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Stadin juhlaorkesteri 2010: vas. Timo
Seppänen (kitara, laulu
kapellimestari), Risto
Kukkonen (kitara), Issa
Dembele (djembe,
balafoni, laulu), Timo
Turpeinen (laulusolisti),
Tero Mikkonen (rummut),
Jukka Orma (kitara ja
laulu), Tero Siitonen
(basso) ja Timo Pratskin
(koskettimet).

Lavalle hyppää

Juhlaorkesteri, St. Rasta sekä Pellekaija Pum
13.00–13.05 Alkusanat
13.05–13.45 Stadin
Juhlaorkesteri
13.45–14.00 Tietoiskuja
14.00–14.40 Pellekaija Pum
14.40–14.50 Tietoiskuja
14.50–15.15 Stadin
Juhlaorkesteri
15.15–15.30 Tietoiskuja
15.30–16.15 St. Rasta

liseen rajaukseen St. Rastan
musiikkia kuitenkaan ei voi, eikä tule laittaa.
Tapahtumassa on tietoiskuja terveydestä, pyöräilystä sekä
muusta liikunnasta. MLL järjestää lapsille puuhastelua.
Tarjolla on kahvia, pullaa,
hernekeittoa, makkaraa, mehua sekä karkkia.
Voit tulla kokeilemaan myös
arpaonnea tai onnenpyörää.
Tapahtuma on päihteetön.

Ennen ja jälkeen:
messu ja lentopalloa
Ennen Pihlapäivää klo
11–12 tapahtuma-alueella
on seurakunnan
järjestämä messu.
Pihlajapäivän jälkeen
klo 16.15 alkaen pelataan
läheisellä kentällä Pihlajamäen Iskun organisoimana
lentopalloa. Joukkueet
muodostetaan paikalle
tulijoista.
Henri Hyökyvirran (3. oik.)
pääkopasta löytyvät
monenmoiset aihiot saavat
yhteissoitossa säväyksensä
jokaiselta bändin jäseneltä.
Letit liuhuen liikkuvat
agitaattorit Lauri Greis
(4. vas.) ja Rami Shikeben
(4. oik.) pyrkivät omalta
osaltaan antamaan kuulijoille
jutun juurta.

Pihlajapäivä
sunnuntaina 12.9.
klo 13–16.15.
Pihlajiston ala-ast
een
kentällä ja sisätilo
issa
Pihlajistontie 1

Yhtye sonnustautuu
esityksiin iloisesti ja
värikkäästi.
Kaikkein
näyttävin ja
värikkäin on
tietysti
eksoottinen
Pellekaija Pumlintu itse.
Pihlajapäivään
saapuu
myös Tirehtööri
ja Hanslankari.

Pihlajiston ala-asteen
sisätiloissa terveystietoa:

• Pihlajamäen terveysasema
(terveysmittauksia)
• Aspa Palvelut
(aivovamma-asiaa)

Kuva: Markus Sommers

Ulkona pyöräily-asiaa:

• Helsingin Polkupyöräilijät
(neuvontaa ja
pienimuotoista huoltoa)
• Nuorisoasiankeskus
(taitoajot polkupyörällä)
• Polkupyörän taitokilpailun
sarjat ja aikataulu
13.30–> 6–8 -vuotiaat
14.00–> 9–12 -vuotiaat
14.30–> 13–17 -vuotiaat

Kuva: Pekka Sirkiä

Lavaohjelma

PIHLAJAPÄIvÄSSÄ esiintyy
Helsingin kulttuurikeskuksen
ammattimuusikoista koostuva
Stadin Juhlaorkesteri, joka on
tänä vuonna kahdeksanhenkinen. Orkesteria johtaa kitaristi
Timo Seppänen, ja bändin laulusolistina on ensi kertaa Timo
Turpeinen.
Lapsille esiintyy Pellekaija
Pum -lintu yhdessä Tirehtöörin
ja Hanslankarin kanssa. Musisoinnin höysteenä on tanssia,
tarinaa, leikitystä, laulatusta,
jekkuilua ja hassuttelua ynnä
muuta hupia koko perheelle.
Kahdeksanpäinen St. Rasta singahtaa tanssittamaan
etnisellä reggaella ja ripauksella slaavilaista melankoliaa!
Mihinkään tiukkaan tyylilajil-

Järjestäjät:

Tukijat:

Mukana myös:
• Nuorisoasiankeskus/
Latokartanon nuorisotyöyksikkö
• Malmin ev. lut. seurakunta
• Lions Club Pihlajamäki
• MLL Pihlajamäki
• Malmin poliisilaitos
• Helsingin pelastuslaitos/
Malmin palokunta
• Pihlajiston ala-asteen
vanhempainyhdistys
• Pihlajiston ala-asteen 4 lk
luokkatoimikunta
• Pihlajamäen Isku
• Karkki-Pate
• Helsingin Polkupyöräilijät
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Pihlajamäki kehittyy suojeltunakin TAPAHTUMIA

Pääkirjoitus

Vaikuta omaan
ympäristöösi
Kuluva vuosi 2010 on Suomen Kotiseutuliiton JOY Jokaisen
Oma Ympäristö -kampanjavuosi. Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka on panostanut kampanjan tiimoilta kotikaupunkipolkuihin. Kampanjavuoden siivittämänä Helka on saanut rahoitusta Suomen Kulttuurirahastosta ja monet Helkan
jäsenyhdistykset, mm. Pihlajamäki-seura Uudenmaan rahastosta. Tervetuloa mukaan tekemään Pihlajamäen kotikaupunkipolkua, jonka avulla halutaan tutustuttaa asukkaita omaan
ympäristöönsä.
Asukkaille on tarjolla monia muitakin vaikuttamisen mahdollisuuksia. Rakennusvirasto on laatimassa Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan uutta aluesuunnitelmaa, johon liittyvä käyttäjäkysely on nyt netissä. Katu-, puisto- ja metsäalueita koskeva suunnitelma laaditaan vuosille 2012-2021.
Pihlajamäen lähiöasemalla on aluetyöntekijä Sini HeinoMouhun ideoima Kehittämismaratooni torstaina 16.9. klo
18.00 alkaen. Ilta tähtää myös siihen, millainen Pihlajamäen
tulisi olla vuonna 2012, jolloin Pihlajamäki täyttää 50 vuotta.
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4. vuosikerta. Vuonna 2010 ilmestyy kolme kertaa: 19.5., 8.9. ja 1.12.
Jaetaan Vartti Helsinki Pohjoisen liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista, Pihlajamäen kirkolta
sekä Viikin kirjastosta.
Painos n. 63 000 kpl
Lehden yhteystiedot Pihlajamäen lähiölehti
c/o Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3, 00710 HELSINKI
pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com
Päätoimittaja
Toimitussihteeri
Toimittajat

Vesa Koskela
Aura Kivilaakso
Eero Helkkula, Gioanna Iacono, 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

SUojeLUn ei kuitenkaan ole tarkoitus rajoittaa asukkaiden elämää tai alueen kehitysmahdollisuuksia. Pihlajamäki tulee
jatkossakin olemaan kaupunkisuunnittelijoiden kiinnostuksen kohde – aluetta pyritään vaan kehittämään alkuperäistä rakennuskantaa kunnioittaen.

