keikkaillut ahkerasti pääkau-
punkiseudulla. Bändi on myös käynyt studiossa äänittämässä 
muutamia kappaleita. Jatkossakin tarkoituksena on tehdä lisää 
omaa musiikkia ja keikkailla aina, kun siihen tarjoutuu tilaisuus.

Vertaisohjaajaksi Lähiöasemalle s. 7
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JÄRJESTÄJÄT:

MUKANA MYÖS:
- Lions Club Pihlajamäki
- Helsingin poliisi / Itä-Helsingin 
poliisiyksikkö

- Helsingin pelastuslaitos / Malmin 
palokunta

- Leikkipuisto Salpausselkä
- Pihlajiston ala-asteen vanhem-
painyhdistys

- PK-35
- PK-35 Huvigaanit
- Pihlajamäen terveysasema
- Malmin ev. lut. seurakunta
- Helsingin Polkupyöräilijät
- Karkki-Pate

TUKIJAT: 

Pihlajapäivä on Pihla-
jamäen, Pihlajiston ja 
Viikinmäen yhteinen 
kaupunginosatapahtu-
ma, jonne toki kaikki 
muuallakin asuvat ovat 
tervetulleita.

KENTÄN esiintymislavalla on 
pääasiassa musiikkiesityksiä, 
mutta myös tietoiskuja mm. 
terveydestä ja polkupyöräilystä.

Monet alueen – ja myös hie-
man laajemman alueen - yleis-
hyödylliset yhdistykset ja myös 
kaupungin toimijat ovat muka-
na, esittelevät toimintaansa ja/
tai myyvät tuotteitaan.

Juhlayleisölle on tarjolla her-
nekeittoa, makkaraa, lettua ja 
pullaa sekä tietysti kahvia ja 
muuta juotavaa sekä karkkia.

Tapahtumassa on myös ar-
pajaiset, kirpputori sekä onnen-
pyörä.

Tapahtuma on päihteetön.
Teksti: Vesa Koskela
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Lavaohjelma 
klo 13–16
Juontajana Mauri Tahvanainen

13.00-13.05 Lipunnosto ja alkusanat
13.05-13.50  Kalliolan viihdeorkesteri
13.50-14.00  Tietoiskuja
14.00-14.50  Lastenyhtye Hovinarri
14.50-15.00  Tietoiskuja
15.00-15.25  Nuorisobändi Philadelphia Dynamite
15.25-15.30  Tietoiskuja
15.30-16.00  Nuorisobändi Dawn
16.00   Loppusanat

PIHLAJAPÄIVÄ 2011

sunnuntaina 11.9. 

klo 13–16 

Pihlajiston ala-asteen 

kenttä ja sisätilat 

Pihlajistontie 1

TUTUSTUMINEN 
PIHLAJAMÄEN 

KOTIKAUPUNKIPOLKUUN

Lähtö klo 11.15 Pihlaja-
mäen ostarin uuden aukion 

pienois-
mallin luota. Retken 

oppaana Aune Greggas.
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Pihlajamäen ostoskeskuksen yrittäjäyhdistyksen varapuheenjohtaja Kristiina Välimäki toivottaa pihlajamäkeläiset 
tervetulleiksi lauantain Pihlis-tempaukseen.
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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.

Painos n. 60 000 kpl
Lehden yhteystiedot Pihlajamäen lähiölehti
  c/o Pihlajamäen lähiöasema
  Liusketie 3, 00710 HELSINKI
  pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com
Päätoimittaja  Vesa Koskela
Toimitussihteeri  Aura Kivilaakso
Toimittajat  Aino-Ilona Heikkinen, Tanja Railo, Päivi Seikkula  
Lähiöaseman asiat Sini Heino-Mouhu, Mia Küttner 
Kuvankäsittely Göran Nyholm
Taitto ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin
Ilmoitusmyynti  Vartti Helsinki Pohjoinen
  Puh. (09) 3508 7513, 040 570 8015
Kustantaja  Sanoma Kaupunkilehdet Oy
Julkaisija Pihlajamäki-seura ry c/o Pihlajamäen lähiöasema
  Liusketie 3, 00710 HELSINKI
  pihlajamakiseura@gmail.com
Paino  Sanomala Oy, Vantaa

Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info

 Leikkipuisto Maasälpä on kiinni 31.12.2011 asti remon-
tin vuoksi. Maasälvän toiminta on siirtynyt leikkipuisto 
Savelaan täksi ajaksi. Osoite on Eteläniitynpolku 11, 00720 
Helsinki 72.

Aamupäivän viikko-ohjelma: ma klo10–12 ruokakerho, ti 
klo10–12 perhekahvila, ke klo10–12 hyvän olon keskiviik-
ko, to klo10–12 avoin olohuone ja pe klo10–12 Savelan 
MLL yhdessä ohjaajien kanssa.

Koululaisten viikko-ohjelma iltapäivisin: ma ulkoilupäivä, 
ti urheilu, ke askartelu, to ulkoilupäivä ja pe peli- ja 
lelupäivä.  Tervetuloa mukaan toimintaan!

Leikkipuisto Maasälpä

Ostoskeskuksen yrittäjäyhdistys järjestää ostarilla Syyskauden  avajaiset ja Pihlis-tempauksen  perinteiseen tapaan. 
Yleisöä viihdyttää  Aikuisten tanssiorkesteri. Kahvipuffetista suolaiset ja makeat  suuhunpantavat, grillimakkaraa ja 
kirppismyyntiä.Tervetuloa viihtymään  ostarille, tapaamaan tuttuja ja asioimaan eri liikkeisiin ja yrityksiin.

Pihlis-tempaus ostarilla lauantaina 10.9. klo 10–14

Kuva: Vesa Koskela

Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan 
aluesuunnitelma etenee
Rakennusviraston katu- ja puisto-
osasto laatii Pihlajamäen, Pihlajiston 
ja Savelan alueelle aluesuunnitelmaa, 
joka sisältää asemakaavoitettujen vi-
her- ja katualueiden hoitoa, kunnos-
tusta ja käyttöä koskevat tavoitteet.

Rakennusviraston verkkosivuilla voi 
tutustua vuonna 2010 tehdyn asukas-
kyselyn tuloksiin osoitteessa www.hkr.
hel.fi /aluesuunnitelmat (Pihlajamäen, 
Pihlajiston ja Savelan aluesuunnitel-
ma).

Vuorovaikutteisen verkkopalvelun 
kautta voi antaa edelleen alueen ka-
tuja ja viheralueita koskevia mielipitei-
tä ja kehittämisehdotuksia osoitteessa 
http://kerrokartalla.hel.fi .

Suunnitelmaluonnoksen valmistut-
tua esittelemme sen asukkaille, käym-
me keskustelua ja otamme palautetta 
vastaan. Asukastilaisuus pidetään ke-
väällä 2012 ja siitä tiedotamme erik-
seen.

Tavoitteenamme on, että yleisten 
töiden lautakunta hyväksyy suunnitel-
man ohjeellisesti noudatettavaksi syk-
syn 2012 aikana.

Lähiaikoina lähetämme aiheesta 
postia alueen seuroille, yhdistyksille 

ja muille yhteistyökumppaneille. Jul-
kaisemme myös lehti-ilmoituksia, jot-
ta kaikki asukkaat pääsevät edelleen 
osallistumaan aluesuunnitelman laa-
dintaan.

