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KANSANJUHLAN JÄRJESTÄÄ:
Pihlajamäki-seura, Pihlajamäen ostoskeskuksen Yrittäjäyhdistys,
Lions Club / Pihlajamäki ja Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus
KANSANJUHLAA TUKEE:
Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina, Malmin seurakunta,
Ostoskeskus Oy ja Liiketalo Oy
• Tapahtuman ensiavusta vastaa Pihlajamäen terveysasema, ensiapupiste on Pihlajamäen nuorisotalolla.

I love Pihlis -päivä on osa
Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuotta.

Lauantaina 8.9. koko Pihlajamäki on yksi iso festari. Aamusta iltaan.

I love Pihlis

– all you need is love!
Otteita päivän ohjelmasta: Ostarilla on musiikkiohjelmaa kaiken ikäisille,
ja Juno vaihtaa vaihteen räppiin. Taloyhtiöiden pihoilla juhlitaan ja
svengataan 60-luvun hengessä ja releissä. Tornitalon terassilta katsellaan,
mitä Tallinnaan kuuluu. Hard Book Cafe pöllähtää ostarille. Koululaiset
perheineen yllättyvät Pihliksestä 11 eri rastilla. Tervetuoa Pihlikseen
uudet ja vanhat, asukkaat ja vieraat!

Xandra Ripol

Ostarin kansanjuhlan ohjelma
Klo 10-14 Kansanjuhla Pihlajamäen ostarilla
Moreenitie 1. Juontajana Petra Syrjänen.

KLO 10.00-10.05 Lipunnosto ja avaussanat

I love Pihlis
Facebookissa

INFOA
Tule klo 10–14
kansanjuhlaan kävellen,
pyörällä tai julkisilla, sillä tilaisuus
on ostarin takana olevalla P-paikalla,
joten auton paikoitustilaa
on vähän.
Tapahtuma on päihteetön.
Tarjolla kahvia, makkaraa,
pullaa yms.

S-Marketin
ilmapalloja jaetaan
ryppäyksittäin klo 10
alkaen!

KLO 10.05-10.10 Pihlajamäki-viirien jako
KLO 10.10.-11.00
KLO 11.00-11.15
Aikuisten tanssiorkesteri
aloittaa soiton klo 10.10.
Orkesterissa esiintyvät Pekka
Arvilommi (piano, haitari),
Reijo Haatanen (basso, laulu,
kitara) sekä Jorma Korhonen
(rummut). Orkesteri on
esiintyneet aiemminkin
Pihlajamäen ostoskeskuksella.
Jäsenet ovat Espoosta ja
Kirkkonummelta.

KLO 11.15-11.45
KLO 11.45-12.00
KLO 12.00-13.00
KLO 13.00-13.05
KLO 13.05-13.10
KLO 13.10-13.50

puistokummeille Tuire Kleinille ja Elvi Ahoselle
Aikuisten tanssiorkesteri
Eero Helkkulan tervehdys 50-vuotiaalle Pihlajamäelle
Aikuisten tanssiorkesteri jatkaa
Helsingin kaupungin tervehdys, Rakel Hiltunen,
valtuuston II varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Orffit – menoa ja meininkiä lapsille ja lapsenmielisille
HUYK:n lukion tyttöduo Jasmina Ijri ja Liisa Sevón,
laulu ja kitara
Koululaisten Pihlis-rastikilpailun palkintojen arvonta
Juno ja kumppanit räppää

Klo 12 esiintyy Orffit-yhtye, joka ”soittaa kitaraa, saksofonia ja
pahvilaatikkorumpua aikuisen miehen kiihkolla. Rohkeimpina
hetkinään ne tanssahtelee oudon sutjakkaasti ja pitelee
kanteletta korkealla. Ne tahtois tosissaan pelastaa maapallon
musiikillaan, mutta eihän ne voi, kun niillä on dieselauto
ja sähkövahvistin. Ne on käyneet kouluja ja päiväkoteja
ainakin kuusi vuotta, mutta ei ne oo yhtään kyllästyneet. Siis,
ainakaan nää pelimannit.” Mukin takana Orffit eli Kimmo
Ojala (vas.), Hannu Sepponen ja Matti Pollari.

Juno räppää
klo 13.10.

Lisää
I love Pihlis
ahtumiia
-päivän tapahtumia

• Klo 8.15–9.00 Liikkuen
Wetreäx. Tasapainoiluja venyttelyjumppaa
Pihlajamäen ostoskeskuksen
kivitoriaukellaa.
• Klo 10–11.30
Toiminnallisia ja
liikunnallisia pisteitä
päiväkoti-ikäisille sekä
klo 10.30–11.30 Jari ja
Maisa Duo PK Pihlajamäen
pihalla, Maasälvänpolku.
• Uutelan aukiolla (päiväkodin
viereisellä puistoalueella
– Maasälvänpolku) TerapiaAlpakoita ja Miniponeja.
• Klo 10–17 Siivouspäivä
Pihliksessä Uutelan aukiolla
(Maasälväntien alku).
Siivoa nurkat ja vintit ja
heittäydy myyntihommiin!
Ja tule tekemään löytöjä –
kierrätys kannattaa aina!
• Klo 11–14 Hard Book Café.
Kirjasto pystyttää Pihlajamäen
ostarille kirjabaarin! Hard
Book Caféssa tarjoillaan
kirjallisia drinkkejä ja
mehuja kaiken ikäisille.
Nautitut drinkit saa ottaa
kirjastokortilla mukaan
kotiin. Paikalla myös
kirjastoauto Stara.
• Klo 14–14.15
teatteriryhmä esittäytyy
Nuorisotalon salissa
Lähiöasemalla. Tuokio
paikallisten aiheiden ja
tarinoiden maailmassa.
Mausteena fiktiota ja seassa
silkkaa improa! Kesto
n. 15 min. Ks. sivulle 7.

Taloyhtiöissä
svengataan,
maistellaan makuja
ja leikitään 60-luvun
hengessä.
• MAASÄLVÄNTIE 16
50 VUOTTA! Klo 16–20
Rokkaa, rokkia ja valokuvanäyttely. Tervetuloa vanhat
asukkaat ja uudet vierailijat!
• RAPAKIVENTIE 3–4–5
GOES SIXTIES. Klo 17–22.
Pihakaraoke 60-luvun biiseillä.
Katu- ja kasvomaalausta. Grilli,
kahvio ja Pihlis-tietovisa.
• GRANIITTITIE 13 –
NÄKÖALATERASSI
AVOINNA klo 14–16.
• BAR U2 – BACK TO
SIXTIES -PARTY. 60-luvun
karaoke, Luthor’s Dream –
Pihliksen omat pojat klo
23 alkaen. Pukeudu – Paras
Hippiasu palkitaan!
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Pihlajiston ja
Viikinmäen juhla

Pääkirjoitus

Aluesuunnitelmaluonnos
ja koira-aitaukset
Kesällä luin ja tutkin karttoineen yli 80-sivuisen Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan aluesuunnitelmaluonnoksen
vuosille 2013–2023, jotta Pihlajamäki-seurana voisimme
lausua siinä olevista asioista mielipiteen.
Joistakin luonnoksessa olevista asioista ei tahtonut saada
selvää. Yksi ongelma oli se, että tähän laatuaan ensimmäiseen
tämän alueen aluesuunnitelmaan oli täytynyt löytää eri alueille omat nimensä. Oikeiden paikkojen paikallistamisessa
auttoi kuitenkin suunnitelmassa olevat kartat. Sivulla 5 on
muutama aluesuunnitelmaan liittyvä valokuva teksteineen.
Luonnoksessa oli esitetty myös yhden koira-aitauksen poistamista, johon oli esitetty myös perusteluja. Pihlajamäkiseuran lausunnossa emme puuttuneet koira-aitauksen poistamiseen, koska perustelut vaikuttivat järkeviltä.
Syksyllä myös asukas Teuvo Björklund otti yhteyttä Pihlajamäki-seuraan, jotta se pyrkisi vaikuttamaan Pihlajamäen
kuplahallin (kesällä ei tosin ole kuplaa) vieressä sijaitsevan
koira-aitauksen säilyttämisen puolesta. Aitauksen vakituiset käyttäjät ovat sitä mieltä, että on tarpeen säilyttää kolme
melko lähekkäin olevaa koira-aitausta, koska ne ovat erilaisia
ja koska koira-aitaukset luovat yhteisöllisyyttä.
Käydessäni tutkimassa asiaa löysin aitauksen sisällä olevalta pöydältä myös aluesuunnittelija Virpi Vertaisen kyselijöille kirjoittaman selvityksen asiasta. Vertaisen suostumuksella
olen sitä lyhentänyt tähän lehteen sivulle 6.

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden
päätoimittaja

Kuva: Göran Nyholm

Koira-.aitausasian käsittelyä on huomattavasti vaikeuttanut
se, että aluesuunnitelmassa poistettava aitaus on nimetty Rapakivenpuiston koira-aitaukseksi. Toisaalta aluesuunnitelman tekstiosassa mainitaan ristiriitaisesti, että Savelanpuiston koira-aitaus on lakkautuslistalla. Kyseleville asukkaille
kirjoittamassa sähköpostiviestissä kyseinen koira-aitaus on
kuitenkin nimetty Vuolukivenpuiston koira-aitaukseksi.
Olisikohan tarpeen istua alas ja keksiä yhdessä asukkaiden
ja viranomaisten kanssa eri paikoille sellaiset nimet, että jokainen pystyy ymmärtämään, mistä milloinkin puhutaan?
On tärkeää, että kaikki tietävät, mistä koira-aitauksesta tai
muusta paikasta kulloinkin on kyse.
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6. vuosikerta. Vuonna 2012 ilmestyy kolme kertaa: 23.5., 5.9. ja 5.12.

