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We Love Pihlis

Koko kylän festari Pihlajamäessä lauantaina 14.9.
Lauantaina 14.9. koko Pihlajamäki on yksi iso happening! On graffitipajoja, maatilatori, pop–up kahviloita, hip hoppia,
lyhytelokuvia, katusoittajia, kaupunkirasteja, käsityömyyntiä, arkkitehtuurikävelyä, kirpputoreja, kierrätyspöytiä, fudista,
kirjastofillaria, puistokummeja. Tule nauttimaan Pihliksestä, tekemään löytöjä ja kokeilemaan asioita, joita et ehkä
uskonut olevan olemassakaan. Lue koko ohjelma tapahtuman Facebook–sivuilta ”We Love Pihlis” tai pihlajamaki.infosta
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Funk On ry:n graffapaja nuorisotalon
pihassa sopii myös aloittelijoille
– opettajat paikalla ja maaleja
tarjolla! Dj:n levylautaselta sopivaa
musaa taustoiksi.
tunnelmamusaa

klo 15–18 Pihlis Unplugged
Ostari muuttuu katusoittajien
aukioksi. Homman pistää käyntiin ja
bluesiksi duo Ykä Putkinen (kitara) &
Little Willie Mehto (laulu, huuliharppu)
puolentoista tunnin tuhdilla setillä.
Katusoittajat – tervetuloa jatkamaan!

WE LOVE PIHLIS -päivä jatkaa viime
vuoden hittiä I LOVE PIHLIS -päivää,
joka juhlisti 50–vuotista Pihlajamäen
kaupunginosaa. Nyt 51–vuotista
Pihlistä rakastetaan jo isolla porukalla.
We love it!

klo 11–18 Leffoja ja
käsityöpajoja
Nuorisotalon bilissalissa
nonstoppina lyhytelokuvia.
Yläkerran studiossa koruja rintamerkkipajat 11-13,
13.30-15 ja 16-18. Materiaalit
tarjolla, sopii kaikenikäisille.
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Pihlajamäen asukkaat yhdessä alueella toimivien yhdistysten, yritysten ja
yhteisöjen kanssa.

klo 11–15 Tietojen ja taitojen
markkinat
Torilla ja ostarilla mukana mm.
Pihlajamäki–seura, Pihlajamäen kirkko,
leijonat, puistokummit ja kirjastofillari.
Kirjastoteltassa tarjolla lukuvinkkejä
ja kaikenlaista tekemistä – lautapelejä,
visailuja, käsityöpiste, kirjojen
esittelyä jne.

klo 13–15 Arkkitehtuurikävely
60–luvulla Pihlajamäkeä suunnitellut
arkkitehti Sulo Savolainen esittelee
Pihlajamäen ominaispiirteitä ja kertoo,
millaista nyt suojellun DoCoMoMo–
alueen rakentamisen aika oli. Lähtö
torilta arkkitehtuuripolun opastaululta.

Lisää
Li ää ohjelmaa
hj l
mahtuu
ht edelleen
d
mukaan! Kokonaisuudesta vastaa
ja ohjelmaa koordinoi Pihlajamäki-seura.

Pihlajamäen nuorisotalo
Pihlajamäen ala–aste
Pihlajamäen ala–asteen vanhempainyhdistys
Pihlajamäen kirkko
Pihlajamäen lähiöasema
Pihlajamäki–Pihlajiston eläkeläiset

klo 10–15 Lähiöasema
Täällä otetaan rennosti:
kierrätetään vaatteita,
katsellaan valokuvia
Pihliksestä, juodaan kahvia
ja paistetaan makkaraa.
Klo 11–12 ja 13–14
yhteislauluja.

Pihlajamäki–seura
PK–35
Rasti–Jyry
Tukiyhdistys PIHLA
Viikin kirjasto

klo 10-18 Partio
Pihliksessä
Tule tekemään ja
testaamaan partiota!
Puolijoukkuteltan kai
kkine
lisukkeineen löydät
toriaukiolta.

Tervetuloa
Syysjuhlaan Pihlajistoon
Salpausselän leikki–
puiston alueelle
sunnuntaina 22.9.2013
klo 13–16

Salpausselän leikkipuiston Syysjuhlassa on luvassa ruumiin ja hengen ravintoa, hyvää mieltä ja iloa elämään!
Ohjelmaa on tarjolla niin lapsille, aikuisille kuin lapsenmielisille. Järjestävät lupaavat muun muassa kahvia,
arpajaiset, lapsille ajelua miniautoilla… Ja esiintyjäkaarti on monipuolinen: Mama Africa, Taikuri Keke
Pulliainen,Royal Bollywood Dance
Group, Räppäri Rtt, Penalty Shot,
Stand–up koomikko J–P Kangas sekä
Toni Kettinen ja kitara, DA–tanssiryhmä.
© Taikuri Keke Pulliainen

Muun muassa taikuri Keke
Pulliainen hämmästyttää tempuillaan Salpausselan leikkipuiston
Syysjuhlassa.
Tilaisuuden järjestävät: Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys ja Nuorisoasiainkeskus. Mukana menossa myös:
Senegal-Suomi ystävät ry, Helsingin
kaupungin kulttuuriasiasiainkeskus
KULKE sekä sponsoreina lukuisat
muut lahjoittajat.

Pihlajisto–Viikinmäki
asukasyhdistys
www.pihlajisto.com

www.nuoriso.hel.fi
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Pääkirjoitus

Poimintoja We Love Pihlis -päivästä

Kukahan poistaisi
kaksi rojukasaa?
Nyt on syyskuun ensimmäinen päivä ja tämä lehti alkaa olla
omalta osaltani valmis. Vielä tämä pääkirjoitus sekä nostot etusivulle sisäsivujen jutuista.
Pääkirjoitus on yleensä lehtipalapelin viimeinen pala, jolla
yritän koota lehden jotenkin yhteen. Tai jos lehteen ei ole mahtunut jokin tärkeä asia, niin olen sen asian joskus kirjoittanut
pääkirjoitukseen. Nyt täytyi tilan puutteen vuoksi jättää pois
mm. juttu rojukasoista, jotka syntyivät reilu vuosi sitten entiselle parkkipaikalle Johtokiventien ja Johtokivenpolun väliin
melko lähelle Pihlajamäentietä.
Kevään turvallisuuskävelyn seurantakävelyllä otin asian puheeksi, koska kaksi rojukasaa eivät olleet hävinneet, vaan ne
olivat saanut seurakseen kasan toisensa jälkeen. Paikalla olleet
viranomaiset lupasivat selvittää ja pyrkiä järjestämään, että rojukasat poistuvat.
Alkukesästä rojukasat huomasi bussin ikkunasta myös Puistolassa asuva henkilö. Hän antoi ihmettelystään vinkin KoillisHelsingin Lähitietoon, joka tekikin juttua.
Kesällä pikku hiljaa uusimmat kasat alkoivatkin vähentyä.
Mutta tälle entiselle P-paikalle ja tulevalle asuntotontille jäi kuitenkin vielä ensimmäiseksi tulleet kaksi kasaa. Toinen kasoista
estää sen, että porttia ei voi mikään taho sulkea.
Kukahan saisi selville, mikä taho on ne kaksi kasaa siihen
tuonut tai ennen kaikkea, mikähän taho voisi poistaa ne kaksi kasaa, että joku taho voisi sulkea portin, jotta kaatopaikka
keskeltä asuntoaluetta vihdoin poistuisi.
On hyvä, että pihlajamäkeläisten lisäksi myös Puistolassa
asuva huomasi ja puuttui Pihlajamäessä oleviin rojukasoihin.

Hiphop tulee
Bronxista

Mikä
neulegraffiti?

HIPHOP on 1970-luvulla New Yorkin
esikaupungeissa syntynyt alakulttuuri. Siihen on kuulunut alusta asti graffitimaalaus, dj:t, breakdance sekä MC:t
ja rap-musiikki. Nykyinen hiphop-tanssi yhdistelee eri tanssityylejä muun muassa reaggaesta poppingiin, breakdancesta houseen ja streetdancesta capoeiraan. Nuorisotalolla graffaseinä kello
11–18, hiphop-työpajoja klo 12–15.

NEULEGRAFFITIT ilmaantuivat Suomeen muutamia vuosia sitten. Ne ovat
julkiselle paikalle kiinnitettyjä neulottuja koristeita, joskus myös löydettäväksi tarkoitettuja käyttöesineitä kuten lapasia. Pihlajamäen neulegraffitipajassa
tuodaan väriä ostarille ja iloa sen kävijöille kiinnittämällä värikkäitä neuleita
torin ja ostarin välisin aitoihin. Neulegraffaa ostarilla kello 11–15.

Luomuruokaa
läheltä
LÄHIRUOKA ja paikallisesti tuotetut
elintarvikkeet kiinnostavat nyt kuluttajia, ja niistä puhutaan paljon. Yhä useammat suosivat luonnonmukaisesti
kasvatettua ruokaa, jonka matka tuottajalta ruokapöytään on mahdollisimman lyhyt, nopea ja ympäristöystävällinen. Pihlajamäen ensimmäinen Maatilatori kello 11–15 – ei varmaan jää viimeiseksi?

