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Uutiset:
Malmin kirkkoherran
tehtävä ei houkuttele.
Urheilu:
Tuleeko Erästä maailman suurin?
Kulttuuri:
Harrastajateatterista opit
ammattiin.

Päivi
Pirnes
Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

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

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

markku.viljander@kodista.fi

Annis
Viljander
Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Tarja
Haaranen
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

paivi.pirnes@kodista.fi

s3
Hansu ja Pirre
Tapulin ilona
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PÄTEVYYSVAATIMUS KIINTEISTÖNVÄLITYSALALLA
MUUTTUI VUODEN VAIHTEESSA
Täytämme vaatimukset kirkkaasti, sillä meistä yli 80 % on laillistettuja kiinteistönvälittäjiä (LKV).
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ORANSSIA ENERGIAA ASUNTOSI MYYNTIIN. Soita jo tänään.
MALMI | Kauppakeskus Nova, Malminkaari 13 A, 3. krs, 00700 Helsinki, puh. 020 780 3680

TARJA
3''>>'5)-(101-1
Myyntijohtaja, LKV
puh. 020 780 3582
gsm 040 772 4517

.'(;( (901-1
Kiinteistönvälittäjä, LKV
puh. 020 780 3676
gsm 050 347 9809

411- 90+9-490*9(
Kiinteistönvälittäjä, LKV
puh. 020 780 3288
gsm 040 753 1458

.(+990 *463(1-1
Kiinteistönvälittäjä, LKV
puh. 020 780 3669
gsm 040 772 6833

34+<0 *463-64(1-1
Myyntiassistentti, LKV
puh. 020 780 3342
gsm 040 710 4021

944+(1 644990
Kiinteistönvälittäjä, LKV
puh. 020 780 3285
gsm 0500 408 627

>(30 KARI
Liideri
puh. 020 780 3638
gsm 0500 617 121

<=)4 90.01-1
Kiinteistönvälittäjä
LKV, OTM
puh. 020 780 3602
gsm 040 647 4618

>41<4 8-*>-+6=1/
Kiinteistönvälittäjä
LKV, KiAT
puh. 020 780 3684
gsm 040 661 0048

344+-> 4+4>(-
Myyntineuvottelija
puh. 020 780 2227
gsm 040 536 8774

MARITA ;-6(1
Myyntineuvottelija
puh. 020 780 3299
gsm 040 774 7286

Huoneistokeskus Oy LKV, Valimotie 17–19, 00380 Helsinki. Y-tunnus 1831315-2. Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24 %).

/ Huoneistokeskus
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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 OKT
Rapattu omakotitalo, jossa kaksi
huoneistoa, yht. 90 m². Kellari-
kerroksessa sauna, varastotiloja
n.90 m². Lisäksi lämmin autotalli
20 m². Rv. -60. Oma tontti 715m².
Hp. 197.000 €. Hietapellontie 25

MELLUNKYLÄ OKT
Tilava rintamamiestalo 4h, k,
sauna, pesuh, 2 wc ja iso auto-
talli, yht. n. 165 m². Varaava
yösähkölämmitys. Tontti 524 m².
Kuntotarkastus tehty 12/2015.
Hp. 210.000 €. Koskenhaantie 47

Tasainen tontti 750 m², raken-
nusoikeus 300 m² + 40 m²/ as.
Enintään 3 asuntoa. Hiekka-
pohja. Ei vanhoja rakennuksia.
Hp. 295.000 €. Vanha Tapani-
lantie 73

TONTTI TAPANILA

VUOSAARI OKT
Kivirakenteinen, arkkitehti K.A.
Pinomaan suunnittelema omako-
titalo 5h, k, sauna, peh, 2 auton
lämmin talli ym. n. 230 m². Tontin
koko 1153 m². Rak.oikeutta käyt-
tämättä 150 m². Hp. 370.000 €.

TONTTI PUISTOLA
Tasainen tontti. Vesi- ja viemäriliit-
tymät tontilla. Rak.oikeus 174 m²
+ 25 m² / as. Tontin koko 695 m².
Hp.150.000 €. Kiitäjäntie 17

Tasainen tontti rauhallisella pai-
kalla. Tontin koko 677 m² ja rak.
oikeus 169 m²+26 m² / asunto.
Kunnallistekniikka tontin rajalla.
Hp. 155.000 €. Hietapellontie 25

TONTTI TAPANILA

TONTTI MALMI
Tasainen omakotitalotontti 450
m², rak.oikeus 113 + 20 m².
Kunnallistekniikka tontin rajalla.
Hp.120.000 €. Kylänraitti 3

Konalassa kovapohjainen kerros-
talotontti. Rakennusoikeus 1250
kem². Hp. 1 milj. €.

KERROSTALOTONTTI

Hyväkuntoinen kerrostalohuo-
neisto 2h, k, kh, 59,5 m². 2. krs,
hoitovastike 250 €/kk. Parveke.
Hp. 132.000 €. Pyynikintie 4-8

PIHLAJISTO KTH

Otamme välitettäväksi uusia kohteita!

AVOINNA MA-TO 8-17, PE 8-16

SOITA JA VARAA!
09 387 9282

Autotallintie 19, Tattarisuo

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

KAIKKIEN HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOJEN
HUOLLOT JA KORJAUKSET KOTIMAISIN VOIMIN

Avajaisjuhla
jatkuu
Tervetuloauusiin tiloihimmeKoivuhakaan, Juurakkotie 3.

ViinikkaOy
Juurakkotie 3, Vantaa
029 3005500

Huikeita avajaistarjouksia
kokohelmikuunajan!

99:-Henkilöautoille

Avajaishuolto
Sis. • Öljynvaihto • Suodatin
• 19 kohdan tarkastus

Voimassa 29.2. asti.
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Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 6/2016. • Keskiviikko 10.2.2016. • 4. 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.

Autoilijoiden onni

N
äinä päivinä on onni ajaa autolla,
eikä olla jalankulkija. Ajoradat
ovat etenkin isommilla kaduilla
täysin paljaat lumesta ja jäästä.

Toisin on jalkakäytävien kohdalla. Muhkuraiset
ja jäiset jalkakäytävät ovat enemmän sääntö
kuin poikkeus vilkkaastikin käytetyillä reiteillä.
Päiväkoteihin lapsiaan vievät vanhemmat saa-
vat olla joko aikamoisia tasapainoilijoita tai
omata hyvät nastat, jotta pysyvät jäisillä kaduil-
la pystyssä. Eräs äiti aivan oikeutetusti kysyikin,
eikö veronmaksajien pitäisi olla tasa-arvoisia
myös kulkuväylien kunnossapidon suhteen.
Miksi jalkakäytäviä ei saada yhtä hyvään käyt-
tökuntoon kuin ajoratoja?

Liikkumiseen luonnossa pitäisi hyvillä keleillä
panostaa kaiken ikäisten paljon enemmän.
Luontoa meillä riittää ihan mukavasti eri puolil-
la aluetta. Suutarilan yläasteen koulu ja Helsin-
gin Kristillinen Koulu ovat edistämässä liikku-
mista ja luonnon tuntemusta osallistumalla val-
takunnalliseen Metsävisaan, joka järjestetään jo
35. kertaa. Aikaisemmat Metsävisat ovat osoit-
taneet, että jopa tavallisten kaupunkipuiden ja
kaupungissa viihtyvien kasvien ja eläinten tunte-
mus on varsin heikkoa joidenkin oppilaiden
kohdalla. Siksi Metsävisaan toivoisi vähän use-
amman oppilaitoksen voivan lähteä mukaan.

Vaikka ei kilpailumielellä, niin oppimaan uutta
ja kertaamaan jo opittua.

Me helsinkiläiset olemme aika hyvin oppineet
kierrättämään turhat tavarat ja myös jätteet.
Tänä vuonna käynnistynyt kotitalouksien muo-
vinkeräys on monelle mieleen, vaikka keräyspis-
teitä ei kovin tiuhassa olekaan. Ilmestymisalu-
eellamme näitä muovinkeräyspisteitä on kolme.
Euroopan komission teettämässä selvityksessä
ilmenee, että Helsingissä on Euroopan toiseksi
parhaat mahdollisuudet lajitella jätteet. HSY:n
jätehuolto on Euroopan pääkaupungeista kak-
kossijalla, kullan nappasi Slovenian Ljubljana.
Viime viikolla julkaistussa selvityksessä arvioi-
tiin muun muassa sekajätteen määrää ja kierrä-
tykseen käytetyn paperin, kartongin, biojätteen,
lasin, metallin ja muovin osuutta syntyvästä jät-
teestä. Meillä niiden kierrätys toimii hyvin, jos-
kin parantamisenkin varaa hivenen on.

Miksi jalkakäytäviä
ei saada yhtä hyvään
kuntoon kuin ajoratoja?

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Tarjous tällä
kupongilla
2 annosta (norm. 17,00€)

14,90€

Myös catering ja kasvis-
ruokakurssitarjontaa!

Lue lisää nettisivuiltamme!

Art of transformation
to 25.2. klo 18.30–20.30
Mieli on joogan työpaja
Osin interaktiivisessa luennossa
käsitellään seuraavia teemoja:

mielen ehdollistumat ja niistä vapautuminen
oman todellisuuden luominen
omien tapojen ja uskomusten analysointi
seuran ja ympäristön vaikutus

Luento pohjautuu ensisijaisesti
Krishna-tietoiseen filosofiaan,
mutta lainaa myös muita lähteitä

mantra-työpaja
ma 29.2. klo 18.30–20.30

työpaja on osin jatkoa
art of transformation
-luentoon, mutta toimii
myös omana kokonai-
suutena.

mantra meditaation filosofiaa
kirtan ja japa
japa-meditaation tekniikka
yksityiskohtaisempaa tietoa helmistä
elämäntavan merkitys

Krishna-temppeli, Latokartanontie 11, Helsinki
Ennakkoilmoittautumiset 044 357 0966 tai info@govindam.fi
Luennoitsija/Ohjaaja Miro Muniraja Sarola

Hinnat: Luento tai työpaja 15€,
Yhdessä 25€. Kummatkin illat
sisältää kasvisherkkuja.

Ystävänpäivänä brunssi 14.2. klo 12-15
Tapanilan Urheilukeskuksessa

(09) 3507 0728 • Erätie 3, 00730 Helsinki

Hinta 15 €/ hlö
+ ystävä - 50%
(10-14-v.) 10 €/ hlö
(1-9 v.) 1 €/ ikävuosi

mosacafe.fi

● turkkilaista jugurttia
● mysli, marjat, hunaja
● caesar-salaatti
● savulohisalaatti
● vesimeloni-fetasalaatti
● kasvis- ja broilerpiirakka
● lihapullat ja nakit
● cupcake
● tuorehedelmäsalaatti
● pannari + hillo
● vesi/ mehu
● kahvi/tee/ kaakao

Jälkkärikeilaus
14.2. klo 14-18
22 €/ ratatunti
(+kenkävuokra 2 €/
max 4 hlöä/ rata)

Erätie 3, 00730 Helsinki, 00730 Helsinki
i
o
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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

Atria
PORSAAN ULKOFILEE
n. 1,5kg pala

499
pala

Lihamestarin
NAUDAN
PAISTIJAUHELIHA
Kulmapaistista

990kg
2

kimppua

Vienetta
JÄÄTELÖKAKUT

1€kpl
Rajoitus 2kpl/
talous

Pirkka
PEHMOPALAT

299kpl

Pirkka
TULPPAANI

im

5992 kimppua

KLEMENTIINI
Hernandina

169kg

Siltamäen kauppiaan
PARHAAT
tarjoukset

an Tarjoukset voim
assa

To-Su
10.-14.2.2016
ellei toisinmainita
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Suojelumerkinnöistä halutaan pitää kiinni Pihlajamäessä. Sivu 5.

Siltamäki

Kauko Koskinen (Kok.)
esittää Siltamäen liikunta-
puiston pysäköintialueen as-
faltointia ja pysäköintiruutu-
jenmerkitsemistä.
Koskinen toteaa aloittees-

saan, että Siltamäen liikun-
tapuiston pysäköintialuetta
laajennettiin merkittävästi
valtuutettu Tarja Tenkulan
vuonna 2011 tekemän aloit-
teen perusteella.
Samalla alue ojitettiin ja

viemäröitiin ja se on päällys-
tetty moneen kertaan erilai-

silla hiekkakerroksilla.
Yleisten töiden lautakunta

päätti 2011, että paras rat-
kaisu alueen järjestämiseksi
olisi pysäköintialueen pääl-
lystäminen ja pysäköinti-
paikkojenmerkitseminen.
Tätä Koskinen toivoo nyt
aloitteessaan.
–Esitän, että kaupunki lo-

pulta saattaa pysäköintialu-
etta koskevat järjestelyt
päätökseen siten, että py-
säköintialue asfaltoidaan
ja pysäköintiruudut merki-

tään siten, että alueen lä-
pikulkeva keskeinen jalan-
kulku- ja pyöräilyreitti Sil-
tamäestä Keravanjoelle ja
Tammiston kaupallisiin pal-
veluihin jää vapaasti kuljet-
tavaksi. Samalla kymmenen
pysäköintiä rajoittavaa ja oh-
jaavaa liikennemerkkiä voi-
taisiin poistaa, toteaa Koski-
nen viime viikolla jättämäs-
sään aloitteessa.

