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Lounasbreikki
Se maukkaampi lounaspaikka

Lounasbuffet
ark. klo 10–14

Keittolounas

8,90
7,90

2-väri värjäys
+leikkaus
+föönaus

88

pitkien hiusten lisä 27
Voimassa 30.4.15 asti

09-22 45 202

Meiltä myös sauna- ym. yksityistilaisuudet.
Avoinna klo 7.30–14
Wurthin yläkerrassa
Takoraudantie 1, Tattariharju
puh (09) 225 4400,
040 312 2033

Torikatu 3
Malmintori
Maarit ja Milla
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POHJOIS-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO
ILMOITTAUTUMINEN UUDEKSI OPPILAAKSI
MUSIIKKIOPISTOON
HAKUAIKA
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01
1.4. – 30.4.2

Syksyn 2015 uudet oppilaat ilmoittautuvat
täyttämällä hakemuslomakkeen
internetsivuillamme www.phmo.ﬁ.
Haemme uusia oppilaita erityisesti orkesterisoittimiin.
Oppilaat otetaan opistoon ilmoittautumisjärjestyksessä, ei valintakokeita.

Opisto antaa opetusta kaikissa keskeisissä orkesterisoittimissa: viulut, sello,
kontrabasso, trumpetti, pasuuna, käyrätorvi, tuuba, huilu, klarinetti, nokkahuilu, laulu, piano, kitara, harppu, harmonikka, saksofoni ja lyömäsoittimet.

ILMOITTAUTUMINEN MUSKARIIN
Suositut muskarimme alkavat jälleen syksyllä
2015. Tervetuloa lapset ja vanhemmat yhdessä
mukaan laulamaan, leikkimään ja soittamaan.
Ilmoittaudu heti ja varmista lapsellesi paikka
muskarilaisten iloisessa joukossa. Muskarin
hinta per lukukausi 100e. Muskari toimii
Malmitalossa sekä Viikin asukastalo Lavalla.

POHJOIS-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO
Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki
www.phmo.ﬁ
Puh. 040 455 756

telypäivä
Soitinesit .4.2015
a 11
lauantain
lla
Malmitalo 0.
1
– 4.0
klo 11.00
a
Tervetulo
a
a n!
tutustum

www.volymex.com

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

[A]

Hyvää pääsiäistä ja
aurinkoista kevättä
asiakkaillemme ja
Koillis-Helsingin Lähitiedon
lukijoille!

14

Tarja
Haaranen

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

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

Kodikasta Pääsiäistä

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

Kukaan ei välitä niin kuin me.
Tapaninkylä rt 89/113m2
4-5h, k, kph/s, 2x wc, vaateh, var,
autotalli. Valoisa isommankin perheen
koti suositulla alueella. Erinomaiset
huone – ja säilytystilat, suojaisa takapiha, lapsiystävällinen pihapiiri.
Vapautuu joustavasti! Mh. 338.000€.
Länsirinnetie 22.
Kai Lehtola/044-5140164
1148774
Tapaninvainio rt 103m2
3-4h, k, khh, kph, wc, s, autokatos.
Avara huoneisto yhdessä tasossa
omalla tontilla. Mh 287.977,07€ Vh
293.000€. Laukkipääntie 3-5.
Vasil Zizan, 044 514 7551
1144551

Malmi rt 80m2
3h, k, kph/s, 2x wc, parv, piha, var.
Vaaleasävyinen pienen perheen koti
huippupaikalla! Kauniisti remontoitu
kph/ sauna. Hyvinhoidettu hitas-yhtiö.
Mh. 258.000€. Heinäpellontie 9-13.
Kai Lehtola/044-514 0164
1147648
Pukinmäki rt 88m2
4h, k, kph, s, 2x wc, parv, piha,
ak, var. Kodikas perheasunto
rauhallisen puistoalueen vieressä.
Toimivat huonetilat 2-tasossa.
Napakasti hoidettu hitas-yhtiö. Mh.
293.500€. Mikael Soinisen tie 3.
Kai Lehtola/ 044-5140164
1147671

Puistola rt 77,5 m2
3h+avok+kph+s+erill.wc+vh+piha.
Valoisa koti, jossa tilavat huoneet.
Päätyhuoneisto, reilun kokoinen
piha. Pintojen päivityksellä tässä
viihtyy pitkään.
Ensies. MA 6.4. kello 15-16.
Mh. 234.000€. Maamiehentie 4.
Kristiina Diomin 0400-201 444.

Pihlajamäki kt 50,5 m²
2h,kk,p. Heti vapaa, tyydyttäväkuntoinen toisen kerroksen valoisa
ja pohjaratkaisultaan onnistunut
kaksio. Las. länsiparveke avarin
näkymin, edulliset asumiskulut.
Mh. 136.000€. Rapakivenkuja 2 G.
Pertti Kanon/040-758 7596.
1148886
Viikki kt 51,5m2
2h+kt+s. Ylimmän kerroksen upea
kaksio, 2012 hissitalo, A-luokan
energiatehokkuus. Hyvä varustetaso, kuntosali, mahdollisuus vuokrata autohallipaikka. Vh 198.056€.
Hitas. Viikinportti 4.
Vasil Zizan, 044 514 7551
1148047

Tapaninkylä pienkt 74m2
3h+k+kph+s+parv. Päätyhuoneisto
selkeällä pohjaratkaisulla, parveke
lasitettu. Vmh 189.000€. Hitas.
Heinäpellontie 26.
Kristiina Diomin, puh. 0400-201 444.
1147191
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 8472272
1147699
Puistola kt 74 m2
3h,k,piha. Alakerran pihallinen
kolmio. Kaunis korkeatasoinen
uusittu keittiö, uusittu kylpyhuone.
Oma piha vapain näkymin. Vmh
209.000€. Suuntimotie 14. Kristiina
Kellander-Sinisalo/045 847 2272
1146853
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

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

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

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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Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Hypähdys huhtikuulle

A

prillipäivä käynnisti huhtikuun. On
aika vaihtaa kesärenkaisiin, istuttaa
siemeniä esikasvatukseen ja ryhtyä siivoustalkoisiin. Huhtikuu on myös
jännityskuukausi eduskuntavaalien suhteen,
menevätkö vaalit galluppien mukaan, tuleeko
yllätyksiä ja jos, niin minkälaisia? Kuka nousee
äänikuningattareksi, kuka äänikuninkaaksi?
Meillä Lähitiedossa esitellään edelleen paikallisia eduskuntavaaliehdokkaita, kenties niistä
löytyy se sopiva äänestettävä. Koemme, että paikallisuus kannattaa nostaa aina esille. Siksi kyselemme eduskuntavaaliehdokkailta kantaa Malmin lentokenttään. Ehdokkaan mielipide kentästä voi olla monelle peruste äänestää tai olla
äänestämättä tiettyä henkilöä. Yrittäjien kannattaa lähteä ensi keskiviikkona Malmin liiketalousopistolle kuulemaan, miten ehdokkaat
lupaavat heidän asioita edesauttaa.

MALMINTORIN
KIRPPIS
su 5.4. ja ma 6.4. klo 8–14
VARAA PAIKKASI
P. 0400 689263
P-hallissa, Malmin Kauppatie 18
www.malmintorinkirppis.ﬁ

Huhtikuu on hyväntekeväisyyden aikaa, ainakin monilla paikallisilla leijonilla. Ensi viikolla
järjestetään Auta lasta, auta perhettä keräys
Malmilla. Siinä kerätään kaupasta ostettavia
kuivatuotteita ja tavaroita vähävaraisten hyväksi. Loppukuusta järjestetään veteraaneille veteraanimessu ruokailuineen ja oheisohjelmineen
Pihlajamäessä, sekä veteraanikonsertti Malmin
kirkossa. Sotaveteraanien määrä vähenee jatkuvasti ja vielä elossa oleville halutaan osoittaa

Itsepalvelukirpputori

PIHLISKIRPPIS
Meripihkatie 1

vk
2
ä
t
Pöy
50€

Ti–pe 12–18
La–su 10–15
www.pihliskirppis.fi
040 414 1265

CandyKing
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PASHA/VALKOSUKLAAPASHA

MANSIKKA

2

kg

Tuore

rs
(5,98/kg)

95
kg

90
kg

24

Tuore

95

NAUDAN PAAHTOPAISTI
PALANA
Suomalaista lihaa

kg

Suomalainen

KURKKU

Atria

n. 700 g/4kpl Uusi-Seelanti

12

Yksittäin 1,29€/
kpl (14,33€/kg)

Suomi,, säävaraus

kg

LAMPAAN PAAHTOPAISTI

2 kpl
(11,11/kg)

KUHAFILEE

95

Tuore

00

KAIKKI SALAATIT

Tuore

Suomi

14

2

99

KIRJOLOHENMÄTI

29

Hiljalleen hiipivä kevät on saanut pyöräilijöiden
määrän kasvamaan. Iltasella ilahtuu huomioliivein varustautuneista pyöräilijöistä, sillä turhan
moni unohtaa käyttää ﬁllarissaan valoa. Pimeänä suojatiellä eteen suhahtava tummiin pukeutunut pyöräilijä on pelottava kokemus. Liikenneturvan vuonna 2014 tehdyn kyselyn mukaan
kolme neljästä vastaajasta on sitä mieltä, että
suojateiden turvallisuudesta tulisi kampanjoida
enemmän. Suojateillä tapahtuu yhä aivan liian
paljon onnettomuuksia. Taajamissa kustannustehokas tapa lisätä suojateiden turvallisuutta on
laskea perusnopeusrajoituksia. Turvallisuus
lisääntyy kuitenkin vain kaikkien osapuolien toimilla. Osa sitä ovat heijastimet ja pyörien valot.

Salaattibaarin hyvästä
valikoimasta

90 g

500 g

99

kunnioitusta erilaisten tapahtumien muodossa.
Huhtikuu käynnistää myös kevään kaupunginosatapahtumien sarjan. Ensimmäisenä koittaa
Mosa herää huhtikuun lopulla., Pukinmäessä
kokoonnutaan yhteen toukokuussa ja Pihlajamäessä soi blues kesäkuussa.

Lieksa

Espanjalainen

IRTOMAKEISET

Huhtikuu on
jännityskuukausi
eduskuntavaalien suhteen.

KUORETON NAKKI
900
00 g

1

99
rs
(2,21/kg)

K-MARKET KAVALJEERI

1

Jousimiehentie 3, 00740 Helsinki
Puh. 010 386 8500
Tarjoukset voimassa to 2.4.– la 4.4.

99
kg

9

95

kg

POSSUN ULKOFILEE
PALANA
Suomalaista lihaa

5

99
kg

Kulta Katriina

KAHVI

500 g Suodatinjauhatus

2

99
pkt
(5,98/kg)
2pkt/talous

PALVELEMME PÄÄSIÄISENÄ
To 2.4. 7–22, Pe 3.4. Sulj. La 4.4. 7–22,
Su 5.4. Sulj., Ma 6.4. klo 12–16.

Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 14/2015. • Keskiviikko 1.4.2015. • 3. vuosikerta.
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Uutiset

Koillis-Helsingin Lähitieto
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MALMIN NUORISOTALO

alueella on kaupungin tiloja
tyhjillään, mutta niitä ei voida ottaa käyttöön. Ohjaajat
kertoivat kaupungin vaatimasta byrokratiasta. Esimerkiksi rakennuksen käyttötarkoituksen muutos on
hyväksytettävä lautakunnassa.
–Miksi asiat on tehty niin
vaikeiksi, ihmettelivät nuoret.
– Tiloja tarvitaan heti. Pitääkö aina ensin riehua ja
tehdä ilkivaltaa, ennen kuin
Helsingin kaupunki toimii,
nuoret kysyivät.
Nuoriso-ohjaajat Tommi
Myllyneva, Jani Pesu ja Ari
Ruishalme vakuuttivat nuorille tekevänsä kaikkensa,
jotta uudet tilat löytyvät. He
toivoivat nuorilta malttia ja
sitä, että ei lähdetä provosoitumaan ja vältetään hengaamista aseman seudulla.
–Virkamiehet tekevät täysillä töitä saadakseen jonkin
kaupungin tyhjillään olevista tiloista nuorten käyttöön.
On vain niin monta virkamiestä ja väliporrasta, että
asiat joskus tuntuvat etenevät hitaasti, vaikka toimistoissa painetaan hartiavoimin töitä, totesi nuoriso-ohjaaja Myllyneva.

Nuoret ihmettelivät kaupungin byrokratian hitautta. Tyhjiä tiloja on, mutta niihin ei voi siirtyä.

Malmin nuoret
menettivät nuorisotalon

Malmin nuorisotalo pantiin käyttökieltoon perjantaina 13. päivä maaliskuuta. Syynä on se, että
rakennuksen sisäilma ei ole hengityskelpoista.

T

yöntekijät
olivat jo vuosia
kärsineet
päänsärystä,
väsymyksestä,
iho-oireiluista
ja tukkoisesta nenästä.
Ongelmaa oli yritetty ratkoa monet kerrat monin
remontein. Niiden jälkeen
kohtalaiseksi parantunut

sisäilma kesti talossa vain
muutaman kuukauden kerrallaan. Osa työntekijöistä
oireili niin, että työnantajan piti etsiä heille korvaavat työtilat.
Talon käyttökielto toi uuden huolen. Missä nuorisotalolla käyvä satapäinen
nuoriso voisi kokoontua?
Yksi talon nuoriso-ohjaa-

jista aavisteli pahinta, ja lähti talon sulkemisiltana Malmin Prisman edustalle noin
kello 23 aikoihin. Siellä oli
noin 30 nuoren jengi, josta
valtaosa oli nutan kävijöitä.
Osa oli erittäin päihtyneenä.
Nuoriso-ohjaaja ajatteli, että jos alueelle ei saada
pikaisesti uusia tiloja, tulee
häiriköinti ja ilkivalta alu-

eella lisääntymään voimakkaasti.

Alueen aktiiviset nuoret
pitivät kokouksen nuorisotalon pihalla toissa torstaina. Nuoret kertoivat harmituksestaan ja siitä, miten
hankalaa on, kun Malmilla
asutaan pienissä kodeissa ja
joskus tuntuu, että edes

5–8:n hengen kaveriporukkaa ei pysty tapaamaan
kenenkään luona, vaan on
mentävä kauppakeskukselle.
Osa nuorista kertoi hengailevansa mieluummin tarhojen tai koulujen pihoilla, koska siellä on rauhallisempaa.
Nuoria ihmetytti se, että

Nuorten viesti oli yksiselitteinen: Uudet tilat heti, eikä
syksyllä. Miksi tyhjiä tiloja
pidetään tyhjillään? Esimerkkinä tuli heti monta
kohdetta: Nuorten ykköstoive olisi Kunnantie 3:ssa
sijaitseva, lähes kokonaan
tyhjä kaupungin kiinteistö.
Myös viereistä tyhjillään
olevaa entistä laboratoriota
voi ajatella.
Nuoria on innostettu
käyttämään lähialueiden
nuorisotaloja. Esimerkiksi
Pukinmäestä yhden junapysäkin takaa löytyy nuorisotilat. Näyttää vain siltä, että nuoret eivät ole valmiita
siirtymään alueelta. He haluavat pysytellä kotikulmillaan.
Pirjo Pihlajamaa

Alvar Aallon kappeleita ei Malmille rakennettu. Sivu 10.

