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Malmi–Pihlajamäen 
lähiöliikunta kesä 2013 s. 7
PIHLAJAMÄEN LÄHIÖASEMA
Sini Heino-Mouhun kevätkuulumisia  s. 8

Turvallisuus kävelyn seurantakävely  s. 3
Gradun siivillä luontoretkelle  s. 3

”Little Willien” haastattelu  s. 4
Annikki Säilää muistellessa  s. 5

Pihliksen ostari ja apteekki 50 v.  s. 5–6
Aarnivalkeat 50 v.  s. 6
PK-35:n entiset junnut nyt pelaamaan pokaalista  s. 6
Aluesuunnitelma on valmistunut  s. 7

Markkinoilla on kauppiaita joka lähtöön. Ai-
kaisemmilla markkinoilla on voinut ostaa 
vaatteita, sukkia, hattuja, käsitöitä, tauluja, 
leipää, rottinkihuonekaluja, uistimia, kark-
keja, lakritsaa yms. Myös tulevan lauantain 
markkinoilla on odotettavissa kaikenlaista 
hyödyllistä ostettavaa.

Pihlajamäen asukkaille on tarjolla kirpputo-
ripaikkoja veloituksetta, kunhan kukin vain tuo 
oman pöydän tullessaan.

Ostosten lomassa yleisö saa nauttia Pihla-
jamarkkinoilla jo useana vuotena esiintyneen 
kolmen miehen laulu- ja soitinyhtye Punanok-
ka The esittämistä 60- ja 70-luvun ikivihreistä 
sävelistä. Heidän ohjelmistoonsa sisältyy kyllä 
paljon muunkinlaista musiikkia ja aina hyvän-
tuulisesti ja viihdyttävästi esitettynä.

Ohjelmatarjontaan on myös kuulunut jo-
tain lapsille ja lapsenmielisille aikuisille. Noin 
kello 11 esiintymislavalle nousee Hovinarri, jo-

ka on rokkaava, viilee, siisti ja cool koko per-
heen musiikkia soittava bändi. Lapsille järjes-
tetään myös leikkimielinen tietokilpailu. Esiin-
tymislavalla nähdään jotakin muutakin. Se mi-
tä se on, selviää paikan päällä.

Myynnissä on arpoja, joiden palkinnot ja 
voittomahdollisuudet ovat todella hyviä. Nä-
län tai janon yllättäessä ei tarvitse lähteä kes-
ken markkinoiden kotiin, sillä edulliseen hin-
taan on saatavilla hernekeittoa, makkaraa ja 
kahvia.

Leijonien periaatteiden mukaisesti mark-
kinoiden tuotto menee kokonaisuudessa hy-
väntekeväisyyteen, pääasiassa oman alueem-
me lasten, nuorten ja vanhusten hyväksi.

Ensi vuonna 50 vuotta täyttävä LC Helsin-
ki/Pihlajamäki on aktiivisesti mukana lähiöm-
me kehityksessä ja järjestämässä erilaisia ta-
pahtumia.

Teksti: Jorma Purhonen

Pihlajamarkkinat la 18.5.
Pihlajamäen Leijonat järjestävät 
Pihlajamarkkinat lauantaina 18.5. 
Pihlajamäen ostoskeskuksen parkki-
paikalla alkaen kello 10. Markkina-
touhua riittää aina kello 15 asti.

Play it again, Pihlis!

 14.00 Luthor’s Dream 
 15.00 Lena & The Slide Brothers
 16.00 Little Willie & The Night Train
 17.00 Marjo Leinonen Huff’n’Puff

Iltaohjelma
 21.00 Luthors Dream, Ravintola Lähde, Pihlajisto
 22.30 Little Willie & The Night Train, Ravintola U2, 

Pihlajamäki

Ohjelma

Festarin pääesiintyyjä on Marjo Leinonen Huff'n'Puff , jonka 
yhdistelmä tanssimusaa, rockia ja funkia saa petäjien oravat-
kin joraamaan. Tätä ennen kävyt tippuvat puusta, kun Little 
Willie & The Night Train päästää ilmoille vanhan bluesin sielun 
huuliharpulla säestettynä. Kylmäksi ei jätä myöskään Lena & 
The Slide Brothers, joka upea soundi menee paksunahkaisim-
mankin iholle. Menon ja meiningin käynnistää pihlisläistäkin 
voimaa sisältävä Luthor’s Dream, joka pokkaa vaan ei pokkuroi 
60–70-lukujen musalle.
Festarin järjestävät Pihlajamäki-seuran musatiimi ja sosiaali- 
ja terveysviraston aluetyön yksikkö. Toteutuksesta vastaavat 
sadat vapaaehtoiset. Pihlajamäki goes Blues on päihteetön ko-
ko perheen festari, joka järjestetään nyt seitsemännen kerran.

Teksti: Tanja Railo

Juureva rytmimusiikki starttaa jälleen 
Pihlajamäen kesän lauantaina 8.6., 
kun Pihlajamäki goes Blues täyttää 
Kiillepuiston. Pysyttele kotinurkilla ja 
houkuttele tutukin mukaan. Mitään ei 
maksa!

Pihlajamäen ostarin parkkipaikalla

Lue 
Ville ”Little Willie” 

Mehdon 
haastattelu 

sivulta 4

Vladimir Pohtokari

Jorma Purhonen

Marjo Leinonen Huff'n'Puff, Little 
Willie & The Night Train ja Lena & 
The Slide Brothers

Hovinarri esiintyy noin kello 11

Musakirppis 
la 18.5. klo 10-15 Pihlajamäen 
nuorisotalolla  

Nyt kevätsiivous käyntiin! Laita 
romut ja tarpeettomat soittimet 
nurkista kiertoon. Kirppiksel-
lä muutat tarpeettomat roinat 
& romppeet rahaksi ja kaupan-
päällisenä saat hyvän fiiliksen! 
Musakirppis pistää kiertoon 
soittimet, musiikkilaitteet ja 
muut musiikkiin liittyvät tavarat 

- piuhat, kielet, laukut ym.
Kirppikselle voi tuoda itselle 

turhat tavarat myyntiin ja hank-
kia tilalle uutta edullisesti.

Myyntipaikan hinta on 10 e ja 
se maksetaan paikanpäällä.

Tapahtumassa on myyntipöy-
tiä rajoitetusti ja myyntipaikat 
täytetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä, joten varaa heti paik-
kasi:

Lisätietoja ja varaukset: 

Pihlajamäen lähiöasema, 

Liusketie 3, 

puh. 09-3104 1010

Kevätrieha 
Maasälvän 
leikkipuistossa 
pe 17.5. 

MLL:n perinteinen kevätrieha 
koko perheelle pe 17.5 klo 10-14.
Peppi Pitkätossu esiintyy klo 11 
ja 13. Tapahtumassa kasvomaa-
lausta. Grillimakkaraa myynnis-
sä.

Tapahtuman järjestää MLL 
Pihlajamäen paikallisyhdistys, 
Lapsiperheiden kotipalvelu ja 
Varhainen tuki sekä Leikkipuisto 
Maasälpä.
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7. vuosikerta. Vuonna 2013 ilmestyy kolme kertaa: 15.5., 4.9. ja 4.12.
Jaetaan Koillis-Helsingin Lähitiedon liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti 
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista, Pihlajamäen kirkolta, 
Pihliskirppikseltä sekä Viikin kirjastosta.

Painos n. 38 000 kpl
Lehden yhteystiedot Pihlajamäen lähiölehti 
  c/o Pihlajamäen lähiöasema,  
  Liusketie 3, 00710 HELSINKI 
  pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com
Päätoimittaja  Vesa Koskela, vesa.koskela@pennaacuta.fi, 040 506 5741
Toimittajat  Ulla Artte, Sampsa Lommi, Kati Railo, Tanja Railo
Lähiöaseman asiat Sini Heino-Mouhu, Mia Küttner 
Kuvankäsittely Tuomas Lilja
Taitto ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin
Kustantaja  Sanoma Kaupunkilehdet Oy
Julkaisija Pihlajamäki-seura ry c/o Pihlajamäen lähiöasema 
  Liusketie 3, 00710 HELSINKI 
  pihlajamakiseura@gmail.com
Ilmoitusmyynti Jussi Haapasaari / Koillis-Helsingin Lähitieto, 
  puh. 050 5953 233, jussihaapasaari@hotmail.com
Paino  Sanomapaino,Vantaa 2013
 
Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info
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Asukastalotkaan eivät ole 
itsestäänselvyys
Syksyllä 2012 oli kuntavaalit myös Helsingissä ja monet po-
liittiset puolueet sekä kuntavaaliehdokkaat liputtuvat asu-
kastalojen ja asukastoiminnan tärkeyden puolesta, koska ne 
lisäävät mm. yhteisöllisyyttä.

Pihlajamäessä on myös asukastalo eli Pihlajamäen lähiöase-
ma, jonka tiedotustoiminnan yksi tärkeä osa on tämän leh-
den kaksi viimeistä sivua. Ilman Pihlajamäen lähiöasemaa ja 
sen tiedotukseen saatavaa asukastalorahaa ei tätä lehteä käy-
tännöllisesti katsoen olisi mahdollista julkaista, koska Pihla-
jamäen ilmoitusmarkkinat ovat hyvin pienet.

Vaalien jälkeen kuitenkin alkoi poliittinen arki ja Helsingin-
kin kaupungilla puheet ja teot säästöistä. Yksi säästökohde on 
ollut asukastalorahat. Aiemmin päätökset asukastalorahoista 
on tehty pääosin virastoissa, mutta nyt suurin osa meni lau-
takuntakäsittelyyn. Virkamiesten säästöesitys tyrmistytti ja 
monet lähtivät barrikaadeille. Hyvä, että ollaan aktiivisia ja 
asiasta puhutaan.

Koska asukastalot ja asukastoiminta ei ole lakisääteistä toi-
mintaa, johon eduskunnan säätämät lait velvoittaisivat, on 
tärkeää nähdä sen aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävä mer-
kitys jokaisessa kaupunginosissa. Asukastalojen ja asukastoi-
minnan taloudellinen tukeminen tulisi nähdä investointina 
helsinkiläisten hyvinvointiin, eikä mahdollisena säästökoh-
teena. Ja investointeja tarvitaan lisää, jotta jokaisessa kaupun-
ginosassa olisi asukastalo.

Koska asukastalojen ja asukastoiminnan rahoituksessa ei ole 
Helsingin kaupungin taholta nimetty selkeää yhtä vastuuta-
hoa, asukastalot ja asukastoiminta ovat joutuneet ja joutuvat 
edelleen elämään jatkuvassa epävarmuudessa. Nyt jäntevä 
suunnitelmallinen toiminta on lähes mahdotonta.

