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Uutiset:
Asukkaille erävoitto
linjastomuutoksissa.
Urheilu:
Erä jätti hyvästit
kotihallilleen.
Kulttuuri:
Mikael Gabriel tulee taas!

Päivi
Pirnes
Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

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

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

markku.viljander@kodista.fi

Annis
Viljander
Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Tarja
Haaranen
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

paivi.pirnes@kodista.fi

PUHDASTA TULEE!
Laadukas ja edullinen!

Matot
2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

UUTTA!
Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset

pesut

TILAA
EDULLINEN
NOUTO-
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki
mankeloituna

5,20€/kg

8,50/m

ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.fi

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610,

Matot
8,70/m2

alk.

5,40€/m2

KATSO TARJOUKSEMME
SISÄSIVUILTA TAI NETISTÄ

Myymälä avoinna
ma–pe klo 6.00–17.30

la klo 9.00–14.00

Marian Konditoria Oy
Orakas 5,

Heikinlaakso
www.mariankonditoria.fi

“Kolme sanaa

sinulle,
ole ystävä
minulle”

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

2-väri värjäys
+leikkaus
+föönaus

88
pitkien hiusten lisä 27
Voimassa

09-22 45 202

Torikatu 3
Malmintori

Maarit ja Milla

www.volymex.com

31.3.15 asti

[A]

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155

kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia

35 vuoden kokemuksella

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

VARTIOHARJU TONTTI
Kovapohjainen rinnetontti 873 m²,
rak.oik. 218 m², enint. 2 asuntoa.
Vesi-, viemäri- ja sähköliittymät
tontilla. Hp. 270.000 €
Lappeentie 18

MALMI OK-TONTTI
Tasainen omakotitalotontti 450 m²,
rakennusoikeus 113 m², lisäksi
20 m² / autokatos / asunto. Saa
rakentaa enintään 2 asuntoa.
Hp. 130.000 € Kylänraitti 3

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

TONTTEJA
MALMI

Kovapohjaisella 11.000 m²
vuokratontilla sijaitseva kiinteistö.
Rakennettua tilaa 4500 m². Yli 7 m
korkeata varastotilaa 1080 m².
Pitkä lastauslaituri, nosto-ovet.
Runsaasti pysäköintipaikkoja.
Osa tiloista vuokrattu.
Käyttämätöntä rakennusoikeutta
6500 m². Lisätiedot: DI Kauko
Koskinen, p. 040 5838 503

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

TEOLLISUUSTONTTI
KAIVOKSELA
Kovapohjainen tontti 3777 m².
Rak.oik. 3777 m². Rakennuksen
enimmäiskorkeus 14,5 m. Kun-
nallistekniikka tontin rajalla, myös
kaukolämpö. Logistisesti hyvä
sijainti. Hp. 640.000 € Taivaltie 10

VIIKINRANTA TONTTI

Kovapohjainen tontti Viikinran-
nassa 592 m². Rak.oik. 260 m²,
as lkm ei rajattu. Rakentaa saa
enintään 3 kerrokseen. Kunnal-
listekniikka tontin rajalla.
Hp. 280.000 € Kalastajanpolku 7

TEOLLISUUSKIINTEISTÖ
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Sienitie 34,
00760Helsinki
029 3005500

Uranuksenkuja 1E
01450Vantaa
029 3005501

Heikinlaakso

Korso

Ark. 07:30 - 20:00
La 09:00 - 15:00

Ark. 08:00 - 17:00
La

heikinlaakso@autonkorjaus.net

korso@autonkorjaus.net
Sopimuksen
mukaan

ViinikkaOy

Rahoitustilin hakeminenonnistuunopeasti
jamyönnettyä luottoa voi käyttää heti.
Voit käyttää samaa tiliä seuraavallakin käynnilläsi.
Lasku lähetetään sinulle ostoa seuraavassa
kuussa, jolloinvalitset sinulle sopivimman
maksuajanuseista joustavista vaihtoehdoista.

Huollot ja korjaukset
kaikkiinmerkkeihin!
Huollot Korjaukset Asennukset

Puistolalaiset
kirmasivat Keniassa

Lounas-
Ravintola

Se maukkaampi
lounaspaikka

Lounasbuffet
ark. klo 10–14

Keittolounas

Avoinna klo 7.30–14
Wurthin
yläkerrassa
Takoraudantie 1,
Tattariharju
puh (09) 225 4400,
040 312 2033

8,90

7,90

breikki

Meiltä myös sauna- ym.
yksityistilaisuudet.



Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

2

Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 7/2015. • Keskiviikko 11.2.2015. • 3. vuosikerta.
JAKELUALUE: postinumerot Helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, Malmi, Pihlajamäki, Pihlajisto, Puistola, Pukinmäki, Siltamäki,
Suutarila, Tapanila, Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Viikki. TOIMITUS: Postiosoite Askartie 3–5, 00700 Helsinki, sisäänkäynti Malmin raitti 4.

PÄÄTOIMITTAJA: Teija Loponen, puh. 050 590 6675, teija.loponen@lahitieto.fi. TOIMITTAJA: Pirjo Pihlajamaa, puh. 045 348 9373, pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi. ILMOITUSMYYNTI: Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi. ULKOASUVASTAAVA: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin, TAITTO JA ILMOITUSVALMISTUS: Janina Issakainen, janina.issakainen@lahitieto.fi, puh. 044
9738 529 KUSTANTAJA: Koillis-Helsingin Lähitieto Oy. PAINO: Sanomapaino, Vantaa 2014. PAINOS: 37 600 kpl. JAKELU: Helsingin Jakelu-Expert Oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.fi tai ma–pe klo
9–16 puh. 02900 10040. Ilmoitus keskiviikon jakamattomasta Lähitiedosta mieluiten heti torstaina.

Koillis-Helsingin Lähitieto
Ilmoituksiin liittyvissä asioissa
ota yhteyttä myyntipäällikkö
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@
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Ketä pitäisi äänestää?

Eräs ystäväni pohdiskeli juuri, että oike-
astaan vaaleissa pitäisi valita virkamie-
hiä tehtäviinsä eikä poliitikkoja. Hän
koki, että virkamiehet valmistelevat esi-

tykset ja usein myös tavallaan päättävätkin ne,
kun eivät anna kuin yhden esityksen tarjolle.
Valtuutetut toimivat sitten ikään kuin leimasi-
mina hyväksyen esitykset. Hän myös esitti, että
poliitikkojen ilmoittaessa tarvittavien säästöjen
summat, voivat virkamiehet vapaasti valita mil-
lä keinoin tavoitteisiin päästään. Siinä ei silloin
paljon paina se, millaisia asioita ajamaan lupau-
tunutta poliitikkoa on äänestänyt. Näin musta-
valkoinen tilanne tuskin on. Toisaalta poliitikot
usein valittavat, etteivät saa riittävästi ja tar-
peeksi laajasti tietoa asioista päätöksentekoa
varten. Ja usein kiirekin on ongelmana.

Kiitosta ansaitsevat kuitenkin nyt virkamiehet ja
suunnittelijat, jotka lähtivät muuttamaan HSL:n
linjastosuunnitelmia asukkailta tulleiden toivei-
den pohjalta. Julkinen liikenne koskettaa lähes
jokaista. Jos se ei ole sujuvaa, ankeutuu monen
autottoman elämä. Saimme toimitukseen luki-
joilta lukuisia mielipiteitä linjastosuunnitelmista
ja läheskään kaikkia niitä emme voineet julkais-
ta. Erityisesti ikääntyneet murehtivat jäävänsä
eristyksiin, jos se ainoa läheltä kulkenut linja
vaihdetaan toiselle reitille. Vanhusten on hanka-
la lähteä monella vaihdolla matkustamaan ja

ylipäänsä kävelemään pitkästi pysäkille, jos on
liukasta. Nyt ainakin osa linjoista säilyy asuk-
kaiden toiveiden mukaisena. Toisaalta sellaista
reitistöä ei ikinä pystytä muokkaamaan, joka
täyttäisi kaikkien toiveet ja tarpeet.

Helmikuun puoliväli alkaa olla käsissä. Ylioppi-
laskirjoitukset ovat käynnistyneet, torstaina
ajellaan penkkareissa ja perjantaina vanhat
tanssivat. Siitä sitten käynnistyykin koululaisten
talviloma. Talvessa ollaan jo pitkällä. Sunnun-
taina vietetään laskiaista ja ainakin Pukinmäes-
sä ja Viikissä järjestetään laskiaisriehat. Pukin-
mäessä kaupunginosaseura tarjoaa maksutto-
man koira-ajelun sadalle ensimmäiselle jonoon
asettuneelle. Vaikka talvi ei niin perinteinen ole-
kaan ollut, on monenlaista mukavaa mahdolli-
suus harrastaa. Kaupunki on yrittänyt pitää
luistinkentistäkin hyvää huolta, sillä jäädyttäjiä
on näkynyt aina kun pakkasta on vähänkin
ollut. Ulos ja liikkumaan siis.

Sunnuntaina vietetään
laskiaista ja ainakin
Pukinmäessä ja Viikissä
järjestetään laskiaisriehat.

Laskiaisriehaa Pukinmäessä!
sunnuntaina 15.2. klo 10-13
Pukinmäen Säveltäjänpuiston alueella

Unikkotie 8, 00720 Helsinki

Seurakuntakodilla Pukinmäen taidetalon
sirkuskoulun lapsilla sirkusesityksiä.

Esitysajat klo 11.00 ja 12.00

Pukinmäen Martat tarjoavat seurakuntakodissa kah-
via/teetä, kuumaa mehua ja laskiaispullaa.

Lions Club Helsinki/Pohjoinen myy makkaraa ja arpoja.

Helsingin Erä-Leijonat
Partioaiheista toimintaa, Palsamipolku 3

Paikalla veto- ja halikoiria, 2,50 € / veto
Pukinmäki-Seura ry tarjoaa 100 ensimmäistä

vetoa ilmaiseksi

Tapahtumassa mukana: Pukinmäki-Seura Bocksbacka Sällskapet ry,
Helsingin Erä-Leijonat, PukinmäenMartat, Lions Club Helsinki/Pohjoinen,

Pukinmäen Seurakuntapiiri

aikuiseen makuun saapuu
Malmille kun muokkaamme
ruokapuolemme salin yökerhoksi
erikoispäivinä! Mukana 2 DJ.tä
joten biletunnelma on taattu!
Starttaamme ystävänpäivänä klo
21.00! Ikinuorten RETRO DISCO
jatkuu joka toinen lauantai!

Eke’s Pubin puolella myös
tasokas karaoke 21->!

Ruoka-Aika ravintolan ystävänpäivä 14.2. klo 12–20:

YSTÄVÄNPÄIVÄ BUFFET 18,50e

Varaa pöytäsi paikanpäältä
tai ravintolaruokaaika@gmail.com

TERVETULOA NAUTTIMAAN!

YSTÄVÄNPÄIVÄ MENU 26,50e

Kuohujuoma

Alkupalat Noutopöydästä

Pääruoaksi keittiöstä:

• Grillattua marmori Härkää,
konjakki-kermakastiketta, paahdetut

kasvikset sekä lohkoperunaa
TAI

• Pariloitua porsaan ulkofilettä bearnaise-
kastikkeella, katkarapuja, parsaa

sekä lohkoperunaa.
TAI

• Paahdettua Kuhaa, sipuli-
kantarellimuhennosta, perunasosetta

sekä paahdettuja kasviksia
TAI

• Kananrintaa, paahdettuja
kirsikkatomaatteja sekä kermaista

pestopastaa

Jälkiruoat Noutopöydästä

ALKUPALAT:
• Kanttarellikeittoa
• Vihreä salaatti

• Kana-ceasarsalaatti
• Savulohipastasalaatti
• Marinoitua punasipulia
• Marinoitujaherkkusieniä

• Kirsikkatomaatteja
• Punajuurisalaattia
• Oliiviöljy-kastike

• Leipälajitelma + voi

PÄÄRUOAT:
• Peruna lajitelma
• Talon kasvikset

• Härän paahtopaistia punaviinikastikkeella
• Kanavartaat bbq-kastikkeella

• Uunilohta purjo-porkkanapedillä
sekä tillikermaviiliä

JÄLKIRUOKAPÖYTÄ:
• Kahvi/Tee

• Mansikka-kermakakkua
• Suklaakakkua

• Konvehtilajitelma
• Keksilajitelma

• Hedelmälajitelma
• Vanilja-ja mansikkajäätelöä
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Nuorten ilkivalta pakotti perheen muuttamaan. Sivu 8.

äivitettyyn
suunnitelma-
luonnokseen
on tehty muu-
toksia linjo-
jen 72, 69 ja

70 reitteihin sekä linjojen
68, 71, 77 ja 79 liikennöin-
tiaikoihin. HSL:n mukaan
muutokset linjastosuun-
nitelmaan on pyritty teke-
mään siten, että ne palvelisi-
vat mahdollisimman suurta
matkustajajoukkoa.

–Kaikkia palautteissa esi-

tettyjä toiveita ei ole kuiten-
kaan ollut mahdollista huo-
mioida, koska liikenteen
järjestämiseen on käytettä-
vissä rajallinen rahamäärä.
Lisäksi joistakin edellises-
sä suunnitelmaluonnokses-
sa esitetyistä parannuksis-
ta on jouduttu luopumaan,
jotta suunnitellun liikenteen
kokonaiskustannukset eivät
kasvaisi, kerrotaan HSL:n
tiedotteessa.

Myös palautteen antami-
sen takarajaa on jatkettu.

Uutta suunnitelmaluonnos-
ta on mahdollista tarkas-
tella ja kommentoida 1.3.
saakka HSL:n nettisivulla
ja Koillis-Helsingin linjas-
tosuunnitelma –blogissa se-
kä HSL:n omalla palautelo-
makkeella.

HSL julkisti Koillis-Hel-
singin linjastosuunnitelman
luonnoksen kommentoita-
vaksi viime jouluaaton aat-
tona.

Linjastosuunnitelmasta
järjestettiin asukastilaisuus
Malmitalolla 15.1.2015.
Pieleen menneen tilaisuuden
lisäksi palautetta on kerätty
linjastosuunnitelman blogis-
sa ja HSL:n palautejärjestel-
män kautta.

Pirjo Pihlajamaa

Erilaisissa koillishelsinkiläisten Facebook-ryhmissä
iloittiin koko torstai HSL:n suunnanmuutosta. HSL on
muokannut Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmaa niin,
että osa lakkautus- taimuutosuhan alla olleista bussilin-
joista on päätetty säilyttää.
Matkustajat informoivat toisiaan sosiaalisessa medi-

assa.
–Me voitettiin! Hyvä me! HSL tiedottaa, että edellises-

sä suunnitelmaluonnoksessa esitettyä tiheästi kulkevaa
liityntälinjaa JakomäestäMalmin kautta Pukinmäkeen ei
perusteta, vaan yhteydet hoidetaan linjalla 69, jonka reitti
jatkuu Malmilta Jakomäkeen, tervehti eri ryhmiä asuka-
saktiivi Jussi Jalkanen.
Hän on yhteisönPelastetaanHelsingin bussilinja 69 eli

nakki o.s. Metsälän linja yhteisön ja adressin perustaja.
PP

suunnitelmat muuttuivat

Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että HSL on huomioinut matkustajien palautteita.

PIRJO PIHLAJAMAA

Linjaston muokkaus
nosti ilon kattoon

HSL on tehnyt muutoksia Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmaan
asiakaspalautteiden pohjalta. Muutokset julkistettiin viime torstaina ja ne
ovat olleet esillä myös maanantain ja tiistain asukastilaisuuksissa Malmilla ja
Jakomäessä.

