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Pihlajamäki goes Blues taas Kiillepuistossa

Dumari ja spuget on täällä!

Kuva: Marek Sabogal

Lauantaina 3.6. klo 14 –18 Kiillepuiston lavalla Eeva Äärelä Band,
Experienced?, Jo' Buddy’s Trio Riot sekä Dumari ja Spuget. Parasta
svengiä auringon alla. Musiikin ohella herkkuja katuruokakojuista
sekä ohjelmaa lapsille ja lapsenmielisille – hennoja, kasvomaalausta,
pomppulinna, tarkkuusheittoa, tasapainoilupiste ja frisbeegolfin
saloja. Kiillepuistossa tarjolla ikimuostoinen päivä.
”Dumari on bäk,
Dumari on Stadis bäk!
”

Dumari ja Spuget tuo Kiillepuistoon

suojista Nurmio vyöryttää teräviä
kommentteja ja kannanottoja
maailmanmenoon - politiikkaan,
sosiaaliseen mediaan, itään, länteen,
Suomeen.
Kuva: Jyrki Kallio

tuoreen julkaisunsa Dumarillumarein eli
täyslaidallisen kadunmiehen filosofiaa
läskibasson, kitaran ja rumpujen
tahdissa. Bluesia ja jenkkaa, soulia ja
humppaa ja räppiä, itää ja länttä.
Nyt ei huudella puskista, vaan
Kiillepuistossa on tarjolla taattua
Nurmio-laatua. Uutta levyä on jo ehditty
tituleerata Suomen itsenäisyyden
juhlavuoden viralliseksi äänilevyksi.
Eikä ihme, sillä Dumarillumareillä soi
musiikkityylien ja -sävyjen kirjo, jonka

Emma-ehdokkuuden pari vuotta sitten
napannut Jo’ Buddy tulee Pihlajamäkeen
räiskyvän Riot-trion kanssa. Jo’ Buddy’s Trio
Riot tuo lavalle juurevan rock’n’roll- ja downhome soundin.

Lavalla

Lauantai 3.6.
Kello 14–18

Eeva Äärelä Band soittaa bluesia

Klo 14Eeva Äärelä Band

nuorekkaalla ja energisellä otteella.
Kvartetin sydämen muodostavat
nuori nouseva blueskitaristi-laulaja
Eeva Äärelä ja konkarikitaristi Harri
Louhensuo.

Klo 15Experienced?

ikander

Klo 16Jo’ Buddy’s Trio Riot
Kuva: Henrik M

Klo 17Dumari & Spuget

Antti Koivula
laulaa ja opettaa

Experienced? kumartaa Jimi
Hendrixille. Pumpussa vaikuttavat
kitaristi Samu Leminen, rumpali Ilmari
Heikinheimo ja Kingston Wallistakin
tuttu basisti Jukka Jylli.

Bussit
Pihlajamäkeen
71, 70T, 73, 74, 75.
Junat
P, I ja N
(Pukinmäen asema).

VAPAA PÄÄSY

Päivi Seikkula

Aurinko
paistaa
ostarilla

Opettaja Juha Granlundilla
ja bändin soittajilla Leevillä
ja Nastjalla on hauskaa
treeneissä.
sivu 5

Kuva: Jenni Turunen

Kuva: Aki-Pekka Sinikoski

sivu 3

Pihlajamäki,
Kiillepuisto,
Kiilletie 6

Pihliksen
ala-asteella
soi rock

ja diggailee
Pihlajamäen
lähiöestetiikkaa

Pihlajamäki
goes Blues

sivu 4
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Pääkirjoitus

Kevät keikkuen takana,
kesälomat edessä
Tänä vuonna kevät antoi odottaa itseään pitkään.

Mutta tulihan se sieltä, niin kuin aina ennenkin, ja
meni kesän tieltä pois.

Tämän vuoden ensimmäisen Pihlajamäki.infon

teemana on musiikki. Musiikin merkityksestä on
viime aikoina puhuttua paljon, se on kuin ihmelääke.
Se lievittää kroonisia kiputiloja, alentaa verenpainetta, auttaa masennukseen ja parantaa muistia,
kehittää kuuloa ja motoriikkaa.
Pihlajamäessä musiikki on vahvasti läsnä.
Kesäkuun 3. päivänä Pihlajamäki goes Blues raikaa
taas yhden välivuoden jälkeen Kiillepuistossa
vahvana ja voimakkaana. Pääesiintyjänä on uuden
levyn juuri julkaissut Dumari & Spuget eli Tuomari
Nurmio yhtyeineen.
Pihliksessä elää ja asustelee aktiivinen musiikkikulttuuri muutenkin, kuten tästä lehdestä käy ilmi.
Lehden uutena kolumnistina aloittaa muusikko Antti
Koivula, joka on monipuolisen musiikkiuransa ohella
myös aktiivinen polkujuoksija. Tästä yhdistelmästä
syntyy mielenkiintoisia tulokulmia Pihlajamäen
elämänmenoon.
Käymme myös tutustumassa musiikinopetukseen
Pihlajamäen ala-asteella, missä musiikki on yksi
opetuksen isoja satsauksia.

www.pihlajamaki.info

Paljon onnea!
Pihlajamäki goes Blues
täyttää 10 vuotta
Kymmenen vuotta sitten tehtiin historiaa,
kun Helsingin ensimmäinen vain yhdelle
musiikkityylille omistettu festivaali
järjestettiin kantakaupungin ulkopuolella.
Little Willie & Night Train, Frank Zappa Memorial Pancake Breakfast, Marjo Leinonen & Balls, Maarit, Erja Lyytinen, Dave Lindholm ja moni muu.
Pihlajamäki-seuran musatiimi järjesti tapahtuman ensimmäisen kerran
vuonna 2007. Kesällä 2014 ja 2016 tapahtuma oli tauolla.
– Tänä vuonna kulttuurikeskuksen tuki
kattaa kolmanneksen tapahtuman kuluista. Muilta osin tapahtuman koko
budjetti on kerätty useiden tukitapahAikaisempina kesinä Pihlajamäessä tumien avulla parin viime vuoden aikamonituhatpäiselle yleisölle ovat esiin- na, Heino-Mouhu sanoo.
Päivi Seikkula
tyneet Melrose, Honey B & T-bones,
22-Pistepirkko, Jo Stance, Hurriganes,
Robbie Hill, The Bad Ass Brass Band,

– Pihlajamäki goes Blues on alus-

ta asti asukasvoimin järjestetty ja päihteettömäksi julistautunut korkealaatuinen, tyylilleen omistautunut maksuton
musafestari, tapahtuman tuottaja Sini
Heino-Mouhu kertoo.
Nyt 10-vuotiaan tapahtuman lavalla lauantaina 3.6. klo 14 –18 nähdään Eeva Äärelä Band, Experienced?,
Jo’ Buddy’s Trio Riot sekä Dumari ja
Spuget.