Tärkeää on nyt se, että Helsingin poliittiset päättäjät ottavat 
sen vallan, joka heille kuuluu. Ja tärkeää on se, että löytyy 
selkeä vastuutaho Helsingin kaupungin jossakin virastossa, 
joka sitten toimii sen mukaan kuin asukkaiden valitsemat 
päättäjät linjaavat.

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden päätoimittaja

 LINTURETKI PORNAISTENNIEMELLE 
LA 18.5.  KLO 7-11
Vanhankaupunginlahden Matinsillan itä-
päädystä ja paluu samaan paikkaan. Ruo-
vikossa ja merellä lintutornista ja piilo-
majasta tarkkailtuna näkyy lintuja niin 
muuttomatkalla kuin pesimispuuhissa-
kin. Maksuton.

 JÄKÄLÄ- JA KASVIRETKI PIHLAJA-
MÄKEEN TI 4.6. KLO 17.30–20.30.
Lähtö Pihlajamäestä Rapakiventien ja 
Lucina Hagmanin kujan risteyksestä. Pa-
luu Pihlajamäen ostoskeskukselle. Retkel-
lä nähdään Helsingin suurimmat hiiden-
kirnut, lehtoa ja huikeat näkymät upe-
asti kukkivalta kallion laelta. Maksuton.

Kaikki Helsyn retket: 
www.sll.fi/uusimaa/helsy/retket

Katso myös Helsingin kaupungin jär-
jestämät luontoretket: www.garde-
nia-helsinki.fi/tapahtumat.htm

 12.6.  
Maasälvän leikkipuistossa juhlistetaan 
Helsinki-päivää. Jaana Veronika viihdyt-
tää lastenmielisten laulujen parissa Matti 
Tähkävuoren säestyksellä klo 14.30 alka-
en. Tapahtuman järjestää Leikkipuisto 
Maasälpä ja Pihlajamäki-seura.

 20.6.
Kaartin soittokunnan varusmiesten or-
kesteri tulee soittamaan klo 11–12. Sää-
varaus.

Leikkipuisto Maasälvän kesän aukiolot 
varmistuvat vasta 15.5., koska ne ovat 

silloin Helsingin kaupungin varhais-
kasvatuslautakunnan käsittelyssä.

 KLO 14 Leikkipuisto Traktori Malmilla
 KLO 15 Leikkipuisto Salpausselkä  

    Pihlajistossa 
Duo-kokoonpanossa Hanslankari ja 
Tirehtööri
Rytmijalkaa vipattavaa lastenmusaa asi-
aankuuluvin lisukkein: leikitystä, tanssia, 
jekkua, huumoria, laulatusta ... Ohjel-
ma sopii erityisesti päiväkoti- ja alakou-
lu-ikäisille.

Helsingin luonnon-
suojeluyhdistyksen 
retket Viikkiin ja 
Pihlikseen

Leikkipuisto 
Maasälpään 12.6. 
ja muulloinkin

Pellekaija Pum 
koillisen kahdessa 
leikkipuistossa 12.6.

Jaana Veronika ja Matti Tähkävuori 
viihdyttää 12.6. klo 14.30 alkaen

Gardenian menoja
lapsille, nuorille ja aikuisille
LUMOUDU KASVEISTA -PÄIVÄ la 18.5. 
klo 11-14 Gardenia ja Helsingin yliopis-
to järjestävät Lumoudu kasveista -päi-
vän Gardeniassa. Tapahtuman aikana 
on luvassa luento pioneista ja kaupun-
kiviljelystä, opastettu arboretumretki klo 
11.45-12.45, opastettu kierros trooppi-
sessa puutarhassa klo 13, vieraslaji-in-
foa ja taimimyyntiä. Lisäksi päivän aika-
na on kasvitori, jonne voi tuoda sisä- ja 
ulkokasveja, taimia, puutarhatyökalu-
ja, ruukkuja ja muuta puutarhatarviket-
ta vaihdettavaksi. Lounasravintolas-
sa on tarjolla syötävää ja juotavaa. Ta-
pahtumaan on vapaa pääsy, ainoastaan 
trooppiseen puutarhaan ja puutarha-
opastukselle on sisäänpääsymaksu. Sa-
maan aikaan järjestetään Kumpulan 
kasvitieteellisessä puutarhassa Lumou-
du kasveista -päivä.

LASTEN LUONTOHARRASTUSPÄI-
VÄT  3.-7.6. ja 10.-14.6. Gardenia ja 
Helsingin kaupungin rakennusviras-
to järjestävät yhdessä 7-14 -_vuotiail-
le koululaisille luontoharrastuspäiviä eri 
teemoilla. Ennakkoilmoittautuminen 
2.4. alkaen Gardenian asiakaspalveluun 
p. (09) 3478 400. Päivät ovat maksutto-
mia. Omat eväät ja säänmukainen vaa-
tetus mukaan.

LINTUPÄIVÄ ma 3.6. ja 10.6. klo 10-14 
Lintupäivänä tähystellään taivaalle ja 
herkistetään korvat kuulemaan lintujen 
konserttia. Päivän aikana harjoitellaan 
myös kiikarien ja kaukoputken käyttöä 
sekä kiivetään lintutorniin. 

ÖTÖKKÄPÄIVÄ ti 4.6. ja 11.6. klo 10-
14 Ötökkäpäivänä retkeillään lähimaas-
toon ottamaan selvää muurahaisista 
ynnä muista pienistä öttiäisistä; haa-
veillen ja luupitellen. Askarrellaan kier-
rätysmateriaalista oma ötökkä; mon-
takos jalkaa hämähäkillä olikaan, entä 
leppäkertulla?

TAIDEPÄIVÄ ke 5.6. ja 12.6. klo 10-14 
Taidepäivänä ihastellaan Viikin luontoa: 

maalataan luonnonväreillä, tehdään 
ruokoveneitä sekä tuunataan ruukku 
puutarhapäivän istutusta vasten.

PUUTARHAPÄIVÄ to 6.6. ja 13.6. klo 
10-14 Puutarhapäivänä tutustutaan 
Gardenian sisä- ja ulkopuutarhaan ja 
tuoksutellaan tropiikin ja kesän tuoksu-
ja. Päivän aikana tehdään myös pieniä 
puutarhurintöitä sekä istutetaan oma 
kasvi kotiin vietäväksi. 

METSÄSEIKKAILUPÄIVÄ pe 7.6. ja 14.6. 
klo 10-14 Metsäseikkailupäivänä teh-
dään kaikkia aisteja ja mielikuvitusta 
kutkuttava retki, jolla tavataan erikoisia 
puuvieraita kaukaisista maista.  Pioni-il-
ta ti 11.6. klo 17.30-18.00

PIONI-ILLASSA tutustutaan pioni-
en maailmaan sekä Gardenian pioni-
tarhaan. Ennen luentoa ja sen jälkeen 
on mahdollisuus ostaa pioneja. Myyn-
tiajat 1500-17.30  ja 18.00-19.00. Va-
paa pääsy.

TROOPPISEN PUUTARHAN OPASTET-
TU KIERROS la 15.6. klo 13 Opastetul-
la kierroksella tutustutaan Gardenian 
trooppisen puutarhan kasveihin ja nii-
den käyttöön. Kierrokselle pääsee mu-
kaan sisäänpääsymaksun hinnalla; 4 ¬/
aikuiset, 2,30 ¬/ eläkeläiset ja 2 ¬/lap-
set, 9 ¬/perhelippu, sisäänpääsy + kahvi 
ja kahvileipä yhteishinta 7,50 ¬/aikuiset, 
5,80 ¬/eläkeläiset.

Vinkkejä kotipuutarhaan Gardenian pi-
hapiiristä ke 19.6. klo 18-20 Onko ton-
tillasi vielä tilaa yhdelle pienelle puul-
le vai kaipaatko vinkkejä perennapenk-
keihisi? Puistokävelyllä Gardenian pi-
hapiirissä tutustutaan kasveihin, kas-
vivalintoihin vaikuttaviin tekijöihin 
sekä hoitovaatimuksiin kotipuutarhas-
sa. Opastukselle lähdetään klo 18 Gar-
denian pääoven edestä (Koetilantie 1, 
Viikki).  Gardenian ja Helsingin kau-
pungin rakennusviraston järjestämälle 
opastukselle on vapaa pääsy.
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Kirjasto tarjoaa kesä-
toimintaa koululaisille 
ja lukuvinkkejä aikuisille

 Tuunausta ja tarinoita –kesätyöpaja Viikin kirjastossa 3.-7.6. 
klo 13-15
Työpajassa tuunataan kierrätysmateriaaleista monenlaista, tutus-
tutaan tarinoihin, pelataan pelejä ja etsitään kesäluettavaa. Mate-
riaalit saa kirjastosta.

Kurssi on maksuton ja se on tarkoitettu 7-12-vuotiaille. Kurssille il-
moittaudutaan etukäteen joko paikan päällä kirjastossa tai puhelimit-
se, puh. 09 310 85071.

 Tapaa sarjakuvataiteilija Viikin kirjastossa 8.7., 15.7. ja 22.7. 
klo 12-15
Sarjakuvakeskuksen taiteilijat asettuvat heinäkuussa kolmeksi vii-
koksi neljään kirjastoon. Tule juttelemaan sarjakuvasta ja siihen liit-
tyvistä muista kulttuuri-ilmiöistä, saamaan neuvoja piirustustek-
niikkaan ja tarinankerrontaan liittyvissä asioissa sekä toteuttamaan 
mahtavia taideprojekteja omaan lähikirjastoosi!

Toiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret, mutta kuka ta-
hansa kirjaston asiakas voi osallistua. Tule vain yhtenä päivänä tai jo-
kaiselle tapaamiskerralle. Kokonaisuuden sisältö voi vaihdella kirjas-
tosta toiseen.

Tapahtumat ovat maksuttomia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua 
etukäteen.

 Hae kirjastosta lukuvinkit kesäksi!
Kirjaston henkilökunta tekee vinkkilistan parhaista kesälukemisista. 
Voit hakea listan kirjastosta, tai tutustua siihen kirjaston verkkosi-
vuilla 3.6. alkaen.

Syksyn tietotekniikkaopastusten ajankohdat  ja aiheet selviävät 
toukokuun aikana  Ilmoittautuminen alkaa elokuussa. Kysy lisätie-
toja kirjastosta.

Muistathan, että kirjasto siirtyy kesäaukioloaikoihin 27.5. al-
kaen. Kesällä aukioloaikamme ovat ma - to klo 9-20 ja pe klo 
9-18. Viikonloppuisin olemme suljettuna. Talviaukioloaikoihin 
palataan 12.8. alkaen.