Meluaidat Kirkonkyläntielle
ja Tapaninvainiontielle

Meluaitojen rakentamiseen liittyviä katusuunnitelmia saa kommentoida vielä vajaan viikon.
Kirkonkyläntien katusuunnitelma koskee Tapaninvainiontie – Tapaninvainion Korttelipuisto -välistä
osuutta.
Kirkonkyläntie on Vanhan
Tapanilantien ja Haapatien
välisellä osalla noin 30 metriä
leveä ja levenee noin 60 metriin Tapaninvainiontien kiertoliittymää lähestyttäessä. Kaksikaistaiset ajoradat kaventuvat yksikaistaisiksi kiertoliittymää lähestyttäessä.
Kirkonkyläntie on osa run-

kolinja 560 (entinen Jokeri 2)
suunniteltua reittiä. Kirkonkyläntiellä kulkee myös paljon muuta linja-autoliikennettä, muun muassa Itäkeskuksesta lentoasemalle kulkevat
linjat.
Suunnitelmassa Kirkonkyläntien molemmille puolille
rakennetaan 2,30 m korkea
meluaita. Meluaita rakennetaan katualueen pohjoisreunalla välille Tapaninvainiontie
– Vanha Tapanilantie ja eteläreunalla välille Tapaninvai-

niontie Tapaninvainion korttelipuisto. Meluaitoihin rakennetaan tonttien kohdille lukittavat ovet.

Tapaninvainiontien ka-

tusuunnitelma koskee katua
välillä Kirkonkyläntie- Tapaninvainion aluepuisto.
Katualue on noin 30 metriä leveä ja jakautuu kadun
molemmilla puolilla yhdistettyihin jalankulun ja pyöräilyn väyliin, erotuskaistoihin ja
ajoratoihin.

Tapaninvainiontien itäpuolelle rakennetaan 2,30 metriä
korkea meluaita. Siihen tulee tonttien kohdalle lukittavat ovet.
Katusuunnitelmat ovat
nähtävillä 7.4. asti kello 9–15
rakennusviraston asiakaspalvelussa ja viraston verkkosivulla. Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen
nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti yleisten töiden
lautakunnalle.
Teija Loponen

Ovellisia meluaitoja suunnitellaan Kirkonkyläntien
varteen sekä Tapaninkyläntielle.
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Puita kaadettiin
vastoin suunnitelmia

Tapulikaupungissa on järkytytty
Palopostinpuistosta kaadetuista
puista, jotka piti suunnitelmien
mukaan säilyttää.
Pääsiäistervehdys
Päiväkoti Siltamäen Ihaiden kylä
lähettää pääsiäisterkkuja kaikille!

Pääsiäinen vaikuttaa
julkiseen liikenteeseen
HSL:n liikenteessä ajetaan kiirastorstaina perjantain aikataulujen mukaan ja pitkäperjantaina sekä ensimmäisenä
ja toisena pääsiäispäivänä sunnuntaiaikataulujen mukaan.
Pitkäperjantaina 3.4. on sunnuntailiikenne ja pitkäperjantain jälkeisenä yönä ajetaan yöliikenne.
Lähijunat I, N, T, H ja L ajavat pitkäperjantain jälkeisenä
yönä viikonlopun pidennettyjen aikataulujen mukaan, joten kulussa ovat myös I-junat Helsingistä klo 22.16, 22.46
ja 23.16, I-junat Tikkurilasta klo 23.16 ja 23.46, N-junat Helsingistä klo klo 0.01, 1.01, 2.01 ja 3.01 ja N-junat Keravalta
klo 0.45, 1.45, 2.45 ja 3.45.
Pääsiäislauantaina 4.4. ajetaan lauantain aikataulujen

mukaan. Ensimmäisenä pääsiäispäivänä sunnuntaina 5.4.
on sunnuntailiikenne ja lisäksi ajetaan yöliikenne.
Lähijunaliikenteessä ovat kulussa myös I-junat Helsingistä klo 22.16, 22.46 ja 23.16, I-junat Tikkurilasta klo 23.16
ja 23.46, N-junat Helsingistä klo 0.01, 1.01, 2.01 ja 3.01, Njunat Keravalta klo 0.45, 1.45, 2.45 ja 3.45, sekä T-junat Helsingistä klo 2.31 ja 4.01.
Toisena pääsiäispäivänä maanantaina 6.4. on sunnuntailiikenne.
TL

Ovet auki heinäkuussa

– Yleisten töiden lautakunta hyväksyi vuonna
2014 puistosuunnitelman,
jonka mukaan Tapulikaupunkiin Palovartijanpolun
varrella olevalle tontille
rakennetaan uusi Palopostinpuisto. Lautakunta päätti, että tontilla muun muassa säilytetään komea mänty
sekä tonttia reunustavat lehmukset, kertoo Tapulikaupunki-Seuran puheenjohtaja Katriina Alestalo.
Nyt tontilta on kaadettu sekä mainittu mänty että
koko lehmusrivistö.
Uusi Palopostinpuisto
kuuluu kaavamuutoskokonaisuuteen, jolla tontteja ja
viheralueita muutetaan rakennuskäyttöön Tapulikaupungintien eteläpuolella.
Kaavamuutoksen seurauksena katoaa muun muassa päiväkoti Minttua vastapäätä ollut lasten pallokenttä sekä metsäkaistale
päiväkodin pohjoispuolelta pienestä Sikalanmetsästä.
Maansiirtotyöt on aloitettu Tapulikaupungintien
ja uuden Palopostinpuiston
välisellä tontilla, Sikalan-

PETRI SYRJÄNEN

metsässä, Syökärinpuiston
pallokentällä sekä Maatullin koulun viereisellä tontilla.
Tapulikaupunki-Seura on
lähettänyt Rakennusvirastolle kirjeen, jossa se kysyy, miten on mahdollista,
että työmaalla on toimittu
lautakunnan hyväksymän
puistosuunnitelman vastaisesti. Tapulikaupunki-Seura pyytää, että Rakennusvirasto ryhtyy toimenpiteisiin
asian selvittämiseksi ja saattaa puiden tuhoajat vahingonkorvausvastuuseen. Lisäksi seura vaatii, että puisto toteutetaan lautakunnan
hyväksymän puistosuunnitelman mukaisesti.
Teija Loponen

Tässä pitäisi olla
edelleen lehmusrivi.

Männystä
on jäljellä
vain kanto.

ARJA OKSANEN

Suutarilan kirjaston remontin venymisestä kertovassa

jutussa todettiin kirjaston avaavan ovensa uudelleen vasta elokuussa. Oikea avaamisaika on jo heinäkuussa, eli viimeistään 9.7.
TL

Poliisi etsii pysäkin
pahoinpitelijää
Viikki

Arviolta 16–18-vuotias poika rikkoi bussipysäkin lasia Tilanhoitajankaari 12:ssa lauantaina noin kello 22.40.
Tihutyön nähnyt mies oli käskenyt nuorta lopettamaan ja
ottanut tästä kuvan, johon nuori oli vastannut lyömällä kuvaajaa nyrkillä kasvoihin.
Lyöty kaatui maahan. Nuori alkoi potkia miehen vartaloa
ja kasvoja. Miehen vasen silmäkulma ruhjoontui ja turposi.
Tekijä pakeni Alepan suuntaan selässään musta reppu.
Hänellä oli tumma baseball-takki, jonka hihoissa oli vaaleaa väriä.
Tapausta todisti kaksi pysäkille tullutta poikaa, jotka olivat tuloksetta pyytäneet nuorta lopettamaan ilkivallan, sekä autolla ajanut mies, joka hälytti poliisit.
Asiaa tunteva voi ilmoittaa tietonsa poliisille numeroon
0295 475 011.

Tapaninvainio saa
onkipaikan
Ahvenia, särkiä ja jopa sillejä voi jatkossa kalastaa
Tapaninvainion uimarannalla.
Piakkoin uimarannan sillan keskelle nousee kalastuskioski, josta saa vuokrata onkia kalastusta varten.
Rikastumaan ei kalastuskioskin yrittäjä pääse, sillä
onkivuokra tulee olemaan
0,50 euroa ja kastemadon
saa syötiksi ilmaiseksi.
Ilon ja riemun tuottaminen on yrittäjä Ari Pekka
Rillin mielestä tärkeämpää
kuin taloudellinen tuotto.
Lapset saavat lisäksi tar-

vittaessa lainaksi pelastusliivit, jotta turvallisuus on
taattu.
Lasten ja aikuisten heikentynyt kalojen tuntemus on
sekin yksi syy kalastuskioskin avaamiseen. Saaliin voi
tunnistaa kuvakorteista.
Itse saaliin voi joko päästää takaisin jokeen tai sitten
tarjota vaikkapa kissoille,
ellei itse halua kaloja hyödyntää.
Ä skettäin tehdyn tutkimuksen mukaan aivan
kaikki eivät kalastuskioskin
aukeamiseen jaksa uskoa.
Teija Loponen

Tapaninvainiosta Tuomarinkylän puolelle johtavalle
sillalle tulee kalastuskioski. Se tulee myös estämään
vaaralliset uimahypyt sillalta.

PP

Pukinmäkeläinen Zahra Abdulla erosi

Neljä ketjukolarissa
Neljän auton pellit rytisivät Suurmetsäntiellä perjantaina kello 16.30 aikaan. Autoista ensimmäistä ajoi juopunut
36-vuotias nainen. Poliisi vei naisen kamarille, otti häneltä
ajokortin ja määräsi hänet väliaikaiseen ajokieltoon.
Naista epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kolarin
aiheuttanutta viimeistä kuskia liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
PP

Helsingin Vihreiden val-

tuustoryhmään kuulunut
Zahra Abdulla jätti vihreiden valtuustoryhmän yhdessä Sirkku Ingervon kanssa.
Naiset ilmoittivat perustavansa oman punavihreiden ryhmän. Eron syyksi he ilmoitti-

vat vihreiden politiikan muuttumisen oikeistolaisemmaksi.
Helsingin Vihreissä arveltiin
eron johtuneen Ingervon pettymisestä ryhmän sisäisissä
luottamuspaikkavalinnoissa.
Abdulla kuitenkin ilmoittaa

jättäneensä vihreät omasta
päätöksestään. Hänen mukaansa kyse ei ole henkilöistä vaan asioista.
Somalialaissyntyinen Zahra Abdulla on ollut Helsingin
kaupunginvaltuutettu vuodesta 1997. Koulutukseltaan

hän on lähihoitaja ja kätilö.
Abdulla on ollut ehdokkaana eduskuntavaaleissa kolme kertaa.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

K-market Tapanintori

LiikkumaTiLa

on lämminhenkinen, valoisa ja
innostava liikuntasali hyvinvoinnille,
pienryhmävalmennukselle ja
yhdessä tekemiselle.

Palvelee pääsiäisenä seuraavasti:

To 2.4. 7–22, Pe 3.4. suljettu
La 4.4. 8-22, Su 5.4. suljettu
Ma 6.4. 12–16 Uunituoretta leipää

Tarjoukset

Kymppi
MÄMMI

Affco
LAMPAAN LUUTON PAISTI

700g pakaste

1

99

Ilman
K-Plussa-korttia
2,59/rs (3,70€/kg)

EväsTiLa - raakaruoka
-kurssi LiikkumaTiLassa

Inspiroidu raakaruoasta osana omaa
ruokavaliotasi ja hyvinvointiasi!

rasia

(2,84/kg)

3kpl/kassi, Suomi

Kurssin vetäjänä toimii ravinnon ja mielen
hyvinvointiin erikoistunut psykologi,
valmentaja ja kokki Outi Rinne.

5

00

650ml

kassi

1

pkt

(1,54/l)

iikkumaTiLa
L

Yksittäin tai ilman
K-Plussa-korttia
4,39/pkt (8,78€/kg)
Raj. 1 erä/talous

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

(norm. 69,-)
Tarjous voimassa 31.5.2015 saakka

Tervetuloa
ostoksille,
kahville tai
autopesuun!

Autotallintie 19
Tattarisuo

TYKKÄÄ MEISTÄ!

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

AVOINNA
ARKISIN 8-16
BestRent.fi

1

€

pullo

sis. pantin 0,40€
(0,40/l)

MILLA!
VELEVAT MOLEMMILLA ASE
NOPEAT PESUKATUMME PAL

TALVINEN
TEHOPESU
Halutessasi kuumavahalla
(norm. 27,90€)

PEHMOHARJAPESU
vahalla tai alustapesulla
Tällä kupongilla

15€
(20,90€)

Yhden pysähdyksen taktiikka.

Neste
Malmi
palvele
e

8-24

pääsiäis
en
jokaisen
a päivä

Neste Oil
Metsälä

19,90€

Yhden pysähdyksen taktiikka.

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 26.4.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

24 h

joka päivä

Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 26.4.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

!

Neste
Metsälä
palvelee

SOITA JA VARAA!

09-387 928,2

(6,66/kg)

Aurinkoista pääsiäistä
!

(norm. 89,-)

€

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

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

LOISTOPESU
(Paras pesumme)

!

sis. öljynsuodattimet + max 5 l öljyä

ILMASTOINTIHUOLTO

3 pkt!

10

Ilman
K-Plussa-korttia
2,35/plo sis. pantin 0,40€
(1,30€/l)

www.liikkumatila.fi I Malmin raitti 17 B, 00700 Helsinki I 050 5166 737

VUODESTA 1966

kg

1,5l

Hyvinvointia lähelläsi

AUTOKORJAAMO - KAI KKI MERKIT

899

Fanta ja Sprite
VIRVOITUSJUOMAT

€

Ilman
K-Plussa-korttia
2,89/pkt (4,45€/l)

Ilman
K-Plussa-korttia
11,49/kg

500g, myös tumma paahto

Vienetta
JÄÄTELÖKAKUT

Ilmoittaudu 3.5. mennessä
"(-","()"+%.+&$+--,,&*"'-+"!#

n. 2,5–3,5 kg, pakaste,
Uusi-Seelanti

Juhla Mokka
KAHVI

RUUKKUNARSISSI

la 16.5. klo 14-17 kurssin hinta 60 €

ÖLJYNVAIHTO

voimassa

Ke-Su
1. 4.4.2015

omasta uunista!

Tule kokemaan ja
oppimaan kanssamme
liikunnan iloa!

HENKILÖAUTON

5

1.4.2015

Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
26.4.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
Yhden pysähdyksen taktiikka.

24,90€

Neste Oil K-market
Malmi

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

BestRent.fi

(norm. 34,90€)
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Uutiset
PIRJO PIHLAJAMAA

Koillis-Helsinki

Mirka Vainikalla
(sd) on kovat
tavoitteet
Mirka Vainikka, 36, on malmilainen ehdokas,
jolla on kovat tavoitteet eduskuntaan.
Vuonna 2007 hän sai noin 2000 ääntä, mutta
nyt kolmen pojan äiti tekee tukijoukkoineen
lujasti töitä ja pyrkii 6000 äänen saaliiseen.
Kuvassa vasemmalta koulun rehtori Satu Elo, Ammattikeittiöt ry:n projektipäällikkö Virpi Kulomaa, Palmian
alue-esimies Jaana Bremer, kotitalousopettaja Riitta Aalto sekä ruokapalveluvastaava Jesse Lindroos.