Bussien 68, 69, 70, 71, 72, 77 ja 79

JUSSI JALKANEN

P
Palautteen
antamisen

takarajaa on
jatkettu.

Yleisten töiden lautakun-
nan listalla oli tiistaina lau-
sunto kaupunkisuunnittelu-
virastolle Päitsitien länsipään
asemakaavanmuutoksesta.
Asemakaavanmuutoseh-

dotus koskee yhtä tonttia
sekä katu- ja puistoalueita.
Asemakaavanmuutosmah-
dollistaa voimassa olevan
asemakaavan osoittaman
tonttitehokkuuden e=0,2

nostamisen tehokkuuteen
e=0,25. Tontilla sijaitseva
asuinrakennus suojellaan.
Lisäksi tonttien viereinen

puistoaluemuutetaan erillis-
pientalojen tonteiksi. Vank-
kuripolun jalankululle ja pyö-
räilylle varattu katualue puo-
lestaanmuutetaan puistoksi,
jonne osoitetaan ulkoilutie.
Päitsitien pään katualuet-

ta laajennetaan, jotta tonteille

saadaan tonttiliittymä.
Voimassa olevan asema-

kaavan Päitsitien kortteli-
puisto on pieni lähivirkistys-
metsä, jonka käyttö on ollut
vähäistä. Vankkuripolkua ei
ole rakennettu, ja yhteys on
nykyään polkumainen.
Asemakaavanmuutosalu-

een tuntuman kaduista Pä-
itsitie, Luokkipolku ja Jalas-
polku ovat rakentamattomia

katuja, eli sorateitä.
Rakennusvirastolle tulee

asemakaavanmuutokses-
ta vähäisiä kustannuksia Pä-
itsitien päädyn katualueen
pienistämuutoksista sekä
Luokkipolun ja puistoalueen
polkuyhteyden vahvistami-
sesta.

Teija Loponen

Puistoalue tonteiksi ja polku puistoksi
Suutarila

Koillisessa koko kesän avoinna olevia leikkipuistoja
ovat varhaiskasvatuslautakunnan esityslistalla Ala-Malmin
Filpus, Viikin Viikkari, Jakomäki, Tapanilan Kurranummi ja
Suutarilan Linnunrata.
Alle kuukauden suljettuna pidetään Pukinmäen Unikko,

Tapuli, Malmin Traktori ja Tapaninvainion Tervapääsy.
Yli kuukaudeksi sulkevat veräjänsä Malmin Kotinum-

mi, Siltamäen Jalopeura, Puistolan Nurkka ja Pihlajamä-
enMaasälpä.
Koko kesäksi suljetaan Pihlajamäestä Salpausselkä, jos-

sa tehdään pihan kunnostustöitä, sekä Kesanto. Varhais-
kasvatuslautakunta käsitteli esitystä eilen.

TL

Leikkipuistojen
kesätauko vaihtelee
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Etelä-Suomen aluehallintovirasto muistuttaa kaikkia
ravintoloita, että kuitti tulee antaa asiakkaalle aina ilman
erillistä pyyntöä.
Avin alkoholitarkastajien vuoden 2014 painopistealuei-

na olivat uuden kuittilain valvonta sekä yökerhojen oma-
valvontaa tukevat tarkastukset.
Yleisin havaittu ongelmakohta liittyi asiakirjojen puuttei-

siin. Vakaviin puutteisiin tai lainrikkomuksiin törmättiin kui-
tenkin harvoin. Kirjallisia huomautuksia jaettiin 129 ja kir-
jallisia varoituksia 42 koko Etelä-Suomen alueella. Tarkas-
tuskäyntejä oli kaikkiaan 2605.
Kuittilain valvonnassa merkittävimpiä epäkohtia olivat

kuitin antamatta jättäminen sekä tietopuutteet.
Kuitista tulee ilmetä laissa määrätyt tiedot. Kuitin anta-

matta jättämisestä ja puuttuvista tiedoista voi saada sakot.
PP

Kapakasta pitää saada kuitti

Pihlajamäki
Pihlajamäen ostoskeskuksen apteekkiin on murtau-
duttu viime keskiviikkona aamuyöllä noin kello 3.20.
Kun vartija saapui paikalle, oli apteekin ikkuna hajalla ja

varas tai varkaat tiessään.
Apteekissa oli pengottu laatikoita ja kaappeja ja anas-

tettu ainakin lääkkeitä. Paikalle pyydetty poliisi alkoi sel-
vittää tarkemmin, mitä kaikkea Meripihkatien apteekista
on varastettu.

PP

Lääkevaras kävi apteekissa

Asuntojen vuokrat nousivat 3,5 prosenttia viime vuoden
neljännellä neljänneksellä. Luku ilmenee Tilastokeskuksen
laatimasta asuntojen vuokrien neljännesvuositilastosta.
Tilaston mukaan vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat

nousivat kokomaassa keskimäärin 3 prosenttia. Pääkau-
punkiseudulla tuo luku oli 3,2 prosenttia ja muualla Suo-
messa tasan kolme.
ARA-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 4 pro-

senttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vapaa-
rahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 0,6 prosenttia ja
ARA-asuntojen vuokrat 0,5 prosenttia.

PP

Vuokra-asuminen kallistui

Helsingin kaupungin ympäristökeskus on tutkinut 50
leikkipuiston kahluualtaiden veden laatua vuosina 2013 ja
2014. Altaista otettiin 82 vesinäytettä.
Näytteet paljastivat, että näytteistä vain kolmannes täyt-

ti hyvän veden laadun vaatimukset. Loput näytteistä sisäl-
sivät Pseudomonas aeruginosa-, Pseudomonas aerugin-
osa-, Escherichia coli- ja stafylokokkibakteereja.
Altaiden ulosteperäinen likaantuminen on luultavasti en-

sisijaisesti peräisin kahluualtaiden käyttäjistä. Myös eläin-
ten ja lintujen ulosteet likaavat uimavesiä. Altaissa on näh-
ty satunnaisesti oravia ja lintuja.
Puistojen kahluualtaat vetävät puistosta riippuen noin

20-200 päivässä. Ruuhkapäivinä altaassa voi olla jopa 50
lasta kerralla. Allasvesi vaihdetaan kerran pari viikossa.
Tiedot ilmenevät Helsingin kaupungin ympäristökes-

kuksen julkaisusta Takala, T., Rastas, T. ja Laine, S: Leikki-
puistojen kahluualtaiden veden hygieeninen laatu Helsin-
gissä vuosina 2013-2014.
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Bakteerit viihtyvät
lasten kahluualtaissa

Seppälän vaatekaupat siirtynevät uudelle omistajalle
huhtikuun alussa.
Stockmann on kertonutmyyvänsä Seppälä Oy:n vaate-

ketjun sen nykyiselle toimitusjohtajalle Eveliina Melent-
jeffille ja hänenmiehelleen Timo Melentjeffille.
Kauppa koskee Suomen 82myymälän lisäksi Viron 20

myymälää.
Seppälän joulukuussa käytyjen yt-neuvottelujen jälkeen

päätettiin Baltian toimipisteiden lisäksi sulkea Suomesta
41 Seppälää tämän vuoden aikana. Päätös koskeemah-
dollisesti myösMalmin Novassa toimivaa Seppälää.

PP

Seppälälle tullee
uusi omistaja Mari Holopaista lukuun

ottamatta kaikki asuvat
Koillis-Helsingin rajojen
sisäpuolella.

Mikään yleisöryntäys ta-
pahtuma ei ollut. Salissa oli
noin kolmekymmentä asu-
kasta.

Heillä oli kuitenkin niin
paljon kysyttävää, että ai-
kaa olisi voinut olla enem-
mänkin kuin kaksi tuntia
tai vuolaasti puhuvat eh-
dokkaat olisivat voineet ol-
la vastauksissaan ytimek-
käämpiä.

Kaikki halusivat kuiten-
kin käyttää tilaisuuden tar-
koin hyväksi ja tuoda esiin
mielipiteensä.

Perinteisen avioliittokä-
sityksen kannalla tiukasti
oleva ja aborttia vastustava

Tuulikki Tepora ei hätkäh-
tänyt, vaikka enemmistö eh-
dokkaista ilmoitti olevansa
täysin päinvastaista mieltä
hänen kanssaan.

Yleisökysymys äänikyn-
nyksen muuttamisesta Vi-
ron malliin ei innostanut eh-
dokkaita.

– Tulee demokratiavaje,
uskoi Veronika Honkasalo.

Kun esille tuli mielipide
Malmin lentokentästä, jon-
ka lakkautusta kukaan ei
suurisanaisesti vastustanut,
ehätti Terhi Peltokorpi ke-
humaan, että kepu on ainoa
puolue, joka on julkisesti il-
moittanut olevansa kentän
säilymisen puolella.

– Me myös, muistutti
Björn Månsson rkp:n ulos-
tulosta.

Yksi naisasukas kysyi hie-
man erilaisen kysymyksen,
jossa ehdokkaiden erot
alkoivat löytyä. Hän halusi
tietää, mitä mieltä panelistit
ovat Euroopan eläinsuojelu-
laista mukaan lukien tuo-
tanto-, koe- ja lemmikkieläi-
met.

–Tuotantoeläimiä kohdel-
laan huonosti. Kuluttajilla
pitää olla mahdollisuus vali-
ta. Lihansyöntiä voi vähen-
tää, lateli Mari Holopainen.

–Yhdyn edelliseen. Myös
eläinkokeiden teossa on pa-

rantamisen varaa, jatkoi
Terhi Peltokorpi.

Björn Månsson liki lii-
kuttui kysymyksestä, kos-
ka perheen rakas koira oli
kuollut vuosi sitten.

–Suomessa on hyvä tilan-
ne, mutta aina on mätämu-
nia joukossa. Olen huoman-
nut, että rikkomuksissa on
monesti taustalla ihmisen
mielenterveysongelmat. Eu-
roopassa on häpeällisen pit-
kät teuraskuljetukset, hän
vastasi.

–Turkistarhaus pitäisi
kieltää, mutta lääketeolli-
suuden eläinkokeet sallin.
Siinä menee minun rajani,
mietti Fatbarthe Hetemaj.

– Suomessa valvonta on
aika hyvää, mutta EU:n pi-
täisi ottaa tiukempi kanta,
totesi Sinikka Vepsä.

–Jos kaikki vähentäisivät
lihansyöntiä kilon, ei Suo-
messa tarvitsisi miettiä teho-
tuotantoa, lateli Mari Ran-
tanen, kreetalaisen katu-
koiran emäntä.

–Olen eri mieltä, etteikö
asia olisi myös Suomen on-
gelma. Olen nähnyt kuvia
sikaloista, huomautti Ve-
ronika Honkasalo Vepsän
kommenttiin.

–Meille ihmisille on an-
nettu vastuu eläinten hy-
vinvoinnista. Koulujen ruo-
kalistojakin voi muuttaa.
Täällä tuli jo hyviä ajatuk-
sia, olen samaa mieltä, pohti
asiaa Tuulikki Tepora.

Pirjo Pihlajamaa

Eläinten hyvinvoinnista
riitti mielipiteitä
Koillishelsinkiläiset kansanedustajaehdokkaat istuutuivat
asukkaiden tentattavaksi Moisiontien Medialukion
auditorion penkeille viime torstaina.

PIRJO PIHLAJAMAA

Paikalla olivat Mari Holopainen (vihr.), Terhi Peltokorpi (kesk.), Björn Månsson (rkp), Fatbarthe Hetemaj (kok.),
Sinikka Vepsä (sd), Marja Rantanen (ps), Veronika Honkasalo (vas.) ja Tuulikki Tepora (kd.)

Osa yleisöstä poistui sitä mukaa kun oli saanut vastauksen haluamaansa
kysymykseen.

Ehdokkaiden erot
alkoivat löytyä

eläinsuojelu-
kysymyksissä
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VERKKOKAUPPA
KRUUNUKALUSTE.FI

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

**

Zenit® SÄNKYPAKETTI
Edistyksellinen IntelliGel®-kennorakenne, joka mukautuu
kehosi mukaan. 2 x 80 cm runkopatja, 160 cm petauspatja,
neliskanttiset 23 cm wengejalat. Verhoilun väri Crevin Dusty
Blue. Varastoerä.

2395,-
(3773,-)

119,75,-/kk*

729 €

SVANE-PARISÄNGYN OSTAJALLE
PÄÄTY KAUPAN PÄÄLLE

ETUSI JOPA 20kk
ilman kuluja

JOPA
KAIKKI
SÄNGYT

-30%VÄHINT.

YLI 1000 € OSTOKSIIN
ILMAINEN

KOTIINKULJETUS!

**

*Maksaessasi ostokset TUOHELLA 10.9.2014-28.2.2015 välisenä aikana, saat ostolle jopa 40 kk korotonta ja kulutonta maksuaikaa tasaerissä. TUOHEN muusta käytöstä maksat korot ja kulut sopimusehtojen mukaisesti. TUOHI MasterCard on kansainvälinen maksuaika- ja luottokortti.
TUOHEN todellinen vuosikorko laskettuna 1500 euron käytössä olevalle luotolle on 20,9 %. Laskennassa on käytetty 3 kk:n euriborkorkoa (12/2014) ja siinä on huomioitu kuukausittainen tilinhoitomaksu. TUOHI on jatkuva luotto, se on voimassa toistaiseksi, ja sen myöntää Nordea Rahoitus
Suomi Oy, Aleksis Kiven katu 9, Helsinki. Luottoraja on 1 000 - 10 000 euroa, korko on 3 kuukauden euriborkorko + 12 % ja tilinhoitomaksu on 5 euroa kuukaudessa, ei vuosimaksua.

aksaessasi ostokset TUO

(**Alennus normaalihinnoista.

Ei koske Svane- ja Carpe Diem -tuotteita.)

katsastustarjous

TIKKURILA
Tikkurikuja 1
00750 Helsinki

Puh. 029 001 8700
ark. 9-18, la. 9-14

Tarjous voimassa
5. - 14.2.

*1919
henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

1-VUOTIS S
YNTTÄRIT

TIKKURILAS
SA

JUHLAN KUNNIAKSI

PULLA - KA
HVIT

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

Pariskunta työnsi lasten-
vaunuja ympäri malmilaisia
liikkeitä. Vaunut kuormattiin
eri liikkeissä käyttötavaralla.
Touhu ei ollut huomaama-
tonta ja lopulta vartijat ottivat
pariskunnan kiinni. Vaunuis-
sa oli useita kymmeniä esi-
neitä ja lääkkeitä.
Poliisi majoitti vorot Pasi-

lan poliisitalolle. Jossain vai-
heessa Pasilassa päivystä-
vää poliisia alkoi huolestut-
taa lapsen vointi. Selvisi, ettei
vaunuissa ole lasta, ja ettei
tavarapaljouden sekaan olisi
lapsi edesmahtunut.
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Lapseton
pariskunta
täytti
lastenvaunut
tavarallaMalmin lentoaseman säi-

lymisen puolesta taisteleva
PoKo-Kehrän lentokenttä-
ryhmä hoputtaa kaikkia
mahdollisia tahoja anta-
maan mielipiteensä kaava-
luonnoksista, jotka voivat
toteutuessaan vaikuttaa pit-
källe tulevaisuuteen.

–Kaikenlaiset toimijat: ta-
loyhtiöt, yksittäiset asuk-
kaat, yhdistykset, yrittä-
jät, kaupunginosayhdistyk-
set, liikuntaseurat, liikunta-
puistot, koulut, päiväkodit,
leikkipuistot ja ihan kaik-
ki toimijat voivat antaa pa-
lautetta sekä maakuntakaa-
valuonnokseen että yleis-
kaavan luonnoksen, ryhmä
muistuttaa.