Lämpimästi tervetuloa kirjastoon myös kesällä!

Kuva: Päivi Karimaa

VIIKIN KIRJASTO 
sinisessä ympyrätalossa, Viikinkaari 11
www.helmet.fi/viikinkirjasto

PIHLAJAMÄESSÄ järjestettiin 
toukokuussa 2012 turvallisuus-
kävely, jossa paikallistettiin tur-
vattomaksi koettuja paikkoja ja 
tehtiin ehdotuksia niiden kehit-
tämiseksi.

Seurantakävely on jatkoa tur-
vallisuuskävelylle. Seurantakä-
velyllä tarkastellaan, millaisia 

muutoksia alueen viihtyisyydes-
sä ja turvallisuudessa on tapah-
tunut. Seurantakävelylle kutsu-
taan asukkaiden lisäksi viran-
omaisia ja muita alueen keskei-
siä toimijoita.

Kävely alkaa kokoontumisella, 
jossa esitellään käveltävä reitti ja 
pidetään lyhyt esittäytymiskier-

ros. Kävelyn lopuksi kokoonnu-
taan Pihlajamäen nuorisotalolle 
(Moreenitie 2) ja käydään keskei-
simmät havainnot yhdessä läpi.

Käveltävä reitti (n. 2 km): Joh-
tokiventie - Meripihkatie, Pihla-
jamäen ostoskeskus - Graniittitie 

- Vuolukivenpuisto - Rapakiventie
Seurantakävely on avoin kai-

kille. Voit tulla mukaan, vaikka et 
olisi osallistunut aiemmin järjes-
tetylle turvallisuuskävelylle.

Kävelyn toteutuksesta vastaa-

vat edustajat Helsingin kaupun-
gin hallintokeskuksen turvalli-
suus- ja valmiusyksiköstä, sosi-
aali- ja terveysviraston aluetyön 
yksiköstä ja Pihlajamäki-seurasta.

Ilmoittautumiset ja tieduste-
lut: Eija Laihinen, turvallisuus-
koordinaattori, 09 310 64 792, 

eija.laihinen@hel.fi. 

Seurantakävely Pihlajamäessä
Kuva: Tuomas Lilja

Tule mukaan keskustelemaan alueesi turvallisuudesta ja 
viihtyisyydestä! Maanantaina 20.5.2013 klo 17 (päättyy noin 
klo 19.30) Lähtö: Johtokiventien pohjoispää, koripallokenttä 
(lähellä Pihlajamäentietä)

Vuonna 2011 valmistui Helena Haanpe-
rän gradututkielma "Luontopolku Suomen 
maantiedon opetuksessa - esimerkkinä Hel-
singin Pihlajamäki ja sen lähiympäristö". Tut-
kielmassa esitellään luonnonmaantieteen 
käytännön kenttätutkimusta ja menetelmiä 
erityisesti ylä-astetta ja lukiota varten.

Samalla tämä 118-sivuinen opinnäytetyö 
on erinomainen tietopaketti kenelle tahansa 
luonnosta kiinnostuneelle, varsinkin Pihlaja-
mäessä kävijöille. Gradu on julkaistu Helsingin 
yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitok-

sen Maantieteen osastossa.
Luontopolku-osio on perinteisen reitti-

mallin lisäksi jaoteltu neljään teemaan, jot-
ka ovat jääkausi (hiidenkirnut, silokallio), kivi-
lajit (rapakivilohkareet, graniitti), luontotyyp-
pi (suo, tuore kangasmetsä, lehto) ja vesistö 
(Vantaanjoki, Longinoja). Reitti- ja teema-
vaihtoehto on esitetty teoksen karttaliitteissä. 
Kohteisiin liittyvät valokuvat ja grafiikat ovat 
hyvin havainnollisia. Kouluja varten liitteenä 
on myös 10 maastotehtävälomaketta kullekin 
luontopolkukohteelle.

Helenan Haanperän gradu on luettavissa 
Helsingin Yliopiston Kumpulan kampuskir-
jastossa.

Helena Haanperän gradun sisältöön on 
mahdollista tutustua tekijän kanssa retken 
muodossa ke 12.6. klo 17-19. Helena on en-
tinen pihlajamäkeläinen ja HUYK:n oppilas. 
Retki alkaa Pihliksen ostarin pohjoispäädys-
sä olevalta aukiolta Pihlajamäen pienoismal-
lin luota. Retken järjestää Pihlajamäki-seuran 
luontoryhmä.

Teksti: Sampsa Lommi

luontopolulle Pihlikseen ke 12.6.

Kuva: Helena Haanperä
Sinivuokko-
käenkaalityy-
pin lehdon 
kasvillisuutta. 
Aluskasvilli-
suudessa on 
muun muassa 
jänönsalaattia, 
kyläkellukkaa, 
soreahiiren-
porrasta ja 
metsäkastikkaa 
sekä isomyy-
ränsammalta

Kuva: Helena Haanperä
Tuoreen 
kangasmetsän 
kerroksellinen 
podsolimaannos-
näyte maakai-
rassa. Kuvassa 
erottuu tumma 
kangashumus-, 
tuhkanharmaa 
huuhtoutumis- ja 
kellanruskea 
rikastumiskerros.

Gradun siivittämänä 

Kansainvälisenä museopäivänä 
Tekniikan museo viettää Muse-
oiden yötä lauantaina 18.5. ja 
pyöreä halli on auki myöhään 
klo 23 asti!

Ohjelmaa ja puuhaa on koko 
perheelle pitkin iltaa. Sisäänpää-
sy on ilmainen.
KUMMITUKSEN KELLARIKIER-
ROS
Museon vanha ja huonomuisti-
nen kummitus Sulevi on hukan-
nut kellariin aarrearkkunsa avai-
met. Löytävätkö lapset tarkkasil-
mäisinä ne museon kellarissa?

Kellarikierros on suunnattu 
5-10 -vuotiaille. Kesto n. 30 min. 
Aikuisille on tarjolla silloin TekGa-
me-mobiilipeliä. klo 18.30, 19.15 
ja 20.00
HÄMÄRÄHOMMIA
Yleisöopastuksella tutustutaan 
Tekniikan museon näyttelyyn eri 

näkökulmasta… klo 21.00
PIMEÄÄ KUVASUUNNISTUSTA
Miten löytyy kuvasuunnistuksel-
la museon kohteet pimennetystä 
pyöreästä hallista?

Museo lainaa välttämättömät 
taskulamput - tai ota oma tasku-
lamppu mukaan! klo 22.00
PITKIN PÄIVÄÄ TARJOLLA:
Kuvasuunnistus 
Mitä tarinoita museon kummi-
tus tahtoo näyttelyn esineistä 
kertoa? Rastien etsiminen on 
hauskaa puuhaa koko perheelle.
TekGame-kännykkäpeli
Museoon voi tutustua myös 
pelaten! Museosta lainattavil-
la kännyköillä pääset tutustu-
maan innovaatioiden maail-
maan ja testaamaan, onko vah-
vuutesi tieto vai luovuus.

TekGamea suositellaan yli 
10-vuotiaille. 

Tekniikan museossa kummittelee la 18.5.!
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Pienenä Ville 
”Little Willie” 
Mehto pirautti 
Pepe Ahlqvistille. 
Nyt hän on iso ja 
nousee bändinsä 
kanssa Pihlajamäki 
Goes Bluesin lavalle 
lauantaina 8.6. 
Samalla lavalla on 
nähty Pepekin.

Juha Ilkka

Huuliharppua ja paljon 
muuta

Kevättä ja kesää odotellessa
KULUVANA VUONNA kevään tulo on antanut odottaa itseään 
pitkään. Kirjoittaessani tätä juttua kotona huhtikuun lopussa 
lauantaiaamuna mittari näytti aamukahdeksalta neljää läm-
pöastetta. Vettä ei nyt kuitenkaan juuri sillä hetkellä satanut.

Alkuvuosi on kuitenkin ollut varsin aurinkoinen, joskin 
kylmä. Puissa ei juuri silmuja näy eikä nurmi viheriöi. Lin-
nutkin ovat luonnollisesti myöhässä. Mutta kyllä ajat tästä 
muuttuvat. Niin on ollut aina, ja niin on nytkin. Uskon va-
kaasti siihen, että muutaman viikon sisällä kevät on jo pit-
källä. Itse asiassa taitaa käydä niin, että menemme suoraan 
kesään. Nyt onkin mukava leikkiä kesän lämmön ajatuksella, 
pistää silmät kiinni ja antaa mielikuvituksen lentää. Aurin-
ko lämmittää, vesi liplattaa laiturin alla ja mieli on rento ja 
vapaa. Kesä on yhtä suloinen kaikille.

Pihlajamäki-seura alkaa myös valmistautua kevään ja kesän 
aktiviteetteihin, satoi tai paistoi. Lehden ilmestyessä kevään 
siivoustalkoot on jo ohi, mutta turvallisuuden seurantakä-
vely starttaa Johtokiventien pohjoispäästä 20.5. klo 17.00. 
Lisäksi Pihliksessä toimivat muut seurat ja järjestöt järjestä-
vät lähiviikkojen aikana mm. kirppiksiä, urheilutapahtumia 
ja luontoretkiä.

Kaikki tapahtumat tähtäävät siihen, että alueen ihmisillä 
olisi hyvä olla ja että omalla asuinpakkakunnalla viihdytään. 
Kaiken ikäisillä ihmisillä pitää olla mielekästä tekemistä. Osal-
listuminen tilaisuuksiin on yleensä ilmaista. Kevään tapah-
tumien lisäksi myös kesän tapahtumista voi lukea enemmän 
tämän lehden sisäsivuilta.

Siisteys on kaiken a ja o. Kiitos kaikille siivoustalkoisiin 
osallistuneille. Lehden ilmestyessä olemme saaneet talven 
roskat pois kaduilta ja puistoista. Kunpa kaikki ymmärtäi-
sivät aina laittaa roskat roskikseen. Kyllä roskapönttöjä sen 
verran on, että aina jossain joku pistää silmään. Ja jos ei ole, 
niin yritetään saada kaupungilta lisää Roskaaminen on kyl-
lä yleinen ongelma.

Satuin käväisemään Tukholmassa pari viikkoa sitten ja oi-
kein hämmästyin, koska siellä oli paljon roskaisempaa kuin 
meillä Helsingissä. Ja toinen asia, mitä siellä ihmettelin, oli, 
että tien varsilla ja likaisten lumikasojen alla oli paljon hy-
lättyjä ihan hyväkuntoisia polkupyöriä!

Mutta kesää kohti mennään, avoimin mielin ja katse vah-
vasti tulevaisuudessa.