Tarja Lahin
Projektisuunnittelija

Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Katu- ja puisto-osasto

Puh: 09 310 38632
sähköposti:

 tarja.lahin@hel.fi 

Vuorovaikutteisen verkkopalvelun kautta voit vaikka kertoa, miten haluaisit 
kehitettävän Pihlajamäen sorsalampea.

Lisätietoja 
aluesuunnittelusta:
Puistot ja viheralueet: 
aluesuunnittelija Virpi Vertainen 
puh. 09 310 38518
Kadut ja aukiot: 
suunnitteluinsinööri Taru Sihvonen 
puh. 09 310 38939
Kaupunkimetsät ja niityt: 
luonnonhoidon suunnitteluvastaava 
Tiina Saukkonen 
puh. 09 310 38508
Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@hel.fi

Kuva: Sampsa Lommi

 PIHLAJAMÄEN ala-asteen koulun 1.–6.-luokki-
en oppilaat ja vanhemmat järjestävät yhdessä kou-
lun kanssa perinteisen Marrasjuhlan sunnuntaina 
20.11.2011 klo 11–14.

Ohjelmassa mm. arpajaiset, kahvila- ja leivonnais-
ten myyntiä, makkaraa ja mehua, popparia ja karkkia.

OSOITE: Pihlajamäen ala-asteen koulu, 
Lucina Hagmanin kuja 3, 00710 Helsinki

Marrasjuhla Pihlajamäen 
ala-asteen koululla su 20.11.

Vuosi 2011 on Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi. Ne-
tistä googlaamalla löytyy monia mielenkiintoisia nettisi-
vustoja aiheesta.

Pihlajamäki-seura ei ole virallisesti juhlavuoden toimin-
nassa mukana, koska sellaiseen ei täysin vapaaehtoistoi-
minnan varassa toimivalla kaupunginosayhdistyksellä ole 
yksinkertaisesti aikaa. 

Pihlajamäen lähiölehtenä halusimme paikallisesti juhlistaa 
eurooppalaista teemavuotta pyytämällä tähän lehteen tekstiä 
paikallisista vapaaehtoistyön tarpeista.

Vuosi 2011 on Pihlajamäki-seurassa jäsenhankinnan teema-
vuosi. Uusia jäseniä on jo liittynytkin, mutta jäsenmaksua 
tai muuta postia he eivät ole vielä seuralta saaneet.

Voit liittyä Pihlajamäki-seuraan täyttämällä tässä lehdessä 
olevan kupongin ja tuomalla sen vapaaehtoisvoimin synny-
tettyyn Pihlajapäivään 11.9. Pihlajamäki-seuran esittelypöy-
dälle. Voit liittyä seuraan myös netissä.

Yksi akuuteimmista vapaaehtoistyön tarpeista Pihlajamäki-
seurassa on uuden jäsenrekisterisihteerin löytäminen. Samp-
sa Lommi siirtyi käyttöjärjestelmästä toiseen, eikä seuran 
jäsenrekisteriohjelma toimi hänen uudessa tietokoneessaan. 
Olen monin tavoin puolisen vuotta yrittänyt löytää uutta 
henkilöä, joka sitoutuisi tähän yhdistykselle elintärkeään 
tehtävään. Kukaan ei ole vielä lupautunut.

Pihlajamäki-seuran syyskokous on sääntöjen mukaan pi-
dettävä marraskuun loppuun mennessä – ja yksinkertaisinta 
se olisi hoitaa jäsenrekisteriä apuna käyttäen. Nyt jäsenre-
kisteri on naftaliinissa.

Tämä on tätä vapaaehtoista vapaaehtoistoiminnan johta-
misen arkea. Kaikki pitäisi olla koko ajan kunnossa, mut-
ta tekijöitä puuttuu. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä. Sampsa 
on kyllä luvannut kouluttaa uuden jäsenrekisterisihteerin 
tehtäväänsä.

Vapaaehtoistoiminnan ja 
jäsenhankinnan vuosi 2011

Vesa Koskela
Pihlajamäki-seuran puheenjohtaja

vesa.koskela@pennaacuta.fi
040 506 5741
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PIHLAJAMÄEN kirkko tarjoaa 
runsaasti mahdollisuuksia va-
paaehtoistoimintaan. Työhön 
voi tarttua omien kykyjensä ja 
mahdollisuuksiensa mukaan. 
– Tehtävät räätälöidään sopi-

viksi kunkin vapaaehtoisen ai-
kataulujen ja jaksamisen mu-
kaan, vakuuttaa pastori Jukka 
Holopainen.

Tehtäviä löytyy kuorolaulus-
ta kolehdin kerääjään ja ruko-
uksen lukijaan. Erilaisissa tilai-
suuksissa tarvitaan kahvinkaa-
tajia ja voileivän tekijöitä, peru-
nankuorijoita, tiskaajia, katta-
jia ja tarjoilijoita. Puupajalla voi 
osallistua puutöihin. Maahan-
muuttajien suomenkielen ryh-
mässä tarvitaan myös avustajia. 

Vapaaehtoistyöntekijä voi 
myös toimia ystävänä yksinäi-
selle ja apuna sairaalle tai van-
hukselle. Koululaisten kerhoihin 
kaivataan ohjaajia ja pyhäkou-
luun opettajia. Perheiden iltati-
laisuuksissa tarvitaan ajoittain 
apua lasten kaitsemisessa.

Kirkolla järjestettävissä tal-
koissa ja tapahtumissa on tar-
jolla monenlaista tehtävää ja 
yhdessä tekemisen iloa. 
– Seurakunta ohjeistaa ja kou-

luttaa tehtäviin, yksin ei tarvit-
se toimia, Holopainen sanoo.

Keittiöapuna kerran 
viikossa

Pirkko Pajarinen toimii vapaa-
ehtoistyöntekijänä Pihlajamä-
en ruoka-ajassa, jossa tarjoil-
laan kotiruokaa vähävaraisil-
le ja eläkeläisille yhden euron 
hintaan. 

Pihlajamäen kirkolla torstai-
sin järjestettävä ruokailu on mi-
toitettu 70 henkilölle. Ruokaili-
jat ovat löytäneet tapahtuman 
hyvin ja pöydät täyttyvät usein 
lähes kokonaan.

Pajarisen tehtäviin kuuluu 
kaikkea tiskaamisesta pöydän 
kattamiseen. Ruuan valmistaa 
emäntä, mutta vapaaehtois-
työntekijät osallistuvat ruuan-
laiton esivalmisteluihin, kuten 
perunoiden kuorimiseen.

Pajarinen lähti mukaan pas-
tori Holopaisen pyynnöstä ja on 
viihtynyt tehtävässä jo vuoden 
verran.
– Olin juuri jäänyt eläkkeelle ja 

ruoka-ajassa oli vajausta työn-
tekijöistä.

Pajarinen sanoo sitoutuvan-

sa mielellään tehtäväänsä, jos-
sa tapaa erilaisia ihmisiä.

Noin viiden tunnin työrupea-
ma kerran viikossa ei kuiten-
kaan sido sillä tavalla, että siitä 
ei voisi jäädä pois, jos on muu-
ta ohjelmaa. 