Helsingin ensimmäinen

kouluruokadiplomi
tuli Viikkiin!

Latokartanon
peruskoululla oli
viime torstaina syytä
juhlaan, sillä opinahjo
on ensimmäinen
helsinkiläinen koulu,
jolle on myönnetty
kouluruokadiplomi.
Diplomin saa koulu, jonka kouluruokailussa toteutuvat ruokailulle asetetut
valtakunnalliset tavoitteet.
Latokartanon koululaiset
kerääntyivät torstaina yhteen seuraamaan diplomin
luovutusta.
– Teidän keittiönne tekee maukasta ja laadukasta
ruokaa. Ympäristö on otettu huomioon osana laadukasta opetusta. Voitte kaik-

ki olla ylpeitä, sillä teillä toimii erinomainen yhteistyö
keittiön, opettajien ja koululaisten kanssa, kannusti
diplomin myöntänyt Ammattikeittiöt ry:n projektipäällikkö Virpi Kulomaa latokartanolaiskoulussa.
Koululaisten hymy levisi
puheen edetessä, sillä juhlapäivän kunniaksi he saivat
kuulla saavansa lounaan
päälle mango-smoothiet.
– Kouluruokadiplomi on
hieno kunnia, sillä koulussamme on todella panostettu kouluruokailuun. Lisäksi olemme siitä harvinainen
koulu, että meillä ruoka tehdään omassa keittiössä, kotitalousopettaja Riitta Aalto
Latokartanon peruskoulusta iloitsee.

Auringonpimennyksessä
näkyi kuunsirppi

Kouluruokadiplomin
myöntää Ammattikeittiöosaajat ry. Yhdistys on luonut erityisen kriteeristön
hyvälle koulukeittiölle.
Diplomin arvoinen keittiö panostaa kouluruokaa

tehdessään ruoan ravitsevuuteen ja myös ekologiseen kestävyyteen sekä koululaisten kasvatukseen. Diplomi kertoo myös hyvästä
yhteistyökyvystä ja muutosvalmiudesta erilaisten asiakkaiden palvelemiseksi.
Ekologisuus korostui
myös torstaina, kun tuli puhe smoothie-astioista.
–Jälkiruokamukit näyttävät muovilta, mutta oikeasti
ne ovat biohajoavia!

Pirjo Pihlajamaa

Ruokapalveluvastaava Jesse Lindroos loihtii keittiössä koko koululle ravitsevaa ruokaa kasvatusnäkökulmat mielessään.

JAANA HEPORAUTA

π Töyrynummi
Töyrynummen ala-asteen oppilaat
pääsivät seuraamaan opettaja Jyri Jokisen
opastamina, miten auringonpimennystä voi
seurata kiikarien avulla.

Pirjo Pihlajamaa

Ehdokkaan harrastuksista ovat jalkapallo ja
talvella avantouinti tärkeitä fyysisen ja myös henkisen kunnon kannalta. Liikunta auttaa nollaamaan. Ilman jatkuvaa opiskelua ei selviä politiikassa eikä työssä, joten elinikäinen opiskelu on
Mirkalle elämäntapa.
Hän on ammatiltaan johtava sosiaaliohjaaja työpaikkanaan idän psykiatria- ja päihdekeskuksen Aurinkoinen Hymy ja Kontulan Symppis.
Mirka korostaa olevansa arjen ammattilainen, joka toimii lähellä ihmistä sekä työssä, vapaa-aikana että politiikassa. Arjen tasapaino on perusta
turvalliselle elämälle. Päättäjillä pitää olla arjen
ymmärrystä, joten Mirka haluaa auttaa ihmisiä
myös politiikan avulla. Arjen turvallisuutta on se,
että ihmisillä on työtä, koti ja että yhteiskunnan
turvaverkko tarvittaessa auttaa.
– Talous on tärkeää, mutta minulle ihminen
tulee aina ensin. Lähipalvelut on hyvinvointivaltion sydän. Ihminen tarvitsee työtä, jolla tulee toimeen. Jokaisella pitää olla koti, siksi tarvitsemme
lisää kohtuuhintaisia asuntoja, erilaisia asumismuotoja sekä lähiöiden kehittämistä, Mirka
sanoo.
Hän kannattaa Malmin ja myös lentoaseman
alueelle monipuolista asuntotuotantoa. Asuntorakentaminen edistää myös muuta aktiivisuutta ja kasvua Malmilla. Luonnollisesti arvokkaat
funkkisrakennukset lentokentällä on säilytettävä
ja saatava malmilaisten käyttöön.

Kuu jäi auringon ja maan väliin Helsingissä toissa perjantai-

na. Osittainen auringonpimennys ei sanottavasti pimentänyt
maisemaa, sillä auringosta jäi näkyville noin viidesosa.
Opettaja Jokinen kohotti jalustaan kiinnitetyn kiikarin okulaarit yläviistoon kohti aurinkoa ja asetti valkoisen paperiarkin
telineelle kiikarin objektiivien eteen. Simsalabim. Paperille heijastui kuunsirppi.
Seuraavan kerran Suomessa näkyy osittainen auringonpimennys elokuun 11. päivä vuonna 2018.
Täydellinen auringonpimennys on nähty Suomessa viimeksi
25 vuotta sitten. Tämä sukupolvi ei ehdi nähdä seuraavaa, joka on lokakuussa 2126 ja näkyy välillä Vaasa-Kouvola.

Tällä hetkellä hän
istuu Helsingin kaupunginhallituksessa.
Mirka toimii aktiivisesti ay-liikkeen luottamustehtävissä ja on
ollut ikänsä mukana
kansalaisjärjestöissä ja
urheiluseuroissa.
Mirkalla on läheisinä
aviomiehen, lasten ja
Lucky-koiran lisäksi Mirka Vainikka (sd.)
isovanhemmat, omat
vanhemmat ja pikkuveli. Tukiryhmään on ilmoittautunut yli 100 ihmistä. Osaajia tarvitaan monilta eri elämänaloilta ja kampanjoinnissa monenlaista resurssia ja taitoa. Siksi vaalipäällikkyys on
jaettu kahden henkilön kesken: Päivikki Kumpulainen ja Riitta Vehovaara hoitavat yhdessä pestiä.
Vaalibudjetti on noin 9000 euroa: tuki kertyy
sekä yksityisiltä ihmisiltä ja toimijoilta että ayliikkeeltä. Tukijat ovat innokkaita talkoolaisia,
joten pienehkölläkin budjetilla voi saada paljon
aikaan. Mirka itse on aktiivinen somettaja, mutta myös osallistuminen ja näkyminen tilaisuuksissa, perinteiset esitejakelut ja lehtikampanjat kuuluvat kuvaan.

Opettaja Jyri Jokinen rakentaman kiikarisysteemin
avulla pääsivät oppilaat katsomaan
auringonpimennystä. Kuva on otettu kello 12:08.

Timo Huotinen

Koillis-Helsingin Lähitieto

1.4.2015

Tarjoukset voimassa
KE-LA 1.–4.4.2015 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

OMU
Tarjolla erä tuoretta LUSAA
IT
SAARISTONKAR
Ahvenanmaalta!

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

OINTI!
EN FILEsta
ILMAINik
kona ja tor ina
klo 10-18!

6

19

99

Tuore

95

kg

Tuore

KOKONAINEN KIRJOLOHI

KARITSAN PAAHTOPAISTI

Suomi

14

95
kg

Tuore, ruodoton, vatsarasvaton

LUXUS LOHIFILEE
Norja

Uusi-Seelanti

29

95
kg

Tuore Oulujärven

4

ltk

MANSIKKA 1 kg

4,99/kg, Espanja

3
pkt

24

24

90

95

kg

10.-

raj. 1 erä
/talous

Juhla Mokka

KAHVI 500 g

6,67/kg, myös tumma paahto
Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks.
3,75 pkt (7,50/kg)

kg

Simmental Rotukarjan

Lihamestarilta tuore

Saksa, kokonainen

Uusi-Seelanti

NAUDAN SISÄFILEE

KUHAFILEE

-11%

99

kg

KARITSAN HERKKUPAISTI

-21%

4
pack

5.-

raj. 2 erää /tal.
sis. pantit 1,60

24
pack

COCA-COLA 1,5 l

21

84
sis. pantit
3,60

Lapin Kulta

0,57/l
Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,95 4-pack (0,73/l) sis. pantin 1,60

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

2,30/l, voimassa 22.1.2015 alkaen

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi

Keskivi
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Uutiset
TEIJA LOPONEN

Autoverhoomosta
vuoden yrittäjä

Malminseudun Yritysyhdistys valitsi vuoden yrittäjäksi
Rami Moksénin, jonka johtama yritys Autoverhoomo
Look toimii Tattarisuolla.
Malminseudun Yritysyhdistys on jo useamman
vuosikymmenen toiminut
alueen yrittäjien edustajana
ja painottunut erityisesti
Tattarisuon teollisuusalueen
yritysten edunvalvontaan ja
alueen kehittämiseen.
Vuoden Yrittäjän valinta on pitkäikäinen perinne,
jolla halutaan nostaa esiin
eri ammattialojen taitajia.
Vuoden yrittäjäksi valittu Rami Moksén työllistää
toistakymmentä autokori-

sisustajaa. Autoverhoomo
Lookin suurimpia asiakkaita ovat autojen jälleenmyyjät, valtionlaitokset sekä erilaiset yritykset.
Vuonna 1989 perustettu
autoverhoomo aloitti toimintansa Juvanmalmilla,
josta se 1990-luvun alussa
muutti Tattarinsuon teollisuusalueelle Kaasutintie
33:een. Vuonna 1995 yrityksen laajentaessa se siirtyi
Tuulilasintielle.
Autoverhoomo joutui tu-

Kiirastorstain messu 2.4.
Malmin kirkossa klo 19.
Jakomäen kirkossa klo 18.
Pihlajamäen kirkossa klo 19.
Puistolan kirkossa klo 19.
Pukinmäen seurakuntakodissa klo 19.
Siltamäen seurakuntakodissa klo 19.
Tapanilan kirkossa klo 19.
Viikin kirkossa klo 19.

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 3.4.
Malmin kirkossa klo 10.
Jakomäen kirkossa klo 12.
Puistolan kirkossa klo 10.
Pukinmäen seurakuntakodissa klo 12.
Siltamäen seurakuntakodissa klo 12.
Tapanilan kirkossa klo 12.
Viikin kirkossa klo 10.
Ristin juurella -hartaus Pihlajamäen
kirkossa klo 16. O Mensch bewein,
Pange Lingua, Timo Olli, urut.

Musiikkia pitkäperjantaina
3.4.

Pergolesi: Stabat mater Tapanilan kirkossa klo 18. Terttu Iso-Oja, sopraano,
Katariina Heikkilä, mezzosopraano,
Matti Pohjoisaho, urut.
Pergolesi: Stabat mater Malmin kirkossa klo 15. Laura Pyrrö ja Katriina Pyrrö,
laulu, Alexander-kvartetti, Heikki Poutanen, urut.

2. pääsiäispäivän messu
ma 6.4.

hoisan tulipalon jälkeen
muuttamaan vuonna 2004
välliaikaisesti Pakkalaan,
josta palasi takaisin uudisrakennuksen valmistuttua.
Vuoden Yrittäjäksi nimeämisestä Moksén kiitti
lämpimästi ja totesi, että ilman hyvää henkilökuntaa
se ei olisi ollut mahdollista.
Moksén kiitteli myös Tattarisuon yrittäjien hyviä keskinäisiä välejä.

Teija Loponen

, 7.

Pääsiäisen suuri ilosanoma on
hyvin yksinkertainen:
elämä on voittanut kuoleman.
Jumalamme on elävä Jumala,
arjessa kanssamme kulkeva
Jumala.

Pääsiäisyönä la 4.4.
Messu Pihlajamäen kirkossa klo 23.
Yöpala 5 e.
Messu Puistolan kirkossa klo 22. Messun jälkeen yhteinen ateria.

Pääsiäispäivänä
su 5.4.
Messu Malmin kirkossa klo 10.
Messu Jakomäen kirkossa klo 12.
Musiikki- ja rukoushetki Pihlajamäen kirkossa klo 16. Kristiina Olanto,
laulu, Seppo Saren, piano, Kirkon
kuoro, Timo Olli.
Messu Puistolan kirkossa klo 10.
Lähetyskahvila.
Lattarimessu Pukinmäen seurakuntakodissa klo 12. Kirkkokahvit.
Messu Siltamäen seurakuntakodissa
klo 12. Lähetyskahvila.
Messu Tapanilan kirkossa klo 12.
Tapulimessu Tapulin seurakuntakodissa klo 17. Kahvila.
Messu Viikin kirkossa klo 10. Saarnan aikana lastenhetki.

Rami Moksén (keskellä) vastaanotti palkinnon yhdessä Kari Lukinin kanssa. Vieressä MSY:n puheenjohtaja Lisbet Sipilä.

Kierrätyspisteiden siivouskuluilla
saisi kymmenen uutta keräyspistettä
Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kierrätyspisteisiin kertyy toisinaan
runsaasti sinne kuulumatonta tavaraa.
Keräysastiat on tarkoitettu lasipurkeille, paperille,
pahvi- ja kartonkipakkauksille kuten maito- ja mehupurkeille, pienmetallille sekä käyttökelpoisille vaatteille. Muuta jätettä kierrätyspisteiden astioihin tai niiden
läheisyyteen ei saa jättää.
– Osaan kierrätyspisteistä viedään kuunvaihteessa
isoja määriä huonekaluja
ja muuttotavaraa. Pisteille
tuodaan tosinaan myös rakennusjätteitä ja sähkölaitteita. Pisteiden roskaantuminen rumentaa maisemaa
ja vähentää pahimmassa tapauksessa asukkaiden kierrätysintoa. Kierrätyspisteille
kuulumattomien roskien siivoaminen on myös iso kuluerä, vuosittain noin 200 000
euroa. Sillä rahalla rakennettaisiin jopa kymmenen

uutta kierrätyspistettä, harmittelee HSY:n käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen.
Kierrätyspisteitä siivotaan säännöllisen rytmin
mukaan yleensä 1−2 kertaa kahdessa viikossa. Sen
lisäksi pisteitä käydään siivoamassa saatujen ilmoitus-

ten perusteella.
Sähkölaitteet, huonekalut, autonakut, remonttijätteet tai sekajäte eivät kuulu kierrätyspisteisiin. Niitä
vastaanotetaan HSY:n Sortti-asemilla.

Teija Loponen

TEIJA LOPONEN

Pukinmäen urheilukentän viereen kierrätyspiste saatiin
viime vuoden puolella.

Pekko Vasantola

Jakomäen ja Töyrynummen koulut pilotteina

Malmin kirkossa klo 10. Kirkkokahvit.
Kirkkobussit yhteiseen messuun Malmin kirkolle:
Bussi 1, lähtö klo 9.15 Viikin kirkko – 9.20
Pihlajiston seurakuntakodin pysäkki –
9.25 Pihlajamäen ostoskeskus – 9.35
Pukinmäki, Eskolantien pysäkki – Malmin
kirkko
Bussi 2, lähtö klo 9.15 Jakomäen kirkko
– 9.20 Puistolan kirkon pysäkki, Alepa –
9.25 Tapuli, Tapulinaukio – 9.35 Siltamäen ostoskeskuksen pysäkki, Riimusauvantie – 9.45 Tapanilan tori – Malmin kirkko.
Mainitut ajat ovat aikoja, joita ennen bussi ei lähde pysäkiltä tai ohita sitä.
Paluukuljetus klo 12.15 samoja reittejä.