Muusikko Ville Mehdolla on syytä hymyyn. 
Käsissä hänellä on huuliharpun lisäksi hel-
mikuussa julkaistu bändinsä Little Willie & 
The Night Trainin ensimmäinen levy Break 
it up Baby! 

Yhtye esittää albumin satoa tämän vuo-
den Pihlajamäki goes Bluesissa. Festari on 
Mehdolle tuttu, sillä hän on vuosittain käy-
nyt siellä. 
– Tapahtumaan vetää vuosi toisen jälkeen 

loistavat esiintyjät ja hyvä meininki. On hie-
noa, että bluusseissa on huomioitu kaikki kä-
vijät ja että kyseessä on koko perheen päih-
teetön tapahtuma, Mehto toteaa.

Lavalle kipuavassa kokoonpanossa Mehto on solisti ja soittaa myös 
huuliharppua ja dobro-kitaraa. Bändikaverinsa 
ovat monelle tuttuja blueskonkareita: kitaran ja 
banjon varressa on Ykä Putkinen, bassossa Iiro 
Kautto ja rummuissa Kari Haakana. 

”Päivää, onko Pepe?”

Mehto tutustui bluesmusiikkiin jo pikkupoika-
na, kiitos bluesdiggarin sedän:  
– Lapsena kyläiltiin perheen kanssa setäni 

luona Rautalammilla. Hänellä oli uskomatto-
mat vinyylilevykokoelmat. Aloitimme yleensä 
kuuntelun Muddy Watersin Folk Singer -le-
vyllä. Siitä siirryimme Charlie Pattonin kaut-
ta Stevie Ray Vaughaniin, ja lopuksi jammail-
tiin kitaroiden kanssa Lynyrd Skynyrdiä. Sa-
mat levyt soivat autostereoissani tänäkin 
päivänä!

Teini-ikäisenä Mehto kiinnostui 
blueshuuliharpun soitosta. Pepe Ahlqvist 
oli tämän soittimen taitureita Suomessa. 
Nuori muusikonalku etsi puhelinluettelos-
ta maestron numeron ja rimpautti tälle. 

– Soitin ja vapisevin äänin kysyin, olisi-
ko mahdollista saada soitonopetusta, Mehto 
muistelee.

Tämähän vaan sopi Ahlqvistille, ja niin Mehto kävi ottamassa op-
pia muutamasti. Kun ikä riitti ravintoloihin, Mehto kävi notkumas-
sa Ahlqvistin ja Jarkka Rissasen duokeikoilla. Hän pääsi usein lavalle 

huuliharppunsa kanssa, mikä oli nuorelle miehelle hyvä kokemus. Nyt 
36-vuotiaana Mehto on tyytyväinen saadessaan soittaa oman bändin-

sä konkareiden kanssa. 

Missä ihmisiä, siellä bluesia

Mehto näkee bluesin ihmiset yhdistävä-
nä ja yhteen tuovana asiana. 
– Bluesia pitäisi soittaa ihan missä vaan, 

joka festareilla ja baareissa ja häissä ja van-
hainkodeissa. Sitä voi harrastaa kuka vaan, 
lapset ja vanhemmat. Se ei ole minkään tie-
tyn ryhmän juttu. 

Little Willie & The Night Trainin bluestyyliä 
Mehto ei halua luokitella täsmällisesti. 
– Me soitetaan bluesia laidasta laitaan. Vä-

hän rokkaavampaa, vähän akustisempaa. Ei 
olla mihinkään yhteen tyyliin jämähdetty. 

Bändin musiikki on syntynyt ja syntyy jam-
mailun ja luovan prosessin tuotoksena.

– Noin vuosi sitten aloimme soittaa yhdessä. 
Soitto kulki vaivattomasti, ja pian siirryimme-
kin studioon levyntekoon, Mehto kertoo. 

– Emme niinkään säveltäneet biisejä etukäteen, 
vaan jammailtiin biisin teeman hengessä.  Puo-
len vuoden kuluessa siitä syntyi levy. Sävellykset 
ja sovitukset ovat siis bändin yhteiset, sanoituk-

set ovat minun tekemiä.
Mitä Pihlajamäki voi odottaa Little Willie & The Night Trainin kei-
kalta kesäkuussa? 

– Olemme parhaimmillamme livenä, ja jokainen keikka on erilainen. 
Pyrimme elämään siinä hetkessä, tilanteen ja paikan mukaan. Kon-
takti yleisöön on tärkeässä roolissa.
Kuulostaa hyvältä. Kiillepuistossa kenties jopa näemme taannoin 
Tampereen keikalla yleisöä riemastuttanutta Howling Wolf -kont-
tailua. Ainakin allekirjoittanut käy tsekkaamassa.

Teksti: Kati Railo

Little Willie & The Night Train Pihlajamäki goes Bluesissa 
lauantaina 8.6.2013 klo 16 ja bluesjatkoilla Ravintola U2:ssa 

klo 22.30

Muusikko Ville ”Little Willie” Mehto on asunut Pihlajamäessä kymmenen vuotta. – 
Koen rikkaudeksi sen, että alueella asuu kaikenikäisiä ja kaikenlaisia ihmisiä, hän 
kertoo.

Little Willie & The Night Trainin 
ensimmäinen pitkä soitto Break it up 
Baby! on nyt kaupoissa.

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammas-
teknikko

Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 09 387 2341

www.ph-hammasasema.fi

Tarjous:
Hammastarkastus
omavastuu osuus

25€
%

%

Ulla Artte
Pihlajamäki-seuran pj
ulla.artte@welho.com

puh. 044 7228 236

PARTURI
KAMPAAMO

JUSTU
Parturi johon pääsee ilman ajanvarausta.

Pihlajamäen ostoskeskus
00710 Helsinki

Muista myös:
Justu II, Simonkatu 9

Justu III, Viikinportti 4A
(aukeaa lähiaikoina)

Vesa Koskela

Puheenjohtajan 
palsta
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PIHLAJAMÄEN kerrostalo-
alueen ensimmäiset asukkaat 
muuttivat uusiin taloihin no-
peassa tahdissa vuosina 1962 ja 
1963. Niin tekivät myös Annikki 
ja Maunu (Make) Säilä. He oli-
vat jo sitä ennen asuneet oma-
kotitalossa alueella, joka sai Pih-
lajamäen nimen vasta kerrosta-
loalueena.
NyKyISEN Maasälväntie 16:n 
takana sijainnut Säilän talo pu-
rettiin vuonna 2004 ja siitä teh-
tiin ympäristö- ja yhteisötaide-
teos. Se on talon pienoismallei-
neen arvokas muistomerkki ja 
nähtävyys.
GRANIITTIEN kerrostaloon 
muutettuaan rakennusmestari 
Make Säilä teki nopeasti toteu-
tuneen aloitteen perustaa Pih-
lajamäki-seura, jonka naistoi-
mikunnassa ahkeroi myös An-
nikki Säilä. Niinpä Kaivopuiston 
kotiseutujuhlassa vuonna 1964 

naistoimikunta myi lähes 500 ki-
loa makkaraa.
ANNIKKI ja Make Säilä olivat 
niinikään Pihlajamäen kirkon 
kuoron perustajajäseniä ja he 
lauloivat siinä pitkään. Alusta 
alkaen he olivat mukana myös 
Pihlajamäen Lions-klubissa ja 
Annikki oli ahkera sen ladytoi-
minnassa.
HENKILÖNÄ Annikki oli läm-
minhenkinen ja avulias. Hänellä 
oli paljon hyviä ystäviä. Toimit-
tuaan työssään pitkään kirjapi-
don ja tilintarkastusten parissa 
hän auliisti antoi neuvoja niihin 
liittyvissä asioissa.
HENKILÖKOHTAISESTI muis-
tan aivan erityisesti, kun Annikki 
lausui itse kirjoittamiaan runo-
ja kauniisti ja mieleenpainuvasti 
Suomen itsenäisyyden 90-vuo-
tisjuhlassa Pihlajamäen kirkos-
sa vuonna 2007. Silloin oli myös 
hänen oma 90-vuotisjuhlavuo-
tensa.
ON HELPPO muistella Annikkia 
lämpimästi.

Teksti: Eero Helkkula

Annikki Säilä 1917 – 2013

POIKAYSTÄVÄ  
 
Haluatteko tietää salaisuuden
vai oletteko jo juorun kuulleet 
Että meikä on saanut
poikaystävän uuden
Ai mitä? Ettekö sitä
minusta luulleet

Hän on nuori ja notkea
viehkein liikkein
upea ja tumma
aivan musta
vain vaaleat viikset

Puraisuin lempein
hän minua hellii
ja mielellään vieressäin
vuoteella kellii

Mä olen aivan lääpälläni
Ihmettelen, kuinka minulle
nyt näin kävi

Että mummu on aivan ihastuksissaanlapsenlapsensa mustaan
kissaan

Annikki Säilä

Annikin tyttären Terhi 
Säilän kertomaa äidistään:

”Äitiä pyydettiin AINA lau-
sumaan oheinen runo, jo-
ka oli kaikkien suursuosik-
ki, kaikissa tilaisuuksissa.

-Muistan, miten innoissaan äiti 
oli Pihlajamäen Blues-tapah-
tumasta. Annikki oli bluesin, 
jazzin ja lähes kaiken musii-
kin ystävä!”

Pihlajamäen kirkon kellojen 
lyötyä 12 luettiin ruokarukous 
ja ilmoille kajautettiin ”Paljon 
onnea vaan”. Soppakattila höy-
rysi ja luvassa oli ohjelmaa ja yh-
dessäoloa kirkonmäellä maalis-
kuun seitsemäntenä - vuosittai-
sena merkkipäivänä. Kun kirkko 
täytti 20 vuotta, v. 1996, alkoi 
perinne juhlia oman kirkon syn-
tymäpäivää.  Tänä vuonna her-
nekeiton ja leivoskahvien vä-
lissä oli tarjolla monologiesitys 
kirkkosalissa. Mikael Kokon esi-
tys Johanneksen evankeliumin 
tekstistä oli puhutteleva ja am-
mattitaitoinen. Lähes 200 hen-
gen yleisö seurasi kuin henke-
ään pidätellen. Samalla viikol-

la myös lapset pääsivät osalli-
siksi syntymäpäivän juhlinnasta. 
Kirkon takkahuone täyttyi ker-
ta toisensa jälkeen päiväkotien 
ryhmistä. Ohjelmassa oli laulua, 
kitaran soittoa ja makkaranpais-
toa. Idean tähän – jo tavaksi tul-
leeseen lasten synttärijuhlaan 
antoi jokunen vuosi sitten pieni 
kirkkovieras, joka nauliintui tak-
kahuoneen ovelle, katsoi takassa 
palavaa tulta ja huokaisi: ”Onks 
se oikee?!” Siitä lähtien lapset on 
kutsuttu vähintään kerran vuo-
dessa ”sen oikeen” tulen ääreen. 
Hyvästä olosta nautti tällä ker-
taa reilut 200 lasta hoitajineen.
 