Työntekijöistä on tosin ollut 
välillä pulaa ja uusia apuvoimia 
kaivataan aina. Koska ruoka-ai-
ka järjestetään keskellä viikkoa, 

tehtävä soveltuu etenkin sellai-
selle henkilölle, joka ei ole päi-
vätyössä.
– Suosittelisin tätä hommaa 

erityisesti eläkkeelle jääneille, 
terveille ja sosiaalisille ihmisil-
le, jotka tulevat toimeen tiimis-
sä eivätkä ole liian nipoja töiden 
suhteen, Pajarinen sanoo.

Vapaaehtoistyöntekijän palk-
ka muodostuu hyvästä mielestä, 

joka tulee toisen auttamisesta 
ja siitä saadusta kiitoksesta.

– On mukava tehdä työtä, jo-
ka tulee todella tarpeeseen ja 
on kiva nähdä, kun ihmiset tu-
levat tyytyväisiksi.

Teksti: Tiina Lautala

Vapaaehtoistyöntekijän 
PALKKA ON HYVÄ MIELI
Haluaisitko sinä auttaa tarvitsevia tai tarttua toimeen erilaisissa seurakunnan tapahtumissa Pihlajamäen, Pihlajiston ja 
Viikinmäen alueella? Seurakunnan työntekijät kaipaavat rinnalleen vapaaehtoisia toimijoita ja vastuunkantajia. 
Tehtäväkirjosta löytyy jokaiselle jotakin.

• Tule juttelemaan osallistumismahdollisuuksis-
tasi kirkon edustajien kanssa Pihlajapäivän toril-
le, joka järjestetään Pihlajiston ala-asteen kentällä 
sunnuntaina 11.9. klo 13–16.

Pirkko Pajarinen toimii vapaaehtoisena kirkon keittiössä.

Pihlajamäen kirkon kappalainen Jukka Holopainen luotsaa 
vapaaehtoistyöntekijöitä.

Pihlajamäki 
sarjakuvaan

 Pihlajamäessä 
on alkanut sarjaku-
vahanke. 

LOKA-MARRAS-
KUUSSA pyritään jär-
jestämään alueella noin 
22 sarjakuvakurssia 
mm. kouluissa sekä työ-
väenopistossa. Kurssien 
aiheena on Pihlajamä-
en historia, tarinat ja 
muistojen paikat.

Hankkeeseen osallis-
tuvat edustajat opetus-
virastosta, kirjastosta, 
museolta, nuorisoasi-
ainkeskuksesta, taide-
museosta, työväenopis-
tosta, kulttuurikeskuk-
sesta ja lähiöprojektista. 

SARJAKUVASEURA 
toteuttaa hankkeen lä-
hiöprojektin rahoituk-
sella. Sarjakuvaseura on 
kerännyt alueelta tari-
noita kortein ja myös 
seuran kotisivuille on 
voinut kertoa tarinoi-
ta, josta kurssien vetä-
jät tuottavat materiaa-
lia kurssien sarjakuvien 
tarinoiksi. 

Sarjakuvat kootaan 
näyttelyksi Pihlajamä-
keen. Osa sarjakuvis-
ta tulee jollakin tavoin 
esille Sederholmin ta-
lon Pihlajamäki-näytte-
lyyn kesällä 2012. 

HANKKEESSA ja sen 
tiedotuksessa hyödyn-
netään sitä, että suoma-
lainen sarjakuva täyt-
tää 100 vuotta ja Suo-
men sarjakuvaseura 40 
vuotta.

Tarinoiden keräämi-
nen on päättynyt.

Miten mukaan 
vapaaehtois-
toimintaan?

• Tietoa toiminnasta ja ilmoittautumismah-
dollisuus on tarjolla myös Pihlajamäen kir-
kolla keskiviikkona 14.9. järjestettävässä va-
paaehtoistyön illassa. 

• Seurakunnan työntekijöitä 
voi aina lähestyä vapaaehtoistyö-
asioissa. 

Pihlajamäen ruoka-aika
Torstaisin klo 12 (8.9. alkaen) 

Pihlajamäen kirkolla.

Kuva: Vesa Koskela

Kuva: Tiina Lautala

Jos olet tyttö tai poika, 
ja asut Pihlajamäessä, 
Pihlajistossa, Savelassa, 
Pukinmäessä tai Viikissä, 
kerro vanhemmillesi, että 
haluat jalkapalloa pelaa-
maan PK-35:een.

Ja vanhempi. Vaikka lapsesi ei 
enää ehtisikään tämän illan PK-
35 PÄIVÄÄN, ei hätää, voit ot-
taa yhteyttä PK-35:n nuoriso-
päällikköön tai tyttöpuolen val-
mennuspäällikköön ja kysellä 
lapsellesi sopivaa joukkuetta. 

Tai mene www.pk-
35.fi ja tutustu pai-
kalliseen jalkapallo-
seuraan ja sen  jouk-
kueisiin.

Jalkapalloseuras-
sa saa uusia kavereita, 

pääsee nauttimaan lii-
kunnan riemusta ja oppii 
monia uusia taitoja. Tal-
vella PK-35:ssä harjoitel-
laan sisätiloissa ja kesällä 
raikkaassa ulkoilmassa.

Vesa Koskela

Jalkapalloa pelaamaan PK-35:een?
Lehden ilmestymis-

päivän 7.9. iltana 

klo 17.30–19.30 on 

meneillään PK-35 PÄIVÄ 

Pihlajamäen hiekkakentällä

 (Lucina Hagmanin 

polku 5). YHTEYSHENKILÖ / TYTÖT:  Tyttöpuolen valmennuspäällikkö Saila Hurme p. 050-406 2898, saila.hurme@gmail.com 
YHTEYSHENKILÖ / POJAT:  Nuorisopäällikkö Samu Koski p. 040-575 1759, pk35koski@gmail.com

 Perinteinen, suosit-
tu LASTENVAATTEIDEN 
JA -TARVIKKEIDEN KIRP-
PUTORI sunnuntaina 
25.9.2011 klo 10–13 
Pihlajiston ala-asteella.

MLL-MUSKARIT alkavat 
13. ja 14.9. Pihlajamäen 
Nutalla.

PIHLAJAMÄEN PERHE-
KAHVILA aloittaa syys-
kautensa keskiviikkona 
14.9. Tervetuloa Pihlaja-
mäen nuorisotalolle klo 
10–12 juttelemaan, leik-
kimään ja nauttimaan 
kahvilan antimista!

HEMBÖLEN KOTIELÄIN-
ELÄINYSTÄVIÄ pääsee 
paijailemaan Leikkipuis-
to Salpausselässä perjan-
taina 21.10.

MLL Pihlajamäen 
yhdistyksen 
tapahtumia

a
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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

E
O N
A A K K
O S T E N
T U N N E T U I N
N Ä K Ö M E R K K I

KEHYS-ALE!!

