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henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

Kahvipannu
kuumana
molempina päivinä!

KOTIMAISET
LAKEUS-DESIGN

Vain lauantaina
ja sunnuntaina
KOMERON OSTAJILLE
KAUPAN PÄÄLLE:
Suunnittelu
Kuljetus
Kasaus

6

katsastustarjous

TR-KALUSTEESSA
KOMEROPÄIVÄT
LA 10–17 JA SU 12–16
SINUN MITOILLASI, SINUN KOTIISI!!!!
Tehtaan edustajat paikalla.
Suunnittelu ja tarjous odottaessa.

Nro

• liukuovikomerot
• liukuovet
• saranaovikomerot
• mittatilauskalusteet:
mm. tv-tasot
ja laatikostot
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PULLA -

*

* Katsastuksen hintaan lisätään Traﬁn maksu 2,70€
katsastuksen kokonaishinta 21,70€

TIKKURILA

Palveleva kalustetalo jo vuodesta 1976

[A]

TR-Kaluste Porttipuisto
Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
p. 09 823 3585
tr-kaluste@tr-kaluste.ﬁ
www.tr-kaluste.ﬁ

Katso muut myytävät
kohteemme kotisivuiltamme
www.kiinteistomaailma.ﬁ/helsinki-malmi

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

MALMI TEOLLISUUSHALLI

TONTTEJA
MELLUNKYLÄ OK-TONTTI
Tasainen tontti 445 m². Rak.oik.
124 m², 1 as. Perustettu as.oy,
varainsiirtovero 2%. Hp. 120.000 €
Kultakummuntie 5
MALMI OK-TONTTI

Myydään kivirakenteinen 2-kerroksinen teollisuusrakennus 745 m².
Tilat jaettavissa. Rv. 1989.
Tontti 1527 m².
TEOLLISUUSTONTTI
KAIVOKSELA
Kovapohjainen tontti 3777 m².
Rak.oik. 3777 m². Rakennuksen
enimmäiskorkeus 14,5 m. Kunnallistekniikka tontin rajalla, myös
kaukolämpö. Logistisesti hyvä
sijainti. Hp. 640.000 € Taivaltie 10

Tasainen omakotitalotontti 450 m²,
rakennusoikeus 113 m², lisäksi
20 m² / autokatos / asunto. Saa
rakentaa enintään 2 asuntoa.
Hp. 130.000 € Kylänraitti 3
VARTIOHARJU TONTTI
Kovapohjainen rinnetontti 873 m²,
rak.oik. 218 m², enint. 2 asuntoa.
Vesi-, viemäri- ja sähköliittymät
tontilla. Hp. 270.000 €
Lappeentie 18

VIIKINRANTA TONTTI

VARTIOHARJU TONTTI

Kovapohjainen tontti Viikinrannassa 592 m². Rak.oik. 260 m²,
as lkm ei rajattu. Rakentaa saa
enintään 3 kerrokseen. Kunnallistekniikka tontin rajalla.
Hp. 280.000 € Kalastajanpolku 7

Tasainen tontti 1667 m², rak.oik.
333 m² (416 m²). Saa rakentaa
enintään 5 asuntoa. Tontilla
purettava asuinrakennus.
Hp. 420.000 € Riskutie 32

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

Tikkurikuja 1
00750 Helsinki
Puh. 029 001 8700
ark. 9-18, la. 9-14

Avoinna:
ark 10–19
la 10–17
su 12–16

Tarjous voimassa
5. - 14.2.

Tarja
Haaranen

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi
Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

paivi.pirnes@kodista.fi
Annis
Viljander

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi
Markku
Viljander

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

Meillä kauppa käy vilkkaasti,
kysy kilpailukykyinen välityspalkkio tarjouksemme!
Heikinlaakso okt 243m²
6h+k+kph+khh+s+uima-allasosasto+autotalli. Hyvällä
alueella ja isolla, suojaisella tontilla (1362m²) oleva As
Oy muotoinen okt. Mh 559.000€. Kirsitie 25.
Tomi Suvinen 044 3355135
1130386

Pukinmäki kt 66,5 m2
3h,k,s,p. Saunallinen kolmio rauhallisella paikalla.
Hyvin hoidettu taloyhtiö, oma tontti ja talonmies.
Kohtuullinen yhtiövastike. MH. 200.000€. Säveltie 2.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272
1144158

Suutarila lt 95,5 m2
4h,k. Luhtitalon perheasunto toimivalla pohjaratkaisulla, näkymät omakotitaloalueelle. Oma sisäänkäynti
ja ulkovarasto oven vieressä. Taloyhtiössä ei tiedossa
isoja remontteja. Mh. 214.470,40€. Vh. 216.000€.
Penttiläntie 1-3. Vasil Zizan/044 514 7551
1143111

Siltamäki kt 63,5 m2
2h,k,lasitettu terassi ja oma piha. Ihastuttava, kauniisti
remontoitu koti. Ensimmäinen kerros. Vapaat maalaismaisemat keittiön ikkunasta. MH. 169.000€.
Kiertotähdentie 6. Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272
1144544

Tapaninvainio rt 103 m2
4h,k,khh,kph,wc,s,autokatos,varasto. Rivitalo yhdessä
tasossa omalla tontilla. Viihtyisä tilava asunto hyvässä
kunnossa. Mh. 292.977,07€. Vh. 298.000€.
Laukkipääntie 3-5. Vasil Zizan/044 514 7551
1144551

Pihlajamäki kt 58 m2
2h,k. Siististi pidetty tilava kaksio metsänäkymin.
Vakavarainen velaton taloyhtiö, joka hyvin varusteltu.
Vh. 126.000€. Vuolukiventie 4.
Vasil Zizan/044 514 7551
1144641

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, LVV, YKV,
osakas
050 524 4854

markku.viljander@kodista.fi

Kiinteistönvälitys
Kodista Oy
Kirkonkyläntie 11,
00700 Helsinki
050 461 8787
www.kodista.fi

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Vasil Zizan
044 514 7551

Kai Lehtola
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Timo Kuosmanen
0400 397 731

Tero Laurila
0400 600 359

Hilla Rautjärvi
040 8308755

Kristiina Diomin
0400 201 444

Noora Melavirta
050 5874296

Tomi Suvinen
044 335 5135

Marko Suvanto
0405643534
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iloisten ilmeiden virkistys- ja
tykypäivät Pohjois-Helsingissä
Jousiammunta,
kiipeily, keilaus,
mosalympialaiset

Luennot, catering,
veitsenheitto, asahi,
puhallusputket

UUTUUS: taljajousiammunta, tankofutis,
kinball, päähieronta

Kaikkiaan 33
ohjattua vaihtoehtoa
GSM 044 3080 022

●

ilomaatti.fi

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki
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Parhaat bileet
alkaa Alesta

Heittäydy hulvattomaksi ja pidä hauskaa
halvemmalla. Malmin Ale Pubissa parhaat bileet
ke–la klo 03:een. Kun bileet on hakusessa singahda
Ale Pubiin – et kadu.

Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
lisätietoa: www.ruoka-aika.ﬁ

Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Jo kaksi vuotta

H

elmikuun alussa lehtemme täytti jo
kaksi vuotta. Kaksi vuotta on toisaalta todella lyhyt aika, mutta siihen myös mahtuu paljon. Esimerkiksi lapsi kehittyy kahden ensimmäisen elinvuotensa aikana pienestä avuttomasta kääröstä
puhuvaksi ja käveleväksi ihmiseksi, joka osaa jo
tehdä monenlaista. Vanhemmalla iällä kahden
vuoden ajanjaksot eivät enää niin merkittäviä
muutoksia pidä sisällään.
Lapsen syntyessä pohditaan millainen hänestä
mahtaa kasvaa. Perimällä on siinä iso merkitys.
Mekin pohdimme pari vuotta sitten, millainen
uudesta paikallislehdestämme kehittyy. Perustimme sen pitkälti vanhan ja hyväksi havaitun
pohjan päälle. Teemme sellaista paikallislehteä,
jota täällä on totuttu vuosikymmenet lukemaan
ja odottamaan keskiviikkoisin. Lehteä, joka kertoo vain oman ilmestymisalueensa asioista,
täkäläisistä ilmiöistä, ihmisistä ja tapahtumista.
Uskoimme sen linjan kantavan edelleen ja niin
on käynytkin.

Lehtemme syntymäpäivän lähestyessä moni
muisteli ”kantaisäämme” MaTaPuPu-lehteä,
jossa itsekin paikallislehtiurani aloitin 28 vuotta
sitten. Meille toimitukseen lähetetään yhä silloin
tällöin postia, jossa päällä lukee MaTaPuPulähilehti. Jotkut asiat jäävät ihmisille vuosikymmeniksi mieleen, jotkin unohtuvat alle kahdessa
vuodessa. Pidämme suurena kunniana sitä, että

SuperSunnuntai koko perheelle

HalooHelsinki!
8.2. klo 14

Haluamme olla lähellä
asukkaita ja tarjota yrityksille
hyvän ilmoitusalustan, jota
luetaan ahkerasti.
meidät yhä liitetään tuohon Laaksosen Hempan
perustamaan ja kautta aikain menestyksekkäimpään paikallislehteen, joka oli täkäläisille tärkeä
tiedonjakaja. Sellainen mekin koemme olevamme ja haluamme olla. Kahdessa vuodessa olemme tehneet satoja haastatteluja, käyneet kymmenissä tapahtumissa, julkaisseet erilaisista suunnitelmista ja muutoksista kertovia juttuja ja
antaneet tilaa paikallisten yhdistysten ja seurojen
uutisille. Haluamme olla lähellä asukkaita ja tarjota yrityksille hyvän ilmoitusalustan, jota luetaan ahkerasti. Työtä tehdään yhdessä arvokkaiden avustajiemme kanssa.
Mitä seuraavat kaksi vuotta mukanaan tuovat,
sitä emme vielä tiedä. Kehitämme lehteämme ja
palveluamme, haluamme uudistua ja olla lähellä asukkaita ja täkäläisiä yrittäjiä. Uskomme,
että kaikkien täällä asuvien, toimivien ja yrityksiään pyörittävien yhteistyöllä Koillis-Helsingistä saadaan aina vain parempi paikka. Meidän
kaikkien hyväksi.

Uusi sisäaktiviteettipuisto

Vantaan Tammistossa

Akustinen keikka
ja nimmareiden
jakotilaisuus keikan
jälkeen.
Ranneke +
keikkalippu

25 €

Ikärajaton! Ennakkoliput
SuperParkin lipunmyynnistä.
Rannekkeella puiston aktiviteetit
ovat käytössä koko päivän.

Testaa eri lajeja, liiku, viihdy ja ren
toudu. Pidä
hauskaa seikkailualueella, skeitta
a, scoottaa
ja parkouraa Freestyle Hallissa ja
pelaa Game
Areenalla. Poikkea välillä her
kuttelemaan
uuteen lounasravintola Robson’siin
. Tekemistä
lapsille ja aikuisille!

Suomen liikuttavimpia sisäaktiviteettipuistoja™ | www.SuperPark.fi | Valimotie 13, 01510 Vantaa | Avoinna joka päivä 11–20
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LÄHIMMÄT
SÄHKÖAUTOJEN
LATAUSPAIKAT
Sähköauton voi ladata vaikkapa Tapanilan aseman itäpuolen parkkialueella.

Sähköautoja näkyy
yhä useammin
Koillis-Helsingistä löytyy jo neljä pysäköintipaikkaa, joissa kussakin on
kaksi sähköautojen latauspistoketta. Sähköautoruudut on tarkoitettu vain
sähköautoille, muille niiden paikoille pysäköidyille autoille ropsahtaa
parkkisakko.

H

elenillä on
tällä hetkellä
toiminnassa
kaikkiaan 17
julkista sähköautojen latauspaikkaa, jotka sisältävät yhteensä 35
erillistä latauspistettä.
Latauspaikkoja on sekä
kaupungin keskustassa asiointia varten, että liityntäpysäköintien yhteydessä,
joissa auto latautuu näppä-

rästi sillä aikaa kun omistaja on asioillaan.
– Sähköautojen suosio on
hiljalleen kasvussa ja siksi
latauspisteiden käyttömääriä seurataan jatkuvasti ja
pisteitä pyritään tarvittaessa
lisäämään. Lataustapahtumia on ollut noin 200 kuukaudessa. Keskimääräinen
latausaika on ollut noin 2
tuntia ja 3 kWh, kertoo kehityspäällikkö Juha Karppi-

nen Heleniltä.
Helenin tilastojen mukaan latauspisteiden yhteenlaskettu sähkön kulutus
on noin 700 kWh/kuukaudessa, joka vastaa vuositasolla puolta tyypillisen sähkölämmitteisen talon kulutuksesta.
– Keskustassa tapahtuu
keskimäärin 1–2 sähköauton latausta päivässä jokaista latauspaikkaa kohden.

Liityntäpysäköintialueilla
sekä kauempana keskustasta latausmäärät ovat toistaiseksi jääneet alle kymmeneen kertaan kuukautta
kohden, kertoo Juha Karppinen.
Sähköautojen omistajilla on yleensä myös oma latauspiste joko kotona tai
työpaikalla.