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

Koulutilat käyttöön –pilottihanke käynnistyi viime vuoden puolella ja jatkuu kuluvan vuoden loppuun. Hankkeeseen liittyvien 11 koulun
liikuntatiloihin haetaan poikkeuksellisesti käyttövuoroja
liikuntavirastolta opetusviraston sijaan.
Pilottikouluihin kuuluvat
Jakomäen molemmat koulutilat, ala- ja yläkoulu, sekä
Töyrynummen ala-aste.
Pilottikouluissa tilojen käyttövuorojen hakuaika on 1.–
15.4.2015. Uuden varauskäytäntökokeilun tavoitteena on
vahvistaa opetusviraston ja
liikuntaviraston yhteistyötä
liikuntatilojen käytön myöntämisessä ja tehostaa tilojen

käyttöä entisestään.
Vakiovuorohakemuslomakkeen voi toimittaa sähköisesti liikuntapaikkavaraukset@hel.ﬁ tai postitse. Sen
voi myös viedä henkilökohtaisesti liikuntaviraston tilavarauksiin Kisahallille.

Muihin Helsingin kaupungin omistamien koulujen
ja oppilaitosten tiloihin voivat järjestöt, yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt hakea käyttövuoroa ajalla 1.–
30.4.2015. Opetusvirastolta
voi hakea kausivarausta liikunta-, juhlasali- ja luokkatiloihin illoiksi tai viikonlopuiksi.
Kausivarauksia voi ha-

kea syyskaudelle ajalle 1.9.–
13.12.2015 ja kevätkaudelle ajalle 7.1.–15.5.2016. Koulujen tilat ovat ilta- ja vapaaajan käytössä arkisin klo
17–21 ja viikonloppuisin kello 9–21.
Koulujen ilta- ja vapaa-ajan
käyttövuoroja haetaan Webtimmi-tilavarausjärjestelmällä, joka löytyy osoitteesta
www.edu.hel.fi > Koulutilojen käyttö.
Päätökset kausivarauksista
pyritään tekemään opetusvirastossa 18.6.2015 mennessä. Varauspäätösten jälkeen
vapaaksi jääneitä vuoroja voi
hakea jatkuvasti lukuvuoden
aikana.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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AMMATTITAITOINEN AUTOKORJAAMO
HEIKINLAAKSOSSA

Autot kaipaavat
kevätsiivousta
Kevätsiivous kotona on
monelle itsestäänselvyys,
mutta kaikille ei tulee mieleen tehdä autolleen keväthuoltoa.
Talven ravat on korkea aika pestä pois ja vahata auto,
jotta katupölykerrokset on
jatkossa helpompi huuhtoa
pois. Tuulilasi on syytä pestä myös sisäpuolelta.
Katupöly tunkeutuu sisälle autoon useistakin aukoista, joten imuroinnin lisäksi on pintojen pyyhkiminen tarpeen. Ja jotta hengitysilma säilyisi puhtaana,
on suodattimet tärkeä vaihtaa. Kesän helteitä odotel-

lessa myös ilmastointilaite on syytä huollattaa, etenkin jo asia jäi viime keväänä väliin.

Talvirenkaat on saanut
vaihtaa kesärenkaisiin jo
maaliskuun alusta lähtien ja
nastarenkaat on vaihdettava kesäkumeihin viimeistään 16.4.
Traﬁ muistuttaa tarkistamaan renkaiden kunnon ennen alle vaihtoa.
Rengaspaine saa poiketa
auton tai renkaan valmistajan suosituksesta enintään
20 prosenttia. Väärät rengaspaineet voivat olla vaa-

• peltikorjaukset

ralliset, sillä ne heikentävät
ajo-ominaisuuksia. Väärä
rengaspaine voi myös lisätä polttoaineen kulutusta.
Rengaspaine on hyvä tarkistaa samalla myös vararenkaasta.
Rengaspaineen lisäksi on
syytä tarkistaa renkaan kulutuspinnan urasyvyys. Lain
mukaan kesärenkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden on oltava vähintään
1,6 mm. Tuo minimisyvyyskin voi jo olla riski vesiliirtoon joutumiseen, suositus
on 4–5 mm syvyys.
Teija Loponen

AUTOASI Rengasmaailma, HEIKINLAAKSO
puh. 0400 600 660, info@rengaskeskus.com
www.rengaskeskus.com
g

KEVÄTHUOLTO
E MYÖS:
ASENNAMMkoukut • Defat
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e
Tuulilasitp•aVljon muuta.
ja
tuulilasin
samme 5d0e%stasi.
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KESÄRENKAAT
TARJOUKSESSA!

TM-TESTIVOITTAJA!

ContiPremiumContactTM5

229€

+ RENKAID
ALLEVAIHTEN
O

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

maalaukset
muovikorjaukset
vahinkotarkastukset
ilmastointihuolto
tuulilasien vaihto
pintakäsittelyt
ruostesuojaus
sisäpesut
sijaisautopalvelut
autohuollot

Tervetuloa!
www.autokorjaamokanerva.ﬁ

AUTOKORJAAMO KANERVA OY
SIENITIE 40 •00760 HELSINKI

Puh 09 388 1378, 040 707 6879
kari@autokorjaamokanerva.ﬁ

Tykkää meistä
facebookissa!

ACTION CAR SERVICE- ACS OY

Kytkintie 34, 00770 Helsinki

puh.09-389 2865

VELOITUK

SETTA
keväthuoll
on yhteyde
ssä
• täyssynteettinen öljy (maks. 4,5
5 litraa)

• öljynsuodatin, raitisilmasuodatin
tin ja vaihtotyö
• vikakoodien luku • jarrujen tarkastus
• apulaitteiden käyttöhihnojen tarkastus
• jarrunesteen määrän tarkastus ja täydennys
• pyyhkijänsulkien kunnon tarkastus
• ajovalojen toimintakunnon tarkastus
• renkaiden kunnon ja ilmanpaineiden tarkastus
• alustan tarkastus • akun tarkastus
• jäähdytysnestetason ja pakkaskestävyyden varmist.
• jousituksen ja iskunvaimennuksen tarkastus
• lukkojen ja saranoiden yleisvoitelu

”Continentalin pito on märällä kelillä
hyvä ja erityisesti ajo-ominaisuudet
ovat upeat. Se on myös mukavan hiljainen. Continental on lähes täydellinen
paketti huippuominaisuuksia kaikissa
olosuhteissa.”
TEKNIIKAN MAAILMA 5/2014

Kesärenkaat EDULLISESTI
(hinta ei sisällä töitä):
SPORTIVA
175/65R14
205/55R16
225/45R17

213 €
336 €
417 €

NEUTON (2015 UUTUUS!)
175/65R14
203 €
205/55R16
312 €
225/45R17
395 €

RENGASHOTELLI
alk.
/kausi

70 €

ALLEVAIHTO
alk. 30 €
Ilman ajanvarausta!

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6, 00760 Helsinki
puh. 0400 600 660
info@rengaskeskus.com Varmista
ma–pe 7–18.00, la 9–15 aukioloajat
www.rengaskeskus.com nettisivuilta
www.autoasi.fi

TÄYDEN PALVELUN
AUTOKORJAAMO LÄHELLÄ SINUA

65

Ohjauskulmien
nelipyörä suuntaus alk.
PARTN E R I

AUTOASI – korjaa käsityksesi korjaamoista

00
Ilmastoinnin
täyttöhuolto alk.

40

00

tarjoukset voimassa 31.07.2015 asti
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Historia

A

lvar Aalto osallistui uransa
aikana
kahdesti
Malmin
hautausmaata koskevaan
suunnittelukilpailuun. Aallon ehdotus Lehto ei menestynyt vuonna 1934 hautausmaan laajennusta koskevassa kilpailussa, mutta vuonna 1950 kilpailussa
siunauskappelirakennuksen
suunnittelusta Aallon ehdotus “Trinitas” voitti kilpailun ja oli tuomariston
mukaan “---yläpuolella
muiden omaa luokkaansa”.
Aallon avustajina Trinitas
-ehdotuksessa toimivat arkkitehdit Keijo Ström, Annikki Hyötyniemi, Elsa Mäkiniemi ja Olavi Tuomisto.
Aallon kappelirakennusta ei kuitenkaan toteutettu,
vaan hautausmaan vuonna
1923 valmistuneeseen, Selim A. Linqvistin suunnittelemaan kappeliin rakennettiin laajennusosia 1950-luvun alkuvuosina.
Aallon siunauskappelisuunnitelmassa alueen etelälaidan kukkula muodostaa
tärkeän vastapainon matalalle vaakasuuntaiselle kappelille. Kukkulan rinteelle
hahmotellut kolme ristiä
ovat lopullisessa suunnitelmassa muuttuneet avoimen
pylväikön muodostamaksi
uurnalehdoksi.
Kilpailun toimeksiantona
oli ollut kolme erillistä kappelia käsittävä kokonaisuus.
Kappeleilla edellytettiin olevan yhteinen kellotorni ja
yhteiset eteishallit, omaisten tilat, sakaristo sekä tekniset tilat ja ruumishuone.
Suurimpaan siunauskappeliin tuli mahtua 200 henkilöä ja urut koneistoineen,
pienimpiin kappaleihin 60
ja 40 henkeä. Aallon ehdotuksessa rakennus muodostuu kolmesta loivakattoisesta, kuutiomaisesta kappelista ja niiden väliin jäävästä
toiminnallisesta keskuksesta, johon yhteiset tilat sijoittuvat.
Rakennuksen sisäinen liikenne oli mietitty tarkkaan.
Pääkerros on maanpinnan
tasossa ja kappeleihin kulku on omien pylväikköpihojen kautta. Asiointiliikenteelle on erillinen sisäänkäynti ja huoltoliikenne on
osoitettu rakennuksen takaa kellarikerrokseen, jossa vainajia säilytetään ja käsitellään. Arkkujen siirtäminen ruumishuoneelta kappelikerrokseen oli ratkaistu
kolmella hissillä, joilla arkut
olisi saatu suoraan kappeleiden katafalkeille.
Vaikkei kilpailuohjelmassa mainita krematoriota,
Aallon suunnitelmassa vaikuttaa olleen sille tilavaraus, sillä kattilahuonetta ei
ole piirretty kovin tarkkaan
ja osassa piirustuksia esiintyy korkea savupiippu.
Malmin siunauskappelisuunnitelmassa Aalto käytti

Aallon suunnitelmaa Malmin hautausmaan kappeliksi pidettiin todella erinomaisena. Voittajatyötä ei kuitenkaan
toteutettu.

Alvar Aallon
toteutumaton Malmi

Alvar Aalto voitti Trinitas-ehdotuksellaan kilpailun Malmin
siunauskappelirakennuksen suunnittelusta vuonna 1950. Suunnitelma oli
tuomareiden mukaan aivan ylivertainen. Ehdotusta ei kuitenkaan toteutettu.

Alvar Aalto -museon arkistoista kuratoidut piirustukset kertovat, miten Aallon suunnitelmissa maisemalla oli
suuri merkitys.
TEIJA LOPONEN

Malmin hautausmaan kappelit sijaitsevat yhtenäisessä rakennuksessa, joka on Selim A. Linqvistin suunnittelema.

julkisesta arkkitehtuuristaan tuttuja teemoja. Jyhkeät punatiilimuurit kruunaavat sisätilan kattopalkit ja
pitkät avoimet pylväskäytävät esiintyvät useissa muissakin Aallon 1950-luvun
suunnitelmissa.
Kolmelle kappelille on
hienovaraisin keinoin annettu oma luonteensa: suurimman siunauskappelin urkuparvi antaa tilalle juhlavaa korkeutta, mutta myös
pienempien kappeleiden kalustuksen sommittelu ja sisäpihan aukeamissuunta
on tarkoin harkittu. Aallolle ominainen vapaa viiva ja
viuhkamaiset muodot puuttuvat kuitenkin kokonaan.
Kukkulan rinteen korkeuskäyrät korostavat ihmiskäden tekemien rakennelmien
kulmikkuutta.
Kilpailussa edellytettiin,
että kappeleita voitaisiin
käyttää yhtä aikaa. Aallon suunnitelmassa yksityisyyden tarve on huomioitu
erinomaisesti. Jaetuista aputiloistaan huolimatta kappelit ovat aivan kuin erillisiä
rakennuksia. Kappeleiden
seremoniapihoja reunustavat pylväikkökäytävät toimivat siirtymätiloina, joista
hautajaisvieraat voivat siirtyä sisään omassa rauhassaan, Reitti tihenee sisätilaksi, kunnes avautuva kappeli kokoaa osallistujat arkun ympärille. Pienempien
kappeleiden sisäpihat ovat
muurien ympäröimiä, pääkappelin sisäpiha rajautuu
kukkulanrinteessä kohoavaan uurnalehdon pylväikköön, joka kohottaa katseen taivaalle.

Alvar Aallon laajaan tuotantoon sisältyy useita kirkkoja ja seurakuntakeskuksia. Sen sijaan ainoatakaan
hänen suunnittelemaansa
siunauskappelia tai hautausmaata ei ole toteutettu.
–Aallon kädenjälki näkyy
lähes neljässäkymmenessä
sakraalisuunnitelmassa. Tämä on ensimmäinen kerta,
kun toteutumattomiksi jääneitä hautausmaa- ja siunauskappelisuunnitelmia esitellään laajemmalle yleisölle, kertoo Alvar Aalto -säätiön johtaja Tommi Lindh.
Città dei morti - kuolleiden kaupunki –näyttely Alvar Aalto -museon Galleriassa 20.3. – 17.5. esittelee kolme Aallon toteutumatonta suunnitelmaa:
Jyväskylän siunauskappelin, Helsingin Malmin hautausmaan ja siunauskappelin sekä Lyngby-Taarbaekin
hautausmaan ja siunauskappelin Tanskassa.
Näyttelyn innoittajana
on Soﬁa Singlerin arkkitehtuurin kandidaatintutkinnon lopputyö Enquiry and
Equilibrium: Alvar Aalto’s
Unrealized Funerary Architecture, jonka aineistoa
on tekstissä lainattu.
Alvar Aalto –museo sijaitsee Jyväskylässä.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

Herkut kevään juhliin

SUOSITTELEN!

Räätälöidyt täytekakut
ja cateringherkut ●
Arkisin klo 11-14
linjastolounas ●
Lastenjuhlat ●
Keilahallin juomahuolto (B-oikeudet)

E

n ole itse ehdolla eduskuntavaaleissa, jatkan ja keskityn luottamustehtäviini
koillisen Helsingin näkökulmasta
liikuntalautakunnan varapuheenjohtana sekä kokoomuksen
valtuustoryhmän jäsenenä. Paimennettavaa ja töitä riittää!