Maakuntakaavan luon-
noksesta palautteiden pitää
olla perillä Uudenmaan Lii-
tossa 20.2. mennessä. Yleis-
kaavasta palautteiden vii-
meinen jättöpäivä on 27.2.

– Maakuntakaava on
määräävä eli yleiskaava
noudattaa sen ohjeita. Sii-
hen on siis tärkeää vaikut-
taa, jos esimerkiksi halu-
at, että Malmin lentokent-
tä säilyisi edelleen ilmailu-
liikenteen käytössä, ryhmä
painottaa.

Mielipiteen voi antaa kai-
kista yleiskaavaluonnoksen
esittämistä asioista. Myös
Malmin lentokenttää ym-
päröivästä virkistysalueesta,
jossa menee monille tärkeä
lenkkipolku. Yleiskaavan
karttaluonnokset näyttävät-
kin leikkaavan viheralueesta
aimo annoksen, vaikka jul-
kisuuteen on annettu koko
ajan tietoa, että lenkkipol-
ku säilyy.

Nykyinen valtuusto päät-
tää yleiskaavasta tämän het-
ken tiedon mukaan vuonna
2016. Tänä keväänä kaava-
luonnoksesta tehty kaava-
esitys lähtee kiertämään eri
lautakuntia, joissa poliiti-
kot voivat ottaa kantaa kaa-
vaan.

– Asukkaiden toivotaan
antavan jo nyt palautetta
lautakuntien jäsenille myös
suoraan esimerkiksi säh-
köpostilla. Etenkin kau-
punkisuunnittelulautakun-
taan. Palautteet on luvattu
käydä aina läpi ja kokouk-
sen valmistelija kertoo aina,
kuinka monta huomautusta
kaavaan on tullut.

Pirjo Pihlajamaa

Kaavaluonnosten
palautteilla kiire!

Malmi

Keskiviikon
kohokohta!
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Health Capital -esiselvityksen mukaan Meilahden, Viikin ja
Otaniemen yliopistokampukset yhteistyökumppaneineen ovat
yksi Pohjois-Euroopanmerkittävimmistä life science -osaamis-
keskittymistä.
Life science –aloiksi määritellään laajasti hyvinvointiin, ter-

veyteen, luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät tieteenalat. Ne
ovat maailmanlaajuisesti suurimpia kasvualoja.
Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki ovat teettäneet esi-

selvityksen Helsingin life science -alojen tilanteesta ja kehit-
tymisnäkymistä. Selvityksen mukaan nyt tarvitaan toimia, jot-
ta Helsinki voi profiloitua nykyistä voimakkaammin life science
-osaajaksi ja Health Capitaliksi.
Selvityksessä esitetään joukko kehitysehdotuksia ja toimen-

pidesuosituksia, joiden kautta kampusten muodostama life
science -osaamiskeskittymä voi kehittyä entistä vahvemmak-
si pääkaupunkiseudun ja koko Suomen kilpailukykytekijäksi
Viikin kampuksella toimii neljä tiedekuntaa: Bio-ja ympäristö-

tieteellinen-, eläinlääketieteellinen-, farmasian- sekämaatalous-
metsätieteellinen tiedekunta.
Lisäksi kampuksella sijaitseeHelsingin yliopiston erillislaitok-

sista Biotekniikan instituutti, Neurotieteen tutkimuskeskus ja
koe-eläinkeskus sekä life science-alan verkostoja, kuten Bio-
centrumHelsinki ja Helsingin yliopiston ympäristötutkimus ja –
opetusyksikkö Henvi. Alueelle on myös keskittynyt bio- ja ym-
päristöalan tutkimuslaitoksia sekä yritystoimintaa. Elintarvike-
turvallisuusvirasto Evira ja Luonnonvarakeskus löytyvät nekin
Viikistä.

Teija Loponen

Viikki tärkeä osa Suomen
life science –keskittymää

Yliopiston biokeskus on osa Viikin life science –
osaamiskeskittymistä.

Poliisi on pidättänyt 16- ja 17-vuotiaat pojat, jotka ryöstivät
ihmisiä kolmessa eri kaupunginosassa toissa viikolla.
Ensimmäinen ryöstö tapahtui perjantaina 30.1 kello 10.40

aikaan Oulunkylän juna-aseman lähellä, jossa pojat yhdes-
sä kolmannen kaverinsa kanssa jäivät junasta ja lähtivät seu-
raamaan 14-vuotiasta tyttöä. Pojat halusivat lainata puhelinta,
mutta tyttö kieltäytyi.
Lopulta hän suostui näppäilemään numerot itse, jos saisi pi-

tää puhelimesta soiton ajan kiinni. Yllättäen yksi pojista löi tyt-
töä päähän niin, että tyttö kaatui. Tyttöä potkaistiin ja häneltä
varastettiin puhelimen lisäksi lompakko.
Seuraavana sunnuntaina noin kello 10.50 Puistolan aseman

lähellä toistui saman tyyppinen kuvio. Kaksi poikaa jäi junas-
ta ja ryösti 17-vuotiaan pojan. Hän kaatui maahan ja sai usei-
ta iskuja. Ryöstäjät veivät puhelimen ja lompakon lisäksi uhrin
repusta omaisuutta.
Seuraavana päivänä 2.2. asemalle menossa olut 14-vuotias

poika kohtasi ryöstäjäkaksikon Ala-Malmilla kello 19.30. Uhri
antoi pojille puhelimensa, jolloin toinen pojista alkoi uhata vä-
kivallalla ja vaatiamuutakin omaisuutta.
Uhri pääsi tekijöitä karkuun ja lähti sitten seuraamaan ryös-

täjiä, mutta he katosivat aseman luona.
Poliisi tunnisti tekijät tuntomerkkien ja valvontakamerakuvi-

en avulla. Ryöstäjäkaksikko osoittautui samoiksi pojiksi, jot-
ka olivat osallisina syksyllä tapahtuneisiin nuorisoporukoiden
ryöstöihin.
Joukkoryöstöt on poliisin saaman tiedonmukaan jo käsitel-

ty Helsingin käräjäoikeudessa, mutta tuomioistuimen päätös
puuttuu vielä.
Oulunkylän ryöstössä mukana ollut kolmas poika on tutki-

muksissa selvinnyt iältään alle 15-vuotiaaksi.
PP

Alaikäiset ryöstäjäpojat
eivät olleet ensikertalaisia

Malmi, Puistola

TEIJA LOPONEN

Kritiikki kohdistuu seik-
kaan, että suunnitelma
on toteutettu samalla sap-
luunalla läpi Suomen, jol-
loin keskeiset paikalliset
suunnitelmat tulvariskien
vähentämiseksi eivät nouse
keskitetysti esille.

Lisäksi hallintasuunnitel-
ma kuvaa lähinnä tulva-
prosessia, eikä toimenpitei-
tä hallita tulvariskejä. Ym-
päristökeskuksen mieles-
tä vesienhoito tulisi nostaa
vielä selvemmin esiin.

Virasto huomauttaa, että
Vantaanjoen yläjuoksulla
tehtävät tulvien hallintatoi-
menpiteet vaikuttavat jo-
en alajuoksulla eri tavoin.
Yläjuoksun teknisillä toi-
menpiteillä kuten paikal-
listen penkereiden rakenta-
misella ei ole tulvia estävää
vaikutusta alajuoksulla.

Keskeisiä toimenpiteitä
tulvien vähentämiseksi
ovat maankäytön suunnit-
telu ja rakentamisen ohjaus
sekä tulvavesien pidättämi-
nen ja sadevesien viivyttä-
minen ja imeyttäminen.
Nämä toimenpiteet hallin-
tasuunnitelmassa onkin
priorisoitu, kun tarkastel-
laan koko Vantaanjoen
valuma-aluetta.

Yksilöityjä hallintatoi-
menpiteitä on esitetty esi-
tetty vain Riihimäen kes-
kustan alueelle eli Vantaan-
joen ainoalle merkittäväl-
le tulvariskialueelle. Esiin
nostettu tärkeä toimenpide
on Riihimäen puhdistamon
saneeraus ja sekaviemäri-
verkoston korvaaminen
erillisviemäröinnillä. Toi-
menpiteellä voi vaikuttaa
merkittävästi koko Van-
taanjoen veden laatuun.

Ympäristökeskus huo-
mauttaa, että Riihimäen
alapuoliselle jokiosuudelle
on tärkeää, että tulvien
syntyä pyritään ennalta
ehkäisemään. Hallinta-
suunnitelmasta ei kuiten-
kaan löydy erityistoimenpi-
teitä Helsingin tulvariski-
alueille.

Helsingin osalta suunni-
telmassa mainitaan vain
Oulunkylän siirtolapuutar-
ha-alue sekä Savelan asuin-

alue. Tulvariskiä vähentä-
vinä toimenpiteinä on mai-
nittu Savelan tulvavallin
rakentaminen, mitä suun-
nitelman mukaan riittää
tulvariskin hallintatoimen-
piteeksi. Oulunkylän siirto-
lapuutarhan kohdalla mai-
nitaan, että koko aluetta
suojaavan tulvapenkereen
rakentamissuunnittelu on
aloitettu vuonna 2014.

Hallintasuunnitel-
massa on tarkastel-
tu myös joessa sijaitsevi-
en patojen turvallisuutta
ja patomurtumasta aiheu-
tuvaa tulvariskiä. Silvo-
lan padon murtuma voi
aiheuttaa tulva-aallon ja
vaikuttaa Vanhankau-
punginkoskelle asti. Täl-
laiselle tilanteelle on laa-
dittu vahingonvaaraselvi-
tys 1986, joka on päivitetty
vuonna 2010.

Hallintasuunnitel-
massa esitetyt toimenpi-
teet eivät ole juridisesti sito-
via, mutta valtion ja kunti-
en viranomaisten tulee
ottaa huomioon suunnitel-
ma toiminnassaan.

Tulvariskien hallinta-
suunnitelmaan tähtäävää
työtä ovat ohjanneet Hä-
meen ja Uudenmaan ELY-
keskukset.

Pirjo Pihlajamaa

unohti Helsingin
Vantaanjoelle tehdään parhaillaan Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien
hallintasuunnitelmaa vuosille 2016–2021. Helsingin kaupungin
ympäristökeskus on ottanut kantaa suunnitelmaan, ja pitää sitä kankeana.

Tulvariskien hallintasuunnitelman ainoa Helsinkiä koskeva toimenpide-ehdotus on, että Vantaanjoen rannalle
voisi tehdä tulvavallin Savelan kohdalle.

Vantaanjoen tähän asti suurin tulva oli keväällä 1966, kun lumet sulivat. Tulva vastasi
harvemmin kuin kerran 250 vuodessa toistuvaa tulvaa.

HelsingissäOulunkylän siirtolapuutarha jäi pääosin tulvan alle ja Savelassa syntyi mer-
kittäviä tulvavahinkoja.

Myöhemmin 80-luvulla rakennettiin Savelan tulvapenger, jota korotettiin vuonna 2009
nykyiselle +9 metrin tasolle.

Ilmastonmuutoksen ennakoidaan vaikuttavan siten, että tavanomaiset Vantaanjoen
kevättulvat vähenevät ja sateista johtuvat syksy- ja talvitulvat lisääntyvät. Myös kesällä voi
esiintyä rankkasateista johtuvia tulvia, kerrotaan ympäristökeskuksesta.

Pahin tulva oli 49 vuotta sitten

Vantaanjoen tulvariskisuunnitelma

PIRJO PIHLAJAMAA

Silvolan padon
murtuma voi

aiheuttaa tulva-
aallon ja vaikuttaa
Vanhankaupungin-

koskelle asti.
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa TO-SU
12.–15.2.2015 ellei toisin mainita
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
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099
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795
kg
raj. 2 pkt /tal. 599
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Candy King
IRTOMAKEISET
raj. 2 kg /asiakas

ERÄ Tuore
LOHIFILEE
vac.pakattu, Norja, voim. to-la

HK Sininen
LENKKI 580 g
1,71/kg, raj. 2 pkt /tal.

Rasvaton
MAITO 1 l
0,65/l

Kevyt
MAITO 1 l
0,72/l

Tuore
KUHA
kokonaisena, Suomi, voim. to-la

Oman savustamon ruodoton
LOHIFILEE

Lapin Kulta
OLUT 4,5%
0,33 tlk 24-pack
2,03/l, voimassa 22.1.2015 alkaen

Hätälä tuore
KIRJOLOHI
kokonaisena, Suomi, voim. to-la

Snellman kunnon
KARJALANPAISTI 500 g
7,98/kg, raj. 3 rs /talous

HK takuumurea
NAUDAN ULKOFILEE
palana, Suomi

065
prk 072

prk 599
kg

24
pack2184sis. pantit

3,60

Hätälä Oy,
Rehtiä Pohjoisen kalaa!

Hätälän kalamestari Juho Oks
anen fileoi kalasi

veloituksetta lauantaina klo 8
-18!
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Helsingissä, Espoossa,
Vantaalla, Kauniaisissa ja
Kirkkonummella on käy-
tössä kaikkiaan 130 kierrä-
tyspistettä. Niiden lisäksi
on lukuisia paperinkeräys-
astioita.

Viime vuonna kolme
kierrätyspistettä poistettiin
muun muassa ilkivallan ja
maankäytön muutosten
vuoksi.

Helsinki sai uudet pisteet
liikuntapuistojen yhteyteen
Oulunkylään, Pirkkolaan
ja Pukinmäkeen. Pukinmä-
essä kierrätyspiste löytyy
liikuntapuiston pysäköinti-
alueelta Kenttätie 3:sta.

Kierrätyspisteissä kerä-
tään lasia, paperia, pahvi-
ja kartonkipakkauksia, ku-
ten maito- ja mehupurkke-
ja, pienmetallia ja osassa

myös käyttökelpoisia vaat-
teita. Kierrätyspisteisiin saa
viedä ainoastaan niissä ke-
rättäviä jätteitä. Muuta jä-
tettä kierrätyspisteiden asti-
oihin tai niiden läheisyyteen
ei saa laittaa.

HSY on rakentanut yh-
tenäistä kierrätyspisteverk-
koa vuodesta 2005 lähtien.

Teija Loponen

Pukinmäessä Kenttätie 3:ssa on uusin kierrätyspiste, johon voi viedä monenlaista kodin kierrätettävää jätettä
säilykepurkeista lähtien.

Kierrätyspisteet
lisääntyvät
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakensi viisi uutta
kierrätyspistettä pääkaupunkiseudulle vuoden 2014 aikana. Yksi niistä
sijoitettiin Pukinmäkeen.

KOILLISEN
KIERRÄTYSPISTEET:

• Ala-Malmi:
Riihenkulma/Vanha
Helsingintie

• Jakomäki: Huokotie 1
• Puistola: Puistolantori
• Pukinmäki: Kenttätie 3
• Siltamäki:
Jousimiehentie 1

• Suutarila:
Penttilänaukio

• Tapanila: Jäkälätie 12
• Tapaninvainio:
Muuttolinnuntie/
Vanha Tapanilantie

• Tapaninvainio/
Pukinmäki:
Simpukkakuja 2

• Tapaninvainio:
Takaniitynkuja 2

TEIJA LOPONEN

Aasialainen suomea
puhuva ja työssäkäyvä per-
he on joutunut pitkään jat-
kuneen ilkivallan kohteek-
si. Perheen taloa on heitetty
kivin ja kananmunin ja
omenoin.