Teija Loponen

Koskinen jatkaa Tenkulan aloitetta

Kaupunkisuunnittelu-
virastossa katsotaan, että
koulurakennuksen suojele-
miselle on edellytyksiä. Kiin-
teistöviraston tilakeskuksen
mukaan koulurakennusta ei
nykyisen kaavan mukaisen
käyttötarkoituksen puitteissa
uhkaa purkaminen.
Läksyrinne 4:ssä sijaitseva

ja arkkitehti Jalmari Pelto-
sen (1893–1969) suunnit-

telema Puistolan ala-asteen
koulu on ryhmitelty Helsin-
gin kouluja koskevassa Opin-
tiellä-selvityksessä vuodelta
2004 arvoluokkaan 1. Kau-
punginhallitus kehotti jo 2007
hallintokuntia ottamaan huo-
mioon Opintiellä-raportissa
esitetyt suojelutavoitteet, joi-
denmukaan luokkaan 1 kuu-
luvat koulut tulisi sisätiloi-
neen suojella asemakaavalla.

Luokituksenmukaan puis-
tolalaiskoulu edustaa kor-
kealuokkaista arkkitehtuuria
sekä ulko- että sisätilojensa
suhteen. Rakennuksella kat-
sotaan olevan kaupunkikuval-
lista merkitystä ja historiallisia
arvoja. Rakennuksen ulko- ja
sisätilat ovat säilyneet liki al-
kuperäisessä asussaan.
Kaupunkisuunnittelulauta-

kunta on käsitellyt asiaa eilen.
Lautakuntapäätös ei ehti-
nyt tähän lehteen. Lopullisen
päätöksen suojelusta tekee
kaupunginhallitus.

Pirjo Pihlajamaa

Virasto suopea koulun suojelupyynnölle
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto
puoltaa Puistola-Seura ry:n tekemää aloitetta
suojella Puistolan ala-asteen koulurakennus, joka on
valmistunut vuonna 1932.

irjaston keskelle
kannetut tuolit
olivat aivan täyn-
nä kotikirjaston-

sa juhliin saapuneita tapuli-
kaupunkilaisia, kun kirjas-
totoimen johtaja Tuula
Haavisto aloitti juhlapu-
heensa.

Haavisto liputti lähikirjas-
tojen puolesta ja korosti nii-
den merkitystä.

–Tapulikaupungin yhtei-
sölle kirjasto on tärkeä. Sen
näkee nytkin, viittasi Haa-
visto asukkaiden täyttä-
mään tilaan.

Hän kertoi maailmankuu-
luista miljonääreistä, jotka
ovat lahjoittaneet rahaa kir-
jastoille, koska katsovat lu-
kemisen olevan kaikille ensi-
arvoisen tärkeää.

Puheensa lopuksi Haa-
visto siteerasi kirjailija Ju-
ha Hurmetta, joka on teh-
nyt kymmenkohtaisen listan
siitä, miksi kannattaa lukea
kirja.

– Kieli yhdistää ihmiset
luontoon, toisiinsa ja men-
neisiin ihmisiin. Kielen kaut-
ta rakentuu tulevaisuus. Me
asumme kielessä. Siksi kan-
nattaa lukea kirja, Haavisto
välitti Hurmeen ajatuksia.

Tapulikaupungissa sana
oli vapaa ja puhumassa kä-
vivät myös muun muassa
kirjastolautakunnassa istuva
vasemmistovaltuutettu Sami
Muttilainen, puistolalaisde-
mari Sinikka Vepsä ja Tapu-
likaupunki-Seuran puheen-
johtaja Katriina Alestalo.

Tapulikaupungin ja Puis-
tolan kirjastoja johtava Vir-
pi Jero laskeskeli, että oi-
keasti alueella juhlitaan sa-
tavuotiasta kirjastoa, sillä
Puistolan kirjasto täytti juu-
ri 70 vuotta.

Pirjo Pihlajamaa

PIRJO PIHLAJAMAA

Fakta homma
upposi kirjastossa
Tapulikaupungin kirjaston 30-vuotista eloa juhlittiin päivänsankarin syntymävuoden kunniaksi
kasariteemalla. Kirjaston henkilökunta oli sisustanut kirjaston ajan hengen mukaiseksi ja
järjestänyt asukkaille ohjelmaa, jonka kruunasi stand up –komiikka 1980-luvun tyyliin.

Hansu ja Pirre lahjoittivat
kirjastolle lahjaksi Loimaan

tikkakerhon hopeisen
juhlalautasen vuosimallia

2016.

Vas. Juhlissa viihtyneet
Sofia, 6, ja Jasmiina, 4,
Vendelin ovat tuoreita
tapulikaupunkilaisia,
jotka aikovat käyttää
jatkossa kirjaston
palveluita. Takana äiti Tea
Vendelin.

Oik. Kirjastossa voi
tutustua 1980-luvulla
ilmestyneisiin teoksiin.

K

MIKKO RANTANEN
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Pihlajamäki
Pihlajamäen ala-asteen koulun kolmasluokkalaisille
oli koitua ongelmia uudesta opetussuunnitelmasta, joka
astuu voimaan elokuussa.
Koulu muuttaa kielitarjontaansa niin, että kolmasluok-

kalaiset voivat jatkossa valita A1-kielekseen englannin,
ruotsin tai venäjän ja neljännellä luokalla A2-kielekseen
englannin.
Nykyiset kolmasluokkalaiset lukevat ykköskielenään

jo englantia, joten heille ei olisi jäänyt neljännellä luokalla
mahdollisuutta valita uutta kieltä.
Siksi opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti

hyväksyä koulun johtokunnan esittämän poikkeuslupa-
hakemuksen, jossa pyydettiin lupaa saada väliinputo-
ajaksi joutuneille kolmosille mahdollisuus lukea ruotsia
nelosluokalta aina kuudennen luokan loppuun asti.
Ryhmä voi aloittaa, mikäli vähintään 12 oppilasta valit-

see A-kielekseen ruotsin.
PP

Tulevat neloset
saavat valita ruotsin

Helsingin poliisi varoittaa sivusta, jokamuistuttaa viral-
lista rikosilmoitussivua. Poliisi alkoi saada viime viikolla
ilmoituksia verkkopankkitunnuksia kalastelevista net-
tisivuista. Huijauksessa uhrille oli lähetetty esimerkiksi
tekstiviesti ja lähettäjäksi onmerkitty poliisi.
Viestissä kerrottiin jonkun yrittäneen nostaa uhrin ni-

missä lainaa ja kehotettiin tekemään rikosilmoitus osoit-
teessa rikosilmoitusverkossa.info. Huijaussivun tarkoitus
oli kaapata verkkopankkitunnukset, kun uhri kirjautuu
verkkopankkitunnuksilla sisään järjestelmään. Sivusto
on suljettu, mutta poliisi ei suljemahdollisuutta, että vas-
taavaa yritetäänmyöhemmin.
Viime viikolla verkossa ilmeni myös toinen huijausta-

paus, jossa DanskeBankin asiakkailta yritettiin kalastella
tunnuksia verkkopankkiin sähköpostiviestillä, jonka ot-
sikko on ollut Danske Bank - Kontovarsling! Hastende
notifikasjon!

PP

Huijaussivut yrittivät
tehdä tiliä

Finavia on joutunut keskeyttämään kilpailutuksen, jolla
haetaan urakoitsijaaMalmilta Vantaalle siirtyvän Rajavar-
tiolaivaston (RVL) päätukikohdalle.
Kilpailutuksesta on ollut hankintailmoitus Euroopan

Unionin virallisen lehden joulukuun numerossa.
Finavia on ilmoittanut keskeytyksen syyksi sen, että

pääurakan laajuus on muuttunut hankintailmoituksessa
kuvatusta olennaisesti, eikä hankintailmoituksessa ku-
vattu urakan laajuus siten vastaa tarkoitettua hankintaa.
Lisäksi hankintailmoituksessa on ollut urakan aloitus-

aikaan liittyvä virheellinen tieto, joka havaittiin niin myö-
hään, ettei sitä ehditty korjata osallistumishakemuksille
asetetun määräajan puitteissa. Pääurakan arvioiduksi
aloitusajaksi oli merkitty helmikuu 2015 ja hankkeen val-
mistumisen ja vastaanoton tavoitteeksi joulukuu 2016.
RJL:n tukikohdalle on osoitettu paikka Helsinki-Van-

taan lentokenttäalueelta. Paikassa toimii tällä hetkellä Il-
mailumuseo.

Pirjo Pihlajamaa

RVL:n tukikohdan kilpailutus
keskeytetty

– Yhteensä Kehä I:lle
tulee 35 kameratolppaa, ker-
too liikenneturvallisuusvas-
taava Marko Kelkka Uuden-
maan Elinkeino, liikenne ja
ympäristökeskuksesta.

Tolppakokonaisuuden ra-
kennuttaa Ely-keskus. Koko
homman hinnaksi tulee noin
900 000 euroa.

Kehä I on tie Itäkeskukses-
ta Malmin ja Pukinmäen ohi
Tapiolaan. Tien vilkkaim-
milla osuuksilla ajaa noin
90 000 autoa päivässä ja yli-
nopeus on yleistä.

Ennakkotietojen mukaan
viime vuonna Suomen teil-
lä loukkaantui 6373 ja kuoli
257 ihmistä. Henkilövahin-
gon kustannukseksi on las-

kettu noin 500 000 euroa ja
liikennekuoleman noin kak-
si miljoona euroa.

–Mutta todellisuudessa ih-
mishengelle ei voi määritel-
lä hintaa. Mikäli tällä uudis-
tuksella saadaan pelastettua
ihmishenkiä ja vähennettyä
onnettomuuksia, on uudis-
tus tehnyt tehtävänsä, Kelk-
ka lisää.

Kehä I on Suomen vilkkain
tie, ja sillä sattuu kaikkein
eniten onnettomuuksia.
Kuolemantapauksia ei
onneksi tule edes vuosittain,
mutta joka vuosi sattuu noin
240 onnettomuutta, joissa
kolaroi noin 500 ajoneuvoa
ja tulee 40 henkilövahinkoa.

Kameroiden toivotaan
vähentävän näitä lukuja.

Automaattivalvontaka-
merat vähentävät tutkitusti
kuljettajien nopeuksia ja sen
myötä onnettomuuksia.

–Nopeuksien tasaantues-
sa pystytään mahdollises-
ti vähentämään myös ruuh-
kia, kertoo poliisitarkastaja
Heikki Ihalainen Poliisihal-
lituksesta.

Teknologian tutkimus-
keskus VTT:n tuoreen tutki-
muksen mukaan useimmat
Kehä I:llä mitatuista ylinope-
uksista olivat yli 10 km/h yli-
tyksiä. Ylinopeudet ovat
yleisiä etenkin öisin.

– Tutkimuksemme mu-

kaan ylinopeuksia ajetaan
vähiten Tapiolan ja Laaja-
lahden välillä ja eniten Lep-
pävaaran kohdalla sijaitse-
vassa Mestarintunnelissa.
Vähintään 10 km/h ylino-
peuksia ajettiin eniten Vih-
dintien ja Turuntien välillä
ja Mestarintunnelissa, ker-
too erikoistutkija Anne Silla
VTT:ltä.

VTT:n tutkimuksen mu-
kaan Kehä I:n varteen tuota-
viin peltipoliiseihin suhtau-
tui myötämielisesti 72 pro-
senttia vastaajista. Kielteisel-
lä kannalla oli 21 prosenttia
ja seitsemän prosenttia ei
tiennyt kantaansa.

Pirjo Pihlajamaa

Peltipoliisin työt
alkoivat Kehä I:llä

Autoliiton toimitusjohtaja on kritisoinut julkisesti Kehä I:n valvontakameroita pitäen niitä rahankeruukoneina,
joilla ei pääse pureutumaan onnettomuuksien estämisen syihin.

Kehä I:llä otettiin käyttöön automaattivalvontakamerat eli niin sanotut
peltipoliisit viime viikon maanantaina. Osa tolpista on jo käytössä, loput
lähiviikkojen aikana.

PIRJO PIHLAJAMAA

Jakomäki
Porvoonväylän pohjoispuolella Jakomäessä alkaa
meluvallin rakentaminen. Työt alkoivat puiden kaadolla.
Meluvallissa käytetään kaupungin rakennuskohteista

jääviä pilaantumattomia maita yhteensä noin 40 000
kuutiometriä.
Meluvalliin istutetaan lopuksi puita. Meluvallin arvioi-

daan olevan valmis kesäkuussa 2017. Rakentamisesta
vastaa Skanska Infra Oy.
Meluvallin tekoa starttaillaan myös Malmilla, jossa Se-

pänmäessä asuvia suojataan Kehä I:n suunnalta kantau-
tuvalta melulta.

Pirjo Pihlajamaa

Meluvallin teko alkaa
myös Porvoonväylällä

Helsingin kaupungin kau-
punkisuunnitteluvirasto
haluaa tarkentaa Suutarilan
yleiskaavaillassa sanottua
asiaa Suutarilan siirtolapuu-
tarhamökeistä. Illassa kuul-
tiin, että juuri asemakaavoi-
tettu Suutarilan siirtolapuu-
tarhakylä jää rakentamatta,
koska kaupunki haluaa siir-
tää mökkeihin varatut
rakentamispaukut Vihtiin
kaavaillulle vastaavalle alu-
eelle.

– Kysymys on mahdolli-

sesta toteuttamisjärjestyk-
sestä, ei siitä, ettei Suuta-
rilan siirtolapuutarhaa ra-
kennettaisi. Vihdin Eerola
on paljon vanhempi hanke
kuin Suutarila. Suutarilan
siirtolapuutarhan toteutta-
misen yhteydessä mietitään
uudenlaista rahoitusjärjes-
telyä sekä sitä, miten tilan-
teessa jossa mökki myydään
edelleen, voitaisiin asettaa
myyntihinnalle katto, pai-
nottaa Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston maise-

ma-arkkitehti Mervi Nick-
lén.