Teksti ja kuva: Sari Hakuri

Soppaa, Sanaa ja sumppia – kirkko täyttää vuosia joka talvi

Helsingin kaupungin uudet 
kaupunginosasivut avattiin al-
kuvuodesta. Sivut löytyvät suo-
ralla osoitteella: www.hel.fi/kau-
punginosat.

Käyttäjä löytää uudelta sivus-
tolta muun muassa oman alueen 
uutiset, kaupungin lähipalvelut, 
seudun katutyöt, oman terveys-
aseman ja lähimmän kierrätys-
pisteen. Sivuilla on myös hyödyl-
lisiä linkkejä esimerkiksi Reittiop-
paaseen.

Kaupunginosasivustoa ei ole 
kuitenkaan oikeasti koottu asuk-
kaiden ymmärtämien kaupungin-
osien mukaan, vaan ne on koottu 
suurpiireittäin, jolloin esim. Pihla-
jamäki löytyy Koillisesta, mutta ei 
kuitenkaan omalla nimellään.

Kaupungin byrokratiassa koil-
lisessa on kolme kaupunginosaa: 
Malmi, Pukinmäki ja Tapaninkylä, 
jotka sitten jakaantuvat pienem-
piin alueisiin: Ala-Malmi, Mal-
min lentokenttä, Pihlajisto, Pih-
lajamäki, Tapanila, Tapaninvainio, 
Tattariharju, Ylä-Malmi. Pihlaja-
mäen kaupunginosa on osa Mal-
min kaupunginosaa.

Uusi sivusto on tarpeellinen ja 
sieltä on linkki  myös Pihlajamä-
em kotisivuille www.pihlajama-
ki.infoon.

Teksti: Vesa Koskela

Helsingin uusi 
kaupunginosasivusto 
on julkaistu

Unelmia?
Millainen olisi sinun unelmiesi kirkko? Mitä odotat kirkolta? 
Minkälaisessa kirkossa haluaisit itse olla mukana?
Kirkko on yhteisö. Se koostu Jeesusta seuraavista ihmisistä, ei 
rakennuksista, perinteistä tai byrokratiasta. Yhteisöä rakenne-
taan yhdessä. Jokaisen ääni on tärkeä. Anna siis oman äänesi 
kuulua, olit sitten kirkkoon kuuluva, kirkosta eronnut tai kiinnos-
tunut liittymään kirkkoon.  Ota yhteyttä ja tule mukaan raken-
tamaan Pihlajamäen seurakuntapiiriin kirkkoa, joka palvelee 
tämän alueen ihmisiä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Paula Närhi
seurakuntapastori

Pihlajamäen alue ja lähetystyö

Seurakunnan toimintaa kesä-elokuussa:
Messu kirkossa sunnuntaisin 
klo 10.
Kesäpiiri (hartaus, kahvit ja 
ohjelmaa) keskiviikkoisin klo 
13 Pihlajiston seurakunta-
kodilla 5.6., 19.6. ja 28.8. ja 
kirkolla 3.7., 17.7. ja 14.8. 
Hartaus Malmin hautaus-
maan isossa kappelissa 
13.6-15.8. torstaisin klo 19.
Ostarin Onni ti klo 9-11, 
kesä-elokuussa kirkolla, 
(18.6., 16.7-30.7 lomalla).
Seurakunnan juhannusjuhla 
Kellokosken Juhlatalolla sekä 
Lohirannan leirikes kuk sessa 
pe 21.6., bussikul je tukset mo-

lempiin juhliin, ks. tarkemmin 
aikataulut ja ilmoittautumiset 
juhannuksen alla Kirkko ja 
Kaupunki –lehdestä.
Päiväretki Mustasaareen ke 
31.7. klo 9-15.30, tilausbussi 
Taivallahden laituriin klo 9 
kirkolta ja klo 9.10 Pihlajistos-
ta Alepalta, lautta Musta-
saareen, jossa ohjelmaa, 
ruokailu, vapaa aikaa ja kah-
vit, hinta 15 e/aik, lapset 7 e, 
ilmoittautumiset kirkolle 24.7. 
mennessä (max 50 henk.), p. 
09 23404427, mukana Jukka 
Holopainen, Helena Pietinen 
ja Leena Koivisto. 

Ekaluokkalaisten siunaus kou-
lutielle kirkolla ma 12.8. klo 
18. Kirkkohetki ja tarjoilua.
Taiteiden yö kirkolla pe 22.8. 
Klo 19 kuorovierailu Saksasta, 
johtaa Bernd Wahl, klo 20 
Virsikaraoke, isäntänä Timo 
Olli, klo 21 Konsertti.
Diakonian päivystysajat ja 
paikat:
Malmin diakoniatoimisto 
3.6. alkaen 29.8 saakka, 
ajanvarauspäivystys ma, ke 
ja to klo 10-11, puh. 09-2340 
4481. Muuna aikana voi 
jättää viestin vastaajaan.

Pihlajamäen kirkko, Liusketie 1, p. 09 23404427, Pihlajiston srk-koti, Tiirismaantie 4, 
p. 09 2340 4437, Kirkkoherranvirasto, Kunnantie 1, p. 09 23404400, toimitus- ja tilavaraukset, 
päivystävät pappi arkisin klo 9-15, p. 09 23404402, www.helsinginseurakunnat.fi/malmi  

Sini Heino-Mouhu

Matti Saksanen
-Tänä vuonna Pihlajamäen os-
toskeskus täyttää 50 vuotta, sil-
lä ostoskeskuksen vanhempi eli 
suojeltu eli nykyisin S-marketin 
puoli valmistui vuonna 1963.
-Matti Saksasen vuonna 1971 

ottamassa valokuvassa bussin ta-
kana sijaitsee nykyisin ostoskes-
kuksen vanhin yritys eli Pihlaja-
mäen Apteekki, josta juttua tässä 
lehdessä juhlavuoden kunniak-
si. Kuvassa etualalla näkyy huol-
toasema, joka toimi siinä Pihlaja-
mäen terveysaseman rakentami-
seen saakka.

-Pihlajamäen ostoskeskuksen 
50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
pyrimme Pihlajamäen lähiöleh-
dessä käsittelemään monipuoli-
sesti ostoskeskuksen asioita: niin 
mennyttä, nykyisyyttä kuin myös 
uumoilemaan tulevaa.

Teksti: Vesa Koskela

Pihlajamäen ostoskeskus 50 vuotta

P.S. Mikäli Sinulla on Pihlajamäen ostoskeskukseen liittyviä tarinoita, ajatuksia, ehdotuksia jne., niin 
lähetkö niitä sähköpostilla pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com - julkaistavaksi sellaisenaan tai sitten 
juttuideoiksi. Voit lähettää myös valokuvia ja niihin kuvatekstit. Ja aina kuvaajan nimi mukaan.
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PIHLAJAMÄEN jalkapallokent-
tä sai viime syksynä uuden kei-
nonurmipinnan Vihreä kent-
tä kulkee nykyään nimellä Aava 
Areena. Olosuhteiden paranemi-
sen myötä paikallinen seuram-
me PK-35 pyrkii järjestämään 
kentälle enemmän toimintaa. 
Yksi mielenkiintoisimmista uu-
sista tapahtumista tulee ole-
maan lauantaina 25.5. pelatta-

va PK-35 Legenda Cup.
Toivottavasti Legenda Cup ke-

rää paikalle valtavan määrän ta-
kavuosien PK-35 junnupelaajia 
tapaamaan entisiä seurakave-
reitaan ja mittelemään halutus-
ta kiertopokaalista.

-Cupissa on tarkoitus kasa-
ta vanhat junnuikäluokat mit-
telemään pokaalista. Turnauk-
sen "osallistumisoikeus" on kai-

killa, jotka ovat jossain vaihees-
sa futisuraansa kantaneet ylpey-
dellä punamustaa paitaa. Nuorin 
ikäluokka, joka saa peliluvan on 
93-syntyneet, toteaa tapahtu-
man promoottori Teemu Jaronen. 

Aava Areenalle rakennet-
taan 4 minikenttää ja pelejä pe-
lataan tiiviillä tahdilla klo 10 al-
kaen. Tarkoitus on tunnustaa vä-
riä, eli kaikki paikalle tulevat kan-

tavat ylpeänä punaista ja mustaa 
yllään. Kenttäalueella on luon-
nollisesti kahvio sekä PK-35 fani-
tuotemyyntiä. Samalla voi liittyä 
seuran kannatusjäseneksi vaivai-
sella 20 euron maksulla. Maksua 
vastaan saa upean fanihuivin. 
-Tapahtuma ikään kuin räjäh-

ti positiivisesti käsiin. Loin ta-
pahtumasta sivuston Faceboo-
kiin ja kutsuin mukaan muuta-

mia vanhoja pelikavereitani. Yht-
äkkiä osallistujia olikin kasassa jo 
pari sataa ja viidakkorumpu pau-
hasi. On upeaa huomata kuinka 
suuri asia PK-35 on ihmisille, jat-
kaa seuran puheenjohtajana toi-
miva Jaronen.

Tapahtuma on maksuton, mut-
ta toivottavaa on, että pelaamaan 
haluavat käyvät ilmoittautumas-
sa osoitteessa www.pk-35.fi.

Kaikki entiset PK-35:n junnut 25.5. mittelemään Legenda Cup -pokaalista

Pihlajamäkeläinen partiolip-
pukunta Aarnivalkeat ry on pe-
rustettu vuonna 1963 tyttölip-
pukuntana, mutta olemme toi-
mineet jo joitain vuosia sekalip-
pukuntana. Kaikkiin kymmeneen 
ryhmäämme mahtuu mukaan – 
tervetuloa!

Pihlajamäessä partiotoimintaa 
järjestetään Kiillekuja 3:n kerho-
huoneistossa viikoittain. Pienem-
mät kokoontuvat tunniksi, isom-
mat puoleksitoista tunniksi. Li-
säksi partio on olennaisesti ret-
keily- ja leiritoimintaa. Tänäkin 
keväänä meillä tapahtuu ja ta-
pahtui paljon. Tässä pieni katsaus 
tiedoksenne! Varaston muutol-

la aloitettiin tammikuussa - tu-
lipa harjoiteltua remonttitaito-
ja! Helmikuussa oltiin lippukun-
taretkellä Ojakkalassa Hobittien 
maailmassa. Reilusta 50 henges-
tä lähtee ääntä, kun partiohuuto-
ja harjoitellaan.

