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konesauma-

katot

Asennustakuu 5 vuotta
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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

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

PUISTOLA PIENTALOTONTIT

Kaksi tasaista pientalotonttia:
Osa1: 695m², ro139m², hp. 165.000€
Osa2: 695m², ro139m², hp. 165.000€
Asuntojen lukumäärää ei rajattu.
Kiitäjäntie 17

PUISTOLA OKT

Tähän kotiin voit muuttaa ilman
remonttihuolia! 1-tasossa 3-4 h,
k, saunaos, n. 102 m². Lämmin
autotalli 18 m². Maalämpö.
Kadunvarsitontti 607 m².
Hp. 385.000 €

VIIKINRANTA OK-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. 257.000 € Kalastajanpolku 7

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 hakeminenonnistuu
nopeasti jamyönnettyä luottoa voi
käyttää heti. Voit käyttää samaa tiliä
seuraavallakin käynnilläsi.
Lasku lähetetään sinulle ostoa
seuraavassa kuussa, jolloin valitset
sinulle sopivimmanmaksuajanuseista
joustavista vaihtoehdoista.

Huollot ja korjaukset
kaikkiinmerkkeihin!
Huollot Korjaukset Asennukset

Juniorit
kokkaavat
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Eija Häkkinen
LKV

0500 704 618

Päivöläntie 20, 00730 Helsinki
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Talvi jää taakse

Kalevala on opus, jonka kaikki tuntevat
ainakin nimeltä. Lähes jokainen suo-
malainen muistaa, että tuo Suomen
kansalliseepos on Elias Lönnrotin kir-

joittama. Ensimmäinen versio siitä valmistui jo
vuonna 1835, helmikuun 28. päivä. Tuona päi-
vänä Lönnrot allekirjoitti ja päiväsi Vanhan
Kalevalan. Laajennettu painos ilmestyi Uuden
Kalevalan nimellä 1949, mutta ensimmäisestä
versiosta on otettu päivämäärä, jona vietetään
Kalevalan päivää. Tulevana lauantaina koittava
Kalevalan päivä on myös suomalaisen kulttuu-
rin päivä.
Vaikka kaikki eivät Kalevalaa olisikaan luke-
neet, on sieltä noussut lauseita, joita yhä käyte-
tään. Vaka vanha Väinämöinen, tietäjä iänikui-
nen, joka lauloi Joukahaisen suohon on monille
lapsillekin tuttu juttu. Suomen kansalliseepok-
sen tarinoita tehdään tutuksi jo päiväkoti-ikäi-
sille, joskaan kaikki Kalevalan tarinat eivät ihan
pienille sovi, eivätkä avautuisikaan.

Viime viikolla vietetty laskiaistiistai oli monille
kelien suhteen pettymys. Pulkkamäet olivat
pikemminkin jäämäkiä ja aika märkiä sellaisia.
Alkuviikosta saattoi vielä luistella, mutta loppu-
viikosta useimmat luistinradat olivat jo isoja
lammikoita. Talviliikuntakausi taisi tänä talvena
jäädä varsin lyhyeksi. Nyt povataan jo varhaista
kevättä. Päivä päivältä jäiset kulkuväylät alka-
vat sulaa ja jalankulkijoiden pito paranee. Huo-

not ulkoilukelit saavat ihmiset siirtymään sisäla-
jeihin. Koululaisten talvilomaviikolla monet
tosissaan urheilevat lapset ja nuoret osallistuivat
erilaisiin kisoihin. Niin myös Tapanilan Erän
nuoret joukkuevoimistelijat, jotka vierailivat
Tartossa kilpailemassa. Mitaleja ei vielä tullut,
mutta arvokasta kisakokemusta sitäkin enem-
män.

Maaliskuulle siirryttäessä eduskuntavaalien
läheneminen näkyy yhä kiihtyvässä määrin kai-
kissa tiedotusvälineissä. Meillä Lähitiedossa esi-
tellään nyt joka viikko Lähipolitiikkaa -palstalla
täkäläisiä ehdokkaita. Samalla käynnistyy vaali-
karanteeni, joka tarkoittaa, että ehdokkaiden
tiedotteita, yleisönosastotekstejä tai kannanot-
toja ei lehdessä julkaista kuin maksullisina
ilmoituksina. Lähipolitiikkaa –palsta antaa tasa-
puolisesti jokaiselle ehdokkaalle vuorollaan
tilaa kertoa ajamistaan asioista. Toivotaan, että
jokaiselle löytyisi sopiva paikallinen ehdokas
äänestettäväksi.

Lähitiedossa esitellään
nyt joka viikko täkäläisiä
ehdokkaita.

Gabriel,
tule takaisin

Suurmenestys!

Liput ovelta, tai varmista paikkasi etukäteen:
hilkka.e.kinnunen@gmail.com tai puh. 040 738 2843.

Liput 15€/8€/Veikkaus kortilla 2€ alennus normaalilipusta.
Etukäteen varattujen lippujen lunastus viim. 1/2 tuntia ennen

esityksen alkua. Tervetuloa teatteriin!

Esitykset Malmin Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9, 00780 Helsinki

Seuraavat esitykset:

to 26.2. klo 19

su 1.3. klo 13

to 5.3. klo 19

su 8.3. klo 13

to 12.3. klo 19

su 15.3. klo 13

to 19.3. klo 19

su 22.3. klo 13

to 26.3. klo 19

su 29.3. klo 13 k
u
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Malmin Työväen Näyttämöllä

Neste Oil
Metsälä
Avoinna 24h
Asesepänkuja 2,
00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428

Neste Oil K-market
Malmi
Avoinna arkisin 6-24 ja La-Su 8-24
Pihlajamäentie 37,
00700 Helsinki
Puh. (09) 387 2377

BestRent.fi

Kun aurinko paistaa, anna autosi loistaa!
nopeat ja hellävaraiset pesukatumme odottavat sinua!

!

TALVINEN TEHOPESU
Halutessasi kuumavahalla

19,90€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 22.3.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (norm. 27,90€)

!
LOISTOPESU
(Paras pesumme)

24,90€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
22.3.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (norm. 34,90€)

!

PEHMOHARJAPESU
vahalla tai alustapesulla

15€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 22.3.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (20,90€)

NESTE MALMI JA NESTE METSÄLÄ MYÖS
FACEBOOKISSA, KÄY TYKKÄÄMÄSSÄ SIVUISTAMME
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Puistola-Seura kokee rakentamisvimman suuruudenhulluksi. Sivu 8

Tapaninkylän melueste-
suunnitelmia Kirkonkyläntielle
ja Tapaninvainiontielle esitellään
tänään 25.2. kello 17-19 Malmin
työväentalon toisessa kerrok-
sessa kokoustilassa.
Paikalla on asiantuntijoita kau-

pungilta ja Destiasta vastaa-
massa asukkaiden kysymyksiin.
Suunnitelmaluonnoksiin voi

tutustua myös netissä raken-
nusviraston sivuilla. Palautet-
ta suunnitelmaluonnoksista voi
antaa 27.2. mennessä.
Meluesteiden rakentaminen

alkaa aikaisintaan syksyllä 2015.
TL

Melueste-
suunnitelma
esillä

–Pih-
laja-
mäen
meluai-
dat
Kehä I:n

varrella ovat vanhanaikai-
set, liian matalat, kunnol-
taan huonot, eivätkä ne täy-
tä EU:n, eivätkä kansallisten
viranomaisten vaatimuksia,
todetaan Pihlajamäki-seu-

ran tammikuussa Liikenne-
virastolle lähettämässä kir-
jeessä.

Seura vaatikin yhden
maan vilkkaimmin liiken-
nöidyn kadun eli Kehä I:n
meluaitojen modernisointia
pikaisesti nykysäännöksiä
vastaavaksi.

–Saimme sieltä vastauk-
sen, että seuraava melu-
kartoitus tehdään vuon-

Pihlajamäessä vaaditaan
parannuksia meluaitaan
Pihlajamäessä
kehätien varrella
asuvat kärsivät
liikennemelusta,
jota liian matalat
ja riittämättömät
meluaidat
eivät kykene
hillitsemään.

Kehä I:n aiheuttama
liikennemelu ulottuu
Pihlajamäessä ja sen
lähialueilla kauas.
Vanhoista meluaidoista ei
suurta hyötyä ole.

TIEHALLINTO/RAMBOLL FINLAND OY VUODELTA 2008

”P

na 2017 ja toimintasuunni-
telma 2018. Niissä otetaan
huomioon aiemmin tehdyt
suunnitelmat ja tarvittaessa
tarkennetaan niitä. Liiken-
nevirastosta myös sanottiin,
että EU ei pakota ainakaan
vielä toteuttamaan viiden
vuoden välein tehtävää me-
lukartoitusta, joka kuiten-
kin pitää tehdä, harmittelee
Pihlajamäki-seuran puheen-
johtaja Ulla Artte.

Melusaaste on kuitenkin
niin suuri häiriötekijä Pih-
lajamäessä, että Artte aikoo
vielä olla yhteydessä Liiken-
nevirastoon.

– Kehä I:n melusaasteet
ovat Pihlajamäen kohdal-
la tutkimusten mukaan erit-
täin korkealla tasolla häiri-
ten asukkaiden elämää ja
muodostaen myös terveys-
riskin. Melusaasteen lisäksi
asukkaita häiritsevät liiken-
teen päästöt. Aiomme teh-
dä voitavamme, jotta asial-
le tapahtuisi jotain, pihlaja-
mäkeläisten edunvalvoja to-
teaa.

Teija Loponen

TEIJA LOPONEN

Seura vaatii
yhden maan
vilkkaimmin
liikennöidyn

kadun eli
Kehä I:n

meluaitojen
modernisointia

Malmin sairaalan ja terveysaseman välissä oleva
bussi poistuu normaalibussien käytöstä lokakuussa
2016.
HSL olisi halunnut jatkaa pysäkin käyttöä, mut-

ta Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus
päätti, ettei vuokrasopimusta kannata jatkaa, koska
pysäkki on liian ahtaassa paikassa, eikä sitä voi leven-
tää.
Tällä hetkellä pysäkki on linjan 78 päätepysäkki. Si-

tä käyttävätmyös sairaala-alueelle ajavat pikkubussit.
Ne saavat käyttää pysäkkiä myös jatkossa, koska ne
eivät tuki väyläämuulta liikenteeltä.

PP

Sairaalan pysäkki
poistuu syksyllä 2016

Pysäkki löytyy sairaala-alueen opastaulusta sinisellä merkityn terveysaseman oi-
keasta alakulmasta.

PIRJO PIHLAJAMAA

Malmi
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Pihlajamäki
Yhden vuoden huilinut Pihlajamäki goesBlues palaa vä-
livuoden jälkeen Kiillepuistoon.
Vapaaehtoisten kaupunkilaisten voimin ja kaupungin tu-

kemana järjestettävän festivaalin ohjelma ei petä tälläkään
kertaa.
Mukana menossa ovat Melrose, Frank Zappa Memo-

rial PancakeBreakfast feat. Honey B&Kuloniemi,Robbie
Hill ja Frim Fram feat.Seppo Luusalo.
Tapahtuma pidetään kesäkuun 6. päivä.

PP

Blues tulee taas

Malmi
Prisman edestä varastettiin koira viime viikon maanan-
taina. Seuraavana päivänä koira oli nähty Hakunilassa
päihtyneen naisen kanssa.
Myöhemmin ilmeni, että keski-ikäinen nainen oli varas-

tanut koiran humalapäissään, mutta ei muistanut tapahtu-
neesta paljoakaan.
Hän oli toimittanut koiran löytöeläintaloon pidettyään si-

tä yön yli luonaan.
PP

Koira vietiin ja tuotiin

Malmi
Useiden nuorten ja aikuisten muodostama lauma sot-
ki ja syljeskeli Ylä-Malmin torilla viime viikon maanantai-
na kello 22 aikaan.
Poliisi sai ilmoituksen torilla riekkuvasta laumasta, ja tuli

paikalle ajatuksenaan pistää sottaajat siivoamaan jälken-
sä.
Ostoskeskuksen kaksi vartijaa tulivat kertomaan poliisil-

le, että näkivät valvontakamerasta, kuinka vuonna -95 syn-
tynyt miehen alku repi irti opastaulua.
Agressiivisesti käyttäytynyt repijä vietiin poliisiautoon,

jossa hän alkoi potkia autoa niin, että virkavalta pisti ka-
verin kahleisiin ja kuskasi hänet putkan pahnoille Töölöön.
Nuorenmiehen tekosia tutkitaan nyt lievänä vahingonte-

kona ja haitantekona virkamiehelle.
PP

Nuoriso riekkui torilla

Jakomäestä on tehty
kehittämissuunnitelmia, jot-
ka löytyvät yleiskaava-
aineiston liiteraportista
”Mahdollisuuksien Malmi.
Keskusta, lentokenttä,
Pukinmäki ja Jakomäki”.