–Tämä Eerolahan ostet-
tiin vuonna 1970 kaupun-
gille vain ja ainoastaan sik-
si, että sinne piti jo silloin
perustaa siirtolapuutarha.
Näin on kirjattu kaupun-
ginvaltuuston 10.6.1970 te-
kemään Eerolan tilan kaup-
paa koskeneeseen valtuusto-
päätökseen, kertoo projek-
tinjohtaja Maria Mannisto
rakennusviraston katu- ja
puisto-osastolta.

Vuosien 2016–2025 in-
vestointiohjelmasta löytyy
Vihdin Eerola, mutta ei Suu-
tarilaa.

–En valitettavasti voi il-
moittaa Suutarilan vuosi-
lukua, koska siirtolapuu-
tarhojen toteutus ei mah-
du puistorakentamiseen va-
rattuun investointiraamiin
kaupungin 10-vuotisessa in-
vestointiohjelmassa, toteaa
Mannisto.

Pirjo Pihlajamaa

Suutarilan mökkikylän aikataulu täysin auki
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MALMIN LUONTAISTUOTE, Ylä-Malmin tori 3
Avoinna ma–pe 9–17, la 9.30–14.30, puh.09 385 8204

Suomalaisen lääketehtaan, Hankintatukun,
Normaalihinnoista -20% 11.2.–13.2.2016.
Ystävänpäivätarjous

Hyvää ystävänpäivää
14.2.

Monipuolinen vaikutus mm. ihon,
limakalvojen ja verisuoniston hyväksi.

PYCNOGENOL STRONG
Rannikkomännyn
kuoriuutetabletti

60 tabl. 18g

22,90€
2x60 tabl. 40€

EVONIA HAIR BOOSTER
Betasitosteroli-koliini-sinkki-
vitamiinitabletti
Hiustenlähtöä vastaan – Aktivoi hiusten
kasvua ja antaa elinvoimaa hiuksille

2x60 tabl. 35€

60 tabl. 65g

19,50€
(300,00/kg)

VIVANIA BEAUTY SHOT
Nestemäinen kollageeni-
hyaluronihappo-C-vitamiinivalmiste
Nuorekkuutta ja siloisuutta iholle -
Kiinteyttää ja kosteuttaa ihoa sisäisesti

(39,00/l)

500ml

19,50€
2x500ml 35€

SLIMMIX SUPERDETOX
Puhdistava
yrttiuutevalmiste
Kehonpuhdistuskuuri
aineenvaihdunnan hyväksi

Tarjoukset voimassa 29.2.2016 asti.

500ml

19,90€
2x500ml 35€
(39,80/l)

Tarjous tä
llä

kupongil
la

Ma 15.2. klo 11–16
LaCuren

maksuttomia käsi-
hoitoja Kuolleen
meren tuotteilla,

OVH-20%

facebook.com/ luontaistuntijaMalmi

Ajanvaraus: 09 387 2341 Nettiajanvaraus 24/7
www.pihlajamaenhammaslaakariasema.fi
Rapakiventie 10 F

HAMMASLÄÄKÄRITHAMMASLÄÄKÄRIT
Lana Partonen
Martin Lemmini

ERIKOISHAMMAS-ERIKOISHAMMAS-
TEKNIIKKOTEKNIIKKO
Ilkka Garaisi

Hoidamme palveluseteliasiakkaita.
Palvelemme myös venäjäksi
ja viroksi.

hammastarkastus • röntgenkuvat
hammaskivenpoisto• värjäymien poisto

Hinnat ovat omavastuuhintoja

HAMPAIDENHAMPAIDEN
PAIKKAUS -20%PAIKKAUS -20%

TARKASTUS 26,50€TARKASTUS 26,50€
SUUNSUUN
TERVEYSPAKETTI 125€TERVEYSPAKETTI 125€

PROTEESIENPROTEESIEN
KORJAUKSETKORJAUKSET
ODOTTAESSAODOTTAESSA

Pihlajamäki on arvolähiö
ja myös sen luontoarvot
ovat merkittävät, mikä
pitäisi kaupunginosaseuran
mielestä ottaa suunnittelus-
sa ehdottomasti huomioon.

Kaupunkisuunnitteluvi-
raston itse laatima suojelu-
kaava aiotaan yleiskaavassa
nyt pihlajamäkeläisten mie-
lestä monin kohdin ohittaa,
kun rakentamista on suun-
niteltu muun muassa met-
sä- ja puistoalueille. Aarni-
kanmäen ja sen metsän ra-
kentamishanketta ei seuran
mielestä voi käsittää, ja se
vaatii alueen säilyttämistä

ennallaan.
Muistutuslistalta löyty-

vät myös Rapakivenpuisto,
johon onton kallion päälle
on merkitty paljon raken-
tamista. Samaten alkupe-
räiset 60-luvun Kiillepuisto
ja Maasälvänpuisto kuulu-
vat suojelun piiriin ja niiden
käyttötarkoitus halutaan
säilyttää. Myöskään liikun-
tapaikkoja ei haluta menet-
tää asunnoille.

Seura harmittelee myös
sitä, että asukkaille tärke-
ät viljelyspalsta-alueet uh-
kaavat jäädä rakentamisen
alle. Hämmennystä aiheut-

taa Porraskallion merkintä
tonttimaaksi, se on suosit-
tu näköalakallio, jonka laen
pienessä suossa kasvaa jopa
lakkaa ja alue on aiemmis-
sa asemakaavoissa merkitty
suojelluksi.

Seuran tavoitteena on säi-
lyttää asuinalue jälkipolvil-
le eheänä kokonaisuutena,
vaikka kaupungilla onkin
tarve kehittää ja kasvattaa
asuinalueita. Seuran hallitus
ja puheenjohtaja Ulla Artte
ovat valmiita rakentavaan
vuoropuheluun kaupungin
kanssa.

Teija Loponen

Pihlajamäki-seura
listasi muistutuksia
Helsingin yleiskaavaluonnos keräsi pihlajamäkeläisiltä melkoisen
määrän asioita, joista he eivät kaupungin suunnittelijoiden kanssa ole
aivan samaa mieltä.

Pihlajamäki on rakennettu alueen kallioisia muotoja noudattaen. Alueen
ainutlaatuisuus on haluttu suojella kaavamääräyksin. Nyt moni suojeltu kohde
onkin merkitty tonttimaaksi.

TEIJA LOPONEN

Kauppakeskus Malmin Nova 3. krs
050 542 8714

Kasvohoidon yhteydessä kulmavärjäys veloituksetta
Mary Cohr voiteista -15% (voim.10.–19.2.)

Kaunista Ystävänpäivää!
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Ota yhteyttä
myyntijohtaja
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari
@lahitieto.fi

Rakennusvirasto on
jälleen siirtänyt ympäri kau-
punkia kunnossa- ja puh-
taanapitoa haitanneita ja
virheellisesti pysäköityjä
ajoneuvoja kaupungin siir-
tokeskukseen Tattarisuolle.
Koillis-Helsingin kaduilta

on siirretty pois Nissan Pri-
mera Kämnerintieltä, Ford
Mondeo Suurmetsäntieltä,
Opel 4DOmega Kytkin-
tieltä, Ford Mondeo Auto-
tallintieltä, BMW 500 Palo-
vartijantieltä, Ford Escort
Mätästieltä ja Nissan Al-
mera Viljatieltä. Myös hy-
lätty Ford Galaxy on pois-
tettu Valuraudantieltä.
Autojaan voi kysellä ajo-

neuvojen siirtokeskuk-
sesta, kulkupelin saa takai-
sin maksettuaan siirto-, va-
rastointi- ynnämuut kulut.
Kaasutintie 4:ssä si-

jaitseva siirtokeskus on
avoinna arkisin kello
8-17.30. Ellei ajopeliään lu-
nasta 60 päivän kuluessa,
se siirtyy kaupungin omis-
tukseen.

Teija Loponen

Autoja
siirretty pois
tieltä

Tattarisuo

Erinomaiset
PASSIKUVAT

samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Viljelysintoiset saavat vielä odottaa uutta mökkikylää Suutarilassa.

KAUPUNGINSUUNNITTELUVIRASTO



6 Uutiset

Malmin Alkosta ostettiin juomia 8,85 miljoonalla eurolla
vuonna 2015. Vuosimyynti putosi yli 250 000 eurolla, sillä
edellisvuonna kassaan tipahteli 9,11miljoonaa euroa.
Vaikkamyyntivoitto pieneni, nousi Malmin Alko suomalais-

ten pitkäripaisten ranking-listalla kaksi pykälää. Malminmyy-
mälä teki viime vuonna 12. parasta tulosta koko Suomessa.
Kaikkein eniten suomalaiset ostavat alkoholia Leppä-

vaaran Sellosta Espoossa. Sen myynti oli 12,11 miljoonaa
euroa. Kakkossijan otti Helsingin keskustassa olevan Arka-
dia, jonka tuotto oli 11,38 miljoonaa euroa. Kolmas oli Hert-
toniemen viinakauppa 10,76miljoonalla eurolla.
Malmia lähinnä oleva Tammiston Citymarketin Alko Van-

taan puolella pitelee nyt sijaa 9. Sen viime vuoden kokonais-
myynti oli 9,28 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi edellisvuo-
desta 100 000 eurolla.
Vantaan Jumbo oli sijalla 19. Myyntiä sillä oli 8,55 miljoo-

naa euroa. Edellisvuoden vastaava luku oli 8,37.
Koillis-Helsingissä oleva toinen Alko sijaitsee Viikissä. Se

ei ole vielä kertaakaan yltänyt 30myyvimmän Alkon listalle.
Pirjo Pihlajamaa

Lähialkon myynti putosi,
sija nousi

Vähenikö jano, alkoiko pennin venytys vai
kaikkosivatko asiakkaat yli 250 000 euron kanssa
Malmilta muualle?

3. Helsinki Herttoniemi Megahertsi
4. Helsinki keskusta Stockmann
5. Hyvinkää Willa 9,54 (9,53)
6. Tampere Lielahti Citymarket 9,53 (9,40)
7. Helsinki Kannelmäki Kaari 9,40 (9,10)
8. Joensuu Käpykangas Prisma 9,38 (9,38)
9. Vantaa Tammisto Citymarket 9,28 (9,18)
10. Vaasa Asevelikylä Prisma 9,28 (9,54)
11. Espoo Espoonlahti Lippulaiva 9,21 (9,79)
12 .Helsinki Malmi Nova 8,85 (9,11)
13. Vantaa Myyrmäki Myyrmanni 8,82 (8,98)
14. Lappeenranta Leiri Prisma 8,69 (9,96)
15. Porvoo Näsi 8,67 (8,69)

lähde Alkon myyntitilastot

TOP 15 ALKOT

12,11 (12,09)

myynti milj. euroa
2015 (2014)nimisija & kaupunki

Sello1. Espoo Leppävaara
11,38 (11,66)Arkadia
10,76 (10,85)

2. Helsinki keskusta

10,45 (11,64)

PIRJO PIHLAJAMAA

Professori Outi Vainion
tutkimusryhmä tutkii koiri-
en kognitioon liittyviä ilmi-
öitä Viikissä Helsingin yli-
opiston eläinlääketieteelli-
sessä tiedekunnassa.

Uusimmat tutkimustu-
lokset osoittavat, että koi-
rien katselukäyttäytyminen
on samankaltaista ihmisten
kanssa. Koirat tarkastelevat
kasvojenilmeitä systemaat-
tisesti ja reagoivat voimak-
kaammin negatiivisiin kas-
vonilmeisiin.

Helsingin yliopiston eläin-
lääketieteellisen ja käyt-
täytymistieteellisen tiede-
kunnan sekä Aalto-yliopis-
ton Perustieteiden korkea-
koulun yhteistyöprojektissa

tutkittiin katseenseurannal-
la, kuinka koirat katsovat
lajitoveriensa ja ihmisten il-
meikkäitä kasvokuvia.

Tutkimuksessa oli 31 koi-
raa 13:sta eri rodusta. Ne
osallistuivat tutkimukseen
erittäin innokkaasti. Koirat
oli koulutettu positiivisel-
la vahvistamisella suoritta-
maan tutkimustehtävä itse-
näisesti.

Tulokset osoittavat, että
ilmeestä riippumatta koi-
rat kohdistavat huomion-
sa ensin silmiin ja katsovat
silmien aluetta pidempään
kuin nenää tai suuta. Lisäk-
si huomio kiinnittyy kunkin
ilmeen tunnusomaisiin piir-
teisiin, kuten vihaisen koi-

ran paljastettuihin hampai-
siin. Eri ilmeiden tulkinnas-
sa avainasemassa on kuiten-
kin silmien, nenän ja suun
muodostama kokonaisuus.

Tulokset valottavat en-
simmäisenä maailmassa
katseenseurannalla, kuin-
ka ei-kädelliset eläimet tar-
kastelevat kasvojen ilmeitä.
Koirat käsittelevät lajitove-
reidensa kasvonilmeitä eri
tavalla kuin ihmisten. Koi-
rat kiinnittivät korostunees-
ti huomiota lajitovereitten-
sa uhkailmeisiin, kun taas
ihmisten uhkailmeet saivat
aikaan nopean väistöreak-
tion.

