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Syksyn tapahtumia s. 5
Kauneudenhoitoa Pihlajamäessä 20 v. s. 6
Säilän talolla on nyt Aarnivalkea s. 7

Ostoskeskuksen asemakaava auki s. 3
Puheenjohtajan palsta s. 4
Asukastalojen kohtalo avoinna s. 4
Johtokiventiellä rakennetaan vielä ensi vuosi s. 4

Pihlajamäen lähiöliikuntaa
syksyllä 2014 s. 7
Pihlajamäen lähiöaseman
tarjonta s. 8

Pihliksen kyläfestari
Poimi päivän ohjelmasta juuri sinua kiinnostavat jutut
– tai urakoi läpi kaikki tapahtumat.

We love Pihlis -päivän Järjestää: Asukkaat, Bar 71, Iran hoitola, Graniittie 7, Maasälväntie 10, Maja Coffee Roastery, MLL Pihlajamäki, Partiolippukunta
Aarnivalkeat, Parturi-kampaamo Pallopää, Pihlajamäen Apteekki, Pihlajamäen nuorisotalo, Pihlajamäen kirkko, Pihlajamäen lähiöasema, Pihlajamäen S-market,
Pihlajamäki-Pihlajiston eläkeläiset, Pihlajamäki-seura, PK-35, Pukinmäen taidetalo, Rasti-Jyry, Ravintola Kipakki, Ravintola Mambo,
Ravintola Ralli, Suomen puunhoitoyhdistys, Tukiyhdistys PIHLA, Viikin kirjasto

Lue koko ohjelma osoitteessa www.pihlajamaki.info tai Facebookissa ”Pihliksen kyläfestari”

Vattumadon salaisuus
klo 13 ja 14

Wanhan ajan tanssit

a.
klo 12–14 tanssitaan ostarill
Nyt jalalla koreasti, Wiipurin
Puhallinorkesteri tarjoaa
tahdin. Valssia, humppaa,
foxia…

Näytelmä yhdistelee kekseliäästi
Topeliuksen satua ja suomalaista
mytologiaa musiikkiin ja tanssiin.
Pukinmäen taidetalon teatterikoulu esittää.
Esityksen kesto 30 min, yli 3-vuotiaille.

Vapaa pääsy, nuorisotalon sali.

Pihlajamäen toriaukio

Nutan pihassa

klo 11–15 Nuorisota
lon
pihassa graffitipaja
kahvila, pomppulin , dj,
na ja
katusäbää

Bar 71
klo 21
Karaokemestarikilpailu
Pihoilla ja katoilla

Nyt on markkinat!
klo 11–15 Kekseliäitä
käsitöitä. Kiinnostavia
kirppislöytöjä.
Kokeileva kirjasto.
Pelejä. Cafe Lähiö.
Safkaa. Mittauksia.
Avajaistarjouksia.
Torilla ja ostarilla
vaikka mitä.

klo 10–12 Pop-up kahvila
ja pihakirppis Maasälvän
leikkipuistossa, MLL:n
satutunnit klo 10.30–11 ja
11.30–12. Nuorisotalon salissa
klo 10 ”Tanssitan vauvaa” ja
klo 11 perhejumppaa (kesto
45 min, 10 ensimmäistä paria
mahtuu).

Koko perheen teatteri

• klo 15–16.30 pihakahvila
Kymppi ja puuhaa lapsille,
Maasälvänpolku 3.
• klo 16–18 Kattoterassi
auki yleisölle. Tule ja
näe, miksi Pihlajamäki
on näköalakaupunki.
Graniittie 7.

Ravintola Ralli

aamusta
		 iltaan

Osoitteita:
Maasälvän leikkipuisto / Maasälväntie 3 A
Pihlajamäen tori / Moreenitien, Rapakiventien ja
Meripihkatien risteys
Pihlajamäen nuorisotalo / Moreenitie 2
Pihlajamäen ostoskeskus / Meripihkatie 3

MLL:n ohjelmaa

Tarjolla huikean hyvä valikoima lähi- ja luomuruokaa
tuottajilta suoraan
kuluttajille edullisesti –
luomulihaa, marjoja, yrttejä,
juureksia, säilykkeitä,
herkkuja…
Mukana useita tuottajia.

lauantaina 6.
9.

Luontoa ja historiaa

klo 14–15.30 Opaste
kävelyllä tutustut tulla
omaleimaiseen ja
rakastettavaan Pih
laj
mäkeen sen parhailla areiteillä. Varaa
hyvät jalkineet, iso
korkeuseroja. Lähtö ja
toriaukiolta kello
14.

Parkouria! Geokötköjä!

klo 11–15 parkouria,
puukiipeilyä, suunnistusta
ja geokätköilyä – tutustu
Pihlikseen vauhdilla.
Malmin Parkourkeskuksen
työpajoille lähdöt torilta
tasatunnein. Ostarin kallioilla
neuvoja pihapuiden hoitoon
ja puukiipeilyä. Kartat
suunnistukseen ja ohjeet
geokätköilyyn saat toriaukiolla.
Lippukunta Aarnivalkean teltta
vie partiolaistunnelmaan.

• klo 22.30
Valentin Albatrossi &
Vääristävät lasit
• klo 24
Hertzika Gypsies.
Liput 4 e.

Ravintola Kipakki

klo 14–16 Duo Kalevi
& Granath, klo 17–19
blueskitaristi Toni
Koskipuro, klo 21 alkaen
Pihliksen oma poika Juno.
Liput 7 e klo 20 jälkeen.

New Orleansin fiiliksen tuo Frim-Fram
(klo 17), joka repäisee vanhaa jazzia, bluesia ja
countrya.
Lanteet
pistää
vipattamaan
Pihliksen bluesien
vahva tukija Marjo
Leinonen uudella
rytmiryhmällään
Marjo Leino-Set
(klo 18) – torin
täydeltä funkkia,
soulia ja gospelia.
Lavasetin päättää hurjaan menoon yltävä
Foul Mouth (klo 18). Rytmimusan diggailun
ohessa voit jo ilmoittautua mukaan kesän 2015
Pihlajamäki goes Blues -festarin tekijäksi.

Vapaa pääsy, Pihlajamäen toriaukio.

Tervetuloa Pihlajiston syysjuhlaan
Salpausselän leikkipuiston alueelle
sunnuntaina 14.9. klo 13–16

Juhlapuhujana tekn. tri, kaupunkitutkija
Kaarin Taipale, seremoniamestarina tuttu
Pihlajistosta, Mauri Tahvanainen. Esiintyjinä
muun muassa Nallekopla, Pellekaija Pum ja
DA-tanssiryhmä.

Poikkea kahville ja kotonaleivotulle,
tiedossa arpajaiset, lettuja, makkarapaistoa,
lapsille ajelua miniautoilla.
Tilaisuuden järjestävät: Pihlajisto–
Viikinmäki asukasyhdistys ja Helsingin
kaupungin nuorisoasiainkeskus.
Näkemisiin Pihlajistossa!

Tutustu ja vaikuta Pihlajamäen ostarin asemakaavaan

– Sivu 3

Uudistetulla Aarnivalkealla
tapahtuu 6.9.