–72%jopa*

AURINKOLASIT
Polaroid, 
RayBan, 
Alpina ym. –25%

* Ostaessasi kehykset ja linssit

NNYNYNYYTT T T KKKÄKÄKÄÄYTYTYTYTETETEE YYYSSTÄTÄTÄÄ 
AAJAJJOOOLOLLEEEIEIKKKKKKUURURRISSSTTATAA 
JJJOOOOPPPPAAAAAA --888888000000000€€€€ 

OOSTTTAAESESA SASASASSI LLI LT 1T 15151 1 TATAIII L L LTTHH 111551!1!!

LUOTETTAVAA KONEKAUPPAA YLI 30 VUOTTA!

Maasälväntie 11,
00170 helsinki

Puh. 020 7931130

Huolto!
Varaosat!

Kuljetukset!
Käyttöön opastus!

PIHLAJAMÄKI-SEURA teki ke-
väällä valituksen Helsingin hal-
linto-oikeuteen Turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston päätöksestä 
myöntää lupa HL Groupille ke-
mikaalivaraston siirtämisestä 
Pihlajamäkeen.

Sekä Tukes että HL Group 
esittivät vastineissaan, että 
Pihlajamäki-seuralla ei ole vali-
tusoikeutta asiassa, koska pää-
tös ei hallintolainkäyttölain 
(586/1996) 6 §:n 1 momentis-

sa edellyttämällä tavalla vai-
kuta Pihlajamäki-seuran etuun 
tai oikeuteen välittömästi, vaan 
vaikutus seuraan on välillistä.

Vastaselityksessään Pihlaja-
mäki-seura perusteli valitus-
oikeuttaan sillä, että yhdistys 
edistää Pihlajamäen viihtyisyyt-
tä, tunnettuutta ja arvostusta.

Seura totesi myös, että Tu-
kes on antamissaan lausun-
noissaan osoittanut toimivansa 
yleisemminkin Ympäristöminis-

teriön ohjeiden ja Maankäyttö- 
ja rakennuslain vastaisesti. Käy-
tännössä Tukesin lupamenette-
lyn kautta TV-alueet muuttuvat 
sisällöllisesti T/kem alueiksi. 

Nyt voimme vain odottaa oi-
keuden päätöstä, onko Pihlaja-
mäki-seuralla valitusoikeutta 
ja onko Tukesin päätös laillinen 
vai ei. Myös läheiset taloyhtiöt 
ovat tehneet valituksen hallin-
to-oikeuteen.

Teksti: Vesa Koskela

Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeudelle
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MALMITALOSSA on syksyllä 
tarjolla edullisesti laatuelokuvia, 
esimerkkinä la 10.9. ja ke 14.9. 
viisas komediallinen draama 
rakkaudesta ja vanhenemisesta 

”Vuosi elämästä”. Mike Leighin 
ohjaus 2010. Liput 6 e.

Kino Kaiku tarjoaa myös klu-
bi-iltoja elokuvien ystäville. Il-
loissa on mukana usein asian-
tuntijoita, ohjaaja sekä taiteili-
javieraita. Illat ovat perjantaisin 
ja niihin on vapaa pääsy!
 23.9.   Lyhytelokuvia
 7.10.   Juho Kuosmasen 

  retrospektiivi
 14.10.  Filosofi Juha 
   Olavinen luennoi
 11.11.  Elokuvailta 
   Vallan tanssit

SENIOREILLE on runsaasti 
omaa ohjelmaa, muun muas-
sa klassikkosarjoja ja konsert-

teja. Poimintoina 11.10. Eeva 
Litmasen monologiesitys 5 e ja 
29.10. Espoon Laulu esittää Yh-
tenä iltana Hector, 5/10 e.

Paljon musiikkiesityksiä on 
tarjolla myös kaiken ikäisille. Yh-
teislauluakin löytyy pitkin syk-
syä. Laulamaan pääsee tiistaisin 
klo 17.30, lauluiltojen isänti-
nä toimivat Jukka Okkonen ja 
Klaus Pennanen.

Lapsille on ohjelmaa myös 
erikseen. JokeriPokeriBox esiin-
tyy 11.11. ja 12.11., klo 15.00, 
10 e. 13.11 puolestaan Lasten 
Etno Soi klo 13.00–15.00. Ta-
pahtumaan on vapaa pääsy.

Lisäksi Malmitalossa toimii 
viisi taidekoulua.

Kirjastossa on satutunteja lau-
antaisin klo 11.00–11.30. Aikui-
sille on opastusta tietokoneiden 
ja internetin käytössä. Kokoel-
masta poistettuja levyjä ja kirjoja 

myydään edullisesti 12.–24.9. ja 
5.–10.12. Ilmaisia luentoja löy-
tyy myös joka lähtöön.

Malmitalossa on toki myös 
mahdollisuus nauttia Palmian 
tuottamassa ravintola-kahvi-
lassa lounasta ja ostaa annoksia 
myös mukaan.

Aulassa on info- ja lipun-
myyntipiste sekä esitteitä lähi-
alueiden toimijoista ja kulttuu-
ritarjonnasta.

Kohtaamisiin siis myös Mal-
milla!

Teksti: 
Aino-Ilona Heikkinen

HELSINGIN kaupungin alainen 
toimintakeskus aloitti toimin-
tansa kolme ja puoli vuotta sit-
ten Pihlajamäen ostoskeskuk-
sessa. Sen toimintaa on kehi-
tetty entistä enemmän vastaa-
maan omaishoitoperheiden tar-
peita. Tämä on mahdollistunut 
asiakkailta saadun palautteen 
avulla sekä muutaman vuoden 
kokemuksen kautta. Toiminta-
keskus tekee yhteistyötä usei-
den eri tahojen kanssa, ja il-
man sitä olisi moni antoisa ret-
ki ja tapahtuma jäänyt toteut-
tamatta. 

Toimintakeskuksessa on ver-
taistuellisia ryhmiä ja kahvila-
toimintaa, jossa käy erilaisia 
vierailijoita puhumassa tärkeis-
tä asioista kuten terveydenhoi-
dosta, vanhusten palveluista ja 
etuuksista ynnä muusta. Hel-
singissä olevan neljän eri toi-
mintakeskuksen yhteinen ret-
kiryhmä tekee retken kerran 

kuussa johonkin pääkaupunki-
seudun kohteeseen. 

Toimintakeskus on järjes-
tänyt tälle syksylle myös ATK-
kursseja yhteistyössä Pihlaja-
mäen lähiöaseman ja ikäihmis-
ten tietotekniikkayhdistys Enter 
ry:n kanssa, kohtaamistaiteen 
ryhmän yhteistyössä Vanhus-
työn keskusliiton kanssa sekä 
omaishoitajamiehille suunna-
tun kodinhoidon kurssin, jossa 
yhteistyötahona on Pihlajamä-
en seurakunta.  

Omaishoitajien 
virkistysvapaat

Toimintakeskuksessa työsken-
telee syyskuun alusta lukien 
neljä tuuraajaa, jotka toimi-
vat omaishoitajien virkistys-
vapaiden sijaistajina. Omais-
hoidon tuen ohjaajat arvioivat 
omaishoitoperheiden kokonais-
tilanteen ja palvelun tarpeiden 

Omaishoitoperheille arjen tukea
Pohjoinen omaishoidon 
toimintakeskus tarjoaa 
omaishoitajille ja 
heidän hoidettavilleen 
asiantuntijapalveluita, 
kokoontumispaikkoja ja 
virkistystoimintaa.