Jakomäki on raportin mu-
kaan tällä hetkellä rauhal-
linen, alueellisen identiteet-
tinsä löytänyt kaupungin-

osa, joka on saanut nyky-
muotonsa 1960-luvulla.

Alue tehtiin vauhdilla ai-
kakautensa ihanteiden mu-
kaan sarjatuotetuista ele-
menteistä seitsemän tuhan-
nen asukkaan kotipaikak-
si. Nyt asukkaita on noin
5700.

Alueen ongelmaksi yleis-
kaavasuunnittelijat katsovat
Lahdenväylän ja Porvoon-
väylän luomat esteet Helsin-
gin suuntaan. Vastaavaksi
esteeksi Vantaan suuntaan
on katsottu Vantaan rajalla
oleva metsävyöhyke ja
Huokotien risteysjärjestelyt.

Sen takia Jakomäki ei tun-
nu liittyvän kumpaankaan
kaupunkiin, vaikka sen etui-
na ovat niin Malmin, Tik-
kurilan kuin Helsinki-Van-
taan lentokentän läheisyys.

Alueen korjausten ja
uudistamisen yhteydessä
voisi tonttien maankäyttöä
tehostaa täydennysrakenta-

malla. Suunnittelijoiden
mukaan sama koskee Jako-
mäen rakennuskantaa yli-
päätään, valtaosa 60- ja
70-lukujen asuntokannasta
onkin jo remontoitu joiltain
osin. Jakomäen tasakatot
nähdään paikkana, jossa
voisi kokeilla kattoviljelyä.

Jakomäen alueella toimii
toista sataa pientä yritys-
tä ja toiminimeä. Yhteen-
sä alueella on noin 500 työ-
paikkaa.

Jakomäen liikuntapuisto
ja leikkipuisto nähdään ko-
ko kaupunginosaa yhtenäis-
tävänä tekijänä, joka on tär-
keä kaikenikäisille ajanviet-
topaikka.

Tärkeäksi nähdään myös
Jakomäen hiekkakuopat ja
niiden kunnostaminen se-
kä alueen läpi menevä kevy-
en liikenteen pääreitti, Jako-
mäenpolku.

Jakomäen läpi voisi
suunnittelijoiden mukaan
ajaa tulevaisuudessa Helsin-

gin keskustan ja Vantaan
Tikkurilan yhdistävä raitio-
tielinja, joka olisi suotuisa
asia myös Vaaralan kau-
punginosalle. Jakomäestä ja
eritoten Huokotiestä voisi
tulla luonteva portti Helsin-
gistä Itä-Vantaalle, maalaa-
vat suunnittelijat.

Malmin lentokentän alu-
een halki esitetään pika-
raitiotieyhteyttä, Helsingin
keskustan suunnasta tule-
vaa, niin sanottua Lahden-
väylän runkolinjaa. Se voi-
si suunnittelijoiden mielestä
kulkea esimerkiksi väliä Ka-
lasatama-Pihlajamäki-Mal-
min lentokenttä–Jakomäki
ja yhdistyä Vantaan puolelle
Jokeri 3 -linjaukseen.

Pirjo Pihlajamaa

Kattoviljelyä
ja raitiotieliikennettä
Yleiskaavan
luonnoksessa
Jakomäki ja Alppikylä
on haluttu liittää
paremmin kiinni
Malmin seutuun
ja myös Vantaalle.
Yleiskaavaluonnoksen
kylkeen tehdyn
raportin mukaan
Jakomäki on tähän
asti koettu omana
saarekkeenaan
Malmin lentokentän
takana.

perjantaina on
viimeinen tilaisuus

jättää oma mielipide
Helsingin yleiskaavan

luonnoksesta Helsingin
kaupungin Kirjaamoon.

Jakomäestä tehdyn piirroskartan mukaan alueelta löytyy
edelleen paikkoja, joita voisi rakentaa tulevaisuudessa.

Pääkaupungin kaikkien
asukasyhdistysten kattojär-
jestö Helsingin kaupungin-
osayhdistykset ry eli Helka pi-
ti yleiskaavaseminaarin viime
viikonmaanantaina. Helka
järjesti yleiskaavaseminaarin
viidennen kerran.
–Joka seminaarissa on ol-

lut jotakin edustusta koillises-
takinmukana, kertoo toimin-
nanjohtajaPirjo Tulikukka
Helkasta.
Tällä kertaa Koillis-Helsin-

gistämukaan olivat ilmoittau-
tuneet Puistolan, Jakomäen

ja Tapanilan edustajat. Kaik-
kiaan paikalla oli yli 40 osal-
listujaa noin 25 kaupungin-
osayhdistyksestä.
–Seminaari meni hyvin. Tar-

koituksena oli jatkotyöstää
pienryhmissä kaupungin eri
alueiden näkemyksiä yleis-
kaavan suhteen, verkottaa
alueiden toimijoita sekämyös
pyrkiä löytämään pohjaa ja
näkemyksiämahdollisia yh-
teisiä yleiskaavakannanottoja
varten, hän listaa.
Toiminnanjohtaja ei koko-

naisuutta koordinoidessaan

ehtinyt paneutua ryhmien
tuotantoon syvällisesti, mut-
tamonia huomioita hän ehti
silti tehdä.
–Ainakin kaupungin vi-

herverkoston nakertaminen
yleiskaavassa puhutti osal-
listujia. Useat pitävät Helsin-
gin väkiluvun kasvuennustet-
ta ylimitoitettuna. Kaupunki-
bulevardit puhuttivat myös.
Osallistujat eivät olleet täysin
tyytyväisiä siihen, miten kau-
punkisuunnitteluvirasto oli
osallistumisprosessinsa jär-
jestänyt.

Ryhmät keskustelivat omi-
en alueidensa eri teemoista.
–Ja kuten aina, osa ihmi-

sistä näkee tietyn asian on-
gelmana ja osa näkee saman
asianmahdollisuutena.
Aiheesta on tulossa uutinen

http://kaupunginosat.net/
ruohonkarjet/ -sivustolle.
Kannustimme tässä vai-

heessa ainoastaan edelleen
alueelliseen yhteistyöhön
mielipiteiden kokoamiseksi
ja niiden toimittamiseksi kau-
punkisuunnitteluvirastoon.

Pirjo Pihlajamaa

Väestön kasvuennuste ja viherverkoston
rakentamispaineet puhuttivat

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO, YLEISKAAVATOIMISTO

Suuntimotien portaiden uusiminen alkoi marraskuun
lopulla 2014. Lukijamuistelee, että silloin työmaataulu ker-
toi työn valmistuvat joulukuussa 2014.
Vuosi ehti vaihtua ja kuukausi vaihtua toiseen. Päivien

edetessä ovat ohikulkijat katselleet alati paikallaan pysyt-
televää työmaata kyltteineen.
Viime viikolla lukija ilahtui huomatessaan, että jollekin oli

tullut parempaa tietoa ja aikataulua oli täsmennetty.
Uuden aikataulun tarkempi tutkailu nostatti kuitenkin

uusia murheita kaupungin taloudesta huolissaan olevas-
sa lukijassa.
–Huolissani olen paitsi kustannuksista ja viivästymises-

tä, myös pressujen kestävyydestä!
PP

Riittääkö raha,
kestääkö pressu?

Puistola

Työmaan aikataulukyltti kertoo, että rappujen
korjaaminen ei ole äkkinäisen hommaa.
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Avoinna:
ark. 9-18
la 9-15

TERVETULOA LAUANTAINÄYTTELYYN
LAUANTAINA 28.2.2015
DELTA AUTO HELSINKI Herttoniemi, Mekaanikonkatu 8

RE/MAX EXTRA KODIT
LISÄTIEDOT: PETRI HIETALA, MYYNTIJOHTAJA
PUH: 0400-519920 PETRI.HIETALA@REMAX.FI

Tervetuloa Delta Auto Herttoniemen ja RE/MAX kiinteistönvälityksen
yhteiseen koko perheen tapahtumaan.

Lauantaina sinulla on oiva tilaisuus tutustua Kian laajaan mallistoon
ja käydä koeajamassa ajankohtaiset uutuusmallit. Tapahtumassa
mukana on myös RE/MAXin asiantuntijoita, joiden kanssa sinulla on
hyvä mahdollisuus keskustella myös kiinteistönvälitykseen liittyvissä
asioissa.

Lämpimästi tervetuloa!

Maria Veitola x 4

Face à Face
439 € Dolce & Gabbana

199 €

Ray Ban
149 €

Pierre Cardin
143 €

SINUSTA ON MONEKSI.

KAHDET LASIT YHDEN HINNALLA!
OSTA SILMÄLASIT,
SAAT AURINKOLASIT
VAHVUUKSILLA
KAUPAN PÄÄLLE.

Yksiteholinssit alk. 25 €/pari, moniteholinssit alk. 180 €/pari, hionta alk. 60 €. Aurinkolasit kampanjamallistosta. Ei yhdistettävissä
muihin tarjouksiin. Kampanja on voimassa 19.4.2015 asti. Soita ja varaa aika näöntutkimukseen tai tule käymään. Näöntarkastusvaraukset

optikolle myös synsam.fi Optikko Synsam, Esimerkkikatu 000, 00000 Helsinki, puh. 010 237 XXXX, ma-pe X-XX, la X-XX

www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2. kerros, Puh. 09-345 4292 tai 0500 515 707,

ark. 10–18, la 10–14

OSTA SILMÄLASIT,
SAAT AURINKOLASIT
VAHVUUKSILLA
KAUPAN PÄÄLLE.
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Sophia Leppä
(vas.) on
23-vuotias
matematiikan
opiskelija
Latokartanosta.
Hän on
eduskuntavaalien
ensikertalainen,
joka pitää omaa
menestystään
tärkeämpänä
muutosta
demokraatti-
sempaan ja paremmin voivaan
yhteiskuntaan.

Sophia toimii Etelä-Suomen Vasemmisto-
nuorten varapuheenjohtajana, istuu Helsingin
Vasemmistoliiton piirihallituksessa sekä HYY:n
Sitoutumattoman Vasemmiston edustajistoryh-
mässä.

Hänen vaalipäällikkönään toimii toinen va-
semmistonuorten aktiivi Jasu Setälä ja tukiryh-
mään kuuluu tusinan verran korvaamattomia
henkilöitä. Poliittisissa järjestöissä toimimisesta
on tullut Sophialle kahden viime vuoden aikana
harrastus, joka vie pääosan ajasta. Stressin lievi-
tykseksi hän aika ajoin joogaa ja juoksee.

Arvio kokonaisvaalibudjetista on pari tuhatta
euroa, josta Vasemmistonuorten tukiosuus on
500 euroa ja Malmin seudun työväenyhdistyk-
sen kustannus vaaliesitteisiin miltei yhtä paljon.

Sophia pitää eniten vaalipaneeleista ja kirjoit-
tamisesta ja kokee nuorena ehdokkaana somen
hyvin äänestäjäkuntaa tavoittavana mediana.
Hän haluaisi tuoda politiikan norsunluutorneis-
ta meillekin enemmän latinalaisen Amerikan
poliittista kulttuuria, jossa kaikki ihmiset ovat
poliittisia toimijoita.

Sophianmielestä tämä yhteiskunta on meidän
yhteinen, joten meidän kaikkien tulisi olla
oikeutettuja osallistumaan yhteisistä asioista
päättämiseen myös suoran demokratian kei-
noin. Eväät vaikuttamiseen tulisi saada jo kou-
lusta.

Leppä katsoo, että nuoret ovat tulevaisuuden
tekijöitä, joten ei pidä leikata tulevaisuudesta eli
nuorten hyvinvoinnista ja yhtäläisistä koulutus-
mahdollisuuksista. Työkyky ja ihmisarvoinen
elämä tulee turvata ja erityisesti mielenterveys-
palveluita ja kuntoutujien toimeentuloa täytyy
parantaa eikä leikata.

