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PARTURI-KAMPAAMO
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TERVETULOA
UUTEEN JA
VIIHTYISÄÄN
KOKO PERHEEN
PARTURIKAMPAAMOON
SILTAMÄEN
OSTARILLE!
PUH. 045 607 2020

Saija, Tuija
ja Nazmi
[A]

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

VUOKRATAAN KALLIOSSA

MALMI OK-TONTTI

Tasokas kulmahuoneisto 2 h,
avokeittiö, kph, vh, 49,5 m². Hyvin
varusteltu. Huoneisto täysin kunnostettu v. -08. Toinen asuinkerros
(3. krs), hissi. Vuokra 1.100 € / kk
/ tee tarjous. Heti vapaa.

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

SILTAMÄKI PIENTALOTONTTI
Tasainen ontti 724 m², saa
rakentaa 2 asuntoa. Rakennusoikeus 145 m² (181 m²). Kaikki
palvelut kävelymatkan päässä.
Hp. 178.000 € Seulastentie 1
HEIKINLAAKSO
PIENTALOTONTTI

PUISTOLA PIENTALOTONTTI
Tasainen pientalotontti 695 m²,
rakennusoikeus 139m² (174 m²).
Hp. 160.000 €. Voi rakentaa
paritalonkin. Myyjä purkaa vanhat
rakennukset. Kiitäjäntie 17
MELLUNKYLÄ OK-TONTTI

Kovapohjainen länsirinnetontti
1277 m². Saa rakentaa 3 as.
Rakennusoikeus 319 m².
Kaukolämpö tontin rajalla. Yhtiö
perustettu, varainsiirtovero 2 %.
Hp. 360.000 € Kirvestie 11

Tasainen hiekkapohjainen
tontti 991 m². Rauhallinen sijainti.
Rakennusoikeus 248 m², saa
rakentaa 2 asuntoa.
Hp. 230.000 € Kultakummuntie 5

KAIVOKSELA
TEOLLISUUSTONTTI

VIIKINRANTA OK-TONTTI

Kovapohjainen tontti 3777 m²,
rak.oik. 3777 m². Soveltuu
monenlaiseen toimintaan. Rakennuksen enimmäiskorkeus 14 m.
Myydään yhtiön osakekanta,
varainsiirtovero 2 %

Kovapohjainen tontti 592 m²
vanhankaupungin ytimessä.
Rakennusoikeus 260 m², as lkm
ei rajattu. Kunnallistekniikka
tontin rajalla. Hp. 257.000 €

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

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

Tarja
Haaranen

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

Huollot ja korjaukset
kaikkiin merkkeihin!

tarja.haaranen@kodista.fi
Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

Rahoitustilin hakeminen onnistuu
nopeasti ja myönnettyä luottoa voi
käyttää heti. Voit käyttää samaa tiliä
seuraavallakin käynnilläsi.

paivi.pirnes@kodista.fi
Annis
Viljander

Lasku lähetetään sinulle ostoa
seuraavassa kuussa, jolloin valitset
sinulle sopivimman maksuajan
useista joustavista vaihtoehdoista.

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi
Markku
Viljander

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

markku.viljander@kodista.fi

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

Heikinlaakso

Sienitie 34, Helsinki
Ark. 07:30 - 20:00 La 09:00 - 15:00
029 300 5500
heikinlaakso@autonkorjaus.net

Viinikka Oy

Korso

Uranuksenkuja 1E, Vantaa
Ark. 08:00 - 17:00 La Sopimuksen mukaan
029 300 5501
korso@autonkorjaus.net

2
Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Paljon luvataan

V

Permanentti ja
leikkaus alk. 77 €
(norm. alk. 83 €)

Voimassa 30.4.2015 saakka

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

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

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

aalimainostelineet ovat ilmestyneet
katukuvaan. Malmilla jo vajaasti täytetyilläkin telineillä riitti katsojia. Kulkiessani niiden läheltä kuulin julisteita
katselevien ihmisten kommentteja. Moni tuumi,
että taas luvataan paljon, enemmän kuin voidaan toteuttaa. Ehdokkaat antavat lupauksia
siitä, miten haluaisivat vaikuttaa asioihin, vaikka itsekin varmasti tietävät, ettei yhden ihmisen
mielipiteellä kovin suurta vaikutusta päätöksenteossa ole. Politiikassa pitäisi olla äärettömän
hyvä lobbari pystyäkseen vaikuttamaan. Tarjolla on ehdokkaita niin suurista puolueista kuin
pienistäkin. Pienpuolueiden ongelma on saada
ääntään kuuluville. Viikon päästä Lähipolitiikkaa –palstalla esitellään täkäläisiä ehdokkaita
näistä tuntemattomammista puolueista.
Tänään käynnistyi ennakkoäänestys. He, jotka
ovat jo päättäneet kelle äänensä antavat, voivat
käydä äänestämässä missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Koillisesta niitä löytyy kuusi,
Jakomäen, Suutarilan, Tapulikaupungin ja Viikin kirjastoista sekä Pihlajamäen nuorisotalolta
ja Malmin postista. Varsinaisena vaalipäivänä
äänestää saa vain omassa äänestyspisteessään,
joka kerrotaan kotiin tulleessa äänioikeudesta
kertovassa kirjeessä. Ja tuo varsinainen vaalipäivä koittaa siis 19.4. Tässä numerossamme on
paljon ehdokkaiden vaali-ilmoituksia, joista voi

Tattarisuolle on tulossa
PuiU:n junnukupla.

löytyä itselle sopiva ehdokas. Lehden välistä löytyy myös muhkea Kenttäpostia –lehti, joka tarjoaa aikamoisen tietopaketin Malmin lentokentästä ja sen toiminnasta. Sen sivuilta myös selviää, ketkä ehdokkaista ovat kentän säilyttämisen
kannalla.
Elämä on muutakin kuin politiikkaa. Jalkapalloilijat odottavat jo innoissaan, että Tapulin
kentän reunalla olevat tekonurmirullat levitetään ja hienolla alustalla pääsee pelaamaan.
Samantapaista iloa on luvassa Tattarisuolle, jonne tulee nousemaan PuiU:n junnukupla. Liikunnan riemua on siis luvassa enemmänkin. Hyvä
niin, sillä tutkimusten mukaan nykylapset liikkuvat aivan liian vähän. Liikunnan lisäksi myös
perinteinen leikkiminen on käynyt harvinaisemmaksi etenkin kouluikäisillä. Liikkumattomuudesta seuraa helposti lihomista, joten lapsia kannattaa houkutella pihaleikkeihin. Kaverien
kanssa luulisi olevan hauskempaa kuin yksin
tietokonetta tuijottaessa.

Sari

Nyt autot kevätkuntoon!
Kaikkien automerkkien huollot, kolhujen korjaukset, tuulilasien vaihdot sekä
renkaiden vaihdot nyt edullisesti ja nopeasti. Vakuutusyhtiöiden hyväksymä.
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InCar Oy on vuonna 1991 perustettu
kolarivaurioiden korjaamiseen
erikoistunut valtakunnallinen täyden
palvelun autovauriokorjaamo.
InCar tekee vauriokorjaukset kaikenmerkkisiin henkilö- ja pakettiautoihin
pienistä peltipainaumista aina
vaativiin korin oikaisutöihin asti.
Toimimme 20 paikkakunnalla.
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www.incar.fi
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Nurmirullat ovat valmiina asennukseen Tapulin urheilupuistossa. Asentajat pääsevät viheriöittämään hiekkakenttää heti päiväkotilasten Kimalaiscupin jälkeen.
Tekonurmen pitäisi palvella jalkapalloilijoita toukokuun loppupuolella.

Kimalaisten jälkeen Tapulin kenttä käy vihertämään

Nurmirullat asennusta vailla
Tapulin urheilupuistossa nököttää
hyvässä järjestyksessä pienen
jalkapallokentän suuruisella alueella
siistit rivit nurmirullia, keinosellaisia.
Kääröt ovat ilmaantuneet
Tapuliin Töölön Sonera Stadiumilta, jonne asennetaan

uusi tekonurmi.
Tapulin hiekkakenttä saa
peitteekseen huipputasol-

la tiensä päähän käyneen,
mutta silti vielä täysin käyttökelpoisen entisen Soneran
”maton”.
Tapulin viheriöittämiseen
päästään reilun parin viikon kuluttua. Aikataulun
sanelevat kimalaiset. Tapulin kentällä vietetään 23.4.
Malmin Palloseuran ja Puistolan Urheilijoiden vuosit-

tain alueen päiväkotilapsille
järjestämää iloista jalkapallojuhlaa, Kimalaiscuppia.
Tämän vuoden tapahtuma
on järjestyksessään kymmenes ja Tapulin hiekalle odotetaan ennätysmäärää pieniä kimalaisia.
– Heti Kimalaiscupin jälkeen pääsemme keinonurmen asennustöihin, jot-

ka vievät pari kolme viikkoa, kertoo liikuntaviraston
osastopäällikkö Stefan Fröberg.
Helsingin liikuntalautakunta päätti tammikuun
kokouksessaan vielä paljon
käyttövuosia omaavan Soneran keinonurmen siirtämisestä Tapuliin. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti

puistolalaisen varapuheenjohtajansa Heimo Laaksosen esityksen Tapulin valitsemisesta sijoituspaikaksi.
Toinen vahva ehdokas oli
Kannelmäki. Tapulia puolsi muun muassa Koillis-Helsingin jälkeenjääneisyys tekonurmi olosuhteissa.

Teija Loponen

Tapulikaupungissa hämmästellään yleiskaavan oletuksia. Sivu 6
TEIJA LOPONEN

Ensimmäiset vaalimainokset
ilmestyivät telineisiin jo muutama
päivä ennen pääsiäistä.

TEIJA LOPONEN

Lipunmyyntimerkit poistuvat
HSL ja VR poistavat keltaiset lipunmyyntimerkit HSL-alueen
lähijunaliikenteen asemilta.
Merkkien poistamisella junan pysähtymispaikkaan saadaan joustavuutta ihmisvirtojen, vuorokauden ajan ja muiden
muuttuvien olosuhteiden mukaan. Merkit poistuvat HSL-alueen asemilta kevään 2015 aikana.
Muutoksella vastataan myös asiakkaiden esittämiin toiveisiin. Merkkien poistaminen lyhentää kävelymatkoja asemilla ja
yhä useammin junaa voi odotella katoksen suojissa.
Lipunmyyntimerkkien poistamisen jälkeen konduktöörit
myyvät lippuja junissa vanhan käytännön mukaan lipunmyyntivaunuissa. Junan pysähtyessä asemalla konduktöörit ovat
vastaanottamassa asiakkaita lipunmyyntivaunun kohdalla.
Matkalippujen junamyynti on tällä hetkellä hyvin pieni osa
HSL:n lippujen kokonaismyynnistä. HSL:n lippujen myynti lähijunissa päättyy vuoden 2016 lopussa.
TL

Näitä keltaisia lipunmyyntivaunusta kertovia merkkejä
ei enää pitkään asemilla näy.
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MSY jatkaa
lähes ennallaan
Malminseudun Yritysyhdistys jatkaa toimintaansa pit-

kälti samoin tavoin kuin ennenkin. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Lisbet Sipilä ja hallituksessa vaihtui vain
yksi henkilö. Uudeksi hallituksen jäseneksi nousi Kai
Malmgren.
Tattarisuon aseman puolustaminen ja alueen kehittäminen on jatkossakin yksi yhdistyksen toiminnan pääpainotuksista, samalla se kuitenkin ottaa kantaa koko Malmin
alueen kehittymiseen.
MSY haluaa Malmin lentokentän säilyvän ja toivoo yritysyhteistyön kehittyvän kentän ja Tattarisuon yrittäjien välillä.
MSY julkaisee alkukesästä Malminseudun Yrityslehden
Koillis-Helsingin Lähitiedon liitteenä.
TL

Penttiläntiellä autotalleista
asuintilaa
π Suutarila

Kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö on

hyväksynyt Asunto Oy Penttiläntie 6 poikkeamishakemuksen, joka koskee tonttitehokkuuden nostoa luvusta e =
0,20 lukuun e = 0,25.
Hakemus koskee asuinrakennuksessa olevien autotallien käyttötarkoituksen muuttamista asuinhuoneiksi, mikä
merkitsee rakennusoikeuden ylittymistä.
Hakija perustelee hakemustaan sillä, että Suutarilan
alueella on tiivistämisiä tapahtunut yksittäisten tonttien tehokkuusluvun nostamisien kautta.
Tehokkuusluvun nostamisen seurauksena asuinrakennuksessa aikaisemmin autotallina ollut kerrosala on muutettavissa asuinkerrosalaksi, jolloin kumpaankin huoneistoon saadaan yksi makuuhuone.
Rakennukseen jää taloustilan ja autotallin rakennusoikeuteen luettavaa tilaa 9 m2.
TL