Sähköautojen julkiset

• Prisma Malmi,
2 pistoketta
• Liityntäparkkipaikka
Lupiinipolku
Pukinmäki,
2 pistoketta
• Tapanilan asema,
itäpuolen parkkialue
Jäkälätie 12,
2 pistoketta
• Puistolan juna-asema,
Raidepolku 15,
2 pistoketta

latauspaikat ovat Helsingin
kaupungin pysäköinninvalvonnan piirissä. Periaatteena on se, että vain lataukseen kiinnitetty sähkö- tai
hybridikäyttöinen auto on
oikeutettu pysäköimään
latauspaikalle. Muille ajoneuvoille langetetaan automaattisesti pysäköintivirhemaksu.
Heleniltä kerrotaan, että
latauspaikkojen väärinkäyttöä tapahtuu kuitenkin aika
ajoin. Sähköautojen omistajat viestittävät eteenpäin latauspaikkojen vääristä pysäköijistä.
Yksityisillä alueilla, kuten
kauppakeskuksissa ja pysäköintihalleissa, valvonta on
helpompi järjestää tehokkaammaksi. Helenin tavoitteena on lähitulevaisuudessa laajentaa latauspalveluaan myös näille alueille.
Traﬁn tilastojen mukaan
vuonna 2014 ensirekisteröitiin 440 ladattavaa ajoneuvoja, mikä kaksinkertaisti ladattavan ajoneuvokannan.
Ensirekisteröinneistä ladattavia hybridejä oli 257
ja täyssähköautoja 183. Yhteensä Suomessa on nyt yli
900 ladattavaa ajoneuvoa.
Noin puolet niistä on käytössä pääkaupunkiseudulla.
Ladattavan auton toimintasäde voi mallista ja ajotavasta riippuen olla jopa 200
km. Akkujen täyteen lataaminen kestää mallista ja lataustavasta riippuen 1–10 h.
Teija Loponen

Sähköauton lataaminen
Suomessa on tällä hetkellä noin 200 julkista lataus-

pistettä, joiden sijainnin löytää sähköinenliikenne.ﬁ –sivustolta. Sivustolta voi ladata latauspisteille opastavan
sovelluksen matkapuhelimeen.
Suomalaiset energiayhtiöt ovat sopineet sähköautojen latauspisteiden yhteiskäytöstä. Julkisten latauspisteiden käyttö on helpointa hankkimalla latauspisteiden
yhteiskäyttökortti, joka mahdollistaa auton lataamisen
mistä tahansa julkisesta latauspisteestä riippumatta
sen tarjoajasta.
Latauspalvelut veloitetaan yleensä luottokortilta, jonka tiedot on annettu rekisteröitymisen yhteydessä.
Akkujen täyteen lataaminen kestää mallista ja lataustavasta riippuen 1–10 h.

Aurorasta siirtyi väkeä Malmille. Sivu 4.
Korjattavaa
riittää

Jalankulkijoita turvataan sieniteillä
Heikinlaakso
Sienitiellä, Kääpätiellä, Kääpäkujalla,
Rouskulla, Orakkaalla ja Haperolla tehdään
Puistola-seuran toivomia muutoksia
pysäköintiin liittyen.
Sienitien autoliikenne on

vilkastunut runsaasti, ja se
aiheuttaa ongelmia jalankulkijoille, koska Sienitiellä ei
ole jalkakäytäviä tien molemmin puolin, vaan vaihtelevasti
jommallakummalla puolella.
Lisäksi asutus ja lapsiper-

heiden määrä on lisääntynyt
ja ulkoilijoita sekä koirien ulkoiluttajia kulkee koko Heikinlaakson alueelta Sienitien
alueen läpi Pahkatie -ulkoilutielle ja Lahden väylän viereisiin kallioisiin metsiin.
Kääpätien ja Kääpäkujan

välinen mutka koetaan todella vaaralliseksi, koska kadun reunaan pysäköidyt autot aiheuttavat näkemäesteitä ja haittaavat kohtaamista.
Liikennesuunnittelu päätti toteuttaa paikalliselle kokoojakadulle, eli Sienitielle,
kolme kaksipuolista hidastekavennusta ilman kohtaamismahdollisuutta hillitsemään ajonopeuksia ja parantamaan jalankulkuturvallisuutta. Lisäksi kavennetaan

laajaa risteysaluetta reunakivisiirroin Sienitien ja Kääpätien liittymässä.
Asuinkiinteistöjen lisäksi Sienitien alueella on paljon teollisuuskiinteistöjä, jotka tuottavat erityisesti raskasta asiointiliikennettä. Hidastekavennukset luovat
alueelle saapuvalle ajoneuvoliikenteelle porttivaikutelman hidastaen ajonopeuksia ja luoden mielikuvan
teollisuus- ja asuinalueelle

saapumisesta. Raskaan liikenteen aiheuttamien meluhaittojen vuoksi alueelle ei
voida asentaa hidastetöyssyjä.
Lisäksi kielletään pysäköinti Kääpätiellä välillä Sienitie Kääpäkuja tien molemmin puolin, sillä Kääpätien ja
Kääpäkujan välisen mutkan
katve-alueelle pysäköidyt
autot heikentävät liikenneturvallisuutta.
Teija Loponen

Helsingin opetusvirastolla on parhaillaan perusparannustöitä meneillään 12 koulussa.
Kevään aikana on alkamassa Hietakummun ala-asteen
koulun peruskorjaus. Hietakummun oppilaille on valmistumassa väistötilat parakkikouluna Ampujantien varteen
Filpuksen leikkipuiston edustalle.
Kesällä käynnistyy Pihlajamäen ala-asteella perusparannustyöt.
TL
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Auroran psykiatrisen
päivystyksen henkilöstöä
siirtyi Malmille
Helsinkiläisten psykiatrinen päivystys jakaantui Haartmanin ja Malmin sairaaloihin maanantaina. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston mukaan muutoksen ei
pitäisi lisätä ruuhkia päivystyksessä.
Hoitoon voi hakeutua kaikissa yli 16-vuotiaiden päivystyshoitoa vaativissa asioissa.
Malmi palvelee ensisijaisesti idän, kaakon, koillisen ja
pohjoisen Helsingin asukkaita. Haartman hoitaa eteläisen,
keskisen ja läntisen asukkaat.
Päivystys tekee arvion hoidontarpeen kiireellisyydestä
ja jatkohoidosta. Auroraan jää päivystävä ensihoito-osasto, jos potilas tarvitsee kiireellistä jatkohoitoa. Psykiatrinen
sairaalatoiminta jatkaa Aurorassa.
Psykiatrisen päivystyksen resursseja ei ole vähennetty. Auroran henkilöstöstä osa siirtyy Haartmanin ja Malmin
sairaaloihin. Helsinkiläisten ensisijainen hoitopaikka myös
mielenterveysongelmissa on edelleen oma terveysasema,
joilla myös on psykiatrista asiantuntemusta.
Ympäri vuorokauden palvelee terveysneuvonta numerossa 09 310 10023.
PP

Lumiralliin haetaan tolkkua
Rakennusvirasto pyrkii tehostamaan lumenajoa ja

pienentämään hiilijalanjälkeä. Virasto haluaa, että urakoitsijat suosivat suurempia lavakokoja. Se vähentäisi myös
melusta ja kuorma-autoliikenteestä aiheutuvia haittoja.
Suuremmista lavakoista on tarkoitus maksaa urakoitsijalle lisäkorvaus. Koillis-Helsingissä asia koskee SuutarilaPuistola-Heikinlaakson urakka-aluetta.
Yleisten töiden lautakunta on käsitellyt asiaa eilen.
PP

Rajoitus vaihtuu
Kalteenpolulla
Suurmetsä

Suurmetsän päiväkodin saattoliikenteelle tärkeä

muutaman auton pysäköintialue Kalteenpolulla on osin
asukkaiden pidempiaikaisessa käytössä eikä päiväkodin
saattoliikenteelle jää siten riittävästi paikkoja. Pysäköintialueella on lisäkilpi, jossa sallitaan 15 minuutin pysäköinti. mutta koska pysäköintikiekon käyttövelvollisuutta ei
ole, on tehokas pysäköinninvalvonta hankalaa.
Pysäköinti päätetään jatkossa rajoittaa 30 minuuttiin
Kalteenpolku 1 edustan kohtisuorilla pysäköintipaikoilla arkisin kello 7–17.
TL

Peltipoliisin terveiset lähtevät
lakimuutoksen jälkeen myös
ulkomaille
Helsingin poliisin liikenneturvallisuuskeskuksessa
Malmilla työtä aiheuttavat kotimaisten kaahareiden lisäksi myös muiden maiden autoilla hurjastelevat.
Keskusta johtavan komisario Dennis Pastersteinin
mukaan ulkomaille rekisteröidyt autot muodostavat vuodessa noin neljä prosenttia kameratolppaan ajetuista ylinopeuksista. Prosenttiluku tarkoittaa 20 000 ajoneuvoa.
Siitä virolaisajoneuvoja on peräti 8000 ajoneuvoa.
–Mikäli auton kuljettajalla on sekä suomalainen osoite että henkilötunnus, voimme lähettää rikesakon liikenneturvallisuuskeskuksesta suoraan kotiin, Pasterstein
selittää.
Rikesakkoa ei ole vielä mahdollista lähettää ulkomaille, mutta EU-lainsäädäntö on muuttumassa ja tulevaisuudessa EU-kansalaisille voi lähettää sakon hänen kotimaansa osoitteeseen.
–Kuljettajien onkin hyvä pitää mielessä, että jatkossa
kameroiden tallentamia ylinopeuksia ja niistä aiheutuneita sakkoja ei pysty enää välttämään ulkomaille rekisteröidyn ajoneuvon turvin.
Eri maiden viranomaiset vaihtavat ajoneuvotietoja Eucaris-tietojärjestelmän kautta (European Car and Driving
Lisence Information System). Tietojärjestelmä on ollut
käytössä vuodesta 1994 saakka ja se mahdollistaa ajoneuvo-, ajoneuvon omistajan ja haltijatiedon vaihdon järjestelmään liittyneiden 35 valtion välillä.
PP

Malmin lentoasemalla kuultiin alkuun MLY:n Timo Hyvösen alustus kentästä. Kuulijat ehdottivat kentän
rakentamisen sijaan Keskuspuiston ja Tuomarinkylän valtaamista asunnoille.

Sinikka Vepsä
ei ole takinkääntäjä
Puistolalainen
Sinikka Vepsä seisoo
sanojensa takana.
Ylipormestarin
asukasillassa
vuonna 2002 hän piti
puheenvuoron kentän
säilyttämisen puolesta
ja on sillä kannalla
yhä, toisin kuin
valtaosa demareista.
Eduskuntavaaleissa
ehdolla oleva Sinikka Vepsä
järjesti lauantaina Malmin
lentoasemalla yleisötilaisuuden yhdessä lentokentän
ystävien kanssa kertoakseen
kannattajilleen ja muulle
yleisölle, miksi haluaa säilyttää kentän.
–Ei olemassa olevaa kannata purkaa ja useissa Eu-

roopan pääkaupungeissa on
kaksi kenttää, miksi ei Helsingissä voisi olla. Uutta
paikkaa kentälle ei ole löydetty, vaikka sitä on etsitty
15 vuotta. Kenttä työllistää
parisataa työntekijää ja
tuottaa 20 miljoonaa euroa
vuodessa. Sodan aikana
kenttä oli yksi tekijä Suomen pelastumisessa ja kun
naapurissa on epävakaata,
ei tätä kannata lakkauttaa.
Etenkään kun kentän kupeeseen voidaan rakentaa
asunnot noin 12 000 asukkaalle, huomautti Vepsä puheenvuorossaan.
Kaupunkitutkija ja valtuutettu Kaarin Taipale kertoi demarien puolueena kannattavan kentän
lakkauttamista, koska Helsinkiin muuttaa koko ajan
uusia ihmisiä ja asunto-

Peltokorpi
siirtyi paikasta toiseen

ja tarvitaan. Kun metropolin synnyttäminen ei onnistu, on asunnot saatava nykyisten kaupungin rajojen
sisään.
Puistola-seuraa pitkään
luotsannut Ilkka Uotila oli
huolissaan siitä, että koillinen on kautta aikain ollut vähiten vihreää luontoa
omaava osa Helsinkiä ja nyt
se loppukin aiotaan viedä,
vieläpä valheellisin perustein.

– Varsinaisen aidatun
kenttäalueen sisällä oleva
alue on noin 1,27 km2. Tyypillinen kerrostalolähiön,
kuten Tapuli, Jakomäki ja
Hakunila, asukastiheys on
luokkaa 3 000 asukasta/
km2. Lentokenttäalueelle
mahtuisi näin ollen noin
3800 asukasta. Yleiskaava-

esityksessä vallatulle kaikelle mahdolliselle rakentamattomalle maa-alueelle suuruudeltaan noin 2,6 km2
mahtuisi vajaat 8 000 asukasta, tiputteli puistolalainen Seppo Posti vastineeksi
Taipaleen esitykseen.
–Kaupunkisuunnitteluviraston kesäisten valokuvien ja runollisten sanojen avulla on harhaanjohtavasti annettu mielikuva
vihreästä ja pienkerrostalovaltaisesta asuinalueesta.
Se ei satavarmasti toteutuisi 25 000 asukkaan tarvitsemilla asunnoilla. Olisiko
4000–8000 hengen asuttaminen kentän ja sen ympäristön totaalisen hävittämisen väärtti, kyselivät puistolalaiset.
Teija Loponen

Peruskorjauksen laina tuo
pidemmän vuokra-ajan

Kansanedustaja ja keskustavaltuutettu Terhi Pel-

tokorpi on jättänyt paikkansa suomenkielisen työväenopiston johtokunnassa. Suutarilalainen Peltokorpi pyysi eroa, koska hän tuli valituksi kaupunginhallituksen jäseneksi.
Jäseniään uusineessa kaupunginhallituksessa istuu
nyt kolme koillishelsinkiläistä naista. Peltokorven lisäksi he ovat tapulikaupunkilaisvaltuutettu Veronika Honkasalo (vas.) sekä malmilainen Mirka Vainikka (sd).
Koillisen miesääntä kaupunginhallituksessa kantavat
puistolalaisdemari Osku Pajamäki sekä varajäsenet
Kauko Koskinen (kok.) Tapaninvainiosta, Björn Månsson (rkp.) Tapanilasta ja Hannu Tuominen (vihr.) Suutarilasta.
PP

Pukinmäki, Jakomäki
Säterintie 30:ssä olevan kerrostalotontin vuokra-aikaa on

jatkettu vuoden 2044 loppuun asti. Tällä hetkellä sopimus
on voimassa vuoden 2030 loppuun asti.
Kiinteistölautakunta hyväksyi vuokra-ajan venytyksen,
koska vuokra-asuntoja hallinnoiva Helsingin kaupungin
asunnot Oy tarvitsee pidempää sopimusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämää peruskorjauslainaa varten.
ARA vaatii, että tontin vuokrasopimuksen on oltava voimassa lainan ajan, sillä tontin vuokraoikeus rakennuksineen toimii perusparannuskorkotukilainan vakuutena.
Vastaavaa menettelyä on käytetty muun muassa Jakomäentie 8-10 kerrostalotontilla.
PP
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PUKINMÄEN APTEEKKI 30 VUOTTA
SYNTTÄRIVIIKKO 9.- 14. HELMIKUUTA
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TULE TUOTE-ESITTELYIHIN, NOUDA OMA YLLÄTYSLAHJASI
JA OSALLISTU KILPAILUUN. PALKINTOINA TUOTEPAKETTEJA!
MAANANTAINA 9.2. Klo 11-14.00
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"S$9?;;(;96$7?;9N O?-C 667N P?9<$4?S P'% 4;9N);;(;NI
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KAIKKI APTEEKKI-SARJAN TUOTTEET -15 %
ACON-AURINKOVOITEET -50 %

KEHÄ I VARRELLA – ASEMAN VIERESSÄ
.C9?S;(8? %K **#%* 5A0.2L12
p. 3505 7210
ma-pe 8-19, la 8-15 (1.6.-31.8. la 8-14)

Yumi RUOKARYHMÄ

Pöydän halkaisija 115 cm. Useita värejä.
Toimitusmyynti.