Pihlajamäessä on vireillä myös pari muuta
asemakaavan muutosta. Pihlajamäentien
ja Pihlajistontien kulmauksessa sijaitseva tontti 38317/3 kaavoitetaan asuinrakentamiseen.
– Asemakaavan muutostyö on käynnistetty ja tontille on tulossa rivitalotyyppistä asumista”, Tyynilä kertoo.
– Viitesuunnitelmassa tontille oli kaavailtu hieman yli 3000 km2, mutta asemakaavan muutoksessa tutkitaan vähän tehokkaampaa ratkaisua, hän jatkaa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn
muutos menee ensi keväänä.
Tyynilä päivittää myös Johtokivenpolun alueen asemakaavan muutosta koskevat tiedot:
– Vastineet asemakaavasta annettuihin
lausuntoihin on lähtenyt kaupunkisuunnitteluviraston kirjeenä kesäkuussa kaupunginhallitukselle. Asemakaavan muutos saanee lainvoiman piakkoin.

Muutoksia
asemakaavaan

Aluearkkitehti Taru Tyynilä kertoo, että
Pihlajamäen keskustan täydennyksen viitesuunnitelmatyön konsulttityö on käynnistymässä.
– Konsulttityöhön tuli kahdeksan tarjousta. Niistä valittiin arkkitehtitoimisto
Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy, Tyynilä
selvittää.
Ostoskeskuksen tulevaisuus on toistaiseksi avoin. Tyynilän mukaan harkinnassa
on kaksi erilaista vaihtoehtoa: joko ostoskeskuksen uusi osa säilytetään kokonaan

Kuva: Sampsa Lommi

MLL Pihlajamäen syksy:
Muskarit:
tiistai-iltaisin ja keskiviikkoaamuisin Pihlajamäen nuorisotalolla (lisätiedot ja tiedustelut www.mll.fi/pihlajamaki
tai mllpihlajamaki@
gmail.com )

Perhekahvilat:

Aura Kivilaakso

Kuva: Vesa Koskela

Pitkän linjan kotiseutumies Eero Helkkula on jättämässä Pihlajamäen lähiölehden toimituksen, joten uusia nuorempia kirjoittajia ja valokuvaajia kaivataan vaikuttamaan Pihlajamäen viestintäympäristöön. Myös Pihlajamäen kotisivujen toimitus tarvitsee vahvistusta, koska nettisivujen päätoimittaja
Päivi Seikkulan aisaparina toiminut Tuomas Työrinoja on lopettelemassa. Kiitos Eero ja Tuomas panoksestanne Pihlajamäen hyväksi.

Lisätietoja:
• JOY-kampanjasta www.kotiseutuliitto.fi
• Pihlajamäen kotikaupunkipolusta www.helka.net

tai osittain tai sitten se puretaan täysin.
Vanha osa on puolestaan suojeltu – se tulee säilymään 1960-luvun asussa tulevaisuudessakin.
Vaikka paikalle kaavaillaan uudisrakentamista, kauppakeskukseksi ostari ei kuitenkaan tule kasvamaan.
– Työohjelmassa uutta liikerakentamista on vähän ja pääasiassa uusi rakentaminen on asumista, Tyynilä visioi.

Ostoskeskuksen täydennyksen
suunnittelu käynnistyy

Savela-seura on pitänyt vireillä ylipormestarin iltaa, johon
myös Pihlajamäki-seuraa on pyydetty mukaan. Todennäköisesti eri tahoille sopiva ajankohta ja kokouspaikka löytyy jo
ennen seuraavan lehden ilmestymistä, joten seuraa mm. Pihlajamäen kotisivuja www.pihlajamaki.info, milloin ja minne
ylipormestari Jussi Pajunen saapuu kuuntelemaan asukkaiden ajatuksia.

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden
päätoimittaja

Pihlajamäen suojelukaava sai
vihdoin lainvoiman 7.5.2010,
kun korkein hallinto-oikeus
hylkäsi kaavasta tehdyt kaksi
valitusta. Aluearkkitehti Taru
Tyynilän mukaan kyseessä oli
myös ensimmäinen kerta, kun
KHO otti kantaa hissikysymykseen Helsingissä. Suojelun
tarkoituksena on säilyttää ominaispiirteet, joista alue tunnetaan
jopa kansainvälisesti.

• Pihlajamäen perhekahvi-

la keskiviikkoisin klo 10–12,
Pihlajamäen nuorisotalolla.
• Pihlajiston avoin perhekahvila torstaisin 9.9. alkaen
klo 9.30–11.30, leikkipuisto
Salpausselän tiloissa (vetäjiä
kaivataan lisää).
PerInTeInen lastenvaate- ja
tarvikekirpputori pidetään
24.10. klo 10–13 Pihlajiston
ala-asteella.

Perinteinen
Marrasjuhla

ala-asteen
koululla

PIHLAjAMäen ala-asteen
koulun 1.–6. luokkien oppilaat ja vanhemmat järjestävät koululla perinteisen Marrasjuhlan sunnuntaina 20.11.2010 klo 11–14.
Ohjelmassa on mm. arpajaiset, kahvila ja leivonnaisten myyntipiste, makkaraa ja
mehua, popparia sekä karkkia. Lisäksi luvassa on musiikkiesityksiä.
Pihlajamäen
ala-asteen koulu:
Lucina Hagmanin kuja 3,
00710 Helsinki

Kampuksella
Viikki-päivä

Pihlis-tempaus
ostarilla

Helsingin yliopiston
Viikin kampuksella on avoimet
ovet torstaina 21.10.
klo 12–16.

Pihlajamäen ostoskeskuksen
yrittäjäyhdistys järjestää jo perinteeksi tulleen syksyn avajaiset
ostarilla lauantaina 11.9.

to 21.10.

Tapahtuma on suunnattu erityisesti abeille ja muille lukiolaisille, ja
päivään sisältyykin tunnin mittainen abi-info. Paikalle ovat tervetulleita kuitenkin kaikki bio- ja ympäristötieteellisen, maatalous-metsätieteellisen, eläinlääketieteellisen ja
farmasian tiedekuntien toiminnasta
kiinnostuneet.
Päivän aikana tutkijat esittelevät tuoreimpia tutkimuksiaan tiedeiskuissa ja suurelle yleisölle suunnatuilla miniluennoissa. Infokeskus
Koronan aulat täyttyvät puolestaan
teematorin esittelypisteistä, joissa
edustettuina on mm. ainejärjestöjä. Viikin Infokeskus Korona sijaitsee
osoitteessa Viikinkaari 11.
Lisätietoja Helsingin yliopiston sivuilta osoitteesta http://www.helsinki.fi/viikki/

la 11.9.

klo 10-13.