Pihlajamäen ainutlaatuinen ja omaleimainen
miljöö ja luonto ovat näkyvissä seuran toiminnassa
myös vuonna 2017. Pihlajamäki-seura järjestää
Helsinki-päivän ohjelmassa sunnuntaina 11.6. luontokävelyn, missä tutustutaan Pihlajamäen arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.
Pihlajamäki-seura toimii vapaaehtoisten voimin
ja lisää vapaaehtoisia tarvitaan aina. Mukaan pääsee
milloin ja miten tahansa – voit osallistua yhteen
tapahtumaan tai ryhtyä aktiiviseksi seuran toimijaksi,
miten vain haluat. Tervetuloa mukaan!

Kuva: Leif Laaksonen

Pihlajamäen asukkaat viihtyvät asuinalueellaan.
Se tiedetään. Pidetään edelleen toinen toisistamme
huolta. Ja nautitaan myös kesästä. Syksyn koittaessa
koittaa myös Pihliksen kyläjuhla, We love Pihlis, heti
syyskuun ensimmäisenä lauantaina 2. päivä. Silloin
juhlitaan taas, koko kylän voimin. Kaikki yhdessä.

Kuva: Mikael Niku

Pihlajamäki-seura toivottaa kaikille lukijoille
oikein lämmintä ja rentouttavaa kesää!
Ulla Artte
Pihlajamäki-seuran puheenjohtaja
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Päätoimittaja: Ulla Artte
Toimituspäällikkö 1/2017:
Päivi Seikkula
Taitto: ESWE Suunnittelu /
Sirkka Wallin
Julkaisija: Pihlajamäki-seura
Kustantaja: Koillis-Helsingin Lähitieto
Paino: Sanomapaino, Vantaa 2017
Lehti myös verkossa:
www.pihlajamaki.info ja lahitieto.fi

2. vuosikerta
Pihlajamäki.info ilmestyy vuonna
2017 kolme kertaa: 31.5., 30.8. ja
29.11.
Painos 37 900 kpl
Ilmoitusmyynti:
Jussi Haapasaari /
Koillis-Helsingin Lähitieto,
puh. 050 5953 233,
jussi.haapasaari@lahitieto.fi

Anna palautetta, toivo juttuja:
Pihlajamäki.info, pihlajamakiseura@gmail.com
c/o Pihlajamäen lähiöasema, Liusketie 3, 00710 HELSINKI,
www.pihlajamaki.info, www.facebook.com/pihlajamakiseura

Pihlajamäki goes Blues &
Kesäyön jamit 3.6.
Ravintola Ralli klo 18–02
Pihlajamäki goes Bluesin rytmimusiikki täyttää myös tummuvan
illan, joka huipentuu kesäyön jameihin ravintola Rallissa.
Tule soolona tai ryhmänä – kaikki on mahdollista!
Talon puolesta sähkökitara,
rummut, koskettimet ja basso.
Voit myös ottaa oman soittimen
mukaan.

Ω

Lavalla

kello 18– Joni Rock and Roll
kello 19.30– Chicken Head Blues & Toni Antone 60’s
kello 22.30–02 Kesäyön jamit, isäntinä Jukka Jylli, Jouni Siitari ja Lexa Lemmetyinen.

Liput nolla euroa, narikka kaksi euroa. Esiintyjät ja PgB-vapaaehtoiset sisään ilman narikkaa.

www.facebook.com/pihlajamakiseura
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Kuva: Mikko Kilpeläinen

Antti Koivulan lisäksi My First Bandiin kuuluvat Mikko Virta, Juho Vehmainen, Heikki Kytölä ja Heikki Puhakainen. – Suomen rajojen ulkopuolella keikkailu on tosi avartavaa, sillä yleisöissä on
mielettömän isoja eroja. Esimerkiksi saksalaiset ovat älyttömän kovia fanittajia, hämmentävää kokemusjengiä. Laulavat täysillä mukana, vaikka eivät tunne biisejä entuudestaan, Antti Koivula sanoo.

Hän

Muusikko Antti Koivula diggailee Pihlajamäen lähiöestetiikkaa
ja haaveilee paikallisesta jamiklubista

Laulu on oman kehon tuntemista
– Yläasteella tajusin, että oma ääni voisi olla mun pääinstrumentti.
Muistan elävästi sen hetken, kun lauloin Elton Johnia yläasteen
musiikkimatineassa. Se oli mun ensiesiintyminen laulajana.
Vantaalla musiikkilukiolaisten kes-

ken 1990-luvun lopulla syntyi Antti Koivulan ensimmäinen bändi. Nyt
My First Bandin nimellä tunnettu poprock-kokoonpano on vienyt Koivulaa
niin Europan kiertueille kuin euroviisukarsintoihin keväällä 2017.
– Kaikista kovimmat viisufanit ei meidän Paradise-biisin pikkutuhmuuksista niin välittänyt ja palautteen anto oli
välillä ihan absurdia, Koivula nauraa.
– Mutta hyvä vaan että musiikki herättää mielipiteitä puolesta ja vastaan.
Hommassa pitää olla intohimoa!
Toisen levyn jälkeen 2011 bändi lähti Saksaan keikkailemaan Sunrise Avenuen kanssa. Kolmannen levyn jälkeen
vuorossa oli loppuunmyytyjä keikkoja
ja oma Keski-Euroopan kiertue.
My First Band on myös kiertänyt
kymmeniä ellei satoja Suomen kouluja Konserttikeskuksen kautta.
– Koulusta pystyy nopeasti päättelemään, millainen vaikka opettajanhuoneen tunnelma tai järjestys koulussa on.
Kun esiinnyimme Pihlajamäen ala-asteella muutama vuosi sitten, huomasin heti että siellä on hyvä fiilis ja musiikinopetus arvossa.