Sudenpennut, eli 7-9-vuoti-
aat tytöt ja pojat seikkailivat ”Su-
persupessa” la 20.4. toimittajien 
taitoja harjoitellen Töölönlahden 
ympäristössä. Matkan varrella 
tutustuttiin Helsingin perusnäh-
tävyyksiin, otettiin osaa juttukil-
paan Koululainen-lehteen, otet-
tiin ”Villinä veteen” –valokuva 
Suomen Partiolaiset ry:n teema-
vuoden mukaisesti, päästiin Sa-

noma-talon kellariin harjoittele-
maan mielipidekirjoituksen teke-
mistä, tehtiin ruokatoimittajina 
blogijuttua Oopperan amfiteat-
terissa ja nautittiin upeasta au-
ringonpaisteesta.

Seikkailijat, eli 10-12-vuotiaat, 
osallistuvat ”Sepeliin”, eli Aika-
matka-päiväretkeen toukokuus-
sa, jonka pikkuisen vanhemmat, 
eli 13- ja 14-vuotiaat järjestävät 
heille Pukinmäessä. Seikkailijoil-
le on tiedossa myös oman varti-
on retki ja Koutien järjestämä Fil-
larilalli.

Tarpojat, eli 13-15-vuotiaat, 
lähtevät oman vartion retkelle, 
ja vanhemmat tarpojat suoritta-

vat ROK-kurssin, eli saavat eväitä 
johtajana toimimiseen ensi syk-
systä alkaen. ROK-kurssi vie hei-
tä Partioasemalle Töölööseen, Re-
kolaan RMS:n kämpälle, Sipoon-
korpeen laavulle ja vielä sinne Pu-
kinmäkeenkin toimintaa järjestä-
mään…

Samoajat, eli 15-17-vuoti-
aat, ovat lippukuntamme kan-
tava voima muutaman aikuisen 
ja vaeltajan lisäksi. Viisikkomme 
paitsi järjestää muille toimintaa 
erinomaisen iloisesti, niin myös 
kokoontuu omana porukkanaan 
kerran pari kuukaudessa. Kitara 
soi, laulu ja nauru raikaa…

Aikuisille ja vaeltajille oli Yr-

jönpäivänä 23.4. Pääkaupunki-
seudun partiolaisten puolesta 
perinteisen kirkon lisäksi tarjolla 
myös maailman nopein PT-skaba 
Narinkkatorilla. Partioviikko, eli se 
viikko, joka on partion suojelus-
pyhimuksen nimipäivän, Pyhän 
Yrjänän, eli Yrjönpäivän ympä-
rillä, oli täynnä tapahtumia muil-
lekin tänäkin vuonna. Kaikki hui-
pentui suureen Kohtaamiseen la 
27.4. Linnanmäellä, ja sieltä kul-
kueeseen Stadionille. Mukana oli 
tuhansia partiolaisia – onhan se 
aika hienoa, että Linnanmäki oli 
avoinna vain meille lauantaina 
aamupäivän!

Lippukuntamme toiminta on 
siis vilkasta – reilun sadan hen-
gen voimin mm. opimme uutta, 
nautimme luonnosta, retkeilem-
me, vietämme aikaa hyvien par-

tiokaverien kanssa ja kasvamme 
ihmisinä partioihanteiden mu-
kaisesti. 50-vuotisjuhlaleirillem-
me Vasikkaluotoon menemme 
veneillen, ja siellä heinä-elokuun 
vaihteessa vietämme kesän par-
haita hetkiä mm. erätaitojen, Vil-
linä Veteen-päivän ja kansain-
välisyysteeman parissa. Narusil-
taa, kanootteja, vartioittain teh-
tyä ruokaa – mitä kaikkea siellä 
tehdäänkään eri päivinä…

Jos et ehdi mukaan vielä ke-
väällä – pistäpä korvan taa, että 
27.8. voit tulla ilmoittautumaan 
mukaan ensi syksyn toimintaan! 
Kaikenikäisiä tyttöjä ja poikia 
mahtuu mukaan!

Minna Söderqvist
Apulaislippukunnanjohtaja

minna.soderqvist@welho.com
050 64342

SuperSupe ja muuta jännää jo 50 v!

Kuulumisia Pihlajamäen 
terveysasemalta
Terveysasemalla pitkään ylilääkärinä toiminut Heikki Sumuvuori on 
siirtynyt projektitehtäviin ennen eläkkeelle jäämistään. Olen aloit-
tanut uutena ylilääkärinä. Minulla on pitkä kokemus työskentelys-
tä Helsingissä lääkärinä ja olen työskennellyt viime vuodet ylilääkä-
rinä Oulunkylässä.

Helsingin terveysasemilla on siirrytty käyttämään sähköistä reseptiä 
ja Pihlajamäessä laadituista resepteistä jo 85% on sähköisiä. eResep-
tin on katsottu olevan potilaalle turvallisin ja kokonaislääkityksen arvi-
ointi helpottuu, jos lääkemääräykset on tehty sähköisesti. eReseptistä 
saa lisätietoja terveysasemalta, apteekista tai sivustolta www.kanta.fi.

Uutena palveluna on otettu käyttöön myös sähköinen asiointi, jon-
ka kautta voi saada itselleen tietoturvallisesti esim. laboratoriokokeit-
ten tuloksia joko asiointitilillesi tai matkapuhelimeesi. Hoitaja tai lää-
käri voi viestittää sinulle myös muita hoitoosi liittyviä tietoja Palvelun 
saa käyttöön, kun on allekirjoittanut ja toimittanut terveysasemalle 
sähköisen asioinnin käytön sopimuksen, jonka voi tulostaa osoitteesta 
www.hel.fi/terveyskeskus/sahkoinenasiointi. Sopimuskaavakkeita saa 
myös terveysasemilta.

Pihlajamäen terveysasema on auki koko kesän maanantaista per-
jantaihin klo 8-16.

Helsingin terveysasemien toimintaa keskitetään ajalla 24.6-28.7., 
jolloin osa terveysasemista on kiinni. Tänä aikana hoidetaan äkillisesti 
sairastuneet ja ennalta sovitut kiireelliset kontrollikäynnit.

Toivomme, että säännöllisten lääkkeitten reseptiuusinnat hoidettai-
siin ennen keskitetyn toiminnan aikaa.

Pihlajamäen terveysasema vastaa Latokartanon peruspiirin väes-
tön avoterveydenhuollon peruspalveluista. Alueeseen kuuluvat Pih-
lajamäen, Pihlajiston, Viikin, Latokartanon, Viikinmäen ja Viikinran-
nan kaupunginosat. Alueen väestö on kooltaan välillä 22 500-23 000. 
Avosairaanhoidon lisäksi terveysasemalla toimii äitiys- ja lastenneu-
vola, hammashoitola ja vastaanottoa pitävät myös psykiatrinen sai-
raanhoitaja, päihdehoitaja, fysioterapeutti sekä neuvolassa psykolo-
gi ja puheterapeutti.

Paula Pihlaja
Pihlajamäen terveysaseman ylilääkäri

Espoolainen Maija Holopainen on vuodes-
ta 2000 lähtien toiminut nyt jo 50-vuotiaan 
Pihlajamäen ostoskeskuksen apteekkarina. 
Aiemmin Holopainen toimi apteekkariyrit-
täjänä Töölössä.

– Kohta olen jäämässä eläkkeelle ja tun-
tuu haikealta jättää Pihlajamäki. Asiakkaat ja 
työntekijät ovat vuosien varrella käyneet tu-
tuiksi. Tämä on kaunis, luonnonläheinen lähiö, 
joka on hyvin rakennettu, hän sanoo.

Holopaisen apteekki työllistää kahdeksan 
henkilöä hänen itsensä lisäksi, ja kiireaikaan 
välillä jonkun ekstrankin.  
– Meillä on pitkään ollut sama henkilökun-

ta. Tuntuu, että vähäinen vaihtuvuus henki-
löstössä lisää asiakkaiden luottamusta, Holo-
painen arvelee.

50 vuotta neuvoja 

Ostoskeskuksessa on ollut apteekki aina sen 
perustamisesta saakka vuonna 1963. Vuo-
teen 1996 saakka Pihlajamäen Apteekin lii-
ketila oli nykyisen S-marketin siivessä.

Ensimmäinen apteekkari Olavi Parkkinen 
oli toimessaan 1963–1975. Vuonna 1975 
yrityksen otti nimiinsä Helka Vartiainen, jo-
ka Holopaisen mukaan oli ”värikäs persoona, 
jonka moni varmaan muistaa”. Vuodet 1990–
2000 apteekkarina toimi Seppo Hannula, ja 
vuodesta 2000 lähtien siis Maija Holopainen.

Koko historiansa ajan apteekin naapurus-
tossa on ollut terveyskeskus, jonka kanssa ap-
teekkarit ovat tehneet yhteistyötä. Holopai-
nen kiittelee yhteistyön sujuvuutta.
– Puolin ja toisin kysytään ja puhutaan ajan-

kohtaisista asioista, kuten sähköiseen resep-
tiin siirtymisestä. Haluan erityisesti kiittää ter-

veyskeskuksesta toisiin tehtäviin siirtynyttä 
ylilääkäriä Heikki Sumuvuorta ja tietysti toi-
vottaa uuden ylilääkärin Paula Pihlajan terve-
tulleeksi. 

Miten Holopainen arvelee apteekin pitämi-
sen muuttuneen vuosikymmenten saatossa?

– Asiakkaat tulevat yhä hakemaan aptee-
kista neuvoja ja asiantuntemusta, mutta sel-
keä ero entisiin aikoihin on se, että asiakas-
kunnassa on nyt myös maahanmuuttajia. Se 
edellyttää meiltä hyvää englanninkielen tai-
toa. Myös oheistuotteiden, kuten kosmetiikan 
ja muiden terveystuotteiden myynti, on tullut 
aikaisempaa isommaksi osaksi apteekinpitoa. 

Kultainen vaakuna

Ensimmäisen apteekkarin Olavi Parkkisen 
kunniaksi lankeaa Pihlajamäen Apteekin kul-
lanhohtoisen vaakunan hankinta. Sen suun-
nitteli apteekkarin setä. Vuonna 1969 vaaku-

nalogolliset signatuurit eli ohjeliput valittiin 
Suomen kauneimmiksi. Oriolan Galenos-leh-
den palkintolautakunta kiitteli niin vaaku-
nan aihetta, painoasua kuin graafista toteu-
tustakin.

– Mielestäni vaakuna on hyvin kaunis. Siinä 
on kuvattuna pihlajapuun lehti ja Vantaanjoki. 
Vaakuna oli näkyvässä roolissa apteekissa ai-
na siihen asti kun lääkeohjeet kirjoitettiin kä-
sin logopaperille, Holopainen sanoo.