–Äskettäin huomasin yl-
lätyksekseni, että tuon
perheen talo on myynnis-
sä. Perheen isä kertoi, et-
tä he eivät enää jaksa asua
Suutarilassa, koska perhet-
tä on kiusattu kolme vuot-
ta. Isä oli jo aiemmin ome-
na-aikaan puhunut minulle
kiusaamisesta ja pyytänyt
silloin, leikkaamaan tien
puolelle pitkälle roikku-
vat omenapuun oksat pois,
koska lähiseudun nuoriso
repi omenoita ja heitteli nii-
tä heidän ikkunoihinsa ja
talon seiniin, kertoo naapu-
rissa asuva rouva.

Suutarilassa asuvan Ma-
rita Kujalan mukaan kolme
poikaa ja välillä joku tyttö-
kin ovat heitelleet isoja ki-
viä talon rapattuihin sei-
niin, jolloin niihin oli tullut
koloja. Pojat olivat myös
heitelleet soraa ikkunoihin,
jolloin talon isäntä oli kiin-
nittänyt ikkunoihin muovia
naarmujen estämiseksi. Li-
säksi naapureitten portaille
on levitelty roskapussien si-
sältöjä.

– Naapuri oli laittanut
valvontakamerat ja saanut
pojista kuvia. Hän oli vie-
nyt valvontakameran ku-
vat poliisiasemalle Pasilaan
ja tehnyt rikosilmoituksia.
Hän oli myös kutsunut po-
liisin paikalle useita kerto-
ja, mutta poikia ei oltu saa-
tu kiinni. Naapuri tiesi ja
oli nähnyt, että pojat olivat

juosseet Iltatähdentien rivi-
taloille ja kadonneet sinne
jonnekin, kertoo Kujala.

–Koska pojat ovat yläastei-
käisiä, oltiin Suutarilan ylä-
asteen rehtoriin yhteydessä
ja pyydettiin, koulussa voisi
näyttää valvontakameran
kuvia heidän tunnistami-
sekseen. Rehtorin mukaan
kuvien näyttö on poliisin
tehtävä. En tiedä, keskus-
teltiinko koulussa kyseises-
tä kiusaamisasiasta yleises-
ti, mutta kuvia ei ainakaan
näytetty, Kujala kertoo.

Naapuri kertoi alkuun
epäilleensä, että kiusaami-
nen johtui perheen ulko-
maalaistaustasta. Lähistöl-
lä asuvia kiinalaisia ei kui-
tenkaan kiusata, joten
kiusaaminen saattoi johtua
siitä, että perheessä on
kehitysvammainen poika.

–Tilanne on nyt kärjisty-
nyt niin, että perhe muut-

taa täältä pois. Naapurin
mukaan poliisi on tilantees-
sa voimaton ja kehottanut
heitä muuttamaan muual-
le, harmittelee Marita Ku-
jala ikävää tilannetta.

– Asia harmittaa minua
suunnattomasti ja olen to-
della pahoillani tuon per-
heen puolesta. Suutarila
on oikeasti rauhallinen ja
mukava asuinalue, missä
ei yleensä tapahdu mitään
ikävää. On todella surullis-
ta, jos ulkomaalaistaustai-
set saavat Suutarilasta ikä-
vän kuvan vain muutaman
ajattelemattoman nuoren
takia.

–Toivoisin kovasti, että
lasten ja nuorten vanhem-
mat ja opettajat koulus-
sa puhuisivat asiasta. On
kauheaa, että ihmisten tar-
vitsee muuttaa pois raken-
tamastaan kodista, Kujala
huokaisee.

Teija Loponen

Nuoret kiusasivat – perhe joutui muuttamaan

Naapurusto on harmissaan ilkivaltaa
harjoittaneiden nuorten vuoksi muuttamaan
joutuneen perheen puolesta.

Suutarila

Malmin sairaalan päivystyksen avattua ovensa eivät kaikki
potilaat olleet täysin tyytyväisiä uusiin toimintoihin.
Eräs rouva valitti sitä, että päivystyksen tiloista ei uskalla

lähteä yläkertaan kahvioon ja diabeetikko tarvitsisi ehdotto-
masti välipalaa, jos odottelu venyykin useisiin tunteihin, ku-
ten hänelle oli käynyt.
YlihoitajaMaritta Lindholm kertoo, että päivystyksessä

otettiin välipala- ja juoma-automaatti käyttöön joulua edel-
tävällä viikolla, joten nyt välipalaa on saatavilla ilman päivys-
tyksestä poistumista.

Toinen ihmettelyä aiheuttanut kysymys liittyi laskimoveri-
tulppaan jalassa. Potilas ihmetteli, että viikonloppuna jalas-
ta ei voitu ottaa ultraääntä, vaan hän joutuimenemäänmaa-
nantaina uudestaan sairaalaan sitä varten.
–Ultraäänitutkimuksia tehdään arkisin virka-aikaan. Jos

kysymyksessä on laskimoveritulppa epäily, niin ko. tilan-
teessa aloitetaan verta ohentava lääke, pienimolekylaarinen
hepariini, ja UÄ tehdään heti seuraavana arkipäivänä. Tämä
on protkollan mukainen toimintamalli. Hoito aloitetaan siis
heti ja varmennetaan asia virka-aikaan ultraäänitutkimuk-
sella. Malmilla eikäHaartmanissa ole viikonloppuisin tai iltai-
sin virka-ajan ulkopuolella radiologia tekemässä näitä tutki-
muksia, kerrotaan päivystyksestä.

Teija Loponen

Päivystys sai
välipala-automaatin

Sairaalan aulakahvilan lisäksi välipalaa saa nyt
myös automaateista päivystyksen tiloissa.

TEIJA LOPONEN

Rapakiventien varrelta poistetaan puita kuluvan helmi-
kuun aikana. Muunmuassa Rapakiventien varrella kasvaa
rinteessä komeita vanhoja mäntyjä, joiden alta ja edestä
kaadetaan nyt muita puita pois, jotta mäntyjen latvukset
saisivat enemmän kasvutilaa ja puut näkyisivät paremmin.
Samalla Stara hoitaa muitakin puuryhmiä ja poistaa yk-

sittäisiä puita, pääasiassa kuusia ja rauduskoivuja, joiden
kunto on jo osin heikentynyt.
Pihlajamäessä tehtiin nuoremman puuston hoitoa ja lii-

allisen vesakon poistoa jo viime vuoden aikana. Hoitotoi-
milla halutaan parantaamaisemaa ja puuston kuntoa.
Kaadot tekee Helsingin kaupungin rakentamispalvelu

Stara.
Teija Loponen

Komeat männyt esiin

Pihlajamäessä kasvaa useissa paikoin komeita
mäntyjä, joille halutaan antaa paremmat
kasvuedellytykset.

TEIJA LOPONEN



Koillis-Helsingin Lähitieto 11.2.2015 9

SUURMYYMÄLÄ VANTAAN PORTTIPUISTO:
Porttisuontie 4, (09) 2797 2210, auki ma–pe 11–20, la 10–18 ja su 12–17

Vuodesta 1970
www.finsoffat.fi

-50%ALE

68,50€/kk
20 kk tai 1290€ (ovh 1990 €)
Nizza-kulmasohva
(Luoton kokonaishinta 1.400 €, sis. tilinhoitopalkkio 4 €/kk,
perustamismaksu 30 €, korko 0 %)

jopa

-40%

Uudistamme Vantaan myymälän.
Kaikki pois remontin alta.

%%

Remontti-

70,95€/kk
20 kk tai 1339€ (ovh alk. 1674 €)
Ronaldo 3-istuttava -sohva

Aktiiviraha
Maksuaikakampanjan kulut ovat tilinhoitopalkkio 4 €/kk, lisäksi ensimmäisellä laskulla veloitetaan maksuaikakampanjan perustamismaksu
30 €. Esimerkkilaskelma: Ostos 1000 € tai 10 kk maksuajalla 104 €/kk, korko 0 %, luottohinta 1070 euroa.

Aktiiviraha on jatkuva luotto, jonka tilinhoitopalkkio on 4 €/kk ja vuosimaksu 30 € toisesta vuodesta alkaen. Todellinen vuosikorko 1500 eu-
ron luottosaldolle on 17,45 % (7/2013), kun nimelliskorko on 13,37 %. Luoton myöntää Handelsbanken Rahoitus Oyj, kotipaikka Helsinki.

(Luoton kokonaishinta 1.449 €, sis. tilinhoitopalkkio 4 €/kk, perustamismaksu 30 €, korko 0 %)

Paljon sohvia, vuodesohvia, ruokaryhmiä ja sänkyjä ulosheittohintaan. Tule tekemään löytöjä.
Alennukset normaalihinnoista. Alennukset eivät koske jo tehtyjä kauppoja.

-30%
%%-45%

-30
%

ntaan. Tule tekemään löytöjä.



10 Ihmiset

Hanna kertoo.
Vuodesta 2000 lähti-

en Hanna on toiminut yh-
tenä Malmin lentoaseman
kuudesta lennonjohtajas-
ta. Malmi on siitä erityi-
nen paikka, että siellä puo-
let lennonjohtajista on nai-
sia. Koko alalla kun heitä
on vain parikymmentä pro-
senttia.

–Malmin lentoasema on
lumoava paikka. Lennon-
johtajan kannalta se on
äärettömän monipuolinen
ja itsenäinen. Siellä pääsee
myös hyödyntämään perin-
teistä lennonjohtajien taitoa
enemmän kuin monilla
muilla kentillä, lentäjien
kanssa ollaan jatkuvassa
vuorovaikutuksessa, Hanna
Grönfors kuvailee.

Nyt Malmilla tehdään töi-
tä ankeissa fiiliksissä. Jo en-
nen yt-neuvotteluiden alkua
Finavian edustaja kävi ker-
tomassa, että kaikki tullaan
irtisanomaan. Moni toivoo,
että alalla monopolin omaa-
valta Finavialta silti löytyi-
si ammattitaitoa vastaavaa
työtä jatkossakin.

–Finavian toiminta on ol-
lut monella tavalla häm-
mästyttävää ja epäasiallis-
ta. Työnantaja ei esimerkik-
si ole suostunut vastaamaan
siihen, miksi yt:t käytiin jo
nyt, jos kentästä on tarkoi-
tus luopua ensi vuonna. Se-
kin on outoa, että Finavia il-
moitti myyvänsä lentoase-
man maa-alueen, kun oi-
keasti Helsingin kaupunki
omistaa ne.

Suomen Lennonjohta-
jayhdistys on esittänyt
Finavialle, että lentotoimin-
taa jatkettaisiin kunnes kaa-
voitus on valmis ja rakenta-
minen voi alkaa.

–Käytännössähän kentän
lakkauttaminen käy vuoro-
kaudessa. Ei siis ole mitään
järkeä lopettaa toimintaa
jo pari vuotta ennen kuin

on tarve saada lentotoimin-
ta pois, jos siihen ylipään-
sä edes päädytään, Hanna
huomauttaa.

Missään sopimuksissa ei
myöskään mainita tai vaa-
dita, että lentotoiminta oli-
si lopetettava vuonna 2016.
Se on Hannan mukaan Fi-
navian oma näkemys asias-
ta.

–Sitäkin moni meistä len-
nonjohtajista hämmäste-
lee, että Finavian ei tarvit-
se välittää lain velvoitteesta
kehittää lentoasemia. Täs-
sä tarvittaisiin kyllä valtion
omistajaohjauksen toimen-
piteitä. Finavia ei kuuntele
lainkaan asiakaskuntaansa
tai työntekijöitään, vaan te-
kee aivan mitä lystää. Missä
ovat vastuuntuntoiset ilmai-
lualan asiantuntijat ja päät-
täjät?

Hannalle itselleen oli
väläytelty, että töitä voisi
löytyä Helsinki-Vantaan
lentokentältä asiakaspalve-
lusta.

– On se nyt hullua pis-
tää korkean ammattitai-
don omaava lennonjohtaja
opastamaan ihmisiä oike-
alle portille kentällä. Todel-
lista koulutuksen ja vuosien
varrella kertyneen ammatti-
taidon hukkaanheittämistä,
Hanna Grönfors ihmettelee.

Töissä jaksamiseen auttaa
vertaistuki. Kaikki Malmin
lennonjohtajat ovat samas-
sa tilanteessa.

–Tukea saan myös tyttä-
reltäni ja ystäviltäni. On-
neksi minulla on sellainen
luonne, että en luovuta, en
anna periksi. Rentoudun
käsitöiden, musiikin ja kun-
tosalin avulla. Ja on minul-
la jotain ihanaakin tiedossa,
pojanpoika syntyy kevättal-
vella, lennonjohtaja riemuit-
see.

Teija Loponen

Ilmailuhenkisessä per-
heessä kasvaneen Han-
nan veli ehdotti hänelle
aikoinaan lennonjohtajan
ammattia. Sisko olisi kuin
luotu siihen.

Alkuun Hanna harjoitte-
li alaa Malmin lentoasemal-
la briefing-tehtävissä ja sa-

malla opiskeli. Tehokkaak-
si huomattu nainen pyydet-
tiin lennonjohtoapulaiseksi
ja tarvittava lentolupakirja-
kin tuli hankittua.

Lennonjohtajan tutkin-
non suorittamisen jälkeen
Hanna työskenteli ensin
Vaasassa ja neljä vuotta

Maarianhaminassa. Reis-
saaminen oli kuitenkin
rankkaa ja ensimmäisen
lapsen synnyttyä toiveena
oli pääsy lähemmäs perhet-
tä. Paikka löytyi lopulta
Lappeenrannasta, jossa hän
toimi sijaisena.

–Lopulta hermostuin sii-

hen, että vaikka olin pä-
tevämpi ja ansioituneem-
pi, niin aina nuorempi mies
sai vakituisen paikan nenä-
ni edestä. Vein lopulta asi-
an käräjille ja silloin minulle
vihdoin osoitettiin vakitui-
nen paikka Malmilta, jonne
olin toivonutkin pääseväni,

Hanna Grönfors
tuntee lentämisen salat
Vuonna 1989 Finavialla uransa aloittanut lennonjohtaja Hanna Grönfors
on yksi heistä, joilta Malmin lentokentän lopettamisuhka on viemässä
työpaikan.

–Olen käräjöinyt ennenkin Finavian kanssa, joten en minä nytkään anna itseäni pelotella tai kulkea ylitseni,
Hanna vakuuttaa.

TEIJA LOPONEN

Tapanilalainen Sini Jär-
vinen esiintyi viime viikolla
television Voice of Finland –
ohjelmassa ja räjäytti tun-
nelman kattoon ohjelman
loppumetreille osuneella
vuorollaan.

Sinin tulkinta Alicia Key-
sin biisistä If I Ain’t Got
You oli niin huikea, että
raadilla meinasi loppua yli-
sanat, kun kaikki koittivat
kilvan houkutella laulajalu-
pausta tiimiinsä.

Neljä päivää tv-ohjelman
ulos tulon jälkeen Sini oli
vieläkin ihan liekeissä.

– Nyt tuntuu ihan mah-
tavalta! Vuosi 2015 on ai-
nakin lähtenyt kunnon pö-
hinällä käyntiin. Olen tosi
tyytyväinen, että lähdin ki-
saan; on nimittäin ollut niin

hauskaa ja mielenkiintoista!
Yllättäen Sini kertoo, että

hän on aina suhtautunut ai-
ka kielteisesti laulukisoihin.

–Missasin ohjelmaankin
hakemisen deadlinen, mut-
ta sattuman kaupalta osuin
Erottaja-baariin karaoke-
hakuun, josta ohjelman
tuottajat löysivät minut.

Ennen ohjelmaa Sini Järvi-
nen paljasti aikeensa osallis-
tua laulukisaan omilla Face-
book-sivuilla.