Zappaa ja terapiaa
Pop & Jazz Konservatorion opintojen
aikana syntyi Frank Zappa Memorial
Pancake Breakfast. Antin Zappa-tulkintaan ihastui myös Dweezil Zappa,
joka halusi laulajan mukaan johtamansa Frank Zappan tribuuttibändin
maailmanrundille.
– Pari keskustelukierrosta ehdittiin
käydä, mutta ne olisi halunneet mut
vakkariksi. Me oltiin just muutettu Pihlikseen, My First Bandin eka levy ilmestynyt ja oli paljon uusia henkilökohtaisia juttuja elämässä. Siinä oli niin
paljon lautasella, että oli pakko miettiä haluanko todella olla Zappa-coverbändin laulaja, vaikka se veisikin ympäri maailmaa.
Kolmannen levyn jälkeen yleensä
englanniksi biisejä tekevä Antti yllätti itse itsensä.
– Levyn valmistuttua on helposti tyhjä olo ja sitä saattaa pari viikkoa pyöritellä peukaloita, kun ei tiedä mitä tekisi. Silloin mulle alkoi yhtäkkiä tulla
suomenkielistä tekstiä päähän ja sitä
oli pakko kirjoittaa ylös.
Syntyi Inhot, joka on Antin sanojen
mukaan sellainen taiteellisempi auto-

tallipunkrock-kokonaisuus. Inhot on
sen kaikille jäsenille vahvasti soitteluun perustuva terapiaorkesteri.
Popin, punkrockin, Zapan ja klassisen ohella Koivula taitaa myös tanssit. Kymmenen vuotta sitten hän esiintyi presidentinlinnan itsenäisyyspäivän
juhlavastaanotolla Kaartin soittokunnan solistina.
– Se oli freelance-laulajan tulikaste.
Piti ottaa 30 uutta biisiä haltuun yhtä
iltaa varten. Pienessä salissa oli ahdasta ja kuuma. Kun kymmeneltä suora lähetys loppui, vakiovieraat lähtivät pois
ja hetkessä sali tyhjeni. Silloin alkoivat
varsinaiset juhlat.

Kuva: Jurek Reunamäki

– Mun on aika helppo luovia
eri tyyleissä, mä näen eri
genrejen samankaltaisuudet
lauluestetiikan kautta.
Teräsbetonin heviujelluksessa voi
olla monella tapaa kyse samasta
asiasta kuin soulissa, se vain on
paketoitu eri paperilla, Koivula
sanoo.

Opettaja
Koivula on opettanut laulua Pop &
Jazz Konservatoriossa ja Espoon musiikkiopistossa kymmenen vuoden aikana noin sadalle oppilaalle.
– Laulu on ennen kaikkea oman kehon
tuntemista ja mun tehtävä on kehittää sitä potentiaalia. Vaikka soitin pystyisi tekemään jotain, soittaja eli ihminen ei välttämättä uskalla tehdä sitä.
Ja toisinpäin.

Koivula on kiinnostava opettaja
myös monen uraa luoneen laulajan
kannalta. Antin opissa ovat olleet niin
Pete Parkkonen, Isac Elliot, Benjamin
Peltonen kuin Elias Kaskinen.
– Laulunopettajana mun vahvuudet
on siinä, että keikkailen paljon ja teen
omaa musiikkia. Saan ensikäden tietoa
siitä miten laulajan työ kehittyy ja mitä
musiikkibisneksessä juuri nyt tapahtuu.

Pihlajamäki
Pihlajamäkeen Koivula muutti vuonna 2009.
– Tykkään funktionaalisista elementtilähiöistä luonnon keskellä ja lähiöiden kyläkulttuurista. Pihlajamäki on
rujonkaunis, mulle tulee siitä mieleen
Berliinin Kreuzberg.
Uudelle pihlisläiselle voi olla yllätys,
kun turistiryhmä pamahtaa pihaan taloja tuijottelemaan.
– Oli aika jännä kokemus, kun ekana kesänä oltiin pihalla ja siihen tuli
japanilainen arkkitehtiryhmä. He
halusivat tulla sisällekin katsomaan.
Niistä oli omituista, että vaikka talo
vaihtuu kolmesta kerroksesta neljään,
katto pysyy samalla korkeudella, Antti muistelee.
Nyt uusia näkökulmia omaan kotilähiöön tarjoaa polkujuoksu. Se on pienen hiilijalanjäljen lähimatkailua.
Polkujuoksukilpailun järjestämisen
lisäksi Antti haaveilee jamikulttuurin
vakiinnuttamisesta Pihlajamäkeen.
– Täällä on jo kivalla tavalla verevä ja
virkeä pubimusiikki, on omat bluesfestaritkin. Pihliksessä asuu paljon soittajia ja kevyen musiikin ja rockin scene
on vahva. Pitäis saada johonkin näistä
meidän hyvistä ravintoloista jamit pari
kertaa kuussa. Se olisi hirveen hyödyllistä ja elävöittäisi tätä yhteisöä vielä lisää.
Päivi Seikkula
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Töissä Pihlajamäessä

Gallup

Mielen ja kehon
hyvinvointiin voi vaikuttaa

Nyt kysytään
pihlajamäkeläisten
kesästä
Kuva: Mikael Niku

– I love Pihlis, tunnustaa Ira
Hyyrynen. Maailmaa nähneelle
Aurinkolan yrittäjälle paras
paikka asua ja työskennellä
on Pihlajamäki.

1 Mikä on parasta kesässä?
2 Entä tylsintä?
3 Mitä odotat tulevalta kesältä, millaisia
suunnitelmia sinulla on?

Elsa Schröder
8v

1 Kesässä on parasta
kun paistaa aurinko
ja on lämmin. Silloin
voi leikkiä ulkona,
syödä jäätelöä ja
käydä uimassa.
2 Kesässä tylsintä on kun
on pilvistä.
3 Kesällä esiinnyn Pukinmäen sirkuskoulun
esityksessä Mustasaaressa. Toivon, että se
onnistuu ja että kaikki muistavat vuorosanat
ja kaikki liikkeet. Aion myös mennä Hankoon,
missä odotan asumista isossa valkoisessa
hotellissa.