– Sivu 7
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Kuva: Päivi Seikkula

Pääkirjoitus

Tutki, kysy ja kommentoi uutta
Pihlajamäen ostoskeskuksen
asemakaavaa
Pihlajamäen ostoskeskuksen 1960-luvulla rakennettu puoli on
suojeltu, mutta sen 1970-luvulla rakennettuun eteläiseen osaan
on aikojen saatossa suunniteltu muutoksia.
Ostoskeskuksen uudemman puolen omistaa Liiketalo Oy ja he
omistavat myös sen tontin. Tämä kiinteistöosakeyhtiö voi siis itse
päättää, mitä sillä tontilla tehdään vai tehdäänkö mitään.
Helsingin kaupungilla on kaavoituksessa monopoli ja kaupunki on laittanut vireille uudemman puolen kaavoituksen. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut esillä jo
vuonna 2008. Silloin kirjoitin Pihlajamäen lähiölehden 4/2008
pääkirjoitukseen, että Pihliksen ostarille ei ole syytä kaavoittaa
pattitilannetta.
Sen jälkeen tähän ostarin uudelle puolelle on hahmoteltu myös
hyvin korkeaa rakennusta, mutta se vaihtoehto ei ole ollut koskaan lausuntokieroksella. Nyt nähtävillä olevassa luonnoksessa
korkean maamerkin tavoittelusta on luovuttu.
Mutta nyt tähän päivään. Kaavoittajat ovat käyneet Liiketalo
Oy:n kanssa keskustelua, joiden pohjalta kaupunki on nyt päättänyt esittää suunnitelmat, jotka lehden lukijat voivat nyt tästä
lehdestä lukea ja nähdä.
On tärkeää, että nyt mahdollisimman moni kaavan osallinen
esittää oman mielipiteensä näistä uusista suunnitelmista. Myös
jokainen Pihlajamäen asukas on osallinen. On tärkeää, että nyt
jokainen tutkii asiaa ja pohtii, mitä suunnitelmat toteutuessaan
tarkoittaisivat käytännössä. Mitä asioita se parantaisi ja mitä asioita se huonontaisi. Ja miten nyt esitettyä kaavaa tulisi muuttaa
ennen sen hyväksymistä, jotta se tulisi paremmaksi.

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden
päätoimittaja

Kuva: Göran Nyholm

Vaikka tontille nyt saataisiin vahvistettua uusi asemakaava, se
ei velvoita kiinteistöosakeyhtiötä rakentamaan sitä rakennusta,
jonka uusi asemakaava sallisi. Mutta on varmaankin toivottavaa,
että jos laaditaan ja hyväksytään uusia asemakaavoja, niin jollain
aikavälillä ne myös toteutetaan.
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8. vuosikerta. Vuonna 2014 ilmestyy kolme kertaa: 21.5., 3.9. ja 26.11.
Jaetaan Koillis-Helsingin Lähitieto -lehden liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista, Pihlajamäen kirkolta,
Pihliskirppikseltä sekä Viikin kirjastosta.
Painos n. 37 900 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, Tanja Railo, Päivi Seikkula
Lähiöaseman asiat
Jussi Salmisaari, Miia Ali-Yrkkö, Mia Küttner
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@lahitieto.fi
Paino 	Sanomapaino, Vantaa 2014

Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info ja lahitieto.fi

Pihlajamäen kyläjuhlilla viihtyvät ihan kaikki, sillä tekemistä löytyy
jokaiseen makuun. Kuva vuoden 2013 kyläjuhlilta.

Kyläjuhla tekee
Pihlajamäkeä tutuksi
Lauantaina 6.9. koko Pihlajamäki on yksi iso happening. Kyläjuhlan
ideana on tehdä Pihlistä tutuksi asukkaille - ja toki muillekin. Ja
tehdä se niin, että koko päivän voi viettää viihtyisästi omilla kulmilla,
hyvän ohjelman äärellä.
– Moni on saattanut asua Pihliksesseä
vuosikausia ilman että on koskaan käynyt paikallisilla blues-festareilla, kulkenut läpi Aarnikanmäen linnoituslaitteiden, käynyt nuorisotalolla tai istunut iltaa paikallisessa kuppilassa. Näitä rajaaitoja nyt rikotaan ja houkutellaan ihmisiä nauttimaan Pihliksen mestoista,
tapahtuman järjestäjä Päivi Seikkula sanoo.
Ja ihan totta. Kyläfestarin ohjelma
on täynnä kurkistuksia Pihlajamäkeen,
vaikkei sitä ensi katsomalta ehkä huomaakaan. Kaupunkisuunnistus vie Pihlajamäen kallioille, puistoihin ja lähimetsiin, geokätköily samoin. Luomutori houkuttelee torille ostoksille ja lasten
teatteri johdattaa sisään nuorisotalolle
Parkour-työpajoissa kiipeillään rakennetussa ja luonnon maastossa eri puolil-

la kaupunginosaa. Opastetulla kävelyllä kerrotaan Pihlajamäen luonnosta ja
historiasta.
Wiipurin puhallinorkesteri kutsuu ostarille tanssimaan ja Pihlajamäki goes
Blues imaisee torille diggailemaan rytmimusaa. Lasten pop-up kahvila houkuttelee Maasälvänpolku 3:n pihaan,
PK-35:n pelit Aava Areenalle ja elävä
musiikki vie illalla viihtymään paikallisissa.
– Kyläfestareilla pääset katsomaan
Pihlistä myös lintuperspektiivistä, sillä
Graniittitie 7:n tornitalon huikea kattoterassi on poikkeuksellisesti avoinna
yleisölle, Seikkula vinkkaa.

Poimintoja kyläfestarin
ohjelmasta löydät
tämän lehden kannesta.
Koko ohjelman voit
lukea Pihlajamäen
kotisivuilla osoitteessa
www.pihlajamaki.info
ja Facebookissa
tapahtumassa
"Pihliksen kyläfestari"

Teksti:
Pihlajamäen lähiölehti

Nimi Gardenian puolesta

Musiikkia Pihlajamäen kirkossa

Viikki-Seura perusti keväällä nettiadressin ”Viikin
Gardenian toiminnan on jatkuttava!” Se löytyy
osoitteesta www.adressit.com. Gardenian asiaa
käsitellään kaupunginhallituksen konsernijaostossa
loppuvuoden aikana. Adressi kaipaa vielä nimiä.
Se on netissä ja myös käsin allekirjoitettava versio
Gardenian info-pisteessä. VK

• 21.9. klo 18 Outi ja Lee – duo Itävallasta, kolehti Tasauskeräykseen
• 12.10. klo 16 Timo Olli – Urkukonsertti (N. de Grigny I)
• 26.10. klo 16 Timo Olli – Virsi-ilta
• 16.11. klo 16 Timo Olli – urkukonsertti (N. de Grigny II)
• 23.11. klo 16 Duokonsertti – Heli Närhi ja
Kari-Kyösti Silvennoinen
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Kuvat: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Tältä näyttää uusi mahdollinen ostoskeskus kaupungin suunnasta linnun silmin katsottuna.

Pihlajamäen

ostoskeskus uusiksi?

Pihlajamäen ostoskeskuksen eteläosaan on valmistunut asemakaavaluonnos. Eteläinen rakennus on
tarkoitus korvata uudella rakennuksella siten, että nykyisen rakennuksen tilalle ja sen eteläpuolelle
rakennetaan asuntoja, ajanmukaisempia liiketiloja sekä uudet pysäköintijärjestelyt.

Suunnitelmiin voi
tutustua kaupunki–
suunnitteluviraston
nettisivuilla
www.hel.fi/ksv
tai Pihlajamäen
lähiöasemalla,
jossa kaavoittaja
on paikalla

torstaina 11.9.
klo 17–19.
Mielipiteet kaavaluonnoksesta toivotaan esitettävän
22.9.2014 mennessä.
Tavoitteena on, että
kaava on kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä
vielä tämän vuoden
aikana ja kaupunginvaltuustossa
keväällä 2015.

U

udet asuintalot avautuvat lounaaseen Pihlajamäen kalliomaisemiin ja toisaalta suojaavat kerrostalokorttelin piha–
alueita liikennemelulta. Ostoskeskusrakennusten väliin jäävä
pieni aukio liittää jatkossakin
kauppakeskuksen poikki kulkevan kävelyreitin osaksi keskusta–
alueen liikenneympäristöä.
Uudisrakennuksen maantasokerrokseen on suunniteltu liike- ja ravintolatiloja nykyiseen
tapaan. Osa nykyisistä palveluista voi siirtyä uusiin liiketiloihin.

