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Lue mitä
lähikulmilla
on tapahtunut!
Lukukoira Börjellä on rauhoittava vaikutus,
Börje sylissä lukeminen käy sujuvasti. Sivu 13.
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vielä kotiin vietäväksi
Keune So Pure
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Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
yli 30 vuoden kokemuksella

TAPANINVAINIO

MALMI

OKT

www.hiushohde.fi/step in Malmi
040 152 7994
Kirkonkyläntie 34 /S-market

Myös
Torikatu 3
meikkauspalvelu! Malmintori,
00700 Helsinki

Torikatu 3
Malmintori

P. 09-22 45 202
www.volymex.com

Maarit ja Milla
www.volymex.com

Kiinteistönvälitys Oy

UUDISTUOTANTOA

MArkku
ViljAnder

Erillistalo on myyty. Jäljellä on
2 paritaloa 95,5 m² 4 h, k, s.
Myyntihinnat alk. 244 125 € ja
lainaosuudet alk. 214 875 €.
Arvioitu valmistumisaika 9/2013.
Immolantie 54
VAARALA
TEOLLISUUSKIINTEISTÖ

Kivirakenteinen rakennus n. 580 m²,
rv 1992. Hallitila n. 300 m², toimistotilaa n. 130 m² ym. Varaava
yösähkölämmitys, toimistossa
lämpöpumput. Tontti 1669 m².
Hp. 670 000 €. Rajakuja 5
TAPANINVAINIO
OK-TONTTI
Kadunvarsitontti, rak.oik.133 m².
Liittymät ja perustukset tontilla.
Hp.178 000 €. Karhusuontie 55 b

Hyvin hoidettu omakotitalo 4 h,
k, saunaos n. 185 m², lämmin
autotalli n. 30 m² ja kellarikerros:
huone, var, tekniset tilat n.130m².
Oma tontti 976 m². Hp. 475 000 €
Vilppulantie 5
TAPANINVAINIO
OK-TONTTI
Hallinnanjakosopimuksella määräosa n. 454 m², rak.oik. 120 m²
+ varasto ja autosuojatiloja 25 m².
Hp. 135 000 €. Terhotie 13

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

Onnistunut kodinvaihto, alkaa kotikäynnistä.
Kutsu meidät maksuttomalle arviolle!

tArjA
HAArAnen

Kiinteistömaailma Malmi

Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

PUISTOLA
OK-TONTTI
Omakotitalon tasainen rakennuspaikka 424 m², rak. oikeus 112 m².
Hp. 132 000 €. Hannukselantie 5

Annis
MAttilA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

Kirsi-Marja
Kristiina
Kai Lehtola
Johansson-Torvinen Kellander-Sinisalo 0445140164
0405948231
045847227

SUUTARILA
TONTTI
Hyvällä paikalla tasainen tontti
1522 m², rak.oikeutta 457m². As.
lukumäärä ei rajattu. Tontin voi
jakaa. Hp. 360 000 €. Penttiläntie 5

MArjA-liisA
Vänskä

Timo K .Nieminen
0400885662

MALMI
TEOLLISUUSHALLI
Vuokrataan hallirakennus
n. 470 m². Kolme toimistohuonetta, tauko- ja wc-tilat, noin
50 m². Heti vapaa! 2 800 €/kk.
Kaasutintie 33

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

Heidi Autiosuo
0405458799

Myyntineuvottelija
050 339 9767

toiMistoMMe AVoinnA
ma-to klo 10.00-17.00
pe klo 10.00-15.00
kirkonkyläntie 11, Helsinki
puh. 010 228 3060

Markku Vuorinen Pertti Kanon
0468125696
0407587596

Kirsti Sihvonen
0404513313

Veikko
Huuskonen
0505975110

Tero Laurila
00400600359

Krista Suvinen
0404875040

Kristiina Diomin
0468125691

Sini Orpana
0400491830

Markus Vuorinen
0468125697

Julia Neuvonen
0406894500

Kiinteistömaailma Puistola

Maatullinaukio 2, 00750 Helsinki p. 020 776 9650

Jaakko Lehto
040 513 2669

Reija Drewett
046 812 5698

Virva Ivakko
046 812 5692

Klaus Jämsén
046 812 325

Asta Koskela
040 838 6462

Pekka Lindqvist
0400 885 108

Välityspalkkioesimerkki: Varma 1200 € + 4,3 % tai Verkko 900€ + 3,8 % velattomasta kauppahinnasta (sis. alv.)

Stefan Matchalov
046 812 5685
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Uutiset
Pääkirjoitus

Muutosten tuulia
Koillis-Helsinki kehittyy jatkuvasti. Uusia asuinalueita syntyy, täydennysrakentamista tehdään ja vanhat rakennukset
saavat väistyä uuden ja isomman rakennusmassan alta. On luonnollista, että
asukkaat haluavat tietää lähiympäristöään koskevista suunnitelmista ja myös
yrittää vaikuttaa niihin. Asukkaiden
kuuleminen virkamiesten taholta antaa
mahdollisuuden lausua mielipiteitä, mutta niitä ei välttämättä oteta lopullisissa
suunnitelmissa aina huomioon. Näin on
koettu muun muassa Tapanilassa katusuunnittelun osalta ja Malmilla Långinojan asuinrakentamisen suhteen.
Terveysasemaverkoston karsimista

Irto ovet
Asennus palvelu
sähkö ja putkityöt

Pohjois - Helsingissä paikallinen
toimittaja vuodesta 1987

ollaan jälleen kerran harkitsemassa. Ei
ole kovin pitkästi siitä, kun viimeksi jännitettiin Puistolan, Jakomäen ja Siltamäen terveysasemien kohtaloa. Asukkaat
halusivat ja haluavat edelleenkin pitää
terveysasemat lähellä. Sama linja koskee
koko kaupunkia. Helsinkiläiset ovat  
tyytyväisempiä pieniin terveysasemiin
kuin suuriin yksiköihin ja tyytyvät pienten vajaampaan palvelutarjontaan.
Myös terveysasemien työntekijät pitävät enemmän pienistä työyhteisöistä,
niissä työhyvinvointi sai paremmat pisteet kuin suurilla terveysasemilla.
Kaikessa toiminnassa pieni organisaatio on usein joustavampi ja toimivampi kuin iso. Siellä asiakas kokee olevansa yksilö, ehkä jopa kasvoilta ja nimeltä
tunnettu, ei vain jonotusnumeron omaa-
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va henkilö. Toisaalta pienen yksikön
haasteita ja heikkouksia ovat erikoisalojen puute ja yksikön haavoittuvuus henkilökunnan sairastapauksissa.
Aika näyttää, miten terveysasemaverkoston käy. Säilyvätkö alle yhdeksän
lääkäri-hoitajaparin asemat, joita meillä koillisessa edustavat Puistola, Jakomäki ja Suutarila. Jäljelle jäisivät Malmi ja Pihlajamäki. Ja jos pienet lopetetaan, millaista palvelua ja missä niiden
tilalle luvatut terveyskioskit tulisivat tarjoamaan? Entäpä mitä tapahtuu tyhjiksi
jääville tiloille?
Varsin moni lukija on kysellyt, miksi leh-

dessämme ei enää julkaista listaa täällä
syntyneistä, kuolleista ja vihityistä seurakunnan jäsenistä. Tämän tiedonjaon loppuminen ei ole meistä kiinni. Ihmisten,
myös vainajien, tietosuoja on nykyään
niin tarkkaa, että tällaisia nimilistoja ei
enää saa julkaista. Siitä pahoittelumme.
Pyrimme kuitenkin tarjoamaan paljon
muuta mielenkiintoista lukemista. Vinkkejä otetaan vastaan ja niitä voi tulla
meille kertomaan tiistaisin ja perjantaisin kello 10 Malmintorille Plaza Mocca
kahvilaan. Tai koska vain voi sujauttaa
lapun siellä olevaan postilaatikkoomme.
Tehdään lehteä yhdessä!

On luonnollista, että asukkaat haluavat tietää
lähiympäristöään koskevista suunnitelmista ja myös
yrittää vaikuttaa niihin.

Ilmoituksiin liittyvissä asioissa voit ottaa
yhteyttä myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@hotmail.com

VARASTON
MUUTTO
LOPPUUNMYYNTI
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Ark. lounas 10-16 9,80€ ja
lounas la-su 11-17 11,50€.
- Lastenleikkipaikka

Palveleva
Naisten vaateliike

Lauantaina 16.2. klo 21.00

Kirkonkyläntie 8, 00700 HELSINKI
Ma-Pe 11-17 La 10-13
p. 09-345 2009

Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
Puh. 0400 481 222 www-ruoka-aika.fi
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Lähiterveysasemien
lopetuslista tulee syksyllä
Kokoomusryhmän puheenjohtaja
Lasse Männistö on antanut
väriä kuntapolitiikkaan.
Kaupunginvaltuutettu Männistön
mielestä neljä isoa terveysasemaa
riittää Helsingille.
Koillis-Helsingin vinkkelis-

tä katsottuna Männistön
Helsingin Sanomissa esittämät visiot veisivät terveysasemat Jakomäestä, Pihlajanmäestä, Siltamäestä ja
Puistolasta.
Malmin terveysasemasta
tulisi suuryksikkö Marian,
Myllypuron ja mahdollisesti julkisuudessa väläytellyn
Kalasataman kanssa. Pieniä
terveysasemia voisi muuttaa
terveyskioskeiksi, joista saisi
terveydenhoitajan palveluja.
Terveyssektoria johtava apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty (kok) on ollut julkisuudessa Männistön linjoilla, mutta hän ei
ota kantaa säilyttämiskelpoisten terveysasemien lukumäärään. Molempien
mielestä 26 terveysasemaa
Helsingissä on aivan liikaa.
Sosiaali- ja terveysviraston virkemiestyöryhmä on
saanut tehtäväkseen valmistella terveysasemien karsintaan tähtäävän selvityksen.
Sen pitäisi valmistua syyskuussa.

– Elääkö kokoomus kuplassa, kysyy Siltamäessä
asuva valtuutettu Tarja Tenkula (sd) siteeraten puolue-

toveriaan Maija Anttilaa.
– Männistön esitys oli yllättävä ja oli vahingollista
ottaa se esille juuri nyt, kun
on tehty sote-uudistus, Tenkula suomii.
Sote-kutsumanimen saa-

neen uuden Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston organisaatiouudistusta, jossa perustettiin
myös varhaiskasvatuviras-

to, on rakennettu vuoden
päivät. Virastot aloittivat
toimintansa vuoden alusta.
Tenkula on ollut päättämässä virastojen asioista sosiaali- ja terveysjaoston jäsenenä. Männistön avaus ei saa
Tenkulalta pisteitä.
– Juuri nyt olisi tärkeää
rauhoittaa henkilöstöä, että se voisi hitsaantua yhteen ja keskittyä työhönsä.
Nyt pitäisi puhua sote-ase-

mista, joissa pyritään ennaltaehkäisyyn ja annetaan ihmisille apua laajalla skaalalla päihdetyönteosta jumppareihin.
– Oikea muoto on, että
palvelut ovat kaikille lähellä. Sitä paitsi tuotannollistaloudellisesti pienet terveysasemat eivät ole kalliita,
Tenkula painottaa.

Pieniä
terveysasemia
voisi muuttaa
terveyskioskeiksi,
joista saisi
terveydenhoitajan
palveluja.

Pirjo Pihlajamaa

Pi rjo Pi h lajamaa

Terveysasemaverkkoa
on syytä karsia ja
jäljelle jäävissä
isoissa yksiköissä voi
palvella asukkaita
ympäri vuorokauden,
katsovat johtavat
kokoomuspoliitikot.

Lue Erän salibandyn liigajoukkueen viime viikonlopun tapahtumat sivulta 10.
Neljälle kerrostalolle
rakennuslupa
Alppikylä

Telttakuja 3:n rinteeseen tulee kolmikerroksinen talo. Sen
alapuolelle tulee kolme toisiinsa kytkettyä kaksikerroksista taloa, joissa on ullakkovarastot.
Harjakattoiset talot ovat väreiltään murretun punaisia ja
keltaisia. Asuntoja on yhteensä 42 ja niiden koot vaihtelevat 37 neliömetristä 99 neliömetriin. Talojen pihalle rakennetaan kolme pihavarastoa, autokatos, oleskelu- ja
pikkulasten leikkialue.
Tontilla on 23 autopaikkaa, joista 11 on autotalleissa,
kuusi autokatoksessa ja kuusi pihalla. Lisäksi Alppikylänkatu 4:n autohallista ja kannelta tuleva taloyhtiö saa
16 autopaikkaa.
Rakentamiselle on rakennuslautakunnan lupa. Rakennuttajana toimii NCC Rakennus Oy. PP

Työväenopiston
aluerehtoreille potkut
Koillis-Helsingin työväenopisto tulee muiden alueopistojen lailla menettämään aluerehtorinsa. Kaupunginhallitus päätti joulukuussa kehottaa työväenopiston johtokuntaa lakkauttamaan nykyiset aluerehtorien sekä hallintokehittämisosaston osastopäällikön
virat ja perustamaan tilalle kolme uutta osastopäällikön virkaa.
Työväenopiston helmikuun lopussa pidettävään kokoukseen on tarkoitus tuoda tiedoksi virkoihin ilmoittautuneiden luettelo ja ehdotus virkojen täyttämisestä.
Jatkossa apulaisrehtori johtaa opetusosastoa, joka
vastaa opetuksesta. Asiakaspalveluosaston osastopäällikkö vastaa opetuksen tukipalveluista ja alueellisesta yhteistyöstä. Hallinto-osaston osastopäällikkö
keskitetyistä hallinto- ja tukipalveluista. TL

Abit rallattelevat
autonlavoilla huomenna
Koillis-Helsingissä olevien kolmen lukion abiturientit juhlivat
muiden ylioppilaslakkia tavoittelevien mukana penkinpainajaisia torstaina.
Kaupungin keskustassa ajettavaan penkkarikulkueeseen
matkaavat Helsingin medialukion abit Tapanilasta, Helsingin
Uuden yhteiskoulun lukion abit Pihlajamäestä ja Viikin Normaalikoulun lukion abit Latokartanosta.
Autot lähtevät lukioiden pihoilta ennen keskipäivää ja kokoontuvat Merisatamanrantaan kello 12.30 alkaen. Autoletka
lähtee liikkeelle noin kello 13, jolloin kulkueen kärki ylittää lähtökynnyksen Kauppahallin kohdalla. Kaikkiaan kulkueessa on
106 autoa ja noin 4200 lukiolaista.
Autot ajavat kaksi kertaa reittiä Ehrenströmintie–Laivasillankatu–Eteläranta–Pohjoisesplanadi–Lönnrotinkatu–Hietalahdentori–Bulevardi–Yrjönkatu–Uudenmaankatu–Erottajankatu–Eteläesplanadi–Eteläranta. PP
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Tämän koulun hintalapussa on maksimissaan neljä miljoonaa euroa. Lopullinen ostosumma tarkentuu
kauppaneuvotteluissa tilakeskuksen kanssa.