Jaetaan Vartti Helsinki Pohjoisen liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista, Pihlajamäen kirkolta,
Pihliskirppikseltä sekä Viikin kirjastosta.
Painos n. 60 000 kpl
Lehden yhteystiedot Pihlajamäen lähiölehti
c/o Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3, 00710 HELSINKI
pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com
Päätoimittaja
Vesa Koskela, vesa.koskela@pennaacuta.fi, 040 506 5741
Toimitussihteeri
Aura Kivilaakso
Toimittajat
Ulla Artte
Lähiöaseman asiat
Sini Heino-Mouhu, Mia Küttner
Kuvankäsittely
Tuomas Lilja
Taitto
ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin
Ilmoitusmyynti
Myynti p. 09-122 2007,
Asiakaspalvelu p. 09-122 4356,
kl.myynnintuki@sanoma.fi
Kustantaja
Sanoma Kaupunkilehdet Oy
Julkaisija
Pihlajamäki-seura ry c/o Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3, 00710 HELSINKI
pihlajamakiseura@gmail.com
Paino
Sanomala Oy, Vantaa

Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info

Tänä vuonna Pihlajisto täyttää
40 vuotta ja Viikinmäki 10 vuotta.
Pidämme 40+10 syntymäpäiväjuhlat
Pihlajiston koulun kentällä sunnuntaina 9.9. kello 13–16.

Avoin
kutsu

Ohjelmassa mm. juhlapuhujana
ministeri Paavo Arhinmäki, Hembölen
kotieläinpiha saapuu paikalle ilahduttamaan lapsia,
opastettu Pihlajiston mosaiikkipolkukierros, musiikkia ja
muuta mukavaa ja iloista yhdessäoloa.
Lämpimästi tervetuloa myös lähialueiden asukkaat!
Pihlajisto-Viikinmäki
asukasyhdistys

Muistelutilaisuus 13. joulukuuta
TORSTAINA 13.12.2012 klo 18–20

on Muistelutilaisuus Helsingin Uudella yhteiskoululla. Tilaisuuden ideana on se, että ne asiat ja ilmiöt Pihlajamäen 50-vuotisessa historiassa saavat
nyt tilaisuuden tulla julki, jotka eivät
ole aiemmissa juhlavuoden tapahtumissa olleet esillä. Poikkeuksen asiassa tekee Matti Saksasen ja Pekka Siron kuvaesitys 1960–70 -lukujen Pihlajamäestä, jonka he pitivät avajaisti-

laisuudessa tammikuussa. Tämä upea
kuvaesitys saa uusintansa – toki räätälöitynä.
KIRJAILIJA Rosa Liksom eli nuoruuttaan Pihlajamäessä Arkki-yhteisössä
Aarnikanmäellä Säilän talossa. Hän tulee kertomaan tästä yhteisöllisyyden
ajasta. Yhden yön pysäkki -kirjassa Likson on kirjoittanut Pihlis-nuorten inspiroimia tarinoita.

Tilaisuudessa on esillä myös Helsingin Uuden yhteiskoulun sekä PK-35:n
muutot Pihlajamäkeen 60-luvulla.
Mikäli Sinulla on mielessäsi jokin
Pihlajamäen historiaan liittyvä tapahtuma tai ilmiö joltakin vuosikymmeneltä, niin ota yhteyttä ja varaa puheenvuorosi tilaisuuden koordinaattorilta
Pihlajamäki-seuran puheenjohtaja
Vesa Koskelalta, vesa.koskela@pennaacuta.fi, 040 506 5741.
Kuva: Vesa Koskela

Gardenian syksy
Päivä Maalla -tapahtuma
su 16.9. klo 10–15

Perinteinen Päivä Maalla -tapahtuma tarjoaa jälleen
Viikissä monenlaista nähtävää ja toimintaa. Nähtävänä muun muassa kotieläimiä, maatalouskoneita ja
paloauto. Lapsille ohjattua askartelua, lypsyrasti, hevoskärry- ja koiravaljakkoajelua, poniratsastusta ja infoa vieraslajeista. Traktorikuljetus Koetilantieltä Viikin
kirkolle. Trooppisessa puutarhassa on opastetut kierrokset klo 11, 12 ja 13. Viikin kirkossa on perhemessu klo 10.
Tapahtumaan on vapaa pääsy. Hevoskärry- ja koiravaljakkoajelut, poniratsastus ja trooppisen puutarPuutarhuri, ryhmän vetäjä, Anitta Uusi-Eskola (kuvassa
oikealla) kertoi Johtokivenpuistossa työskennellessään, että
han sisäänpääsy ovat maksullisia.
Stara on tehostanut puistojen hoitoa ennen I Love Pihlis
Tapahtuman järjestävät Maatalousylioppilaiden
-päivää. Kuvassa myös puistotyöntekijä Marja Pirkkalainen.
yhdistys Sampsa ry, Gardenia ja Malmin seurakunta.
Tapahtumat Koetilantiellä ja Viikin kirkolla.

Satutuokio lapsille trooppisessa puutarhassa
ma 1.10., 5.11. ja 3.12. klo 9.30

Aloita päivä satujen maailmassa. Trooppisessa puutarhassa luetaan satuja. Mukaan sisäänpääsymaksun hinnalla.

Päivä maalla -tapahtumassa voi tehdä tuttavuutta
monenlaisten kotieläimien kanssa.

MLL Pihlajamäessä
tapahtuu
PERHEKAHVILAT kokoontuvat keskiviikkoisin klo 10–12
leikkipuisto Maasälvässä. Tervetuloa mukaan tutustumaan muihin
alueen lapsiperheisiin ja jakamaan yhdessä arjen ilot ja surut
kahvikupposen ääressä! Perhekahviloissa on myös teemallista
ohjelmaa.
ILTAPERHEKAHVILA on kokoontunut leikkipuisto
Salpausselässä keskiviikkoiltaisin. Kaipaamme mukaan lisää
vetäjiä, jotta kahvilan pyörittäminen jatkuisi. Mikäli sinulla olisi
kiinnostusta iltaisin tavata muita alueen lapsiperheitä ja samalla
toisinaan availla perhekahvilan ovia, niin ota rohkeasti yhteyttä
mllpihlajamaki@mail.com
Suosittu ja perinteinen MLL:n LASTENVAATTEIDEN JA
-TARVIKKEIDEN KIRPPUTORI pidetään Pihlajiston ala-asteella
su 30.9. klo 10–13. Tervetuloa tekemään edullisia löytöjä
kierrätyksen hengessä!
MLL Pihlajamäki viettää myös JUHLAVUOTTAAN täyttäessään
20 vuotta tänä vuonna. Syntymäpäivien kunniaksi yhdistys
jakaa kaikille alueen ekaluokkalaisille heijastimet turvaamaan
koulumatkoja pimenevinä syysiltoina. Toivotamme tervetulleeksi
kaikkeen toimintaan uudet ja vanhat kävijät. Lisätietoja MLL
Pihlajamäen toiminnasta osoitteessa http://pihlajamaki.mll.fi/

www.pihlajamaki.info
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Kuva: Vesa Koskela

HUYK:lle

Helsy:n syksyiset
luontoretket kutsuvat

uusi rehtori

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys Helsy järjestää syksyllä
joukon ilmaisia luontoretkiä, joista pari myös toteutetaan
suhteellisen lähellä Pihlajamäkeä.

Helsingin Uuteen yhteiskouluun vastikään
nimitetty rehtori Tero Matkaniemi aloitti
uudessa työpaikassaan elokuun alussa.
Iisalmessa syntynyt 40-vuotias
filosofian tohtori Matkaniemi
työskenteli aiemmin Lahden lyseon rehtorina. Tero on perheellinen mies, vaimon lisäksi kotona
odottavat kolme alle kouluikäistä lasta. Uusi koti löytyy näillä hetkillä Järvenpäästä, muuttokuorma on jo tuonut tavarat
Lahdesta.

Retkille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Lisätietoa Helsyn
retki- ja tapahtumasivuilta: http://www.sll.fi/uusimaa/helsy/retket

Kun Terolta kysyy, mikä veti
Lahden miehen Helsinkiin, niin
vastaus tulee nopeasti ja varmasti: halu siirtyä yksityisen oppilaitoksen palvelukseen, koska
tällaisessa oppilaitoksessa päätöksenteko on nopeaa ja joustavaa. Lisäksi päätöksenteossa voi
ottaa huomioon juuri kyseisen
oppilaitoksen erityispiirteet.

10.9. ma, 18–21. KÄÄPÄRETKI Vantaanjoen rantametsään
Veräjämäen ja Koskelan alueella. Lähtöpaikka: Oulunkylän asema,
bussin 550 pysäkki, Maaherrantie.
HUYK:n uore rehtori Tero Matkaniemi.
17.9. ma, 18–21. PURON RANTAA SYKSYISISSÄ
– Uuden Yhteiskoulun henkilö- kokemus lukion rehtorin työs- TUNNELMISSA. Malmin Longinoja. Lähtöpaikka: Tullivuorentien ja
kunta on osaavaa, innostunutta tä, ja sen kokemuksen hän tuo Tuulitien risteys, bussi 74, 77 A, 577.
ja innovatiivista. Yhdessä erin- mukanaan uuteen kouluun. Nyomaisen henkilökunnan kans- kypäivän ihmisenä Matkaniesa koulun toimintaa voi entises- mi haluaa myös kehittää koulua
tään kehittää, koska potentiaalia erityisesti verkko-opetukseen
Maanantaisin toimiva Ruokakerho alkaa 3.9 klo 10–12. Keskiviikkoion, uusi rehtori toteaa.
liittyvissä kysymyksissä.
Teksti: Ulla Artte
sin kaikille avoin MLL:n Perhekahvila toimii Maasälvän tiloissa klo
Terolla on kymmenen vuoden
10–12 ja perjantaisin on Toimintahetki klo 10.30 ja grilli kuumana
omille eväille.
Perjantaina 14.9. leikkipuistossa vierailee Hembölen kotieläintila
klo 9–12. Tapahtuma on ilmainen, paitsi poniratsastus maksaa 3 euroa.