Tulossa: 10.5. äitienpäivän juhlabrunssi

Eduskuntavaaleissa ykkössuosikkini on jämerän
inhimillinen osaaja ja vaikuttaja Vartiokylästä,
PEKKA MAJURI. Ilonani on ollut tutustua Pekkaan takana olevan kahden kaupunginvaltuusto
vuoden aikana. Tv-katsojille hän tuli tunnetuksi jo
2001 syyskuun 11. päivän synkkien tapahtumien
ammattitaitoisena tulkitsijana. Näinä outoina
aikoina Pekan turvallisuuspoliittinen osaaminen
tekee minuun suuren vaikutuksen. Luotettavana
miehenä hänelle on uskottu myös Helsingin energiatuotannosta vastaavan Helen Oy:n hallituksen
puheenjohtajuus.
Erityiset lisäpisteet Pekka Majuri saa vankkumattomasta kannastaan puolustaa everstin
osaamisella ja kokemuksella lentotoimintojen
säilymistä Malmilla.

MosaCafe
M

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Loppuunmyynti

-20%

Pitemmittä puheitta, monet eivät ole pekkaa
pahempia, mutta tämä Pekka on paras.
Äänestämisen arvoinen.
Suosittelen, ota koppi numerosta 53,
ja vie se äänestyskoppiin saakka!

Heimo ”Hemppa” Laaksonen

koskee kaikkia itsehoitotuotteita, ei lääkkeitä

PEKKA MAJURI

53

11

1.4.2015

Palvelemme

www.malminapteekki.ﬁ

ma-pe 8.30-20.00
la 10.00-17.00

puh. 09-5656 080
Kirkonkyläntie 3
00700 Helsinki

Eversti, evp
Helsingin kaupunginvaltuutettu
Helen Oy hallituksen
puheenjohtaja
Maksaja: Heimo Laaksonen
www.pekkamajuri.fi
ja Majurin tukiryhmä

Haluatko ihan uuden kodin
– vai uuden kodin?
Ota yhteyttä, suunnitellaan kodinvaihdostasi miellyttävä kokemus!
Helsinki

NYT ENNAKKOMARKKINOINNISSA AINUTLAATUINEN AS OY
MUOTOINEN UUDISKOHDE. PÄÄTTYVÄN TIEN PÄÄSSÄ, PUISTOON
RAJOITTUVA LOISTAVA ASUINPAIKKA! RS-KOHDE.
Arkkitehtitoimisto Mika Westerbackan suunnittelemat upeat 1-tasoiset paritalohuoneistot Espoon
Latokaskessa, arvioitu valmistumisaika joulukuu 2015. Kiinteistölle tullaan rakentamaan 5kpl
(10 huoneistoa) 1-tasoisia paritaloja. Huoneistojen pohjaratkaisuissa ollaan kiinnitetty huomioita
viihtyvyyteen, toimivuuteen ja arjen sujuvuuteen. Huoneistoissa runsaat säilytystilat sekä olohuoneen
n. 3m. korkeus antaa valoisan ja avaran tunnelman. Asuntojen lämmitysjärjestelmänä toimii edullinen
maalämpö.

Pellavakaski 34, Espoo
Hintaesimerkkejä:
2H+K+S
57m2
Mh. 107.600 €
3H+K+S
70,5m2
Mh. 127.600 €
4H+K+S
84,5m2
Mh. 155.200 €

Harri Sallankivi
Yrittäjä
0400 630 848

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

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

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

Käpylä KT 39m²

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

VUOKRAVÄLITYS

Vh. 269.000 €
Vh. 319.000 €
Vh. 388.000 €

TIEDUSTELUT JA
LISÄTIEDOT KOHTEESTA:
JUHA TAPONEN
0400- 537 500,
juha.taponen@remax.fi

Pertti Kuikka
Yrittäjä, LKV, KED
Puh. 045 359 7727

Aurinkolahti KT
Jollas PT

Petri Hietala
LKV, LVV
040 051 9920

Juha Taponen
LKV, KiAT
0400 537 500

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV

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

Sanna Hannula
045 800 2262

Sam Kamras
040 837 3465

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

Tommi Känkänen
040 151 2230

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Kontula KT

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

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

Ville Vertainen
040 1494 300

Stiina
Vikström
044 531 4680

Hoidamme vuokrauksen
vaivattomasti.
Nyt etsimme vuokralaisia
kohteisiimme sekä
vuokrattavia kohteita.
Ilmoittaudu hakijaksi tai pyydä
maksuton vuokraus-suunnitelma.
Tarkastamme luottotiedot
ja noudatamme hyvää
vuokranvälitystapaa.
Sam Kamras p. 040 837 3465
Stiina Vikström p. 044 531 4680

Seppo
Väisänen
040 042 6233

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

12

Uutiset
KAUPPAPUUTARHALIITTO

Sipulikukilla
iloa pihoille ja
haudoille

Koillis-Helsinki

Jarmo Keto,
persu Pihlajistosta

Ruukuissa kasvavat sipulikukat
kestävät pientä pakkasta, joten
pääsiäisen aikaan niillä voi hyvin
koristella pihamaata ja korvata
hautausmailla talven havukoristeet.
Tutuin pakkasenkestävä
kasvi on pienikukkainen
tetenarsissi,
–Kyllä kaikki muutkin sipulikukat, kuten krookukset ja helmililjat kestävät
näitä kevään muutaman
asteen pakkasia, kunhan
multa on kosteaa, opastaa
Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen.
–Jos pakkanen laskee –15
asteen nurkille, voi se olla jo
liikaa ruukkukasveille. Istutettuina ne kestävät paremmin, Tapanilassa asuva toiminnanjohtaja tietää.
Orvokit kestävät pientä
pakkasta, etenkin, jos ovat
ehtineet olla ulkona muuta-

Jarmo Keto, 28, on nuori ehdokas
perussuomalaisista. Hän on IT-alan yrittäjä
Pihlajistosta.
Ensikertalaisen budjetti on 5000 euroa, josta
3 500 on omaa rahaa.
Tärkeimmät tukijat löytyvät omasta suvusta.
Jarmo laskee tukiryhmän pääluvuksi 24. Kansanedustajuutta hän pitää
johtajuustehtävänä ja siksi hän on itse oma vaalipäällikkönsä. Tavoitteena on sellainen äänimäärä, joka tavalla tai toisella Jarmo Keto (ps.)
osoittaa vahvan mandaatin ja luottamuksen. Jos sellaista ei tule, hanskat kannattaa laittaa naulaan.
Keto on ehtinyt saada järjestöluottamustehtäviä puolueessa mm. piirisihteerinä. Lisäksi hän toimii lautamiehenä Helsingin käräjäoikeudessa. Harrastuksista omatoiminen liikunta tuo elämään pelkästään positiivista
vaikutusta.

man päivän totuttelemassa
ennen pakkasia. Muut kukkivat kasvit voivat paleltua,
joten niitä ei vielä pidä viedä
ulkoilmaan.
Lisäksi jo nyt voi istuttaa
kaikkia puuvartisia puita ja
pensaita, sillä maa on sula,
eivätkä ne kärsi yöpakkasista.

Pienikukkainen tetenarsissi on kevään ensimmäinen ulkokukka. Se kestää
pakkasta paremmin kuin
mikään muu varhaiskevään
ruukkukasvi.
Tetenarsissi sopii hyvin
parvekkeille ja tukeviin astioihin ovenpieleen. Niitä
ei kannata laittaa suoraan

Vihertalo
Lintumäki Oy
Kirkonkyläntie 6,
00700 Helsinki
Puh. 09-385 5350

Lähiristikko nro 7/2015
SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA , ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Maan sulettua tetesipulit voi ottaa ruukustaan ja
laittaa kukkapenkin uumeniin multaan. Sipulin yläosa
tulee noin kymmenen sentin syvyyteen. Lehtien
annetaan kuihtua rauhassa, ja narsisseista saa iloa
seuraavanakin keväänä.

kaupasta kovaan pakkaseen, vaan totuttaa ulkoilmaan muutaman päivän
ajan leudommassa säässä.
Pakkasenkeston kannalta
on tärkeää kastella narsissit
hyvin, sillä jos multa on kuivaa, puuttuu kasvilta voima
vastustaa kylmyyttä.
Pakkasyön jälkeen tetenarsissin lehdet ja kukat

voivat näyttää nuokahtaneilta, mutta kasvi toipuu
pian lämpötila noustessa lähelle nollaa.
Tetenarsissin voi laittaa
parvekelaatikkoon tai astiaan ruukkuineen, tai istuttaa multaan ilman muoviruukkua.

Teija Loponen

Jarmo katsoo, että nykypäivän poliitikon pitää pystyä
olemaan tavoitettavissa sillä tavoin. kuin hänen äänestäjänsä haluavat. Hän itse on aktiivinen somessa ja kirjoittaa varsin luettua blogia, mutta jalkautuu tarvittaessa hyvinkin vanhanaikaisesti vaaliteltalle saakka.
Ehdokkaamme tahtoo kehittää Suomesta uuden vuosituhannen haasteet vastaanottaneen edistyneen tietoyhteiskunnan, joka on ylpeästi itsenäinen ja suomalainen.
Jos koillisessa meillä riittäisi viisautta, pitäisi Malmin
lentokenttää kehittää samaan suuntaan kuten ympäri
Eurooppaa on kehitetty ja avattu kaupunkikenttiä: liikennepaikaksi rahakkaille liikematkustajille ja heidän
yksityiskoneilleen. Pienlentokoneilla lentävät rahamiehet haluavat laskeutua suoraan lähelle keskustaa.
Lopuksi Jarmo haluaa kehottaa, että muistakaa äänestää. Muutoin joku tekee sen puolestanne.
Timo Huotinen

Ristikon oikea
ratkaisu sivulla 14.

KoillisHelsingin
Lähitieto

Lähiristikko
joka toinen
viikko!

Koillis-Helsingin Lähitieto
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TEIJA LOPONEN

KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAT

SINIKKA VEPSÄ
Helsinki

Eduskuntavaalit 2015
Eduskuntavaalit lähenevät vauhdilla ja ennakkoäänestys käynnistyy ensi keskiviikkona. Ennakkoon voi
äänestää missä tahansa
äänestyspaikassa. Henkilöllisyyspaperit on oltava
mukana.
Koillisen omia ennakkoäänestyspaikkoja ovat Jakomäen kirjasto, Malmin posti, Pihlajamäen nuorisotalo,
Suutarilan kirjasto, Tapulikaupungin kirjasto ja Viikin
kirjasto.

JA

154

SÄDE TAHVANAINEN
Vantaa

TAVATTAVISSA
Helsinki 7.4.15 klo 14.30–16.30 Syystien
monipuolinen palvelukeskus, Malmi musiikkiesitys

263

Säde: terveyserot & niihin vaikuttaminen
Sinikka: Ikäihmisten turvallinen hoito &
asuminen

Ennakkoon voi käydä äänestämässä vaikkapa Jakomäen kirjastossa.

EDUSKUNTAVAALI-ILTA
154

14.4.2015 klo 18

ARJEN OSAAJAT
KOILLISESTA

Pukinmäen peruskoululla osoitteessa
Kenttäkuja 12, 00720 Helsinki

EHDOKKAIDEN KAMPANJA-AIKATAULU
1.4.–7.4.15 VÄLISENÄ AIKANA
KOILLIS-HELSINGISSÄ ON SEURAAVA:

TÄRKEÄT
PÄIVÄMÄÄRÄT:

SINIKKA TAVATTAVISSA:

• Ennakkoäänestys
kotimaassa: ke–ti
8.–14.4.
• Ennakkoäänestys
ulkomailla: ke–la
8.–11.4.
• Varsinainen vaalipäivä:
su 19.4.
• Tulokset vahvistetaan:
ke 22.4.

1.4. klo 17–18.30 Ala-Malmin torilla
7.4. klo 14.30–16.30 Syystien palvelukeskus
7.4. klo 15.30–16.30 Siltamäen ostarilla (tukijoukko)

153

MIRKA TAVATTAVISSA:

Illassa mukana kansanedustajaehdokkaat
Sari Sarkomaa (63) ja Pertti Salolainen (62)
VAPAA PÄÄSY JA KAHVITARJOILU

1.4. klo 17–18 Ala-Malmin torilla
5.4. klo 10–14 Malmintorin kirppiksellä
7.4 klo 15–16 Siltamäen ostarilla

www.sinikkavepsa.ﬁ

TERVETULOA MUKAAN!
Pukinmäen Kokoomus ry

www.mirkavainikka.ﬁ
Maksaja Vepsän ja Vainikan tukiryhmät

Pia Kopra

ILMOITUS

ELÄKELÄINEN EI OLE VAPAAMATKUSTAJA
Seuratessani tämän päivän politiikkaa tulee väistämättä mieleen ne epäkohdat,
jotka kohdistuvat puoleen kansastamme. Nämä ryhmät ovat lapset ja eläkeläiset.
Kansamme kehittyi valveutuneen valtiojohdon ja ymmärtäväisten esivanhempiemme avulla köyhästä maatalousvaltiosta rikkaaksi teollistuneeksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Niukoistakin oloista lähetettiin lapset koulun penkille. Suomi on
korkeasti koulutettujen maa. Nyt lapset on unohdettu – lapsilisiä leikataan, nuoret
ovat työttömiä ja opettajia lomautetaan.

kansanedustajan avustaja,
humanististen tieteiden kandidaatti
• Järkeä maahanmuuttoon!
• EU ei saa viedä rahojamme eikä
vapauttamme!
• PK-yrityksistä turvallinen työllistävä
vaihtoehto suomalaisille!
• Oma vahva puolustus!

Entä sitten eläkeläiset? Maamme kansalaisista on neljännes eläkeläisiä. Heidät
mielletään usein passiiviseksi kansanosaksi. Eläkeläisten osuus kansantaloudessamme on kuitenkin merkittävä, sillä he ovat suurin yksityisen sektorin palvelua
ostava ryhmä. Siksi eläkeläisten rasittaminen ylimääräisillä veroilla, kuten taitettu
indeksi, eläkeleikkaukset ja raippaverot ovat lyhytnäköistä politiikkaa. Eläkeläisiltä
kerätyillä varoilla rahoitetaan yhteiskunnan toimintoja ja eläkeyhtiöiden kautta
julkista sektoria, ilman että eläkeläiset ovat edes mukana päätöksenteossa heidän
varoja käytettäessä.
Kauppalehti toteaa 14.8.2014, että “ huoli pois, eläkkeiden maksuvaroja
riittää jopa sadaksi vuodeksi”, siksi eläkkeiden tasoa pitäisi nostaa ja poistaa
leikkaukset. Tällä vähennettäisiin paineita pienten eläkkeiden aiheuttamiin
sosiaaliturvan paineisiin. Samalla se lisäisi kotimaista kulutusta, joka puolestaan
poikii työpaikkoja. Nyt kerätyt eläkevarat makaavat turhan panttina – toimettomana
rahana eläkevakuutusyhtiöissä elvyttämättä yhdyskuntaamme. Kansantaloudellemme ja tulevaisuudellemme ei ole yhdentekevää se millainen on lapsiperheiden,
eläkeläisten ja yksinäisten toimeentulo.
Seppo Kanerva ye-kommodori,
Helsingin perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja.

www.piakopra.ﬁ
Maksanut Pia Kopra

Kaupunginvaltuutettu

itse maksan

• Kaupunginhallitus, konsernijaosto
• Sairaanhoidonopettaja, sairaanhoitaja
• Pelastuslautakunta, HKO jk
• Rauhanturvaaja, luottamusmies

YRJÖ
HAKANEN

115

Kaupunginvaltuutettu
MaunulaPirkkola

MIKKO
KORHONEN

PIA
HONKANEN

117

Parturi-kampaaja
Maunula
Sitoutumaton

OUTI
MONONEN

Opiskelijataksikuski
Pakila

Erityisopettaja
Veräjälaakso

126

121
JUKKA
LAITINEN

EMMI
TUOMI

Ravintolakokki
Tapaninvainio

123

Psykologi
Puistola

131

TYÖTÄ, RAUHAA, PERUSTURVAA
Suomen kommunistinen puolue ja sitoutumattomat 112 – 133.