(14,97 €)

Bethover
B12-vitamiini 50 tabl..

10 00

Bethover
B12-vitamiini 100 tabl.
bl.

17 65

(22,04 €)

NUTRIFIN
proteiinipatukat, puurot
ot
ja pirtelöt

-20
%
LOA!

PUKINMÄEN APTEEKKI

-20%

12

00

(12,54 €))

PERJANTAINA 13.2. Klo 8.30-15.00
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-$+?O9?S$+;?S;7?+3/K 4?S?(O$-?S;N/ F/"NNO9$ '*G'% 96(8NEK
<?)$=+$B;;(;NK )N-ONGNS4$N :N 4?S?("N;(?7NI
M;7N6-O?( $4N9 )N-O6++;O;NI

KAIKKI ROWICON
RUOKARYHMÄT

Rela Tabs
Mild lemon tai Strawberry
30 + 10 tabl.

PÖYTÄ +
4 TUOLIA

TERVETU

640,(803,-)

ALE

VIELÄ 3 PÄIVÄÄ!

-50%
JOPA

-20% -30%
ALE MYÖS
VERKKOKAUPASSA
KRUUNUKALUSTE.FI

VANTAA VARISTO Riihitontuntie 1 (kehä III) | VANTAA PORTTIPUISTO Porttisuontie 4 | HELSINKI LANTERNA Varikkotie 2

-40%
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KRISTIAN KERE, 2013. HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON RAKENNETUTKIELMIA .

Pikaraitiotie Jakomäestä?
Yleiskaavan suunnittelijoiden luonnoksissa Jakomäes-

tä lähtee pikaraitiotie, joka kääntyy Suurmetsäntieltä Tattariharjuntien kautta Tattarisuontielle jatkaen läpi asutetun
Malmin lentokentän.
Jos luonnos toteutuisi, jatkuisi tie kentältä Sepänmäen
halki Longinojan laaksoon, kääntyisi Pihlajamäentielle, jossa raide haarautuisi Ketokivenkaaren risteyksessä niin, että toinen jatkaa keskustaan päin ja toinen läpi Lahdenväylän kohti Viikin tiedepuistoa.
Malmin lentokentän pysäkillä matkustaja voisi tehdä
vaihdon ja jatkaa matkaa liki linnuntietä Malmin keskustan kautta Pukinmäenkaarelle ja sieltä yli Vantaanjoen Tuomarinkylään ja edelleen Torpparinmäen kautta Paloheinän
tunneliin.
Itään päin lentokentältä pääsisi Tattariharjun, Lahdenväylän ja Kivikon ulkoilupuiston kautta Itä-Helsinkiin.
Nähtäväksi jää, ovatko asukkaat valmiit ostamaan suunnitelman, jossa kiskojen alle hautautuu paljon virkistysaluetta puineen päivineen.
PP

Fallkullan alueelta ja Suurmetsäntien varrelta sekä ympäristöstä on etsitty lisärakentamisen paikkoja.

Yleiskaavan luonnos maalailee asuntoja

Fallkullan tilan ja
Suurmetsäntien ympärille
Jos yleiskaavan luonnos toteutuu Malmin lentokentän
osalta, alkaa myös alueen ympärillä maisemat muuttava
asemakaavoitus, koska rakentamiselle vapautuu
melualueita.
Kohteista yksi on Fallkullan kotieläintila. Sen
reunoille ja Fallkullantien
varteen on sommiteltu taloja, jotta alue kiinnittyisi
paremmin Tapanilan aseman seutuun.
Samassa yhteydessä yleiskaavan luonnostelijat ehdottavat Longinojanlaakson reunojen rakentamismahdollisuuksien tutkimista. Ajankohtaiseksi tulisi
myös Jakomäen täydennysrakentaminen, koska alue
ulottuu Tattarisuon ja Alp-

pikylän kautta Jakomäen
suuntaan.

Yleiskaavan luonnoksessa todetaan, että lentokentän laaja alue kytkeytyy
osittain Longinojan laakson ja Sunnuntaipalstojen
alueiden kautta Malmin
keskustaan, mutta pohjoisemmilta osiltaan se liittyy
luontevimmin Fallkullan ja
Suurmetsäntien kautta
Tapanilan aseman suuntaan.
Suurmetsäntien ympäris-

tön rajaaminen rakentamisella tuo kaavoittajien mukaan uuden, katumaisen
yhteyden Tapanilan aseman, Malmin lentokentän,
Alppikylän ja Jakomäen
välille. Tapanilan aseman
pohjoispuolelta on vapautunut niin sanottu Tapanilan kiila, koska valtio on
poistanut Heli-ratavarauksen.

Longinojan laakso olisi
tarkoitus säilyttää tulevaisuudessakin pääosin virkis-

tyskäytössä. Sen reunamilla
on kaavoittajien mielestä
kuitenkin alueita, joita voidaan ottaa rakentamiseen
ilman, että varsinainen
viherrakenne kärsii.
Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmassa on vuodelle 2015
osoitettu Sepänmäen korttelialueen ja tontin reunaalueiden täydennysrakentamisen tutkiminen.
Kehä I:n vieressä on voimassa liikuntapuiston asemakaava. Sinne on suunniteltu jo pitkään sisävelodromia. Se on yksityinen
hanke, jonka toteutuminen
riippuu rahoituksesta.
Pirjo Pihlajamaa

Uudisasukkaiden autot haastavat
yleiskaavan suunnittelijoita
Yleiskaavoittajien unelmissa on kaupunki, jossa jouk-

koliikenne vie kätevästi työpaikalle, harrastuksiin ja palveluiden luo.
Malmin lentokentästä ympäröivine alueineen on suunniteltu 25 000 asukkaan nukkumakaupunginosaa, josta mennään pyörällä tai julkisilla kohti Malmin palveluja.
Suunnitelmissa verorahoja kylvetään lentokentän läpi risteilevään raideverkostoon. Se vähentää autoilun ja parkkitilan tarvetta, mutta ei kokonaan.
Minne siis alati kasvavan kaupungin autot laitetaan? Niiden sijoittelu vaikuttaa lentokentän alueen katukuvaan,
korttelirakenteeseen ja viihtyisyyteen, katsovat kaavoittajat.
Esimerkki löytyy Freiburgin Vaubanista, jossa asemakaavaan merkittyä pysäköintitaloa ei saa tehdä heti. Tontti toimii puistona kunnes pysäköintitalo on välttämättömyys. Silloin autopaikat myydään osakkeena, ja ne ovat täysin irrallaan asumisen hinnasta.
Yleiskaavoittajat suosittelevat, että lentokentän jättialueella pysäköinti mietitään asumisesta irrallaan. Ratkaisuksi
ehdotetaan myös kadunvarsipysäköintiä asukastunnuksella tai pysäköintitaloja, joista voi ostaa autolleen osakkeen
sekä eri vaihtoehtojen yhdistelyjä.
Pysäköintipaikat sijoitetaan maan alle aina kun mahdollista. Koska lentokentän pehmomaassa se käy kalliiksi,
on alueella kaavoittajien mukaan hyvä suosia keskitettyjä,
maanpäällisiä pysäköintitiloja.
Avoimia pysäköintikenttiä kaavoittajat kavahtavat. Niitä ei
voi missään nimessä olla, koska kaupunkikuvasta tavoitellaan viihtyisää ja riittävän tiivistä. Kompromissina voi maantasoratkaisuissa käyttää pieniin yksiköihin pilkottuja, asuinrakentamisen lomaan sijoitettuja autokatoksia.
Kaupunkipientaloista ja townhouse-asunnoistaan asukkaiden ei tarvitse hölköttää pysäköintitaloille, vaan näiden
talotyyppien autopaikat sijoitetaan lähtökohtaisesti asuntojen yhteyteen, maalailevat kaavoittajat.
Pirjo Pihlajamaa

Kritiikki vaimennettiin kohteliaasti yleiskaavaillassa
Koillishelsinkiläisille tarjoutui tilaisuus kuulla livenä, mitä yleiskaavan luonnos tuo tullessaan. Kampin Laiturilla pidetyssä tilaisuudessa
sai myös esittää kysymyksiä pienissä porukoissa nenäkkäin kaavoittajan kanssa.

Tapanila-Seuran
puheenjohtaja Vesa Kinnunen oli yksi noin 110:sta
paikalle saapuneesta asukkaasta. Häntä kiinnosti
Malmin lentokentän alue
sekä Tapanilan radanvarren
rakentamisajatukset tapettitehtaan tontteineen. Seuralla on halu varmistaa, että
Tapanilan ominaispiirteet
turvataan kulttuurihistoriallisesti merkittävinä.
–Ei näy kaavoittajaa, Kinnunen totesi yksinäisenä yhden kartan äärellä sen jälkeen, kun yleiskaavapääl-

likkö Rikhard Manninen ja
yleiskaava-arkkitehti Marja Piimies olivat lopettaneet
alustuksena.
Illan teemanimi oli Hetki
kriitikkona ja se oli nimensä veroinen ainakin yhdelle
naisasukkaalle ja häntä kannattaneille ihmisille. Nainen
pyysi 15 minuutin yhteistä
keskustelua, jotta voisi saada muiden puheista näkökantoja, joita ei ollut itse
tullut ajatelleeksikaan.
Illan isännät kielsivät yhteisen dialogin kohteliaasti,
ja ohjasivat ihmiset kartto-

jen äärelle, jossa seitsemän
muuta kaavoittajaa olivat
valmiita vastaamaan kysymyksiin. Myös paikalle tullutta ﬁlmikuvaajaa pyydettiin lopettamaan filmaus
siihen paikkaan. Ihmisten
mielipiteitä ei kirjattu järjestelmällisesti ylös kuten asukasilloissa usein on tapana.
– Halusimme välttää, että vain muutama on äänessä. Näin syntyy parempaa
keskustelua, perusteli illan
päätteeksi pienryhmämäisen vuorovaikutuksen kannalla ollut Rikhard Manni-

nen ennen Ala-Malmin kotiinsa lähtöä.
Yksi mies kiitteli Mannista ratkaisusta ja toisaalla
toinen ei.
– Turha ilta. Lähes kaikki sama on netissä. Olisin
kaivannut vastauksia kysymyksiini, enkä kuulla historiaa. Nyt minulle vastattiin vain että ei tietoa, antoi
tapaninvainiolainen Risto
Suominen palautetta arkkitehti Christa Toivolalle.
Pirjo Pihlajamaa

PIRJO PIHLAJAMAA

Vesa Kinnunen (vas.) löysi toisen kartan luota
muita koillishelsinkiläisiä keskustelemassa Malmin
maankäytöstä arkkitehti Christa Toivolan (3. vas.)
kanssa.
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Tarjoukset voimassa TO-SU
5.–8.2.2015 ellei toisin mainita tai
niin kauan kuin tavaraa riittää.
Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski
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Hätälä Superior

Lihamestarin jauhama

Ruotsi, kokonaisena, voim. to-la

Rasva<17%, Suomi

KIRJOLOHI
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NAUDAN JAUHELIHA
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Oman savustamon ruodoton

SAVULOHIFILEE
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HUNAJA-, CANTALOUPE- ja
PIEL DE SAPO MELONIT

HK tuore

ERÄ Tuore

VILJAPORSAAN KASSLER
n. 2,3 kg palana

MUIKKU

Suomi, säävaraus, voim. to-la

kg

Kokonaisena, Brasilia

-21%

pkt
raj. 3 pkt /tal.

Valio normaalisuolainen

MEIJERIVOI 500 g

3,58/kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia
2,29 pkt (4,58/kg)
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Rasvaton

MAITO 1 l
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Kevyt

MAITO 1 l
0,72/l
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Lapin Kulta

ISO REISSUMIES
12 kpl /705 g

OLUT 4,5%
0,33 tlk 24-pack

1,55/kg

2,03/l, voimassa 22.1.2015 alkaen
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Esa Heiskanen
kertoo tulevalla
rakennuspaikalla,
että kun alkaa
pakastaa,
tuodaan
purkit tontille
ja täytetään
säiliöautosta
saatavalla
vedellä. Sekaan
lorautetaan
väriä, jätetään
purkit jäätymään
ja toivotaan,
etteivät vandaalit
iske.

