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UUDENMAAN PELTITYÖ OY
Kattojen
maalaus,
huolto ja
paikkaustyöt

MISTOSSA
UUSILOUNASRAVINTOLA TAM
tola Robson’sissa

SuperPark Vantaan Ravin
alkaen 6,90 €
joka päivä runsas lounaspöytä

AV
AJAISETU!
Lounask

TIILI-,VARTTI-JA PELTIKATTOJEN
PESUT JA PINNOITUSTYÖT

uitilla yksi
aikuinen lapsen
kanssa veloituksetta
puistoon ma–to.

Myös
perinteiset
konesaumakatot

Asennustakuu 5 vuotta

TEHTAANMYYMÄLÄ
Jäspilänkatu 2
0400 453 959
www.uudenmaanpeltityö.ﬁ

[A]

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

Hyväkuntoinen omakotitalo 5-6h,
k, s, takkahuone 119 m² + varastolämpökeskusrakennus 24 m².
Oma tontti 700m². Hp. 245.000 €
Juna-asemalle vain n. 400m
MALMI OKT
Mansardikattoinen vanha omakotitalo rauhallisella paikalla
kadun päässä, ei ohiajoa. 3 h, k,
s, n. 100 m², yläkerrassa erillinen
yksiö h, k, halli n. 45 m². Oma
tontti 616 m². Hp. 270.000 €
Kylänraitti 3
PUISTOLA OKT
Tähän kotiin voit muuttaa ilman
remonttihuolia! Lähes kaikki tilat
uusittu. 1-tasossa 3-4 h, k, saunaos, n. 102 m². Lämmin autotalli
18 m². Maalämpö. Kadunvarsitontti 607 m². Hp. 385.000 €

Tasainen pientalotontti 695 m²,
rakennusoikeus 139m² (174 m²).
Hp. 160.000 €. Voi rakentaa
paritalonkin. Myyjä purkaa vanhat
rakennukset. Kiitäjäntie 17
MELLUNKYLÄ OK-TONTTI
Tasainen hiekkapohjainen
tontti 991 m². Rauhallinen sijainti.
Rakennusoikeus 248 m², saa
rakentaa 2 asuntoa.
Hp. 240.000 € Kultakummuntie 5
VIIKINRANTA OK-TONTTI
Kovapohjainen tontti 592 m²
vanhankaupungin ytimessä.
Rakennusoikeus 260 m², as lkm
ei rajattu. Kunnallistekniikka
tontin rajalla. Hp. 257.000 €

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

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

Ikärajaton keikka päivärannekkeen hinnalla.
Nimmareiden jako 30 min. esiintymisen jälkeen.
www.SuperPark.fi/Vantaa | Valimotie 13, 01510 Vantaa | Avoinna joka päivä 11–20

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

JÄRVENPÄÄ OKT

JVG SUPERPARKISSA SU 22.3. KLO 16

Classic-katot
ja asennuspalvelu

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

Tarja
Haaranen

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi
Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

paivi.pirnes@kodista.fi
Annis
Viljander

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi
Markku
Viljander

MYY ASUNTOSI,
OSTAJA MAKSAA KULUT!
Asiakkaani etsii 4-5h rt/pt/et/okt
Tapaninvainiosta tai Pukinmäestä.
Voimassa oleva ostotoimeksianto
- ostaja maksaa välityspalkkion.
Vasil Zizan/ 044-5147551
Ala-Tikkurila okt 80/110m2
3h, k, kph/khh, s, erill.wc, kuisti,
var.ak. Kaunis, pienen perheen
koti rauhallisella pientaloalueella.
Toimivat asuintilat 1-tasossa.
Edulliset asumiskustannukset,
oma 745 m2 tontti. RO:ta vielä
käyttämättä. Mh. 318.000€.
Härkävaljakontie 14 B.
Kai Lehtola/ 044-514 0164
1145177

Puistola pt 98m2
4h+k+kph+s. Elämäsi tilaisuus –
iso perheasunto urheilupuiston,
ala- ja yläasteen turvallisen kävelymatkan päässä. Kohteen video
nettisivuillamme. Vh 178.000€.
Läksyrinne 27-29.
Vasil Zizan/044-5147551
1141644

Tapaninkylä pt 92/114 m2
3-4h, k, kph/s, khh, 2x wc, ullakko, AT/var. Upea ja tyylikäs koti
loistopaikalla! Persoonalliset huonetilat, korkea olohuone/keittiö.
Runsaasti kaappi- ja säilytystilaa.
Lämmin talli ja pihapaikka autoille. Hyvinhoidettu yhtiö omalla
tontilla/ Rv-99. Mh. 376.000€.
Vallesmannintie 62.
Kai Lehtola/ 044-514 0164
1145178
Puistola pt 57,5m2
2h+k+s+erill.wc+piha. Viehättävä,
remontoitu kaksio paritaloyhtiössä. Oma reilunkokoinen piha.
Juna-asema kävelymatkan päässä. MH. 205.000€. Kiitäjäntie 7.
Tomi Suvinen/044-3355135
1145850

Tapaninvainio rt 103m2
3-4h+k+kph+khh+s+autokatos.
Avara 3-4h rivitalo yhdessä
tasossa omalla tontilla. Kohteen
video nettisivuillamme.
Mh 292.977,07€ Vh 298.000€.
Laukkipääntie 3-5.
Vasil Zizan/044-5147551
1144551

Puistola rt 112,5m2
4h+k+saunaosasto+erill.
wc+autokatos. Hyväkuntoinen,
yksitasoinen rivitaloasunto
rauhallisella lapsiperheiden suosimalla alueella. MH. 349.000€.
Ylerminkuja 4.
Tomi Suvinen/044-3355135
1142598

Tapulikaupunki kt 78,5m2
3h+k+p. Valoisa, hyväkuntoinen
läpitalon huoneisto. Lasitettu
länsiparveke. Hyvä taloyhtiö
omalla tontilla. Mh. 174.000€.
Kämnerinkuja 1.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272
Malmi kt 47,5m2
1h+k+kph+alk.
Malmin sydämessä, hissitalon
ylimmässä kerroksessa
hyväkuntoinen asunto. Vuonna
2000 täysin peruskorjattu taloyhtiö. MH. 169.000€.
Kirkonkyläntie 2.
Tomi Suvinen/044-3355135
1146189

Puistola kt 74m2
3h,k,piha. Alakerran pihallinen
kolmio. Kaunis korkeatasoinen
uusittu keittiö, uusittu kylpyhuone. Oma piha vapain näkymin.
Mh 215.000€. Suuntimotie 14.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272
Tapaninkylä pienkt 74m2
3h+k+kph+s+parv. Päätyhuoneisto selkeällä pohjaratkaisulla,
parveke lasitettu. Vmh 189.000€.
Hitas. Heinäpellontie 26.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272
1147191

Tapaninkylä pienkt 42m2
2h+avok+kph+oma piha. Alimman kerroksen esteetön koti,
jossa oma eteläpiha. Kompakti
koti vaikkapa omakotitalosta
luopuvalle. Vmh 149.000€. Mh
146.822€. Heinäpellontie 17.
Kristiina Diomin 044-201 444.
1144535

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

markku.viljander@kodista.fi

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

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Tomi Suvinen
044 335 5135

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Jyrki Saulo
050 585 0500

Vasil Zizan
044 514 7551

Timo Kuosmanen
0400 397 731

Tero Laurila
0400 600 359

Kristiina Diomin
0400 201 444

Noora Melavirta
050 5874296

Marko Suvanto
0405643534
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MosaBowling
Helsingin hohtavimmat radat

MosaCafe

hymy on tärkein mausteemme

Hohto-, koululaisja firmakeilaus

UUTUUS: itse
tehdyt juustokakut
ja marjapiirakat

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

Lounas ma-pe
klo 11-14

mosabowling.fi
(09) 3507 077

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Vaalit lähestyvät

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Kevätka
mpanja!
ensimmäinen käynti -5 €!
Uusille asiakkaille

Myös vanhoilla asiakkailla on mahdollisuus saada 5€ alennusta
suosittelemalla Salon Caramelia uusille asiakkaille.
Voimassa 31.5.2015 saakka

p. 044 7888 488
Vanha Tapanilantie 88, Hki
saloncaramel.fi

K

alenterissa lukee lauantain kohdalla
kevätpäiväntasaus. Se merkitsee, että
tuolloin aurinko paistaa kohtisuoraan
kohti päiväntasaajaa. Tasausaika on
tarkalleen 0.45 Suomen aikaa. Periaatteessa
kevätpäiväntasauksen aikaan päivä ja yö ovat
yhtä pitkät kaikkialla. Ihan näin ei kuitenkaan
käytännössä ole, vaan meillä päivä on jo hivenen pidempi kuin yö. Sunnuntaina kalenteri kertoo vietettävän Marian ilmestyspäivää. Se taas
on kristillinen juhlapäivä sen muistoksi, että
arkkienkeli Gabriel ilmestyi Neitsyt Marialle
kertoen Kristuksen tulevasta syntymästä. Aiemmin tuota päivää vietettiin Suomessakin aina
25.3., eli tasan yhdeksän kuukautta ennen joulua. Vuoden 1954 jälkeen juhlapäivä siirrettiin
sunnuntaille.
Aika kuluu ja eduskuntavaalit koittavat melko
tarkalleen kuukauden kuluttua. Tosin ennakkoäänestys alkaa jo muutaman viikon päästä, 8.4.
Ehdokashakemukset tuli jättää viime tiistaihin
mennessä ja ehdokkaat vahvistetaan huomenna
19.3. Vaaleissa on yleensä noin parituhatta
ehdokasta, joista 200 on nousemassa kansanedustajiksi. Varsinainen vaalipäivä koittaa siis
19.4. ja tulokset vahvistetaan keskiviikkona
22.4. Jännityksellä odotamme, nouseeko ilmestymisalueeltamme joku ehdokas seuraavaksi
neljäksi vuodeksi päättämään valtakunnan asi-

Avoimet Ovet

Miljan palvelutalossa
Latokartanontie 9, ke 25.3.
kello 10.30–13.30
Tule tutustumaan palveluasuntoihin!
Tarjolla on lohikeittoa ja ruisleipää, 5 euroa.
Lisäksi järjestetään myyjäiset ja arpajaiset asukkaiden
virkistystoiminnan hyväksi.

Kannustamme etsimään
sopivan ehdokkaan täkäläisten
poliitikkojen joukosta.
oista. Lehtemme haluaa auttaa paikallisia
ehdokkaita tulemaan tutuiksi ja siksi olemme jo
jonkin aikaa Lähipolitiikkaa –palstallamme esitelleet täkäläisiä ehdokkaita. Voi kuitenkin olla,
ettemme tiedä kaikkia ilmestymisalueeltamme
olevia ehdokkaita ja siksi toivomme, että he, jotka eivät meiltä vielä mitään postia ole saaneet,
viestittäisivät yhteystietonsa. Toimituksellisen
esittelyn lisäksi tarjoamme ehdokkaille edullista
ilmoitustilaa.
Moni äänestäjä on ehkä tavallista hämmentyneempi sen suhteen, ketä tällä kertaa äänestäisi.
Eduskunnan loppukausi oli varsin sekava, eivätkä monet kansanedustajat tuntuneet tietävän,
minkä asioiden takana heidän puolueensa yhä
seisoo. Kansanedustajat ovat koko kansan asialla, mutta luonnollisesti oman asuinpaikan asiat
ovat kuitenkin aina sydäntä lähellä. Siksi kannustamme etsimään sopivan ehdokkaan täkäläisten poliitikkojen joukosta. Vaihtoehtoja riittää kokeneista untuvikkoihin.

Nyt autot kevätkuntoon!
Kaikkien automerkkien huollot, kolhujen korjaukset, tuulilasien vaihdot sekä
renkaiden vaihdot nyt edullisesti ja nopeasti. Vakuutusyhtiöiden hyväksymä.
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InCar Oy on vuonna 1991 perustettu
kolarivaurioiden korjaamiseen
erikoistunut valtakunnallinen täyden
palvelun autovauriokorjaamo.
InCar tekee vauriokorjaukset kaikenmerkkisiin henkilö- ja pakettiautoihin
pienistä peltipainaumista aina
vaativiin korin oikaisutöihin asti.
Toimimme 20 paikkakunnalla.

@8@$ ? ;

www.incar.fi
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MIKKO RANTANEN

Talo oli valmistunut 1980-90-luvun taitteessa. Palon syttymissyytä tutkitaan.

Murheellinen sunnuntai Suutarilassa:

Tulipalo tuhosi 12 kotia

M

usta savupilvi
kohosi taivaalle
Merkuriuksentien ja Lasinpuhaltajantien päässä sunnuntaina iltapäivällä ennen puoli
kahta.
Savu tuli luhtitalosta, joka
oli syttynyt palamaan. Tuli
poltti nopeasti puurakenteisen talon yläosan asumiskelvottomaksi.
Onni onnettomuudessa oli,
että talossa olleet asukkaat
pääsivät ulos vahingoittumattomina.

Palokunta sai sammutettua
palon niin, että alakerta ei ehtinyt tuhoutua kokonaan.
Palo järkytti kodittomiksi
jääneiden lisäksi myös muita ihmisiä. Osa aktivoitui toimintaan, ja perusti nopeasti
hätäapuryhmän, jossa koottiin kenkiä, vaatteita ja muuta tarpeellista kodistaan ulos
joutuneille asukkaille.
Helsingin kaupungin sosiaalitoimistossa ryhdyttiin etsimään talon asukkaille tilapäismajoitusta.
Pirjo Pihlajamaa

Pukinmäessä pelätään rantapuiston puolesta. Sivu 8.
TEIJA LOPONEN

Onko junassa
turvallista?

Nuori nainen raiskattiin
Tapanila

HSL ja VR alkoi selvittää lähijunien turvallisuutta viikko sitten.

Nuori nainen joutui seksuaaliväkivallan uhriksi Tapanilas-

sa viime viikon tiistai-iltana kello 21.15 aikoihin. Nainen oli
noussut junaan Tikkurilassa kello 21.10. Joukko poikia oli
alkanut ahdistella häntä junassa.
Nainen jäi junasta seuraavalla pysäkillä ja lähti kävellen
kotiin. Poikajoukko lähti hänen peräänsä ja jatkoi kiusantekoa.
Poliisi pidätti törkeäksi raiskaukseksi tutkinnassa määritellystä teosta viisi ulkomaalaistaustaista henkilöä, jotka
ovat iältään 15–18 vuotiaita.
PP

Tapanilan asema koetaan yleensä turvalliseksi.

Lähijuniin tai asemille ilmestyi henkilöitä jakamaan matkustajille koodin sisältäviä kutsukortteja. Koodin avulla pääsee
osallistumaan kyselytutkimuksen verkossa.
Vastausten avulla on tarkoitus selvittää, miten turvallisena
matkustajat pitävät lähijunien käyttämistä.
Tutkimusta tehdään kaikilla lähijunaliikenteen rataosuuksilla
kattavasti eri vuorokaudenaikoina.
Erityisesti halutaan selvittää, kuinka turvalliseksi matkustajat kokevat lähijunaliikenteessä matkustamisen ja onko turvallisuuden kokemisessa eroa eri vuorokaudenaikoina.
PP
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Uutiset
SEPPO POSTI

PIRJO PIHLAJAMAA

Vesimassaa oli pahimmillaan jopa 15 cm
kellaritilojen lattialla.