Pohjoinen omaishoidon toimintakeskus toivottaa omaishoitoperheet tervetulleeksi Pihlaja mäkeen 30.11 asti ja sen 
jälkeen Malmille 1.1.2012, Syystien vanhustenkeskukseen.  Tiedustelut toiminnasta puh. (09) 310 46818.

Kirsi Anthoni:
– Toimin omaishoidon toimintakeskuksessa 
koordinaattorina. Olen onnellinen, että saan 
ammatillisesti olla mukana tekemässä työtä 
omaishoitoperheiden hyväksi. 

– Omaishoitajien työ on niin kunnioitettavaa 
ja arvokasta, että jos toimintakeskus voi toimin-
nallaan edes hiukan virkistää heidän arkeaan ja 
keventää henkistä taakkaa, niin olemme tehneet 
hyvää työtä. Omaishoidettavan hyvänolon huo-
mioiminen on myös tärkeässä asemassa. Kiteyt-
täisin, että toimintakeskus tavoittelee omaishoi-
toperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
lisäämistä.

Kuva: Vesa Koskela

Päivä Maalla 
-tapahtuma 
su 18.9. klo 10–15

 Jälleen on perinteisen 
Päivä Maalla -tapahtuman aika. 
Nähtävänä on mm. kotieläi-
miä ja maatalouskoneita. Tar-
jolla on myös opastettuja 
kierroksia, poniratsastusta ja 
hevoskärryajelua sekä suora-
myynti- ja perennanvaihtoto-
ri. Lapsille askartelua ja lypsy-
rasti. Tapahtumaan on vapaa 
pääsy, mutta puutarhaan on 
sisäänpääsymaksu. Hevoskär-
ryajelu ja poniratsastus ovat 
maksullisia.

Tapahtumapaikat ovat Gar-
denia (Koetilantie 1), Agro-
teknologian laitoksen aula 
(Koetilantie 5) ja Viikin kirk-
ko (Agronominkatu 5).

Kuva: Sirkka Wallin

Malmi ja Malmitalo palvelee 
myös pihlajamäkeläisiä

Toimintaa on 
kehitetty vastaamaan 
omaishoitoperheiden 
tarpeita.

perusteella ne, joille tuuraus-
palvelua tarjotaan. 

Edellytyksenä palvelun saa-
miselle on omaishoitajalle 
myönnetty lakisääteinen vapaa. 
Tuuraajat ovat mukana myös 
kahvilatoiminnassa, retkillä ja 
tapahtumissa.

Kuukausittainen asiakas-
määrä on kasvanut noin 100 
kävijään, josta toimintakeskuk-
sen henkilökunta on iloinen.

Uusi osoite
joulukuussa

Pohjoinen omaishoidon toi-
mintakeskus muuttaa joulu-
kuun 2011 aikana Syystien van-
hustenkeskukseen osoittee-
seen Syystie 15, 00780 Helsinki. 
Muutto nähdään positiivisena 
ja monipuolisemman toimin-
nan mahdollistavana asiana. 

Lisäksi sijaintina uusi toimi-
paikka myötävaikuttaa useam-
man asiakkaan mahdollisuu-
teen osallistua toimintakeskuk-
sen toimintaan.  

Teksti: Kirsi Anthoni 
vs. sosiaaliohjaaja, yhteisö-

pedagogi (AMK)

Tarkat ja laajat tiedot kaikista tapahtumista löytyy kätevästi netistä www.malmitalo.fi. 
Esite löytyy kaikista Helsingin kaupungin kirjastoista.  Malmitalolla on omat sivunsa 
myös Facebookissa.

Bremerin Kukka
UPEAT

SYYSKUKAT
Ulkokrysanteemit

Callunat
Kranssit
Lyhdyt

Ketokivenkaari 32,
00710 Helsinki

Malmin hautausmaa:
Viikin portti

puh. 09-4114 0707
Avoinna joka päivä 

ark. 9-19
la-su 9-18

www.bremerinkukka.com
eija.bremer@bremerinkukka.com

Palaute tästä 
lehdestä ja juttuvinkit 

seuraaviin lehtiin:
pihlajamaen.lahiolehti

@gmail.com
tai

Vesa Koskela,
puh. 040-506 5741

Malmi on meitä pihlajamäkeläisiä hyvin lähellä oleva 
Kollis-Helsingin aluekeskus. Kauppakeskus Nova, kirjasto, 
sairaala yms. tarjonta on viiden minuutin matkan päässä. 
Ja Malmitalo on kaupungin ylläpitämä Koillis-Helsingin 
kulttuurikeskus. Pihlajamäki on osa Koillis-Helsinkiä.

Kaikille avoin 
vapaaehtoistyön 
tapahtuma

 La 17.9. klo 12–16 esitel-
lään Helsingissä vapaaehtoistoi-
minnan mahdollisuuksia kaikil-
le avoimessa toritapahtumassa. 
Luvassa on esityksiä, musiikkia, 
tietoiskuja sekä yli 60 järjestöä 
esittelemässä toimintaansa.

Tapahtumapaikka: Kampin-
tori (Fredrikinkadun ja Mal-
minkadun kulmassa).

Järjestäjä: Vapaaehtoistoiminnan 
vuoden koordinaatio/Suomen 

Nuorisoyhteistyö-Allianssi

Kyllä, 
haluan liittyä 
Pihlajamäki-seuraan! 
NIMI (sukunimi ja kaikki etunimet):

KATUOSOITE:

POSTINUMERO- JA TOIMIPAIKKA:

SÄHKÖPOSTIOSOITE: 

PUHELINNUMERO: 

 OLEN uusi jäsen
 

 OLEN vanha jäsen ja päivitän tietojani 

Vuoden 2011 jäsenmaksu on 10 euroa. 
Jäsenmaksu laskutetaan.  

Tervetuloa 
Pihlajamäki-seuraan! 
 Voit viedä tai postittaa tämän lomakkeen: Pihlajamäki-
seura, c/o Pihlajamäen lähiöasema, Liusketie 3, 00710 
Helsinki, tai antaa sen Pihlajamäki-seuran hallituksen 
jäsenelle.
Liittymislomakkeen voi täyttää myös netissä 
www.pihlajamaki.info/liity

Halutessasi täytä myös lomakkeen kääntöpuoli.
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Kuvat: Jorma Purhonen

kuunkin. Vuosi sitten Suomen 
leijonat keräsivät tähän samai-
seen avustustyöhön kaikkiaan 
lähes 90 000 euroa.

Palmusunnuntaina järjes-
tämme jälleen Pihlajamäen 
kirkossa konsertin, jonka tuot-
to käytetään kouluille jaetta-
viin stipendeihin ja opettajien 
Lions-Quest koulutukseen.  

Näkyvin tapahtumamme on 
toukokuussa Pihlajamäen osta-
rilla järjestettävä Pihlajamark-
kinat. Ensi keväänä tulee kulu-
neeksi 15 vuotta ensimmäisis-

Tervetuloa mukaan 
Helsinki/Pihlajamäen Lions Clubin toimintaan
Leijonatoimintaa Pihlajamäessä, Viikissä ja Pihlajiston sekä Viikinmäen 
alueilla on ollut jo kohta viiden vuosikymmenen ajan. 