–Koirien taipumus väis-
tää ihmisten uhkaavia elei-

tä voi olla kesyyntymisen
tuote: koirat ovat erityisen
herkkiä ihmisen sosiaalisil-
le viesteille, ja konflikteja
välttääkseen ne suhtautuvat
ihmisten uhkaeleisiin mie-
luummin sovittelevasti kuin
provosoituen, kertoo väis-
töskirjatutkija Sanni Somp-
pi Helsingin yliopistosta.

Jo 150 vuotta sitten Dar-
win esitti, että sosiaalisten
nisäkkäiden kasvonilmei-
siin perustuvassa kommu-
nikaatiossa on yhtäläisyyk-
siä. Vertailevia tutkimuksia
on kuitenkin tehty hyvin vä-
hän, ja lähinnä vain kädelli-
sillä.

Pirjo Pihlajamaa

Koirille kasvot ovat tunteiden tulkki

Tutkijat päättelivät, että koirat muistuttavat
katselukäytöksessään ihmisiä, joten ilmeisiin reagointi
voi olla evolutiivisesti vanha kyky.

JANINA ISSAKAINEN

Malmilla jo muutaman
vuosikymmenen ansiok-
kaasti kirkkoherrana toimi-
nut Pertti Simola jää tehtä-
västä eläkkeelle syksyllä.
Helsingin suurimman seura-
kunnan eli Malmin kirkko-
herran tehtävä koetaan
haastavaksi ja tulevien sääs-
tötarpeiden vuoksi niin vai-
keaksi, että siihen ei kovin
suurta hakuintoa löytynyt.

Uusi kirkkoherra tullaan
valitsemaan seurakuntaneu-
voston toimesta yhdeksän
asetetun ehdokkaan joukos-
ta.

23.2. suoritetaan haas-
tatteluun otettavien valin-
ta ja heidän haastattelunsa
tehdään 10.3. Seuraavana
päivänä päätetään soveltu-
vuusarviointiin lähetettävis-
tä henkilöistä.

Soveltuvuusarvioon lähe-
tetyt hakijat kutsutaan ko-
ko seurakuntaneuvoston
haastatteluun 23.3. Sen jäl-
keen vaalitoimikunta tekee
esityksensä Malmin kirk-
koherran tehtävään sopivis-
ta ehdokkaista neuvostolle.
Kirkkoherran vaali on tar-
koitus toimittaa seurakun-
taneuvoston kokouksessa

huhtikuun viides päivä.

Malmin kirkkoherran teh-
tävään hakeneista asetettiin
ehdolle seurakunnissa kap-
palaisena toimivia, että
muissa tehtävissä olevia
henkilöitä.

Ehdokkaista Mikko Ala-
va toimii Vartiokylän seu-
rakunnan I kappalaisena,
Kimmo Ansamaa Espoon
Olarin seurakunnan kap-
palaisena ja Virpi Johanna
Koskinen Kannelmäen seu-
rakunnan II kappalaisena.

Heikki Arikan nykyinen
työnantaja on Innofactor,

hän on seurakuntien tieto-
hallintojärjestelmien asian-
tuntija. Heikki Leppä on
Vantaan Tikkurilan seura-
kunnassa kappalaisena ja
Anja Nurminen Roihuvuo-
ren seurakunnan kappalai-
nen.

Harri Palmu on yrittäjä
ja ammatiltaan psykotera-
peutti. Seppo Sattilainen toi-
mii Porin Teljän seurakun-
nassa seurakuntapastorina
ja Markku Tynkkysen työn-
antaja on Kirkkohallitus,
hän on Kirkon koulutuskes-
kuksen johtamiskouluttaja.

Teija Loponen

Kirkkoherraa ei löydy
omien joukosta

TEIJA LOPONEN

Malmin seurakunnan kirkkoherran tehtävä koetaan hyvin haastavaksi, hakijoita yllättävän vähän.
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 11.–14.2.2016 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-LA 8-21, SU 12-18
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Voimassa to-la
Hätälä tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi

Voimassa to-la
Tuore
KUHAFILEE
Viro

Voimassa to-la
Kalamestarin tuoreet
LOHIMEDALJONGIT

KIRSIKKATOMAATTI 250 g
3,56/kg, Senegal

Conference
PÄÄRYNÄ
Hollanti/Belgia

HK viljaporsaan
SISÄFILEET 550-650 g
naturel ja marinoitu

COCA-COLA, COCA-COLA
ZERO ja COCA-COLA LIGHT
1,5l 4-pack 0,57/l

ERÄ Chosen by Famer’s
KARITSAN PAISTI
tuore, Uusi-Seelanti

Candy King
IRTOMAKEISET

Atria takuumurea
NAUDAN ULKOFILEE
palana, Suomi

Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,49 4-pack (0,65/l) sis. pantit 1,60

-12%

699
kg 1195kg

1995
kg 1790

kg

599
kg, raj.
2 kg /tal.089

rs

895
kg 1695

kg

1.-kg 5.-sis. pantit 1,60raj. 2 pkt /tal.

4
pack

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

LAUANTAISIN
OLEMME AUKI KLO 8-21!
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Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita koskevia mielipiteitä.
Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.fi, postitse Askartie 3-5, 00700
Helsinki, käynti Malminraitti 4 tai Malmintorin 2. kerroksessa Plaza Mocca
kahvilan vieressä olevaan Koillis-Helsingin Lähitieto-postilaatikkoon.
Viestissä oltava mukana lähettäjän yhteystiedot.

Kankaretieltä lähtevää Jako-
mäenpolkua käytetään kulku-
reittinä Jakomäen uimahallille.
Autojen pysäköinti tapahtuu
uimahallin pihalle ja Jakomäen-
polun levennyksellä. Vaikka
Jakomäenpolun alussa on ohje
ajamiseen, ja taulussa merkittynä
uimahallin pihalle kolme inva-

paikkaa, niin hallin käyttäjät
ovat joko lukutaidottomia tai
välinpitämättömiä.

Jakomäenpolkua käyttävät ja-
lankulkijat, pyöräilijät ja autoi-
lijat. Kävelijät ja pyöräilijät ovat
kulkiessaan altavastaajia. Lähel-
tä piti -tilanteita on ollut useita.
Monesti myös autoilijoilta on

nähty kansainvälisiä käsimerk-
kejä, kun kävelijä ei ole heti pys-
tynyt väistämään.

Tällä suoralla tienpätkällä ei
ole minkäänlaista varoitusta lap-
sista tai edes nopeusrajoitusta,
ja sen huomaa autojen vauhdis-
ta. Illat ovat pahimpia liikenteen
kannalta.

Pitääkö jotain pahempaa käy-
dä, ennen kuin kaupunki ryhtyy
toimenpiteisiin turvallisuuden
parantamiseksi? Jo isommat ja
selkeämmät opastustaulut - joita
lukutaidotonkin ymmärtää – oli-
si parannus.

Turvallisuus esille

Jakomäenpolku kuin villi länsi

Haluan kiittää Sampo Kivinie-
meä upeasta näyttelystä Malmita-
lossa. Hienoa työtä Sampo! Näyt-
tely kuvaa Helsingin helmeä Mal-
min lentoasemaa, hyvä että
tuodaan kentän mainetta esiin.

Hanna Keltanen

Malmin
lentoasema-
Helsingin helmi!

Kotitalouksille tarkoite-
tuissa Rinki-ekopisteissä
otetaan vastaan vain kotita-
louksien pakkausjätteitä.
Luvassa on kartonki-, lasi-
ja metallipakkauksille
vähintään 1850 keräyspis-
tettä kautta Suomen.

Muovipakkausten keräys

käynnistyi tammikuussa yli
sadalla pisteellä, mutta nii-
tä saadaan vuoden mittaan
huomattavasti lisää.

–Helsinkiin keräyspisteitä
on tulossa kaikkiaan kolme-
toista, joista 11 on jo käy-
tössä, kertoo viestintäpääl-
likkö Katri Tuulensuu Suo-

men Pakkauskierrätys Rin-
ki Oy:stä.

Koillisesta löytyy kolme
muovipakkausten keräys-
pistettä. Ne ovat vanhoissa
tutuissa keräyspaikoissa: Ja-
komäessä ostoskeskuksella
(Jakomäentie 2a), Pukinmä-
essä Kenttätie 3.ssa ja Ta-

panilassa Jäkälätie 12 pysä-
köintialueella.

Lähimmän Rinki-ekopis-
teen ja muut kierrätyspisteet
löytää Kierrätys.info-verk-
kopalvelun karttahaulla.

Muovipakkauksia kerä-
tään hyötykäyttöön. Kerä-

tystä muovimateriaalista
jalostetaan raaka-ainetta,
jota teollisuus käyttää
uusiomuovituotteiden val-
mistamiseen. Sellaisia ovat
esimerkiksi muovijätesäkit,
-pussit, -putket ja -levyt.

Lisäksi muovipakkauk-
sista voidaan valmistaa eri-

muotoisia ja -pituisia profii-
leja, joiden käyttöikä on yli
50 vuotta. Näistä profiileis-
ta valmistetaan esimerkiksi
ulkokalusteita, lautoja, ai-
toja, liikenne- tai meluestei-
tä, laiduntolppia sekä saha-
pukkeja.

Teija Loponen

Nämä pakkaukset kelpaavat muovinkeräykseen.

Jakomäkeen, Pukinmäkeen ja Tapanilaan saa viedä muovipakkauksia

Jogurttipurkit kiertoon
Vuoden alusta lähtien kotitalouksissa syntyvän pakkausjätteen keräyksestä vastaavat
pakkaavat ja pakattuja tuotteita maahantuovat yritykset. Kaupan ja teollisuuden yhteinen
Rinki-ekopisteverkosto käynnisti myös muovipakkausten keräyksen.

Elintarvikkeiden muo-
viset pakkaukset, kuten
jogurttipurkit, voirasiat
sekä leikkele-, juusto-
valmisruokapakkaukset

Pesuaine-, shampoo-
ja saippuapakkaukset

Muovipullot, -kaniste-
rit ja -purkit – mieluiten
litistettyinä

Muovikassit, -pussit ja
–kääreet

Muovikeräykseen
kelpaavat
puhtaat ja kuivat
muovipakkaukset,
kuten:

Sekajätettä
PVC-pakkauksia
Muita muovituotteita

tai yritysten muovipak-
kauksia

Keräysastiaan ei
saa laitaa

TEIJA LOPONEN
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LUE MYÖS NETISSÄ WWW.LAHITIETO.FI

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Miesten Divari: ke 17.2. klo 18.30
Erä Akatemia – ÅIF (liput 7/4€)

Naisten liigaa: ke 12.2. klo 18.30
Erä III – SB-Pro (liput 8/4€)

Lisätietoja: eraliiga.fi ja tapanilanera.fi

Miesten liigaa:
ke 10.2. klo 18.30
Erä – NST (liput 14/9€)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

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

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
#&4,"1$"1,&(./!(11/*+2)3/43"
Seurakunta facebookissa:
%/'&-00!+'03)3/43"1,&(./!(1*/

Jeesusta koeteltiin. Siksi hän tietää
mitä on olla ihminen. Kiusausten

hetkellä kutsutaan pitämään kiinni
hyvästä, tai oikeammin, tukeutu-

maan Jeesukseen. Hän kannattelee
hyvinä ja pahoina hetkinä.

MESSUT SUNNUNTAISIN
Malmin kirkossa klo 10
Jakomäen kirkossa klo 12
Pihlajamäen kirkossa klo 16
Puistolan kirkossa klo 10
Pukinmäen seurakuntakodissa klo 12
Siltamäen seurakuntakodissa klo 12
Tapanilan kirkossa klo 12, 7.2., 21.2.,
27.3., 3.4., 17.4., 8.5. ja 22.5.
Tapulin seurakuntakodissa klo 17, 7.2.,
6.3., 3.4. ja 8.5.
Viikin kirkossa klo 10

VALON MESSUT
Kirkasvalohoitoa suoraan sydämeen
Tapanilan kirkossa su klo 17, 14.2.,
13.3., 10.4. Raamattuopetus klo 16.30 ja
musiikkia klo 16.45. Pyhäkoulu, lasten-
hoito. Iltatee ja rukouspalvelu.
Puistolan kirkossa su klo 17, 28.2.,
24.4. ja 22.5. Messun aikana pyhäkoulu
ja pienille lapsille puuhapiste. Messun
jälkeen iltapala ja mahdollisuus rukous-
palveluun.

PERHEMESSUT
Perhemessu on erityisesti lapsiper-
heille tarkoitettu jumalanpalvelus.
Su 6.3. Puistolan kirkossa klo 10.
Su 13.3. Siltamäen seurakuntakodissa
klo 12 ja Viikin kirkossa klo 14.30.
Su 20.3. Malmin kirkossa klo 10 ja
Viikin kirkossa klo 10 (ennen messua
askartelu), Tapanilan kirkossa klo 12,
Tapulin seurakuntakodilla klo 14.
Su 17.4. Siltamäen seurakuntakodissa
klo 16 muskarikirkko.
Su 24.4. Tapulin seurakuntakodissa
klo 14 (messun jälkeen perhetapahtu-
ma) ja Pihlajamäen kirkossa klo 16.
Su 15.5. Jakomäen kirkossa klo 16.
VAUVAKIRKOT
Kirkkohetki sylissäpidettäville vau-
voille perheineen.
Su 6.3. Tapanilan kirkossa klo 15.
Su 13.3. Pukinmäen seurakuntakodis-
sa klo 16 ja Viikin kirkossa klo 14.30.
Su 20.3. Pihlajamäen kirkossa klo 16.
Kirkon jälkeen keittoruokailu.