Asuintonteille löytyi
vihdoinkin rakennuttajat
π Alppikylä

Osoitteista Haukkakatu 6 ja 8, Reppukatu 4 ja 6, He-

vosmiehenkatu 3 ja 5 sekä Hevosmiehenkuja 1 on varattu tontteja asuntohankkeiden suunnittelua varten. Tonteille
tulee yhteensä noin 40 vapaarahoitteisia omistus-, vuokraja vaihtoehtoisesti asumisoikeusasuntoja.
Tontit ovat jo pitkään olleet yleisesti haettavina, mutta ne
eivät ole kiinnostaneet rakennuttajia. Nyt tontit menevät
niitä hakeneille e-House Oy:lle ja osa Vacpower Oy:lle.
E-House Oy on rakentanut ja rakentaa parhaillaan muutamia tontteja varattujen tonttien läheisyydessä, joten työmaan ja työmaatukikohtien perustaminen on helpompaa.
Vacpower Oy on Helsingissä uusi toimija.
Kaupunki pitää itsellään oikeuden päättää varaus, jos
varauksensaaja ei noudata varausehtoja ja ohjeita.
Rakentamisalueella tulee noudattaa muun muassa Helsingin kaupungin Alppikylän asemakaava-alueelle laadituttamaa alueellista pohjaveden hallintasuunnitelmaa.
PP

Ylikalliit omistusasunnot
vaihtuvat vuokrakohteeksi
π Tapaninkylä

Tapaninkyläntien viereen Kotinummentien Alepan

taakse nousevan uudisalueen rakentamisen kilpailutus
takkusi niin, että asuintonttien hallintamuoto on päätetty
muuttaa.
Kyseessä on Heka Tapaninvainio Vihervarpusentien ja
saman korttelin tonteille 1–3 suunnitellun As Oy Helsingin
Pikkuvarpusen hankkeet.
Tonteille piti tulla 34 omistusasuntoa Hitas-ehdoin. Nyt
koko kohde annetaan valtion vuokra-asuntotuotannolle.
Muutoksen taustalla on pieleen mennyt kilpailutus. Vain
kaksi yhtiötä jätti urakkatarjouksen, ja ne osoittautuivat aivan liian kalliiksi.
Helsinki yritti tuloksetta neuvotella rakentamisen ehdoista halvimman hinnan jättäneen Rakennus- ja insinööritoimisto Tricon Oy:n kanssa.
PP

Aprillipäivänä Koillis-Helsingin Lähitiedon verkkosivuilla www.lahitieto.ﬁ ja Facebookissa keräsi klikkauksia
lehdessä julkaisematon uutinen, jonka mukaan Malmin lentokentälle on vihdoinkin löytynyt paikka.

Kaupunginhallitus äänesti

9–6 lentokentän tappioksi
Malmin lentokentän kohtalo lennähti jälleen kerran ilmoille. Tällä kertaa
asialla oli kaupunginhallitus, joka käsitteli lausuntoa Uudenmaan
vaihemaakuntakaavan luonnoksesta viime viikon maanantaina.
Vaihemaakuntakaavalla täydennetään uusinta
maakuntakaavaa päivittämällä siihen merkittäviä
kaavoituskohteita. Nyt lausuntakierroksella olevassa
luonnoksessa Malmin lentokenttä on varattu taajama-alueeksi, mikä tarkoittaa kenttäalueen muuntumista liikennealueesta
asuinalueeksi.
Kaavaluonnoksesta tehtiin kaksi vastaehdotusta.
Ensimmäisessä Jarmo
Nieminen (kok.) esitti tapanilalaisen Björn Månssonin (r.) kannattamana kaavaluonnostekstiin muutosta, joka kertoisi kaupunginhallituksen pitävän vääränä
ratkaisua varata kenttäalue
taajama-alueeksi. Niemi-

Kaavaluonnoksesta
tehtiin kaksi
vastaehdotusta.
nen esitti, että on selvitettävä Malmin mahdollisuudet
kaupunkilentoliikennekenttänä sekä yritys-, viher- ja
virkistysalueena, jonka reunoja täydennysrakennetaan.

Toisen ehdotuksen teki
suutarilalainen Terhi Peltokorpi (kesk.) Nina Hurun
(ps.) kannattamana. Peltokorpi pyysi, että tekstiin
muokataan kappale, jossa
”Helsinki ei kannata Malmin lentokenttäalueen

varaamista maakuntakaavaluonnoksessa tiivistettäväksi taajama-alueeksi.
Malmin lentokenttätoiminnoille ei ole osoitettu maakuntakaavassa myöskään
korvaavaa lentokenttää.
Malmin lentoaseman alueen kaavamerkintä tulee säilyttää nykyisellään.”

Puheenjohtaja pisti
15-jäsenisen kaupunginhallituksen äänestämään tehdyistä ehdotuksista. Niemisen ehdotus voitti Peltokorven äänin 5–2. Tyhjää
äänesti peräti 8 jäsentä.
Lopuksi Niemisen esitys
ja alkuperäinen esitys pantiin vastakkain. Äänestystulos oli 9–6 Niemisen tappioksi.

Niemisen ehdotusta kannattivat kokoomusjäsenet Arja
Karhuvaara ja Laura Rissanen sekä jäsenet Peltokorpi,
Huru ja Månsson.
Virkamiestyönä valmistunutta alkuperäisesitystä tehdä kentästä taajama kannatti vain yksi kokoomusjäsen, puheenjohtaja Tatu
Rauhamäki. Muut voittoisan esityksen kannattajat
olivat vasemmistolaiset Paavo Arhinmäki ja Tapulikaupungin Veronika Honkasalo, vihreiden Tuomas Rantanen, Otso Kivekäs ja
Hannu Oskala sekä demaritrio Antti Koskela, Pilvi
Torsti ja Malmin Mirka
Vainikka.
Pirjo Pihlajamaa

Suomen väkiluku lähenee 5,5 miljoonaa
Suomen virallinen väkiluku oli 5 471 753 vuoden vaihteessa. Miehiä oli 2 691 863
ja naisia 2 779 890.
Väkimäärän kasvu putosi yli 4000 henkilöllä edellisvuodesta ja oli 20 483 henkilöä. Pääkaupunkiseudun
osuus kasvusta oli 77 prosenttia.
Väkiluku kasvoi kahdeksassa ja väheni yhdessätoista maakunnassa. Eniten,

17 915 henkilön verran, kasvoi Uusimaa.
Kunnista määrällisesti eniten väkilukuaan kasvattivat Helsinki (8 051), Espoo
(4790) ja Vantaa (2705).
Suhteellisesti tarkasteltuna
väkilukuaan kasvattivat eniten Kauniainen (2,8 %), Kustavi (2,6), Lempäälä (1,9).
Vuoden 2015 alussa voimaan astuneiden kuntaliitosten seurauksena kuntien

määrä väheni kolmella. Suomessa on nyt 317 kuntaa,
joista alle 10 000 asukkaan
kuntia oli 214.
Suomessa oli vuoden 2014
lopussa alle 15-vuotiaita
896 608 ja 15–64-vuotiaita
3 483 757 henkilöä. 65 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014
lopussa 1 091 388.
Iältään 20–64–vuotiaiden
lukumäärä väheni viidettä
vuotta ja oli 3 177 000. Lu-

ku kasvoi jatkosodan jälkeen
yhtäjaksoisesti vuoteen 2005
asti. Määrä oli suurimmillaan
3 218 000 henkilöä vuoden
2009 lopussa
Väestöllinen huoltosuhde, eli alle 15-vuotiaiden ja
65 vuotta täyttäneiden määrä 100 työikäistä kohden, oli
57,1. Viimeksi väestöllinen
huoltosuhde on ollut tätä
korkeampi vuonna 1961.
Pirjo Pihlajamaa
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K-MARKET Tapanintorin

PUKINMÄEN APTEEKISTA
HUHTIKUUSSA

Loppuviikon tarjoukset

Tarjoukset

1

Justinn
PIKANUUDELIT

85g
Kanan tai lihan makuinen

Sebamed
pesunesteen 1000 ml
(pumppu että täyttöpussi)
ostajalle lahjaksi Sebamed
greippisuihkugeeli 250 ml.
Tarjous voimassa
huhtikuun ajan.

€

3 pss
(3,92/kg)

Yksittäin
0,49/pss (5,76€/kg)

ERÄ!

Valiojogurtti
MAUSTETUT JOGURTIT

Kokonainen
SAVUKIRJOLOHI

200g

Yksittäin tai ilman
K-Plussa-korttia
0,52/prk (2,60€/kg)

Katso kaikki tarjouksemme
www.pukinmaenapteekki.fi
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€

5 prk!
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400g

1

99

69
kg

PEPSI MAX

(4,98/kg)

350g

6-pack!

6-pack

249

unista!
Omasta u

kpl

sis. pantit 0,90
0,90€ (1,56€/l)

PUKINMÄEN APTEEKKI
KEHÄ I VARRELLA – ASEMAN VIERESSÄ
Säterintie 2, 00720 HELSINKI
p. 3505 7210
ma-pe 8–19, la 8–15 (1.6.–31.8. la 8–14)

pkt

KIVIUUNIKIERREPATONKI

0,33l/tlk

399

899
Korpela
SISKONMAKKARA

Hollanti

1

Suomi

kg

(1,00€/kg)

Conference
PÄÄRYNÄ

UU!
T
S
I
D
U
U
I
K
K
E
EN APTE

voimassa

Ke-Su
8.-12.4.2015

(7,11€/kg)

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

KUN OSTAT NYT UUDEN KODIN, SAAT UPEAN KIA RION KAUPANPÄÄLLE!
Upeat 1-tasoiset rivitalohuoneistot Järvenpään Kyrölän alueella,
valmistuu jouluksi 2015. Kiinteistölle tullaan rakentamaan 6 asunnon rivitalo,
jossa jokaisella huoneistoilla on oma määräosa / määräala hallinnanjakosopimuksella. Maalämpö. Edulliset Asumiskustannukset.
LILJAKATU 8B, 04400 JÄRVENPÄÄ, KYRÖLÄ. KOHDENUMERO: 9983352
3h+kk+s 60m2 + ulkovarasto 6.3m2 Mh: 235.000 euroa
2h+avok+s 45m2 + ulkovarasto 5.8m2 Mh: 194.000 euroa (3kpl)
4h+avok+s 93m2 + ulkovarasto 5.8m2 Mh: 308.000 euroa
2h+avok+s 40m2 + ulkovarasto 5.8m2 Mh: 178.000 euroa

Upea Kia Rio
1,2 ISG LX 5D Ecodynamics
Arvo 15.390 euroa!
Kampanja voimassa 31.5.2015 asti

UUDISKOHDE ENNAKKOMARKKINOINTI
Petri Hietala, myyntijohtaja LKV,LVV, kaupanvahvistaja
p.0400 519 920 petri.hietala@remax.fi
Seppo Väisänen, asuntomyyjä
p.0400 426 233 seppo.vaisanen@remax.fi
RE/MAX Extra Kodit, Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV,
Kirkonkyläntie 34, 00780 Helsinki. www.remax-extrakodit.fi
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Sinisiipi lopetetaan

Koillis-Helsinki

Viikki

Varhaiskasvatuslautakunta päätti lakkauttaa
ryhmäperhepäiväkoti Sinisiiven toiminnan elokuun
alusta. Sinisiipi toimii osoitteessa Maakaari 6 B.
Latokartanon varhaiskasvatusalueella toimii viisi ryhmäperhepäiväkotia
ja alueen päiväkodeissa on
käytössä 1 392 tilapaikkaa.
Lapsia on hoidossa 1 317,
joten alueella on käyttämät-

tömiä tilapaikkoja 75.
Väestöennusteen mukaan
1–6-vuotiaiden lasten määrä lisääntyy vuosina 2015–
2018 siten, että palvelutarve kasvaa noin 25 lapsella. Vuoteen 2024 mennessä
ennustetaan alueella olevan
lapsia hieman nykyistä vähemmän. Alueella kotona
työtätekevien perhepäivähoitajien määrä on lisääntynyt ja suunnitelmissa on li-

sätä määrää entisestään.
Ryhmäperhepäiväkoti Sinisiiven lakkauttamista ehdotettiin sen tilojen kunnon
ja tilapaikkatilanteen vuoksi. Ryhmäperhepäiväkodin
sekä sisätilat, että ulkoilualue ovat kunnostuksen tarpeessa.
Sinisiipi toimii ulkopuoliselta vuokranantajalta
vuokratuissa tiloissa. Tilat
ovat laajuudeltaan 74,5 m².