Puistolassa lapsuutensa viettänyt Sophia ei
ollut ennen vaaleja tunnettu eikä siksi ota pai-
neita äänitavoitteista. Ennen muuta hän haluaa
nostaa esille demokraattisten rakenteiden kehit-
tämisen, sillä muut toimijat tuovat politiikassa
niitä vähemmän esille. Kansalaisaloitetta tulisi
kehittää nykyisestään, jotta se olisi todella var-
teenotettava vaikuttamiskanava.

Samoin yhteiskuntatietoisuutta ja demokra-
tiakasvatusta tulisi lisätä kouluissa, jotta nuoret
pääsisivät mahdollisimman ajoissa aktiivisesti
osallisiksi yhteiskuntaan ja tuntisivat nykyistä
paremmin oikeutensa työelämässä.

Timo Huotinen

Koillis-Helsinki

Sophia Leppä
edistäisi suoraa
demokratiaa

Sophia Leppä (vas.)

Huoli bussilinjan 76A ja B
lopettamisesta ja korvaami-
sesta radan itäpuolella lin-
jalla 554 kasvaa.

Adressit.comissa on yli
300 nimeä vetoomuksessa,
jossa esitetään HSL:lle, että
nykyinen 76AB säilytettäi-
siin junaradan itäpuolella.

Vetoomuksen mukaan
seutulinjalla 554 tarvittai-
siin tuntuvia parannuksia
pysäkkeihin ja reittiin, en-
nen kuin sitä voitaisiin har-
kitakaan hyvän lähilinjan
vaihtoehtona.

76AB linjan länsipuolen
lopetus katsotaan mahdol-
liseksi, kun linja 74 alkai-
si ajaa Malmin aseman ja
Tapanilan välillä. 74 siir-
tyy suunnitelmassa ajamaan

Tapanilankaarelta suoraan
Tapulikaupunkiin päin ja
edelleen Heikinlaaksoon.

Muutos poistaa linjan ko-
konaan Fallkullan seudulta,
joka entisestään lisää asuin-
alueen liikenne-supistuksia.

74/74N linja on ollut itä-
puolelta myös lähin ja ainoa
bussiyhteys keskustaan/kes-
kustasta, joka suunnitelman
toteutuessa poistuisi koko-
naan.

76AB-linja Puistolasta
Fallkullan kautta Malmille
on adressin tekijöiden mu-
kaan ainoa radan itäpuol-
ta Malmin lähipalveluihin
kulkeva reitti, jota ehdotet-
tu linja 554 ei pysty korvaa-
maan.

PP

Bussista 76 AB syntyi adressi

Adressit.comissa toivotaan tämän kuvan kera, että
linjan 76 reitti radan itäpuolella saisi jatkaa.

Jakomäen melueste
tulee valtatielle numero 7
eli Porvoonväylän varteen.
Melueste sijoittuu alueelle,
johon on esitetty baanalin-
jaus kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan maaliskuussa
2013 hyväksymässä pyöräi-
lyn laatukäytävien eli baa-
nojen verkkosuunnitelmas-
sa.

Meluesteen toteuttaminen
ei poista mahdollisuutta ra-
kentaa baanaa myöhemmin,
mutta se saattaa vaikuttaa
baanan rakentamiskustan-
nuksiin. Silloin on tarkoitus

tutkia myös muita mahdolli-
sia reittivaihtoehtoja.

Suunnittelualueella on
voimassa asemakaava vuo-
delta 1986. Porvoonväylän
tiealue on asemakaavoitta-
matonta aluetta. Tiealueen
pohjoispuolella on asema-
kaavassa suojaviheralue
ennen asuinpientalokortte-
lia.

Tiesuunnitelmassa esite-
tyt ratkaisut ulottuvat Por-
voonväylän suojaviheralu-
eelle. Tiesuunnitelmien hy-
väksymiselle ei ole kaavalli-

sia esteitä.
Helsingin yleiskaava

2002:ssa alue on osoitettu
virkistysalueeksi ja pientalo-
valtaiseksi alueeksi. Tie-
suunnitelma on yleiskaavan
mukainen. Tiesuunnitelma
ei estä toteuttamasta tekeillä
olevan uuden yleiskaavan
toimintoja.

Sepänmäen kohdalla
melueste tulee Kehä I:n vie-
reen alueelle, jossa on voi-
massa vanhat asemakaavat
vuosilta 1964 ja 1972.
Meluvalli ulottuu molem-

mista päistään asemakaavo-
jen mukaisille puistoalueille.

Tämäkään tiesuunnitelma
ei hankaloita nyt luonnos-
vaiheessa olevia yleiskaava-
suunnitelmia, jos ne joskus
päätetään toteuttaa.

Kiinteistölautakunnalla
ei ole ollut kummastakaan
suunnitelmasta mitään huo-
mautettavaa.

Helsingin kaupunki on
suunnitellut molempia
hankkeita yhdessä Uuden-
maan ELY-keskuksen kans-
sa.

Pirjo Pihlajamaa

Jakomäen eteläosakin
saa meluesteen!

Jakomäki, Sepänmäki
Sekä Jakomäen eteläosaan että Malmin Sepänmäen viereen Kehä I:lle on tulossa melueste, joka
vähentää huomattavasti tieliikennemelun haittavaikutuksia.

Pitkällinen odotus on saamassa palkinnon. Heti puiden takana vasemmalla on pientaloalue, jonne takavuosina
muuttaneista asukkaista osa on ostanut perheelleen asunnon luottaen kaupungin lupaukseen, että Porvoonväy-
län melueste tulee.

PIRJO PIHLAJAMAA
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 26.2.–1.3.2015 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

w
w
w
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-c
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m
ar
ke

t.fi

1495
kg 599

kg 995
kg 159ps

895
kg
raj. 2 pkt /tal. 699

kg

Candy King
IRTOMAKEISET
raj. 2 kg /asiakas

Costa Rica
KAHVI 500 g
3,98/kg, myös tumma paahto, raj. 3 pkt /tal.

ERÄ Tuore
LOHIFILEE
vac.pakattu, Norja

KEITTOJUURES 200 g ja
VIHANNESEKOITUS 250 g
0,80-1,00/kg, raj. 2 erää /tal.

Kalamestarimme ruodoton
SAVULOHIFILEE

Pouttu suomalainen
POSSUN PINTAMAUSTETTU
UUNIFILEE n. 1,2 kg

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

Lihamestarimme
NAUDAN JAUHELIHA 15%
voim. to-la

ERÄ
APPELSIINI 3 kg
0,53/kg, Espanja, raj. 2 ps /tal.

Lihamestarimme luuton
NAUDAN KEITTOLIHA
voim. to-la

199pkt 599
kg

24
pack2184sis. pantit

3,60

-39-53% -33%

Hinta ilman K-Plussa-korttia
0,33-0,43 ps (1,65-1,72/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia
2,99 pkt (5,98/kg)

5
ps 1.-



8 Uutiset

–Keskustalla on selvä kanta Malmin lentokentän
suhteen – kenttä tulee säilyttää, sanoi Lehtomäki selko-
suomella.
Hänenmielestään tulisi hyödyntää eri kansalaisryhmi-

en tekemiä vaihtoehtoisia kaavaehdotuksia, joissa lento-
kenttätoiminta säilyisi ja joissa asuntorakentamiselle on
osoitettu alueita kentän ympäristössä.
Lehtomäki kertoi Keskustaväen käyneen tutustumas-

saMalmin kenttään ja sen toimintaan.
–Silloin tuli esiin muun muassa Rajavartioston heli-

kopteritoiminnan ongelmat. Heidän mahdollisen pois
siirtymisen suurin syy on riittävän huoltohallin puuttu-
minen. Alueen rakennuskiellosta johtuen sellaista ei ole
voitu tehdä.
Lehtomäki oudoksui erityisesti Vihreiden esittämiä nä-

kemyksiä tiiviistä rakentamisesta, jolloin varsinaiset vir-
kistys- ja ulkoilualueet sijaitsisivat matkojen päässä ko-
dista.
–Meistä on tärkeää, että asukkailla on kotinsa lähellä

paikkoja, joissa ulkoilla, eikä niihin tarvitse erikseenmat-
kustaa jollakin kulkuneuvolla, Lehtomäki sanoi.

Valtakunnan politiikkaakin sivuttiin omaishoitajien
palkkakysymysten, haja-asutusten jätevesikysymysten
ja Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelisuunnitelman ver-
ran.
Keskustelussa nousi esiin kentän rakentamiseen liitty-

viä ongelmia. Yleisesti on tiedossa savipohjasta aiheutu-
va rakennusten ja tielinjojen paalutustarve, uutena asia-
na arveltiin nyt kuntoon saatetun Longinojan pilaantumi-
nen pohjarakennustöiden yhteydessä puroon ajautuvi-
en osittain jopa saastuneidenkinmaa-ainesten johdosta.
Arveltiin koko Vantaanjoen pilaantuvan Longinojan haa-
ran jälkeen.
Paikalla olleet vaikuttivat tyytyväisiltä ennen kaikkea

Lehtomäen selvään kantaan Malmin lentokentän säilyt-
tämisen puolesta.
–Vaikka valtion ja Helsingin kaupungin välillä on len-

tokenttäalueeseen liittyviä sopimuksia jo tehty ja monta
asiaa jo päätetty, voidaan tulevana hallituskautena asioi-
ta ottaa mahdollisuuksien mukaan uudelleen esille. Tä-
mä tietysti riippuu paljon tulevasta hallituksesta ja halli-
tuspohjasta, Lehtomäki totesi.

Seppo Posti

Lehtomäki
Ystävänpäivänä
Puistolassa
Helsingin yleiskaava ja sen myötä Malmin
lentokentän hävittäminen on noussut
keskeiseksi puheenaiheeksi Puistolan kaduilla ja
toreilla. Niin myös Marttalassa, Paula Lehtomäen
vaalikiertueen avajaistilaisuudessa.

Paula Lehtomäki vieraili Marttalassa.

SEPPO POSTI

Viime lehden Tattarisuo
säilyy –jutusta oli yksi sana
livahtanut poismuuttaen sa-
malla koko lauseen. Yrittäjä
Esa Laine oli kysynyt päät-
täjiltä, miten 77 000 tuhan-
nen lentokentän rakentamis-
ta vastustavan ihmiset nimet
eivät merkitsemitään. Oleel-
linen vastustava –sana puut-
tui lauseesta.

Tärkeä
sana
puuttui

–Asukasmäärään kas-
vattaminen hillittömästi eli
250 000:lla vuoteen 2050
mennessä on suuruudenhul-
lua. Sille ei löydy asukkai-
den kannatusta. Mapitan
tutkimuksen mukaan kes-
kusta-alueiden ulkopuolella
asuvat eivät kannata asu-
tuksen merkittävää tiivistä-
mistä, antaa Puistola-Seura
palauletta yleiskaavasta.

Seuraa häiritsee, että laa-
ditun yleiskaavaluonnoksen
tekstiosassa on käytetty
runsaasti objektiiviseen sel-
vitykseen sopimattomia
kaupallisen mielikuvamark-
kinoinnin ilmaisuja, kuten
vetovoimainen ja tyylikäs.
Sama koskee luonnoksen
havainnekuvia aurinkoisine
vehreine maisemineen.

– Lentotoiminnan lo-
pettamisesta on tehty eräs
päätös, joka kuitenkin voi
muuttua. Siksi yleiskaavaa
ei tulisi vielä suunnitella yk-
sinomaan lentotoiminnan
lopettamisen varaan. Ken-
tän ympärillä olevat vihreät

alueet eivät ole joutomaita,
vaan Koillisen lähes aino-
at ulkoilu- ja luontoalueet.
Kenttäaluetta on topografi-
altaan tasaisena vaikea saa-
da kaupunkikuvaltaan hou-
kuttelevaksi ja maapohja
on entisenä suona huonos-
ti kantavaa ja rakentaminen
tulisi tästä syystä huomatta-
van kalliiksi sekä rakennus-
ten että alueen infrastruk-
tuurin osalta, seura toteaa.

–Koska lopettamispäätös
on ollut poliittinen, se voi-
daan muuttaa uudella po-
liittisella vaihtoehtopää-
töksellä. Siinä tapaukses-
sa suunnittelun jatkaminen
kentän lopettamisvaihtoeh-
don pohjalta olisi verovaro-
jen tuhlausta, Puistola-Seu-
rasta todetaan.