TEEMAMESSUJA
Kansainvälinen messu Viikin kirkossa
la 13.2., 16.4. ja 7.5. klo 18. International
Mass Saturdays Feb 13th, March 12th, April
16th and May 7th at 6 pm. English langu-
age liturgy and sermon, hymns from Taizé.
Meditatiivinen messu Viikin kirkossa su
14.2. klo 10. Lepää messussa – tuolilla tai
patjalla. Laula tai kuuntele hiljaisia sanoja
ja säveliä. Hengitä rauhassa. Anna sanan
ja ehtoollisen tehdä työ.
Kansainvälinen Taize-messu Malmin
kirkossa su 21.2. klo 18.
Pihlajamäen kirkon 40 -vuotisjuhlamessu
su 6.3. klo 16.
Kansainvälinen gospelmessu Malmin
kirkossa su 6.3. klo 18.
Matkakumppanuuden messu Pukinmä-
en seurakuntakodissa su 20.3. klo 12.
Runomessu Pihlajamäen kirkossa su
10.4. klo 16.

Jumalanpalvelukseen
voit tulla hiljentymään, rukoile-
maan, tuomaan huolesi ja ilosi
Jumalalle, saamaan voimia,
kokemaan jotain pyhää.
Jumalanpalvelusta, jossa on
ehtoollinen, kutsutaan messuksi.
Sanajumalanpalveluksessa ei
vietetä ehtoollista.

VIIKKOMESSUT
Hiljainen viikkomessu Viikin kirkossa
torstaisin klo 17.30. Pieni arki-illan eh-
toollishetki, paikka pysähtyä, rukoilla ja
ottaa vastaan pyhä ehtoollinen.
Nuorten messu Malmin seurakuntatalol-
la, Pekanraitti 16, keskiviikkoisin klo 18.

Palloliitto julkaisi parisen
viikkoa sitten tämän kau-
den otteluohjelmat. Nousi-
jajoukkue Malmin Palloseu-
rassa ei erityisesti riemuita
kesäkauden ohjelmasta.
A-lohkon MPS saa tai jou-
tuu pelaamaan kauden
22:sta ottelustaan peräti 17
viikonloppuina.

MPS avaa sarjakauden
Vapun jälkeen keskiviik-
kona 4.5. Tapulin teko-
nurmella lappeenrantalais-
ta PEPO:a vastaan. He-
ti perään, sunnuntaina 8.5.
se kohtaa kotona Tapulis-
sa Mikkeli Palloilijat. Täs-
tä käynnistyy lokakuun al-
kuun asti kestävä lähes lo-
puton lauantai-sunnuntai

pelien ruuhka sekä koti- et-
tä vierasotteluissa. Runsas
viikonloppupelien määrä
matkusteluineen vaatii pal-
jon sitoutumista pelaajilta ja
joukkueen taustajoukoilta.

Malmilaisten pisimmät
reissupelit suuntautuvat
Kuopioon, Vaajakoskelle,
kahdesti Lappeenrantaan,
Kouvolaan ja Lahteen.

MPS:n valmentaja Jy-
ri Nieminen kummaste-
lee malmilaisten kohtaloa.
Hän vertaa omiensa sarja-
ohjelmaa B-lohkoon, jossa
on neljä helsinkiläisjoukku-
etta. Se on paljon inhimilli-
sempi. Esimerkiksi Atlantis
FC:llä on B-lohkossa vain 7

viikonloppupeliä.
MPS on jo joutunut mak-

samaan veroa kiusallises-
ta viikonloppulohkostaan.
Yksi joukkueen kokeneim-
mista ja parhaista maalin-
tekijöistä, Nico Weckström,
joutui nostamaan kädet
pystyyn saatuaan MPS:n ot-
teluohjelman eteensä. Per-
heellistä kahden lapsen isää
hirvitti 17 kesäkauden vii-
konlopun soljuminen Kak-
kosen peleille. Ymmärret-
tävästi. Weckström olisi
mieluusti pelannut malmi-
laispaidassa, mutta nyt hän
joutuu pohtimaan ”arkipäi-
väisempää” peliohjelmaa ja
seuraa itselleen.

Heimo Laaksonen

MPS joutui sarjassa
viikonloppuruuhkaan

Jalkapallo kakkonen

Suomen Salibandyliit-
to julkisti tammikuussa
mikä on liiton 801:n jäsen-
seuran marssijärjestys
lisenssipelaajilla mitattuna.
Tapanilan Erä on kooltaan
ylivoimainen ykkönen.
Erällä oli vuoden vaihteessa

1361 lisenssipelaajaa.
Toiseksi suurin seura

1024 lisenssipelaajalla on
Esport Oilers. Pronssipai-
kan otti Oulu Luistinseura
856:lla pelaajalla. Saliban-
dyllä on kaikkiaan maas-
samme 53 275 lisenssipe-

laajaa.
Ranking-järjestystä mi-

tattaessa lisenssin haltijoik-
si laskettiin pelaajat, harras-
tajat ja valmentajat. Lisäksi
Erässä toimii lisenssittömiä
jäseniä toimihenkilöinä lä-
hes 100, tarkalleen 94.

Lajipäällikkö Jari Oksa-
nen vakuuttaa Erän kotisi-
vulla, että piakkoin menee
1500 lisenssin raja puhki.
Uusia jäseniä on ehättänyt
liittymään seuraan jo tä-
mänkin vuoden puolella.

Tapanilan Erän pitkäai-
kainen ja määrätietoinen
työ salibandyn parissa saat-
taa lähiaikoina paukauttaa
Erän myös maailman suu-
rimmaksi salibandyseurak-
si. Epävirallista titteliä kan-
taa nyt ruotsalainen Lind-
köping. Kirittävää ruotsa-
laisten ohitse Erällä ei ole
kuin parin sadan uuden li-
senssipelaajan verran.

Heimo Laaksonen

Suomen suurin, Tapanilan Erä,
voi piakkoin olla maailman suurin

Salibandy

MPS:n nousuvalmentaja Jyri Niemisellä riittää mietittävää ja tallennettavaa
joukkueensa kasaamisessa ja valmistamisessa Kakkosen kauteen.

Eero Nuutinen, 13, on malliesimerkki Erän
kasvatustyöstä. Nuutisen junnuputki muuttui jo
nuorena menestyksellisesti Erän liigapaitaan.

ARKISTOKUVA/MIKKO HYVÄRINEN

HEIMO LAAKSONEN
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Tikkurikuja1, Helsinki
P. 044 423 2700

Avoinna: ark. 9.00 -18.00
la 9.00 - 14.00

www.facebook.com/pluskatsastuswww.plus.fi

Henkilö- tai pakettiauton katsastus
ennakkomaksulla netistä www.plus.fi

2525 *

* Hintaan lisätään viranomaismaksu 2,70€, katsastuksen kokonaishinta 27,70€ + päästömittaukset.

Laaksotie 33, Vantaa
P. 044 423 2720

Avoinna:
ark. 9.00 -17.00

TIKKURILA
Mittatie 27, Vantaa
P. 09 7415 0010

Avoinna:
ark. 8.00 -17.00

ITÄ-HAKKILA ILOLA

alk.

Katsastus
Palveleva. Kotimainen.

ede
llytt

ää

enn
akk

oma
ksu

n

neti
stä

www
.plu

s.fi

hiNTAPOMMI!

Suomen halvin?
Continental, Michelin,
Goodyear, Nokian YM.

Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki
Ark 9–17, La 9–14, Su 10-14

www.gtrengas.fi

GT-Rengas
todella sopivasti

SOITA 020 7181611

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

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

Puh. 09 385 5297

Tuo autosi meille pesuun! Myös mm. huoltopalvelut,
öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja rengastyöt,
ilmastointilaitehuollot sekä katsastuspalvelut.

VEIKKAUSPISTE

Tule samalla nauttimaan
kahvilamme herkuista!

TEBOIL HUOLTAA AUTOJA JA IHMISIÄ

65 00

Ohjauskulmien
nelipyörä suuntaus alk.

Kysy tarjous autosi huollosta
ja sovi koroton maksuaika.

ACTION CAR SERVICE- ACS OY
Kytkintie 34, 00770 Helsinki puh.09-389 2865

TÄYDEN PALVELUN
AUTOKORJAAMO LÄHELLÄ SINUA

AUTOKORJAAMO KANERVA OY
SIENITIE 40•00760 HELSINKI

• peltikorjaukset
• maalaukset
• muovikorjaukset
• vahinkotarkastukset
• ilmastointihuolto
• tuulilasien vaihto
• pintakäsittelyt
• ruostesuojaus
• sisäpesut
• sijaisautopalvelut
• autohuollot

AMMATTITAITOINEN AUTOKORJAAMO
HEIKINLAAKSOSSA

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

Tykkää meistä
facebookissa!

Tervetuloa!
www.autokorjaamokanerva.fi

Hiidenpor1 10, 00730 Helsinki

Tervetuloa katsastukseen!
Uusi asema lähelläsi

Varaa aikasi: www.tapanilankatsastus.fi
044 207 6562
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Ala-Tikkurilan yrittäjäAri
Kosonen sanoo olevansa
rengasmies henkeen ja ve-
reen. Miesmuistaa, että hän
on vääntänyt ensimmäiset
renkaansa vain 8-vuotiaana
kloppina syksyllä 1971.
Renkaat veivät mennes-

sään ja ovat tuoneet leivän
jo neljännesvuosisadan ajan.
Myynti- ja asennustöiden li-
säksi hän pyörittää GT-Ren-
kaassa rengashotellia.
–Suurella sydämellä, ei

näitä hommia tehdä vain ko-
neilla. Rengastakin pitää jos-
kus käsitellä kuin naista,
saada sen herkkyydet liik-
keelle oikein, Kosonenmaa-
lailee.
Esimerkkinä hän kertoo

renkaan vanteelta oton.

–Olen usein nähnyt, kuinka
se tehdään runttaamalla.
Vaikka rengas olisi käytetty-
kin, voidaan poistovaiheessa
käyttää rasvaa. Silloin ren-
gas irtoaa vanteesta helpom-
min. Samalla säästyy kone ja
mahdollisesti vannekin.
Rengasbisneksessä käy-

dään kovaa kilpailua. Koso-
nen lupaa, että hän ei jätä ke-
tään pulaan vaikeissakaan
rengasasioissa. Toisenlaisia-
kin esimerkkejä on, kuten ta-
rina 1980-luvulta.
–Kun asiakas ei saanut

pyöriä tasapainoon ja auto tä-
risti, myyjä sanoi, ettei pyö-
rissä ole vikaa, mutta sinulla
on Parkinsonin tauti.

Pirjo Pihlajamaa

Rakkaudesta renkaisiin

–Pitää ajatella kokonaisuutta. Tämä ei ole ”siitä vaan”
–hommaa. Työ pitää osata tehdä myös tunteella.

Helsingissä oli liikenne-
käytössä 235 000 autoa
vuoden 2014 lopussa.
Määrä on 81 prosenttia
kaikista rekisteröidyistä
autoista, joita oli 290 000
kappaletta.

Rekisteröityjen autojen
määrä nousi vuodessa pro-
sentilla. Liikennekäytössä

olevia henkilöautojen mää-
rä taas putosi Helsingissä
kaksi prosenttia edellisvuo-
desta. Koko maan henkilö-
automäärä nousi prosentil-
la.

Helsingin rekisterissä ole-
va automäärä on kasvanut
vuodesta 1994 joka vuo-
si. Autoja oli vuonna 2014

yli 60 prosenttia enemmän
kuin vuonna 1994.

Helsingissä henkilöau-
totiheys on kasvanut 32
prosenttia vuodesta 1994.
Vuonna 2014 tuli prosen-
tin pudotus edellisvuoteen.

Liikennekäytössä olevia
kaikkia autoja oli Helsin-
gissä tuhatta asukasta koh-

ti 329. Rekisteröityjen hen-
kilöautojen määrä 1 000
asukasta kohti eli henkilö-
autotiheys oli Helsingissä
vuoden 2014 lopussa 401.
Koko maan vastaava luku
oli 579.

Kantakaupungissa auto-
liikenne väheni noin 6000
autolla per vuorokausi. Ar-
kiaamuisin kello 6–9 kan-
takaupungin rajan ylit-
ti keskustan suuntaan 132
620 henkilöä. Se on 6%:a
vähemmän kuin vuonna
2010, jolloin kantakau-
pungin raja laskettiin vii-
meksi.

Kehä I:n liikenne on kas-
vanut vuodesta 2005 kol-
me prosenttia. Hakamäen-
tiellä parannustyön jälkeen
liikenne on kasvanut reilun
neljänneksen, noin 9 000
autolla verrattuna vuosiin
2003–2005.

Luvut ilmenevät Helsin-
gin kaupungin kaupunki-
suunnitteluviraston kevään
2015 julkaisusta Liikenteen
kehitys Helsingissä vuonna
2014. Viime vuoden luvuis-
ta ei ole vielä ilmestynyt jul-
kaisua.

Helsingin autoliikennet-
tä seurataan yli sadassa las-
kentapisteessä.

Pirjo Pihlajamaa

Kehä I:n liikennemäärät ovat kasvaneet.

Liikenteessä 329 autoa
tuhatta asukasta kohti

PIRJO PIHLAJAMAA

ÄLÄ ANNA SUOLAN JA LIAN
PILATA AUTOSI MAALIPINTAA

Hyödynnä nyt kuponkitarjoukset ja säästä selvää rahaa!