NINA
HURU
%&%('#$#"!

159

Peruspalvelut on turvattava

ILMOITUS

! www.skp.fi

Ilmoituksen maksavat SKP:n Koillis-Helsingin ja Maunula-Pakilan osastot

ILMOITUS

166

PS.HKI

Yle vaaligalleria

ILMOITUS

kuva eeva rinne
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Urheilu
HEIMO LAAKSONEN

Joukkuevoimistelu

Eliten ja Elite Alexan
mitaliputkille jatkoa
Viikonvaihteessa Turussa kisattiin
joukkuevoimistelun perinteinen Caribia Cup.
Lauantaina parhaiten pärjäsi Tapanilan Erän
ja SC Vantaan yhteistyöjoukkue Elite, joka
nappasi kultamitalit 14–16-vuotiaiden SMsarjassa.

Kotijoukkueen maalivahti Elis Rintala, 77, napsi varmasti hyppysiinsä monet FC Lahden maalilaukaukset.

Jalkapallo Suomen cup

FC Lahti ei jyrännytkään
MPS Atletico Malmia!
Pihlajamäen Aava-areenan hyväkuntoisen tekonurmen äärellä oli lauantaina
tunnelmaa kuin linja-autossa. Likimain 400 jalkapallon ystävää oli saapunut
todistamaan hienosti järjestettyyn ottelutapahtumaan
miten viime kauden liigakolmonen FC Lahti kynii
Suomen cupin 5.kierroksen
ottelussa Kolmosdivarin
MPS Atletico Malmin.
Ei kyninyt! Hyvin kont-

rolloidun pelin pelanneet
malmilaiset antoivat tähtiä
ja entisiä maajoukkuemiehiä vilisseen Lahden voittaa
vain kahdella ensi jakson
maalilla. Toisella jaksolla ei
täysosumia nähty. Näin FC
Lahti eteni 2–0 voitolla cupin 6. kierrokselle.
Lahtelaiset pyrkivät ensi
jaksolla pitämään yllä vauhtia. Tulostakin tuli, 20. minuutilla Mikko Hauhia
ehätti hienon ottelun pelan-

neen ”Tico-vahti” Elis Rintalan torjumaan paluupalloon, ja tinttasi 0–1 vierasjohdon. Kymmenisen minuuttia myöhemmin nähtiin
hieman vastaava iltapäivän ja cup-tuoksinan toinen maali, tekijänä Xheudet Gela.
Toisella jaksolla ottelun tempo laski. Vieraidenkin ruuti hyytyi, Rintala oli
kaikkien maalia kohti tulleiden laukausten tiellä. Ko-

tijoukkuekin pääsi yhteen
maalipaikaksi kutsuttavaan
tilanteeseen.
MPS Atletico Malmi voi
olla ylpeä taistelustaan petripasasia, pekkalagerblomeja ja pyrykärkkäisiä vastaan. Malmilaiset tarjosivat kunniakkaan esityksen
ja cup-elämyksen, josta on
hyvä jatkaa kuun lopulla alkavaan Kolmosen sarjakauteen.
Heimo Laaksonen

Eliten kokonaispisteet olivat 17.40. Toiseksi tullut OVO:n
Team Titaanit jäi 0.13 pisteen päähän ja pronssille ylsi
Team Tapiola.
Myös Elite Pre Juniors ja Elite Pre Juniors 02 paransivat
suoritustaan viikontakaisesta Mustan Kissan Cupista saavuttaen pisteet 15.23 ja 14.38.
10–12-vuotiaiden sarjassa Axoria saavutti kategorian 4,
minkä lisäksi joukkue palkittiin hienosti elämysbonuksella. Myös asemasarjassa Erän joukkueet olivat hyvin edustettuina, kun sekä Alexa Minorit että Axoria Minorit palkittiin
suorituksistaan asemamitalein.
Sunnuntaina vuorossa oli 10–12-vuotiaiden sarjan lisäksi kilpasarjojen kisat. 10–12-vuotiaissa Tapanilan Erän
Elite Alexa teki vahvan ja ilmaisullisen esiintymisen kahdentoista tytön voimin. Joukkue palkittiin hienosta suorituksestaan kategorialla 1.
Kaikkiaan kuusi joukkuetta saavutti korkeimman kategorian, joten tytöt joutuivat jännittämään sijoitustaan aina kilpailujen loppuun saakka. Lopulta odotus palkittiin, kun ykköskategorialaisista palkittaviksi kuulutettiin Elite Alexan lisäksi PNV:n Gloria Astra ja COCO Sportin Geminit Royal.
–Pitkä kisaviikonloppu sai hienon päätöksen, kun sekä
Elite, että Elite Alexa jatkoivat OVO Cupissa pari viikkoa sitten alkanutta mitaliputkeaan. Tapanilan Erän mainion sunnuntain täydensi 12–14-vuotiaiden kilpasarjan Anastasia
01, joka saavutti omassa sarjassaan korkeimman kategorian A. Myös 14–16-kilpasarjan Anastasia 01 paransi suoritustaan saavuttaen pisteet 12.35, listaa Erän Voimistelujaoksen Lauri Järvinen iloisena saavutuksia.
Joukkuevoimistelun kilpailukausi jatkuu parin viikon

kuluttua Etelä-Suomen Aluemestaruuskisoissa, joihin on
ilmoittautunut eri sarjoihin kaikkiaan yhdeksän Tapanilan
Erän joukkuetta ja lisäksi molemmat seurayhteistyöjoukkueet, Elite ja Elite Pre Junior, molemmilla kokoonpanoillaan.
TL

LAURI JÄRVINEN

Salibandyliiga miehet

Pronssi suli!

Tapanilan Erän oiva kevätkunto ei riittänyt
poikimaan SM pronssimitaleita Mosaan.
Arkkivihollinen SSV oli sunnuntain
pronssiottelussa täpärästi parempi
maalein 5–4.
Pienestä, jopa milleistä,
oli kiinni, että Erä ei päässyt
juhlistamaan kauttaan mitalikilinöillä. Vielä minuutti
ennen kauden päätöstä
Tuomas Iiskola ohjasi 5–4
kavennusmaalin. Seurasi
huikea päätösminuutti, jonka aikana mosalaiset eivät
vahvasta kiristään huolimatta onnistuneet taikomaan peliä tasoihin ja sitä
kautta jatkoajalle.
Ottelun eräläispelaaja oli
kokenut Jere Oksanen tehtaillen hatullisen maaleja, joihin kaikkiin kolmeen
täysosumaan syötöt tarjosi
Lauri Kapanen.
Pasilan urheiluhallin

pronssitaisto oli numeroiden mukaisesti tasainen.
Avauserää isännöi lievästi SSV. Toinen erä oli tapanilalaisten. Päätöserän alku
oli vahvaa viikinkiveneilyä,
SSV mätti pelivälineen peräti kolmesti ohi Erän maalivahti Teemu Kortelaisen.
Erän hurja takaa-ajo erän
loppupuolella taas kertoi,
että turhaan joukkue ei jahdannut pronssia.
Erän kautta voi pitää onnistuneena. Tilastollisesti
Erä pelasi jopa parhaimman
kautensa viiteen vuoteen.
Se sijoittui tahmean runkosarjan päätteeksi kahdeksanneksi, mutta lennätti sen

jälkeen Tampereen Classicin laulukuoroon ja eteni
Happee-tappioiden jälkeen
pronssipeliin. Nyt kävi vain
niin kuin kävi.
Pronssiottelu oli myös
jäähyväisottelu Erää kak-

si viime kautta luotsanneelle Petteri Bergmanille. Mies
siirtyy uusien haasteiden
pariin. Erä ei ole vielä julkaissut tulevan päävalmentajan nimeä.

Heimo Laaksonen
MIKKO HYVÄRINEN

Elite Alexan onnelliset mitalistit yhteiskuvassa.

Ristikko nro 7/2015
oikea ratkaisu

Pronssiottelu oli päävalmentaja Petteri Bergmanin
viimeinen Erässä, ainakin tällä erää. Aika sanoa moi!

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

Modig oppilaiden tentissä Jakomäessä

JAANA KEMILÄINEN

Kansanedustaja Silvia Modig
vieraili Jakomäen peruskoulussa
17.3. Tutustumiskäynnin emäntinä toimivat rehtori Ulla-Maija
Vähäsarja sekä alakoulun apulaisrehtori Anne Eerola. Tarkoitus oli tutustua koulun ja asuinalueen kehitysnäkymiin ja toimintaan.
– Tiesittekö, että tällä hetkellä ei ole ketään Jakomäestä kaupunginvaltuustossa tai eduskunnassa tuomassa esiin tämän alueen kehityskohteita ja tarpeita.
Sen takia on tärkeää kuulla myös
teidän näkemyksiä omasta koulumaailmastanne ja asuinalueestanne, valotti Modig oppilaille.
Hänen puolueosastonsa on Jako- Mikko Karppinen, Jesse Savolainen, Rachel Arop, Milla Hoffman,
Vilma Karlsson ja Matias Mäkinen + Anne Eerola ja Silvia Modig.
mäen Vasemmisto.
Vierailu alkoi tutustumisella
alakoulun tiloihin, oppimisym- Oppitunneilla vierailu oli muka- syivät Modigin suhtautumisesta
päristöön ja tutustumiskäyntei- va ja opettavainen kokemus – ilmastonmuutokseen, kaupunhin oppitunneilla. Koulun kun- lapsille ja vierailijoille. Modig gin asuntotilanteeseen, kalliiseen
to alkaa olla siinä pisteessä, että näki, miten hienosti Jakomäen asumiseen sekä vanhusten hoitouusia tiloja kaivattaisiin nopeas- peruskoululla hyödynnetään tie- palveluihin. Modig vastasi oppiti. Myös koulun vanhempaintoi- totekniikkaa ja mediaosaamista. laille tunnollisesti, kertoi itse kanmijat ovat asiasta keskustelleet ja Tieto- ja viestintäosaaminen nattavansa tulevaisuudessa yhtuoneet ilmi huolensa. Keskuste- ovatkin yksi koulun painopisteis- teisöllisiä vanhuksille suunnattuluissa kävi nytkin selvästi ilmi, et- tä. Nähtiinpä kolmosluokassa ja taloja, joihin voisi suunnitella
tä alueelle kaivattaisiin kipeästi kuinka se kansanedustajan jalka yhteistä palveluverkostoa. Myös
kauaskantavia suunnitelmia, pai- nousee suositun väliaika –pelin, matalapalkkaisten alojen suosio
kalliset parannukset ja remon- zumban tahtiin. Monen koulun maahanmuuttajien keskuudestit eivät enää palvele koulun toi- tapaan laitteita saisi olla enem- sa puhutti ja kun ilmoille heitetmintaa.
män, jotta kaikki oppilaat pystyi- tiin kysymys Kreikalle annetuisRakennussuunnitelmien val- sivät hyödyntämään nykypäivän ta lainoista, totesi Modig: ”Vitsi
nää on vaikeita kysymyksiä, huomistuminen ja uuden rakenta- verkkotyökalut.
misen aloittaminen ovat selkeäsYläkoulun oppilaat olivat laa- maa kyllä että te olette kartalla
ti tärkeimmät koulun tulevaa toi- tineet keskustelutilaisuuteen val- asioista.”
Krissu Sirola-Korhonen
mintaa tukevat toimet, joita alu- miiksi kysymyksiä. Modigin esiJakomäen peruskoulun
eella kovasti odotellaan.
teltyään itsensä ja lähtökohtansa
vanhempainneuvosto
alkoi tiukka tentti. Oppilaat kyTEIJA LOPONEN

Pukinmäessä iloittiin tärkeiden bussilinjojen säilymisestä.

Kevättä kohden
Tulppaanit kohoavat jo innolla aurinkoa kohden, vaikka
pakkanen yrittääkin lannistaa kasvuinnon.
JH

Ketä Tapanila-Seura edustaa
kaavaluonnoksen kannanotossaan?
Tapanila-Seura on jättänyt helmikuussa 2015 Helsingin kaupungille kannanoton koskien yleiskaavaluonnosta.
Siinä oli kaksi mielenkiintoista
kohtaa. Tapanila-Seura jaottelee
Tapanilan vanhaan Tapanilaan ja
itäiseen Tapanilaan, eli radan toisella puolella oleviin kerrostaloihin sekä Fallkullaan.
Tapanila-Seura ehdottaa kannanotossa, että lähikeskusta on siirrettävä itään päin (ettei se jää vanhan
Tapanilan päälle) ja toteaa, että
itäpuolella on rakentamaton peltoalue, johon sen voisi rakentaa.
Nyt herää kysymys - ketä Tapanila-Seura edustaa? Kuka maksaa
Tapanila-Seuran jäsenmaksuja?
Uskoisin, että suurin jäsenmaksujen tuotto tulee juuri itäpuolen
kerrostaloalueen asukkailta, jonka
oikeuksia Tapanila-Seura ei edusta, vaan pyrkii uudelleensijoittamaan suunnitellun lähikeskuksen
itäpuolelle, jotta vanha Tapanila
pysyisi suojeltuna.
Jätteiden lajittelukeskus siirrettiin
muutamia vuosia sitten Tapanilan

torilta itäpuolen juna-aseman
pysäköintipaikalle, koska seuran
mukaan se rumensi vanhan Tapanilan puolta. Onhan se kiva viedä
roskat itäpuolelle, mutta kerrostaloissa on jo ennestään omat jätteiden lajittelupaikat. Juna-aseman
jätelajittelua tarvitsevat ainoastaan vanhan Tapanilan omakotitalojen asukkaat.
Nyt itäpuolen asukkaat miettivät, pitäisikö itäpuolelle perustaa
oma Itä-Tapanila-seura, joka ajaa
itäpuolen asukkaiden etua ja valvoo marginaalisen väen oikeuksia
ajavan Tapanila-Seuran tekemiä
kannanottoja ym.
Kehottaisin todella miettimään
miksi maksaa Tapanila-Seuralle
jäsenmaksua siitä, että se ajaa
esim. ihanan peltoalueen rakentamista itäpuolen Tapanilassa.
Tapanila-Seuran kannanotto
Helsingin kaupungin kaavaluonnokseen löytyy kokonaisuudessaan nettisivulta www.tapanila.ﬁ/
uutiset.