– Heippa peeps! Meikä
meni ja osallistui The Voi-
ce of Finlandiin. Telkkarit ja
läppärit auki tulevana tors-
taina eli 5.2., kun mun naa-
maa ja ääntä saa ihmetel-
lä nelosella klo 20.00! Tääl-
lä toki muistuttelen teitä de-
mentikkoja vielä ainakin

torstaina. Tätä sivua ja sen
sisältöjä saa muuten tyk-
käillä, jakaa ja kutsua tyk-
käämään niin paljon kun
ikinä huvittaa. Peace.

Ylpeyttä ja syystäkin tunsi
Facebookissa myös Tapani-
lan oman kylän pappi, Esa
Järvinen, sillä laulajalahjak-
kuus Sini Järvinen on hänen
tyttärensä.

–Perhe on ollut alusta asti
tukemassa ja jännittämässä
kanssani. Siskoni olivat tu-
kijoukkoinanikin Ääni rat-
kaisee-vaiheessa. Tuntuu sil-
tä, että koko perhe on läh-
tenyt kilpailuun mukaan, ei
tarvitse yksin keksiä vasta-
uksia haastattelukysymyk-
siin, Sini purskahtaa nau-
ruun.

Pirjo Pihlajamaa

Sini haettiin VOF-kisaan karaokebaarista

Sini Järvinen on avannut Facebookiin artisti-sivun, jossa hän kertoo elämästään
musiikin parissa.

TOMMI SAVIRANTA
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ONNITTELUT

Lähetä hääparien kuvia tai muita
onnittelukuvia osoitteella teija.
loponen@lahitieto.fi tai vie kuva
teksteineen Malmintorin
kauppakeskuksen Plaza Mocca
-kahvilan luona sijaitsevaan
postilaatikkoomme. Kuvat voi myös
postittaa osoitteella Lähitieto, Askartie
3–5, 00700 Hki. Liitä postimerkillä
varustettu palautuskuori mukaan, jos
haluat kuvan takaisin.

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
///'28,70)40)7839#-3))#5'%&+#,+0
Seurakunta facebookissa:
///'6#!8"::-'!:+&+#,+0)7839#-3)5#

Laskiaisena laskeudumme paastoon.
Paasto on turhan karsimista elämästä.
Karsimalla turhan näemme paremmin
sen, mikä on tärkeää, tarpeellista ja

aitoa. Mitä sinä voisit karsia?

PAASTORYHMÄ
Viikin kirkolla la 21.2.–18.3. klo 17.
Kuljemme yhdessä paastoten kohti pääsi-
äisen suurta juhlaa. Seuraamme 7 viikkoa
kohtuullisuutta -ohjelmaa ja keskuste-
lemme kohtaamistamme haasteista ja
saamistamme oivalluksista. Päätämme
kokoontumiset ehtookellojen soidessa
vietettävään hartauteen. Mukaan voi tulla
myös kesken paastokauden.

LASKIAISRIEHAT SU 15.2.
Pukinmäessä klo 10–13. Seurakuntakodilla
Marttojen kahvio sekä Pukinmäen sirkus-
koulun esitykset klo 11 ja 12. Säveltäjän-
puistossa ja leikkipuisto Unikossa koiraval-
jakkoajelua, mäenlaskua.
Viikissä klo 11–14. Kirkolla askartelua,
lypsyrasti, kasvomaalausta, käsitöitä, herk-
kuja, lelukirppis, kahvila, hiljaisuuden polku.
Torilla poniratsastusta, koiravaljakkoajelua,
pulkkamäki (säävaraus), paloauto.

MUSIIKKIA
Ystävänpäivä Pukinmäen Portissa,
Säterinportti 1A, la 14.2. klo 10–14.
Kahvi- ja vohvelitarjoilu. Klo 12 Ulla
Welinin ja Kaisu Rauhamaan runo- ja
musiikkimatinea.
Konsertti Malmin kirkossa su 15.2.
klo 18. Jorma Liimatta, sello, Juha Sal-
mesvuori, urut.
Koulun laulutunnilla -yhteislauluilta
Pukinmäen seurakuntakodilla su 15.2.
klo 18. Prof. Reijo Pajamo johdattelee
kouluvirsien ja perinteisten talvilaulujen
maailmaan. Tarjoilua.
Yhteisvastuukonsertti Tapanilan
kirkossa su 15.2. klo 18. Pauliina
Kallio, laulu, Anni Kuusimäki, harppu.
Ohjelma 5 e.
Lähetyslaulujen ilta Siltamäen seura-
kuntakodissa ti 17.2. klo 18. Nais-
kuoro, joht. Elina Tofferi. Yhteislaulua
Viisikielinen-laulukirjasta. Iltatee.

LASKIAISSUNNUNTAIN 15.2.
MESSUT
Perhemessu Malmin kirkossa klo 10.
Laskiaiskeitto ja mehu.
Messu Jakomäen kirkossa klo 12. Kirkko-
kahvit ja saarnajatkot.
Monikulttuurinen messu Pihlajamäen
kirkossa klo 16. Nepalilainen ateria 7 e.
Ennen messua lauletaan virsiä klo 15 alk.
Messu Puistolan kirkossa klo 10. Lähe-
tyskahvila.
Messu Siltamäen seurakuntakodissa klo
12. Lähetyskahvila.
Messu Tapanilan kirkossa klo 12.
Perhemessu Viikin kirkossa klo 10.

HILJAISUUTTA
Kiireetön iltapäivä Pukinmäen seu-
rakuntakodilla la 28.2. klo 13–16.
Pyhiä tansseja, rukousta ja mietiskelyä
liikkeessä. Sopii kaikenikäisille ja -kun-
toisille. Ohjaa Tiina Sara-aho. Ilm. 21.1.
+8))877* +890'#,#(-:--:$81,'% 5#0
p. 09 2340 4452. Hinta 5 e.
Hiljaisuuden iltapäivä Siltamäen
seurakuntakodilla la 7.3. klo 12–18. Hil-
jaisuutta ja eläytyvää raamattutyösken-
telyä keittolounas, kahvit, päätösmes-
su. Osallistumismaksu 5 e. Ilm. 23.2.
+8))877* +89.#'7#10)08+0$81,'% 5#0
p. 09 2340 4532.
Hiljaisuuden iltapäivä Tapulin seura-
kuntakodilla 8.3. klo 16–19. Miniretrii-
tissä hiljaisuutta, messu, iltapalaa. Ei
ilmoittautumista.
Retriitti 24.–26.4. Bergvikin kartanos-
sa. Ohj. Anita Olli ja Heikki Poutanen.
Ilm. Heikki Poutanen p. 09 2340 4417.

TUHKAKESKIVIIKON MESSU
Malmin ja Viikin kirkoissa 18.2. klo 19.
Messussa on mahdollisuus saada otsaan-
sa tuhkaristi paaston alkamisen merkiksi.

www.synsam.fi

Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2. kerros
Puh. 09-345 4292 tai 0500 515 707 ark. 10–18, la 10–14

Hyvää
ystävänpäivää!

Hyvää
ystävänpäivää!

Ystävänpäivätervehdys
Helmen opettajille Helmi-
hulinoilta. T. Heidi&Karoliina

Hyvää ystävänpäivää
koko perheelle ja suvulle!
T. Johanna H. ja Sini L-T

Itsepalvelu-
kirpputori
avattu

Tattariharjulle!

OG-Kirppis
Kankiraudantie 2A
P. 044 977 3831

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 1229560

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

Ke 11.2. klo 18.00 Kastejuhla ja klo 19:00
Raamattutunti: Jari Päärni

La 14.2. klo 19:00 Nuortenilta
Su 15.2. klo 11:00 Jumalanpalvelus: Jari Päärni,

Matti Tanner. Musiikki: Kaiku
Su 15.2. klo 14:30 Latinokokous: Carlos Tacza
Ti 17.2. klo 13:00 Päiväseurat: Anneli Lahikainen.

Musiikki: Maranata

Kuka aina iloiselta näyttää,
kuka lisää vuoden täyttää.
Onnea 7-vuotiaalle Ronille!
t. Mummu ja tuta,
äiti, isä ja Mira.

Lähitieto.
Siitä ihmiset
tykkää!

Koillis-Helsingin Lähi-
tieto täytti viime viikolla täy-
det kaksi vuotta. Tasavuosia
juhlistettiin viime tiistaina pi-
tämällä kaikille avoimet ovet
ja tarjoamalla pullakahvit.
Lukijoiden joukossa oli tu-

tun näköinen rouva, joka
muistutti aivan suutarilalaista
kansanedustaja Terhi Pelto-
korpea. Eikä ihme, sillä rou-
va on Terhi Peltokorven äiti.
–Meille sanotaan aina, et-

tä olettepa saman näköisiä,
Kerttu Lehto, 71, nauroi ja
rupatteli mukavia.
Miehensä Tauno Lehto,

76, tyytyi tarkkailemaan rau-
hallisena toimituksen huli-
naa ja keskittyi Lähitiedon lu-
kemiseen.
–Täällä on taas paljon jut-

tuja, hän syventyi uutisten
maailman.

Pirjo Pihlajamaa

Kansanedustajan
vanhemmatkin
vierailivat
toimituksessa

Tauno ja Kerttu Lehto kertoivat, että oma paikallislehti
tulee luettua aina kannesta kanteen.

PIRJO PIHLAJAMAA

OSTA 4 MAKSA 3
Neljän à la carte-annoksen ostajalle kallein
annos veloituksetta. (Ei koske alku- ja jälkiruokia)

www.kaari18.fiPukinmäenkaari 18, 00780 Helsinki.

14.2. kahden pääruoka-annoksen ostajalle
ystävänpäiväjälkkärit veloituksetta.

Ystävänpäivän iltana musiikista vastaa
Riverland Duo.

Sunnuntaina 15.2. Kaaren laskiaisrieha klo 14–16
Lapsille koiravaljakkoajelua
Ilmaistamakkaraa ja salaattia
Koko sunnuntain ajan burgeriannokset -15%
Kirpputori klo 14–18
HUOM! Helmikuun ajan kirppispöydät veloituksetta!
Varaathan pöytäsi ajoissa.
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Tapahtuma oli osa yrityk-
sessä toimimisen tutkinnon
osaa ja se järjestettiin yhteis-
työssä 11Malmintorilla toimi-
van yrityksen kanssa.
PK13-, PM12B– ja PM12A-

ryhmien opiskelijat vastasi-
vat tapahtuman järjestelyistä
ja markkinoinnista sekä pop

up -myyntipisteiden suunnit-
telusta ja toteutuksesta.
Helmihulinat-tapahtumaan

osallistuneet yritykset, opis-
kelijat ja vastuuopettajat piti-
vät kokemusta positiivisena
ja kokivat sen kokonaisuu-
dessaan hyväksi tavaksi tu-
tustua yritysten toimintaan

käytännössä.
– Tapahtuma oli todella

onnistunut ja opettavainen.
Pääsimmekehittämään asia-
kaspalvelutaitojamme ja luo-
maan positiivista mielikuvaa
edustamistamme yrityksistä,
kertoo Taneli Tuominen, jo-
ka oli yksi tapahtuman vas-
tuuopiskelijoista.
Helmihulinat-tapahtuman

yhteistyöyritykset olivat kah-
vila Plaza Mocca, parturi-
kampaamo Hair Avenue, va-
lokuvausliike MV-kuvat, op-
tikko Sjöblom, jalkaterapia-
palvelut Askelma, Prisma,
veikkauskioski TS-pelipiste,
isännöitsijätoimisto Talohal-
linta, kauneuspiste Prava, ka-
merakauppa Top Shot, Ter-
veystalo sekä Koillis-Helsin-
gin Lähitieto.

Minna Kinnunen,
opiskelija PM12B

Helmihulinat Malmintorilla
Helmi Liiketalousopiston kolmannen vuoden merkonomiopiskelijat järjestivät Helmihulinat-tapahtuman Malmintorilla viime viikolla.

Kahvila Plaza Moccan myyntipisteellä kävi kova kuhina koko tapahtuman ajan.

Optikko Sjöblomin omistaja Kirsi Sjöblom kertoi
Helmen koulutuksen kehittämispäällikkö Heidi
Havumäelle olevansa tyytyväinen opiskelijoiden
toimintaan pop up -tapahtumassa.

Viime sunnuntaina vietet-
tiin perinteistä Siltamäen lei-
jonien talviriehaa Laina-
myrskyn merkeissä. Vähäi-
sestä lumesta huolimatta
päästiin silti hiihtämään
hiihtokisoja. Vaikka ilma oli
tuulinen, se ei haitannut pai-
kalle saapunutta väkeä.
Ohjelmassa oli hiihtokiso-
jen lisäksi muun muassa
saappaanheittoa, curlingia
ja poniratsastusta.

Pinja Ylhävuori

ei hidastanut vauhtia Siltamäessä
Lainan päivän myrsky

Rekiajelu onnistui, vaikka luntakaan ei
niin kovin paljon ollut. Lisäksi paikalla

oli myös ponitalutusratsastusta.

Talviriehassa oli
mahdollista myös
onkia, vaikka ei ihan
kaloja kuitenkaan.
Ongenkoukkuun ilmestyi
jotain muuta hyvää.

Innokkaat hiihtäjät
olivat valmiina

lähtemään
kilpailemaan Siltamäen

hiihtomestaruudesta.
Palkintona odotti

kaikille hieno mitali.

PINJA YLHÄVUORI
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PerusPerus

Tee yrityksesi tunnetuksi!
Koillis-Helsingin Lähitieto
tarjoaa paikallisille yrittäjille erikoishintaan
yritysesittelyilmoituksen Lähitieto-lehdessä.

Ilmoituksen koko voi olla
• 3x175 mm, eli neljännessivu
• 6x175 mm eli puoli sivua tai
• 6x360 mm eli koko sivu

Saat yrityksestäsi toiveittesi
mukaisen esittelytekstin sekä
valokuvan.

Ilmoitus näkyy myös
verkkolehdessä ja tallentuu
internet-sivuillemme.
Kysy tarjousta!

Kysy lisää:
Jussi Haapasaari
Myyntijohtaja
050 595 3233
jussi.haapasaari@lahitieto.fi

Teija Loponen
Päätoimittaja
050 590 6675
teija.loponen@lahitieto.fi

Koillis-Helsingin Lähitieto jaetaan koteihin
keskiviikkoisin postinumero-alueilla 00700-
00790. Lehden levikki on 37 600 kpl.

Ota
yhteyttä ja

tehdään yhdessä
yrityksesi alueen

asukkaille
tutummaksi!

-

Koillis-Helsingin Lähi-
tiedon 2-vuotissyntymä-
päivien avoimet ovet –
tapahtumassa oli valokuvi-
en tunnistuskisa.

Osallistujien piti tunnis-
taa ilmestymisalueellam-
me olevia paikkoja ja kaik-
kien osallistuneiden kesken
arvottiin kymmenen tulp-
paaninippua, jotka voittajat
saavat noutaa Vihertalo Lin-
tumäeltä voittokupongilla.