Neste K-market Malmi ja Neste Metsälä PEHMO-
HARJAPESU
vahalla tai alustapesulla

15€
Tällä kupongilla

Etu voimassa Neste
Malmilla & Metsälässä
31.3.2016 saakka, etua ei
voi yhdistää muihin tar-
jouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.
(norm. 20,90€)

KAKSI
PEHMO-

HARJAPESUA

20€
Tällä kupongilla yhteishintaan

Etu voimassa Neste
Malmilla & Metsälässä
31.3.2016 saakka, etua ei
voi yhdistää muihin tar-
jouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (norm. 35,80€)

TALVI-
TEHOPESU

Halutessasi kuumavahalla

19,90€
Tällä kupongilla

Etu voimassa Neste
Malmilla & Metsälässä
31.3.2016 saakka, etua ei
voi yhdistää muihin tar-
jouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

(norm. 27,90€)

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

Etu voimassa 31.3.2016 saakka.

AVOINNA MA-TO 8-17, PE 8-16

SOITA JA VARAA!
09 387 9282

Autotallintie 19, Tattarisuo
KAIKKIEN HENKILÖ- JA PAKETTI-

AUTOJEN HUOLLOT JA KORJAUKSET
LUOTETTAVASTI KOTIMAISIN VOIMIN

KAIKILLE HUOLLON ASIAKKAILLE
PESULAHJAKORTTI

NESTE MALMILLE TAI NESTE METSÄLÄÄN

VELOITUKSETTA
Etu voimassa 31.3.2016 saakka.

Sijaisauto huollon ajaksi
Helsingien Dieselistä

ILMAISEKSI
Etu voimassa Helsingin Dieselissä

31.3.2016 saakka, etua ei voi yhdistää
muihin tarjouksiin.

TÄLLÄ KUPONGILLA

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

AVOINNA MA-TO 8-17, PE 8-16

SOITA JA VARAA!
09 387 9282

Autotallintie 19, Tattarisuo

Tällä kupongilla

SÄÄSTÄ 30 EUROA TÄLLÄ KUPONGILLA

(norm. 159 ,-)

Henkilö- ja pakettiauton

TALVIHUOLTO
sis. öljy max. 5 l + suodatin + raitisilmasuodatin

ja kattavan kuntotarkistuksen sis. mm:
pakkasnesteiden ja jarrujen tarkistuksen

Etu voimassa Helsingin Dieselissä
31.3.2016 saakka, etua ei voi yhdistää

muihin tarjouksiin.

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

AVOINNA MA-TO 8-17, PE 8-16

SOITA JA VARAA!
09 387 9282

Autotallintie 19, Tattarisuo

Tällä kupongilla

Neste Metsälä
Asesepänkuja 2, 00620 Helsinki

Puh. (09) 7288 2428
kai.malmgren@k-market.com

AVOINNA JOKA
PÄIVÄ 24H

BestRent.fi

KAIKKIIN
KULJETUSTARPEISIIN

Plussaa ostoksistasi

Palvelemme
ma-pe 6-24 ja la-su 8-24

Neste K-market Malmi
Pihlajamäentie 37, 00700 Helsinki

Puh. (09) 387 2377
kai.malmgren@k-market.com

BestRent.fi

KAIKKIIN
KULJETUSTARPEISIIN

Plussaa ostoksistasi

Herkullisethodarit jahampurilaiset

VUOKRAA PAKETTIAUTOT,
PERÄKÄRRYT JA MUUTTOAUTOT

VAIVATTOMASTI 7 PÄIVÄÄ VIIKOSSABestRent.fi



Kesällä 2014 kävin katso-
massa kahdestikin Vantaan
Näyttämön Housut pois –
esityksen. Huomiota kiin-
nitti se, että esityksen valois-
ta ja äänistä huolehti –
tavallisuudesta poiketen
– kaksi nuorta neitosta.

Itsekin tuolloin vielä uu-
dehkona Tapanilan Työvä-
en Näyttämön tekniikka-
miehenä kävin tekemässä
tuttavuutta heihin. Kävi il-
mi, että heistä toinen, Annie
oli Tapanilasta ja etsi opin-
noistaan uupuvaa kolmen
kuukauden työharjoittelu-

paikkaa.
Tapanilassa oli tuolloin al-

kamassa Agatha Christien
Hiirenloukku-näytelmän
harjoitukset. Aloin TTN:n
hallituksen kanssa selvittää
Stadin Ammattiopistolta,
miten voisimme tarjota au-
diovisuaalisen alan harjoit-
telupaikan, vaikka aatteelli-
sella yhdistyksellä ei ole pal-
kanmaksumahdollisuutta.
Kun koulun kanssa saatiin
asiat sovittua, pidin tiistai-
ja keskiviikkoillat harjoit-
telijalle av-teorian oppitun-
teja, äänitekniikkaa, valo-

säätimiä, kulissien rakenta-
mista ynnä muuta. Lisäksi
maanantai– ja torstai-ilto-
jen teatteriharjoituksissa ka-
sattiin dekkariklassikon va-
loja ja ääniä ajettavaksi ke-
väällä 2015.

Kahdenkymmenen Hii-
renloukun esityksen jälkeen
Annie valmistui ansiokkaas-
ti kesän korvalla 2015 me-
diaopintojen linjalta. Sen
verran oli teatterikärpänen
jo puraissut, että hän jatkaa
tällä kaudella harrastukse-
naan teatterissamme koti-
maisen komedia Hilman-

päivien av-tehosteiden ja
käsiohjelman kimpussa.

Itse voin sanoa tutorina,
että tällainen opastava työ
nuorien kanssa on täyttä
elämää ja asiaa paikallaan.

Nyt alkuvuonna Annie il-
moitti, että hän on hakenut
opiskelemaan lisää teatteri-
valaistusta sekä äänitekniik-
kaa. Pääsyvaatimuksena
olevan työkokemuksensa
hän on saanut juuri Tapani-
lan Näyttämön näytelmien
parissa. Toivotamme onnea
pääsykokeisiin!

Tapio ja Eila Jaakola

12 Kulttuuri

Harrastajateatteri antaa
Annielle eväitä ammattiin
Työharjoittelu Tapanilan Työväen Näyttämöllä (TTN) oli onnenpotku
nuorelle medialinjan opiskelijalle. Teatterikärpäsen puraisemana ja saadun
työkokemuksen siivittämänä Annie on hakeutumassa alan jatko-opintoihin.
Tapahtumista kertoo tapanilalainen Tapio Jaakola.

PAULA KOSKELAINEN-NORDBERG

HILMANPÄIVÄT
TAPANILASSA

• 12 esitystä helmi-
maaliskuussa
(ks.menot-palsta).

• 15 näyttelijää ja kaksi
av-hlöä.

• liput 8/14 e. Ovella
vain käteismaksulla.

• Väliajan kahvit/pullat
ennakkotilataan
p. 040 594 6724.

• Esitykset Tapanilan
työväen talolla,
Sompiontie 4.

Tapanilan Työväen Näyttämön tämän vuo-
den aikaansaannos on Agapetuksen komedia Hil-
manpäivät. Näytelmän ensi-illan oli määrä olla tu-
levana lauantaina, mutta yhden näyttelijän sairas-
tumisen vuoksi esitystä on jouduttu siirtämään vii-
kolla.
–Tuomarin roolia näyttelevä on sairastunut

keuhkokuumeeseen, Tapio Jaakola kertoo syyn
peruuntumiseen, jota ei Tapanilassa ole tapahtu-
nut miesmuistiin.
Hilmanpäivät on kuvaus hiljaisesta kirkonky-

lästä, jonka seesteisyys väistyy, kun osuuskau-
pan hoitaja Kalervo palaa palokurssilta. VPK:n pa-
lopäällikkönä toimiva Kalervo alkaa innokkaasti
uudenaikaistaa sammutustoimintaa, joka on ollut
sekavaa ja sattumanvaraista.
Kun Kalervon vaimoHilmalla on nimipäivät, saa-

puu paikalle uusi nuori tuomari ja tietenkin koko
kylän kerma.
Kohta syntyy vauhdikkaita tilanteita kunnes so-

hinasta ja tohinasta yritetään tehdä loppu.
–Agapetus on mestari pelaamaan väärinkäsi-

tyksillä. Ja niitä tässä näytelmässä riittää, sanoo
ohjaajaKeijo Franck.

Pirjo Pihlajamaa

Hilmanpäivien ensi-ilta
siirtyy viikolla

–Olen saanut hyvää opastusta asiantuntevassa ohjauksessa ja minut on otettu hyvin joukkoon mukaan, Annie (vas.) kertoo harjoittelupaikastaan vierellään tutorinsa Tapio
Jaakola (oik.)

Koillishelsinkiläinen
Malmin Mieslaulajat tarjo-
aa laaja-alaista ystävyyden
sanomaa antaen syksyllä
hyvän suosion saaneen juh-
lakonserttinsa uudestaan
ystävänpäivän aattona ensi
lauantaina Malmitalossa.

Ohjelma tarjoaa ystävyy-
dentunteen tärkeimpiä koh-
teita. Romanttisen rakkau-
den lisäksi laulut viestivät
rakkaudesta läheisiin, kave-
reihin, kotimaahan ja luon-
toon.

Konsertissa Mieslaula-
jat esittää läpileikkauksen

70-vuotisen matkansa var-
relta. Monet lauluista on
tuoreutettu kuoron johtajan
sovituksin. Konsertin alku-
puoli käsittää perinteisinä
mieskuorolauluina tunnet-
tuja isänmaallisiakin kappa-
leita. Mukana on mieskuo-
rolaulun aidoimpia helmiä,
joita ovat olleet luomas-
sa tunnetut taiteilijat Ma-
detojasta Leinoon.

Jälkimmäinen osio on ra-
kennettu kevyempään muo-
toon sisältäen esimerkik-
si akselin Kärki-Helismaa
laulutuotantoa. Luvassa on

myös riemastuttavia yllä-
tyksiä.

Konsertin johtaa innosta-
va kuoron taiteellinen joh-
taja Kirsi Tunkkari. 30 lau-
lajaa käsittävän mieskuo-
ron laulut esitetään paljol-
ti a cappella-tapaan ilman
soitinsäestystä. Säestettä-
vissä kappaleissa pääasialli-
nen soitin on piano. Tietyil-
le lauluille erityistä luonnet-

ta antavina säestiminä ovat
viulu ja haitari.

Nimenomaisesti Mal-
min Mieslaulajien konsert-
tien tarpeisiin koottu iha-
na Malmi Sisters -naistrio
rikastuttaa konsertin antia
miesäänien raikkaana vas-
tapainona. Konsertin antia
on rikastutettu hauskoin vi-
deoklipein. Ne avaavat kuo-
roelämän taustoja harjoi-

tuksissa sekä laulajien mie-
lissä.

Tilaisuuden juontaa ny-
kyinen malmilainen tele-
visiostakin tuttu sanasep-
po Jaakko Kyläsalo. Hä-
nen juonnossa tarvitseman-
sa asiantuntemus ammentaa
erityisesti omista kokemuk-
sista laulumaailmassa.

Noin parituntinen kon-
sertti pidetään Malmitalon

Malmisalissa ystävänpäivän
aattona lauantaina 13.2. il-
tapäivällä kello 15 alkaen.
Lippuja konserttiin on tiet-
tävästi vielä jonkin verran
saatavilla Malmitalon li-
punmyynnistä tai Ticket-
master Suomen verkkokau-
pasta.

Hemppa Kaukolinna,
MML:n sihteeri

Malmin Mieslaulajilta
juhlakonsertti ystävälle

Tämä parin vuoden takainen seilori-asusteinen kuva kuorosta antaa odottaa tältäkin konsertilta yllätyksellisyyttä.

MALMIN MIESLAULAJAT
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pe 12.2. ja la 13.2. klo 18, liput 6 €
James Bond kylmäävästi matkalla kohti
SPECTRE:n ydintä. 149 min. K12.

to 18.2. klo 19, alk. 12 €
Musiikkia aina argentiinalaisista
tangoista jopa galaksien välisiin
improvisaatioihin asti. Kari Ikonen –
piano ja Henrik Sandås – bandoneon

su 14.2. klo 15, alk. 5 €
Tuore ja veikeä lastenmusiikkiyhtye – sukella mukaan laulamaan ja

leikkimään. Ikäsuositus 3+

su 14 2 klo 15 alk 5 €

Mutaveijarit

la 13.2. klo 14 ja ke 17.2. klo 18, liput 6 €
Hauska koko perheen animaatio.
100min. K7, puhutaan suomea.

la 13.2. klo 15, alk. 12 €
Kuoro laulaa Jannesta Junnuun ja
Leinosta Kärkeen.

Kunnon

kl j k kl li

Kun
dinosaurus

Kino Helios:

auru
3D

Ikonen

kl 19 lk 12 €

Sandås

Kari

Henrik

007
12 2 j l 13 2 kl 18 li t 6 €

Spectre
Kino Helios:

Laulamme teille juhlien

Malmin

LaL llulamme tt ieilllle jjuhlhlien

Mieslaulajat

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

Oletpa mies tai nainen, nuori tai vanhempi – sillä ei ole väliä, tärkeintä on, että
olet sosiaalinen luonne, innokas myymään ilmoituksia ja ymmärrät, että mainonta
paikallislehdessä hyödyttää kaikkia osapuolia, lukijoita, yrittäjiä ja lehteä.

Koillis-Helsingin Lähitieto on kolmivuotias paikallislehti, jonka taustalla on jo
30 vuoden kokemus paikallislehden tekemisestä Koillis-Helsingissä.
Sataprosenttisen paikallisuutensa ansiosta kerran viikossa keskiviikkoisin ilmestyvä lehti
on todella odotettu ja arvostettu niin lukijoiden kuin ilmoittajienkin parissa.