Jätevesi tulvi kellareihin
Puistola

Jätevettä alkoi tulvia puistolalaisperheen kellariin viime

torstai-iltana.
–Vesi tuli kovalla paineella pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen lattiakaivoista. Syynä on Puistolantiellä menossa
oleva iso viemäriremontti, jossa tilapäisjärjestelyjen avulla
Puistolantien jätevesiviemärin jätevedet on pumpattu työmaakaivannon ohi. Staran pumppujen teho ei kuitenkaan
ilmeisesti riittänyt, vaan vesi nousi katualueella olevassa jätevesiviemärin tarkastuskaivossa reilusti rakennuksen kellaritason yläpuolelle, kertoo puistolalainen Seppo Posti.
Paikalle saapui tilannetta tutkimaan palokunta ja HSY, jälkitöitä jäivät tekemään Oulunkylän VPK sekä kuivausyrityksen väki.
–Jätevesi aiheutti huomattavia vahinkoja lattioille, seinille ja kalusteille, veden pinta nousi suurimmillaan 10 cm lattian tason ylle, harmittelee Posti.
HSY:n mukaan jäteveden ohipumppauksessa tapahtui
häiriö ja kun vedenkulutus kotitalouksissa kasvoi samaan
aikaan, nosti se työmaan ohi kulkevan veden määrää aiheuttaen haisevan jäteveden nousun sisälle kahteen kiinteistöön.
Teija Loponen

Rattijuopot työllistivät poliisia
Tapanila, Pukinmäki

Etuvalo pimeänä Tapanilankaarta ajanut kuski ei välittä-

nyt poliisin pysähtymiskäskystä sunnuntain puolella kello 02 aikaan.
Partio kääntyi henkilöauton perään, jolloin kohde lähti
vinhaa kyytiä karkuun. Kohta kuski kuitenkin pysähtyi itse.
Poliisi totesi törkeästi liikennettä vaarantaneen mieskuskin ajaneen juovuksissa ja ajokortitta.
Kolme ja puoli tuntia myöhemmin poliisi hälytettiin Pukinmäen McDonald’sille, jonka pihalta löytyi myös rattijuoppo.
PP

Voro yritti foliokassitemppua
Viikki

Vartijat nappasivat kameravarkaan Viikin Prismakeskuk-

sessa kello 13 aikaan torstaina.
Noin 35-vuotias mies oli ujuttanut järjestelmäkameran
ostoskoriin vaatteiden alle ja mennyt sovituskoppiin. Siellä hän oli siirtänyt kameran foliolla vuorattuun kassiinsa.
Vartijat pysäyttivät miehen kassojen jälkeen ja kutsuivat
poliisin paikalle. Voro tunnusti tekonsa virkavallalle.

PP

Siltalanpuiston
lähellä mittaillaan
Siltamäki

Siltalanpuiston alueen katujen suunnittelu on alkanut

mittauksilla, joita tehdään alueen ympäristössä nyt lähiviikkojen aikana.
Siltalanpuiston katusuunnitelman teon tavoitteena on
alueen täydennysrakentaminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen. Samalla korjataan katujen painaumat
ja uusitaan katujen alla kulkevat sadevesi- ja viemäriputket.
Katusuunnitelmat valmistuvat ensi syksyksi, ja rakentaminen osalla alueesta käynnistyy keväällä 2016.
Suunnitelmaluonnokseen pääsee tutustumaan syksyllä
ja siitä järjestetään asukkaille myös esittelytilaisuus.
Teija Loponen

Alva Fanarin toive näyttää toteutuneen. Kuusi katselee maailmaa mänty vierellään.

Mummokuusen
kaverit katosivat
π Tapulikaupunki
Tapulikaupungintien
varrella on menossa iso myllerrys. Sikalanmetsän reunasta on kaadettu puita,
koska tien varteen aletaan
rakentaa.
Tikkuritien ja Tapulikaupungintien risteyksessä on

myös työmaakyltti, joka
kertoo, että risteykseen rakennetaan liikenneympyrä.
Kaadettujen puiden vieressä näyttää pilkistävän tutun näköinen ikikuusi. Alatikkurilalainen Alva Fanari kietoi kuusen ympärille

kaksi vuotta sitten lapun,
jossa tuolloin kahdeksanvuotias tyttö pyysi jättämään mummokuusen rauhaan.
Kaupungin viesti oli tuolloin, että kuusella on hyvät
mahdollisuudet säilyä. Ka-

rumpi kohtalo kävi monelle mummokuusen kaverille,
jotka ovat kadonneet metsurien työn jäljiltä.

Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tarjoukset
voimassa to–su
19.–22.3.2015

Face à Face
439 €

Dolce & Gabbana
199 €

K-MARKET TAPANINTORIN
LOPPUVIIKON TARJOUKSET

ERÄ!

0

ATRIA
KUORETON NAKKI
900G

Ilman K-Plussakorttia 3,19€/pkt (3,54€/kg)
Raj.2/talous

Ray Ban
149 €

OMENA
IDARED

0

PUOLA

Maria Veitola x 4

RANSKALAINEN
PATONKI

59

0

230G

(3,43€/kg)

KAHDET LASI
T YHDEN HIN
NALLA!

OSTA SILMÄLASIT,
SAAT AURINKOLASIT
VAHVUUKSILLA
KAUPAN PÄÄLLE.

Ilman K-Plussakorttia
5,19€/rasia (5,77€/l)

OSTA SILMÄLASIT,
SAAT AURINKOLASIT
VAHVUUKSILLA
KAUPAN
PÄÄLLE.
SINUSTA
ON MONEKSI.

Ei laktoositon, hillasoiden
helmi ja jogurttijäätelö

kg

00

TUORE KOKONAINEN
KIRJOLOHI
SUOMI/RUOTSI

kpl

Raj. 2 kalaa/talous

5

95

kg

RUUKKUNARSISSI

99
rasia

(4,43€/l)

5kpl
Yksittäin
2,25€/kpl

1000
Kirkonkyläntie 47
00780 Helsinki
050 436 4889
teija.ahonen@k-market.com
avoinna ma–pe 7–22
la 8–22, su 10–22

www.synsam.fi

Yksiteholinssit alk. 25 €/pari, moniteholinssit alk. 180 €/pari, hionta alk. 60 €. Aurinkolasit kampanjamallistosta. Ei yhdistettävissä
tori
PRISMAN
talo
09-345 tai
4292
tai 0500
515 707,
muihinYlä-Malmin
tarjouksiin. Kampanja
on voimassa
19.4.2015
asti. 2.
Soitakerros,
ja varaa aikaPuh.
näöntutkimukseen
tule käymään.
Näöntarkastusvaraukset
optikolle myös synsam.fi Optikko Synsam, Esimerkkikatu 000, 00000 Helsinki, puh. 010 237 XXXX, ma-pe X-XX, la X-XX

ark. 10–18, la 10–14

Kun aurinko paistaa,
anna autosi loistaa!

(1,10/kg)

rasia

(4,00€/kg)

79

3

pkt

1

250G

VALIO
AINO JÄÄTELÖT
0,9L

99

MINILUUMUTOMAATTI

Omasta uunista

Pierre Cardin
143 €

5
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AUTOKORJAAMO - KAI KKI MERKIT

nopeat ja hellävaraiset
pesukatumme odottavat sinua!

A!
LEVAT MOLEMMILLA ASEMILL
NOPEAT PESUKATUMME PALVE

!

TALVINEN
TEHOPESU
Halutessasi kuumavahalla
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 12.4.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

19,90€
(norm. 27,90€)

!

PEHMOHARJAPESU
vahalla tai alustapesulla
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 12.4.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

15€
(20,90€)

!

LOISTOPESU
(Paras pesumme)

Neste Oil K-market
Malmi

Avoinna arkisin 6-24 ja
La-Su 8-24
Pihlajamäentie 37,
00700 Helsinki
Puh. (09) 387 2377
kai.malmgren@k-market.com

Neste Oil
Metsälä 24H

Asesepänkuja 2,
00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428
kai.malmgren@k-market.com

VUODESTA 1966

HENKILÖAUTON

ÖLJYNVAIHTO
sis. öljynsuodattimet + max 5 l öljyä

ILMASTOINTIHUOLTO

(norm. 89,-)
Pakettiautot 79 € (norm. 99,-)
Tarjous voimassa 31.5.2015 saakka

(norm. 69,-)
Tarjous voimassa 31.5.2015 saakka

SOITA JA VARAA!

09-387 928,2
Autotallintie 19
Tattarisuo

Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
12.4.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

24,90€
(norm. 34,90€)

TYKKÄÄ
MEISTÄ!

BestRent.fi

TYKKÄÄ MEISTÄ!

Yhteistyössä:
Neste Oil K-market Malmi
& Neste Oil Metsälä

AVOINNA
ARKISIN 8-16
BestRent.fi
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Uutiset
Pohjolainen
ottaa Jarnilalta
saappaat

Helsingin Yrittäjät kannattavat
lentoaseman säilyttämistä
Helsingin Yrittäjien lausunnossa Helsingin
yleiskaavaluonnoksesta korostettiin
yritystoiminnan huomioon ottamisen tärkeyttä,
pienteollisuusalueiden kehittämistä ja Malmin
lentoaseman säilyttämistä lentokäytössä.
– Kaavan tulee olla lähtökohtaisesti mahdollisimman
joustava. Yrityksille tulee
olla kaavoitettuna riittävästi
vaihtoehtoisia sijoittautumispaikkoja, jotta kaava
mahdollistaa toimivan kilpailun ja kaupungin kasvun, lausunnossa todetaan.
Myös Helsingin merkitystä kansainvälistymisen osalta korostettiin.
Yritysten toimivan kilpailun kannalta on keskeistä,
että Helsingissä on riittävä
tontti- ja toimitilatarjonta
ja eri toimialojen kaiken kokoisilla yrityksillä on mahdollisuus sijoittua kaupun-

kiin.
–Yleiskaavassa ei ole osoitettu uusia työpaikka-alueita, joten on tärkeää, että
nykyisiä alueita kehitetään
omina alueinaan.
Helsingin Yrittäjät korostavat, että Koillis-Helsinkiä
kehitettävä yritysalueena.
Lausunnossa kiitetään sitä,
että Malmin alueesta ollaan
muodostamassa nykyistä
merkittävämpää aluekeskusta, jonka asemanseudun
yleisilmeen kohentaminen
on tarpeen.
– Alueen elinvoimaisuuden kannalta on olennaista,
että alueella on monimuo-

toista yritystoimintaa ja työpaikkoja kuten Tattariharjun ja Tattarisuon pienteollisuusalue. Tattarisuon ja –
harjun pienteollisuusalueen
kehittämisen osalta on investointien ja sukupolvenvaihdosten onnistumiseksi
vahvistettava, että yritysten
vuokraoikeudet jatkuvat
myös v. 2035 jälkeen.

Yrittäjien edunvalvontajärjestö ottaa kantaa myös
lentoaseman kohtaloon.
– Valtio on lopettamassa toimintonsa Malmin lentokentällä ja alue palautuu
Helsingin kaupungin käyttöön. Valtakunnallisissa
alueidenkäyttötavoitteissa
todetaan, että alueiden käytön suunnittelussa on osoitettava sijaintipaikka Helsingin seudun lentokentälle
selvityksiin ja vaikutusarvi-

ointeihin perustuen. Tällaista korvaavaa sijaintipaikkaa
ei kuitenkaan ole osoitettu.
Näkemyksemme mukaan
Malmin lentokentän alue
tulisikin säilyttää ilmailukäytössä, lausunnossa painotetaan.
HY toteaa, että Malmin
lentokentästä on muodostunut suomalaisen ammatti- ja yleisilmailun keskus.
Mikäli Malmin lentokenttä
suljettaisiin, heikkenisi metropolialueen saavutettavuus
erityisesti kansainvälisen liikelentotoiminnan näkökulmasta. Vapaalla aikataululla palvelevat paikalliskentät
ovat yhä useammin liikelentojen kohteena ruuhkaisten
suurkenttien sijaan. Muissa metropoleissa on yleisesti vastaavanlaisia lentokenttiä, jotka lisäävät alueen vetovoimaisuutta ja luovat

edellytyksiä monipuoliselle
palvelutarjonnalle.
Malmin lentokentällä on
keskeinen merkitys myös
Suomen muille maakunnille, sillä se on ainoa vapaan
aikataulun kenttä pääkaupunkiseudun ja maakuntien
lentoasemien sekä pienempien lentopaikkojen välillä.
– Hyvän, nopean kentän
läheisyys lisää alueen kiinnostavuutta yritysten toimipaikkana. Pienkoneilmailun
lisääntyminen ja siihen liittyvän koulutus- ja harrastustoiminnan kasvu luovat
osaltaan uutta liiketoimintaa pääkaupunkiin. Malmin lentokentän säilyttäminen ei myöskään sulje pois
mahdollisuutta kaavoittaa
alueelle asuntoja, yrittäjäjärjestö muistuttaa lausunnossaan.
Teija Loponen

TEIJA LOPONEN

Mikäli yllätysvetoja ei tapahdu, nousee Helsingin
kaupungin opetustoimen
johtajaksi FM Liisa Pohjolainen. Pohjolaisen kuukausipalkka tulee olemaan
9874,60 euroa.
Nyt Pohjolainen on opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja,
joka on tehnyt työtään liki 5,5
vuotta. Tätä ennen hän on
tehnyt eri kouluissa lähinnä
rehtorin ja opettajan töitä.
Opetustoimen johtajan
paikka avautui, kun valtuusto
myönsi eläkkeelle siirtyvälle
Rauno Jarnilalle eron. Jarnilan pesti loppuu huhtikuun
alussa.
Hakijoilta odotettiin kehittämiskykyä ja muutosjohtamisen taitoja sekä kokemusta kunnallis- ja opetushalllinnosta.
Hakemuksia tuli 54. Heistä
haastateltiin ensin yhdeksän
ja viimeiseen haastatteluun
karsiutui viisi. Lopullisen valinnan tekee valtuusto.

PP

Kattilalla
tehtiin verensokerimittauksia
Malmin sai
sai-

Helsingin Yrittäjien lausunnossa korostetaan Malmin lentoaseman tärkeyttä yritystoiminnan kannalta. Sen kautta saapuu myös
liikematkustajia pääkaupunkiseudulle.

raalaan
an
n laboratoo-rion mumu
useokaapissa
olevaa
kattilaa
a ei
e
käytettykään
kään
näyteputkien sterilointiin, kuten kuvatekstissä kerrottiin,
vaan kattilaa tarvittiin verensokerien mittaamisessa.
–Kattilassa olevia näyteputkia kuumennettiin, jotta saatiin tarvittava reaktio
käynnistymään ja sitten putkiloteline nostettiin kylmään
veteen, jotta reaktio pysähtyi,
selittää kattilalla aikoinaan
näytteitä valmistanut entinen
laboratorion työntekijä.
TL

MLY vaatii Piimiehen jääväämistä
Malmin lentoaseman ystävät ry on lähettänyt Helsingin kaupungille
selvityspyynnön Yleiskaavan valmistelusta. MLY näkee, että julkisuudessa
esitetyt lausunnot ovat asettaneet epäilyn yleiskaavalausuntojen
käsittelyn asiallisuudesta.
–Yleiskaavaluonnokseen on jätetty satoja lausuntoja. Näistä suuri osa on
koskenut Malmin lentoasemaa. Useat lausujat ovat
edellyttäneet lentoaseman
tulevaisuuden vaihtoehtojen
tutkimista ja ilmailukäytön
säilyttämistä, mukaan lukien kolme Helsingin lautakuntaa. Lentoasemalle on

esitetty vaihtoehtoisia kehitystarkasteluja, joissa on
yhdistetty lentotoimintaan
liike- ja asuntorakentamista. Nämä on kaavamenettelyn mukaan otettava huomioon varsinaisen kaavaehdotuksen laadinnassa.
Yleiskaavatoimiston toimistopäällikkö Marja Piimies on lehtihaastattelussa

todennut, että asiaa ei aiota
edes selvittää Malmin lentokenttäalueen jatkosuunnittelussa.
–Piimiehen lausumat ovat
vastoin kaavakäsittelyn kirjainta ja henkeä ja myös
tietosisällöltään virheellisiä. Johtavana virkamiehenä Piimies näin ilmoittaa jo
etukäteen, ettei näiden lau-

suntojen ehdotuksia sisältöä
tulla ottamaan huomioon,
MLY ihmettelee.
Yhdistys pyytää nyt selvitystä siitä, tullaanko Malmin lentoaseman osalta
yleiskaavaan esitetyt lausunnot ilmailukäytön säilyttävistä vaihtoehdoista käsittelemään asianmukaisessa
järjestyksessä.
MLY kysyy myös, voiko
Piimies jatkaa yleiskaavan
valmistelussa ja käsittelyssä
ja jos voi, niin millä edellytyksillä?
– Miten tässä tapaukses-

sa varmistetaan asiasta esitettyjen lausuntojen asiallinen käsittely? Haastattelussa esitetyt mielipiteet ovat
nähdäksemme peruste jääviydelle asiassa, puheenjohtaja Timo Hyvönen kirjoittaa selvityspyynnössään.
–Esitämme, että yleiskaavan käsittelyyn osallistuvan
virkamiesryhmän kokoonpano tarkastellaan kokonaisuudessaan ja todennetaan,
ettei etukäteispäätöksiä ole
tehty varsinkaan poliittisten tai muiden sitoumusten
takia. Virkamiesten tehtä-

vä on laatia kansalaisten ja
luottamusmiesten lausuntojen pohjalta esityksiä, ei tehdä päätöksiä.
Yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen ei näe yleiskaava-arkkitehti Marja Piimiehen olevan millään lailla
jäävi taikka esteellinen yleiskaavan käsittelyssä.
– Kysymyksessä on aivan
normaali virkamiesvalmistelu ja siihen liittyvä kommentointi, Manninen toteaa.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

TI
MEILTÄ TIET YS
KI
IK
KA
MYÖS
MUUTKIN
TIN
K-CITYMARKE MAMMUT TI
TARJOUKSET

Tarjoukset voimassa
TO-SU 19.-22.3. ellei toisin
mainita. Vain kotitalouksille.
Tuotteita rajoitetut erät.