Tulppaanikimput
tiedossa

Pihlajamäen kirkko

Pukinmäen kartanoPViikin kartano

Jakomäen slåtmossen

Puistolan tori

Malmin lentokentän polku

Onnetar suosi seuraavia:
Ritva Lindén
Teuvo Purho
Tarja Ekholm
Raili Väisänen
Maija Korhonen

Kaisa Aitto-Oja
Marja Huttunen
Aarne Vesamäki
Gretel Tuomi
Juhani Vahde

Fallkulla

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Jousiammunta,
kiipeily, keilaus,
mosalympialaiset

UUTUUS: taljajousi-
ammunta, tankofutis,
kinball, päähieronta

Luennot, catering,
veitsenheitto, asahi,
puhallusputket

Kaikkiaan 33
ohjattua vaihtoehtoa
GSM 044 3080 022

iloisten ilmeiden virkistys- ja
tykypäivät Pohjois-Helsingissä

ilomaatti.fi●

Vaikka
vastatuuleen
Pullaa ja politiikkaa
ystävänpäivänä 14.2. klo14
Puistolan Marttala, Puistolantori 5
Tervetuloa!
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Keskusta | Helsinki

Torstai on perinteinen
penkkaripäivä, joten Pihla-
jamäessä lähellä Helsingin
Uutta yhteiskoulua ja Tapa-
nilassa Helsinginmedialu-
kion lähistöllä voi onnistua
pääsemään karkkisateeseen
autojen lähtiessä liikkeelle
noin kello 11.
Jos taas haluaa bonga-

ta kauniita vanhojen päivän
asuja, näkee niitä torstaina il-
tapäivällä ja illansuussa kou-
luilleen kiiruhtavien vanhojen

tansseihinmenevien yllä.
Helsinginmedialukion

vanhat ilahduttavat tansseil-
laan paitsi oman opinahjon-
sa oppilaita, myös Suutari-
lan ja Puistolan peruskoulu-
jen väkeä sekä Vuorensyrjän
palvelutalon asukkaita.

TL

Penkkariautoja ja vanhoja asuja
JANINA ISSAKAINEN

Ystävänpäivänä 14.2. kello 10–14 Ylä-Malmin torilla
Puhemies Eero Heinäluoma liittyy
seuraamme kello 12
Karaoken ja tanssin voimalla kohti eduskuntavaaleja
Tervetuloa laulamaan, tanssimaan ja
keskustelemaan

MIRKA VAINIKAN
VAALIKAMPANJAN AVAUS

VAHVASTI LÄHELLÄ
www.mirkavainikka.fi

Medialukion
penkkariajelut

vuosimallia 2014
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Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

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

Miesten liigaa: su 22.2. klo 17.00
Erä – Josba (liput 13/8 €)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

onen mielestä
Erän ainoan ja
oikean koti-
kentän katso-

mo täyttyi ruuhkabussin
lailla SalBa-ottelussa. 454
silmäparia sai Mosahallin
jäähyväisottelussa todistaa
Erän tekemää teurastusta ja
viimeistä palvelusta aidolle
kotikatsomolleen. Tunnel-
ma oli lämmin ja haikea.
Sytykettä saatiin heti 14
sekunnin pelin jälkeen, kun
Sami Lehtinen nostatti tar-
kalla vedollaan 1–0 maali-
juhlat alkaneeksi. Avaus-

erän lopulla Tom Strömsten
ohjasi 2–0, ja Eero Nuuti-
nen sivalsi 3–0 taukojoh-
don.

Toisessa erässä raumalai-
set eivät jaaritelleet, vaan
hakivat mallikkaasti kaven-
nusta. Toisin kävi, Lehtinen
tarjosi toistamiseen paras-
taan laukoen pallon tarkas-
ti SalBa:n maalin yläpesään.
Jere Oksanen sai kunnian
muuttaa luvuiksi 5–0. Vasta
tässä vaiheessa vieraat on-
nistuivat, Veli Peltonen teki
elämänsä ensimmäisen lii-
gamaalin. Tauolle poistut-

tiin 5–1 tunnelmissa.
Päätöserässä Rauman po-

jat jatkoivat pyristelyään,
joskin jo virtaa kuluttanee-
na. Erä otti kuitenkin kun-
nian maaleista. Mikko Jol-
ma vei pallon ja itsensä
SalBa:n maaliin, 6–1. Pää-
tösluvut, 7–1, kirjasi histo-
rian kirjoille Tommi Rosen-
dahl.

Ikimuistoisen ottelun
jälkeisessä lehdistötilaisuu-
dessa oli vallalla vahva kon-
sensus. Kumpikin joukkue
kiitteli toisiaan. Erän Mikko

Pasanen tuumi vieraiden
vieneen alussa peliä, mutta
Erä kerättyä rivit se oli kah-
dessa erässä parempi.

SalBa:n valmentaja Ju-
ha Mäkilä myönsi kaverin,
Erän, pelinopeuden olleen
eri luokkaa, mutta korosti
oman joukkueensa tavoit-
teiden olevan vasta kevääs-
sä.

– Tämä Mosa on henki-
nen kotimme ja saatiin nyt
rehti, hyvä mittelö aikaisek-
si. Vierasjoukkue oli periksi
antamaton. Maalivahtimme
Laakso pelasi erinomaisesti.

Onnistuimme laajalla rinta-
malla, oli hienoa pelata vika
kerta tässä hallissa, päätteli
Erän päävalmentaja Petteri
Bergman.

Nyt Erällä on edessä kaksi
kovaa vieraspeliä. Perjantai-
na se kohtaa Pasilassa ark-
kivihollisensa SSV:n ja sun-
nuntaina on Jyväskylässä
vastassa sarjajohtaja Hap-
pee. Sunnuntaina 22.2. klo
17.00 on Vantaan Energia
Areenalla kotiottelun vuoro
Josbaa vastaan.

Heimo Laaksonen

Erällä tehokkaat jäähyväiset
Raumalainen SalBa sai kunnian olla Tapanilan Erän tämän kauden, ehkä myös jatkossakin,
viimeinen liigavastustaja tunteikkaassa kotipesässä Mosahallissa. Erä ei pelissä tunteillut, vaan
latoi taululle 7–1 voiton.

Salibandyliiga miehet

MIKKO HYVÄRINEN

Valkopaita, SalBa:n Veli Pelkonen ja Erän Jere Oksanen rymistelivät kaukalon reunat kumoon saaden eturivin katsojat säikähtämään.

VS

JYVÄSKYLÄ

KIEKKO-VANTAA
JYP-Akatemia

Klo 17.00 TRIO Areena
Lauantaina 14.2.

1994!2014

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 16.00.
Aikuiset 15 €, Lapset 5 € (7-15 v). Eläkeläiset, varusmiehet,

siviilipalvelus, työttömät, invalidit, opiskelijat ja Ruutanat 10 €
(Huom! varaudu esittämään asianmukainen todistus ovella)

Perhelippu: (4 henkilöä) - 25 €
Viiden lipun lippupaketti (vapaavalintaiset ottelut) 60 €

Talviklassikko-kamp-
pailu käytiin innostuneissa
tunnelmissa viime keskiviik-
kona, kun vuonna 2003 syn-
tyneet kiekkojuniorit pääsi-
vät kokeilemaan entisaiko-
jen pelitapaa ulkojäällä, ny-
kyisten isojenmalliin.
Aloituskiekon ystävyys-

ottelussa pudotti 52 vuotta
lauantaina täyttävä NHL-le-
genda Simo Saarinen.
Sää suosi IHK:n isännöi-

mää ystävyysottelua, sillä
edellisen päivän räntäsade
oli vaihtunut ihanneolosuh-
teisiin: upeaan talvikeliin ja
pikkupakkaseen.

Yleisöä oli mukavasti. Ken-
tän laidalla nähtiin reilut
70-päinen kannattajajoukko
hurraamassa omilleen. IHK-
äitien perinteinen puffetti ke-
räsi asiakkaita.
Joukkueet kävivät jännit-

tävän tasaisen kamppailun,
jonka Kiekko-Vantaa lopulta
vei maalein 6–4.
–Ilmassa oli suuren urhei-

lujuhlan tuntua, tuumi IHK:n
vastuuvalmentajaMika
Mäntynen pelin jälkeen.
IHK:n Talviklassikois-

ta toinen, IHK – Icehearts,
käydään keskiviikkona
25.2.2015 kello 17 samassa
kaukalossa.

Seppo Katilainen
joukkueenjohtaja, IHK-03

Kiekkojunnut
kokivat
klassikkopelin
Helsingin
Pukinmäen
tekojääkaukalon
Talviklassikossa
toisensa kohtasivat
Itä-Helsingin Kiekon
ja Kiekko-Vantaan
03-syntyneet
juniorit.

TONI KORHONEN

Helsingin Pukinmäen tekojääkaukalon
Talviklassikossa toisensa kohtasivat Itä-Helsingin
Kiekon ja Kiekko-Vantaan 03-syntyneet juniorit.

M
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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.

–Ilmasto oli aivan huip-
pua, samoin ihmisten ystä-
vällisyys ja iloisuus, listaa
Markus Eklund tammikuun
alussa tehdyn reissun par-
haita puolia.

Sekin oli mainiota, että
juoksualustana oli pehmeä
maa, ei asvalttiteitä.

Entinen suutarilalaismies
päätti nelisen vuotta sitten
ryhtyä juoksemaan. Ensin

lähti 15 kiloa ja sitten kun
vielä laittoi pullon korkin
lähes tyystin kiinni, alkoi ai-
kaa riittää juoksuharrastuk-
selle enemmänkin.

–Työnantajan innostama-
na osallistuin ensin puoli-
maratonille ja sen jälkeen
liityin tähän Puistolan ma-
ratonklubiin juosten jo puo-
len vuoden päästä täyden
maratonin. Juoksemisesta

saa uskomattoman hyvän
fiiliksen, tuumii mies.

Kenian reissua vetäneet
Jouni Leppäsaajo ja Tero
Knuuttila ovat käyneet Ites-
sä ennenkin. Jouni on viet-
tänyt siellä toista kuukaut-
ta maajoukkueurheilijoiden
kanssa ja Tero asunut pi-
dempäänkin Keniassa, jo-
ten he osasivat kertoa, mikä
mukaan lähtenyttä poruk-

kaa odotti.
–Vaikka tiesi korkean pai-

kan ohuen ilman, oli silti ai-
van uskomatonta, että en-
simmäisinä päivinä hen-
gästyi jo rappusissa kul-
kemisesta! Sen vuoksi me
ensimmäisinä harjoituspäi-
vinä vain kävelimme, juos-
ta ei yksinkertaisesti jaksa-
nut, kovakuntoinen Mar-
kus kertoilee.

Pelkkä rappusten nousu sai puuskuttamaan

Puistolan maratonklubi
lenkkeili Keniassa
Afrikassa sijaitseva pieni Iten –kylä tuli tutuksi siellä kaksi viikkoa juoksulenkkejä tehneille
Puistolan Urheilijoiden maratonklubilaisille. -Sinne on ehdottomasti päästävä vielä joskus
uudelleen, tuumi mukana ollut Markus Eklund.

PUIU:N MARATONKLUBI

Iten kylän liepeillä kulki erilaisia lenkkipolkuja, joissa
oli pehmeä pohja kävellä tai juosta. Osa harjoituksista
tehtiin urheilukentällä.

–Tuollaisissa harjoitus-
paikoissa on opittava kuun-
telemaan kehoa. Teimme
kaksi treeniä päivässä,
aamupäivällä juoksimme ja
iltapäivällä saatoimme teh-
dä erilaisia harjoituksia ken-
tällä. Hotellissa oli myös
kuntosali, jota saimme käyt-
tää, kertoo maratonklubia
vetävä Jouni Leppäsaajo.

Ite tunnetaan maailmal-
la kylänä, jossa kaikki juok-
sevat. Se on myös suosittu
harjoittelupaikka ja nytkin
pienessä kylässä oli huippu-
urheilijoita muun muassa
Ruotsista ja Saksasta. Ma-
ratonklubilaiset saivat usein
lenkkiseuraa muista juoksi-
joista.

Puistolan Urheilijoiden
porukasta lähti lopulta reis-
suun vetäjien lisäksi puoli-
sen tusinaa juoksunharras-
tajaa.

– Alkuun kiinnostus oli

suurempaa, mutta kahden
viikon loma, reissun hinta
ja Kenian epävakaus karsi-
vat väkeä. Tosin Ite on täy-
sin rauhallinen ja turvalli-
nen kylä naistenkin liikkua
yksin päiväsaikaan, pää-
kaupunki Nairobi on sitten
vähän eri asia.

Maratonklubin reissu oli
nimenomaan harjoituslei-
ri, mutta malttoivat he silti
käydä parilla maisemaret-
kellä, muun muassa kirahvi-
puistossa.

–Tosin niissäkin käveltiin
ainakin kymmenen kilomet-
riä, Jouni huomauttaa.

Seuraavaksi maratonklu-
bin jäsenet lähtevät perin-
teiselle Vierumäen urheilu-
opiston harjoitteluleirille ja
kesällä taas Saarenmaalle.
Kenian reissu aiotaan kyl-
lä uusia muutaman vuoden
päästä.

Teija Loponen

Maratonklubin porukkaa
hämmensi alkuun se,
kuinka ohut ilmanala
vie voimat. Alkuun
lenkkeiltiin vain kävellen.

Lisätietoa maratonklubista
löytyy sivulta www.puisto-
lanurheilijat.fi/maratonklubi

Pukinmäen kirjasto vietti äskettäin iloisissa
tunnelmissa 30-vuotisjuhlia. Pukinmäki-

seura onnitteli kunniakirjalla ja kukkasilla
sekä toivotti kirjastolle pitkää ikää.

TT

Onnea kirjastolle

Onnitteluja vastaanottamassa kirjastonjohtaja Tarja
Lotvonen ja onnittelijoina seuran puheenjohtaja Kauko
Koskinen ja sihteeri Tero Tuomisto.

Puistolan toria on tehokkaasti -
kerrankin - aurattu, mutta samalla
onnettomasti saarrettu torin kes-
kellä sijaitseva lipputanko.

Lumikasat antoivat kunnolla
haastetta, mutta silti lippu nostet-
tiin Puistolan Omakotiyhdistyk-
sen toimesta salkoon Runebergin
päivänä.

Torilla kävijät ovat samalla ih-
metelleet Helismaan reliefin vie-
ressä olevan käytävän eteen jää-
neitä suoja-aitoja, jotka ovat olleet
hangessa jo useita kuukausia.

KA

Haastetta lipun
nostoon

RITVA TUOMISTO
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Jo perinteeksi tullut tapah-
tuma alkaa perhemessul-
la kirkossa kello 10 ja jatkuu
toritapahtumana aina kello
14 asti.
Riehassa onmahdollisuus

ratsastaa ponilla ja ajaa koi-
ravaljakolla pientämaksua
vastaan. Puistolan VPK esit-
telee toimintaansa ja jos lun-
ta riittää, kannattaa ottaa
oma pulkkamukaan. Mas-
kottikarhu jakaa karkkeja.
Kirkon puolella voi askar-

rella ja lypsyrastilla kokeil-
la omia lypsäjän taitoja, jos-
ta saamyös lypsydiplomin.
Lapsille on kasvomaalaus-
ta ja ilmapalloja. Kirkolla on
myös Hiljaisuuden polku,
Lelukirppis ja Yhteisvastuun
sekä lähetyksenmyyntipöy-
dät, joilta voi ostaa käsitöitä,
herkkuja ja arpoja.
Syötävää löytyy kirkon

kahvilasta, sekä torilta mak-
karaa jamehua. Ravintola
Kaski onmyös avoinna. Ta-
pahtumaan on vapaa pääsy,
mutta poniratsastus, koira-
valjakkoajelut ja kasvomaa-
laus ovat maksullisia.
Tilaisuuden järjestääMaa-

talousylioppilaiden yhdistys
Sampsa, Viikin kirkko/Mal-
min seurakunta ja ravinto-
la Kaski.

TL

Seitsemättä
kertaa torilla
Viikin Latokartanon
torilla vietetään
laskiaisriehaa jo
seitsemättä kertaa
tulevana sunnuntaina.

Laskiaisrieha Viikissä
su 15.2. klo 11–14.