Hyvinvointiyrittäjän asiakaskunta on
laaja – koliikkivauvoista vaareihin.
– On tärkeää, että asiakas tulee kuulluksi ja saa rauhassa kertoa asiansa. Teemme
aina yhdessä yksilöllisen hoitosuunnitelman. Työkalupakkiini kuuluvat muun muassa klassinen ja urheiluhieronta, vyöhyketerapia, akupistekäsittely sekä rentoutusohjaus, Ira Hyyrynen kertoo.
Hoidot eivät korvaa lääketiedettä, vaan
ovat täydentäviä hoitoja. Tyypillisiä asiakkaita ovat näyttöpäätetyöskentelyn jumittamat, toipilaat tai pitkittyneestä stressistä kärsivät.
– Sopivana annoksena stressi on hyödyllistä, mutta ongelmia tulee, jos stressi pitkittyy eikä keho pääse palautumaan. Vyöhyketerapian avulla pyritään laukaisemaan
elimistön jännitystiloja, jolloin kehon on
mahdollista toimia tehokkaammin. Rentoutusharjoitusten ja hengityksen ohjauksella tuetaan tätä tasapainon tilaa.

Tuomas Koskimies
43 v

1 Kesässä parasta
on lämpö, valo ja
veneily.
2 Tylsintä on
punkit, hyttyset ja
paarmat.
3 Suunnitelmissa
on lomamatka
Berliiniin perheen
kanssa, veneilyä
Suvisaaristossa sekä vierailu mummon
90-vuotispäivillä Keski-Pohjanmaalla.

Kutsumuksena hyvinvointi
Nuorena Ira työskenteli matkailualalla Yhdysvalloissa ja Englannissa. Hyvinvointiala
kuitenkin veti puoleensa ja hän hakeutui
Lontooseen opiskelemaan. Ulkomailla vierähti 13 vuotta. Kotiin paluun jälkeen sosiaalityötä tehdessään Ira pystyi hyödyntämään myös hoito-osaamistaan. Lopulta yrittäjyys mahdollisti omistautumisen
unelmatyölle.
Yrittäjän työhuone oli ensin kodin yhteydessä, kunnes Pihlajamäen ostoskeskuksesta vapautui sopiva liiketila. Syksystä 2014 kirkkaan oranssi aurinko on opastanut Aurinkolaan.
– Viihdyn täällä loistavasti. Ostari on elinvoimainen ja Pihliksessä on yhteisöllistä
kylätunnelmaa.

– Sileitä kiviä käytetään kuumakivihieronnassa. Se on rentouttava kokemus
ja suosittu hoito etenkin talvella, Ira Hyyrynen kertoo.

Entä elääkö ammatinharjoittaja itse niin
kuin opettaa, kuuluvatko rentoutusharjoitukset arkeen?
– Kyllä kuuluvat. Olen sitä ihmistyyppiä,
joka reagoi herkästi stressiin. Olen oma työkaluni, joten on tärkeää huolehtia omasta jaksamisesta. Huomaan kyllä hyvin pian,
jos olen unohtanut itseni. Työni on siitä
ihanaa, ja hoitoja tehdessä minun on helppo olla läsnä.

Aurinkolan avoimet ovet ti 6.6. klo 14–17.
Tervetuloa tutustumaan Aurinkolan hoitotarjontaan.
Voit myös ilmoittautua syksyn hyvinvointiryhmiin paikan päällä
tai ira@aurinkola.fi. Ajankohtaista tietoa saa myös
facebook.com/aurinkola.fi ja www.aurinkola.fi.

Uusia tuulia syksyyn
Voidakseen jakaa laajemmin osaamistaan
ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, Ira on suunnitellut syksylle ryhmätoimintaa. Tapaamisissa kerätään teorian ja
käytännön keinoin eväitä oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen.
Mieli vaikuttaa kehoon ja keho vaikuttaa mieleen. Ira kannustaa pysähtymään ja
kuuntelemaan kehon tuntemuksia.
– Elämäänsä ei voi ulkoistaa lääkäreille ja muille asiantuntijoille. Jokainen
voi tehdä jotain oman hyvinvointinsa eteen. On hyvä kuitenkin olla itselleen armollinen ja muistaa, että olen
riittävän hyvä juuri tällaisena. Vahvuuksien päälle on helpompi rakentaa
elämää.

Outi Sirkeinen

71 v

1 Parasta
kesässä on
puuhastelu omalla
siirtolapuutarha
mökillä. On hienoa
kun voi kasvattaa
itse puhdasta ruokaa ja
istua huussissa ovi auki, ulos
katsellen.
2 Eipä paljon mikään, paitsi nyt kun iho on
herkistynyt auringonvalolle ja pitää käyttää
pitkähihaisia vaatteita tai aurinkovoidetta
suojakertoimella 50.
3 Tänä kesänä on tarkoitus siirtyä
lavakasvatukseen, olen myös hankkinut
luomutaimia. Tässä iässä sitä odottaa, että olisi
terveenä ja mies myös. Odotan myös kovasti
sitä, että saan viettää aikaa lastenlasten kanssa.

Milja Parviainen

Kesän Tapahtumia
Suvivirsi soi

MLL Pihlajamäen
kevätrieha

Pe 2.6. klo 10–13,
leikkipuisto Salpausselkä.
Maddaleena esiintyy
klo 11.30.

Kuva:
Maddaleena

Ke 31.5. kaiken kansan
kevätjuhla klo 18–20
Kiillepuistossa. Solistivieraana Mirkka Paajanen,
Jippii-kuorolaisia,
kirkon kuoro, yhteislaulua, lapsille toimintapisteitä, pomppulinna,
kasvomaalausta. Lettuja,
kahvia, leivonnaisia ja
makkaraa.

Pihlajamäki
goes Blues

La 3.6. Kiillepuistossa klo
14-18. Lavalla Dumari &
Spuget, Experienced?,

Jo’ Buddy’s Trio Riot ja
Eeva Äärelä Band.
Ruokakojuja ja ohjelmaa
lapsille. Vapaa pääsy.

Luontotaidekävely

Ke 7.6. klo 10–12 lähiö
liikunta liikuttaa. Lähtö
Pihlajamäen lähiöasemalta.

lilta klo 13. Reitti paikoin
epätasaista metsäpolkua.
Kesto 2–3 h, jonka jälkeen
piknik. Järjestää Pihlajamäki-seura. Säävaraus.

Pihlajamäki
goes Blues &
Kesäyön jamit

Helsinkipäivän
kävely

Kesäjuhlat

La 3.6. klo 18– 02
ravintola Ralli,
Pihlajamäen ostoskeskus.

