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Perinteinen laskiaisrieha

järjestetään Latokartanon torilla ja Viikin kirkolla

sunnuntaina 7. huhtikuuta klo 11–14.

Ulkona on laskettelua omalla pulkalla, poniratsastus, koira-

valjakkoajelu, polkutraktori ja VPK:n paloauto. Sisällä on

askartelua, lypsyrasti ja ilmapallot. Yhteisvastuukeräystä

tuetaan kahvilalla, lähetysväki myy käsitöitä ja herkkuja, myös

lelukirppis, arvat ja kasvomaalaus vievät hiukan euroja.

Järjestäjinä ovat Malmin seurakuntapiiri, maatalousylioppilaiden Sam

Bistro Kaski ja Viikin Vesikot.
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LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia

35 vuoden kokemuksella

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

TAPANILA

Pieni puu-/kivirakenteinen parita-
lo sekä autotalli. Kokonaispinta-
ala n. 210m². Oma tontti 715m².
Kuntotarkastus tehty 12/15.
Huoneistot yhdistettävissä.
Hp. 210.000 €. Hietapellontie 25
OMAKOTITALO MELLUNKYLÄ
Tilava rintamamiestalo 4h, k,
sauna, pesuh, 2wc ja iso auto-
talli, yht. n. 165 m². Varaava
yösähkölämmitys. Tontti 524m².
Kuntotarkastus tehty 12/2015.
Hp. 210.000 €. Koskenhaantie 47

Kovapohjainen länsirinnetontti
1277m². Rak.oikeus 319m². Saa
rakentaa 3 asuntoa. Autosuoja-
ja varastotiloja 30 m²/as.
Hp. 339.000 €. Kirvestie 11

TONTTI HEIKINLAAKSO

Tasainen rivitalotontti 750m², rak.
oikeus 300m²+40m²/as. Enintään
3 asuntoa. Hiekkapohja. Ei van-
hoja rakennuksia. Hp. 310.000 €.
Vanha Tapanilantie 73

TONTTI TAPANILA

VUOSAARI OKT
Kivirakenteinen omakotitalo 5h,
k, sauna, peh, 2 auton talli ym.
n. 230m². Tontin koko 1153m².
Hp. 370.000 €. Verkkotie 2

TONTTI PUISTOLA
Tasainen tontti. Vesi- ja viemäri-
liittymät tontilla. Rakennusoikeus
174m²+25m²/as. Tontin koko 695
m². Hp.150.000 €. Kiitäjäntie 17

Tasainen tontti rauhallisella pai-
kalla. Tontin koko 677m² ja rak.
oikeus 169m²+26 m²/asunto. Kun-
nallistekniikka tontin rajalla. Hp.
160.000 €. Hietapellontie 25

TONTTI HIETAPELLONTIE

TONTTI PUISTOLA
Tasainen tontti aseman tuntu-
massa, asuntojen lukumäärä ei
rajattu. Tontin koko 610m². Rak.
oikeus 152m²+20m²/as. Hp.
160.000 €. Puistolantanhua 6
TONTTI MELLUNKYLÄ
Kovapohjainen tontti 579 m².
Rak.oikeus 145 m² + 20 m².
Hp. 110.000 €. Koskenhaantie 47

Hyvä tontti 968m². Rak.oikeus
282 m²+30 m² autosuoja ym
tiloja. Enint. 3 asuntoa. Kunnal-
listekniikka ja kaukolämpö tontin
rajalla. Hp. 230.000€. Taulutie 31

TONTTI PAKILA

Aito nepalilainen
ravintola Malmilla
Laadukasta ruokaa!

Ravintola Makalu
Pikkalankatu 5, 00700 Helsinki,

Puhelin: 050-59858 400
www.ravintolamakalu.fi

Avoinna: Ma–pe 10.30–22.00
la–su 12.00–22.00

LounasLounas
ma–pema–pe

klo 10.30–15klo 10.30–15

Take away
-10%

annokset mukaan
vain á la carte -listan

pääruoista

Timanttiset Kultamalmi

Kultamalmi

KULTAMALMI Kauppakeskus Malmintori, Helsinki, p. 09-385 2501
Avoinna ma, ke, pe 10-18, ti ja to 10-19, la 10-15 • www.kultamalmi.fi
Kello- ja kultasepänalan kauppaa jo vuodesta 1926

Kaikki alennettu!

Liike lopetetaan!
-30%-20%-10%

-40% -50% -60%

LOPPUUN-
MYYNTI

Liike lopetetaan! Kaikki alennettu!



2 Uutiset

Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 3/2016. • Keskiviikko 20.1.2016. • 3. vuosikerta.
JAKELUALUE: postinumerot Helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, Malmi, Pihlajamäki, Pihlajisto, Puistola, Pukinmäki, Siltamäki,
Suutarila, Tapanila, Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Viikki. TOIMITUS: Postiosoite Askartie 3–5, 00700 Helsinki, sisäänkäynti Malmin raitti 4.

PÄÄTOIMITTAJA: Teija Loponen, puh. 050 590 6675, teija.loponen@lahitieto.fi. TOIMITTAJA: Pirjo Pihlajamaa, puh. 045 348 9373, pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi. ILMOITUSMYYNTI: Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi. ULKOASUVASTAAVA: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin, TAITTO JA ILMOITUSVALMISTUS: Janina Issakainen, janina.issakainen@lahitieto.fi, puh. 044
9738 529 KUSTANTAJA: Koillis-Helsingin Lähitieto Oy. PAINO: Sanomapaino, Vantaa 2016. PAINOS: 37 600 kpl. JAKELU: Helsingin Jakelu-Expert Oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.fi tai ma–pe klo
9–16 puh. 02900 10040. Ilmoitus keskiviikon jakamattomasta Lähitiedosta mieluiten heti torstaina.

Iloa pimeydessä

O
n ollut suoranainen ilo huomata,
kuinka paljon heijastimien käyttö
on viime kuukausina lisääntynyt.
Eräällä pikkupojalla näin tänä

aamuna repun, jonka koko päällinen heijastui
hienosti auton valojen osuessa siihen. Heijastu-
va kuvio tosin taisi olla luuranko, mutta joka
tapauksessa pikkumiehen erotti hyvin. Vähän
isompien tyttöjen ryhmällä näytti olevan kenties
itse askarreltuja heijastimia killumassa kasseis-
ta. Ehkäpä tekstiilitöiden tai kuvaamataidon
tunneilla on ommeltu heijastavasta kankaasta
omaperäisiä huomionherättäjiä. Heijastimien ja
erilaisten pienten roikkuvien valojen määrä on
syksyn jälkeen selvästi lisääntynyt, mikä autoili-
jan kannalta on todella iloinen asia. Sitä ei jalan-
kulkija arvaakaan, kuinka huonosti saattaa ilta-
pimeällä tummissa vaatteissaan erottua. Joskin
juuri nyt valkea lumi kyllä helpottaa kulkijoiden
huomaamista.

Tammikuun pakkaset ja lumi ovat saaneet
monenlaista mukavaa aikaan aina Tapaninvai-
nion jäisestä lumilinnasta pihamaillakin näky-
viin hiihtäjiin. Luistinkentistä on tullut kiittävää
palautetta, mutta myös valituksia, että jäässä
ollut ikäviä röpelöitä tai hiekkaisia kohtia. Saat-
taa olla, että joku on innostunut kävelemään
jäätymisvaiheessa kentällä, jolloin harmittavia

kengänjälkiä painuu jään pintaa pilaamaan.
Maltetaan siis antaa jäädyttäjien aina tehdä
työnsä rauhassa ja kierretään kentät, luistelemi-
sen riemua ei montaa kuukautta riitä kuiten-
kaan. Samaten latuja ei pidä mennä tarpomaan
jalkaisin tai koiran kanssa, ulkoilureittejä riittää
varmasti muutenkin.

Puistolassa hämmästellään edelleen Aurinko-
mäentien raitin katkaisemista kulkijoilta. Asuk-
kaat ovat aktiivisesti kaupungilta tivanneet syitä
ja oikeutusta rakentaa aita estämään kulkua.
Viimeisin vastaus rakennusvalvonnasta oli, että
irtaimistovarastoille on annettu rakennuslupa,
mutta rakentamisen aloittamisesta ei ole ilmoi-
tettu, eikä rakennusluvasta saa livetä. Hank-
keesta vastaavat ovatkin saaneet asiasta selvitys-
pyynnön, joten asian seuranta jatkuu. On hie-
noa, että lähistön asukkaat ovat aktiivisina ja
pitävät puolensa. Jos tontilla on rasiteoikeutena
läpikulku, ei sitä voi omin toimin poistaa.

Puistolassa hämmästellään
edelleen Aurinkomäentien
raitin katkaisemista.

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

ilomaatti.fi

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

ALE ALE ALE
KAIKKI KEHYKSET VÄHINTÄÄN

-50%

Malmin kauppatie 18 (Prisma), 00700 Helsinki
Puh. 044 237 7371

Ma-Pe 7–22, La 8–22, Su 11–22

Jousimiehentie 3, 00740 Helsinki
Puh. 010 386 8500
eero.pyy@k-market.com

K-MARKET KAVALJEERI

Muut voimassa olevat tarjoukset www.k-market.fi

Kokonainen
GRILLATTU BROILERI

599
kpl

Atria
BROILERIN
MAUSTAMATON
FILEESUIKALE
250g

5€
2rs

2
rasiaa

Lihamestarin
PORSAAN
ULKOFILEEPIHVIT
Maustevoilla

1299
kg

BANAANI

099
kg

Hartwall
JAFFAT 1,5L

199plo sis. pantin

Ingman
VANILJAJÄÄTELÖ 1L
ei laktoositon

3€
2pkt

2
pkt

Tarjoukset voim
assa

To-Su
21.-24.1.2016
ellei toisinmain

ita

Siltamäen kauppiaan
PARHAAT

tarjoukset

Voimassa to–la
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Puistolassa haistellaan talvista ilmanlaatua. Sivu 4

Tapanilan postina palveleva R-kioski suljetaan sunnun-
tainamuutaman viikon remontin ajaksi.
Postin palveluita saa Päivöläntien varressa sijaitsevalta

Tapanilan R-kioskilta sunnuntaihin 24.1. kello 21 saakka.
Sitten koko kiinteistömenee remonttiin, R-kioskin ovet sul-
jetaan ja avataan seuraavan kerran helmikuun puolivälissä.
Postipalveluita saa remontin aikana Pukinmäestä, jossa

postipalvelut hoidetaan sielläkin R-kioskilla. Eskolantien
kioskille toimitetaan tapanilalaisten saapuvat paketit ja
muut kuitattavat lähetykset remonttiviikkojen aikana.
Posti tiedotti katkoksesta kotitalouksiin ja yrityksiin jae-

tuilla kirjeillä.
Teija Loponen

Tapanilan postipalvelut
Pukinmäkeen

Tapaninvainion Kapuntalo-jäälinna ei ole enää ainoa
Koillis-Helsingin kantaa ottava jääteos. Vastaava talkoilla
tehty jäälinnaa on valmistettu Tapanilassa Veljestenpihalta
lakkautetun alakoulun pihalle.
–Se ei kilpaile koolla tai oikeaoppisuudella, mutta se on

aitoa jäätä ja lunta, monikerroksinen, vähän vino ja rosoi-
sen kaunis. Niin kuin Tapanilakin, kuvailee linnasta oman
kylän Facebook-sivulle kuvia ladannut Tiina Jaakkola.
Hän jatkaa, että koska ponnisteluista huolimatta taus-

talla seisovaa alakoulua ei ole saatu kaupunkilaisten käyt-
töön, jäälinnalle päätettiin antaa nimeksi Kylätila.

Pirjo Pihlajamaa

Mosassakin jäädytettiin
viesti virkamiehille

Kylätila-jäälinna on muistutus vallitsevasta tilanteesta,
jossa asukkaat haluaisivat kylätilaksi keskellä Tapanilaa
tyhjän panttina seisovan suljetun hirsikoulun.

TIINA JAAKKOLA

Tapanila

uorisotalon
vanha hirsira-
kennus jää pys-
tyyn, mutta sii-
h e n k i i n n i

rakennettu uudisosa menee
suunnitelmien mukaan pur-

kuun. Tilalle tehdään uusia
asuntoja.

Helsingin kaupungin kau-
punkisuunnitteluvirastos-
sa on alettu jo tehdä torin
kulmalle asemakaavamuu-
tosta.

– Ajatus on, että talon
vanha osa jää. Sitä ei ole
kumma kyllä suojeltu. Li-
säsiipi puretaan, koska siinä
on niin paljon sisäilmaon-
gelmia, kertoo hanketta ti-
lakeskuksessa valmisteleva

diplomi-insinööri Ismo Aal-
to.

Nuorisotalo joutui lähte-
mään, koska koko talo pan-
tiin käyttökieltoon ratkai-
semattomien sisäilmaon-
gelmien takia. Terveydelle

vaarallista rakennusta kui-
vattiin moneen kertaan, kun
torilta valui lisäsiiven alle
vettä muun muassa torin al-
la kulkevien putkirikkojen
vuoksi.

Aalto uskoo, että sisäilma-
ongelmat ovat uudemman
puolen ongelma, josta pää-
see eroon purkamalla. Van-
hasta taas saa asumiskelpoi-
sen remontin avulla.

Tuleva rakennuspaikka

aiotaan kilpailuttaa asun-
torakentajien kesken vielä
tämän kevään aikana. Ra-
kentajan päätettäväksi jää,
tuleeko kohteeseen vuokra-
vai omistusasuntoja.

Kaupunki ei aio tehdä
purkutöitä, vaan rakennus-
firmojen kesken on tarkoi-
tus kilpailuttaa koko paket-
ti.

Pirjo Pihlajamaa

Alueen asemakaavoittaja on jo hyväksynyt suunnitelman ja ryhtynyt valmistelemaan kaavapoikkeamaa.

Malmin nuorisotalo
muutetaan asunnoiksi
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus valmistelee parhaillaan
Ylä-Malmin torin kulmassa seisovan entisen nuorisotalon myyntiä. Tontista
on tarkoitus tehdä asuintontti.

N

Malmi

JANINA ISSAKAINEN

Nuorisotalo joutui
lähtemään, koska
koko talo pantiin

käyttökieltoon
sisäilmaongelmien

takia.



ientaloalueiden
ilmalaatua ja eten-
kin puupolton vai-
kutuksia tutkiva

siirrettävä asema ei ole ollut
vähään aikaan Helsingissä.
Tänä vuonna oli taas Hel-
singin vuoro, ja mittauspai-
kaksi tuli etsinnän jälkeen
Puistola.

–Kyseessä on isohko kär-
ry, jossa oleva mittausase-
ma kerää meille yhdeltä pai-
kalta minuuttidataa vuoden
ajan. Asukkaat voivat seu-
rata mittaustuloksia netistä,
jonne tiedot päivittyvät tun-
nin välein, kertoo HSY:n Il-
mansuojeluasiantuntija Ma-
ria Myllynen.

Puistolaa ei valittu tutki-
muspaikaksi siksi, että alu-
eelta tulisi erityisen paljon
Helsingin kaupungin ympä-
ristökeskukselle valituksia
piippujen tupruttamista
epäpuhtauksista ja hajuista.
Puistola valittiin, koska mit-
tauspaikaksi halutaan malli-
esimerkki omakotialueesta,
jonka rakennuksia lämmite-
tään myös puilla.

– Me emme etsi mitään
roskanpolttajaa. Jos joku
lämmittää aseman vieressä
puulla, on luonnollista et-
tä mittaustulos nousee. Me
vertaamme tuloksia ohjear-
voihin, ja tietenkin jos ne al-
kavat ylittyä, pitää tilanteel-
le tehdä jotain, koska ilmas-
sa voi olla syöpävaarallisia
aineita. Mutta yksittäiselle
asukkaalle ei mittauksissa
ole koskaan seurannut mi-
tään.

Myllynen ei usko, että
puupolton täyskielto on oi-
kea tie parempaan kaupun-
ki-ilmaan.

–Tarjotaan mieluummin
porkkanaa kuin keppiä. Py-
rimme vaikuttamaan esi-
merkiksi siihen, että polte-
taan kuivaa puuta. Onhan
tässä kyse ihmisten tervey-
destä.

Vastaava mittari jatkaa
mittauksia Espoon Lintu-
vaarassa. Myös Vartiokylän
pientaloalueella on yksi
pysyvistä mittausasemista.
Ilmanlaadun mittausasemat
löytyvät osoitteesta www.
hsy.fi/mittausasemat.

HSY:n mittausasemil-
la seurataan muun muassa
hengitettävien hiukkasten,
pienhiukkasten, typenoksi-
dien ja rikkidioksidin pitoi-
suuksia.

Mitattavia puunpoltossa
syntyviä ilmansaasteita ovat
muun muassa pienhiukka-
set ja polysykliset aromaat-
tiset hiilivedyt eli PAH-yh-
disteet.

Ilmansaasteista voivat
saada oireita erityisesti hen-
gitys- ja sydänsairaat sekä
pienet lapset, jotka voivat
vähentää oireitaan seuraa-
malla ilmanlaatutilannetta.

Laaksotielle parkkeera-
tun kärryn laidalta löytyy
koodi, jonka avulla ilmalaa-
tua voi seurata omalla kän-

nykällä saastetyypeittäin.
– Olettaisin, että tulisi-

jojen käyttö näkyy iltaisin
kylmällä ilmalla. Keväällä
esiin tulee katujen pölyisyys,
Myllynen ennustaa.

Tuulten ja ilmanpaineen
vaihteluiden mukana mit-
taustuloksiin voi tulla vaih-
telua. Tyynellä säällä sa-
vut jäävät paikalleen. Mit-
tarin keräysalue on muuta-
ma sata metriä, mutta tuulet
saattavat kuljettaa päästöjä
kauempaakin.

–Puupoltosta tulee samo-
ja pienhiukkasia kuin pa-
kokaasuista. Jos kukaan ei
lämmitä tulipesää ja tuulee
Kehältä päin, voi mittarin
värähdys johtua myös lii-
kenteestä.

Pirjo Pihlajamaa
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Viikki
Poliisipartio sai ohikulkijalta hätäkeskukseen tulleen
ilmoituksen, että elektroniikkaliikkeestä kuului murtoää-
niä viime keskiviikkona aamuyön pikkutunneilla. Poliisin
tullessa paikalle, oli liikkeen edessä kaksi miestä oven
kimpussa.
Poliisi puhutti miehiä, ja löysi toisen taskusta työkaluja,

jolloin toinen mies päätti pinkaista pakoon. Poliisilla oli
nopeammat jalat ja karkuri jäi kiinni.
Yrityksen ovessa oli vääntöjälkiä, mutta sisälle miehet

eivät olleet päässeet. Murtoa yrittäneet ajettiin Pasilan
poliisivankilaan.

PP

Murtoyritys johti Pasilaan

Maa- ja metsätalousministeriö on viime kuussa
hyväksynyt Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hal-
lintasuunnitelman vuosille 2016–2021.
Tulvariskien estämiseen ja vähentämiseen tähtäävä

suunnitelma on laadittu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksessa.
Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on antanut

asiasta lausunnon tammikuussa 2015. Lautakunta eh-
dotti, että hankesuunnitelmaan lisättäisiin koko Vantaan-
joen valuma-aluetta koskevat yleiset toimenpidesuosi-
tukset. Ne kertoisivat, miten jokaisen Vantaanjokivarren
kunnan tulisi vähentää tulvariskejä ja varautua niihin.
Suunnitelmaan onkin laitettu toimenpiteeksi muun

muassa nykyisten varautumiskeinojen tehostaminen,
veden virtauksen parantaminen Riihimäen keskusta-alu-
eella korvaamalla alimitoitettuja siltarumpuja putkisilloilla
sekä veden pidätysmahdollisuuksien selvittäminen va-
luma-alueella.
Lisäkeinoilla on tarkoitus yrittää varautua harvinaisiin

tulvatilanteisiin entistä paremmin.
Toimenpiteistä ei aiheudu haitallisia ympäristövaiku-

tuksia.
PP

Vantaanjoen
tulvariskisuunnitelma
hyväksytty

Sanaristikko nro 2/2016
oikea ratkaisu

Liikuntalautakunta päätti jakaa laitos- ja säätiöavus-
tuksia liikuntatoimenmäärärahoista kuudelle kohteelle.
Koillis-Helsingin kohde, Tapanilan Urheilutalosää-

tiö saa 26 000 euroa. Anottu avustus oli 50 000 ja viime
vuonna Tapanilan Urheilutalosäätiölle myönnettiin
20 000 euron avustus.
Avustusmaksetaan neljässä tasaerässä.

TL

Urheilutalosäätiö saa rahaa

HSY

Ilmanlaadun mittausasema
ei kyttää omakotiasukasta
Aivan Laaksotien
alkuun on ilmestynyt
vuoden alussa
peräkärry, johon on
nostettu ilmalaadun
mittausasema.
Helsingin seudun
ympäristöpalvelujen
tuoma asema imee
paikallista tietoa
pientaloalueen ilman
laadusta.

Laaksotielle on tullut mittari, jollainen oli Tapanilassa
vuonna 2013.

Viikko sitten nettimittari ei reagoinut kello 11-13 välillä,
sillä tuolloin mittausaseman virrat olivat poikki, koska
asemaa huollettiin ja siirrettiin pari metriä.

Jakomäki, Malmi, Pukinmäki
Kulttuurikeskus onmyöntänyt Koillis-Helsinkiin ha-
ettuja kaupunkikulttuuriavustuksia, jotka auttavat paikal-
lisia yhdistyksiä ja toimijoita toteuttamaan projektejaan.
Kulttuuriyhdistys Lila on saanut 10 000 euroa projek-

tiin nimeltä Jakomäen Taidekuuri. Malmin Työväen Näyt-
tämön kannatusyhdistys on saanut 1500 euroa näytel-
määnsä Valmennettava varas.
Pukinmäki-Seura haki avustusta yhteislaulutilaisuuk-

siin, mutta seura jäi ilman tukea.
PP

Taidekuurille suurin potti

FAKTAA
ILMANSAASTEISTA

• Eniten terveyshaittoja
aiheuttaa typpidioksidi.
Se supistaa korkeina
pitoisuuksina
keuhkoputkia ja lisää
hengityselinoireita
erityisesti lapsilla
ja astmaatikoilla.
Hengitysilmaan
typenoksidit tulevat
erityisesti raskaan
liikenteen päästöistä.