NYT ETSIMME ILMOITUSMYYJÄÄNYT ETSIMME ILMOITUSMYYJÄÄ
AVUKSI MYYNTIJOHTAJALLEMME JUSSI HAAPASAARELLE.AVUKSI MYYNTIJOHTAJALLEMME JUSSI HAAPASAARELLE.

Jos Koillis-Helsingin alue on sinulle tuttua, olet tehokas ja myyntihenkinen, etkä
epäröi tarttua puhelimeen sekä käydä paikan päällä yrityksissä, voit olla
juuri kaipaamamme henkilö. Mahdollisuus myös osa-aikaisuuteen.
Ota siis rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoja voit kysellä Jussi Haapasaarelta:
050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi
tai tj, päätoimittaja Teija Loposelta.

Lähetä vapaamuotoinen
hakemus 14.2. mennessä
osoitteeseen:
teija.loponen@lahitieto.fi

Koillis-Helsingin Lähitieto Oy
Malmin raitti 4–6, 00700 Helsinki
www.lahitieto.fi

OLETKO SINÄ UUSI MYYNTITYKKIMME?
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Viikki-Seuran
tiedotuslehti 20161

Keskiviikko 20.1.2016

s. 2 Viikin kirjaston keväts. 2 Norkkokujan popup-kahvilas. 3 Gardenia lopetettiins. 3 Vuoden viikkiläinen teko 2015s. 3 Viikki-Seuran johtokunta täydentyi

Kuva©Heikki Poroila

Kuva©Heikki Poroila

s. 4 Gryndenia?
s. 4 Mélanien salainen satupuutarhas. 4 Viikinmeris. 5 Mitä tapahtuu Viikin Tuuli-myllylle?

s. 6 Sari Oikarisen haastattelus. 6 Viikin seniorikerho kevät 2016s. 7 Asukastalo Kiila uudistuis. 7 Viikin Bistro Kaski vaihtoiomistajaa

Viikin n
alk

Tällainen oli
Kevättorin
jääiglu heti
rakentamisen
jälkeen

Perinteinen laskiaisriehajärjestetään Latokartanon torilla ja Viikin kirkollasunnuntaina 7. huhtikuuta klo 11–14.
Ulkona on laskettelua omalla pulkalla, poniratsastus, koira-valjakkoajelu, polkutraktori ja VPK:n paloauto. Sisällä onaskartelua, lypsyrasti ja ilmapallot. Yhteisvastuukeräystätuetaan kahvilalla, lähetysväki myy käsitöitä ja herkkuja, myöslelukirppis, arvat ja kasvomaalaus vievät hiukan euroja.

Järjestäjinä ovat Malmin seurakuntapiiri, maatalousylioppilaiden SamBistro Kaski ja Viikin Vesikot.

PerinteinenViikin laskiaisriehasu 7.2.2016
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Teoksen toimittajana on
everstiluutnantti (evp) Jar-
mo Nieminen, sotahisto-
rioitsija ja erityisesti Santa-
haminan vaiheisiin paneutu-
nut tietokirjailija.

Sata vuotta sitten, vuonna
1916, riehui ensimmäinen
maailmansota, ja Euroopan
mannerta halkoivat paikoil-
leen juuttuneen sodan pit-
kät juoksuhaudat. Suomen
alue ei ollut taistelutanner-
ta, mutta paljon suomalai-
sia, myös vapaaehtoisia oli
mukana keisarillisen Venä-
jän armeijassa taistelemassa
keskusvaltoja vastaan.

Toisaalta joukko nuoria
miehiä oli siirtynyt salatei-
tä vihollismaahan, Saksaan,
hankkimaan sotilaskoulu-
tusta siltä varalta, että Suo-
men pitäisi taistella itsensä
irti Venäjästä. Monimutkai-

set ja yllättävät tapahtuma-
kulut etenivät kuitenkin toi-
sin kuin kukaan ennalta osa-
si kuvitella.

Aikanaan seurauksena oli
kasvavan elintarvikepulan,
yltyvän työttömyyden ja
yhteiskunnallisten ristiriito-
jen kärjistämiä levotto-
muuksia ja väkivaltaisuuk-
sia vuoden 1917 kuluessa,
itsenäistyminen tasavallaksi
joulukuussa ja sitten kevääl-
lä 1918 kamppailu vallasta,
verinen sisällissota. Rinta-
mataisteluissa, teloituksissa
ja vankileireillä menetti hen-
kensä kaikkiaan lähes
40 000 ihmistä.

Vuosikymmen sitten päät-
tyi laaja Valtioneuvoston
kanslian johtama tutkimus-
hanke vuosien 1914–22
surmatöistä Suomessa. Tu-

Vakavaa historiaa Helsingistä
Viime syksynä valmistui todella perusteellinen
ja laaja, 16 tutkijan artikkeleihin perustuva
teos, jossa tarkastellaan alkuperäisten
lähteiden valossa Helsingin sotasurmia
vuosien 1917–18 kuluessa. Näitä uhreja on
haudattu myös Malmin hautausmaalle.

Helsinki
ensimmäisessä maailmansodassa.

Sotasurmat 1917–1918. Toimittanut Jarmo Nieminen.
Gummerus, 2015, 526 sivua, kuvitettu

ITÄ-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

SU
GA
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Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

lokset tarjosivat paljon uut-
ta tutkittua tietoa ja tilastoja
noista kansakuntamme vai-
keista ajoista. Tarkoin läh-
deviittein varustetuissa ar-
tikkeleissa kerrotaan Hel-
singin erityisolosuhteista en-
simmäisen maailmansodan
vuosina, kunnallispolitiikas-
ta, Venäjän vallankumous-
ten seurauksista, valkoisten
ja punaisten kaartien muo-
dostumisesta sekä toimin-
nasta, saksalaisen Itämeren
divisioonan suorittamasta
pääkaupungin valtauksesta,
vankileirien muodostami-
sesta ja niiden toiminnasta.
Monessa suvussa on vasta
nyt saatu tietää oman kau-
kaisen sukulaisen kohtalos-
ta, kun asiakirjoja on käyty
tarkoin läpi.

Väkivallanteot alkoivat
keväällä 1917. Kumouksel-
liset venäläissotilaat sur-
masivat Helsingissä kaik-
kiaan noin 150 asetoveri-
aan. Punaisen terrorin
uhrina menetti syksystä
alkaen henkensä pääkau-
pungissa ja Helsingin
pitäjässä noin 90 siviiliä.

Rintamataisteluissa meneh-
tyneitä punaisia haudattiin
1918 Helsinkiin noin 600.

Kaupungin valtauksessa

kaatui yli 60 saksalaista so-
tilasta. Hieman yli 20 val-
kokaartilaista sai surmansa
valtauksen yhteydessä. Yli
60 punaista teloitettiin il-
man oikeudenkäyntiä. Oi-
keuden päätöksin teloitettiin
noin 70 punakaartilaista.
Suomenlinnan vankileireillä
kuoli yli 1550 punaista. Val-
taosa heistä haudattiin San-
tahaminaan, runsaat 100
Malmin hautausmaalle.

Jarmo Niemisen johtama
tutkimushanke sai tärkeää
tukea Helsingin kaupungin
lisäksi puolustusvoimilta,
pääesikunnalta ja puolustus-
ministeriöltä sekä Santaha-
mina-seuralta ja sen vapaa-
ehtoisilta. Seppo Rustani-
us on etsinyt kirjaan suuren
määrän ennennäkemättö-
miä valokuvia. Kuvitus on
kokonaisuudessaan runsas
ja painojälki hyvä.

Kun kirjaa lukee, joutuu
jälleen kerran hämmästele-
mään: miten vuoden 1918
jyrkästi kahtiajakautunut
kansakunta kykeni vain
kaksi vuosikymmentä myö-
hemmin yhtenäisenä talviso-
dan ihmeeseen.

Tero Tuomisto

Liikuntaviraston teettä-
män asiakastyytyväisyystut-
kimuksen mukaan 93 pro-
senttia liikuntapaikoilla kun-
toilleista voi paremmin kun-
toilun jälkeen kuin sitä
ennen. Tutkimuksenmukaan
kaupungin liikuntapalvelujen
tarjonta tuo arkeen erityisesti
hyvinvointia ja sisältöä.
Liikuntapaikkojen koko-

naisarvosana oli 8,7 astei-
kolla 4–10.
Liikuntavirastoon kuuluvat

täällä Jakomäen uimahalli ja
Latokartanon liikuntahalli.

TL

Liikuntavirastolle
hyvä arvosana



JAKOMÄKI
Jakomäen kirjaston olkkari
Lehtien ääneenlukua ja keskus-
telua ajankohtaisista asioista
ja uutisista hyvässä seurassa!
Kahvi- ja teetarjoilu. To
klo 11–12, 21.1.–28.4.
Jakomäen kirjastossa.
Koillis Seura
Ma miesten turinatuokio klo
11–13, peliporukka klo 13–15.
Ti tiffanylasikerho klo 11-14.
Ke naistenkammari klo 12–14.
To käsityökerho klo 10–13.
Kerhot toimivat seuran tiloissa
Asukastila Aamunkoissa (
ent. Lähiötupa) Huokotie 3.
Taidenäyttelyitä Jakomäestä
Jakomäen kirjastossa
Helmikuun ajan kaksi taide-
näyttelyä. Jakomäki Top -näyt-
telyssä valokuvia Jakomäestä
vuosien varrelta. Jakomäen
taidekerhon näyttelyssä
Jakomäki -aiheisia teoksia.

MALMI
Syystien palvelukeskus
Ma Ukkojumppaa klo 11.15–
12. Ti bridge klo 9.30–13.30.
Ke ompelu/vapaaehtoistoiminta
klo 9–11.30. Lahjoituslankoja
otetaan vastaan. Otetaan vas-
taan konepesun kestävää vil-
lalankaa (pienetkin kerät kel-
paavat) Neulekahvilassa lan-
goista valmistettavat työt
menevät hyväntekeväisyy-
teen. Langat voi jättää infoon
tai tuoda Neulekahvilaan
torstaisin klo 9.30–12.
Palveluohjausta
Syystien palvelukeskuk-
sessa, Takaniitynkuja 3.Esim.
etuusasioissa, palvelujen pii-
riin hakeutumisessa tai lomak-
keiden täyttämisessä avus-
tamista sekä neuvomista.
Sosiaaliohjaajan palve-
luohjausta ke paikan päällä
klo 9–11, varaa aika etu-
käteen p.09310 24972
Enter ry:n tablet-opastukset
Malmin kirjastossa
Enterin vapaaehtoiset ver-
taisopastajat auttavat tablet-
tietokoneiden käytössä.
Opastus on henkilökohtaista
ja maksutonta. Oman laitteen
saa ottaa mukaan. Opastukset
to klo 10–11 ja 11–12. Varaa
aika p. 09 31085070.
Naamiotyöpajoja
Tehdään näyttäviä naami-
oita kanaverkosta, paperimas-
sasta ja kierrätysmateriaa-
lista. Voit ilmoittautua aamu-
tai iltatyöpajoihin. Ilm. asu-
kastalolla tai 040 334 0898.
Ohjaajana artesaani/muotoilja
Kaisa Kiukkonen. Maksuton.
Ti klo 16–19 ja to klo 10–14,
Malmin toimintakeskus.
Malmin toimintakeskus
Asukastalo avoinna ma–
to 9–15, pe 9–14. Ma

maanantaimaalarit-avoin kuva-
taideryhmä klo 11–13 (tar-
vikkeita talon puolesta). Ke
kädentaitopaja klo 13.30–
15.30, kirjallisuuspiiri joka toi-
nen pe 12–14. Talosta löytyvät
myös mm. kahvila, päivänleh-
det, internet, opastusta tieto-
koneen käytössä, ompelukone
ja saumuri. Kirkonkyläntie 2.
Tiia Matikainen:
Arvottomat – veistoksia
Veistosnäyttely käsittelee eri-
arvoisuutta, sekä ulkopuolisuu-
den että toiseuden kokemusta.
Arvottomat-veistossarjan kan-
kaan alle huputetut keramiik-
kahahmot ripustuvat seinälle
trofeiden eli metsästysmuisto-
jen tapaan. Yhteistyössä tai-
teilija, 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 kertoo lak-
kautettavaksi esitetyn Malmin
lentoaseman monipuoli-
sesta ilmailukulttuurista.
Avoinna ma–pe 9–20 ja la
9–18. Yhteistyössä valoku-
vaaja ja Helsingin kulttuuri-
keskus. Näyttelyn toteutta-
mista on tukenut Suomen
Kulttuurirahasto. Vapaa pääsy
Malmitalo 20.1.–13.2.
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.
Hannu Iso-oja: Kaupunkikuva
Digitaalitekniikalla tehtyjä
valokuvia yhdistää Helsinki.
Katsojalle annetaan vapaus
yhdistää muistojaan, tunnel-
miaan ja merkityksiään kuvien
hiljaisen ja osittain aution-
kin Helsingin maisemiin.
Nämä elementit muodosta-
vat yhdessä monokromaat-
tisen sinisen sävymaailman
kanssa jokaiselle katsojalle
yksilöllisen kuvan. Avoinna ma–
pe 9–20 ja la 9–18. Vapaa
pääsy, Malmitalo, 17.2.–12.3.
Malmin Mieslaulajat –
Laulamme teille juhlien
Suuren suosion vuoksi syk-
syllä kuultu juhlakonsertti esi-
tetään uudelleen. Kuoro juh-
listaa 70-vuotista taival-
taan vieden eri vuosikym-
menille, Jannesta Junnuun ja
Leinosta Kärkeen. Liput 12 e.
Malmitalo, la 13.2. klo 15.
Mutaveijarit
Tuore ja veikeä lastenmusiik-
kiyhtye seikkailee vesi-tee-
malla. Mutaveijareiden maa-
ilmaan voi jokainen, sekä iso
että pieni, sukeltaa laula-
maan ja leikkimään. Kesto 45
min. Ikäsuositus 3+. Liput 5
e. Malmitalo, su 14.2. klo 15.