Koillis-Helsinki

Fatbardhe
Hetemaj (kok.)
panostaisi nuoriin
Fatbardhe Hetemaj, 29, on ehdolla
eduskuntaan toista kertaa. Neljä vuotta
sitten hän sai hienot 4 719 ääntä ja päätyi
toiselle varasijalle.

Kapuntalo Uimarannantielle!

Esa Heiskanen
keksi jäätävän idean

Tapaninvainiolainen Esa Heiskanen on odottanut pakkasia jo elokuusta asti, jolloin hän sai
loistoidean. Hän on liki puoli vuotta innostanut ihmisiä ottamaan käytetyt maito- ja mehupurkit
talteen, jotta niistä voi rakentaa jäälinnan.
– Kesällä mietin, että mistä sitä pienenä tykkäsi. Puumajasta! Rakennettiin sitten
semmoinen 6-vuotiaan
pojan kanssa pihavaahteraan, kertoo isä Esa Heiskanen.
Syksyn alla isän mieleen
palautuivat lapsuudessa rakennetut lumilinnat. Mutta entä jos ei sada lunta, hän
mietti, ja muisti lukemansa
jutun jäälinnan teosta maitopurkkitekniikalla. Facebookiin ilmestyi ryhmä nimeltä Tapaninvainion Jäälinna.

Purkkitalkoisiin on värvätty sekä asukkaita että päiväkoteja. Esimerkiksi
Staffanin lasten luovuus on
herännyt niin, että he ovat
piirtäneet jo useita erilaisia
havainnekuvia linnasta.
Yhtenä päivänä alati ideoita keksivällä Esa Heiskasella välähti. Linnanhan
voisi tehdä Uimarannantien tyhjälle tontille. Linnasta voisi tehdä Kapuntalon.
Se on lähipalveluja tarjoava talo, jota asukkaat ovat
toivoneet toistakymmentä
vuotta.

– Täytyy vielä kysyä muiden mielipidettä, Heiskanen
virnistää.

Jos pakkaset vihdoin saapuvat, pidetään linnan
rakennustalkoot ystävänpäivänä, helmikuun 14. päivä, joka on lauantai. Paikaksi on ajateltu Uimarannantien tontin isoa
kumparetta, jolloin linna
näkyisi Tapaninvainiontielle
asti.
Malmilaiseen teollisuushalliin varastoituja purkkeja on kasassa yli tuhat ja li-

sää kaivataan.
–Muovikorkillinen on paras, jos purkki sattuu kaatumaan ennen jäätymistään.
Jäätymiseen menee päivä
tai pari. Tuhannella purkilla rakentaa kymmenen metriä pitkän metrin korkuisen
muurin.
–Kaikki ovat tervetulleita
mukaan keräämään purkkeja ja rakentamaan linnaa,
Esa kutsuu.

Pirjo Pihlajamaa

Lähitieto tuo
lähiyritykset luo

TÖITÄ MYÖS
AUTOPIIRIJAKAJILLE

Nyt hän on tosissaan liikkeellä kasvattaakseen äänimääräänsä ja päästäkseen läpi. Hyvää
valmennusta on
tuottanut kaupunginvaltuutetun ura
ja varapuheenjohtajuus nuorisolautakunnassa kolmatta
vuotta. Lisäksi hän
johtaa Stadion-sää- Fatbardhe Hetemaj
tiötä, jolla on edes- (kok.)
sään syksyllä isot
olympiastadionin modernisointityöt.
Fade on metsähallituksen luontopalvelujen kansallispuistokummi. Henkireikänä ovat
myös jooga ja pitkät kävelylenkit sekä kaunokirjallisuuden lukeminen. Keväällä kauppatieteiden maisteriksi valmistuva Hetemaj työskentelee VMP Groupilla business managerina kansainvälisten henkilöratkaisujen ja yhteiskuntasuhteiden parissa.
Tapanilassa asuva Hetemaj muutti perheineen Kosovosta Suomeen pakolaisina vuonna
1992. Veljistä tuli ammattilaisjalkapalloilijoita.
Perparim ja Mehmet ovat siskonsa tärkeimmät
tukijat 5000–10 000 euron vaalibudjetin kokoamisessa. Lehti-ilmoituksiin tarvittaisiin enemmänkin rahaa. Uuttera jalkatyö turuilla ja
toreilla on taas alkanut. Paneeliesiintymiset ja
aktiivisuus somessa ovat myös valttia.
EU-vaaleissa Fade oli itse Alexander Stubbin
vaalipäällikkö vajaa vuosi sitten, kun tiimin potiksi saatiin huikeat lähes 150 000 ääntä. Lopputulemana oli Alexin valinta kokoomuksen
puheenjohtajaksi ja jääminen kotimaahan. Faden omassa joukkueessa on mahtavan innostunut ja osaava noin 30 hengen porukka, jonka vaalipäällikkönä toimii kuluttajaekonomian maisteri Heini Rask. Myös oma äiti ja sisko
ovat mukana.
Hetemaj on valinnut tärkeimmiksi vaaliteeseiksi nuorten, yrittäjyyden ja maahanmuuton
tukemisen. Nuoriin panostaminen on hänen
mielestään paras investointi tulevaisuuteen.
Talouskasvua saadaan yrittäjyyttä kannustamalla. Omankin elämän kokemukset kannustavat tavoittelemaan avarakatseista, houkuttelevaa ja kansainvälistä Suomea. Kotikulmilla
Malmin lentokenttä pitäisi säilyttää kaupungin
elinvoimaisuuden ja työpaikkojen ylläpitämiseksi.
Fade kokee, että on velvollisuus olla mukana
nostamassa Suomi takaisin kasvu-uralle.
– Talous on tiukoilla ja Suomen kilpailukyky koetuksella. Jotta voisimme jatkossakin taata jokaiselle mahdollisuuden hyvään koulutukseen, terveydenhoitoon sekä turvalliseen ympäristöön, täytyy turhia rönsyjä karsia. Esimerkiksi yritystukia, virkamieshallintoa ja erilaisia
verovähennyksiä, kuten asuntojen korkomenoja sekä ay-jäsenmaksuja tulisi arvioida kriittisemmin.
Timo Huotinen
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YLEISKAAVA-ASIAA KOILLISEN YRITTÄJILLE
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan yleiskaavasta
Koillis-Helsingin Yrittäjät järjestää yleiskaavan luonnoksen esittelytilaisuuden
koillishelsinkiläisille yrittäjille ja yritysten edustajille

Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita koskevia
mielipiteitä. Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.ﬁ, postitse
Askartie 3-5, 00700 Helsinki, käynti Malminraitti 4 tai Malmintorin 2.
kerroksessa Plaza Mocca kahvilan vieressä olevaan Koillis-Helsingin
Lähitieto-postilaatikkoon.

Itsepalvelukirpputori
avattu
Tattariharjulle!

OG-Kirppis

Kankiraudantie 2A
P. 044 977 3831

Koillis-Helsingin
Lähitieto
Tuorein KoillisHelsingin Lähitieto
-lehti löytyy
lehtitelineistä
Malmin Novan
Citymarketin
edestä,
Malmintorin
kauppakeskuksen
toisesta kerroksesta
Plaza Mocca
kahvilan vierestä ja
Kirkonkyläntien
etin aulasta.
S-marketin

Tilaisuuden alustukset:
Helsingin uusi yleiskaava, elinkeinot ja yritysalueet:
Elina Luukkonen, yleiskaavasuunnittelija, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.

Pro Helsinki 2.0 vaihtoehtokaava: Matti Tapaninen, arkkitehti SAFA, Urban Helsinki –ryhmä
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Koillis-Helsingin Yrittäjien pj. Marja-Leena Kajander

Hän kertoi, että palautetta voi antaa
HSL:lle netissä. Miten minä tai moni
kaltaiseni voi sen tehdä? Ei minulla ole
nettiä.
Netti ei vaikuta jokapäiväiseen elämääni, mutta bussit vaikuttavat!
Netitön Tapanilasta

Koillis-Helsingissä on aktiivisia asukkaita
Miksikö? Siksi koska Koillis-Helsinki
on säästöjen kohteena, oli asia mikä
tahansa: kirjastoja, kouluja, nuorisotaloja, terveysasemia ynnä muita kunnallisia
palveluja on joutunut vuosien saatossa
lakkautuslistoille, ja joutuu ilmeisesti
edelleen.
Olemme muiden kaupunkiosien kanssa yhtä tasavertaisia kuntalaisia, joiden
palveluja ei saa heikentää.
Koillis-Helsingissä asuu noin 90 000
asukasta, ei mikään pieni määrä. Meillä
ei ole metroja tai ratikoita, vaan kuljemme bussien varassa. Radan varrella asuvia helpottaa juna.

ma 9.2.2015 kello 18.30
Tapanilan Urheilukeskus, Erätie 3, 00730 Helsinki, päärakennus

Näkökulmia yleiskaavasta kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen ja yrittäjän näkökulmasta:
Matti Niiranen viestintäyrittäjä, kaupunginvaltuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan
jäsen (kok)

Avoin kysymys HSL:lle
Yritin katsoa Koillis-Helsingin Lähitiedon viime numerosta HSL:n karttaa,
jossa oli linjastosuunnitelma. Eihän siitä
saa mitään selvää!
Soitin tämän lehden toimittajalle, ja
pyysin laittamaan lehteen parempia
karttoja. Hän sanoi, ettei sellaisia ole
tarjolla. Miksi ei? Miksi kartat ovat
noin huonoja?

Aika:
Paikka:

Alueella asuu myös lapsiperheitä, lastenvaunuilla liikkujia, iäkkäitä vanhuksia ja vammaisia. Näille kaikille kohderyhmille hyvä ja esteetön julkinen liikenne on välttämätön pakko.
Hyvä jos HSL huomasi, että kaikki
kaupunginosa-alueet eivät ole samanlaisia. Toivon mukaan he järjestävät nyt
uudet asukastilaisuudet toisenlaisella
konseptilla.
Hyvä me koillishelsinkiläiset. Meissä
on voimaa!

Arzu Caydam-Lehtonen, pj
Puistolan demarit ry

TAPANILAN
TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖ
esittää näytelmän

Agatha Christien Hiirenloukku
Ohjaus Keijo Franck

Esitykset Tapanilan työväentalolla
Sompiontie 4, 00730 Helsinki
Arkisin klo 19, la ja su klo 15
Liput ennakkoon ostettuna:
www.netticket.fi/hiirenloukku (14/8€)
lippuvaraukset puh: 0600 399 499 (1e/min+mpm)
ma–pe klo 9–21, la–su klo 15–21
Esitykset: pe 6.2., su 8.2., la 14.2., su 15.2., la 21.2.,
su 22.2, to 26.2., pe 27.2., la 28.2., to 5.3., la 7.3., su 8.3.,
to 12.3., pe 13.3., la 14.3., su 15.3., to 19.3., pe 20.3., la 21.3.

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.ﬁ
Info puh. 045 122 9560

Ke 4.2. klo 19.00 Rukousilta: Veijo Kähkönen, Paavo
Valtiala. Musiikki: Tiina Valtiala
La 7.2. klo 19.00 Nuortenilta
Su 8.2. klo 11.00 Kairos lähetysjumalanpalvelus: Pauli
Rahkonen, Mika Särkkä. Musiikki: Kutsuhuuto
Su 8.2. klo 14.30 Latinokokous: Pauli Rahkonen:
”Miksi siunaamme Israelia?”
Su 8.2. klo 18.00 Hyvän Sanoman ilta: Pertti Hottinen,
Jari Päärni. Musiikki: Toivon ihme

Rukouspäivä torstaisin klo 9–12 ja
Aamurukoussolu Ma–Pe klo 8–9

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, joten pyydämme ilmoittautumiset verkkosivujemme kautta 4.2.
www.kohy.ﬁ Tilaisuus on maksuton.
Lämpimästi tervetuloa!
Marja-Leena Kajander
Puheenjohtaja
Lisätiedot: Marja-Leena Kajander
puh. 0400 447 884

www.lahitieto.ﬁ
Jumalanpalvelukseen
voit tulla hiljentymään, rukoilemaan, tuomaan
huolesi ja ilosi Jumalalle, saamaan voimia,
kokemaan jotain pyhää.
Jumalanpalvelusta, jossa on ehtoollinen, kutsutaan messuksi. Sanajumalanpalveluksessa ei
vietetä ehtoollista.

MESSUT
Jakomäen kirkossa su klo 12.
Malmin kirkossa su klo 10.
Pihlajamäen kirkossa su klo 16.
Puistolan kirkossa su klo 10.
Pukinmäen seurakuntakodissa su klo 12.
Siltamäen seurakuntakodissa su klo 12.
Tapanilan kirkossa su klo 12, 15.2., 15.3.,
29.3., 5.4., 19.4. ja 24.5.
Tapulin seurakuntakodissa tapulimessu
su klo 17, 1.3., 5.4. ja 3.5.
Viikin kirkossa su klo 10.
PERHEMESSUT
Perhemessu on erityisesti lapsiperheille
tarkoitettu jumalanpalvelus.
Su 8.2. Puistolan kirkossa klo 10 ja Siltamäen seurakuntakodissa klo 12.
Su 15.2. Malmin ja Viikin kirkoissa klo 10.
Su 1.3. Viikin kirkossa klo 10.
Su 15.3. Puistolan kirkossa klo 10.
Su 22.3. Jakomäen kirkossa klo 12.
Su 29.3. Malmin kirkossa klo 10.
Su 19.4. Puistolan kirkossa klo 10. Pihlajamäen kirkossa klo 16, Tapanilan kirkossa klo 12.
Su 26.4. Viikin kirkossa klo 10, Tapulin
seurakuntakodissa klo 14.
Su 10.5. Siltamäen seurakuntakodissa klo 12.
Su 17.5. Viikin kirkossa klo 10 ja Jakomäen
kirkossa klo 12.
Su 24.5. Pukinmäen seurakuntakodissa klo 12.
LÄHETYSMESSUT
Siltamäen seurakuntakodissa su 1.3. klo 12.
Jakomäen kirkossa 1.3. klo 12. Vieraana
Taiwanin lähetystyöntekijä, rovasti Heikki
Hilvo.
Pihlajamäen kirkossa 15.3. klo 16.
Pukinmäen seurakuntakodissa 24.5. klo 12.
MONIKULTTUURISET MESSUT
Pihlajamäen kirkossa su 15.2. klo 16.
Iona-messu Jakomäen kirkossa su 8.2.
ja Pihlajamäen kirkossa su 1.3. klo 16.
Kelttiläisiä rukouksia ja musiikkia sisältävä messu.