• Pienhiukkasia syntyy
pääasiassa liikenteen
ja puunpolton
päästöistä.
Lisäksi sitä tulee
pääkaupunkiseudulle
maan rajojen
ulkopuolelta.
Pienhiukkaset ovat
erityisen haitallisia
terveydelle, sillä
ne pääsevät
tunkeutumaan
keuhkojen ääreisosiin
saakka.

• Hengitettävät
hiukkaset ovat
suurimmaksi osaksi
liikenteen nostattamaa
katupölyä. Sen haitat
ilmenevät etenkin
keväisin.

• EU:n PAH-yhdisteille
eli polyaromaattisille
hiilivedyille asettama
tavoitearvo
ylittyy monilla
pääkaupunkiseudun
pientaloalueilla, joilla
poltetaan paljon puuta.
PAH-yhdisteitä syntyy
epätäydellisessä
palamisessa. Monet
PAH-yhdisteet lisäävät
syöpäriskiä.

• Rikkidioksidia
tulee pääasiassa
energiantuotannosta
ja laivojen päästöistä.
Rikkioksidipitoisuudet
ovat
pääkaupunkiseudulla
alhaisia.

lähde HSY

P
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Kiinteistölautakunnan
vastauksessa todetaan, että
Malmin lentokentän säilyt-
tämiseen aloitteessa esitetyl-
lä tavalla ei ole perusteita.

Keskustan Sole Molander

teki vastaehdotuksen, jonka
mukaan lautakunta olisi an-
tanut kaupunginhallituksel-
le seuraavan lausunnon:

”Noin 13 200 helsinki-
läistä on jättänyt kuntalais-

aloitteen Malmin lentoase-
man säilyttämisestä ilmailu-
käytössä. Aloitteen mukana
on toimitettu suuri määrä
faktatietoa. Lukumäärä ylit-
tää selvästi kuntalaisaloit-

teen tekemiseen vaadittavan
vähimmäismäärän 2,5 pro-
senttia kunnan äänioikeu-
tetuista asukkaista. Helsin-
kiläiset haluavat säilyttää
arvokkaan lentoasemansa

kaatamassa
lentokentän säilyttämistä
Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kielteisen lausunnon kuntalaisaloitteesta
Malmin lentoaseman säilyttämiseksi ilmailukäytössä. Kentän säilyttämistä puoltavaa
vastaehdotusta vastustivat muun muassa demareiden Tapulikaupungissa asuva Antti Hytti ja
Kokoomuksen suutarilalainen Timo Tossavainen.

Antti Hytti ja Timo Tossavainen

Vuonna 2015 kirkossa kirk-
koon liittyneidenmäärä kas-
voi enemmän kuin vuosikym-
meniin ja eronneidenmäärä
väheni muutaman vuoden
toisenlaisten näkymien jäl-
keen.
–Näin näyttää olevan Mal-

millakin. Vuosien 2014 ja
2013 eroamistenmäärä
kääntyi laskuun ja liittyneiden
määrä puolestaan selvään
nousuun, kertoo seurakun-
nan tiedottaja Tuila Huomo.
Vuoden 2015 lopussa liit-

tyjiä oli Malmilla 358 ja eron-
neita 799.

–Eronneidenmäärä on
suuri yleensä joulukuussa,
mutta uskoisin määrän jää-
vän yhdeksäänsataan.
Vuonna 2014Malmilla kir-

kosta erosi 1220 ihmistä ja
sitä edellisenä vuonna 965.
Kirkkoon liittyi vuoden 2014
aikana 315 ihmistä ja 2013
liittyneitä oli 321.
Malmin seurakunnassa oli

jäseniä vuoden 2015 lopussa
54 961. Vuoden 2014 lopussa
jäseniä oli 55 815. Kirkkoon
kuului alueen asukkaista 57,1
prosenttia.

Teija Loponen

ja kehittää sitä ilmailukäy-
tössä. TNS Gallupin teke-
män mielipidetutkimuksen
(8/2014) mukaan 67 pro-
senttia äänestäjistä haluaa
säilyttää lentoaseman. Mal-
min lentoaseman merkitys
Suomen ilmailuteollisuu-
delle on erittäin suuri. Lä-
hes kaikki suomalaiset am-
mattilentäjät saavat koulu-
tustaan Malmilla. Suomen
yleisilmailun operaatioista
yli 44% tapahtuu Malmil-
la. Museoviraston mukaan
Malmin lentoasema on val-
takunnallisesti merkittävä
rakennettu kulttuuriympä-
ristö.

Lentoasemalle on myös
lukuisia kansainvälisiä ni-
meämisiä. Kentällä toimii

kolmisenkymmentä yritys-
tä ja parikymmentä yhdis-
tystä. Lentokenttäalue on
osoittautunut arvokkaaksi
luontoympäristöksi. Kiin-
teistölautakunta toteaa
edellä olevaan viitaten, et-
tä Malmin lentokentän säi-
lyttämiseen aloitteessa esite-
tyllä tavalla ilmailukäytössä
on perusteita.”

Sole Molanderin vastaeh-
dotus hylättiin äänestykses-
sä äänin 6–3, vastaan Aalto-
nen, Hamid, Hytti, Perälä,
Pulkkinen, Tossavainen ja
puolesta Molander, Hako-
la, Sademies.

Teija Loponen

Kirkkoon liittyjiä ennätysmäärä

Malmin seurakunnasta erosi viime vuonna vähemmän
väkeä kuin edellisvuosina.

TEIJA LOPONEN

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV
Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, p. 050 361 5099, www.remax-extrakodit.fi extrakodit@remax.fi, ma, ke–pe 10–18, ti 14–18, la 10–14

Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848
Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

Hanna Valtonen
040 844 8991

Petri Hietala
LKV, LVV

040 051 9920

Juha Taponen
LKV, KiAT

0400 537 500
Seppo
Väisänen

040 042 6233

KOKONAINEN KERROSTALO TAI UNELMIEN KOTI

Helsinki

Sipoo

Ville Vertainen
040 1494 300

Reetta
Kukkonen

040 770 7807

Jasmine
Mansour

044 259 3425

Maija Hurmalainen
LKV

040 852 4395

Berit
Lönnqvist

040 961 1233

Vantaa

Malmi, RT 79 m2

3h+k+s. Valoisa, selkeäpohjainen koti, jossa
aurinkoinen terassipiha. Hyvä pohjaratkaisu,
reilusti säilytystilaa. Mh. 221.926,03 €, vh.
249.000 €. Huhtatie 6. Tied. Jasmine
Mansour p. 044 259 3425 9696446

Maunula, KT 55,4 m2

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 2h+k+vh. Loistava
kohde remonttitaitoiselle! Hyväpohjainen kaksio,
valoisat huoneet pihan puolella. Velaton lähtöhinta
129.000 €. Rajametsäntie 34. Tied. Seppo
Väisänen p. 0400 426 233 9724059

– ota yhteyttä, meiltä löytyy kaikki
Kysy myös hiihtokeskuskohteitamme!

Box, OKT 202/327m²
TARJOUSKAUPPAKOHDE! 5-6h+k+s+kh-
h+kph/wc+wc+3*vh. Upea v. 1990
valmistunut tiiliverhoiltu omakotitalo joka
kattavasti saneerattu v. 2004 laadukkain
materiaalein. Omalla 5690 m² tontilla erillinen
tiiliverhoiltu, lämmin 108 m² autotalliraken-
nus, 2 sisäänkäyntiä ja erillisellä
sisäänkäynnillä päädyssä tstotila
2h+kt+pesutila/wc 34 m² ja päällä n.70 m²
varastotilaa. Peitettävä, lämmitettävä valaistu
10mx5m ulkouima-allas näyttävällä patiolla ja
suihkulla, pihalla savusauna ja leikkimökki.
Sähkölämmitys, koneellinen ilmanvaihto+
LTO, takka, kunnallistekniikka ja oma kaivo.
Velaton lähtöhinta 395.000 €. Pohjoinen
Boxintie 35. Tied. Maija Hurmalainen p.
040 852 4395 9505245

Hiekkaharju, KT 42 m2

2h+kt. Viihtyisä ja rauhallinen kulma-asunto.
Liiketunnistimilla toimivaa valaistusta ja
vaatehuone. Ranskalainen parveke. Mh.
162.000 €. Tarhurintie 18. Tiedustelut
Jasmine Mansour p. 044 2593425 9729016

Havukoski, KT 91 m2

4h+k+kh+las.p. Tilava hissitalon 4 krs
perheasunto. Siisti, vaikka pienellä
pintaremontilla saat päivitettyä kodin
modernimmaksi. Mh. 147.000 €. Evästie 8.
Tied.Harri Sallankivi p. 0400 630 848 9467562

Tammisto, OKT 129 m2

5h+k+s. Talossa tehty peruskorjausta 2004, edull-
iset asumiskustannukset. Sopii erinomaisesti lap-
siperheelle, aidattu tontti 1103 m2. Mh. 343.000
€. Tammimäentie 10. Tied. Berit Lönnqvist p. 040
9611 233 9655193

Käpylä KT 32 m2

1h+kk, Todella siisti ja hyvin pidetty valoisa
kerrostalo yksiö. Tässä viehättävä koti sinulle, joka
et kaipaa remontointia. 2 asuinkerroksen muut-
tovalmis huoneisto. Vaaleat maalatut seinät, siisti
laminaatti lattia. Kylpyhuone tilava, jossa paikka
pesukoneelle ja lisäksi rättipatteri. Mh. 155.000
€. Osuuskunnantie 31. Tied. Petri Hietala p. 0400
519 920 9427204

Kontula, KT 47 m2

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 2h+k. Tehoneliöinen
kaksio, sopii liikuntarajoitteiselle. Vuokrattu, tuotto
yli 6%! 1. krs, ei maan tasalla. Velaton lähtöhinta
108.000 €. Kontulankaari 3. Tied. Seppo Väisänen
p. 0400 426 233 9717698

Myynnissä koko yhtiön osakekanta,
ostaa voit myös vain haluamasi
huoneiston! Rv. 1980, omalla 5941m2

tontilla. Pienet asumiskustannukset,
hoitovastike vain 3,20 €/m2. Taloyhtiössä
tehty laajamittainen saneeraus
2014-2015, mm. ulko-ovet, ikkunat,
parvekeovet, ulkoseinien lisäeristys sekä
uudet julkisivut ja saneeratut ja lasitetut
parvekkeet. Lisäinformaatiota antaa Juha
Taponen p. 0400 537 500

Hinta- ja huoneistoesimerkkejä:
1h+kk 36m2 56.049,68 € 65.000 €
2h+kk 50m2 61.569 € 74.000 €
3h+k 72,5m2 70,975,05 € 89.000 €

Karpalokuja 2.

9892089, 9976396, 9839708

Herttoniemenranta, RT 112 m2

3-4h+k+s+p+terassi. Upea hyväkuntoinen
koti. Selkeä skandinaavinen, vaalea tyyli ja
toimiva pohjaratkaisu. Mh. 628.000 €.
Amiraali Cronstedtin ranta 3. Tiedustelut
Maija Hurmalainen p. 040 852 4395
9783325

Tapaninvainio KT 76,5 m2

3h+k+s. Avara ja fiksupohjainen kolmio suosit-
ulla Tapaninvainion alueella lähellä palveluita ja
yhteyksiä! Huoneistossa on uusittu makuuhuonei-
den lattiat sekä keittiön kodinkoneita, muuten
asunto on alkuperäiskuntoinen. Erinomainen
mahdollisuus remontoida tästä unelmien kotisi. Mh.
175 833,96 €, vh. 182.000 €. Tyynelänkuja 6. Tied.
Ville Vertainen p. 040 1494 300 9671044

Huoneisto ja hintaesimerkit
52m² 2h+tupak+s+ulkovarasto 244.000€
61,5m² 3h+tupa+s+ulkovarasto 266.000€
61,5m² 3h+tupa+s+ulkovarasto 276.000€

Suovatie 20. Varaa nyt omasi!
Tiedustelut Petri Hietala p. 0400 519920
9911625, 9416694, 9526037, 9776107

Vantaa, Varisto, RT
Asunto Oy Vantaan Suovatie 20 valmistuu
Passiivikivitalojen energiatehokkaat, 1-tasoiset
rivitalohuoneistot. Asunnot valmistuvat
6/2016. Huoneistoissa on pohjaratkaisua
myöten kiinnitetty huomiota toiminnallisuuteen.
Vaaleat pinnat luovat huoneistolle valoisan
ja avaran ilmapiirin. Laadukkaat keittiöt ja
kodinkoneineen tuovat luxusta arjen askareisiin.
Lämmitysmuotona kaukolämpö/vesikiertoinen
lattialämmitys. Koneellinen tulo-ja poistoil-
manvaihto LTO:lla. Valokuitu mahdollistaa
nopean nettiyhteyden. Asunnoissa on omat,
huoneistokohtaiset vesi- ja sähkömittarit, joka
mahdollistavat edulliset asumiskustannukset.
Huoneistolle kuuluu yksi autopaikkaa, tilava
varasto sekä aurinkoinen terassi.

Nurmijärvi, Mäntysalo, RT
2013 valmistuneessa yhtiössä viimeiset 2
asuntoa vapaana. Hyvä pohjaratkaisu ja
laadukkaat materiaalit. Huoneistoissa eri
värimaailmat: toinen on tummasävyisempi ja
toinen puun lämpimiä sävyjä, valitse mieleisesi.
Taloyhtiössä kaukolämpö, vesikiertoinen
lattialämmitys, kaapeli-tv ja valokuitu, 19
huoneiston yhtiö. Rakentaja: Kanta Kaivu Oy.

112m² 4h,k,s, khh, vh Mh. 335.000€

Harjutie 1, huoneistot J & K.
Tiedustelut Petri Hietala p. 0400 519 920

9862557, 9546098

Jyväskylä, Kangaslampi
KERROSTALO
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Pukinmäki

Lähiristikko nro 2/2016
Ristikon oikea

ratkaisu sivulla 4.SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA, ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

UUSIN
LÄHITIETO
LÖYTYYMYÖS

Lehtitelineistä
• Malmin
Citymarketin edestä
• Malmintorin
kauppakeskuksen
2. kerroksesta
Plaza Mocca kahvilasta
• Kirkonkyläntien
S-marketin aulasta
• K-Market
Tapanintorilta
• Siltamäen
K-Market Kavaljeerilta

Tiesitkö?

Kristillinen koulu muut-
ti Pukinmäkeen Jakomäestä
vuonna 2012. Koulua yllä-
pitävä yhdistys vuokrasi
kaupungilta Pieksupolun
kiinteistön, jossa on aiem-
min toiminut Pukinmäen
ala-asteen koulu.

Ennen muuttoa koulua re-
montoitiin, jolloin koulun
kosteusongelmat paljastui-
vat. Sittemmin koulua on
kunnostettu paljon, mutta
osassa tiloista on edelleen si-
säilmaongelmia. Näitä yh-

teensä 528 m²:n suuruisia ti-
loja on voinut käyttää vain
osan päivää, koska suurin
osa tiloissa työskentelevis-
tä saa silmä-, hengitystie- ja
muita vastaavia oireita.

Kyseisissä tiloissa tehdään
tällä hetkellä LVI-korjauk-
sia, jotka valmistuvat arvi-
on mukaan helmikuun lo-
pussa.

Lisäksi koulu on joutunut
sulkemaan kokonaan 60
m²:n kokoisen tietokone-
luokan ja 64 m²:n suuruisen

iltapäiväkerhon. Tietokone-
luokka suljettiin elokuussa
ja iltapäiväkerhon tila pari
kuukautta myöhemmin.

Helsingin kaupungin kiin-
teistövirasto on sorvannut
vuokrasopimusta koskevan
paperin, jossa 528 m²:n tilo-
jen osalta vuokraa alenne-
taan takautuvasti 1.12.2015
lukien siten, että neliövuok-
ra on 8 euroa kuukaudessa
helmikuun loppuun saakka.
Tietokoneluokan ja iltapäi-

väkerhotilojen vuokra kat-
keaa takautuvasti siitä päi-
västä lähtien, jolloin tilat on
suljettu käyttäjiltä.

Vielä tammikuussa 2015
päivitetyssä vuokrasopi-
muksessa koulun 3280 ne-
liömetrin kokoisten tilo-
jen vuokraksi määriteltiin
46 813 euroa per kuukausi.

Kristillisellä koululla
on ollut koulutilojen kanssa
epäonnea aiemminkin.
Jakomäestä kristillisen kou-
lun oli lähdettävä, koska sen
kaupungilta vuokralla
olleista tiloista toinen oli
asetettu uhkasakon voimal-
la käyttökieltoon.

Pirjo Pihlajamaa

Sisäilmaongelmat riivaavat
edelleen kristillistä koulua
Helsingin kristillisen koulun kannatusyhdistys saa kaupungilta
vuokranalennusta, koska viidesosa yhdistyksen vuokraamista
Pieksupolku 5:n tiloista kärsii sisäilmaongelmista. Osa ongelmatiloista
on suljettu kokonaan ja osaa käytetään mahdollisimman vähän.

Kristillisessä koulussa tehdään taas remonttia, jossa kiinteistöön yritetään saada puhdas ilma.

PIRJO PIHLAJAMAA

Jakomäen, Tattariharjun ja Tattarisuon luonnonhoito-
suunnitelmiin liittyvät työt käynnistyvät nyt alkuvuodesta.
Metsiköistä poistetaan huonokuntoisia puita, harvenne-
taan tiheimpiä metsän osia sekä kehitetään taimiryh-
mistä edelleen uusia puusukupolvia.
Osa suunnittelualueista jää kokonaan luonnontilaan.

Lisäksi osa asutuksesta ja kulkureiteistä kauempana si-
jaitsevista metsänosista säilyy luonnontilassa. Luonnon
arvokohteet säilytetään koskemattomina ja osaa hoide-
taan arvokkaiden ominaispiirteiden vaatimalla tavalla.
Metsiin jätetään kaiken ikäisiä puita jamyös eriasteista

lahopuuta. Tiheiköitä ja pensaita säästetään eläinten pii-
lopaikoiksi sekämaisemaamonipuolistamaan.
Luonnonhoidon tavoitteena on pitäämetsikötmahdol-

lisimmanmonimuotoisina ja puustoltaan elinvoimaisina
ulkoilualueina. Reittien varsilla ja pihojen läheisyydessä
kiinnitetään erityistä huomiota asukkaiden ja ulkoilijoi-
den turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.
Harventaminen parantaametsään jäävien puiden elin-

voimaisuutta ja parantaa niiden kerroksellisuutta. Lisäksi
poistetaan vaaraa aiheuttavia puita sekämaisemaa peit-
tävää vesakkoa erityisesti pihojen ja kulkureittien lähis-
töltä.
Hoitotoimista tiedotetaan asukkaille lähitaloihin jaetta-

vin tiedottein sekämaastotauluin.
Teija Loponen

Metsiköitä karsitaan
Jakomäki, Tattariharju, Tattarisuo

P-junaan Pukinmäestä miehen kanssa noussut nai-
nen löi konduktööriä ohimoon, tämän yrittäessä saada
noin 30–40-vuotiasta paria takaisin laiturille kello 22.30
aikaan perjantaina.
Tätä ennen konduktööri oli sanonut viinapulloa piilotel-

leellemiehelle, ettei junassa saa naukkailla. Mies oli käy-
nyt kaatamassa pullosta tilkan laiturille, piilottanut pullon
värikkääseen olkalaukkuunsa ja palannut vaunuun.
Nainen oli alkanut haukkua konduktööriä ja hänen

kollegaansa. Konduktööri pyysi paria lähtemään, mutta
sana ei tehonnut. Konduktööri soitti paikalle apua, jolloin
nainen iski. Konduktööri otti naista kiinni, jolloin nainen
riuhtoi itsensä irti ja pakeni junasta kohti Savelaa. Mies
suuntasi Pukinmäkeen.
Konduktööri sai rytäkässä vasemman nimettömänsä

verille ja päänsäryn. Paikalle hälytetty poliisi etsi karku-
reita tuloksetta.
Poliisi tutkii asiaa pahoinpitelynä ja järjestystä ylläpi-

tävän henkilön vastustamisena. Karanneella naisella oli
hyvin vaaleat, epäsiistit hiukset, miehellä sininen pipo ja
tummatmuut vaatteet.

PP

Konduktööriä iskenyt
blondi karkasi junasta

Pukinmäki
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 21.–24.1.2016 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
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Voimassa to-la
Tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi/Ruotsi,
fileoituna 6,95 kg

Voimassa to-la
Tuore
SILAKKAFILEE
säävaraus

Voimassa to-la
Tuore Oulujärven
KUHA
kokonainen, säävaraus

JÄÄSALAATTI 100 g
10,00/kg, yks. 1,59 ps (15,90/kg)

APPELSIINISÄKKI 5 kg
0,60/kg, Espanja

HK
PORSAAN KASSLER n. 2,3 kg
Suomi

Creme Bonjour
TUOREJUUSTOT 200 g
5,00/kg

Kariniemen kananpojan marinoitu
REISIKOIPI n. 1,2 kg

Kulta Katriina jauhetut
KAHVIT 450-500 g
5,00-5,56/kg

HK
NAUDAN JAUHELIHA 17% 1 kg
5,99/kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia
ja yks. 2,89 pkt (5,78-6,42/kg)

-13%

595
kg 599

rs, raj.
2 rs /tal.

595
kg 1395

kg

299
ps, raj.
1 ps /tal.

499
kg 149kg

2.- 1.-kpl, raj.2 kpl /tal. 10.-
2
ps

4
pkt
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ARJEN SÄÄSTÖJÄ



8 Uutiset

ONNITTELUT

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

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
&&&*8>296$:6$9>5</35$$/7*-)%/2%6
Seurakunta facebookissa:
&&&*=/#>.""3*#"%)%/2%6$9>5</35$7/

Lapsille ja perheille Armon ja hyvyyden maailmassa
ei pelata nollasummapeliä, vaan

Jumalan armo kuuluu kaikille.
Armo kutsuu kaikkia osallisiksi

rakkaudesta ja hyväksyy
sellaisena kuin on.