Pihapiiriinsä voi houkutel-
la uuden viehättävän asuk-
kaan kevään koittaessa ra-
kentamalla yksiön pikkulin-
nulle.
Fallkullan kotieläintilalla

järjestetään sunnuntaina 1.3.
linnunpönttöpaja, jossa voit
nikkaroida toivotulle asuk-
kaalle puisen yksiön.
Tringa eli Helsingin Seudun

Lintutieteellinen Yhdistys jär-
jestää paikalle pöntönraken-
tamisen ohjaajia, tarvikkeet
saa pajasta, hinta on 5 euroa
jos haluaa pöntönmukaansa
Linnunpöntön voi myös jättää
Fallkullaan ja seurata siellä
mikä lintu sen valloittaa, sil-
loinmaksua ei peritä.
Ensimmäinen paja on kello

10–11.30 ja se on suunnattu
9–17- vuotiaille ja toinen pa-
ja kello 12.30–14 on avoinna
kaiken ikäisille, tosin alle 9-
vuotiailla pitää olla vanhempi
mukana opastamassa.
Ilmoittautuminen alkaa

perjantaina 13.2. kello 17
molempiin pajoihin harraste-
haun kautta http://nk.hel.fi/
harrastushaku/, hakusanalla
linnunpönttöpaja.
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Kottaraiselle
koti

aunis
minä
-näyttelyn
valokuvat
on otettu
Alppikyläs-

sä sijaitsevan lievästi kehi-
tysvammaisten RK-Asun-
not Hevosmiehen nuorista.
Kuvissa nuoret saivat
toteuttaa unelmiaan näyt-
täen vaikkapa kauniilta
morsiamelta tai keijukaisel-
ta.

MV-Kuvissa Malmil-
la opiskelunsa ohella työs-
kentelevä Anni Purovuo
sai näyttelyn pystyttämi-
sen tehtäväkseen vähän yl-
lättäen.

–MV-Kuvista oli kysyt-

ty valokuvien suurentamis-
ta ja kehystämistä tauluiksi
ja pohdittu näyttelyn koko-
amista. Työnantajani Kase-
van Heikki oli todennut, et-
tä täällä on juuri sopiva vi-
sualisti siihen työhön, nau-
raa Anni iloisena.

Työurakka oli melkoi-
nen, mutta mieluisa.

–Tein esitteet ja julisteet,
suunnittelin mainokset ja
kutsukortit ja sitten piti vie-
lä kehystää taulut ja suun-
nitella niiden ripustus. Se
olikin se haastavin tehtävä,
Anni tuumii.

Malmitalon parvelle
koottu näyttely on osin la-
sivitriineissä, osin roikku-
massa katosta.

–Aivan valtavan kaunii-
ta kuvia ja ne on kuvattu
ihanana kesäpäivänä, ei ih-
me, että näyttelyn vieraat
ovat pitäneet niistä.

Anni teki yhteistyötä He-
vosmiehen työntekijöiden
ja kuvien mallien kanssa,
sillä hän halusi saada ku-
vattujen persoonia esiin
myös kuvien esittelyteks-
teissä.

–Se oli niin mielenkiin-
toinen projekti, että tein si-
tä kotonakin vapaa-ajal-
la. Osin kyllä siksikin, et-
tä muuten en olisi ehtinyt
töissä tehdä mitään muuta,
Anni kertoilee.

Aikoinaan Sepänmäessä

asunut 24-vuotias Anni
Purovuo valmistuu pian
Lahden muotoiluinstituu-
tin pakkaus- ja brändimuo-
toilun linjalta.

– Pakkausmuotoilu on
hurjan mielenkiintoista ja
innostavaa. Minua kiin-
nostaa erityisesti mahdol-
lisuus tehdä pakkauksiin
tavallisuudesta poikkea-
via muotoja ja pohtia pak-
kauksen toimivuutta. Sil-

ti visuaalisen brändin luo-
minen on ehkä sitä omin-
ta alaani, kertoo Fazerille
viuhkamaisen Geisha-rasi-
an luonnostellut opiskelija.

Lahden oppilaitos on
Skandinavian ainoa pak-
kausmuotoilun oppilaitos.
Linja kestää neljä vuotta.

–Teen parhaillaan opin-
näytetyötä ja minulla opis-
kelu venyi viiteen vuoteen,
kun välillä oli pakko tehdä
enemmän töitä.

Vaikka Anni uskookin,
että alalla riittää töitä ja
mahdollisuuksia, aikoo
hän seuraavaksi hakea koi-
rahierontakouluun.

Teija Loponen

Anni Purovuo suunnitteli
Kaunis minä -näyttelyn
Malmitalon parvella on ystävänpäivään asti Kaunis minä –valokuvanäyttely, jonka visuaalisen
ilmeen loi pakkaus- ja brändisuunnittelua opiskeleva Anni Purovuo.

Anni Purovuo suunnitteli Kaunis Minä -näyttelyn kaikki esitteet ja kutsut sekä valmisti kuvat kehystetyiksi tauluiksi.

TOMMY KOPONEN

K Työurakka oli
melkoinen,

mutta
mieluisa.



Koillis-Helsingin Lähitieto 11.2.2015 17

Jakomäki on uutena osa-
alueenaOperaatio Pulssis-
sa, joka on Helsingin kau-
pungin ja järjestöjen yhtei-
nen toimintamalli Malmin,
Pukinmäen, Tapanilan ja nyt
siis myös Jakomäen alu-
eella.
Pulssi organisoi maksu-

tonta harrastustoimintaa
12–18 -vuotiaille. Nuoret
ovat itse ideoineet ja suun-
nitelleet haluamaansa toi-
mintaa Pulssin järjestämis-
sä tapahtumissa jamyös
vaikuttaneet sen toteutuk-
seen lähialueellansa. Viime
syksynä alueen nuoret ker-
toivat harrastustoiveitaan
Pulssin ideaseiniin, joita oli
kouluissa, nuorisotalois-
sa ja kirjastoissa. Ideaseinät
tuottivat 608 ideaa, jja nii-
den pohjalta nuoret suun-
nittelivat toimintaa eteen-
päin kouluissa järjestetyissä
suunnittelutapaamisissa.

Talvilomalla Pulssin
kautta toteutuuMalmitalos-
sa Leffailta, jota ovat olleet
tekemässä viisi nuorta Ylä-
Malmin peruskoulusta sekä

Rhymes and Flows. Se on
nuorten räppäreiden tapah-
tuma, jota järjestävät jo tois-
ta kertaa NewGeneration
MCS –yhtyeen jäsenet.
Kevään aikana alueen

nuoret ovat mukana järjes-
tämässä peliturnauksia se-
kä erilaisia tanssi- ja leffan-
tekokursseja eri Pulssin toi-
mijoiden kanssa.
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Porttikahvilassa ja kirp-
putorilla on lauantaina
14.2. ystävänpäivätapah-
tuma. Kello 10–14 välillä
kahvipannu on kuumana ja
vohveliraudoilla paistetaan
sydämenmuotoisia vohve-
leita, joiden päälle saa ker-
mavaahtoa ja hilloa. Tarjoi-
lu on ystävänpäivän kunni-

aksi maksutonta.
Kirpputorin puolelta voi

löytää jotain vaikkapa ter-
vehdykseksi ystävälle. Kel-
lo 12 on ohjelmassa runo- ja
musiikkimatinea, jossa hei-
kinlaaksolainen runonikka-
ri Ulla Welin lausuu teks-
tejään ystävyydestä ja rak-
kaudesta ja kanttori Kaisu

Runoja, sirkusta
ja vanhoja koululauluja
Pukinmäessä
Pukinmäen seurakuntapiiri järjestää
laskiaisviikonlopun kunniaksi monta mukavaa
talvista tapahtumaa, joihin kaikkiin on vapaa
pääsy.

Ulla Welin lausuu tekstejään ystävyydestä ja
rakkaudesta 14.2. Porttikahvilassa.

KAISU RAUHAMAA

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 ajan-
kohtaisista asioista. Kahvi- ja
teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.
Miesten turinatupa
Uusi kerho - miesten ”turi-
natupa” ma klo 11–13.
Nuorisotalon yläker-
rassa, Huokotie 3.

MALMI
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa
pe ja Traktorissa ma
klo 9.30–11.30
Syystien palvelukeskus
Ukkojumppa ma klo 11.15–
12, pingistä ti klo 14.15,
ompelua ke klo 9.
Helsingin taidemuseo
kylässä: Videopotpuri
Kolmen videoteoksen projisoin-
nissa nähdään Maria Dunckerin
Oksat, Santtu Koivun Lentäjiä
ja Maria Ångermanin Silent
pleasure. Avoinna ma–pe
9–20 ja la 9–16. Vapaa pääsy.

Malmitalo, pe 16.1. – to 19.2.
Vappu Johansson &
Metta Savolainen
Metalligrafiikkaa ja akvarel-
leja. Yhteisnäyttelyn yhdis-
tävä 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.
Mika Ganszaugen ja Pekka
Ylipaavalniemen valokuva-
näyttely. Avoinna arkisin ma–
pe 9–20 ja la 9–16. Vapaa
pääsy. Malmitalo, 3.2.–28.2.
Animesarja: Barefoot Gen
Päähenkilönä on nuori
poika, Gen, joka joutuu kär-
simään paljon sodanaikai-
sen Japanin tapahtumista.
Hadashi no Gen, 1983, 84
min. Puhutaan japania, teksti-
tys englanniksi. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 12.2. klo 18.
Olli O. & Mighty Shitty
Nyt kuullaan hieman uuden-
laista näkökulmaa rock- ja
rootsmusiikin soittamiseen.
Ontronen vetää huulihar-
punsoitollaan bändiä, kita-
risti Tuomas Laajoki panos-
taa soundiin ja tulkintaan
sekä rumpali Olli Estola ja
basisti Rauli Suuronen luo-
vat pohjan rytmiselle kokonai-
suudelle. Kesto 1 h 30 min,
ei väliaikaa. Liput 20/15e,
Malmitalo, to 12.2. klo 19.
Mikael Gabriel
Räppärin musiikissa yhdisty-
vät huippuenergiset bilebii-
sit ja repivän avoimet ja surul-
liset balladit. Liput alle 18v
ja opiskelijat 5e, muut 10e.
Malmitalo, pe 13.2. klo 19.
Talvilomaelokuvia
koululaisille Malmitalossa
Kaikkiin elokuviin vapaa
pääsy. Ti 17.2. klo 11 Näin

koulutat lohikäärmeesi, 2D.
Klo 13 Näin koulutat lohi-
käärmeesi 2, 3D. Klo 15
Maleficent – Pahatar. Klo 17
Satavuotias, joka karkasi ikku-
nasta ja katosi. Ke klo 11
Onneli ja Anneli. Klo 13 Risto
Räppääjä ja Liukas Lennart.
Rhymes And Flows –
nuorten tapahtuma
Lavalla nähdään paljon nuo-
ria, mutta kuitenkin jo kokeneita
räppäreitä mm. Mansesteri,
New Generation MCS,
MikeOne, Mmiro Crew, TBR,
CB Nation ja Karhuryhmä.
Kesto 2,5 h, ei väliaikaa
Ikäsuositus 12+, tapahtuma
on päihteetön.Vapaa pääsy.
Yht. New Generation MCS ja
Operaatio Pulssi. Malmitalo,
to 19.2. klo 18–20.30.
Gabriel tule takaisin
Esitykset Malmin
Työväentalolla, Takaniitynkuja
9. To 12.2. klo 19, su 15.2.
klo 13. Liput 15/8e. Lippuvar.
hilkka.e.kinnunen@gmail.com.
Atk-ohjausta senioreille
To klo 11.15–14, Syystien
palvelukeskus, Takaniitynkuja
3. Ilman ajanvarausta apua
esim. netissä liikkumiseen,
sähköpostin ja verkkopan-
kin käyttämiseen ym. Voi
tuoda mukaan oman läppä-
rin. Opastus maksutonta elä-
keläisille ja työttömille pal-
velukeskuskorttia vastaan.
Nukketeatteri Rojupöhö
Kierrätyskeskuksen
Luontokoulu Polku nukkete-
attereineen vierailee Malmin
kirjastossa. Rojupöhö tar-
joilee vinkkejä tavarapal-
joudesta selviämiseen.
Esitys sopii 5–8 -vuotiaille.
13.2. klo 9.30 ja 10.30.
Vauvojen loruhetki
Leppoisaa loruttelua ja

Erkki Pohjanheimo saat-
taa olla useille tuttu nimi tele-
visiosta tuottajana, ohjaajana
ja jopa euroviisujen juontaja-
na, muttamonikomuistaa hä-
nen laulu-uraansa 60-luvulta?
Torstaina avautuumahdolli-

suus täydentää suomalaisen
kevyenmusiikin historiatie-
toja, kun Erkki Pohjanheimo
kertoo radiossa elämäntari-
naansa laulajana.
Tammikuussa 73 vuot-

ta täyttänyt Pohjanheimo on
asunut Multialla, Turussa ja
Tampereella. Nykyisin hän
asuu Ruotutorpassa, Ala-Mal-
milla, tai kutenmonet sano-
vat: Pukinmäessä.
Hänen isänsä kaatui sodan

aikana lentäjänä, ja äiti me-
ni uusiin naimisiin näytteli-
jä Leevi Kuuranteen (silloin
Lindström) kanssa.
Kuuranne kiinnitettiin Tu-

run kaupunginteatteriin vuon-
na 1946, ja perhemuutti Tur-

kuun. Sieltä tuli muutto Tam-
pereelle 1955, ja Pohjanhei-
mo aloitti laulu-uransa Eino
Vuoren tanssiyhtyeessä.
Vuonna 1960 koti löytyi Hel-
singistä. Pohjanheimo tuli toi-
seksi iskelmälaulun SM-ki-
sassa Kulttuuritalolla. Siitä al-
koi levytysura.
Myöhemmin JormaWe-

neskoski teki hänestä orkes-
terinsa solistin, ja 1960-luvun
puolivälissä Pohjanheimolla
oli jo oma tanssiorkesteri.
Erkki Pohjanheimon suu-

rimmat hitit ovat Kutsukaa
tri Casey, Limbo Rock, Lapin
taikarummut ja Kaunein aa-
muisin. Hienoihin ikivihreisiin
kuuluvat esimerkiksiNiin pal-
jon kuuluu rakkauteen ja Yö
katseessasi eliCharade.
Radiossa Pohjanheimo ker-

too Liisa-Hellevi Rantasen
jututtamana hauskoja jamie-
lenkiintoisia tarinoita levytys-
tuokioistaan ja vähän eurovii-

suistakin. Vuorossa on ohjel-
man toinen osa, ensimmäi-
nen kuultiin viime torstaina.

Pirjo Pihlajamaa

Ruotutorpan iskelmätähti radiossa
ERKKI POHJANHEIMON ARKISTO

Rauhamaa vastaa runo-
jen tunnelmiin kanteleen
ja pianon sävelillä. Port-
tikahvila ja kirpputori on
osa Malmin seurakunnan
vapaaehtoistoimintaa, ja
se sijaitsee Pukinmäessä
osoitteessa Säterinportti 1.

Laskiaissunnuntaina
15.2. Säveltäjänpuiston ja
leikkipuisto Unikon tie-
noilla vietetään kello
10–13 koko perheen laski-
aistapahtumaa, josta vas-
taavat Pukinmäen eri jär-
jestöt ja seurat. Ulkona voi
laskea mäkeä tai lähteä
koiravaljakon kyytiin,
sisällä seurakuntakodilla
Marttojen kahviosta voi
ostaa lämmintä mehua,
kahvia ja laskiaispullia.
Kello 11 ja 12 seurakunta-
kodilla esiintyvät Pukin-
mäen sirkuskoulun nuoret
taiteilijat. Sirkusesityksiä
pääsee seuraamaan mak-
suttomalla pääsylipulla,
joita on saatavilla sekä seu-
rakuntakodilta että alueel-
la liikkuvilta seurakunnan
työntekijöiltä.