Jos kenttä rakennettaisiin,
olisi seuran mielestä pohjak-
si otettava Koillisen viher-
sormen elvyttäminen. Len-
tokentälle ei voi mahtua
vihersormea katkaisematta
houkuttelevia asuntoja kuin
alle 10 000 uudelle asuk-

kaalle. Silti liikenne- ja auto-
jen pysäköinti ongelmat oli-
sivat vaikeasti ratkaistavia.

–Mikäli lentotoiminta lo-
petettaisiin, tulisi lentokent-
tä säilyttää vihersormena.
Tällöin Tattarisuon metsä
ja läheiset viheralueet säi-
lyisivät. Kenttäalueelle oli-
si myös jätettävä edustava
osuus kiitoradoista ja avoi-
mista niityistä historiallise-
na muistomerkkinä liiken-
nekulttuurihistoriallisesti
arvokkaasta kohteesta, jota
ei ymmärretty aikanaan ar-
vostaa.

Erityisen kiinnostava ko-
konaisuus kenttäalueelle
saataisiin Puistolan alueen
suunnasta purkautuvista
Longinojan latvavesistöistä
sekä Tattarisuon lähteikkö-
alueelta purkautuvasta poh-
javedestä. Niistä saataisiin
yksitoikkoiselle alueelle vir-
kistävä puiston vesiaihe, jo-
hon voitaisiin tehdä myös
lampia.

–Rakentamisaluetta ei
saa ulottaa Suurmetsäntien

pohjoispuolelle tärkeään
metsäsaarekkeeseen. Lisäksi
Suurmetsäntien varressa on
kaupungin istuttama ja hoi-
tama jalojen lehtipuiden
arboretum. Aurinkomäentie
ja Maamiehenpolkupolku
muodostavat Helsingin
oloissa ainutlaatuisen idylli-
sen museotien, seura listaa.

Suurmetsäntien muutta-
minen kaupunkikaduksi sen
varteen rakennettavine ker-
rostaloineen tuntuu puisto-
lalaisista erittäin vilkkaan
läpiajoliikenteen takia epä-
realistiselta.

–Suuntimopuisto taas on
Puistolan ainut rakennettu
puisto. Sitä käyttävät pää-
osin lapset ja sinne on kau-
pungin toimesta raken-
nettu myös leikkilaitteita.
Luonnoksen mukaan näyt-
tää siltä, että puistoa ehdo-
tettaisiin kaavaluonnokses-
sa tiiviiseen kerrostaloasun-
tokäyttöön. Sitä ei voida hy-
väksyä, seura ilmoittaa.

Teija Loponen

Suuruudenhullua

Tattarisuota ympäröivät luontoalueet ovat myös puistolalaisille äärettömän tärkeitä. Tattarisuon lähteitä voitaisiin
ehkä hyödyntää vesielementeissä.

MAARET AHLSVED

Puistolasta kannanotto yleiskaavaan:

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 25.2. klo 19.00 Rukousilta ja kastejuhla:
Seurakunnan nuoret

Pe 27.2. klo 18.30–21.00 Koululaistenilta
La 28.2. klo 19.00 Nuortenilta
Su 1.3. klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus: Jari Päärni,

Oiva Alanenpää; tulkkaus englanniksi ja
venäjäksi. Musiikki: MM-kuoro

Su 1.3. klo 14.30 Latinokokous: Jari Päärni
Ti 3.3. klo 13.00 Päiväseurat: Ville Rossi.

Musiikki: Maranata

Murtovaras tunkeutui
osoitteessa Loisteputki 3 ra-
kennettavaan teollisuushalliin
viime sunnuntaipäivän aikana.
Voro oli hajottanut nosto-

oven pleksilasin kello 10–18
välisenä aikana.
Anastetusta omaisuudesta

ei ole tarkempaa tietoa.
PP

Varas
murtautui
työmaalle

Suutarila

Jos auto on kadonnut kadun varresta, kannattaa kurkis-
taa rakennusviraston nettisivulta Tattarisuolle siirrettyjen
ajoneuvojen listaa. Rakennusvirasto on siirtänyt kunnos-
sa- ja puhtaanapitoa haittaavia ja virheellisesti pysäköi-
tyjä autoja siirtokeskukseensa Tattarisuolle.
Ajoneuvot luovutetaan takaisin omistajilleen, kun siir-

to-, varastointi- ynnämuut kulut onmaksettu. Ellei autoja
lunasteta 60 vuorokauden aikana, ne siirtyvät kaupungin
omsitukseen. TL

Tattarisuon autot listalla
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VUOKRATAAN

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●

VUOKRATAAN
Liikehuone 27m2,
Malminraitti 12
050 329 9728

Marjut Franssila

Tavallinen kerhopäivä
muuttui juhlavaksi tilaisuu-
deksi orkesterin, kuoron ja
muiden kerholaisten esitys-
ten myötä. Laskiaisen kun-
niaksi kuultiin siihen liitty-
viä huutoja ja laskiaispullan
tarinaa.

Suklaasydän-orkesteri eli
Timo Nieminen, Heikki
Jäntti, Jorma Niemi, Jukka
Pihlajavesi ja Harri Airak-
sinen sekä solisti Iris Rau-
tio olivat paikalla Seniori-
kuoron johtajan kutsuma-
na. Aija Itse oli valitetta-
vasti sairaana, eikä päässyt
nauttimaan -50-60 –luku-
jen musiikista. Ei edes Pie-
nestä suklaasydämestä, jo-

ka hänen toivomuksestaan
esitettiin.

–Flunssa on kuin vanha
rakkaus, se pysyy ja pysyy,
nauratti Iris Rautio yleisöä
pahoitellen samalla ystävän-
sä sairastumista.

Iris Raution tunnelmoin-
tien välissä saatiin kuulla
orkesteriin kuuluvan Heikki
Jäntin mahtavia huuliharp-
pukappaleita. Nekin keräsi-
vät lähes satapäiseltä osallis-
tujajoukolta innostuneet
taputukset.

Kuoronjohtajan pois-
saolosta huolimatta astui
20-vuotista taivaltaan viet-
tävä sekakuoro esiin vetäen

alkuun Aijan heille muotoi-
leman räpin ja muutaman
muunkin kappaleen. Ja kun
juontajana toiminut Tuula
Lehtonen kertoi päivän jat-
kuvan hernekeiton ja tanssi-
en merkeissä, olivat kerho-
laiset riemuissaan.

Kerhossa yhdessä olemi-
nen ja tekeminen tuovat
viikkoihin mukavaa piris-
tystä ja syyn lähteä liikkeel-
le kotoa.

Teija Loponen

Tapanilan eläkeläisillä vauhdikas laskiaistiistai
Tapanilan Työväentalolla raikui musiikki
tiistaina, jolloin Seniorikuoron johtaja Aija
Särkijärvi oli järjestänyt väelle iloisen
yllätyksen, Suklaasydän-orkesterin konsertin.

Iris Rautio vei lauluillaan tunnelmasta toiseen.

Eläkeläisiltä sujuu räppikin, se koettiin kuoron esityksessä.

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
666#:B2A7.=7.AB<C-4<..-?#;"0-207
Seurakunta facebookissa:
666#@-)B+,,4#),0"0-207.AB<C-4<.?-

Me luokittelemme toisiamme ulkois-
ten seikkojen perusteella. Jeesus
katsoi vain sydämeen. Halveksittu
julkisyntinen oli hänelle rakkaampi
kuin omahyväinen fariseus.

Hiljaisuuden iltapäivä Tapulin
seurakuntakodilla 8.3. klo 16–19
PERUTTU.

HARTAUSKOULUTUS
VAPAAEHTOISILLE
La 21.3. klo 10-15 Malmin seurakunta-
talossa, Pekanraitti 16.
Koulutus antaa valmiuksia hartauden
pitämiseen aikuis- ja nuorisotyössä,
leireillä, erilaisissa piireissä ja laitoksis-
sa. Maksuton. Kahvitarjoilu, maksullinen
lounas. Ilm. 11.3. mennessä Laura-Elina
Koivistolle p. 050 570 4648, laura-elina.
4,797A?,1B92#;# /20,7??-<?<.B722B 2*:B?B-
tään lyhyt ennakkokysely.

KONSERTTEJA KIRKOISSA
Su 1.3. klo 18 Malmin kirkossa
Hanna Virtanen, urut. Vapaa pääsy.

Su 1.3. klo 18 Viikin kirkossa
Improvisaatiokonsertti, Janne Maarala,
piano. Vapaa pääsy.

Su 8.3. klo 18 Malmin kirkossa
Outi Aro-Heinilä, urut. Vapaa pääsy.

Su 8.3. klo 18 Viikin kirkossa
Marina Kostik, piano. Vapaa pääsy,
ohjelma 5e.

KRISTINUSKON JA ISLAMIN
YHTEISET JUURET
Malmin kirkossa to 5.3. klo 17.
Sekä kristinuskon että islamin alkujuuret
ovat juutalaisuudessa. Raamatussa ja
Koraanissa esiintyy monia samoja
henkilöitä. Aiheesta alustaa Helsingin
yliopiston arabian kielen ja islamin
tutkimuksen professori Jaakko
Hämeen-Anttila. Teetarjoilu.

PERHEIDEN
VIIKONLOPPULEIRIT
Leireille kutsutaan erityisesti leirin järjes-
tävän srk-piirin perheitä, mahdollisuuk-
sien mukaan myös muita. Leireillä on
monenlaista ohjelmaa ja yhdessäoloa:
laulamista, leikkimistä, ulkoilua, sauno-
mista, virkistäytymistä, hartautta.

Seuraava leiri on 18.–19.4. (järj. Viikin
srk-piiri). Tiedustelut: 09 2340 4429.

Syksyn leiri on 19.–20.9. (järj. Pihlaja-
mäen srk-piiri).Tied.: 09 2340 4427.

Leirien hinnat:
1 vrk (2-$A<' 5> ! "-74<7.B. & 8> ! "2-DA7%
perhe 45 € (2 aik. ja 1–3 lasta)

2 vrk (DB$A<' 53 ! "-74# & 8> ! "2-DA7%
perhe 55 € (2 aik. ja 1–3 lasta)

RETKI ATENEUMIN
SIBELIUS-KONSERTTIIN
La 28.2. klo 15.
Konsertissa kuullaan säveltäjämestarin
teoksia viululle, pianolle ja kanteleelle.
Konserttilipun hinta retkeläisille 15 e.
Konsertin jälkeen on mahdollisuus
yhteiseen kahvihetkeen Ateneumin
kahvilassa. Ilmoittaudu p. 09 2340 4494
?-7 4-7A<#C-<:-0--1B92#;#

LASTENVAATE- JA
LELUKIRPPIS
La 28.2. klo 10–13 Pihlajamäen kirkon
alakerrassa.
Tuotto Yhteisvastuulle. Vohvelikahvila.

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

Koillis-Helsingin
Lähitieto

TEIJA LOPONEN

K-SUPERMARKET
JAKOMÄKI

Jakomäentie 1
Ke 25.2.– Pe 27.2.
Klo 10–16.30

TUO ARVIOITAVAKSI, ILMAINEN ARVIOINTI!

Tervetuloa.
Juha Kilkkinen
puh. 050 5816 138

Ostamme
KULTAA ja HOPEAA

korut; myös rikkinäiset, mitalit, rahat, rahasarjat,
setelit, sotien kunniamerkit, Kalevala-korut sekä
antiikkiesineet.

Yhteistyössä:

AUREK
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Avoimet ovet Saga Helapuistossa to 26.2. klo 14-16

Tervetuloa tutustumaan upeisiin tiloihimme ja seniori-
asuntoihimme! Vietetään yhdessä avoimia ovia mukavan
ohjelman merkeissä. Päivän aikana on musiikkiesityksiä
sekä mahdollisuus tutustua Helapuiston taidenäyttelyyn.

Helatehtaankatu 1
00700 Helsinki
09 3541 5000
!!!)"'$'&'#%)(

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori
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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: la 28.2. klo 18.30
Erä III – TPS (liput 7/4 €)

Lisätietoja: eraliiga.fi ja tapanilanera.fi

Miesten liigaa: pe 27.2. klo 18.30
Erä – Koovee (liput 13/8 €)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

VS

SAVONLINNA

KIEKKO-VANTAA
SaPKo

Klo 18.30 TRIO Areena
Keskiviikkona 25.2.