Täydennysrakentaminen

Alueen rakentaminen muuttaa Pihlajamäen keskustaa kaupunkimaisemmaksi. Uudisrakentaminen on pyritty sovittamaan
mahdollisimman hyvin Pihlajamäen kaupunkikuvaan ja arkkitehti Olli Kivisen suunnittelemaan alkuperäisen kokonaisuuteen. Alueelle syntyvä uusi sisäänkäynti korostaa entisestään
ostoskeskuksen keskeistä asemaa Pihlajamäen kaupunkirakenteessa.
Uuden rakentamisen ei kuitenkaan tule kilpailla viereisellä kalliolla sijaitsevien veistoksellisten valkoisten tornitalojen kanssa, vaan sen tulee olla
niille alisteista. Uudisrakennusten räystäskorkeudet asettuvat
ympäröivien luonnonkallioiden
korkeustasolle. Pihlajamäentien
varren kalliot säilytetään.

hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden ääreen tuo Pihlajamäkeen palveluiden kannalta toivottavaa väestöpohjaa ja monipuolistaa alueen ikärakennetta.
Kaavaluonnoksen mukaisen rakentamisen myötä uusia asun- Pihlajamäen Liiketalo Oy:n
toja syntyy noin 230 asukkaalle. tontille on laadittu aiemmin
myös muita uudistamissuunni-

Havainnekuva terveyskeskukselta päin katsottuna.

telmia. Myös liiketalon säilyttämisvaihtoehtoa tutkittiin. Kokonaisuuden kannalta katsottiin
parhaaksi ratkaisu, jossa liiketilan määrää vähennetään nykytilanteeseen nähden ostoskeskuksen eteläpäädystä.
Liiketalon tontin uudistamisen toivotaan vilkastuttavan
myös asemakaavalla suojellun
Ostoskeskuksen vanhemman
osan kaupunkikuvallista, toiminnallista ja kaupallista asemaa:
• Uudet asukkaat ovat myös
uusia asiakkaita
• Tyhjien ja huonokuntoisten
liiketilojen poistuminen tasapainottaa kysyntää kokonaisuutena
• Uusitut tilat ja uudet asukkaat vaikuttavat myönteisesti
alueen siisteyteen ja viihtyisyyteen
• Ostoskeskuksen näkyvyys
ulospäin paranee.
Elias Rainio,
arkkitehti
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavamuutoksen alue

4

www.pihlajamaki.info

LÄHIÖLEHTI 2/2014

Kuva: Vesa Koskela

Puheenjohtajan
palsta

Pihlan
vuosikokous
ti 18.11.2014

On juhlan aika!
Kuluva kesä oli poikkeuksellisen pitkä ja lämmin. Näin
ovat todenneet niin säätieteilijät kuin tavallinen kansakin.
Jos kesäloma sattui muualle kuin alku- ja loppukesän koleille keleille, niin hyvä lomasää oli taattu. Lämpimät ja
aurinkoiset ilmat tuovat kuitenkin mukanaan aina lieveilmiöitä: ylimääräisiä rähinöitä, tappelunnujakoita ja julkijuopottelua. Näin aina ajoittain myös Pihliksessä, mutta
toivotaan, että jatkossa häiriöt saadaan vähenemään.
Pihlajamäki-seura on jo 50 vuotta tehnyt työtä oman
alueen hyvinvoinnin ja viihtyisyyden eteen. Alueelta on
löytynyt iso joukko aktiiveja, jotka ovat jaksaneet puurtaa
hyvän asian eteen. Ja töitä on riittänyt. Moni aktiivinen
toimija on edelleen mukana seuran työssä, siitä iso kiitos
heille ja myös kaikille muille toimijoille, teidän panostanne tarvitaan. Vapaaehtoistyössä ei koskaan ole liikaa
ihmisiä mukana.
Toivomme kuitenkin, että saisimme mukaan myös uusia innokkaita henkilöitä. Jo pelkkä läsnäolo riittää, jos
tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta ottaa isompaa roolia.
Yhteiselo Pihlajamäessä on mukavaa. Alueen toimijat, ihmiset ja yritykset sekä yhteisöt tekevät yhteistyössä meille parempaa paikkaa, missä asua. Ja yhteisöllisyyttä kyllä löytyy, sillä 6.9. järjestettävillä kyläfestareilla on
mukana liki koko Pihlis. Kädessä olevasta lehdestä löytyy
Pihlis-päivän yksityiskohtainen ohjelma ja festareilta löytyy varmasti kaikille jotakin. Olen ylpeä siitä, että saan
olla mukana tällaisessa porukassa!

Hyvää festaripäivää kaikille
ja nähdään kylillä!
Ulla Artte
Pihlajamäki-seuran puheenjohtaja
ulla.artte@welho.com
044 722 8236

Vesa Koskela

Juhlitaan silloin kun on juhlan aika, mutta arki palaa aina juhlan jälkeen. Seura jatkaa ahkerasti pihlisläisten
eteen tehtävää työtä. Me seuraamme mitä viranomaistahot tekevät, me kuuntelemme tarkoin kaupungin toimia,
me katsomme mitä ympärillä tapahtuu ja erityisesti, me
kuuntelemme ihmisiä. Haastamme kaikki alueen asukkaat
ja toimijat mukaan talkoisiin: kuunnellaan herkällä korvalla, mitä missäkin tapahtuu ja tarkkaillaan ympäristöä.
Ihmisten parhaaksi. Ja kertokaa meille, mitä mieltä olette.
Mekin kuuntelemme mielellämme.


Ammattitaitoista hiuspalvelua
arkeen ja juhlaan koko perheelle
Pihlajamäen ostarilla
Ajanvaraukset: 050 4070 003
Ma
Ti–pe
La

suljettu
klo 10–18
klo 9–15

www.pallopaa.net
facebook.com/pallopaapihlis
VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA:
Osis+ Session Label hiuskiinne 300 ml

10€/kpl

(norm. hinta 21,10€) Voimassa 31.10. asti

Tukiyhdistys PIHLAn
sääntömääräinen vuosikokous
järjestetään tiistaina
18. marraskuuta 2014
klo 16.30 alkaen Pihlajamäen
lähiöasemalla (Liusketie 3 A).
Esityslista jaetaan
kokouksessa. Tervetuloa!
Tukiyhdistys PIHLAn
hallitus

Eläkeläiset
kokoontuvat
jälleen
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset kokoontuvat
Pihlajamäen nuorisotalolla
Moreenitie 2:ssa joka toinen
maanantai.
Syksyn 2014
kokoontumispäivät ovat
15.9., 29.9., 13.10., 27.10.,
10.11. (jolloin on syyskokous),
24.11. ja 8.12. (jolloin on
joulujuhla).

Johtokiveen asumisoikeusasuntoja
Kesällä aloitettiin rakentamaan Johtokiventien 1:een
asumisoikeusasuntoja. Toinen puoli jalkakäytävästä on nyt
rakennustyömaata ja usein myös tiellä on rakentamiseen
liittyviä ajoneuvoja ja työkoneita. 40 asunnon rakentaminen
kestää vuoden 2015 loppupuolelle.

Asukastalojen tilannekatsausta
Kuten tiedämme, Helsingin kaupunki on
kehittämässä asukasyhdistysten ja kaupunginosaseurojen sekä asukastaloja ylläpitävien yhteisöjen avustuksia.
Valmistelevaa työtä tekee työryhmä,
jonka tehtävänä on laatia avustamiseen
yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit. Lisäksi työryhmän tehtävänä on laatia
menettelytavat, joiden perusteella kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja
voidaan luovuttaa järjestöjen ja yhteisöjen operoitaviksi sekä avustaa muita asukastaloja ylläpitäviä tahoja.
Kaupungin hallinnoimia asukastaloja on noin kymmenen. Pihlajamäen lähiöasema on yksi niistä.