Yleisöä on viihdyttämässä paikallinen,
suosittu trubaduuri Rööri. Kirpputorimyynnistä voi tehdä kivoja löytöjä.
Puffetista saa suut makiaksi ja suolaistakin purtavaa löytyy – unohtamattakaan grillimakkaraa. Seurakunta on mukana omalla osuudellaan.
Kiitos kaikille kirppistavaralahjoittajille lahjoituksista. Mahdollinen
tuotto käytetään ostoskeskuksen viihtyisyyden parantamiseen.
Tervetuloa asioimaan ostoskeskuksen eri yrityksiin ja liikkeisiin.

Tule kuuntelemaan
trubaduuri Rööriä Pihliksen ostarille!

juttuvinkkejä
Palautteet tästä lehdestä sekä seuraavien lehtien juttuvinkit osoitteeseen: pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com tai Vesa Koskela,
puh. 040 506 5741.
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Pihlajamäen kotikaupunkipolku

suunnitteluvaiheessa

Helsingin kaupungin alueelle ollaan suunnittelemassa
useita kotikaupunkipolkuja. Niiden tarkoitus on
kotiuttaa kaupunginosaan muuttaneita, tutustuttaa
alueella koulua käyviä lapsia ja nuoria omaan kotikaupunginosaansa sekä muutenkin tehdä aluetta tutuksi
kaikille alueella asuville ja siitä kiinnostuneille.
PiHLajamäen kotikaupunkipolku on saanut rahoitusta sekä Uudenmaan kulttuurirahastolta että lähiöprojektilta. Suunnittelutyö on tarkoitus
tehdä jo tämän syksyn aikana. Kaikki ideat ovat tervetulleita ja niitä voi lähettää Pihlajamäki-seuran sähköpostiin
pihlajamakiseura@gmail.com.
Tervetulleita ovat myös kuvat
Pihlajamäestä vuosikymmenien takaa. Myös uusia kuvia
voidaan käyttää polkua esittelevillä Pihlajamäki-seuran nettisivuilla. Voit myös tulla mukaan suunnitteluryhmään.
Kotikaupunkipolun julkistuskävely on suunniteltu tapahtuvaksi ensi kesänä Helsinki-päivänä 12.6.2011. Kotikaupunkipolulla pyritään tuomaan
esille Pihlajamäen kehittyminen sellaiseksi kuin se nyt on
sekä myös sieltä löytyvät tärkeimmät muistomerkit ja luontokohteet.

Kotikaupunkipolun tasosta
vastaa Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka ja Pauli Saloranta.
Aune Greggas
Kotikaupunkipolkutyöryhmän vetäjä
Kuva: Vesa Koskela

Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela vuosina 2012–2021
Aune Greggas Johtokiven
alueen patamaisen hiidenkirnun äärellä. Piilossa oleva
kohde otettaneen mukaan
kotikaupunkipolkuun.

Kirjaston syksy
Kirjasto auki arkiaamuisin
jo klo 9.00
Kello 9–10 kirjasto toimii itsepalveluperiaatteella henkilökunnan tehdessä aamutöitä,
kuorman purkua ja varausten
käsittelyä. Lehtisaliin pääsee
lehtiä lukemaan jo klo 8.00
kun Infokeskus avataan. Lauantaisin kirjasto ja Infokeskus
avataan klo 10.00.

150 vuotta juonessa mukana
– kirjastoissa juhlitaan
sunnuntaina 10.10.

Helsingin kaupunginkirjaston 150-vuotisjuhlavuoden merkeissä kirjastot ovat
avoinna sunnuntaina 10.10.
klo 10–16. Viikin kirjastossa Pelle PasiAnssi hauskuuttaa lapsia klo 11 – 13, Gardenia järjestää askartelua luonnonmateriaaleista klo 12–14
ja Jussi Heinonen vetää koko
perheen yhteislaulutuokion

klo 14–15. Lisäksi myytävänä on runsaasti poistokirjoja
ja kahvitarjoilu. Lämpimästi
tervetuloa!

Satutunnit alkavat
Satuja luetaan kirjastossa joka toinen lauantai 18.9.–
11.12. klo 11.00. Satutuokiot
on tarkoitettu yli 3-vuotiaille.

Kirjastoon pelaamaan
Lokaviikoilla eli koululaisten
syyslomaviikolla to 14.9. ja
pe 15.9. klo 14–18 kirjastossa on taas mahdollisuus pelata konsolipelejä.

Lainaa kirjastonhoitaja
tunniksi

Opastamme tietokoneen ja
Internetin käytössä; neuvomme tiedonhaussa ja kirjaston verkkopalvelujen käytössä. Varaa aika kiireettömään
opastukseen kirjastossa tai
puhelimitse 09-310 85071.

Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa, Viikinkaari 11,
puh. 09 310 85071, www.lib.hel.fi/viikki.
Avoinna ma-to 9-20, pe 9-18, la 10-16.

Käyttäjien kokemukset
aluesuunnittelun pohjana
Kerran kymmenessä vuodessa asukkailta tullaan kysymään, missä ja miten katuja, puita ja
metsiä pitäisi kohentaa. Nyt on pihlajamäkeläisten vuoro olla äänessä ja kertoa mielipiteensä.
Ja sehän kannattaa: saatu palaute ohjaa kaikkea yleisten alueitten suunnittelua ja toteutusta.
Pihlajamäen uutta aluesuunnitelmaa laaditaan juuri kaupunginosan 50-vuotisjuhlien alla.
HeLSingin kaupungin raken-

nusvirasto toteuttaa syksyllä käyttäjäkyselyn Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan
katu-, puisto- ja metsäalueiden vahvuuksista ja heikkouksista. Kyselyn tuloksia käytetään lähdeaineistona uuden
aluesuunnitelman laadinnassa.
Kyselyyn voi vastata rakennusviraston internetsivuilla 1.9.–
30.10.2010.
– Teemme nykyisin jokaisen
aluesuunnitelman lähtöaineistoksi käyttäjäkyselyn. Puhumme asukaskyselyn sijasta käyttäjäkyselystä, sillä kyselyyn voi
vastata myös muualla asuva,
joka käyttää yleisiä puisto- ja
katualueita, aluesuunnittelija
Virpi Vertainen rakennusviraston katu- ja puisto-osastolta
kertoo.
– Asukkaiden huomiot ovat
ensiarvoisen tärkeitä, sillä
asukkaat ovat yleensä oman
alueensa parhaita asiantuntijoita, hän jatkaa.
PiHLajamäen voimassa oleva aluesuunnitelma on vuodelta 2001. Uudessa suunnitelmassa huomioidaan paremmin
nykyhetken sekä tulevaisuuden
vaatimukset. Suunnittelu alkaa
keväällä 2011.
Suunnitteluprosessi käsittää monia vaiheita aina käyttäjäkyselyn käynnistämisestä
saatujen vastausten koostamiseen, alueen lähtökohtien tut-