1994!2014

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 17.30.
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 €

VS

KOUVOLA

KIEKKO-VANTAA
KooKoo

Klo 18.30 TRIO Areena
Perjantaina 27.2.

1994!2014

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 17.30.
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 €

Kotiottelu Josbaa vastaan
Vantaalla käynnistyi pelilli-

sesti nohevasti mutta tulok-
sellisesti mollivoittoisesti.
Tauolle marssittiin vieraiden
johtaessa 0–1.

Kopista löytyi seerumeja
epätarkkoihin maalilauka-
uksiin. Toinen erä oli Tuo-
mas Iiskola showta, saldo-
na oli hatullinen, 3 maalia.
Ja kun Eero Nuutinen sival-
si vielä nuoruuden innol-
la yhden kassin, niin toista
erätaukoa lähdettiin viettä-
mään Erän 4–2 johdossa.

Kolmas erä kysyi nitroja
ja kylmäpäisyyttä. Mosalai-
siin iski kipsi, joensuulaiset
tehtailivat peräkkäin neljä
maalia ja tilanne olikin 4–6

vierasjohto. Ja tällä pelillä
kun piti varmistaa paikka
playoff-peleihin. Kipsi suli,
Mikko Jolma pääsi kaven-
tamaan 5–6. Aikaa oli jäl-
jellä vajaat kolme minuut-
tia kun nuoruus ja kokemus
näyttivät voimansa, Nuuti-
nen pyyhkäisi riemukkaan
6–6 tasoituksen Lauri Ka-
pasen tykityksen paluupal-
losta.

Tasapelipinnakin olisi riit-
tänyt Erälle turvaamaan pu-
dotuspelipaikan. Edessä oli
jatkoaika. Yllätys, yllätys,
tehokone Tuomas Iiskola
päätti ottelun tinttaamalla
illan neljännen rysänsä peli-

kellon näyttäessä 62.11.
Erän runkosarjan sinän-

sä merkityksetön viimei-
nen peli on Vantaan Energia
Areenalla nyt perjantaina
klo 18.30 alkaen. Sparrari-
na on Erän edellä sarjatau-
lukossa oleva tamperelainen
Koovee.

–Tärkeintä meiltä olivat
nousu tappioasemasta, kak-
si pistettä, playoff-paikka ja
onnistuttiin tekemään maa-
leja, kun parissa aiemmassa
pelissä on ollut kuivempaa,
summasi Erän päävalmen-
taja Petteri Bergman nitro-
ottelun annin.

Heimo Laaksonen

Iiskolan pommitus
vei Erän pudotuspeleihin
Tapanilan Erä
pelaa tänäkin
keväänä Suomen
mestaruudesta!
Jossittelut playoff-
paikasta päättyivät
sunnuntain Josba-
ottelussa kierros
ennen runkosarjan
päätöstä.
Takuumiehenä oli
Tuomas Iiskola
pommittaen neljä
maalia Erän 7–6
jatkoaikavoitossa.

Maalin synty on iloinen asia. Eräläispelaajat hymyssä suin vasemmalta:
Tuure Ailio, Mikko Jolma, Tommi Aro, Jussi Kosola sekä ottelun pelaaja

Tuomas Iiskola,19. Tuomari pui leukaansa.

MIKKO HYVÄRINEN

Joukkue matkusti ensim-
mäisiin ulkomaan kisoihin-
sa torstaina ja jo samana
iltana tytöt pääsivät tutustu-
maan kisapaikkaan ”A Le
Coq”-Areenaan virallisissa
harjoituksissa.

Perjantaina aamupäivällä
oli itse kisasuorituksen vuo-
ro. Tytöt tekivät ehjän suo-
rituksen, eikä isoja virheitä
nähty. Kilpailukausi jatkuu
aina kesäkuun alun SM-ki-
soihin asti, joten esitys oli
kauden alku huomioiden
varsin hyvä.

–Tytöt olivat ennen suori-
tusta hieman tavanomaista
jännittyneempiä, mutta ma-
tolla nähtiin silti ilmaisulli-
nen ja yhdenaikainen suo-
ritus, kertoo joukkueen vas-
tuuvalmentaja Emmi Piip-
po.

Elite Alexan voimiste-
lijat olivatkin pettyneitä,
kun yhteispisteiksi kuulu-

tettiin 14.45. Vasta joukku-
een poistuttua kisapaikalta,
selvisi toimitsijoiden lasku-
virhe ja joukkueen oikeak-
si yhteispistemääräksi kor-
jattiin 15.45, joka koostuu
teknisistä (5.15), taiteellisis-
ta (2.75) ja suorituspisteistä
(7.55). Näihin pisteisiin niin
voimistelijat kuin valmenta-
jatkin olivat tyytyväisiä. Yh-
teispisteissä Elite Alexa si-
joittui yhdeksänneksi. Sar-
jan kaksoisvoitto meni Ve-
näjälle (Anabele ja Virginia)
ja pronssimitalit Viron GC
Janika Grisetelle.

8–10-vuotiaiden sarjassa
SC Vantaan Elite Electra si-
joittui niinikään yhdeksän-
neksi pistein 13.95, ollen
paras mukanaolleista suo-
malaisjoukkueista.

Junioreiden Challenge
Cupissa Suomea edusti
Tapanilan Erän ja SC Van-

taan yhteistyöjoukkue Elite.
Harmittavan sairastapauk-
sen vuoksi joukkue joutui
kisamatolle vain kuuden
voimistelijan voimin. Tytöt
tekivät silti ehjän suorituk-
sen saaden yhteispisteiksi
15.45. Tämä ei kuitenkaan
riittänyt paikkaan sunnun-
taina kisattavassa finaalissa,
sillä maakiintiön takia kus-
takin maasta loppukilpai-
luun voi päästä enintään
kaksi joukkuetta.

Eliten seuraava koitos on
jo viikon kuluttua Kisakal-
liossa pidettävä valintakil-

pailu, jonka perusteella vali-
taan Suomen edustajat maa-
liskuun lopussa Bulgariassa
kisattavaan Challenge Cup
II:een.

Elite Alexan seuraava
kilpailu on 14.3 Espoos-
sa kisattava kansainvälinen
OVO Cup, jonne myös Eli-
te osallistuu. Samassa kisas-
sa virallisen debyyttinsä te-
kee myös Tapanilan Erän
ja SC Vantaan uusin yhteis-
työjoukkue Elite Pre Juniors
kahdella kokoonpanollaan.

Lauri Järvinen

Elite Alexa kisasi Tartossa
Tapanilan Erän 10–12-vuotiaiden edustusjoukkue
Elite Alexa edusti Suomea joukkuevoimistelun
kansainvälisissä Miss Valentine-kilpailuissa Tartossa
Virossa viime viikonloppuna.

Elite Alexan tyttöjä jännitti ennen omaa vuoroa, mutta
esitys sujui silti hyvin.

Salibandyliiga miehet
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–Kännykät jätetään keit-
tiön ulkopuolelle ja ihan
ensimmäiseksi pestään
kädet, opastaa Anneli Rau-
tionmaa paikalle saapuvia
kokkikerholaisia.

Seuraavaksi laitetaan yl-
le essut ja hiusten suojaksi
kokinpäähineet. Tällä ker-
taa on listalla pizza ja pirte-
lö, joka tosin vaihtuikin he-
delmäsalaatiksi.

Joona, 5, tuumii, että nyt
hän osaisi tehdä makaroni-
laatikkoa kotonakin. Liha-
pullia ja perunamuusia nuo-
ri kokinalku haluaisi myös
oppia tekemään. Kurkkua
siivuttaessa osa paloista
pujahtaa suoraan suuhun,
mutta salaatinlehdet eivät
hänelle maistu. Jälkiruoista
suurinta herkkua on suklaa-
kakku.

–On tosi kiva päästä itse
tekemään, tuumi Joona ja
ilahtuu kuullessaan, että saa
levittää pizzan päälle vielä
toisenkin pussillisen juusto-
raastetta.

10-vuotias Elle oppisi mie-
lellään tekemään kevätkää-
ryleitä, mutta ne eivät nyt
kuulu listalle.

– Pizza on hyvää, mutta
tonnikalasta en oikein pidä.
Minä voin kuoria ja silputa

sipuleita ilman, että silmät
alkavat vuotaa, Elle kertoo.
Häntä vähän ihmetyttää se,
että on ainoa tyttö kokki-
kurssilla.

–Idea tästä kokkikerhos-
ta lähti täältä nuorisota-
lolta. Heiltä on kuulemma
kovasti toivottu kokkiker-
hoa ja he sitten kysyivät,
josko meiltä löytyisi siihen
innokkaita vetäjiä pien-
tä korvausta vastaan, ker-
too Pihlajamäki-Pihlajiston
Eläkeläisten puheenjohtaja
Marja-Liisa Suuronen.

Viiden kokki-iltapäivän
vetäjinä toimivat yhdistyk-
sen vapaaehtoiset eläkeläi-
set vuorotellen. Nuorisota-
lon ohjaajat hoitavat tarvit-

tavat ruoka-aineet valmiiksi
jääkaappiin.

– Ensimmäisellä kerral-
la tehtiin lihamakaronilaa-
tikkoa ja porkkanaraastet-
ta. Seuraavaksi oli vuorossa
siskonmakkarakeitto ja he-
delmäsalaatti. Ensi kerral-
la tehdään sitten todella ko-
vasti toivottuja lihapullia ja
perunamuusia. Perunoiden
keitto ei tätä ennen onnistu-
nut, kun hella oli rikki. Nyt
on upouusi hieno hella, kiit-
telee Suuronen.

Eläkeläisyhdistyksen kok-
kikerhoon ilmoittautui oitis
viisi poikaa ja yksi tyttö. Sen
enempää ei kerralla keitti-
öön mahdukaan kokkaajia.
Kokkikerho kokoontuu vii-
si kertaa ja siitä perittiin vi-
tosen kurssimaksu. Viidellä
eurolla saa siis viisi kertaa
opetella ruoanlaittoa ja syö-
dä aikaansaannokset. Ja hy-
vää oli!

Teija Loponen

TEIJA LOPONEN

Lapset ja eläkeläiset
kokkaavat yhdessä
Pihlajamäen nuorisotalon keittiössä käy
melkoinen tohina keskiviikkoisin. Silloin talon
nuorimpiin ja vanhimpiin käyttäjiin kuuluvat
kohtaavat kokkikerhon merkeissä.

Ruoka on valmista. Elle on kattanut pöydän ja Joona jakaa pizzaa Marja-Liisan
avustamana.Elle levittelee taikinaa Joonan voitelemalle pellille.

Netitön Tapanilasta tiedusteli
miten HSL:lle voi antaa palautet-
ta, jos ei ole nettiä.

Kaikesta HSL:n toimintaan liit-
tyvästä, suunnitelmat mukaan lu-
kien, voi antaa palautetta netin li-
säksi perinteisellä kortilla tai kir-
jeellä (HSL, PL 10, 00077 HSL)
tai HSL:n palvelupisteessä tai soit-
tamalla maksuttomaan numeroon
09 4766 4000.

HSL on saanut Koillis-Helsingin
linjastoluonnoksesta yli 1000 pa-
lautetta. Valtaosa palautteesta on
tullut netin välityksellä. Osa on
asukastilaisuuksissa paperilomak-
keille kirjoitettuja palautteita.

Joukkoliikennekartat soveltuvat
huonosti sanomalehteen painetta-
viksi, jo niiden mittakaavan vuok-
si. Asukastilaisuuksissa karttoihin
on voinut tutustua lähietäisyydel-
tä.

Sari Kotikangas
Tiedotuspäällikkö, HSL

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. Viestissä oltava
mukana lähettäjän yhteystiedot.

Myös netitön
tavoittaa HSL:n

Käydessäni Malmin kirjastossa
selasin samalla Malmin Kuvaleh-
teä 2014. Kirjoitus Malmin lento-
kentästä oli vanhan kertausta.
Mistä johtuu tämä vuosikymme-
niä kestänyt kentän toiminnan
lakkauttamista vaativa kirjoittelu?
Tämähän ei ole malmilaisten mie-
lipide. Kenttä halutaan säilyttää
nykyisessä käytössä.