Työryhmään on kuulunut 18 kaupun-

gin työntekijää. Työryhmä sai työnsä päätökseen 29.8.2014 ja se on järjestänyt
työpajoja ja kuullut mm. kaupunginosaseuroja valmistelun aikana – ainakin jossain määrin.

Asia on erittäin merkittävä Pihlaja-

mäelle. On kiinnostavaa nähdä, miten
asiat etenevät jatkossa, jos etenevät.
Työryhmän sihteerinä toimiva kaupungin vuorovaikutussuunnittelija korostaa,
että työ on kesken ja päätöksiä ei ole tehty. Hän on ilmoittanut, että työryhmän raportti tullaan lähettämään kaupunginosaseuroille ja muille toimijoille lausunnolle heti sen valmistuttua eli voimme
odottaa, että saamme raportin käsiimme

syyskuussa. Mitä raportissa sanotaan, on
tässä vaiheessa täysi arvoitus. Se selviää
myöhemmin.
Joka tapauksessa toivottavasti use-

ampikin Pihliksen toimija tulee sanomaan
sanansa. Tärkeintä on, että Lähiöasemamme säilyy Pihlajamäessä ja tarjoaa myös
jatkossa monipuolisia palveluita ja yhdessäoloa alueen asukkaille.
Lähiöaseman arvo on isompi kuin arvaammekaan. Toivotaan, että kaikki pysyy
paikoillaan ja jos muutoksia tulee, niin ne
olisivat realistisia ja järkeviä ja että muutosten toteuttamiselle varattaisiin riittävästi aikaa.
Ulla Artte

Kesätoimintaa ja Johtaja-action XV!

Kuva: Yrjö Jaavamo

Aarnivalkeat ry – Pihlajamäen, Pihlajiston,
Viikinmäen ja Jakomäen oma tyttö- ja
poikalippukunta – aloittaa viikkotoiminnan taas 1.9. alkavalla viikolla Pihlajamäessä Kiillekuja 3:n kerhohuoneistolla
(Pihlajiston puoleisella sivustalla) ja
Jakomäen kirkolla. Tervetuloa mukaan!
Tule tutustumaan meihin vaikka We love
Pihlis -tapahtumaan ostarille!
Aava ei nuku koskaan – kesälläkin tapahtui. Kesän alussa parikymmentä Aavaa
osallistui valtakunnalliseen tapahtumaan
Kouvolassa.
Helsingin Eräleijonien, Sinivuoren Soihtujen ja Aarnivalkeiden yhteisen kesäleirin
johtajana Kouvolassa toimi Jakomäessäkin
toiminnasta vastaava Laura Kabata. Kouvolassa toimintaa oli tavalliseen tapaan
runsaasti eri ikäisille erikseen ja yhdessä.
Juuri ennen koulun alkua noin 30 Aa-

vaa leireili Ruuhijärven rannalla Nuuksiossa. Kelit suosivat, joten järvessä uitiin monesti. Lisäksi tehtiin uistimia, kierrettiin kesäluonnossa, laulettiin, tehtiin itse ruokaa
trangioilla, valmistettiin intiaanien herkkua
pemmikaania, veisteltiin toteemipaaluja,
etsittiin pulloposteja, ennustettiin säätä.
12–15-vuotiaiden erityistehtävänä oli
rakentaa donitsi, veden ylityksiin sopiva
lautta. Tytöt suoriutuivatkin siitä ja sen testaamisesta loistavasti!

Johtaja-action XV Vierumäellä – Aavan johtajatusina valmiina
taivaisiin kiipeilyyn.
Johtaja-action XV järjestettiin Vierumäellä ja Vuolenkoskella. Perinteisesti yli 14-vuotiaat johtajamme kokoontuvat jonkun yllätysohjelman pariin ennen
partion viikkotoiminnan alkua. Haluamme kiittää ahkeria johtajiamme siten, ettei
heidän tarvitse kerran vuodessa itse järjestää, vaan saavat osallistua.
Tänä vuonna Katri ja Annika kokosivat
meidät Vierumäen puukiipeilypuistoon,
missä löysimme tuntemattomia lihaksia
itsestämme. Ilta jatkui saunoen ja uiden
Vuolenkoskella.
Seuraavana päivänä suunnittelimmekin
sitten jo syksyn ohjelmaa. Ensimmäisenä

tiedossa, että lähdemme Kiljavalle, Nurmijärvelle, koko lippukunnan yhteiselle syysretkelle 13.–14.9. (isot jo pe 12.9.) Amazing
Racelle…
Tervetuloa mukaan! Partiolaisia on pääkaupunkiseudulla jo yli 10 000!
Teksti: Minna Söderqvist

Lisätietoja meistä
www.aarnivalkeat.fi
tai lippukunnanjohtaja Mirriltä,
minna.soderqvist@welho.com,
puh. 050 64 342.

www.pihlajamaki.info

Gardenian syksyä
Syyskirppis su 7.9. klo 11–

14 Gardenian pihalla: Voit tulla
myymään itsellesi tarpeettomia
tavaroita ja vaatteita sekä tulla
ostamaan itsellesi tarpeellista.
Myyjille pöytäpaikkamaksu 16 e.
Ilmoittaudu ennakkoon Gardenian
asiakaspalveluun p. (09) 3478 400.
Sateella myyntipaikat sisätiloissa.

Hyönteishotellista
iloa puutarhaan

ti 9.9. klo 17–19. Kurssilla on
asiaa puutarhalle hyödyllisistä
eliöistä ja valmistetaan hyönteishotelli omaan puutarhaan
vietäväksi.
Kurssimaksu 30 e. Ennakkoilmoittautuminen p. (09) 3478 400.

Päivä Maalla -tapahtuma su 14.9. klo 10-17 Gardeniassa, yliopiston opetus- ja
tutkimustilalla, Sotkankodon
päiväkodin pihalla ja Viikin kirkolla. Mm. kotieläimiä ja maatalouskoneita, askartelupisteitä, poniratsastusta, hevoskärryajelua, opastettuja trooppisen
puutarhan kierroksia (klo 11 ja
12), aistipuutarha-opastus sokkona klo 13. Traktorikyyti Gardeniasta Viikin kirkolle nonstopina klo 11 alkaen. Suoramyyntitori ja lastenvaate- ja -tarvikekirppis.
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Tekniikan museon työpajoja syyskuussa
Steampunk-työpajat

6.–14.9. Työpajoissa tutustutaan steampunkin maailmaan ja
askarrellaan oma steampunk-

henkinen asuste kierrätysmateriaalista. Työpajat: la–su 6.–7.9.
klo 14, la–su 13.–14.9. klo 14.
Käteismaksu 4 e, ikäsuositus yli 12-v.,
kesto n. 1h.

Lasten ja aikuisten yhteisiä mediatyöpajoja

koulujen syyslomalla viikolla
42. Työpajassa tutustutaan mediaan viestinvälittäjänä ja teh-

dään oma sarjakuva tai juliste.
Erilaisia historiallisia puhelimia,
radioita, tietokoneita ja muita
vempaimia käytetään innoittajina. Työvälineenä pajassa on

tablettitietokone. Välineet on
lainattavissa museolta.
Ikäsuositus yli 6-v., kesto n. 1 h.
Lisätiedot: www.tekniikanmuseo.fi
Osoite: Hämeentie 163.

Viikin kirjaston syksyä
We love Pihlis -päivä

Pihlajamäen ostarilla 6.9. Kirjasto telttakatoksessa klo 11–15.
Viikin kirjaston
15-vuotisjuhlat vietetään

15.–20.9. Kahvitarjoilu maanantaina 15.9. klo 14–18 ja lapsille
klo 18 Uppo Nalle rannalla -esitys sekä synttäriongintaa.
Koodauspaja 7–12-vuotiaille 28.10. ja 4.11. klo 18–20.
Tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin. Ennakkoilmoittautuminen.
Mukana myös pelicorner.