Hoidossa olevia lapsia on
tällä hetkellä seitsemän, hoitajia on kaksi.
Ryhmäperhepäiväkodin lapset pystytään sijoittamaan perheiden toiveen
mukaisesti alueen muihin
ryhmäperhepäiväkoteihin
ja päiväkoteihin. Henkilöstö sijoittuu alueella toiseen
ryhmäperhepäiväkotiin.
Teija Loponen

Auta lasta – auta perhettä
Malmilla kerätään
ensi perjantaina
avustuksia
vähävaraisten
perheiden avuksi.
Leijonien Auta lasta –auta
perhettä –tempausta on toteutettu jo useampana vuonna.
Viime kerralla Lions club
Malmittaret sai keräyksellä
peräti 1275,22 euron arvosta tuotteita, joita Malmin Prismassa asioineet ihmiset toivat keräyksen ostoskärryihin.
Tuolloin keräyksen tuotteet toimitettiin turvakodeissa asuville perheille, tällä kertaa keräystuotto toimitetaan
Pienperheyhdistykselle Jakomäen Punahilkkaan, jossa tuotteet jaetaan apua tarvitseville perheille.
Avustuskeräyksessä kauppaan saapuvia asiakkaita
pyydetään ostamaan yksi ylimääräinen tuote kaupasta ja
lahjoittamaan se keräykseen.

ARJA OKSANEN

Yhden ostoksen tekeminen heikompiosaisten hyväksi oli monien mielestä mainio
tapa voida auttaa. Keräystä suorittaneet Malmittaret saivat edelliskerralla neljä
ostoskärryllistä tavaraa eteenpäin lahjoitettavaksi.

Tuotteet voivat olla kaikkea
mitä kaupasta voi ostaa, lukuun ottamatta tuoreita elintarvikkeita. Lapsiperheille
tuottavat iloa vaippapaketit,
lastenruoat, vaatteet, pesu-

aineet, hiustenhoitotuotteet
ja deodorantit, koko perhettä
ilahduttavat säilyvät elintarvikkeet ja herkut, kuten vaikkapa keksit.
LC Malmittaret toteutta-

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 Lähitietopostilaatikkoon.

Töyrynummen asukkaat lukekaa
ja kommentoikaa
Asukkaat tutustukaa HSL bussiliikenteen linjastosuunnitelma osoitteesta
https://www.hsl.ﬁ/linjastosuunnitelmat/
koillis-helsingin-linjastosuunnitelma
Muutoksen jälkeen Töyrynummelta
kulkee yksi linja keskustaan, joka on hidastakin hitaampi Tapaninvainion, Pukinmäen ja ja Oulunkylän kiertävä 72.
Se on pitkän kiertoreittinsä vuoksi
niin hidas, että työmatkoihin sitä ei voi
käyttää. Lisäksi alueeltamme tulisi kulkemaan yksi linja Malmin juna-asemalle eli Viikkiin suuntaava 79. Vuorovälien harvuutta en uskalla edes arvuutella.
Kun HSL lähti tekemään linjastosuunnitelmaa luvattiin Töyrynummen alueelle uusi linja 61 Malmin ja Mäkelänkadun kautta keskustaan sekä linjan 70

nopeutettu reitti keskustaan kulkemaan
Töyrynummen Siwan ohitse.
Tämänhetkinen suunnitelma on kaukana siitä ja täysi katastroﬁ. Ilmeisesti
kaksi autoa per kotitalous on mitä HSL
haluaa? Myös Töyrynummella maksetaan kunnallisveroa saman verran kuin
muualla. Töyrynummen Siwan pysäkiltä pitäisi saada edes yksi kohtuullisen
nopea bussilinja keskustaan.
79+juna ei ole ratkaisu kaikkeen. Itse
en esimerkiksi anna perheen nuorimpien kulkea junalla iltaisin, sillä asemanseudut eivät valitettavasti ole enää turvallisia.

Nimimerkki:
Suunnitelmaa ei voi hyväksyä

vat keräystä perjantaina 10.4.
kello 10–18 välillä ja lauantaina 11.4. kello 11–17.

Teija Loponen

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

Paljon onnea Maxille
8-vuotispäivänään
9.4. toivottavat
Famumummu ja vaari.

Sinikka Vepsä
(sd.) on tosissaan
Sinikka Vepsä (sd) on ensikertalainen
eduskuntaehdokas, valtuustoon tuli heti
varavaltuutetun paikka. Äänitavoite on
korkealla, sillä Sote-uudistuksen onnistumiseksi
päättäjien joukkoon tarvitaan hoitoalan
ammattilaisia, jotka tuntevat terveydenhuollon,
sekä pienituloisten ja lapsiperheiden arkielämän
todellisuuden.
Sinikka, 58, on omilleen
muuttaneiden 23-vuotiaiden kaksostyttöjen äiti.
Puistolan kodissa jatkaa
yli 20-vuotista yhteisasumista aviomies sekä kaksi
sileäkarvaista kettuterrieriä. Vepsä on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja. Hän on
työskennellyt vuodesta
2006 Syystien monipuoli- Sinikka Vepsä (sd.)
sessa palvelukeskuksessa,
nykyisin osastonhoitajana muistisairaiden ryhmäkodissa. Sinikka on toiminut myös työterveyshoitajien luottamushenkilönä sekä lasten kouluissa vanhempainneuvostossa ja johtokunnassa. Sydänlapset ja aikuiset ry on
rakas järjestö, ja SPR:n ensiapukouluttajana hän jatkaa
edelleen.
Varavaltuutettuna hän sai HKL:n johtokunnan jäsenyyden. Mikkeliläisen yrityksen voitto automaattimetron asetinlaitekilpailutuksessa on viimeaikaisista päätöksistä mieluisin. Uudenmaan kuntayhtymässä Sinikka on Ridasjärven päihdehuoltokeskuksen hallituksessa. Puistolan Demarien johtokunnan ja Puistola-Seuran
hallituksen jäsen kipusi viime kirkollisvaaleissa Malmin
srk-neuvostoon ja Helsingin yhteiseen kirkkovaltuustoon.
Sinikka kokee ajoittain ristiriitaa, kun sosiaali- ja terveydenhoitoon kohdistuu kovia säästöpaineita ja tunnelirakentamiseen ohjataan valtavia summia.
Vaalibudjetin, 4000 euroa, Sinikka kampanjoi omalla rahalla, pieniä lahjoituksia hän on ilokseen saanut.
Tukiryhmässä on kymmenkunta aktiivista, joista Arzu
Caydam-Lehtonen vaalipäällikkö. Tärkeintä on ihmisten tapaaminen ja keskustelut. Kädestä käteen jaetut
esitteet tavoittavat äänestäjät parhaiten, jakajina on
myös iso joukko työtovereita. Sinikka suosii paikallislehtiä ja harmittelee, että voisi olla some-aktiivisempi.
Sinikan harrastuksia ovat koirien kanssa lenkkeily, vesijumppa Jakomäen Pyryssä, tenniksen nelinpelit
PuiU:ssa, lukeminen ja sukuseura-toiminta.
Hän ei voi käsittää Malmin lentokentän lakkauttamispäätöstä ja luottaa, että kenttä säilyy kun Malmin
ainutlaatuisuudesta ja tulevaisuuden näkymistä viedään sitkeästi faktatietoa päättäjille. Suunnitelmasta rakentaa suoperäiselle maalle Riihimäen kokoinen kaupunki Sinikka ei pidä.
Ehdokkaamme mielestä Sote-ratkaisun on taattava
tasavertainen hoito ja huolenpito kaikille. Terveyserojen kasvu on pysäytettävä eikä Sote-palveluita saa
ulkoistaa monikansallisille yrityksille, jotka kotiuttavat
voittonsa paratiisisaarille. Ikäihmisten hyvä hoito mahdollistetaan riittävän tuen ja turvallisen hoidon avulla.
Laitospaikkoja ei voi vähentää ja yhteisöllisiä asumismuotoja on kehitettävä.
Nuorten pääsy työelämään ja itsenäisen asumisen
edellytykset on mahdollistettava. Oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksien lisääminen ja edullisten vuokra-asuntojen tarjonta ovat tarpeen.
–Ikäihmiset ovat Suomen voimavara eivätkä mikään
kestävyysvaje tai kuluerä. Suomen hyvinvointipalvelut
on luotu yhteisellä työllä.
Timo Huotinen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Tarjoukset voimassa
TO-SU 9.-12.4.2015 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.
Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski
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95

95

kg
raj. 2 kalaa /as.

kg

Tuore kokonainen

Lihamestariltamme

Ahvenanmaa, voim. to-la

palana, suikaleena ja jauhettuna,
Suomi

KIRJOLOHI

NAUDAN KULMAPAISTI

-11%

kg

Oman savustamon ruodoton

SAVULOHIFILEE

7

HK

VILJAPORSAAN ULKOFILEEPIHVIT n. 1,2-1,3 kg

0

Idared

OMENA
Puola

kg

0

95

kg

marinoitu ja maustamaton
Hinta ilman K-Plussa-korttia 8,95 kg

69

9

95

99

Atria

PUNAVIINIHÄRKÄ

HIILLOS 320-400 g

naudan suikaleesta, voimassa to-la,
Suomi

3,75-4,69/kg, raj. 2 erää /talous
Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks.
2,79 pkt (6,98-8,72/kg)

-49%

0

79

SUPERPARSAKAALI
300 g 3,30/kg, Espanja

18

pack

tlk

PUIKULAPERUNA 1 kg

Valio

KIRSIKKATOMAATTI 250 g

0,79/l, raj. 3 tlk /talous
Hinta ilman K-Plussa-korttia
1,55 tlk (1,55/l)

3,96/kg, Hollanti/Espanja

pkt

Lihamestariltamme uunivalmis

kpl

0,99/kg, Suomi

3.-

2

kg

19

Karhu

APPELSIINITÄYSMEHU 1 l

98
sis. pantit
2,70

III-OLUT 4,6%
0,33 l tlk 18-pack
2,90/l

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi

18

95

-46%
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seura. Kenttä myös mahdollistaa suurien yleisötapahtumien järjestämisen, mikä on
Helsingissä muilla alueilla
yhä hankalampaa tiiviin rakentamisen vuoksi.
–Viheryhteydet on turvattava yleiskaavalla. KoillisHelsingin tärkeä viheryhteys ulottuu Malmin lentokentältä Tapulikaupungin ja
Puustellinmetsän kautta Keravanjoelle saakka. Eri tarkoituksiin varattujen aluei-

den rajojen tulee käydä selkeästi ilmi yleiskaavasta.
Lopuksi seura toteaa, että
yleiskaavaluonnos on Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan vastainen.
– Malmin lentokenttä on
maakuntakaavassa merkitty kulttuurihistoriallisesti
merkittäväksi liikennealueeksi. Lentokenttää ei voi
yleiskaavalla osoittaa muuhun käyttöön.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsinki

Asukasyhdistys yleiskaavaluonnoksesta:

Autoilu ei vähene
rakentamalla
Helsingin ei tarvitse varata maata
rakentamiseen niin paljon kuin
yleiskaavaluonnoksessa on esitetty. Koillisen
viheralueet on turvattava yleiskaavan avulla.
Näin lausuu Tapulikaupunki-Seura.
Seura toteaa, että Puistolan asemanseudun asukasmäärää ei voi lisätä tuhannella. Malmin lentokenttä
täytyy säilyttää. Rakennusoikeuden yläraja on ilmaistava yleiskaavassa. Yleiskaavakartasta tulee olla
luettavissa helposti eri alueiden käyttötarkoitus, kuten
laki edellyttää.
Tapulikaupunki-Seuran
huomio on kiinnittynyt
myös oletuksiin, joiden varaan yleiskaavaa on rakennettu.
–Asukasmääräennuste on
tehty olettaen, että kaupunkien kasvaminen on toivottavaa ja automaattista: toimeliaisuuden oletetaan lisääntyvän ja autoilun vähentyvän, kun asukasmäärä
kasvaa.
– Toimeliaisuus on siirtynyt kadulta sisätiloihin, kun
kansalaiset on totutettu asioimaan ostoskeskuksissa.
Kaupunkitilan ongelmat
(pikkukauppojen puute) eivät ratkea vain yhtä osatekijää muuttamalla.
Kaavaluonnos sijoittaa ihmiset viettämään aikaa bulevardisoitujen teiden katukahviloihin ja -ravintoloihin eteläeurooppalaiseen tapaan.
– Tämä on epärealistinen
oletus. Ilmasto on muovannut elämäntapamme. Suomen kesä ei anna toimeen-

tuloa katukahvilan pitäjälle
koko vuodeksi. Talvi asettaa rajoituksia katutilan
suunnittelulle ja käytölle.