PERHEKERHO
on avointa toimintaa lapsiperheille.
Kerhossa on lyhyt hartaushetki, askartelua
tai muuta puuhaa. Tarjolla aamupala, josta
pieni maksu. Lapset saavat leikkiä toisten-
sa kanssa. Vanhemmilla on mahdollisuus
seurustella keskenään.
Perhekerhot keväällä alkaen 1.2.
Jakomäen kirkolla to 9.30–11
Pihlajiston seurakuntakodilla ti 9.30–11
Puistolan kirkolla ke 9.30–11
Pukinmäen seurakuntakodilla pe 9.30–11
Tapanilan kirkolla ti 9.30–11
Tapulin seurakuntakodilla to 9.30–11
Viikin kirkolla ke 9.30–11
Viikinmäki Harjannetie 44 ke 9.30–11

PYHÄKOULU
Pyhäkoulu on lasten oma jumalan-
palvelus, jossa raamatunkertomuk-
set tulevat tutuiksi. Siellä keskus-
tellaan, lauletaan ja askarrellaan.
Kestää puolesta tunnista tuntiin.
Pyhäkoulut sunnuntaisin kello 10
Malmin ja Puistolan kirkoilla sekä
Pihlajiston seurakuntakodilla.
Tied. lapsityönohjaaja Marianne
Hapsal p. 09 2340 4583, marianne.
8/!9/2,>42*-

ESIKOISVAUVAKERHO
esikoisvauvan vanhemmille Viikin kirkolla
torstaisin klo 13.30–15 alkaen 1.2. Ker-
hoon voi tulla niinä kertoina, kun sopii.
Kerhossa tutustutaan toisiinsa, pohditaan
vanhemmuutta, lauletaan ja leikitään yh-
dessä lapsen kanssa. Tied. Mervi Öhman
p. 09 2340 4579.

ILTAPERHEKERHO
Jakomäen kirkolla ke 3.2.–16.3. (ei 24.2.)
klo 17–18.30. Omaa ohjelmaa koululaisille,
alle kouluikäisille ja aikuisille. Keittotarjoilu.

PERHEKAHVILAT
Perhekahvilat toimivat muskareiden yhtey-
dessä, mutta niihin ovat kaikki lapsiperheet
tervetulleita.
Malmin kirkolla pe klo 9.30–11.30.
Jakomäen kirkolla ja Siltamäen seurakun-
takodilla to klo 9.30–11.15.

KIRJEPYHÄKOULU
Tarjoa lapsellesi pyhäkouluhetki
kotona. Kirjepyhäkouluun ilmoittau-
tuneet lapset saavat noin kahdek-
san kertaa vuodessa postia, joka
sisältää raamatunkertomuksen,
tehtäviä ja Lasten pyhäkoululehden.
02%* %><46*"8%/$,>42*- 7/6 !* (+
2340 4579.

LASTENHUONE
Maksuton lastenhoito 3–8v lapsille
Malmilla, Pekanraitti 16 keskiviikkoi-
sin klo 16.30–18.30 alkaen 27.1. Tar-
jolla pieni välipala klo 17.30. Lapset
on vakuutettu. Mukaan mahtuu ker-
rallaan 10–12 lasta. Varmista paikka
tekstiviestillä tai soita lastenohjaajalle
Minna-Liisa Palander-Hiltunen p. 041
528 6975 ma–pe klo 10–16.

OLOHUONE JA ILTARUOKA
PERHEILLE
Kahvila Olohuone Tapulin seurakuntakodilla
ma klo 11–13. Kahvia ja kahvileipää edulli-
sesti. Juttuseuraa, vierailijoita, laulutuokioita,
leikkinurkkaus. Puurotarjoilu kerran kuussa
klo 11.15. (seur. 1.2.). Leivänjako klo 11.
Viikin iltaruoka Viikin kirkolla ke klo 17–19.
Vapaaehtoisten valmistama kasvisruoka
kaikenkokoisille viikkiläisille ja perheille.
;%/3597/$$5986$7/ 1 >) 8>$362'*

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.

Nordea siis sulki käteiskontto-
rinsa Malmilla, vaikka asiakkaita
oli usein ruuhkaksi asti. Ikäihmi-
siä, keski-ikäisiä ja nuoriakin.
Nähtävästi Nordea haluaa päästä
asiakkaista, jotka nostavat rahaa
omalta tililtään, tallettavat tilil-
leen, tai maksavat laskuja.

Korkoa asiakkaiden rahoille
Nordea ei maksa, mutta kylläkin
perii maksun sekä laskun maksa-
misesta käteisellä, että tilisiirrois-
ta.

Nordea neuvoo käyttämään Itä-
keskuksen ja Hakaniemen kont-
toreita. Molemmat ovat ruuhkai-

sia ja matkat niihin vievät aikaa ja
maksavatkin, ellei matkustajalla
ole näyttölippua.

Kansallis-Osake-Pankki, joka
oli osa nykyistä Nordeaa, aloit-
ti Malmilla 20-luvulla. Nykyinen
Nordea ei välitä palvella koillishel-
sinkiläisiä alueen keskuksessa pe-
rinteelliseen tapaan.

Onneksi Malmilla on muita
pankkeja valmiina palvelemaan.
Tekiköhän Nordea viisaasti suo-
rastaan työntäessään asiakkaita
muihin pankkeihin?

Aarne Laurila
Nordean pitkäaikainen asiakas

Tekikö Nordea viisaasti?

Nimimerkki PP Tapaninvainios-
ta kirjoitti Lähitieto-lehdessä
13.01.2016 kun rotta ilmestyi lin-
tulaudalle.

Rotta on kuulunut tänne maail-
maan aina! Ihan kuin olisi ihme jos
rotta ilmestyy lintulaudalle. Sekin
tulee lintulaudalle vain siksi, kun
sillä on nälkä! Sinullakin on var-
maan joskus nälkä ja olisi muka-
va syödä, vai mitä? Ei rotta hyök-
kää päällesi tai syö sinua. On tör-
keää laittaa hirveitä tuskaa tuotta-
via loukkuja!

On muitakin tapoja estää rottien
tulo lintulaudalle. Et paljoa ajatte-
le tai välitä eläimen tuskasta. Rotal-
la on aivan sama oikeus elää tääl-
lä kuin ihmiselläkin. Jos itse astui-
sit samanlaiseen loukkuun, niin ta-
juaisit mistä tuskasta on kyse!

Tia

Rotasta
lintulaudalla

Hyvä muistutus
Kerrassaan mainio kirjoitus

”Onko Helsingissä rakennusmaa-
ta vain lentokentän alla?” Koillis-
Helsingin Lähitiedossa 5.1.2016
lukijoiden postia –palstalla.

Siinä on tiivistettynä asiat niin
kuin ne ovat Malmin lentokentän
ja ympäröivän luonnon säilyttä-
misen kannalta.

Vinkkinä nimimerkille Järjen-
käyttö edelleen sallittu. Tämä oli-
si hyvä teksti muistutukseksi kau-
punkisuunnittelulautakunnalle
liittyen Helsingin uuteen yleiskaa-
vaan.

Lukija

Nuori äiti ei ollut ennen
käyttänyt lähilinjaa, mutta
pyrypäivänä ei voinut luot-
taa juniin ja hän oli sopinut
kymmeneksi ajan olla 2,5
vuotiaan Xareni-tyttären
kanssa Malmilla tutustu-
massa päiväkotiin. Xareni
alkaisi käydä sitä loppuvii-
kosta, sillä äidin oli aika jat-
kaa opintojaan.

Tiina Randen oli tarkis-
tanut netistä ajoajat, ja saa-
nut selville, ettei bussille ole
Fallkullassa varsinaista py-
säkkiä, vaan se pysähtyy
tien varteen.

Kello kävi, eikä pikku-
bussia näkynyt. Äiti päät-
ti kysyä kadun varteen sei-
somaan jääneeltä mieheltä,

tietääkö hän bussin pysäh-
tymispaikkaa.

–Hän ei tiennyt tarkem-
min, mutta hän kysyi, että
mihin menemme. Kerroin
että Malmille, äiti Randen
kertoo.

Mies tuumi menevänsä
kantakaupunkiin lääkäriin,
ja että äiti ja tytär voisivat
aivan hyvin hypätä samaan
kyytiin. Äiti vastasi, etteivät
rahat riitä taksiin, jolloin
mies sanoi, ettei hän halua
maksua.

–Hän tarjosi kyytiä ihan
hyvyyttään, kun huomasi,
että olimme aika jumissa sii-
nä kinoksien keskellä!

Sattui vielä niin, että pai-
kalle kaarsi tilataksi, joten

Xareni rattaineen saatiin
kyytiin sellaisenaan. Äiti ja
pikkutyttö pääsivät nope-
asti Malminkaarelle aseman
bussipysäkille.

– Ehdimme päiväkotiin
ja tämä tarjottu apu sääs-
ti minulta hermoja ja aikaa.
Olen miehelle kovin kiitol-
linen. Hän kertoi asuvansa
naapuritalossa, mutta em-
me ole ennen tavanneet, en-
kä tiedä sen enempää kuka
hän on.

Miehen avuliaisuus te-
ki niin kiitolliseksi, että se
innosti Tiina Randeniakin
vastaavaan. Hän päätti pis-
tää hyvän kiertämään.

–Omasta kokemuksesta-
ni inspiroituneena ja kiitol-
lisena tein tänään sattuman-
varaisen kiva teon jollekin
tuntemattomalle, äiti kertoo
paljastamatta tekoaan.

Nyt hän toivoo, että ketju
jatkuu.

Pirjo Pihlajamaa

Tuntematon tarjosi taksikyydin
lumimyräkässä
Tasankotiellä asuva Tiina Randen puski
auraamattomalla jalkakäytävällä lastenrattaita läpi
nietosten aamun lumimyräkässä puoli kymmenen
aikaan viime viikon tiistaina. Hän yritti arvailla
kuumeisesti, että missä kohtaa Malmille menevä
palvelulinja pysähtyisi.

Tiina Randen kuvasi itsensä ja Xarenin toisena talviaamuna Tasankotiellä, jossa
vaunujen kanssa lumessa kahlaavan äidin tuskan hiki vaihtui onnen kyyneliin.

Äiti ja pikkutyttö saivat yllätysapua:

TIINA RANDEN

Elli täyttää viisi vuotta 25.1.
Kukka pieni kuiskaa näin,
kasva aina valoon päin.
Onnittelut juhlapäivänä!
Mummu ja Tuta.
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Malminkaari 15
Malmin Nova, katutaso

Puh (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh (09) 875 1868

Silmälasi-
KEHYKSET

-80%

KAIKKI
ALENN

ETTU!

jopa

BioTwin 360ml

PIILOLASI-
NESTE

KOTIMA
INEN!

39€

Laatu-
AURINKOLASIT

Moniteho-
PIILOLASIT

Bio Drop 10ml

SILMÄN
KOSTUTUSTIPAT

Silmälasien
PUHDISTUSTARVIKKEET

(50,70)

3 pulloa

KAIKKI
ALENN

ETTU!

30-
80%

30 PÄIV
ÄN!

+ käyttöopastus
kaupan päälle

30€

KOTIMA
INEN U

UTUUS!

Sopii myös
herkkäsilmäisille!

20€
2 pulloa

(25,80)

tarjoa
mme

edulli
semma

n!

Osta 3
Maksa 2

LAATUALE

Tarjoukset voimassa 30.1. saakka tai niin kauan kuin ale-tavaraa riittää.

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten Divari: ke 20.1. klo 18.30
Erä Akatemia – Loviisa (liput 7/4 €)

Naisten liigaa: ke 27.1. klo 18.30
Erä III – TPS (liput 8/4 €)

Lisätietoja: eraliiga.fi ja tapanilanera.fi

Miesten liigaa: ke 27.1. klo 18.30
Erä – SPV (liput 14/9 €)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

Perhelippu (1–2 aikuista ja 1–3 lasta) 30 €

Leikkimielinen suunnistustapahtuma järjestetään lau-
antaina 30.1. jo 12. kerran. Rasteja on järjestämässä peräti
26 alueen toimijaa ja heidät löytää 12 rastipaikasta.
Tänä vuonna suunnistuskartalla on uusia ja mielenkiin-

toisia rasteja; Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on
Stadin ammattiopistolla ja siellä asukkaat saavat esittää
ideoitaan ja toiveitaan Ala-Malmin ja Longinojan alueiden
kehittämiseksi suoraan suunnittelijoille. Malmin uimahal-
lilla on leikkimielisiä kisoja ja liikunnallisia palkintoja. Ter-
veydenhuollon palveluista kiinnostuneille on Malmin sai-
raalalla ylilääkärien luentoja päivystystoiminnasta ja sai-
raalasta kotiutumisesta sekä runsaasti tietoa terveyspal-
veluista.
Lasten kanssa kannattaa suunnistaa kirjastoon lions

club Malmittarien satuhetkiin ja onnenpyörää pyörittä-
mään, heille voi myös jättää vanhat silmälasit kehitysmai-
hin toimitettavaksi. Myös Pohjois-Helsingin leijonat esit-
täytyvät Malmitalolla, samoin Malmin Työväen Näyttämö,
jolla on avoimet harjoitukset suuressa salissa.

Asukastalo Malmin toimintakeskuksella voi tutus-
tua Sinivuoren Soihtujen avulla partiotoimintaan, askar-
rella paperiruusuja Korret Kekoon ry:n kanssa ja perehtyä
SPR:n toimintaan. Kädentaitajille ja kulttuurin ystäville iloa
löytyy Malmin kirkolta, jossa seurakunnan ohjelman li-
säksi MalminMartat esittelevät virkkausmalleja ja korujen
valmistamista. Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden
kannattaa suunnata ainakin Syystien palvelukeskukseen,
Vertsin Kulttuurit kohtaavat -kahvilaan sekä asukastalolle.
Reittisuunnittelussa kannattaa tutkia, mistä löytyvät her-

nekeitto- ja vohvelitarjoilut. Rastikortteja karttoineen löy-
tyy kaikilta rasteilta. Etukäteen niitä voi noutaa Malmita-
lolta kirjastosta tai Asukastalo Malmin toimintakeskuk-
sesta (Kirkonkyläntie 2). Viisi rastileimaa hankkineiden ja
rastikorttinsa palauttaneiden kesken arvotaan huippupal-
kinnot asukastalolla samana päivänä klo 15.

Teija Loponen

Malmin rasteilta uusi harrastus?

Tapaa lääkäreitä ja opi
korujen valmistusta
Malmin rastit –tapahtuma antaa tänä
vuonna mahdollisuuden tutustua todella
monentyyppiseen toimintaan ja erilaisiin
toimijoihin Malmilla. Rastien kautta voi
vaikka löytyä uusi mieleinen harrastus.

Malmin seurakunnan kirkkoherran vaalin hakuaika on
käynnissä. Hakemusten on oltava perillä Helsingin hiippa-
kunnan tuomiokapitulissa viimeistään maanantaina 1. hel-
mikuuta kello 15.
Vaalin toimittaa Malmin seurakuntaneuvosto näillä näky-

min 5. huhtikuuta. Pitkäaikainen kirkkoherra Pertti Simola
jää eläkkeelle 1. lokakuuta.
Hakijoiden täytyy varautua haastatteluihin jo 3. ja 8. hel-

mikuuta. Tuomiokapituli toteaa hakijoiden kelpoisuuden
ja antaa heistä lausunnon. Srk-neuvosto voi haastattelujen
ohessa käyttää apunaan soveltuvuusarvioita ja muita halu-
amiaan rekrytointikeinoja.
Malmin seurakunta on Suomen toiseksi suurin ja jakau-

tuu kahdeksaan seurakuntapiiriin. Seurakunnan alueella
asuvista 58 prosenttia eli 55 000 kuuluu evankelisluterilai-
seen kirkkoon. Työntekijöitä on noin 100 ja vuosibudjetti 7
miljoonaa euroa. Tavoitteena on sen supistaminen miljoo-
nalla lähivuosina.

Timo Huotinen

1.2.

LUE MYÖS NETISSÄ WWW.LAHITIETO.FI

www.uyk.fi
HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU OY
Lucina Hagmanin kuja 4, 00710 Helsinki

AVOIMET OVET

TERVETULOA!

Avoimet ovet lukioon pyrkiville
to 21.1.2016 klo 14–16.

Lukion esittelytilaisuus huoltajille
klo 18.30 koulun auditoriossa.
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Erä ME on miesten eri-
koisjoukkue, jonka runko
on muotoutunut 1998 läh-
tien Tapanilassa. Malmin
Urheilijoiden ydinporukan
historia yltää 80-luvun
puoliväliin Helsingin yli-
opiston urheiluseuraan.

Ottelu alkoi tasaisena,
mutta yllättäen Malmi ny-
käisi 4–8 johdon. Erän ai-
kalisä auttoi ja kohta viiden
syötön putkella tilanne oli
jo kääntynyt Erälle 13–11.
Vuorovedoin edettiin erän
loppupuolelle asti, Tomi
Nordmanin ja Masa Salmi-
sen nopeat paterihyökkä-
ykset purivat. Ratkaisuksi
muodostui superpitkä pe-
lipallo 20 pisteen tienoil-
la. Joukkueet puolustivat ja
hyökkäsivt tarmolla, mutta
lopulta Erä ratkaisi hengäs-
tyttävän pisteen ja eteni 25–
22 erävoittoon.

Toisessa erässä Malmi rä-
väytti heti alkuun huiman
9–0 johdon Matti Röngän
vaikeilla aloitussyötöillä ja
hyvällä puolustuksella. Ta-
vallinen peli olisi jo ollut
selvä, mutta paikallispe-
lit ovat erilaisia. Erän Riku
Hemmilän kova iskulyönti
käänsi pelin suunnan, Timo
Hietaranta ratkoi korkeilla
keskilyönneillä ja kohta ti-
lanne oli jo 12–11. Vaihte-

leva erä eteni jatkopalloille.
Lopulta Mikko Kantanen
torjui Malmin Jarmo Sky-
tän nopean keskihyökkäys-
yrityksen ja toi voiton Eräl-
le numeroin 27–25.

Kolmanteen erään
mosalaiset lähtivät ratkai-
semaan ottelun, mutta se ei
onnistunutkaan. Malmin
Matti Rönkä piti jälleen
syötöillään Erän tiukilla ja
virheiden avustamana Mal-
mi pääsi jopa 10–3 joh-
toon. Erällä oli vaikeuksia
käynnistää peliä lainkaan ja
virheiden määrä ylitti kaik-
ki rajat. Malmin vahvat
iskijät Marko Priimägi,
Ngo Tuan Khanh ja Harri
Humaljoki nakuttivat pis-
teitä ja onnekkailla rajapal-
loillakin Malmi vei erää
miten tahtoi. Lopussa Erä
ME kyllä piristyi mutta
Malmin erävoitto varmistui
Erän verkkosyötöllä 17–25.

Neljänteen erään Erä läh-
ti uudella kokoonpanol-
la, kun Timot jäivät vaih-
toon. Kestävyys ja pelivar-
muus alkoivat purra. Masa
Salminen pyöritti passarina
peliä suvereenisti, ja Mal-
min peli-ilo alkoi hiipua jo
erän alkuvaiheessa. Mal-
min Mika Tiitto onnistui
vielä muutamissa ovelis-

sa viistolyönneissään, mut-
ta piste-ero kasvoi pian ta-
voittamattomaksi. Erän lo-
pussa Matti Rönkä sai vielä
pahoilla syötöillään kirittyä
hieman, mutta lopulta nuo-
ri Tommy Mikkonen rat-
kaisi erän hienolla hämäys-
lyönnillään 25–19 ja koko
ottelun näin erin 3–1. Otte-
lun voi katsoa videolla os-
oitteesta https://bitly.fi/era-
malmi

Erä ME tuli alkulohkossa
toiseksi ja Malmi jäi neljän-
neksi. Molemmat jatkavat
tammikuun lopulla nelos-
sarjan noususarjassa ja vie-
läpä samassa lohkossa,
joten paikallismatsit jatku-
vat.

Tapanilan Erä on Helsin-
gin suurin aikuisten lento-
palloseura. Erän joukku-
eissa on noin 200 pelaajaa
useissa kilpajoukkueissa ja
kuntolentopallossa. Erän
miesten ja naisten ykkös-
joukkueet pelaavat 2-sar-
jaa. Myös Helsingin suu-
rin lentopallon junioriseura
PuMa-volley toimii koilli-
sessa, ja sen tärkein kohde-
ryhmä ovat 6–18-vuotiaat
lentopalloilijat.

TH

Koillisen lentopallovaltikka vakaasti Tapanilassa

Malmin Urheilijat
taipui taistelussa
Sunnuntaina 10.1. pelattiin miesten 4-sarjan 2-lohkon viimeinen ottelu
Koillis-Helsingissä. Vastakkain asettuivat kotijoukkue Tapanilan Erä
ME ja Ylä-Malmin yläasteelle vieraaksi saapunut Malmin Urheilijat.
Panoksena ottelussa oli alkulohkon 2. sija.

Mikko Kantanen ja Tommy Mikkonen torjuvat Harri Humaljoen lyönnin. Matti Sal-
minen (2) ja Riku Hemmilä varmistavat. Malmi Jarmo Skyttä (keskellä) ja Mika
Tiitto (vas) jännittävät tilannetta.

Loppiaisen jälkeen Erä
oli Jyväskylän ”hirviteatte-
rissa” Happeen naisten vie-
raana. Tuomisina oli tasape-
lipinna ottelusta, joka päät-
tyi jatkoajankin jälkeen 4–4.
Etenkin ottelun alku oli koti-
joukkueen. Toisessa erässä
Happee johti jo 3–1, kunNea
Suominen kavensi luvuiksi
3–2. Kolmannessa erässä
Erän Jessica Laidler iski
illan toisen osumansa, ja peli
oli 3–3. Tämän jälkeen ”hir-
vittäret” karkasivat vielä 4–3
johtoon. Ajassa 57.12 Erän

Milja-Maria Saarikoski ta-
soitti loppulukemiksi 4–4.
Riemu jatkui viime keski-

viikkona, kun Erä nujersi Mo-
sahallissa ”etukäteen parem-
maksi tiedetyn”porvoolaisen
PSS:an. Siihen tarvittiin jatko-
aika, jolloin Aino Tuokkola
ja Jessica Laidler värkkäsivät
pelin lopettaneen 5–4 voitto-
maalin.
Hieno voitto oli koko jouk-

kueen ansiota. Loppua koh-
den jokainen erätär laittoi it-
sensä likoon taistelleen ja
porvoolaisten maalintekoyri-

tysten eteen heittäytyen.
–Meillä ei tänään ollut niin-

kään vahvoja yksilöitä vaan
joukkue, paketoi Erän val-
mentaja Janne Nissinen
tuottoisan iltapuhteen Erän
kotisivulla.
Eilen tiistaina Erän naiset

vierailivat Pyhtäällä Cracker-
sin vieraana. Mosahallissa
kajahtaa ensi keskiviikkona
27.1. kello 18.30, kun vastus-
tajana on tuolloin 18 pinnan
”turkkulainen”TPS.