Lion Jorma Laurila jakamassa 
stipendejä Pihlajiston ala-
asteen koululla.

Onnenpyörän pyorittäjiä Pihlajamarkkinoilla

Lisätietoja klubin toiminnasta saat osoitteesta:
http://www.verkkoviestin.fi/lionshkipihlajamaki/pihlaja-
maen_leijonat/

KLUBI perustettiin 1964, jolloin 
Pihlajamäki oli vielä nuori lähiö. 
Alusta lähtien klubi on toteut-
tanut Lions-aatteen mukaista 
palvelutoimintaa tällä alueella. 
Varttuneimmat lukijat saatta-
vat muistaa joitakin alkuaikojen 
tempauksiamme. Suosittuja oli-
vat mm. Pihlajamäen yläasteen 
koululla vuosittain järjestetyt 
talviriehat, joissa lapset osallis-
tuivat hiihtokilpailuihin ja van-
hemmat seurasivat ylpeinä las-
tensa menestystä. 

Klubi toimii edelleen aktiivi-
sesti ja näkyen alueen erilaisissa 
riennoissa. Tärkeänä avustus-
kohteena ovat lapset ja nuoret. 
Loka-marraskuussa järjestet-
tävässä Nenäpäiväkampanjas-
sa ”nenitämme” jälleen koulu-

tä Pihlajamarkkinoista. Pihlaja-
mäen asukkaat ja ostarin kaup-
piaat ovat ottaneet markkinat 
omikseen ja osallistuvat innolla 
tapahtumaan. 

Lähes koko toimintansa aika-
na Leijonat ovat lahjoittaneet 
Pihlajamäen ja Pihlajiston kou-
lun oppilaille stipendejä. Myös 
Pihlajamäen nuorisotalon har-
rastustoimintaa on tuettu.

Pihlajamäen leijonat jatkavat 
yhteistyötään kirkon diakonia-
työn kanssa noutamalla tiistai-

aamuisin alueen liikkeistä lah-
joitettua leipää jaettavaksi tar-
vitsijoille Ostarin Onni -kahvi-
lassa ja Pihlajamäen kirkolla sa-
mana päivänä klo 9.00 alkaen.

Olemme mukana Pihlajiston 
ala-asteen kentällä 11.9. Pihla-
japäivänä. Tarjoilemme tänäkin 
vuonna maukasta soppatykillä 
keitettyä hernekeittoa pientä 
korvausta vastaan. 

Klubissamme on tilaa uusil-
le leijona-veljille. Jos olet kiin-
nostunut palvelutoiminnasta ja 
saat itsellesi hyvän mielen aut-
taessasi avun tarpeessa olevia, 
sovellut varmasti joukkoomme. 

Teksti: Jorma Laurila

laisia ja keräämme varoja kehi-
tysmaiden lasten auttamiseksi 
niin koulutielle kuin elämän al-
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toimitus/nouto MaTaPuPu alueella
Hoidamme myös kokoustarjoilut.

Myös Pitopalvelu
nina.haaksikari@pp.inet.fi   040-508 1012

SALAATTI/
PATONKIPISTE

PIHLAJAMÄESSÄ

OSTARIN KULMALLA, 
RAPAKIVENTIE 2 

Avaamme ark. klo 6.00

Tule tapaamaan meitä 
11.9. klo 13.00–16.00 
Pihlajapäivillä, niin 
jutellaan lisää!

Kyllä, haluan toiminta-
ryhmään / vapaaehtoistyöhön 
Olen kiinnostunut tulemaan mukaan:

 www.pihlajamaki.infon toimittaminen

 Pihlajamäen lähiölehden toimittaminen

 Tapahtumien suunnittelu ja toteutus 

 Musatiimi (Pihlajamäki goes Blues)

 Julisteiden, esitteiden tms. jakaminen

 Järjestysmiehenä toimiminen

 Luontoryhmä

 Siivoustalkoot

 Jokin muu, mikä? 

Mitä muuta olet valmis tekemään Pihlajamäen hyväksi?

Terveisiä Pihlajamäki-seuran hallitukselle:

Rastin laittaminen ruutuun ei sido mihinkään, vaan 
ryhmien/asioiden vetäjät tietävät ottaa yhteyttä sinuun. 
Jokainen voi silloin elämäntilanteensa mukaan päättää, 
haluaako olla mukana vai ei.

Lomakkeen palautusosoite:
Pihlajamäki-seura ry, c/o Pihlajamäen lähiöasema, 
Liusketie 3, 00710 HELSINKI
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VIIKKO-OHJELMA

Kimppapalstan syksyn satoa

Kuva: Tuula Aiso

MAANANTAI 
avoinna klo 10-16 
Omaishoitajien 
ATK-kurssit klo 10–12. Ryhmä täynnä. 10.10., 17.10., 24.10. 
ja 14.11. 
Valokuvauskerho 
klo 12–14 parittomina viikkoina alkaen 26.9.2011. Digikuva-
uksen ja kuvankäsittelyn alkeet. Tervetuloa vanhat ja uudet 
kerholaiset. Ohjaaja Göran Nyholm
Yhteislauluillat
Ensimmäinen kokoontuminen 19.9 klo 18–20, jolloin sovi-
taan jatkoista – kaikki innokkaat mukaan!! Laulattajina 
Irene (laulu) ja Pekka (kitara) Lehtinen. 

TIISTAI 
avoinna klo 10-16
Café Lähiö klo 10-15
Monipuolista askartelua klo 13-16: kankaanpainanta, lasi- ja 
posliinimaalausta, korttiaskartelua, tilkkutöitä ym. ym. 
Materiaalimaksu. Tervetuloa askartelemaan!
Kirjallisuuspiiri 
klo 13–14 – tule mukaan keskustelemaan runoista ja 
kirjoista joita olet lukenut. 

KESKIVIIKKO 
avoinna klo 10–16
Omaishoitajien ATK-kurssit klo 10-12 5.10., 12.10., 19.10. 
ja 26.10. 
Café Lähiö klo 10–15
Kirjallisuuspiiri klo 13–14
NA-pihlis kokoontuu Raulin-kamarin tiloissa klo 18–19.00 

TORSTAI 
avoinna klo 10-16
Café Lähiö klo 10-15
Seniori-ATK klo 9–12. Atk-opetusta seniori-ikäisille, 
ei ennakkoilmoittautumista.
Elettyä ja Koettua – elämäntarinapiiri. 
Alkaen 22.9.–3.11. ja 15.12. klo 10.30–12. Yli 65 vuotiaille. 
Ilmoittaudu lähiöasemalle p. 09-3106 9960 19.9. mennessä. 
Ohjaajana Marianna Stolbow, FM
Kitaransoiton jatkoryhmä klo 18–20 

PERJANTAI 
avoinna klo 10-15
Café Lähiö klo 10-15
Bingo klo 12-13
Kuvataidekerho klo 13-5
Tuolijumppa klo 10.30–11

Pihlajamäen 
Lähiöasema
Liusketie 3a, 
00710 Helsinki
Emäntä – tilavaraukset ja 
tiedustelut: 
puh. 09-3104 1010
Kotilähettiläät ja 
kylätalkkarit – tiedustelut 
arkisin klo 9–10 
puh. 044-951 4523
Aluetyö: 
Sini Heino-Mouhu 
puh. 09-3106 9960 
sini.heino-mouhu@hel.fi 

Sykksyn tapahtummia

Lähiöaseman järjestämät 

KIRPPUTORI-
TAPAHTUMAT 

Nuorisotalolla 
Moreenitie 2

LA 8.10. KLO 10–14
SU 11.12 KLO 11–15

Leivonnaisia, grilli-
makkaraa, kahvia, käden-

töitä, koruja, leluja, 
rätei ja lumpui!