Su 11.6. katsastetaan Pihliksen parhaat
nähtävyydet. Lähtö torilta
Pihlajamäen pienoismal-

Ke 14.6. klo 12–17 Pihlajamäen lähiöasema heittäytyy
kesään. Livemusaa. Magiaa.
Grilli kuumana. Herkkuja.
Yllätyksiä.

Taiteiden Yö
kirjastossa

Viikin kirjastossa taiteiden
yönä 24.8. koko perheen
ohjelmaa.
Metsäkirkko

Su 27.8. metsäkirkko Aarnivalkealla, lähtö kirkon
pääovelta klo 16.

www.facebook.com/pihlajamakiseura
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Musiikki auttaa oppijaa
Aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan musiikki
vaikuttaa monella tavalla oppimiseen. Parhaiten
hyödyn saa irti, kun tuottaa itse aktiivisesti
musiikkia.

1 Musiikki auttaa kielten opiskelussa.

Musiikin harrastajalle vieraan kielen
oppiminen voi olla helpompaa, erityisesti
ääntäminen ja kuullun ymmärtäminen.
Musiikki tuo apua myös kielellisen
hahmottamisen vaikeuksiin.
2 Musiikki lisää keskittymiskykyä.
Erityisen paljon musiikista on apua häiriö
tilanteiden sietämiseen ja oman toiminnan
ohjaamiseen.
3 Musiikki helpottaa tunteiden säätelyä.
Musiikki on hyvä keino tunteiden ilmaisuun.
Sen avulla voi kokeilla rajujakin tunteita.

Opettaja Anna Kokkonen auttaa Ville-Veikkoa, Dadashia ja Pessiä löytämään oikean soitto-otteen.
Nita valmistautuu laulamaan.

Välitunnilla soi rock
Pihlajamäen ala-asteella soi musiikki joka päivä. Tavallisten musiikkituntien lisäksi
oppilaat soittavat ja laulavat kerhossa, bändissä ja valinnaiskurssilla.

”I will be king and you, you

will be queen…” David Bowien Heroes soi Pihlajamäen
ala-asteen musiikkiluokassa,
kun kuudesluokkalaisten bändi treenaa välitunnilla.
Rumpali Paavo Tuononen,
basisti Otso Turunen, kitaristilaulaja Leevi Kujanpää ja kosketinsoittaja Anastassia Gladkova harjoittelevat useamman
kerran viikossa puolen tunnin
välitunneilla. Edellinen keikka
oli erikoisvieraana Kevään kyky
-juhlassa, jossa bändi soitti huikean version Europen kasarihitistä Final Countdown.
Bändiä luotsaa luokanopettaja Juha Granlund. Bowien
kappale valikoitui bändin ohjelmistoon, koska se on riittävän – mutta ei liian – haasteellinen bändiläisille.
– Bändin nuoret ovat lahjakkaita ja todella nopeita omaksumaan. Näytän vain kerran ja
he tulevat heti mukaan, kehuu
Juha Granlund.
Bändi ei treenaa missään
autotallissa vaan koulun remontin myötä täysin uudistetussa, huippuvarustellussa musiikkiluokassa. Koulussa on nyt
uudet rummut, syntetisaattoreita ja äänentoistolaitteet.

(norm. 14,95)

Tarjous voimassa 31.7.2017 asti
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Juha
Granlund

Meiltä Bonusta S-Etukortilla itsehoito-ostoksista.
Ei koske lääkkeitä.

hintään kahteen soittimeen.
Opettaja pitää musiikkitunteja terapeuttisina hengähdystaukoina kiireisessä koulumaailmassa – oppilaat voivat toimia joustavasti päivän
tunnelman mukaan, soitinta
voi vaihtaa usein ja tunnustella, mikä tänään toimii itsellä parhaiten.
– Olen huomannut, kuinka
uskomaton vaikutus musiikilla voi olla itsetuntoon, Granlund kertoo.
– Tavoitteena on innostuksen löytyminen, ehkä myös
uusi harrastus.

Perinteisen Kevään kyky -kisan
voitti tänä vuonna kuudes
luokkalainen Anniina Räikkönen. Anniina oli valmistellut
Itsetuntoa musiikin
esityksensä opettajien Jenni
tunneilta
Rothin ja Anna Kokkosen piPihlajamäen ala-aste painot- tämällä laulun valinnaiskurstaa taito- ja taideaineita ja silla. Kykykilpailun viisi patuntijaossa musiikin opetusta rasta esitystä pääsi esiintyon korostettu. Juha Granlun- mään myös koulujenväliseen
din musiikintunneilla korostuu Kidols-kilpailuun.
soittaminen. Vuoden aikana
Laulukurssilla oli mahdoljokainen oppilas tutustuu vä- lisuus harjoitella sanoitta-

Multivita
Magnesium-sitraatti+B6
90 kpl
Hyvin imeytyvä magnesiumsitraatti nieltävänä tai pureskeltavana hedelmäisen
greipin tai lime-sitruunan
makuisena tablettina

11,30

"Tavoitteena on
innostuksen
löytyminen,
ehkä myös uusi
harrastus."

Valinnaiskurssilta
Kevään kyky -kisan
voittoon

TARJOUKSET
PIHLAJAMÄEN APTEEKISTA!

Pihlajamäen ostoskeskus , Meripihkatie 3, 00710 Helsinki
www.pihlajamaenapteekki.fi

Palvelemme ma–pe 8–18.30 ja la 9–15


Ammattitaitoista hiuspalvelua
arkeen ja juhlaan koko perheelle
Pihlajamäen ostarilla
Basisti Otso harjoittelee David Bowien kappaletta Heroes.

mista ja esiintymistä. Molemmat opettajat tekevät musiikkia ja esiintyvät myös itse, ja
he ammentavat opetukseensa omista kokemuksistaan. Oppilaille he ovat elävän elämän
esimerkkejä muusikon työstä.

Pienet tutkivat musiikkia
kerhossa
Jenni Rothin musiikkikerhossa
käy vilske, kun 25 eka- ja tokaluokkalaista tutkii melodioita, rytmejä ja instrumentteja.

– Aikaisemmin koulussa harrastettiin pääasiassa kuorolaulua. Nyt kun painopiste on
instrumenteissa ja soittamisessa, mukaan on saatu enemmän poikia, iloitsee Jenni Roth.
Tänään kerholaiset lähtevät musiikkimatkalle maailman ympäri. Aloitetaan soivilla putkilla ja vessapaperirullista tehdyillä kazoo-soittimilla.
Teksti ja kuvat:
Jenni Turunen

Ajanvaraukset: 050 4070 003
Ma
suljettu
Ti–pe
klo 10–18
La
klo 9–15
Kesä la auki vain sop. muk.

www.pallopaa.net
facebook.com/pallopaapihlis

VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA:
2 kpl BC Bonacure -tuotteita
Yht.