, 7.

Muutaman viikon vanhan kuopukseni kanssa kirkolla pyhäkoulun joulujuhlassa. Iäkäs pyhäkouluopettaja
tulee luoksemme ja lukee vauvalle
siunauksen. Hyvin on siunaus kannatellut vuosienkin päähän.

VIIKKOMESSUT
Viikkomessu on arki-illan ehtoollishetki, paikka pysähtyä, rukoilla ja
ottaa vastaan pyhä ehtoollinen.
Hiljainen viikkomessu Viikin kirkossa to klo 17.30.
Viikkomessu Malmin kirkossa ke klo
18, 11.2., 11.3., 15.4. ja 6.5. Messun
jälkeen Sanan ja rukouksen ilta.
Nuorten messu Malmin seurakuntatalolla keskiviikkoisin kello 18,
Pekanraitti 16.

VALON MESSUT
Kirkasvalohoitoa suoraan sydämeen.
Tapanilan kirkossa su klo 17, 8.2.,
8.3., 12.4. ja 10.5. Raamattuopetus
klo 16.30 ja musiikkia klo 16.45.
Messun aikana on järjestetty lastenhoito. Messun jälkeen iltatee, kirkkosalissa musiikkia ja rukouspalvelu.
Puistolan kirkossa su klo 17, 22.3.,
26.4. ja 24.5. Messun aikana pyhäkoulu ja pienille lapsille puuhapiste.
Messun jälkeen iltapala ja mahdollisuus rukouspalveluun.
AIKUISTEN KERTAUSRIPARI
Tapanilan kirkolla ke klo 18.30.
Aiheet: 11.2. Jeesuksen vertaukset,
11.3. Isä meidän -rukous, 15.4. Jumalan valtakunta. Ei ilmoittautumista.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
###"2/,&0)+0)&/$'4.$))4%"5!*4,*0
Seurakunta facebookissa:
###"-41/3((."1(*!*4,*0)&/$'4.$)%4
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Urheilu
MIKKO HYVÄRINEN

Erän kestosoturi Mikko
Pasanen on ollut yksi
viime pelien voittojen
takuumies onnistuen
maalinteossa sekä
Nokiaa että Classicia
vastaan. Arkistokuva.

Salibandyliiga miehet

Voittoisa Erä etenee

kohti kevätaurinkoa!

Pirkanmaan jasso tyhjeni viime viikolla Erän taskuihin. Tuplapotin mahdollisti
ensin vierasvoitto Nokialla ja heti perään keskiviikon kotiottelussa Tampereen
Classic antautui Erälle. Voitoilla Erä otti aimo askeleen kohti kevään
aurinkoisia mitalipelejä.
Salibandy tytöt

Heimo Laaksonen

Salibandyliiga naiset

Erän tytöille kolme voittoa

Erän tytöillä oli tammikuussa tiukka ottelurupeama. Kolme voittoa saavutettiin kotijoukkueen
hyvällä yhteistyöllä.

SB-Pro kaatui 17.1. vieraissa upeasti 5–3 hienon
puolustustyöskentelyn ja
erityisesti maalivahti Milla
Jaatisen ansiosta.
Maaleista pisteet ottivat
ensimmäisessä erässä Salla
Likovuori ja Milla Murtomäki, toisessa erässä Oona
Lampola ja kolmannessa
erässä Aino Tuokkolan

Maanantaina Erä oli miltei pakkovoiton edessä matkatessaan Nokian KrP:n
vieraaksi. Ei hätää, tuliaisina olikin reipas 7–4 voitto.
Ihan niin helppo ilta ei kuitenkaan Raholassa ollut
kuin mitä loppunumerot
kuvastavat. Isännät janosivat tosissaan voittoa. Avauserä meni Nokialle 2–1, ja
kolmanteenkin erään lähdettiin 3–3 tasaluvuissa.
Päätöserän alussa mosalaiset ryhdistäytyivät. Mikko Jolman ja Tuure Ailion
maaleilla tilanne oli Erälle 5–3. Nokialaiset tulivat
vielä maalin päähän, mutta
möhlivät sitten takaa-ajonsa ylikentällisen tuottamaan
jäähyyn. Lauri Kapanen
ja Eero Nuutinen toimittivat vielä pelivälineen Nokian maalivahdittomaan häkkiin.
Keskiviikkona yli 1 000
katsojaa todisti Erän isännyyttä huippujoukkue Tampereen Classicia vastaan.
Ottelusta tuli huippukoitos,
joskin vähämaalinen. Ko-

tiyleisölle riitti Erän saama
täysi pistepotti 3–2 voitolla.
Avauserän jälkeen hymyilytti. Erä johti 2–0 Tuomas
Iiskolan ja Mikko Pasasen
maaleilla. Toisessa erässä
nähtiin vain yksi Classicin
täysosuma.
Päätöserä oli huima. Ensin Classic pääsi tasoittamaan luvuiksi 2–2. Ottelun viimeiset 6 minuuttia
olivat trilleriä vailla vertaa.
Ensin Erä pelasi vajaalla,
mutta piti taistellen pesänsä puhtaana. Tunnelma rävähti kattoon Mikko Jolman tehdessä 3–2 johto- ja
voittomaalin. Tämän jälkeen Classic yritti tasoitusta
ilman veräjänvartijaa, mutta tuloksetta, jopa möhlien
kentälle liian paljon innokkaita pelaajia.
Erällä on nyt sarjassa 21
pisteellä melko tukeva 8. sija, seuraavana oleva NST
lymyää kuuden pinnan
päässä. Se kevätaurinko pilkistelee lupaavasti!
Tänään keskiviikkona on
ilmassa tunteita. Erä pelaa
kauden ainoan kotiottelunsa Mosahallissa. Kunniakkaan vierailijan roolissa on
sarjassa tällä hetkellä viimeisenä oleva Rauman Salba.

onnistui maalata kahdesti
minuutin välein. Erä pystyi
hyödyntämään maalipaikkansa ja hyvät hetkensä hienosti.
–Nöyrä puolustaminen ja
tyttöjen maajoukkueleirille
mukaan valittu Milla Jaatinen tolppien välissä, sekä muutama tärkeään paikkaan tullut hieno osuma toi-

HUIPPUSALIBANDYÄ
Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Miesten liigaa:
ke 4.2. klo 18.30
Erä – Salba (liput 13/8 €)
Miesten Divari: ke 25.2. klo 18.30
Erä Akatemia – M-Team (liput 7/4 €)
Naisten liigaa: ke 18.2. klo 18.30
Erä III – SB Vantaa (liput 7/4 €)
Lisätietoja: eraliiga.ﬁ ja tapanilanera.ﬁ

vat erittäin tärkeät pisteet
meille, kiitteli päävalmentaja Ville Turunen ottelun jälkeen.

Seuraava koitos käytiin
Turussa TPS:ää vastaan jo
muutaman päivän päästä.
Alku ei ollut mairitteleva,
sillä peli oli huolimatonta ja
harhasyöttöjä tuli paljon.
Välillä vastustaja pääsi
turhankin helposti pyörittämään Erän päädyssä, mutta joukkue onnistui kuitenkin hienosti taistelemaan
pisteet.
Ensimmäisessä erässä
Erälle pisteitä napsivat Milja-Maria Saarikoski, Niina
Ikonen ja Oona Lampola.
Toisessa erässä kunnostautuivat Veera Sinikallio, Aino
Tuokkola ja Niina Ikonen.
Viimeisessä erässä TPS
pyrki tasoittelemaan tulosta saaden aikaan kaksi maalia. Milla Murtomäki vastasi Erän viimeisestä maalista.
– Pelistä täytyy antaa iso
tunnustus joukkueen duunariosastolle, että saivat
röyhittyä maalipaikat ja riittävän määrän maaleja. Tärkeitä pisteitä jälleen taisteluun play ofﬁen kotiedusta,
tuumi Turunen.

Viime keskiviikkona Erä
kohtasi kotona Classikin
varsin hidastempoisesti
alkaneessa ottelussa. Tulos
oli kuitenkin muhkea, 10–3.
Ensimmäisessä erässä
Classic onnistui pelaamaan
hyvin pois Erän keskialueelta ja maaleja Erä onnistui
tekemään vain kaksi, Oona
Lampolan ja Milla Murtomäen toimesta.
Toiseen erään kotijoukkue
järkevöitti peliään päästen
paikkoihin ja käytännössä
ratkaisi ottelun takomalla
kuusi maalia Classicin onnistuessa vain kerran. Erälle
maaleja iskivät Aino Tuokkola, Kati Hautakoski, Katri Toivonen, Noora Miettinen ja Milla Murtomäki
kahdesti peräkkäin.
Kolmannen erän alkuun
joukkue onnistui vielä kahdesti ja sai tapettua minuutit
kellosta pois.
– Joukkue nosti ja pystyi
muuttamaan pallollista pelaamistaan hienosti toiseen
erään ja se näkyi myös tulostaululla. Varmaotteinen
voitto ja tuntui, ettei meillä
ollut missään vaiheessa suurempaa hätää, totesi päävalmentaja Ville Turunen tyytyväisenä.
Teija Loponen

NST oli liikaa
Keppanalle
Erä III kohtasi Lappeenrannan NST:n heikoissa
kantimissa viikko sitten. Flunssa-aalto verotti
joukosta tärkeitä pelaajia, mutta Keppana oli silti
kaksi erää mukana taistelussa enemmän kuin
täysillä.
Ottelu lähti vauhdikkaasti käyntiin, ja NST teki ensimmäisen maalinsa jo parin minuutin pelin jälkeen. Ja vain sekunteja myöhemmin oli Keppanan vuoro tuulettaa, kun Marjut
Kinnunen ohjasi pallon NST:n maaliin.
Ajassa 13.55 Keppana meni kotikatsomon iloksi pelissä
johtoon, kun Hillevi Arkkila laukoi alle puolesta kentästä tarkan vedon maalia kohti ja Marjut Kinnunen pääsi taas
ohjaamaan pallon verkkoon asti. Ensimmäinen erä päättyi
kuitenkin ikävästi, kun maalissa puurtaneen Emma Tuomikosken näpeille lyötiin sen verran kovaa, että hän ei voinut jatkaa peliä. Maalinsuulle asettui Jenni Mustakallio, ja
maalittoman viimeisen minuutin jälkeen erätauolle lähdettiin lukemissa 2–1.
Toinen erä oli ensimmäisen erän tapaan tasaista vääntöä,
mutta vierasjoukkue oli hieman terävämpänä. Ajassa 26.07
NST taisteli itselleen tasoitusmaalin, ja toiselle erätauolle
siirryttiin lukemissa 2–2.
Kolmas erä ei ollut Keppanan kannalta mieluisa. NST
oli selvästi päättänyt laittaa ekstradraivin päälle, ja pyöritti
palloa kotijoukkueen päässä oikein urakalla. Ajassa 43.22
NST oli ehtinyt onnistua maalinteossa jo kolmeen kertaan.
Lukemat taululla olivat tässä vaiheessa siis 2–5, ja Keppana päätti käyttää aikalisänsä.
Loppuerä oli tasainen, mutta aika kului liian nopeasti, eikä Keppana yltänyt enää rinnalle.
–Ylivoimaa päästiin kokeilemaan kahteen kertaan, ja lopussa kavennusta yritettiin myös ilman maalivahtia, mutta
tällä kertaa pisteet menivät lopulta vastustajalle. Kolmannen erän ensimmäiset minuutit katkaisivat joukkueen rangan, ja NST vei voiton lukemin 2–5, tilittää Emilia Hallvar
Keppanan kotisivulla.
TL
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Junior karate

Karatejunnut hakivat mitaleita:

Värisuora-Benille
kultaa, hopeaa ja pronssia!

Malmin jäähallista tullaan
tänään ottelemaan
taivasalle.

Erän juniorikaratekat
kävivät
Hämeenlinnassa
kevätkauden Kokoro
Cup -avauskisoissa
toissa lauantaina.
Mitaleita tuli usealle
seuran kisaajalle.
Lähes kaikki
osallistuivat sekä
kataan että kumiteen.

Talviklassikko
4.2. (IHK-Kiekko-Vantaa)
ja 25.2. (IHK-Icehearts).
Klo 17. Pukinmäen tekojääkaukalo, Kenttätie 3.

Talviklassikossa nykyjunnu
kokee ulkopelin huuman

Tapanilan Erän Karatejaoksen junioreista kilpailuihin osallistui Alexander
Shvedchikov, Petja Sutinen,
Ben Parikka, Kalle Puotiniemi, Noora Marttila, Sonja
Voutilainen, Pinja Piironen
ja Nina Uusi-Esko.
Tuliaisiksi avauskisoista
kannettiin kotiin tyttöjen juniorisarjan joukkuekatasta
kultaa ja joukkuekumites-

Pukinmäen tekojäällä palataan aikaan, jolloin
käristemakkara mustui ulkogrillissä, huuto
kaukalon laidalta kaikui kilometrien päähän, tuuli
meni luihin, pakkanen puri ja sydän roihusi silti
suurta tunnetta.