Leikkipuisto Maasälpä

Pihliksen Wembley vihreäksi

Kuva: Arto Hämäläinen

PK-35 on tehnyt
Helsingin kaupungin
kanssa 10 vuoden
vuokrasopimuksen
Pihlajamäen
hiekkakentästä.
Seura laitattaa
kentälle täysmittaisen
keinonurmen ja
parantaa näin
oleellisesti olosuhteita
Pihlajamäessä.

Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa, Viikinkaari 11,
puh. 09 310 85071, www.helmet.fi.
Avoinna ma–to 9–20, pe 9–18, la 10–16.

Kirjaston syksy 2012

Vaikka seura onkin käyttänyt
vanhaa hiekkakenttää ahkerasti, lisää uusi pinta kentän käyttöastetta merkittävästi. Samalla kentän vuosittainen käyttöaika pitenee, kun savisella pohjalla
keväisin ja syksyisin tulviva hiekkakenttä jää historiaan.
– Hienoa, että haaveet Pihlajamäen kentän parantamisesta
ovat muuttuneet todeksi. Harrastajamäärien kasvaessa eivät
hyvin palvelleet Pihlajamäen
pieni tekonurmi ja Myllypuron
tekonurmi vain yksinkertaisesti
riitä, selvittää hankkeen puuhamies Marko ”Roba” Salo.
– Perinteinen Helsinki Open
-turnaus on keväisin asettanut
kenttien puolesta melkoisen
haasteen, johon nyt vastataan.
Tarkoitus ei ole pitää uutta tekonurmea väkisin pelikunnossa koko talvea, vaan mennään
säiden ehdoilla. Kun pysyvä lumi
jää maahan, jää kenttäkin huilimaan. Kaupungilla on mahdollisuus jäädyttää puolet kentäs- aikaistaa kentän käyttökuntoon taitteessa ja tavoite on, että lokakuun alussa kenttä on käyttötä harrastusluistelua varten. Ke- saamista, Salo jatkaa.
Kentän rakennustyöt on tar- kunnossa.
väällä on tarkoitus aurata talven
Teksti Arto Hämäläinen
lumet pinnalta minimiin ja näin koitus aloittaa elo-syyskuun
Kuva: Vesa Koskela

Pihakilpailusta
ei tullut skapaa
Pihlajamäki-seuran järjestämään Pihakilpailuun ilmoittautui vain yksi taloyhtiö, Ketokivenkaari 6, joten mitään skapaa
ei päässyt syntymään.

Leikkipuisto Maasälpä on auki klo 9.30-16.30.

Lukupiiri alkaa 12.9. Lukupiiri kokoontuu kerran kuussa. En-

simmäinen kokoontuminen on 12.9. klo 16–18. Mukaan mahtuu
pari uutta jäsentä. Ilmoittautuminen kirjastossa tai puhelimitse
09 310 85071.
Satutuokiot keskiviikkoisin 29.8.–5.12. klo 10. Yli kolmevuotiaat,
tervetuloa!

Opastukset

• Lainaa kirjastonhoitaja henkilökohtaiseen opastukseen
tietokoneen ja internetin käytössä.
• Kuvat kamerasta tietokoneelle ryhmäopastus 25.10. klo 17–19.
• Skannerin käyttö ryhmäopastus 22.11. klo 17–19.
Ilmoittautumiset kirjastossa tai puhelimitse 09 310 85071.

Näyttelyitä

• Kotina sademetsä 27.8.–9.9. WWF:n näyttelyssä Juha-Pekka
Kervisen valokuvia Tansanian Itä-Usambaran vuoristosta.
• Kelopuu 17.9.–14.10. Alina Cieslan valokuvia.
• Patalappuja 15.10.–10.11. Eeva Hurskaisen kokoama näyttely.

Poikkeuksia aukioloajoissa!

poikkeuksellisesti kiinni perjantaina 5.10., mutta sunnuntaina 7.10.
taas kirjastot ovat avoinna klo 12–16. Juhlimme silloin Helsinkiä pääkaupunkina 200 vuotta ja luvassa on ohjelmaa koko perheelle.
Tervetuloa!
KUNNALLISVAALIT: Viikin kirjasto on kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaikka sekä varsinaiTekonurmihankkeen puuha- sen vaalipäivän äänestyspaikka.
Hyvän mielen
miehet Marko Salo, Markku Sunnuntaina 21.10. kirjasto on
asuntokauppaa
Hynninen ja hankkeen valvoja avoinna klo 10–15 ja sunnunanna meidän auttaa!
Raine Nieminen. taina 28.10. klo 9–20.

Loppuvuoden 2012 tapahtumia:
La 6.10.
Su 18.11.
Ke 12.12.
To 13.12.
Ti 18.12.
Ma 31.12.

KIRJASTOJEN yhteisen kehittämispäivän vuoksi kaikki kirjastot ovat

HUVIGAANIEN SYYSMYYJÄISET Pihliksen ostarilla
MARRASJUHLA Pihliksen ala-asteella
PUUROJUHLA Pihliksen nuorisotalolla
MUISTELUTILAISUUS Helsingin Uudella yhteiskoululla
YKSINÄISTEN JOULU Pihliksen kirkossa
TULISHOW Pihliksen ostarin päädyn uudella aukiolla

HouseArt LKV

E-kirjat Helsingin kaupungin-

kirjaston e-kirjakokoelma on
laajentunut. Sähkökirjoja voi
ladata niin tietokoneelle kuin
mobiililaitteille. Kirjastosta
voi lainata myös e-kirjojen
lukulaitteen kokeiltavaksi!
Lainaksi saa myös kävelysauvat,
enrgiankulutusmittarin ja lautapelejä. Kaikki nämä löytyvät
osoitteesta www.helmet.fi.

www.houseart.ﬁ
asiakaspalvelu@houseart.ﬁ
puh. 040-509 5760
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JUHLIA!

>ćŚŝƂŝƐƐćŵŵĞũƵŚůŝƚĂĂŶ͘WŝŚůĂũĂŵćŬŝ͟ƚćǇƩćć͟ϱϬǀƵŽƩĂũĂWŝŚůĂũŝƐƚŽϰϬ͘^ĞƵƌĂŬƵŶƚĂŽŶũƵŚůŝƐƐĂǀĂŚǀĂƐƟŵƵŬĂŶĂũĂŶćŬǇǀŝůůć͘sĂŝŬŬĂ
WŝŚůĂũĂŵćĞŶŬŝƌŬŬŽŽŶǀĂƐƚĂϯϲǀƵŽƩĂŶƵŽƌŝ͕ŽŶƐĞƵƌĂŬƵŶƚĂƚŽŝŵŝŶƵƚĂůƵĞĞůůĂƚĂůŽǇŚƟƂŝĚĞŶŬŝǀŝũĂůŽŝƐƐĂũĂŝŚŵŝƐƚĞŶŬĞƐŬĞůůćůćŚŝƂŝĚĞŶ
ŚŝƐƚŽƌŝĂŶĂũĂŶ͘:ĂƚŽŝŵŝŝĞĚĞůůĞĞŶ͕ũƵŚůĂƐƐĂũĂĂƌũĞƐƐĂ͕ƐŝĞůůćŵŝƐƐć͟ŬĂŬƐŝƚĂŝŬŽůŵĞŽŶŬŽŬŽŽŶƚƵŶƵƚ,ćŶĞŶŶŝŵĞƐƐććŶ͘͟<ŽŚĚĂƚĂĂŶůćŚŝƂŝƐƐć͖ŬĂƚƐŽĂůƚĂ͕ŵŝƐƐćƐŝŝŚĞŶŽŶŵŽŶŝĂŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵŬƐŝĂ͊
^ŝƵŶĂƩƵĂƐǇŬƐǇć
Jukka Holopainen ja kirkon väki

Viikko-ohjelmat:
WŝŚůĂũĂŵćĞŶŬŝƌŬŬŽ;>ŝƵƐŬĞƟĞϭͿ
^Ƶ
ŬůŽϭϬDĞƐƐƵ
D
ŬůŽϵ͘ϯϬũĂŬůŽϭϬsĂƵǀĂŵƵƐŬĂƌŝϮϳ͘ϴ͘ĂůŬ͕͘ǀĂƵǀŽũĞŶƌǇŚŵćƐƐćƟůĂĂ͕ƟĞĚ͘ŽŚũĂĂũĂ,ĞŶƌŝŝŬŬĂ,ćŬŬŝůćƉ͘Ϭϰϰϯϰϱϳϲϭϳ

ŬůŽϭϰ͘ϯϬ>ćŚŝƂũƵŵƉƉĂϯ͘ϵ͘ĂůŬ͘

ŬůŽϭϲ>ćŚĞƚǇƐŬĞƌŚŽ;ϭϬ͘ϵ͘ĂůŬ͕͘ƉĂƌŝƩŽŵĂƚǀŝŝŬŽƚͿ

ŬůŽϭϳƐŬĂƌƚĞůƵŬĞƌŚŽ͕ϳ-ϭϮ-ǀƵŽƟĂĂƚϮϰ͘ϵ͘ĂůŬ͘

ŬůŽϭϲ͘ϰϱϭϳ͘ϯϬũĂϭϴĂŶƚŽƌĞƐŵŝŶŽƌĞƐʹŵƵƐŝŝŬŬŝůĞŝŬŬŝŬŽƵůƵ;ϱ-ϲǀƉŽũĂƚͿ

ŬůŽϭϴZƵŬŽƵƐƌǇŚŵćϯ͘ϵ͘ĂůŬ͘
d/
ŬůŽϵ͘ϬϬ>ĂŚũŽŝƚƵƐůĞŝǀćŶũĂŬŽ

ŬůŽϵʹϭϭKƐƚĂƌŝŶKŶŶŝ-ŬĂŚǀŝůĂ

ŬůŽϭϳ<ŽŬŬŝŬĞƌŚŽϳʹϭϯ-ǀƵŽƟĂĂƚϭϴ͘ϵ͘ĂůŬ͘
<
ŬůŽϭϬʹϭϭŝĂŬŽŶŝĂŶĂũĂŶǀĂƌĂƵƐĂŝŬĂƉ͘ϬϵϮϯϰϬϰϰϴϳ