Pukinmäki

Kristillinen koulu
ostamassa Pieksupolun
koulua
Jakomäestä
Pukinmäkeen
muuttanut Helsingin
kristillinen koulu
on asettautunut
taloksi Pieksupolun
koulukiinteistöön ja
haluaa nyt ostaa koko
rakennuksen.
Koulu on hakenut kaupungin opetusvirastolta puoltavaa lausuntoa, että Helsinki
lähtisi takaamaan ostoon
tarvittavat noin neljä miljoonaa euroa. Sekä opetusvirasto että opetuslautakunta kannattavat pankista
otettavan lainan takausta,
josta lopullisesti päättää
kaupunginhallitus.
Kristilliselle koululle osto
on järkevää, koska ison talon vuokra on kova. Tänä
vuonna Helsingin kaupungin tilakeskuksen kassaan
kilahtaa Pieksupolusta 639
600 euron vuokratulot.
Kristillinen koulu on laskenut voivansa maksaa lainan takaisin pankille kahdenkymmenen vuoden aikana. Se tarkoittaa lyhennyksineen ja korkoineen
noin 266 000 euron vuosikustannusta.
Opetusvirasto luopui koulusta karsiessaan kouluverk-

koa. Kristillinen koulu sai
vihiä tyhjäksi jäävästä tilasta vuonna 2009. Koulu oli
jo pitkään etsinyt toisia tiloja, koska Jakomäen tilat
olivat kelvottomassa kunnossa. Muutto Jakomäestä viivästyi kahdella vuodella ja onnistui vasta viime
elokuun lopussa, sillä Pieksupolku osoittautui kosteusongelmaiseksi. Rakennus remontoitiin ja samalla ajanmukaistettiin koulun
opetustiloja ja tekniikkaa.
Helsingin kristillinen koulu on yksityinen koulu, jolla on sopimus perusopetuksesta Helsingin kaupungin
kanssa. Koulu ei ole lähikoulu, vaan se ottaa oppilaita koko Helsingin alueelta
ja myös Helsingin ulkopuolelta. Koulu saa rahoituksen
pääosin valtionosuuslainsäädännön mukaisina kotikuntakorvauksina. Tänä
vuonna summa on koulun
196 oppilaan osalta 1 521
977 euroa.
Lisäksi Helsinki maksaa
koululle sopimuskorvausta
340 734 euroa, koska koulun menot ylittävät kotikuntakorvauksesta saatavat tulot. Sopimuskorvaus tulee
pienenemään, jos koulukiinteistön osto toteutuu.
Pirjo Pihlajamaa

Koirailmoitusten teko
verotusta varten alkoi
Koillishelsinkiläisten koiranomistajien on aika ilmoittaa
koirastaan Helsingin kaupungille, jos sitä ei ole vielä tehnyt. Helsingin kaupunki
lähettää rekisterissään oleville koiranomistajille toukokuun loppuun mennessä laskun koiraverosta. Veron suuruus on 50 euroa.
Koiravero perustuu koiraverolakiin. Koiranomistajan
on maksettava Helsingille
veroa koirasta, joka vuoden
2012 päättyessä oli yli viiden
kuukauden ikäinen ja jonka
pysyvä pitopaikka oli jo tuolloin Helsinki. Jos koiran pito-

paikka tai omistaja on muuttanut tai koira on kuollut vuoden 2012 aikana, on tehtävä
muutosilmoitus.
Koirailmoituksen ja muutosilmoituksen voi tehdä
kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa, osoitteessa
https://asiointi.hel.fi.
Koirailmoituksen voi myös
tehdä täyttämällä koirailmoituksen/muutosilmoituksen
(word-muodossa) ja palauttamalla se kirjeitse, faksitse
tai sähköpostitse talpa.koiraverot@hel.fi. Ilmoituksen
voi tehdä myös puhelimitse,
puh. 09 310 25630. PP

Helmi tarjoaa
yrittäjille yhteistyötä
Malmin
kauppakeskusten
ja lähiseudun
yritykset voisivat
hyödyntää
paljon nykyistä
enemmän Helmi
Liiketalousopiston
opiskelijoita.
Tätä yhteistyötä
yritettiin herätellä
aamukahvitapaamisella
Malmilla.
– Etsimme eripituisia työs-

säoppimispaikkoja opiskelijoillemme, jotta he voisivat
suorittaa tarvittavat työharjoittelut ja näyttötutkinnot.
Sen ohella meillä on tarjota
paljon erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Yritykset
voivat saada oppilaistamme
apua vaikkapa somistuksen,
tapahtumien promootiotehtävien, markkinoinnin sekä
kyselytutkimusten tekoon,
kertoo työelämäsuhteiden
vastuulehtori Kirsi KärkiLuoto.
Pidempiaikaisista harjoittelupaikoista opiskelijat usein työllistyvätkin joko kesätöihin, tai jopa aivan
vakituiseksi työntekijäksi.
– Opiskelija tulee työssäoppimisjaksollaan jo sisäänajetuksi, eli tuntemaan yrityksen tavat ja henkilökunnan sekä työtehtävät. On
aivan luonnollista, että jos
yrityksellä on tarvetta ottaa
uusi työntekijä, on valmiiksi työhön perehdytetty juuri valmistunut opiskelija todella hyvä vaihtoehto, toteaa taloushallinnon opettaja
Elisa Metsä.
Juuri taloushallinnon
puolella harjoittelupaikkojen löytämisessä onkin haastetta, sillä useat tilitoimistot
ovat yhden tai kahden hen-

Nina Kujanpää on ollut
hyvin tyytyväinen Suomalaisessa Kirjakaupassa
vuosien varrella työskennelleisiin harjoittelijoihin.

LISÄTIETO
Linjat, joilta työssäoppijoita on tarjolla
• Asiakaspalvelu
• Kaupan palvelu ja myynti
• Visuaalinen myyntityö
• Asiakkuuksien hoito ja myyntityö
• Markkinointiviestintä
• Tuoteneuvonta

gen työpaikkoja, joilla ei
välttämättä ole edes tilaa
kolmannelle henkilölle.
– Usein yrittäjiä saattaa pelottaa se, että opiskelijan perehdyttämiseen menee kallisarvoista työaikaa. Se on
totta, mutta toisaalta opiskelijat osaavat jo kaikki perusasiat, joten opettavaksi
jää lähinnä yrityksen omat
käytännöt. Tämän jälkeen
työssäoppija onkin sitten jo
hyvä apu yritykselle, muistuttaa Kirsi Kärki-Luoto.
Varsin monet malmilaisyritykset hyödyntävät
jo Helmin opiskelijoita. Finanssialan opiskelijoita on
pankeissa harjoittelemassa
ja myynnin sekä asiakaspalvelun opiskelijoita isoissa
päivittäistavarakaupoissa.
Kaupoissa ei pelkkä hyllyttäminen kuitenkaan tule kysymykseen, sillä työs-

säoppimiseen liittyy useita kyseisen työalan asioita,
joita pitää päästä harjoittelemaan ja antamaan niistä
näyttötutkinto.
Suomalaisessa kirjakau-

passa opiskelijoita on ollut
ainakin jo vuodesta 2006
lähtien. Osa on normaalissa
asiakaspalvelussa, osa hoitaa liiketilan visuaaliseen ilmeeseen eli somistukseen
liittyviä töitä.
– Yhtä poikkeusta lukuunottamatta olemme aina olleet tyytyväisiä. Pitkän yhteistyön myötä tiedämme
mitä meiltä odotetaan ja mihin sitoudumme ja yhteistyö
ohjaavien opettajien kanssa
on aina sujunut hyvin. Asiakkailtakaan ei ole tullut
mitään kielteistä palautetta harjoittelijoista, myymäläpäällikkö Nina Kujanpää
kertoo.

Helmi Liiketalousopiston
opettajat Kirsi
Kärki-Luoto, Mirja
Koukelo, Elisa Metsä
ja Heidi Havumäki
luotsaavat oppilaitaan
työssäoppimisen kautta
työelämän haasteisiin.

Kujanpää ja muu henkilökunta onkin pääsiäisen tienoilla uuden haasteen edessä, kun Helmin kautta heille tulee harjoitteluun kaksi
opiskelijaa Saksasta.
– Hienoa, että löytyy näitä
rohkeita yrityksiä ottamaan
vastaan ulkomaisiakin opiskelijoita, koska muuten
mekään emme saisi omille
opiskelijoillemme harjoittelupaikkoja ulkomailta, Kirsi
Kärki-Luoto kiittelee.
– Aikuispuolella näyttötut-

kintojen suorittaminen on
sinänsä helpompaa, että iltaopiskelijoilla on yleensä
olemassa se päivätyö, jossa
voivat näyttönsä tehdä, kiittelee markkinoinnin lehtori
ja opinto-ohjaaja Mirja
Koukelo.
Jos yhteistyö liiketalousopiston kanssa kiinnostaa,
voi ottaa yhteyttä Helmi Liiketalousopistolle Kirsi Kärki-Luotoon.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto
Pi rjo Pi h lajamaa
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Tapulikaupunki

KHO hylkäsi
tapulikaupunkilaiset
Sikalanmäen pohjoispuo-

Koulun noin 120 oppilasta vastasivat avajaisjuhlien musiikkipitoisista esityksistä uudelleen rakennetussa
juhlasalissa.

Laulurastaantien koulu
avattiin uudelleen
Rehtori Birgitta
Ponthin on peräänantamattomasti luotsannut
johtamansa koulun läpi vaikean
jakson. Avajaisissa rehtoria kiittivät niin lapset
kuin aikuiset.

Vuonna 1990 käyttöön vi-

Vasta nyt, liki kaksi vuotta
myöhemmin, koulunkäynti
voi jatkua ilman erikoisjärjestelyjä. Viimeisetkin korjaukset on tehty.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tapulikaupungin
täydennysrakentamista koskevan kaavamuutoksen
huhtikuussa 2011, mutta
valtuustopäätöstä ei ole voinut vahvistaa valitusten takia. Sikalanmäkeen on kaavoitettu kerrostalo ja Syökärinpuiston pallokentälle
12 kerrostaloa.
Sikalanmäki on Tapulikaupungintien eteläpuolella
oleva kukkula, joka on saanut kutsumanimensä mäen
länsiosassa olleesta valtion
sikatalouden koeasemasta.
Se oli toiminnassa vuosina
1925–1968.
PP

Sikalanmäki on asukkaille tärkeä ulkoilualue. Valtion
sikatalouden koeasemasta on jäänyt muistoksi
rehusiilon perusta.

Pi rjo Pi h lajamaa

Koulun eläkkeelle jääneet musiikinopettajat toivottivat vieraat
tervetulleiksi avajaisiin.

– Olen niin iloinen,
että koulun
portti on taas
auki, riemuitsi
avajaisjuhliin
kutsuttu naapuri.
hitty Staffansby lågstadieskola eli Tapaninkylän peruskoulun ala-aste vietti viime
perjantaina toisia avajaisiaan. Tulipalon tuhoama
koulu on saatu viimein käyttökuntoon, ja se, jos mikä
on juhlan paikka. Lauantaina koululla oli vielä avoimet
ovet, jossa vanhemmat pääsivät tutustumaan uusittuihin tiloihin.
Avajaisissa muisteltiin
kahden vuoden takaisia
karmivia hetkiä ja iloittiin
vaikeuksien selättämisestä.
Koulu on liekeissä! Rehtori Birgitta Ponthin sai kello
00.14 kotiinsa puhelun palokunnalta tiistain vastaisena yönä maaliskuun 15. päivä vuonna 2011.
Rehtori lähti heti koululle, jossa tilanteen vakavuus
valkeni. Liekit olivat lyöneet läpi koulun salin katon
ja palomiehet syytivät vettä
sakeaan savuun. Viisikymmentä tuhatta litraa.
Rehtori valitsi kännykästään numeron toisensa perään. Pian koulun henkilökunta ja opetusviraston johto tiesivät Laulurastaantien
onnettomuudesta ja sana alkoi kiiriä oppilaiden koteihin.

len ja Syökärinpuiston pallokentän asuinrakentamiselle ei ole enää laillista
estettä. Asukkaat ovat hävinneet puistoalueiden rakentamista koskevan kiistan kaupunkia vastaan, sillä Korkein hallinto-oikeus
hylkäsi alueiden kaavoitusta koskevan valituslupahakemuksen, jonka olivat
tehneet Asunto Oy Kimnaasipolku, Tapulikaupunki-Seura sekä yksi asukas.
Helsingin kaupunki haki
asemakaavalle lainvoimaa
heti KHO:n päätöksen jälkeen. KHO:n päätös on annettu 2. päivä tammikuuta.
Kaava astui voimaan tammikuun 11. päivä.