kimiseen ja analysointiin sekä
maaston kuntokartoitukseen.
– Kyselyn tulosten, analyysien
ja kuntokartoituksen pohjalta sitten pyrimme löytämään
alueen parantamistarpeet ja
sen pohjalta teemme esityksen
alueella kiireellisimmin korjattavista ja kehitettävistä asioista, Vertainen selittää. Hän arvioi prosessin kestävän kaikkiaan
noin 1,5 vuotta.
Suuria muutoksia ympäristöön suunnitelma ei kuitenkaan tuo. Pihlajamäen suojelukaavassa on määrätty myös
puistojen, katujen ja muun ympäristön käytöstä, hoidosta ja
kunnostamisesta.
Suojeltuakin aluetta voi silti kehittää, kunhan suunnittelu tehdään tyypillisiä piirteitä
ja muita suojeluarvoja lähtökohtana käyttäen.
– Lisäksi täytyy muistaa, että arvot eivät automaattisesti
säily, mikäli niitä ei ylläpidetä.
Esimerkiksi puusto ei ole ikuista, vaan sitä on uudistettava
suunnitelmallisesti ja oikeaaikaisesti ottaen huomioon
käyttäjien turvallisuus, maiseman parantaminen ja luonnon
monimuotoisuuden turvaaminen, aluesuunnittelija toteaa.
Suunnitteluun osallistuu
useita tahoja. Ensimmäisen
sanan saavat esittää käyttäjät.
– Suunnitteluun kuuluu oleellisena osana vuorovaikutus:
suunnittelun alkuvaiheessa

Kuva: Vesa Koskela

esittelemme asukkaille kyselyn tulokset ja analyysit. Luonnoksen valmistuttua pidämme
näyttelyn ja asukasillan. Lisäksi suunnitteluaineisto on nähtävillä internetissä suunnitelman laatimisen ajan, Vertainen lupaa.
VaLmiin suunnitelman to-

Aluesuunnittelija
Virpi Vertainen

Pihlajamäen
suojelukaavassa
on määrätty
myös puistojen,
katujen ja muun
ympäristön käytöstä, hoidosta
ja kunnostamisesta.

teuttaminen tapahtuu pitkällä aikajänteellä eli suunnitelma
laaditaan tulevaa kymmentä
vuotta silmällä pitäen. Korjauksia ja pieniä huoltotöitä ryhdytään kuitenkin tekemään heti suunnitelman valmistuttua:
– Esimerkiksi näkemien avaaminen ja vesakon poistaminen
ulkoilureitin varrelta parantaa
arkiympäristöä ja luo turvallisuutta liikkujalle, Vertainen visioi.
Suunnittelijan terveiset Pihlajamäen asukkaille ovat kannustavat:
– Pihlajamäen, Pihlajiston
ja Savelan alueella on todella
hienot, monipuoliset viheralueet. Käyttäkää niitä vastuullisesti ja olkaa niistä ylpeitä.

PiHLajamäen, Pihlajiston ja
Savelan aluesuunnitelmaan
voi vaikuttaa vastaamalla sähköiseen käyttäjäkyselyyn osoitteessa: http://www.hkr.hel.fi/
aluesuunnitelmat. Kyselyyn voi
osallistua myös rakennusviraston asiakaspalvelussa.
Aura Kivilaakso
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syksyn tapahtumia Gardeniassa
Kuvat: Sampsa Lommi

Kompostointikurssi ke 15.9. klo 17–19

Illan aikana perehdytään kompostoinnin perusteisiin puutarhaja ympäristöneuvoja Kirsi Mäkisen johdolla. Vapaa pääsy.

Luonto

Päivä maalla -tapahtuma su 19.9. klo 10–15

Koko perheen tapahtuma Gardenian ja yliopiston opetus- ja
tutkimustilalla.

Sorsalammen limaskoita mikroskoppikuvassa: vasemmalla alta
punertava, runsasjuurinen isolimaska (kaksi yksilöä), oikealla
useita pikkulimaskoja. Valkoinen
mittakaavajana 5 mm.

Lintujen syysmuutto viikissä -opastettu linturetki
su 26.9. klo 11–13

Lähtö Gardenian pihalta klo 11. Gardenian ja Helsingin ympäristökeskuksen järjestämälle retkelle on vapaa pääsy.

askartelupäivä syyslomalaisille to 14.10. klo 10–14

Ohjattua askartelua syyslomaa viettäville koululaisille trooppisen puutarhan sisäänpääsymaksun hinnalla 1,80 e/lapsi.
Ennakkoilmoittautuminen Gardenian asiakaspalveluun
p. 3478 400.

viikin luonnon kulunut vuosi 2010 -luento
ke 24.11. klo 17–18.30

Viikin luontovalvoja Eero Haapanen kertoo kuvaesityksen kera
luonnon tapahtumista Vanhankaupunginlahdella. Vapaa pääsy.

Limaskat värjäsivät sorsalammen
Pihlajamäen Vuolukivenpuistossa on aiemmin
Mustasuon nimellä tunnettu Sorsalampi. Loppukesällä sain tiedon että lampi oli muuttunut vihreäksi. Otin mukaan vanhan filmipurkin ja kameran
ja lähdin katsomaan tilannetta.
Lammen pinta oli todellakin
pia lajeja. Muistin hämäräskauttaaltaan vihreä – arvelin
ti olevan iso-, pikku- ja ristisen peittyneen pienistä kellu- limaskoita, mutta siinä kaikvista vesikasveista, limaskoista. ki. Isolimaska (Spirodela polyrKaappasin pinnalta filmipurk- hiza) olikin helppo tunnistaa
kiin näytteeksi noita pikkukas- – sillä on punertava alapinta ja
veja ja vettä myöhempää tar- sama väri näkyy kapealti myös
yläpinnan reunoissa. Juuria on
kastelua varten.
vähintään viisi. Pikkulimaska
KasvimuseoLLa kollegani
(Lemna minor) on vihreä niin
opasti minua limaskojen tun- yltä kuin altakin ja sillä on vain
temiseen, niitä kun on useam- yksi juuri. Pikkulimaskan ylä-

oikein päin vedessä: huomasin tämän yrittäessäni kääntää alapinnan esiin valokuvausta varten. Lähes jokaisessa limaskanlehdessä on tasku, josta
syntyy uusi lehti.
Sinisorsien uintivanat näkyvät
limaskoiden peittämässä
lammessa. Etulalalla punainen
rantakukka (Lythrum salicaria).