EOINTI

ILMAINEN FIL

6

11

99

90

kg

kg

Hätälä tuore

Lihamestarilta tuore

voim. to-la

Suomi

NORJAN LOHI 1-2 kg

NAUDAN SISÄPAISTI

-23%

14

8

95
kg

Oman savustamon ruodoton

SAVUKIRJOLOHIFILEE

kg

HK

Lihamestarilta

PORSAAN ULKOFILEEPIHVIT

myös marinoituna

5

1.-

99

95

kpl

kg

VILJAPORSAAN
ULKOFILEE n. 1,5 kg maustamaton tai
RYPSIPORSAAN ULKOFILEE
n. 800 g pintamaustettu, raj. 2 pkt /tal.

ERÄ Valio

OLTERMANNI JUUSTOT
250 g 4,00/kg, raj. 3 kpl /tal.

Hinta ilman K-Plussa-korttia 7,79 kg

99

BANAANI
Costa Rica

kg

3

pkt

10.-

5

99

Juhla Mokka

Candy King

6,67/kg, myös tumma paahto, raj. 1 erä /tal.
Hinta ilman K-Plussa-korttia
ja yks. 3,85 pkt (7,70/kg)

raj. 2 kg /tal.

KAHVI 500 g

-21%

4
pack

kg

5.-

sis. pantit
1,60

COCA-COLA 1,5 l 4-pack

0,57/l, raj. 2 erää /tal.
Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,95 4-pack (0,73/l) sis. pantit 1,60

IRTOMAKEISET

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

www.k-citymarket.fi

0

-13%
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Uutiset
PIRJO PIHLAJAMAA

Pukinmäki-seura otti kantaa yleiskaavaluonnokseen:

Toteutuessaan yleiskaavoitus voisi
tarkoittaa rakentamista matonpesupaikan
viereen sekä esimerkiksi Närepuistoon ja
Sinimetsään.

Lähikeskusajattelu hyvää,
rantapuiston rakentaminen ei
Yleiskaavasta kaupungille lausunnon jättänyt
Pukinmäki-seura pitää myönteisenä, että
Pukinmäki on yleiskaavaluonnoksessa
osoitettu lähikeskusalueeksi ja otettu
maankäytön kehittämisen painopistealueeksi.
Siihen liittyy myös huolia, jotka seura toivoo
kaavoittajien ottavan huomioon.

P

ukinmäellä on
yleiskaavan asettamien suuntaviivojen vuoksi
hyvät edellytykset kasvaa
vireänä ja omaleimaisena
keskuksena, katsoo seura ja
korostaa, että tulevien vuosien kehittämis-, asemakaavoitus- ja rakentamistoimissa turvataan alueen monipuolisuus ja lähipalvelut.
–Rakennettavien alueiden
ja viheralueiden tulee olla
tasapainossa ja vuorovaikutuksessa myös lähikeskuksen tiivistyvässä ympäristössä ja kulttuurimaisemassa.
Seura kritisoi hieman
yleiskaavakarttaa, jonka
ilmiasu vaikeuttaa osin tulkintaa. Kartta muodostuu
100x100 metrin pikseliruuduista. Suunnittelumääräyksen mukaan vierekkäisiä
ruutuja voi suunnitella huomioimalla molempien pääkäyttötarkoituksen. Seuran
mielestä on hyvä, että tilan-

ne antaa tuleville suunnittelijoille vaihtoehtoja ja joustoa, mutta asia herättää
myös huolta.
– Pidämme aikaisempaa
käytäntöä ilmiselvästi parempana, havainnollisempana ja vähemmille tulkinnoille alttiina, ilmoittaa Pukinmäki-seura.
Huoli nousee erityisesti
Pukinmäen rantapuistosta.
Pukinmäenkaaren itäpuolen rakentamattomat alueet
on osoitettu asuntoalueiksi.
Seura pitää niiden rakentamista Jokipellontien pohjoispuolella lähtökohtaisesti
erittäin ongelmallisena, suorastaan vahingollisena, sillä
rakentaminen uhkaisi alueiden ympäristöllisiä ja maisemakuvallisia erityisarvoja
Vantaanjoen maisema-alueen ja Helsinki-puiston reunalla.
– Jokilaaksossa erityisen
ilmeen antavat, harjanteiden perinteikkäät, ikimuistoiset hahmometsät uhkaa-

vat kadota rakentamisen
myötä. Rakentamisen liittyisi myös haasteita liikennejärjestelyille. Liikenteen
tulee tukeutua Pukinmäenkaareen, ei sen itäpuolen kapeille lähiökaduille.

Pukinmäenkaari on
kaavaehdotuksessa osoitettu pääkaduksi. Sen mahdollinen kehittäminen asettaisi
huomattavia erityishaasteita
jo nykyiselle asuntokannalle, meluntorjunnalle, liikenneturvallisuudelle ja maisemakuvalle.
– Pukinmäenkaaren mahdollisen asuinrakentamisen
ruutujen käyttötarkoitustulkintaa ei tule ulottaa kaaren länsipuolen virkistys- ja
viheralueruuduille. Kapea
puistokaistale ei kestä kaventamista, lausuu seura.
Seuran mukaan Pukinmäenkaarta tulee pitää rantapuiston kohdalla selkeänä
kahden erilaisen, mutta toisiaan tukevan maankäyttömuodon rajana.
Helsinki-puistoon kuuluvaa Pukinmäen ranta-

Huoli nousee
erityisesti
Pukinmäen
rantapuistosta.

puistoa tulee edelleen kehittää ja monipuolistaa virkistys- ja vapaa-ajan alueena. Seura ei maisemallisista
ja virkistyssyistä voi puoltaa
rantapuiston pohjoisosaan
esitettyä uutta asuntovaltaista aluetta eikä nykyisen
ravintola- ja huoltamoalueen merkittävää laajentamista rantapuistoon Kehä
I:n tuntumassa.

Pikaraitiotie on linjattu
kaavaluonnoksessa Pukinmäen pohjoispuolitse Malmilta Vantaanjoen yli Tuomarinkylään. Seura pitää
joukkoliikenteen poikittaisyhteyksien kehittämistä
hyvin tärkeänä ja nykyiseen
Pukinmäenkaareen tukeutuvaa raidelinjausta jollakin
tavalla ymmärrettävänä.
– Kuitenkin toinen, esillä
ollut linjaus voisi myös olla
mahdollinen ja vähemmän
olemassa oleviin rakenteisiin niin Pukinmäessä kuin
Tuomarinkylän alueella vaikuttava.
Pukinmäki-seura on aiemmin ideoinut Vantaanjoen
ylittävää kevyen liikenteen
siltaa, ”Pukin loikkaa” kohtaan, jossa pikaraitiotien
olisi määrä ylittää joki.
– Uuden sillan suunnittelussa, mikäli siihen kuitenkin päädytään, tulee turva-

Seura pitää
tärkeänä
rakentavan
ja avoimen
vuoropuhelun
jatkumista
ta myös kevyen liikenteen
ylitystarpeet. Kevyen liikenteen siltä olisi joka tapauksessa paikassa hyödyksi.
Kaavakartalla on Pukinmäen halki piirretty yleispiirteinen viheryhteystarve.
– On hyvä, että kaavassa on otettu huomioon alueen metsäkumpareiden ja
lähipuistojen muodostama
yhteys länteen Vantaanjokilaaksoon, Helsinki-puistoon, seura kirjoittaa lausunnossaan.
Etelässä on yhteys jouduttu kääntämään ratalinjaa
myötäillen Pukinmäen kartanolta länteen. Suora yhteys radan eteläpuolelle muun
muassa Långinojan suuntaan ei toteudu. Ratapenger
on todellinen este ja yhteyden jatkuvuuden kannalta
on jokivarren yhteys radan
ali erityisen tärkeä ja kehitettävä kohde.

Kaavaehdotuksen
puutteena seura pitää sitä,
että palveluiltaan monipuo-

linen ja laajaa käyttäjäkuntaa palveleva Pukinmäen
urheilupuisto jää luonnoksessa irralliseksi viheralueeksi ilman viheryhteyksiä.
– Yleiskaavaluonnos on
lähestymis- ja esittämistavaltaan aiemmasta yleiskaavasta poikkeava. Näin
esitettynä yleiskaava jättää aikaisempaa enemmän
mahdollisuuksia asemakaavoituksessa ja muussa kaupungin yksityiskohtaisemmassa alueidenkäytössä toteuttajien ratkaistavaksi.
Emme pidä sitä onnistuneena.

Pukinmäki-seura kertoo seuraavansa mielenkiinnolla yleiskaavaehdotuksen
laadintaa ja erityisesti sitä
millaisena kaavan tulkinta
ja toteuttaminen aikanaan
tulee näkymään Pukinmäellä ja pukinmäkeläisille.
Seura on tyytyväinen sekä
yleiskaavan luonnoksen laajaan tausta-aineistoon että
valmisteluun, joka on seuran mukaan ollut avointa
ja laajalti osallistavaa. Seura
pitää tärkeänä rakentavan
ja avoimen vuoropuhelun
jatkumista kaupunkisuunnittelijoiden ja kaupunginosia edustavien yhdistysten
välillä.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto
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ONNITTELUT
HELSINGIN VARAVALTUUTETTU, SAIRAANHOITAJA,
TERVEYDENHOITAJA, OSASTONHOITAJA

SINIKKA VEPSÄ
• Hyvä hoito kuuluu kaikille!
• Pidetään lentokenttä elossa!
SDP Helsinki

www.sinikkavepsa.ﬁ
Maksan ilmoituksen itse

5099;/2
7
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Rakkaat onnittelut 16.3.
2015 7 vuotta täyttäneelle
Eetulle. T. Mummu ja pappa.
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Näytä tukesi Malmin lentoasemalle!
ntoasemalle!
Malmin lentoaseman ystävät ry:n Kenttäpostia-lehti
ilmestyy 8.4. Lehti sisältää ajankohtaista asiaa ja
historiaa Malmin lentoasemasta.

2014
Toukokuu

luetteloon.

Hyvä yrittäjä, yhdistys, kansanedustajaehdokas jne.
tule mukaan ilmoituksellasi!
TEKSTI: Seppo

Ota yhteyttä myyntijohtaja Jussi Haapasaareen,
050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.ﬁ
tai
Heimo “Hemppa” Laaksoseen, 0400 731 055
hemppa.laaksonen@kolumbus.ﬁ
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ÄÄNESTÄ ARJEN
ASIANTUNTIJA EDUSKUNTAAN
ENSI KERTAA EHDOLLA

PÄÄKI RJOITU

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.

Me tykätään susta. Tykkää säkin meistä!
facebook.com/lahitieto

Meillä keittää!
Sote-soppa kiehuu Helsingissä
kansalaiskeskustelussa mukana Yrjö Hakanen (skp.),
Emmi Tuomi (skp.), Mirka Vainikka (sdp.)
ja Kalevi Kannisto (vas.)

Vauhdikkaat 9-vuotis
syntymäpäiväonnittelut
reippaalle Joel Metsolle
22.3. toivottavat äiti, isi,
Julia-sisko sekä mummit,
vaari ja kummit.

Tiistaina 24.3. klo 18.00
Malmitalo Ala-Malmintori 1, 2. krs.
Järjestää SKP:n Koillis-Helsingin osasto ja DSL:n opintokeskus.

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

Niilo Ruohonen 2v. Lämpimät synttärionnittelut halauksen kera!
T: Raili-mummi.

Leirejä tytöille ja pojille kesällä 2015

Ke 18.3. klo 19.00 Rukousilta: Arto Pöllänen,
Ville Mustonen. Musiikki: Tiina Valtiala
La 21.3. klo 19.00 Nuortenilta
Su 22.3. klo 11.00 Israel aiheinen Jumalanpalvelus:
Mari Palomäki, Risto Kultanen.
Musiikki: Kutsuhuuto
Su 22.3. klo 14.30 Latinokokous: Mika Särkkä

Rukouspäivä torstaisin klo 9–12 ja
Aamurukoussolu Ma–Pe klo 8–9
Katso muut myytävät
kohteemme kotisivultamme
www.kiinteistomaailma.ﬁ/helsinki-malmi

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270
Isolle perheelle, yrittäjälle, kahdelle sukupolvelle!

PÄIVÄLEIRIT
Jakomäen kirkolla 1.-5.6. ja 8.-12.6., -04-07 syntyneille. Ensisijaisesti voi ilmoittautua vain yhdelle viikolle. Ilm. ja tied. Tiina Mäki-Arvela p. 040 508 7383.
Malmin seurakuntatalolla 1.-5.6., -05-07 synt. Tied. Anni Kuivala p. 050 555 5039.
Puistolan kirkolla 1.-5.6., -04-07 synt. Tied. Asko Lintumäki p. 040 720 0747.
Pukinmäen seurakuntakodilla 1.-5.6., -05-07 synt. Tied. Niina Penttinen p. 050 911
8626.
Tapanilan kirkolla 1.-5.6. ja 8.-11.6., -04-07 synt. Ensisijaisesti voi ilmoittautua vain
yhdelle viikolle. Tied. Aapo Koskela p. 050 436 0720.
Siltamäen seurakuntakodilla ei ole päiväleiriä. Paikkoja voi kysyä muilta alueilta.
Tapulin seurakuntakodilla 1.-5.6., -04-07 synt. Tied. Taava Lankinen p. 050 409
6826.
Viikin kirkolla 1.-5.6., -05-07 synt. Tied. Emma Luoto p. 050 342 8187.
Yhden leiriviikon hinta 25 e, Jakomäen leireillä 10 e.

MUUT LEIRIT
SEIKKAILU SAARESSA -leiri 15.-17.6. Honkalinnassa 04-07 synt. Hinta 30 e, sisaralennus 10 e.
Valtakunnallinen KIPINÄ-SPARK -leiri 10-14-vuotiaille 22.-27.7. Partaharjulla. Hinta
90 e, sisaral. 30 e. Tied. Niina Penttinen p. 09 2340 4549. Ilmoittautuminen alkanut.
RETKI
Särkänniemeen ke 10.6. -01-04 synt. Hinta 40 e sis. matkat, rannekkeen, lounaan ja
0@->B0@;-6452* 7>-/* 755=5 9528>2-2 .* '! %$#' #"## A55=5*6528>2-2<-=6*&

Ilmoittautuminen tapahtumiin alkaa 9.4. klo 10 osoitteessa
,,,+!'"-(-+)*%'$-"&!'"-(-*!(#!&
0*'"" &*,&). 1)%/%*1"*'&,+ &)*-*++.'&. *+&,(+,&!'*$%*/&.--, ###4-,'&.&423
malmi > Valitse tytöt ja pojat

, 7.