TUULI VÄNSKÄ

–Tämän ikäiset pojat ovat harjoitelleet ja pelanneet koko

ikänsä jäähalleissa, joten heidänkin on hyvä nähdä, millaisista olosuhteista nykyinen jääkiekkobuumi on saanut alkunsa, kertoo joukkueenjohtaja Seppo Katilainen.
Hän tuo Kenttätien jäälle Malmin jäähallissa treenaavat
juniorit Itä-Helsingin Kiekosta eli IHK:sta, jossa treenaa
monia koillishelsinkiläisiä.
Ensimmäinen peli, IHK-Kiekko-Vantaa, on tänään. Toinen
on 25.2. Iceheartsia vastaan.
–Tuleva peli on myös mukavaa vaihtelua sarjapelaajille
ja joukkueen taustahenkilöillekin, uskoo vastuuvalmentaja Mika Mäntynen.
Leikkimielisille tapahtumille on ilmeisesti kysyntää.
–Vastustajia näihin kahteen peliin ei ollut todellakaan
vaikea saada, toteaa Katilainen.

ta hopeaa. Nina Uusi-Esko
sijoittui henkilökohtaisessa
sarjassaan toiseksi ja Pinja
Piironen otti pronssia.
Sonja Voutilainen taisteli
sarjassaan hopealle ja Noora Marttila pronssille. Ben
Parikka hankki värisuoran
voittaen henkilökohtaisesta
kumitesta hopeaa ja katasta
pronssia, minkä lisäksi Ben
täydensi päivänsä Lohjan
kamppailukeskuksen poikien kumitejoukkuessa kultamitalilla.
Kaikki eräläiset kisasivat
jälleen rohkeasti osoittaen
mahtavaa edistymistä.
Koutseina olivat Heidi
Väkeväinen, Satu Oinonen
ja allekirjoittanut.

Heidin sparraustaidot
nousivat esiin, kun hän innosti tyttöjen kumitejoukkueen uskomattomaan taistelufiilikseen. Tytöt osoittivat heti ymmärtäneensä,
että parhaat ja ennakkoluulottomimmat matsit otellaan usein juuri joukkuekisassa.
Tästä on hyvä jatkaa kohti
SM-kisoja!
Tulokset löytyvät sivulta
www.kokorocup.ﬁ/kokoro1-2015-tulokset.
Tuuli Vänskä
Tapanilan Erän Karatejaos

Ristikko nro 3/2015
oikea ratkaisu

Tapanilan kisaajat yhteiskuvassa lukuun ottamatta
Alexander Shvedchikovia.

Pirjo Pihlajamaa

MEILLÄ VAAN KAUPPA KÄY!
Teimme kaupat lähes jokaisena työpäivänä tammikuussa…
Jos haluat ammattilaisen asunnonvaihtoasi hoitamaan – soita meille!

Helsinki

Itä-Pasila KT
Aurinkolahti KT

113m²

5h+k+s. Upea 6/6 kerroksen kulmahuoneisto
on avara ja valoisa kokonaisuus. Ruokailutilasta
on käynti suurelle lasitetulle parvekkeelle, josta
näkymä puistoon. Vuokraperusteiseen parkkihallipaikkaan mahdollisuus talon alla olevasta parkkihallista. Mh. 448.000 €. Aurinkotuulenkatu 5. Tied.
Petri Hietala p. 0400 519920. 9778596

Tapaninvainio RT

98,5m²

4h+k+s. Rauhallisella ja lapsiystävällisellä alueella
upea päätyhuoneisto! Tämä valoisa ja toimivapohjainen huoneisto on remontoitu kauttaaltaan
2013. Kylpyhuone, wc, keittiö ja kaikki pinnat ovat
saaneet uuden ilmeen. Etelään suuntautuva, suojaisa piha. Mh. 335.000 €. Jokitie 20. Tied. Seppo
Väisänen p. 0400 426233
9738859

Harri Sallankivi
Pertti Kuikka
Yrittäjä, LKV, KED
Yrittäjä
Puh. 045 359 7727 0400 630 848

Malmi KT

69m²

3h+k+p. Läpitalon valoisa koti, kauniin puistomaisessa ympäristössä lähellä alueen palveluita.
Toimiva pohjaratkaisu jossa keittiö, makuuhuoneet,
kylpyhuone sekä vaatehuone yhdistyvät hienosti.
Olohuoneesta käynti lasitetulle parvekkeelle, josta
näkymät puistoalueelle. Mh. 187.000 €. Notkokuja 5. Tied. Seppo Väisänen p.0400 426233.
9447390

Siltamäki KT

62m²

2h+k+p. Tähän valoisaan asuntoon on helppo
ihastua! Tämä tunnelmallinen 1/3krs:n koti on
2012 tyylillä remontoitu läpitalon huoneisto.
Asunnolla on oma pieni katettu terassi ja aidattu
piha-alue. Mh. 178.000 €. Jousimiehentie 4. Tied.
Seppo Väisänen p. 0400 426 233
9900570

Petri Hietala
LKV, LVV
040 051 9920

Juha Taponen
KiAT
0400 537 500

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV

59,5 m²

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 2h+k+lasitettu p.
Hyvällä sijainnilla, toimivapohjainen kaksio lähellä
keskustaa! Hissitalon 3 krs. Iso avara olohuone
ja pintaremontoitu makuuhuone, erillinen keittiö
johon mahtuu kätevästi 4 hengen ruokailuryhmä
sekä kylpyhuone ammeella, kylpyhuone kaipaa
päivitystä. Eteisessä paljon säilytystilaa. Lähtöhinta
ilman velkaosuutta 173.593,28 €, velaton lähtöhinta 175.000 €. Kasöörinkatu 2. Tied. Petri Hietala
p. 0400 519920 9836801

Konala KT

52 m²

2h+k+s+lasitettu parveke. Hyvä sijoituskohde! Vuokrattu, hyvä tuotto. Hyväkuntoinen kaksio metron ja
kauppakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Mh.
186.000 €. Tyynylaavankuja 2. Tied. Sam Kamras
p. 040 837 3465 9799961

Sanna Hannula
045 800 2262

Sam Kamras
040 837 3465

Raine
Kellokangas
044 988 1800

Suna ET

105 m²

4-5h+k+s+piha. 1-Tasoinen erillistalo, rivitaloyhtiöstä. Rauhallinen sijainti, palvelut lähellä. Hyvä ja
kodikas isommankin perheen koti. Mh. 220.5154
€, vh. 229.500 €. Niittylaakso 26. Tied. Sam
Kamras p. 040 837 3465
9708215

Vantaa

Espoo

Niipperi ET
Vuosaari KT

49 m²

2h+k+lasitettu parveke. Loistavalla sijainnilla, aivan
pääväylien Kehä I ja Vihdintien nurkilla. Hyväkuntoinen, neliöitään tilavamman tuntuinen läpitalon
kaksio. Yhtiössä oma uima-allas. Mh. 144.637,93 €,
vh. 146.000 € Vähäntuvantie 9. Tied. Sam Kamras
p. 040 837 3465
9430792

160m²

6h+k+khh+s+kph. Tätä kotia on vaalittu ja remontoitu mittavasti vuosien saatossa ja asunnossa on
hyvä tunnelma. Alakerrassa valoisa ja avara olohuone, jonka huonekorkeus n.5m. Laadukas keittiö
ja erillinen ruokailutila. Vuokratontti, tonttiosuus n.
800 /1785m². Mh. 448.000 €. Taimikuja 6. Tied.
Petri Hietala p.0400 519920. 9948411

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Juha-Pekka
Savolainen
045 195 6818

Simonkylä OKT

189/211m²

5h+avok+takkah+rt+2kph+khh+s+3wc+3vh+at.
Tämä upea kivitalo on moderni ja valoisa, mutta
silti lämminhenkinen kokonaisuus, jossa on paljon
oleskelutilaa. Maalämmön ja varaavien takkojen
vuoksi asumiskustannukset ovat hyvin edulliset.
Loiva rinnetontti 821m². Mh. 758.000 €. Rusojuurenkuja 3. Tied. Petri Hietala p.0400 519920.
9451749

Hanna Valtonen
040 844 8991

Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, p. 050 361 5099, www.remax-extrakodit.ﬁ extrakodit@remax.ﬁ, ma–to 10–18, pe 10–16, la 10–14

Ville Vertainen
040 1494 300

Kuninkaanmäki OKT 126m²

oh+avok+3mh+tkh+2 wc/kph+s+2 terassia+at.
Laadukas ja energiatehokas UUSI Passiivikivitalo, vesikiertoinen lattialämmitys sekä viilennys
maalämmön kautta. Kiinteistö myydään määräosana 504/1138m² hallinnanjakosopimuksella. Mh.
535.000 €. Pirtakuja 9. Tied.Petri Hietala p.0400
519920.
9420628

Martinlaakso KT

76,5m²

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 3h+k+lasitettu
parveke. Hyväkuntoinen ja valoisa läpitalon
toimivapohjainen asunto, johon esteetön kulku
myös liikuntarajoitteiselle. Keittiö ja keittiökoneet on
uusittu 2008. Hyvä ja rauhallinen taloyhtiö. Velaton
lähtöhinta 133.000 €. Laajavuorenkuja 3. Tied.
Juha Taponen 0400 537 500
9869117

Stiina
Vikström
044 531 4680

Seppo
Väisänen
040 042 6233

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573
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Kulttuuri
TEIJA LOPONEN

LC HKI SILTAMÄKI

Pikkuhiihtäjät valmiina lähtöön.

Siltamäen
liikuntapuistossa
koko perheen
kisailuja
Iika Hartikainen, Jaana Kovanen ja Kukka Eklund esittävät sympaattista tarinaa pikku muurahaisen seikkaluista
eri lääkäreiden luona.

Pikku Muurahainen
seikkailee Pukinmäessä
Muurahainen joka lähti lääkäriin on Topeliuksen koskettava satu jäähileen
alle jääneestä ja jalkansa katkaisseesta pienestä muurahaisesta.

Ä

itimuurahainen
vie lapsensa kaupunkiin, lääkäriltä toiselle
saadakseen apua. Välillä
reissulla meinaa käydä
vähän hullustikin, mutta
lopussa kaikki on hyvin.
Mutta millainen näytelmän
loppu on, sen saavat katsojat itse valita kolmesta eri
vaihtoehdosta.
Pikku Muurahaista esittää VaihtoVirtaKollektiivi,
johon kuuluu kolme Pukinmäen Taidetalon opettajaa
sekä muusikko Lotta-Maria
Pitkänen.
Iika Hartikaisen ala on
teatteri, Jaana Kovasen
tanssi ja Kukka Eklundin
sirkus. Kaikki kolme taiteenlajia yhdistyvät esityksessä musiikkiin tarjoten
yleisölle interaktiivisen näytelmän. Katsojat pääsevät
mukaan laulamaan, säestämään, tanssimaan ja vaikuttamaan esityksen kulkuun.
Näytelmässä on pyritty

yhdistämään kansanperinne ja nykypäivä ja siitä löytyy paljon yhtymäkohtia arjen elämään.
– Mullekin on tullut pipi!
–Minua puri koira. –Kävin
eilen lääkärissä, kertoilevat
pienet katsojat esityksen alkaessa.
– Juuri tuollaisia kommentteja me odotimmekin
lapsilta tulevan, esityksissä
ei todellakaan tarvitse istua
hiljaa, Kukka Eklund toteaa.
– Vaikka näytelmä voi
tuntua välillä aika pelottavalta, on esitystapamme
lempeä ja sellainen, etteivät
ikävätkään asiat tunnu niin
kovin kauheilta, kertoo Iika
Hartikainen.
Näytelmässä nousevat
esiin vanhempien ja lapsen
ainutlaatuinen suhde, huolenpito, avunannon tärkeys
sekä erilaisuuden hyväksyminen itsessä ja muissa.
– Haluamme antaa elämyksellisen kokemuksen,
taide-elämyksen, joka on
samalla myös vähän opet-

tavainen. Ja jos esityksen tilaa vaikkapa päiväkotiin,
voidaan siihen liittää myös
työpaja, valistaa Jaana Kovanen.

VaihtoVirtaKollektiivi
syntyi kolmen eri taiteenalaa Pukinmäen Taidetalossa
opettavan ammattilaisen
halusta tehdä jotain yhdessä, aikuisten kesken.
– Saimme kulttuurikeskukselta apurahan, jolla
olemme voineet vuokrata
Teatteri Ilmiöltä esitystilan
sekä palkata alan opiskelijat
Anne Arreniuksen ja Elisa
Gyllingin tuottajiksemme.
He vastaavat näiden esitysten markkinoinnista, jotta
saamme itse keskittyä esityksiin, kertoo Kukka Eklund.
Neljän naisen kokoonpano toimii hyvin homogeenisesti, kukaan ei yritäkään
toimia johtajana, vaan esitystä on kehitelty yhdessä jokaisen tuodessa siihen
oman alansa tietotaitoa.
VaihtoVirtaKollektiivi

keskittyy eri taiteenaloja yhdistäviin esityksiin ja työpajoihin, jotka on suunnattu
leikki-ikäisille lapsille. Teatteri Ilmiössä ja Taidetalolla
pidettävien näytösten lisäksi
esityksen voi tilata vaikkapa
päiväkoteihin.
– Suosittelemme tätä esitystä yli 3-vuotiaille, mutta kyllä pienemmätkin voivat vanhemman kanssa tulla mukaan, muistuttaa Jaana Kovanen.
Teija Loponen

Pikku Muurahainen
nähdään Teatteri Ilmiössä
ma 9.2. kello 9.30, sekä
Pukinmäen sirkuskoululla,
Erkki Melartinin tie 2 D
(päiväkoti Nuotin liikuntasali)
lauantaina 14.2. klo 17.30.
Kesto: 45 min, liput 5e sis.
esityksen ja materiaalipaketin.
Lippuvaraukset ja ilmoittautumiset: vaihtovirtakollektiivi@
gmail.com tai 041 708 4800
(ark. klo 11–17) tai ovelta
puoli tuntia ennen esitystä.