Yleiskaavan pohjana
olevaa asukasmääräennustetta seura pitää liian suurena.
– Muuttoliike kiihtyy laskusuhdanteen aikana, mutta ei ole oletettavaa eikä toivottavaa, että laajamittainen muuttoliike Helsinkiin
on jatkuvaa. Suomen etu ei
ole, että pääkaupunki imee

työvoiman muualta.
Autoilu ei seuran mielestä
vähene rakentamalla. Asuntojen määrän lisäämisestä ei
seuraa autoilun määrän vähentyminen. Myös julkisilla
välineillä työmatkansa kulkevat tarvitsevat autoa iltaisin ja viikonloppuisin.
Seura katsoo, että teiden
bulevardisointi heikentää
laitakaupunkilaisten keskustaan pääsyä.
–Matka-ajat ovat Helsingin sisällä jo nyt liian pitkiä.
Yleiskaavaan tulisi sisällyttää määräyksiä parkkihallien rajoittamiseksi, seura
neuvoo.
Yleiskaava olisi lisäämässä Puistolan asemanseudun
asukasmäärää tuhannella
ihmisellä. Se on seuran mie-

Seura: Pikselikartta vastoin lakia
Tapulikaupunki-Seura katsoo Helsingin kaupungil-

le jättämässään lausunnossa, että yleiskaavan kartta ei
ole lainmukainen.
- Pikselikartan esitystapa on epäselvä ja tulkinnanvarainen. Alueiden välisiä rajauksia ei ole esitetty riittävällä
tarkkuudella. Värit eivät erotu toisistaan eivätkä auta ymmärtämään alueiden eroja, lausuu seura.
Seuran mukaan kartta ei täytä MRL:n 39 ja 40 §:n vaatimuksia.
- Oikeusalan kirjassa Maankäyttö- ja rakennuslaki,
2014 lukee, että ”yleiskaavamerkinnät osoittavat havainnollisesti kaavan sisällön osoittamalla yleiskaavakarttaan merkityn alueen käyttötarkoituksen ja alueen rajauksen. Vuorovaikutteisen, osallistuvan suunnittelun edistämiseksi yleiskaavoilta on edellytettävä suurta selkeyttä,
yhtenäistä esitystapaa ja havainnollisuutta niin, että laaja
osallistuminen on mahdollista.”
Seura katsoo, että kaavamerkintöihin on palautettava
rakennusoikeuden yläraja.
PP

Tapulikaupunki-Seura
muistuttaa Helsingin
kaupunkia, että
Tapulikaupungin monet
täydennysrakentamiskaavat ovat
vielä toteuttamatta tai
vasta alkaneet.

lestä liian suuri määrä.
–”Puistolan aseman länsipuolelle ei voi sijoittaa enää
yhtään enempää asuntoja.
Tapulikaupunkiin on tehty useita täydennysrakentamiskaavoja, joista osa on
vielä rakentamatta.
Aseman Itäpuolen omakotivaltaiselle alueelle tuhannen asukkaan lisäys ei
ole mahdollista.

Seura painottaa, että Malmin lentokenttä on Helsingille arvokas nähtävyys ja
kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue, jonka arvo on
kansainvälisesti tunnustettu.
– Erityisen merkittävää
on, että kenttä on ollut alkuperäisessä käytössään koko perustamisensa jälkeisen
ajan. Maakuntakaavassa
lentokenttä onkin merkitty
kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi ympäristöksi.
Lisäksi seura katsoo, että
Malmin lentokenttä luo yritystoimintaa.
– Kenttä työllistää satoja ihmisiä. Kenttä ja siihen
kytkeytyvä yritystoiminta
voisi tuoda Helsinkiin paljon lisää työpaikkoja, jos
aluetta voisi kehittää..
Seuran mukaan pääkaupunki tarvitsee kentän, joka
on käytettävissä HelsinkiVantaan kentällä mahdollisesti tapahtuvien häiriöiden
sattuessa.
–”Pientä kenttää tarvitaan
myös yritysten nopean liikenteen mahdollistamiseksi
– ala, jolla on kasvumahdollisuuksia, toteaa kentän virkistysarvojakin painottava

Markku
Vuorinen nyt
Keskustan
ehdokas
Mediapastori Markku Vuorinen, 66, työskentelee
Lähetyssäätiö Patmoksessa ja pyrkii
eduskuntaan ajatuksella, että läpimenoon
tarvitaan 5 000 ääntä.
Hän on aiemmin ollut
kristillisdemokraattien
kärkinimi, mutta 2 500
ääntä ei riittänyt Helsingissä. Viimeiset kuusi
vuotta Vuorinen on ollut
valtuustoryhmässä, nyttemmin keskustan, sosiaali- ja terveyslautakunnassa sekä Helsingin keskustan hallituksessa.
Tapaninvainiolla asu- Markku Vuorinen
va Markku on naimisis- (kesk.)
sa innokkaan vaaliavustajansa Sirpan kanssa. Kolmen aikuisen lapsen kautta
on siunaantunut viisi lastenlasta ja ensimmäinen lapsenlapsenlapsi.
Tukiryhmässä on kymmenkunta henkilöä ja vaalipäällikkönä Jorma Lahikainen. Vaalibudjetti on noin
10 000 euroa, josta oma osuus puolet. Toinen mokoma karttuu sukulaisilta, ystäviltä ja muilta tutuilta.
Markku on aktiivinen somessa, mutta luottaa kuitenkin enemmän henkilökohtaiseen tapaamiseen äänestäjien kanssa. Mainonnassa hän käyttää aluelehtiä ja tuttua radiokanavaa sekä jakaa tiiminsä kanssa
noin 20 000 esitettä.
Vuorinen haluaa työllään tuoda: Tukea perheille.
Toivoa nuorille. Turvaa vanhuksille. Hän on innokas
urheilumies, harrastaa hiihtoa ja lenkkeilyä mm. saavutuksinaan Finlandia-hiihto ja City-run puolimaratonin taittamiset useampaan kertaan.
Markku kannattaa Malmin lentokentän toiminnan
jatkumista. Myöhemmin kentän läheisyyteen voi tarvittaessa kaavoittaa alueita asuntoja varten.
Ehdokkaamme tekee työtä rohkeasti ja rakentavasti arvoista tinkimättä. Hän on jo vuosien ajan ehdottanut valtuustossa yli 70-vuotiaille ilmaista joukkoliikennettä ja ajaa edelleen asiaansa. Markku pitää
myös tärkeänä yhteiskunnallisena tehtävänä liikunnan tukemista kaikissa ikäryhmissä ja iloitsee siitä, että Malmin sairaalan valmistuttua alueemme terveydenhoito ja sosiaalinen työ on yksi Helsingin parhaista.
–Vantaanjoen tuntumassa asuvana pidän tärkeänä
Tuomarinkylän kartanon ja Haltialan alueiden säilymisen virkistys- ja liikunnan käytössä, Markku sanoo.
Timo Huotinen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Katso muut myytävät
kohteemme kotisivultamme
www.kiinteistomaailma.ﬁ/helsinki-malmi

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

Menox maailmalle! -musikaali vie kurkistusmatkalle Aasiaan
Viikin kirkko su 12.4. klo 15.
Muusikko Jukka Salminen sai pari vuotta sitten upean tehtävän. Tuo tehtävä lähetti
hänet kauas maailmalle tutustumaan Lähetysyhdistys Kylväjän työhön Bangladeshissa ja Mongoliassa. Matkasta syntyi tarinoita, ja tarinoista lauluja. Syntyi musikaali
nimeltä ”Menox maailmalle”. Kohtaamisia, hämmästelyä, iloa ja liikutusta.
Osa tuon matkan tuliaisista on nyt kuultavissa ja koettavissa Viikin kirkolla, jossa
Jukka Salminen laulaa ja tarinoi lapsille ja aikuisille. Mukana ovat myös seurakunnan
lapsikuorot Pihlajanmarjat ja Tuulenpesä, kanttoreina Marjasisko Varha ja Kaisu Rauhamaa. Matkalle johdattelee kansainvälisen työn sihteeri Minna-Sisko Mäkinen.
Jokainen on tervetullut taivaan Isän lähelle. Jukka Salmisen sanoin: ”Lailla enkelin
viestiä viedä saan, kulkea yli merten ja maan, nousta siiville toivon ja rakkauden, kertoa lahjasta Jeesuksen.” Tule mukaan yhteiselle matkalle!

ILMOITTAUTUMINEN 3–6
VUOTIAIDEN PÄIVÄKERHOIHIN

ILMOITTAUTUMINEN
KOULUIKÄISTEN KESÄN

Syksyllä alkaviin kauden 2015-2016 päivä- ja ryhmäperhekerhoihin voi ilmoittautua 24.4. saakka.
Lomakkeita saa kerhopaikoista ja koti'/$%/,&6++. """#1.,'/*3/*'.%(6-%**6&#8!
malmi >Toiminta >Lapset ja perheet
>Lapset >Päiväkerhot.
Palautus 24.4. mennessä osoitteella
Pihlajamäen kirkko, Päiväkerhot,
Liusketie 1, 00710 Helsinki.
Kerhopaikat: Jakomäen, Pihlajamäen,
Puistolan, Tapanilan ja Viikin kirkot,
Malmin seurakuntatalo ja Takaniityn kerhohuone sekä Pihlajiston, Pukinmäen,
Siltamäen ja Tapulin seurakuntakodit.
Tied. Anne Ridell p. 09 2340 4581 tai
6**.#(/0.,,7.$,#8

päiväleireille, yöleirille ja retkille
alkaa 9.4. klo 10 (Tapanila 13.4.
alkaen). Ilmoittautuminen ja
lisätietoja toiminnasta osoitteessa
"""#+.'&6&#8!-.(&'/+.'&6&!+6,+/#

, 7.

Pääsiäisenä elämä voitti kuoleman,
valo voitti pimeyden, toivottomuuteen syntyi toivo tulevasta.
Pitäkäämme pääsiäisen ilo sydämessämme, katseessamme ja
teoissamme myös juhlan mentyä.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
"""#1.,'/*3/*'.%(6-%**6&#8!+6,+/
Seurakunta facebookissa:
"""#562.4))-#2)+!+6,+/*'.%(6-%*&6

Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

PALVELUKSEEN HALUTAAN

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

Lisätiedot
Tomi Suvinen
044 335 5135

ESITTELY
Kirsitie 25
torstaina 9.4.
klo 18.00–18.45,
tai pyydä
yksityisesittelyä
Tervetuloa!

Yrittäjillä vilkas kevät – tule mukaan!

K

oillis-Helsingin Yrittäjien kevät on täynnä toimintaa, yhteistyössä monien eri tahojen kanssa.
Takana on yleiskaavailta yrittäjille ja tänään 8.4.
kokoonnutaan Malmin liiketalousopistolle yrittäjähenkiseen kaavailtaan kello 17–19. Illan järjestää
Haaga-Helian opiskelijoiden projektiryhmä ja
Helsingin Yrittäjät – Koillis-Helsinki ry yhteistyössä.

Löydät meidät
myös Facebookista:
www.facebook.com/
koillishelsinginyrittajat

Tykkää,
niin pysyt
ajan tasalla!

Seuraava suuri yhteinen kokoontuminen on toukokuussa, jolloin järjestämme uusille ja vanhoille
yrittäjille yhteisen tutustumis- ja koulutusillan, jossa
on mainio tilaisuus verkostoitua ja tarjota muille
yrittäjille omia palvelujaan. Illan päätteeksi halukkaat pääsevät keilaamaan.
Verkostoidu ja virkisty-ilta järjestetään 20.5. kello 17–21 Tapanilan urheilukeskuksessa. Tilaisuus on maksuton. Katso ilmoittautumisohjeet: www.kohy.fi
Koulujen kanssa tehdään
tiivistä yhteistyötä
Pukinmäen ja Ylä-Malmin
peruskouluissa halukkaat yrittäjät
antavat yrittäjyyskurssin oppilaille
Diili-tehtäviä ratkaistavaksi.
Ehkä lähdet ensi kerralla mukaan?

oululaisia
Pukinmäen perusk K:n tiloissa.
työpajassa Meena

Pukinmäen peruskoulussa paikalliset yrittäjät osallistuvat kahdeksasluokkalaisten työnhakuharkkojen
työhaastatteluiden toteuttamiseen.
Sitä kautta voi löytää yritykseensä
hyvän TET-oppilaan tai
kesätyöntekijän.

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Haemme asiakkaallemme pk-seudulle

SÄHKÖPUOLEN
SÄ
ÄHKÖ
KÖPUOLEN PROJEK
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ
KTIPÄÄÄLLIKKÖ
KÖÄ
vakituiseen työsuhteeseen. Toimisto sijaitsee Vantaalla.
Hakijoilta odotamme insinöörin tai teknikon koulutusta sekä
monipuolista kokemusta sähköalalta ja työnjohdollisista tehtävistä.
Tiedustelut puhelimitse 040 530 4366.
21, &1(//11 +1*.'--(%(++1) &(1) '%'($$,,%%1 ###"01)%%("!"
Katso sivuilta myös kaikki muut avoimet työpaikkamme.