Laskiaissunnuntai-iltana
kaikkia lauluhaluisia kut-
sutaan Koulun laulutun-
nilla –yhteislauluiltaan, jo-
ka alkaa seurakuntakodil-
la kello 18. Illan vieraana
on koulu- ja maakuntalau-
luihin perehtynyt professo-
ri Reijo Pajamo. Hän ker-
too vanhojen talviaiheisten
koululaulujen taustoista, ja
Kaisu Rauhamaan säestyk-
sellä päästään laulamaan
yhdessä jänöjussin mäen-
laskusta sekä pikkuisen
oravanpojan hyppelyis-
tä puusta puuhun, muis-
torikkaita kouluvirsiäkään
unohtamatta. Pukinmä-
en seurakuntakodin osoite
on Säterinportti 3, sisään-
käynti sijaitsee Madetojan-
polun puolella.

Kaisu Rauhamaa

”Iskelmätähtiä ja
tähti-iskelmiä”

to 11.2. klo 13. Helsingin
Lähiradio - 100,3 MHz.

Nuoruuden kuva Erkki
Pohjanheimosta vuodelta
1964.

Nuoret ideoivat tekemistä itselleen

OPERAATIO PULSSI

Nuoret ovat ideoineet muun muassa erilaisia
tanssikursseja ja saattavat itsekin toimia niiden
vetäjinä.



leikkimistä vauvojen kanssa.
Ota mukaan pehmoinen
alusta ja kevyt huivi. Sopii
noin 3–12 kk ikäisille vaa-
veille. Malmin kirjasto, 20.2.,
6.3., 20.3. klo 10.30

PIHLAJAMÄKI
Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä ke
klo 10–12 ja to leikkipuisto
Salpausselässä klo 10–12.
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset

Kerho kokoontuu 16.2. klo
10.30, Pihlajamäen nuo-
risotalolla, Moreenitie 2.
Hernekeittoa ja laskiaispul-
lakahvia. Viihdyttämään saa-
puu Stadin Viikarit. Lisäksi
Liisa Heinon Vaatemyynti.

PUISTOLA
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita
Puistolan kirjastolla vertais-
tukihenkisesti tietoteknisissä
ongelmissa joka ke klo 10–12.
Lisät. ja ajanvaraukset kir-
jastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Helmut Grzemban maalauksia
Akvarellimaalauksia esillä
Puistolan ja Tapulikaupungin
kirjastoissa 10.2.–20.3.

PUKINMÄKI
MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa ti klo
18–19. Rento keskuste-
luryhmä, jossa voit harjoi-
tella suomen kielen puhu-
mista. Kielitaitosi ei tarvitse
olla sujuva, mutta on hyvä,
jos osaat suomea jo hiukan.

Tietotekniikkaopastuksia
Pukinmäen kirjastossa ke klo
14–15 ja 15–16. Ajanvar.
09 310 85072 tai kirjas-
tossa. Aina parittoman viikon
ke klo 10–12 Enter ry:n Tule
ja kysy-opastus, johon ei tar-
vitse ilmoittautua ennakkoon.
Novellikoukku
Pukinmäen kirjastossa
ke 11.2., 11.3. ja 8.4. klo
18–19.30. Tule mukaan
oman neuletyösi kanssa,
neulo langoista hyvän-
tekeväisyyskohteisiin tai
istahda ihan vain kuuntele-
maan ääneen luettuja novel-
leja. Tarjolla kahvia ja teetä!
Miekka –näyttely
Autenttisia jäljennök-
siä historiallisista miekoista.

Puukkoseppämestari JT
Pälikön upeita käsin taottuja
miekkoja, jotka ovat synty-
neet perusteellisen tutkimus-
työn ja monivuotisen koke-
muksen 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. grilli-
makkaraa. Paikkavar. Merja
050 330 8191 tai Annika
046 579 6674 (klo 15 jäl-
keen) Paikat maksuttomia.
Valokuvanäyttely Andeilta
ja Galapagokselta
Opetusneuvos Martti
Tammiston luonto- ja
eläinkuvia Andeilta ja
Galapagokselta. Pukinmäen
kirjastossa 2.2.–28.2.
Laskiaistapahtuma
Säveltäjänpuistossa ja srk-
kodissa 15.2. klo 10–13.
Sirkusesityksiä, vetokoira-
ajelua, sadalle ensimmäi-
selle ilmainen kyyti. Tarjolla
kahvia, teetä ja laskiaispul-
lia sekä paistettua makka-
raa. Järj. Pukinmäki-Seura
ry, Pukinmäen Taidetalo,
Pukinmäen Martat ja
Lionsclub Helsinki Pohjoinen
sekä Partiolippukunta
Helsingin Erä-Leijonat.

Ystävärannekepaja
Pukinmäen kirjastossa la 14.2.
Klo 13–14 solmitaan perus-
raitaa. Voit tehdä ystävänran-
nekkeen tai halutessasi vaikka
avaimenperän! Klo 14–15
opetellaan erilaisia solmimis-
tekniikoita ja tehdään koristeel-
lisempia kuvioita. Paja sopii niin
aikuisille kuin yli 10v. lapsille.

SILTAMÄKI
Siltamäen Nuorisoseura ry
Pop up -ravintola 15.2. klo
12–14, ellei ruoka lopu sitä
ennen. Keittolounas + jälkiruo-
kakiisseli 5e tai laskiaispulla-
kahvit 2e. Kiertotähdenpolku
2. Lisät. ja pöytävar. Siltamäen

Nuorisoseura ry, www.silta-
maennuorisoseura.fi, sinikka.
putkonen@siltamaennuo-
risoseura.fi. Löydät mei-
dät myös FaceBookista.
Siltamäen marttojen
pop-up ravintola
su 15.2. klo 16–18 Siltamäen
srk-kodilla, Jousimiehentie
5. Tarjolla hernekeitto 5e ja
kahvi+laskiaispulla 3e.

SUUTARILA
Pastellitöiyä ja akvarelleja
Suutarilan kirjaston ikkuna-
galleriassa on esillä Riitta
Halttunen-Sommardahlin
pastellitöitä ja akvarelleja
”Talven valoa” 15.2. asti.

TAPANILA
MLL: n iltaperhekahvila
Leikkipuisto Kurranummessa
torstaisin 17–19.
Tarjolla mukavaa seu-
raa ja pientä purtavaa.
Tapanilan Eäkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Ti-kerhon kokoontumi-
set klo 11.30–13.30. To klo
11–14 tuolijumppaa, tasapai-
non kehittämistä, sisä-boc-
cia ja pelikahvila Tapanilan
Työväentalolla Sompiontie 4.
Mammat & muksut
treffipaikka pe vaunuineen
klo 10–13, Päivöläntie 15.
Lauluyhtye Annicats
esiintyy pe 13.2.
PuutarhaJuhlassa, Päivöläntie
15, klo 18–20. Jenni
Vartiaisesta Ultra Brahan.
Peli-ilta nuorille
Aloita talviloma pelien mer-
keissä ja tule kirjastoon pelai-
lemaan erilaisia konsoli- ja
lautapelejä! Tarjolla myös
pientä purtavaa. Ei ikära-
jaa! Tapanilan kirjastossa
pe 13.2. klo 16.30–18.
Tapanilan Työväen Näyttämö
Agatha Christien Hiirenloukku,
Tapanilan Työväentalolla,
Sompiontie 4. Liput 8/14e.
Lippu var. 0600 399 499,

ennakkoon ostettuna:
www.netticket.fi/hiiren-
loukku Esitykset: la 14.2., su
15.2., la 21.2. , su 22.2.

TAPANINVAINIO
MLL:n perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuis-
tossa kaikille avoin perhe-
kahvila ma klo 10–11.30.
Tarjoilu 1,5e/perhe.

TAPULIKAUPUNKI
Perhekahvila
Puistolan MLL:n
perhekahvila kokoontuu ti
klo 10–12 Tapulin leik-
kipuistossa osoit-
teessa Moisiontie 18.
Lähiöliikunnan kuntolen-
tis 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.lempiai-
nen@hel.fi p
09 310 87512
tai Lea Ojanne
041 504 2279.

Enter ry
opastaa senioreita

Tapulikaupungin kirjas-
tolla tietoteknisissä ongel-

missa kerran viikossa ti klo
12–14. Opastukset alka-
vat ti 3.2. ja jatkuvat ti 26.5.
asti. Listät. ja ajanvar. kir-
jastolta p. 310 85075.
Kielikahvila
Haluatko oppia puhu-
maan paremmin suomea?
Kielikahvilassa voit harjoi-
tella suomen kieltä ja
tutustua erilaisiin ihmi-
siin. Tapulikaupungin kirjas-
tossa 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 muka-
vaa seuraa ja pientä purtavaa.

VIIKKI
Leikistä syntynyt – Laura
Hynnisen maalauksia
Harpisti Laura Hynnisen maa-
laukset 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.
Venyttelyä viidakossa
Gardenian tropiikkiin on koottu
omatoiminen polku, jossa
voit ohjeiden mukaan veny-
tellä ja vanutella kipeytyneitä
lihaksia. Viidakkoon pää-
set venyttelemään puutar-
han sisäänpääsymaksun hin-
nalla. 14.–22.2. Koetilantie 1.
Tablet-tietokoneet ja
älypuhelimet -opastus
Viikin kirjastossa to
12.3. klo 13–15.
Viikin Seniorikerho
Helmikuun kk-tapaaminen
ke 18.2. klo 13 asukastalo
Kaaressa, Tilanhoitajankaari
9. Matkailuvinkkejä, Esko
Honkanen/MatkaMieli. Kuvia
ja muistelmia Portugalin
Sintrasta, Mirja Hildén ja Raili
Mörsky. Vapaaehtoinen kahvi-
raha 2 e. Tule kuuntelemaan!
Laskiaisrieha
Su 15.2. klo 11–14 Viikin

18 Menot

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
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso
Puh. (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

HYVINVOINTI

KOKOUKSET

MALMINSEUDUN YRITYSYHDISTYS ry:n

VUOSIKOKOUS 25.2.2015 klo 17.00
Paikka: Liiketalousopisto Helmi,

Latokartanontie 12
Asiat : Sääntömääräiset asiat ja

Julkistetaan vuoden 2015 YRITTÄJÄ
Kahvitarjoilu

Hallitus TERVETULOA!

Hoitava jalkaterapia!

Yksilölliset Orthopodo
-tukipohjalliset

!

Akupunktio!

Lymfaterapia!

Hieronta!

(09) 3511100
www.askelma.fi

Jalkaterapiapalvelut

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Hieronta, lymfaterapia ja
akupunktio on tarkoitettu
koko keholle.
Meiltä myös hyvän olon lahjakortit jouluksi!

Uutta:
nettiajanvaraus!

!

!

T

Latokartanon torilla ja kirkossa.
Jo perinteeksi tullut tapahtuma
alkaa perhemessulla kirkossa
klo 10 ja jatkuu toritapahtu-
mana. Mm. poniratsastusta ja

koiravaljakko pientä maksua
vastaan, Puistolan VPK, askar-
telua ja lypsyrasti. Jos lunta
riittää, oma pulkka mukaan!
Tapahtumaan vapaa pääsy.

Ajanvaraukset
p. 09 3741 340
Malminraitti 4–6,
00700 Helsinki

jalkaterapiatalus.fi

Jalkaterapia
Talus

Mikael Gabriel
Räppäri Mikael Gabriel esiintyy
Malmilla yleisön pyynnöstä.
Huippuenergisiä bilebiisejä ja surullisia balladeja luvassa
perjantaina 13.2. kello 19 Malmitalolla. Liput 5/10 e.
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Tapulik
tolla tietot

missa kerran

Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

menovinkkejä.
Palsta on yhdistysten ja seurojenkäyttöön.Etusijalla ovat maksuttomattapahtumat. Toimitus voi muokata sekälyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettääviimeistään torstaina klo 15 mennessä,jotta ne ehtivät seuraavan keskiviikon

lehteen.
OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.fi

UNIVERSAL MUSIC
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HAMMASLÄÄKÄRIT

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

25 vuotta

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

SUUHYGIENISTIT
Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi puh. 3507050

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

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

Koillis-Helsingin
Lähitieto

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä

Pukinmäessä.
0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

PALVELUJA TARJOTAAN

Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki

Puh. (09) 2519 5650
www.talohallinta.fi

Inhimillistä
isännöintiä

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

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

TALVI 2014–15

WI31KW22

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi

Tervetuloa
tarkastukseen
omavastuuhintaan
15€!

Helsinki

Puh. 09 345 3350

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

-myös jalka- ja kasvohoidot
-myös kotikäyntejä

Os. Graniittie 1 C (katutaso) Pihlajamäki (ostaria vastapäätä)
Puh. 09-3879878

Pihlajamäen Fysioterapia-hieronta-akupunktio
-osteopatia

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi
3858 375

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi
Ark. 9-18,

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

Permis+ leikkaus
+sävy+fööni

Värjäys+leikkaus
+fööni

85€

75€

Hiukset,
tuo ihana
tekosyy
itsensä
hemmotteluun!eeluun!

Pienikin
ilmoitus
huomataan!

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

Hiihtolomat lähestyy,
suksi ajoissa kampaajalle,

loihditaan pipon alle pirteämpi ilme!
Aurinkoisia pakkaspäiviä toivoo

Sanna, Elina, Nelli, Tanja, Sini ja Alex

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
puh. 0400 600 660
info@rengaskeskus.com
Palvelemme:ma–pe7–17.00

Autojenhuolto ja korjaus
Öljynvaihtoaikaavaraamatta

Renkaat ja vanteet
Vetokoukut, Tuulilasit

Defa- ja Calix-asennukset
...ja paljonmuuta autollesi

www.rengaskeskus.com

Puh. 044 351 5030
www.lvi-tukiainen.fi

lassi.tukiainen@lvi-tukiainen.fi
Maasälväntie 14 A 23

00710 Helsinki

Putkiliike
Pihlajamäessä

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

0176!/2++2)47 '$
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<@ ("=&#% &"''

Kampaamo Kris-Mar
Malminraitti 12

Puh. 3855554
Ark. 9–17, lauantait 8–14, muina aikoina sop.muk.

Värjäys, leikkaus, föönays lyhyet alk. 85€
Permis paketti alk. 90€

TEBOIL MALMI
Laulurastaantie 2, Hki 78. Ark. 6–21, la 7–21, su 8–21

Puh. 09-385 5297
Huoltopalvelut, öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja

rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

Soita
ilmainen
mittaus

•Rullaverhot
•Pystylamellit
•Sälekaihtimet

•Puusäle- •
kaihtimet

•Peililiukuovet

Ylä-Malmin tori 3,
00700 Helsinki

Puh. 09-385 2393
Fax 09-351 1693

www.torikaihdin.fi
info@torikaihdin.fi

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

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama (suuhygienistit)

Oppilastyöt -40%
11.2.-1.4.2015.

Toisen vuoden opiskelija
Hair Studio Niina

Päivöläntie 21, 00730 Helsinki
Puh.09 386 2381

hairstudioniina@gmail.com
www.hairstudioniina.fi

Koillis-Helsingin
Lähitieto

Ilmoitus-
varaukset
myyntipäällikkö
Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@
lahitieto.fi

Kiinteistönvälitystä
Tehokasta, rehtiä ja luotettavaa palvelua
asuntokaupan alusta loppuun realistinen
hinta-arvio, tarjous välityspalkkiosta.

Timo Leppänen p. 045 133 1703
timoleppanen@24housing.com



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!Soita Heti. 09-3463090 / 045-6565658

ABONEABONE
Lounas pizza 5€ Katso tarjoukset! www.pizzeriaabone.fi

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus Kiinnostaako

yritysesittely?
soita
050 595 3233