Little Willie Mehto
MEHTO on Pihlajamäki goes Bluesista
tuttu uuden polven bluesmuusikko, joka viihtyy juurimusiikin poluilla kuin kotonaan. Huuliharppua ja akustista kitaraa soittava Mehto on aloittanut soittajan uransa juuri katusoittajana ja palaakin nyt juurimusiikin juurilleen.
– Bluesia pitäisi soittaa ihan missä vaan, joka festareilla ja baareissa ja
häissä ja vanhainkodeissa.
Ostareilla myös? Duo Little Willie
Mehto ja Ykä Putkinen ostarilla kello
15–16.30

Kuva: Mikael Niku

Kuva: Göran Nyholm

P.P.S. Mennään mukaan myös muualla järjestettäviin tapahtumiin, kuten muutkin ovat tervetulleita Pihlajamäkeen.
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7. vuosikerta. Vuonna 2013 ilmestyy kolme kertaa: 15.5., 4.9. ja 4.12.
Jaetaan Koillis-Helsingin Lähitieto -lehden liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista, Pihlajamäen kirkolta,
Pihliskirppikseltä sekä Viikin kirjastosta.
Painos n. 37 700 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, Päivi Seikkula
Lähiöaseman asiat
Juha Ilkka, Miia Ali-Yrkkö, Mia Küttner
Kuvankäsittely
Tuomas Lilja
Taitto
ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin
Kustantaja
Koillis-Helsingin Lähitieto
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

PÄIVÄ MAALLA -TAPAHTUMA
SU 15.9. KLO 10–15
Perinteinen Päivä Maalla -tapahtumassa voi muun muassa tutustua kotieläimiin ja maatalouskoneisiin. Rukiinkylvönäytös klo 11 ja trooppisen
puutarhan opastetut kierrokset klo
11 ja 12. Lapsille ohjattua askartelua,
lypsyrasti, kasvomaalausta hevoskärry- ja vetokoira-ajelua (koirat vain
11–13), poniratsastusta jne.
Tarkempi ohjelma on nähtävänä
Gardenian internetsivuilla www.gardenia-helsinki.fi.
SYYSLOMA-ASKARTELU
TO 17.10. KLO 10–14
Syyslomaa viettäville koululaisille
tarkoitetussa tapahtumassa askarrellaan luonnon- ja kierrätysmateriaalista. Osallistumismaksu 5 € sisältää materiaalit. Ennakkoilmoittautuminen Gardenian asiakaspalveluun puh. (09) 3478 400.

MLL Pihlajamäen
syksyn tapahtumia

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden päätoimittaja

P.S. On myös hyvä, jos Pihlajamäen asukkaat ovat kiinnostuneita Malmin asioista
ja ottavat niihin kantaa. Mennään me pihlajamäkeläiset ja muutkin tämän lehden
koillis-helsinkiläiset lukijat Malmilla pidettävään ylipormestarin iltaan mukaan,
sillä Malmi on meidän kaikkien oma aluekeskuksemme, jonka
hyvinvointi on myös meidän hyvinvointiamme

Gardenian
tapahtumia lapsille

Aino ja Kuutti löysivät sohvan – mitä sinä löydät? Kaupunkirasteilla se selviää.

Kartan kanssa Pihliksessä
WE LOVE PIHLIS -päivä 14.9. on täynnä
yllättäviä avauksia Pihlajamäkeen. Yksi erikoisuuksista on Rasti-Jyryn järjestämä kaupunkisuunnistus. Lähiölehti
päätti selvittää, mistä hommassa oikein
on kyse. Vastauksia antaa kaupunkirastit Pihlikseen piilottava Mikael Niku.
Kaupunkisuunnistuksesta tulee ensimmäisenä mieleen oikean katuosoitteen löytäminen. Sitäkö se on? Eikö
suunnistus kuulukaan metsään?
– Suunnistaa voi missä vain! Sprinttisuunnistuskisat eli ne kaikkein lyhyimmät, nopeimmat ja sähäkimmät järjestetään usein kaupunkialueilla. Rasti-Jyry järjestää pääkaupunkiseudulla korttelirasteja sunnuntaisin tammi–maaliskuussa, kun metsissä on hanget korkeat
nietokset.
Mistä sait idean kaupunkisuunnistuksen järjestämiseen Pihliksessä?
– Tällä kertaa tarkoitus ei ole vain juosta ja löytää rasteja, vaan kenties myös
löytää Pihlajamäestä uusia jännittäviä paikkoja. Niitähän täällä riittää, kun
kurkistaa pihaan, nousee mäelle tai sukeltaa metsikköön.
Kenelle suosittelet rasteja? Pärjääkö
aloittelijakin reitillä vai pitääkö jo olla
haka kartanlukija?

– Tämä Pihlis-suunnistus sopii ihan
kaiken ikäisille ja -taitoisille, kunhan
pystyy liikkumaan mukavasti myös metsäpolun puolella. Jos suunnistuskartta
on uusi tuttavuus, otetaan siitä aluksi yhdessä selvää. Rastit voi kiertää joko ennätysvauhtia jahdaten tai rauhassa nähtävyyksiä katsellen. Tarjolla on eri
pituisia reittejä.
Miten tähän suunnistukseen kannattaa varautua ja millaiset releet pukea
päälle? Tarvitaanko jotain apuvälineitä?
– Kelin mukaiset ulkoiluvaatteet ja –
kengät riittävät mainiosti. Jos kotoa löytyy muovitasku, niin sellainen kannattaa
ottaa kartan suojaksi.
Tässähän alkaa sormet ja varpaat syyhytä! Voitko jo paljastaa muutaman rastin?
– Rastit sijaitsevat Pihlajamäessä, toinen toistaan hienommissa kohteissa.
Tervetuloa kaikki mukaan!

PERHEKAHVILAT
• Keskiviikkoisin 21.8. alkaen klo
10–12 leikkipuisto Maasälvässä, Pihlajamäessä.
• Torstaisin 22.8. alkaen klo 10–12
leikkipuisto Salpausselässä, Pihlajistossa.
KERHOTOIMINTA
• Syksyn 2013 uutuutena lapsi–aikuinen-askartelukerhon.
Ilmoittautumiset 20. 9. mennessä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa
pihlajamaki.mll.fi
LASTENVAATE– JA
TARVIKEKIRPPUTORI
• Syksynkirpputori järjestetään
27.10. Pihlajiston ala-asteella.
KOKOUKSET
Hallituksen kokoukset ovat kaikille
avoimia. Seuraavat hallituksen kokoukset: ti 3.9. klo 17.30 lp Salpausselkä, ke 9.10. klo 17.30 lp Maasälpä,
to 7.11. klo 17.30 lp Salpausselkä
ja ma 2.12. klo 17.30 lp Maasälpä.
Huom. Tarkista ajantasainen kokousaikataulu nettisivuilta.
JÄSENEKSI?
MLL Pihlajamäen paikallisyhdistys
ry.:n jäseneksi liitytään: pihlajamaki.mll.fi.
Laura Lehtinen
varapj, tiedottaja,
MLL Pihlajamäen paikallis-yhdistys ry

Päivi Seikkula

KAUPUNKIRASTIT Pihlajamäessä
14.9. kello 13–17, nonstop lähdöt
toriaukion reliefiltä. Kartan, reitit
ja ohjeet saat järjestäjiltä, mukaan
säähän sopivat varusteet. Eri pituisia
reittejä.

MLL Pihlajamäen kirpputorilta
tavarat löytyvät helposti, sillä ne
on lajiteltu aiheittain.

www.pihlajamaki.info
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Kuva: Vesa Koskela

Musiikkitoimintaa syksyllä kirkossa

Varhaiskasvatuksen
aluefoorumi 26.9.
Latokartanon varhaiskasvatusalue on osa vuoden 2013 alussa aloittanutta Helsingin
varhaiskasvatusvirastoa. Pihlajamäen, Pihlajiston ja Viikinmäen lisäksi Latokartanon
varhaiskasvatusalueeseen kuuluu Viikki. Varhaiskasvatusalueella on hoidossa n. 1300 lasta
päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.
Kuva: Kirsi Mustila

Päiväkoti Sinivuoren
lapset tutkimassa
luonnon ihmeitä.

päiväkotien ikähaitari on laaja; vanhimpana lähes 50-vuotias Pihlajamäen päiväkoti ja uusimpana Viikissä puolen vuoden ikäinen päiväkoti Satakieli.
Seuraava syksyllä 2014 valmistuva päiväkoti on koulun kanssa toteutettava yhteishanke Viikinmäkeen
Varhaiskasvatuksen ydintehtävän voisi kiteyttää tavoitteeseen tehdä jokaisen lapsen jokaisesta päivästä hyvä ja turvallinen. Tähän pyrimme yhteistyössä lasten vanhempien
kanssa.

si mukaan miettimään kanssamme, mitä voimme tehdä yhdessä lähiympäristön hyväksi ja
mitä kaikkea lähiympäristöstä
löytyykään. Tilaisuuden alustaa ympäristökasvattaja Sanna Koskinen ja mukana on varhaiskasvatusalueen päällikkö
Kirsi Mustila sekä päiväkotien
ja leikkipuiston henkilökuntaa.
Tilaisuus pidetään Viikkarin
leikkipuistossa Laivuri Petterin
kuja 3 klo 18.00–19.30. Paikalle
voi tulla grillaamaan omia eväiJÄRJESTÄMME Latokartanon tä jo kello 17.00 lähtien. Grilvarhaiskasvatusalueella tors- limestarina toimii päiväkodin
taina 26.9. 2013 asukasfooru- johtaja Markku Tiainen. Lasmin, jonka teemana on ”Yhdes- tenhoito on järjestetty.
sä hyvä lähiympäristö lapselle”.
Kirsi Mustila
Varhaiskasvatusalueen päällikkö,
Toiveena on, että mahdolLatokartano
lisimman moni alle kouluikäisen lapsen vanhempi pääsi-

Uusi ikäluokka ja avoimia harjoituksia
Pallokerho-35 aloittaa jalkapallotoiminnan vuonna 2007–2008 syntyneille lapsille. Tarjoamme lapsille kolme harjoituskertaa viikossa.
Kaksi kertaa viikossa harjoitukset Pihlajamäessä ja kerran Latokartanossa. Ohjaajana toimii PK-35:n nuorisopäällikkö Juuso Mattila.
Yhteydenotot: juuso.mattila@kolumbus.fi, p. 040 775 4858.
PK-35:n avoimet harjoitukset jokaisessa ikäluokassa käynnissä syyskuusta eteenpäin.Yhteydenotot: toni.leonoff@nic.fi. Tervetuloa pelaamaan
PK-35:een! Lisätietoa: www.pk-35.fi
Kuva: Tiina Lahtinen

P.S.
Tarkempaa tietoa Helsingin
kaupungin ja alueen
varhaiskasvatuspalveluista,
päivähoitoon hakemisesta
yms. saa www.hel.fi/
varhaiskasvatusvirasto.