ŬůŽϭϮsŽŝŵĂǀĂƌĂƚ-ŬĞƌŚŽϭϮ͘ϵ͘ĂůŬ͘

ŬůŽϭϳWŽŝŬŝĞŶĂƐŬĂƌƚĞůƵŬƵƌƐƐŝϭϮ͘ϵ͘ĂůŬ͘

ŬůŽϭϴ͘ϯϬ<ŝƌŬŽŶŬƵŽƌŽϭϮ͘ϵ͘ĂůŬ͘

ŬůŽϭϴ͘ϯϬů-ŶŽŶ-ƌǇŚŵćϱ͘ϵ͘ĂůŬ͘
dK
ŬůŽϭϮZƵŽŬĂ-ĂŝŬĂϭϯ͘ϵ͘ĂůŬ͘

ŬůŽϭϱʹϭϳEƵŽƌƚĞŶ<ĞƌƚƐŝϲ͘ϵ͘ĂůŬ͘

ŬůŽϭϳ͘ϯϬzŬƐŝŶŚƵŽůƚĂũŝĞŶŽůŽŚƵŽŶĞũŽŬĂƚŽŝŶĞŶǀŝŝŬŬŽϭϯ͘ϵ͘ĂůŬ͘
W
ŬůŽϭϬ͘ϯϬ>ćŚŝƂůŝŝŬƵŶŶĂŶƚƵŽůŝũƵŵƉƉĂ
WŝŚůĂũŝƐƚŽŶƐĞƵƌĂŬƵŶƚĂŬŽƟ
;dŝŝƌŝƐŵĂĂŶƟĞϰͿ
^h
ŬůŽϭϬWǇŚćŬŽƵůƵϮ͘ϵ͘ĂůŬ͘
D
<ůŽϵʹϭϭWćŝǀćŬĞƌŚŽ;ϯʹϲǀ͘Ϳ

ŬůŽϭϭũĂŬůŽϭϭ͘ϯϬDƵƐŬĂƌŝϮϳ͘ϴ͘ĂůŬ͕͘ǀĂƵǀŽũĞŶƌǇŚŵćƐƐćƟůĂĂ͕ƟĞĚ͘ŽŚũĂĂũĂ,ĞŶƌŝŝŬŬĂ ,ćŬŬŝůćƉ͘Ϭϰϰϯϰϱϳϲϭϳ

ŬůŽϭϰ<ćƐŝƚǇƂŬĞƌŚŽĂŝŬƵŝƐŝůůĞũŽŬĂƚŽŝŶĞŶǀŝŝŬŬŽ͕ϭϳ͘ϵ͘ĂůŬ͘

ŬůŽϭϱĂƐŬĂƌƚĞůƵŬĞƌŚŽ͕ϳʹϭϯ-ǀƵŽƟĂĂƚ͕Ϯϰ͘ϵ͘ĂůŬ͘

ŬůŽϭϴ͘ϬϬEĂŝƐƚĞŶƌĂĂŵĂƩƵƉŝŝƌŝ;ϯ͘ϵ͘ĂůŬ͕ƉĂƌŝƩŽŵĂƚǀŝŝŬŽƚͿ
d/
ŬůŽϭϬ^ƵŽŵĞŶŬŝĞůĞŶƌǇŚŵćŵĂĂŚĂŶŵƵƵƩĂũŝůůĞ

ŬůŽϭϯWćŝǀćƉŝŝƌŝũŽŬĂƚŽŝŶĞŶǀŝŝŬŬŽ͕ϭϭ͘ϵ͘ĂůŬ͘
<
ŬůŽϵ͘ϯϬ-ϭϭWĞƌŚĞŬĞƌŚŽϱ͘ϵ͘ĂůŬ͘

ŬůŽϭϬʹϭϭŝĂŬŽŶŝĂŶĂũĂŶǀĂƌĂƵƐĂŝŬĂƉ͘ϬϵϮϯϰϬϰϰϴϬ
dK
ŬůŽϭϯʹϭϱƐƵŬĂƐŬĂŚǀŝůĂKůŽŚƵŽŶĞ͕ϲ͘ϵ͘ĂůŬ͘

ŬůŽϭϳʹϭϴ͘ϯϬ<ĞƌŚŽĂǀƵƐƚĂũĂŬƵƌƐƐŝϲ-ϳ-ůƵŽŬŬĂůĂŝƐŝůůĞϭϯ͘ϵ͘ĂůŬ͘
W
ŬůŽϵʹϭϭ͘ϬϬWćŝǀćŬĞƌŚŽ
sŝŝŬŝŶŵćĞŶŬĞƌŚŽŚƵŽŶĞͬ,ĂƌũĂŶŶĞƟĞϰϳ
d/
ŬůŽϵ͘ϯϬʹϭϭWĞƌŚĞŬĞƌŚŽϰ͘ϵ͘ĂůŬ͘