Monien mahdollisuuksien lintukoto
Heikinlaaksossa
6h+k+kph+s+uima-allasosasto+autotalli, yhdellä Puistolan
seudun parhaimmista ja suojaisimmista tonteista, 1 362 m2.
• Asuintilaa 243 m2, omilla kulkuovilla jaettavissa kahteen osaan.
• Pienempi, 2h + wc soveltuu yrittäjälle tai toiselle sukupolvelle.
• Vankka v. 1979 valmistunut täyskeltatiilitalo,
käyttövesiputket ja märkätilat uusittu
• Mainio sijainti rauhallisessa Heikinlaaksossa palveluiden
läheisyydessä
• Tontilla hyödynnettävissä vielä rakennusoikeutta n. 80 m2
• Ok-talo As Oy-muodossa, edullinen varainsiirtovero
• Velaton myyntihinta sopiva 549 000 euroa

Lisätiedot
Tomi Suvinen
044 335 5135

Neitsyt Maria sai kuulla
olevansa raskaana, vaikka
ei ollut naimisissa. Se tiesi
vaikeuksia ja hengenvaaraa. Eiköhän Marian sydän
pamppaillut kauhusta,
vaikka hän sanoikin ”tapahtukoon sinun tahtosi”?

ESITTELY
Kirsitie 25
torstaina 19.3.
klo 18.00–18.45,
tai pyydä
yksityisesittelyä
Tervetuloa!

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
:::*@-6B>2)>2B-?,58?225A*&(4564>
Seurakunta facebookissa:
:::*+51-3008*104(4564>2B-?,58?2A5
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ESKO VEPSÄ

Koillis-Helsinki

Terhi Peltokorpi
tavoittelee
jatkoaikaa
Malmin Eläkeläisten runoryhmä alusti keskustelun 1800-luvun alkua kuvaavalla runosikermällä, jonka teema oli
köyhien vaikeudet ja valtaapitävien ynseys. Runoryhmää johtaa Eevi Kaasinen (oik).

Eläkeläisten kova verotus
nostatti kysymyksiä
vaalipaneelissa
Malmi

Salintäysi ikäihmisiä oli Malmin Työväentalolla kuulemassa,
mitä alueen kansanedustajaehdokkailla oli sanottavaa.
Malmin Eläkeläisten järjestämään paneeliin oli kutsuttu
ehdokkaita kuudesta suurimmasta puolueesta.
Paikalla olivat Riku Ahola vasemmistosta, Sinikka
Vepsä demareista, Leena
Riittinen vihreistä, Olli
Sademies perussuomalaisista, Terhi Peltokorpi keskustasta ja Arja Karhuvaara
kokoomuksesta. Puheenjohtajana toimi Pertti Korhonen eläkeläisyhdistyksestä.
Edustajat esittelivät itsensä ja ottivat kantaa joihinkin avainasioihin. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kehittäminen oli kaikilla asialistan kärjessä.
Sävyeroja oli lähinnä työpaikkojen lisäämistä koskevissa kysymyksissä. Kokoomuksen Karhuvaara, joka
itsekin on yrittäjä, korosti
erityisesti pienten yritysten
mahdollisuuksia. Vasemmalta laidalta taasen kaivattiin yhteiskunnan toimia ja
esitettiin, että valtion pitäisi ryhtyä yrittäjäksi nimenomaan työllistämismielessä. Keskustapuolueen Terhi
Peltokorpi esitti, että puolueen tavoitteena on sosiaalipalvelujen ja terveydenhoi-

don yhdistäminen. Hän tuki
siis kaatunutta sote-uudistusta, periaatteessa.

Eroavuuksia puolueiden
välillä löytyi odotetusti
maahanmuuttajakysymysten kohdalla. Sinikka Vepsä,
joka toimii hoitoalalla, kertoi maahanmuuttajanuorten suuresta määrästä ja
myös tarpeesta hoitoalalla.
Perussuomalaisten Olli
Sademies toisti puolueensa
nuivan kannan maahanmuuttoon ja edellytti omien
ongelmien ratkaisemista
ensin ja vasta sitten maailman parantamista. Vihreiden edustaja Leena Riittinen
liitti toimintaan sekä ekologisen että eettisen näkökulman. Tarveharkinnan maahanmuuttajien kohdalta
poistaisi vain kokoomus
muiden pitäessä asiaa edelleen tarpeellisena.
Kreikan tukeminen jakoi
myös edustajia, joskin yhteisesti myönnettiin, ettei kysymys ole helppo eikä yksiselitteinen. Selvimmin apua
vastaan asettui Sademies,

Terveydenhuollon ja
sosiaalitoimen
kehittäminen
oli kaikilla
asialistan
kärjessä.
kun muut pohtivat tukia
korostaen kuitenkin kreikkalaisten omaa vastuuta asioistaan.

Yleisö esitti paneelille
kiperiä kysymyksiä verotuksen epätasa-arvosta. Eläkeläinen joutuu maksamaan
merkittävästi korkeampaa
veroa samasta bruttotulosta
palkansaajaan verrattuna.
Asiaa seliteltiin pitkän ajan
kehityksellä ja korostettiin
myös eläkeläisten keskinäistä erilaisuutta. Sinikka Vepsä puolusti ajatusta eläkekatosta, jolla leikattaisiin suurimmista eläkkeistä. Riku
Ahola korosti, että asia on
korjattava tulosiirroilla. Olli

Sademies huomautti, ettei
voi olla oikein, että nettoeläke pienenee koko ajan elämisen kuitenkin kallistuessa. Terhi Peltokorpi selvitti
miten erilaiset vähennykset
ja lisäkkeet vaikuttavat
eläkkeiden verotukseen.
Yleisöstä esitetty kysymys kaksikielisyyden kustannuksista nosti esiin kaksikielisyyden puolustelua.
Asia esitettiin ikään kuin se
olisi ”perustuslaissa määrätty”, vaikka perustuslaki
puhuu kahdesta ”kansalliskielestä”. Siis siitä, että koko maan olisi oltava kaksikielinen. Itse kysymykseen
kustannuksista ei saatu vastausta. Yksi panelisteista tosin totesi, että suomenruotsalaisilla on tämän maan varallisuus hallussaan.
Viimeinen kysymys oli
Malmin Lentokentän kohtalo, jossa oltiin kovasti yksimielisiä ilmailun säilyttämisen puolesta. Rakentamisen haittapuolia esiteltiin
ponnekkaasti.
Esko Vepsä

Paneelissa vasemmalta oikealle Riku Ahola, Sinikka Vepsä, Leena Riittinen, Olli Sademies, Terhi Peltokorpi ja
Arja Karhuvaara.

Terhi Peltokorpi (Kesk), 39, on toista
kertaa alueemme ainoa kansanedustaja
Arkadianmäellä.
Hän nousi 2004–07
lähes kolmeksi vuodeksi eduskuntaan pääministerinä toimineen
Anneli Jäätteenmäen
siirtyessä mepiksi. Uusi
vajaan vuoden pesti
kansanedustajana alkoi
2014, kun puolueen
toinen ex-naispuheenjohtaja Mari Kiviniemi
lähti OECD:n palve- Terhi Peltokorpi (kesk.)
lukseen.
Nyt Terhi on asettanut tavoitteeksi päästä jatkamaan kansanedustajana. Vaalibudjetti jäänee alle 10 000 euron, sen ehdokas rahoittaa pääosin itse. Jo ehdokasmaksu piirille
on 2000 euroa, jolla saa yhteisesitteet ja valokuvaukset. Puolueen osastot tukevat maksamalla yhteistilaisuuksien mainoksia.
Terhi on koulutukseltaan kätilö (AMK), sairaanhoitaja (AMK), kasvatustieteiden kandi ja gradua
vaille maisteri. Helsingin valtuustossa hän on ollut
vuodesta 2000 ja myös useaan otteeseen kaupunginhallituksessa. Hän toimii varapuheenjohtajana keskustan Kunta- ja aluetyöryhmässä ja on ollut aiemmin jäsenenä Kuntaliiton valtuustossa, Tehyn valtuustossa ja Helsingin yhteisessä kirkkovaltuustossa.
Eduskunnassa Terhi on jäsenenä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, jossa hän vetää keskustan ryhmää. Kansanedustajuuksien välissä hän on työskennellyt kätilönä ”kättärillä” ja tehnyt opettajan keikkatöitä.
Suurperheen nuorimpia lapsia hoitaa nyt aviomies
koti-isänä. Vanhin lapsista on 17 ja nuorin vajaan
vuoden.
Helsinkiin muutettuaan Terhi on asunut Meilahdessa ja vuodesta 1996 Suutarilassa. Ensimmäinen
ehdokkuus eduskuntaan oli jo 1999, joten edessä
on viidennet valtakunnalliset vaalit. Politiikan ohessa hän harrastaa lukemista, vaatteiden suunnittelua
ja ompelua, ruuanlaittoa ja leivontaa, klassisen musiikin kuuntelua ja tietysti lasten kanssa touhuilua.
Terhin tukiryhmä koostuu ystävistä ja tuttavista,
jotka osallistuvat jakamalla mainoksia, kertomalla
ehdokkaastaan ja järjestämällä tilaisuuksia. Keskustan ehdokkaat tekevät yhteistyötä, ja Terhillä on yhteistilaisuuksia myös muiden puolueiden ehdokkaiden kanssa.
Terhin mielestä ensi vaalikaudella on tehtävä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne-, rahoitus- ja tietojärjestelmäuudistus yhdenvertaisten peruspalvelujen
takaamiseksi. Talous ja työllisyys on käännettävä
kasvu-uralle, mutta samalla jokaiselle on varmistettava turvallinen arki.
Keskusta on puolustanut valtuustossa ja eduskunnassa Malmin säilyttämistä lentokenttänä. Kentän
lentotoimintaa ja alueen palveluita pitää kehittää,
mutta lähistölle voidaan rakentaa myös maltillisesti asuntoja.
Terhi muistuttaa, että hänellä on laajat yhteistyöverkostot ja kokemusta, eikä aika mene enää työn
opetteluun. Hän tuntee helsinkiläisten arjen ja puolustaa sekä perheiden hyvinvoinnin että yksinelävien
tarpeet huomioivaa politiikkaa.
Timo Huotinen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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TEIJA LOPONEN

Marttojen kokoamista
Ma
kansioista
löytyy
ka
kuvia
ja tapahtumia
ku
30 vuoden varrelta.
Kuvassa
yhdistyksen
Ku
ensimmäinen
hallitus.
en

saliin sisään häntä kuuntelemaan, Kirsti Virtanen kertoo.
– Ja alusta asti järjestettiin
muun muassa kirjastossa
kahvituksia ja pidettiin maahanmuuttajaperheille kerhoja, lisää Ritva Vanhanen.
Martat kertovat, että saivat toiminnan kautta paljon
uusia ystäviä, muutamista
tuli oikein perheystäviä.

Ritva Vanhanen ja Kirsti Virtanen (oik) kuuluvat Pukinmäen Marttojen perustajajäseniin. Vapaamuotoisessa
juhlassa käytiin vilkasta keskustelua.

Pukinmäen Martat
monessa mukana

– Tapahtuipa Pukinmäessä lähes mitä tahansa, aina siellä ovat martatkin
mukana, tuumaili Pukinmäen kappalainen Markus Kopperoinen toivottaessaan
onnea 30-vuotista toimintaansa juhliville Pukinmäen Martoille.

Kyllä se on se yhdessä tekeminen, joka meitä tähän
vetää, valistaa yhdistyksen
sihteerinä toimiva Helena

Raitio.
–Esimerkiksi ravintolapäivään osallistuminen on meistä ollut todella mukavaa,

vaikka se tarkoittaakin melkoista uurastusta keittiössä,
Raitio lisää.
Kirsti Virtanen, Ritva Van-

hanen ja Tellervo Jormanainen kuuluivat Pukinmäen
Marttojen perustajajäseniin.
–Meillä oli heti alkuaikoina aivan valtavasti toimintaa, myyjäisiä, kokkikursseja lapsille ja miesten asuntolan väelle, olisi esitelmien pitäjiä, tehtiin tehdaskierroksia
ja käytiin teatterissa sekä retkillä, naiset muistelevat.
– Lippe Suomalaisen vierailu oli niin suosittu tapahtuma, että läheskään kaikki
halukkaat eivät mahtuneet

Keittiömessut

Pukinmäen Marttojen
nykyinen puheenjohtaja
Marjukka Hautanen kertoi
yhdistyksen perustetun tismalleen samana päivänä
kuin juhlat nyt järjestettiin,
26.2. 30 vuotta sitten.
–Silloin jäseniä oli 25, nyt
meitä on 56 marttaa ja kolme marttia. Muutama jäsenemme asuu Keski-Suomessa, mutta käy silloin tällöin
kokouksissamme. Alkuaikojen kotitalousneuvonta ja
kansalaistaitojen kasvatus
on jäänyt vähemmälle, nyky-

ää
ään järjestämme enemm
män kahvituksia ja ruok
katarjoiluja erilaisiin tila
laisuuksiin,
Hautanen
s
selosti
juhlavieraille.
Käsityötaidot ovat
m
martoilla olleet halllussa alusta saakka ja
Merja Vihavaisen johdolla tehtiin seurakuntakodille hieno seinävaate vuonna
1988.
– Martoissa oppi paljon
kaikenlaista, itsekin olen varmasti saanut enemmän kuin
antanut, arvelee Tellervo Jormanainen marttatoiminnan
suosiota.
Pukinmäessä martoissa on
jäseninä myös nuorempaakin väkeä, niinpä yhdistykseen kuuluvien keski-ikä on
nyt noin 50 vuotta.
Vuosien varrella on tehty yhteistyötä myös naapurikaupunginosien marttojen
kanssa ja vietetty hauskoja puurojuhlia muun muassa Tapanilan marttojen seurassa.
30-vuotisjuhliinsa martat
olivat kutsuneet pukinmäkeläisiä yhteistyökumppaneitaan sekä muiden marttayhdistysten edustajia.
Teija Loponen

HUIPPUETU!
*Keittiön ostajalle nyt
AEG-keittiökoneet alk.

!# )*+)& ' $" )(+)%

249 €/kpl

Asiantuntijoita, tarjouksia, kokkausta ja maistiaisia.
Tervetuloa poimimaan kevään parhaat keittiöideat!

Esim. Induktiotaso HK654200XB
ovh. 1507 €, nyt 249 €.
Säästä 1258 €!

LAUANTAINA
HELLAPOLIISI
KATI JAAKONEN OPASTAA
KEITTIÖN HANKINNASSA
JA LEIPOO LEIPÄÄ!

SUNNUNTAINA
MAAJOUKKUEKOKKI
AKI KINNUSEN
K
KOKKAILUNÄYTÖKSET
MAISTIAISINEEN!

* Etu voimassa uusille tilauksille 7.3.-13.4.2015. Tarjouskoneita rajoitettu 200 kpl erä. Yli 5000 € keittiökaupoille. Tarkemmat kampanjatiedot myyjältäsi.

ASIANTUNTIJALUENNOT (kesto n. 30 min)
LA KLO 12 JA 14: VALAISTUSSUUNNITTELIJAN VINKIT HYVÄÄN VALAISTUKSEEN
LA JA SU KLO 13: KEITTIÖUUTUUDET JA IDEAT EUROOPASTA

VANTAA Tammisto ! Valimotie 18 ! Puh. 010 219 3600
MA-PE 10-18, LA 10-15

Katso lisätietoja:
www.keittiomaailma.fi
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Uutiset
HELEN OY

Päiväkoteja suljetaan taas kesäksi
Päiväkotilasten vanhemmille tiedotettiin alkuvuodesta varhaiskasvatusalueiden kesäajan alustavista
suunnitelmista. Vanhemmilta tiedusteltiin lasten kesälomia eli kesäajan poissaoloja päiväkodista huhtikuussa
ja päiväkotien sulkemispäätökset tehtiin saatujen tietojen perusteella.
Päivähoidon tulevan kesän toiminta-ajat noudattelevat pääsääntöisesti aikaisempien vuosien käytäntöjä. Suurin osa päivähoidossa
olevista lapsista on lomalla juhannuksesta heinäkuun
loppuun. Tämän vuoksi
22.6.–31.7. kullakin varhaiskasvatusalueella on avoinna
keskimäärin vain 1–3 päivä-

Pylväs seisoo Lahdenväylän varrella ja kannattelee työkseen johtimia, jotka
yhdistyvät viereiseen kytkinasemaan.