MosaBowling

MosaCafe

Helsingin hohtavimmat radat

hymy on tärkein mausteemme

Hiihtolomakeilaus*
5 €/ hlö/ ratatunti

Lounas ma-pe
klo 11-14

Hohtokeilaus* 20 €/
ratatunti/ pe ja la

Juustohampurilainen
+ 0,5 l limu 3,50 €

mosabowling.fi
(09) 3507 077

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

*) voimassa vko 8. Max 4 heittäjää/ ratatunti. Sis. kenkävuokran.

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

– Vihdoinkin kaikki on
käytössä. Tämä on ollut fyysisesti ja psyykkisesti raskasta aikaa. Kukaan, joka ei ole
ollut tässä mukana, ei voi sitä käsittää. Meillä on ollut
monia ongelmia, mutta aina
on löytynyt ratkaisu, rehtori
kertoo lähes kahden vuoden
ajasta, joka on ollut täynnä
erikoisjärjestelyitä.
– Tilanne on ollut epätavallisen vaikea, sillä harvemmin kouluja palaa, toteaa opetustoimen johtaja Rauno Jarnila Helsingin

kaupungin opetusvirastosta
ja kiittää rehtoria ja henkilökuntaa venymisestä.
– Viikon päästä helpotti,
kun saimme pulpetit ja tuolit, joissa istua. Birgitta on
supernopea järjestämään,
muistelee yksi oppilas evakkoaikaa Malmin Kirkonkyläntie 25:n koulussa.
Staffansbyn koulun raken-

teiden kuivaus kesti puoli
vuotta.
– Sitten alkoi korjaus ja
rakentaminen, kertaa pro-

jektipäällikkö Kari Hartikainen Helsingin kaupungin rakennusvirastosta.
Koulu päätettiin korjata, koska vanhan purku ja
uuden rakentaminen olisi
maksanut arviolta 7,5 miljoonaa euroa. Korjaamiseen
laskettiin kuluvan reilu 3,8
miljoonaa.
Tulipalon aiheuttaja ei ole
selvinnyt. Palon epäillään alkaneen rakennuksen ulkopuolelta.
Pirjo
Pihlajamaa

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 122 9560
Ke 13 .2.
To 14.2.
La 16.2.
Su 17.2.

19.00 Sanan ja rukouksen ilta Pertti Hottinen
19.00 Sinä olet kaunis -Naistenilta
19.00 Nuortenilta & kahvila
11.00 Jumalanpalvelus Jussi Jokisaaren
kirjan julkistaminen, Janne Lahti
14.30 Latinokokous
Ma 18.2. 19.00 Israel-ilta
Ti 19.2. 13.00 Päiväseurat Vilho Mustonen,
Marjatta Kähkönen ja Maranata ryhmä
18.30 Sanan äärellä -ilta
Ke 20.2. 19.00 Sanan ja rukouksenilta Lauri Ryytty
ja Gideon veljet
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9
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Siltamäki

Pallomäenkujan
suunnitelmat läpi
Asukkaiden muistutuksista huolimatta
yleisten töiden
lautakunta hyväksyi
Pallomäenkujan
ja Pallomäenrinteen
katusuunnitelmat.
Siltamäen ala-asteen naa-

Rakennuslupa koskee tätä tonttia. Etelärajalle on suunniteltu 1,6 metriä korkeaa aitaa, joka erottaa tontin
saman korttelin pientalotonteista.

Mielenterveyspotilaiden
hoitolaitos sai rakennusluvan
Ala-Tikkurila

Pientaloalueelle osoitteeseen Keskiyöntie 6 saa satojen asukkaiden vastalauseista huolimatta rakentaa asuntolan mielenterveyspotilaille,
päätti rakennuslautakunta.
Lautakunnan jäsen Har-

ri Lindell (ps) teki vastaesityksen, että lupaa ei myönnettäisi. Vastaesitys raukesi,
koska se ei saanut kannatusta, ja  Skanska Talonrakennus Oy:n hakema rakennuslupa meni läpi sellaisenaan.
Luvan kannalla lautakunnassa olivat puheenjohtaja Kauko Koskinen (kok),
Tuula Paalimäki (vihr), Johanna Ahonen (kok), Timo
Tossavainen (kok), Martti Tulenheimo (vihr), Jaana
Aaltonen (sd), Petra Malin
(vas) ja Laura Finne-Elonen
(rkp).
Lindell jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Hän
korosti puoltavansa vastaavien hoitolaitosten lisärakentamista Helsinkiin,
mutta piti nyt osoitettua

”Heillä on
käsittääkseni toive
saada tyhjälle
tontille omaa
asuinaluetta
tukevaa
rakentamista tai
omakoti- tai
rivitaloasuntoja.”
Harri Lindell
(ps)

paikkaa vääränä.
– Alueella asuvat ihmiset eivät ole olleet tietoisia
omaa tonttia ostaessaan esityslistan mukaisen laitoksen rakentamisesta. Heillä
on käsittääkseni toive saada tyhjälle tontille omaa
asuinaluetta tukevaa raken-

tamista tai omakoti- tai rivitaloasuntoja. Ymmärrän
heidän esittämänsä huolen,
joka tulee selkeästi ilmi runsaista vastustavista kirjelmistä kuulemismenettelyn
seurauksena, puhui Lindell
muille jäsenille.
Lautakunnan jäsenet saivat rakennusvalvontavirastolta nähtäväkseen seitsemän rajanaapurin huomautukset ja kymmenen rajanaapurin yhteiskirjelmän,
jossa oli 410 hanketta vastustavan asukkaan allekirjoitukset. Myös Puistolan
omakotiyhdistys toimitti
hanketta vastustavan kirjelmän.
Kirjelmissä kerrottiin
muun muassa toimivallan
ylityksistä tontinvarausmenettelyn suhteen, rakennus-

paikan hallinnan suhteen lupavalmistelun aikana, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn puuttumisesta,
huomiotta jättämisistä asukasrakenteen muutoksen
suhteen, helsinkiläisten verorahojen käytön suhteen,
hankkeen todellisen luonteen salailun suhteen, eräiden virkamiesten ylimielisen
ja töykeän asenteen suhteen
sekä kaavoitusperiaatteiden
ja lupausten pettämisen suhteen.
Rakennuslautakunnan
päätös ei ole vielä lainvoimainen. Naapureilla on
mahdollisuus valittaa päätöksestä tämän kuun 25.
päivään mennessä. Keskiyöntiellä on päätetty tehdä
valitus.

Alueen asemakaavan muutos on saanut lainvoiman
9.11.2012. Siinä Pallomäen
alueelle on kaavoitettu uusia asuinkäyttöön tarkoitettuja tontteja, joille kulku tapahtuu Pallomäenkujan
kautta.
Pallomäenkuja on asuinalueen tonttikatu, johon liittyy uusi tonttikatu Pallomä-

Yleisten töiden lautakun-

nan mukaan aitaan tehtävä
kulkuaukko antaa mahdollisuuden poistua koulualueelta, mutta tällöin kulku
tapahtuu yleisellä jalankulku- ja pyörätiellä, jossa mopoilla ajamien ei ole sallittua.
Uusien tonttien myötä liikenne koulun suuntaan tulee lisääntymään ja siksi on
perusteltua rakentaa vuodesta 1984 asti asemakaavassa ollut suora kulkuyhteys koululle. Nykyisiä kulkuyhteyksiä myöden matka
Pallomäenrinteen risteyksestä kouluun on noin 400
m, uuden jalankulku- ja
pyörätien kautta noin 70 m.
Ajoesteen asentamisesta
on keskusteltu, mutta ajoeste lisätään myöhemmin, jos
ongelmia ilmenee.

Katusuunnitelmien raken-

nuskustannukset ovat yhteensä noin 350 000 euroa.
Kadun rakentamiseen on
varauduttu katu- ja puistoosaston vuoden 2013 investointiohjelmassa.
Teija Loponen

Pirjo Pihlajamaa

Ajokortiton narahti 30. kerran

LISÄTIETO

Vanhukset vaihtuivat mielenterveyskuntoutujiin
Rakentamattoman tontin koko on
3641 neliömetriä. Sen asemakaava
on vuodelta 1975. Tontti on merkitty
yleisten rakennusten korttelialueeksi,
jolle saa tehdä 1821 neliömetrin kokoisen rakennuksen. Tontin omistaa
kaupunki.
Vielä vuonna 2010 EPI Healthcare I
Ky halusi Skanska-yhtiön rakentavan
tontille vanhustentalon. Hanke rau-

purit lähettivät katusuunnitelmaan muistutuksen,  jossa he toteavat, että ala-asteen oppilaat juoksevat
välitunneilla koulualueen
ulkopuolelle, tonteille. Tonttien ja koulun väliin on kaupungin toimesta vuonna
2010 rakennettu verkkoaita
estämään poistumista koulun alueelta, nyt aitaan on
siis tarkoitus tehdä kulkuväylä. Iltaisin koulun pihalla aikaa viettävät ja mopoilla liikkuvat nuoret tulevat
todennäköisesti käyttämään
uutta kevyen liikenteen väylää koulualueelle siirtymiseen. Mopoliikenne aiheuttaa turvallisuusriski kevyen
liikenteen väylää käyttäville
pienille lapsille.
Lisäksi naapurit toteavat, että koululaisille on jo
olemassa turvallinen reitti Pallomäentietä pitkin Peltokyläntielle. Lisäksi harmitellaan, että Hoitokoti
Sillanpään asukkaiden oikaiseminen Pallomäenkujan kautta Siltamäen ostoskeskukseen lisääntyy uuden
raitin myötä. Asukkaat toivovat, että  mikäli kulkuyhteys avataan, kevyen liikenteen väylälle tulisi asentaa
ajoeste, jonka läpi on vaikea
ajaa vauhdilla.

enrinne. Pallomäenkuja liittyy länsipäästään nykyiseen
Pallomäentiehen. Itäpäässä
Pallomäenkuja jatkuu kevyen liikenteen väylänä, jolla
on myös tonteille ajo sallittu. Kevyen liikenteen väylä
johtaa viereiselle Siltamäen
ala-asteen koululle. Kyseinen jalankulku- ja pyörätie on vuonna 1984 laaditun asemakaavan mukainen
kulkuyhteys.
Pallomäenkuja on asemakaavan muutoksessa määritetty pihakaduksi. Pallomäenrinne on uusi päättyvä tonttikatu, joka on linjattu olemassa olevan pihatien
kohdalle. Sen rakentaminen
mahdollistaa asemakaavan
mukaisen asuntorakentamisen kadun varren uusille
tonteille.

kesi. Nyt Skanska rakentaa laitoksen
Mehiläinen Oy:lle.
Haetun luvan mukaan paikalle nousisi kaksikerroksinen rakennus, jossa on neljä ryhmäkotia. Asuntoja on
merkitty 42 mielenterveyspotilaalle.
Pääsävyltään keltatiilisen rakennuksen kerrosala on 1951 m2:ä, vaikka rakennusoikeutta on 131 m2:ä vähemmän. Ylitys on lupapapereiden

mukaan lain sallimaa ulkoseinän paksuudesta (yli 250 mm) johtuvaa kerrosalaa.
Rakennuksen itäpuolelle tulee etupiha ja sille 13 autopaikkaa sekä jätesäiliöt. Keskiyöntien varteen istutetaan puurivi. Eteläpuolen oleskelupihalle istutetaan puita, pensaita ja rajalle rakennetaan puinen umpiaita.
PP

Poliisipartio pysäytti toissa perjantaina aamuyöllä puoli kahden
aikaan 20-vuotiaan vantaalaismiehen auton Kehä I:llä Pihlajamäentien kohdilla. Paikalla ilmeni, ettei miehellä ole ajo-oikeutta. Mies kurvaili autolla ilman ajolupaa 30. kerran vuoden sisällä. PP

Kolaroija jatkoi pysähtymättä

VIIKKI Henkilöauto alkoi heittelehtiä ja törmäsi pakettiautoon

Lahdenväylällä pohjoisen suuntaan Viikin liittymän tasalla kello
16.15 viime perjantaina. Henkilöauton kuljettaja ei jäänyt paikalle selvittämään tapausta, vaan jatkoi matkaansa pohjoiseen.
Todistajan mukaan henkilöauto oli punainen Fiat Punto, joka
oli vanhempaa vuosimallia kuin 2005. Todistajan mukaan auto
oli törmännyt myös keskikaiteeseen. Poliisi tutkii asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena. PP

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Herkullinen ateria alkaa
K-citymarket Vantaa Tammistosta!
HINNAT VOIMASSA TO–SU 14.–17.2.2013,
31.1.–3.2.2013,ELLEI
ELLEITOISIN
TOISINMAINITA.
MAINITA.
Keittiön tarjoukset ei voimassa su 10.2.
3.2.

Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi,
www.facebook.com/KCMTammisto

Rosamunda

UUNIPERUNA

LUUMUTOMAATTI
500 g

Suomi

2,58 /kg, Espanja

1

1

29

29

kg

Tammiston keittiön: Tuoreet

Tammiston keittiön: Tuore

KARITSAN PAAHTOPAISTIPIHVIT

PORSAAN SISÄFILEE
Suomi

naturel ja tuoreyrttimarinoitu,
Suomi

29

29

15

90
kg

Hk takuumurea

28

ruodoton, Ahvenanmaa

29

rs

Wurstin

24

kg

79
-v%

19

kpl
raj. 2 kpl /tal.