Kirsi Mustila

Pihlajamäen terveysaseman syyskuulumisia

Sähköinen asiointi
Syksyn aikana yritämme edelleen kehittää toimintaamme
siten, että hoidon saatavuus
paranee. Yksi tärkeimmistä kehittämiskohteista on sähköisen asioinnin lisääminen. Haluaisin kannustaa väestöämme
tekemään lisää sähköisiä sopimuksia. Palvelun käyttöön-

oton jälkeen voidaan matkapuhelimeen tai internetiin lähettää esimerkiksi laboratoriotai röntgenvastauksia jatkohoito-ohjeineen tai muita hoitoon
liittyviä ohjeita. Viestin voi lukea silloin kun itselle parhaiten
sopii eikä tarvitse erikseen sopia esimerkiksi puhelinaikaa.

sien hoitoa. Useita ryhmiä järjestetään tulevanakin syksynä,
aiheina mm. astman, verenpaineen ja nivelrikon hoito. Näistä löytyy tarkempaa tietoa netistä osoitteessa www.hel.fi/itsehoito ja tietenkin tietoa saa
myös terveysasemalta. Ryhmissä vetäjinä toimivat asiantuntijat moniammatillisesti ja
aiemmin toteutuneista ryhRyhmätoimintaa
mistä on saatu hyvin positiivisViime vuosina virastossamme ta palautetta.
Marevan-lääkitystä saavien
on panostettu ryhmätoimintaan tärkeänä osana sairauk- potilaitten hoito on jo pitem-

Kuva: Vesa Koskela

Tänä vuonna Pihlajamäen terveysasema on ollut auki koko
kesän ja juhannuksen jälkeen
viiden viikon ajan palvelujamme käyttivät myös jakomäkeläiset heidän oman terveysasemansa ollessa kiinni. Toiminta
oli varsin vilkasta, mutta nähdäkseni ja saamamme palautteen perusteella onnistuimme
varsin hyvin vastaamaan potilaitten tarpeeseen sekä neuvonnan että vastaanottoaikojen suhteen.

män aikaa ollut kehittämisen
kohteena ja kaikkien ko. lääkettä käyttävien potilaitten ja hoitoon osallistuvien omaisten olisi erittäin hyödyllistä osallistua
ryhmäkoulutustilaisuuksiin, joita järjestetään eri puolilla kaupunkia.

Keuhkoahtaumatempaus 20.11.
Omalla terveysasemallamme alkaa lokakuussa painonhallintaryhmä. Lisätietoja asiasta saa hoitohenkilökunnaltamme. Lisäksi marraskuun
20. päivänä meillä on COPD
(keuhkoahtaumatauti)-tempaus, jolloin on mahdollista tulla
tutkituttamaan omien keuhkojen toimintaa puhalluskokeella
ja saamaan lisätietoja kyseisestä sairaudesta ja sen hoidosta.
Paula Pihlaja
Pihlajamäen terveysaseman ylilääkäri

Peliviikonloppu Tekniikan museossa 9.–10.11. Kansallisena pelipäivänä ja isänpäivänä
Kuva: Tekniikan museo

TEKNIIKAN museossa järjeste-

www.tekniikanmuseo.fi
Tekniikan museo
Viikintie 1, Kuninkaankartanonsaari,
puh. 09–7288 440

tään 9.–10.11. peliaiheinen tapahtumaviikonloppu Pongista
pleikkaan -näyttelyn yhteyteen.
Näyttely kertoo sähköisen
pelaamisen historiasta ja tarjoaa pelinostalgiaa viime vuosisadalta. Tapahtumaviikonloppuna
on mahdollista pelata näyttelyn
arcade-pelikoneiden lisäksi aitoja 1980- ja 90-lukujen klas-

MUSKARIT
Kuva: ©Vantaan Suzukisoittajat
Pihlajamäen kirkolla ja Pihlajistossa
maanantaisin, tiedustelut ryhmien vetäjä Suvi Gräsbeck, p. 050 307 6425.
KIRKONKUORO
kirkolla keskiviikkoisin klo 18.30,
tietoja toiminnasta antaa kuoron
Vantaan Suzukisoittajat
johtaja Timo Olli, 09 2340 4492.
konsertoi Pihlajamäen
MUSIIKKIA kiRKOSSA
kirkossa 8.12.
SEURAAVASTI:
• Virsi-ilta su 1.9. klo 16, Timo Olli
• Laulumiesten seniorikuoro Urisevat ukot su 20.10. klo 16
• Laulukonsertti ke 23.10. lo 12, Heli Närhi ja Kari-Kyösti Silvennoinen
• Urku-ilta su 24.11. klo 16, Timo Olli
• Sibelius-konsertti su 8.12. klo 16, Vantaan Suzukisoittajat
• Joulukonsertti su 22.12. klo 16, Jyrki Niskanen ja Sirkka Kuula

sikoita sekä osallistua koko perheen voimin videotyöpajoihin
ipadeillä.
Kokeiltavat retropelikoneet ovat Phoenix (1980), Hyper Olymic (1983), Tetris (1986),
Ivan "Ironman" Steward’s Super
Off Road (1989), Neo Geo Puzzle Bobble (1994) ja Sega Rally (1994). Lisäksi kokeiltavana
myös Commodore 64, Amiga

1200 ja 8–bittinen Nintendo.
Lapsille järjestetään videotyöpaja, jossa voi kuvata ja tehdä oman peliaiheisen videon.
Tekniikan museo opastaa, miten
videon voi luoda ipadin imovie–
ohjelmalla joko omalla tai museolta työpajan ajaksi lainatulla ipadilla.
Tapahtumaan museon sisäänpääsymaksu 6 e/ 2 e/ 1 e/ 0 e.

Pöytälätkän SM-kisat
Pihliksessä tammikuussa 2014
Tuliko nappulana pelattua pöytälätkää isää tai veljeä vastaan?
Oletko kaveriporukkasi pöytälätkäkuningas tai kikkaekspertti?
Nyt silmät hörölle ja kädet vivuille, sillä vuodenvaihteen jälkeen 25.–26.1.2014 Pihlajamässä Helsingin Uudella yhteiskouSuomen Pöytäjääkiekkoliitto ry
http://poytajaakiekko.fi
lulla pelataan pöytäjääkiekon
Superliiga:
SM-kisat.
paikallisliiga Helsingissä
Mitaleista taistellaan avoimen
http://poly.poytajaakiekko.com
sarjan lisäksi myös ainakin naisten, veteraanien, junnujen, nappuloiden sekä tulokkaiden sarjoissa. On siis aika laittaa kikat kuntoon ja aloittaa harjoittelu kaverin
kanssa jo nyt: arvostettu tulokkaiden SM-kulta voi roikkua kohta
juuri sinun kaulassasi!
Suomen pöytäjääkiekkoliitto ry järjestää vuosittain 6–7 turnausta eri puolilla Suomea. Kansainvälistä tunnelmaa ja kovan luokan
pöytälätkää pääsee seuraamaan lauantana 19.10. Helsinki Openissa,
joka kisataan Helsingin Olympiastadionin monitoimitilassa. Osallistuakin saa, ja paras tulokas palkitaan.
Näiden lisäksi Helsingissä, Turun seudulla sekä Oulussa on paikallisliigat, joissa mitellään rennosti pienemmällä porukalla hieman
useammin. Paikallisliigat ovat tulokkaalle ylivoimaisesti parasta harjoitusta, sillä jo muutamalla käynnillä ja niissä saaduilla vinkeillä
mennään helposti ohi kavereista.
Kuva: Vesa Koskela

VARHAISKASVATUSALUEEN
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Vesa Huotelin, puheenjohtaja, Suomen pöytäjääkiekkoliitto ry

Ralli loves Pihlis!!!
Terassilla Grilli kuumana veloituksetta
sekä Trubaduuri Seppo Luusalo.
Illalla Estraadille saapuu Pihliksen
oman pojan Samulin luotsaama
HERTZIKA GTYPSIES.
Tarjouksia Pihlispäivän kunniaksi!!
Tervetuloa!!
Meripihkatie 1-3,
00710 Helsinki
P. 045 1306 200
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Syksyä odotellessa

Vesa Koskela

KAUNIS kesä alkaa olla takana päin ja syksy tekee tuloaan.
Olemme saaneet nauttia harvinaisen aurinkoisista kesäpäivistä. Toivottavasti kaikilla on ollut mahdollisuus rentoutua ja
ladata akkuja tulevia aikoja varten
Pihlajamäki aloittaa syyskauden yhteisellä tapahtumalla
14.9., kun vietämme oman kaupunginosamme festareita, We
love Pihlis -päivää. Tämä on jatkoa viime vuoden I love Pihlis -päivälle.
Yhteiseen hiileen puhaltaminen on tärkeää ja yhteisillä tapahtumilla voimme vahvistaa yhteenkuuluvuutta. Meidän
kotimme on Pihlajamäessä ja Pihlajamäki-seuran yhtenä tärkeänä tehtävänä on pitää huolta omasta kaupunginosastamme.
Seura haluaa olla mukana pihlisläisten arjessa.
Varmasti kaikki haluavat asua siistissä, rauhallisessa ja viihtyisässä paikassa. Pidetään yhdessä huoli siitä, että meidän ympäristömme on miellyttävä. Se vaatii paljon työtä, eikä kaikki
ole koskaan valmista, mutta aina mennään parempaan suuntaan. Yhteishenki Pihlajamäessä on hyvä. Toimijoita – yrityksiä, yhteisöjä ja ihmisiä – on paljon, mutta totta tosiaan kun
Pihlispäivää on järjestelty, niin on ollut erityisen mukava todeta, että yhteishenkeä löytyy. Pihlajamäki–seuran puolesta
We love Pihlis -päivää on koordinoinut Päivi Seikkula.
Seura tarvitsee aktiivisia ihmisiä toimintaansa mukaan.
Kaikki vapaaehtoistoiminta tarvitsee. Toivomme sydämestämme, että myös Pihliksestä löytyy entistä enemmän porukkaa, joka haluaa tulla mukaan ajamaan asuinalueemme
etuja. Kaupunginosayhdistysten toiminta on hyvin pitkälle
edunvalvontaa, joskin käytännön asiat ovat joka päivä hyvin
näkyvästi esillä.
Lähiympäristössämme toimii paljon erilaisia yhdistyksiä, se
on hienoa. Kaikki ovat tärkeitä. Henkilökohtaisesti tutustuin
itse yhteen sellaiseen äskettäin, kun käväisin Malmin lentokentän synttäripäivillä. Itse olen sitä mieltä, että pitkään Helsingissä asuneet ovat tottuneet Malmin lentokenttään ja olisi
aika surullista, jos sitä ei siinä olisi!
Hyvää alkavaa syksyä kaikille
pihlisläisille!
Ulla Artte,
Pihlajamäki–seuran
puheenjohtaja
ulla.artte@welho.com
044 7228 236

Kun varaat aikasi la 14.9, niin saat
synttäritarjouksena kiinteyttävän
Time interceptor kasvohoidon

-25%!
Edullisia tuotetarjouksia
mm.Bernard Cassiere puhdistusgeeli
eur (norm. 34 eur).