– Sisäisesti nautittavilla lääkkeillä oli punai-
nen ohjelippu ja ulkoisesti käytettävillä valkoi-
nen. Molempiin oli painettu kultainen vaaku-
na. Logo näkyy toki vielä tänä päivänäkin lää-
keohjeissamme, mutta ilman kultaväriä.

Holopainen lupaa näyttää alkuperäisen 
vaakunan siitä kiinnostuneille pihlisläisille.
– Tervetuloa liikkeeseen! 

Teksti: Tanja Railo

Apteekki ja apteekkari 
paikallaan
Maija Holopainen on järjes-
tyksessään neljäs apteekin 
pitäjä ostarilla. 13 vuodessa 
ihmiset ovat käyneet tutuiksi.

Vesa Koskela

Vesa Koskela

Maija Holopainen esittelee apteekin kultaista vaakunaa.

PK-35:n puheenjohtaja Teemu 
Jaronen

Haastattelu
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Kuva: Mia Küttner

Malmi–Pihlajamäen 
LÄHIÖLIIKUNTA 
Touko-elokuu 2013  Huom! Muutokset mahdollisia!

KÄVELySAUVOJA 
LAINATAAN 

Viikin, Pukinmäen
 ja Jakomäen 
kirjastoissa

kirjastokortilla.

Mia 
Küttner

MELONTAKURSSI 
ma-ke 17.–19.6. klo 9–11. Pik-
kukosken uimarannalla, Pikku-
koskentien päässä.
Nuoret yli 12 v. + perheet + ai-
kuiset, uimataito välttämätön!
Liikuntapassi, ilmoittaudu puh. 
3107 1452 ma–ke.  
MELONTARETKI 
AIEMMIN MELONEILLE
to 20.6., ma 24.6., lähtö klo 9 
Pikkukosken uimarannalta. 
Ilmoittaudu, puh. 3107 1452 
ma-ke. Reitin pituus muoka-
taan osallistujien mukaan.
PyÖRÄRETKET 
lähtö klo 9.30: Pihlajamäen lä-
hiöasema, kesto noin 3–5 t  

• ma 6.5. (Lammassaari)
• ti 21.5. (Arboretum, Kivinokka, 
Kulosaari)

• 27.5. (idän rannat)
KAUNISSAAREN RETKI 
ke 22.5. klo 10–15.00. Lähtö 

Vuosaaresta. Retkimaksu10 e. 
Ilmoittaudu! 
PIHLAJASAAREN RETKI
ke 5.6. Retkimaksu 3 e eläke-
läiset, 5 e aikuiset. Ilmoittaudu, 
puh. 3104 9010.
KIRKKOVENESOUTURETKI
ti 25.6. klo 9.30–15 
Rastila/Vuosaari. Ilmoittaudu, 
puh. 31071452 ma–ke.
KAUPUNKIKÄVELyT

• ke 8.5. klo 10 Kruunuhaka
• 15.5. Arabia
Liikuntapassi, ilmoittaudu puh. 
3104 9010 ark klo 8–16. 
JOUSIAMMUNTA
ma 1.7. ja ti 2.7. klo 10-11.30, 
Pihlajamäen Nuorisopuisto, Jen-
gipolku 8.
LASTEN LIIKUNTAHULINATTI 
4.6. klo 11.30–13.00 Salpausse-
län leikkipuisto, Salpausselan-
tie 1.

KIMPPAKÄVELy 
tiistaisin klo 10.00 Pihlajamäen 
nuorisotalolta. Hidasvauhtinen 
omatoimiryhmä.
PETANKI
maanantaisin klo 12–13 (oma-
toimiryhmä) Leikkipuisto Maa-
sälpä, klo13.5.–30.9.
FOLKJAM 
5.6.–26.6. ke klo 19–19.45 Pih-
lajamäen nuorisopuisto, Jengi-
polku 8/koripallokenttä). Mak-
sutonta opetusta nuorekkaan ja 
yhteisöllisen tanssin pariin, opet 
Salla Korja-Paloniemi ja Hilppa 
Herd. Tule yksin, kaksin tai po-
rukalla.
KAUPUNKITANSSIT
3.7.–7.8. ke klo 19–19.45 Pih-
lajamäen nuorisopuisto, Jengi-
polku 8/koripallokenttä. Heinä-
kuussa: fusku, valssi, jive ja rum-
ba. Elokuussa: tango ja samba
(Maksutonta paritanssiopetusta 

/ Ohjelmapalvelu mielihyvä)
PUISTOJUMPPA
Pihlajamäen nuorisopuisto   tor-
stai klo 19-19.50  6.6.-22.8.  
 (oma jumppa-alusta mukaan)  
puistojumpat ympäri kaupun-
kia: www.hel.fi / liikunta 
JALKAPALLO 
Pukinmäen jalkapallokenttä, 
Kenttätie 3. 

• 5.5.–29.9. su klo 18–20 (ei 
23.6., 7.7.) 
• 3.5.–27.9. pe klo 19–21 (ei 21.6., 
12.7.)  
Monikulttuurinen. Liikuntapassi.
(Omatoimiryhmä/ Lisätied: said 
p. 0400-857 570)
PESÄPALLO
2.5.–26.9. ti ja to klo 17–19 
(omatoimiryhmä), Viikin kenttä, 
Tilanhoitajankaari 13. Liikunta-
passi.

Lähiöliikuntapassilla 20 e / lajit,  jotka pyörivät varatuissa / mak-
sullisissa / ohjatuissa paikoissa.  Maksullisuus merkitty näkyviin 
ao. lajin kohdalla. 

Lisätietoja: 
OHJELMAESITTEITÄ 20.6. ASTI 
Pihlajamäen lähiöasemalta
puh. 3104 1010, Liusketie 3
Ilmoittaudu: 
3.7. asti Lähiöliikunta
ma–ti klo 8–16, ke klo 8–12  puh. 
3107 1452, 050-588 1069

SyySKAUSI ALKAA 2.9.
Syysohjelmia noudettavissa 
Pihlajamäen lähiöasemalta
ti 20.8. alkaen

Mikä on aluesuunnitelma?

Aluesuunnitelma on rakennusviraston työväli-
ne katu- ja puistoalueiden ylläpitämiseksi ja ke-
hittämiseksi seuraavan kymmenen vuoden aika-
na. Suunnitelmassa esitetään tarkasteltujen alu-
eiden korjaus- ja muutostarpeet sekä toimenpitei-
den kiireellisyysjärjestys. Suunnitelmaa on laadittu 
yhteistyössä eri kaupungin hallintokuntien kans-
sa sekä alueen asukkaiden mielipiteitä kuunnellen. 
Valmistuneeseen aluesuunnitelmaan voit tutus-
tua Pihlajamäen lähiöasemalla, Viikin kirjastossa 
sekä sähköisenä versiona osoitteessa www.hkr.hel.
fi/aluesuunnitelmat.

Katualueet

Seuraavan kymmenen vuoden aikana on esitetty 
tehtäväksi kolme katualueille sijoittuvaa uudisra-
kentamis- ja peruskorjaushanketta. Hankkeiksi va-
littiin kohteita, joiden käyttötarkoitus muuttuu sel-
västi tai kohteita, joissa on puutteita ja joiden kor-

jaaminen vaatii rahoitusta ja suunnittelua. Näitä 
ovat Liusketien jalkakäytävän rakentaminen välil-
le Katinkullanpolku-Maasälvänpuisto, alueen por-
taiden peruskorjaus sekä Savelanpolun aukion pe-
ruskorjaus.

Aluesuunnitelmassa on esitetty katualueille myös 
pienempiä kunnostushankkeita. Kunnostuskohteik-
si valittiin Johtokivenkujan, Maasälväntien päädyn 
sekä kuivatusongelmien kunnostaminen Meripihka-
tien ja Pihlajamäentien risteysalueella, Ratavallin-
tien linja-autojen kääntöpaikalla sekä Rapakiven-
tieltä Aarnikanmäkeen johtavan kevyen liikenteen 
reitin varrella.

Viheralueet

Suunnitelmassa on esitetty kolmea uudisrakenta-
mis- ja peruskorjaushanketta viheralueille. Nämä 
ovat leikkipuisto Salpausselän ja leikkipuisto Maa-
sälvän peruskorjaukset, Pihlajistonkallion ja Maa-
sälvänpuiston uudet reittitarpeet (uudisrakenta-
miskohde) sekä Vantaanjoen varren oleskelualueen 

rakentaminen (uudisrakentamiskohde).
Kunnostuskohteiksi on esitetty leikkipuisto Sa-

velan, Johtokivenpuiston leikkipaikan, Nuorisopuis-
ton frisbeegolfalueen sekä Savelanpuiston eteläis-
ten reittien kunnostamisia, Ratavallinpuiston kalus-
teiden uusimista sekä Rapakivenpuiston huonokun-
toisen koira-aitauksen poistamista.

Luonnonhoito

Kehä I:n ja Pihlajamäentien varsien suojametsien 
tärkein merkitys on suojata asuinalueita liikenteen 
päästöiltä. Aarnikanmäen laajempi ulkoilumetsä-
alue tarjoaa lisäksi luontoarvoja kostealla lehto-
alueella. Pihlajamäen puiston metsäalueen kaut-
ta kulkevan ulkoilureitin varrella on hieno korpi-
painanne, joka kuuluu myös alueen arvometsien 
joukkoon. Savelanpuistossa on lukuisia luontoar-
voja: Longinojan pienvesi, runsas pesimälinnusto 
ja rinnelehto arvokkaine lehtokasveineen.

Asuinalueiden lähimetsiä, jotka ovat runsaim-
massa ulkoilukäytössä, hoidetaan lähivirkistysmet-

sinä. Vanhempien metsien ulkoiluympäristön tur-
vallisuutta ylläpidetään kaatamalla heikentyneitä ja 
vaaralliseksi muuttuneita tai suunnitelmakaudella 
sellaiseksi muuttuvia puita. Osa kaadettavista puista 
jätetään metsään lahopuuksi luonnon monimuotoi-
suutta turvaamaan. Toimenpiteet kohdistuvat pää-
asiassa ulkoilureittien varsille. Liian tiheäkasvuisis-
sa lähivirkistys- tai suojametsissä tehdään harven-
nuksia, jolloin jäävän puuston elinvoimaisuus para-
nee. Harvennuksessa säästetään eri-ikäisiä elinvoi-
maisia puita aina kun se on mahdollista.