BANSSI HENKILÖSTÖPALVELUT

Vuosikokouksessa päätetään yhteisistä asioista ja
viihdytään sekä verkostoidutaan.
Vuosikokous sääntömääräisin asioin 28.4.2015 klo 18.00
Fennian pääkonttorissa Pasilassa.
Vuosikokouksen jälkeen kello 19 – 21 on kaikkien Helsingin Yrittäjien
paikallisyhdistysten yhteinen tilaisuus, tähtiesiintyjänä monipuolinen osaaja Martti Vannas, kouluttaja, taikuri, lääkäri, jne. Lopuksi
verkostoitumista ja iltapalaa. Iltaa isännöi Fennia.
Asialista, ilmoittautumiset ja lisätiedot: www.kohy.fi
Tervetuloa!
Hallitus
Helsingin Yrittäjät - Koillis-Helsinki ry
c/o Meena K. Oy
Kehäkukantie 6, 00720 HELSINKI
koillis_helsingin@yrittajat.fi
www.kohy.fi
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Uutiset

”A

luksi
pohdiskelimme
Talvisotamuseon perustamista, mutta päädyimme tallentamaan Talvisodan muiston
ja merkityksen nykyaikaan
paremmin sopivalla tavalla, kaikille avoimelle verkkosivustolle, kertoo Talvisotayhdistyksen puheenjohtaja Ossi Kettunen.
Kettunen toivoo, että sivusto voisi olla esimerkiksi kouluissa luonteva keino
opiskella Suomen lähihistoriaa.
– Sivustolla käydään
muun muassa läpi Euroopan poliittista kehitystä
maailmansotien välisenä aikana, Kettunen toteaa.
Talvisotasivuston päätoimittaja on Malmilla asuva
sotahistorioitsija, everstiluutnantti Ari Raunio.
Raunio tietää, että sivuston ideointi alkoi Talvisotayhdistyksessä jo useita
vuosia sitten, jolloin hänetkin alustavasti kytkettiin
mukaan hankkeeseen. Sivuston demoversio tehtiin
viime vuonna ja sillä testattiin teknisiä ratkaisuja ja sisällön esittämistapoja. Nyt
julkaistun tuotantoversion
työstäminen käynnistyi viime vuonna loppusyksystä.
Juuri julkaistu ensimmäinen
vaihe on maksanut yhteensä
noin 100 000 euroa.
Varat sivuston tekemiseen
on saatu lähinnä eri säätiöiltä ja jatko on kiinni Talvisotayhdistyksen rahan keräämisen edistymisestä.
– Yhdistyksen tavoitteena on saada seuraavaksi sivustosta ainakin ruotsinkielinen, mutta mielellään
myös englanninkielinen versio. Suomenkielistä sivustoa korjataan ja täydennetään myös pikkuhiljaa.
Varsinaista täydennysosan
valmistusajankohtaa en uskalla arvioida, Ari Raunio
toteaa.
Talvisotasivustolla
sisältö jaetaan kuuteen osioon, joiden otsikot ovat: Tie
talvisotaan, Taistelut, Politiikka, Kotirintama, Toinen maailmansota ja Talvisodan tilinpäätös.
Sotahistorioitsija Ari Raunio on tehnyt lukuisia sotiin
liittyviä tietokirjoja, joten sivuston aineiston kokoaminen tapahtui osin jo tutusta
materiaalista.
– Tähän mennessä tekemäni sotahistorian tietokirjat ovat käsitelleet lähinnä
sodankäyntiä. Sillä on toki suuri osuus tälläkin sivustolla, noin 40 prosenttia. Osiossa Tie Talvisotaan
käsittelen poliittista kehitystä Euroopassa maailmansotien välisenä aikana. Teksti on mielestäni vallitsevan
historiantutkimuksen mukainen.
Jotain uuttakin Ari Raunio huomasi aineistoa kootessaan.
–Minua hätkähdytti kehi-

MIKKO VIRTA

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avasi uuden Talvisodan virtuaalisen tietokeskuksen 13.3.2015
Talvisodan kansallisen muistomerkin peruskiven muuraustilaisuuden yhteydessä. Sivustolle Niinistöä ohjasi
sotahistorioitsija Ari Raunio.

Malmilainen sotahistorioitsija Talvisotasivuston päätoimittajana

Talvisotamuseo
avautui verkkosivuilla
Talvisotasivuston etusivu:
Talvisodassa Suomi taisteli olemassaolostaan.
Suomi oli varautunut sotaan Neuvostoliittoa vastaan, mutta ei ollut varautunut taistelemaan yksin
suurvaltaa vastaan.
Sota alkoi 30.11.1939 ilman sitä edeltävää sodan julistusta. Kotirintama sai kokea sodan kauhuja heti alkamispäivänä, kun vihollinen pommit-

ti 16:ta paikkakuntaa kuten Helsinkiä, Viipuria, Turkua, Lahtea ja Petsamoa.
Talvisodan 105 päivää kestäneet taistelut päättyivät 13.3.1940 edellisenä yönä Moskovassa solmittuun rauhansopimukseen.
www.talvisota.ﬁ

SA-KUVA

Ilmatorjuntajoukkojen tehtävänä oli suojata kotiseutua ja sotatoimialueita ilmahyökkäyksiltä, mutta joukkojen
määrä oli tehtävään liian vähäinen. Ilmatorjuntajoukot tilastoivat 300 viholliskoneen pudotusta. Ilmatorjuntaa
Alkon katolla.

tyksen suuri kuvio. 1920-luvulla rakennettiin sodat
kieltävää sopimusjärjestelmää. Se romutettiin Saksan
johdolla 1930-luvulla. Hitlerin valtaannousua seurasi vuosikymmenen rauhantyön romuttuminen.
Osiossa Kotirintama käsitellään Neuvostoliiton talvisodan aikana miehittämien alueiden siviiliväestön
kohtaloa. Aira Samulinin
kautta Hyrsylän mutkan
seudulla miehitysalueelle
jääneiden siviilien kohtalo
on monille tuttu ennestään.
Suomussalmen alueen miehitysalueen siviilit on ehkä
vähemmän tunnettu asia.
– Tekstiä tehdessäni yllätyin Neuvostoliiton alueelle
jääneiden siviilien määrästä, noin 2 600, ja siitä, että
valtiovalta ei heistä näyttänyt tietävän mitään rauhansopimusta tehdessään, Raunio valaisee.
–Toinen Kotirintama osiossa käsiteltävä asia oli minulle oikeastaan kokonaan
tuntematon. Talvisodan sotalapset eli lapset, jotka vietiin lähinnä Ruotsiin suojaan pommituksilta. Ruotsiin vietiin lähes 5500 lasta
ja yli 1 000 äitiä. Kolmantena asiana mainitsen vielä sairaanhoitajat. Osa heistä sai käytännössä palvelukseenastumismääräyksen eli
käskyn siirtyä esimerkiksi
johonkin kenttäsairaalaan.
Eräässäkin perheessä, jossa
äiti lähti sairaanhoitajatehtäviin pois kotipaikkakunnalta ja mies joutui armeijan
palvelukseen, ratkaistiin lastenhoito viemällä heidät toiselle paikkakunnalle mummolaan. Ero lapsista saattoi
kestää koko sodan. Kotirintama osion artikkelit lotista
ja suojeluskunnista ovatkin
sitten tutumpaa asiaa, Ari
Raunio kertoo.

– Sivustolla on käytetty
lähinnä SA-kuvia. Olen pyrkinyt täydentämään tekstiä
kuvilla, jotka ovat talvisodan aikana otettuja ja siltä
alueelta mistä tekstissä
puhutaan. Samoja kuvia
näkyy monissa muissakin
julkaisuissa. Sivustolla on
lisäksi Sotamuseon ja uutistoimiston arkistoista valittuja valokuvia.
– Sivuston tarkoituksena
tässä vaiheessa on tarjota
Talvisodasta hyvä kompakti kokonaiskuva. Sivusto
on tarkoitettu kaikille niille, jotka eivät ole koskaan
tulleet paneutuneeksi Talvisotaan. Usein kyseessä ovat
sotaveteraaniemme lasten
lapset. Tietenkin itse olen sitä mieltä, että sivustolta löytyy mielenkiintoista tietoa
niin historian kun sotahistorian harrastajillekin, huomauttaa Ari Raunio.
Sivustossa on noin 200 sivuja tekstiä, runsaasti karttoja ja valokuvia.
Sivuston teknisestä toteutuksesta on vastannut Wodemedia Oy.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

8.4.2015

11

12

HELSINGIN VARAVALTUUTETTU, SAIRAANHOITAJA,
TERVEYDENHOITAJA, OSASTONHOITAJA

SINIKKA VEPSÄ
ÄÄNESTÄ ARJEN
ASIANTUNTIJA EDUSKUNTAAN
ENSI KERTAA EHDOLLA

• Hyvä hoito kuuluu kaikille!
• Pidetään lentokenttä elossa!

154

SDP Helsinki
www.sinikkavepsa.ﬁ
Maksan ilmoituksen itse

EDUSKUNTAVAALI-ILTA
14.4.2015 klo 18

Pukinmäen peruskoululla osoitteessa
Kenttäkuja 12, 00720 Helsinki

Illassa mukana kansanedustajaehdokkaat
Pertti Salolainen (62) ja Sari Sarkomaa (63)
KAHVITARJOILU
TERVE TULOA MUKA AN!
Pukinmäen Kokoomus ry

90
Anderson
Nicholas

91

Gayer
Patrik

98
Granberg-Haakana

Charlotte ”Lotte”
pol.mag., stipendieombud
VTM, apuraha-asiamies

ministerspecialmedarbetare
ministerin erityisavustaja

104
Keskinen
Lotta

journalist, gruppordf. i stadsfullmäktige
toimittaja, valtuustoryhmän pj.

108

stadsfullmäktigeledamot, redaktör
kaupunginvaltuutettu, toimittaja

Dahlblom
Christina

företagare, ekon.dr., mamma
yrittäjä, KTT, äiti

100

106
Olkinuora
Hilkka (ob./sit.)

pol.mag., projektledare
VTM, projektinvetäjä

Peltomaa
Jufo (ob./sit.)

journalist, präst
toimittaja, pastori

pol. stud.
valt.yo

111
Weckman
Sebastian

informationschef, urban farsa
tiedotuspäällikkö, urbaani faija

96
Ellenberg
Benjamin

pol.stud., kommunikationskonsult
valt.yo, viestintäkonsultti

102
Janzon
Max

pol.dr., gränsbev. överinspektör
VTT, rajavart. ylitarkastaja

103
Jungner-Nordgren
Anna
informatör
tiedottaja

NÄRA DIG
LÄHELLÄ SINUA

sarjayrittäjä

110
Tcheng
Emma

assistent för riksdagsledamot
kansanedustajan avustaja

101
Hertzberg
Veronica

107

95
Ekman
Johan

pol.mag., personalchef
VTM, henkilöstöpäällikkö

företagare
yrittäjä

ergoterapeut
toimintaterapeutti

94
Ehrnrooth
Cecilia

Hassan
Ahmed

Grandén
Ira

109
Storgård
Päivi

93

99

105
Månsson
Björn

ekon.mag., karriärrådgivare
KTM, uraohjaaja

pol.mag., statssekreterare
VTM, valtiosihteeri

pol.mag., ministerspecialmedarbetare
VTM, ministerin erityisavustaja

diskrimineringsombudsman
yhdenvertaisuusvaltuutettu

97

Rantala
Marcus

Borgarsdóttir
Sandelin Silja

Biaudet
Eva

senior financial advisor

92

HELSINGFORS – HELSINKI
Riksdagsvalet/Eduskuntavaalit 19.4.2015
På förhand/Ennakkoon 8–14.4

Koillis-Helsingin Lähitieto

Pia Kopra

itse maksan

13

166

kansanedustajan avustaja,
humanististen tieteiden kandidaatti

159
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Tavataan torstaina 9.4.
klo 15–16 Ylä-Malmin tori
klo 17–18 Ala-Malmin tori

• Järkeä maahanmuuttoon!
• EU ei saa viedä rahojamme eikä
vapauttamme!
• PK-yrityksistä turvallinen työllistävä
vaihtoehto suomalaisille!
• Oma vahva puolustus!

kaupunginvaltuutettu PS.HKI

www.piakopra.ﬁ
Maksanut Pia Kopra

154

ARJEN OSAAJAT
KOILLISESTA
EHDOKKAIDEN KAMPANJA-AIKATAULU
8.4.–14.4.15 VÄLISENÄ AIKANA
KOILLIS-HELSINGISSÄ ON SEURAAVA:
SINIKKA TAVATTAVISSA:
9.4. klo 17–18 Tapulikaupunki Maatullinaukiolla
10.4. klo 15–16.30 Ylä-Malmin torilla
11.4 klo 10–11 Malmi airport Spring make up talkoot

153

MIRKA TAVATTAVISSA:
8.4 klo 15–16 Jakomäen ostoskeskuksella
10.4 klo 9–15 Lapsimessut, Messukeskus
12.4. Vahvasti lähellä – Vaalikaraoke klo 12–16,
Ylä-Malmin torilla

www.sinikkavepsa.ﬁ

www.mirkavainikka.ﬁ
Maksaja Vepsän ja Vainikan tukiryhmät
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Urheilu
Salibandy tytöt

Erän tytöt kesälomalle
Erän tyttöjen SM-joukkueen kausi päättyi
joukkueen hävitessä puolivälieräsarjan toisenkin
osaottelun. Nurmijärveläinen SB-Pro meni välieriin
otteluvoitoin 2–0.

PuiU on saamassa junnuilleen oman kuplahallin ensi talven tuiverruksiin. Kuva KontU:n kuplasta Jakomäestä.