Siltamäen leijonien järjestämässä perinteisessä talvi-

riehassa kisaillaan entiseen tapaan lasten ja nuorten Siltamäen hiihtomestaruudesta.
Lisäksi kilpaillaan jo perinteiksi käyneissä lajeissa
saappaanheitossa ja curlingissa. Muumi-aiheiseen lumikenkäilyrataan voi tutustua perheen pienimmät. Paikalla on myös hevonen rekineen kyydittämässä halukkaita liikuntapuiston läheisyydessä. Poliisi ja palomiehet
esittelevät toimintaansa, tosin hälytysvalmiudessa. Pienimmille lapsille ilona on onginta ja onnenpyörä.
Innokkaimmat talviriehalaiset voivat myös mitellä taitojaan vesipajatsossa. Kahvio ja makkaragrilli auttavat
välipalan tarpeeseen.
Lisätietoja Talviriehasta löytyy osoitteesta www.verkkoviestin.ﬁ/lionshkisiltamaki/ajankohtaisasiaa, jossa on
myös ohjeet hiihtokilpailuun ilmoittautumisesta.
Tapahtuman järjestävä Lions Club Helsinki Siltamäki
on Siltamäki-Suutarila -alueen aktiivinen toimija. Klubin
toiminta kohdistuu alueen nuorison, vanhusten ja muiden avuntarvitsijoiden hyväksi.
Klubi pyörittää Siltamäen liikuntapuistossa sijaitsevaa
18-reikäistä minigolfrataa ja järjestää yhdessä alueen
muiden toimijoiden kanssa seudun perinteikkäät SiSupäivät sekä Tonttupolun.
TL

Koko perheen liikuntatapahtuma
sunnuntaina 8.2. kello 11–14 Siltamäen liikuntapuistossa. Vapaa pääsy, osa toiminnoista maksullisia.

Kahdeksan koillisen
ehdokasta tentattavana
huomenna
Kahdeksan Koillis-Helsingissä asuvaa eduskunta-

vaaliehdokasta on huomenna torstaina asukkaiden tentattavana Helsingin Medialukiossa Tapanilan ja Tapulikaupungin rajalla Moisiontiellä.
Paikalle ovat lupautuneet vihreiden Mari Holopainen,
keskustan Terhi Peltokorpi, rkp:n Björn Månsson, kokoomuksen Fatbarthe Hetemaj, demarien Sinikka
Vepsä, perussuomalaisten Mari Rantanen, vasemmiston Veronika Honkasalo ja kristillisten Tuulikki Tepora.
Paneeli on kello 18–20. Puoli tuntia ennen saa kahvia
ja kuulla rehtorin kouluesittelyn.
PP

Koillis-Helsingin Lähitieto

JAKOMÄKI

Jakomäen Eläkeläiset
Kokoontuminen aina ti klo
11–13. Nyt myös to avoimet
ovet klo 11–13. Jakomäentie
6 i - talon kerhohuone.
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo 11–12.
Juttuseuraa, sanomalehtien
ääneenlukua ja juttelua ajankohtaisista asioista. Kahvi- ja
teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.
Miesten turinatupa
Uusi kerho - miesten ”turinatupa” ma klo 11–13.
Nuorisotalon yläkerrassa,
Huokotie 3.

MALMI

Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa
pe ja Traktorissa ma
klo 9.30–11.30.
Korret Kekoon
Toimintapäivät parillisten viikkojen su klo 10–15, Malmin
nuorisotalo, Malminraitti 3.
Tule tutustumaan, teemme
yhdessä tuotteita myyjäisiin.
Lisät. 0400 447 022 tai www.
korretkekoon.nettisivu.org.
Syystien palvelukeskus
Ukkojumppa ma klo 11.15–
12, pingistä ti klo 14.15,
ompelua ke klo 9.
Päivätanssit
Malmin Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia, buffet.

Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Itämaista tanssia
rauhalliseen tahtiin Malmin
Nuorisotalolla, Malminraitti
3. Parillisten viikkojen su alk.
11.1. klo 13 –14. Sopii myös
vasta-alkajille ja kuntoliikunnaksi. Vetäjä Riitta Heleste p.
040 7207 262. Järj. Korret
Kekoon ry p. 0400 447 022
Jakomäen taidekerho Malmilla
Malmin toimintakeskuksessa
on esillä Jakomäen taidekerholaisten, Ansa Mielosen, Lilia
Pöllän ja Hellin Ojasen öljyvärimaalauksia sekä akryyli
- ja temperatöitä. Työt ovat
esillä toimintakeskuksen kahvilassa ainakin 6.2. asti.
Helsingin taidemuseo
kylässä: Videopotpuri
Kolmen videoteoksen projisoinnissa nähdään Maria
Dunckerin Oksat, Santtu
Koivun Lentäjiä ja Maria
Ångermanin Silent pleasure.
Teoksia yhdistää liikkeen hienovarainen havainnointi.
Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–16. Vapaa pääsy.
Malmitalo, pe 16.1. – to 19.2.
Kaunis minä – valokuvia
Alppikylässä asuu nuoria, lievästi kehitysvammaisia aikuisia täynnä elämää ja iloa.
Prosessi sai alkunsa asukkaiden tarpeesta olla ihan tavallisia, kauniita ja ”normaaleja”.
Näyttelyssä esillä prosessissa
syntyneitä valokuvia. Avoinna
ma–pe 9–20 ja la 9–16. Vapaa
pääsy. Malmitalo 23.1–14.2.
Vappu Johansson &
Metta Savolainen
Metalligraﬁikkaa ja akvarelleja. Yhteisnäyttelyn yhdistävä teema on ympyrän
muoto. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–16. Vapaa pääsy.
Malmitalo 29.1.–21.2.
Nuorisoilmailijat 60 vuotta:
Taivaalle hiljaisin siivin
Valokuvia purjelennoilta.
Ilmailukerhon pyöreitä vuosia juhlitaan erilaisin tapahtumin ja Malmitalolla nähdään kahden suomalaisen

Lähiristikko nro 3/2015
SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA , ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

lentäjän ja valokuvaajan
Mika Ganszaugen ja Pekka
Ylipaavalniemen valokuvanäyttely. Avoinna arkisin ma–
pe 9–20 ja la 9–16. Vapaa
pääsy. Malmitalo, 3.2.–28.2.
DocPoint ”Jatkot”:
Yläkerran Tuula
Alkoholi on ollut aina läsnä
keski-ikäisen Tuulan elämässä. Hän avaa ohjaajanaapurilleen oven arkeensa
ja kertoo topakalla äänellään unelmistaan ja turhautumisestaan: ”Loppuuko Eskon
ryyppääminen koskaan?” 58
min, ikäraja S. Vapaa pääsy,
Malmitalo to 5.2. klo 18.
Gooﬁn’ 30v:
Little Rachel ja Dr. Snout
and his Hogs of Rhythm
Kansas Cityn ”bluesjätti” Little
Rachel lataa pienestä koostaan huolimatta vahvan annoksen rhythm ’n’ bluesia ilmoille.
Little Rachelin taustalla soittaa yhtye Dr. Snout and his
Hogs of Rhythm. Liput 18 e.
Malmitalo, to 5.2. klo 19.
Hetkiä naisen elämästä
Näyttämöllä nähdään liikunnallisin keinoin kuvia naisen elämän kirjosta. Näytös on tanssillista voimistelua ja esiintyjät ovat Voimisteluseura
RiikkaSetin aikuisia naisia.
Liput 20 e. Var. 050 3686 103.
Järj. Voimisteluseura RiikkaSet
ry. Malmitalo, la 7.2. klo 16.
Nukketeatteri Sampo:
Kolme pientä porsasta
Kolme pientä porsasta on tuttu
satu, jossa on uusia yllätyksellisiä juonen käänteitä. Sopii kaiken ikäisille! Kesto noin 30 min.
Liput 9/7 e, alle 1,5v. maksutta.
Var. ja tied. p. 020 735 2235,
Malmitalo, ti 10.2. klo 10.15.
Yhteislaulut: Lauluja
Helsingistä
Lauluillan isäntäparina toimii Jukka Okkonen ja Pauli
Kainulainen. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ti 10.2. klo 17.30.
Eija Ahvo & Susanna
Haavisto & Jukka Linkola
Linkolan monivuotiset luottosolistit, sekä teatterin, tv:n ja

4.2.2015
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Little

Rachel

Dr. Snout and
his
h
is H
Hogs
og
gss o
off R
Rhythm

Kansas Cityn "bluesjätti" lataa vahvasti rhythm ’n’ bluesia ilmoille.
Hän on seksikäs, hän on vaikuttava ja ennen kaikkea – hänellä on
mahtava ääni! Lavalla myös Dr. Snout and his Hogs of Rhythm.
To 5.2. klo 19, alk. 18 €

Eija

Olli O.

Ahvo Jukka
la
ola
nkko
Haavisto LLin

&
hty S
Might
tty
hitty
Shi
Sh

Laulluja
LLauluja
j kolmelta
kolmelta vuosikym
vuosikymmeneltä
sikym
mmeneltä – mukana
k
musikaalia, suomalaista chansonia, hersyvää
huumoria ja koskettavaa säveldramatiikkaa.
Ti 10.2. klo 19, alk. 20 €

U tt näkökulmaa
Uutta
äkök lmaa rockrockk- jja
a
rootsmusiikkiin! Energistä
raakaa voimaa – unohtamatta
grooven syvällistä vaikutusta.
To 12.2. klo 19, alk. 20/15 €

Susanna

&

Kino Helios:

Ranskalaista
Kino

häähumua

s:

Helio

Kutkuttavasti
tavasti
ti nauruhermoon osuva
ranskalaiskomedia. 97 min, K7.
Pe 6.2. klo 18 ja la 7.2. klo 18, alk. 6 €

Big Hero 6
3D

dia p
ullllea
ul
leas
Vauhdikas seikkailukomedia
pulleasta
robotista. Suomeksi puhuttu 3D-versio.
108 min, K7. La 7.2. klo 14 ja
ke 11.2. klo 18, alk. 6 €

Yhteislaulut
Teemana Lauluja Helsingistä.
Ti 10.2. klo 17.30, vapaa pääsy

Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1, malmitalo.ﬁ

Koillis-Helsingin Lähitieto.
Aidosti paikallinen.

Ristikon oikea
ratkaisu sivulla 11.

KoillisHelsingin
Lähitieto

Lähiristikko
joka toinen
viikko!
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Menot

konserttilavojen moniosaajat
Eija Ahvo ja Susanna Haavisto
esittävät säveltäjän retrospektiivisen laulukoosteen. Liput 20
e. Malmitalo, ti 10.2. klo 19.
Gabriel tule takaisin
Esitykset Malmin
Työväentalolla, Takaniitynkuja
9. Ensi-ilta su 8.2. klo 13,
to 12.2. klo 19, su 15.2. klo
13. Liput 15/8e. Lippuvar.
hilkka.e.kinnunen@gmail.com.
Atk-ohjausta senioreille
Alk. to 8.1. klo 11.15–14,
Syystien palvelukeskus,
Takaniitynkuja 3. Ilman ajanvarausta apua esim. netissä liikkumiseen, sähköpostin ja verkkopankin käyttämiseen ym. Voi
tuoda mukaan oman läppärin. Opastus maksutonta eläkeläisille ja työttömille palvelukeskuskorttia vastaan.

PIHLAJAMÄKI

Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä ke
klo 10–12 ja to leikkipuisto
Salpausselässä klo 10–12.
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskusteluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskusteluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.

PUISTOLA

Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita
Puistolan kirjastolla vertaistukihenkisesti tietoteknisissä
ongelmissa joka ke klo 10–12.
Lisät. ja ajanvaraukset kirjastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Puistolan VPK
Hälytysosasto harjoittelee to
alk. klo 19, lisät. Antti Siivo p.
050 406 9216, nuoriso-osasto
10–16 v harjoittelee ti alk. klo
18 alkaen, lisät. Tom Leitsaro
p. 040 766 6966. AS1 - alkusammutuskorttikoulutus järj.
11.2. klo 17–19. Lisät. Markus
Sarlin p. 040 548 4980.
Harry Potter-ilta
Tule taianomaiseen koko perheen iltaan Puistolan kirjastoon 5.2. Klo 13–15 taikasauva-askartelua, klo 17–20
mm. Harry Potter-rata, jossa
pääset kokeilemaan esimerkiksi lattiahuispausta ja selvittämään, mikä olisi sinun tupasi
Tylypahkassa. Mehutarjoilu
ja arvonta. Teeman mukaisesti saa pukeutua.
Lainan päivä
Puistolan kirjastossa on lainan päivän kunniaksi perinteinen poistomyynti ma 9.2.
Myynnissä edellisen vuoden lehtivuosikertoja nipuittain sekä poistokirjoja viime
vuosien suosikeista. Tarjolla
aamukahvit klo 9–12.
Puutarhakerho
Puistolan kirjaston ja Puistolan
Omakoti-yhdistyksen
Puutarhakerho kokoontuu ma
9.2. alk. klo 18. Aiheena omenapuiden sekä muiden hedelmäpuiden leikkauksesta. Kahvija teetarjoilu, vapaa pääsy.
Puistolan Martat
Martta-ilta jäsenille to 5.2.
klo 18, ystävänpäivän merkeissä, laitathan hauskan hatun. Kuullaan mitä silmät kertovat. Marttalassa,

Puistolantori 5. Kahviraha 2 e.
Puistolan eläkkeensaajat
Jäsentapaaminen 10.2.
Jumppa klo 13.–13.45.
Kuuloliitosta Johanna Juola
tulee kertomaan miten kuulon huonontuminen näkyy
arjessa ja miten selviää eri
asioiden toimittamisesta,
kun kuulo huonontuu.