pinnalla on nystyjä, joista kaksi
erottuu muita selvemmin.
Vaikka limaskojen juuret eivät kiinnitykään mihinkään,
niiden tehtävä lienee ravinnon
kuljetuksen lisäksi pitää lehti

suomesta tunnetaan näiden

kahden Sorsalammesta löytyneen lisäksi kolme muuta limaskalajia: ristilimaska, itulimaska ja kupulimaska. Limaskojen joukkoesiintyminen kertoo veden runsasravinteisuudesta, myös lämmin kesä on
saattanut saada ne ”kukoistamaan”.
Sampsa Lommi

”Esipuhe vastapuolelle”
-näyttely Kuvataideakatemian
galleriassa 30.9.–10.11.
Avoinna joka päivä klo 11–18
Kasarmikatu 44

”esipuhe vastapuolelle”
Helsingin keskustassa avautuu
syyskuussa pihlajamäkeläisen
kuvataiteilijan Jenni Markkasen videoteoksista ja saviveistoksista rakentuva näyttely. Lähtökohtana näyttelyssä on ollut
vuoden takainen reissu Rauman
Kylmäpihlajan majakkasaarelle.
Suurin osa näyttelyn videomateriaalista on kuvattu saarella.

Valmiit teokset ovat syntyneet
rinnastamalla saarella kuvattu
materiaali päiväkirjamaisiin ajatuksiin, jotka taiteilija on itse
ääninäytellyt.
Jenni Markkanen opiskelee
viidettä vuottaan Kuvataideakatemiassa ja näyttely on osa
hänen maisterinopinnäytettään.

Edullista herkkuhetkiin

2 18
99
2
99
0

95
3

Hinnat voimassa Pihlajanmäen S-marketissa syyskuun loppuun asti.

49

Pouttu
Broilerin ohut
fileepihvi
valkosipuli tai
tomaatti-yrtti
500 g (7,90/kg)
alkuperämaa
Tanska

Danone Actimel
Original tai
mansikkajogurttijuoma 0%
800 g (3,11/kg)
2/talous

0
99
0
89
Saarioinen
Pizzat
200 g
(4,45/kg)

/kg

Naudan
sisäfilee
n. 1,5 kg/pkt
alkuperämaa
Brasilia/Uruguay
2/talous

Valiojäätelö
Aino jäätelöt
(ei laktoositon)
0,9 l
(3,32/l)

/kg

Suomalainen
Perunapussi
2 kg (0,35/kg)

Hinta voimassa to–su 9.–12.9.

90

Unkarilainen
Tumma luumu
irto

Hinta voimassa to–su 9.–12.9.

Palvelemme ma-pe 7–21, la 7–18, su 12–18.
S-market Pihlajanmäki, Meripihkantie 3, p. 010 76 62650
HOK-ELANTO.FI

MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 %

smarkethokelanto.fi

BONUS JOPA 5 %
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Pihlajamäen leijonat
tähtäävät tulevaan

Kuva: Vesa Koskela

Hiljattain 46 vuotta
täyttänyt Pihlajamäen
leijonaklubi on ehtinyt
olla monessa mukana
ja palvella alueen
asukkaita ”vauvasta
vaariin”.
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Postin noutopiste
Pihlajamäen r-kioskille
elokuun lopulla osa Helsinki
71:n Postin palveluista palasi
Malmilta omalle alueelle
Pihliksen ostarin R-kioskiin.
ärrälle avattiin 18.8. uudenlainen Postin noutopiste,
josta voi noutaa saapuneet
paketit ja kuitattavat kirjelähjetykset. Postilokero-osoitteella
saapuvat lähetykset noudetaan jatkossakin Malmin postista.
lähetysten noutamisen lisäksi pisteestä voi ostaa postimerkkejä ja palauttaa postimyynnin asiakaspalautuksia,
mutta muut Postin palvelut, mm. postin lähettäminen
on tehtävä muissa Posteissa. Myös lähetettävien kirjeiden
postilaatikko on siirretty Ärrän eteen.

Pihlajamäen leijonaklubi
tulevaisuuden suunnitelmiin
kuuluu esimerkiksi Palmusunnuntain musiikkitapahtuman
teko jokavuotiseksi. Toukokuuhun kuuluu puolestaan perinteiset Pihlajamarkkinat.

Aktiivinen edellinen
vuosi
Leijonien presidentti Jorma Laurila (vas.) tapasi kevään Pihlajamarkkinoilla tämän jutun kirjoittajan Eero Helkkulan.

Ehkä merkittävin tuensaajaryhmä on sokeat. Näkövammaisten Sight First-kampanjat ovat olleet tuloksellisia. Sokea 13-vuotias Rauli Leppijärvi sai vastaperustetulta klubilta
vuonna 1964 lahjaksi nauhurin ja hiljattain häntä muistettiin puhuvalla kellolla. HUYK:n
lakkiaisjuhlassa syntymäsokea
Tuike Merisaari sai klubin stipendin.
Myös partiolaisia on tuettu monesti. Viimeksi on myönnetty 500 euron matka-avustus Senegaliin Kaisa Korhoselle.
Klubin kädenjälki näkyi myös
viime vuonna joulukuussa
Maasälvän leikkipuiston henkilökunnan järjestämällä tonttupolulla, joka tarjosi paljon yllätyksiä lapsille ja lapsenmie-

Palmusunnuntain
musiikki
Pihlajamäen kirkko oli Palmusunnuntaina tupaten täynnä
Joel Hallikaisen gospel-konsertissa ”Sanaton ikävä”. Hallikainen osasi todella ”ottaa yleisön”
koskettavilla lauluillaan ja kertomuksillaan omakohtaisista
kokemuksista. Klubin tarkoi-

tuksena on tehdä Palmusunnuntain musiikkitapahtumasta perinne. Myös kevään markkinatapahtumaa, Pihlajamarkkinoita halutaan kehittää edelleen.
Klubi on ollut perinteisesti
mukana myös Pihlajiston alaasteen vanhempainyhdistyksen järjestämillä Palmumarkkinoilla. Pihlajamäki goes Bluesfestari Kiillepuistossa ja syksyn
Pihlajapäivä Pihlajistossa ovat
niinikään osallistumiskohteita.
Pihlajamän leijonaklubin
presidentti kaudella 1.7.201030.6.2011 on Jorma Laurila.
Hän oli 74 klubia käsittävän
Lions-piirin johdossa piirikuvernöörinä kaudella 1.8.200830.6.2009.