10€
(norm. hinta 12,90€/kpl) Voimassa 31.8.2017 asti
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Kolumni

Ei minun takapihalleni
Herään selkäsäryn siivittämänä juhmeaan aamuun.
Avaan verhot ja päästän päivän sisään. Katson ikkunasta
näkyvää maisemaa epäuskoisena. Kaksi jäniksenpoikaa
lämmittelee kirkkaassa aamuauringossa Aarnivalkean
viereisellä niityllä, joka on lumen peittämä. Siis toukokuussa.
Takatalvesta huolimatta nautin maisemasta mutta

mietin, pitäisikö täältä muuttaa pois jos tuohon metsän
reunamille, ikkunani alle, rakennettaisiin sellainen leikkisästi suunniteltu kerrostalokokonaisuus.
Kuntavaaleissa kävi kuumana keskustelu yleiskaavasta, jonka veitsen alla on mm. Aarnikanmäki sekä
sen pohjoispuolella oleva lehtometsä. Se herätti vuosia
vanhan pelon viheralueiden menettämisestä. Oma lähimetsäni!
En haluaisi menettää Malmin kenttääkään, pienkoneiden bongaaminen on mainiota puuhaa joutilaana
kesäpäivänä. Niiden "meluhaitta" ei ole alueen vika vaan
ominaisuus, vähän niin kuin Vallilan ikoninen kahvintuoksu.
Pari vuotta sitten hurahdin polkujuoksuun, vastalau-

seeksi kuluttavalle muusikon elämälle. Polkujuoksussa
juostaan oikeastaan kaikilla muilla juoksupinnoilla paitsi
teillä. Pihlajamäki antaa erinomaiset puitteet maratonille valmistautumiseen. Kun poistun kotiovesta, olen
käytännössä jo metsässä tai kallioilla.
Vuoden aikana olen onnistunut keksimään jo yli
kymmenen kilometrin lenkin vaihtelevassa maastossa,
auringonkukkapelloilla ja porraskallioilla, juoksemalla
vain parin kilometrin päästä kotoani ja käyttäen vain
muutamia satoja metrejä hiekkatietä.

Antti Koivula

Kuva: Aki-Pekka Sinikoski

Kaupunkimetsät ovat vain osa lähiöiden viehätystä.
Pihlajamäen vielä suurempi houkutin on sen omintakeinen arvo rakennustaiteellisesti arvokkaana alueena.
Jos Merihaka on Helsingin keskusta-alueen rujon kaunis
kruununjalokivi, on Pihlis vähintäänkin sen metsäisempi
lähiöserkku, jossa talot lepäilevät uneliaasti siellä, minne
ne maastossa ovat luontevasti sattuneet mahtumaan.
Alue on taideteos sellaisenaan. Jos yleiskaavaa
noudatetaan orjallisesti, on vaarana että osa tämän
taideteoksen viehätyksestä menetetään uusien pihlisläisten kotipesiä rakennettaessa. Uuden luominen
tulisikin aina tapahtua vanhan ehdoilla, kokonaisuuden
sisäistä liimaa menettämättä, hiidenkirnuja unohtamatta.
Ei kukaan Mona Lisallekaan ehdota tökeröä photo
shoppausta uudistuksen
hengessä.

LIITY JÄSENEKSI!
Pihlajamäki-seura pitää pihlisläisten puolta,
seuraa alueen kehitystä, järjestää rentoja
kaupunginosatapahtumia ja tekee yhteistyötä
muiden paikallisten toimijoiden kanssa.
Tervetuloa jäseneksi: www.pihlajamaki.info >
Pihlajamäki-seura > Jäsenyys tai sähköpostitse:
pihlajamakiseura@gmail.com. Jäsenmaksu on
10 euroa.
Tykkää Pihlajamäki-seurasta: www.
facebook.com/pihlajamakiseura

Pihliksen parhaaksi vuodesta 1964.

Kakulle ja kahville
Pihlajamäessä

Anzhelan kakut
ovat melkoisia
taideteoksia.

Kahvila-konditoria Muruseni
muutti Kivipyykintielle
Suurempaankin juhlaan saa nyt ka-

kut kotikulmilta, kun Bengt ja Anzhela Jacobssonin konditoria Muruseni muutti Malmilta Pihlajamäkeen.
Konditoriassa on yksi alueen harvoista kunnon kahviloista. Murusenin leivokset ovat sen verran herkullisia, että
osa ehti kadota parempiin suihin ennen kuin valokuvaaja sai niitä taltioitua.
Herkkujen ääreen mahtuu tarvittaessa vajaat parikymmentä henkeä, joten
se sopii myös kokouspaikaksi.
– Olemme toimineet ensin Pukinmäessä ja sitten Malmilla vajaat seitsemän vuotta. Keittiö kävi siellä pieneksi, ja täältä löysimme väljemmät tilat,
Bengt Jacobsson kertoo.
Bengt on lapsena asunut Pihlajamäen tornitaloissa, joten tienoo on tuttua.
Muruseni pyöräyttää täytekakut ja
voileipäkakut tarvittaessa nopeastikin,

varsinkin kun uuteen keittiöön mahtuu nyt tarpeen tullen useampia työntekijöitä. Konditorian nimi viittaa kakunmuruihin.
– Ja tietenkin myös vaimoon, Bengt
hymyilee.
Antti Suolaniemi saapui hakemaan
äitienpäiväkakkua, jonka oli tilannut
vasta edellisenä iltana. Hänestä on
tullut konditorian uskollinen asiakas.
– Hain ensimmäisen synttärikakun nelisen vuotta sitten, ja sen jälkeen olen
tilannut kaikki kakut täältä. Synttärit,
äitienpäivät ja muut juhlat, Suolaniemi tuumii tyytyväisenä.
– Ja olen muuten saanut täältä kissankin! Se on mukava kissa, tulee aina
aamupalalla niskan päälle makoilemaan.

Antti Suolaniemi on ostanut kakkuja
Muruseni-konditoriasta jo neljä
vuotta. Tällä kertaa mukaan lähti
äitienpäiväkakku.