24

4

-pack

-10%

KERMAJUUSTO 900 g-1 kg
4,89-5,43 /kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia 5,49 /kpl (5,49-6,10 /kg)

22

80

lll-olut 0,33 l /tlk
24-pack 2,42 /l

sis. pantit
3,60

Hinta ilman K-Plussa-korttia 26,40 /24-pack
sis. pantin 3,60 (2,88 /l)

2,50-2,94 /l

tlk

-15%

2

-19-22%

Tammiston leipomo:
Gluteeniton

Leipomo
keskellä
myymälää!

Leipomo
keskellä
myymälää!

SAARISTOLAISLEIPÄ 500 g
9,90 /kg

4

95

Tammiston leipomo:
6,64 /kg

tlk

Hinta ilman K-Plussa-korttia 3,09-3,21 /tlk (3,21-3,64 /l)

kpl

MAALAISLEIPÄ
420 g

5.-5.

2

kg

95

ulkofileestä, Suomi

89

TUOREPURISTETUT
MEHUT 0,85-1 l

9,90 /kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia 5,73 /rs (11,02-11,46 /kg)

kg

Tropicana

VAALEA- ja
JYVÄISÄLEIPÄ 500 g

PORSAAN PEKONICHEDDARTASKU

9,21-9,58 /kg

kg

Tammiston leipomo:
Gluteenittomat

kg

Tammiston keittiö: Tuore

BROILERIN FILEEPIHVIT
500-520 g

22

95

95

95

rs

CHORIZO
SPICY & EXTRA
VIIPALEET

HOVIHYYTELÖ

15

kg

Tammiston keittiön:

Tammiston keittiön:
Savuhovin

Suomi

kpl

Tammiston leipomo:

MONIVILJALEIPÄ
450 g

Leipomo
keskellä
myymälää!

7,09 /kg

3

79

Leipomo
keskellä
myymälää!

19

kpl

kpl

VANTAA TAMMISTO
Valimotie 9, 01510 Vantaa, puh. 010 538 3900
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

KEHÄ lll

Puistola
Tapaninkyläntie
Tapanila
Malmi

KEHÄ l
Meille on helppo tulla!

Puhelun hinta 01053-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv. 24%)

YKSITYISENÄ
YRITYKSENÄ,
MAKSAMME KAIKKI
VEROMME SUOMEEN!

www.k-citymarket.fi

Tuusulanväylä

kg

95

ENTRECOTEPIHVIT

5,90 /kg

Valimotie

17

95

KORPPUKINKKU
VIIPALEET

Tammiston keittiö:
Hienointa Pihvilihaa
Rotukarjan tuoreet

SISKONMAKKARAT
500 g

4

GRAAVI- ja KYLMÄSAVUKIRJOLOHISIIVUT
n. 200 g

Tammiston keittiön:
Savuhovin

95

kg

Kalaneuvos

95

kg

KIRJOLOHIFILEE

95

4

kg

katkarapu-tuorejuusto
ja 3-sipulia

kokonainen, Suomi

2

95

LOHITASKUT

Tammiston keittiö: Tuore

NAUDAN SISÄFILEE
n. 1.5 kg

16

95

Tammiston keittiön: Uunivalmiit

90

rs

Alko palvelee:
ma-pe 9-20
la 9-18

8

Uutisia
Kenen koillishelsinkiläisen asukkaan
tai toimijan haastattelun haluaisit lukea?
Lähetä vinkki toimitukseen
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi tai
tekstaa 045 3489 373.

Ravintolapäivä
17.3.2013.

Siskojen kakkukioskissa
maistuu mummola

Cafe Mummo,
Liusketie 19,
kerhohuone G-rapun
naapurissa klo 11–15.

Ravintolapäivänä kuka tahansa voi avata ravintolan, eikä kukaan kysele lupien
perään. Tiina Pyykkö avaa Pihlajamäessä Cafe Mummon siskonsa kanssa.
1. Mikä on Cafe Mummo?

Pi rjo Pi h lajamaa

– Ravintolapäivänä avattava paikka, jossa myydään
mummomaisia leivonnaisia
eli lapsuudesta tuttuja perinteisiä makuja. Kakkuja ja
leipää. Enemmän kioski, ei
niinkään kahvila.

• Tiina Pyykkö,
s. -83, Hki.
• Leipoo työkseen
ravintola Loisteessa.
• Koti Pihlajamäessä.
• Mies Jukka, lapset
Ilona 7, Hilla, 6, ja
Pihla, 4.
• Harrastukset
leipominen ja ompelu.

2. Edessä on kahdeksas
Ravintolapäivä. Monettako
kertaa osallistutte?

– Viidettä. Ensin olimme
siskoni Elinan luona Pasilassa ja välillä pidimme jäätelöautotyyppistä kiertävää
leipäautoa. Sitten päätimme
siirtyä tänne, koska keskustassa on jo niin paljon osallistujia ja täällä ei juuri ketään.

9. Mielipiteesi ravintolapäivästä?

– Se antaa eloa lähiöihin.
Ei kaikkien tapahtumien pidä olla aina isoja ja hienoja. Ihmiset voivat tehdä itse pientä ja hauskaa siellä,
missä he asuvat. Ravintolapäivä on hyvän mielen tapahtuma.

3. Miksi valitsitte teemaksi
mummon?

– Koska mummot ovat
ihania, viehättäviä ja sympaattisia! Ja papat myös!
Meillä ei ole omaa mummoa, mummomme ovat
kuolleet. Tykkäämme silti
kaikista mummoista. Mummoja pitää kunnioittaa ja
tämä on meidän kunnianosoituksemme mummoille.
4. Mitä kaikkea on tarjolla?

– Kahvi-, mauste- ja sitruunakakkuja sekä vaaleaa
ja tummaa leipää. Muutakin on suunnitteilla. Yleensä
olemme ottaneet töistä pari
vapaata ja leiponeet kämppä kuumana aamusta il-

HENKILÖtieto

– Vaikka leipomisen jälkeen olen ihan poikki, niin ihmiset tulevat paikalle aina tosi hyvällä fiiliksellä ja meiningillä, että siitä tulee itsellekin hyvä mieli.

taan. Nyt leipominen on minun vastuullani, koska Elina
on aloittanut uuden työn.

sen luokkaa, ei varmaan sitä
kalliimpaa. Kulut yritetään
kattaa, ettei jäädä tappiolle.

5. Mihin hintaan maistiaisia saa?

6. Onko kaikki aina mennyt?

– Mummoystävälliseen.
Pienet annoskakkuset ovat
1,5–2 euroa, isommat vito-

– On tosi hyvin. Muutama
yksittäinen tuote on jäänyt.

7. Millaiseen yleisöryntäyk-

seen olette varautuneet?

– Ehkä ihmisiä tulee 5060. Viimeksi yritimme laskea, mutta unohdimme koko homman kymmenen jälkeen.

8. Miksi haluat osallistua
ravintolapäivään?

– Samalla voi toteuttaa itseään ja kokeilla, mihin
kaikkeen pystyy. Leivon itse työkseni, mutta töissä ei
voi tehdä ihan kaikkea sitä,
mitä haluaa. Tässä voi tehdä
mitä vain, eikä kukaan anna
sääntöjä. Se viehättää.

10. Viikissä joku asukas on
jo ilmoittanut tarjoilevansa
iltaan asti kiinalaisen keittiön antimia. Aiotteko käydä siellä?

– En tiedä, katsotaan,
kuinka väsynyt sitä on, kun
saa siivottua. Tavallisesti
sen jälkeen ei ole jaksanut
enää mitään. Kiinnostaisi
kyllä. Varmasti Viikkiin tulee muitakin paikkoja. Tapahtumaan saa ilmoittautua vaikka samana päivänä.
Pirjo Pihlajamaa

Kauko Koskinen odottaa vaativaa
nelivuotiskautta
Kauko Koskinen (kok) tunnetaan kaupunginvaltuutettuna asiaosaamisen ja tarkan talouden miehenä. Hän
johtaa viidettä vaalikautta
rakennuslautakuntaa, mutta sydäntä lähellä on myös
jatkaa aloitteiden eteenpäinviemistä koillisen sorateiden
päällystämiseksi, omaishoitajien aseman edistämisessä
ja suolistosyövän löytämiseksi ajoissa.
Koskisen mielestä kokoomus on valmistautunut erittäin hyvin nelivuotiseen valtuustokauteen, sillä Hyvinkään yhteistä strategiaseminaaria edelsi oman ryhmän
seminaari, joka lisäsi yhteenkuuluvuutta.
– Uuden ryhmänjohtajan
Lasse Männistön vetämä-

nä on hyvä valmistautuminen tärkeää, sillä kokoomus
joutuu suurimpana puolueena aiempaa enemmän taistelemaan asiaosaamisella
enemmistöpäätöksistä.
– Kaupunginhallituksessa
vihreät ja vasemmisto ottivat jo yhden 8–7 -voiton, joten entistä enemmän tulee
tapauskohtaisia äänestystuloksia. Aika näyttää, minkälaiset koaliitiot syntyvät, sillä valtuustossa oli johtavilla
paikoilla aika paljon muutoksia, sanoo itsekin kh:n
varajäsenenä jatkava Koskinen.
Hänen mielestään alkavan kauden tärkein asia on
SoTe-uudistuksen ajaminen
kentälle. Siihen liittyy kaupungin talouden kunnos-

sa pitäminen, sillä suurimmista määrärahojen ylityksistä oli viime vuonna sosiaaliviraston kohdalla 15,5
miljoonaa lasten päivähoitoon, toimeentulotukeen
25,8 miljoonaa ja HUS:iin
16 miljoonaa. Yhteensä ylityksiä oli noin 65 miljoonaa
euroa.
Kokoomuksen ryhmää
huolestutti kaupungin työntekijöiden sairauspoissaolokulut, 100 miljoonaa.
Henkilökunnan lisäämistä
pitäisi voida rajoittaa, ja investointeihin käytettyä 600–
700 miljoonaa saada supistetuksi 400 miljoonan vuositasolle.
Toisaalta viime vuonna
käyttämättä jääneitä mää-

rärahoja siirrettiin tälle vuodelle yhteensä 109 miljoonaa. Koskisen mielestä osa
siirtyvistä eristä on ollut
kiinni huonosta ennakkosuunnittelusta ja liiallisesta
optimismista.
Koskinen on tyytyväinen,

että vuonna 2012 Helsingin
uusien asuntojen tuotanto
oli 5000 asuntoa. Viimeksi määrä on ollut näin suuri
12 vuotta sitten. Tänä vuonna valmistuvien asuntojen
määrä jää vain 3000 asuntoon. Pienten asuntojen tuotantoa on lisättävä, sillä yhden hengen talouksia on 50
prosenttia ja enintään kahden hengen 80 %.
Koskisen mielestä on nähtävissä jo vähän talouden

Kauko Koskinen, kok

piristymisen merkkejä.
Kokoomuksen omassa seminaarissa hän iloitsi, että elinvoimaista ja toimivaa Helsinkiä pohti ryhmä,

jossa oli myös joukko nuorempia valtuutettuja. Kokoomus haluaa edelleen toteuttaa keskustatunnelin
turvaamaan kantakaupungin liikenteen toimivuuden,
mutta kompromissieleenä
työryhmä oli nyt valmis sen
käyttöön väylämaksuperiaatteella.
– Elinkeinoelämää halutaan kokoomuksessa nykyistä vahvemmin mukaan
kokonaisvaltaiseen kaupunkisuunnitteluun. Tonttien vuokrat pitäisi tarkistaa
ajan tasalle 20–30 vuoden
välein 30–60 vuoden sijasta
ja lähestyä Tukholman mallia 10 vuodesta. Näin vältytään kerralla ylisuurista korotuksista, Koskinen sanoo.
Timo Huotinen

Koillis-Helsingin Lähitieto

Savela-seuralla vaihtui puheenjohtaja
Savela

Kai Kippola on Savela-Seu-

ran hallituksen puheenjohtaja vuosimallia 2013. Syyskokouksessa tehty valinta
oli yksimielinen. Edellinen
puheenjohtaja Rauni Petramo ei enää asettunut ehdolle

uuteen hallitukseen.
Hallituksen muut jäsenet
ovat uutena aloittanut Jenni
Kippola sekä vanhasta hallituksesta jatkavat Keijo Akkanen, Taina Dammert, Sari Kokko, Leena Mikkonen,
Kyösti Riihimäki ja Lea Sal-

ONNITTELUT

minen.
Toiminnantarkastajana jatkaa Seppo Hirvijärvi. Hänen parinaan toiminut Martti Stenman jäi pois.
Varatoiminnantarkastajaksi
valittiin Outi Mursu.
PP

Roni Lindfors 5 vuotta
16.2.2013.
”Synttäri on jännä juttu,
silloin vaihtuu ikä tuttu.”
Hyvää syntymäpäivää
toivottavat äiti, isä ja Mira
sekä mummu ja tuta.

Lähetä hääparien kuvia tai muita
onnittelukuvia osoitteella teija.
loponen@gmail.com tai vie kuva
teksteineen Malmintorin
kauppakeskuksen Plaza Mocca
-kahvilan luona sijaitsevaan
postilaatikkoomme. Kuvat voi myös
postittaa osoitteella Teija Loponen,
Vanha Tapanilantie 52, 00730 Hki.
Liitä postimerkillä varustettu
palautuskuori mukaan, jos haluat
kuvan takaisin.

Pukinmäessä
juhlavuosi
Pukinmäessä ryhdytään jo
valmistelemaan ensi syksylle
35-vuotisjuhlatilaisuutta. Alueen
kotiseutuyhdistys on perustettu
vuonna 1978.
Yhdistyksen eri työryhmistä sovittiin Pukinmäki-seuran uuden johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa Pukinmäen kartanolla. Viime syksynä valittiin seuran puheenjohtajana
jatkamaan Kauko Koskinen, varapuheenjohtajana Lasse Rekola ja sihteerinä Tero Tuomisto. Muut johtokunnan jäsenet ovat Juha
Kaasinen, Ritva Levänen, Kauko Salmi sekä
uudet jäsenet Ritva Borodavkin, Jari Mustikkaniemi ja Seija Voutilainen.