Heimo Laaksonen

Erän naisille namusia pinnoja

Tammikuu on tuonut odotettua toivoa Tapanilan Erän naisille
salibandyliigassa. Kahdesta viime pellstä karttui namuisasti
tasapeli- ja voittopinnat.

vauserä oli
mosalaisten. Vii-
den minuutin jäl-
keen Mikko Jol-

malla oli ilo avata maali-
osasto Tom Strömstenin
syötöstä. Erän lopulla Lauri
Kapanen tyylitteli rangais-
tuslaukauksella Erän johto-
lukemiksi 2–0.

Toisessa erässä Kapanen
täräytti jo 3–0 johdon. Kii-
tos puoustusvirheiden, In-
dians kavensi lukemiksi

2–3. Ei hätää, Tom Ström-
sten ehätti vielä tekaise-
maan 2–4 taukoluvut.

Päätöseräkin käynnistyi
juhlavasti, Tuomas Iiskola
lämäsi taululle 2–5 johto-
luvut. Masut valtasi hyvät
olot, Indians ei antautunut,
vaan teki kolme häkkiä,
5–5. Potti kääntyi kuiten-
kin Mosaan, kun Jussi Ko-
sola jatkoi ottelun parhaa-
na palkitun Kapasen syötön
intiaanien rysään. Se oli 5–4

voittomaali!
Erä on nyt 17 pelin jäl-

keen 21 pisteellään sarjas-
sa kuudentena. Huomen-
na torstaina Erä on Noki-
an KrP:n vieraana. Viikon
päästä, 27.1. kello 18.30 on
Vantaan Energia Areenal-
la tunnelmaa. Vastassa on
tuolloin hallitseva Suomen
mestari SPV, jolla on tällä
hetkellä yhtä monta sarja-
pinnaa kuin Erällä.

Heimo Laaksonen

Erä selätti
Indiansin
Otahalli on tupannut olemaan Tapanilan erälle hankala paikka voittaa.
Niin meinasi olla viime perjantainakin isäntäjoukkue Indiansin kiriessä
tasoihin. Mutta Erän kokemuspaketti Kapanen & Kosola tuikkasi
loppuhetkillä 5–4 voittomaalin.

Erä kaatoi lokakuussa kotonaan huomisen vierasvastustajan Nokian 9–4. Kuvassa
Erän Ilkka Koski, 2, koukistelee näyttävästi tekemänsä avausmaalin kunniaksi.

Salibandyliiga miehet

Salibandyliiga naiset

SALIBANDYLIIGA

A



Koillis-Helsingin Lähitieto 20.1.2016 11

ÄLÄ JÄÄ
SOHVAPERUNAKSI!

KEVÄÄN HARRASTUKSET ALKAVAT!

Viime vuonna 80 vuotta täyttänyt
Pallokerho-35 on ainoa nykyään
Helsingissä toimiva jalkapalloseu-
ra, joka on perustettu Viipurissa.
Punamustien hieno historia ja
vireä nykypäivä kulkevat seuran
jokapäiväisessä toiminnassa
luontevasti käsi kädessä.

PK-35:n jäsenmäärä on tällä
hetkellä noin 700. Sen jatkuva
kasvattaminen etenkin nuorimmissa
ikäluokissa kuuluu vuodesta toiseen
seuran päätavoitteisiin, joten kaikki-
in tyttö- ja poikaikäluokkiin otetaan
mielellään vastaan uusia pelaajia.
PK-35 valittiin hiljattain Helsingin
piirin vuoden 2015 nuorisotoimint-
aseuraksi.

– Pyrimme pelaajamäärän
kasvun lisäksi koko ajan
kehittämään jo nyt erinomaisia olos-
uhteitamme sekä lisäämään yleistä
tunnettavuuttamme. Haluamme olla
vahva nuorisoseura, joka tarjoaa
mahdollisuuden sekä kilpailulliseen
futikseen että harrastetoimintaan,
punamustien toiminnanjohtaja Toni
Leonoff linjaa.
PK-35:n seuraavan aloittavan
ikäluokan toiminta käynnistyy
toukokuussa. Seurassa jo perin-

teiseksi muodostunut Minifutis on
tänä vuonna suunnattu 2011 ja
2012 syntyneille tytöille ja pojille.
Toiminnan avaustilaisuus järjest-
etään Pihlajamäen Aava Areenalla
keskiviikkona 4. toukokuuta.

Minifutikseen ovat tervetulleita
kaikki em. vuosina syntyneet liikun-
nasta ja jalkapallosta innostuneet
lapset. Harjoittelu jatkuu avaustilai-
suuden jälkeen kahdesti viikossa
hyvissä olosuhteissa tekonurmella.
Ikäluokista muodostetaan syksyllä
ensi kaudeksi PK-35:n nuorimmat
varsinaiset joukkueet.

– Odotan toiminnalle taas hyvää
starttia ja mukaan mahdollisim-
man suurta määrää lähialueiden
innokkaita lapsia. Viime vuoden
Minifutikseen osallistui noin 50
pelaajaa. 2010-ikäluokan poikajouk-
kueessamme on nyt kolmisenkym-
mentä peluria, joista suurin osa jäi
seuraan juuri Minifutiksen kautta,
PK-35:n nuorisopäällikkö Juuso
Mattila sanoo.

– Minifutis on erinomaista
valmistautumista varsinaiseen
joukkuetoimintaan.
PK-35 järjestää pian Minifutiksen
startin jälkeen kesäleirit 6.–10.6.

pojille sekä 13.–17.6. tytöille ja
pojille. Leireille voivat PK-35:n
pelaajien lisäksi ilmoittautua myös
kaikki seuran ulkopuoliset jalkapal-
losta kiinnostuneet 7–12-vuotiaat
lapset.

– Kesäleirit ovat olleet poik-
keuksetta hauskoja, seuraamme
yhdistäviä ja yhteishenkeämme
vahvistavia tapahtumia, Mattila
jatkaa.

Punamustien aikuisten edustus-
joukkueet toimivat Vantaan puolella.
PK-35 Vantaan naiset voittivat
viime vuonna jo neljännen Suomen
mestaruutensa, kun taas miehet
nousivat kaudeksi 2016 Veik-
kausliigaan jännittävien karsintojen
päätteeksi.

Tervetuloa PK-35:een nauttimaan
liikunnan ja futiksen riemusta!
Minifutiksesta, kesäleireistä,
turnauksista, seuratapahtumista ja
punamustien muusta toiminnasta
löytyy lisätietoja osoitteessa
pk-35.fi
sekä aikuisten
edustus-
joukkueista
osoitteessa
pk35vantaa.fi

PK-35 KEHITTYY JA VOI HYVIN

ILMOITUS ILMOITUS

ILMOITTAUTUMISET: WWW.MASUBASKET.NET/KORISKURSSI

Lisätietoja: Puppe Holmberg
puh. 046 539 0101 tai
puppe_puppe@hotmail.com

2004–2008 pojat
to 4.2. ja 11.2. klo 17–18 Suutarilan yläaste
pe 5.2. ja 12.2. klo 18–19 Soinisen koulu

2009 ja aikaisemmin syntyneet
la 6.2. ja 13.2. klo 13–14 Kotinummen ala-aste

TULEMUKAANTULEMUKAAN

PELAAMAANPELAAMAAN
KORISTA!KORISTA!

MASUNMAKSUTON

KORISKUR
SSI

VKO 5-6 2004
-2009 SYNTYN

EILLE POJILLE

ERÄN SALIBANDY-
KOULUISSA
VIELÄ TILAA!

Ma 15–16, 03–04 synt. Mosahalli
Ma 16–17, 07–08 synt. Mosahalli
Ma 17.15–18, 10–11 synt. Helsinge Skola
Ti 16.30–17.30, 04–06 synt. tytöt Mosahalli
Ti 17.15–18.00, 09–10 synt. Itäkeskus pk
Ke 17–18, 03–05 synt. Suutarilan ya
Ke 18–19, 06–07 synt. Suutarilan ya
Ke 19–20, 00–02 synt. Suutarilan ya
To 17.15–18.00, perhesähly 2–3v, Vartiokylän a-a
To 18–19, 07–08 synt., Stadia Malmi
Su 10.30–11.15, 10–11 synt., Mosahalli

Jos lapsesi haluaa aloittaa salibandyn
harrastamisen, niin nyt on hyvä tilaisuus!
Seuraaviin ryhmiin mahtuu vielä kevätkaudeksi:

Katso myös muut ryhmät ja hinnat
sekä ilmoittaudu täältä:

www.tapanilanera.fi/salibandykoulut
Toimisto puh. (09) 346 4252

KALLIO I KONTULA I MALMI I MÄKELÄNRINNE I PASILA I SILTAMÄKI I TÖÖLÖ I VUOSAARI

VIRKISTÄVÄN MUKAVA.

urheiluhallit.fiurheiluhallit.fi

TAMMIKUUN TARJOUS:
3 kk kuntosalikortti 99 € (norm 115 €)
Tarjous voimassa tammikuun 2016. Palvelu ladataan asiakaskortille. Tarjous kerran/hlö.

STARTTI-PAINONHALLINTAKURSSI
Malmi: ke klo 18.30 -19.30 (3.2. -20.4.)

STARTTI-JATKOKURSSI
Malmi: ti klo 17.30 -19.00 (26.1. -19.4.)
Töölö: ke klo 17.15 -19.00 (27.1. -27.4.)

VESIJUOKSUKURSSI
Töölö: ti klo 8.10 -8.40 (2.2. -16.2.)
Töölö: to klo 17.00 -17.30 (4.2. -18.2.)
Malmi: to klo 17.25 -17.55 (4.2. -18.2.)

Ilmoittaudu urheiluhallit.fi/varaukset tai
hallin asiakaspalvelussa.

28€

350€

195€

Meillä tapahtuuMeillä tapahtuu
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Palkittu kirjailija, käsikirjoittaja ja ohjaaja Juha Hurme
vierailee Tapulikaupungin kirjastossa kertomassa kirjois-
taan ja vastaamassa lukijoiden kysymyksiin ensi keski-
viikkona.
Juha Hurme oli vuonna 2014 HelMet-kirjallisuuspalkin-

tofinalisti romaanillaan Nyljetyt ajatukset. Teos on saa-
ristolaismaisemassa etenevä matkakertomus sekä hu-
moristinen taiteeseen ja ihmisyyteen sukeltava tietokirja.
Kirja rakentuu laajan yleissivistyksen omaavien ystävyk-
sien käymistä keskusteluista. Vaikka kirjassa ei tapahdu
oikeastaan mitään, tarjoavat kaverusten hauskat ja oival-
tavat jännitystä ja yllätyksiä.
Juha Hurme on paitsi kirjailija, myös ohjaaja. Hän oli pe-

rustamassa Yövieraat –teatteria ja Nälkäteatteria. Hurme
on toiminut Ylioppilasteatterin taiteellisena vastaavana ja
Rauman kaupunginteatterin taiteellisena johtajana sekä
Teatteri Telakan johtajana.
Esikoisromaani Volvo Amazon ilmestyi 2007.

TL

Kirjailijan mietteitä
Tapulissa

STEFAN BREMER

Juha Hurme Tapulikaupungin kirjastossa
keskiviikkona 27.1. kello 18 alkaen. Hurmetta

haastattelee Tiina Koskinen.

Juha Hurme kertoo itsestään ja työstään
Tapulikaupungin kirjastossa.

oni alu-
eella
liikku-
nut on

varmasti huomannut Aarni-
kanmäellä ja muuallakin
lähiympäristössä juoksu-
hautoja ja muita kummalli-
sen näköisiä vanhoja raken-
nelmia, joiden merkitystä on
ihmetellyt, toteaa seuran
puheenjohtaja Ulla Artte.

Näiden rakennelmien sa-
loihin asukkaita johdat-
ti marraskuussa John La-
gerstedt, joka kertoo tutki-
neensa pääkaupunkiseudun
ensimmäisen maailmanso-
dan aikaisia maalinnoittei-
ta jo noin kolmenkymme-
nen vuoden ajan. Silti noin
400:sta jäljellä olevasta koh-
teesta jokunen on hänellä
vielä näkemättä.

Vuonna 1914 syttynyt en-
simmäinen maailmansota
mullisti helsinkiläisten elä-
män. Venäläiset olivat sijoit-
taneet Itämeren laivaston-
sa parhaat alukset Kruunu-
vuorenselälle, ja he pelkäsi-
vät saksalaisten hyökkäävän
laivojen kimppuun. Laivas-
toaseman suojaksi raken-
nettiin vahva maa- ja meri-
linnoitus, Viapori. Yksi osa
tuota maarintamaa ovat
Pihlajamäen linnoitteet, jot-

ka rakennettiin vuosina
1915–1918. Linnoitustyön
aloittivat venäläiset sotilaat,
mutta suurimman osan te-
kivät tavalliset suomalaiset
työmiehet ja -naiset.

Aikanaan suurta huomio-
ta herättivät kiinalaiset, joi-
den on huhujen mukaan väi-
tetty jopa rakentaneen kaik-
ki linnoitteet. Lagerstedtin
mukaan vuonna 1916 työ-
voimapulan takia Suomeen
tuotiin Venäjältä metsätöi-
hin noin 3000 kiinalaista,
osa ehkä tataareja. Muka-
na saattoi olla rangaistus-
vankeja ja vapaaehtoises-
ti mukaan lähteneitä. He
olivat Suomessa kuitenkin
vain 3–6 kuukautta. Näiden
muutaman kuukauden ai-
kana he olivat tehneet lähte-
mättömän vaikutuksen kau-
punkilaisiin, jotka eivät ol-
leet koskaan ennen nähneet
niin paljon eksoottisten kan-
sojen edustajia kotikonnuil-
laan.

Juha Vuorela kirjoitti
Lagerstedin esitelmästä var-
sin tarkan selostuksen Pihla-
jamäki-seuran kotisivuille,
josta tämä teksti on siis lai-
nattu. Juttu kannattaa lukea
ennen tulevaa tilaisuutta,
jotta pääsee paremmin sel-

ville siitä, mitä kaikkea lin-
noitusmateriaalia Pihlaja-
mäestä löytyy.

Pihlajamäen alueella sijait-
si aikanaan kaksi tykkipat-
teria, joista toinen on edel-
leen jotenkuten nähtävissä
Rapakiventien pohjoispuo-
lella Aarnikanmäkeä vas-
ten. Tien vieressä on kella-
ria muistuttava tykkimiehis-
töjen betoninen suojahuone
(”korsu”), jonka molem-
milla puolilla on ollut kaksi
jyrkkää kaaritulta ampuvaa
mörssäriä. Tästä eteenpäin
Pihlajamäen ala-asteen kou-
lulle päin mentäessä samalla
puolella tietä on luola, joka
on louhittu 1. maailmanso-
dan aikana. Se varustettiin
betonisella ulkoseinällä v.
1938, ja oli aktiivisessa käy-
tössä talvi- ja jatkosodan ai-
kana.

Yhden paikalla olleen
kuulijan muistojen mukaan
siellä sijaitsi tuolloin am-
muslataamo.

Aarnikanmäellä on hyvin
säilyneitä taistelu- ja yhdys-
hautoja. Eri hautatyypit ero-
avat Lagerstedtin mukaan
siitä, että taisteluhaudoissa
on pohjalla toisella sivulla
koroke jonka päälle sotilaat
ovat voineet nousta ampu-
maan. Yhdyshaudat taas ni-

mensä mukaisesti yhdistävät
eri ampuma-asemat, tähys-
tysasemat ja suojahuoneet
yhdeksi suureksi verkostok-
si. Aarnikanmäellä on eräs
kohde, joka on ainutlaatui-
nen koko Helsingin maa-
rintaman alueella. Missään
muualla ei ole tavattu yh-
dyshautaa, jonka seinämät
on erittäin siististi porras-
tettu. Lagerstedtin oma nä-
kemys on, että porrastus
on tehty haudan kattamista
varten. Hauta on nimittäin
rinteessä ja avoin vihollisen
oletettuun hyökkäyssuun-
taan päin.

–Tämä yhdyshauta ja ko-
ko Aarnikanmäen linnoi-
tuskokonaisuus muiden
kulttuuri- ja luontoarvojen
kanssa on hyvin vahva pe-
ruste sille, että alueella ei tu-
lisi rakentaa taloja, Ulla Art-
te painottaa.

Teija Loponen

Pihlajamäen
linnoitteet uusintana
Marraskuisessa Pihlajamäki-seuran vuosikokouksessa museoviraston
arkeologi John Lagerstedt piti mielenkiintoisen esitelmän Pihlajamäen
ensimmäisen maailmansodan aikaisista linnoitteista. Nyt luennon pääsee
kuulemaan uudestaan kuvien kera.

Pihlajamäen
linnoitteet –esitelmä

ke 27.1. klo 18 Helsingin
Uudessa yhteiskou-
lussa. Luennoitsijana
John Lagerstedt. Järj.

Pihlajamäki-Seura.

Tsaarinporsaat. Vuolukivenpuistossa sijaitsevien 20 jättimäisen betonikuution käyttötarkoitus on mysteeri.

JUHA VUORELA

”M

MALMI
Päivätanssit Työväentalolla
To klo 12–15. Elävää musiik-
kia, buffet. Liput 8e, ei narik-
kamaksua.Takaniitynkuja 9.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Lakewood Experiment
feat. Ben Granfelt
Kitaroiden ja rockin pau-
hua tunteella ja antau-
muksellisesti! Liput 7e,
Malmitalo, to 21.1. klo 19.
Tiia Matikainen:
Arvottomat – veistoksia
Veistosnäyttely käsitte-
lee eriarvoisuutta, sekä

ulkopuolisuuden että toi-
seuden kokemusta.
Yhteistyössä taiteilija,
Helsingin Taiteilijaseura
ja Helsingin kulttuurikes-
kus. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–18. Vapaa pääsy.
Malmitalo 21.1.–13.2.
Sampo Kiviniemi:
Malmin lentoasema
– Helsingin helmi
Valokuvanäyttely ker-
too lakkautettavaksi esi-
tetyn Malmin lentoase-
man monipuolisesta
ilmailukulttuurista.
Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–18. Vapaa pääsy
Malmitalo 20.1.–13.2.
Ylioppilasteatteri & Sointi
Jazz Orchestra: Juhlat
– kaivinkonekeisarin
60-vuotispäivät
Aivan uudenlainen teos
yhdistää konsertin ja teatte-
riesityksen. Näytelmä ker-
too Matti Holman 60-vuo-
tisjuhlista, joissa esiin-
tyy myös big band. Liput
15/8 e. Malmitalo, pe 22.1.
klo 19 ja la 23.1. klo 17.
Yhteislaulua
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Sampo Kiviniemen
valokuvanäyttelyssä Mal-
mitalon aulassa esitellään
Malmin lentoaseman elä-
vää ja monipuolista ilmai-
lukulttuuriperintöä maail-

manlaajuisesti harvinaisessa
1930-luvun lentokenttämil-
jöössä eri vuorokauden- ja
vuodenaikoina.

Sampo Kiviniemi on
26-vuotias maanmittausinsi-

Sampo Kiviniemi Malmin
lentoasema – Helsingin
helmi valokuvanäyttely

20.1.–13.2.Malmitalo, aula.
Avoinna ma–pe 9–20 ja
la 9–18, vapaa pääsy.

Malmin lentoasema – Helsingin helmi
Suomen Kulttuurirahaston tuella toteutettu tänään
avautunut Sampo Kiviniemen valokuvanäyttely
Malmin lentoasema - Helsingin helmi kertoo
lakkautettavaksi esitetyn Malmin lentoaseman
ilmailukulttuurista.

SAMPO KIVINIEMI

Kirjastoissa ympäri kau-
pungin kokoontuu salape-
räinen Pulmaario-tiedepaja,
jossa saatetaan vaikkapa
seivästää vaahtokarkkeja,
purkaa salauksia ja ohjel-
moida itse omia pelejä.

Pulmaariossa on joka ker-
ta uusia tehtäviä, joiden
kautta tutustutaan matema-
tiikan ja ohjelmoinnin saloi-
hin. Kerhojen teemat vaihte-
levat kirjastoittain: voit olla
joko salapoliisi, avaruuset-
sivä tai luontoetsivä, Viikin
kirjastossa kokoontuvat sa-
lapoliisit. Lisäksi Pulmaari-
ossa pääsee pelaamaan lau-
tapelejä ja ratkomaan mo-

nenlaisia pulmia.
Pulmaario-pajoihin kan-

nattaa ilmoittautua etukä-
teen pajojen tapahtumasi-
vujen kautta, jotta osallistu-
mispaikka varmistuu, mutta
se ei ole pakollista. Mukaan
voi mennä koko kerhon
ajaksi, tai lähteä tai mennä
kesken kerhoillan. Pajat on
suunnattu 9–13 -vuotiaille
tytöille ja pojille ja ne ovat
osallistujille maksuttomia.

Ohjaajina Pulmaariossa
toimivat Helsingin yliopis-
ton matematiikan ja tilas-
totieteen sekä tietojenkäsit-
telytieteen laitosten opiske-
lijat.

Pulmaario-pajat järjestää
Helsingin yliopiston LU-
MA-keskuksen osana toi-
mivat matematiikan oppi-
misen resurssikeskus Sum-
mamutikka sekä tietojen-
käsittelytieteen oppimisen
resurssikeskus Linkki yh-
teistyössä pääkaupunki-
seudun HelMet-kirjastojen
kanssa.

Teija Loponen

Viikin salapoliisikerhossa ratkotaan
matematiikan ja ohjelmoinnin saloja

Viikin kirjaston Pulmaariossa salapoliisit selvittävät mysteerioita.

Viikin kirjastossa
Pulmaarion salapoliisit
ovat koolla tiistaisin 19.1.

– 16.2. klo 17–19.

nööri ja valokuvauksen har-
rastaja, joka kertoo kuvan-
neensa Malmin kentän toi-
mintaa noin kymmenen vuo-
den ajan asuessaan kentän
vieressä Tapanilassa.

– Silloin vasta tutustuin
kenttään tarkemmin ja huo-
masin, kuinka hienosta pai-
kasta on kyse ja minkälaista
historiaa siihen liittyy.

Kiviniemi sanoo edelleen

hämmästelevänsä alkupe-
räisessä asussaan säilynyttä
funkislentoasemaa ja sen toi-
mintaa.