Riston ripset, Virkkusen virnistys vai joku muu?

Sähköpylväälle satoi nimiä
Viikin Virkku, Riston Riu-

ku ja Virkkusen Veräjä kuuluvat niiden useiden satojen nimien joukkoon, joita on
ehdotettu nimeksi Viikinmäen voimajohtopylväälle.
Energiayhtiö Helen Oy:llä
oli käynnissä kaikille avoin
nimikilpailu, jossa haettiin
arkkitehti Risto Virkkusen
suunnittelemalle asemara-

kennukselle ja keltaiselle
maisemaportaalille kuvaavinta nimeä.
Paras Viikinmäen nimi on
tarkoitus valita viralliseksi
kutsumanimeksi ja nimen
keksijä saa IPadin.
Nimeäminen on jatkoa toisaalla päin kaupunkia nimetyille pylväille. Salmisaaren ja
Meilahden väliset maisema-

pylväät nimettiin aikoinaan
Antin Askeleiksi suunnittelijansa Antti Nurmesniemen
mukaan.
Viikinmäen asema on yksi Helsingin sähköverkon
tärkeimmistä solmukohdista. Sen ohittaa arkisin 50 000
autoilijaa.
Pirjo Pihlajamaa

kotia. Kaikki ostopalvelupäiväkodit ovat suljettuina heinäkuun.
Suurin osa päiväkodeista
ja ryhmäperhepäiväkodeista avautuu 3.8. ja kaikki toimipisteet ovat avoinna 10.8.
lähtien.
Suunnitelman mukaan heinäkuussa ovat avoinna päi-

väkoti Pikkuprinssi Tapulikaupungissa, Savotta Puistolassa, Kaskisavu Töyrynummella, Viikissä Toivo,
Ylä-Malmi ja Takatasku
Ylä-Malmilla, Sinivuori Pukinmäessä, Poutapilvi AlaMalmilla sekä päiväkoti Pihlajamäki.

Teija Loponen

VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA

Kartta
kertoo
heinäkuussa
avoinna
olevien
päiväkotien
sijainnit.

Vaaliehdokkaat puhuvat
vammaispolitiikkaa

Vammaispoliittinen
vaalitilaisuus
8.4. klo 13–15. CP-liitto,
Malmin kauppatie 26.

Malmi
CP-liiton päivätoiminnan
tiloissa on luvassa vaalipaneeli, jossa pääteemana ovat
vammaisasiat.
– Ajankohtaisia asioita
ovat esimerkiksi vammaispalvelujen kilpailuttaminen
ja hankintalain soveltaminen ja YK-sopimuksen ra-

tiﬁointi, kertoo tapahtumaa
työpaikalleen järjestävä Miina Kajos.

Ehdokkaista mukanaolonsa ovat varmistaneet
Terhi Peltokorpi (kesk.),
Veronika Honkasalo (vas.),
Seija Muurinen (kok.), Ira
Grandén (r.), Sara Paavolai-

nen (sd.), Antti Valpas (ps.),
Kati Juva (vihr.) ja Kirsi
Helin (ipu). Koillis-Helsingissä heistä asuvat Honkasalo ja Peltokorpi.
Vaalipaneelin juontaa CPliiton palvelupäällikkö Ilona
Toljamo.
Pirjo Pihlajamaa

ASUNTOKAUPASSA OLEMME
ERITYISEN HYVIÄ
– luota meihin ja pyydä ilmainen kodinmyyntisuunnitelma!

Helsinki

Aurinkolahti KT
Jollas PT

171m²

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 5h+k, khh, 2 x erill.
wc, kph, s, vh, var, terassi. Lammi-kivitalon
paritalohuoneisto, rv. 2000. Upeat ulkoilumaastot, lenkkipolut lähes kotiovelta sekä Sarvaston
venesatamakin kivenheiton päässä. Lähtöhinta
485.000 €. Hevossalmentie 32 A. Tied. Petri
Hietala p. 0400 519 920
9715891

Töyrynummi OKT 140m²

3h+k+s, alkovi sekä ullakkotila. Rakenteiltaan
hyvässä kunnossa oleva talo suositulla asuinalueella! Isot remontit pääosin tehty, vielä vaatii pintojen
kohentamista. Tontti 681m². Talon yhteyteen on
rakennettu v. 2007 suuri autotalli, jossa wc sekä
lattialämmitys. Mh. 359.000 €. Vallesmannintie 38.
Tied. Stiina Vikström p. 044 531 4680 9695221

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

113m²

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

Tapulikaupunki KT

97m²

4h+k+p. Tästä tilava koti isommallekin perheelle!
Avarat huoneet ja etelän suuntaan oleva parveke
lisäävät asuinviihtyvyyttä. Asumaan voit muuttaa
vaikka heti tai päivittää kotia pienellä pintaremontilla mieleiseksesi. Mh. 232.000 €, vh. 234.617,44 €.
Palovartijantie 1-7. Tied. Merja Pulkkinen
p. 050 5110 782
9581343

Petri Hietala
LKV, LVV
040 051 9920

Juha Taponen
LKV, KiAT
0400 537 500

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV

Mellunmäki KT

Kontula KT

77,5m²

3h+k+kh+wc+p. Valoisa läpitalon asunto, joka
kaipaa pientä viimeistelyä. Asunnon alkuperäistä
pohjaratkaisua on muutettu ja tehty yksi
makuuhuone lisää vanhasta vaatehuoneesta. Mh.
154.000 €. Naapurintie 3. Tied. Seppo Väisänen
p. 0400 426 233
9583803

Siltamäki KT

62,5 m²

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 2h+k+p. Tähän
valoisaan asuntoon on helppo ihastua! Tämä
tunnelmallinen 1/3krs:n koti on 2012 tyylillä
remontoitu läpitalon huoneisto. Asunnolla on oma
pieni katettu terassi ja aidattu piha-alue. Velaton
lähtöhinta 160.000 €. Jousimiehentie 4. Tied.
Seppo Väisänen p. 0400 426 233
9900570

Sanna Hannula
045 800 2262

Sam Kamras
040 837 3465

Raine
Kellokangas
044 988 1800

49m²

Kuninkaanmäki OKT

Käpylä KT 39m²

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 2h+kk. Erinomaisella
sijainnilla, siisti remontoitu huoneisto 1988
rakennetussa pienkerrosalossa. Tämä viehättävä
kaksio on juuri saanut uuden ilmeen. Ylimmän
kerroksen 3/3 huoneisto. Lähtöhinta ilman velkaosuutta 120 032 €, velaton lähtöhinta 128.000 €.
Mellunmäenraitio 2. Tied. Petri Hietala p.0400
519920
9531798

2h+kk. Käpylän sydämessä näppärä muuttovalmis
koti! Siisti 3/3 kerroksen valoisa ja toimiva kokonaisuus, jota vaalittu vuosien saatossa. Huoneisto on
siististi pidetty ja pinnoiltaan asiallisessa kunnossa.
Mh. 200.000 €. Käpyläntie 2, Tied. Petri Hietala
p.0400 519920
9458802

Kontula KT

Simonkylä OKT

47m²

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 2h+k. Tehoneliöinen
kaksio vehreillä pihanäkymillä. Iso olohuone, jossa
ruokapöydälle upeasti tilaa, tilava vaatehuone,
kylpyhuoneeseen mahtuu pesukone. Sopii
liikuntarajoitteisille, ei rappuja hissille. 1/8. krs,
ei maan tasalla. Velaton lähtöhinta 108.000 €.
Kontulankaari 3. Tied. Seppo Väisänen p. 0400
426 233
9717698

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Juha-Pekka
Savolainen
045 195 6818

Vantaa

189/211m²

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

Hanna Valtonen
040 844 8991

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

126m²

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

Ville Vertainen
040 1494 300

Kuninkaala ET

119/155m²

5h+k+s,kph+ wc+viinikellari+terassi+at. Upealla
Kuusikon pientaloalueella As Oy muotoinen,
kuntokartoitettu 12/2014 talo! Rv. 1980 ja vuosien
saatossa pidetty hyvänä. Asunnolle kuuluu erillinen
36m² autotalli, erillisillä osakkeilla. Mh. 298.000 €.
Kuusikkotie 38. Tied. Petri Hietala p.0400 519920.
9807478

Stiina
Vikström
044 531 4680

Seppo
Väisänen
040 042 6233

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

Koillis-Helsingin Lähitieto

18.3.2015
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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 KoillisHelsingin Lähitieto-postilaatikkoon. Viestissä oltava mukana
lähettäjän yhteystiedot.

JAAKKO KYLÄSALO

Kentän lopetus huonontaa
kansainvälisiä yhteyksiä
Malmin lentokentän lakkauttamisaikeet kuohuttavat. Jo
70 000 kansalaista on allekirjoittanut lentokenttäadressin.
Kenttä on Suomen toiseksi vilkkain; 55 000 nousua ja laskua
vuodessa. Silti Helsinki ja Uudenmaan liitto ehdottavat kaavaesityksissä alueen muuttamista taajamatoimintojen alueeksi.
Asuntotuotannosta on lyhyessä
ajassa tehty maailmaa kannattava
voima. Ajatellaan, että tuottamalla asuntoja on tulevaisuus turvattu. Väitän, että niin ei ole.
Helsinki heikentää lyhytnäköisesti kansainvälistä ja kansallista saavutettavuuttaan. EU:n parlamentin päätöslauselmassa todetaan, että yleisilmailu ja liikelentotoiminta ovat nopeimmin

kasvavia siviili-ilmailun aloja Euroopassa. Lentoliikenteen ennustetaan kasvavan EU:ssa 2–3-kertaiseksi nykyisestä vuoteen 2050
mennessä.
Päätöslauselmassa kehotetaan
jäsenvaltioita parantamaan yleisilmailun toimintaedellytyksiä.
Nyt kaavoissa esitetyt periaatteet
ovat päinvastaisia eurooppalaisen
kehityksen kanssa.
Malmi on ainut vapaalla aikataululla toimiva lentoasema 150
kilometrin säteellä Helsingistä. Lopettamalla Malmin kenttä,
katkaistaan siivet tulevaisuuden
Euroopan kaupunkien väliseltä
aikatauluttomalta ilmaliikenteeltä Helsinkiin, ja Uudellemaalle.
Lentokenttäaluetta koskevat yli
20-vuotiset rakennuskiellot on

purettava ja käynnistettävä kehittämisohjelma, jolla Helsinki kykenee vastaamaa kasvavan kaupunkien välisen pienlentoliikenteen vaatimuksiin.
Kentästä saada Helsingin seudulle upea kaupunkilentoliikenteen keskus ja liiketoiminta-alue,
joka mahdollistaa kansalaisten
laajan sekä monipuolisen virkistystoiminnan ja suurien massatapahtumien järjestämisen.
Toki kenttää ja asutuksen laajentamista alueen reunoille tulee
tarkastella uudelleen. Kompromissi asutuksen ja lentoliikenteen
hyväksi on löydettävissä.
Jarmo Nieminen
Kaupungin valtuutettu (kok)
Yleisten töiden lautakunnan pj.

TERO TUOMISTO

Pukinmäen kartanon juuret ulottuvat 1430-luvulle. Nykyinen päärakennus on 1800-luvun lopulta.

Pukinmäen kevättä
Pukinmäessä on jo aloitettu
hyvissä ajoin kevään valmistelut.
Pukinmäki-seuran uusi johtokunta on järjestäytynyt tehtäviinsä puheenjohtaja Kauko Koskisen johdolla. Varapuheenjohtajana jatkaa Lasse Rekola ja sihteerinä Tero Tuomisto. Muut jäsenet
johtokunnassa ovat Ritva Borodavkin, Juha Kaasinen, Ritva Levänen, Pauli Outila (uusi), Kauko
Salmi ja Seija Voutilainen.
Kevätkauden yhteislauluillat
ovat alkaneet ja osallistujia on
Madetojan palvelutalossa ollut
ilahduttavan runsaasti. Lauluillat
ovat seuran ja talon yhteistyötä.
Ennen kesää lauletaan vielä tiistai-illoin 24.3., 21.4. ja 19.5. klo
17.30.
Laulattamassa ovat vanhat tutut Kalle Partanen ja Esko Rantanen. Hyvinkin todennäköisesti
ohjelmistossa on ainakin kahden
vuonna 1915 syntyneen taiteilijan lauluja: Olavi Virran ja Tapio
Rautavaaran.
Pukinmäessä on keskusteltu viime kuukausina sekä bussireitti-

en uusista suunnitelmista että tulevan yleiskaavan linjanvedoista.
Seura on ottanut molempiin asioihin kantaa.
Seura järjestää keskustelutilaisuuden ajankohtaisista linjastoasioista maaliskuun 26. päivänä
klo 18 Madetojan palvelutalossa,
Madetojankuja 3. Suunnitelmista
ja niihin liittyvistä näkökohdista
tulee kertomaan HSL:n edustajana suunnittelija Miska Peura. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Monet palstaviljelijät odottavat jo
vihreät peukalot valmiina sitä
loppukevään hetkeä, jolloin pääsevät palstoillaan mullan kimppuun ja uuteen viljelyskauteen.
Sekä Pukinmäessä että Pakilassa
on vielä joitakin Pukinmäki-seuran hoitamia palstoja vapaana
(tiedustelut Ritva Levänen puh.
040 140 7312). Seura järjestää
viljelijöille tuttuun tapaan myös
neuvontatilaisuudet joen molemmin puolin.
Loppukeväälle on jo tiedossa
siivoustalkoiden ilta toukokuun

alkupuolella sekä jokavuotinen
kotiseututapahtuma, Pukinmäki-päivät 23.–24. päivänä toukokuuta. Se on tuttuun tapaan paikallisen yhdistysväen yhteinen
ponnistus. Monissa yhdistyksissä
ovat suunnitelmat jo vireillä.
Paikkakunnan historiasta on
saatu esiin toivottuja uusia sivuja,
kun seuran sihteeri, kotiseutuneuvos Tero Tuomisto on julkaissut
laajan artikkelin Pukinmäen kartanon vaiheista uudessa Helsingin
pitäjän vuosikirjassa 2015. Hyvässä kunnossa olevaa kartanoa
vuokrataan jatkuvasti erilaisiin
perhejuhliin ja muihin tilaisuuksiin (tiedustelut Kauko Koskinen
puh. 040 583 8503).
Elokuussa tulee muuten kuluneeksi peräti 580 vuotta siitä, kun
sana Boxbacka kirjoitettiin vanhimpaan tiedossa olevaan asiakirjaan ensi kerran. Sen jälkeen
on virrannut aika lailla vettä Vantaassa.
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Stara töissä

Kevättä ilmassa
Ja tapahtui näinä päivinä, että
hiekoitussepelit lähtivät liikkeelle.
Suurilla koneilla ahtaissa paikoissa työskentely vaatii kuitenkin
tarkkuutta, ettei tule vahinkoja.
Tämän aamuista työskentelyä
katsoessani muistui mieleeni neljän vuoden takainen tapahtuma
samalla paikalla. Silloin oli vielä lumikasoja, joita STARAn koneet ja kuorma-autot keräsivät ja
poistivat katujen varsilta. Silloinkin ainakin jotkut lumikuormaa
odottavat autot olivat pihalla.
Kun lumityön jälkeisenä päivänä paperinkeräysauto yritti tyhjentää kuvassa kuorma-auton takana näkyvää syväkeräyssäiliötä, niin kuljettaja ilmoitti, että säiliö on rikkoutunut eikä tyhjennys
onnistu.
Jäljistä päätellen jokin kuorma-auto oli pihalla peruuttaessaan törmännyt säiliöön niin, että se oli osittain jäänyt lavan alle.
Vain säiliön kansi oli naarmuuntunut ja rautainen nostolenkki

vääntynyt. Mutta pahin vaurio
olikin syntynyt siitä, että väkisin
sivuun työnnetty kansi oli leikannut keräyspussin kaikki neljä hihnaa poikki. Keräyssäkki oli pudonnut pohjalle. Se tarkoitti säiliön tyhjentämistä käsin ja uuden
keräyssäkin hankintaa. Kustannuksia taloyhtiölle tuli pitkälti yli
1000 euroa!
STARAn työnjohtaja kiisti, että
heidän kuorma-autonsa, omat tai
vuokratut, olisivat olleet syyllisiä
vaurioon. Hän kertoi ettei ko.
urakassa mukana olevilla kuorma-autoilla ole edes lupaa ajaa
kiinteistöjen pihoille! Hän jopa
totesi, että jos autoja on pihalla
käynyt, niin voihan olla, että jollekin on sattunut vahinko.
Kukaan ei kuitenkaan ollut
hänelle sellaisesta ilmoittanut.
Tämän aamuinen kuski oli
tarkkana kurvaillessaan pihalla
eikä vahinkoja syntynyt.
Jaakko Kyläsalo

Maailmanomistajan nyrkki
paukkui Tapaninkylässä
Pyörällä liikkuvat maailmanomistajat näyttävät olevan taas
liikkeellä, joten jalankulkijoiden
ja autoilijoiden on syytä olla varovaisia.
Henkilöauto odotti Sidekujan
risteyksessä pääsyä Tapaninkyläntielle noin yhdeksältä aamulla
viime viikon maanantaina. Silloin
auton taakse tuli pyörällä noin
50-vuotias mies. Häiriintynyt ja
aggressiivinen mies purki raivoRistikko nro 6/2015
oikea ratkaisu

aan iskemällä nyrkillä kaksi kertaa auton takaluukkuun ja jatkoi
matkaansa.
Miehellä oli kirkkaansininen lyhyt takki, hän oli normaalivartaloinen ja kapeakasvoinen. Hän
ajoi lähellä olevan Tapanilan Alepan ohi Jakomäen suuntaan.
Ilmoitattehan poliisille, jos satutte näkemään miehen.