Ylipormestarin asukasilta Malmilla
to 19.9.2013 klo 18.30–
Malmitalo, Ala–Malmin tori 1
Ylipormestari Jussi Pajunen saapuu Malmitaloon vastaamaan malmilaisia askarruttaviin kysymyksiin, jotka koskevat Malmin alueen ajankohtaisia asioita ja tulevaisuutta. Mukana on myös asiantuntijoita eri hallinnonaloilta. Tervetuloa!
Järj. Helsingin kaupunki ja Malmi–Seura
Kuva Vesa Koskela

Puheenjohtajan
palsta

Rakennusviraston
kuulumiset
Helsingin kaupungin lähiörahastosta on saatu rahoitus
kahteen Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan aluesuunnitelmassa esitettyyn kunnostushankkeeseen: Leikkipuisto
Salpausselän piha-alueen peruskorjaukseen sekä Johtokivenkujan ja Hattelmalantieltä Savelanpuistoon johtavien
portaiden uusimiseen. Hankkeiden suunnittelu käynnistetään syksyn aikana.
Aluesuunnittelija Virpi Vertaisen ollessa tehtävävaihdossa uutena viheralueista vas-

taavana aluesuunnittelijana
on aloittanut 19.8. Eeva Rapola p. 09 310 39542. Katualueiden kysymyksiin vastaa edelleen suunnitteluinsinööri Anni
Tirri p. 09 310 38335 ja luonnonhoidosta vastaa suunnitteluvastaava Tiina Saukkonen p.
09 310 38508.
Sähköpostit osoitteella etunimi.sukunimi@hel.fi.
Muistathan asiakaspalvelumme palautepalvelun? Osoitteessa www.hkr.hel.fi/yhteys tai
p. 09 310 39000. Voit ilmoittaa
kuopan tiessä tai ehdottaa jo-

Viikin kirjaston tietotorilla tai Pihlajamäen
lähiöasemalla voi tutustua
Pihlajamäen, Pihlajiston ja
Viikinmäen aluesuunnitelmaan 2013–2022.

tain ihan muuta.
Pihlajamäen, Pihlajiston ja
Savelan aluesuunnitelmaan
voit tutustua Pihlajamäen lähiöasemalla, Viikin kirjastossa
tai osoitteessa www.hkr.hel.fi/
aluesuunnitelmat.
Anni Tirri
Suunnitteluinsinööri

Poimintoja
Viikin kirjaston
syksystä
NOVELLIKOUKKU

keskiviikkoisin 28.8., 25.9., 30.10.,
27.11. ja 18.12. klo 18–20.
MILLAISTA ON KÄÄNTÄJÄN TYÖ? – Helene Bützow ker-

too työstään 2.9. klo 15–16.
SATUTUOKIOT

4.9.–14.12. keskiviikkoisin klo
10.
LUKUPIIRI 11.9. alkaen kerran kuussa keskiviikkoisin klo
17–19. Syksyn muut kokoontumispäivämäärät ja luettavat kirjat sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa.
WE LOVE PIHLIS -PÄIVÄ

Pihlajamäen ostarilla 14.9. Kirjasto on mukana Kirjastofillarin ja telttakatoksen kanssa klo
11–15.
MITÄ ON HYVÄ UNI?

17.9. klo 18. Uniterapeutti Susan Pihl luennoi. Tilaisuuden
järjestää SPR.
KANSALLINEN PELIPÄIVÄ

4.–10.11. Viikon aikana kirjastossa pelataan konsoli- ja lautapelejä.

Aarnivalkeat ry täytti 50 vuotta
Aarnivalkeat ry täytti
tänä vuonna 50 vuotta.
Pihlajamäen, Pihlajiston ja Jakomäen oma
lippukunta juhli syntymäpäiviään Partiosaaressa, Vasikkaluodolla
31.7.–4.8. järjestämällä 50-vuotisjuhlaleirin.
Leirillä oli mukana
noin 60 henkeä.

ja nykyiset lippukuntalaiset esittivät parhaita partiokokemuksiaan. Iltanuotiolla tutustuttiin 1980–luvulta alkaneeseen
kansainväliseen leiritoimintaan
mamma-vartion johdolla eri-

laisin kilpailuin, leikein, lauluin
ja huudoin, jotka toivat noin 15
mennyttä partiomatkaa nykyisten lippukuntalaisten ulottuville.
Seuraava ulkomaanmatka lienee Japanin maailmanjamboree

SYNTYMÄPÄIVÄJUHLIIN oli

lauantaiksi kutsuttu mukaan
vanhempia, entisiä lippukunta–
aktiiveja ja sidosryhmiä. Juhlassa entiset aktiivit leikittivät eri
vuosikymmenten lempileikkejä

Illi, Aarni, Paavo ja Visa treenamaassa: syttyykö?

v.2015 – siihen alamme nyt valmistautua.
Leirin muun ohjelman teemoina olivat rakentelu, partiotaidot,
vesiohjelma ja kansainvälisyys.
Yhtenä kohokohdista ammuttiin jousilla tarkkuusammuntaa.
Uinti lämpimässä merivedessä
ja moottoriveneen ohjausharjoitukset innostivat ja kiinnostivat
myös. Pysy kuulolla www.aarnivalkeatry.blogspot.com!
EHDIT hyvin vielä mukaansyksyn partiotoimintaan. Tulkaa
mukaan, erityisesti 1–4-luokkalaiset tytöt. Ota yhteyttä mirri.soderqvist@welho.com, p.
050 64 342. Tule juttelemaan
We love Pihlis -tapahtumassa!
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Kauneushoitola

Tuulikki
Sky-kosmetologi
Tuija Hasu
PIHLAJAMÄEN OSTOSKESKUS
Puh. 09-3743584
www.kauneushoitolatuulikki.ﬁ

Leijonat 50 vuotta ensi vuoden maaliskuussa
Nuoren Pihlajamäen asukkaat ryhtyivät puoli
vuosisataa sitten innolla kehittämään lähiötään.
Näin tehtiin myös yhteisöjen piirissä.
PIHLAJAMÄEN leijonaklubi, jo- simmäisenä vuotenaan nauhuka täyttää 50 vuotta ensi vuo- rin sokealle 13–vuotiaalle poden maaliskuussa, lahjoitti en- jalle ja alkoi toteuttaa hanket-

SALAATTI/
PATONKIPISTE
PIHLAJAMÄESSÄ
OSTARIN KULMALLA,
RAPAKIVENTIE 2

Avaamme ark. klo 6.00
toimitus/nouto MaTaPuPu alueella
Hoidamme myös kokoustarjoilut.
Myös Pitopalvelu
nina.haaksikari@pp.inet.ﬁ

040-508 1012

Leijonat antavat alueen neljälle koululle rahaa stipendejä varten.
Kuva Pihlajiston ala–asteen stipendinjaosta v. 2012.

ta rakentaa ostoskeskuksen luo
bussipysäkille teräksinen sadekatospaviljonki Pihlajamäen pienoismalleineen. Sieltä kaupunki
siirsi sen ensin toiseen paikkaan
ja myöhemmin purki sen. Paviljonkia ei enää ole, mutta pienoismalli on uusittu. Se sai ensin
pystysuorana oman aukion Meripihkatien varrella, josta se siirrettiin Pihlajamäen torille vaakasuorana.
KLUBI on toimintansa aikana keskittynyt erityisesti alueen
asukkaille annettuun tukeen.
Sen ohella on osallistuttu myös
kansallisiin ja kansainvälisiin tukitoimiin. Ehkä merkittävin tuensaajaryhmä ovat sokeat. Näkövammaisten ja kuurosokeiden
keräykset ovat esimerkkejä. Punainen Sulka ja Punainen Sydän
-keräykset olivat tuottoisia.

Opettajia on koulutettu vuosittain huumeiden vastaiseen
työhön ja koululaisille on jaettu
stipendejä. Partiotoimintaa on
tuettu. Aiemmin Pihlajamäessä
sijainneen vanhustentalon asukkaille järjestettiin klubin ladyjen
toimin viihdyttäviä iltapäivätilaisuuuksia ja vanhuksia on muistettu muutenkin eri tavoin.
Pihlajamäen asukkaille järjestettiin ensin vuosittain kahvikonserttien ja talvipäivien nimisinä suuren suosion saavuttaneita vuotuisia tilaisuuksia.
Myöhemmin siirryttiin karnevaaleihin ja lopulta toukokuussa
pidettäviin markkinoihin. Palmusunnuntain konserteista on tullut perinne.
Klubin presidentti sen juhlavuonna on Jukka Holopainen.
Teksti: Eero Helkkula
Kuva: Jorma Purhonen
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Muisteluja 70–luvulta Pihlajamäen
ostoskeskuksesta ja sen liepeiltä
Kuva: Matti Saksanen

70-luvulla ostari
toimitti Pihlajamäessä
kaupallisten
toimintojen ohella
myös nuorisotilojen
virkaa.

rison isänmaallisuus lauluvalinnassa!
Rapakivenkujalla tavattiin poliisit ensimmäisen kerran. Nuoria
kehotettiin hajaantumaan, mutta sitä ei tehty, vaan matkaa jatkettiin kiellosta huolimatta Maasälväntielle. Maasälväntie 16:n
pihalla laulettiin Maamme Laulu ja huudettiin jälleen tiloja. Pihalta poistuttaessa ilmestyi virkavalta jälleen paikalle ja kehotti nuoria hajaantumaan.
Joukko vaelsi takaisin ostoskeskukselle, jonne oli tarkoitus
jäädä rauhallisesti istumaan. Istua ei ehditty kauaakaan, kun
paikalle tuli neljä poliisiautoa.
Poliisit kehottivat jälleen hajaantumaan. Kun joku yritti selittää virkavallalle, että kaikki oli

E

lannon kahvila Kivitasku oli tietysti suosittu kokoontumispaikka,
nakkikioskilta haettiin
yöevästä, mutta vapaammin
kokoonnuttiin ostarin takana
olevassa kellarin sisäänkäynnissä, Kuopassa tai Undergroundissa, joka antoi edes pientä
sateensuojaa. Kauniilla ilmalla
noustiin ostarin kallioille, jotka
sitten myöhemmin valloitti Pihlajamäen kirkko.
Nuorisotilojen tarve sai aikaan ehkä koko Pihlajamäen
historian suurimman tapahtuman, kun nuoriso vaati tiloja itselleen. Tässä on taustalla nähtävissä eurooppalainen kulttuuriradikalismi, Pariisin ja Vanhan tapahtumineen. Kulttuurin
matka keskustasta meille lähiöön kesti kaksi vuotta. Mielenosoitus ei ollut turha: Pihlajamäen nuoriso sai talonsa – odotus kesti 22 vuotta.