– Malmin kentän arvo
ei ole pelkästään hienois-
sa vanhoissa rakennuksissa
tai menneissä tapahtumissa,
vaan edelleen elävässä, vire-
ässä ja yhteisöllisessä ilmai-
lutoiminnassa, johon osallis-
tuu aktiivisesti mitä erilaisin

joukko harrastajista ammat-
tilaisiin. Olisi suuri menetys,
jos näin merkittävä kansal-
lisen historian monumentti
ja elävän kulttuuriperinnön
keskus katoaisi. Toivon, että
kuvillani voin herättää aja-
tuksia Helsingin ainoan len-
toaseman, Helsingin todel-
lisen helmen merkityksestä.
Haluan yrittää osaltani ava-
ta päättäjien silmien sille, mi-

HELMET

kä nyt uhataan hävittää, Ki-
viniemi toteaa.

Kiviniemen kuvat kertovat
myös Malmin lentoaseman
monipuolisesta, mutta hyvin
vähän tunnetusta toiminnas-
ta, johon kuuluvat myös lii-
kematkustajat.

–Lisäksi yllättävän harva
tietää, että kenttä on todella
tärkeä kaikelle pääkaupun-
kiseudun aikatauluttomalle
lentoliikenteelle, lentokou-
lutukselle ja huoltotoimin-
nalle, ei pelkästään tuhansil-
le harrastajille ja lähialueen
asukkaille virkistysalueena.
Tulevaisuus tuo kentälle vie-
lä enemmän mahdollisuuk-
sia, potentiaalia riittää, us-
koo Sampo Kiviniemi.

Malmin lentoasema va-
littiin loppuvuodesta 2015
Euroopan 14 uhanalaisim-
man kulttuuriperintökoh-
teen joukkoon eurooppalai-
sen kulttuuriperintöjärjestö
Europa Nostran ja Euroo-
pan investointipankin insti-
tuutin toimesta.

Teija Loponen

Ylioppilasteatteri

Yhteislaulut

Y pp

Juhlat

vierestä

− kaivinkonekeisarin
60-vuotispäivät

ti 26.1. klo 17.30, vapaa pääsy
Tule ja laula mukavassa seurassa!

pe 22.1. klo 19 ja la 23.1. klo 17, alk. 15/8 €
Uudenlainen teos on sekä näytelmä että konsertti. Matti Holman

60-vuotisjuhlat huipentuvat Sointi Jazz Orchestran big band -konserttiin.

ti 26.1. klo 19, alk. 8 €
Huippupianistit soittavat omia,
mutta myös Debussyn, Ravelin ja
Vakkilaisen sävellyksiä.

pe 22.1. ja la 23.1. klo 18, liput 6 €
Uusi kotimainen komedia! Voiko no-
lompaa olla – äiti karaoke-kilpailussa.
97 min. K7.

la 23.1. klo 14 ja ke 27.1. klo 18, liput 6 €
Jaska Jokunen, Ressu ja kumppanit seik-
kailevat. 88 min. -S-. Puhuttu suomeksi.
97 min. K7.

to 28.1. klo 19, alk. 10 €
Sellisti Jussi Makkosen ja pianisti Na-
zig Azezian konsertissa sukelletaan
Sibeliusta inspiroineeseen maailmaan
musiikin, videoiden, äänten ja valojen
keinoin.

ke 271 klo 18 liput 6 €

-elokuva---Tenavat

Multimediakonsertti

Sibelius

MMMuMuMulltltltltiiimimim dddedediiiiaiakkkkokonsnsererttttttttiiiii
Inspiration

Kuitunen

ti 26 1 klo 19 alk 8 €

K
–Pohjonen

Kino Helios:

vvvvv
pe 22 1 ja la 23 1 kl

Nuotin

to 21.1. klo 19, alk. 7 €
Kitaroiden ja rockin pauhua tunteella ja
antaumuksellisesti!

19 lk 7 €

kkuvvaaa
3D

Kino Helio
s:

i pp

Liput 09 310 12000 ja Ticketmaster
Ala-Malmin tori 1 | malmitalo.fi |

Sampo Kiviniemi kuvasi Malmin lentokenttää eri vuorokaudenaikoina ja erilaisista näkökulmista.



Lauluiltaa vietetään Jukka
Okkosen ja Pauli Kainulaisen
seurassa. Vapaa pääsy.
Malmitalo ti 26.1. klo 17.30.
Jokamies II käytävänäyttely
Työväenopiston Malmitalon
kuvataideopettajat leikkivällä
asenteella pu-nainen, paltti-
nainen, olen-nainen. 25.1.–
7.2. Malmitalo. Avoinna 25.1.–
7.2. ma–pe klo 9–20, la-su
klo 10–16. Vapaa pääsy.
Säveltäjäpianisti–
pianistisäveltäjä
Säveltäjäpianisti Kimmo
Kuitunen ja pianistisävel-
täjä Joonas Pohjonen esit-
tävät teoksia pianolle ja pia-
nolle nelikätisesti. Liput 8 e.
Malmitalo ti 26.1. klo 19.
Eero Koivistoinen &
UMO: Eero 70 vuotta
Luvassa läpileikkaus
Koivistoisen big band -sävel-
lyksistä sekä tätä konserttisar-
jaa varten sävellettyjä teoksia
ja sovituksia ulottuen suomijaz-
zista afrorytmeihin ja funkiin.
Klo 14.15 on kahviossa kes-
kustelutilaisuus, jossa Eero
Koivistoinen kertoo esityk-
sen taustoista. Liput 12/6e.
Malmitalo ke 27.1. klo 15.
Sibelius Inspiration
-multimediakonsertti
Kokonaisvaltaisessa elämyk-
sessä sukelletaan Suomen
kansallissäveltäjää Jean
Sibeliusta inspiroineeseen
maailmaan musiikin, videoiden,
äänten ja valojen keinoin. Liput
10e. Malmitalo, to 28.1. klo 19
Tule Ystäväpiiriin
Syystien palvelukeskuksessa
alkaa Ystäväpiiri-ryhmätoiminta
ikäihmisten muistin ja hyvin-
voinnin tukemiseksi. Ryhmä
kokoontuu 22.1.–15.4 pe klo
10–12. Ryhmässä on tarjolla
vertaistukea lievää muistisai-
rautta sairastaville helsinkiläi-
sille eläkeläisille ja työttömille.
Osallistuminen on maksutonta.
Perjantaitanssit
22.1. klo 19–22.45 klo
18–18.45 Bugg tanssi-
kurssi. Sisältyy tanssilipun hin-
taan 11e. Takaniitynkuja 9.
Järj. Malmin Työväentalo.
Koillis-Helsingin
Parkisonkerho
Kokoontuu Malmin kir-
kolla ti 2.2. klo 17–19.
Parkinsonia sairastavat, hei-
dän omaisensa tai muu-
ten asiasta kiinnostuneet.
Malmilaisen Jouko
Kekkosen muistonäyttely
Ma–to klo 9–15 ja pe klo 9–14
Malmin toimintakeskuksessa
Kirkonkyläntie 2. 2.2. asti.
Sosiaalisen median
opastukset
Facebook, Twitter, Instagram.
Maksutonta henkilökohtaista
opastusta some-palveluiden
peruskäyttöön ti (parilliset vii-
kot) klo 13. Varaa aika Malmin
kirjastosta p. 310 85070.

PIHLAJAMÄKI
Juoksuhautojen historiaa
Arkeologi John Lagerstedt ker-
too Pihlajamäen vanhoista lin-
noitteista ja I maailmanso-
dan aikaisesta historiasta
ke 27.1. klo 18 Pihlajamäen
uuden yhteiskoulun audi-
toriossa, Lucina Hagmanin
kuja 4. Vapaa pääsy.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset

Kevätkauden toinen kerho
25.1. klo 10.30, Pihlajamäen
nuorisotalolla, Moreenitie 2,
Vieraana valt.tri tietokirjai-
lija Kimmo Kiljunen, aiheena
Eläkeläisten taitettu itsetunto.

PUISTOLA
MLL Puistola
Puistolan kirkolla ke perhesir-
kus (1–3 ja 3–5v.) ja to sir-
kuskerho (5–7v.). Viulunsoiton
opetus Nurkan koululla tiistai-
sin. Lisät. ja ilm. puistola.mll.fi.
Uusi perhekahvila to klo 9.30–
11.30 Nurkan leikkipuistossa.
Win 10 luento
Enter ry:n Windows 10
-luento ja opastusta päi-
vittämiseen Puistolan kir-
jastossa ke 20.1. klo 18.
Kirjasto aktiivisessa
Puistolassa 70 vuotta
To 21.1. klo 18 Ilkka Uotila
Puistola-seurasta esitel-
möi kirjaston vaiheista osana
Puistolan aktiivista kult-
tuurielämää. Esitelmän jäl-
keen syntymäpäiväkahvit.
Puistolan kirjaston
syntymäpäiväjuhlat.
La 23.1. Aamupäivällä syn-
tymäpäiväleikkejä- ja pelejä,
pomppulinna, juhlamusiik-
kia. Klo 12.30 Kirjastotoimen
johtajan puhe. Klo 13 esiin-
tyy Klovni Lilli Pii, jonka jäl-
keen kasvomaalausta ja
synttärikakkutarjoilu.
Digitalkkari
Puistolan kirjaston digitalk-
kari on paikalla tiistaisin.
Voit varata myös henk.koht.
opastusajan tunniksi ker-
rallaan p. 09 31085076.
Satutunnit
Puistolan kirjastossa
joka ma klo 10.
Puistolan Martat
Jäsenille aiheena: Senioreiden
hoivapalvelut esittäy-
tyy ja vapaata seurus-
telua. To 14.1. klo 18,
Marttalassa, Puistolantori 5.
Puistolan Eläkkeensaajat
Puistolan kirkolla ti 26.1. Klo
13 jumppa ja klo 14 Pieni
piiri esittelee näköpuhelinta!

PUKINMÄKI
Enter ryn opastukset
Alk. 20.1. opastukset aina
ke klo 14–15 ja 15–16 sekä
parittoman viikon keskiviik-
koisin lisäksi myös klo 10–11
ja 11–12. Varaa aika kirjas-
tossa tai p. 09 310 85072.
Pukinmäen kirjasto.
Satutunnit
Pukinmäen kirjas-
tossa aina parillisen vii-
kon ma klo 10.15–10.45.
Kauko Mikkosen
akryylivärityöt
Kauko Mikkosen akryyli-
työt esillä Pukinmäen kir-
jastossa tammikuun ajan.
Digitalkkari
Pukinmäen digitalkkari on
paikalla aina to klo 9-15
ajalla 14.1.-24.3. Kysy
lisää henkilökunnalta tai
soita p.0931085072.
Vauvalorutuokiot
Pukinmäen kirjastossa aina
kuun toinen ti, seuraava 9.2.
Lorutuokiossa nautitaan
yhdessä rytmistä, riimeistä ja
musiikista. Kaikki alle 3-vuo-
tiaat vauvat ja taaperot van-
hempineen tai huoltajineen.
Tuokio kestää n. 20 min.

Vapaa pääsy, ei ennakkoilm.
Yleiskaavailta
Pukinmäki-Seura järjestää
Helsingin yleiskaavaan liitty-
vän esittely- ja keskustelutilai-
suuden Pukinmäen peruskou-
lulla 21.1. klo 17.30 alkaen,
Kenttäkuja 12. Tilaisuudessa
on mukana mm. kaupunkisuun-
nittelulautakunnan puheen-
johtaja/kaupunginvaltuutettu
Risto Rautava. Paikalla myös
yleiskaavapäällikkö Rikhard
Manninen. Tule tekemään kysy-
myksiä ja esittämään mielipi-
teesi. Kaavalausunnot on jätet-
tävä 29.1. klo 16. Kahvitarjoilu.
Sydäntalven yhteislaulua
Ti 26.1. klo 17.30 Madetojan
palvelutalossa, Madetojankuja
3. Laulattamassa
Kalle Partanen ja Esko
Rantanen. Vapaa pääsy.
Järj. Pukinmäki-seura ry.
Hillan Lego Friends -näyttely
Hienon näyttelyn päätäh-
tinä loistavat mm. Frozenista
tutut hahmot kuningatar Elsa
ja prinsessa Anna. Hillan Lego
Friends -näyttely esillä kir-
jastossa tammikuun ajan.

SILTAMÄKI
Siltamäen nuorisoseura
Tutustu www.siltamaennu-
orisoseura.fi, ota yhteyttä
siltamaki@nuoriso-
seurat.fi tai 0505666174.
Kiertotähdenpolku 2

SUUTARILA
Lukupiiri
Luetaan kiinnostavia kir-
joja ja keskustellaan niistä.
Vetäjänä Maikki Eronen.
Suutarilan kirjastossa kerran
kuussa to klo 18–19. 11.2.
Mia Couto: Plumeriaveranta.
Novellikoukku
Tule neulomaan ja kuunte-
lemaan luettuja novelleja.
Kahvi- ja teetarjoilu. Suutarilan
kirjasto, to 21.1., 25.2., 17.3.
ja 21.4. klo 18–19.30.
Satutuokiot
Suutarilan kirjastossa parit-
tomien viikkojen to klo
18. Kesto n. 30min.
Digitalkkari
Maksutonta yksilöopas-
tusta ajanvarauksella mm.
omien tablettien ja mui-
den laitteiden peruskäyttöön.
Ajanvaraus Suutarilan kirjas-
tossa tai p. 09 310 85074.

TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerhon kokoontumiset
klo 11.30–13.30. Torstaikerhot
klo 11–14: tuolijumppaa, tasa-
painon kehittämistä, sisä-boc-
cia ja pelikahvila.Tapanilan
Työväentalo Sompiontie 4.
Novellikoukku
Tehdään yhdessä käsi-
töitä ja kuunnellaan

novelleja vaihtuvien lukija-
vieraiden lukemana. Kahvi-
ja teetarjoilu. Tapanilan kir-
jasto, ti 19.1. klo 18–19.30.
Hämärä kutsuu valon
Kaisa-Leena Lintilän maa-
lauksia esillä 12.–31.1.
Galleria Viileä Punaisessa,
Päivöläntie 20. Avoinna ti–
pe 13–18 ja la–su 11–15.

TAPULIKAUPUNKI
Enter ry opastaa
Enter ry opastaa seni-
oreita vertaistukihenki-
sesti tietoteknisissä ongel-
missa kerran viikossa ti klo
12–14. Tapulikaupungin kir-
jasto. Varaa aika p. 09 310
85075 (1 h /opastettava).
Tapulin eläkeläiset
25.1. klo 10–12 Ohjelmassa
on tuolijumppaa jonka jälkeen
pelataan bingoa. 8.2. perintei-
seen laskiaiseen tapaan her-
nekeittolounas, voileipineen
ja jälkiruoka kahveineen hin-
taan 7e/jäsen. Tapulin nuori-
sotalolla Ajurinaukio 5 ( 2krs.)
Lukukoira Jade
Ottaa vastaan Tapulikaupungin
kirjastossa kerran kuussa to-
iltaisin. Kevään ensimmäi-
nen vastaanotto on 28.1. klo
17–17.45. Lukukoira kuun-
telee ja tukee läsnäolol-
laan lukemista. Yksi luku-
hetki n. 5-10 min.
Kirjaston kolmekymppiset
kasariteemalla
30-vuotiasta kirjastoa juhlis-
tetaan 80-luvun hengessä la
6.2. klo 11–17. Hansu & Pirre
esiintyvät kirjastossa klo 14.30.
Lastenosastolla on pinssipajaa,
kasvomaalausta ja levyraatia.
Juhlapuhujina kirjastotoimen
johtaja Tuula Haavisto ja kau-
punginvaltuutettu Sami Frank
Muttilainen. Kasarisoundeista
vastaa DJ Jyräys.
Aineistonäyttely 80-luvun kir-
joista, levyistä ja leffoista. Myös
tarjoilut maistuvat 80-luvulta
Kirjailijavieraana Juha Hurme
Palkittu kirjailija, käsikirjoittaja
ja ohjaaja Juha Hurme vierailee
Tapulikaupungin kirjastossa ke
27.1. klo 18 alkaen. Hurmetta
haastattelee Tiina Koskinen.
MLL Puistola
Tapulin nuorisotalolla ke
Tanssitan vauvaa (3–6kk)-
ja Born to dance (7–12kk)
-kurssi, ja su teatterikerho (2–4
ja 5–8v.). Lisät.. ja ilm. puis-
tola.mll.fi. Perhekahvila ti klo
10–12 Tapulin leikkipuistossa.

VIIKKI
Satutuokiot
jatkuvat Viikin kirjas-
tossa ke klo 10.
Iltasatutuokiot
Viikin kirjastossa joka toi-
nen ti klo 18.
Taaperotuokio
22.1.klo 9.30–10.30 Viikin

14 Menot

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb,
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo

Ajanvaraus
ma–pe 10–18, la 10–14 (kesäla sulj.)

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Inka Utriainen
Rahim Keshvari

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso
Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

Lähimenot–palstalle
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

menovinkkejä.
Vinkit tulee lähettää
viimeistään to klo 15

mennessä, jotta ne ehtivät
seuraavan keskiviikon

lehteen.
janina.issakainen@

lahitieto.fi

TAPAHTUMIA

YLEISKAAVATILAISUUS
Yleiskaavatilaisuus pidetään torstaina 21.1.
klo 17.30 alkaen Pukinmäen peruskoululla,
osoitteessa Kenttäkuja 12. Aloitusaikaamuutettu.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Järjestää: Pukinmäki-Seura ry

Kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja/
kaupunginvaltuutettu Risto Rautava esittelee
yleiskaavaa ja vastaa kysymyksiin. Paikalla myös
yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen.
Tule esittämään näkemyksiä kaavasta!
Lausuntoaika kaavasta päättyy 29.1.

Puretaanko ostari?
Mitä Siltamäen ja Suutarilan

alueilla pitäisi tehdä? Puretaanko
ostoskeskus ja rakennetaan

sen tilalle asuntoja?
Siltamäki-Suutarila-Seura järjestää asukasillan torstaina

21.1. kello 18-20 Suutarilan palvelukeskuksessa.
Kahvitarjoilu alkaa 17.30.

Tilaisuudessa muovataan kaupungille lähetettävä
kannanotto, jonka tulee olla perillä viimeistään 29.1.

kirjastossa. Loruillen ja leik-
kien etenevä satuhetki 1–3
v. naperoille yhdessä van-
hemman kanssa. Tuokio
kestää n. 30 min.
E-kirjat ja -lehdet tabletilla
Opastus Viikin kirjas-
tossa to 21.1. klo 13–15.
E-opastuksessa neuvo-
taan ja opastetaan e-aineis-
tojen käytössä. Miten e-kir-
jan voi ladata omalle lait-
teelle? Kuinka luetaan säh-
köisiä lehtiä? Voi käyttää kir-
jaston tabletteja tai ottaa
mukaan oman. Ei ennakkoilm.
Viikin kirjaston
Novellikoukku
kokoontuu 27.1. klo

17.30–19.30. Mukaan kaikki
neuletöiden ja novellien ystä-
vät. Kahvi/teetarjoilu.
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KAMPAAMOT JA PARTURIT

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

NETTIAJANVARAUS 24h.

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä

Pukinmäessä.
0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.L

PALVELUJA TARJOTAAN

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi

Helsinki

Puh. 09 345 3350

Hammashoitoa iv-sedaatiossa/
lääkerentoutuksessa
sopimuksen mukaan.
Huom: Ei toimistomaksua!

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

MALMIN HAMMAS

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 4.krs p. 09 351 5015

NETTIAJANVARAUS
www.malminhammas.com

SUUHYGIENISTI

puh. 3507050

Voit varata aikasi
myös internetistä!

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

AUTOPALVELUITA

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

! Määräaikaishuollot ! Ilmastointihuollot
! Pakokaasumittaukset, bensa 13€ ! OBD-mittaukset 13€

! Katsastuskorjaukset ! Katsastuspalvelut
! Renkaiden vaihto alk. 20€ ! Kausisäilytys 50€

! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

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

TALVI 2015–16

WI31KW22

Tapanilan asema

Takuuvarma autokorjaamo
Kattavat huoltopalvelut

Mosan Autohuolto Oy

Mosan Autohuolto Oy palvelee autoilijoita Tapanilassa.
Tarjoamme asiakkaillemme helppoa ja turvallista autoilua
huolehtimalla autoilijan puolesta auton kunnosta ja
hyvinvoinnista. Noudatamme tiukkoja laatukriteereitä
niin korjaustyössä kuin käyttämissämme varaosissa.
Palvelemme teitä nykyaikaisissa tiloissa Tapanilassa ja
korjaamollamme on käytössä kaikkiin automerkkeihin
soveltuvat testerit ja ohjelmat.

Huollamme myös takuun alaisia autoja ja luonnollisesti
niiden takuu säilyy. Tervetuloa!

Mosan Autohuolto Oy
Hiidenportti 10

Puh 09 350 6070
asiakaspalvelu@
$!+*#*')!%'!")!&(

Palvelemme
Ma-Pe 07.00-17.00
La Suljettu

PIKAHUOLTO
Avoinna klo 8-16

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova Citymarketin
päädyssä katutaso ja kauppakeskuksen 3. krs.

Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

Sanna ja Elina 3krs.
Tanja, Nelli, Sini ja Niina katutaso

TAMMIKUUSSA VÄRI-ASIAKKAALLE
PIENI HIUSKIINNE KAUPANPÄÄLLE!

Varaa aikasi www.zois.fi

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi
3858 375

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi
Ark. 9-18,

la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 77A/74/703/705

Ihanat
Schwarzkopfin

värit!

29€Hiusten leikkaus

Permis+leikkaus
+sävy+fön 85€

Hiustenhoitotuotteet myös
tarjouksessa!

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

040 712 8888

KATTOREMONTIT
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KATTOTUOTTEET
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Ja paljon muita palveluita!

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

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

rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

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

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama (suuhygienistit)

KANTA-ASIAKASEDUT!
YLÄ-MALMIN TORI 3, puh. 222 7786

Avoinna ma–ti ja to–pe 9–18, la 9–14 tai sop. muk.

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

Malmin raitti 12, MALMI Puh. 0400 449 638

Valmistan yksilölliset
hampaat toiveittenne
mukaisesti.

Huom! Uusi osoite!
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ILMOITA
LÄHITIEDOSSA
Ota yhteyttä
myyntijohtaja
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari
@lahitieto.fi

Kivipyykintie 6,
00710 Helsinki
Info@sahkosalo.fi
040 506 4481
050 547 1250

Kaikki
sähköalan työt

Sähkö-Salo Oy

A!

SEURAAMEITÄ:

Alueesi Kotirinkiyrittäjä Pauliinan tavoitat puhelimitse
numerosta 0400 513 272 tai puistola@kotirinki.fi

TOIMII MYÖS MOBIILISSA!