Teksti: Tarja Lahin

Lisätietoja aluesuunnitelmasta antavat raken-
nusvirastossa viher- ja katualueet Anni Tirri, 
suunnitteluinsinööri p. 09 310 38335, anni.tirri@
hel.fi metsät ja niityt Tiina Saukkonen, luonnon-
hoidonsuunnitteluvastaava p. 09 310 38508, tiina.
saukkonen@hel.fi

Tutustu valmistuneeseen Pihlajamäen, Pihlajiston 
ja Savelan aluesuunnitelmaan 2013 – 2022!

Lähiöliikunnan pyöräretket 
kesällä 2013
Retkille lähtö klo 9.30 Pihlajamä-
en lähiöasemalta (Liusketie 3).  
Omat eväät ja juomat mukaan!
Säävaraus Pieni tihku ei haittaa, 
mutta rankkasateella ei lähdetä
MA 6.5. Lammasaari  (noin 3 
tuntia)
TI 21.5. Arboretum, Kivinokka, 
Kulosaari ym. (noin 4 tuntia)
MA 27.5. Idän rannat (noin 5 
tuntia)
Lisätietoja: ma-ti  klo 8-16,  
ke klo 8-12 Pihlajamäen 
lähiöliikunta/Mia 
p. 31071452, 050-588 1069

Veneretki Kaunissaareen 
ke 22.5.
Lähtö: klo 10.00 (matka 
kestää n. tunnin) Kalkkihie-
kantorin laivalaituri, 
Pikkulahti, Vuosaari
Lähtö takasin: klo 14.00 
Hinta: 10 e, maksetaan 
lähiöliikuttajalle 
ilmoittautuessa
Kaunissaaressa tarjolla:
luontopolku/saaren kiertämi-
nen, sauna, eväiden syöntiä ja 
luonnosta nauttimista.
Ilmoittautumiset:
Maunula: Elina, 050-3627017
Myllypuro: Hanna,  
050-5881068
Jakomäki: Tomi, 050-5933447
Pihlajamäki:Mia, 050-5881069    
(ma-ti klo 8-16, ke klo 8-12)

Melontakurssi
Hinta: 20 e (lähiöliikuntapassi)
Pikkukosken uimarannalla Van-
taanjoella (pikkukoskentien pääs-
sä) ma-ke  17.-19.6.2013 klo 9 – 
11   uimataitoisille yli 12 vuoti-
aille
ilmoittautuminen : 
ma-ti klo 8-16, ke klo 8-12
Lähiöliikunta / Mia: puh. 
09 - 31071452, 050-5881069
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Kesätauko:
Lähiöasema 
on kiinni
19.6 – 

4.7.2013.KEVÄTTERVEISET LÄHIÖASEMALTA

Seuraa Pihlajamäen kotisivuja www.pihlajamaki.info

Maanantai 
avoinna klo 10–16
Café Lähiö 
klo 9-15 
Sosiaaliohjaajat
jalkautuvat klo 12–15, ei ajanvarausta
JÄLKIVIISAAT 
klo 10-11  Tule mukaan keskustemaan 
ajankohtaisista yhteiskunnallisista ai-
heista! 
Pihliksen Laulu 
klo 17-19. Tervetuloa kaikki kevyttä 
musiikkia laulamaan!

ViiKKo-ohjeLmA

Pihlajamäen lähiöasema

Tilavaraukset ja lisätietoa palveluistamme 
ma–pe p. 09-3104 1010
Palvelu on maksutonta.

Liusketie 3 kirkon viereisen kerrostalon alakerrassa

Pihlajamäen aluetyöntekijä 
Sini Heino-Mouhu, p. 09-3106 9960, sini.heino-mouhu@hel.fi 
www.pihlajamaki.info/lahioasema Ku

va
: 

Ve
sa

 K
os

ke
la

Aluetyöntekijä  
Sini Heino-Mouhu

Torstai 
avoinna klo 10–16 
Café Lähiö 
klo 9–15
Seniori-ATK 
klo 9–12. Atk-opetusta seniori-ikäisille, 
ei ennakkoilmoittautumista.
Kirjallisuuspiiri 
klo 13-14 joka kuukauden ensimmäi-
nen torstai.  

Perjantai 
avoinna klo 10–15 
Café Lähiö 
klo 9–15
Bingo 
klo 12–13
Kuvataidekerho 
klo 13–15 Ohjaajana PiiLii Toivola

Tiistaina 9.4. kaupunkilaiset nousivat barrikaadeille asukastalojensa, niissä tehtävän työn ja rahoituksen puolesta.

Pitkä lumentäyteinen 
talvi on vihdoin väistynyt ja 
ihmiset alkavat kuoriutua 
talviturkeistaan ottamaan 
kevään ja kesän vastaan.

 
Alkaneeseen vuoteen on jo ehtinyt 
mahtua paljon. Pihlajamäen lähiöase-
ma on vakiintunut asukkaiden omaksi 
toimintapaikaksi ja niin työllistämisen 
kuin vapaaehtoistoiminnankin tyyssi-
jaksi. Asukkaat ovat ottaneet omia vas-
tuualueitaan lähiöaseman toiminnasta 
leivänhausta ja viestinnästä bingon ve-
tämiseen ja teemapäivien toteuttami-
seen - tästä suuri kiitos heille! Yhdessä 
tehden lisäämme yhteistä hyvinvointia.

 Hyvinvointia lisää myös palveluiden 
lähisaatavuus. Sosiaaliohjaajat ovat jal-
kautuneet viikoittain Pihlajamäen lä-
hiöasemalle neuvomaan ja auttamaan 
asukkaita erilaisissa elämäntilanteis-
sa, tästä on ollut suuri apu ja helpotus 
monelle. Ohjaajat ovat myös itse olleet 
tyytyväisiä saadessaan tavata asiakkai-
ta matalankynnyksen hyvänolon tilassa, 
jonne asiakkaiden on helppo tulla.

 Uutta lähiöasemalla on kaupungin-
osaradiotoiminta. Olemme jo muuta-
man kerran saaneet eetteriin tunnin 
mittaisia lähetyksiä, joissa on kuultu 
ajankohtaisia asioita liittyen aluetyöhön, 
Pihlajamäkeen ja lähialueiden tapahtu-
miin. Onpa radio-ohjelmissa kuultu I lo-
ve Pihlis -laulun ja Mummoräpin ensi-
demotkin. Pihlajamäki goes Bluesia puf-
faava lähetys on kuultavissa ma. 3.6. klo 
19.30 lähiradion taajuudella 100.3 Mhz.

 Ilahduttavaa on ollut myös huoma-
ta miten eri-ikäisten maailmat ovat koh-
danneet. Mummoräp on oiva esimerkki 
siitä, miten kahden sukupolven yhteis-
työllä saadaan aikaiseksi loistava tuotos, 
jossa yhdistyy ikääntyneemmän polven 
ajatukset nuorekkaassa musiikinlajissa. 
Mummoräp on tulossa myös aikanaan 
you tubeen, kunhan se saa ympärilleen 
vielä videon.

 Sosiaali- ja terveysvirasto yhdistyivät 
vuodenvaihteessa, näin kaupunginkin 
tuottama laaja ja monimuotoinen alue- 
ja asukastyö sai uuden taustaorgani-
saation. Aluetyönyksikkö jatkaa tavoit-
teellista, yhteisöihin kohdentuvaa työ-
tänsä asuinalueilla kuten ennenkin nyt 
perhe- ja sosiaalipalveluiden alla. Mikä-
li haluat tutustua yksikkömme toimin-
taan laajemmin voit tutustua uunituo-
reeseen sosiaaliseen tilinpäätökseemme 
2012 asukastiloissamme tai käydä luke-
massa sen sähköisesti osoitteessa http://

www.hel.fi/hki/Sosv/fi/aluetyo/julkaisut.
 Aluetyöntekijän työnkuvassani on 

myös tapahtunut muutoksia. Uutta on 
työalueeni laajeneminen Malmille, Toi-
minnanohjaaja Eeva Laineen siirryttyä 
eläkkeelle. Malmin toimintakeskus ja 
Pihlajamäen lähiöasema muodostavat 
jatkossa vuoden 2013 loppuun asti sa-
telliitinomaisen yhteenliittymän, siirryt-
tyäni hoitamaan Eevan toimea määrä-
aikaisesti. Pyrin olemaan tavoitettavissa 
Pihlajamäessä maanantaisin ja perjan-
taisin, tiistaista torstaihin työhuoneeni 

Tiistai 
avoinna klo 10–16 
Café Lähiö 
klo 9–15
Englannin kielen keskusteluryhmä 
klo 11–12 (20.11.12, 27.11.12 ja 
4.12.12)
Lasten Atk 
klo 12-15
Askartelua 
klo 12 - 16: Huovutusta (Mahdollista 
myös: kankaanpainanta, lasi- ja pos-
liinmaalaus, korttiaskartelu, tilkkutyöt, 
koruaskartely ym.) Materiaalimaksu. 
Tervetuloa myös ideoimaan uutta!

Keskiviikko 
avoinna klo 10–16 
Café Lähiö 
klo 9–15
Leivänjako
 klo 9 alkaen (saantivaraus)
NA-pihlis 
kokoontuu klo 17–19
Teatteri-ilmaisun ryhmä
 klo 18–19:30, ohjaajana Tuomas Ka-
risto. Kysy lisää Kalliolan Kansalaisopis-
tosta, puh. 010 279 5080.

on Malmilla.  Lähiöasemalla asukastilan 
arkea hoitavat Ritva ja Emma, joiden 
puoleen voi kääntyä asukastilan toi-
mintaan ja neuvontaan liittyvissä asi-
oissa. Hyötynä molemmille asukasta-
loille tästä yhteenliittymästä on se, et-
tä voimme ottaa huomioon laajemman 
alueen tarpeet ja vastata niihin tarkoi-
tuksenmukaisemmin. Toivonkin, että 
ihmiset löytävät mieleistään toimin-
taa ja oppivat hyödyntämään eri talo-
jen mahdollisuuksia. Tietoa molempien 
asukastalojen toiminnasta löydät Hel-

singin kaupungin verkkosivuilta, Face-
bookista ja itse asukastiloista esitteinä.

 Pihlajamäki goes Blues kajahtaa 8.6. 
Sitä ennen olemme mukana järjestä-
mässä turvallisuuskävelyn seurantakä-
velyä ja leijonien markkinoilla 18.6. pi-
tämässä musakirppistä nuorisotalolla.

 
Tavataan turuilla ja toreilla!

Sini Heino-Mouhu
aluetyöntekijä

Lähiöaseman ylläpitämillä kimppapalstoilla on 
tilaa. LISÄTIEDUSTELUT Siniltä  p. 09 3106 9960

Tule joukkoon mukavaan harjoittelemaan 

HyÖTyKASVIVILJELyÄ!

Sini Heino-Mouhu