Ostarin paalupaikalla Essi, Pitkä–Matti, Unski, Saukki, Harri ja Pekka.

– Pitkä tukka oli todella joillekin liikaa ja uutta, sillä Liusketie 6:n jengin pojille, joilla jokaisella oli pitkät hiukset, huudettiin: menkää parturiin, kun kuljettiin Kivitaskun edessä olevan
penkin ohi tai tultiin kaupungista ja bussista ulos ostarin kohdalla. Ostarillahan vietti aikaansa erilaiset jengit.
– Pitkä tukka oli suuri paheksunnan aihe 60–70-luvulla, ja
vielä 80-luvulla. Myös hyvä syy
vetää turpiin.

KIVITASKU oli kokoontumispaikan lisäksi monelle myös ensi kosketus kahvila- ja ravinto- NUORISOLLE tiloja -mielenlamaailmaan. Nakkikioskin suo- osoituksesta oli aikaa, ehkä vuosikki oli tuohon aikaan porilainen. si, ehkä enemmän. Joka tapaukKaikki ei kuitenkaan aina sujunut sessa kirjaston alakerrassa (pääongelmitta.
sy toista kautta) oli ollut tietyl– Kivitaskussa oli tajuttoman lä porukalla tila käytössä, omilmakoisat, paksut ja hyvät pirte- la rahoilla vuokrattuna Ehkä oli
löt ja jotkut söivät siellä elämän- vieläkin. Samassa ”uudessa ostasä ensimmäiset ranskalaiset pe- rissa” toimi myös K-kauppa Roirunat.
la, joka oli muuttanut isompiin
– Kivitaskussa koin kulinaarisen tiloihin ostarin vanhalta puolelelämyksen. Söin elämäni ensim- ta. Laulajatähti Seija Simola oli
mäiset ranskalaiset.
kauppias Roi Lappalaiselle jo– ”Yhdellä limulla ei sitten ko- tain sukua.
ko joukko istu täällä koko iltaa.”
No, mentiinpä näinä aikoina
– Tultiin Bridin kanssa noihin lauantaina puolen päivän jälaikoihin myöhään stadista jos- keen Roilaan. Meitä oli kai koltain (limu-)diskosta, astuttiin me, tukat hulmusivat olkapäildösästä ja tsiikattiin, että nak- lä, myöhemmin tämän näköisiä
kis oli katollaan, ei siis yöpalaa tyyppejä nimitettiin ”hämyiksi”.
tänään. Ihmeteltiin kaksistaan Tupakat olivat ehkä lopussa, tai
tilannetta ja jostain siihen put- sitten piti saada Leijona-pastilkahti poliisi joka rupesi karju- leja tai jotakin. Siellä jossain hylmaan, siis sananmukaisesti kar- lyjen välissä tuli vastaan kaupjumaan, että HAJAANTUKAA! pias ja huusi naama punaisena:
Lähdettiin Bridin kanssa kuiten- ”Miten te kehtaatte tulla tänkin samaa matkaa kohti Maasäl- ne?” Poistuimme siis kaupasta
väntietä.
vähin äänin ilman ostoja. Myö– Tää ”hajaantukaa” oli aina hemmin selvisi, että kauppaan
poliiseilla, kun paikalle sattuivat. oli edellisenä yönä murtauduttu. Ja kukapa muukaan olisi oiva syyllinen kuin hämyn näköiPitkä tukka herätti
nen asiakas?
tunteita
Ostarin jengin vaiheisiin liittyy
– Tuohon aikaan pitkät tukat he- olennaisesti ostarin kaltsit. Sinne
rättivät tunteita eikä ostarin porukat lähti viettämään kesää
jengikään ollut mitenkään yh- ostarirakennuksen urbaaneista
tunnelmista. Niille, jotka ikäntenäinen.
– Kivitaskun edessä oli mitä sä puolesta eivät olleet vielä kemainioin paikka tarkkailla tilan- sätyökypsiä ja joita ei roudattu
netta ja huudella mietelauseita 31.5. koko kesäksi böndelle, ostarin kaltsit olivat mitä luontevin
bussista poistuville.

paikka tavata kavereita. Ainakin
Maasälväntie 10:ssä koko piha
tyhjeni minua lukuunottamatta
kolmeksi kuukaudeksi.
Ostarin takana oli vielä jäljellä puutalo, jossa asui vanhoja
pihlajamäkeläisiä. Näistä Matti kerran kysyi, että missä se on
se ”bönde” kun kaikki menee sinne kesäksi.

Teksti:
Irma Taivainen, Pentti Sadeoja, Antti Kankkunen, Pekka
Siro ja Matti Saksanen
Koonnut:
Matti Saksanen

Erilaisia naisia!
Sanotaan että seurakunta on naisten valtakunta. Tottahan se on; valtaosa kirkolla
tai seurakuntakodilla kulkevista on paljon kauniimpia kuin me miehet. Mutta on
poikkeuksiakin, Ostarin Onnin kävijöistä miehiä on valtaosa ja ruoka-aikaan on tullut
mukaan yhä enemmän komeita miehiä. Lisäksi Raamatun kertomuksissa puhutaan
enemmän miehistä kuin naisista. Tänä syksynä Raamatun naisista puhutaan kirkolla
vähän enemmän, kun lokakuussa on kolmen illan luentosarja. Nähdään silloin tai
muulloin kirkolla tai kylällä, katso alta missä siihen on mahdollisuuksia!
Siunattua syksyä
Jukka Holopainen ja kirkon väki

"Nuorisolle tiloja!"
Kokoontumispaikat olivat siis
harvassa. Se ja nuorison suuri
määrä saivat aikaan sitten marraskuun lopussa 1970 nuorten
mielenosoituksen nuorisotilojen puolesta.
Nuorisotiloja ei Pihliksessä ollut, Apteekin kulmalta pääsi portaat alas johonkin kellaritilaan,
joka oli jonkun aikaa käytössä.
Uudella puolella oli sitten myöhemmin myös joku kellari, jota
käytettiin.
Apteekin kellaritilaa en muista, mutta uuden puolen tilassa
kävin pari kertaa. Pääosin siellä
oli Maasälväntie 5–9:n kundeja,
joilla oli myös soittokamat siellä.
Minulla on se muistikuva, että
5–9:n vanhemmat kundit olivat
mielenosoituksen isiä ja eturivissä kulkijoita. Missään tapauksessa me 1955 syntyneet tai nuoremmat emme olleet vastuutehtävissä v. 1970.
TB on tietoni mukaan ollut
Ollin kanssa joukon kärjessä, joten olisiko TB:llä ollut osaa asiaan. Ollin tamburiinilla TB löi
tahtia huutoihin: ”Nuorisolle tiloja!” Tamburiini jäi sitten sinne poliisiasemalle, johon TB mm.
joutui.
Satapäinen nuorisojoukko
marssi ympäri Pihlistä laulaen ja
huutaen mm: ”Talvi tulee, karhut
menee koloihinsa, mihin nuoret?”
Pihlajamäki-lehdessä oli aikoinaan ansiokas raportti tapahtumasta nimellä Mielenosoitus nuorisotilojen puolesta. Sen
oli kirjoittanut nimimerkki ”Yksi mukana ollut” ( Pena ). Ohessa otteita jutusta, huomaa nuo-

jo ohi, niin häntä ei kuunneltu
ollenkaan, vaan kysyttiin: ”Onko papereita?” ”Jaa, että ei ole.
Autoon.” Suunnilleen tähän tyyliin lähti kymmenkunta ja muu
joukko lähti sitten tunnin parin
jälkeen Malmin asemalle hakemaan kavereitaan takaisin. Poliisit olivat Malmilla olleet sitä
mieltä, että oikealla asialla oltiin, mutta menettely ei ollut oikea. Loppujen lopuksi poliisit olivat hyvin ystävällisiä ja antoivat
neuvoja, kuinka mielenosoitus
sääntöjen mukaan pidetään.

Raamatun naisia, Riitta Keskimäen (Kan-

san Raamattuseurasta) opetusta Raamatun naisista kolmena torstaina klo 18–20:
Ɣ To 17.10. Haavoitettu Hanna.
Ɣ To 24.10. Vanhan testamentin tuhkimotarina (Ester)
Ɣ To 31.10. Juutalaisen Mirjamin tie kristityksi Mariaksi.
Säännöllinen viikko-ohjelma on luettavissa
syksyn kausiohjelmasta, kuukauden alussa
Kirkko- ja kaupunki -lehdestä ja internetissä osoitteessa www.helsinginseurakunnat.¿/malmi .