Poniratsastus, hevoskärryajelut, puutarhaopastukset ja tikkupulanpaisto maksullisia, muuten vapaa pääsy. Järjestäjät:
Maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa
ry, Malmin seurakunta, Gardenia, LK
Päiväkoti Sotkankoto ja Sotkankodon
vanhempainyhdistys sekä SPR:n PohjoisHelsingin osasto.

Tablet-tietokoneet ja

älypuhelimet -opastukset

torstaisin 18.9., 16.10. ja 20.11.
klo 13–15. Näille päiville varattavissa myös henkilökohtaisia
opastusaikoja klo 10–12.
Novellikoukku ke 24.9.,
29.10. ja 26.11. klo 18–20.
Satutuokiot ke 27.8.–
10.12. klo 10.
Nonarit joka la 6.9 alkaen
klo 11–13.
Lukupiiri ke 10.9., 8.10.,
5.11. ja 3.12. klo 17–18.30. Luettavat kirjat sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa.

SALAATTI/
PATONKIPISTE
PIHLAJAMÄESSÄ

VILLA PIHLIS -tapahtuma
la 6.9. Kipakissa

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

opastettuja retkiä

Torstaina 4.9. retken aiheena
on Harakan saaren kivet ja kalliot, lauantaina 20.9 Maunulan myrkkysienet ja sunnuntaina 28.9. Lintujen syysmuutto Viikissä.
Retket ovat ilmaisia. Lisätietoja
Gardenian kotisivuilta www.gardeniahelsinkifi/tapahtumat.htm.

Aurinkola avaa ovensa

Pihlajamäen ostoskeskuksessa
Avajaiset lauantaina 6.9.2014
klo 10–18

www.aurinkola.fi
ira@aurinkola.fi
040 727 0435

klo 14–17
klo 14–17

klo 21

Keke and granath
Blues soundia tarjoilee Toni Koskipuro

Illan päättää Juno

Liput ovelta 7€ sis.narikan
AUKIOLOAJAT
ma
ti–to
pe
la
su

suljettu
12-22
12-02
10-02
10-22

A!
O
L
U
ET
TERV
Pihlajamäessä
Vuolukiventie 7
045 1536100

ONKO RUUTIA
RANTEESSA?
tarjoaa taloushallinnon
palveluita yrityksille,
yhteisöille ja taloyhtiöille.
Teemme teille kirjanpidon,
tilinpäätöksen, tasekirjan,
veroilmoituksen, palkanlaskennan ja
palkkojen vuosi-ilmoitukset, laskujen
maksut ja laskutukset ja myös muita
tarvitsemianne palveluita.

OTA YHTEYTTÄ
puh. 389 4613,
mail ac@aclaurens.fi
KÄY KATSOMASSA
www.aclaurens.fi
TULE KÄYMÄÄN
Eskolantie 12–14, 00720 Hki

Tervetuloa Pihlajamäen apteekkiin
mittauttamaan kätesi puristusvoima maksutta nyt
festarilauantaina klo 9–14. Lapsille luvassa on
piirustuskilpailu, josta jokainen voittaa.

PIHLAJAMÄEN KYLÄFESTA
Aqualan L 200 g

RIT LA 6.9.

Sebamed Liquid
Face & Body Wash 400 ml
pumppupullo

7,20
(norm. 10,23)

6,20
(norm. 10,38)

Tarjoukset ovat voimassa 6.9.2014.

Vaasan Kuninkaan Apteekki
Kungsapoteket i Vasa

PIHLAJAMÄEN APTEEKKI

Pihlajamäen ostoskeskus, Meripihkatie 3, 00710 Helsinki
www.pihlajamaenapteekki.fi
Avoinna ma–to 8.30–18.30, pe 8.30–18, la 9–14, su sulj.

Seuraava Pihlajamäen Lähiölehti
ilmestyy 26.11.2014
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Kuvat: Vesa Koskela

Kauneutta ja hyvinvointia 20 vuotta
Uskolliset asiakkaat hämmästyvät, kun Kauneushoitola Tuulikin
kosmetologi osoittautuukin Tuijaksi. Käyntikortissa lukee Tuija Hasu!
Naapurustossa on nimittäin jo vuodesta 1994 kehotettu menemään
Tuulikille, jos joku vaikka valittaa, että jalassa on känsä.
Tänä kesänä tuli kaksikym-

Kuvassa Tuija Hasu tekee Bernard Cassieren suklaanaamiota
vakioasiakkaalleen Marja Rannalle.

mentä vuotta täyteen siitä, kun
SKY-kosmetologi Tuija Tuulikki Hasu perusti Kauneushoitola Tuulikin Pihlajamäen ostoskeskukseen – työvoimatoimiston kieltävästä starttirahapäätöksestä huolimatta.
Elettiin lamavuotta 1994, jolloin yleisesti ottaen toitotettiin
yrittäjyyden auvoa työpaikkansa menettäneille. Starttirahaa ei
kuitenkaan Hasulle herunut. Ei,

Pienryhmiä, aika paljon!
Pienryhmät ovat tämän päivän seurakunnan
keskeistä toimintaa. Jos aikaisemmin pyrittiin saamaan
kirkon suojiin isoja joukkoja, nyt oleellista on pienet, hoitavat, keskustelevat ja
toimivat ryhmät. Tekeminen on monipuolista ja sitä on kaikenikäisille, kokkauksesta
ja jumpasta rukoukseen ja lauluun. Pihlajamäen seurakuntapiirin tiloissa näitä ryhmiä
toimii yli 30. Ryhmistä vastaavat vapaaehtoiset seurakuntalaiset, seurakunnan
työntekijät tai yhteistyökumppanit. Tutustu monipuoliseen tarjontaan!
Siunattua syksyä, armollista elämää

Pihlajamäen kirkko

Jukka Holopainen, pastori, p. 050 4444376

vaikka hän vakuutti, ettei Pihlajamäessä ollut yhtään kauneu
denhoitoalan yrittäjää. Työvoimatoimistossa oltiin sitä mieltä,
että alalla on niin kova kilpailu,
että yritystä ei kannata perustaa.
-Onneksi pankissa uskottiin
liikeideaani ja sain lainaa. Aluksi oli tietysti hiljaista, mutta siitä
se sitten lähti. Minulla on joitakin pitkäaikaisia asiakkaita, jotka ovat käyneet ihan alusta lähtien, elokuusta 1994 saakka. Ja
on perheitä, jonka jäsenet käyvät
hoidoissani kolmessa sukupolvessa, sekä sellaisia, jotka ovat
muuttaneet Amerikoihin ja käyvät luonani kesälomansa aikana,
kokenut kosmetologi kiittelee.

Kasvot, jalat, kulmat ja
jotakin ihan uutta
Heinäkuussa 2014, juuri
20-vuotisjuhlallisuuksien alla
Tuija Hasu siirsi liikkeensä pari sataa metriä ostarilta pohjoiseen, osoitteeseen Rapakiventie
10 D. Syy oli ilmeinen.