Kirjoittaja vähättelee kentän toi-
mintaa tyyliin ”harrasteilmailua”.
Malmin kenttähän on Suomen toi-
seksi vilkkain kenttä. Alueella on
elinkeinotoimintoja, siis verotulo-
ja Helsingille.

Myös alueen luonto on Mal-
min ja lähialueiden ihmisille erit-
täin tärkeä. Ulkoilureitillä liikkuu
kaikenikäisiä- ja kuntoisia ihmi-
siä. Väite lentomelun terveyshai-
toista oli myös tuulesta temmat-
tu. Asia on päinvastoin, itse aina-

kin olen saanut sekä henkistä, että
ruumiillista hyvinvointia liikkues-
sani luontoreitillä. Sehän on myös
parasta aluetta lintubongareille.
Kirjoittajalla ei nähtävästi ole tie-
dossa se, miten suosittu alue on lii-
kunnan harrastajille.

Tämä ”joutilaalle suolle” aika-
naan rakennettu kenttä on osa
Suomen historiaa. Kulttuuri- ja
luontoarvot ovat korvaamatto-
mia.

Malmi-Seuran asennetta lento-
kenttää kohtaan ihmetellään. Mo-
ni on jättänyt hakematta seuran
jäsenyyttä juuri sen takia.

Malmin lentoasemaa, -kenttää
ja sen ympäröivää luontoa ei voi
korvata.

Puolustakaamme aluetta kaikin
keinoin!

Saija S. Malmi

Malmilaisten mielipide

Kiitos lahjoitusten, MPS le-
vitti ensin tiloihinsa värikkään
painimolskin sekä sen vie-
reen ja yhteyteen kuntosali-
kaluston. Painiseuraa Pallo-
seurasta ei kuitenkaan ole
tulossa, vaanmatto on avoin-
na seuran joukkueille kehon-
hallinta harjoituksia varten.
Aikuiset jumppaavat molskil-
la tiistai-iltaisin.
Kuntosaliosasto on avoin-

na seuran jäsenille aamu yh-
deksästä ilta seitsemään. Ju-
nioreiden vanhemmatkin voi-

vat käyttää kuntosalipalve-
lua 10 euron kuukausihintaa
vastaan.
– Aiemmin esimerkiksi

2003 syntyneet poikapelaa-
jamme kävivät kehonhallin-
nassa kaupungin keskustas-
sa. Nyt ollaan kotipesässä.
Unelmani on, että ensi kesä-
nä nähdään voltteja maali-
tuuletuksina, iloitsee MPS:n
toiminnanjohtaja Sami Kos-
kinen.

HL

MPS monipuolistuu

Molskin ja kuntosalin
kautta futiskentille
Malmin Palloseura on tehnyt uuden aluevaltauksen.
1000-jäsenisen palloiluseuran Lyhtytien toimiston
tiloissa on viime viikkoina harjoitettu kehonhallintaa
ja irvistelty kuntovälineiden kanssa.

MPS:n tyttöjoukkue näyttää mallia kehonhallinnan
harjoittelusta seuran omalla matolla.

SAMI KOSKINEN
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eoksena
on tällä ker-
taa Agat-
ha Chris-
tien Hiiren-
loukku. Tätä

rikosdraamaa on esitetty
Lontoossa vuodesta 1952.
Siitä huolimatta teatterit
pyytävät, etteivät kriitikot
ja näytelmän nähneet pal-
jastaisi juonta uusille katso-
jille. Tällaisen pyynnön sain
minäkin, kun lupasin kir-
joittaa esityksestä. Ymmär-
rän hyvin syyn pyyntöön.

Minun on oikeastaan
helppo noudattaa tätä oh-
jetta. Tuo juoni on nimittäin
niin nerokkaan
monipolvinen ja
-kerroksinen, ettei
sitä voi avata muu-
tamalla lauseella.
Se on kuin tietoko-
nepeli, jonka sään-
nöissä on käytetty
korkeampaa mate-
matiikkaa.

Itse rikos, kaksois-
murha ja sitä edel-
tänyt lasten laimin-
lyönti tuovat heti
mieleen tämän päi-
vän lööppilehtien ot-
sikot. Rikosten sel-
vittäminen ja siihen
liittyvä painostava

tunnelma vievät ajatukset
Pariisin pilalehti Charlie
Hebdonin terrori-iskuun ja
viime päivien Kööpenhami-
nan veritekoihin. Siinä mie-
lessä Hiirenloukku on yhä
ajankohtainen teos.

Agatha Christien nokke-
la juonenkuljetus tekee näy-
telmän jokaisesta henkilöstä
vuorollaan todennäköisen
syyllisen. Hetkittäin henki-
löt ovat näyttämöllä kuin
pelinappuloita, mutta seu-
raavassa hetkessä heihin il-
maantuu psykologista sy-
vyyttä. Agatha Christie on
ennen kaikkea tyylipuhdas
dekkaris-

ti, jännityksen mestari. Tär-
keintä on yllätyksellinen
dramatiikka.

TTN:n kokenut vakio-
ohjaaja Keijo Franck on teh-
nyt Hiirenloukusta juuri
näille näyttelijöille ja tähän
tilaan oivallisesti sopivan
esityksen. Tapahtumapaik-
ka on talven kourissa kär-
vistelevä täysihoitolahotelli,
jonne pääsee tapahtuma-
aikaan perille vain suksilla.
Hurjaa säätä osoitetaan
lumipyryefektillä joka ker-
ta, kun joku astuu ovesta
sisälle.

Näytelmän
alussa henki-
löistä annetaan
taustatietoja.
Ränsistynee-
seen kartanoon
perustettu täy-
sihoitola ottaa
hapuilevia ensi
askelia ja vas-
taanottaa en-
simmäisiä vie-
raita. Eletään
melkein maa-
laisidylliä.
Mutta sitten
alkaa tapah-
tua. Jännitys
nousee suo-
rastaan pii-
nalliseksi.

Hiiren-
loukus-
sa esiintyy
kahdeksan

näyttelijää, joilla on mel-
ko tasaveroisesti sanotta-
vaa. TTN:n tämän vuoden
esityksissä näyttämöllä käy
11 henkeä, kaikki taattua
TTN-tasoa.

Vuosien mittaan TNN on
esittänyt ansiokkaasti suu-
ren joukon teatterikirjalli-
suuden klassikoista. Tämä
esitys jatkaa tätä komeaa
sarjaa.

Hiirenloukun näytteli-
jät: Anu Tuomioja, Marii-
na Kortesmäki, Rasti Sal-
minen, Juha Halmela, Pir-
jo-Riitta Forsström, Arja
Tuomioja, Timo Blomfeldt,
Maarit Heininen, Pau-
la Koskelainen-Nordberg,
Matti Peltomäki ja Paa-
vo Vaittinen. Ohjaaja Keijo
Franck. AV-ajot Annie Aja-
lin, Tapio Jaakola. Hiiren-
loukku -julisteen on suun-
nitellut Iina Pärsinen, jonka
taidetta on esillä työväenta-
lossa.

Timo Uotila

Esitykset ovat ma-pe klo
19 ja la sekä su klo 15.

Seuraavat esitykset: to 26.2.,
pe 27.2., la 28.2., to 5.3.,

la 7.3., su 8.3., to 12.3., pe
13.3., la 14.3., su 15.3.,

to 19.3., pe 20.3., la 21.3.
Liput 8 ja 14 euroa, voi ostaa

ennakkoon netistä: www.
netticket.fi/hiirenloukku

Tapanilan teatteri tarjoaa
kansainvälistä jännitystä
Pääkaupunkiseudun väellä eikä vain koillishelsinkiläisillä on taas mahdollisuus
nauttia teatterin klassikosta yli 100-vuotiaalla Tapanilan Työväen Näyttämöllä
(TTN). Paikkana on Tapanilan työväentalo aivan Tapanilan rautatieaseman
kyljessä.

Tämä joukko valmisti Tapanilan Työväen Näyttämölle Agatha Christien Hiirenloukun. Takarivissä Love Records
–paidassa ohjaaja Keijo Franck.
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Hiirenloukun lavastus ja
puvustus vievät katsojat

oikealle aikakaudelle.
Kuvassa Mariina.

T

UHO PIETARINEN

Puistolan Leijonat järjestävät jälleenmaaliskuun ensim-
mäisenä sunnuntaina Koudan kentällä perinteikkään Leijo-
nariehan alueen lapsille ja lapsenmielisille.
Jos sään haltijat sallivat, on Helsingin Luistelijoiden mi-

norimuodostelmajoukkue taas esittämässä kauden ohjel-
maansa kello 12.
–Tutkailemme mahdollisuutta siihen, että he esittäisi-

vät koreografiansa ilman luistimia, jos jäätä ei ole. Samoin
sään salliessa on lasten luistelukilpailut – jos ei ole jäätä,
kilpailemme varaohjelmalla, kertoo LCHki Puistolan rieha-
vastaavaKaarlo Nieminen.
–Heppa-ajeluttaja onmyös paikalla jamahdollisesti mu-

kaan tulee myös varsa tai poni. VPK:n porukka esittelee
autoaan ja kentältä löytyvät myös kanttiini, makkaramyy-
jä, arpajaiset, vohveleita ja lapsille ongintaa, luettelee klu-
bin leijoniin kuuluvaAarne Vesamäkimuistuttaen, että lei-
jonat haluavat järjestää hauskan ulkoilupäivän ihan ko-
ko perheelle.

TL

Leijonarieha
Puistolassa

Eemeli pääsi ratsastamaan viime vuoden
Leijonariehassa.

RAUNO SÄRKIJÄRVI.

Leijonarieha
Puistolan Koudan kentällä

sunnuntaina 1.3., kello 11 alkaen.

Projektikuoro on ratkaisu heille, joita kiinnostaa kuo-
rossa laulaminen, mutta aika ei riitä pitkäaikaiseen, jatku-
vaan harrastukseen. Pukinmäessä kokeiltiin viime joulu-
kuussa projektikuoroa, jonka toimintakauteen kuului neljä
harjoituskertaa sekä esiintyminen jouluaaton hartaudessa.
Kokemukset joulukuorosta olivat hyviä, ja monet mukana
olleet sanoivat tulevansamukaan pääsiäiskuoroon.
Niinpämaaliskuussa alkaa uusi projektikuoro, johon toi-

votetaan tervetulleiksi kaikki laulamisesta kiinnostuneet,
mutta erityisesti ne, joita puhuttelevat juutalaisenmusiikin
kaihoisat melodiat jamukaansatempaavat rytmit.
–Kuoron ohjelmistona ovat israelilaiseen perinteeseen

pohjautuvat Shalhevetjah-messun laulut. Niitä kuullaan
Pukinmäen seurakuntakodilla kiirastorstai-iltana 2.4. se-
kä juutalaiseen pääsiäisateriaan johdattavassa messussa
perjantaina 10.4. , kertoo kanttoriKaisu Rauhamaa.
Uusi kuoro harjoittelee Pukinmäen seurakuntakodil-

la perjantaisin klo 18. Harjoituspäivät ovat 6.3., 13.3., 20.3.
ja 27.3. Mukaan voi mennä, vaikka ei pääsisi kaikkiin har-
joituksiin. Kuoroa johtaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa
kanttori Kaisu Rauhamaa, p. 09 2340 4494.

TL

Kuoro kutsuu
juutalaislaulujen pariin
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Professori Jaakko Hä-
meen-Anttila vieraileeMal-
min kirkolla järjestettäväs-
sä Kristinuskon ja islamin
yhteiset juuret -illassa ensi
torstaina.
Kristinusko ja islam näh-

dään usein vastakkain aset-
tuneena taisteluparina. Kui-
tenkin nämä kaksi maail-
massa laajimmalle levin-
nyttä uskontoa omaavat
yhteiset alkujuuret juutalai-
suudessa. Raamattu ja Ko-
raani kertovat monista sa-
moista henkilöistä. Kristit-
tyjen Jeesus onmerkittävä
profeettamyös islamin pe-
rinteessä ja hänestä kerro-
taan kunnioittavasti Koraa-
nissakin.
Helsingin yliopiston ara-

bian kielen ja islamin tutki-
muksen professori Jaakko
Hämeen-Anttila on Suomen
johtavia islamtutkijoita. Hän
tuntee niin Koraanin kuin
Raamatunkin ja on eri me-
dioissa paljon käytetty Lähi-
idän asiantuntija.