Teksti ja kuvat:
Mikael Niku

Kuva: Päivi Seikkula

Pihlajamäen hiidenkirnut rauhoitettiin luonnonmuisto
merkkeinä 28.3.1995. Ne saivat nimet Pihlajamäki-seuran
keväällä 2008 järjestämässä nimikilpailussa.

Lumoava
Helsinki
Lumoava Helsinki -kirja esittelee
200 kiehtovaa luontoretki
kohdetta Helsingissä, myös
Pihlajamäessä sijaitsevat
harvinaisen vanhat hiidenkirnut
Aarnipadan ja Rauninmaljan.
Helsingin luontokohteisiin
pääsee hyvin julkisilla
kulkuneuvoilla ja pyörällä.
Komean kirjan ovat julkaisseet
Helsingin kaupunki ja Edita, ja
sitä voi tilata Editan nettikaupasta www.editapublishing.fi

www.facebook.com/pihlajamakiseura
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Kuva: Päivi Seikkula

Roskapoliisi
opastaa lajittelussa
Pihlajamäkeläinen Sonja IltanenTähkävuori kiertää päiväkoteja, kouluja,
taloyhtiöitä ja naapurustoja opastaen ihmisiä
lajittelun ja kierrätyksen saloihin. Toukokuussa
Vantaan Energian roskapoliisilla oli keikka
Pihliksen siivoustalkoissa.
– Roskien huolellinen lajittelu on tärkeää,
jotta ne voidaan muuttaa uusien tuotteiden
raaka-aineiksi, ja säästää näin energiaa ja
luonnonvaroja, Sonja kertoo.
Kaatopaikat ovat menneisyyttä; nykyään
sekajätteet hyödynnetään energianlähteenä.
– Uudenmaan sekajätteet poltetaan Vantaan
Energian jätevoimalassa, jossa niistä tehdään
sähköä ja kaukolämpöä.
Roskapoliisi on pelilautoineen Pihlaja
mäessä taas We love Pihlis -kyläjuhlassa
lauantaina 2.9.

Jo joutui armas aika!
Kesän valo avaa sisintä.
Suvivirsi saa silmäkulman kostumaan.
Luonnon kauneus koskettaa.
Tiedän että armoa on.
Uskaltaisinko omistaa siitä oman osani?
Messu Pihlajamäen kirkossa
joka sunnuntai klo 16.
Pelilaudalla testataan
lajittelutaitoja. Biojätteen,
lasin, metallin, kartongin
ja paperin lisäksi nykyään
voi kierrättää myös
muovin.

Malmin seurakunta alueellamme:

Apua lajitteluja kierrätyspulmiin:
Jäteopas: hsy.fi/jateopas
Keräyspisteet: kierrätys.info

Kuva: Päivi Seikkula

Lempipaikkani

Pihlis-kirppis

SALAATTI/
PATONKIPISTE
PIHLAJAMÄESSÄ

Tällä kirpputorilla luuhaan liki joka päivä.
Löydän levyjä, kippoo, kappoo, kuppoo ja
kudetta. Mä rakastan penkoa! Samalla
tapaan tuttuja. Mutta ennen kaikkea
kirppiksellä kiertely on pään tyhjennystä
duunipäivän jälkeen. Mitä ei Pihliskirppikseltä löydy, sitä ei ihminen tarvitse.

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

Sini Heino-Mouhu,
johtava sosiaaliohjaaja ja blues-mama

Kuva-arvoitus

Mikä ja missä?

Kuva: Päivi Seikkula

• Pihlajamäen kirkko,
Liusketie 1,
p. 09 2340 4427
• seurakuntapiirin blogi:
St.Pihlis
• Facebookissa
Pihlajamäen kirkko

Tavallista parempi ruokakauppa
Lähetä vastauksesi 12.6. mennessä
yksityisviestinä Pihlajamäki-seuran
Facebook-sivulta www.facebook.com/
pihlajamakiseura tai sähköpostitse
pihlajamakiseura@gmail.com.
Oikea vastaus selviää Pihlajamäkiseuran Facebook-sivulla. Kaikkien
oikein vastanneiden kesken arvomme
Pihlajamäki-t-paidan, ja voittaja saa tiedon
henkilökohtaisesti.

Avajaiset

15.6. KLO 10!

Kesän Toimintaa
Kuva: Hannu Nieminen

Käteismaksu. Paljon
puuhaa lautapeleistä
korikseen ja katuliituihin.

Pihlajamäen
nuorisopuisto

Liikunnallista
toimintaa 5.6. alkaen
ma–pe klo 11–18.
Skeittiparkista
lainaan skootteja,
skeittilautoja sekä
tasapainoskoottereita.
Opastusta aloittelijoille, turnauksia pallopeleissä, lautapelejä
ja playstation. Kahvilassa teetä ja kasvisherkkuja.
Leikkipuistoissa
säpinää ja
safkaa

Maksuton kesäruoka
alle 16 -vuotiaille

Viikin kirjasto

lapsille arkisin klo 12.
Mukaan oma lautanen,
muki ja lusikka. Leikkipuisto Maasälpä
avoinna 5.–18.6. ja
10.7. alkaen, Salpausselkä avoinna 5.6.– 9.7.
ja 31.7. alkaen.

Nutan
kesäkahvila

Pihlajamäen nuorisotalon pihassa 6.–22.6.
klo 12–16. Myynnissä
kahvia, teetä sekä
itse tehtyjä leivonnaisia ja sämpylöitä.

Kesäaukiolo: ma–to
klo 9–20 ja pe
klo 9–18. Tuunausta
ja tarinoita -kesäpaja
alakoululaisille ti–pe
6.– 9.6. klo 13–15.
Ratkotaan pulmia,
tehdään kuvarunoja,
askarellaan ja ulkoillaan. Tarjolla pieni
välipala. Ilmoittautuminen puh. 310 85071
tai s-postilla
viikin.lapsetjanuoret@hel.fi

Palvelulinjastomme palvelee maanantaista
lauantaihin klo 9–20, kattava valikoima
tuoretta kalaa, savukalaa ja grilliherkkuja!