PuiU:n junnuille oma
kuplahalli Tattarisuolle

Nuorten mahdollisuudet harrastaa jalkapalloa talvikaudella Puistolan seutuvilla ovat
merkittävästi paranemassa. Jalkapallojunioreiden ja heidän perheidensä unelmien
täyttymyksen mahdollistaa Tattarisuon moottoriradan pysäköintialueelle ensi syksynä pystyyn
puhallettava tekonurmipohjainen kuplahalli.
Idean isä ja hankkeen keskeinen puuhamies Timo
Bengs ”löysi” Tattarisuon
liikennekeskuksen pysäköintipaikasta talvikaudella tyhjillään olevan ja kuplalle sopivan alueen. Noin
vuoden kestäneen selvitystyön jälkeen hanke näyttää
toteutuvan.
Tulevan ylipainehallin
paikkaa hallinnoi Nuorisoasiankeskus. Nuorisolautakunta on jo tehnyt päätöksen hallipaikan vuokraamiseksi talvikausiksi
1.10.–31.3. väliseksi ajaksi.
40–70-metrisen ylipainehallin toteutuksesta vastaa
hanketta varten perustettava yhtiö, jossa osakkaita
ovat Puistolan Urheilijat se-

kä yksityisiä rahoittajia.
Tuleva halli palvelee ensisijaisesti tyttö- ja poika
jalkapalloilijoita. Se tukee
myös hienosti Puistolan
peruskoulua, joka on mukana pääkaupunkiseudun
urheiluakatemian Urhean
verkostossa. PuiU vastaa
urheiluluokkien valmennuksesta ja matkaa koululta hallille on vain 1,2 kilometriä.
– Hallin käyttöaste tulee olemaan erinomainen.
Puistolan Urheilijoilla on
16 joukkuetta, ja nämä takaavat jo 65 %:n käyttöasteen. Loput vuorot vuokraamme lähialueen muille
seuroille. Lisäksi halli sopii loistavasti pääkaupun-

kiseudun RC-autoilijoille. Alustan muunneltavuus
mahdollistaa radio-ohjattavien sähköautojen kilpailut, kertoo Timo Bengs.
Tattarisuon kuplahalli lisää merkittävästi nuorten
liikennekoulutuskeskuksen alueen kävijämäärää.
Arviolta hallilla tulee olemaan yli 20 000 vuotuista käyttäjäkertaa. Paikka
on myös ympäristöystävällisesti mainio, bensaa ja aikaa säästyy kun perheiden
ei tarvitse kuskata jälkikasvuaan Vantaan ja Tuusulan
halleihin.
Tattarisuon moottoriradan aktivoiminen talvikäyttöön jalkapallon avulla mahdollistaa myös siel-

lä valmiina olevien kahvilapalveluiden käytön.
Timo Bengs on myös toiveikas tekonurmen käytöstä kesäaikaan.
– Haarukoimme ja tutkimme lähialueen hiekkakenttiä, josko hallin tekonurmen voisi kesäkaudeksi levittää jollekin läheiselle hiekkakentälle, unelmoi
Bengs.
Toteutuessaan Tattarisuon halli on kolmas Koillis-Helsingissä. PK-35:llä
on oma kuplansa Pihlajamäessä ja itähelsinkiläinen
KontU ylläpitää kuplahallia Jakomäessä.

Ensimmäisessä osaottelussa SB-Pro A otti eräläisistä räväkän voiton tuloksella 10–2.
–Alkuun olimme hyvin mukana pelissä, mutta toinen erä oli
vaikeaa. Siinä puolustuspelimme venyi liikaa. Kolmannessa
erässä oli hurjaa yritystä taka-ajoon, mutta riskit kostautuivat.
Onneksi pleijareissa ei maalieroja lasketa ja tavoite on, että
täällä vielä sarjassa pelaamme, kiteytti Ville Turunen tunnelmia heti ottelun jälkeen.
Ensimmäisessä erässä Oona Lampola teki pelin avausmaalin, mutta vastustaja tasoitti heti perään. Toisessa erässä
Erältä ei maaleja syntynyt yhtään vastustajan kahta uutta vastaan. Päätöserässä Katri Toivonen onnistui aikalisan ja jäähynsä jälkeen kerran tuulettamaan, mutta se ei riittänyt vastapuolen tulitusta vastaan. SB-Pro A sai tehdä pelin lopussa tyhjään maaliin vielä kaksi osumaa. Loppulukemat siis SB-Pron
hyväksi 10–2.
Toisen osaottelun tulos oli eräläisittäin selvästi parempi, 3–4.

Ottelun ratkaisu oli tiukassa. Vielä rangaistuslaukauskilpailukaan ei ratkaisua tuonut, sillä rankkareiden jälkeen oli tilanne yhä tasan. Jatkokierros kääntyi sitten SB-Pron hyväksi.
Maalintekijöinä ottelussa kunnostautuivat Erältä Jade Ritala, Oona Lampola sekä Noora Miettinen.
–Alkuun vastustaja onnistui, mutta paransimme koko ajan
ja pelasimme yhden kauden parhaista peleistämme juuri oikeaan paikkaan. Taistelutahto oli kova ja tytöt halusivat lähteä tänään voittajana kotihallista. Dramaattisten vaiheiden jälkeen kuitenkaan kova tahtokaan ei riittänyt ja vastustaja meni jatkoon. Onnittelut Prolle, olivat parempia. Tänään oli kuitenkin hieno taistelu ja upea viihdyttävä peli, kiitteli Ville Turunen
joukkuettaan.
Tyttöjen kausi päättyi siis puolivälieriin ja runkosarjasijoitus
oli 6. Joukkue on kuitenkin mennyt huimasti eteenpäin ja moni
yksilö on nostanut tasoaan merkittävästi.
–Kaudella hävittiin ehkä pari peliä, joissa olimme suosikkeja, toisaalta myös hoidimme pari matsia, joihin lähdimme altavastaajana. Joukkue on täynnä hienoja persoonia ja heillä
on mahdollisuudet lajissa ja elämässään pitkälle. Ysivitosten
osalta yksi hieno vaihe, eli junioripelit ovat nyt päätöksessään,
toivottavasti aika on ollut heille antoisaa ja hienoja kokemuksia ja ystäviä on matkan varrella tarttunut mukaan, hehkutteli
päävalmentaja Turunen.
Teija Loponen
ANU HAAPASAARI

Heimo Laaksonen

Iloiset ystävyysottelijat yhteiskuvassa.

PuiU:n JALKAPALLOKOULU 2015
JALKAPALLOKOULU 2–3, 4–5 ja 6–9 VUOTIAILLE
KESÄLLÄ 2015 20.5.–1.7. ja 5.8.–9.9.
Nyt mukaan harjoittelemaan monipuolisesti jalkapallon
perusteita ja pitämään hauskaa kivojen kavereiden kanssa!
Puistolan urheilijoiden jalkapallokoulu harjoittelee kesällä.
Keskiviikkoisin Koudan peruskoulun (Koudantie 2)
nurmikentällä, klo 17–18.
Joka kolmas viikonloppu huipentuu hauskaan miniturnaukseen. Hinta: 150 euroa/lapsi, 12 harjoituskertaa. Sisältää
ohjatut harjoitukset, harjoitusasun (paita ja housut), pallon,
diplomin ja mitalin.
Ilmoittautuminen ke. 26.4.2015 mennessä
www.puistolanurheilijat.fi/jalkapallokoulu
Lisätiedot:
arpad.mester@puistolanurheilijat.fi
+358 40 847 8486

www.puistolanurheilijat.fi

Elämä ilman Lähitietoa
on turhan mietoa.

Yritysryhmien tykypäivät
keilaus ● jousiammunta
● tankofutis ● intialainen
päähieronta ● kiipeily ●
syvärentoutus ● asahi
(+ 26 ohjattua palvelua)
● sauna- ja kokoustilat
● luennot ● catering ●
Kaikki virkistävän päivän
rakennusaineet kätevästi
044 308 00 22 tai netissä

ilomaatti.fi

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

MPS T07 vieraili ulkomailla
Malmin Palloseuran 07-tytöt seilasivat Tallinnaan harjoitusleirille maaliskuun lopulla.
Hotelli Dzingelissä joukkue huoltajineen viihtyi hyvin, sillä
ruokailutkin oli sopeutettu pienille urheilijoille sopiviksi.
Osa harjoituksista päästiin pelaamaan Kotka-hallissa, osa
peleistä jouduttiin pitämään ulkona, jossa sää ei ollut paras
mahdollinen. Siitä vastineeksi joukkue pääsi iltapäivän harjoitusottelun jälkeen Kalev Spa -kylpylään nautiskelemaan.
Ennen sunnuntain kotiinlähtöä tytöt pelasivat vielä hyväkuntoisella Kalev keskuskentän keinonurmella ystävyysottelun
Kalev 06–07 tyttöjä vastaan. Ottelu käytiin 15min x 4 -peleinä niin, että MPS tytöt 07 pelasi kahdessa ryhmässä. Ja harmillisesti sateen kostuttamina, joka ei innokkaita pelaajia juuri häirinnyt.
Ulkomaanleirin jälkeen on edessä pian oma turnaus.
TL

Turnaus MPS T07
Tapanilan tekonurmi 11.4. klo 10–14. Turnauksessa
buffetti, arpajaiset ja makkaraa.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Koillis-Helsinki

Maria Landèn, (ps.),
toista kertaa ehdolla
Maria Landèn, 28, työskentelee
eduskunnassa kansanedustajan
avustajana.
Kotona Suutarilassa ovat seurana avopuoliso ja 1-vuotias tytär. 2011 hän oli jo
perussuomalaisten ehdokkaana ja sai Helsingissä 1663 ääntä listan 10:nentenä. Silloin hän oli liikkeellä 0-budjetilla, nyt käytössä on 1000–2000 euroa. Vaaleissa ratkaisee asia, ei raha. Tukitilille kertyneet
lahjoitukset Maria käyttää lehtimainontaan.
Ehdokkaan apuna on muutama vaalityöntekijä, mutta ei varsinaista vaalipäällikköä. Tärkeimpänä Maria pitää vaalikampanjassa ihmisten tapaamista, kannanottoja somessa sekä vaaliesitteiden
jakamista kaduilla ja kotitalouksiin. Vapaa-aikana hän ulkoilee perheen kanssa
harrastuksinaan myös kuntosali, crossﬁt
ja lukeminen sekä järjestötoiminta.
Luottamustoimissa Maria on Helsingin varavaltuutettu, yleisten töiden lautakunnan jäsen ja HKL:n johtokunnan
varajäsen. Tärkeimpiä vaaliteesejä ovat
kannustavampi verotus yrittäjyyden ja
työnteon verotusta keventämällä, velkaantuminen kuriin leikkauksia tekemällä, mutta ei välttämättömistä palveluista.
Sopivia säästökohteita ovat kehitysapu,
maahanmuuton kustannukset sekä puoluetuet.
Lapsiperheiden, nuorten ja vanhusten

hyvinvointi
on Marialle
myös tärkeää. Lapsiperheiden palveluita ja omia
valintoja tulisi tehostaa,
lisätä varoja
nuorten mielenterveysongelmien eh- Maria Landèn (ps.)
käisyyn, ja
vanhuksille taattava inhimilliset oltavat,
aktiviteetteja ja asianmukaiset terveyspalvelut.

Maria toivoo mahdollisimman monen
kokevan hänet äänensä arvoiseksi. Päättäjän tehtävä onkin ajaa eduskunnassa niitä
tavoitteita, joita on ennen vaaleja luvannut. Marialle olisi kansanedustajana tärkeintä tehdä päätöksiä, jotka palvelevat
suomalaisten etua ja vaikuttavat positiivisesti maan tulevaisuuteen myös seuraavia
sukupolvia ajatellen.
Ehdokkaamme kannattaa Malmin lentokentän säilyttämistä ja pitää suurena
virheenä, jos arvokas kulttuurihistoriallinen kohde lakkautetaan. Hän korostaa
myös lentoharrastajien laajaa koulutusta,
aikatauluttoman lentoliikenteen palvelua
sekä lähiseudun asukkaiden vapaa-ajan
liikuntatoimintaa.

AMMATTITAITOINEN AUTOKORJAAMO
HEIKINLAAKSOSSA

• peltikorjaukset

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Timo Huotinen

Tykkää meistä
facebookissa!

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

ACTION CAR SERVICE- ACS OY

Kytkintie 34, 00770 Helsinki
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puh.09-389 2865

KEVÄTHUOLTO
E MYÖS:
ASENNAMMkoukut • Defat
to
e
Tuulilasitp•aVljon muuta.
ja
n
0 % tuulilasi
aksamme u5destasi.
M
S:
U
JO
R
TA
osu
omavastuu

KESÄRENKAAT
TARJOUKSESSA!

TM-TESTIVOITTAJA!

ContiPremiumContactTM5

229€

+ RENKAID
ALLEVAIHTEN
O

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

TÄYDEN PALVELUN
AUTOKORJAAMO LÄHELLÄ SINUA

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 €

65

Ohjauskulmien
nelipyörä suuntaus alk.