ŬůŽϭϲʹϭϳĚŝĂŬŽŶŝĂŶŬĞƐŬƵƐƚĞůƵƉćŝǀǇƐƚǇƐ
Kiillekujan kerhohuone, Kiillekuja 3
D
ŬůŽϭϴ<ƵƚŽŵĂŬĞƌŚŽ
D-dK-ŝůƚĂWĂƌƟŽƌǇŚŵćƚ
W͕>ũĂ^hƐĞŬćŬŝƌŬŽůůĂĞƩćƐĞƵƌĂŬƵŶƚĂŬŽĚŝůůĂŬŝƌŬŽůůŝƐŝĂƚŽŝŵŝƚƵŬƐŝĂũĂŶŝŝŚŝŶůŝŝƩǇǀŝćƉĞƌŚĞũƵŚůŝĂ͘sĂƌĂƵŬƐĞƚƉćŝǀǇƐƚćǀćůƚć
ƉĂƉŝůƚĂ Ɖ͘ Ϭϵ ϮϯϰϬ ϰϰϬϮ ;ŵĂʹƉĞ ŬůŽ ϵ-ϭϱͿ͘
WŝŚůĂũĂŵćĞŶŬŝƌŬŽŶŵĞƐƐƵƚƐƵŬůŽϭϬ͕ƐǇŬƐǇŶŵĞƐƐƵŝƐƐĂŵŵ͘
ϯϬ͘ϵ͘ DŝŬŬĞůŝŶƉćŝǀćŶ ŬĂŶƐĂŝŶǀćůŝŶĞŶ ŵĞƐƐƵ͕ ƚĂƌũŽŝůƵĂ
ϳ͘ϭϬ͘ sĂŶŚĞŵŵĂŶ ǀćĞŶ ŬŝƌŬŬŽƉǇŚć͕ ƌƵŽŬĂŝůƵ ũĂ ŽŚũĞůŵĂĂ
ϭϰ͘ϭϬ ,ĞƌćƩćũćǇŚĚŝƐƚǇŬƐĞŶ ŬŝƌŬŬŽƉǇŚć͕ sĞŝƐƵƵǀĞůũĞƚ͕ ŬŝƌŬŬŽŬĂŚǀŝƚ ũĂ ƐĞƵƌĂƚ
Ϯϭ͘ϭϬ͘ >ćŚĞƚǇƐƉǇŚć͕ dĞƌǀĞŝƐŝć dĂŝǁĂŶŝůƚĂ͕ ƐŽƉƉĂĂ ůćŚĞƚǇŬƐĞŶ ŚǇǀćŬƐŝ ũĂ ůćŚĞƚǇƐŝŶĨŽĂ
ϭϭ͘ϭϭ͘ <ĂŶƐĂŝŶǀćůŝŶĞŶ ŵĞƐƐƵ͕ ŬŝƌŬŬŽŬĂŚǀŝƚ
ϭϴ͘ϭϭ͘ ^ŽƉƉĂŬŝƌŬŬŽ͕ ƉŝŝƌŝŶĞƵǀŽƐƚŽŶ ũćƐĞŶŝć ĂǀƵƐƚĂŵĂƐƐĂ
Ϯ͘ϭϮ͘ ĚǀĞŶƟŶ ƉĞƌŚĞŵĞƐƐƵ͕ ĂŶƚŽƌĞƐ ŵŝŶŽƌĞƐ -ŵƵƐŬĂƌŝƚ͕ ƚĂƌũŽŝůƵĂ
^ǇŬƐǇŶŵƵƐŝŝŬŬŝƟůĂŝƐƵƵŬƐŝĂƐƵŬůŽϭϲ͗
Ϯϯ͘ϵ͘ ^ćǀĞůĞŶ ũĂ ƐĂŶĂŶ -ŝůƚĂ
Ϯϭ͘ϭϬ͘ ^ćǀĞůĞŶ ũĂ ƐĂŶĂŶ -ŝůƚĂ
Ϯϴ͘ϭϬ͘ hƌŬƵŬŽŶƐĞƌƫ͕ dŝŵŽ Kůůŝ͕ ƵƌƵƚ
ϰ͘ϭϭ͘ sŝƌƐŝ-ŝůƚĂ
ϭϴ͘ϭϭ͘ ^ćǀĞůĞŶ ũĂ ƐĂŶĂŶ -ŝůƚĂ͕ >ćŚĞƚǇƐůĂƵůƵũĂ͕ >ćŚĞƚǇƐŬĂŚǀŝůĂ
Ϯϱ͘ϭϭ͘ ^ćǀĞůŝć ƚŽƌǀĞůůĞ -ŬŽŶƐĞƌƫ͕ :ŽĂĐŚŝŵ >ĞŶƚ ũĂ dŝŵŽ Kůůŝ͘
Ϯ͘ϭϮ͘ <ŝƌŬŽŶ ŬƵŽƌŽŶ ϱϬ-ǀƵŽƟƐũƵŚůĂŬŽŶƐĞƌƫ͕ ŬĂŬŬƵŬĂŚǀŝƚ
Enkelikekkerit ƐƵ ϯϬ͘ϵ͘ ŬůŽ ϭϱ͕ ŬŽŬŽ ƉĞƌŚĞĞŶ ƚŽŝŵŝŶŶĂůůŝŶĞŶ ŝůƚĂƉćŝǀć͕ ŝůŵ͘ ĂƚĞƌŝĂĂ ǀĂƌƚĞŶ ŬŝƌŬŽůůĞ ǀŝŝŵ͘ Ϯϱ͘ϵ͘ Ɖ͘ Ϭϵ ϮϯϰϬ ϰϰϮϳ
Kasvatusillat ŬŝƌŬŽůůĂ ƚŽϰ͘ϭϬ ŬůŽ ϭϴ-ϮϬ ƐŬĂƌŝ-ŝůƚĂ ĞƐŝŬŽƵůƵŝŬćŝƐƚĞŶ ǀĂŶŚĞŵŵŝůůĞ ũĂ ƚŽ ϭϱ͘ϭϭ͘ ŬůŽ ϭϴ-ϮϬ hŚŵĂŝŬć-ŝůƚĂ ŬĂŬƐŝǀƵŽƟĂŝĚĞŶ
ǀĂŶŚĞŵŵŝůůĞ͕ ůĂƐƚĞŶŚŽŝƚŽ ũćƌũĞƐƚĞƩǇ͘
Naisten ilta ŵĂ Ϯϵ͘ϭϬ͘ ŬůŽ ϭϴ͘ ,ŝůũĂŝƐĞĞŶ ƌƵŬŽƵƐůĂƵůƵƵŶ ũŽŚĚĂƩĞůĞĞ ŵƵƐŝŝŬŝŶ ƚŽŚƚŽƌŝ ,ŝůŬŬĂ->ŝŝƐĂ sƵŽƌŝ͕ ŝůƚĂƉĂůĂ͕
ŝůŵ͘ ŬŝƌŬŽůůĞ ǀŝŝŵ͘ Ϯϲ͘ϭϬ͘ Ɖ͘ Ϭϵ ϮϯϰϬ ϰϰϮϳ͘
Hiljaisuuden iltapäivä͕ ƉŝĞŶƚĞŶ ůĂƐƚĞŶ ćŝƟĞŶ ƌĞƚŬŝ dŝŝůŝŬĂŶŽũĂůůĞ ůĂ ϭϳ͘ϭϭ͘ ŬůŽ ϭϯʹϭϵ͘ϯϬ͕ ŝůŵ͘ ƐĂƌŝ͘ŚĂŬƵƌŝΛĞǀů͘Į͘
DǇǇũćŝƐĞƚ ŬŝƌŬŽůůĂ ůĂ Ϯϰ͘ϭϭ͘ ŬůŽ ϭϭʹϭϯ
Pihlajamäen seurakuntapiirin työntekijät
Papit :ƵŬŬĂ ,ŽůŽƉĂŝŶĞŶ͕ ;ϬϵͿ ϮϯϰϬ ϰϰϱϲ͕ ϬϱϬ ϰϰϰϰϯϳϲ
dĂƌũĂ &ĞƌƌĂŶĚ͕ ;ϬϵͿ ϮϯϰϬ ϰϰϳϳ
^Ăƌŝ ,ĂŬƵƌŝ͕ Ϭϵ ϮϯϰϬ ϰϰϱϱ
ŬĂŶƩŽƌŝ
dŝŵŽ Kůůŝ͕ ;ϬϵͿ ϮϯϰϬ ϰϰϵϮ
ŝĂŬŽŶŝĂƚǇƂŶƚĞŬŝũćƚ
ŶƵ <ćƌŬŬćŝŶĞŶ͕ ;ϬϵͿ ϮϯϰϬ ϰϱϯϱ
ũĂŶǀĂƌĂƵƐĂŝŬĂ ŬĞ ŬůŽ ϭϬ-ϭϭ͕ Ɖ͘ ;ϬϵͿ ϮϯϰϬ ϰϰϴϳ ;WŝŚůĂũĂŵćŬŝͿ
,ĞůĞŶĂ WŝĞƟŶĞŶ͕ ;ϬϵͿ ϮϯϰϬ ϰϱϯϬ
ũĂŶǀĂƌĂƵƐĂŝŬĂ ŬĞ ŬůŽ ϭϬ-ϭϭ͕ Ɖ͘ ;ϬϵͿ ϮϯϰϬ ϰϰϴϬ ;WŝŚůĂũŝƐƚŽͿ
>ĂƉƐŝͲũĂŶƵŽƌŝƐŽƚǇƂ
ůĂƐƚĞŶŽŚũĂĂũĂ ŶŶĞ ZŝĚĞůů ;ϬϵͿ ϮϯϰϬ ϰϱϴϭ
ŶƵŽƌŝƐŽƚǇƂ͕ ƉĂƐƚŽƌŝ ,ĞŝĚŝ dŝŬŬĂ͕ ;ϬϵͿ ϮϯϰϬ ϰϰϳϵ
ǀĂƌŚĂŝƐŶƵŽƌŝƐŽƚǇƂ͕ ZŝŝƩĂ <ŽŝǀŝƐƚŽ͕ ;ϬϵͿ ϮϯϰϬ ϰϱϰϱ
ƚǇƂƚĞŬŝũƂŝĚĞŶ ƐćŚŬƂƉŽƐƟƚ͗ ĞƚƵŶŝŵŝ͘ƐƵŬƵŶŝŵŝΛĞǀů͘Į
WŝŚůĂũĂŵćĞŶ ŬŝƌŬŬŽ
>ŝƵƐŬĞƟĞ ϭ
ϬϬϳϭϬ ,ĞůƐŝŶŬŝ
Ϭϵ ϮϯϰϬ ϰϰϮϳ
WŝŚůĂũŝƐƚŽŶ ƐĞƵƌĂŬƵŶƚĂŬŽƟ
dŝŝƌŝƐŵĂĂŶƟĞ ϰ
ϬϬϳϭϬ ,ĞůƐŝŶŬŝ
Ϭϵ ϮϯϰϬ ϰϰϯϳ
<irkolliƐƚen ƚoiŵiƚuƐƚen ja Ɵlojen varaukƐeƚ ƚeŚĚään Dalŵin Ɛeurakunnan kirkkoŚerranviraƐƚoƐƚa͘
Dalŵin kirkkoŚerran viraƐƚo͕ puŚ͘ ;ϬϵͿ ϮϯϰϬ ϰϰϬϮ
ŵaananƚaiƐƚa perjanƚaiŚin klo ϵʹϭϱ͕ keƐkiviikkoiƐin liƐäkƐi klo ϭϲʹϭϳ
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<ŝƌŬŬŽ ũĂ ŬĂƵƉƵŶŬŝ ʹ ůĞŚĚĞƐƚć͕ ŝůŵŽŝƚƵƐƚĂƵůƵŝůƚĂ ũĂ ŝŶƚĞƌŶĞƟƐƚć ŽƐŽŝƩĞĞƐƚĂ ǁǁǁ͘ŚĞůƐŝŶŐŝŶƐĞƵƌĂŬƵŶŶĂƚ͘ĮͬŵĂůŵŝ ͘
^ĞƵƌĂŬƵŶŶĂŶ ŶƵŽƌƚĞŶ ƚŽŝŵŝŶŶĂƐƚĂ ŽŵĂƚ ƐŝǀƵƚ ǁǁǁ͘ƚĂůŽůůĂ͘Į͘

Partiotoimintaa
Pihlajamäessä ja
Jakomäessä
Aarnivalkeat ry on vuonna 1963 perustettu lippukunta,
jossa on reilut sata jäsentä. Olemme toimineet perinteisesti
Pihlajamäki-Pihlajistossa, mutta muutama vuosi sitten
Jakomäessä toiminut lippukunta Alppikauriit yhdistyi
meihin, joten nyt toimintaa on myös Jakomäessä.

Meidän Saluuna-savussamme Hämy-alaleirissä oli myös
Sinivuoren tyttöjä Malmilta ja
Helsingin Eräleijonia Pukinmäestä. Ja teimme ennätyksemme, aavoja, aarnivalkeita ei liene
koskaan ollut suurleirillä 55:ttä!
Yhdessä Sintyn ja HELlin kanssa meitä oli leirilippukunnassa
eli savussa 90, ja sen lisäksi olivat perheleirissä asustaneet 5
PARTIOTOIMINTA koostuu vii- ”mamma-vartiolaista” kymmekoittaisista 1–1,5 tunnin koko- nine lapsineen.
uksista sekä retkistä ja leireistä. Olemme juuri palanneet in- LEIRILLÄ ohjelmaa järjestettiin
toa täynnä Pääkaupunkiseu- ”laaksoittain”. Wodasssa oli mm.
dun Partiolaiset ry:n järjestämäl- vesiliukumäki sudareille, vesisotä 4500 hengen Saraste-leiriltä taa, veden suodattamista ja mutapainia seikkailijoille ja kanootHämeenlinnan Evolta.
tisuunnistus tarpojille. Starassa
sai valita joko musiikin, teatterin
tai kuvataiteen.
Kreisi-laaksossa sai testata
kykyjään erilaisilla esteradoilla,
mm. turvavaljaiden kanssa kokeilla rakentaa maitolaatikoista niin korkeaa tornia kuin uskaltaa tai tutustua kiipeilyseinäkiipeilyyn.
City-laaksossa mentiin sporalla, dösällä tai metrolla pisteestä toiseen. ”Skutsissa” oli perinteinen partiotaitokilpailu.
Paras rambo
Ks. lisää www.saraste2012.fi.

VUODESTA 2008 alkaen tyttö-

lippukuntamme muuttui sekalippukunnaksi. Uutta on myös se,
että lippukunnassamme toimii
sisuseikkailijavartio. Sisumme
ovat kehitysvammaisia tyttöjä ja poikia. Olemme hyvin monikulttuurinen lippukunta, sillä
useat jäsenistämme ovat kaksikielisiä ja -kulttuurisia.