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.

PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastossa ke

klo 17.30–19.30.
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.
Enter ry
Enter ry tarjoaa senioreiden
tietotekniikkaopastusta vertais-
tukihenkisesti Puistolan kirjas-
tossa ke 10–12. Oman ajan
voi varata p. 09 3108 5076.
Digitalkkari
Datanomiopiskelija, joka suo-
rittaa kirjastossa opintoi-
hinsa liittyvää harjoittelujak-
soa. Puistolan kirjaston digi-
talkkari on paikalla tiistaisin.
Hänen tehtävänsä ulottuvat
tulostamisessa ja skannauk-
sessa opastamisesta e-aineis-
toihin, laiteneuvontaan ja säh-
köisessä asioinnissa auttami-
seen. Voit varata myös henk.
koht. opastusajan tunniksi ker-
rallaan p. 09 31085076.
Satutunnit
Puistolan kirjastossa
joka ma klo 10.
Puistolan kirjaston lukupiiri
Kevään ohjelma: 23.2. Antti
Holma: Järjestäjä, 29.3. Jonas
Gardell: Älä koskaan pyyhi kyy-
neleitä paljain käsin: Rakkaus,
26.4. Andrés Neuman:
Vuosisadan matkustaja, 24.5.
Jevgeni Vodolazkin: Arsenin
neljä elämää. Tapaamiset alka-
vat klo 18. Lukupiirikirjaa saa
Puistolan kirjastosta - kysy lai-
naustiskiltä! Lukupiiriä vetä-
vät keväällä erikoiskirjaston-
hoitaja Niina Holm ja kir-
jastonjohtaja Virpi Jero.
Puistolan Martat
Jäsenille ystävänpäiväas-
kartelua to 11.2. klo 18,
Marttalassa, Puistolantori 5.

PUKINMÄKI
Enter ryn opastukset
Opastukset aina ke klo
14–15 ja 15–16 sekä parit-
toman viikon keskiviikkoi-
sin lisäksi myös klo 10–11
ja 11–12. Halutessaan voi
varata kaksoistunninkin. Varaa
aika kirjastossa tai p. 09 310
85072. Pukinmäen kirjasto.
Satutunnit
Pukinmäen kirjastossa
aina parillisen viikon ma
klo 10.15–10.45.
Digitalkkari
Digitalkkarilta voi varata
ajan ja kysyä neuvoa
niin kannettavan, känny-
kän kuin tabletinkin ongel-
missa.Pukinmäen digitalk-
kari on paikalla aina to klo
9-15 ajalla 14.1.-24.3.

Kysy lisää henkilökunnalta
tai soita p.0931085072.
Novellikoukku
Novellikoukussa voit tehdä
omia neuletöitäsi tai hyvänte-
keväisyystöitä- tai istahtaa ihan
vain nauttimaan vaihtuvien luki-
joiden ääneen lukemista novel-
leista. Kahvi- ja teetarjoilu! Ke
10.2. klo 18–19.30, Pukimäen
kirjasto. Seuraava Ke
9.3. klo 18–19.30.
Puksun kädentaitolauantait
Inspiroidutaan kädentaitokir-
joista ja opetellaan tekemi-
sen kautta uusia tekniikoita
ja jippoja. 20.2. klo 13-15
Lankatekniikoiden paja – sol-
meilun taikaa. Pajat on suun-
nattu aikuisille ja yli 15-v.
nuorille, 12 henkilöä/paja.
Ennakkoilm. pukinmaen_kir-
jasto@hel.fi tai p. 09 3108
5072. Vapaa pääsy.
Nukkekotien puutarhat
–vitriininäyttely
Pukinmäessä kokoontuu
aikuisten miniatyyriharrasta-
jien kerho, jossa tehdään kaik-
kea mahdollista nukkekotei-
hin liittyvää, minikoossa tie-
tenkin. Pukinmäen Kirjaston
näyttelyssä on esillä kerho-
laisten upeita puutarhoja/
piha-asetelmia 1.2.-12.2.
Lasten taidenäyttely
Perhepäivähoitoyksikkö
Latokartano-Pukinmäessä on
oltu ahkeria ja taiteiltu upeita
töitä esille Pukinmäen kir-
jastoon. Lapset ovat iäl-
tään 1-5 vuotiaita. Näyttely
esillä helmikuun ajan.

SILTAMÄKI
Neulomis ja
virkkaamislauantait
Kurssille ilm. etukäteen, silt-
amaennuorisoeura.fi Kurssi
toteutetaan lauantaisin klo
10 – 11.30. La 13.2. sukan
kantapää, isoäidin neliöt.
Järj. Siltamäen nuoriso-
seura, Kiertotähdenpolku 2.
Korttelitupa
Tupa on avoinna ti ja pe
klo 11–14,

Jousimiehentie 5, srk-koti.
Talvirieha
Lions Club Helsinki Siltamäki
järjestää su 14.2. klo 11–14
perinteisen, koko perheen lii-
kuntatapahtuman Siltamäen
liikuntapuistossa. Talviriehassa
kisaillaan lasten ja nuorten
Siltamäen hiihtomestaruu-
desta, sekä jo perinteiksi käy-
neissä lajeissa, kuten saap-
paanheitossa ja curlingissa.
Paikalla myös hevosreki.
Riehassa voi lisäksi tutustua
Paikallispoliisiin ja palokuntaan
(hälytysvalmius). Pienimmille
lapsille onginta ja onnenpyörä.

SUUTARILA
Lukupiiri
Luetaan kiinnostavia kirjoja ja
keskustellaan niistä. Vetäjänä
Maikki Eronen. Suutarilan kir-
jastossa kerran kuussa to
klo 18–19. 11.2. Mia Couto:
Plumeriaveranta. 10.3. Alan
Bennett: Epätavallinen lukija.
7.4. Joel Haahtela: Elena.
19.5. Jean-Paul Didierlaurent:
Lukija aamujunassa.
Novellikoukku
Tule neulomaan ja kuun-
telemaan luettuja novel-
leja. Kahvi- ja teetarjoilu.
Suutarilan kirjasto, to 25.2.,
17.3. ja 21.4. klo 18–19.30.
Satutuokiot
Suutarilan kirjastossa parit-
tomien viikkojen to klo
18. Kesto n. 30min.
Digitalkkari
Suutarilan kirjastossa 24.3.
saakka. Häneltä saa maksu-
tonta yksilöopastusta ajanva-
rauksella mm. omien tablet-
tien ja muiden laitteiden perus-
käyttöön. Ajanvaraus joko
paikan päällä kirjastossa tai
puhelimitse 09 310 85074.
Musiikkimatinea
Sävel ja sanat – sanat ja sävel.
Veli-Matti Kunnari ja Vesa
Anttonen kertovat esitettä-
vien laulujen syntymästä sekä
folk- ja skifflemusiikin his-
toriasta. Esillä myös purkki-
soittimia. Tarjolla pientä pur-
tavaa. Suutarilan kirjasto,

ti 16.2. klo 18.30.

TAPANILA
Tapanilan
Eläkkeensajat
ja Tapanilan
Kotien
Puolesta
Tiistaikerhon
kokoontu-
miset klo
11.30–13.30.

Torstaikerhot
klo 11–14: tuoli-

jumppaa, tasapainon
kehittämistä, sisä-boccia

ja pelikahvila.Tapanilan
Työväentalo Sompiontie 4.
Tarkempi ohjelma: tapa-
nilan.elakkeensaajat.fi.
Hilman päivät -teatteriesitys
Esitykset 13.2. ja 14.2. klo 15,
19.2. klo 19, 20.2. ja 21.2. klo
15, 26.2. klo 19, 27.2., 28.2.
ja 5.3. klo 15, 10.3. ja 11.3. klo
19 ja viimeinen esitys 12.3. klo
15. Aikuiset 14e, lapset/eläke-
läiset/työttömät/opiskelijat 8e.
Järj. Tapanilan työväen teatteri.
KukkaMadonnan matkassa
Ilona Huolmanin öljyvärimaa-
lauksia 2.–21.2. ti–pe 13–18,
la–su 11–15. Galleria Viileä
Punainen, Päivöläntie 20.
Novellikoukku
Tehdään käsitöitä ja kuunnel-
laan novelleja vaihtuvien lukija-
vieraiden lukemana. Helmikuun
lukijana kirjastotoimenjoh-
taja Tuula Haavisto. Kahvi-
ja teetarjoilu. Tapanilan kir-
jasto, ti 16.2. klo 18-19.30.
Muistipulmia - missä
ja miten hoidetaan?
Muistineuvoja Jari Jokiluhta
Helsingin Alzheimer-
yhdistyksestä kertoo
aiheesta Tapanilan kirjas-
tossa to 18.2. klo 18.

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).
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.
Intialainen ilta
Aiemmin ilmoitetusta poi-
keten, iltaa ei pidetä vetä-
jälle tuleen esteen vuoksi.
Viikin seniorikerho
Seniorikerhon tapaamiseen
17.2. klo 13 saapuu vie-
raaksi lehtori Jari Salmivainio
Etu-Töölön lukiosta. Hänen
esitelmänsä aiheena on
Itämeren historia ja nykypäivä!
Asukastalo Kaari kello 13–15.
Vapaaehtoinen kahviraha 2 e.

14 Menot

ti 16.2. klo

T
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Tor
klo 1

jumppaa
kehittämistä

Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

menovinkkejä.
Palsta on yhdistysten ja seurojenkäyttöön. Etusijalla ovat maksuttomattapahtumat. Toimitus voi muokata sekälyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettääviimeistään torstaina klo 15 mennessä,jotta ne ehtivät seuraavan keskiviikon

lehteen.
OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.fi

Ystävärannekkeita
kirjastossa

Pukinmäen kirjastossa
askarrellaan tulevan

Ystävänpäivän
kunniaksi kortteja ja

solmeillaan värikkäitä
ystävänrannekkeita

torstaina 11.2.
kello 13–15.

Askartelutuokioon on vapaa pääsy.
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KAMPAAMOT JA PARTURIT

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

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!

HYVINVOINTI

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

NETTIAJANVARAUS 24h.

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä

Pukinmäessä.
0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

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

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

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

Ovi raollaan kevääseen.
Onko tukka hyvin?

75€
Yksiväri +

leikkaus + fön
Permis+leikkaus

+sävy+fön 85€

Hiustenleikkaus29€

www.r-a.fi
myynB@r-a.fi
040 758 97 58 ja 0400 930 344

Kotimaista rakentamista,
saneerausta ja maalaamista
aikataulutakuulla yli 18 vuotta
Remontoimme puolestasi kaiken aina julkisivusta
sisäBloihin. Hoidamme myös kiinteistönhoidon,
-huollon ja pihatyöt.

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT
Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)
Hemmo Kalsi (iensairaudet)
Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)
Leo Tjäderhane (juurihoidot)
Thomas Åberg (oikomishoidot)

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

SUUHYGIENISTIT
Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi puh. 3507050

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect
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(58<4 "$8")3!$3 #% '8"@
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Jalkaterapia!

Yksilölliset
tukipohjalliset

!

Akupunktio!

Lymfaterapia!

Hieronta!

(09) 3511100
www.askelma.fi

Jalkaterapiapalvelut

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Meiltä myös hyvän
olon lahjakortit!

Uutta:
nettiajanvaraus!

!

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

jalkaterapiatalus.fi

Jalkaterapia
Talus
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Urheilu:

Tapanila voitti Malmin

lentopallossa.
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Viikki-Seuran
hti 2016

s. 2 Viikin kirjaston keväts. 2 Norkkokujan popup-kahvilas. 3 Gardenia lopetettiins. 3 Vuoden viikkiläinen teko 2015s. 3 Viikki-Seuran johtokunta täydentyi

s. 4 Gryndenia?s. 4 Mélaniensalainens. 4 Viikinmeri
s. 5 Mitä tapahtuu Viimyllylle?

Aito nepalilainen

ravintola Malmilla

Laadukasta ruokaa!

ima

Kult
ama

lmi

Kai
kki

ale

Liik
e lope

teta
an!

-30
-20%

-10%

-40% -5

LOP
PUU

MYYN

ke lope
tetaa

KOKOUKSET

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

tiistaina 16.2.2016 klo 11.30 alkaen,
Tapanilan työväentalolla, Sompiontie 4.

Esillä sääntöjen 8§:n mukaiset asiat
Johtokunta

Tapanilan Kotien Puolesta ry

lläähhiippaallvveelluutt lluuoo

Tuorein Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehti löytyy
lehtitelineistä Malmin
Novan Citymarketin edestä,
Malmintorin
kauppakeskuksen 2.
kerroksesta Plaza Mocan
kahvilasta, Malmin
S-marketin aulasta, sekä
K-Market Tapanintorilta ja
K-Market Kavaljeerilta
Siltamäestä

Koillis-Helsingin
Lähitieto

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut*
Lumiesteet*
Tikkaat*

-15% ALE KOODILLA:
KHL2016

(* -merkatut tuotteet)
www.kattosi.fi
0400 453 959



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!
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