Huolestunut
Tapanilan asukkaat

”Nakki” jatkaa
Pukinmäki-seuran kevätkokousta edelsi kaikille avoin yleisötilaisuus Madetojan palvelutalossa,
jossa kuultiin mielenkiintoinen ja
ajankohtainen alustus liikenneasioista.
Joukkoliikenneasiantuntija Miska Peura (HSL) kertoi kuvin ja tilastollisin yksityiskohdin millaisia
joukkoliikenteen muutoksia on
tulossa. Suuri koillistakin koskeva
muutos tulee olemaan heinäkuussa aloittava kehärata, joka pääradalta erkaantuen kiertää lentokentän kautta Martinlaakson radalle.
Tutut kirjaimet ovat käytössä: Pjunat kiertävät myötäpäivään ja Ijunat vastapäivään. Vuoroväli tulee olemaan arkisin 10 minuuttia
ja sunnuntaisin 15 minuuttia.
Toinen uusi yhteys tulee olemaan runkolinja 560. Bussit tulevat kulkemaan Vuosaaresta Mellunmäen, Malmin, Tuomarinkylän, Paloheinän kautta Myyrmäkeen ja takaisin. Vuoroväli on 7-8
minuuttia ruuhka-aikoina, päivällä 10 ja viikonloppuisin 15 minuuttia.
Yleisöä kiinnostivat erityisesti
tiedot koillisen linjastoehdotuksista. Monet reitit muuttuvat, enemmän tai vähemmän, muutamat
linjat lopettavat koillisessa koko-

naan. Pari uutta linjaakin tulee.
Bussilinja 69, perinteikäs ”nakki”, tulee näiden tietojen mukaan
jatkumaan likimain entisellään.
Kantakaupungin osalla on pieniä reittimuutoksia ja päätepisteenä on Kamppi. Pohjoispäässä reitti jatkuu aina Jakomäkeen saakka.
Bussin 72 reitti säilyy pääosiltaan entisellään. Suurimmat muutokset ovat pohjoispäässä: reitti jatkuu Tapaninkylän sijasta
Suutarilaan. Tosin jatkossa tullee
ruuhka-ajan linja 72 V, joka jatkuu Tapanilaan, tutusti Erän talolle.
Miska Peuran selostuksen mukaan poikittaislinja 554 ei kulje
jatkossa enää Itäkeskukseen, vaan
Malmilta radanvartta Puistolan
suuntaan, aina Hakunilaan saakka.
Bussilinja 70 tulee jatkossa
koukkaamaan Pukinmäen kautta
ja bussilinjan 71 V sijaan olisi tulossa ruuhkalinja 71 B, mutta vain
Viikkiin saakka. Monia muitakin
koillisen linjasuunnitelmia nähtiin
ja kuultiin Miska Peuran alustuksessa.
Alustajalle esitettiin useitakin
kiperiä kysymyksiä. Miska Peura
tarkensi ja täydensi vastauksissaan

suunnitelmien tämän hetken tilannetta. Ääneen kiiteltiin, kun suunnittelussa oli nyt otettu huomioon
”suuren yleisön mielipiteet”. Kirjelmillä ja kannanotoilla tuntui
olleen vaikutusta.
HSL:n hallitus käsittelee vielä
ehdotukset, ja muutokset olisivat
näillä näkymillä tulossa voimaan
syksyllä 2017.
Paikalla ollut Jussi Jalkanen, linjaa 69 eli ”Nakkia” puolustaneen
liikkeen edustaja, kiitti alustuksen ja keskustelun jälkeen tunteikkaasti Pukinmäki-seuraa ja pukinmäkeläisiä siitä työstä mitä paikkakunnalla oli tehty linjan jatkamiseksi: ”Päästään jatkossakin
ajamaan Nakilla!”
Keskustelutilaisuuden jälkeen ei
enää paljoa käytetty aikaa sääntömääräisten asioiden käsittelyyn. Puheenjohtaja Kauko Koskisen johdolla hyväksyttiin viime
vuoden toimintakertomus ja plusmerkkinen tilinpäätös. Puheenjohtaja muistutti Pukinmäen kartanon vuokraamismahdollisuuksista ja tulevista Pukinmäki-päivistä. Toivomus oli, että yhdistykset
jatkavat toden teolla valmisteluja
päivien tapahtumien onnistumiseksi.

TT
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Kulttuuri
KUVA TEIJA LOPONEN

Viikin kirkko toimii ympäristöaiheisten keskusteluiltojen pitopaikkana vielä kahtena torstai-iltana.

Taivaassa on reikä
imaisee kirkon
ympäristöasioihin
Viikin kirkolla järjestetään ympäristöaiheisten
keskusteluiltojen sarja, jossa aiheina ovat muun muassa
kuluttaminen, kirkon ilmastotyö ja eläinoikeusajattelu.

T

”

aivaassa
on reikäillat on järjestetty viime ja tänä vuonna yhteistyössä A Rocha – Kristityt
luonnon puolesta ry:n kans-

sa, jonka hallituksessa itsekin istun. Uskonnollisesti
motivoituneet ympäristötoimijat eivät välttämättä juurikaan poikkea muista toimijoista. Ympäristöongelmat ja huoli yhteisen

män jäsen Mikko Kurenlahti.
Hän lisää, että järjestössä teologinen ja ympäristökasvatuksellinen osaaminen yhdistyvät tavalla, joka
mahdollistaa ongelmattomamman yhteistyön esimerkiksi paikallisseurakuntien
kanssa.
– Kirkolla on yhä sekä
merkittävä kasvatuksellinen
että julkisen arvokeskustelijan rooli yhteiskunnassa,
vaikka harva mieltää ympäristökasvatusta osaksi kirkon toimintaa, Kurenlahti
huomauttaa.
Mikko Kurenlahti kokee
ympäristöajattelun olevan
erottamaton osa omaa hengellistä identiteettiään.
– Syön, juon ja hengitän
minua ympäröivää maailmaa. Ajattelen, että meidät
on luotu yhteyteen muun
luodun kanssa, osaksi alati
muuttuvaa elämänverkkoa.
Toimimaan minua haastaa
erityisesti kokemamme kriisin diakoninen ulottuvuus:
ympäristöongelmien seuraukset koskettavat
yleensä
erityisesti
kaikkein
heikoimmissa
oloissa
eläviä ja
tuottavat laajamittaista
kärsimystä.

kotiplaneetan tulevaisuudesta koskettaa meitä
jokaista maailmankatsomuksesta riippumatta, toteaa keskusteluiltojen isäntä,
teologian opiskelija ja Malmin srk:n ympäristötyöryh-

Renessanssin koirat on
teemana 9.4. keskusteluillassa, jossa vieraileva teologian tohtori ja kirkkohistorian dosentti Esko M. Laine
kertoo eläinten asemasta
uuden ajan alussa.
– Kristinuskon, kuten
myös laajemmin länsimaisen kulttuurin, historiassa on eläimiin liittynyt erilaisia asenteita, mutta usein
ihmistä on pidetty luomakunnan kruununa, jolla on
syystä tai toisesta ymmärretty olevan oikeus kohdella
kaltoin muuta elämää. Tunnettu esimerkki on ﬁlosoﬁ
René Descartes, joka ajatteli
eläinten olevan sieluttomia
koneita, jotka eivät voineet
kokea kipua tai kärsimystä.
Toisaalta kristinuskon historiassa on esiintynyt myös
eläinten puolustajia, joista
tunnetuin on Franciscus Assisilainen, valaisee Kurenlahti.
23.4. aiheena on miten
eläinoikeusajattelu vaikuttaa uskontulkintaan. Siihen
paneutuu palkittu ja kiitetty
esseisti, kolumnisti ja suomentaja Antti Nylén, joka
on ottanut vahvasti kantaa
eläinten oikeuksien puolesta. Nylén on katolinen feministi ja vegaani, jonka ajatukset ovat herättäneet niin
ihastusta kuin vihaakin. Hänen kirjoituksissaan kristinuskon kärsimystä ja alistavia valtarakennelmia vastustava sanoma yhdistyy
taisteluun eläinten itseisarvoisen olemassaolon ja sorrosta vapaan maailman
puolesta.
Teija Loponen

Taivaassa on reikä
–keskusteluillat
pidetään Viikin kirkolla,
Agronominkatu 5, kello 18.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Siltamäen Nuorisoseuran draamaryhmä esiintyi päiväkotien lapsille
”Jos joskus tahdot
maistella sä oikein
herkun herkkua, niin
poikkee silloin Ilolaan
– saat meiltä pussin
munkkeja”.
Siltamäen Nuorisoseura
ry:n draamaryhmäläiset
kutsuivat päiväkotien lapsia
esitystä seuraamaan ja kutsuun vastasivat Seulasten
päiväkodin ryhmät. He saivat nauttia draamaryhmän
esityksestä Sika on vika – eli
Ilopelin henki.
Esitys toteutettiin kerhohuoneellamme, osoitteessa
Kiertotähdenpolku 2. Kouluista oli esiintyjille anottu jo hyvissä ajoin lupa olla
poissa esitysten takia, ja kiitos tyttöjen opettajien luvat
myönnettiin. Ala-asteikäisten ryhmä esitti näytelmän
yhteistyöstä ja yhdessä tekemisen ilosta. Esille nousi
myös tarinan kääntöpuolel-

SINIKKA PUTKONEN

la se, miten voi helposti sekoittaa ystävyyden pakan:
sika päättää järjestää missikisat, joissa järjestää itsensä
voittajaksi.

Esityksen jälkeen katsomossa oltiin hyvin näreissään tästä epäoikeudenmukaisuudesta ja keinottelusta,
jolla sika itsensä julisti voittajaksi. Oikea voittaja olisi
voinut olla vaikka poikien
mielestä Tauno-hevonen,
joka sentään teki spagaatin
ja heitti kärrynpyörän, tai
lehmä tai kana, jotka olivat
tyttöjen mielestä ”ihania”.
Draamaryhmäläiset ovat
työstäneet tätä näytelmää
lähes puolitoista vuotta.
He ovat pitkästä harjoitusaikataulusta huolimatta olleet sitoutuneita ja motivoituneita. Tietysti kaiken on
kruunannut esittäminen,
esityksiä edeltävä jännitys
ja onnistuminen, eli yleisön
aplodit ja nauruntyrskäh-

Tauno-hevonen/Iso-Kihu (Nelli), Jätti-sika 1. (Roosa), Jättisika 2./ pätkä / vahti (Emmi), Jättisika 3./ Paksu /
Lääkäri (Ella), Ilopelin henki / kummitus (Eeva), Kana Pyrstönen/ Iso-Kihu (Lotta), Sika Essex (Sanni) ja Lehmä
Lemmikki / Pitkä (Meeri).

dykset! Ensiesitykset näytelmälle olivat sunnuntaina
1.3. kerhohuoneella: 2 esi-

tystä, molemmissa sali täynnä!
Päiväkotiesityksen jälkeen

tytöt vähän haikeina totesivat, että kiva olisi vielä esittää! Ohjaajana vähän lupai-

lin, että ans´ kattoo nyt!

Sinikka Putkonen
draamaryhmän ohjaaja

Koillis-Helsingin Lähitieto

1.4.2015
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FALLKULLAN KOTIELÄINTILA

JAKOMÄKI

Jakomäen Eläkeläiset
Kokoontuminen aina ti klo
11–13. Nyt myös to avoimet
ovet klo 11–13. Tule tutustumaan toimintaan Jakomäentie
6 i - talon kerhohuoneelle.
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo 11–12.
Juttuseuraa, sanomalehtien
ääneenlukua ja juttelua ajankohtaisista asioista. Kahvi- ja
teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.
Miesten turinatupa
Ma klo 11–13. Tule turisemaan ja tutustumaan
Lähiötupaan. Nuorisotalon
yläkerrassa, Huokotie 3.

MALMI

Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa
pe ja Traktorissa ma klo
9.30–11.30 Perhekahvilaan
osallistuminen ilmaista, tarjoilu 1,5 e /perhe.
Syystien palvelukeskus
Ukkojumppa ma klo 11.15–
12, pingistä ti klo 14.15,
ompelua ke klo 9, bridge
ti klo 9.30–13.30.
ATK-ohjausta senioreille
Syystien palvelukeskuksessa
to klo 11.15–14.00, ilman
ajanvarausta. Järj. Enter ry
Päivätanssit
Malmin Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia, buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Suomen kielen kurssi
Malmin toimintakeskuksessa
on ma 10.30–12 suomen kielen kurssi. Kurssilla puhutaan, luetaan, lauletaan ja käytetään suomen kieltä. Opetus
on maksutonta. Lapsen voi
ottaa mukaan. Kurssi jatkuu
18.5. asti. Mukaan voi tulla
milloin vain. Opettaja Hanna
Kotta hanna.kotta@netti.ﬁ.
Pauliina Aarnio:
Mielikin korkeita päiviä
– kaakelikuvia
Näyttelyssä ihmisyyden ja
materiaalin tunnusta kiinnostunut taiteilija tutkii, miten
Mielikin ja muiden historiallisten ja myyttisten naishahmojen
naiskuva aukeaa ihmiskuvaksi.
Avoinna ma–pe 9–20 ja la
9–16 paitsi 2.4. 9–18. Vapaa
pääsy, Malmitalo 26.3.–18.4.
Helsingin taidemuseo
kylässä: Intialaisia
elokuvajulisteita
Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–16. Vapaa pääsy
Malmitalo 31.3.–25.4.
Pohjois-Helsingin
kuvataidekoulu
Oppilastöiden kevätnäyttely ja

Lampaita ja tipuja katsomaan
Fallkullan kotieläintila on avoinna pääsiäisenä 3.–6.4.
päivittäin kello 10–15. Navettaan pääsee katsastamaan
eläimiä ja eläinlapsia ja todennäköisesti myös tiput
ja ankanpojat kuoriutuvat juuri pääsiäiseksi.

Talutusratsastusta on jopa päivä ja hevosajelua maanantaina, molemmat pientä korvausta vastaan.
Kahvila avoinna 10–14.30, sielläkin käy vain käteinen. Kotieläintilan osoite on Malminkaari 24.

taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän päättötyönäyttely. Avoinna ma–
pe 9–20 ja la 9–16. Vapaa
pääsy. Malmitalo 8.4.–29.4.
Yhteislaulut
Lauluillan isäntäparina toimii Jukka Okkonen ja Pauli
Kainulainen. Muut kevään
laulut ti 21.4., 5.5., 19.5.
klo 17.30. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ti 7.4. klo 17.30.
Mosabacka Big Band
feat. Pentti Lahti: The
Music of Earl Bostic
Yhtye esittää konsertissaan suositun saksofonisti Earl Bosticin (1912–
1965) tuotantoa. Liput 15 e.
Malmitalo, ke 1.4. klo 19.
Sun Trio
Levynjulkaisukonsertti
Kansainvälistä mainetta niittänyt yhtye jatkaa niittämistään uuden levynsä julkistuskiertueella. Liput 10e.
Malmitalo, ti 7.4. klo 19.
Robert Webb & Paidarion
Progressiivisen musiikin ilta.
Robert Webb (GBR), Jenny
Darren (GBR), Kev Moore,
Bogáti-Bokor Ákos (HU)
sekä Kimmo Pörsti, Jan-Olof
Strandberg, Otso Pakarinen
ja yllätysvierailijoita. Kesto
noin 3 h. Väliaika on. Liput 15
e. Malmitalo, ke 8.4. klo 19.
AAVE Festival 2015
Alternative AudioVisual Event.
Jo kuudetta kertaa järjestettävän audiovisuaalisen taiteen festivaalin päätapahtuma.
18.00 Planet Stereoskopia:
proximity “Bubble version”
(Caspar Stracke 2010) Pieni
Sali, vapaa pääsy. 19.00
Planet Stereoskopia: 3X3D
(Jean-Luc Godard, Peter
Greenaway & Edgar Pêra
2013) Pieni Sali, liput 5e.
Malmitalo, to 9.4. klo 18.
Atk-ohjausta senioreille
To klo 11.15–14, Syystien
palvelukeskus, Takaniitynkuja
3. Ilman ajanvarausta apua
esim. netissä liikkumiseen,
sähköpostin ja verkkopankin

käyttämiseen ym. Voi tuoda
mukaan oman läppärin.
Opastus maksutonta eläkeläisille ja työttömille palvelukeskuskorttia vastaan.
Malmintorin kirppis
Suuri pääsiäiskirppis, molempina päivinä yli 100 myyjää
lämpimässä parkkihallissa,
myös kahvila maistuvine grillimakkaroineen! 5.4. ja 6.4.
klo 8–14 Malmin
Kauppatie 18.
Parkinsonin-tautia
sairastavat Vanhat ja uudet sekä kumppanit, kerhoilta ti 7.4.Malmin
kirkolla, Markus- kokoustila. Käsiteltävänä on viimevuoden tilinpäätös ja alkaneen vuoden ohjelma. Ja tietysti kiinnostavista asioista.