Miehille ihana olo
ei riitä syyksi
Metroseksuaaliksi sa-

-Täältä vapautui liiketila, joka oli selkeästi suurempi kuin aikaisempi. Nyt minulla on ihan oikea odotushuonekin, Hasu iloitsee vastaanotollaan, joka on valoisa ja kaunis.
-Asiakkaissani on myös vanhempia ihmisiä, joilla monella on saattaja mukana. Nykyiset
tilat ottavat sen paremmin huomioon. Kaiken kaikkiaan on ollut
todella mukavaa, kuinka asiakkaat ovat iloinneet kanssani uusista toimitiloista.
Lisääntyneet neliömäärät
mahdollistavat myös uudenlaisten palvelujen tarjoamisen.
-Läpi vuosien kolme selkeästi suosituinta hoitomuotoa ovat
olleet kasvohoidot, jalkahoidot
sekä ripsien ja kulmien värjäys. Nyt, kun tilaa on enemmän,
voisin järjestää vaikka teemailtoja, pienryhmille meikkausopetusta tai tutustumista hoitoihin.
Sellainen saattaisi olla kiva juttu esimerkiksi työ- tai kaveriporukalle tai polttareita viettäville,
Hasu miettii.

Liusketie 1, p. 09 2340 4427

VIIKKO-OHJELMA:
Su • klo 10
• klo 14
Ma • klo 9 ja 9.45
• klo 14.30
• klo 16
• klo 17–18
• Klo 17 ja 18
• klo 18
Ti • klo 9
• klo 9–11
• klo 17–18.30
• klo 18
• klo 18
Ke • klo 10-11
• klo 12
• klo 18
• klo 18.30
To • klo 12
• klo 17.30
• klo 18
Pe • klo 10.30

Messu
Bethel-ryhmä (engl.)
Vauvamuskari
Lähiöjumppa
Lähetyskerho joka toinen viikko 8.9. alk.
Koululaisten askartelu- ja kuvataidekerho 15.9. alk.
Cantores Minores -muskarit
Rukousryhmä 15.9. alk.
Lahjoitusleivänjako
Ostarin Onni -kahvila
Koululaisten kokkikurssi. Ilm. p. 040 588 0834
Raamattupiiri kerran kuussa 2.9. alk.
Erityislasten vanhempien vertaistukiryhmä kerran kuussa 16.9. alk.
diakonian ajanvaraus p. 09 2340 4487
Eläkeläisten päiväpiiri
Suomenkielen ryhmä miehille
Kirkon kuoro
Ruoka-aika 11.9. alk.
Yksinhuoltajien olohuone joka toinen viikko 11.9. alk.
Miesten piiri joka toinen viikko 18.9. alk.
Lähiöliikunnan tuolijumppa

Pihlajiston seurakuntakoti

Kauneushoitola Tuulikki sijaitsee nykyisin Rapakiventie 10:ssä.

Pyhäkoulu 14.9. alk.
Vauvamuskari
Koululaisten askartelukerho 15.9. alk.
Naisten raamattupiiri joka toinen viikko 15.9. alk.
Perhekerho
Käsityökerho aikuisille joka toinen viikko 16.9. alk.
diakonia ajanvaraus p. 09 2340 4480
Päiväkerho
Asukaskahvila Olohuone 11.9. alk.
Päiväkerho

Kiillekujan kh

Kiillekuja 3, p. 09 2340 4439
Kutomakerho
Partioryhmät

(Viikinmäki)

VIIKKO-OHJELMA:
Ke • klo 9.30
• klo 17–18
• klo 18.30

Teksti:
Tanja Railo

Kuvassa yrittäjänaapureina
Pihlajamäen ostoskeskuksella toimivat
Virpi Kytöaho (vas.) ja Ira Hyyrynen.

Tiirismaantie 4, p. 09 2340 4437

Su • klo 10
Ma • klo 10.30
• klo 15–16
• klo 18
Ti • klo 9.30
• klo 13
Ke • klo 10–11
To • klo 9–11
• klo 13–15
Pe • klo 9–11

Harjannetie 44 kh

notaan leikillisesti nykyaikaista kaupunkilaismiestä, joka pitää itsestään huolta, esimerkiksi hoitaa ihoaan. Onko heitä Pihlajamäessä?
-Siihen en ota kantaa, sanoo
Hasu, mutta myöntää, että naisten ja miesten suhtautumisessa
itsensä hoitoon on suuria eroja.
-Monet miesasiakkaistani tulevat vastaanotolleni vasta lääkärikäynnin jälkeen. Kun lääkäri
sanoo, että tätä jalkavaivaa hoitaa kosmetologi tai että iho hyötyisi ihonpuhdistuksesta, silloin
uskotaan. Naisille tuntuu olevan
luontevampaa hakeutua hoitoihin, koska se lisää hyvää oloa.
Naistenkin suhtautuminen
kosmetologilla käynteihin on
muuttunut sitten 80-luvun, jolloin Tuija Hasu valmistui alalle.
-Ennen tätä pidettiin herkästi turhamaisena touhuna. Itseäni on aina ihmetyttänyt, miksi hiuksia tai kuntoa hoidetaan
tiptop, mutta ei ihoa. Ihminenhän on kokonaisuus, ja kaikki itsensä hoitaminen hoitaa kokonaisuutta.
Yrittäjä Tuija Hasu, tutuille
asiakkaille Tuulikki, hoitaa itseään muun muassa kävelemällä Latokartanosta työpaikalleen
Pihlajamäkeen, jossa hän myös
asui 21 vuoden ajan.
-Kiitos tästä kuluneesta 20
vuodesta kuuluu paljolti pihlajamäkeläisille, jotka uskollisesti ovat käyttäneet kauneushoitolani palveluita. Toivotan myös
kaikki uudet asiakkaat, niin miehet kuin naisetkin, tervetulleeksi
tutustumaan.

Kuva: Vesa Koskela

VIIKKO-OHJELMA:

Ma
• klo 18
Ma–to • klo 18

Yritys

Perhekerho
Koululaisten ”Puuhis”, puuhakerho 17.9. alk.
Iltahetki naisille kerran kuussa 10.9. alk.

Tarkemmat tiedot ryhmistä ja muusta
toiminnasta sekä työntekijöiden yhteystiedot:
• www.helsinginseurakunnat./malmi,
• www.facebook.com/malminseurakunta,
• seurakuntapiirin blogi: http://stpihlis.blogspot./

Malmin seurakunnan
kirkkoherranvirasto, Kunnantie 1,
p. 09 2340 4400,
toimitus- ja tilavaraukset, päivystävä pappi
arkisin klo 9–15, p. 09 2340 4402

Yritysten
sijaintipaikkojen
rotaatiota
Uusi osoite
Rapakiventie 10 D
00710 Helsinki
Avoinna ma–pe 10–17
iltaisin sopimuksen mukaan.
Olen lomalla
1.–6.9.2014
SKY-kosmetologi Tuija Hasu

Puh. (09) 374 3584
www.kauneushoitolatuulikki.ﬁ

Parturi-Kampaamo Meijun
Mervi Kuhta muutti kesällä
Mikkeliin, joten Meijun entisiin
tiloihin Rapakiventie 10:een on
nyt muuttanut Kauneushoitola
Tuulikki.
Kauneushoitola Tuulikin
entisiin tiloihin Pihlajamäen
ostoskeskukselle on muuttanut
hieroja, vyöhyketerapeutti
Ira Hyyrynen, jolla on uuden
toimipaikan avajaiset We Love
Pihlis -päivänä 6.9.
Pihlajamäen ostoskeskuksessa
on noin vuoden toiminut
Parturi-Kampaamo Pallopää,
jossa yrittäjänä toimii Virpi
Kytöaho. Pallopää on nyt Ira
Hyyrysen naapurina.

www.pihlajamaki.info
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Kuvat: Mia Küttner

Säävarauksella!