Järjestää:
Pihlajamäen
ostoskeskuksen
yrittäjäyhdistys ry

Eero Helkkula

kuvasatoa Pihlajamäen taiteiden yöstä 2010

Pinja Hahtola ja Eero
Enqvist ruonoilivat
Lähiöasemalla suomalaisesta rakkaudesta.

Eino Grön lauloi virsiä, häntä säesti
Timo Olli.

Lavalla No More Change

Vastaa asukaskyselyyn 1.9–30.10.2010

Vaikuta Pihlajamäen, Pihlajiston
ja Savelan katu- ja viheralueisiin
Rakennusvirasto aloittaa aluesuunnitelman laatimisen Pihlajamäen
ja Pihlajiston alueille. Suunnitelmissa määritellään katu-, puisto- ja
metsä-alueiden hoitoa, kunnostusta ja käyttöä koskevat tavoitteet.

Ilmaisessa Jengipolku Festissä esiintyivät
Steen1, Juno, Ranter, Nihile ja No More
Change.

Suunnittelualuetta rajaavat lännessä Oulunkylän siirtolapuutarha ja
VR:n päärata, pohjoisessa Seppämestarintie, idässä Pihlajamäentie
ja Ketokivenkaari, etelässä Lahdenväylä ja Maaherrantie.
Suunnittelun tueksi kerätään asukkaiden näkemyksiä verkkokyselyllä, johon voi osallistua 1.9.–30.10.2010 osoitteessa www.hkr.hel.
fi/aluesuunnitelmat. Kyselyyn voi osallistua myös rakennusviraston
asiakaspalvelussa (Pohjoinen Makasiinikatu 9). Kyselyn tuloksiin voi
tutustua samassa verkko-osoitteessa talvella 2010–2011.

Ranter

Pihlajamäen nuorisotalon stagella esiintyi Pihliksen nuorten oma
bändi Lähiö.

Lisätietoja antavat aluesuunnittelija Virpi Vertainen (puistot), puh. 09
310 38518, suunnitteluvastaava Tiina Saukkonen (metsät ja niityt),
puh. 09 310 38508, ja projektipäällikkö Pirjo Koivunen (kadut ja aukiot), puh. 09 310 39942. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@hel.fi

www.hkr.hel.fi

Kuvat: Aija Niittynen

jengipolku Fest elokuussa
Pihlajamäen nuorisopuistossa

lisille. Klubi tuotti joulumieltä
lahjoittamalla joulukuusen.
Leijonaklubit eivät ole salaseuroja. Niinpä viisi PohjoisHelsingin klubia esitteli yleisölle palvelutoimintaansa Malmitalossa tämän vuoden tammikuussa. Esittelyjen ohessa oli
musiikkiohjelmaa, tanssiesitys
ja runonlausuntaa.

Kuvat: Vesa Koskela

Kuluvan vuoden Pihlajamarkkinoita 22.5. suosi aurinkoinen
sää. Tunnelmallisen juhlan tuotosta jaettiin jo tavanomaisesti Pihlajamäki-Pihlajiston alueen koulujen oppilaille stipendejä. Tänä vuonna siihen on
käytettävissä myös esim. Palmusunnuntain gospel-konsertin tuotto.
Klubin historiaa kannattaa
muistella. Vuosittain koululaisille jaettujen stipendien lisäksi
on esimerkiksi koulutettu opettajia huumetyöhön. Vanhuksiakin on muistettu. Punainen
Sulka ja Punainen Sydän-keräykset, nuorisovaihto ja kummilapset ulkomailla ovat esimerkkejä yli rajojenkin ulottuvasta
työstä.
Toiminnalla saadut tuotot
menevät aina kokonaisuudessaan valittuihin hyviin tarkoituksiin.

www.pihlajamaki.info

Pihlajamäen nuorisotalo avasi ovensa
Pitkällisen remontin jälkeen Pihlajamäen nuorisotalo avasi jälleen ovensa ja toiminta on jo
täydessä käynnissä. Kuvassa vasemmalta nuorisoohjaajat Aki Menna, Tarja Rantama, Ilkka Sirviö
sekä Hanna
Koponen. Kuvasta puuttuu Ella Kettunen, joka myös
työskentelee Pihliksen nutalla.
Pihlajiston kerhohuone on vuorostaan
tämän syksyn ajan remontissa, joten sen
vuoksi Tarja Rantama työskentelee tällä
hetkellä Pihlajamäen nuorisotalossa.
Kuvat: Vesa Koskela

Paluumuuttajan Pihlis
Mä oon syntynyt miljoonaköyhien taloon,
Hyndän viereen Maasälväntielle. Mä olen
meidän talon eka laitokselta tuotu vauva. Se
on snadi brassailun aihe. Meidän talossa oli
jo iso liuta vanhempia lapsia, mutta ne oli
muuttanu jostain. Mua ihan vähän vanhempia oli naapurirapun kaksoisveljekset Jussi
ja Matti, ja yläkerran Ilkka. Ekoina vuosina
lapsia syntyi nopeasti lisääkin, meidän taloon
synty ainakin Nannu, Hanna, ehkä Katri ja
tietty mun systäri Paula. Liusketieltä muutti
myöhemmin uusi kaveri, Epe, Sen isästä sanottiin, että se oli piirtänyt Pihliksen.
Faija sanoi metskanneensa Sompasaaressa
ja skimbanneensa Pihliksessä skidinä, ehkä
ne siksi muutti vastanaineena parina mutsin
kanssa tuoreeseen lähiöön. Lapsuudessani
leikittiin yleensä pihalla ja soitettiin ovikelloa ja sanottiin: ”Tuutsä leikkiin mun kaa?”
Leikittiin rofee ja poldee, ajettiin fillarilla ja
pelattiin pesistä neljäntoista edustan hiekkakentallä, kun oman talon eteen rakennettiin
parkkis. Talojen pyykit kuivattiin pihalla, ja
niihin oli kiva pyyhkiä leikeissä likaantuneet
kädet.
Jokapäiväiset ruokatarvikkeet ostettiin tilille Maasälväntien mutkassa olleesta Eltsusta Partasen kassarouvalta tai sitten ostokset
maksettiin mukaan annetusta talouskukkarosta. Salmiakkiaski maksoi 20 penniä. Lähipalveluihin kuului myös naapuritalon ompelija Pirtinaho ja oman talon päädyssä asunut
jalkahoitaja Luomanperä. Mä menin kansikseen Airi Tuulensuun luokalle, jossa leikin
uusien luokkakavereitten; Masan, Rainen
ja Harrin kanssa.
Isommat asiat hoidettin ostarilla. Justussa
leikattiin hiukset ja Roi-Lasta valittiin tarkkaan tiskiltä graavilohta itse kauppiaalta jouluksi. Kukkakaupan Raililta ostettiin kaikki
juhlarehut. Kirjastossa käytiin ahkerasti ja
opittiin flirttailemaankin.
Mutsi avas mulle tilin Pihliksen Pyppiin. Mulla on edelleen samaa perua oleva
tili, vaikka pankkien nimet ovatkin vaihtuneet moneen otteeseen. Ostarilla oli STS ja
uudella puolella Koppi. Tilin avauksesta sai
sellaisen vihreäkantisen tilikirjankin, johon
pankissa merkattiin panot ja otot ja lyötiin
leimoja. Maapallonmuotoisen säästöpossun
sai mukaan ja sen oppi kyllä avaamaankin
aika nopeasti...
Partsassa kävin merkkarien talossa ihan
Pihliksen toisella laidalla. Matkalla oikastiin tietty Vuolukiventien Kiinanmuurin läpi. Mun sudari- ja vartsa-aikoina johtajat
Aarnikarhuissa oli Weccu ja Weka. Partiossa
oli itselle tärkeetä populaa, ja monelle siellä
opitut jutut auttaa varmaan elämässä edelleenkin. Malmin seudun partiolippukuntien
kesäleirit esmes Anun ja Velcun, Simpan ja
Virtasen kanssa oli monen kesän kohokohta.
Ripariaika laajensi mun reviiriä. Käytiin
pelaamassa lentistä Malmilla, Tapanilassa ja
Puistolassa asti. Kävin riparin Pahtajalla ja