PÖYTÄVARAUKSET 
Leena Koivisto 

p. 041-587 0705. 
Paikkamaksu 5 e

PIHLAJAMÄEN 
PERINTEINEN 

PUUROJUHLA 
Nuorisotalolla 

14.12. KLO 17–19.30

Aluetyöntekijä 
Sini Heino-Mouhu

Ku
va

: 
Ve

sa
 K

os
ke

la

PIHLAJAMÄEN lähiöasema toimii Pihlajamäen ja lähialueiden asukkaiden toiminta- ja 
kokoontumispaikkana. Usean vuoden ajan asukkaat ovat kerääntyneet toimimaan 
erilaisten asioiden ja harrastusten ympärille vertaisopettajan opastuksella, joista muutamia 
mainitakseni ovat digikuvakerholaiset, kuvataitelijat, kirjallisuuskerho, kädentaito-
kerho, kimppapalstaviljelijät ja yhteislauluillat. 

PIHLAJAMÄEN aluetyö tukee vertaisopetusta antamalla tilan ja osallistuu osittain ja 
mahdollisuuksien puitteissa materiaali- ja kahvi-
tuskustannuksiin.

NYT ETSIMME erityisesti SINUA akvarelli-
maalauksen osaaja. Jos sinulla on aikaa perjan-
taisin klo 13–15, tulisitko ohjaamaan ja neuvomaan innokkaita 
harrastaja kuvataiteilijoita. Etsimme myös muiden aihealueiden (mm. kielet, draama) 
ympärille ryhmänvetäjiä.

JOS KIINNOSTUIT ja sinulla on luppoaikaa, ole ystävällinen ja soita Pihlajamäen aluetyön-
tekijä Sinille p. 09-3106 9960 ja kerro ideastasi/ehdotuksesi.

Laita osaamisesi kiertoon ja 
jaa oma harrastuksesi

Haluatko ryhtyä 
vapaaehtoistyöhön 
vertaisohjaajana?

Lähiöaseman 
Perjantai maalareiden tuotoksia 

an innokkaita 
ihealueiden (mm kielet draama)

ELETTYÄ JA 
KOETTUA –

elämäntarinapiiri

22.9.–3.11. ja 15.12.
To klo 10.30–12.00

Paikka: Pihlajamäen 
lähiöasema, Liusketie 3

Ryhmässä kerrotaan 
kokemuksia 

omasta 
elämästä. 

Kertominen keventää, 
tuo oivalluksia, 

ja vaihe vaiheelta eletty 
kasvaa juoneksi, 

tarinaksi, jonka päähenki-
löitä itse olemme.  

Ryhmässä kerrottu ja 
koettu on luottamuksel-
lista. Mukaan voit ottaa 

valokuvia ja kirjeitä, jotka 
liittyvät elämäsi vaiheisiin. 

Jokaisen tarinasta 
tehdään avustajien 

avulla kirja, jonka voit 
pitää itselläsi tai antaa 

sukulaisillesi tai ystävillesi 
muistoksi.

Kurssi on tarkoitettu 
yli 60-vuotiaille.

Maksuton.

Opettaja: 
Marianna Stolbow, FM

Tiedustelut ja 
ilmoittauminen:

Pihlajamäen lähiöasema,
Sini Heino-Mouhu

Liusketie 3 a, 
00710 Helsinki, 

puh. 09-3106 9960

 KÄYTÖSSÄSI on kuusi tie-
tokonetta korvakuulokkei-
neen. Kopiointi- ja faksipal-
velu pientä maksua vastaan.

 ASUKKAIDEN käytössä 
myös viisi ompelukonetta 
ja saumuri: ota omat lan-
gat mukaan ja tule ompele-
maan. Kysy henkilökunnal-
ta vapaata ompeluaikaa ja 
ohjausta.

 LÄHIÖASEMAN voi varata 
ilta- ja viikonloppukäyttöön 
esimerkiksi perhejuhlaan 
tai taloyhtiön kokoukseen. 
Maksu määräytyy tilaisuu-
den luonteen mukaan!

 TUO LÄHIÖASEMALLE 
myös omat ideasi! Ryhdy 
vapaaehtoiseksi vertaisoh-
jaajaksi, meiltä saat tilan ja 

tuen toimintasi toteuttami-
seksi ja olet aina vakuutettu 
tapaturmien varalta suorit-
taessasi vapaaehtoistyötä.

 VOIT MYÖS tulla muuten 
vain jututtamaan lähiöase-
man työntekijöitä.

 KOTILÄHETTILÄÄT ja Kylä-
talkkari -hankkeet tarjoa-
vat kaupassakäynti-, ulkoi-
lu- ja kevyttä siivousapua 
sekä pieniä kodin fi ksaus-
töitä – ensisijaisesti koti-
hoidon ja sosiaaliviraston 
asiakkaille. Soita arkisin 
klo 9–10 ja varaa aika puh. 
044 951 4523.

Tilavaraukset, ilmoittautumiset 
ja tiedustelut vahtimestareilta 
päivisin puh. 09-3104 1010.

Lähiöasema 
– kohtaamis- ja tapahtumapaikka 
pihlajamäkeläisille

Meritta Vuorentausta 
eli Tiiti on lopettanut 
emäntä-vahtimestarin 

hommat syksyllä, mutta 
hän jatkaa edelleen 

vapaaehtoisena bingon 
pyörittämistä.

Uutena Lähiöaseman emäntä-vahtimestarina on syksyllä 
aloittanut Sirpa Ahola. Viljo Pitkänen poikkeaa suunnilleen 

joka toinen päivä kävelylenkillään Lähiöasemalla, 
jonka palveluihin ja henkilökuntaan 

hän on todella tyytyväinen.

j j

KIRPPUTORI-
TAPAHTUMAT 

ELETTYÄ JA 
KOETTUA –

elämäntarinapiiri

PUUROJUHLA 

Kuva: Vesa Koskela

Kuva: Vesa Koskela
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KuntoJalkis 
klo 19.30-21 monikultt. 
(nuoret ja aikuiset), Pukinmäen 
peruskoulu 9.9.-9.12. 
(ei 14.10., 4.11.)
Lisätietoja: Said Aden 
puh. 0400-857 570
KuntoFutis 
klo 19-21 monikultt. (aikuiset), 
Hesote/Malmi 17.9.-16.12. 
(ei 15.10., 5.11.)
Lisätietoja: Bujar 
puh. 040-525 7255
Sulkis 
klo 19-20 aikuiset, nuoret ja 
perheet (yli10 v.) 9.9.-16.12. 
Viikin Monitoimitalo, kent-
tiä 3 kpl 

Lauantai  
KuntoFutis 
klo 18-19.30 monikultt. 
(nuoret ja aikuiset), Pukinmäen 
peruskoulu 10.9.-10.12. 
(ei 15.10., 5.11.) 
Lisätietoja: A. Laouari 
puh. 040-567 7699

Elämyksiä, yhteishenkeä, kuntoilua, 
iloa ja ystäviä! 