Tilaa nyt kotiisi testisiivous
tuntiveloituksella.

Tilaa helposti

www.kotirinki.fi

Kirjoita kampanjakoodiksi TESTI

Jos olet tyytyväinen ja solmit
sopimuksen säännöllisestä koti-
siivouksesta *, saat 100 € hyvityksen )

ensimmäisessä kuukausilaskussasi!

*) Säännöllinen kotisiivous 2, 3 tai 4 krt/kk.
Hyvitystä ei voi liittää muihin tarjouksiin.



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!



Viikki-Seuran
tiedotuslehti 20161

Keskiviikko 20.1.2016

s. 2 Viikin kirjaston kevät
s. 2 Norkkokujan popup-kahvila
s. 3 Gardenia lopetettiin
s. 3 Vuoden viikkiläinen teko 2015
s. 3 Viikki-Seuran johtokunta täydentyi

Kuva©Heikki Poroila

Kuva©Heikki Poroila

s. 4 Gryndenia?
s. 4 Mélanien salainen satupuutarha
s. 4 Viikinmeri
s. 5 Mitä tapahtuu Viikin Tuuli-

myllylle?

s. 6 Sari Oikarisen haastattelu
s. 6 Viikin seniorikerho kevät 2016
s. 7 Asukastalo Kiila uudistui
s. 7 Viikin Bistro Kaski vaihtoi

omistajaa

Viikin nuorisotalo
alkaa valmistua

Tällainen oli
Kevättorin
jääiglu heti
rakentamisen
jälkeen

Viikin nuorisotalo on sisustamista vaille valmis.

TEKSTI ja KUVA Heikki Poroila

ULKOKUORI on kylttiä vaille val
mis, mutta sisällä riittää vielä te
kemistä. Henkilökunnalle on kui
tenkin luvattu, että tammikuun
29. päivänä 2016 annetaan avai
met uuteen taloon.

NUORISOTALO suunniteltiin yhdes
sä nuorten kanssa osallistavan
RuutiBudjetoinnin keinoin. Ke
väällä 2015 oli suunnittelutem
paus alueen yläkoululaisille, kaik
ki 7–9luokkalaiset pääsivät ide
oimaan talon tulevaa toimintaa.
Syksyllä järjestettiin kolme työ
pajaa, joihin osallistui yhteen
sä 20 nuorta. Työpajoissa nuo
ret suunnittelivat pienryhmähuo
neita, pelitoimintaa, tapahtumia

ja kulttuuritoimintaa sekä ta
lon sisustusta yhdessä arkkiteh
din ja suunnittelijan kanssa. Lo
puksi järjestettiin kouluäänes
tys työpajoissa tehdyistä ideoista.
Yhteensä äänensä kävi antamas
sa 250 nuorta. Ainakin seuraa
vaa on luvassa: pelija leffahuone,
rentoutumishuone, taidekahvila,
dj + disco toimintaa, Esports lii
ga, leffaprojekteja ja erilaisia ta
pahtumia.

HELMIKUUN aikana porukka
muuttaa tyhjän talon eläväk
si nuorisotilaksi ja viralliset ava
jaiset ovat luvassa perjantaina,
maaliskuun 4. päivänä. Tarkem
mat tiedot avajaisista löytyvät
Viikin nuorisotalon nettisivuilla
sekä Facebookista.

KYSYMYKSET Mira Pelkonen
VASTAUKSET Tuomas Laasanen

V iikin maine nukkumalä-
hiönä tuli jälleen kerran
murrettua sunnuntai-
na 10. tammikuuta, kun

viikkiläiset kokoontuivat Kevätto-
rille rakentamaan jääiglua maito-
purkeissa jäädytetyistä jääkuutioista.
Paikalle tuli satakunta ei-ikäistä ra-
kentajaa. Haastattelimme Tuomas
Laasasta, joka levitti tietoa jääiglu-
talkoista sosiaalisessa mediassa.

Mistä idea jääiglun rakentami-
seen tuli?

Idea tuli tapahtuman toiselta
järjestäjältä Viivi Koljoselta, joka oli
lukenut Hesarista Vantaan Korsoon
rakennetusta jäälinnasta. Ajatus jäi
muhimaan pakkasten tuloon saakka,
jolloin hän soitti minulle ja kysyi, ki-
innostaisiko minua lähteä mukaan
järjestäjäksi. Vastasin välittömäs-
ti kyllä ja viisi päivää myöhemmin
oltiin sitten jo rakentamassa.Tapah-
tuman tavoitteena oli tuoda ihmiset
tekemään yhdessä jotain kivaa ja sitä
kautta vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Miten tapahtumasta on lähetet-
ty tietoa?

Tiiviin aikataulun ja varsinaisen
budjetin puuttumisen takia tapah-

tumasta lähetettiin tietoa pääosin
sosiaalisen median kautta. Hara-
voimme aluksi kiinnostuneita per-
he- ja ystäväpiireistämme, mutta
ei mennyt kovinkaan kauaa ennen
kuin tapahtumasta kiinnostui moni
muukin viikkiläinen. Olimme myös
iloisia, että paikalla oli useampia
henkilöitä, jotka olivat kuulleet tästä
somen ulkopuolelta, esimerkiksi
naapureiltaan!

Mistä mehut tapahtumaan saa-
tiin?

Kiitos tapahtuman mehutarjoi-
lusta kuuluu luomumehuistaan tu-
tulle Raikastamolle, joka innostui
lähtemään mukaan vaikka lähesty-
immekin heitä ihan viime hetkellä.

Onko tarkoitus järjestää lisää
vastaavanlaisia tapahtumia?

Vastaavanlaisten tapahtumien
järjestämisestä ei ole vielä sovittu,
mutta jäälinnan rakentajat ehdotti-
vat ainakin tästä jokavuotista perin-
nettä.

Olisiko tapahtumassa jotakin
kehitettävää, jos näin tehdään
uudestaan?

Jos järjestämme tapahtuman
uudelleen niin ainakin tiedotamme
siitä laajemmin ja hiomme osallis-
tujien ohjeistusta. Toisaalta minua

viehätti ajatus siitä, että emme aset-
taneet liian tiukkoja rajoituksia rak-
entamiselle ja jäälinna sai muoton-
sa rakentajien kykyjen ja ideoiden
mukaan. Joskus kiinnostavimmat
ratkaisut syntyvät silloin, kun malt-
taa itse ottaa askeleen sivummalle ja
seurata, mitä siitä syntyy.

Mitä tehdään, kun lumilinna su-
laa? Miten siivoaminen järjeste-
tään?

Linna saattaa ehkä olla kertakäyt-
töinen, mutta materiaaliensa ansio-
sta ekologinen – ei siitä paljoa si-
ivoamista torille jää! Viivi myös asuu
torin kulmalla ja seuraa, jos lumen
sulaessa jäljelle jää jotain roskaavaa.

Mikä on fiilis nyt, kun iglu on
valmis?

Fiilis on upea! Meistä oli hauskaa
seurata, kuinka moni rakentaja pala-
si illemmalla linnalle hengailemaan
ja ottamaan kuvia.Vilinää riitti vielä
seuraavanakin päivänä. Monet rak-
entajat pääsivätkin esittelemään lin-
naa paikalle osuneille ihailijoille!

Tuliko lumilinnasta hienompi
kuin Korson?

Korson linnaa en ole nähnyt,
mutta hieno meidän omasta aina-
kin tuli!

Perinteinen laskiaisrieha
järjestetään Latokartanon torilla ja Viikin kirkolla

sunnuntaina 7. huhtikuuta klo 11–14.

Ulkona on laskettelua omalla pulkalla, poniratsastus, koira
valjakkoajelu, polkutraktori ja VPK:n paloauto. Sisällä on
askartelua, lypsyrasti ja ilmapallot. Yhteisvastuukeräystä

tuetaan kahvilalla, lähetysväki myy käsitöitä ja herkkuja, myös
lelukirppis, arvat ja kasvomaalaus vievät hiukan euroja.

Järjestäjinä ovat Malmin seurakuntapiiri, maatalousylioppilaiden Sampsa,
Bistro Kaski ja Viikin Vesikot.

Perinteinen
Viikin laskiaisrieha

su 7.2.2016

Pakkanen
toi iglukuumeen

Yli vuosikymmenen ajan odotettu ja
kaivattu Viikin nuorisotalo seisoo jo tukevasti
Latokartanon torin nurkalla.
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Nyt on lunta satanut sen verran runsaasti
maahan, että on aika piristää lukijoitamme
kesäkuvilla.Nimittäin vuoden2015
parhaaksi viikkiläiseksi viljelypalstaksi
valittiinMélanieThibaultin ihka oikea
satupuutarha. Finaalissa nähtiin kolme
upeaa viljelypalstaa, joille kaikille jaettiin
kunniamaininta. Parhaan viljelypalstan
valinta on yhdistyksemmemukavin
perinne, ja sen ”salainen” tavoite on
saada kaikkimuutkin palstaviljelijät
oikeasti panostamaanmaatilkkuunsa.
Mélanienhaastattelusta voit lukea, että
voittaja tarkastaa palstansamyös talvella!
Siinä sitoutumista kaikille viikkiläisille
multasormille.

• • •

Gardenian taival on sitten päättynyt.
Talo seisoo luurankona odottamassa

seuraavaa käyttäjää tai purkamista. Viikki-
Seuran ”grandoldman”HeikkiPoroila
kiinnittää jutussaanhuomion yhteen alueen
rakennelmista, nimittäin tuulimyllyyn.
Mikä on sen kohtalo?Onko tuulimylly
siirrettävissä?Nyt alueen toimijoiden tulisi
lähettää virkamiehille kysely asiasta ennen
kuin kaupunki tekee jotain liian äkkinäistä.
Hopi, hopi!

• • •

Suomalainen talvi on kuin sen
asukkaansa. Kun talvi päättää

vihdoin tuiskuttaa lumipeitteensä,
niin se tekee työnsä sitten kunnolla.

Mikko Savelius
päätoimittaja

Norkkokujan popup-kahvila
Marraskuun lopulla kohtasi Mahlakujaa kävelevä Norkkokujan kulmauksessa eksoottisen näyn.
Ravintolapäivää ei aiemmin ole näin värikkäästi eko-Viikissä vietettykään. Koko itämaisen menun sai
12 eurolla ja annos oli kyllä hintansa arvoinen. Tällaiseen toivoisi Viikissä törmäävänsä useamminkin.

Viikin kirjastossa on esillä Aku-Petteri Korhosen
Valokuvia vuoristovaellukselta -näyttely 7.1.–6.2.
Näyttelyyn liittyen järjestetään myös Vuoristovaellusilta
4.2. klo 18.00.

Perinteistä Lainan päivää vietetään maanantaina
8.2. Myymme poistokirjoja ja viime vuoden
aikakauslehtiä. Kahvitarjoilu klo 13–17.

Maaliskuussa perehdytään kompostoinnin
saloihin Kierrätyskeskuksen järjestämällä
kompostointikurssilla ke 16.3. klo 17.00. Lapsiperheille
järjestämme Lastenlauantain la 5.3.

Lautapelikerhon kokoontumiset jatkuvat joka
toinen torstai-iltapäivä 4.2. alkaen. Klo 15 peli lapsille
ja perheille ja klo 17 peli aikuisille.

Kirjaston lukupiirin kokoontumiset ovat
keskiviikkoisin 3.2., 2.3., 13.4. ja 11.5. klo 17–18.30.
Lukupiiriin ovat tervetulleita uudet ja vanhat jäsenet!

Suositussa Novellikoukussa vietetään iltaa
käsitöiden ja novellien parissa. Kevään
kokoontumiskerrat ovat keskiviikkoisin 27.1., 24.2.,
30.3. ja 27.4. klo 17.30–19.30.

Satutunnit jatkuvat tuttuun tapaan keskiviikko-
aamupäivisin klo 10.00 13.1. alkaen. Satutunteja
järjestetään myös joka toinen tiistai klo 18.00.
19.1. alkaen.

Digitalkkari palvelee ajanvarauksella 25.1. lähtien.
Digitalkkarilta voi kysyä neuvoa tietokoneiden ja
muiden laitteiden käyttöön.

Tuttuun tapaan kirjastossa järjestetään opastuksia
sähköisten kirjojen ja lehtien sekä tablettien käyttöön.
Opastukset ovat torstaisin klo 13–15 21.1., 18.2., 10.3.
ja 28.4.

Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Viikin kirjaston kevät

Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa,
Viikinkaari 11. www.helmet.fi/viikinkirjasto

”Talvella murheita muisteta ei,
nähdähän kesästä unta.”

(Eino Leino, mukailtu)
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Ilmoituksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä
myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen

puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@lahitieto.fi

Kuva © Heikki Poroila

”OLEN 71-vuotias eläkeläinen. Asun kahdestaan vai-
moni kanssa Tilanhoitajankaaren loppupäässä pelto-
jen vieressä. Ennen eläköitymistä olin teknisen kau-
pan yrityksessä myyntipäällikkönä. Eläkkeelle jäätyä-
ni aloin miettiä, että mitä nyt. Päätin kokeilla, oppi-
sinko ottamaan valokuvia. Sitä ennen olin näpsinyt
jonkin verran lomakuvia ja työssäni kuvasin laitteita,
joita olimme myyneet, asennettuina paikoilleen. Ku-
via käytettiin sitten esitteissä ja Power Pointeissa. Nyt
olen harrastanut kuvaamista kuutisen vuotta.

Harrastan myös Italiaa. Olen opiskellut Työkkä-
rissä italian kieltä ja pyrimme käymään vaimon kans-
sa Italiassa ainakin kerran vuodessa. Sieltä on tämän
jutun kuvakin pe-
räisin.

MUUTIMME Viik-
kiin vuonna 2002
putkiremonttia
pakoon. Tutkim-
me silloin eri vaih-
toehtoja ja tämä
eko-Viikki miel-
lytti niin paljon, et-
tä hankimme asunnon täältä. Ensin ostimme kaksion,
mutta sitten halusimme kuitenkin kolmion ja muu-
timme melkein naapuritaloon, missä asumme edel-
leen.

TOIVON, että Viikki pysyisi jatkossakin tällaisena
luonnonläheisenä ja ainakin pääpiirteissään suhteel-
lisen väljästi rakennettuna kuten nyt. Valitettavas-
ti täällä on tummia pilviä, koska kaupungin virkamie-
het havittelevat yliopiston peltoja asunnoiksi. Tuntuu
siltä, että johtavat puolueet eivät näe mitään muuta,
kuin että asuntoja pitää laittaa joka paikkaan. Asuk-
kaiden mielipiteitä ei viitsitä kuunnella, tai ne eivät ai-
nakaan vaikuta mitään. Gardenian lopettaminen on
yksi valitettava esimerkki tästä. Haluan, että Viikki
pysyy myös turvallisena ja rauhallisena asuinympäris-
tönä, missä voi huoletta ulkoilla ja harrastaa.”

Viikki-Seuran
johtokunta täydentyi

Raimo Puustelli

Kuva © Raimo Puustelli

RaimoPuustelli:

Toivon, että
Viikki pysyy

luonnonläheisenä ja
väljästi rakennettuna.

Marraskuun viimeisenä päivänä
vietettiin Gardenia Helsingin

lopettajaisia. Ei ollut hauska todeta,
kuinka lähes 15 vuoden trooppisten
kasvien kasvatustulokset hävitettiin
mikä minnekin. Viimeisenä toimin-
takuukautena vielä ihan kuin kiu-
saa tehden toteutettiin jo alun alka-
en vuotaneen katon korjaus. Korjaus-
miehet ja meteli häiritsivät viimei-
sen kuukauden kiireistä toimintaa.

Näin hävitettiin Kulttuurikau-
punki 2000 vuoden kohde; iso

miinus Helsingin palveluille. Vas-
taavaa trooppista puutarhaa ei ole
missään Helsingissä. Ei ole myös-
kään vastaavaa hyvin toimivaa las-
ten ympäristökasvatus- ja luonto-
koulupaikkaa. Kaupungin päättä-
jiltä näyttää puuttuvan käsitys siitä,
millainen merkitys Gardenialla oli
lapsille, perheille, luontoharrastajil-
le, maahanmuuttajille, turisteille ja
kaiken ikäisille niin helsinkiläisille
kuin muillekin kansalaisille.

Meille viikkiläisille ei koskaan
oikein selvinnyt todellinen

syy toiminnan lopettamiseen. Gar-
denia olisi aivan hyvin voinut toi-

mia, jos kalliiden rakennuskustan-
nusten kuoletus olisi saanut lisäai-
kaa. Nyt on mielenkiintoista nähdä,
paljonko kasvien hävitys ja kuljetus-
kustannukset maksoivat ja mistä nyt
rahat tulevat rakennuksen lämmi-
tykseen, ylläpitoon ja rakennuskus-
tannusten kuoletukseen.Vai tuleeko
seuraavassa vaiheessa puskutraktorit?
Meillä veronmaksajilla lienee oikeus

nähdä todelliset kulut ja kustannuk-
set. Tänä vuonna olisi ollut oikea ai-
ka saattaa Gardenia oikeaan arvoon-
sa ja juhlia sielläkin itsenäisyytemme
satavuotista taivalta ensi vuonna. Sen
sijaan joudumme katsomaan Garde-
nian kadotusta. Itkettää ja kiukuttaa.

Aika näyttää, nouseeko tuhkasta
Fenix-lintu.

Gardenia lopetettiin
Helsingin päättäjien tyly toiminta harmittaa

TEKSTI Riitta Korhonen,
Viikki-Seuran pj

Kuva © Heikki Poroila

PERUSTELUNA PALKINNOLLE OLI, et-
tä tapahtuma”nosti viikkiläisten pro-
fiilia ja tapahtuma noteerattiin hyvin
mediassa. Se on juuri sitä, mitä meil-

tä on puuttunut.”Palkittuun työryh-
mään kuuluivat Pia Koivisto pää-
koordinaattorina, Airikka Nurme-
la, Taina Linna, Marjaterttu Har-

ri-Hagman, Mira Pelkonen ja Anne
Kinnunen-Senanayake. Palkintona
oli illallinen ravintola Kaskessa Viik-
ki-Seuran kustannuksella.

Kuva © Heikki Poroila

Vuoden viikkiläinen teko 2015
Viikki-Seuranpalkinto vuoden viikkiläisestä ideasta tai teosta jaettiin seuran

syyskokouksessa nyt toisen kerran. Palkinnon sai työryhmä, jonkauurastuksen
tuloksena järjestettiin Latokartanon torilla kesäkuun 7. päivän iltanamonituntinen
musiikkitapahtuma Ilta torilla.

Kuvassa Vuoden
2015 viikkiläinen
teko Viikki-Seuran
puheenjohtaja
Riitta Korhosen
onnitteluiden
kohteena
työryhmän jäsenet
Mira Pelkonen ja
Airikka Nurmela.
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Porua ja villoja
Heikki Poroila

Gryndenia?
Hävitetyn kasvitieteellisen puutarhan keskellä on sekä
surullista että raivostuttavaa kävellä. Raivostuttavaa se on
Gardenian tapauksessa erityisesti siksi, että kaikki tuntuu
niin turhalta ja äärimmäisen tarkoituksettomalta.

Ensin päätetään – ainakin ulospäin hymyillen ja
yhteistuumin – rakentaa Helsingin tulevan käyntikortin
vetonaulaksi näyttävä ja varsin hintava kasvitieteellinen
puutarha. Ennen julkisia hymyjä on kuitenkin jo sovittu,
että pannaanpas puutarha kuitenkin maksamaan suolaiset
rakennusrahansa takaisin vaikkapa 20 vuodessa. Onhan
se epätavallisen lyhyt aika, mutta epätavallisen iso oli
laskukin.

Talosta tehdään myös osakeyhtiö – tuskin vahingossa –,
vaikka jokaisen luulisi ymmärtävän, ettei opetus- ja
virkistyskohteena toimiva puutarha voi olla mikään
osinkotuloa tuottava yritys. Sehän muistuttaa
toiminnallisesti enemmän koulua tai kirjastoa kuin
uimahallia. Lohdutukseksi luvattiin, että opetusvirasto
sitten kyllä ostaa Gardenian palveluita. Kunnes
ruvettiin pontevasti säästämään koulutuksesta ja
sivistyksestä. Lupaus ostopalveluista osoittautui
tyhjän arvoiseksi, kun ei ollut tehty sitovaa sopimusta
tiukkojen taloustavoitteiden vastineeksi. Opetusvirasto
yksinkertaisesti lopetti Gardenian taloudellisen
tukemisen. Jo se yksinään taittoi Gardenian selän.

• • •

Nyt ollaan tilanteessa, jossa kallis rakennus seisoo
tyhjillään. Tuloja ei ole, mutta ylläpidon kustannukset
pyörivät koko ajan. Uutta toimijaa ei ole ainakaan
julkisesti tiedossa, eikä rakennusta hallinnoivalla
tilakeskuksella tunnu olevan edes hyviä ideoita siitä, mitä
seuraavaksi tehtäisiin, kun ne helkkarin puut nyt saatiin
nurin. Vaikutelma hölmöläisten modernilta sadulta on
erittäin vahva, eivätkä päättäjät ole tehneet elettäkään
vaikutelman muuttamiseksi.

Poliittisia lehmänkauppoja epäilevät ovat hekin
ymmällään, kun kaikki isot puolueet ovat olleet hissun
kissun, eikä kukaan näytä halukkaalta korjaamaan
poliittisia pisteitä siitä, että tuo kuntalaisten varoja
hävittänyt turhake on nyt päättäväisesti lakkautettu.
Helsingin yliopisto oli asiassa huomiota herättävän vaisu,
samoin Helsingin Sanomat. Kaikki esittävät tavanomaista

”eihän-me-mutta-kun-nuo-muut” -teatteria. Sitä
dramaturgia ei vaan ole näkynyt.

Entä jos selitys onkin se yksinkertaisin? Että Gardenia
lopetettiin, jotta hyvälle paikalle tulevan raidejokerilinjan
viereen voidaan rakentaa kerrostaloja, kuten joku jossain
jollekulle tuli luvanneeksi? Sari Oikarinen oli kysyttäessä
sitä mieltä, että Gardenian tontille niitä taloja mahtuisi
hyvinkin neljä ja lisätilaahan löytyy ylöspäin mentäessä.
Yleiskaavassa Gardenian takaiset pellot onkin jo varattu
asuinrakentamiseen.