Pihlajamäen ja Malmin lähiöliikunta
Syyskausi 2014 1.9. alkaen Huom! Muutokset mahdollisia!
Elämyksiä, yhteishenkeä, kuntoilua, iloa ja
ystäviä! Liikuntapassilla 20 e/kausi. Passin
saa käteisellä joko
paikan päältä vetäjältä
tai Lähiöasemalta

Tasapainojumppa klo14.30–
15.20, Pihlajamäen kirkko, 8.9.–
8.12. (ei 24.11.)
Kuntosähly klo 19–20.30
aikuiset, Hgin Uusi Yht.koulu,
1.9.–15.12. (pulpetit siirrettävä
salissa 12.–26.9., ei 13.10. /
syysloma)

(Liusketie 3, p. 3104 1010)

Tiistai

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

Maanantai

Petanki klo 12–13, Maasälvän
leikkipuisto, 22.9. asti
Bocci klo 12.30–13.30,
Pihlajamäen nuorisotalo, 6.10.–
15.12.

RapakuntoJumppa klo 9.30–
10.20, Malmin palloiluhalli,
2.9.–9.12.
KahvakuulaTreeni klo 10.30–
11.20, Malmin palloiluhalli,
2.9.–9.12.
Kimppakävely klo 10
Pihlajamäen nuorisotalolta,
hidasvauhtinen omatoimiryhmä, 2.9.–16.12.
Kuntosali klo 11–12,
eläkeläiset, vaativat laitteet,
Latokartanon Liikuntahalli,
2.9.–16.12.
Luistelu klo 15–15.45 alkeet
osaaville, yli 12 v., Malmin
jäähalli, 7.10.–9.12. Opetellaan
yhdessä perusluistelutaitoja.
Kuntojumppa klo19–20, Hgin
UYK, 2.9.–9.12. (ei 16.–23.9.yo.

kirj. / pulpetit salissa, 14.10.)
KorisTytöt klo 19–21
lapset 10–14v., monikultt.,
Ylä–Malmin pk, 2.9.–9.12.
Lisätietoja: Mohamed Daud
p. 040 681 5817

Keskiviikko

Kroppaa kuntoon klo
8.30–9.20 eläkeläiset ym.,
Pihlajamäen nuta, 3.9.–10.12.
(ei 26.11.)
Veny Vetreäx klo 9.20–9.50
eläkeläiset ym., Pihlajamäen
nuta, 3.9.–10.12. (ei 26.11.)
Kävelylenkit klo 10.30
Pihlajamäen lähiöasemalta,
1.10.–19.11.
KuntoLentis klo 19–21
aikuiset, Asukastalo Kunto,
3.9.–17.12.
KuntoJalkis klo 19.30–
21 Maahanmuutt. miehet,
Stadin ao / Malmi, 3.9.–10.12.
Lisätietoja: Said Aden
p. 0400–857 570

Torstai

Kuntosali klo 9–12, eläkeläiset,
helpot laitteet, omatoiminen,

Kävelysauvoja
lainataan
Viikin, Pukinmäen
ja Jakomäen
kirjastoista .
Lisäksi!

Miljan palvelutalo, 4.9.–18.12.
Kuntosali klo 11–12,
eläkeläiset, vaativat laitteet,
omatoiminen, Latokartanon
Liikuntahalli, 4.9.–18.12.
KuntoFutis klo 20–21, nuoret
ja aikuiset, Pihlajiston ala–
aste / L-ovi, 4.9.–11.12. (ei
16.10.) Lisätietoja: A. Laouari
p. 040 567 7699

Perjantai

Tuolijumppa klo 11–11.30,
Pihlajamäen kirkko (alakautta
sisään), 5.9.–12.12.
Pallopojat1 klo 17.00–18.30,
lapset 10–14 v., monikultt.,
Ylä–Malmin peruskoulu,
5.9.–12.12. (ei 17.10., 31.10.,
5.12.) Lisätietoja: Ahmednur
Mohamed p. 040 963 1240
Pallopojat2 klo 20–
21, lapset 14–18 v.,
monikultt., Hietakummun
ala–aste, 5.9.–28.11. (ei
17.10.,31.10.) Lisätietoja:
Mohamed Daud p. 040 681
5817. Yhteistyössä koillisHelsingin maahanmuuttajien
urheiluseuran kanssa.

KuntoJalkis klo 19–21
monikultt., nuoret ja aikuiset,
Pukinmäen peruskoulu, 5.9.–
12.12. (ei 26.9., 17.10., 31.10.,
5.12.) Lisätietoja: Said Aden
p. 0400 857 570
KuntoFutis klo 19–21
Monikultt., aikuiset, Stadin
ao / Malmi, 5.9.–12.12. (ei
17.10., 31.10., 5.12.) Lisätietoja:
Bujar p. 040 525 7255

Lauantai

KuntoFutis klo 18–19.30,
monikultt., nuoret ja aikuiset,
Pukinmäen peruskoulu, 6.9.–
13.12 (ei 27.9., 18.10., 1.11.,
6.12.) Lisätietoja: A. Laouari
p. 040 567 7699

Luistimia
retkiluistim,
monoja, su ia,
ja lumikenksia
kiä
lainataan
P
ukinmäen
kirjastosta
.

LiikuntaInfo
klo 13.30–14.00
maanantaina 8.9., 6.10.
ja 1.12. Pihlajamäen
lähiöasemalla.
Tule kyselemään
sinulle sopivista
lähiöliikuntamahdollisuuksista.
Kuutamokävelyt
ma 6.10.klo 18.00,
ti 4.11. klo 17.00
Noin 7 km:
lähtö/paluu
Tuomarinkylän
kartanon sillan
luota / uimarannalta.
Retkiluistelu
ma 17.11.
klo 16.30–17.30
(jos jää on valmis)
(Oulunkylän
tekojääradan
jäätilanne,
p. 3108 7887)

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

Istutusjuhlat Aarnivalkealla 6.9.
Kannattaa kiivetä Aarnikanmäelle kyläfestaripäivänä, jos peukut syyhyävät puutarhatöihin tai
mieli halajaa kokemuksia luonnossa olemisesta.
Taiteilija Ritva Harlen johdolla

juhlitaan legendaarisen kohtaamispaikan Aarnivalkean 10-vuotissyntymäpäiviä. Samalla vietetään kunnostetun ympäristötaideteoksen avajaisia. Juhlan kunniaksi Maasälväntie 16:n takana
olevalla mäellä istutetaan kasveja, nautitaan pienestä tarjoilusta ja ohjelmasta kello15.30 alkaen. Kyläfestarin luonto ja historia -kävely päättyy Aarnivalkealle. Kävelyllä oppaina Sampsa
Lommi ja Tanja Railo.
– Toivon, että metsän keskellä
olevasta kauniista Aarnivalkeasta tulisi taas uudelleen se asukkaiden, päiväkotilasten ja koululaisten paikka, missä voi kokeilla

Istutusjuhla 6.9.
klo 15.30 alkaen
Kyläfestarien luonto ja historia -kävelyn (klo 14–15.30)
päätepiste

luonnossa olemista, rikkaruohon
kitkemistä ja nuotion tekoa, kertoo yhteisöllisistä ympäristötaideteoksista tunnettu taiteilija.
Harlen mielestä kaupungissa
asuvat nuoret tarvitsevat kokemuksia luonnossa puuhailusta ja
olemisesta. Ammattilaisten siistinä pitämät puistot ja koulunpihat eivät tarjoa mahdollisuutta
harjoitella siihen. Jos Aarnival-