KOKOONNUMME viikoittain Kiillekuja 3:n kerhohuoneistolla ja Kalteentiellä. Ensimmäinen koko lippukunnan yöretki on tulossa lokakuussa. 24.11. on kaupunkisuunnistusta perinteisen Lempin Hämärähapuilun tapaan.
Toimintaa järjestetään ikäkausittain, sudarit eli sudenpennut ovat
7–10-vuotiaita, seikkailijat 10–12-vuotiaita, tarpojat 12–15-vuotiaita, samoajat 15–18-vuotiaita ja vaeltajat 18–22-vuotiaita, sen jälkeen alkaa ”aikuisen” partiolaisen aika.
Partiossa opitaan hauskanpidon ohessa erilaisia elämässä tarvittavia taitoja. Ihanteemme ovat: kunnioittaa toista ihmistä, auttaa ja
palvella, kehittää itseään ihmisenä, olla uskollinen ja luotettava, rakastaa ja suojella luontoa, etsiä elämän totuutta, tuntea vastuunsa
ja velvollisuutensa sekä rakentaa ystävyyttä yli rajojen.
Otamme mukaan mielellämme kaikenikäisiä, ja erityisesti tarvitsisimme tänä vuonna sisuryhmään toista aikuista sekä sudarilauman
vetäjiä. Kolotoiminnassa seuraamme Suomen Partiolaiset ry:n uudistettua partio-ohjelmaa, ks. lisää www.partio.fi.
Tervetuloa ilmoittautumaan mukaan, ke 29.8.klo 18 Kiillekuja 3:n
kerhohuoneistolle, talon taakse!
Teksti ja kuvat: Minna Söderqvist
Lisätietoja lippukunnanjohtaja Katri Söderqvist, p. 050 4907210
tai katri.soderqvist@hotmail.com.
Pihlajamäessä toimii myös partiolippukunta Aarnikarhut,
www.aarnikarhut.net/lippukunta.html
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Kuva: Vesa Koskela

Yritys

Uusi omistaja luotsaa
Pihlajamäen fysioterapiaa
Pihlajamäen Fysioterapia on toiminut
Pihlajamäessä jo kolme vuosikymmentä. Uusi
omistaja Antti Rajakaski tarttui ruoriin kuluvan
vuoden maaliskuun puolivälissä. Antti on
yrityksen kolmas omistaja eli omistajavaihtuvuus
on ollut varsin vähäistä.

Pihlajamäen Fysioterapia on muuttanut kerrosta alaspäin
katutasoon. Myös omistaja on vaihtunut. Uusi omistaja on
Antti Rajakaski (oik.), mutta entinen omistaja fysioterapeutti
Aleksi Öhman (yllä) on nyt työntekijänä entisessä yrityksessään.
Aluesuunnitelmaluonnoksessa
on esitetty määrärahat niin
Maasälvän leikkipuiston (kuvassa)
kuin Salpausselän leikkipuistonkin
piharemontteihin.
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RAJAKASKI on toiminut fysioterapeuttina vuodesta 1977
lähtien ja yrittäjäksi hän ryhtyi
vuonna 1979. Kokemusta siis
löytyy.
Pihlajamäessä sijaitsevan yrityksen 55 neliömetrin tiloissa työskentelee kaksi fysioterapeuttia, jalkaterapeutti sekä osa-aikainen urheiluhieroja.
Tarjolla on monipuoliset ja mo-

dernit fysioterapiapalvelut akupunktioineen ja lymfahoitoineen.
Luonnollisesti myös kotikäynnit
ja käynnit palvelutaloissa kuuluvat palveluvalikoimaan.
Antti arvostaa paikallisuutta.
Oman alueen ihmisille pitää tarjota palveluita läheltä kotia. Ja
alueen asukkaat arvostavat sitä, että ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaan.

Tilat sijaitsevat tutulla ja turvallisella paikalla, samassa osoitteessa kuin ennenkin, mutta katutasossa, mikä takaa esteettömän sisääntulon ja näkyvyyden
kaikille. Ja parkkipaikat löytyvät
kirkon portaiden juurelta.
Yritys tekee yhteistyötä vieressä sijaitsevan terveysaseman
kanssa ja yhteistyö toimiikin varsin mainiosti.
Yrityksellä on toinen vastaanottopaikka Suursuon ostoskeskuksessa Maunulassa, ja siellä on vietetty aikaa jo 13 vuotta. Maunulassa on oma henkilökunta mukaan lukien kosmetologi ja osteopaatti.
Teksti: Ulla Artte

Aluesuunnitelmaluonnoksessa on
mukana neljän eri portaan kunnostus.
Yhtenä on tämä Johtokivenkujalta
Pihlajamäentielle laskeutuva porras.
Kuvat: Vesa Koskela

Aluesuunnitelmaan
liittyviä paikkoja
Myös Johtokivenkuja on suunniteltu korjattavaksi.
Nykyisin Johtokivenkujan päästä lähtee epämääräinen polku
Porraskallioille, joka kallioineen ja metsäalueineen on nimetty aluesuunnitelmassa Pihlajamäentien puistometsäksi.
Pihlajamäki-seura kesällä tekemässään lausunnossa esittää, että Johtokivenkujan korjauksen yhteydessä on syytä rakentaa selkeä reitti Porraskalliolle. Seura esittää, että tämän alueen nimitystä voisi harkita uudelleen,
esim. määrittelemällä se Pihlajamäen näköalakallion puistometsäksi.

Tervetuloa palveltavaksi myös
lauantaisin ja ilman ajanvarausta.

Pihlajamäki-seuran lausunto Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan aluesuunnitelmaluonnokseen 2013-2023 löytyy Pihlajamäen kotisivuilta
www.pihlajamaki.info > Pihlajamäki-seura > Esittely >Lausunnot

Päiväkoti Pihlajamäessä on mukavaa!

Kuva: Tarja Kettunen

TERVETULOA
APTEEKKIIMME

Lasten leikki näkyy
ja kuuluu. Pihalla on
kiva leikkiä, mutta
myös lähimetsä kutsuu
seikkailuihin.
PÄIVÄKOTI Pihlajamäki osallistuu yhtenä Helsingin 15:stä
pilottipäiväkodista päivähoidon World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeeseen ”Ulkoleikki Stadissa, lapsi leikin muotoilijana”. Koillis- ja Pohjois-Helsingistä pilottipäiväkoteja on
hankkeessa mukana viisi.
Pihlajamäen päiväkodissa on
syntynyt kevään ja kesän aikana
paljon ideoita toteuttaa leikkejä monipuolisesti niin pihapiirissä kuin lähiluonnossa. Kuva kertomaan leikin riemusta kesällä 2012.
Teksti: Tarja Kettunen

Palvelemme
syyskuusta
lähtien
Palvelemme: Ma–To 8.30 –18.30
Pe
8.30 –18.00
La
9.00 –14.00

Tervetuloa!

Pihlajamäen Apteekki
Pihlajamäen ostoskeskus
Ideointia luonnonmateriaaleista

Meripihkatie 3, 00710 Helsinki Puh. (09) 387 67 87
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Kuva: Vesa Koskela

Rinnekoti-Säätiön työ- ja
päivätoimintaa Pihliksen ostarille
Rinnekoti-Säätiö on vuokrannut
Pihlajamäen ostoskeskuksesta
Helsingin kaupungin
omistuksessa olevan huoneiston
autismin kirjon henkilöiden
työ- ja päivätoimintaa varten.
Yksikkö on nimetty Meripihkan
toimintakeskukseksi.

Virpi Vertainen, aluesuunnittelija:

Koirapuistot
Kuva: Vesa Koskela

Meripihkan
vastaava
ohjaaja Tiina
Pohjaranta
pitää tiloja
hyvinä ja
toimivina.

Kesän aikana huoneistossa on tehty remonttitöitä ja toiminta on käynnistynyt elokuun puolessa välissä. Vuokrasopimus on tehty vuoden 2015 loppuun
saakka.
Rinnekoti-Säätiön toteuttamaa Helsingin kaupungin ostamaa vastaavaa
toimintaa on Helsingissä ennestään
Pitäjänmäessä. Koillis-Helsingin suunnalta etsittiin kaupungin toiveesta uutta sopivaa tilaa.
Meripihkan yksikössä järjestetään
toimintaa päiväsaikaan klo 7–17 vä-

lisenä aikana. Asiakkaita Meripihkaan
on tulossa 21 ja työntekijöitä 11. Suurin osa asiakkaista tulee työ- ja päivätoimintaan omilla taksikyydeillä, mikä
lisää taksiliikennettä alueella.
Pihlajamäen yksikön asiakkaat ovat
ehitysvammaisia ja/tai autismin kirjon
henkilöitä. Tiina Pohjaranta valottaa, että kaikki autistit eivät ole kehitysvam-

Parhaillaan tekeillä olevassa Pihlajamäen,
Pihlajiston ja Savelan aluesuunnitelmassa
esitetään Vuolukivenpuiston koira-aitauksen
poistamista, sillä alueella on peräti 4 koiraaitausta ja tämä kyseinen on osoittautunut
näistä ongelmallisimmaksi.
VUOLUKIVENPUISTON koira-aitaus on

maisia, mutta osalla kehitysvammaisista on myös autismidiagnoosi.
Rinnekoti-Säätiön työ- ja päivätoiminnasta voi kysyä asiakastyöntekijöitä ohjatusti työskentelemään erilaisiin
tehtäviin. Tiloissa voidaan tehdä myös tilaustöitä, esim. postitukseen ja pakkaukseen liittyen, kertoo Tiina Pohjaranta.

ollut hankala sekä käyttäjille että ylläpidolle: maaperä on kosteaa (oja) ja aitaus on muodoltaan kapean pitkulainen.
Aitauksen läheisyydessä on kaasuputki,
jonka takia jätteiden syväkeräyssäiliöiden asentaminen aitaukseen on vaikeaa.
Lisäksi aita alkaa olla uusimiskunnossa:
kunnollisten tolppien ja uuden aidan
saaminen paikalle on heikon maaperän
takia kallista.
Aitaus sijaitsee melkein Savelanpuiston aitauksen (alle 500 m) ja Maasälvänpuiston aitauksen (reilu 500 m) välissä, joten kun aitausverkostoa on tarpeen karsia, on Vuolukivenpuiston aitaus se järkevin poistettava sekä sijaintinsa, muotonsa että kuntonsa puolesta.