00
Ilmastoinnin
täyttöhuolto alk.

40

00

tarjoukset voimassa 31.07.2015 asti

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
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Kulttuuri

H

ouston ja
Austin ovat
olleet musiikillisesti
merkittäviä
kaupunkeja, joista Carolyn
Wonderland sai inspiraation lähteä toteuttamaan
omaa persoonallista tyyliään.
Wonderland on ensisijaisesti bluesartisti, mutta
maustaa musiikkiaan muillakin tyylisuunnilla. Soul,
gospel, country, swing sekä
zydeco, cumbia ja surf tekevät Wonderlandin levytyksistä ja esiintymisistä monipuolisia kuuntelukokemuksia.
Hänen kannattajakuntaansa ovat tunnustaneet
kuuluvansa monet tunnettuja muusikoita, kuten Bob
Dylan, Levon Helm ja Ruthie Foster.
Carolyn Wonderland on
julkaissut viisi levyä omissa nimissään ja ollut mukana yli kymmenellä levyalbumilla.
Nykyään hän esiintyy
triokokoonpanossa yhdessä kosketinsoittaja Cole
El-Salehin ja rumpali Rob
Hooperin kanssa. Tämä
triokokonaisuus nähdään
myös Malmitalolla ja sen
jälkeen Raumalla. Suomeen
trio kurvaa Pietarin kautta.
Malmitalolla on odotettavissa monipuolinen kattaus
Wonderlandin edustamista tyylisuunnista. Samalla
keikka on harvinainen tilaisuus nähdä ja kuulla Carolynia ja tätä kokoonpanoa
ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudulla.
Konsertin järjestävät yhteistyössä Harri Haka,
North Juke Promotions ja
Helsingin kulttuurikeskus.

Carolyn Wonderland esittää musiikkia, jossa yhdistyvät monet eri tyylisuunnat.

Washington, New York, Pietari, Malmi

Carolyn Wonderland
Suomeen

Teija Loponen

Teksasilaisen laulaja-kitaristi Carolyn Wonderlandin musiikin juuret löytyvät syvältä hänen
omalta kotiseudultaan. Wonderlandin oma genre on bluespainotteinen, jota maustavat monet
muut tyylisuunnat.

EO

Keväisiä kuorokonsertteja Malmilla
Koilliskuoro eli Helsingin työväenopiston sekakuoro pitää perinteisen
viihde- ja kansanlaulujen
konsertin Malmitalon juhlasalissa ensi tiistaina.
Lisäksi Koilliskuorolla,
Malmin kantaattikuorolla
ja Missio -kuorolla on kevään yhteiskonsertti Malmin kirkossa kuun lopussa. Kuorot on valmentanut
ja niitä johtaa Heikki Poutanen.
Malmitalon viihdekonsertissa kuullaan Koilliskuoron esittämänä, kuoron kuluneena talvena harjoittelemia, ikivihreitä
viihdesävelmiä ja kansallisromanttisia kansanlauluja. Näistä mainittakoon

F.A. Ehrströmin Joutsen,
suomalaiset kansanlaulut
Lapsuuden toverille sekä Kesäillalla, Oskar Merikannon Kullanmurunen
ja Muistellessa, ranskalaisen Charles Trenetin Laulu merelle,Glenn Millerin
elokuvasävelmä Kuutamoserenadi , Rauno Lehtisen
Muuttuvat laulut ja Toiset
meistä, Jerry Bockin musikaalisävelmä Nousee päivä ja Victor Yongin Surujen
kitara. Kaksi viimemainittua ovat Seppo Hovin sekakuorosovituksia.
Lisäksi kuoro laulaa yhdessä yleisön kanssa muutamia tuttuja, kesäisiä yhteislauluja.

Malmin kirkon konsertissa Koilliskuoro ja Malmin
kantaattikuoro laulavat
aluksi keväästä kertovan
piae cantiones -laulun Tempus adest floridum. Tätä
seuraa Heinrich Schutzin
Psalmi 100, suomeksi laulettuna. Tämän jälkeen lauletaan viisi pääsiäisaiheista,
1500-1600 -luvuilla sävellettyä laulua.
Näiden jälkeen tulevat Jean Sibeliuksen alkuperäissanoituksella varustettu
laulu Soi kiitokseksi Luojan ja monille vähän odompi Leevi Madetojan Ei mitään multa puutu. Lopuksi kuorot Missio -kuorolla
vahvistettuna laulavat sikermän Heikki Poutasen

Malmitalo to 16.4. kello 19
Carolyn Wonderland
(USA) – laulu, kitara, Cole
El-Saleh (USA) – kosketinsoittimet ja Rob Hooper
(USA) – rummut. Kesto 90
min, väliaika. Liput 25 e.

kuorolle sovittamia, rytmikkäitä englanninkielisiä
negro spirituaaleja. Sooloosuudet näissä laulaa kantaattikuorolainen Laura
Kokkola.
Urku- ja pianosäestyksistä ja ohjelman välissä esitettävästä urkukappeleesta
vastaa Malmin seurakunnan kanttori
Konsertteihin on vapaa
pääsy.
Raimo Laitinen,
kuorolainen

Koilliskuoron konsertti
Malmitalossa tiistaina 14.4.
klo 19.30. Kuorojen yhteiskonsertti Malmin kirkossa
sunnuntaina 26.4. klo 18.

Valmistaudu
taimitorille
Mosa Herää –tapahtuman

Tapanila-Seuran pöydille on
tulossa jälleen taimien vaihtoa ja kierrätystä.
–Kun tuot kasvipotin, saat
valita omaksesi toisen. Lahjataimet myydään Tapanila-Seuran kotiseututyön tukemiseksi. Nyt kannattaa
laittaa siemenet itämään ja
huonekasvien pistokkaat
juurtumaan, muistuttaa itsekin taimia kasvattava Eira
Ormio.
Taimitorille ovat tervetulleita kaikenlaiset kasvit sisäkukkasista perennoihin ja
hyötykasveista pensaisiin ja
puihin.

Joko itää? Kasvipotteja
vaihdellaan Mosassa 26.4.

Mosa Herää järjestetään
sunnuntaina 26.4. klo 11–14
ja juhlapaikkana on perinteisesti Tapanilan tori.
TL

Koillis-Helsingin Lähitieto

Jokaisen sisältä löytyy Tattarisuo

LAURA MALMIVAARA

Suureen suosioon nous-

seelta Nälkävuosi –pienoisromaanin kirjoittaneelta Aki
Ollikaiselta on ilmestymässä uusi teos Musta satu (Siltala), jonka tapahtumapaikkoja löytyy ilmestymisalueeltamme.
Mustan sadun nykyhetkessä romaanin kertojan perhe
on hajonnut, vaimo ja poika lähteneet. Todellisuus on
vääntynyt sijoiltaan ja menneiltä sukupolvilta periytyneet selvittämättömät tragediat alkaneet vallata ajatuksia. Monet polut tuntuvat johtavan Tattarisuolle, paikkaan
jossa Noita-Kalliona tunnettu
mies aikoinaan harjoitti mystisiä menojaan, kerrotaan kirjan esittelyssä.
Toisella aikajaksolla tarinaan liittyy Heino, pirtua
1930-luvulla salakuljettanut
mies. Trokarilla on vaimo,
poika ja asiat mallillaan, kunnes ahneus niin rahassa kuin
rakkaudessa astuvat kuvioihin. Heinon itsekkyys ja varomattomuus aiheuttavat sukupolvesta toiseen ulottuvan
ketjureaktion, jonka alku- tai
päätepiste - näkökulmasta
riippuen - löytyy öiseltä Tattarisuolta.
Kustantajan mukaan Musta satu on synkänkaunis romaani hajoamisesta niin yksilön, perheen, sukupolvien
ketjun kuin yhteiskunnankin

JAKOMÄKI

Jakomäen Eläkeläiset
Kokoontuminen ti klo
11–13. Jakomäentie 6
i - talon kerhohuone.
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo
11–12. Kahvi- ja teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.
Miesten turinatupa
Ma klo 11–13. Nuorisotalon
yläkerrassa, Huokotie 3.

MALMI

Aki Ollikaisen Musta satu linkittyy Tattarisuolle.

tasolla. Menneisyys muovaa
meidät tavalla tai toisella. Ja
jokaisen sisältä löytyy Tattarisuo, pimeä kohta, johon ehkä uppoaa, josta ehkä jonakin päivänä nousee mittaamattomien aarteiden arkku.
Kirjaa ilmestyy kauppoihin

huhtikuun puolivälin nurkilla.
Teoksesta vinkannut Tuukka Järvi Puistolan kirjastosta
kertoo, että kirjailija yritetään
saada jossain vaiheessa kirjastovierailulle johonkin alueemme kirjastoista.

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.
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
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
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

Festival

Loppuunmyynti

koskee kaikkia itsehoitotuotteita, ei lääkkeitä
Palvelemme

ma-pe 8.30-20.00
la 10.00-17.00

www.malminapteekki.ﬁ
puh. 09-5656 080
Kirkonkyläntie 3
00700 Helsinki

2015

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

Ke 8.4. klo 19.00 Rukousilta lapsityön puolesta: lapsityöntekijät
La 11.4. klo 11.00–15.00 Sielunhoitopäivä: Mika ja Milla Särkkä
La 11.4. klo 19.00 Nuortenilta: Mikke Tiainen ja Eero Manninen
sekä Lohjan Babtistiseurakunnan nuoret
Su 12.4. klo 11.00 Jumalanpalvelus: Mika Särkkä, Ernesto
Munoz, Jari Päärni. Musiikki: Toivon ihme
Su 12.4. klo 14.30 Latinokokous: Fernando Garcia
Ti 14.4. klo 13.00 Päiväseurat: Jussi Jokisaari.
Musiikki: Maranata
Ti 14.4. klo 18.00 Israel ilta: Pauli Ojala: ”Kuuluisat juutalaiset”

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

ive
tiv
ternnati
lte
Alt
Event
AudioViisual

3D
3 X 3
Proximity

B bble Version)
((Bu

to 9.4. klo 18, vapaa pääsy
Tutustu AAVE-festivaalin maailmaan
ilmaiseksi tässä kokeellisessa kymmenminuuttisessa. Ohjaus: Caspar Stracke,
2010, 11 min.

Virvatulet ’15
pe 10.4. klo 18, alk. 5 €
Videotaidekooste, jossa on rohkeita,
suomalaisia audiovisuaalisia teoksia.
Kokonaiskesto 45 min.

Aleksander

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän päättötyönäyttely. Avoinna ma–
pe 9–20 ja la 9–16. Vapaa
pääsy. Malmitalo 8.4.–29.4.
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
n. 3 h. Väliaika. Liput 15 e.
Malmitalo, ke 8.4. klo 19.
AAVE Festival 2015
Alternative AudioVisual Event.
Jo kuudetta kertaa järjestettävä audiovisuaalisen taiteen
festivaalin päätapahtuma juhlii liikkuvan kuvan monimuotoisuutta niin elokuva- ja videotaidenäytöksin, seminaarein kuin työpajoin. Tarkempi
ohjelma Malmitalon nettisivuilla.
Malmitalo, To 9.4. – su 12.4.
Sydänluento.
Asiaa rytmihäiriöistä – tykyttääkö? Onko sydämesi rytminä samba vai jenkka?
Malmitalo, ti 14.4. klo 17.
Nukketeatterikeskus
Poiju: Pallo
Sanaton nukketeatteriesitys
herkistää kuulemaan, näkemään ja tuntemaan värejä.
Kesto 30 min. Ikäsuos. 0–5.
Liput 9/7 e. Lipunmyynti

AAVE

Teija Loponen

-20%
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la 11.4. klo 15, alk. 5 €
Päiväkirjamainen elokuvamatka
todellisuuteen. Ohjaus Wilhelm &
Anka Sasnal, 2013, 58 min.

Onnesta
su 12.4. klo 14.30, alk. 5 €
”Jarno sanoo itteensä moderniks
mieheks. Tarpeen mukaan se on vitsi,
mutta sellanen jossa aina mukana on
jotakin piilotettua ja epärehellistä.”
Ohjaus: Dave Berg & Elina Reinikka,
2014, 82 min.

to 9
9.4.
4 kl
kklo
o 19 ja su 112.4. klo 13, alk. 5 €
Antologiaelokuva, jossa kolme ohjaajaa
tutkivat stereoskooppista kuvaa, sen
evoluutiota elokuvan maailmassa ja sitä
kuinka se vaikuttaa yleisön havaintoon.
Ohjaus: Jean-Luc Godard, Peter Greenaway & Edgar Pêra, 2013, 62 min.

Hulluus ja
yhteiskun
ku
unttaa
la 11.4. klo 16.30, alk. 5 €
Draamadokumenttielokuva muukalaiskammosta, naisvihasta ja väkivallan
suhteesta nautintoon. Ohjaus Teemu
Mäki, 2015, 56 min.

Robert
Webb

Tänään
!

&

Paidarion
P
aidarion

ke 8.4. klo 19, alk. 15 €
Suuri progressiivisen musiikin spektaakkeli tuo lavalle mm. Robert Webbin, Kev
Mooren, Jenny Darrenin ja Bogáti-Bokor
Ákosin. Lähes kolmetuntinen ilta pitää
sisällään myös yllätyksiä!