Jaakko Hämeen-Antti-
la on kirjoittanutmuunmu-
assaOtavan vuonna 2012
julkaiseman Islaminmiek-
ka – Idän ja lännen konflik-
tien historia –kirjan sekä jo
vuonna 2004 Islamin käsi-
kirjan. Näistämolemmis-
ta teoksista hänet onmyös
palkittu.
Hämeen-Anttila pitää illas-

sa alustuksen näitä uskon-
toja yhdistävistä tekijöistä.

TL

Mikä
yhdistää
kristinuskoa
ja islamia?

Jaakko Hämeen-Anttila kertoo Malmilla islamin ja
kristinuskon yhteyksistä.

Kristinuskon ja islamin
yhteiset juuret –ilta

Malmin kirkolla, Kunnantie
1, torstaina 5.3. klo 17.

Vapaa pääsy. Teetarjoilu.

OTAVA/JORMA MARSTIO 2014.

20 vuotta

Palkitun brittiläisen Aardman Studion uusi animaatio, joka on televisiosta
tutun Late Lampaan ensimmäinen oma valkokangaselokuva.

La 28.2. klo 14 ja ke 4.3. klo 18, alk. 5 €

-elokuva-ellllokkkkkkuuvvvaaa
Lammas
Late

2.

syntyssssMaailman

Lastenteatteriesityksessä sukelletaan
musiikin ja laulun avulla kalevalaisen
tarinan kiehtovaan maailmaan.
Lopuksi työpaja. Ikäsuositus 5-10v.
La 28.2. klo 15, alk. 5 €

Dokumenttielokuva Matti Pellonpään
elämästä ja työstä. Ohjaaja Janne Kuusi
on paikan päällä esittelemässä elokuvaa
ja vastaamassa yleisön kysymyksiin!
Kesto 75 min. To 5.3. klo 18, vapaa pääsy

Tällaista ei joka päivä pääse kokemaan!
Juhlakonserttiin on koottu huikea big
band, jonka kaikki puhallinsektiot koos-
tuvat saksofoneista. Esiintyjinä mm.
William Suvanne, Linda Fredriksson,
Jukka Perko, Jari Perkiömäki, Manuel
Dunkel, Jussi Kannaste ja Jouni Järvelä.
Ti 3.3. klo 19, alk. 10/8 €

Malmitalon valkokankaalla nähdään suora
lähetys Helsingin kaupunginorkesterin
konsertista. Helsingin kaupunginorkesteria
johtaa Osmo Vänskä ja solistina on pianisti
Behzod Abduraimov. Ohjelmassa on kolme
Sergei Prokofjevin teosta.
To 26.2. klo 18.30, vapaa pääsy

– suora konserttilähetys– usuororaa kkkokonsnsererttttttiil

HKO
l h tl

Screen

222222000000 vvvuuuoootttttttttttaaa
saksofoniseurafoniiiiisseeuuurrrraaaa

Suomen

Elokuva rakkaudesta, roboteista ja
bodaamisesta. Kesto 98 min, K12.
Pe 27.2. klo 18 ja la 28.2. klo 18, alk. 6€

kuva rakkaudesta roboteista ja

Lovemilla
Kino Helios:

Dokumenttielokuva Matti Pellonpään

Boheemi elää
Torstaielokuva:

Kino Heli
os:

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

JAKOMÄKI
Jakomäen Eläkeläiset
Ti 10.3. alk. klo 11. Esittely
kevään uusimmasta muo-
dista varttuneille, manne-
kiineina toimii yhdistyk-
sen omat mannekiinit.
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. Tule
turisemaan ja tutustumaan
Lähiötupaan. Nuorisotalon
yläkerrassa, Huokotie 3.

MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa pe
ja Traktorissa ma klo 9.30–
11.30 Perhekahvilaan osallis-
tuminen ilmaista, tarjoilu 1,5
e /perhe. Ei kahvilaa 19.2.
Korret Kekoon
Toimintapäivät parillisten viik-
kojen su klo 10–15, Malmin
nuorisotalo, Malminraitti 3.

Tule tutustumaan, teemme
yhdessä tuotteita myyjäisiin.
Lisät. 0400 447 022 tai www.
korretkekoon.nettisivu.org.
Syystien palvelukeskus
Ukkojumppa ma klo 11.15–
12, pingistä ti klo 14.15,
ompelua ke klo 9, bridge
ti klo 9.30–13.30.
ATK-ohjausta senioreille
Syystien palvelukeskuksessa
to klo 11.15–14.00, ilman
ajanvarausta. Järj. Enter ry.
Päivätanssit
Malmin Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia, buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Itämaista tanssia
rauhalliseen tahtiin Malmin
Nuorisotalolla, Malminraitti
3. Parillisten viikkojen sun-
nuntaisin klo 13 -14. Sopii
myös vasta-alkajille ja kun-
toliikunnaksi. Vetäjä: Riitta
Heleste p. 040 7207 262
Järj. Korret Kekoon ry p.
0400 447 022 (vapaaehtoi-
nen maksu yhdistykselle).
Nuorisoilmailijat 60 vuotta:
Taivaalle hiljaisin siivin
Valokuvia purjelennoilta.
Ilmailukerhon pyöreitä vuosia
juhlitaan erilaisin tapahtumin ja
Malmitalolla nähdään kahden
suomalaisen lentäjän ja valo-
kuvaajan Mika Ganszaugen ja
Pekka Ylipaavalniemen valoku-
vanäyttely. Avoinna arkisin ma–
pe 9–20 ja la 9–16. Vapaa
pääsy. Malmitalo, 3.2.–28.2.
Mark & Potta Taas Yhdessä
Koko perheen näyttely tarjoaa
yleisölle väri-ilotteluja, kan-
kaasta esiin tunkevia maa-
lauksia, sähkökaappikollaa-
seja ja kuvakirjan alkuperäi-
sine sivuineen. Avoinna ma–
pe 9–20 ja la 9–16. Vapaa
pääsy, Malmitalo 26.2.–21.3.

KÄSILLÄ – taitoa –
iloa – muotoa
Taito-käsityökoulu Helskyn
lasten- ja nuorten oppilas-
työnäyttely. Avoinna ma–
pe 9–20 ja la 9–16. Vapaa
pääsy. Malmitalo 3.3.–28.3.
HKO Screen – suorat
konserttilähetykset
Suorassa verkkolähetyksessä,
Helsingin kaupunginorkes-
teria johtaa Osmo Vänskä ja
solistina on pianisti Behzod
Abduraimov. Ohjelmassa
on kolme Sergei Prokofjevin
teosta. Lähetys Musiikkitalosta
alkaa klo 18.30 ja kon-
sertti klo 19. Vapaa pääsy,
Malmitalo, to 26.2. klo 18.30.
Maailman synty
Lastenteatteriesityksessä
sukelletaan musiikin ja lau-
lun avulla kalevalaisen tari-
nan kiehtovaan maailmaan.
Esityksen jälkeen on draama-
työpaja. Kesto 30 min + työ-
paja. Ikäsuositus 5–10. Liput
5 e. Malmitalo, la 28.2. klo 15.
Suomen saksofoniseura
20 vuotta
Juhlakonserttiin on koottu hui-
kea big band, jonka kaikki
puhallinsektiot koostu-
vat saksofoneista. Esiintyjinä
mm. William Suvanne,
Linda Fredriksson, Jukka
Perko, Jari Perkiömäki ja
Manuel Dunkel. Liput 10/8
e. Malmitalo, ti 3.3. klo 19.
Robbie Hill & The Blue 62’s
Nuori, vain 26-vuotias, skot-
lantilainen kitaristi Robbie Hill
on lyönyt itsensä läpi oman
sukupolvensa yhtenä taita-
vimpana ja lahjakkaimpana
bluesin tulkitsijana. Liput 15
e. Malmitalo, ke 4.3. klo 19
Lasse Liemola & Whistle Bait
sekä Tuija Rantalainen & Trio
Rouvat Kultainen 50–60-luku
Suomen ensimmäinen

Markuksen evankeliumin
esittäminen kirkkodraamana
ja sooloteatterina alkoi Tans-
kasta 15 vuotta sitten ja levisi
nopeasti Eurooppaan. Suo-
messa aiheeseen tarttui
ensimmäiseksi Tampereen
Teatterin Paavo Liski ja Kari
Hakala vuonna 1995 ja
perinnettä on jatkanut Torni-
on Kaupunginteatteri. Torni-
on esitystä on kiitelty siitä,
että se on tehty esitettäväksi
juuri kirkossa. Ohjauksesta
vastaa kirkon nuorisotyön
ohjaajiksi valmistunut opis-
kelijaryhmä ja asiantuntijoi-
na on käytetty laajasti kirkon
työntekijöitä. Torniolaisten
version näyttelijänä toimii
teatterin johtaja Pauli Mah-
lamäki, jonka esitys on vie-
raillut eri puolilla Suomea jo
yli 400 kertaa.

Neljätoista vuotta sitten
teatteri asetti tavoitteeksi, et-
tä esitys saavuttaisi kaikki
Suomen kirkot ja seurakun-
nat. Nähtäväksi jää kuinka
lähelle tavoitetta teatteri pää-
see, sillä näytös lähtee syksyl-

lä 2015 maailmankiertueelle
aloittaen Kanadasta. Kuluva
näytäntökausi on viimeinen
Suomessa.

–Markuksen evankeliumi
on lyhin uuden testamentin
neljästä evankeliumikirjasta.
Se kuitenkin sisältää eniten
toimintaa ja tapahtumia.
Heti julkisen esiintymisensä
alussa Jeesus teki suuria
ihmetekoja, jotka hämmäs-
tyttivät kansanjoukkoja ja
Jeesuksen seuraajia. Markus
haluaa osoittaa, että ihmete-
ot tapahtuivat jumalan voi-
masta. Ajan uskonnolliset
johtajat eivät hyväksyneet
Jeesuksen tekoja ja opetuk-
sia. Tämä johti välikohtauk-
siin, jotka saivat heidät
lopullisesti suunnittelemaan
hänen surmaamistaan.
Ensimmäinen ihminen joka
ymmärsi tämän, oli rooma-
lainen sotilas. Nähdessään
Jeesuksen kuolevan ristillä
hän sanoi; ”Tämä mies oli
todella jumalan poika”,
valaisee Pukinmäen kappa-

lainen Markus Kopperoinen.
Markuksen evankeliumia

pidetään evankeliumeista
vanhimpana. Markus tahtoo
rohkaista ihmisiä uskomaan
Jeesuksen voimaan. Hän
tahtoo myös muistuttaa, että
elämä Jeesuksen seurajana ei
ole helppoa, vaan täytyy ol-
la valmis kärsimään Jeesuk-
sen tavoin.

TL

Tornion Kaupunginteatteri
kiertelee kirkkoja
Tornion kaupunginteatteri esittää Markuksen
evankeliumia alueen kouluissa sekä Puistolan
kirkossa ja Pukinmäen seurakuntakodilla.

Pauli Mahlamäki tulkitsee
evankeliumin kymmenet
historialliset henkilöt.

Markuksen
evankeliumi -esitys

Puistolan kirkossa ti 10.3. klo
19 ja Pukinmäen seurakunta-
kodilla ke 11.3. klo 18. Kesto

2 h, väliajalla kahvitarjoilu.
Ohjelma 5 euroa yhteisvastuu-
keräykselle. Vierailun järjestä-
jänä toimii Malmin seurakunta.

TUULI LIIMATTA
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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!

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

Aurinko armas näyttäytyy.
Tule ottamaan ihana kiilto Wellan väreillä

hiuksiisi. Trendikkäästi pastellisävyjä kevääseen!
Valoisin terveisin

Sanna, Elina, Tanja, Sini, Nelli Alex ja Ira

Lähitieto.
Siitä

ihmiset
tykkää!

Boheemi elää
Dokumentti-

elokuva näyttelijä
Matti Pellonpäästä.

Pellonpään elämää ja työtä
sivunneet ihmiset kertovat

tarinoita niitä kommentoivien ja
rikastuttavien arkistomateriaalien
ja miljöiden säestyksellä. Ohjaaja

Janne Kuusi on paikan päällä esittelemässä
elokuvaa ja vastaamassa yleisön kysymyksiin.