kea voi olla paikka, joka vahvis- Lenkkiporukka
taa asukkaiden luontosuhdetta, ”Kääpiö ja seitseniin se on taitelijan mielestä on- män Lumikkia”
iloitsee, kun
nistunut.
– Muistan yhdenkin levotto- luontopolun
man luokan, joka tuli Aarnival- tutun levähkealle vuosia sitten linnunpön- dyspaikan
tön avajaisiin. Opettajan ihme- penkit ovat taas
tykseksi lapset kuuntelivat elä- kunnossa.
vän tulen äärellä hiirenhiljaa
Annikki Säilän selostusta talosta,
josta oli jäljellä vain perustukset. Pikkukosken uimarannalle. Aarnivalkea on muistomerkki Säilän
Aarnivalkea on rakennettu talolle ja sen värikkäälle elämälle.
Aarnikanmäen viimeisen van– Paikassa on pidetty jo 20-luhan omakotitalon perustuksil- vulla koko yhteisön tapaamisia.
le. 1920-luvulla valmistunut rakennusmestari Säilän talo puretTalkoilla pusikon
tiin vuonna 2003, kun kaupunraivausta
ki piti sen korjaamista liian kalliina. Osa talon hirsistä sai uuden Heinäkuussa parisenkymelämän vanhalla paikallaan tai- mentä ahkeraa asukasta ja läteilija Ritva Harlen teoksessa ja hiöaseman työntekijää tarttui
osasta hirsiä rakennettiin sauna taiteilijan kanssa toimeen ja rai-

vasi villiintyneen Aarnivalkean.
Rikkaruohot kitkettiin ja pusikoita raivattiin. Pihlisläisen Tomi
Virtasen ja Ritva Harlen talkoilla rakentamat uudet kalusteet
asennettiin ja niillä korvattiin
edelliset, jo sijoilleen lahonneet
istuimet. Laura Stålhane entisöi
monien rakastaman ja kaipaaman lintujen rivarin, jonka To-

mi Virtanen palautti paikoilleen.
Työtä tukivat Stara ja Helsingin
kaupungin lähiöprojekti.
Aarnivalkea rakennettiin 10
vuotta sitten Harlen, asukkaiden
ja rakennusviraston käsityöpajan,
Ostarin Onnin ja Lähiöprojektin
yhteistyönä
Teksti: Tiina Nuto

Osa tiedoista peräisin asukkaiden ylläpitämältä Pihlajamäen verkkosivulta:
http://pihlajamaki.info/tietoa-pihlajamest-mainmenu-887/nhtvyyksimainmenu-935/aarnivalkea-mainmenu-936

8

www.pihlajamaki.info

LÄHIÖLEHTI 2/2014

Yhteystiedot

Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3 A
00710 Helsinki

Viikko-ohjelma

Aluetyöntekijä

Miia Ali-Yrkkö
puh. 09-3105 8566
miia.ali-yrkko@hel.fi

Avoinna:

MAANANTAI

Jälkiviisaat

klo 10–11, keskustelua ajankohtaisista aiheista.

Verkkopankin käytön opetusta
klo 12–14

ma 10–16, ti–to 9–16, pe 9–15
Cafe Lähiö avoinna ma 10–15, ti–pe 9–15
Tilavaraukset ja lisätietoa palveluistamme puh. 09-3104 1010

www.pihlajamaki.info/lahioasema
www.facebook.com/PihlajamaenLahioasema

Pihliksen Lauluryhmä
klo 16.30–18.30

TIISTAI

Englannin kielen keskusteluryhmä
klo 11–12, vetäjänä Tuula Aiso.

Ruotsin kielen keskusteluryhmä
klo 13–14, vetäjänä Tuula Aiso.

Lasten Atk

klo 12–15. Tervetuloa tekemään myös läksyjä!

KESKIVIIKKO
Leivänjako

klo 9 alkaen (saantivaraus).

Levyraati
klo 10.30

Askartelukerho
klo 14–15, materiaalimaksu 2 e / kerta.

NA-pihlis

kokoontuu klo 17–19

TORSTAI

Senioreiden ATK-opastusta
klo 9–12

Karaoke
klo 10.30–12.00

Tietovisa
klo 13.00

Kirjallisuuspiiri
klo 13–14 joka kuukauden ensimmäinen torstai.

PERJANTAI

Lähiöaseman hankkeet
Pihlajamäen lähiöaseman hankkeet kotilähettiläät ja kylätalkkarit tarjoavat
lähialueiden ikäihmisille veloituksetta kevyttä siivous-, kaupassakäynti- ja
ulkoiluapua sekä pienimuotoisia kodin korjaus- ja asennustöitä.
Kotilähettiläinä työskentelee Lähiöasemalla tällä hetkellä 10 henkilöä, jotka liikkuvat pareittain auttamassa lähialueen asukkaita tarpeen vaatiessa.

miseen ynnä muuhun pikkunikkarointiin. Myös television/
digiboxin/tietokoneen kanssa
esiintyvät ongelmat ratkeavat
Lähiöaseman työntekijöiden
avustuksella.
Avun lisäksi Lähiöasema
Kaupassakäynti- ja ulkoilu- tarjoaa kotikäynneillä tietenavun lisäksi tehtävillä siivous- kin myös seuraa päivien ratoksi.
käynneillä yleensä esimerkiksi pyyhitään pölyt, imuroidaan, Kotilähettiläs-toiminnaspestään lattiat ja wc-tilat se- ta voit katsoa videon, joka julkä viedään roskat ja tiskataan. kaistiin Stadi-tv:n Päätöksen
Mahdollista on myös saada äärellä -ohjelmassa. Klipin
pyykinpesuun apua jos ei itse löydät internetistä osoitteesta:
kykene käymään pesutuvassa. http://stadi.tv/ohjelma/paaKylätalkkarin apua taas ky- toksen-aarella-pihlajamaensytään monesti esimerkiksi ver- kotilahetit.
hojen laittoon, reikien poraaToiminta on tarkoitettu ensisijaisesti liikuntarajoitteisille,
vähävaraisille sekä kotihoidontuen asiakkaille. Kysy
rohkeasti lisää Pihlajamäen lähiöaseman aluetyöntekijä
Miia Ali-Yrköltä, puh. 09-3105 8566

Bingo

klo 12–13.15

Kuvataidekerho
klo 12–15, ohjaajana Piia-Lii Toivola.

Yksilökohtaista apua
tietokoneiden käyttöön
Lähiöaseman ATK-vastaavat auttavat
kaiken ikäisiä oppimaan tietokoneiden
alkeet ja opastavat myös haastavammissa
tehtävissä.
Kaiken siirtyessä digitaaliseksi moni tuntee
tarvitsevansa apua laitteiden ja ohjelmien käytössä.
Yksilön arkistenkin asioiden hoitaminen saattaa
vaatia internetin käytön osaamista ja siihen sopivia
välineitä. Lähiöasemalta saat avustusta arkipäivisin,
oli ongelmanasi sitten verkkopankin käyttö tai kuvan
editoiminen.
Puhdistamme ja uudelleen asennamme myös
muutaman vuoden vanhat kannettavat, tuo siis koneesi
näytille!

Lähiöasemalla
myynnissä edullisia
käsitöitä, muun
muassa koruja.

Lähiöaseman palvelut
• Käytössäsi on monipuolisin ohjelmistoin varustettuja
tietokoneita, sekä tietokoneen käytön opastusta.
• Kopiointi-, tulostus- ja faksipalvelu pientä maksua vastaan.
• Asukkaiden käytössä on ompelukoneita ja saumuri: ota
omat langat mukaan ja tule ompelemaan. Tarvittaessa
sinua avustaa ompelija klo 9-13
• Musiikkiluokassa on kosketinsoittimet, kitaroita ja
halutessasi saat myös soitonopetusta.
• Nuoremmalle väelle leluja, pelejä sekä Nintendo Wii.
• Lähiöaseman tiloja voi varata ilta- ja viikonloppukäyttöön
esim. perhejuhliin tai taloyhtiön kokouksiin.
Kysy vapaista ajoista ja tilavuokrista kahvilan emännältä
puh. 09-3104 1010
• Rentoutua voit Shiatsu-hierontatuolissa tai niskahierontalaitteissa.

PIHLAJAMÄEN LÄHIÖASEMA KIITTÄÄ ASIAKKAITA JA YHTEISTYÖKUMPPANEITA.
TOIVOTAMME PIRTEÄÄ SYKSYÄ!
Seuraa Pihlajamäen kotisivuja www.pihlajamaki.info