Ikävä juttu
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Urheilu
TOPI NASKALI

Uimahalli
palkitsi kuntouimarit
Kuntouinti

Voi sitä riemua! Eräläiset mailat pystyssä Tampereella. Kolmas voitto takasi Erälle välieräpaikan ja
mahdollisuuden olla tänä keväänä Suomen paras!

Salibandyliiga miehet

Terävästi välieriin!

Tapanilan Erä on sian lailla petrannut juoksuaan kilvan kevään etenemisen. Yhtenäiseksi
kasvanut joukkue lähetti mestarisuosikki Tampereen Classicin kesälomille, ja eteni huomenna
torstaina alkavaan välieräottelusarjaan hallitsevaa Suomen mestaria Happeeta vastaan.

E

rä nuiji Classicin
nurin maalein 4–3
menneen viikon
keskiviikkona
Tampereella, jo kolmannen
kerran peräkkäin. Tämä
kolmas voitto riitti nostamaan Erän neljän parhaan
joukkoon ja tappelemaan
tosissaan Suomen mestaruudesta.
Kolmas koitos noudatti
tuttua kaavaa. Classic hyppäsi heti alussa tilapäiskuskiksi. Se vei avauserän nimiinsä 2–1. Erää piti pelissä mukana Tuomas Iiskola,
joka tuikkasi Erän ainokaisen.
Pukukoppi teki taas hyvää eräläisille. Toinen erä oli

mosalaisten. Vasta 17-vuotias eräkasvatti Riku Holopainen kiitti luottamuksesta, eli pääsystä tiukkoihin pudotuspeleihin, tehden elämänsä ensimmäisen
liigamaalin tasoittaen taiston 2–2 lukemiin. Meno
jatkui, puolisen minuuttia
myöhemmin Mikko Pasanen tykitti ja Aaron Fagerholm ohjasi pyöreän reikäisen Classicin reppuun. Tämä eräjohto 2–3 jäi myös
taukotulokseksi.

Päätöserää vipellettiin
loppupuolelle asti ilman
täysosumia. Vasta kun Classic passitti maalivahdin aition puolelle jahdatessaan

tasoitusta, nähtiin maali. Ja
nimenomaan Erän tekemänä. Jere Oksanen tuikkasi
ottelun voittomaalin ja
lukemiksi 2–4. Vielä jännitys tiivistyi kuin pienokaisella kummitusjunassa.
Classic kuskasi ilman maalivahtia kuuden miehen voimin junaa, urhea Erä puolusti kolmella pelurilla.
Kaksi istui jäähyllä. Matka
huipentui 13 sekuntia ennen
päätöstä Classicin onnistuessa tekemään illan ja ottelusarjan viimeisen maalin.
Nämä 3–4 lukemat kestivät
vielä viimeiset 13 sekuntia.
– Tämä ryhmä on nyt todella yhtenäinen ja valmiina
taistelemaan viimeiseen as-

Kahden mitalin OVO Cup
Joukkuevoimistelu

Joukkuevoimistelun kansainvälinen OVO Cup kisattiin yhdennentoista kerran
Tapiolassa viime lauantaina. Tapanilan Erän joukkueilla oli kotiinviemisinä kaksi
mitalia, hopeaa ja pronssia.
LAURI JÄRVINEN

Elite Pre Jr oli Erän muiden joukkueiden tapaan keräämässä arvokasta
kisakokemusta Tapiolassa.

ti yhteisen tavoitteen eteen,
iloitsi eräluotsi Petteri Bergman harppauksesta välieriin.
Tuima välierätaisto hallitsevaa Suomen mestaria
Happeeta vastaan alkaa Jyväskylässä huomenna torstaina. Lauantaina 21.3.
joukkueet kohtaavat toistamiseen Erän isännyydessä
Vantaan Energia Areenalla.
Seuraavana päivänä on pelipaikkana taas Jyväskylä.
Tarvittaessa neljäs mittelö
koetaan tiistaina 24.3. Vantaalla ja viides keskiviikkona 25.3. Jyväskylässä.
Finaalipaikkaan tarvitaan
kolme voittoa.
Heimo Laaksonen

Tapanilan Erän joukkueista Elite Alexa osallistui
10–12-vuotiaiden sarjaan.
Elite Alexa oli avannut
kisakautensa kolme viikkoa sitten Miss Valentinekilpailuissa Tartossa. Nyt
tytöt esiintyivät vapautuneemmin ja joukkueen hyvä ilmaisu pääsi paremmin
esille. Erityisesti vaadittavista taito-osista joukkue suoriutui erinomaisesti saaden
koko sarjan parhaat tekniset pisteet (5.50). Yhteispisteiksi Elite Alexa sai 15.80,
jolla joukkue sijoittui jaetulle kolmannelle sijalle ja
pronssimitalit kaulaansa.
Sarjan voitti PNV:n Gloria
Astra ennen Venäjän Roxett
Ruby:ä. Pronssille ylsivät
myös Elite SC Vantaa Kids
ja Feline.
Erän ja SC Vantaan yhteistyöjoukkueista matolle astelivat juniorisarjaan

Malmin uimahallilla vietettiin juhlahetkeä viime torstaina, kun Uimahallin kuntouimarit olivat koolla palkitsemistilaisuudessa.
Kovin oli uintikilometrit
jääneet aikaisempaa pienemmiksi, mutta olihan siihen selkeä syynsä. Halli oli
korjauksen takia suljettuna
puoli vuotta.
Nyt halli on kuin uudestisyntynyt värimaailmansa ja valaistuksensa suhteen. Sinne myös lisättiin
kunnolliset vesihierontapisteet. Ainoa mikä ei saa parhaita pisteitä on kylmävesiallas, joka sijaitsee lattiatason yläpuolella portaitten
kautta kuljettavana. Muuten
kaikki on viihtyisää ja siistiä.
Saimme vielä loistavan uuden kahvionpitäjän. Tulkaapa kaikki maistamaan Jaanan porkkanakakkua.
Palkitsemisen suorittivat vs. hallipäälliköt Jonna
Salminen ja Laura Kuutti.
Vuoden parhaan uintisuorituksen oli uinut Jarmo Laitinen 593 kilometriä. Naisten
paras uintimäärä oli Tuula
Teräsvirralla 111 kilometriä.
Kautta aikojen nuorimpana kuntouimarina palkittiin
Ria Rahkonen 4 kilometrillään. Ria on 9 -vuotias ja
harrastaa lisäksi kilpauin(14–16-vuotiaat) osallistuva
Elite ja debyyttinsä tehneet
Elite Pre Junior-joukkueen
molemmat kisakokoonpanot (12–14-vuotiaat).
12–14-vuotiaiden sarjassa Elite Pre Juniorien kokoonpanot tekivät ensiesiintymisensä. Kovatasoisessa
kilpailussa Elite Pre Junior
sijoittui herkällä ja ilmaisullisella ohjelmallaan seitsemänneksi pistein 15.50.
Sarjan voitti PNV:n Gloria
Nova niukasti ennen Tapiolan Voimistelijoiden Team
Loistetta. Pronssia saavutti Sanix Säihke. Elite Pre Jr
02 keräsi pisteet 13.70 ollen 13.

Juniorisarjassa Elite
esiintyi vahvasti Lumikuningatar-ohjelmallaan keräten alku- ja loppukilpailussa
yhteensä 34 pistettä. Ne riittivät toiseen sijaan OVO
Junior Teamin jälkeen, joten

tia. Harjoituksissa uituja kilometrejä hän ei ole merkinnyt kuntouinniksi.
Uimahalli halusi myös valita vuoden Tsempparin. Tällä kertaa valinta osui näkövammaiseen Kaisa Kangasharjuun. Hän käy lähes
jokaisena aamuna uimassa
ja vesijuoksemassa.
Malmin uimahallin kuntoklubi on täysin vapaaehtoinen, johonka voi liittyä merkitsemällä uintisuorituksensa uintivalvojalla olevaan listaan. Joukolla mukaan vain.
Matti Herlevi

VUODEN 2014
TULOKSET:

Kuntouinti miehet

Jarmo Laitinen 593 km,
Panu Luoto 290 km,
Onni Viuhkonen 250 km.

Naiset

Tuula Teräsvirta 111 km,
Kalam-Salminen 84 km,
Tarja Ekholm 35 km.

Vesijuoksu miehet
Matti Alanen 75 h,

Naiset

Marja Salmijärvi 130 h.

Eliten tytöt palkittiin hopeisin mitalein. Kolmanneksi
sijoittui OVO:n Team Titaanit.
–Eliten kausi jatkuu jo ensi viikonloppuna Bulgarian
Soﬁassa, jossa tytöt edustavat Suomea Challenge Cupin toisessa osakilpailussa. Tulevana viikonloppuna
Mäntsälän Mustan Kissan
Cupissa kisaavat lauantaina Elite Pre Jr molemmilla kokoonpanoilla ja kautensa aloittavat Erän joukkueista Anastasia, Anastasia 00, Aforia ja Aforia 99.
Sunnuntaina kisaavat Axoria, Axoria 05, Ailia, Amila ja Amila 05. Elite Alexan
kausi jatkuu kahden viikon
kuluttua Turun Caribia Cupissa, listaa Erän Lauri Järvinen tyttöjen tulevia koitoksia.
Teija Loponen
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päivään saakka. Kartanon
maita viljeltiin ahkerasti ja
kartanolla oli 1720-luvulla
kaksi torppaa. Hyvinä vuosina viljasadosta ja maidontuotannosta riitti myytävääkin, katovuodet ja kulkutaudit taas aiheuttivat omia
ongelmiaan.
Bockin suvun köyhtyessä Boxbackan kartano siirtyi vähitellen muiden omistukseen.

Pukinmäen kartano on Tero Tuomiston aiheena Vantaa-Seuran julkaisemassa Helsingin pitäjä –sarjan
uusimmassa julkaisussa.

Tero Tuomisto vie
ratsusotilaan jäljille

Pukinmäen Niilo ja Kulon perheen arki tulevat tutuiksi Tero Tuomiston
Pukinmäen ja etenkin sen kartanon historiaa valottavassa tekstissä.

V

astajulkaistussa
Helsingin
pitäjä Helsinge 2015 –kirjassa pukinmäkeläinen historioitsija Tero Tuomisto

kertoo Pukinmäen kartanon vaiheista parikymmenen kuvitetun sivun verran.
Pukinmäessä ja sen jokilaaksossa on asutusta ollut
jo vuosisatoja.
Varhaisin Pukinmäkeä ja

Lähiristikko nro 6/2015
SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA , ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Bockin nimellä tunnettua
taloa koskeva asiakirjatieto löytyy elokuulta 1435.
Silloin Niilo Pietarinpoika
Pukinmäestä sai Ruotsin
piispa Olavin kirjoittamalla kirjeellä verovapauden ja

rälssin kiitoksena osallistumisestaan hevosella ja haarniskalla valtakunnan sotatoimiin. Tuomisto valottaa
hivenen rälssimiesten tehtäviä ja varustuksia.
Oman kappaleensa saa

Helsingin pitäjä 2015
Helsinge on VantaaSeuran julkaisu. Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen ja
vuosikirjana vuodesta
1980 lähtien. Julkaisulla on iso toimituskunta ja lukuisia kirjoittajia. Julkaisun pääsisältö kohdistuu nykyisen
Vantaan alueeseen.
Julkaisua myy VantaaSeura, jolta on saatavissa myös sarjan aiempia osia.

Pukinmäki-nimen synty ja
sen pohdinta. Vanhoissa
asiakirjoissa esiintyy varsin
monia nimiversioita ja arvioita siitä, mistä nimi Pukinmäki on voinut saada alkunsa.
Artikkelin pääosassa on
kuitenkin Pukinmäen kartano ja sen vaiheet aina nyky-

Ristikon oikea
ratkaisu sivulla 13.