meidän rippipappi oli Pertti Simola. Konfirmaatio oli Pihliksen kirkossa. Mun hyviksi
kavereiksi tuli Essi ja Södäri, joiden kanssa
tehtiin kiljua Essin talon kellarissa Pihlajistossa ja ihailtiin lenkillä ollutta Armia. Me
sammuttiin yhtenä talvi-iltana hankeen pururadalle, mutta onneksi joku herätteli meidät sieltä. Kerran Graniittitien tornareissa olleiden kotibileiden jälkeen jouduttiin myös
pesemään alempien kerrosten parvekkeet...
Mutsi oli jossain naistoimikunnassa, ja
pienempänä uskoin, että se oli oikeasti rakentamassa uutta yhteiskoulua. Mä kävin
koulua muualla, ja se teki musta vähän ulkopuolisen. Yleensä kaikki tunsi kaikki, mutta mä tunsin kaikki muiden kautta. Toisaalta se antoi mulle liikkumavaraa; mä saatoin
vaihtaa näppärästi porukoita, joissa pyörin.
Systärin luokkakavereissa oli paljon böönia,
joista tuli mun frendejä kanssa, ainakin Nora
ja Kaakku. Ja Heta, mun eka oikee gimmakaveri, jonka kanssa hengailtiin ja poltettiin
spaddua Rapakiventien tamppiksella.
Koulun kentsulla järkkäiltiin jotain Pihlajamäkipäiviä. Muistan, että siellä oli joskus joku laskuvarjohyppynäytös, jota oltiin
kattoos. Myyjäiset oli kivoja, niissä sai ostaa makkaraa ja arpoja. Mun paras lapsuuden kaveri meidän talosta oli Ari, joka styylas vähän aikaa yhden Kaijan kaa. Kaija teki biisejä ja oli Steel city –bändissä. Sitä ja
joitain Speedyn bändejä käytiin kattomassa
koulun bileisssä. Ulkopuolisena mä en olis
päässy niihin, ellei musaope Järvisen Seija
olis tuntenut mua ja huudahtanut jäljittelemättömällä äänellään: ”Ai, sie oot meidän
ihanan Paulan veli!”
Aika kuluu ja sen myötä ihminen. Mutsi
ei pärjännyt kotona portaissa ja muutti palvelutaloon Tapuliin. Asunto jäi tyhjäksi. Ei
tullut heti mieleen, että muuttaisin takaisin.
Palvelut alueella vaikuttavat edelleen hyviltä
ja siteet ympäristöön ovat vahvat. Vaimoni
Hanna-Maija ehdotti, että mitäs jos muutetaan, remontilla asunnosta kyllä saa meidän näköisen. Asunto kun näytti samalta
kuin poislähtiessäni, olihan se remontoitu
viimeksi mun lakkiaisiin...
Asumme nyt toista vuotta täällä, ja viihdymme hyvin. Tyytyväisimmältä vaikuttaa
Pikku-Maija, toisen polven pihlisläinen. Ainakin kun sille vaihtaa blöijat.
Petri Aarnio
Kuva: Hanna-Maija Aarnio
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Kuvat: Sini Heino-Mouhu

Pihlajamäen
Lähiöasema
Yhteystiedot:

Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3 a
00710 Helsinki
Vahtimestarit klo 9–16

Remu Blueseissa.

puh. 044 951 4523

Pihlajamäki goes Blues -tapahtuma
viime kesäskuussa keräsi Kiilepuiston
täyteen.

Aluetyöntekijä

Sini Heino-Mouhu
puh. (09) 3106 9960
sini.heino-mouhu@hel.fi
www.pihlajamaki.info/lahioasema

pihlajamäen lähiöaseman
syyskauden ohjelma

Aukioloajat:

Ma–to klo 9–16
Pe klo 9–15

Kuva: Vesa Koskela

Alkaen 1.9.2010

käytössäsi on kuusi tietokonetta korvakuulokkeineen
sekä kopiointi- ja faksipalvelu
pientä maksua vastaan.
Asukkaiden käytössä myös
viisi ompelukonetta ja saumuri: ota omat langat mukaan ja
tule ompelemaan. Kysy henkilökunnalta vapaata ompeluaikaa.
Lähiöaseman voi varata maksutta ilta- ja
viikonloppukäyttöön esimerkiksi
perhejuhlaan tai
taloyhtiön kokoukseen.
tuO LähiöaseMaLLe myös

Viikko-ohjelma
Maanantai

Kohtaamis- ja
tapahtumapaikka

omat ideasi! Ryhdy vapaaehtoiseksi vertaisohjaajaksi, meiltä saat tilan ja tuen
toimintasi toteuttamiseksi ja
olet aina vakuutettu tapaturmien varalta suorittaessasi vapaaehtoistyötä.
Voit myös tulla muuten vain
jututtamaan lähiöaseman
työntekijöitä.

Aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu

Avoinna klo 9-15
• VALoKuVAuSKeRHo alkaen 4.10. parillisina
viikkoina klo 12–14. Tule mukaan harjoittelemaan
valokuvausta ja kuvankäsittelyä tietokoneella.
Kameran saat lainaksi lähiöasemalta, jos sinulla ei
ole omaa. ohjaajana Göran Nyholm.
• oPI oMPeLeMAAN 22.9.–24.11. – Kalliolan kansalaisopisto. Ilmoittaudu opistolle 13.9. mennessä
puh. (09) 7701 2310.
Kevään grilliredu Aarnivalkealle.

kOtiLähettiLäät ja kyLätaLkkari-hankkeet tarjoavat

kaupassakäynti-, ulkoilu- ja
kevyttä siivousapua sekä pieniä kodin fiksaustöitä. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti
iäkkäille kotihoidon ja sosiaaliviraston asiakkaille. Soita arkisin klo 9–10 ja varaa aika puh.
044 951 4523.

tiistai

Avoinna klo 10–17
• Monipuolista askartelua klo 12–16.
Syyskauden aiheina kankaanpainanta, askartelua
luonnonmateriaaleista materiaalien hankintaretkitiLaVaraukset, ilmoittautu- neen, lasi- ja porsliinimaalausta, dasmassa muovaimiset ja tiedustelut vahtimes- lua sekä jouluaskartelua. Materiaalimaksu.
keskiviikko
tareilta päivisin puh.
Avoinna
klo 10–17
044 951 4523.
• NA Pihlis kokoontuu lähiöasemalla
klo 18–19

torstai

Avoinna klo 9–16
• Senioreille ATK-opetusta klo 9–12
• Lasten tietokoneaika klo 14–15.30

perjantai:

• Cafè lähiö avoinna 10–15

pihlajamäki
goes Bluesin
supportbileet
MusatiiMin Pihlajamäki goes
Bluesin supportbileet 60-luvun
hengessä järjestetään la 18.9.
alkaen klo 19 Ravintola Rallissa
Meripihkatie 1–3.
LipunMyynti ovelta klo 19-01
OhjeLMa:
BLues snack Buffè klo 19–22
MentaL aBsence – soittaa coverei-

ta 60-luvun loppupuolen legendaarisilta bändeiltä (n. klo 21.30–23)
the BaLLs n. klo 24
Lippuhinta 10 e + narikka

Supportbileiden lipputuotolla
tuetaan vuoden 2011 Pihlajamäki
goes Blues -tapahtumaa.

Kuvassa osa Lähiöaseman työntekijöistä. Vasemmalta Sini Heino-Mouhu, Leena Kahiluoto, Tuula Heuramo, Ella Viitala, Valencia Wenlin,
Meritta Vuorentausta, Erja Virta sekä Jarkko Rantonen ja Jarmo Piispanen.
Kuva: Vesa Koskela

Kuva: Sini Heino-Mouhu

Kuva: Hanna-Maija Aarnio

Marjo
Leinonen
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LÄHIÖLEHTI 2/2010

lisätietoja :
lähiöliikuttaja

Mia Küttner
09–310 71452, 050-58 81
069 (virka-aikaan)
mia.kuttner@hel.fi
liikuntaneuvonta

Lähiöasemalla
11.00-11.45 tiistait 14.9.,
28.9., 12.10., 26.10., 23.11.

kävelysauvoja
lainataan Viikin,
Pukinmäen, Maunulan,
Jakomäen, Herttoniemen,
Etelä-Haagan ja Roihuvuoren kirjastoissa

Malmi-Pihlajamäen lähiöliikunta
syksyllä 6.9.–18.12.2010

Kuvat: Mia Küttner

Liikuntatunneille voit
tulla mukaan kesken
toimintakauden.
Osallistujalla tulee
olla aina mukanaan
voimassa oleva lähiöliikuntapassi, jonka
voit ostaa
Lähiöasemalta
(Liusketie 3), liikuntaryhmien vetäjiltä
tai Liikuntamyllyn
kassalta.
Lähiöliikuntapassi
maksaa 18 e.
Lähiöliikuntapassi
oikeuttaa liikkumaan
lähiöliikunnanryhmissä.
Liikuntavirasto ei ole
vakuuttanut liikuntaryhmiin osallistujia.

Maanantai

keskiviikko

• 12.00–13.00 Petankki,
leikkipuisto Maasälpä
27.9. asti
• 12.45–13.45 Boccia/
Mölkky, Pihlajamäen nuorisotalo 4.10. alkaen
• 14.30–15.30 luistelu,
Malmin jäähalli 4.10. alkaen
• 19.00–20.30 kuntosähly
aikuisille, Hgin uusi
yhteiskoulu

• 8.30–9.20 ”kroPPa
kuntoon”, Malmin virkistyskeskus
• 10.00 sauvakävely.
Lähtö Pihlajamäen lähiöasemalta. Sauvoja lainataan!
• 19.00–21.00 lentoPallo aikuisille, Asukastalo Kunto
• 19.30–21.00 jalkaPallo
Miehille, Hesote/Malmi.
Tiedustelut: Said Aden
0400-85 75 70

tiistai
• 14.30–15.15 tasaPainojuMPPa, Pihlajamäen kirkko
• 16.00–17.00 sulkaPallo,
Viikin monitoimitalo. Mailoja
ja palloja lainataan!
• 17.00–19.00 PesäPallo,
Viikin kenttä 28.9.asti
• 19.00–19.50 kuntojuMPPa, Hgin uusi yhteiskoulu 5.10. alkaen
• 19.00–21.00 koriPallo
10–14 v. tytöt,
Malmin alakoulu 14.9. alkaen.
Tiedustelut: Mohamed Daud
040-96 06 698

torstai
• 9.00–10.00 kuntosaliharjoittelu, Miljan
palvelutalo. Täynnä!
• 10.00–11.00 kuntosaliharjoittelu, Miljan
palvelutalo
• 15.00–15.50 venytysrentoutus, Malmin
virkistyskeskus 30.9.–2.12.
• 17.00–19.00 PesäPallo aikuisille, Viikin kenttä
30.9. asti

aamuvetreytystä

Perjantai
• 10.30–11.00 tuolijuMPPa, Pihlajamäen lähiöasema
17.9. alkaen
• 18.00–19.30 PalloPojat
10–14 vuotiaat, Malmin
alakoulu alkaen 17.9.
Tiedustelut: Mohamed Daud
040-96 06 698

ohjelma ja liikuntapaikkojen osoitteet netissä www.hel.fi/liv > ohjattu liikunta > lähiöliikunta > Malmi ja Pihlajamäki

• 19.30–21.00 jalkaPallo
aikuisille ja nuorille,
Pukinmäen peruskoulu alkaen
17.9. Tiedustelut: Said Aden
0400-85 75 70
• 19.00–21.00 jalkaPallo
aikuisille, Hesote/Malmi
alkaen 17.9. Tiedustelut:
Bujar 040-52 57 255
• 19.00–20.00 sulkaPallo,
Viikin monitoimitalo
alkaen 3.9.

lauantai
• 18.00–19.30 jalkaPal-

lo aikuisille ja nuorille,

Pukinmäen peruskoulu
alkaen 11.9. Tiedustelut:
A. Laouari 040-5677699

Muutokset mahdollisia!