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

www.nukketeatterikeskus.ﬁ.
Malmitalo, ke 15.4. klo 10.15.
The Great Helsinki Swing
Big Band: Swingin’ Women!
Clooney & O’Connell
Yhtyeen kuukauden konsertin valokeilassa ovat
Rosemary Clooneyn ja Helen
O’Connellin aikanaan tunnetuksi tekemät laulut. Liput 20
e. Malmitalo, ke 15.4. klo 19.
Anime: Chibi Maruko-chan
Koulumaailmaan sijoittuva, koskettava anime-elokuva ystävyydestä. K9. Kesto 94min.
Puhutaan japania, tekstitys englanniksi. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 16.4. klo 18.
Carolyn Wonderland
Soul, gospel, country, swing
sekä zydeco, cumbia ja surf
tekevät Wonderlandin levytyksistä ja esiintymisistä
monipuolisia kuuntelukokemuksia. Liput 25 e.
Malmitalo, to 16.4. klo 19.
Atk-ohjausta senioreille
To klo 11.15–14,
Syystien palvelukeskus,
Takaniitynkuja 3. Ilman ajanvar. apua esim. netissä liikkumiseen, sähköpostin ja verkkopankin käyttämiseen ym.
Opastus maksutonta eläkeläisille ja työttömille palvelukeskuskorttia vastaan.
Rintamaveteraanien turinat
Malmilla Syystien vanhustenkeskuksella, Takaniitynkuja 3,
13.4. klo 14. Sinikka
Vepsä lukee runoja ja
muistelee menneitä.
Tanssii ehdokkaan kanssa
Klo 18–19.30 tanssiopetusta,
klo 19.30–21 tanssia. Tanssin
lomassa mahdollista tutustua eduskuntavaaliehdokas
Hanna Mithikun eduskuntavaaliteemoihin. Tanssia opettaa
Marianne Krause, aikaisempaa
tanssikokemusta tai omaa paria
ei tarvita. Malmin työväentalo
5.4. klo 18–21. Vapaa pääsy.

PIHLAJAMÄKI

Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskusteluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskusteluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.

PUISTOLA

Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita Puistolan kirjastolla tietoteknisissä ongelmissa ke
klo 10–12. Lisät. ja ajanvar. p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Puutarhakerho
”Puiden ja pensaiden istutus ja
lannoitus”. Keskustelua ohjaa
ja kysymyksiin vastaa vertaistukihenkisesti Pirjo Isotupa, puutarhanhoidon harrastaja ja biologi (FM) Puistolan Omakotiyhdistyksestä. Kahvi- ja teetarjoilu. Vapaa pääsy. Puistolan
kirjastolla, 13.4. klo 18–20.
Järj. Puistolan kirjasto ja
Puistolan Omakoti-yhdistys.
Puistolan Martat
Kesäretki la 23.5.”Someroa
pitkin ja poikin”. Lähtö
Puistolan torilta 8.30, paluu
18.45. Käydään Hovilan
kartanossa, näyttelyssä,
Pellavakeskuksessa ym. Hinta
sis. matkat, ruokailun, kahvit.

Puistolan Martat 40e, muiden yhd. Martat 65e, ulkopuoliset 82e. Tied. Edda
Nikula p. 040 590 8356 tai
edda.nikula@elisanet.ﬁ.

HYVINVOINTI

Kuntoutusta keholle:

PUKINMÄKI

MLL:n perhekahvila
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. Ajat varataan etukäteen joko p. 09
310 85072 tai kirjastossa.

OSOITE:

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. Ryhmäopastus, aikaa
ei tarvitse varata etukäteen.
Lukupiiri
Vieraana Kirjailija Nina Hurma
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
Ti ja pe klo 11–14, srkkoti, Jousimiehentie 5.
Pe 10.4. ei korttelitupaa,
Tavataan ti 14.4. klo 11.
Pe 17.4. vanhat henkilövalokuvat, Ti 21.4. Onnenpöytä.

TAPANILA

MLL: n iltaperhekahvila
Leikkipuisto Kurranummessa
torstaisin 17–19.
Tapanilan Eäkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Ti-kerhon kokoontumiset klo 11.30–13.30. To klo
11–14 tuolijumppaa, tasapainon kehittämistä, sisä-boccia ja pelikahvila Tapanilan
Työväentalolla Sompiontie 4.
Taimitori
Mosa herää -tapahtumassa tuttuun tapaan taimitori, johon voi joko kasvattaa taimia tai ottaa pistokkaita

28€

Hieronta
60 min

38€

Kevennystä
jaloille:
Perusjalkahoito
45€
75 min

Hieronta- ja hoitopalvelut
Vilppulantie 26, 00700 Hki
044 303 3389 /Tarja
www.kolmenkonstin.suntuubi.com
Ajat ajanvarauksella

Jalkaterapia
Talus

Lähimenot–
palstalle
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia
menovinkkejä.
Palsta on yhdistysten ja seurojen
käyttöön.Etusijalla ovat maksuttomat
tapahtumat. Toimitus voi muokata sekä
lyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettää
viimeistään torstaina klo 15 menness
jotta ne ehtivät seuraavan keskiviiko ä,
n
lehteen.
janina.issakainen@
lahitieto.ﬁ

Niskahartia- ja
päähieronta 45 min

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

Kirjailija Minna Lindgren
Tapanilan kirjastossa
Tapan
Tapanilan
kirjaston kirjailijavieraaksi
k k
keskiviikkona
15.4. klo 18.30 saapuu
Minna Lindgren, Ehtoolehto-sarjan
tekijä. Haastattelijana on Suvi Ahola.

Minna Lindgren on kirjailija ja toimittaja, joka on työskennellyt
pitkään mm. Yleisradiossa. Vuonna 2013 ilmestynyt romaani
Kuolema Ehtoolehdossa (Teos) sai riemastuneen vastaanoton,
ja siitä ollaan tekemässä elokuvaa. Aiempia teoksia ovat
Sivistyksen turha painolasti (Teos, 2011), Leif Segerstam
NYT (Teos, 2005), Musiikki on vakava asia (Lokikirjat, 1998)
ja Orkesterin koskettimilta pianon palkeille (Tammi, 2001).

vaihdettavaksi. Taimia voi myös
ostaa, ellei vaihtokasvia ole.
Mosa herää koittaa 28.4.
Trefﬁmesta Mammat ja muut
tarjolla sosekeittoa klo
10–13 keskiviikkoisin.
PuutarhaJuhla Päivöläntie 15.

TAPANINVAINIO

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

TAPULIKAUPUNKI

Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu ti klo 10–12 Tapulin
leikkipuistossa Moisiontie 18.
Kielikahvila
Kielikahvilassa voit harjoitella suomen kieltä ja
tutustua erilaisiin ihmisiin.
Tapulikaupungin kirjastossa
to klo 14–15: 9.4, 23.4.,
7.5. ja 21.5.Vapaa pääsy.
Kalinkinin sillan mysteeri
Ohjaaja, käsikirjoittaja ja esiintyvä taitelija Teuvo Ahokas
esittää Nikolai Gogolin tekstiin perustuvan monologin Kalinkinin sillan mysteeri. Tapulikaupungin kirjasto, ke 15.4. klo 18.
Tapahtumisen tunne - 12
kuvaelmaa Helsingistä
Vuonna 2014 taide aktivoi kerran kuukaudessa 12
kaupunginosaa Helsingissä.
Kuvataiteilija Erkki Soininen
saapuu kevään 2015 aikana
kirjastoihin esittelemään jokaisen toteutuneen tapahtuman, jotka kaikki edustavat eri

taiteen aloja. Tule paikalle kuulemaan ja kokemaan, kuinka
taide herätti tutun kaupunginosan eloon. Tapulikaupungin
kirjasto, 9.4. klo 18.

VIIKKI

Viikin iltaruoka
vapaaehtoisten valmistama
yksinkertainen kasvisruoka viikkiläisille perheille joka toinen ke
klo 17–19 alkaen 25.2. päättyen 6.5. Ruoka on laktoositon ja gluteeniton, omakustannushinta 5e perheeltä. Ilta
päättyy yhteiseen hartauteen.
Lukupiiri
kokoontuu Viikin kirjastossa ke 8.4. klo 17–18.30.
Opastusta
Viikin kirjastossa tablet-tietokoneet ja älypuhelimetopastus to 9.4. klo 13-15.
Viikin Seniorikerho
Kk-tapaaminen ke 15.4. klo
13 Asukastalo Kaaressa,
Tilanhoitajankaari 9. Aiheena
Viikin asukastalojen toiminta.
Lisäksi yhteislaulua ja pelejä.
Vapaaeht. kahviraha 2 e.
Retki Marskin Majalle ke 22.4.
Hinta 25 e/hlö (sis. kuljetuksen, ruokailun ja opastuksen).
Sitovat ilm. 12.4. men. Olli
Parjanen p. 050-569 7080.
Viikin Martat
Marttailta ma 13.4. klo 18.30–
20.30 Viikin kirkon takkahuoneella, Agronominkatu 5. Ilta
alkaa kahvilla ja jatkuu virkaten
erilaisia vihanneksia ja hedelmiä, jotka lahjoitetaan päiväkodeille. Kahviraha 2 e.

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

! Hoitava jalkaterapia
Jalkaterapiapalvelut

! Akupunktio
! Hieronta
! Lymfaterapia
! Yksilölliset Orthopodo
-tukipohjalliset
! Hieronta, lymfaterapia ja

T (09) 351 1100
www.askelma.fi
Uutta:
nettiajanvaraus!

akupunktio on tarkoitettu
koko keholle.

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

! Meiltä myös hyvän olon lahjakortit jouluksi!
OPTIKOT

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

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

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)

Koillis-Helsingin Lähitieto

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Parturi-Kampaamo
Helsinki

Aurinko armas näyttäytyy.

Tule ottamaan ihana kiilto Wellan väreillä
hiuksiisi. Trendikkäästi pastellisävyjä kevääseen!

HELPOTA ELÄMÄÄSI – TILAA KOTISIIVOUS

Suuhygienisti:

HUOLEHDIMME PUOLESTASI
• Säännölliset sopimussiivoukset

Puh. 09 345 3350
www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

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

Hammashoitoa iv-sedaatiossa/
lääkerentoutuksessa
sopimuksen mukaan.

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

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

K A M PA
PAAAM
MO
O

RAILI
RAILI
RAILI
RAILI
3 4 5 55 88 88 00
K A M PA
PAAAM
MO
O

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
Valmistan yksilölliset
hampaat toiveittenne
mukaisesti.

Huom! Uusi osoite!
Malmin raitti 12, MALMI

ERKKI JANATUINEN
• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

Puh. 0400 449 638

AUTONASENNUS JA HUOLTO

3 4 5 55 88 88 00

KARHUSUONTIE 75
KARHUSUONTIE
75 75
KARHUSUONTIE
KARHUSUONTIE
75
00780 HELSINKI
78
00780
78 78
00780
HELSINKI
00780HELSINKI
HELSINKI
78
MA-PE
9.00–17.00
MA-PE 9.00
9.00–17-00
MA-PE
- 17.00
TO
suljettu
LA
8.00 - 13.00
LA suljettu
LA 8.00–13.00
TO
SULJETTU

Kampaamo-Parturi

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

85
75

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

Me
tykätään
susta.
Tykkää
sinäkin
meistä!

LAUKKANEN

MALMIN
HAMMAS

Koillis-Helsingin
Lähitieto

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015

www.malminhammas.com

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

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
!

!

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

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

RENGASPALVELUITA

Maasälväntie 14 A 23
00710 Helsinki

3858 375
040-831 9626

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi

puh. 0400 600 660

Autojen huolto ja korjaus
Öljynvaihto aikaa varaamatta
Renkaat ja vanteet
Vetokoukut, Tuulilasit
Defa- ja Calix-asennukset

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

...ja paljon muuta autollesi

www.rengaskeskus.com
2015

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

Puh. 044 7666 166

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki

a
uott
25 v
illa!
Malm

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON
MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

facebook.com/
lahitieto

HAMMASLÄÄKÄRIT
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PALVELUJA TARJOTAAN

Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

8.4.2015

Kehärengas Oy
www*$'%(!'"&(#*)

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti
Jäähdytintie 24,
Tattarisuo, Hki 77
P. 09 388 1345
ark. 9 - 17

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

www.talohallinta.fi

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

HELPOTA HOMMIA
Vuokraa minikaivuri
Toimitus työmaalle
040 573 2276

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

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

www.verhoomoelegante.ﬁ

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

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

TILITOIMISTOJA

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)
Hemmo Kalsi (iensairaudet)
Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)
Leo Tjäderhane (juurihoidot)
Thomas Åberg (oikomishoidot)
Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi

HAMMASLÄÄKÄRIT

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

SUUHYGIENISTIT

puh. 3507050

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT
KAUSISÄILYTYS

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

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

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

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233