Kartanon tilanne koheni,
kun se siirtyi 1876 malmilaisen ratsutilallisen Konstantin Bergströmin omistukseen. Hänen aikanaan
rakennettiin edelleen paikoillaan oleva puolitoistakerroksinen päärakennus.
Suomen ensimmäinen rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan valmistui 1860-luvun
alussa ja kartanon maille
avattiin anomuksesta paikkakunnan ensimmäinen
rautatiepysäkki. Se oli kuitenkin käytössä vain kesäaikaan.
Monien vaiheiden jälkeen
vuonna kartano siirtyi Helsingin kaupungin omistukseen. Pukinmäki siirtyi Helsingin pitäjästä osaksi Helsinkiä suuren alueliitoksen
aikaan 1946. 1950-luvulla
kartanossa asui muutamia
perheitä kaupungin vuokralaisina. Kulon perheen historiasta kartanon asukkaina kirjassa kerrotaan monin
kuvin.
Kartanon säilyminen
varmistui kuitenkin vasta
vuonna 1994, jolloin apulaiskaupunginjohtaja Pekka
Korpinen päätti suojella sen
ja antaa rakennukset paikkakuntalaisten yhteiseen
käyttöön. Peruskorjausten
jälkeen kartanolta saatiin tilat muun muassa päiväkodille ja salitila vuokrattavaksi erilaisiin juhliin.
Teija Loponen

KoillisHelsingin
Lähitieto

Lähiristikko
joka toinen
viikko!
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Kulttuuri
KIRSI JUNTUNEN

Pieni lelukauppa -esitykseen Malmisalissa myydään lippuja á 5 e. Malmitalo,
su 22.3. klo 15–17.
Yhteislaulut
Lauluillan isäntäparina toimii Jukka Okkonen ja Pauli
Kainulainen. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ti 24.3. klo 17.30.
Junior Watson (USA)
Svengaavaa bluesia maailman huipulta! Liput 15 e.
Malmitalo, ti 24.3. klo 19.
Hurraa! -festivaali: Cirque
des Puces – Maïva
Mielikuvitusmaailmaan sijoittuva teos käsittelee epävarJakomäen Eläkeläiset
muutta ja oman äänen löyKokoontuminen ti klo 11–13.
tämistä ystävyyden kautta.
Nyt myös to avoimet ovet
Liput 5 e. Malmitalo,
klo 11–13. Jakomäentie
ke 25.3. klo 18.
6 i - talon kerhohuone.
KÄSILLÄ – taitoa –
Seniorien Olkkari
iloa – muotoa
kirjastossa to klo 11–12.
Taito-käsityökoulu Helskyn
Juttuseuraa, sanomalehtien
lasten- ja nuorten oppilasääneenlukua ja juttelua ajantyönäyttely. Avoinna ma–
kohtaisista asioista. Kahvi- ja
pe 9–20 ja la 9–16. Vapaa
teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.
pääsy. Malmitalo 3.3.–28.3.
Miesten turinatupa
Päivi Raatikainen Lystikäs
Ma klo 11–13. Nuorisotalon
lintutarha – esinekollaaseja
yläkerrassa, Huokotie 3.
Humoristisessa näyttelyssä on esillä kekseliäitä
kierrätysmateriaaleista tehMalmin toimintakeskus
tyjä teoksia. Avoinna ma–
Toimintaa joka päivälle!
pe 9–20 ja la 9–16. Vapaa
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pääsy, Malmitalo 3.3.–28.3.
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
Kovasikajuttu &
MLL:n perhekahvila
Jamppamania
Leikkipuisto Kotinummessa
Kovasikajuttu on dokumentpe ja Traktorissa ma
tielokuva Suomen kovimklo 9.30–11.30
masta punk-yhtyeestä, Pertti
Korret Kekoon
Kurikan Nimipäivistä. Aluksi
Toimintapäivät parillisten viiknäytetään lyhyt dokumenttielokuva Jamppamania, joka kerkojen su klo 10–15, Malmin
too edesmenneen iskelmänuorisotalo, Malminraitti 3.
tähti Jamppa Tuomisen aktiiviTule tutustumaan, teemme
sesta ja monenkirjavasta faniyhdessä tuotteita myyjäisiin.
joukosta. Näytöksen kesto
Lisät. 0400 447 022 tai www.
n. 100 min. S. Vapaa pääsy.
korretkekoon.nettisivu.org.
Malmitalo, to 19.3. klo 18.
Syystien palvelukeskus
Mika Waltarin Gabriel,
Ukkojumppa ma klo 11.15–
tule takaisin
12, pingistä ti klo 14.15,
Malmin Työväentalolla,
ompelua ke klo 9, bridge
Takaniitynkuja 9. Lippuvar.
ti klo 9.30–13.30.
040 7382843 tai
ATK-ohjausta senioreille
hilkka.e.kinnunen@gmail.
Syystien palvelukeskuksessa
com. Viim. esitykset: su
to klo 11.15–14.00, ilman
15.3. klo 13, to 19.3. klo
ajanvarausta. Järj. Enter ry
19, su 22.3. klo 13, to 26.3.
Itämaista tanssia
klo 19 ja su 29.3. klo 13.
rauhalliseen tahtiin Malmin
Atk-ohjausta senioreille
Nuorisotalolla, Malminraitti
To klo 11.15–14, Syystien
3. Parillisten viikkojen sunpalvelukeskus, Takaniitynkuja
nuntaisin klo 13 -14.
3. Ilman ajanvarausta apua
Sopii myös vasta-alkaesim. netissä liikkumiseen,
jille ja kuntoliikunnaksi.
sähköpostin ja verkkopanWill Vinson–Mike
kin käyttämiseen ym.
Moreno Quartet
Vauvojen loruhetki
Groovaavaa huippujazLeppoisaa loruttelua ja leikzia New Yorkista. Liput 15e.
kimistä vauvojen kanssa. Ota
Malmitalo, pe 20.3. klo 19.
mukaan pehmoinen alusta ja
El raqs hayati – Dance
kevyt huivi. Sopii noin 3–12
is my Life – Mahmoud
kk ikäisille vaaveille. Malmin
Reda 85 vuotta
kirjasto, 20.3. klo 10.30.
El Hosseny Dance ja vieKansalaiskeskustelu
railevat itämaisen tanssin
Sote-soppa
ryhmät esittävät egyptiläihmoud
kiehuu
sen tanssin isän Mahmoud
a.
Redan koreograﬁoita.
Lähimenot–
Liput 28/23/15 e.
palstalle
voi lähettää Koillis–
Malmitalo, la 21.3.
Helsinkiä koskevia
klo 16 ja 19.
menovinkkejä.
Hurraa!
Pals
ta
on
yhdistysten ja seurojen
-festivaalin
käyttöön.Etusijalla ovat maksuttomat
avajaiset
tapahtumat. Toimitus voi muokata sekä
lyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettää
Tule mukaan
viimeistään torstaina klo 15 menness
pitämään hausjotta ne ehtivät seuraavan keskiviiko ä,
n
kaa lastenteattelehteen.
rifestivaalin avaOSOITE:
jaisiin. Työpajoihin
janina.issakainen@
ja Sirkusparaatilahitieto.ﬁ
laululeikkikonserttiin
äsy.
aulassa on vapaa pääsy.

JAKOMÄKI

Kuumailmapallot leijailevat parvena katossa.

Kädentaitoja
lapasista kuumailmapalloihin
Taito-käsityökoulu Helskyn lasten- ja nuorten oppilastöitä on ihasteltavana
la.
Malmitalon parvella.
Käsityökoulun oppilaiiden töissä tulevat esiin
käsityökoulussa opetettujen tekniikoiden laajuus puupiirroksista
lapasiin ja materiaalien
kirjo kovista pehmei-siin.
silNäyttelyssä on esilasia,
lä puupiirroksia, lapasia,
kuumailmapalloja, metaperisästysmuistoja, paperilloja.
maassakulhoja ja kelloja.
aitten
Malmin 6–8 vuotiaitten
n ryhja 9– 2 vuotiaitten
nostemissä lapset luonnostelivat eläinaiheiset lapalman
set oman suunnitelman
nosmukaan. Luonnosana,
ta käytettiin kaavana,
aset
jonka avulla lapaset

kei
leikattiin keittovillasta
ja
ne
koristeltiin neulahuovuttao
malla. Ne ommeltiin
yhteen käsin- tai ompelukoneella.
6– vuotiaat ja
Viikin 6–8
9–
12 vuotiaat luonnostelivat puupiirrostekniikalla toteutettavan puuhirviön tai muun
aiheen vanerille johon luonnos
le,
ka
kaiverrettiin
taltalV
la. Vanerilaatalta
veHuovutetut
koristelllut lapaset
lämmittävät mieltä ja
käsiä.

dostettiin kuvaa, jota voi
käyttää korttina tai tauluna.
Puupiirroslaatta hyödynnetään vielä kirjan etukanneksi, kirja sidotaan japanilaisella kirjansidontatekniikalla.
Viikissä ja Malmilla suunniteltiin ja valmistettiin
myös oma kuumailmapallo matkustajineen. Samalla
pohdittiin, missä pallo lentää ja keitä siinä on kyydissä.
Näyttelytyöt ovat esillä
Malmitalon parvella 28.3.
saakka.

Teija Loponen

PIHLAJAMÄEN LÄHIÖASEMA

Ei harrastus,
vaan ajanviete
Niilo Kääriäinen on tänään pystyttänyt taidenäyttelyä,
jonka hän avaa huomenna torstaina kotikaupunginosassaan Pihlajamäessä.
Tuottelias Kääriäinen ei tunnusta olevansa harrastetaiteilija.
–Minä en harrasta, vaan tämä on ajanvietettä. Olen tehnyt
näin 60-luvulta asti. Minulla vain jysähtää päähän jokin idea,
ja siitä se lähtee liikkeelle, iäkseen 81 ja puoli vuotta kertova mies juttelee.
Kaikki hänen työnsä kertovat pääosin luonnosta, joka on
Kääriäisen paras innoittaja.
Näyttelyssä on häneltä kymmenkunta öljyväri- ja akryylimaalausta ja niiden lisäksi mitä erilaisempia askartelutöitä,
joissa näkyy miehen luovuus.
Kääriäisen mukaan tuleva taidenäyttely on vaihtokauppaa
kotilähettiläiden kanssa. Kotilähettiläät ovat lähiöasemalta
käsin toimiva vapaaehtoisten joukko, joka antaa kotiapua
Pihlajamäen asukkaille.
–Saan kotilähettiläiltä siivousapua ja ajattelin, että teen
vastalahjaksi näyttelyn, vuonna 1957 Pihlajamäkeen asettautunut eläkeläismies kertoo.
Elämäntyönsä hän on tehnyt ﬂoristina.
–Ensin kävin puutarhakoulun vuonna -55–56. Huomasin
haluavani liikealalle, ja kouluttauduin ﬂoristiksi. Sitä työtä
tein Helsingissä ja osin Riihimäellä aina 65-vuotiaaksi asti.
Pirjo Pihlajamaa

Niilo Kääriäisen töitä
19.3.-31.3.2015 ma-pe
9-15 Pihlajamäen lähiöasemalla, Liusketie 3.

Niilo Kääriäinen,
koiransa
länsiylämaanterrieri
Luca-Petteri ja
omenankukkataulu.

MALMI
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HENKKA NIEMISTÖ

Helsingissä. Keskustelussa
mukana Mirka Vainikka sdp,
Kalevi Kannisto vas., Emmi
Tuomi skp ja Yrjö Hakanen
skp. Tule keskustelemaan ja
ottamaan kantaa. Ti 24.3 klo
18 Malmitalo kokoushuone 2.
Järj. SKP:n Koillis-Helsingin
osasto ja DSL:n opintokeskus.
Vaali-ilta
Koillis-Helsingin
Kokoomusyhdistysten yhteinen vaali-ilta ma 30.3. Miljan
palvelutalon Vilja-salissa
Malmilla alk. klo 18.30. Vaaliillassa kansanedustajaehdokkaita sekä kokoomusvaikuttajia. Kahvitarjoilu.
Malmin seudun
näkövammaiset ja oppaat
Ma-kerho 23.3. klo 14 Malmin
kirkolla, Kunnantie 1. Vieraana
pastori Jukka Holopainen
Pihlajamäen kirkosta, kuoroa
johtaa kanttori Timo Olli. Kahvi,
pulla ja kakku 1,20e. Oppaat
vastassa 20min ennen tilaisuuden alkua. Tied. Hilkka
Välitalo, p 040 562 3595.

PIHLAJAMÄKI

Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä
ke klo 10–12.
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskusteluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskusteluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Taidenäyttely
Niilo Kääriäisen taidenäyttely koostuu maalauksista ja askartelutöistä.
Pihlajamäen lähiöasema,
Liusketie 3, 19.3.–31.3.
Ma-pe 9–15. Vapaa pääsy.
Avoimet Ovet
Myyjäiset ja arpajaiset asukkaiden virkistystoiminnan hyväksi. Miljan palvelutaloa, Latokartanontie 9,
ke 25.3 kello 10.30–13.30

PUISTOLA

Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita
Puistolan kirjastolla vertaistukihenkisesti tietoteknisissä
ongelmissa joka ke klo 10–12.
Lisät. ja ajanvaraukset kirjastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Helmut Grzemban maalauksia
Akvarellimaalauksia esillä
Puistolan ja Tapulikaupungin
kirjastoissa 10.2.–20.3.
Puistolan Martat
Jäsenille aiheena Kasvivärjäys,
19.3. klo 18, Marttalassa,
Puistolantori 5.
Puistolan Eläkkeensaajat
jäsentapaaminen ti 24.3. klo
14 Puistolan kirkolla, vuosikokous, myös tilatut jalkineet noudettavissa.

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.
Enter ry:n tietotekniikkaopastuksia
Pukinmäen kirjastossa ke klo
14–15 ja 15–16. Ajanvar. 09

310 85072 tai kirjastossa.
Vauvojen lorutuokiot
Aina kuun toinen ti klo 10.15–
10.45. Kaikki alle 3-vuotiaat vauvat ja taaperot vanhempineen tai huoltajineen,
myös isommat sisarukset.
Vapaa pääsy, ei ennakkoilm.
Pääsiäismyyjäiset & Kirppis
La 28.3. klo 11–15 Savelantie
6:n kerhohuoneella. Myynnissä
mm. leivonnaisia, käsitöitä,
pääsiäistavaraa, arpajaiset ym.
Talotoimikunta pitää kahviota
mm. grillimakkaraa. Paikkavar.
Merja 050 330 8191 tai
Annika 046 579 6674(klo 15
jälkeen) Paikat maksuttomia.
Patalapputerapiaa
vitriininäyttely
Reija Ypyän Patalapputerapiaa
vitriininäyttely on esillä
Pukinmäen kirjastossa 23.3. asti.
Kaapon päivän yhteislaulua
Ti 24.3. klo 17.30
Madetojan palvelutalossa, Madetojankuja 3.
Laulattamassa Kalle Partanen
ja Esko Rantanen. Vapaa
pääsy. Järj. Pukinmäki-seura.
Muisti-ilta
Kasvitieteilijä, professori
Sinikka Piippo kertoo ravinnon merkityksestä muistin ja
mielen terveyteen. Pukinmäen
kirjastossa 25.3. klo 18.
Pääsiäispajat
Tule askartelemaan virpomisvitsoja, pääsiäiskoristeita ja
-kortteja. Askartelussa hyödynnetään kirjaston poistokirjoja ja -lehtiä. Ota virpomisvitsoihin omat oksat
mukaan, muut tarvikkeet tarjoaa kirjasto. Pukinmäen kirjasto, la 21.3. klo 13–15 aikuisille ja nuorille, to 26.3. klo
13-15 lapsille. Vapaa pääsy.
Martti Suomelan öljyväritöitä
”Ilmiöitä luonnossa”
Pukinmäkeläisen taiteilijan Martti Suomelan öljyväritöissä hehkuvat värit.
Työt esillä 28.3. asti.
Opastusta tablettien ja
älypuhelinten käyttöön
Tabletista ja älypuhelimesta
saa enemmän irti, kun tuntee niksit! Vinkkejä antaa ja
pulmat ratkoo Roni Rauramo
Viikin kirjastosta. 19.3. ja 23.4.
klo 13-15. Kyseessä ryhmäopastus, joten aikaa ei tarvitse varata etukäteen.

SILTAMÄKI

Siltamäen korttelitupa
ti ja pe klo 11–14, srkkoti, Jousimiehentie 5. Riitta
Halttunen-Sommardahlin
pastelli- ja akvarellimaalauksia esillä Siltamäen
srk-kodissa tapahtumien
aikana 20.3. saakka.
Entiset Virkkarilaiset
(eritoten kangaspuilla kutojat)
kahvittelevat joka kk:den 1. ma
klo 10 Siltamäen Palvelukodilla,
Peltokyläntie 4–6, E-talo
(valk. pienehkö rapattu talo).
Mahdollisuus ostaa matonkuteita noin klo 11.30. Tule
mukaan, jos ei kutomaan, niin
vaikka kahville rupattelemaan.
Pääsiäismyyjäiset
Siltamäen Marttojen pääsiäismyyjäiset la 21.3. klo
12. – 13.30, Siltamäen srkkodilla, Jousimiehentie 5.
Leivonnaisten ja käsitöiden lisäksi tarjolla myös

keittoa ja pullakahvit.
Korttelitupa
Ti 24.3. ja 27.3. srk-koti ei
käytössä. Tavataan ostarin ravintola Rubiinissa: omakust. lounas tai kahvi. Lisät./
ilm. tuvalla viim. pe 20.3.

SUUTARILA

Lastenvaatteiden ja
-tarvikkeiden kevätkirppis
MLL Tapaninkylä järjestää lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kevätkirppiksen
Suutarilan palvelukeskuksella.
Kahvio ja askartelupiste lapsille Seulastentie 11. 21.3. klo
9.30–12. Myyntipöydät yhdistyksen jäsenille 15 e, muille
20 e. Var. : tapahtumat.mlltapaninkyla (at) gmail.com.