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.

arjessa asioimisesta.

PUKINMÄKI

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.
MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.
Enter ry:n
tietotekniikkaopastuksia
Aina ke 14–15 sekä 15–16.
Parittomilla viikoilla myös
klo 10–11 ja 11–12. Kaikki
ajat ovat yksilöopastuksia ja
ne varataan etukäteen joko
p. 09 310 85072 tai kirjastossa. Opastuksiin voi ottaa
oman laitteensa mukaan.
Opastusta tablettien ja
älypuhelinten käyttöön
Tabletista ja älypuhelimesta saa
enemmän irti, kun tuntee niksit!
Vinkkejä antaa ja pulmat ratkoo
Roni Rauramo Viikin kirjastosta
23.4. klo 13-15. Kyseessä
ryhmäopastus, joten aikaa ei
tarvitse varata etukäteen.
Lukupiiri
Kirjailija Nina Hurma
Pukinmäen kirjaston lukupiirin vieraana ma 13.4. klo
18-19.30. Keskustellaan
Hurman romaanista
Hatuntekijän kuolema, joka
sijoittuu 1920-luvun Helsinkiin.
Hurma kertoo kirjan taustoista
sekä kirjailijan työstä. Tilaisuus

on kaikille avoin ja maksuton.
Pukinmäen Kokoomuksen
vaali-ilta
Eduskuntavaali-ilta ti 14.4.
klo 18 Pukinmäen peruskoululla, Kenttäkuja 12.
Mukana kansanedustajat Sari
Sarkomaa ja Pertti Salolainen.
Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.

SILTAMÄKI

Siltamäen korttelitupa
Korttelitupa suljettu
Pääsiäisenä. Ti ja pe klo
11–14, srk-koti, Jousimiehentie
5. Ti 7.4. klo 11.30, vt. erityissosiaalityöntekijä Johanna
Vuorisen ajankohtaistietoa: mm. vanhuspalvelulaki ja
uudistuva sosiaalihuoltolaki.
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.

TAPANILA

Tapanilan Eäkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Ti-kerhon kokoontumiset klo
11.30–13.30. To klo 11–14
tuolijumppaa, tasapainon

Robert
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Paidarion

Progressiivisen musiikin ilta tuo lavalle legendaarisen Englandyhtyeen johtohahmon Robert Webbin. Illan tähtiä ovat myös
englantilainen laulaja Jenny Darren ja unkarilainen kitaristi
Bogáti-Bokor Ákos. Ke 8.4. klo 19, alk. 15 €

Pääsiaisen aikaan
ei
näytetä Kino Helio
s
-elokuvaa, eikä
Torstaileffaa.

PUISTOLA

Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita
Puistolan kirjastolla vertaistukihenkisesti tietoteknisissä
ongelmissa joka ke klo 10–12.
Lisät. ja ajanvaraukset kirjastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Puistolan Martat
Jäsenille, aiheena kertomus aprillipäivästä, tietoa I-taitoavaimen suorittamisesta ja vapaata seurustelua. Ke 1.4. klo 18,
Marttalassa, Puistolantori 5.
Puistolan eläkkeensaaja ry
Jäsentapaaminen 7.4.
Puistolan kirkolla klo14.
Aiheena Helsingin näkövammaiset, Anna-Kaisa
Liimatainen kertoo sokeana

AAVE Fevse tival
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Audiovisuaalisen taiteen festivaalin
päätapahtuma on Malmitalossa ja kutsuu sinut mukaan juhlimaan liikkuvan
kuvan monimuotoisuutta niin elokuvakuin videotaidenäytöksin. Katso ohjelma: www.aavefestival.org.
To 9.4.–su 12.4., alk. 5 €

Sun Trio
Levynjulkaisukonsertti.
j lk i k nsertti
tti S
Sun
un Trio o
on nyt
jazzin kuuma nimi. Sen vaihdelaatikosta
löytyvät asetukset melankolisen meditatiivisiin ja räiskyvän revitteleviin hetkiin.
Ti 7.4. klo 19, alk. 10 €

Yhteislaulut
Ti 7.4. klo 17.30, vapaa pääsy

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

kehittämistä, sisä-boccia ja pelikahvila Tapanilan
Työväentalolla Sompiontie 4.
MLL: n iltaperhekahvila
Leikkipuisto Kurranummessa
torstaisin 17–19.
Trefﬁmesta Mammat ja muut
tarjolla sosekeittoa klo
10–13 keskiviikkoisin.
PuutarhaJuhla Päivöläntie 15.
Think pink
Näyttely viiden taiteilijan,
Tuula Aalto, Jari Järnström,
Eeva Kokki, Jertta Ratia
ja Päivi Uljas, visioita ihanan ärsyttävästä pinkistä.
2.4. asti , Galleria Viileä
Punainen, Päivöläntie 20.
Avoinna ti–pe 13–18, la–
su 11–15, Kiirastorstaina
2.4. 11–15.
Ehtoolehdon kirjoittaja
kirjastossa
Tapanilan kirjaston kirjailijavieraaksi ke 15.4. klo 18.30
saapuu Minna Lindgren,
joka monien muiden teosten lisäksi on riemastuttanut
lukijoita Ehtoolehto-sarjalla.
Haastattelijana Suvi Ahola.
Taimitori
Mosa herää -tapahtumassa
tuttuun tapaan taimitori, johon
voi joko kasvattaa taimia
tai ottaa pistokkaita vaihdettavaksi. Taimia voi myös

ostaa, ellei vaihtokasvia ole.
Mosa herää koittaa 28.4.

TAPANINVAINIO

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

TAPULIKAUPUNKI

Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu ti klo 10–12 Tapulin
leikkipuistossa osoitteessa
Moisiontie 18. Ohjelma löytyy
Facebookista ”MLL Puistola”
ja nettisivuilta puistola.mll.ﬁ.
Lähiöliikunnan kuntolentis
naisille ja miehille
La 24.4. asti (ei 4.4. ja 18.4.)
klo 12–14 Maatullin alaasteella. Lähiöliikuntapassi
20e/kevät. Lisät. tomi.lempiainen@hel.ﬁ p 09 310 87512 tai
Lea Ojanne 041 504 2279.
Tapulin eläkeläiset
kokoontuu poikkeuksellisesti ti.
7.4 klo 10-12. Puhumaan tulee
Nasima Razmyar naisten asemasta ja maahanmuuttajista.
Tarjolla kanakeittolounas jälkiruokakahveineen hintaan 7e.
Kielikahvila
Haluatko oppia puhumaan paremmin suomea?

Kielikahvilassa voit harjoitella suomen kieltä ja
tutustua erilaisiin ihmisiin.
Tapulikaupungin kirjastossa
to klo 14–15: 9.4, 23.4.,
7.5. ja 21.5.Vapaa pääsy.

TÖYRYNUMMI

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

VIIKKI

päättyy yhteiseen hartauteen.
Viikin Seniorikerho
Retki Marskin Majalle ke 22.4.
Lähtö klo 10 bussilla asukastalo Kaaren edestä. Hinta 25
e/hlö (sis. kuljetuksen, ruokailun ja opastuksen). Sitovat
ilm. 12.4. mennessä Olli
Parjanen p. 050-569 7080.
Pääsiäisaskartelua
puutarhassa
Trooppisessa puutarhassa on
omatoimista pääsiäisaiheista
askartelua lapsille 6.4. asti
puutarhan sisäänpääsymaksun
hinnalla. Gardenia on auki koko
pääsiäisen ajan, myös perjantaina klo 10-17. Koetilantie 1.

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. Avoinna
ma-to klo 10-17, pe klo
Lähimenot–
10-14 ja la-su klo 10-17.
palstalle
Näyttelyyn vapaa pääsy.
voi lähettää Koillis–
Viikin iltaruoka
Helsinkiä koskevia
vapaaehtoisten valmenovinkkejä.
mistama yksinkertaiPalsta on yhdistysten ja seurojen
nen kasvisruoka viikkäyttöön.Etusijalla ovat maksuttomat
tapahtumat. Toimitus voi muokata sekä
kiläisille perheille joka
lyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettää
toinen ke klo 17-19
viimeistään torstaina klo 15 menness
alkaen 25.2. päätjotta ne ehtivät seuraavan keskiviiko ä,
n
tyen 6.5. Ruoka on
lehteen.
laktoositon ja gluteeOSOITE:
niton, omakustannusjanina.issakainen@
hinta 5e perheeltä. Ilta
lahitieto.ﬁ

Yrittäjyys teemana
Haaga-Helian vaali-illassa
Haaga-Helian opiskelijat järjestävät
Malmilla Helmi-liiketalousopistolla vaaliillan yhdessä Koillis-Helsingin Yrittäjien
kanssa ensi keskiviikkona.
Opiskelijoiden projektiryhmä on kutsunut kuulta-

viksi yrittäjätaustan omaavia tai yrittäjähenkisiä ehdokkaita. Mukaan ovat lupautuneet Mirka Vainikka, SDP,
Ahmed Hassan, RKP, Kaisa Hernberg, Vihr., Daniel
Sazonov, Kok., Taru Päivike, Kesk., Mai Kivelä, Vas.,
Aarni Moisala, sit, Jarmo Keto, PS ja Elle El-Khouri, KD.
Koillis-Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Meena Kajander esittelee yrittäjien yhteiset vaalitavoitteet. Paikallisilla yrittäjillä ja opiskelijoilla on myös mahdollisuus esittää ehdokkaille kysymyksiä.
-Illassa on tarkoitus antaa mahdollisuus myös verkostoitumiseen, sitä voidaan harjoittaa kahvitauon aikana,
valaisee oppilaiden edustaja Tuomo Tapanila.
Tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään 2.4. oheisen linkin kautta:
https://www.webropolsurveys.com/S/DC902BBBA2A99B8B.par
Teija Loponen

Yrittäjähenkinen vaali-ilta
Helmi liiketalousopistolla
ke 8.4. kello 17–19.

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

KOKOUKSET

Helenan

Tapanila-Seura ry:n

Salonki

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

KANTA-ASIAKASEDUT!

KEVÄTKOKOUS
keskiviikkona 15.4. klo 18.00
Tapanilan kirkolla, Veljestentie 6.

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!

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kampaamo-Parturi

Nykyiset ja uudet jäsenet

Pirjo Löser

TERVETULOA!

Malmin Palloseura ry:n

KEVÄTVUOSIKOKOUS
pidetään torstaina 9.4. klo 18.30
seuran toimistolla, osoite
Lyhtytie 24, 00750 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Malmin Palloseura ry, hallitus

PARTURI-KAMPAAMO
Uniikki

85
75

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

KEVÄTTARJOUS
Raidat+ Pesu+ fön 48€
Leikkaus + fön alk 20€
Shampoon ostajalle
hoitoaine 1/2 hintaan
TERVETULOA!
Unikkotie 3
00720 Hki

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

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

Parturi-Kampaamo Pinnitär
Kiittää asiakkaitaan kuluneista
mukavista vuosista!
Lämmöllä teitä kaikkia muistellen

Sari

Lähitieto
joka
keskiviikko!

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

Puh. (09) 345 1265

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi

Parturi-Kampaamo

• Lahjakortit

OPTIKOT

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

3858 375
040-831 9626

KAMPAAMOT JA PARTURIT

• Hieronta
• Akupunktio

Liikkuvat

sakset
09 342 6334
09 385 5007
Pirjo
Tuija

Hiukset,
tuo ihana
tekosyy
itsensä
hemmotteluun!
eluun!

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
0176!/2++2)47 '$
*,=?9 '(='#@&(@ -! "='%
...@8!->)<7:57;6@3
<@ ("=&#% &"''

HYVINVOINTI

Pihlajamäen Fysioterapia-hieronta-akupunktio

OGELISSA

Inka Utriainen
Rahim Keshvari
AJANVARAUS
Puh. 875 1868
Ark. 10-18,
la 9-14

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

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

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

www.facebook.com/lahitieto

Koillis-Helsingin Lähitieto

HAMMASLÄÄKÄRIT

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

ERKKI JANATUINEN

Liike suljettu muuton
ajan 27.3.–8.4.

Suuhygienisti:

Helsinki

Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Hammashoitoa iv-sedaatiossa/
lääkerentoutuksessa
sopimuksen mukaan.

Puh. 09 345 3350
www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

RENGASPALVELUITA

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

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki

puh. 0400 600 660

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

Voit varata aikasi
myös internetistä!

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

www.rengaskeskus.com
Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

2015

puh. 3507050

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT

Kehärengas Oy
www*$'%(!'"&(#*)

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

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT
KAUSISÄILYTYS

a
uott
25 v
illa!
Malm

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

PALVELUJA TARJOTAAN

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

KIINTEISTÖPALVELUT JA MAANRAKENNUS

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015

www.malminhammas.com

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

HUOLEHDIMME PUOLESTASI
• Säännölliset sopimussiivoukset

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

SOITA MEILLE TAI LÄHETÄ TARJOUSPYYNTÖ
Siskon Siivous Oy
Pukinmäenaukio 4
00720 Helsinki
puh. 09 374 1370
www.siskonsiivous.fi
siskon.siivous@siskonsiivous.fi

•
•
•
•
•
•

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

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

TEBOIL MALMI

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

Puh. 09-385 5297

Huoltopalvelut, öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja
rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.
VEIKKAUSPISTE

www.talohallinta.fi

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit

verhoomoelegante@gmail.com

www.verhoomoelegante.ﬁ

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

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

LAUKKANEN

Maasälväntie 14 A 23
00710 Helsinki

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet
www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO

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

0400 773 733 / Markku

Verhoilee Jakomäessä
huonekalut,
mp-satulat, venepatjat, yms.

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

Putkiliike
Pihlajamäessä

Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

Verhoomo Elegante

Palvelumme:

•
•
•
•
•
•

Kotirinki Puistola
puistola@kotirinki.ﬁ
0400 513 272

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

Tarjoamme myös:

Koillis-Helsingin
Lähitieto

HELPOTA ELÄMÄÄSI – TILAA KOTISIIVOUS

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

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

MALMIN
HAMMAS
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Autojen huolto ja korjaus
Öljynvaihto aikaa varaamatta

Eija Poikonen (suuhygienistit)
Minna Valkama

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

1.4.2015

!
!

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