Kristillisdemokraattien luottamushenkilöitä kaudelle 2013 –
2016 ovat Tuulikki Vuorinen
(sit.), Tapanila, 1. varavaltuutettu,
teknisen palvelun lautakunta jäsen; Asmo Maanselkä, Tapulikaupunki, Heka-Jakomäki Oy ja
Heka-Suutarila Oy hallitus jäsen;
Tuulikki Tepora, Pihlajamäki, Oy
Helsingin Asuntohankinta Oy
jäsen; Timo Vehosmaa, Viikki,
tarkastuslautakunta, varajäsen.
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Malmilla toimiva Saalem-seurakunta täyttää maaliskuussa pyöreät 20 vuotta. Tuo
aika on kulunut siitä, kun seurakunta itsenäistyi Näkinkujan toiminnasta. Moni muistaa
vielä Malminraitilla sijainneen vanhan Saalem-rakennuksen kauniit värilasi-ikkunat.

Toimittajat kuulolla Plaza Moccassa aina ti ja pe klo 10.

Jaani Räty
puheenjohtaja@tapanila.fi
twitter: @jaaniraty

Asukkaiden
osallistumisesta
Helsingin kaupunki on panostanut vahvasti asukkaiden osallistumiseen kaupungin päätöksenteossa. Työ on johtanut moniin onnistuneisiin toteutuksiin, kuten Helsinki-kanavan ja Kerro kartalla -palvelun
tapaisiin verkkopalveluihin.
Kaupungin tahto osallistumisen parantamiseksi vaikuttaa vilpittömältä. Valitettavasti kun tehdään asukkaiden elämään konkreettisesti
vaikuttavia toimenpiteitä, kuten kaavoitusta, asukkaista tuntuu, että
osallistuminen kuulemistilaisuuksineen on enemmän silmänlumetta
kuin todellinen vaikutuskeino. Kun asukkaita ensimmäisen kerran
kuullaan, ovat nähtävillä olevat suunnitelmat jo loppuun asti hiottuja. Suuret ratkaisut on tehty. Kaupungin edustaja pitää kuulemisista
kyllä pöytäkirjaa, mutta merkinnät eivät johda muutoksiin.
Tapanilassa saimme kokea näennäistä osallistumista viimeksi,
kun kaupunki toi pikavauhtia joulun alla Kanervatien alueen
katusuunnitelmat kommentoitavaksi. Asukkaat ja Tapanila-Seura
argumentoivat suunnitelman muuttamiseksi ja mm. asukaskyselyn
puolesta, mutta halua vastata näihin huutoihin ei ollut. Toisen puolen
reunakiven poisto Kanervatieltä oli pieni myönnytys. Itse pääasiasta,
siitä, miten raskas ja moderni katurakentaminen muuttaa suojellun
asuinalueen alkuperäistä miljöötä, ei päästy kunnolla edes keskustelemaan.
Suomessa ei ole perinteisesti totuttu keskustelemaan avoimesti ja
kansanvaltaisesti, vaan olemme olleet virkamiesjohdettu kansa. Kaupungin osallistuminen taitaa kärsiä tästä samasta perinteestä. Kun
jostakin ”keskustellaan”, asia on jo toteutunut, tai se keskustelun
lopputuloksena vääjäämättä toteutuu.  

TL
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Kristillisten
paikallisia
valtuutettuja

Pukinmäki

 Viikinmäessä asustelee tai ainakin vierailee kettuäiti. Alueella
asuvan lukijan mukaan siellä viihtyy melkoinen määrä muitakin metsäneläimiä
jäniksistä laajaan kirjoon lintuja. Ne ovat Viikinmäen plussia, miinusta on
etenkin Kiviteltankadun ja sen jalkakäytävän kehno auraus.

 Puistolassa vietetään maaliskuun alussa Rillumarei-konserttia Reino Helismaan
100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Solistina on muun muassa Marita Taavitsainen.

13.2.2013

Lapsille ja perheille

............................................

PErHEkErHO
Malmin kirkolla to klo 9.30–11.00.
Pihlajiston srk-kodilla ke klo 9.30–11.00.
Puistolan kirkolla ke klo 9.30–11.00.
Pukinmäen srk-kodilla pe klo 9.15–11.00.
Suurmetsän srk-kodilla to klo 9.30–11.00.
Tapanilan kirkolla ti klo 9.30–11.00.
Tapulin srk-kodilla to klo 9.30–11.00.
Viikin kirkolla ke klo 9.30–11.00.
Viikinmäen kerhohuoneella, Harjannetie
47 B, ti klo 9.30–11.00.
Perhekerhoon ovat tervetulleita kaikki
alueen äidit/isät/hoitajat/isovanhemmat
yhdessä lastensa kanssa.
Kerho alkaa yhteisellä hartaudella ja tarjoilulla. Sen jälkeen on lapsille askartelua
ja leikkiä. Aikuisille kerho tarjoaa mahdollisuuden kohdata muita pienten lasten
kanssa eläviä, ja näin saada vertaistukea.
Perhekerhoihin mahtuvat mukaan sekä
uudet että vanhat kävijät. Kerhoon voi tulla
niinä kertoina kun itselle sopii.

LASTENHUONE
Maksuton lastenhoito 3–8v. lapsille Malmilla keskiviikkoisin klo
16.30–18.30 (ei 20.2., 1.5. eikä
8.5.). Tarjolla on pieni välipala klo
17.30. Lastenhuone sijaitsee päiväkerhotiloissa, Pekanraitti 16.
Ennakkoilmoittautumisella varmistat lapsellesi paikan. Tekstiviesti tai soitto: ma klo 12–13 ja
ti 9–12 p. 050 577 0650, Päivi.
Tuo lapsesi viettämään leppoisia
leikkihetkiä kanssamme!
ESikOiSvAUvAkErHO
Viikin kirkolla to klo 12.30-14.00
Tutustumme toisiimme, pohdimme yhdessä vanhemmuutta,
laulamme ja leikimme yhdessä
lapsen kanssa. Tied. Satu Siirtola
09 2340 4582.
YkSiNHUOLTAJiEN OLOHUONE
Pihlajamäen kirkolla to klo 17.30,
7.2., 7.3., 21.3., 4.4. ja 18.4.
Pukinmäen srk-kodilla ke klo
17.30, 6.3., 20.3., 3.4. ja 17.4.
Tapulin srk-kodilla joka toinen ti
klo 17, seuraava kerta 12.2.
Viikin kirkolla ke klo 17.30,
13.2., 27.2., 13.3., 10.4., 24.4.
Yksin- ja yhteishuoltajille tarkoitetuissa Olohuoneissa on maksuton lastenhoito ja kevyt iltapala,
ilmoittautumista ei tarvita. Tied.
Sirpa Sirainen p. 050 400 1050,
sirpa.sirainen@evl.fi

Lisää tietoa seurakunnan lapsille ja perheille tarkoitetusta toiminnasta saa osoitteesta www.helsinginseurakunnat.fi/malmi

, 7.
Konsertti Malmin kirkossa su 17.2. klo 18,
Sirkku Suuronen ja Seppo Varha, piano.
Vanhat koululaulut - yhteislaulutilaisuus
Siltamäen srk-kodissa to 14.2. klo 18.
Konsertti Tapulin srk-kodissa ma 18.2. klo
18. Jukka Tolonen ja Juhani Aaltonen. Kahvi
ja konsertti 5 euroa yhteisvastuun hyväksi.

Jeesus voitti vaikeat kiusaukset ollessaan paastoamassa
erämaassa. Tämä antaa meille
rohkeutta kohdata vaikeat asiat
arkipäivässä. Jeesuskin selvisi,
myös mekin selviämme.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:
www.facebook.com/malminseurakunta
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Urheilu
M i kko Hyvär i n e n

Miesten salibandyliiga

Erä terävöityi
voittoihin!
Alamäkeä seuraa
usein vääjäämättömästi ylämäki. Erän
miesten salibandyn
liigajoukkue todisti
tämän. Lamakauden
jälkeen Erä terävöityi
viime viikonloppuna
kevään pudotuspelien kannalta kahteen todella tärkeään
voittoon.
Perjantaina eräläiset otti-

vat Loviisan Torin noidankattilassa logostaan tutut
piikkarit tehokäyttöön. Jännien vaiheiden jälkeen mosalaiset kirivät kaksi arvokasta sarjapistettä tuoneeseen 5–2 voittoon.
Sunnuntaina Mosahallissa
oli lopussa taas riemu katossa. Erä kiri ja nujersi lopulta
sarjapaikastaan taistelevan
Josban maalein 8–5.
Tuplavoitoilla Erä pomppasi 22 pisteellään sarjassa
yhdeksänneltä sijalta seitsemänneksi, eli mitaleista keväällä pelaavan kahdeksan

parhaan joukkoon.
Loviisan ottelu ei ollut ihan
niin helppo, miltä numerot
näyttävät.
– Ei ollut kaunista, mutta tärkeät pisteet tuli. Mentiin erä kerrallaan ja pystyttiin koko ajan tekemään pelin sisällä pieniä muutoksia,
tilitti Erän päävalmentaja
Teemu Kalinainen suojattiensa otteita verkkosivulla.
Ottelu oli tiukka. Avauserä pelattiin kelin mukaisesti, numeroin 0–0.
Toisen erän puolivälissä
Sami Lehtinen korkkasi ketsuppipullon vieden mosalaiset 0–1 johtoon. Hetken
päästä Tuomas Iiskola tarjoili Tom Strömstenille tekopaikan, joka muutti lukemiksi 2–2. Keltapaidat kuitenkin kavensivat vielä eräluvuiksi 1–2.
Päätöserässä kotijoukkue
näytti atomikaupungin energiansa tullen 2–2 tasalukemiin Peik Salmisen maalilla. Mutta Erä oli päättänyt
voittaa. Tuomas Iiskola antoi piikkarinäytteen sännä-

Ratkaisevasti Josban
kaatoon vaikuttanut
sinipaita Tomi Palin
ryskytteli Mosahallissa
väkevin ottein.

ten johtomaalin tekoon. Pari minuuttia ennen loppua
helpotti, Jere Oksanen ja
Mika Moilanen tehtailivat
ratkaisevan 2–4 johtomaalin. Moilanen ehätti vielä
tehdä illan toisenkin rysän
päästessään lopussa toimittamaan pelivälineen Loviisan Torin tyhjään maaliin.
Kotimatka oli menoa rennompi. Voittajana on kiva
palata. Menomatkalla eräläisten bussi jymähti liikenneonnettomuuden vuoksi Loviisan portille. Ottelun
alkamisajankohta oli siirtyä. Lopulta mosalaisten
voittomarssi ehätti käynnistymään ajallaan.

Erän luotettava maalivahti Santtu Strandberg
tiukassa paikassa Josbaottelussa. Tommi Aro
varmisti tilannetta
taustalla.

Josba oli sunnuntaina Mo-

sassa tarjoamassa Erälle
kylmät. Kahden erän jälkeen se johti ottelua tiukasti

maalein 4–5. Mutta se piikkarivaihde löytyi taas, nyt
kuusi minuuttia ennen täyttä aikaa.
Yksi kotijoukkueen sankareista oli Tomi Palin, joka
tuolloin tälläsi 5–5 tasoituksen. Parikymmentä sekuntia myöhemmin Palin huudatti taas kotiyleisöä merkkauttamalla taululle Erän
6–5 johdon. Josba haki tämän jälkeen leijonan lailla tasoitusta, onnistumatta.
58 minuutilla Mikko Sipilä
vapautti tunnelman tarkalla yläkulmamaalillaan, 7–5.
Loppulukemat, 8–5 voitto kirjattiin Tommi Rosendahlille, joka toimitti pallon
tyhjään Josba-pömpeliin.
Josba-kaadon avainpe-

laajia olivat Tuomas Iiskola (tehot 2+2) sekä tasoitusja voittomaalin tehnyt Tomi
Palin.
– Nämä olivat meille erittäin tärkeät pisteet, ja se näkyi jollain lailla yliyrittämisenä ja liikkeen puuttumisena, mutta olen h...tin tyytyväinen kahteen pisteeseen,
riemuitsi Kalinainen tuoreeltaan.
Ensi lauantaina klo 18.30

Erä ottaa mittaa SSV:stä Pasilassa. Heti sunnuntaina
klo 17.00 vastaan asettuu
lakeuksien salibandy-ylpeys
SPV Seinäjoelta. Tämä odotettu koitos pelataan Vantaan Energia Arenalla.
Heimo Laaksonen

Raimo Ilola, Erän ikäinen eräläinen
– Olen mosalainen ikuisesti, vakuutti
helmikuun alussa 80 vuotta täyttänyt Raimo
Ilola vanhoille eräläisille kavereilleen
Tapanilan Urheilukeskuksen lounaspöydässä.
Kutsu lounaspöytään, kolme päivää merkkipäivän
jälkeen, tuli Ilolalle yllätyksenä. Seremoniamestarina
oli Erän jalkapallon kultaaikojen aktiivi Pentti Sorkio. Koolla oli kymmenkunta Erän väreissä jalkapalloillutta ja nyrkkeillyttä

sankaria 1950-70-luvuilta.
Ilolan mosalaisuudessa on
vahva annos eräläisyyttä. Ja
miksei olisi, kumpikin juhlii 80 vuottaan tänä vuonna.
Mattoalalla elämäntyönsä tehnyt Ilola kehuu myös
asuneensa kaikissa MaTaPuPu-alueen kaupungin-

osissa. Pisiten on koti ollut
Tapanilassa, nykyään Siltamäessä.
Hyväkuntoinen Ilola oli
aikoinaan Tapanilan Erän
jalkapallon moottori. Hän
paimensi juniorijoukkueita
ja pyöritti parhaimmillaan
kahta miesjoukkuetta, Erä
ykköstä ja kakkosta.
– Pelasin kaikkiaan 35
vuotta. Erän futis loppui
vuosina 1973–75, muistelee
päivänsankari.
H e i mo Laakson e n

Uran loppuvaiheille ajoittuu myös Ilolan kertoma
hauska juttu Erän ja Pukinmäen Vedon välisestä tuimasta paikalliskamppailusta.
– Vähän taklasin Silanderin Eikkaa. Hän hiukan
suutahti. Huikkasin, että
vanhuuttaan kaatui. Sen jälkeen taisi mennä parikymmentä vuotta, että Eikka ei
morjestellut tullessaan vastaan, kertoi Ilola lounaskavereilleen.
Nauru maittoi pöydässä.
Toinen erämuisto liittyy urheilutalolla pidettyihin nyrkkeilykisoihin, joissa Raimo Ilola palveli järjestysmies-vahtimestrina.
– Hieno rouva tuli kysymään minulta missä on
naisten wc? Näytin ulkona,
50 metrin päässä kökättänyttä puukoppia helpotuspaikaksi. Rouva näytti nyreältä, naureskeli Ilola.
Kymmenkunta
ikieräläistä kokoontui
Raimo Ilolan kunniaksi
lounaspöytään Tapanilan
Urheilukeskuksessa.