TAPANILA

MLL: n iltaperhekahvila
Leikkipuisto Kurranummessa
torstaisin 17–19.
Tapanilan Eäkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Ti-kerhon kokoontumiset klo 11.30–13.30. To klo
11–14 tuolijumppaa, tasapainon kehittämistä, sisä-boccia ja pelikahvila Tapanilan
Työväentalolla Sompiontie
4. Ohjelma netistä: tapanilan.elakkeensaajat.ﬁ.
Trefﬁmesta Mammat ja muut
tarjolla sosekeittoa klo
10–13 keskiviikkoisin.
PuutarhaJuhla 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/hiirenloukku Esitykset: to
19.3., pe 20.3. ja la 21.3.
Perinteiset pääsiäismyyjäiset
Arpajaiset, kanttiinissa lohikeittoa. Myynnissä mm. mattoja, kevätpontsoja, koruja,
sukkia, virpomisvitsoja, kutomakerhon kevättekstiilejä, leivonnaisia, jauhoja ja ryynejä. Su 22.3. klo 10–14
Tapanilan VPK, Päivöläntie 50.
Järj. Mosan Käsityöystävät
Novellikoukku
Novellikoukussa tehdään käsitöitä ja kuunnellaan samalla novelleja vaihtuvien lukijoiden lukemana.
Tuo mukaan oma käsityö
tai osallistu hyväntekeväisyysprojektiin. Tarjolla kahvia ja teetä. Tapanilan kirjasto ti 24.3. klo 18–19.30.
Johanna Mäkeläinen
Folklaulaja-lauluntekijä
Johanna Mäkeläinen esiintyy pysäyttävillä kappaleillaan 25.3. kello 18–20.
ReanPuutarhaJuhla,
Päivöläntie 15.

TAPANINVAINIO

MLL:n perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa kaikille avoin perhekahvila ma klo 10–11.30.

TAPULIKAUPUNKI

Perhekahvila
Perhekahvila kokoontuu ti
klo 10–12 Tapulin leikkipuistossa Moisiontie 18.
Kielikahvila
Kielikahvilassa voit harjoitella suomen kieltä ja
tutustua erilaisiin ihmisiin.

Tapulikaupungin kirjastossa to
klo 14–15: 26.3., 9.4, 23.4.,
7.5. ja 21.5.Vapaa pääsy.
Tapulin eläkeläiset
Ma. 23.3 klo. 10–12 kerhossa vierailee terveydenhoitaja Sinikka Vepsä, aiheena
uudet ruokailusuositukset.

VIIKKI

Sormet multaan –
istutustyöpaja senioreille
Työpajassa tehdään kauden kukista pieni istutus koriin ja koristellaan
se oman maun mukaan.
Työpajan hinta 18 e sis. kukat
ja muut materiaalit, ohjauksen, kahvit sekä sisäänpääsyn. Ennakkoilm. p. 09 3478
400. Gardenia, Koetilantie
1, ke 25.3. klo 10–11.
Näe puita ja metsää
Mika Myllynevan valokuvia Gardenian käytävägalleriassa 28.2.–9.4.
Idea näyttelyyn syntyi, kun Mika
on kuvannut puita ja luontoa
eri tarkoituksia varten jo lähes
10 vuotta. Ma-to klo 10-17, pe
klo 10-14 ja la-su klo 10-17.
Näyttelyyn vapaa pääsy.
Viikin iltaruoka
vapaaehtoisten valmistama
yksinkertainen kasvisruoka
viikkiläisille perheille joka toinen ke klo 17-19 alkaen
25.2. päättyen 6.5. Ruoka
on laktoositon ja gluteeniton,

Johanna Försti ja Jukka Linkola
Säveltäjä Jukka Linkolan
60-vuotiskonserttien sarjassa esitetään
taiteilijaprofessorin tuotantoa
neljältä eri vuosikymmeneltä.

Huomenna 19.3. kello 19 Malmitalolla kuultavan konsertin
solistina toimii Johanna Försti ja tarjolla on herkkää musiikkia,
gospelia sekä rhythm and bluesia. Liput 20 e. Kesto 70 min.

omakustannushinta 5e perheeltä. Ilta päättyy yhteiseen hartauteen.
Ympäristöaiheisia
keskusteluja
Keskusteluillan aiheena to
26.3. kello 18 ”Rovasti ja jääkarhu — Kirkon ilmastotyö.

Miksi?”. Vieraana ekoteologi,
kirkon yhteiskunnallisen työn
ja ympäristöasioiden asiantuntija, rovasti Ilkka Sipiläinen.
Isäntänä Mikko Kurenlahti.
Viikin kirkko, Agronominkatu 5.

Jazzzz
orkk Ja
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New

Juhlittu saksofonisti-pianisti-säveltäjä Will Vinson
tuo Suomeen mukanaan uuden, lahjakkaan kvartettinsa!
Pe 20.3. klo 19, alk. 15 €

Johanna

Försti

Jukka

L kola
&Lin

Johanna
oha
h nna Förstin verraton
verraton m
monipuolisuus
i
li
tulee esiin Jukka Linkolan monimuotoisissa laulusävellyksissä. Rytminen iskevyys yhdistettynä lyyriseen herkkyyteen
on vastustamaton yhdistelmä!
To 19.3. klo 19, alk. 20 €

Junior

Watson
Svengaavaa bluesia maailman huipulta!
Junior Watsonin kitaratyöskentelyssä
perinteisten blues- ja swingtyylien hallinta yhdistyy hulvattomaan huumoriin ja
mielikuvitukseen. Ti 24.3. klo 19, alk. 15 €

Hurraa!

ivaalin
-ffesttivaa
-fest
avvaaaja
jaiiise
set

Tule mukaan pitämään hauskaa lastenteatterifestivaalin avajaisiin! Työpajoihin
ja Sirkusparaati-laululeikkikonserttiin
aulassa on vapaa pääsy. Kiehtovaan
Pieni lelukauppa -esitykseen Malmisalissa myydään lippuja á 5 €.
Katso koko ohjelma: malmitalo.ﬁ
Su 22.3. klo 15–17, vapaa pääsy

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

Leivoskonsertti
Sibeliuksen sävelin
Pukinmäessä on sunnuntaina tarjolla Jean Sibeliuksen

kauneimpia viulusävellyksiä leivoskahvien kera. Konsertissa
soittaa nuori viulutaiteilija Aleksi Kotila, jonka puolen tunnin
pituiseen ohjelmaan sisältyy muun muassa viulukonserton
2. osa, Berceuse, Romanssi sekä kaksi humoreskia.
Erikoisin kappale on yksinkertainen Kehtolaulu. Se syntyi vuonna 1899 Juhani Ahon syntymäpäivillä, kun Pekka
Halonen soitti äidiltään oppimiaan kantelesävelmiä ja Sibelius alkoi improvisoida viulumelodiaa ystävänsä soiton päälle. Nyt 5-kielisen kanteleen soitosta sekä pianosäestyksistä
vastaa Pukinmäen kanttori Kaisu Rauhamaa.
Leivoskonsertti pidetään Pukinmäen seurakuntakodilla
heti messun loputtua eli n. klo 13.15. Normaalina sunnuntaina messun jälkeen on pienimuotoinen kahvihetki.
–Sibelius-juhlavuoden kunniaksi tahdottiin kuitenkin järjestää juhlavampi musiikkipitoinen tilaisuus, jonne ovat tervetulleita nekin, jotka eivät olleet mukana messussa. Konsertin yhteydessä kahvin tai teen saa kirkkokahviperinteen
mukaan maksutta, mutta leivokset ovat myytävinä ja niistä
saadut rahat ohjataan hyvän musiikin saattelemina Yhteisvastuukeräykseen, kertoo kanttori Rauhamaa.
Keräyksen kotimaan kohteena on tänä vuonna vapaaehtoistyön verkkopalvelun kehittäminen, ulkomailla Yhteisvastuuvaroilla tuetaan Haitin lasten ja nuorten koulutusta sekä
koulujen rakentamista.
Teija Loponen

Leivoskonsertti
Pukinmäen seurakuntakodilla, Säterinportti
3, su 22.3. kello 13.15. Vapaa pääsy.

KOKOUKSET

Hurraa
avautuu
Malmilla
Kotimaisen
lastenteatterifestivaali
Hurraan avajaisia
vietetään tänä vuonna
Malmitalossa. Itse
festivaali järjestetään
jo seitsemättä kertaa.
Eri puolilta Suomea tulevien teatteriesitysten ohella
tarjolla on hauskoja työpajoja ja muuta yhteistä toimintaa. Työpajoihin ja Sirkusparaati-laululeikkikonserttiin Malmitalon aulassa
on vapaa pääsy. Malmisalissa nähtävään kiehtovaan
Pieni lelukauppa –esitykseen myydään vitosen lippuja.
Lelukauppa-työpajassa
käytetään kierrätystavaraa,
kuten leluja, papereita ja
valokopioita. Paja soveltuu
kouluikäisille lapsille. Alle
kouluikäiset voivat osallistua siihen yhdessä vanhemman kanssa. Rumputyöpa-

Mitä tapahtuukaan lelukaupassa sulkemisajan jälkeen?

jassa puolestaan on tarjolla rytmejä, fyysisyyttä ja yhdessä soittamisen iloa.

Sirkusparaati-laululeikkikonsertissa tavataan Jokkus Pokkus ja Julle
Pulle Poks, jotka ovat taikurisisaruksia. He käyvät sirkuskoulua ja kiertävät Sirkus Sirkun mukana ympäri
maata yhdessä pelleäiti Pelleriinan, taikuri-isä TaikaEmpun ja muun sirkusväen

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Pukinmäki-Seura ry:n
sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS JA ASUKASILTA
Kevätkokous ja asukasilta pidetään
torstaina 26.3.2015 klo 18.00 alkaen
Madetojan palvelutalossa,
Madetojankuja 3, 00720 Helsinki
Ennen kokousta pidettävässä asukasillassa joukkoliikenneasiantuntija Miska Peura (HSL) selostaa
Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmamuutoksia.
Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät
kevätkokousasiat, mm. vuoden 2014
toimintakertomus ja tilinpäätös.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! Tule mukaan kertomaan mielipiteesi ja
ottamaan osaa Pukinmäki-Seura ry:n toimintaan.
Pukinmäki-Seura Bocksbacka-Sällskapet ry:n
johtokunta
,,,+$-%&!#(%&+)*.'-"(

PUISTOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY
KEVÄTKOKOUS
Keskiviikkona 25.3.2015 klo 18.00
Marttala, Puistolantori 5, 00760 HELSINKI
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § mainitut asiat.
Kokouksen aluksi Pekka Martikainen Vanhustyön keskusliitosta
kertoo ja neuvoo korjausrakentamisesta ja ikääntyville
omakotiasujille suunnatuista korjausavustuksista.
Kokouksessa julkistetaan Puistolan Omakotiyhdistyksen
valitsema vuoden 2014 Puistolan perinnetalo.
Kakkukahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Tervetuloa.
Omakotipäivä 28.03.2015 klo 10-14 Marttalassa

Puistolan Omakotiyhdistys ry. Hallitus

TAPULIKAUPUNKI – SEURA RY
kutsuu jäsenensä seuran kevätkokoukseen,
torstaina 26.3.2015 klo 19.00 Tapulin leikkipuistossa, Moisiontie 18. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

kanssa. Vaikka Jokkus Pokkus onkin taikuri, hän ei
usko taikaan. Sirkusleijona
Sippuran karkaaminen saa
hänet kuitenkin pohtimaan,
josko oikeaa taikuutta on
sittenkin olemassa.
Tanssiteatteri MD: n Pieni
lelukauppa herättää vanhan
ajan lelukaupan asukit henkiin. Tarina pojan ja tytön
ystävyydestä alkaa lelukaupan sulkeuduttua ja vie katsojat seikkailuun, joka saa

Aurinko armas näyttäytyy.

Tule ottamaan ihana kiilto Wellan väreillä
hiuksiisi. Trendikkäästi pastellisävyjä kevääseen!
Valoisin terveisin
Sanna, Elina, Tanja, Sini, Nelli Alex ja Ira

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

Pirjo Löser
TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Parturi-Kampaamo

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

Salon Perfect
0176!/2++2)47 '$
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Pienikin
ilmoitus
huomataan!

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

Helenan

Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727
Ark. 9-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

OGELISSA
Sirkku Laine
AJANVARAUS
Puh. 875 1868
Ark. 10-18,
la 9-14

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Kampaamo-Parturi

85
75

Hurraa! -festivaalin avajaiset
su 22.3. klo 15–17
Malmitalossa.
Työpajoihin ja Sirkusparaatilaululeikkikonserttiin
vapaa pääsy.

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

Teija Loponen

OPTIKOT

Parturi-Kampaamo

Hiukset,
tuo ihana
tekosyy
itsensä
hemmotteluun!
eluun!

matkan varrella jännittäviä
ja taianomaisiakin käänteitä. Kesto noin 40 min. Ikäsuositus 3+.

Salonki

KANTA-ASIAKASEDUT!

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)

HAMMASLÄÄKÄRIT

Voit varata aikasi
myös internetistä!

YLÄ-MALMIN TORI 3, puh. 222 7786

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

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

puh. 3507050

Koillis-Helsingin Lähitieto

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT

HELPOTA ELÄMÄÄSI – TILAA KOTISIIVOUS
HUOLEHDIMME PUOLESTASI

Autojen huolto ja korjaus
Öljynvaihto aikaa varaamatta

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

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki

puh. 0400 600 660

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

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

www.rengaskeskus.com

ERKKI JANATUINEN

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

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

TALVI 2014–15

a
uott
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• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

WI31

Kehärengas Oy
www.keharengas.ﬁ

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

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Helsinki

(&.%#$,",- + )%##''- + *,!%&.-&&-

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Puh. 09 345 3350
www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

Suuhygienisti:

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

p. 09-347 4321, 0400-467 925
RATTITIE 20, Tattarisuo ark. 7.30-17

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015

www.malminhammas.com

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

RENGASPALVELUITA

Määräaikaishuollot ! Ilmastointihuollot
Pakokaasumittaukset, bensa 13€ ! OBD-mittaukset 13€
! Katsastuskorjaukset ! Katsastuspalvelut
! Renkaiden vaihto alk. 20€ ! Kausisäilytys 50€
! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto
!
!

KIINTEISTÖPALVELUT JA MAANRAKENNUS
Palvelumme:

•
•
•
•
•
•

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

Siskon Siivous Oy
Pukinmäenaukio 4
00720 Helsinki
puh. 09 374 1370
www.siskonsiivous.fi
siskon.siivous@siskonsiivous.fi

Soita ilmainen mittaus
Sälekaihtimet
Rullaverhot
• Peililiukuovet

20v.
25v.

Pystylamellit
Markiisit

TORIKAIHDIN
TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet
TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

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

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166

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

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

Tarjoamme myös:
•
•
•
•
•
•

SOITA MEILLE TAI LÄHETÄ TARJOUSPYYNTÖ

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

www.talohallinta.fi

0400 453 959

%&%#($")!'"*+
Kotitalousvähennysmahdollisuus

Hammashoitoa iv-sedaatiossa/
lääkerentoutuksessa
sopimuksen mukaan.

Viikottain tai joka 2. viikko
• Kertasiivoukset
Esim. ikkunanpesut, muutto-, perus- tai
remontin loppusiivoukset

www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

050 594 2992

Tiina Kokko

• Säännölliset sopimussiivoukset

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

PALVELUJA TARJOTAAN

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

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

Malmin TV-huolto
Korjaukset TV:t,
kodinkoneet ym.
044 945 4424

Verhoomo Elegante
Verhoilee Jakomäessä
huonekalut,
mp-satulat, venepatjat, yms.
verhoomoelegante@gmail.com

www.verhoomoelegante.ﬁ

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

SIIVOUS
MALMITAR

Kotisiivoukset ja muut
kodin askareet
P. 050 444 2664

TILITOIMISTOJA

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT
KAUSISÄILYTYS

Avoinna arkisin 8.00-17.00
Sesonkilauantaisin 9.00-13.00
Kirkonkyläntie 86, 00740 Helsinki
Puh. 385 4617

Kotirinki Puistola
puistola@kotirinki.ﬁ
0400 513 272

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

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

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233