Pihlajamäen kirkon messut
su klo 10
(messun jälkeen kirkkokahvit),

syksyn messuissa mm.
15.9. Kansan Raamattuseuran kirkkopyhä, saarnaa Jorma Kalajoki
22.9. Messu vain Malmin kirkossa klo 10.
Piispantarkastus! Messuun bussikuljetus klo 9.20 Pihlajistosta ja
9.30 kirkolta. Paluukyyti kirkkokahvien jälkeen.
29.9. Vanhusten kirkkopyhä, messun
jälkeen ruokailu ym.
13.10. Herättäjäyhdistyksen kirkkopyhä,
Veisuuveljet, kirkkokahvit ja seurat
27.10. Monikulttuurinen kirkkopyhä.
2.11. klo 16 (huom. aika!) Pyhäinpäivän
messu, vainajien muistaminen.
17.11. Soppakirkko, mukana Pihlajamäki
Lions -miehet.
1.12. Adventin perhemessu, Cantores
minores -muskarit, tarjoilua

Syksyn musiikkitilaisuuksia
su klo 16:
20.10. Konsertti, Laulumiesten seniorikuoro ”Urisevat ukot”
24.11. Urkuilta, Timo Olli, urut
22.12. Jyrki Niskasen joulukonsertti
We love Pihlis -päivä Pihlajamäen ostarilla la 14.9. klo 11–15, seurakunta mukana
omalla pöydällään.
Koko perheen Enkelikekkerit su 6.10.
klo 15, Toiminnallinen iltapäivä, lauluhetki,
ilm. ateriaa varten kirkolle viim. 1.10. p. 09
2340 4427
Uhmaikäilta ke 13.11. klo 18–20 kaksivuotiaiden vanhemmille, lastenhoito järjestetty.
Myyjäiset kirkolla la 23.11. klo 11–13
Naisten iltapäivä la 30.11. klo 12–16. Asiaa hyvinvoinnista yms. Ruokailua varten
ilm. kirkolle viim. 23.11. p. 09 2340 4427.
Kirkollisten toimitusten ja tilojen varaukset
tehdään Malmin seurakunnan kirkkoherranvirastosta, puh. (09) 2340 4402 maanantaista perjantaihin klo 9–15, keskiviikkoisin lisäksi klo 16–17
Pihlajamäen kirkon, Pihlajiston seurakuntakodin ja Malmin seurakunnan muusta
toiminnasta saa tietoa ilmoituksista paikallislehdissä, Kirkko ja kaupunki -lehdestä,
ilmoitustauluilta ja internetistä osoitteesta
www.helsinginseurakunnat.¿/malmi .
Seurakunnan nuorten toiminnasta omat
sivut www.talolla.¿ .

Pihlajamäen seurakuntapiirin työntekijät
Papit
Jukka Holopainen, 09 2340 4456,
050 444 4376
Sari Hakuri, 09 2340 4455
Paula Närhi, 09 2340 4477
kanttori Timo Olli, 09 2340 4492
Diakoniatyöntekijät
Ɣ Merja Korpela, 09 2340 4531
Ajanvarausaika ke klo 10–11,
p. 09 2340 4487 (Pihlajamäki)

Ɣ Helena Pietinen, 09 2340 4530
Ajanvarausaika ke klo 10–11,
p. 09 2340 4480 (Pihlajisto)
Lapsi- ja nuorisotyö
lastenohjaaja Mervi Öhman,
09 2340 4581
nuorisotyö, pastori Heidi Tikka,
09 2340 4479
varhaisnuorisotyö, Riitta Koivisto,
09 2340 4545

Työtekijöiden sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl.¿

Pihlajamäen kirkko
Liusketie 1,
00710 Helsinki
09 2340 4427
Pihlajiston seurakuntakoti
Tiirismaantie 4,
00710 Helsinki
09 2340 4437
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Malmin lentoasema täytti 75 vuotta
A
Kuva: Raine Haikarainen

suin Pihjalamäessä
70-luvulla ja muistan
usein katselleeni Rapakiventien ja Kehätien yllä lentäviä pienkoneita, josta olivat joko tulossa tai menossa Malmin
lentokentälle. Noista ajoista
koneiden käyttämät lentoreitit
ovat muuttuneet ja koneet eivät enää lennä suoraan Pihlajamäen ylitse. Malmin lentokenttä on edelleen paikallaan ja toiminta vilkasta. Tulevaisuuteen
liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä.
Jos pitäisi tehdä kansainvälinen kysely tunnetuimmasta paikasta Pohjois-Helsingissä, epäilen, että vahvaksi ehdokkaaksi
nousisi Helsinki-Malmin lentoasema. Vuosikymmenten aikana täkäläiset asukkaat ovat siinä
määrin tottuneet taivaalta kuuluviin pienkoneiden äänin, että lentoaseman ainutlaatuisuus
unohtuu helposti. Tänä vuonna
75 vuotta täyttänyt lentoasema on poikkeuksellinen merkittävä ilmailuhistoriallinen kohde
ja samalla tärkeä koulutuskeskus.

lulentoja ja niistä suurin osa
ammattilentäjien koulutusta.
Monikaan ei tiedä, että tänä
päivänä käytännössä jokainen
uusi liikennelentäjä aloittaa
lento-opinnot Malmilla. Osa
jatkaa ammattilentäjän opinnot
loppuun asti. Kun seuraavan
kerran näette taivalla lentävän
pienkoneen, siellä saattaakin olla tuleva liikennelentäjä harjoittelemassa ammattinsa perustaitoja. Heidän joukossaan on
yhä enemmän myös ulkomaisia
opiskelijoita.
Koulutuspaikkana Malmilla onkin monia etuja. Lento-oppilas harjaantuu alusta lähtien
lentämään vilkkaassa ilmatilassa. Kansainvälinen ilmailuradioliikennekin tulee väistämättä tu-

Malmi on lentäjien
perus- ja korkeakoulu
Laskeutumisissa mitattuna Malmin lentoasema on toiseksi
vilkkain Vantaan jälkeen. Noin
80 % kaikista lennoista on kou-

tuksi. Opettajina toimiville liikennelentäjille Malmin sijainti lähellä Helsinki-Vantaata on monella tavoin etu. Malmille on voitu
keskittää lentokoneiden huoltosekä korjaustoimintaa, samoin
kuin viranomaistoimintaa. Kaikki nämä ovat toimivan ilmailun
kannalta tärkeitä asioita.
Moni ei myöskään tiedä – ei
aina Helsingin kaupungin viralliset matkaopasjulkaisutkaan –
että Malmi on ns. kansainvälinen lentoasema.
”Peltilintujen” havaitsijoiden
lisäksi Malmi on suosittu lintuharrastajien paikka. Suurena aidattuna nurmialueena kiitoteiden laidat tarjoavat pesimäpaikat monille pääkaupunkiseudulla harvinaisille lajeille.

Pihlajamäen apteekki on perustettu 6.9.1963.
Juhlimme 50-vuotis päiväämme työn merkeissä.

Tervetuloa kakkukahville 6.9.2013 klo 10 - 16
Tarjouksia 6.9.2013 alkaen ja koko seuraavan viikon !
6.9. Minisun
20 mcg
D-vitamiini
100 tabl. (11,68)

7.-14.9. D-max 365 kampanja-ale

8,Magnecit
magnesiumsitraatti
60 tabl
(9,96)

12.9.
Nutridrink
Protein
täydennysravintovalmiste
maistatus
klo 10 - 13

8,Minisun
multivitamin
pure 100 purutabl.
(13,31)

Maitohappobakteeri
ratiopharm 30 kaps
(8,88)

7,Nutridrink Protein
täydennysravintovalmiste
4x200ml (12,24)

10,10,Pihlajamäen Apteekki
Tervetuloa!

Meripihkatie 3, Pihlajamäki, Puh. 387 6787 Fax 374 5174
www.pihlajamaenapteekki.ﬁ

Jälkipelinrakentaja
S olainen
Kuva: Sulo Sav

Arvokas
kulttuurikohde

Mikä muu tekee Malmista niin
ainutlaatuisen? Yksi tekijä on
lentokentän säilyminen varsin
alkuperäisenä. Suurin osa varhaisen liikenneilmailun vanhoista kentistä on joko kokonaan hävinnyt tai sitten ne
ovat laajentuneet nykyaikaisiksi suihkukonekentiksi. Malmin
lentoasema on sen sijaan säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä ja mittasuhteensa. Malmia
vastaavia 30-luvun suurlentokenttiä ei maailmassa olekaan enää montaa jäljellä. Tästä syystä mm. kansainvälinen
World Monuments Fund on
valinnut Malmin lentoaseman
peräti kaksi kertaa ylläpitämälleen maailman sadan uhanalaisimman kulttuurikohteen listalle. Samoin Malmi on terminaaleineen ja kiitoteineen merkitty
vuonna 2009 kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kansalliseksi
rakennuskohteeksi.
Elokuun puolessa välissä
kenttä juhli 75 ikävuottaan historiansa ensimmäisellä Fly In
-tapahtumalla. Lentäjiä kokoontui Malmille eri puolilta Suomea
ja yleisöllä oli vapaa pääsy tutustumaan normaalisti suljetulle kenttäalueelle.

Kaupunki haluaisi
lopettaa toiminnan
Kaikki olisikin hyvin, jos historiallinen lentoasema saisi arvoisensa kohtelun ja sen merkitys
suomalaisen ilmailun, kulttuurin ja historian kiehtovana paikana tunnustettaisiin avoimesti. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Yhä edelleen ovat voimassa
tietyt 2000-luvun alussa tehdyt
hallinnolliset päätökset, joiden
perusteella Helsingin kaupunki haluaa lopettaa lentoaseman toiminnan ja ottaa alueen
asuntorakentamisen käyttöön.
Viimeisessä maankäyttösuunnitelmassa parin vuoden takaa
todetaan yksiviivaisesti, että
”Malmin lentokenttä vapautuu
asuntorakentamiseen vuoden
2020 jälkeen”.
On todennäköistä, että kaupungin virkamiehet ja päättäjät yrittävät saada valmisteilla
olevaan uuteen Helsingin yleiskaavaan muutoksen, jolla kenttä
otetaan asuntokäyttöön. Eräät
johtavat poliitikot ovatkin väläytellet kenttäalueelle jopa
10 000–20 000 asunnon rakentamista. Tehdyissä kyselytutkimuksissa (mm. Suomen Gallup
2011) selkeä enemmistö helsinkiläisistä kannattaa kuitenkin
Malmin lentoaseman säilyttämistä alkuperäiskäytössä. Lähivuodet tulevat näyttämään, näkyykö tämä kannatus myös virkamiesten valmisteluissa ja poliittisessa päätöksenteossa.
Raine Haikarainen
puheenjohtaja
Malmin lentoaseman ystävät ry.
Lisätietoja lentoaseman historiasta ja
toiminnasta voi lukea sivulta
www.pelastamalmi.org

Kiinan muurissakin on paljon portaita, mutta ne eivät
ole turistiaikana lumen ja jään peitossa. Niitä pitkin ei
myöskään kiiruhdeta kouluun tai bussipysäkille.