Raimo Ilola
paimensi Erän
juniorijoukkueita
ja pyöritti
parhaimmillaan
kahta
miesjoukkuetta,
Erä ykköstä ja
kakkosta.

Raimo Ilolan
harrastuspuolella
jalkapallo on vaihtunut
taulujen maalaamiseen.
Hänellä on ollut monia
näyttelyitä alueella.

Ilolan perhe muutti Pukinmäestä Tapanilaan v. 1939
vanhempien ostaessa Ripetieltä talon. Raimo muistelee liittyneensä Erään heti
sotien jälkeen. Nuorena poikana hän osallistui kesäisin
Tapanilan kentällä Erän
yleisurheilukisoihin.

– Tapanilan Tarmo ja Erä
kisasivat vastakkain. Se oli
harvinaista silloin, kun toinen oli TUL:in ja toinen
SVUL:in seura, muistelee
Ilola.
1950-luvun hengen mukaisesti Ilolakin edusti seuraansa sarjahiihdoissa.
Myös urheilutalon keilarata
tuli Raimolle tutuksi. Päälaji oli kuitenkin eräläinen jalkapallo, jota kesti 35
vuotta.
Ikuisesti mosalaisen ja
eräläisen Raimo Ilolan rintapieltä koristaa Erän merkki. Kumpikin 80-vuotias on
voimissaan!
Heimo Laaksonen

Koillis-Helsingin Lähitieto

Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin
paikallisia asioita koskevia mielipiteitä.
Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.fi
tai Malmintorin 2. kerroksessa Plaza Mocca
kahvilan vieressä olevaan Koillis-Helsingin
Lähitieto -postilaatikkoon.

Kadunvarsia
ei ole tarkoitettu
autojen varastointiin
Rakennusvirasto on päivittänyt ajoneuvojen siirtoperiaatteensa tehostaakseen katujen kunnossapitoa. Pysäköidyt
autot hidastavat huomattavasti katujen talvihoitoa ja puhtaanapitoa. Helsingissä siirretään vuosittain lähes 20 000
autoa.
Peruskäytäntö säilyy ennallaan, eli puhdistettavista kaduista tiedotetaan siirtokehotuskylteillä vähintään kaksi
vuorokautta ennen työn alkamista. Tiedot näkee myös netistä ja voi halutessaan tilata itselleen tekstiviestillä. Jos autonomistaja ei siirrä ajoneuvoaan pois aurauksen alta, kaupunki siirtää sen ja laskuttaa siirrosta.
Siirtomaksu on vähintään 85 euroa. Siirrosta ei peritä
maksua, jos auto on ollut pysäköitynä ennen kuin siirtokehotuskyltit on asennettu. Auto pyritään siirtämään lähisiirtona mahdollisimman lähelle alkuperäistä sijaintipaikkaa.
Kun lumen alla makaavat ajoneuvot poistuvat, kaikki hyötyvät.
Te ija Lopon e n

Lähisiirtojen lisäksi kaupunki voi tehdä ns. varastosiirtoja eli siirtää
katujen kunnossapitoa
haittaavia liikenteessä
käyttämättömiä ajoneuvoja, autojen lisäksi esimerkiksi asuntovaunut,
venetrailerit jne. kadunvarresta varastoon.
– Tulemme puuttumaan
katujen varastokäyttöön
entistä tiukemmin, koska se haittaa huomattavasti lumen poistamista kaduilta ja liikennettä,
sanoo toimistopäällikkö Autojen pitkäaikainen
Pekka Isoniemi rakennus- pysäköinti katujen varsilla
hankaloittaa lumen
virastosta.
Kun kadunvarsia ei käy- aurausta.
tetä kesäautojen, asuntovaunujen ja venetrailereiden varastointipaikkoina, katujen
kunnossapito nopeutuu, kustannuksia säästyy ja pysäköintipaikkoja vapautuu.
Siirron perusteena voi olla auton katsastamattomuus,
maksamattomat verot tai vakuutukset, kesärenkaat talvikaudella, tai ajoneuvon säilyttäminen yli kolme viikkoa samassa paikassa.
Varastosiirroissa autoon laitetaan ilmoitus siirtämisestä
kaksi vuorokautta ennen siirtoa. Varastoon siirretyn ajoneuvon saa takaisin, kun siirto- ja säilytyskustannukset on
maksettu. Varastosiirtomaksu on  vähintään 165 euroa.
Rakennusvirasto suosittelee vain kesäkäytössä olevien autojen säilyttämistä kaupungin autohotelleissa Tattarisuolla
ja Kalasatamassa.
Teija Loponen

Kuvat kertovat
jätteiden lajittelusta
Jos taloyhtiön vieraskielisillä asukkailla on vaikeuksia jätteiden lajittelussa, voi Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:ltä tilata julisteita,
joissa kerrotaan kuvin, kuinka jätteet
lajitellaan. Selkosuomea asuintalojen jätekatoksiin tarkoitetuissa julisteissa on käytetty lähinnä otsikoissa.
Pääkaupunkiseudun asukkaista
vieraskielisten osuus on noin kahdeksan prosenttia. Ennusteen mukaan osuus kasvaa 15 prosenttiin
vuoteen 2030 mennessä.
Julisteet on suunniteltu yhteistyössä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön, VVO:n ja Suomen
Pakolaisapu ry:n kanssa.
PP
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Kiitos!
Te siis todella teitte sen, uskalsitte
ryhtyä yrittäjiksi julkaisemaan täällä niin kovin kaivattua omaa paikallislehteä. Siitä sydämellinen kiitos teille kaikille neljälle!
Nyt todella toivon, että teidän toiveenne toteutuisi ja alueen yrittäjät
lähtisivät sankoin joukoin tässä uudessa lehdessä ilmoittamaan. Ja ku-

ten sanoittekin, se hyödyttäisi kaikkia osapuolia, sillä ymmärrän kyllä,
että ilman maksullisia ilmoituksia
ei lehteä voida tehdä. Ja teidän lehteänne luetaan täällä ahkerasti, niin
jutut kuin ilmoituksetkin!
Olen kuitenkin äärettömän iloinen, että meillä yhdistysihmisillä on
jälleen käytössä paikalllinen lehti,

johon saamme maksutta laittaa tapahtumailmoituksiamme ja josta ne
myös luetaan. Aivan upeaa!
Onnea ja menestystä toivottaen
JHH
Malmi

Väärä paikka totesivat Suutarilan asukkaat
Tässä lehdessä 30.1. julkaistu juttu
koskien Suutarilaan suunniteltua
siirtolapuutarhaa kaipaa hieman
täsmennystä ja täydennystä, jotta
kokonaiskuva selkiytyisi.
Kuten jutussa haastateltu maisema-arkkitehti Mervi Nicklén kaupunkisuunnitteluvirastosta mainitsee syksyllä järjestetty asukastilaisuus keräsi peräti 120 paikallista
asukasta keskustelemaan suunnitelmasta. Nicklén toteaa että aihe kirvoitti paljon epäileviä kysymyksiä.
Tilaisuus ei aiheuttanut pelkästään
kysymyksiä, vaan puheenvuoroissa
yksimielisesti vastustettiin hanketta.
Miksi näin tehtiin? Ei siksi että
Suutarilan ja Siltamäen ihmiset vastustaisivat siirtolapuutarhoja, vaan
siksi että paikka on totaalisesti väärä. Paikka on liian pieni massiiviselle 87 mökin siirtolapuutarhalle.
Itse en asu Pohjantähdentie 2:ssa,
mutta ymmärrän hyvin asukkaiden huolen. Se tuhoaisi heiltä näkymän kansallismaisemaan, joka
jatkuu Keravanjoen toiselle puolelle Helsingin pitäjän kirkon peltojen
yli. Siirtolapuutarha lisäisi melua ja
liikennettä. Alueelle päättyvän Revontulentien varsi on jo nyt täynnä
asukkaiden autoja.
Kuinka hoidetaan puutarha-alueen huoltoliikenne ja asukasparkki?
Suunnitelmassa on siirtolapuutarhalaisille vajaat 30 parkkipaikkaa.

Kaikki eivät tule mökeilleen julkisilla kulkuvälineillä. Jos vielä suunnitteilla oleva kahvila rakennettaisiin,
niin kuinka sen huoltoliikenne hoidettaisiin?
Siirtolapuutarhan rakentaminen
aivan Pohjantädentie 2 asukkaiden
oman pihan eteen merkitsisi epäilemättä asuntojen arvon laskemista.
Lisäksi suunnitelmassa on alueen
ainoan metsän silpominen. Tuo
metsä (n. 80 x 100 metriä) on ulkoilijoiden ahkerassa käytössä. Siellä
käyvät Suutarilan ala-asteen sekä
Seulasten päiväkodin lapset opettajineen ja ohjaajineen tutustumassa
kasvistoon ja eläimistöön. Kulkijat
ovat muokanneet metsään muutaman luonnonmukaisen polun. Nyt
ne uhkaavat jäädä rakennettujen
kevyen liikententeen väylien alle. Eikö luonnonmukaisuus olisi kauniimpaa. Samalla aiotaan laajennettavien viljelypalstojen tieltä kaataa
osa metsää, eli pienentää ennestään
pientä.
Syksyisessä asukastilaisuudessa
ei vastustettu viljelypalstoja, mutta toiveena oli, että nyt Kiertotähdenkujalle sijoitettuja palstoja kohennettaisiin. Ymmärsin viljelijöiden valittaneen sitä, että kaupunki
on joskus tuonut palsta-alueelle niin
huonoa maata, että siinä on vaikea
saada mitään kasvamaan.

Biojätejuliste kertoo kuvin,
että biojäteastia on tarkoitettu
maatuville jätteille.

Mervi Nicklén sanoo lehden jutussa ottaneensa huomioon asukkaiden mielipiteet. Siirtolapuutarhojen määrän hän on pudottanut
89:stä 87:ään! Onpahan kompromissi, kun asukkaiden mielipide oli
nolla.
Asukastilaisuudessa vedottiin
kaupunkiin että se etsisi siirtolapuutarhalle toisen paikan. Yksi esitys
oli Siltakylän rantapuisto Siltamäen  
liikuntapuiston vieresssä. Kaupungin mukaan se ei käy, koska Tuusulantien melu on liian kova. Mutta
samaan aikaan puhutaan alueiden
kokonaissuunnittelusta. Eikö suunnitelmiin olisi jo alkuvaiheessa voitu liittää meluvallin rakentaminen?
Yksi sopiva paikka siirtolapuutarhalle voisi olla Pukinmäenkaaren
alue. Se olisi jo sopivasti Vantaanjoen varrella Pakilan siirtolapuutarhaa vastapäätä. Pukinmäenkaarelta
olisi helppo rakentaa toimivat yhteydet puutarhoille. Ja onhan Helsingillä Sipoolta kaapattua merenrantaa. Luulisi sinne yhden siirtolapuutarhan mahtuvan.
Jos kerran asukastilaisuuksia järjestetään, niin niillä pitää olla myös jokin merkitys. Asukasmielipiteitä ei
voi päätöksenteossa syrjäyttää.
Seppo Lösönen
Suutarila

Stadin juhlaorkesterin
saa taas tilata kyläjuhliin
Stadin juhlaorkesteri mallia
2013 on taas valmiina viihdyttämään asukkaita eri tapahtumissa ympäri kaupungin.
Ammattilaisorkesterin voi tilata kaupungin kesätapahtumiin, kaupunginosajuhliin ja
festivaaleihin.
Kulttuurikeskus ottaa parhaillaan vastaan orkesterivarauksia. Stadin juhlaorkesteri on tarjolla estradeille toukokuun alusta lokakuun loppuun saakka.
Kaupunki osallistuu pitkälti kuluihin, joten järjestäjille orkesterikustannuksia tulee soittimien ja äänentoiston
kuljettamisesta arviolta sata-

kunta euroa.
Juhlaorkesteri on tänä
vuonna 9-henkinen kevyen
musiikin soittokunta, joka
koostaan huolimatta sopeutuu intiimeihinkin tilanteisiin.
Orkesteria johtaa kitaristi Timo Seppänen. Bändissä on kaksi laulusolistia. He
ovat Timo Turpeinen ja Niina Sallinen. Muut muusikot
ovat Tero Siitonen, basso,
Hepa Halme, saksofoni ja
huilu, Tero Kling, lyömäsoittimet ja huilu, Tero Mikkonen,
rummut, Puka Oinonen, kitara sekä Sami Pöyhönen,
trumpetti.
PP
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Kulttuuri
Keltainen verkkoperhonen
pääsi näyttelyyn mukaan
Päivin kesällä kuvaaman
videon kautta.