TERVETULOA

Kauppiaat Nikke ja Jenni
VIIKKI
LATOKARTANONKAARI 23, 00790 HELSINKI
Ma-La 7-22 Su 10-22 (kaikkina pyhäpäivinä 10-22)
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Kohtaamis- ja tapahtumapaikka
pihlajamäkeläisille
Pihlajamäen lähiöasema

Liusketie 3 A, 00710 Helsinki
ma klo 10–16, ti–to klo 9–16, pe klo 9–15

Lähis kesälomalla 26.6.–31.7.,
avaamme ti 1.8. klo 9

Viikko-ohjelma
Maanantai

10–11 Jälkiviisaat
16.30 –18.30 Pihliksen

lauluryhmä

Lähiöaseman musamiehet Aapo (vas) ja Mikael (oik) soittelevat musiikkihuoneessa. Lähiksen soittimet ovat
kävijöiden käytettävissä.

Lähis on jameja,
karaokea ja musatunteja
Musiikki on iso osa Pihlajamäen lähiöaseman arkea. Tiistaisin on Lähiksen musahuoneessa jamit ja torstaisin
ohjelmassa on karaoke. Silloin saattaa
kuulla haikeita tangoja, hilpeitä popbiisejä tai tyylikästä jazzia.
– Karaokessa on magiaa. Jos sanat
tai melodia unohtuvat laulajalta, muut
osallistujat kannustavat ja yhtyvät lauluun. Musiikin voiman voi tuntea hyp-

pysissä, Satu Punju Lähiöasemalta sa- tuurikokemuksia – sekä yleisölle että
esiintyjille.
noo.
– Pyrimme kutsumaan mukaan aina
Lähiöaseman kulloisenkin musiikin- lähialueen esiintyjiä. Jos olet kiinnosopettajan kanssa voi sopia yhdestä tai tunut esiintymisestä Lähiksen tapahuseammasta soittotunnista.
tumissa, otathan meihin yhteyttä, Satu
Päivittäisen musisoinnin lisäksi Lä- kutsuu.
Pihlajamäen lähiöasema ja
hiöasema järjestää erilaisia osallistavia,
Pihlajamäki.info
yhteisöllisiä ja alueellisia tapahtumia.
Kuva: Karoliina Rantama
Lähiöasema tarjoaa estradin ja kult-

Ke 14.6. klo 12–17

Lähis on kiinni
ma 26.6.-ma 31.7.
Avaamme ti 1.8. klo 9
IHANAA KESÄÄ
KAIKILLE!!

keskusteluryhmä, vetäjä John
Koroma
12–13 Ruotsin kielen
keskusteluryhmä, yhteinen
vetovastuu
13–14 Ranskan kielen
keskusteluryhmä,vetäjä John
Koroma
12–15 Lasten ATK
14–16 Avoin musahuone,
tervetuloa jammailemaan!

Torstai

10.30 –12 Karaoke
11–12 Englannin 2.

keskusteluryhmä

12–15 Kädentaitojen paja,

vaihtuvat aiheet

13–14 Kirjallisuuspiiri joka

kuukauden 1. torstai

Perjantai

12–13.15 Bingo!
12–15 Kuvataidekerho

Lähiöaseman palvelut
Cafe Lähiö avoinna aina Lähiksen aukioloaikoina. Tarjolla

edulliset kahvit ja lämpimäiset mukavassa seurassa.

Tietokoneita, ilmainen wifi-yhteys, tietokoneen käytön opas-

tusta. Kopiointi- ja tulostuspalvelu pientä maksua vastaan.
Musiikkihuoneessa kosketinsoittimet ja kitaroita.
Ilmaista soitto-, laulu- ja musiikinteoriaopetusta. Juttele
musiikinopettajan kanssa!
Ompelukoneita ja saumuri: Ompele ammattiompelijan

avustamana. Ompelijamme tekee myös pieniä
korjausompelutöitä kahvipakettia vastaan.

Askartelua: Askartelunohjaajan kanssa viikottainen

Livemusiikkia.

Magiaa.
Grilli kuumana.
Herkkuja, yllätyksiä.

Tiistai

11–12 Englannin kielen

Keskiviikko
9 – Leivänjako (saanti- ja
kuljetusvarauksella)
13–16 Sosiaalineuvontaa
17.30 –19.30 Draamaryhmä,
vetäjänä Kari Paljakka

Henkilökuntamme
löydät Oulunkylän
seurahuoneelta
Larin Kyöstin tie 7
1.7.-28.7.!

Pihlajamäen lähiöasema antautuu
kesän tunnelmaan,

tule mukaan!

Lähde pyöräretkelle
Hyppää pyörän selkään ja lähde
lähiöliikunnan pyöräretkelle!

• Maanantaina 5.6. kohteena Rodopuisto, 12.6. Vanhakaupunki ja
19.6. idän rannat. Lähdöt klo 9.30 Pihlajamäen lähiöasemalta. Retken kesto kohteen
mukaan 2–5 tuntia. Omat eväät ja juoma mukaan. Säävaraus
• Helsinki-päivän retki (12.6.) on osa Suomi 100 -juhlavuotta ja kohteena Vanhakaupunki,
johon Helsinki 12.6.1550 perustettiin. Millainen Helsinki oli tuohon aikaan, mitä merkkejä
ajasta on säilynyt? Suomi 100 -retkelle lähtö lähiöasemalta klo 9.30 ja Pihlajamäen
nuorisopuistosta klo 10.

kädentaitojen ryhmä to klo 12–15 sekä omaa askartelua
ohjaajan avustuksella Lähiöaseman aukioloaikoina.
Lähiöaseman voi varata ilta- ja viikonloppukäyttöön esim.
perhejuhliin tai kokouksiin. Kysy lisää 09 3104 1010.

Sähköisen asioinnin tuki
• Voit jättää hakemuksen Kelaan ym. virastoihin
tietokoneillamme (asumistuki, toimeentulotuki, yms.)
• Voit skannata liitteesi paperista sähköiseen muotoon
• Voit ottaa kopiota ja tulostaa.
Ota mukaan sähköinen tunnistautumisväline,
esim. pankkitunnukset.
IT-vastaavamme auttavat sinua mielellään!

Yhteystiedot:

Sosiaaliohjaaja Satu Punju, 09 310 62 575, satu.punju@hel.fi
Lähiöliikuttaja Mia Küttner, 09 310 71 452, mia.kuttner@hel.fi
Tilavaraukset ja lisätietoja
Satu Punjulta tai kahviosta 09 310 41 010
pihlajamaen.lahioasema@hel.fi
www.pihlajamaki.info > Lähiöasema
FB: Pihlajamäen lähiöasema ja aluetyö