Seitsemänkymmentä
askelmaa
Helsingin Sanomien mielipidesivulla oli maaliskuun
alussa kirjoitus, jossa arvosteltiin Maasälvänpolun portaita vaarallisuudesta, huonosta talvihoidosta sekä suunnittelusta ja korjauksesta, joissa pääasia eli käyttäjät oli
unohdettu. Se sai lehden toimittajan käymään portailla
seuraavana päivänä. Portaat oli sattumalta ja pitkästä
aikaa juuri puhdistettu lumesta. Paikalle osui peräkkäin kaksi nuorta miestä, jotka todistivat, että heillä
ei ollut mitään ongelmia portaissa. He eivät kai arvanneet siten väheksyvänsä kaikkia niitä vanhuksia, pikku
koululaisia, kiireisiä bussille rientäjiä ja portaissa loukkaantuneita, joille paikka on totinen koettelemus. Näin
lehden lukijoille tuli väärä käsitys tilanteesta.
Viime vuonna kaupunki järjesti Pihlajamäessä turvallisuuskävelyn, jolla kartoitettiin alueen vaarallisia
paikkoja. Maasälvänpolun portaiden turvattomuus
tuotiin silloin jälleen kerran päättäjien tietoon, kun
niiden juurella pysähdyttiin Rapakiventiellä. Tämän
vuoden toukokuussa järjestettiin turvallisuuskävelyn
seurantakävely, jolla todettiin tehtyjä korjauksia ja parannuksia. Päädyttiin taas Rapakiventiellä portaiden
kohdalle. Niillehän ei vuoden kuluessa ollut mitään
tehty. Moni oli taas loukannut itsensä huonon hoidon
vuoksi. Ehdotus portaiden kiipeämisestä aiheutti ensin
hiljaisuuden. Sitten joukon iäkkäin asukas (83 vuotta)
kannatti innolla nousemista. Joku nuorempi ilmoitti,
ettei jaksa. Nuoret virkamiehet päättivät aikapulaan
vedoten oikaisusta vaakasuoraa Rapakiventietä pitkin nuorisotalolle. Minulle jäi vaikutelma, että pupu
meni pöksyyn. Olihan aikaa kävelyllä käytetty paljon
muuhun kuin turvallisuuskysymyksiin. Viisi minuuttia lisää ei olisi aikataulua kaatanut.
Kaikesta huolimatta kaupunki ei ole Maasälvänpolun
käyttäjiä kokonaan unohtanut. Portaan yläpään vaikeudet on käyty toteamassa. Liian jyrkkä luiska korvataan maaportailla, joissa aina muutaman askelman
jälkeen on loiva tasanne. Sulamisvedet johdetaan kourulla sivuun varsinaisista portaista. Talvihoitoon on
jälleen luvattu kiinnittää entistä enemmän huomiota.
Onkin syytä. Nykyistä tilannetta kuvaa se, että viime
talvena yleensä liian myöhään kylvetty hiekoitus pyörii
edelleen elokuussa laakereina jalkojen alla.
Aluesuunnitelmassa ei ole luvassa portaan peruskorjausta ainakaan kymmeneen vuoteen. Portaiden käyttäjät
ovat tuon ajan kuluttua kymmenen vuotta vanhempia.
Yhä useampi tulee siihen ikään, että voimat vähenevät.
Portaita voi korjata, jos on halua ja kykyä suunnitella
ne paremmiksi. Suunnittelu ainakin pitäisi aloittaa heti.
Vai onko niin, että epäkohtien korjauksien priorisointi
tarkoittaakin asukkaiden priorisointia?
Ettei tämä kirjoitus olisi pelkkää kritiikkiä, totean, että
Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan aluesuunnitelmassa
on esitetty paljon asukkaiden viihtyisyyttä ja elämää
parantavia asioita Osa niistä on jo toteutettukin. Siitä ansaitsevat kiitoksen suunnittelussa mukana olleet.
Sulo Savolainen
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Kuva: Mia Küttner

Malmi–Pihlajamäen LÄHIÖLIIKUNTA
Syyskausi 2013 (3.9. alkaen) Huom! Muutokset mahdollisia!
Elämyksiä,
yhteishenkeä,
kuntoilua, iloa
ja ystäviä!
Liikuntapassilla 20
e/kausi. Passin saa
käteisellä joko paikan
päältä vetäjältä
tai Lähiöasemalta
(Liusketie3, p. 3104 1010)

20.8.alkaen.

Maanantai

LUISTELU klo 15–15.45 alkeet

PETANKI klo 12–13 Maasälvän
leikkipuisto 30.9. asti
BOCCI klo 12.30–13.30 Pihlajamäen nuorisotalo 7.10.–9.12.
TASAPAINOJUMPPA klo 14.30–
15.20 Pihlajamäen kirkko 2.9.–
9.12.
VAUHTISÄHLY klo 19–20.30 aikuiset Hgin Uusi Yht. koulu 2.9.–
9.12. (ei 14.10., pulpetit salissa
12.9.–2.10.)

osaaville, yli 10 v. Malmin Jäähalli 1.10.–10.12. Opetellaan yhdessä perusluistelutaitoja, kuvioita ja temppuja.
KUNTOJUMPPA klo 19–20 Hgin
UYK 3.9.–10.12. (ei 15.10, 17.9.–
1.10. / yo.kirj. / pulpetit salissa)
KORISTYTÖT klo 19–21 lapset
10–14 v., monikultt. Ylä–Malmin
pk 3.9.–3.12. (Lisätietoja: Mohamed Daud p. 040-681 5817)

Tiistai
LISÄTIETOJA:
virka-aikaan maanantai–tiistai,
keskiviikko klo 10–12 19.8.
alkaen Mia p. 3107 1452,
050–588 1069,
mia.kuttner@hel.fi
Mia
Küttner

RAPAKUNTOJUMPPA klo 10–

10.50 Malmin palloiluhalli 3.9.–
10.12.
KIMPPAKÄVELY klo 10.30 (hidasvauhtinen omatoimiryhmä)
Pihlajamäen nuorisotalolta 3.9.
alk.
KUNTOSALISTARTTI klo 13–14
eläkeläiset Latokartanon Liikuntahalli 3.9.–10.12.

PALLOPOJAT1 klo 17.00–18.30

maahanmuutt. miehet Stadin lapset 10–14v., monikultt. Ylä–
ao / Malmi 4.9.–4.12. (Lisätieto- Malmin Perusk. 6.9.–29.11. (ei
ja: Said Aden p. 0400-857 570)
18.10., 1.11.) (Lisätietoja: Ahmednur Mohamed p. 040-963
1240)
Torstai
KUNTOSALI klo 9–10 eläkeläi- PALLOPOJAT2 klo 19.30–21
set Miljan palvelutalo 5.9.–12.12. lapset 14–18v., monikultt. HieKUNTOSALI klo 10–11 eläkeläi- takummun ala–aste 6.9.–29.11.
set Miljan palvelutalo 5.9.–12.12. (ei 18.10., 1.11.) (Lisätietoja: Mo(opastus 5.9., 3.10., 7.11. ja 5.12.) hamed Daud p. 040-681 5817)
KUNTOSALI klo 11–12 eläkeläi- KUNTOJALKIS klo 19–21 Moset Miljan palvelutalo 5.9.–12.12. nikultt. (nuoret ja aikuiset) PuKeskiviikko
KUNTOFUTIS klo 20–21 (nuoret kinmäen peruskoulu 6.9.–29.11.
KROPPAA KUNTOON klo 8.30– ja aikuiset) Pihlajiston ala–aste / (ei 18.10., 1.11.) (Lisätietoja: Said
9.20 eläkeläiset ym. Pihlajamäen L-ovi 5.9.–28.11. (ei 17.10.) (Li- Aden p. 0400-857 570)
sätietoja: A. Laouari p. 040-567 KUNTOFUTIS klo 19–21 Moninuta 4.9.–11.12.
kultt. (aikuiset) Stadin ao / MalVENY VETREÄX klo 9.20–9.50 7699)
mi 6.9.–29.11. (ei 18.10.,1.11.)
eläkeläiset ym. Pihlajamäen nu(Lisätietoja: Bujar p. 040-525
ta 4.9.–1112.
Perjantai
MAISEMAKÄVELY klo 10.30 TUOLIJUMPPA klo 10.30–11 7255)
Pihlajamäen Lähiöasemalta Pihlajamäen kirkko (alakautta
2.10.–>
sisään) 6.9.–13.12.
KUNTOLENTIS klo 19–21 aikuiset Asukastalo Kunto 4.9.–11.12.

Liikuntapaikkojen osoitteita:
Asukastalo Kunto, Leskirouva Freytaginkuja 10, puh. 050-569 7080
Hgin Uusi Yhteiskoulu, Lucina Hagmanintie 4, puh. 350 8040
Leikkipuisto Maasälpä, Maasälväntie 3, puh. 3105 7558
Malmin jäähalli, Talttakuja 6
Malmin palloiluhalli, Siemenkuja 3
Ylä-Malmin peruskoulu, Kirkonkyläntie 17
Miljan Palvelutalo, Latokartanontie 9, puh. 7251 5151
Oulunkylän tekojää, Käskynhaltijantie 11, puh. 3108 7887
Pihlajamäen kirkko, Liusketie 1, puh. 2340 4427
Pihlajamäen Lähiöasema, Liusketie 3 B, puh. 3104 1010
Pihlajamäen Nuorisotalo, Moreenitie 2, puh. 3108 9082
Pihlajiston ala-aste, Pihlajistontie 1, puh. 044-535 5657/iltavahti,
3107 2651/kouluisäntä
Pukinmäen peruskoulu, Kenttäkuja 12, puh. 3108 0748
Pukinmäen kirjasto, Kenttäkuja 12, puh. 3108 5072
Stadin ammattiopisto/Malmi, Vilppulantie14, puh. 3108 0055,
3108 1813, 050-4013 808
Syystien palvelukeskus, Takaniitynkuja 3, puh. 3102 4747
Viikin kirjasto, Viikin infokeskus, Viikinkaari 11, puh. 3108 5871

KUNTOJALKIS klo 19.30–21

Lisäksi!