Liikuntapassilla 20 euroa / kausi.
Passin saa joko paikan päältä vetäjältä tai 
Lähiöasemalta 29.8.alkaen 
(Liusketie 3, puh. 310 41010).

Huom! Kuntosaliryhmään voi kysyä vapaita 
paikkoja 29.8. alkaen, muihin ryhmiin mahtuu 
eikä tarvitse ilmoittautua!

Lisätietoja 29.8. alkaen 
virka-aikaan maanantai-keskiviikko:
Mia puh.  3107 1452, 050-588 1069 
(virka-aikaan), 
mia.kuttner@hel.fi

Malmi–Pihlajamäen lähiöliikunta syyskausi 
v. 2011 5.9. alkaen

Huom! Muutokset mahdollisia!

Kuvat: Mia Küttner

Maanantai
Petanki 
klo 12-13 eläkeläiset, Leikki-
puisto Maasälpä, säävaraus! 
27.9. asti
Bocci 
klo 12.30-13.30 eläkeläiset, 
Pihlajamäen Nuorisotalo 3.10.-
12.12. 
Tasapainojumppa 
klo14.30-15.20 eläkeläiset, 
Pihlajamäen Kirkko 
5.9.-12.12. (ei 7.-21.11., 5.12.)
Kuntosähly 
klo 19-20.30 aikuiset, 
Hgin Uusi Yht. koulu (pulpetit 
salissa 12.-30.9.) 5.9.-12.12. 

Tiistai
Kimppakävely 
hidasvauhtinen omatoimi-
ryhmä, klo 10.30 Pihlajamäen 
Nuorisotalolta, 6.9. alk.
Luistintemput 
klo 15-16 luistelun alkeet 
osaaville, Malmin Jäähalli 
3.10.-13.12. 
Opetellaan yhdessä perus-
luistelutaitoja, kuvioita ja 
temppuja
Sulkis 
klo 16-17 aikuiset, nuoret 
(yli10 v.), Viikin Monitoimitalo 
6.9.-13.12. (ei 6.12.)
Tekniikka- ja sääntöopetusta 
haluttaessa, mailoja ja palloja 
lainattavana, kenttiä 3 kpl.
Pesäpallo 
klo 17-19 aikuiset, Viikin kent-
tä, säävaraus! 25.10. asti 

Kuntojumppa 
klo19-20 aikuiset, nuoret, Hgin 
Uusi Yht. koulu 4.10.-13.12. 
(ei yo-kirj. aikana 12.-30.9., 
6.12.)
KorisTytöt 
klo 19-21 lapset 10-14 v., 
monikultt., Ylä-Malmin 
peruskoulu, Kirkonkyläntie 17. 
6.9.-29.11. (ei 6.12.)
Lisätietoja: Mohamed Daud 
puh. 040-681 5817

Keskiviikko 
Kroppaa kuntoon 
klo 8.30-9.20 eläkeläiset, ym., 
Malmin Virk. keskus  7.9.-30.11.
Sauvakävely 
klo 10 Pihlajamäen Lähiö-
asemalta (sauvoja lainaksi) 
7.9.-14.12.
KuntoLentis 
klo 19-21 aikuiset, Asukastalo 
Kunto 7.9.-14.12.
KuntoJalkis 
klo 19.30-21 maahanmuutt.
miehet, Hesote/Malmi 7.9.-
14.12. (ei 29.9.)
Lisätietoja: Said Aden 
puh. 0400–857570)    

Torstai 
Kuntosali 
klo 9-10 eläkeläiset, 
Miljan palvelutalo  Huom! ryh-
mä täynnä! 8.9.-15.12.

Kuntosali 
klo 10-11 eläkeläiset, Miljan 
palvelutalo 8.9.-15.12.
Kuntosali 
klo 11-12 eläkeläiset, 
Miljan palvelutalo Huom! ryh-
mä täynnä! 8.9.-15.12.
VenytysRentoutus 
klo 14.10-15 eläkeläiset, ym., 
Malmin Virk. keskus 29.9.-1.12. 
Pesäpallo 
klo 17-19 aikuiset, Viikin kent-
tä, säävaraus! 27.10. asti

Perjantai
Tuolijumppa 
klo 10.30-11 Pihlajamäen Lä-
hiöasema 9.9.-16.12. 
Pallopojat 
klo 17.00-18.30 lapset 10-14v., 
monikultt., Ylä-Malmin perus-
koulu Kirkonkyläntie 17, 
9.9.-9.12. (ei 14.10, 4.11.)
Lisätietoja: Mohamed Daud 
puh. 040-681 5817

Liikuntaneuvonta 
Pihlajamäen lähiöasemalla  tiistai klo 11–11.45  13.9., 20.9., 11.10., 1.11., 29.11.

Kävelysauvoja ym. lainattavana 
Viikin, Pukinmäen ja Jakomäen kirjastoissa.

Pingispöytä käytettävissä Malmin Virkistyskeskuksessa.
LISÄKSI

Liikuntapaikkojen 
osoitteita:
Asukastalo Kunto, Leskirouva Freytaginkuja 10 
 puh. 050-569 7080
Helsingin Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos 
 puh. 3108 1813, 050-401 3808
Hesote/Malmi, Vilppulantie14 puh. 3108 0055
Hgin Uusi Yhteiskoulu, Rapakiventie 18  puh. 350 8040
Koillis-Hgin Työ ja Toiminta ry Koty ry, Traktoritie 2  
 puh. 347 1577, 050-408 1592
Leikkipuisto Maasälpä, Maasälväntie 3  puh. 3105 7558
Malmin jäähalli, Talttakuja 6
Ylä-Malmin peruskoulu, Kirkonkyläntie 17
Ylä-Malmin peruskoulu, Talvelantie 1
Malmin Virkistyskeskus, Latokartanontie 9  puh. 3107 3431
Miljan Palvelutalo, Latokartanontie 9  puh. 7251 5151
Oulunkylän tekojää, Käskynhaltijantie 11 puh. 3108 7887
Pihlajamäen kirkko, Liusketie 1  puh. 2340 4427
Pihlajamäen Lähiöasema, Liusketie 3 B  puh. 3104 1010
Pihlajamäen Nuorisotalo, Moreenitie 2  puh. 3108 9082
Pukinmäen peruskoulu, Kenttäkuja 12  puh. 3108 0748
Pukinmäen kirjasto, Kenttäkuja 12  puh. 3108 5072
Viikin kenttä, Tilanhoitajankaari 13
Viikin kirjasto, Viikin infokeskus, Viikinkaari 11  puh. 3108 5871
Viikin monitoimitalo, Talonpojantie 8  puh. 1915 8700

lkili

Pi

LLIS

Kuutamokävelyt 
(noin 7 km)

MA 7.11. KLO 17 Lähtö/paluu: Paloheinän maja
TI 13.9. JA TI 11.10. KLO 18 Lähtö/paluu:Tuomarinkylän kartanon sillan luota/uimarannalta