Teksti: Vesa Koskela

Kehitysvammaisten valtakunnalliset Vieraista tutuiksi -kulttuuripäivät avataan
Narinkkatorilla 7.9. klo 15 ja ne jatkuvat 8.-9.9. Espoon Lakistossa. Kulttuuripäivät on kaikille avoin, esteetön ja maksuton koko perheen tapahtuma.
www.kulttuuripaivat.fi, www.facebook.com/vieraistatutuiksi

ALUESUUNNITELMASSA pyritään

kuuntelemaan asukkaita, katsomaan
alueen kokonaisuutta ja tekemään esityksiä, joilla alue kehittyisi pitkällä tähtäimellä nykyistä toimivammaksi.
Resurssit ovat varsin niukat, joten niiden ohjaaminen mahdollisimman tar-

koituksenmukaisesti on tärkeää.
SUUNNITELMALUONNOKSESSA esitetään koiraihmistenkin kannalta parannuksia alueen raitteihin, Pihlajiston metsikön aitaukselle esitetään uutta käytäväyhteyttä Salpausselänpolun
suunnasta ja myös Maasälvänpuiston
aitauksen saavutettavuutta Liusketien/
Aarnikanmäen suunnasta parantaisi rakennettu käytävä.
Käytävien rakentamisen myötä näiden aitauksien käyttö lisääntyisi, jolloin niistäkin alkaisi löytyä hyviä koirakavereita.
Aluesuunnitelmaluonnos käsitellään
katu- ja puisto-osaston johtoryhmässä ja loppuvuodesta yleisten töiden
lautakunnassa. Hyväksymisen jälkeen
suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä siirretään katu- ja puisto-osaston
toteutusohjelmiin sitä mukaa kun resurssit antavat mahdollisuuksia. Hyväksytyn suunnitelman toimenpiteiden toteutus alkaisi arviolta aikaisintaan vuodenvaihteessa 2012–13.

TURVALLISUUSKÄVELY 7.5. Pihlajamäessä
Turvallisuuskävely on Ruotsista lähtöisin oleva menetelmä, jonka avulla kerätään
tietoa alueen olosuhteista ja arjen turvallisuuteen vaikuttavista asioista sekä
pohditaan yhdessä ratkaisuja havaittuihin epäkohtiin.

Seuranta

Kuva: Tuomas Lilja

Turvallisuuskävely oli avoin kaikille kiinnostuneille ja mukaan
sai tulla ennakkoon ilmoittautumatta myös matkan varrelta. Kävelyreitti oli pituudeltaan
noin kaksi kilometriä, pysähtymispisteet olivat: Johtokiventien pohjoispää, Pihlajamäentien ja Meripihkantien risteys,
Pihlajamäen ostoskeskus, Graniittitie, Kiillepuisto, Vuolukivenpuisto ja sorsalampi sekä
Rapakiventien ja Maasälvänpolun yhtymäkohta.
Kävelyn jälkeen osallistujat
kokoontuivat Pihlajamäen nuorisotalolle keskustelemaan kävelyn annista ja havaituista asioista. Osallistujia oli noin 50, joista
arviolta noin 20 osallistui käve- Pihlajamäessä järjestetyn turvallisuuskävelyn toteuttivat Helsingin kaupungin hallintokeskuksen
turvallisuus- ja valmiusyksikkö sekä sosiaaliviraston aluetyön yksikkö yhteistyössä Pihlajamäkilylle työnsä puolesta.

Turvallisuuskävelyn seuranta toteutetaan seurantakävelyllä, joka järjestetään keväällä 2013. Seurantakävelyllä sama
reitti kävellään uudelleen ja tarkastellaan, millaisia muutoksia alueen turvallisuudessa ja viihtyisyydessä on tapahtunut turvallisuuskävelyn jälkeen. Seurantakävelyn ajankohdasta tiedotetaan erikseen.

avarina, ja etenkin 1960-luvun
puistoihanteiden mukaisesti rakennettua Kiillepuistoa pidetään
siistinä ja ajan hengen oloisena.
Talot Pihlajamäessä ovat rakennettu usein mäen päälle, joten penkkejä ja levähdyspaikkoja toivotaan lisää. Puiston uimaaltaalle toivotaan jotain käyttöä,
vahinko vaan, että vettä sinne ei
turvallisuussyistä enää lasketa.
Sorsalampi on viehättävä hiljaisuuden paikka, ja toivotaan,
että lampi ja sen ympäristö pidetään puhtaana jatkossakin.
seuran kanssa. Aloite kävelyn järjestämiseen tuli alun perin asukas Pekka Ollilalta.
Pysäkkisuunnittelua tulisi terävöittää. Maasälvänpolun porOsallistujien
taaja on asuinpaikkaansa, jos sen varaa, risteykset ovat vaa- on vireä ja kokoaa ihmisiä yh- taissa on useita puutteita, ne
näkemykset
hän asuu Pihlajamäessä. Seitse- rallisia, kaduilla ajetaan kovaa teen. Mutta onhan se todettava, ovat jyrkät ja vaikeat liikkua.
Osallistuneille jaettiin erillinen män kysymykseen vastannutta ja läpikulkuliikennettä on pal- että ostari on ehkä hieman epä- Kaikkialla Pihlajamäessä tulilomake, jossa kysyttiin tausta- ilmoitti olevansa ”erittäin tyyty- jon.
siisti ja ajoittain rauhaton.
si portaikkojen kuntoon ja hoitietoja osallistujasta. Lomak- väinen”. Samoin seitsemän kerOstoskeskuksen kohdalla poGraniittitien ja Kiillepuiston toon kiinnittää huomiota.
keella pyydettiin arvioimaan toi olevansa ”melko tyytyväinen”. sitiivisena pidettiin sitä, että se alueita pidetään kauniina ja
Pihlajamäkeä kuuden ominai- Vain yksi ilmoitti olevansa ”eritsuuden suhteen.
täin tyytymätön”.
Lisätietoja antavat
Vastaajat olivat pääosin tyyHallintokeskus, hallinto-osasto, turvallisuus- ja valmiusyksikkö:
tyväisiä sosiaaliseen ilmapiiriin
Keskeiset havainnot
Eija Laihinen, turvallisuuskoordinaattori, eija.laihinen@hel.fi, 09 310 336 2410
ja tekemisen mahdollisuuksiin
Jenni Lehtonen, turvallisuuskoordinaattori ts., jenni.lehtonen@hel.fi, 09 310 25143
eri ikäryhmille. Tyytymättömim- Keskusteluissa tuli moneen otSosiaalivirasto, aluetyön yksikkö:
piä oltiin palvelujen monipuo- teeseen esille, että PihlajamäesLähityö (lahityo@hel.fi, 09 310 24319)
lisuuteen ja liikenteen turvalli- sä on lukuisia kohtia, jotka ovat
Pihlajamäen lähiöasema, aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu, sini.heino-mouhu@hel.fi, 09 310 69960
suuteen. Lomakkeessa kysyttiin liikenteellisesti vaarallisia. Liimyös, miten tyytyväinen vas- kennejärjestelyissä on toivomi-

Loppukeskustelu
Loppukeskustelussa tuli voimakkaasti esille erilaiset liikennejärjestelyihin liittyvät parannusehdotukset. Myös siisteyteen tulisi kiinnittää huomiota
ja istutuksia toivotaan lisää.
Pihlajamäki on kuin mikä muu
tavallinen lähiö hyvine ja myös
nurjine puolineen. Monet asukkaat pitävät Pihlajamäkeä hyvin
turvallisena asuinpaikkana. Toki
on myös niitä, jotka pitävät esim.
ostaria turvattomana. Kokemus
turvallisuudesta on aina subjektiivinen. Kaupunkialueilla asuu
kaikenlaisia ihmisiä ja jokaisen
pitäisi aina muistaa ottaa myös
muut ihmiset huomioon.
TURVALLISUUSKÄVELY on

menetelmänä uusi ja sitä kehitetään saatujen kokemusten ja
osallistujien antaman palautteen perusteella. Tällä kertaa
osallistujat toivat muun muassa esiin, että tiedotusta tulisi parantaa ja siinä pitäisi hyödyntää
monipuolisesti eri viestintäkanavia. Kävelyä kuvailtiin myös
kokoavaksi tapahtumaksi ja sosiaalisia yhteyksiä vahvistavaksi.
Teksti: Ulla Artte
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Tarjoamme:
Pihlajamäen
lähiöasema
Liusketie 3a,
00710 Helsinki
Tilavaraukset ja lisätietoa
palveluistamme
ma-pe klo 10–15
p. 09-3104 1010

Kuva: Vesa Koskela

Pihlajamäen aluetyöntekijä
Sini Heino-Mouhu
p. 09-3106 9960
sini.heino-mouhu@hel.fi

Aluetyöntekijä
Sini Heino-Mouhu

www.pihlajamaki.info/
lahioasema
Lähiöasema suljettu
perjantaina 14.9.2012

KÄYTÖSSÄSI on kuusi tietokonetta korvakuulokkeineen ja
piirtoalusta. Tarvittaessa saat
opastusta tietokoneen käytössä.
Monipuoliset ohjelmistot.
Rentoutua voit Shiatsu -hierontatuolissa, joita meillä on
kaksi kappaletta.
Meillä on myös kopiointi- ja
faksipalvelu pientä maksua vastaan.
Asukkaiden käytössä on viisi ompelukonetta ja saumuri:
ota omat langat mukaan ja tule
ompelemaan. Kysy henkilökunnalta vapaata ompeluaikaa.

misille kaupassakäynti-, ulkoiluja kevyttä siivousapua sekä pienimuotoisia kodin korjaus- ja asennustöitä. Toiminta on tarkoitettu
ensisijaisesti liikuntarajoitteisille,
vähävaraisille sekä kotihoidon ja
sosiaaliviraston asiakkaille.
SOSIAALIOHJAAJAA tai -työntekijää voit tulla tapaamaan ilman ajanvarausta tiistaisin klo
12–15. Tapaamisessa voit kar-
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VAALIPANEELI
toittaa ja kysyä neuvoa omaan
toimeentuloon tai muuhun pulmaan.
TUO TULLESSAS – VIE MENNESSÄS -kirjojen vaihtopiste.
NINTENDO WII keilapeli ym.
kuntoiluohjelmia, karaokelaitteet.