Torstaielokuva Malmitalossa 5.3. kello 18.
Kesto 75 min. Vapaa pääsy.

SPUTNIK OY

M

r
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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

teini-idoli Lasse Liemola vie
meidät lauluillaan takaisin 50-
ja 60-lukujen tunnelmiin. Liput
20 e. Malmitalo, to 5.3. klo 19.
Gabriel tule takaisin
Esitykset Malmin
Työväentalolla, Takaniitynkuja 9.
To 26.2. klo 19, su 1.3.
klo 13, to 5.3. klo 19.
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.
Vauvojen loruhetki
Leppoisaa loruttelua ja leik-
kimistä vauvojen kanssa. Ota
mukaan pehmoinen alusta ja
kevyt huivi. Sopii noin 3–12 kk
ikäisille vaaveille. Malmin kir-
jasto, 6.3., 20.3. klo 10.30.
Ystäväpiiriryhmä
Syystien palvelukeskuk-
sessa entisille omaishoita-
jille, joiden omainen on muut-
tanut pois kotoa 6.3. alkaen.
Joka viikko, yleensä pe klo
10–12. Tapaamisten sisäl-
lön suunnitellaan yhdessä.
Tapaaminen tutustumiskeskus-
telun merkeissä ennen ryhmää.
Lisät. Kirsi Alastalo ja Kirsi
Anthoni, p. 044 066 5256.
Rintamaveteraanien turinat
Malmilla Syystien palveluta-
lossa, Takaniitynkuja 3, seu-
raavan kerran 2.3. klo 14.
Pentti Heinonen vetää
tuolijumppaa.

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.
Pulkkabileet Pihlajamäessä
Kevään ensimmäisenä päi-
vänä Pihlajamäen nuorisopuis-
tossa tapahtuu vaikka mitä! On
tandem-hiihtoa, graffitimaa-
lausta, musiikkia ja tanssia,
Pihlis-suunnistusta, pulkkailua
sekä grilli ja kahvio. Voit myös
testata hip hop ja discotans-
sia DanceActionin opettajien
kanssa kello 11–12.30 sekä
pääset Staran ison tiehöy-
län rattiin. Jos lumi ehtii sulaa,
tulee Pulkkabileistä
Puistobileet. Su 1.3.
kello 10–14.
Koillis-Helsingin seniorit
Kk- tapaaminen ti. 3.3. klo 1.
Pihlajamäen kirkolla Liusketie
1.Yhdessäoloa ja ohjelmaa.
Uudet seniorit mukaan.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Kerho kokoontuu 2.3,
klo 10.30 Pihlajamäen
nuorisotalolla, Moreenitie
2, Vieraana Aira Bauman,
aiheena turvalli-
nen koti ja keittiö.

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.
Puistolanraitin ala-
asteen näytelmäkerho
esittää:Kaislikossa suhisee
Ke 4.3.2015 klo 18.30
Puistolanraitin ala-asteen,
Raitin toimipisteen juhlasa-
lissa. Sovitus ja ohjaus :
Jonna Wikström ja Joel
Härkönen. Liput 2/4e.

PUKINMÄKI
MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa joka
ti klo 18–19. Rento keskus-
teluryhmä, jossa voit harjoi-
tella suomen kielen puhu-
mista. Kielitaitosi ei tarvitse
olla sujuva, mutta on hyvä,
jos osaat suomea jo hiukan.
Enter ry:n
tietotekniikkaopastuksia
Pukinmäen kirjastossa ke klo
14–15 ja 15–16. Ajanvar.
09 310 85072 tai kirjas-
tossa. Aina parittoman viikon
ke klo 10–12 Enter ry:n Tule
ja kysy-opastus, johon ei tar-
vitse ilmoittautua ennakkoon.
Vauvojen lorutuokiot
Aina kuun toinen ti klo 10.15–
10.45. Kaikki alle 3-vuoti-
aat vauvat ja taaperot van-
hempineen tai huoltajineen,
myös isommat sisarukset.
Vapaa pääsy, ei ennakkoilm.
Novellikoukku
Pukinmäen kirjastossa ke
11.3. ja 8.4. klo 18–19.30.
Novellikoukussa sukelle-
taan tarinoiden maailmaan
sekä neulotaan yhdessä!
Tarjolla kahvia ja teetä!
Myyjäiset & Kirppis
Su 1.3. klo 11-15 Savelantie
6:n kerhohuoneella.
Myynnissä mm. leivonnai-
sia, käsitöitä, arpajaiset ym.
Talotoimikunta pitää kah-
viota mm. grillimakkaraa.
Valokuvanäyttely Andeilta
ja Galapagokselta
Opetusneuvos Martti
Tammiston luonto- ja eläinku-
via Andeilta ja Galapagokselta.
Pukinmäen kirjas-
tossa 2.2.–28.2.
E-lukupiiri
Pukinmäen kirjastossa to
26.2. klo 18. Yleisölle avoi-
messa tilaisuudessa keskus-
tellaan Henni Kitin esikois-
romaanista Elävän näköi-
set. Kirjailija on paikalla
myös itse. Tule kuuntelemaan
ja osallistumaan keskusteluun.

SILTAMÄKI
Entiset Virkkarilaiset
(eritoten kangaspuilla kuto-
jat) kahvittelevat joka kk:den 1.
ma klo 10, seuraavan kerran
2.3. Siltamäen Palvelukodilla,
Peltokyläntie 4–6, E-talo).
Mahdollisuus ostaa maton-
kuteita n. klo 11.30. Tule

mukaan, jos ei kutomaan,
niin vaikka kahville
rupattelemaan.
Siltamäen korttelitupa
ti ja pe klo 11–14, srk-koti,
Jousimiehentie 5. Pe. 27.2.
klo 12, kirjavinkkejä, maisti-
aisia 2000-luvun Finlandia-
palkituista romaaneista.
Ti 17.3. klo 11.15, mestari-
parantaja Hannes Karppinen
puhuu aiheesta: Mitä
meillä on päässämme.

SUUTARILA
Sika on vika eli Ilopelon Henki
Siltamäen Nuorisoseura ry:n
lasten draamaryhmän esi-
tys on valmistunut! Nyt odo-
tellaan yleisöä esityksiin 1.3.
klo 14 ja klo 16. Pääsylippu
2e, ennakkovar. sinikka.put-
konen@siltamaennuoriso-
seura.fi. Esitys kerhohuo-
neella, Kiertotähdenpolku 2.

TAPANILA
MLL: n iltaperhekahvila
Leikkipuisto Kurranummessa
torstaisin 17–19. Tarjolla
mukavaa seuraa 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.
Treffimesta Mammat ja muut
tarjolla sosekeittoa klo
10–13 keskiviikkoisin.
PuutarhaJuhl,a Päivöläntie 15.
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: to 26.2.,
pe 27.2, la 28.2., to 5.3.,
la 7.3., su 8.3., to 12.3., pe
13.3., la 14.3., su 15.3.,
to19.3., pe 20.3 ja la 21.3.
Kirjailijavieras
Kirjailija ja toimittaja Minna
Lindgren on Tapanilan kirjas-
ton kirjailijavieraana ke 4.3. klo
18.30. Suvi Ahola haastattelee.
Sydänilta
to 5.3. klo 18–19.30 kirjas-
tossa vietetään sydäniltaa.
Helsingin Sydänyhdistyksen
asiantuntijat mittaavat veren-
paineita, antavat ohjeita
mittauksen omaseuran-
taan sekä kertovat sydän-
terveyden hoidosta. Lisäksi
Tunne pulssisi -esitys.
Mau Salmen ja Ulla-Kaija
Lammin maalauksia
näyttelyssä Koskaan ei ole liian
myöhäistä 24.2.–15.3. Ti–pe
13–18, la–su 11–15. Galleria
viileä punainen, Päivöläntie 20

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

TAPULIKAUPUNKI
Lähiöliikunnan kuntolen-
tis naisille ja miehille
La 24.4. asti (ei 4.4. ja 18.4.)
klo 12–14 Maatullin ala-
asteella. Lähiöliikuntapassi
20e/kevät. Lisät. tomi.

lempiainen@hel.fi p
09 310 87512 tai Lea
Ojanne 041 504 2279.
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekah-
vila kokoontuu ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa osoit-
teessa Moisiontie 18.
Läppäritohtorin vastaanotto
ma 2.3. klo 10-15
Tapulikaupungin kirjastossa.
Klo 10–12 mahdollista varata
aika henk.koht. opastukseen.
p. 09-310 85075. Klo 13–15
aiheena tablet-tietokoneet
ja älypuhelimet. Ei ajanvar.
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: 26.2.,
12.3., 26.3., 9.4, 23.4., 7.5.
ja 21.5.Vapaa pääsy.
Lukukoira-Jade
tavattavissa
Lukukoiratoiminnan
tarkoitus on kan-
nustaa ja roh-
kaista lap-
sia luke-
maan ääneen.
Koira aut-
taa keskitty-
mään lukuhet-
keen. Jade on
Tapulikaupungin
kirjastossa aina
kuukauden viimei-
nen ke klo 18–18:45:
25.2., 25.3., 29.4., 27.5.

TÖYRYNUMMI
MLL: n perhekahvila
leikkipuisto Kesannossa ke
9.30–11.30! Tarjolla muka-
vaa seuraa ja pientä purtavaa.

VIIKKI
Ville Haapasalo
kertoo Viikin kirjastossa ke
4.3. kello 17–18 kokemuksis-
taan maailmalla. Vapaa pääsy.
Soile Ataçocugun
akvarelli-näyttely
”Malmin lentokentän villi luonto”
Viikin kirjastossa 21.2.–19.3.
Novellikoukku
Viikin kirjastossa
25.2. klo 18–20.
Tablet-tietokoneet ja
älypuhelimet -opastus
Viikin kirjastossa to
12.3. klo 13–15.
Viikin Martat ry
Marttailta ma 2.3. klo 18.30–
20.30 Viikin kirkon takkahuone,
Agronominkatu 5. Iltaa vie-
tetään kahvittelun ja novelli-
koukun merkeissä. Ota oma
käsityösi mukaan, tai istu ja
nauti kuunnellen ääneen luet-
tuja novelleja. Kahviraha 2 e.
Näe puita ja metsää
Mika Myllynevan valoku-
via Gardenian käytävä-
galleriassa 28.2.–9.4.
Idea näyttelyyn syntyi, kun
Avoinna ma-to klo 10-17, pe
klo 10-14 ja la-su klo 10-17.
Näyttelyyn vapaa pääsy.
Viikin iltaruoka
vapaaehtoisten valmistama
yksinkertainen kasvisruoka viik-
kiläisille perheille joka toinen ke
klo 17-19 alkaen 25.2. päät-
tyen 6.5. Ruoka on laktoosi-
ton ja gluteeniton, omakus-
tannushinta 5e perheeltä. Ilta
päättyy yhteiseen hartauteen.
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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

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!

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

Helsinki

Puh. 09 345 3350
Hammashoitoa iv-sedaatiossa/
lääkerentoutuksessa
sopimuksen mukaan.

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

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

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)

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

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

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

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA

• Asennon ja liikkeen häiriöiden tutkiminen ja korjaaminen
• Manuaalinen terapia (Maitland consept)
• Hieronta sekä sidekudos- ja lihaskalvokäsittelyt
(Fascial Manipulation)

• Lymfaterapia
• Akupunktio
• Voice Massage – terapia
(äänenhuolto- ja purentahoidot)

• Kinesioteippaus
• Neurologinen fysioterapia

Puistolantori 1, 00760 Helsinki
Puh. 09-389 6304

www.puistolanfysioterapia.com

Tervetuloa käymään!

Tarvitsetko apua tuki-
ja liikuntaelinvaivoihin?
Tarjoamme korkeatasoista fysioterapiaa
asiakkaan tarpeiden mukaan:

Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

Soita ilmainen mittaus

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Sälekaihtimet
Rullaverhot

Pystylamellit
Markiisit20v.

TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
TORIKAIHDIN

•Peililiukuovet

Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
TORIKAIHDINTORIKAIHDIN

25v.

Ilmoituksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä
myyntijohtaja Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@lahitieto.fi

Koillis-Helsingin Lähitieto

puh. 3507050

Voit varata aikasi
myös internetistä!

Malminkaari 13 A 00700 HKI,
Malmin Nova 4.krs.



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita
050 595 3233