Hölmöläistarina muuttuu perinteiseksi helsinkiläiseksi
grynderivetoiseksi sulle-sulle-ja-vähän-mulle -jutuksi,
kun uskalletaan ajatuksissa purkaa koko lasinen rakennus
pois häiritsemästä tuottoisaa maapohjan jalostusta. Mitä
väliä sillä on, jos perinteinen maamerkki ja kuntalaisia
hyvin palvellut laitos katoaa, kun emme kuitenkaan ole
enää arvovieraille näytettävä kohde. Viikistä on tullut
tavallinen. Viikillä on Helsingin kaupungille enää tyhjän
rakennusmaareservin arvo.

Kuva©Heikki Poroila

KYSYMYKSET Heikki Poroila,
VASTAUKSET Mélanie Thibault

Olen 33-vuotias, syntynyt Helsin-
gissä ranskalaiselle isälle ja suo-

menruotsalaiselle äidille, siitä seu-
rauksena tämä hieman erikoisempi
nimi. Viikkiin muutin yli kaksitois-
ta vuotta sitten 2003, kun esikoinen
syntyi. Enkä halua täältä muuttaa
niin pitkään kun saan tuota palstaa-
ni hoitaa. Nyt perheessä on jo kolme
lasta ja mies. Olin kymmenen vuot-
ta kotona lasten kanssa ja nyt olen
kolmatta vuotta tehnyt sijaisuuksia
ruotsinkielisissä päiväkodeissa.

Osasitko odottaa tällaista menes-
tystä?

Kyllähän sitä vähän salaa toivoi,
palstaa yritän aina parhaani mukaan
hoitaa, joka vuosi! Mutta onhan noi-
ta muitakin upeita palstoja alueella,
kaikki hieman erilaisia. Hassua täs-
sä oli ehkä se, että naapuripalsta oli
edellisenä vuonna voittaja ja sen ta-
kia olin tietoinen kilpailun olemas-
saolosta. Kesä tosin alkoi huonos-
ti, kun keväällä loukkasin selkäni
pahasti, enkä kuukauteen pystynyt
palstahommia normaalisti tekemään.
Onneksi kesäkin oli vähän hitaasti
lämpenevä ja suurin osa kerkesi jopa
kypsymään ennen syksyn kylmiä öitä.

Millainen rooli palstaviljelyllä tai
viljelyharrastuksella ylipäätään
on elämässäsi? Montako vuotta
olet viljellyt Vadelmakallion ku-
peessa?

Kun muutin Viikkiin, kiersin heti
ensimmäisenä kesänä palsta-alueel-
la nauttimassa ihmisten luomuksista.

On niin kiva huomata miten ihmiset
panostavat ja tekevät palstasta oman-
näköisensä! Laitoin itseni jonotuslis-
talle ja kevättalvella 2005 sain kuul-
la että oma, iso palsta oli vapautunut
minulle! Piirsin suunnitelmia pitkin
kevättä ja kun lumet sulivat, olin he-
ti mittaamassa ja miettimässä suun-
nitelmaa. Siitä se alkoi!

Tammi-helmikuussa kylvän en-
simmäiset, hitaat kasvit. Elämä al-
kaa taas. Istutan lisää ja lisää pitkin
kevättä. Keväällä käännän maan ja
hoidan paikat kuntoon, kunnes on
tarpeeksi lämmintä, että voi istuttaa,
suorakylvönä, tai niitä satoja taimia,
mitä parvekkeelle on kerääntynyt.
Onhan niissä vähän töitä, mutta tyk-
kään itse kasvattaa! Ei se aina välttä-
mättä edes tule halvemmaksi, mutta
nautin kun tiedän, että ovat ihan it-
se kasvatettuja, alusta asti!

Kesällä kitken, harvennan, lan-
noitan ja lämpiminä vuosina kaste-
len. Joka päivä, jos vain kaupungissa
olen. Ja niinhän usein olen, kun en

halua, että palsta pääsee liian villik-
si. Viime vuosina palstaa on hoidet-
tu paljon iltaisin ja öisin. Kun muu
perhe nukahtaa, minä livistän hom-
miin, vaikka otsalampun valossa.
Täällä rentoudun ja samalla vahdin
vähän aluetta. Kettu on tullut tutuk-
si ja monet keskustelut on käyty pals-
tanaapureitten kanssa iltahämäräs-
sä. Kesällä lapsetkin viettävät mie-
lellään täällä aikaa. Koska heidät on
täytynyt ottaa mukaan palstatöihin,
olen heidät myös huomioinut pals-
talla. Löytyy siis leluja ja maja jonka
olemme yhdessä tehneet.Alun perin
tein aidankin taaperoa varten, nyt se
on hieman korkeampi varkaita ja ru-
sakoita varten.

Syksyllä korjaan satoa ja jatkan
hoitamista.Yleensä ei juuri tarvitse
kaupasta vihanneksia ostaa loppuke-
sästä.Tuntuu varsin mukavalta kun

Mélanien
salainen
satupuutarha

Kolme viljelijää sai vuonna 2015 kunniamaininnan ”Viikin
paras viljelmä”, mutta palkintoraati nosti kolmesta
hienosta ykköseksi Vadelmakalliolla jo kymmenen
vuotta puutarhaansa jalostaneen Mélanie Thibault’n.
Seuraavassa Mélanie valottaa viljelyfilosofiaansa, josta
taitaisi olla meille monelle hyväksi malliksi.

Kuva © Niklas Gerkman

Kuva © Mélanie Thibault

Kuva © Heikki Poroila

Suomenlahden pinta
nousi joulukuun alussa 2015
huippukorkealle. Tämä ei jäänyt
huomaamatta myöskään Viikissä,
jonka peltoaukeat ovat vain hiukan
merenpintaa ylempänä. Viikinportin
asukkaista tuli joksikin aikaa
merinäköalan omistajia alemmissakin
kerroksissa, kun merivesi tulvi pellon
yli. Ensipakkasten jälkeen saattoi
tämän väliaikaisen meren jäälle
lähteä vaikka luistelemaan ilman
vaaraa. Siellä se pelto jään alla
odottaa kevättä ja aurinkoa.

Viikinmeri

TEKSTI Heikki Poroila
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siinä onnistuu. Kun pakkaset lähes-
tyvät, nostan osan kasveista parvek-
keelle turvaan ja talvehtimaan. Vä-
lillä onnistuu, välillä ei.Ainakin yri-
tän aina saada kasvukautta mahdol-
lisimman pitkäksi.

Talvellakin käyn aina silloin täl-
löin tarkistamassa, ettei kukaan ole
käynyt hajottamassa paikkoja.Tyk-
kään myös seurailla eläinten jälkiä
palstalla, lumikko talvehti esimer-
kiksi joku vuosi sitten työkalulaa-
tikkooni, tuntui aika kivalta, vaik-
ka hän vähän siellä sotkikin.

Talvikaudella jää myös enem-
män aikaa tuohon hieman erilaiseen
puutarhaan, eli omalle kasviakvaa-
riolle. Onhan siinä toki myös niitä
kaloja, mutta eriväriset kasvit ovat
kyllä tässä se pääasia. Olin niin iloi-
nen, kun tämän harrastuksen aloi-
tin kuutisen vuotta sitten, vihdoin

pääsee myös talvella kasvattamaan
ja nauttimaan kauneudesta! Puu-
tarhahoidon lisäksi suosittelen siis
lämpimästi myös akvaarioharrastus-
ta. Oikeaa valoterapiaa ja rauhoittu-
misen paikka kun vedenalaista elä-
mää seuraa.

Onko tarkoituksesi ”uusiutua”
vuosittain, vai oletko jo löytänyt
omasta mielestäni hyvän ja toi-
mivan mallin palstallesi?

Kyllä nyt tuntuu että malli on ai-
ka pitkälti löydetty. Mutta ainahan
jotakin yritän siirtää ja vaihtaa, se-
hän on parasta maaperälle, se ei vaan
ole niin helppoa kun se ei sitten aina
näytä niin hyvältä, omasta mielestä.
Parannan totta kai maata joka vuosi,
nostan kasvipenkkejä, raahaan hiek-
kaa paikalle aina kun jostain löytyy
sopiva kasa. Tämä savimaa ei ole

mikään helpoin maaperä. Levääkin
raahasin perheeni iloksi mereltä jo-
ku kesä kotiin autossa. Juurakoita
olen tuonut jopa Naantalista asti!

Olen yrittänyt hyödyntää rajal-
lista tilaa mahdollisimman hyvin,
ja yrittänyt saada kaikki reunat nä-
tiksi jotta ohikulkijat saisivat nauttia.
Kuvailisin palstaa salaiseksi satu-
puutarhaksi. Mitkään rivit eivät ole
ihan suorat, ja pienet käytävät vievät
eri tasoille vehreisiin ”huoneisiin”,
josta aina löytyy jotakin uutta kat-
sottavaa, jokaiselle päivälle. Ranska-
laista perimää saattaa huomata rak-
kaudestani laventeliin. Myös muut-
kin yrtit, jotka levittävät huumaavan
hyvää tuoksua, saavat minut onnel-
liseksi. Kun tulen palstalle, teen aina
kierroksen ja katson, mitkä nuput
ovat sinä päivänä auenneet ja onko
jokin marja kypsynyt. Kaivoin en-

sityökseni silloin kymmenen vuot-
ta sitten pienen lammen jossa joka
vuosi asustaa iso joukko sammakoi-
ta. Tuntuu mukavalta kun on seu-
raa. Varsinkin sitä hiljaista sorttia.

Mitä hyviä ja huonoja puolia itse
näet tällaisessa kaupungin yllä-
pitämässä ja paikallisen järjes-
tön käytännössä pyörittämässä
vuokrapalstaviljelyssä?

Minulle palsta on ollut pelastus!
En taida olla mikään kaupunki-ih-
minen, mutta tämä on ollut loistava
kompromissi. Maalla kaupungissa,
hevosetkin siinä kävelevät ohi. Ke-
säsin palsta toimii niin kuin omana
puutarhana, syödään siellä ja lapset
saavat leikkiä vesialtaissa. Saan to-
teuttaa itseäni ja tehdä sitä mitä ra-
kastan eniten, eli liata käsiä mullassa
ja kasvattaa sekä ruokaa että silmän-

iloa. Olen todella, todella, kiitollinen
tästä annetusta mahdollisuudesta!

Huono puoli on pieni pelko siitä
että joku päivä maa repäistään jalko-
jen alta ja rakennetaan taloja – sii-
henkin. En tiedä miten siitä selviy-
tyisin… Ja se, että aluetta ei oikein
voida suojata ilkivallalta ja varkail-
ta, joilta puuttuu sekä sydän että ai-
vot. Olen monen kanssa jo ottanut
yhteen vuosien mittaan ja yritän ai-
na selittää, miksi ei näitä toisten ko-
valla työllä kasvatettua kasveja voi-
da vaan käydä ottamassa.

Välillä tuntuu, että asiat jäävät
ehkä vähän puolitiehen, kun on
monta tahoa hoitamassa, esim. ve-
sipisteitä ja tarvittavia korjaustöitä.
Ja kun talli tuli paikalle, tuli iso taka-
pakki, kun ei enää ulkohuussia saa-
nut käyttää. Monet tulevat pidem-
mänkin matkan takaa ja kesähelteil-
lä, nykyään aika tiheästi asutulla alu-
eella, tämä huussin puuttuminen on
nähty ongelmana. Luulen että alue
kukoistaisi vielä enemmän, jos täl-
laiset asiat saisi kuntoon.

Anna vielä joku hyvä vinkki sel-
laiselle viljelijälle, joka haluaisi
oman palstansa – Vadelmakalli-
olla tai jossain muualla – kukois-
tavan.

Hyvä vinkki… Kai se olisi, että
uskaltaa kokeilla! Kannattaa kasvat-
taa sitä mistä tykkää, ja antaa pals-
talle paljon aikaa. Aikaa kun tähän
kannattaa varata! Jos jokin ei toimi,
tee uusiksi seuraavana vuonna. Se-
hän tässä on niin ihanaa, aina tu-
lee se seuraavakin kesä. Suosittelen
myös, että kiertää vaikka aluetta ja
katsoo, mitä muut tekevät. Jos jokin
näyttää hyvältä, kysyy miten tämä
on toteutettu. Jos jokin näyttää toi-
mivan toisella, niin se on varmasti
toteuttamisen arvoinen idea myös
omalla kohdalla. Keväisin ainakin
itselläni on yleensä paljon poisan-
nettavia taimia, jolloin uusille vil-
jelijöille olen näitä tarjonnut. Vaih-
dot ovat olleet myös todella kiva li-
sä, varsinkin perennat villiintyvät ai-
ka nopeasti ja sitten näitä kauniita
kukkia on useammalla palstalla ei-
vätkä joudu hukkaan.

Haluan kiittää tästä kunniasta ja
toivon että mahdollisimman

moni uskaltaa tulla palsta-alueelle
nauttimaan kesäisin kauneudesta!
Se on ainakin itselläni missio, saa-
da palsta paitsi kannattavaksi ruu-
an suhteen myös mahdollisimman
nätiksi ja satumaiseksi. Jos olen pai-
kalla saa mielellään kutsua itsensä
myös ”kylään”, palstan perällä kun
löytyy niin paljon katsottavaa. Ke-
vättä kohti!

Mitä tapahtuu Viikin tuulimyllylle?
VUONNA 2007 Latokartanon kou-
lun oppilaat ideoivat Viikille
oman, puhdasta energiaa jauha-
van tuulimyllyn. Helsingin Ener-
gia lahjoitti sellaisen Gardenia
Helsingin pihalle ja pystytysjuh-
laa vietettiin 27.11.2007 niin kou-
lulaisten kuin apulaiskaupun-
ginjohtaja Pekka Saurinkin läs-
nä ollessa. Vuonna 2008 tuu-
limyllyhanke sai Uudenmaan
ympäristöpalkinnon.

NYT VUONNA 2016 mylly pyörit-
tää edelleen puhdasta energi-
aa, vaikka sen emo on tapettu ja
hiljentynyt. Mutta kuinka kauan
pyöriminen vielä jatkuu? Huhu-
jen mukaan innokkaimmat olisi-
vat panneet myllyn nurin saman
tien. Myös siirtämisestä Harakan
saareen on ollut puhetta, vaik-
ka olosuhteet ovat aivan toiset ja
tekniikka kymmenessä vuodessa
varmaan kehittynyt.

AIVAN HULLUJA suunnitelmia mo-
lemmat. Mylly on pystytetty Viik-
kiin ja viikkiläisille, joten tääl-
lä sen tulee pysyä myös jatkos-
sa. Jos Gardenian hämärä tule-
vaisuus ei sitä estä, paras ratkaisu
on antaa myllyn jatkaa pyörimis-
tä siinä missä se nyt on. Ei sillä
energialla edes tyhjää taloa läm-
pimänä ja kuivana pidetä, mutta
puhtaana lisänä tuokin.

JOS MYLLY ei saa jäädä nykyiselle
paikalleen, se on syytä siirtää La-
tokartanon peruskoulun tai Vii-
kin norssin läheisyyteen. Kouluil-
la ovat ekologiset arvot sentään
vielä kunniassa. Viikin pelloilla
tuulta riittää, joten antakaa sen
myllyn humista täällä.

TEKSTI ja KUVA Heikki Poroila
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Viikin seniorikerhon
toimikunta
vaihtui 18.11.2015.
Toimikuntamme
onnyt seitsen
henkinen.

TEKSTI ja KUVA
Ritva Hämäläinen

Puheenjohtajana toimii
Olavi Uotila ja sihtee-

rinä Ritva Hämäläinen.
Kahvitusta hoitavat Rai-
li Peräjärvi ja Seija Pöllä-
nen, teatteri- ja kulttuuri-
tarjontaa hoitaa Ritva Par-
janen, matkojen järjestelyä
Olli Parjanen ja tiistain
kävelyryhmää vetää Seppo
Hildén.

Toimikunta on saanut
valmiiksi toiminta-

suunnitelmansa talven ja ke-
vään osalta. Pyrimme järjes-
tämään kuukausitapaami-
seemme erilaisia teemoja ja
tietoiskuja niin hyvinvoin-
nin, palveluiden kuin ajan-
kohtaisten asioiden osalta,
välillä keveämmin ja välillä
asiapitoisemmin.

Ohjelmassamme on esi-
merkiksi naurujoogaa tam-
mikuussa. Helmikuussa
kuulemme luennon Itäme-
ren historiasta ja nykypäi-
västä. Maaliskuussa kuu-
lemme tietoiskun sosiaali-
ja terveystoimen palveluis-
ta senioreille. Huhtikuussa
on Suomen Nivelyhdistyk-
sen luento nivelsairauksista
ja niiden hoidosta. Touko-
kuun luennolla käsitellään
fysioterapian tarjoamia hy-
vinvointipalveluita.

Seniorikerholaisia osal-
listuu tammi-helmikuus-
sa Viikin kirjaston järjestä-
mään Digitarinakertomus-
projektiin ainakin 6 henki-
lön ryhmänä.

Haluamme saada mu-
kaan uusia senioreita

sekä lähialueyhteistyöhön
että virkistysryhmiimme. Jä-
senistömme on aktiivises-
ti mukana muun muassa
vanhusten viihdyttämises-
sä Hoiva Viikissä. Ryhmä
Viikin senioreita käy kuu-
kausittain laulamassa, lau-
lattamassa ja lausumassa ru-
noja dementiaosaston van-
huksille. Teemme yhteis-
työtä myös Mannerheimin
Lastensuojeluliiton kanssa
toimimalla ukki- ja mum-
mi-henkilöinä Viikin alueen
lapsille.Tämä toteutuu ker-
ran kuukaudessa yhteisessä
tapaamisessa lastentarho-
jen kanssa.

Meillä on lisäksi toimiva
tiistain kävelyryhmä.

Mukana on reilut 10 hen-
keä ja kävelymme suun-
tautuu aina hiukan eri
reittejä pitkin. Kilomet-
rejä kertyy reittivalinnas-
ta johtuen 4–7 kilometriä.
Vauhti sopeutetaan kulloi-
senkin kerran osallistuji-
en mukaan. Eli reippaas-
ti mukaan vaan.

Jokaisen kuukauden en-
simmäisenä tiistaina teem-
me retken vähän kauem-
maksi. Menemme bussil-
la ja käymme eri paikoissa.
Kokoonnumme tiistaisin
kello 10 Viikinojan puis-
tossa, viljelypalstojen vie-
ressä. Olemme muun mu-
assa kiertäneet Töölönlah-
den ja juoneet torikahvit
Hakaniemen torilla, ret-
keilleet Kivinokassa ja jou-
lukuun kävely tehtiin Ka-
tajanokan ympäri. Pää-
dyimme laulamaan Fin-
landiaa Tuomiokirkon
portaille Jean Sibeliuksen
syntymäpäivän kunniak-
si. Lopuksi nautimme glö-
git Tuomaan markkinoilla.

Muutakin kivaa ja vas-
taavaa on suunnit-

teilla täksikin vuodeksi.
Suunnitelmissa on muun
muassa kävely Seurasaa-
ressa myöhemmin kevääl-
lä ja mahdollisesti käynti
Tamminiemen museossa.
Seuraamme jatkuvasti te-

Kuva©Heikki Poroila

Viikin seniorikerhon kävelyryhmä Senaatintorilla
8.12.2015.

Viikin seniorikerho
uusin voimin kevääseen 2016

Gardeniassa tehtiin se,
mikä sallittiin

TEKSTI ja KYSYMYKSET
Heikki Poroila,
VASTAUKSET Sari Oikarinen

Tammikuu on men-
nyt talon tyhjentä-
misen ja siivoami-
sen merkeissä. Kä-

vimme hiukan häiritsemässä
puolityhjässä kasvipuutar-
hassa.

Kun katsot vuoteen 2001,
olisiko näiden vuosien
aikana jotkin asiat voinut
tai pitänyt tehdä toisin,
jotta Gardeniaa ei olisi
poliittisella päätöksellä
lopetettu?

Gardeniassa on toimittu
kaupunginvaltuuston mää-
rittelemien ohjeiden mukaan
ja niillä resursseilla, mitä on
ollut olemassa. Aikanaan yh-
tiötä perustettaessa olisi var-
maan ollut hyvä tehdä kirjal-
liset sopimukset kaupungin
tilauksista, jolloin ne olisi-
vat olleet sitovat. Talouslu-
vuthan menivät miinukselle,
kun opetusvirasto supisti ti-
lauksiaan. Kyllä täällä tehtiin
kaikki mitä voitiin.

Ulkopuoliselle syntyy
tiedossa olevista talous
luvuista vaikutelma, että
Gardenian toiminnalle
asetettiin alusta
lähtien kohtuuttomat
taloudellisen tuoton
vaatimukset. Oliko se
harkittua vai enemmän
kin sitä, etteivät päättäjät
oikein käsittäneet,
millainen Gardenian
toimintaidea oli?

Ongelma oli se, että yhtiö
pistettiin maksamaan raken-
tamiskustannukset vuokran
muodossa 20 vuoden aikana,
mikä on aika tiukka tahti täy-
sin kaupallisellekin yrityksel-
le. Tahti oli tiukka varsinkin
siksi, että kyseessä oli poik-
keuksellisen kallis rakennus.
Tai oliko osakeyhtiömuoto
oikea ratkaisu sellaiselle toi-
minnalle, mitä Gardeniassa

oli? Moni kävijä kommentoi
syksyn aikana, että tällainen
toiminta pitäisi nähdä samal-
la tavalla kuin esimerkiksi kir-
jastot, jotka ovat kaupungin
palvelua kuntalaisille.

Gardenia ehti ilahduttaa
melkein kokonaista
viikkiläistä sukupolvea,
eikä sen olemassaolo
siinä mielessä mennyt
ollenkaan hukkaan. Mutta
onko realistista ajatella,
että näin erikoistuneeseen
rakennukseen löytyisi
jokin kaupallinen toimija
idealla, joka voisi antaa
helsinkiläisille jotain
menetetyn Gardenian
vastikkeeksi?

En näe realistisena, että ai-
nakaan vastaavanlainen toi-
minta olisi mahdollista näil-
lä vuokrilla. Jos rakennuk-
sen saisi halvalla ja siihen toi-
mintaa, mistä saa hyvin tuloja,
niin ehkä silloin. En osaa sa-
noa, mitä se voisi olla.

ViikkiSeuran ja Ope
raatio Gardenian
aloitteisiin vastattiin
varsin vahvalla kansalais
tuella, mutta loppujen
lopuksi päättäjille tuntui
olevan melko vaivatonta
tällaisen aikoinaan
varsin paljon maksaneen
investoinnin alasajo.
Oliko kysymys rahasta
vai jostain ihan muusta?
Aloitettiinko tukitoimet
liian myöhään tai vääränä
aikana?