Perhoselta
Galleria viileä punaisessa,
Päivöläntie 20,
Päivi Uljaksen akvarellinäyttely
24.2. saakka. Avoinna ti–pe
13–18, la–su 11–15.

Verkkoperhonen
sytytti uuden innon
Galleristi Päivi Uljas on tottunut pystyttämään taidenäyttelyitä, vetämään taidekursseja ja
maalaamaan. Omia töitä hänellä ei kuitenkaan ole ollut esillä galleriassaan reiluun kolmeen
vuoteen. Viime kesänä sormelle istahtanut perhonen herätti uuden luomisinnon.
– Kesät mökillä merkitsevät
minulle ainutlaatuista mahdollisuutta rauhoittua maalaamaan, katselemaan ympärilleni ja olemaan yhtä
luonnon kanssa. Viime kesänä tuo yhteys syveni entisestään, kun matkalla läheiselle siirtolohkareelle näin
kauniin perhosen, ojensin
sormeni sille ja kävelimme
yhdessä pitkän matkan. On-

nistuin kaivamaan kameran
taskustani ja videoimaan
yhteistä kulkuamme suomalaisessa luonnossa. Sen jälkeen maalaaminen sujui
taas entiseen tapaan, Päivi
Uljas kertoo.
Ennen viime kesää hänellä
oli useamman vuoden tauko itseään tyydyttävien taulujen maalaamisessa.

”...kumarruin,
ojensin sormeni
alas ja sanoin:
Mene vain! Ja niin
perhonen lennähti
pellolle ja minä
jatkoin kulkuani
kevein mielin...! ”

– En vain saanut aikaan
mitään näyttelykelpoista.
Esillä onkin vain yksi työ
vuodelta 2010 ja pari vuodelta 2011. Viime kesä sen
sijaan oli niin tuottelias, että pystyin jopa karsimaan
näyttelyyn ajattelemiani akvarelleja.
Galleria viileä punaisessa
esillä olevan näyttelyn nimi

Perhoselta, kuvastaa Päivin
viime kesäistä muusaa. Perhosen keveys ja hennot värit
toistuvat useissa teoksissa.
Kesällä kohdattu verkkoperhonen on näyttelyssä
mukana kävelylenkillä kuvatun videon kautta. Muutoin perhonen on vain parissa maalauksessa fyysisesti
läsnä. Tosin kahteen Etnan
vuorimaisemaankin perho-

nen liittyy, Päivi näki Italiassa vuoren rinteillä perhosen.
– Yhteys luontoon on minulle ja taiteen teolleni tärkeää. Edellisessä näyttelyssäni vesi oli pääelementti,
nyt kasvit ja puut.
Auringonlaskun punaamat puunrungot kuuluvat
Päivin ja hänen tyttärensä
Marin suosikkeihin.
Muutamassa akvarellissa, kuten Lehtotikankontti
ja Kevyesti lipuen, on luonto ilmestynyt teoksiin toisella tavalla kuin taiteilija itse
on ajatellut.
– Maalasin polun päälle taittuvia kasveja ja kun
mieheni näki tämän taulun,
hän näytti kasvikirjasta, että
tuohon harvinainen Lehtotikankontti. Ei meidän pihapolullamme sellaista kasva,
enkä sellaista ole koskaan
edes nähnyt, kasvi vain ilmestyi tauluun.
Toinen jännä muunnos
on lampi, johon Päivi ajatteli maalata lumpeenlehtiä. Kuinka ollakaan, lehdet ovatkin ilmiselvä sorsapoikue.
Monen vuoden näyttelytauko sai aikaan sen, että
näyttelyn avajaiset jännittivät kokenutta galleristia.
– Olin todella jännittynyt
avajaisissa, vaikka olin itse
hyvin tyytyväinen niin maalauksiin, kuin niiden esillepanoon. Nyt muistan taas,
miltä taiteilijoista avajaisissa saattaa tuntua!
Teija Loponen

Ilola toi taulujaan Malmille
Harrastetaiteilija Raimo Ilolan, 80, akryylimaa-

lauksia on esillä Malmin toimintakeskuksen kahvilassa. Siltamäessä asuva Ilola on valinnut näyttelyynsä 12 taulua, joihin hän on maalannut siveltimellään rakennus- ja maisemakuvia.
Vuonna 1933 syntynyt Ilola on harrastanut
maalausta yli 60 vuotta, sillä hän aloitti taideharrastuksensa jo 13-kesäisenä. Viimeiset 20 vuotta
hän on opiskellut Malmin työväenopistossa Esa
Hämäläisen opetuksessa.
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Rantamaisema.

Syksyä saunarannasta.

Raimo Ilolan maalauksia
kahvila Malmin Muistossa 22.2.2013 asti.
Ma–to klo 9–15, pe klo 9–9.40. Kirkonkyläntie 2.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Repäisevää tilannekomiikkaa
Tapanilan Työväen Näyttämö tunnetaan yhteiskunnallisiin
teemoihin pureutuvien sekä maailmankirjallisuuden että kotimaisten
klassikkojen hienoista tulkinnoista. Tällä kertaa TTN osoitti, että se
selviytyy kaikella kunnialla myös repäisevästä tilannekomiikasta.
Tämän talven esityksenä on

Votkaturistien tekijänä tunnetun näytelmäkirjailijan
Aimo Vuorisen saman aihepiirin teos Poikani venäläinen vaimo. Keijo Franckin
taitavalla ohjauksella pätevä näyttelijäkunta tuotti
nokkelasta tekstistä riemullisen ja viihdyttävän esityksen.
Näytelmä on syntynyt
Gorbatshovin kaudella juuri ennen Neuvostoliiton romahdusta. Se on nasevaa
replikointia sisältävä komedia, jossa perisuomalaisen ihmisen ennakkoluulot
ja rasistiset asenteet ulkomaalaisia ja ennen kaikkea
itänaapurimme kansalaisia
kohtaan on otettu hersyvän
huumorin kohteeksi.
Poikani venäläinen vaimo kertoo Karuvaaran per-

heestä, jonka suvun miehet ovat olleet kunniakkaita
jääkäreitä aina 30-vuotiseen
sotaan asti. Nyt kuitenkin
Janne-poika ilmoittaa lähtevänsä stipendin turvin Leningradiin opiskelemaan
Bysanttia!
Isä Matti on kauhuissaan,
mutta pahempaa on tulossa: Janne tuo tullessaan venäläisen morsiamen, Ljuban. Hääthän siitä tulevat
ja niiden myötä myös Ljuban sukua Suomeen. Lopussa ovat kaksospoikien ristiäiset. Jääkäriperheen perinteet saavat uudenlaisen
juonteen.
Näytelmän keskeisissä

osissa ovat Ari Pulliainen
eläkkeellä olevana upseerina ja Maarit Heininen hänen vaimonaan. Leningra-

diin matkustavaa poikaa
esittää Janne Toppar ja hänen venäläistä morsiantaan
Paula Kananen. Morsiamen
isänä on Juha Kalliolahti ja
morsiamen mummona Pirjo-Riitta Forsström. Kaikki
selviävät hienosti huvinäytelmän rakentelussa.
Ratkiriemukkaan komedian juonia kehittelevät pätevästi myös Paavo Vaittinen
ja Rasti Salminen kauppamiehinä ja kaukomatkalta
palanneena avioparina
Hilkka Kontiala ja Timo
Blomfeldt. Nokkelaan tilannekomiikkaan osallistuvat
myös Paula KoskelainenNordberg, Matti Peltomäki
ja Leena Lautala.
Tämän arvion kirjoittajalle

näytelmän aihepiiri on tuttu. Olen nimittäin opiskellut
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J u ha Kalliolahti

Aimo Vuorisen komedia ”Poikani venäläinen vaimo”
Tapanilan Työväentalossa.
Esitystiedot löytyvät
menovinkeistä.

Leningradin yliopistossa venäjän kieltä tosin pari vuosikymmentä tämän näytelmän syntyä aikaisemmin.
Minut lähetti sinne Yleisradio, jossa kaivattiin syvälli-

sempää venäjän kielen ja venäläisen elämänpiirin tuntemusta. En sentään tuonut
mukanani Suomeen Ljubaa
niin kuin tämän näytelmän

sankari. Voin kuitenkin todistaa, että suurin piirtein
tuollaista se oli neukkuaikoina.
Timo Uotila

Pukinmäki

Lukukoira rauhoittaa
Börje on viisas otus, joka omalla
olemassaolollaan, viisailla
silmillään ja iloisella hännänheilutuksellaan auttaa sanoja osumaan
kohdalleen ja helpottaa vaikkapa
r- ja s-kirjainten lausumista.

Raisa Alameri ja Börje

muodostavan koirakon, ihmisen ja koiran parin, joka
auttaa oppimisvaikeuksissa,
stressissä ja luku-ongelmissa.
– Börje on Suomen ainoa
koulutettu lukukoira. Kirjastokoiria on kyllä kymmenittäin, mutta tätä koulutusta ei vielä muilla ole. Tutkimusten mukaan lukukoira
Elisabet oli varannut
ensimmäisen ajan Börjen
listasta ja istahti
lukemaan koira
mukavasti
sylissään.

auttaa parhaiten silloin, jos
sen kanssa voi tavata viisi
kertaa viisitoistaminuuttisen, tietää Espoon kaupunginkirjaston henkilökuntaan kuuluva Alameri.
Pukinmäen kirjastoon
Börje tuli ihan vain vierailulle Lainan päivän kunniaksi.
Börjen työpäivä on aina tasan kaksi tuntia ja nytkin
tuon parituntisen kaikki
vartin lukutuokiot oli varattu jo ennen Börjen saapumista.
– Lukukoiran salaisuus
on siinä, että se auttaa ihan
omalla rauhallisella olemuksellaan, se ei arvostele, eikä korjaa ääntämystä, mutta katsoo viisaasti ja
heiluttaa iloisesti häntäänsä lukuhetken aikana. Tuolla toiminnalla se rentouttaa

ja saa lukijan keskittymään,
josta seuraa onnistumisia ja
sujuvaa lukemista.
Börje pitää kaikkein eniten runojen lukemisesta, mutta yhtä kiltisti se on
kuunnellut niin veroilmoituksen tekstiä, lehtijuttuja
kuin Finlandia-palkinnon
saaneita teoksiakin.
Lukukoiran ominaisuuksiin kuuluu rauhallisuus ja
luotettavuus. Koulutuksessa
se altistetaan erilaisille äkillisille ja koville äänille, jotta
se ei niitä lukuhetkessä säikähtäisi. Samoin koira totutetaan kohtaamaan erilaisia
ihmisiä ja kosketuksia. Edes
iso rukkanen ei saa sitä säikkymään.
– Vaikka tulisi palohälytys, niin Börje ei liikahdakaan, ellen näytä sille, että
nyt saa poistua, Raisa Alameri valaisee.
Parivuotias Börje keräsi fa-

neja Pukinmäen vierailullaan niin paljon, että ties
vaikka tämä Maltan koira
saataisiin toistekin tänne
päin kyläilemään. Börje vierailee säännöllisesti Tapiolan kirjastossa aina keskiviikkoisin kello 15–17.
Teija Loponen

Börjen blogi:
Lukukoira.blogspot.com

Tietokone
ja kännykkä
tutuiksi
Oppia ikä kaikki, eli netin
palvelut ja kännyköiden
käyttö tehdään tutuiksi
ikäihmisille suunnatussa
tapahtumassa Syystien
palvelukeskuksessa.
Tietoiskujen ja tapahtumapisteiden kautta saa
paljon tietoa, hyödyllisiä
neuvoja ja ihan käytännön apuakin tietotekniikan
hyödyntämiseen.
Tietoiskujen sarjassa
kerrotaan kännykän
tarjoamasta turvasta ja
avusta, annetaan ensiaskeleita tietokoneen hankintaan ja valistetaan tietoturvasta. Sekin selviää,
miten verkosta saa muistitietoa.
Tapahtumapisteissä
oppii löytämään viihdettä,
historiaa ja musiikkia verkosta ja siellä voi kysellä
kaikkea mahdollista tietokoneisiin ja nettiin liittyen.
TL

Oppia ikä kaikki
torstaina 21.2.
klo 13.30–16
Syystien
palvelukeskuksessa,
Takaniitynkuja 3.
Järjestäjinä lukuisia
eri yhdistyksiä
sekä sosiaalivirasto.
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Malmin toimintakeskus
Kirkonkyläntie 2:ssa aina ma
klo 13.30 +60 ryhmä, jossa
bingoa, juttuseuraa, kahvia ja
tietokilpailuja. Ti tuolijumppaa
klo 10.30, ke käsityökerho
klo 12–15.30, tutuiksi sukan
kantapään ja kärkikavennuksen teko, istuva peukku
tumppuun ja tiskikukkaset.
Raimo Ilolan taidetta
Kahvila Muistossa Malmin
toimintakeskuksessa on
helmikuun ajan esillä juuri
80v täyttäneen Raimo Ilolan
taidenäyttely. Vapaa pääsy.
Malmin Työväen Näyttämö
Näytelmän Avointen ovien
päivä esitykset Malmin
Työväentalolla, Takaniitynkuja
9, to 14.2. ja 28.2. klo 19,
su 3.3. ja 10.3. klo 13 sekä
to 7.3. ja 14.3. klo 19. Pe
15.3. klo 19 ja la 16.3. klo 17
esityspaikkana on Malmitalo.
Liput 14 e (sis. käsiohjelman
ja narikan), opiskelijat ja
eläkeläiset 7 e. Lippuja
ovelta tai varaten hilkka.
kinnunen@pp1.inet.fi tai 040
7382 843 klo 16 jälkeen.
Syystien palvelukeskus
Ystävänpäivä-konsertti to
14.2. klo 14.30, ma 18.2.
klo 14.15 Henkari – hengellinen ryhmä kirjastossa,
to 21.2. klo 14 Oppia ikä
kaikki – kännykkä ja netin
palvelut tutuksi. Liikuntaa
ja erilaisia harrastusryhmiä
joka päivä. Takaniitynkuja 3.
Golden Saxophones
The Great Helsinki Swing
Big Bandin omien fonistien