Luistimia
retkiluistim,
monoja, su ia,
ja lumikenksia
kiä
lainataan
PUKINMÄE
N
KIRJASTOS
TA.

LIIKUNTAINFO
Pihlajamäen lähiöasema:
tiistai klo 10.45–11.30 10.9., 17.9., 15.10. ja 5.11.
KUUTAMOKÄVELYT
maanantai 21.10. klo 17.00, tiistai 19.11. klo 17.00 (noin
7 km): Lähtö/paluu:Tuomarinkylän kartanon sillan luota
/uimarannalta

Kävelysauvoja
lainataan
Viikin, Pukinmäen
ja Jakomäen
kirjastoista.

Lauantai
KUNTOFUTIS klo 18–19.30 monikultt. (nuoret ja aikuiset) Pukinmäen peruskoulu 7.9.–7.12.
(ei 19.10., 2.11.) (Lisätietoja: A.
Laouari p. 040-567 7699)

Lähiöliikuntaa muualla
– ja myös näihin voi mennä Pihlajamäki-Malmin
liikuntapassilla:
SYVÄN VEDEN VESIJUMPPA

• Jakomäen uimahalli (Somerikkopolku 6)
Keskiviikkoisin 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11. ja 4.12.2013
klo 19.00–19.40. Ei ennakkoilmoittautumista! Hinta: sisäänpääsymaksu + 2 e / kerta.
SENIORISÄPINÄT:

• Liikuntamylly (Myllypurontie 1)
Torstaisin 19.9.–5.12. klo 9.30–11.30. Hinta: sisäänpääsymaksu.
• Maunulan liikuntahalli (Maunulanmäki 3–5)
Perjantaisin 1.–22.11. klo 10.00–11.30, Hinta: sisäänpääsymaksu
tai lähiöliikuntapassi
LIIKUNTAHULINAT:

RETKILUISTELU
ma 11.11., 18.11. ja 25.11. klo 16.30–17.30
(jos jää on valmis, Oulunkylän tekojääradan jäätilanne,
puh. 3108 7887)

Aikuisten ja lasten yhteinen liikunnallinen aamupäivä
2–8-vuotiaille lapsille perheineen. Ei ennakkoilmoittautumista.
• Liikuntamylly (Myllypurontie 1)
Sunnuntaisin 6.10.–24.11. klo 9.00–10.45
• Maunulan liikuntahalli (Maunulanmäki 3–5)
Lauantaisin 2.–30.11. klo 9.00–10.30

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

Tilavaraukset ja lisätietoa
Lähiöaseman palveluista ma–pe
p. 09–3104 1010
Palvelu on maksutonta.
www.pihlajamaki.info/lahioasema

Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3, kirkon viereisen
kerrostalon alakerrassa

Viikko–
ohjelma
syksy 2013
MAANANTAI,

avoinna 10–16
• 10–15 Cafe Lähiö
• 10–11 Jälkiviisaat,
tule keskustelemaan
ajankohtaisista aiheista!
• 12–15 Sosiaaliohjaajat jalkautuvat (alk.
syyskuu), ei ajanvarausta
• 17.15–19.15 Pihliksen Laulu. Tervetuloa
laulamaan!
TIISTAI,
avoinna, 9–16
• 9–15 Cafe Lähiö
• 10–12 Englannin kielen keskusteluryhmä

• 12–15 Lasten ATK.
Tervetuoa myös tekemään läksyjä!
• 12–16 Monipuolista
askartelua, huovutusta, kankaanpainantaa,
askartelua. Materiaalimaksu. (Alkaa syyskuussa 2013).
KESKIVIIKKO,
avoinna 9–16
• 9–15 Cafe Lähiö
• 9.00 alkaen leivän-jako (saantivaraus)
• 12–13 Keskiviikon
kipinä. Esitelmiä, esityksiä – hyödyksi ja huviksi. Kellonaika voi hieman
vaihdella. Kustakin tilaisuudesta ilmoitetaan
erikseen lähiöaseman
ilmoitustauluilla ja –
facebook-sivuilla.
• 17–19 NA Pihlis
kokoontuu

Lähiöaseman
palvelut
Käytössäsi on kuusi monipuolisin ohjelmistoin (photoshop, indesign, piirtoalusta) varustettua tietokonetta korvakuulokkeineen, lisäksi joka päivä tietokoneen käytön
opetusta.
Rentoutua voit Shiatsu-hierontatuolissa tai niskahierontalaitteissa, joita meillä on kumpiakin kaksi
kappaletta.
Kopiointi- ja faksipalvelu pientä
maksua vastaan.
Asukkaiden käytössä on viisi ompelukonetta ja kaksi saumuria: ota omat langat mukaan ja tule ompelemaan. Tarvittaessa sinua
avustaa ompelija klo 9–15 syksyn
2013 aikana
Lähiöaseman voi varata ilta- ja
viikonloppukäyttöön esim. perhejuhliin tai vaikkapa taloyhtiön kokouksiin. Kysy vapaista ajoista ja tilavuokrista vahtimestareilta!
Lähiöaseman hankkeet “kotilähettiläät” ja “kylätalkkarit” tarjoavat lähialueiden ikäihmisille kevyttä siivous-, kaupassakäynti- ja ulkoiluapua sekä pienimuotoisia kodin korjaus- ja asennustöitä. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti
liikuntarajoitteisille, vähävaraisille
sekä kotihoidon ja toimeentulotuen asiakkaille.
Sosiaaliohjaajaa voit tulla tapaamaan ilman ajanvarausta maanantaisin klo 12–15. Tapaamisessa voit kartoittaa ja kysyä neuvoa
omaan toimeentuloon tai muuhun
pulmaan liittyvissä kysymyksissä.
Nintendo WII keilapeli ym. kuntoiluohjelmia ja karaokelaitteet.
Lähiöasemalla voit myös saada
kitaraopetusta ja harjoitella pianon soittoa. Ohjaajana toimii Samuli päivittäin klo 10–14.

Kotilähettiläät vasemmalta: Erja Virta, Kristiina Puusaar, Mia Laine, Sami Taipale ja Pertti Rasinkangas.
Kuvasta puuttuvat Kati Hietanen ja Liisa Mononen.

Lähiöasemalta läsnäoloa ja
apua arjen askareisiin
Yksinäisten ikäihmisten usein raskaidenkin elämänvaiheiden kuunteleminen on tärkeä osa
lähiöaseman kotilähettiläiden toimintaa. Toinen puoli tehtävistä koostuu siivoamisesta,
kaupassa käynneistä ja muista välttämättömistä askareista.
OSTOSKESKUSREISSULLA kohdattu iäkäs

miesasiakas kertoo kotilähettiläiden toiminnasta: heidän käyntinsä ovat hänen elämänsä suuria hetkiä – nämä tuokiot ovat auttaneet häntä säilyttämään ilon ja otteen ympäröivästä maailmasta. Vanhuspuolen sosiaaliohjaajan Anneli Stenberg-Latun mukaan myös vanhusten omaishoitajilta saatu
palaute on kiittävää ja kertoo kotilähettiläiden ansiokkaasta toiminnasta.

Kuva: Tuomas Koskivirta

Sosiaaliohjaaja
Miia Ali-Yrkkö aloitti
Pihlajamäen aluetyöntekijänä
elokuun 5. 2013 Sini HeinoMouhun jäätyä virkavapaalle
vuoden loppuun asti. Miia
toivottaa kaikki mukaan
alkavan syksyn toimintaan.
Hänet tavoittaa lähiöasemalta
tai puhelimitse numerosta
09 3105 8566.

Juha Ilkka
lähiöaseman tiedottaja

Miia Ali-Yrkkö

TORSTAI,

avoinna 9–16
• 9–15 Cafe Lähiö
• 13–14 Kirjallisuuspiiri, joka kuukauden
ensimmäinen torstai.

Askartelua vai taidetta?
SYYSKUUSSA lähiöasemalla aloittaa työnsä uusi as-

Leena Kakko ja Pihlajamäen marjat.

karteluohjaaja, elämystaiteilija Marika Wallden.
Kierrätys eri tavoin on lähellä Marikan sydäntä
ja niinpä joka tiistai klo 11–15 hän esittelee keinoja
luoda vanhasta uutta. Tällöin kuluneet ja rikkinäiset
esineet saavat uuden muodon ja käyttötarkoituksen.
Marika on aikaisemmin tehnyt – ja tekee edelleen – mielenkiintoista ja menestyksekästä uraa
muun muassa hiekka- ja lumiveistosten parissa.

Tutustu Keskiviikkokipinään

Marika pilkkoo
vihannekset toisin.

PERJANTAI,

avoinna 9–15
• 9–15 Cafe Lähiö
• 12–13 Bingo
• 13–15 Kuvataidekerho. Ohjaajana PiiLii
Toivola

J.I.

Uusi askarteluohjaaja aloittaa syyskuussa –
tiedossa paljon mielenkiintoista tekemistä!
Kitaraopetusta joka päivä klo 10–14, opettajana
toimii Samuli!

ERILAISIA AIHEITA, erilaisia
esityksiä, aina keskiviikkoisin ja
yleensä klo 12–13 välillä.

nasi – kukkakaupan tai tienpiennarniityn kautta. Kotiin viemisiksi saat asiantuntijan neuvoin
koostetun hemaisevan kimpun.
ESIMERKIKSI 11.9. floristi Lee- Voit myös tulla vain katsomaan
na Kakko näyttää miten sido- ja oppimaan ja jättää kimpun tetaan kaunis kukkakimppu. Tule on myöhempään.
paikalle muutama kukka mukaJuha Ilkka

Seuraa Pihlajamäen kotisivuja www.pihlajamaki.info