Minulle jäi semmoinen
tunne, ettei kuntalaisten
ääntä nyt kuunneltu. Viik-
kiläiset ja monet muut ihmi-
set ympäri Suomen tekivät
erinomaista työtä Gardeni-
an puolesta. Kaupunki ei ha-
lunnut enää tukea toimintaa,
vaikka yhtiötä perustettaes-
sa todettiin, ettei yhtiö selviä
ilman kaupungin tukea. Nyt
tuntuivat puhaltavan erilai-
set tuulet. Toivon, että kau-
pungilla tehtiin taloudellisia

laskelmia eri vaihtoehdois-
ta, mitä mikäkin päätös tu-
lee maksamaan. Sekin mak-
saa, että talo seisoo tyhjillään
ilman toimijaa. Toivoisin, et-
tä investointeja suunniteltaes-
sa ja päätöksiä tehtäessä mie-
titään, onko kaupunki valmis
sitoutumaan investointeihin
kymmenien vuosien säteellä.

Gardenian päättäjäis
tilaisuudessa voitiin näh
dä, että 15 vuoden töitten
tuloksesta luopuminen oli
myös henkilötasolla ras
kasta. Tiedätkö tai osaat
ko sanoa, pääseekö talon
henkilökunta jatkamaan
samantyyppisissä töissä
jossain muualla? Haluat
ko sanoa jotain omista tu
levaisuuden suunnitelmis
tasi?

Päätöstilaisuudessa konk-
retisoitui, että paikka todel-
lakin suljetaan. Gardenia oli
työpaikka, jossa oli työhön-
sä omistautunutta henkilö-
kuntaa, joka joutui monesti
joustamaan omasta vapaa-
ajastaan työpaikan hyväk-
si. Lisäksi suurin osa henki-
lökunnasta oli ollut pitkään
töissä talossa. Aina se työyh-
teisön häviäminen on haike-
aa. Suurin osa henkilökun-
nasta etsii töitä. Itse aion hie-
man lomailla ja siivota kotia
sen jälkeen, kun saan nämä
viimeiset hommat tehtyä. Ja
täytyy myös miettiä, mitä si-
tä alkaa isona tehdä.

Toimitusjohtaja
Sari Oikarinen

Kiitollisen asiakkaan meloniin
kaiverrettu tervehdys.

KOKOONNUMME jokaisen kuukauden 3. keski
viikko kello 13.00–15.00 asukastalo Kaaressa
(Tilanhoitajankaari 9). Tapaamisessamme on
aina kahvitarjoilu. Vapaaehtoinen kahviraha on
2 €. Tällä summalla rahoitamme muun muassa
luennoitsijoiden palkkiot, mahdollisesti myös
hiukan matkoihin liittyviä kuluja. Pääsääntöisesti
matkat, teatterit yms. maksetaan omasta
kukkarosta. Varsinaista jäsenmaksua emme peri.

atteritarjontaa ja Malmita-
lon ohjelmistoa. Pyrimme
järjestämään ainakin yh-
den teatterikäynnin ja esi-
merkiksi konsertin Malmi-
talolla.

Keväällä teemme retken
Porvooseen siten, että jo-
ko meno- tai paluumatka
tehdään Runeberg-laival-
la. Ruokailemme joko Por-
voossa tai laivalla.

Ilmoitamme kuukausita-
paamisistamme Koillis-

Helsingin Lähitieto -lehden
Lähimenoja-palstalla edelli-
sen viikon keskiviikkona il-
mestyvässä lehdessä.

Mikäli haluat lisätietoja,
lähesty rohkeasti sähköpos-
tilla viikin.seniorikerho@
viikki.fi.Tervetuloa mukaan
mukavaan seuraan!

Haluamme
saadamukaan
uusia senioreita

sekä lähialueyhteis
työhön että
virkistys

ryhmiimme.

Vuodesta 2002GardeniaHelsingin toimitusjohtajana työskennellyt
SariOikarinenpääsee kohta kaikessa rauhassa hiihtämään, kun
pitkään jatkunut 24/7tyylinenpesti kaupungin päätöksellä päättyy.
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Viikin kirkon kevät 2016

Musiikki
Konserteista kts. viikoittain
ilmestyvästä Kirkko ja kaupunki
-lehdestä

Kirkolla toimii Naiskuoro Pihlaja
sekä Lapsikuoro Pihlajanmarjat.
Tied. Marjasisko Varha (09) 23404496

Kirkkomuskareiden vapaiden
paikkojen tied. Marja Kyllönen
tekstiviestitse 040 5720804 (ma aamu-
päivä-ryhmät) ja essirehunen@gmail.
com (ke iltapäivä-ryhmät)

Messu
● joka sunnuntai klo 10, kirkkokahvit
● International Mass Saturdays Feb
13th, March 12th, April 16th and
May 7th at 6 pm

● Viikkomessu to klo 17.30

Pääsiäinen
• Jumalista ja ihmisistä -elo-
kuva ma 21.3. klo 18

• Ikoniaskartelu kaikenikäisille
ti 22.3. klo 15–18.30

• Lasten pääsiäishartaus
ke 23.3. klo 10

• Hiljaisuuden laulujen ilta
ke 23.3. klo 19

• Kiirastorstain messu
to 24.3. klo 19

• Pitkäperjantain sanajumalan-
palvelus pe 25.3. klo 10

• Pääsiäispäivän messu
su 27.3. klo 10

Talvileirit
►Talvileiri 1.-3. luokkalaisille Upilassa

22.–24.2. Leirin hinta 35€, sisaralennus 10€.
Lisätiedot Riitta Koivisto p.040 5880834

►Talvileiri 4.–6.-luokkalaisille Siikaniemessä
22.–24.2. Hinta 35€, sisaralennus 10€. Leirillä
on mahdollisuus yhtenä päivänä lasketteluun
Messilässä. Laskettelulipun ja mahdollisten
välinevuokrien hinta ei sisälly leirimaksuun.
Lisätiedot Aapo Koskela p.050 4360720

Leireille on sähköinen ilmoittautuminen
mestat.fi sivujen kautta.

Lapsiperheet
• Perhekerho vanhemmille ja lapsille ke klo 9.30
• Esikoisvauvakerho alle vuoden ikäisten esi-
koisvauvojen vanhemmille to klo 13.30
Päivä- ja perhekerhoista tietoa lastenohjaaja
Margit Jukanen (09) 2340 4571

• Laskiaisrieha su 7.2. klo 11–14 Latokartanon
torilla

• Raamattuseikkailu ke 3.2. klo 9.30
• Perhetapahtuma su 17.4. klo 11–14 ja Lasten-
lauluhetki klo 12.30

Kouluikäiset
Koululaisten kerhoista tietoa Emma Luoto
p.050 3428187 ja www.viikinkirkonkerhot.blog-
spot.com

TIETOA VIIKIN KIRKON TOIMINNASTA saat tietoa myös seurakunnan kotisivuilta www.helsinginseurakunnat.fi/
seurakunnat/malmi.html, Facebook-ryhmästä: facebook.com/viikinkirkko sekä Kirkko ja kaupunki -lehdestä.
VIIKIN KIRKKO Agronominkatu 5, 00790 Helsinki. P. (09) 2340 4429, sähköposti: viikki.piiri@evl.fi

uUgandalainen ilta ti 2.2. klo 18. Aterian hinta 10 € / henkilö
Yhteisvastuu-keräykselle. Ilm. outi.lantto@evl.fi, 050 3803602
uYhteisvastuu-konsertti: Petty Pilgrims su 3.4. klo 16
uKatu hengellisenä polkuna? la 14.5. klo 9–19.
Retriitti kaduilla ja Viikin kirkossa. Ryhmään mahtuu 6
osallistujaa. Ilm. 4.5. mennessä anni.punkka@evl.fi tai (09)
23404471. Tied. saku.toiviainen@evl.fi

uTahdon! -lauluja rakkaudesta ja tästä elämästä
su 22.5. klo 18. Konsertti kesällä avioituville ja kaikille hyvän
musiikin ystäville. FaktaBeat ja huippusolistit
uKyläkirppis ja kristillisen ympäristöjärjestö a rochan
kierrätys-tapahtuma la 28.5. klo 10–13.
Kirpparipöydät 10 € ympäristötyön hyväksi, varaukset
outi.lantto@evl.fi, 050 3803602.

Ryhmiä ja
viikkotoimintaa
● Viikin iltaruoka ke klo 17–19
(20.1.–25.5., ei: 23.3., 4.5.). Vapaa-
ehtoisten valmistama kasvisruoka
kaikenkokoisille viikkiläisille ja
perheille. Hinta 1€ /henkilö.

● Missio-kerho ke klo 18–20
(27.1, 10.2., 24.2., 9.3., 6.4., 20.4.)

● Rukouspiiri to klo 18
(28.1., 11.2., 25.2., 10.3., 7.4., 21.4.)

● Kristillinen jooga ti 19.1.–26.4. klo
19 (ei 23.2, 22.3 eikä 5.4.).
Kurssin hinta 50€. Tied. ja ilm.
outi.lantto@evl.fi, 050 3803602.

● Sururyhmä to klo 18 (21.1., 4.2.,
18.2., 3.3., 17.3. ja 31.3.). Ilm. kirkko-
herranvirastoon ark. klo 9–15,
p. (09) 23404400, malmi.srk@evl.fi

● Soppa-Paanu to klo 12
(28.1, 25.2, 31.3., 28.4., 26.5.).
Lounas ja hartaus. Vapaaehtoinen
maksu diakonialounastyön hyväksi.

● Senioritiistai klo 10–11
(2.2., 16.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4.,
26.4., 10.5.)

● Aikuisrippikoulu la 9.4. klo 13–17,
su 10.4. klo 10–15 ja la 16.4. klo
13–19. Konfirmaatio su 8.5. klo 14.
Ilm. kirkkoherranvirastoon,
p. (09) 23404400 ma–pe klo 9–15.

● Mindfulness-kurssi ti 3.–31.5.
klo 19. Kurssin hinta 50 €,
opiskelijat 20 €. Ilm. outi.lantto@evl.fi
tai 050 380 3602.

● Ajanvaraus diakonia vastaanotolle
ma klo 10–11, p. (09) 2340 4489
tai käymällä kirkolla

Perheretki
12.3. Turkuun.

Käymme Turunlinnassa ja syömässä
sekä pulikoimassa Caribian kylpylässä.
Hinta 35€ /aikuinen, 25€ ensimmäi-
nen lapsi, muut 20€. Ilm. Emma Luoto
p.050 3428187 alkaen ma 11.1. klo 10�

TapahtumiaITÄ-HELSINGIN
SUOLAHUONE

GARDENIAKESKUS, VIIKKI KOETILANTIE 1,
00790 HKI puh. 040-5711 339
Luonnonmukaista hoitoa

hengityselin- ja iho-ongelmiin.
Myös infrapunasauna ja detox-spa(jalkakylpy).

Myynnissä terveysvaikuitteinen
Argan ruoka- ja iho öljy

TERVETULOA TUTUSTUMAAN! www.suolahuoneviikki.fi

UUTTA!
Suolahuonehoitoja myös kissoille

ja koirille omissa kuljetushäkeissään.

KUVAT JA TEKSTI
Mikko Savelius

Asukastalo Kiila on uudis-
tunut viime kesällä kes-

täneen remontin jäljiltä, mikä
avasi uusia mahdollisuuksia
käsitöiden askarteluun. Nyt
joukko viikkiläisiä aktiiveja

järjestää talolla säännöllisiä
avoimia ovia ja tapahtumia.
Asukastalojen koordinaattori
Ulla Niemi-Pynttäri kehuu
toimeliaisuutta.

– Asukastalo Kiila pyö-
rii pääsääntöisesti vapaaeh-
toisvoimin. Heidän avullaan
järjestämme joka viikko kä-
sityöillan, jonne saa tulla va-
paasti korjaamaan vetoket-
juja, lyhentämään verhoja ja
housunlahkeita tai vaikkapa
paikkaompelemaan, sanoo
Niemi-Pynttäri.

Asukastalo Kiilan avoi-
met ovet järjestetään

kevään ajan joka tiistai kel-
lo 17–20. Teemat vaihtuvat
viikoittain. Niemi-Pynttärin
mukaan asukkaiden toiveita
kuunnellaan kun mietitään
eri teemoja.

– Haemme viikkiläisiltä
toiveita teematiistaihin. Tee-
mana voi olla keväällä vaikka-
pa pääsiäiskoristeiden askar-
telu tai käsitöiden tekeminen
kodista löytyvistä ylimääräi-
sistä materiaaleista. Eräänlai-

Asukastalo Kiila

UUDISTUI Asukasaktiivit Ritva Kokonmäki ja Kirsi Kajovalta vetävät kaikille avointa
teematiistaita.

TEKSTI Timo Huotinen

RUNSAAT kolme
vuotta Viikin suo-
sittua ravintolaa
Bistro Kaskea ve-
tänyt Miska Hell-
gren kumppanei-
neen vetäytyi
urakastaan marraskuun puolivälissä. Hellgrenin perheeseen
syntyi toinen tyttö, ja isä halusi jäädä enemmän perheen
käyttöön. Miska suunnittelee mahdollisesti myöhemmin
yrittäjäkouluttautumista. Hän sanoi jättäneensä Kasken
pystypäin omannäköisenään ravintolana, joka oli alalla
harvinaisesti tulokseltaan voittoisa.

UUSI OMISTAJA on intialaissyntyinen Munish Kumar
Sharma, jonka päätoimipaikka on Keravalla sijaitseva
hotelli-yökerho. Sharma on myös alalla kokenut, ja hänen
yrityksensä Trived Oy on omistanut pääpaikkansa jo 10
vuoden ajan. Siellä hän on itse viikonloput tiskin takana.
Viikissä häntä nähtäneen vähemmän asiakaspalvelijana.
Kasken konsepti laajenee 23. tammikuuta alkaen
viikonlopun live-musiikilla. Myös keskiviikon tietokilpailut
ovat kevään osalta jo käynnissä. Ruokaravintolana jatketaan
ja viikkiläisten toiveet otetaan huomioon.

Viikin Bistro Kaski
vaihtoi omistajaa

Löytyykö intoa
puu- ja tekstiilitöiden
askarteluun?

Pitkäaikainen
Kiilan käyttäjä
Eeva Ikonen
viimeistelee
nukkekotia. Se
on lahja tyttären
japanilais-
suomalaiselle
perheelle.

sta kierrätystä siis, sanoo Nie-
mi-Pynttäri.

Yhteisöllisyys onkin asu-
kastalo Kiilan valtti. Se

eroaa muista asukastaloista
siten, että Kiilassa tehdään
enemmän projektimaista työ-
tä. Niemi-Pynttärin mukaan
uusille toimijoille löytyy tilaa.

– Olemme juuri saaneet
Kiilaan uuden puupuolen ve-
täjän, Ari Alexanderssonin.
Hän päivystää Kiilassa tun-
nin ajan torstaisin alkaen kel-

lo 17, sanoo Niemi-Pynttäri.
Kaikille uusille, aloitte-

leville puutöiden ystäville
järjestetään kolmen tunnin
aloituskurssi. Siihen otetaan
enimmillään viisi henkilöä, ja
kursseille on jonoa. Asukas-
talolle voi kuka tahansa tulla
maksutta tarjoamaan opas-
tettuja kursseja, kunhan se
on myös osallistujille mak-
sutonta.

Viime kesänä Kiilan sisä-
tiloissa suoritettiin re-

montti, jonka seurauksena
kipinätyöt ovat nyt kielletty.
Syynä remonttiin oli viran-
omaismääräykset. Nyt sen si-
jaan tilalla on viimeistelyhuo-
ne, jossa on poistohormi maa-
lien ja liuottimien hajujen ja
höyryjen poistamista varten.

Uudistuneen Kiilan avajai-
sia vietetään lauantaina 6. hel-
mikuuta kello 12–15. Ohjel-
massa on taloon tutustumis-
ta, työnäytöksiä ja askartelua
sekä tarjolla pikkupurtavaa
kahvin, teen ja mehun kera.
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www.kaupunginosat.net/viikki

Tule Viikki-Seuraan!

VIIKKI-SEURA ON SITOUTUMATON, KAIKILLE AVOIN
KAUPUNGIN-OSAYHDISTYS, JONKA TOIMIALUEENA ON
VIIKKI-LATOKARTANO.

Liity
Viikki-Seuraan!

JÄSENIKSI ovat tervetulleita kaikki Viikin asioista kiinnostuneet.
Tule sinäkin mukaan, aktiiviseksi tai vain tukijäseneksi. Jäsenmaksu
on vain 15 euroa vuodessa, tukijäseniltä 25 euroa.
Viikki-Seura toimii kaikkien viikkiläisten yhteisenä äänenä,
oli sitten kyseessä liikenne, nuoriso, liikunta, sosiaali- ja terveyspalve-
lut tai pientä taloudellista tukea tarvitseva paikallinen hanke.

Kaikissa seuraan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä
puheenjohtaja Riitta Korhoseen (riittakorhonen3@gmail.com)
tai sihteeri Heikki Poroilaan (heikki.poroila@gmail.com).

Katso kaikki kohteemme
www.dreamhouse.fi

MAKSUTON ARVIOINTI! P. 050 433 5111

P. 050 433 5111Mannerheimintie 61
00250 Helsinki

VÄLITYSPALKKIOTARJOUS
UUSILLE ASIAKKAILLE!

OLEN MYYNYT VIIKISTÄ ESIM:
Tilanhoitajankaari 22 (5 asuntoa),
14 (4 asuntoa), 12 (7 asuntoa), 17 (2 asuntoa),
19, 21, 18 (2 asuntoa)
Metsänhoitajankatu 6 (7 asuntoa)
Simo Klemetinpojantie 4 (5 asuntoa)
Simo Klemetinpojantie 3 (3 asuntoa)
Erik Spårentie 5 (4 asuntoa)
Laivuri Petterin katu 5 (5 asuntoa)

Laivuri Petterin kuja 2 (2 asuntoa)
Nuppukuja 5
Metsänhoitajankatu 5 (2 asuntoa)
Von Daehnin katu 3 (5 asuntoa)
Itse Viikissä asuneena tunnen alueen hyvin.
Olen myynyt 98 asuntoa Viikistä urani
aikana. Haluatko oman asuntosi samaan
joukkoon?

KOVA KYSYNTÄ
VIIKIN ASUNNOISTA!

JUHAKOPONEN
DreamHouse LKV
p. 050 433 5111
Toimitusjohtaja, yrittäjä
LKV-pätevyys
juha.koponen@dreamhouse.fi

2,9%
sis alv,

velattomasta hinnasta

MYYNNISSÄ!
N.AOsarankuja 3, 123,5 m2 ET
5h,k,kph,s,vh,wc,p Mh 419.000 €

JUURI MYYTY
Tilanhoitajankaari 12, 48m2 ja 64m2

Metsänhoitajankatu 5, 60,5 m2
Tilanhoitajankaari 14, 36m2

Latokartanon alueella sijaitsee viisi asukastaloa, jotka ovat kaikkien alueen asukkaiden
yhteisessä käytössä. Taloissa voi harrastaa monipuolisesti käsitöitä, liikuntaa ja taiteita,
korjata ajoneuvoja tai järjestää juhlia ja tapahtumia. Asukastalojen toiminnasta vastaa
Viikki-Latokartanon asukastaloyhdistys ry.

KAARI – Kohtaamispaikka ja juhlatila
Tilanhoitajankaari 9

Asukastalo Kaaressa on juhlatila, jota voi varata
viikonloppuisin erilaisiin tilaisuuksiin. Talossa
on laadukkaat av-laitteet sekä astiasto, pöydät
ja tuolit 50 hengelle. Arkisin talossa on tarjolla
musiikin ja kuvataiteiden opetusta.

KIILA – Kädentaitojen talo
Kevättori 1

Kiilassa voi askarrella monimuotoisesti puutöitä,
tekstiilitöitä, lasitöitä ja kaikkea mitä ei voi tehdä
kotona tilan tai työkalujen puutteen vuoksi.
Kiilassa järjestetään kudonta- ja puutyö-
kursseja ja siellä toimii Helskyn järjestämä
lasten käsityökoulu.

Kaikki Latokartanon alueen kiinteistöt osallistuvat asukastalojen rahoitukseen ja ylläpitoon.
Alueen asukkailta peritään asumismuodosta riippumatta vuokrissa ja vastikkeissa
yhteiskerhotilamaksua asuinneliöiden mukaan. Talojen rakennustoiminnasta ja ylläpidosta
vastaa pysäköintiyhtiö Latokartanon pysäköinti oy, jonka omistavat alueen asuntoyhtiöt.

Kevätkauden toiminta asukastaloilla on alkanut.
Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet verkkosivuiltamme www.viikki.fi.
Löydät meidät myös Facebookista: facebook.com/viikinasukastalot.

KUNTO – Liikunta- ja kuntoilutalo
Leskirouva Freytagin kuja 10

Asukastalo Kunto on suunniteltu nimensä
mukaisesti liikuntakäyttöön. Jumppasalissa
voi harrastaa erilaisia pallopelejä, tanssia jne.
Liikuntaa tarjoavat monet alan yritykset. Saliin
voi varata yksityisvuoron. Kunnosta löytyy myös
pieni kuntosali.

LAVA – Esittävän taiteen talo
Biologinkatu 5

Lava on suunniteltu esittävän taiteen harrasta-
mista ja esityksiä varten. Talo sopii hyvin myös
tapahtumien, juhlien ja tilaisuuksien pitopaikak-
si. Lavassa on korkealaatuiset äänentoistolait-
teet ja talosta löytyy myös kaksi hyvin varustel-
tua musiikkiharjoitustilaa.

MOTTI – ajopelien kunnostuspaikka
Von Daehnin katu 5

Motissa voi pestä ja korjata autoja, moottori-
pyöriä, mopoja, polkupyöriä ym. menopelejä.
Halliin mahtuu sisälle samanaikaisesti 4 autoa.
Hallissa on autonostimen ja työkalujen lisäksi
nostolaite myös kaksipyöräisiä kulkuneuvoja
varten.

www.viikki.fi

VÄLITÄMME VIIKISTÄ

Tiina Mikkola
Kiinteistönvälittäjä,

LKV, MyAT
044 722 4535

Merja Långvik
Kiinteistönvälittäjä, LKV

050 596 8086
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