PUKINMÄKI

MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa joka
ti klo 18–19. Rento keskusteluryhmä, jossa voit harjoitella suomen kielen puhumista. Kielitaitosi ei tarvitse
olla sujuva, mutta on hyvä,
jos osaat suomea jo hiukan.
Enter ry:n
tietotekniikkaopastuksia
Pukinmäen kirjastossa ke klo
14–15 ja 15–16. Ajanvar. 09
310 85072 tai kirjastossa.
Vauvojen lorutuokiot
Aina kuun toinen ti klo 10.15–
10.45. Kaikki alle 3-vuotiaat vauvat ja taaperot vanhempineen tai huoltajineen,
myös isommat sisarukset.
Vapaa pääsy, ei ennakkoilm.
Novellikoukku
Pukinmäen kirjastossa
ke 11.2., 11.3. ja 8.4. klo
18–19.30. Novellikoukussa
sukelletaan tarinoiden maailmaan sekä neulotaan yhdessä!
Tarjolla kahvia ja teetä!
Miekka –näyttely
Autenttisia jäljennöksiä historiallisista miekoista.
Puukkoseppämestari JT
Pälikön upeita käsin taottuja
miekkoja, jotka ovat syntyneet perusteellisen tutkimustyön ja monivuotisen kokemuksen pohjalta. Pukinmäen
kirjastossa 15.1.–14.2.
Myyjäiset & Kirppis
Su 1.3. klo 11–15 Savelantie
6:n kerhohuoneella. Myynnissä
mm. leivonnaisia, käsitöitä,
arpajaiset ym. Talotoimikunta
pitää kahviota mm. grillimakkaraa. Paikkavar. Merja
050 330 8191 tai Annika
046 579 6674 (klo 15 jälkeen) Paikat maksuttomia.
Lehtien poistomyynti
alkaa Pukinmäen kirjastossa
la 7.2. klo 10. Tarjolla runsaasti vanhoja vuosikertoja. Myynti jatkuu niin kauan
kuin lehtiä riittää. Myynnissä
myös poistokirjoja.
Valokuvanäyttely Andeilta
ja Galapagokselta
Opetusneuvos Martti
Tammiston luonto- ja
eläinkuvia Andeilta ja
Galapagokselta. Pukinmäen
kirjastossa 2.2.–28.2.
Harry Potter-iltapäivä
Kansainvälinen Harry Potter
–iltapäivään. Pukinmäen kirjasto to 5.2. klo 13–15.
Tapahtumaan saa saapua parhaassa velhoasussa, mutta
voit naamioitua myös jästiksi. Paras asu palkitaan.

SILTAMÄKI

Siltamäen Nuorisoseura ry
Uusia harrasteita, mm.
street-dance, kehonhuoltojumppa, paritanssikurssi,

KOKOUKSET

PUISTOLAN MARTAT ry:n
Sääntömääräinen

V U O S I KO KO U S
Mitä kettu sanoo?
Karviaistien koulun musiikkinäytelmä
kertoo karanneiden eläinten
karkumatkasta ja siitä selviytymisestä.
Ilmaisutaidon produktiossa on
ollut koko koulu mukana.

Riemastuttavasta selviytymisseikkailusta pääsee
yleisö nauttimaan lauantaina 7.2. kello 10.30.
Lippuvaraukset Marja-Liisa Lehtelä p. 310 84038.

aikuinen+lapsi-tanssi.

TAPANILA

MLL: n iltaperhekahvila
Leikkipuisto Kurranummessa
torstaisin 17–19.
Tarjolla mukavaa seuraa ja pientä purtavaa.
Tapanilan Eäkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Ti-kerhon kokoontumiset klo
11.30–13.30. To klo 11–14
tuolijumppaa, tasapainon kehittämistä, sisä-boccia ja pelikahvila Tapanilan Työväentalolla
Sompiontie 4. Ohjelma netistä:
tapanilan.elakkeensaajat.ﬁ.
Mammat & muksut
trefﬁpaikka pe vaunuineen
klo 10–13, Päivöläntie 15.
Harry Potter
Tapanilan kirjastossa vietetään Harry Potter -päivää to
5.2. klo 13–15. Tule työpajaan askartelemaan oma pöllö
tai taikasauva ja testaa Pottertietämyksesi tietovisassa!

TAPANINVAINIO

MLL:n perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa kaikille avoin perhekahvila ma klo 10–11.30.
Tarjoilu 1,5e/perhe.

TAPULIKAUPUNKI

ti klo 12–14. Opastukset alkavat ti 3.2. ja jatkuvat ti 26.5.
asti. Listät. ja ajanvar. kirjastolta p. 310 85075.
Kielikahvila
Haluatko oppia puhumaan paremmin suomea?
Kielikahvilassa voit harjoitella suomen kieltä ja
tutustua erilaisiin ihmisiin. Tapulikaupungin kirjastossa to klo 14–15: 12.2.,
26.2., 12.3., 26.3., 9.4, 23.4.,
7.5. ja 21.5.Vapaa pääsy.

TÖYRYNUMMI

MLL: n perhekahvila
leikkipuisto Kesannossa ke
9.30–11.30! Tarjolla mukavaa seuraa ja pientä purtavaa.

VIIKKI

Peik Nasrollahin
valokuvanäyttely
”Elämää Bamyanissa ennen
Buddhan räjäytystä” 6.2.
saakka Viikin kirjastossa.
Leikistä syntynyt – Laura
Hynnisen maalauksia
Harpisti Laura Hynnisen maalaukset ovat ikkunoita taiteilijan
mielikuvitukseen. Gardenian
käytävägalleriassa 17.1.-26.2.
Avoinna ma–to klo 10–17, pe
klo 10-14 ja la-su klo 10-17.
Näyttelyyn vapaa pääsy.
Poistolehtien myynti
Alkaa la 7.2. Viikin kirjastossa vanhojen poistolehtien myynti, kahvi- ja mehutarjoilu klo 11–15.
Lukupiiri
kokoontuu Viikin kirjastossa ke 4.2. klo 17–18.30.

Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila kokoontuu ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa osoitteessa Moisiontie 18.
Lähiöliikunnan kuntolentis naisille ja miehille
La 24.4. asti (ei 21.2., 4.4. ja
18.4.) klo 12–14 Maatullin
ala-asteella. Lähiöliikuntapassi
20e/kevät. Lisät. tomi.lempiainen@hel.ﬁ p 09 310 87512 tai
Lea Ojanne 041 504 2279.
Tapulin eläkeläiset
2
Ma 9.2. klo 10–12
en
Tapulin Eläkeläisten
Lähimenot–
maanantaikerpalstalle
voi lähettää Koillis–
hossa vieraiHelsinkiä koskevia
lee Helsingin
menovinkkejä.
PohjoisenEtus
ijalla
ovat maksuttomat
alueen sositapahtumat. Toimitus voi muokata
aalityöntekijä.
sekä lyhentää tekstejä. Vinkit tulee
Enter ry
lähettää viimeistään torstaina klo
15 mennessä, jotta ne ehtivät
opastaa seniseuraavan keskiviikon lehteen.
oreita TapuliOSOITE:
kaupungin kirjanina.issakainen@
jastolla vertaislahitieto.ﬁ
tukihenkisesti tietoteknisissä ongel-ssa
missa kerran viikossa

Pidetään 26.2.2015 klo18
Marttalassa, Puistolantori 5
Tervetuloa jäsenet!
Puistolan Martat ry:n
hallitus

OPTIKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb,
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo
Ajanvaraus
ma– pe 10– 18, la 10– 14 (kesäla sulj.)
Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS
Malminkauppatie 18 (Prisma) 2. krs
(Samassa tilassa Optikko Sjöblom)

SILMÄLÄÄKÄRIT
OGELISSA

MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Sirkku Laine
AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 9-18,
la 9-14

Ark. 10-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

HYVINVOINTI

Pihlajamäen Fysioterapia-hieronta-akupunktio
-myös jalka- ja kasvohoidot
-myös kotikäyntejä
-osteopatia
Os. Graniittie 1 C (katutaso) Pihlajamäki (ostaria vastapäätä)
Puh. 09-3879878

Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki
Puh. (09) 345 1551
• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

KAMPAAMOT JA PARTURIT
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,
Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Helenan

Salonki

KANTA-ASIAKASEDUT!
YLÄ-MALMIN TORI 3, puh. 222 7786

Avoinna ma–ti ja to–pe 9–18, la 9–14 tai sop. muk.
Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

Koillis-Helsingin Lähitieto

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT

Parturi-Kampaamo

Hiihtolomat lähestyy,
suksi ajoissa kampaajalle,
loihditaan pipon alle pirteämpi ilme!

15

4.2.2015

LIITTYMISETU, siivouskäynnin yhteydessä Uunin

ja jääkaapin pesu veloituksetta palvelusopimuksen
tehneille! (arvo 120e)

,,,+.&#-)!)($')!!).#))%)"&-+*
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.
Puh: 093863060

Aurinkoisia pakkaspäiviä toivoo
Sanna, Elina, Nelli, Tanja, Sini ja Alex

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 09 351 5981 www.zois.ﬁ

KIINTEISTÖPALVELUT JA MAANRAKENNUS
ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

TARJOUKSET 12.1.-13.2.

Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)
Hemmo Kalsi (iensairaudet)
Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)
Leo Tjäderhane (juurihoidot)
Thomas Åberg (oikomishoidot)

Permanentti alkaen 55 e
Parturileikkaukset 18 e
Leikkaus + huuhtelu 20 e

Kotikampaamo
Rea Stellberg, p. 09 385 4582
Kotinummentie 10 A

Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi

HAMMASLÄÄKÄRIT

•
•
•
•
•
•

SUUHYGIENISTIT

Tarjoamme myös:

puh. 3507050

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
Hiukset,
tuo ihana
tekosyy
itsensä
hemmotteluun!
eluun!

Lähitieto.
Siitä
ihmiset
tykkää!

85
75

Permis + leikkaus
€
+ sävy + fööni
Värjäys+leikkaus
€
+fööni
www.kampaamo-loser.ﬁ

Tervetuloa
tarkastukseen
omavastuuhintaan
15€!
Helsinki
Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Puh. 09 345 3350
www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

•
•
•
•
•
•

Räystäskourujen putsaus
Pensasaitojen leikkaus ja raivaus
Nurmikon leikkauksia/kylvötöitä
Kasvien istutuksia
Kiinteistöhuolto 24h
Kiinteistökorjauksia

Maalauspalveluja
Pihakivien ja -laattojen asennuksia
Maa-ainesten levityksiä
Leikkivälineiden asennuksia
Aitojen rakennustöitä
Lumenaurauksia

Ark. 9-18,
la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:

Tiina Kokko

Koillis-Helsingin
Lähitieto

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tuorein
Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehti löytyy
lehtitelineistä Malmin
Novan Citymarketin
edestä, Malmintorin
kauppakeskuksen toisesta
kerroksesta Plaza Mocan
kahvilan vierestä ja
Kirkonkyläntien S-marketin
aulasta.

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

HAMMASLÄÄKÄRIT

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
a
uott
25 v
illa!
Malm

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015

www.malminhammas.com

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

PALVELUJA TARJOTAAN

Kirkonkyläntie 3 A, II krs, 00700 Helsinki
puh. (09) 347 8850
www.malmintorinhammas.ﬁ

Autojen huolto ja korjaus
Öljynvaihto aikaa varaamatta

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki

puh. 0400 600 660

info@rengaskeskus.com
Palvelemme: ma–pe 7–17.00

Eija Poikonen (suuhygienistit)
Minna Valkama

Renkaat ja vanteet
Vetokoukut, Tuulilasit
Defa- ja Calix-asennukset
...ja paljon muuta autollesi

www.rengaskeskus.com

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tuula Kuhlefelt
Merja Lindfors
Tarja Malassu
Leila Tenhunen
Marja Heinilä
Kirsi Niemelä
Päivi Masalin (iensairaudet)

Kehärengas Oy
www.keharengas.ﬁ

Inhimillistä
isännöintiä
Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki
Puh. (09) 2519 5650
www.talohallinta.fi

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet
0400 453 959

ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.
Kirkonkyläntie
6, MALMI
ä i 6

WI31

www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

p. 09-347 4321, 0400-467 925
RATTITIE 20, Tattarisuo ark. 7.30-17
Määräaikaishuollot ! Ilmastointihuollot
Pakokaasumittaukset, bensa 13€ ! OBD-mittaukset 13€
! Katsastuskorjaukset ! Katsastuspalvelut
! Renkaiden vaihto alk. 20€ ! Kausisäilytys 50€
! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto
!
!

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

Hammaslääkärit:

MALMIN
HAMMAS

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi

Jori Kaski Jani Collin
050 377 5113
www.mrkpalvelut.ﬁ

TALVI 2014–15

KW22

3858 375
040-831 9626

Kauppakaarre 1
00700 Helsinki
p. 09 345 2625,
p. 09 345 5846
www.malminhml.ﬁ

Palvelumme:

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Jäähdytintie 24,
Tattarisuo, Hki 77
P. 09 388 1345
ark. 9 - 17

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

Putkiliike
Pihlajamäessä
Puh. 044 351 5030
www.lvi-tukiainen.fi
lassi.tukiainen@lvi-tukiainen.fi
Maasälväntie 14 A 23
00710 Helsinki

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON
MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT
YM. PIENKONEET
MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

TILITOIMISTOJA
Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut
tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS
ja NETTIPALVELU

Puh. 044 7666 166

malmin.pienkonehuolto@
gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

Vilppulantie 10, Helsinki
Puh. 010 425 0190 WinWin.ﬁ

ABONE

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus
Lounas pizza 5€ Katso tarjoukset! www.pizzeriaabone.fi
Soita Heti. 09-3463090 / 045-6565658

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita
050 595 3233