Tervetuloa
tutustumaan!

Pienperheyhdistys, Pihlajamäen aluetyö,
Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys sekä
Pihlajamäki-seura järjestävät

kuntavaalipaneelin 17.10.
Pihlajamäen nuorisotalolla
klo 17.30 alkaen.
Lastenhoito järjestetään LP Maasälvän tiloissa.
Kuva: Sini Heino-Mouhu

LÄHIÖASEMAN voi varata ilta- ja viikonloppukäyttöön esim.
perhejuhlia varten tai vaikkapa taloyhtiön kokouksiin. Kysy
vapaita aikoja vahtimestareilta.
Tilavuokra kaupungin ohjesäännön mukaan!
CAFÉ LÄHIÖ on auki tiistaista perjantaihin – kahvia ja lämpimäisiä omakustannehintaan
mukavassa seurassa joka arkipäivä klo 10–15.
LÄHIÖASEMAN hankkeet
”Kotilähettiläät” ja ”Kylätalkkarit” tarjoavat lähialueiden ikäih-

Lähiöaseman syyskauden
viikko-ohjelma
Maanantai

Café Lähiö klo 10–15

Tiistai

Café Lähiö klo 10–15
Monipuolista askartelua

Torstai

Café lähiö klo 10–15

Perjantai

Café Lähiö klo 10–15
Bingo
Kuvataidekerho klo 13–15.

klo 12–16, tule askartelemaan ja ompelemaan iloiseen Tervetuloa taitelemaan iloiseen porukkaan. Ohjaajana
porukkaan!
taiteilija Piia-Lii Toivola. Omat
Keskiviikko
välineet.
Café Lähiö klo 10–15
NA Pihlis kokoontuu klo
18–20

Lisäksi tulossa: Yhteislauluhetkiä, kasviruokakursseja,
kitaransoiton opetusta, pianonsoiton alkeet,
Hyvinvointi-torstai 25.10. ym. ym.
Seuraa lähiöaseman syysohjelmaa www.pihlajamaki.info/
lahioasema tai hae esite lähiöasemalta.
Lähiöaseman kimppapalstan satoa. Leenan kesäkurpitsa.

Ryhmän draamaohjaajana toimii
Tuomas Karisto.

Teatteri-ilmaisun
ryhmä aikuisille
Heittäydy rohkeasti improvisaation ja
teatterin maailmaan!
SYKSYN aikana kokoonnumme viikoittain Pihlajanmäen

Lähiöasemalla. Valmistamme ryhmän lähtökohdista esityksen,
joka esitetään myöhemmin sovittuna ajankohtana. Pääpaino
on yhdessä oleminen ja tekeminen. Aikaisempaa kokemusta
teatterin tekemisestä ei tarvita.
Tervetuloa irrottelemaan ja katsomaan, mitä matkan
varrella syntyy!

Teatteriryhmä
esittäytyy
I love Pihlis -päivässä
Pihlajamäen
nuorisotalolla
klo 14 alkaen.

Paikka: Pihlajamäen lähiöasema, Liusketie 3
Ke 18.00–19.30
26.9.–12.12. (24 t)
Kurssimaksu 60 euroa
Ryhmän ohjaaja: Tuomas
Karisto, teatteri-ilmaisun ohjaaja, opiskelija (Amk)
Ilmoittautumiset viim. 19.9.
Kalliolan kansalaisopiston toimistoon puh. 010 279 508
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Kuva: Mia Küttner

Elämyksiä,
yhteishenkeä,
kuntoilua, iloa
ja ystäviä!
Liikuntapassilla 20 e/kausi.

Passin saa käteisellä joko
paikan päältä vetäjältä tai
Lähiöasemalta (Liusketie 3,
p. 310 41010).

Lisätietoja: virka-aikana
maanantai-tiistai,
keskiviikko klo 10–12
Mia p. 310 71452,
050-588 1069,
mia.kuttner@hel.fi
Mia
Küttner

LUISTIMIA,
RETKILUISTIMIA,
MONOJA, SUKSIA JA
LUMIKENKIÄ LAINATAAN

Pukinmäen
kirjastosta.

Malmi–Pihlajamäen lähiöliikunta
syyskausi 2012, 3.9. alkaen

Huom! Muutokset mahdollisia!

Säävarauksella!

Maanantai

Kuutamokävelyt,
tiistai 2.10. klo 18.00
ja
tiistai 30.10. klo 17.00
(noin 7 km)
lähtö/paluu:
Tuomarinkylän kartanon sillan
luota/uimarannalta

Retkiluistelu
maanantai 12.11., 19.11.
ja 26.11.
(Jos jää on valmis. Oulunkylän
tekojääradan jäätilanne,
puh. 31087887)

KÄVELYSAUVOJA
LAINATAAN

Viikin, Pukinmäen
ja Jakomäen
kirjastoista.

KUNTOJALKIS klo 19.30–21, MaahanBOCCI klo 12.30–13.30, Pihlajamäen muutt. miehet Hesote/ Malmi, 5.9.–28.11.
nuorisotalo, 1.10.–10.12.
(Lisätietoja: Said Aden p. 0400–857 570)
TASAPAINOJUMPPA klo14.30–15.20,
Pihlajamäen kirkko, 3.9.–3.12.
Torstai
VAUHTISÄHLY klo 19–20.30, aikuiset
KUNTOSALI klo 9-10, eläkeläiset Miljan
Hgin Uusi yhteiskoulu, 3.9.–10.12.
palvelutalo, Huom! ryhmä täynnä! 6.9.–
(yo-kirjoitusten takia pulpetit salissa
13.12.
10.–28.9.)
KUNTOSALI klo 10–11, eläkeläiset Miljan
palvelutalo, 6.9.–13.12.
Tiistai
KUNTOSALI klo 11–12, eläkeläiset MilKIMPPAKÄVELY (hidasvauht. omatoi- jan palvelutalo, Huom! ryhmä täynnä!
miryhmä) 4.9. alk. klo 10.30, Pihlajamä- 6.9.–13.12.
en nuorisotalolta
VENYTYSJUMPPA klo 14.30–15.20,
LUISTELU klo 15–15.45 alkeet osaavil- Syystien palvelukeskus, 6.9.–13.12.
le, yli 10 v., Malmin jäähalli, 2.10.–11.12.
Opetellaan yhdessä perusluistelutaitoja,
Perjantai
kuvioita ja temppuja.
SULKIS klo 16–17, aikuiset ja nuoret TUOLIJUMPPA klo 10.30–11, Pihlajamä(yli 10 v.), Viikin monitoimitalo, 4.9.– en kirkko (alakautta sisään), 14.9.–7.12.
18.12. (Tekniikka- ja sääntöopetusta ha- PALLOPOJAT klo 17.00–18.30, lapset
luttaessa, mailoja ja palloja lainattavana, 10–14v., monikultt. Ylä-Malmin peruskoulu, 7.9.–7.12. (Lisätietoja: Mohamed
1 kenttä)
KUNTOJUMPPA klo19-20, aikuiset ym. Daud p. 040-681 5817) (ei 19.10., 2.11.)
KUNTOJALKIS klo 19–21, Monikultt.
Hgin Uusi yhteiskoulu, 2.10.–11.12.
(nuoret ja aikuiset) Pukinmäen perus(yo-kirjoitusten takia pulpetit salissa
koulu, 7.9.–7.12. (Lisätietoja: Said Aden
10.–28.9.)
KORISTYTÖT klo 19–21, lapset 10–14 v., p. 0400–857 570) (ei 19.10., 2.11.)
KUNTOFUTIS klo 19–21, Monikultt. (aimonikultt. Ylä-Malmin peruskoulu,
kuiset) Hesote/ Malmi, 7.9.–7.12. (Lisä4.9.–4.12. (Lisätietoja: Mohamed Daud
tietoja: Bujar p. 040-5257 255) (ei 19.10.,
p. 040-681 5817)
2.11.)

Keskiviikko
KROPPAA KUNTOON klo 8.30–9.20, eläkeläiset ym. Pihlajamäen nuta, 5.9.–12.12.
SAUVAKÄVELY alk. 3.10. klo 10, Pihlajamäen Lähiöasemalta (sauvoja lainaksi)
KUNTOLENTIS klo 19–21, aikuiset, Asukastalo Kunto, 5.9.–12.12.

Lauantai
KUNTOFUTIS klo 18–19.30, Monikultt.
(nuoret ja aikuiset) Pukinmäen peruskoulu, 8.9.–8.12. (Lisätietoja: A. Laouari
p. 040-567 7699) (ei 20.10., 3.11.)

Liikuntaneuvonta
Pihlajamäen lähiöasemalla
tiistaisin klo 10.45-11.30
11.9., 18.9.,16.10. ja 6.11.

Liikuntapaikkojen
osoitteita
Asukastalo Kunto, Leskirouva Freytaginkuja 10 puh. 050 569 7080
Helsingin Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos
puh. 3108 1813,
050 401 3808
Hesote/ Malmi, Vilppulantie14
puh. 3108 0055
Hgin Uusi yhteiskoulu, Rapakiventie 18
puh. 350 8040
Leikkipuisto Maasälpä, Maasälväntie 3
puh. 3105 7558
Malmin jäähalli, Talttakuja 6
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
Pukinmäen peruskoulu, Kenttäkuja 12
puh. 3108 0748
Pukinmäen kirjasto, Kenttäkuja 12
puh. 3108 5072
Syystien palvelukeskus, Syystie 15
puh. 3102 4747
Viikin kirjasto, Viikin infokeskus, Viikinkaari 11 puh. 3108 5871
Viikin monitoimitalo, Talonpojantie 8
puh. 1915 8700

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