Paloautoa pääsee katsastamaan leikkipuisto Linnunradan
talvitapahtumassa Ystävänpäivänä, eli torstaina 14.2.
soolokonsertti Malmitalossa
ke 13.2. klo 19. Liput 18 e.
Hoedown feat. Marjo
Leinonen ja Jukka Gustavson
Roots-kokoonpano juhlistaa
10-vuotistaivaltaan to
14.2. klo 19 Malmitalossa.
Liput 15 e. Järj. Hgin
kulttuurikeskus ja Hoedown
Casablanca
Klassikkosarjan elokuva to
14.2. klo 18 Malmitalossa.
Rooleissa mm. Humphrey
Bogart, Ingrid Bergman. 98
min, USA 1942. Vapaa pääsy
Kino Kaiku
Bob Dylan -elokuvaluento
Malmitalossa to 14.2.
klo 18. Vapaa pääsy.
The Woohoos & Vesa Haaja
Legendaarisen Agentsyhtyeen laulusolisti vierailee
kipparoimassa rock’n’rollpumppu The Woohoosia
Malmitalossa pe 15.2. klo 19
Liput 12 e. Järj. Helsingin kulttuurikeskus ja Joe Lunnas Oy
Yhteislauluilta
Suositun yhteislauluillan
isäntinä ti 19.2. klo
17.30 Malmitalossa
ovat Jukka Okkonen ja Pauli
Kainulainen. Vapaa pääsy.

Taiteillen
oma sisin tutuksi
Viikin kirkolla käynnistyy uusi ryhmä heille, jotka haluavat pohtia elämäänsä ja saada uusia ajatuksia.
Taiteillen-ryhmä antaa keinon voimautua etsimällä ja löytämällä vastauksia erilaisin taiteen ja luovuuden
keinoin.
Pienryhmä kokoontuu neljä kertaa, eikä siellä vaadita mitään erityisiä taitoja. Ryhmä on tarkoitettu
noin 18–39-vuotiaille ja se kokoontuu la 2.3 ja su 3.3. sekä la 16.3. ja su
17.3. klo 13–16. Itse ryhmä on maksuton, mutta siellä peritään materiaalimaksu.
Lisätietoja antaa ja ilmoittautumiset vastaanottaa ryhmän ohjaaja,
pastori Saara Pasonen, saara.pasonen@gmail.com, p. 050 564 3620.
Ilmoittautua tulee viimeistään 22.2.
TL

Kino Kaiku
Jännitystä ja kauhua –
lyhytelokuvia Suomesta
to 21.2. klo 18 Malmitalo.
Vapaa pääsy
Himon muistijälki
Maarit Björkman-Väliahdet
– maalauksia 31.1.–23.2.
Malmitalon Galleria. Avoinna
ma–pe 9–20, la 10–16.
Järj. Hgin taiteilijaseura ja
Hgin kulttuurikeskus.

PUISTOLA

Puistolan Eläkkeensaajat
Jäsentapaaminen 14.2.,
aloitetaan tuolijumpalla klo
13. Klo 14 Merja Pehkonen
tulee kertomaan Helsingin
hautausmaista. Lopuksi
johtokunnan kokous.
Satuilua tarjolla
Puistolan kirjastossa satutunti
aina ma klo 9.30. Kaikki alle
kouluikäiset tenavat ovat
tervetulleita satujen pariin.
Touhua koulun jälkeen
Puistolan kirjastossa
Nurkkatiellä koululaisille
iltapäivätoimintaa klo
13–15. Läksyhelpin ohella

on tarjolla lautapelejä ja
askartelua. Lisäksi ma klo
15–17, ke klo 16–19 ja
pe klo 12–16 on tarjolla
PlayStation 3 peli-iltoja.

kokoontuu ke13.2., 6.3.,
ja 27.3. klo 17. Kirjaston
osoite Kenttäkuja 12.

SILTAMÄKI

Korttelitupa
Siltamäen korttelitupa
kokoontuu aina ti ja pe klo
11–14 Siltamäen srk-kodilla
ostoskeskuksessa.
Tanssillista liikuntaa
varttuneille ke klo 16–17.
Siltamäen Nuorisoseura
ry:n kerhohuoneella,
Kiertotähdenpolku 2.
Kouluikäisten draamaryhmään
to klo 15–16 mahtuu jokunen
uusi, samoin muutamiin muihin ryhmiin. Tutustu tarjontaan
www.siltamaennuorisoseura.
fi tai soita 050-5666174.

PUKINMÄKI

Lautapelejä kirjastossa
Operaatio Pulssi järjestää
lautapeli-itoja Pukinmäen
kirjastossa neljänä torstaina
klo 17–19. Illassa pelataan
suosittuja seurapelejä ja
kokeillaan kiinnostavia uutuuspelejä. Kirjasto tarjoaa
naposteltavat. Seuraavat
peli-illat 14.2. ja 14.3.
Marttojen käsityökerho
Pukinmäen kirjastossa
helmi-maaliskuussa martat
tarjoavat oivan tilaisuuden
saada valmiiksi nurkkiin
lojumaan jääneet neulotut/
virkatut käsityön alut. Ota
työsi mukaan ja kysy neuvoa.
Olipa ongelmana peukalo,
kantapää, pääntie, tai joku
muu kriittinen kohta, Martat
ratkovat pulmasi käden käänteessä. Jos kaipaat lastenhoitoapua kokoontumisen ajaksi,
sekin järjestyy. Käsityökerho

SUUTARILA

Talvitapahtuma.
Leikkipuisto Linnunradassa
to 14.2. klo 10–11.30
Hevosajelua – hinta: 3 e /
lapsi tai 5 e / aikuinen ja
lapsi. Puffetista hernekeittoa
ja laskiaispullia, paloauto
vierailee ym. mukavaa.

Perheiden ekotapahtuma
Tapanilan kirkolla, Veljestentie
6 tuhkakeskiviikkona ke 13.2.
Klo 18 Messussa saarnaa
yhteiskunta ja kestävä kehitys
-työalasihteeri, pastori Ilkka
Sipiläinen Kirkkohallituksesta.
Klo 18.45–20 lapsille
kierrätyskeskuksen duunauspaja sekä rastirata ja aikuisille Ilkka Sipiläinen puhuu
ekopaastosta. Tarjoilua.
Leffailta nuorille
15.2. klo 17– 20
Operaatio Pulssi tarjoaa
maksuttoman leffan
Catfish Tapanilan kirjastossa.
Talo tarjoaa limut ja sipsit, ei
omia eväitä. Samalla pääsee
kurkkaamaan uuteen
Tapanilan kirjastoon jo ennen
avajaisia. Ajoissa paikalle!
Velhovaari-puuhapaja
Tapanilan kirjastossa järjestetään lapsille Velhovaaripuuhapaja to 21.2. klo 13
alkaen. Kirjailija Hanna Kallio
ja kuvittaja Antti Kallio saapuvat lukemaan tarinoita ja
näyttämään kuvia Velhovaarilastenkirjoistaan. Satuhetken
jälkeen ohjelmassa on
puuhapaja, jossa askarrellaan
yhdessä Velhovaari-hahmojen
paperinukkeja ja väritetään
Velhovaari-värityskuvia.
Poikani venäläinen vaimo
Tapanilan Työväen Näyttämö
esittää Aimo Vuorisen
näytelmää Poikani venäläinen
vaimo Tapanilan työväentalolla to 14.2., 28.2. ja 7.3.
klo 19, sekä la 23.2., 2.3.
ja su 3.3. klo 15. Liput 7 ja
13 e. Narikka 1 e. Väliaika.
Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Tapanilan Kotien Puolesta
kevätkausi käynnistynyt.
Tiistaikerho klo 11.30–13.30
Tapanilan Työväentalolla,
Sompiontie 4. Muusta toiminnasta saa lisätietoa kerhosta.
Uudet ja vanhat jäsenet mukaan kehittämään toimintaa!
Perhoselta
Galleria viileä punaisessa
avautuu Päivi Uljaksen
akvarellinäyttely Perhoselta.
Näyttely on avoinna
5.–24.2. ti–pe 13–18, la–su
11–15. Vapaa pääsy.

Merkki on mainio muisto
Pukinmäki

Suomen Retkeilymajajärjestön toiminnanjohtajana mittavan työuran tehnyt Kalevi
Vaara on koonnut kotinsa lähellä sijaitsevaan Pukinmäen
kirjastoon merkkinäyttelyn.
Kansainvälisen IYHF:n, eli
maailman retkeilymajajärjestöjen eri maissa sijaitsevien
hostellien ja eri maissa pidettyjen konferessien myötä Vaaralle on kertynyt mittava varasto rintamerkkejä, tarroja,
leimoja ja muuta muistomateriaalia.
Pukinmäen kirjaston vitriineihin koottu näyttely esittelee vain murto-osan esimerkiksi hänen pinssi-, matka-

laukkutarra- ja hostellileimakokoelmistaan.
– Hostelleja on maailmalla noin 4000 ja jäsenjärjestöjä 90, tuossa yhdessä taulussa
on lähes kaikkien jäsenjärjestöjen merkit, Kalevi kertoo.
Valtaosan näyttelyssä olevista merkeistä Kalevi on kerännyt Retkeilymajajärjestön tehtävissä matkustellessaan, mutta mukana on vieläkin vanhempia, lapsuus- ja
nuoruusvuosien hiihtosuoritusten merkkejä, matkalippuja, ostokuponkeja ja veripalvelumerkkejä. Vaara tuumii,
että niitä on mukava jälkikäteen katsella, pohdiskella keitä milläkin reissulla oli muka-

na ja mitä kaikkea siellä tuli
tehtyä.
– Teiniliiton puheenjohtajana olin mukana lukuisilla
hiihtoretkillä, joista tehtiin aina metallimerkki. Niitä metallimerkkejä kiinnitin baskerin reunaan, josta tuli lopulta niin painava, että se aivan
roikkui toisella ohimolla, Kalevi Vaara muistelee.
Teija Loponen

Kalevi Vaaran
merkkejä maailmalta
on esillä Pukinmäen kirjastossa,
Kenttäkuja 12, 25.2. saakka.

Kalevi Vaaran mielestä vanha merkit, tarrat ja leimat ovat yhtä hyviä muistoja reissulta kuin valokuvatkin. Niissä riittää
muistelemisen aiheita.

Koillis-Helsingin Lähitieto
VIIKKI

Satutuokioita kirjastossa
Viikin kirjastossa (pyöreä
sininen rakennus) satutuokiot
aina ke klo 10–10.30.
What a widerful world
Jari Siilin panoraamaluontokuvia 26.1.–7.3. Gardenian
käytävägalleriassa. Siilin
valokuvissa yhdistyvät digitaalitekniikan erikoisominaisuudet ja filmiajan maltillisuus.
Näyttely on esillä ma–to klo
10–18, pe klo 10–14 ja la–
su klo 10–17. Vapaa pääsy.
20-kiloinen siemen
Siemenestä se alkaa -näyttely
Gardenian vitriinissä 21.3.

saakka. Siemenen itäminen ja
kasvun ihme jaksaa hämmästyttää joka kevät uudelleen.
Jokaisen kasvin siemen on
uniikki ja omanlaisensa –
pienimmät pölymäisiä hippusia, suurimmat painavat jopa
20 kiloa! Avoinna ma–to klo
10–18, pe klo 10–14 ja la–
su klo 10–17. Vapaa pääsy.
Kaksi yhden hinnalla
Ystävänpäivänä to 14.2.
pääsee Gardenian
trooppiseen puutarhaan
kaksi yhden hinnalla.

Lähimenot -palstalle voi lähettää Koillis-Helsinkiä koskevia
menovinkkejä. Etusijalla ovat maksuttomat tapahtumat. Toimitus
voi muokata sekä lyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettää
viimeistään torstaina klo 15 mennessä, jotta ne ehtivät seuraavan
keskiviikon lehteen. Vinkit voi lähettää osoitteella teija.loponen@
gmail.com (huom! Lähetysosoite muuttuu helmikuussa)

13.2.2013
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Hammaslääkärit

Hyvinvointi

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

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

Kokouksia

Tapanilan Kotien puolesta ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS
ti 26.02.2013 klo 12.40
Tapanilan työväentalolla, Sompiontie 4.
Esillä sääntöjen määräämät
kevätkokoukselle kuuluvat asiat.
Tapanilan Kotien puolesta ry, Johtokunta

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki
Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028
Malminraitti 12
00700 Helsinki

Rakennekynnet
Ripsien pidennykset
Kauneudenhoito
Susanne Ollonqvist

044 9669 171
Vilppulantie 26B, 00700 Helsinki
susanne@ladymoonlight.fi
Kauppa.ladymoonlight.fi
Lapsiparkki

Kasvohoito Dr.Scheller
luomu tuottein

69€ (78 €)

Hinnat voimassa 28.2.2013 asti

SKY-Cidesco kosmetologi
Heljä Siitonen
050 326 2495
Vanha Tapanilantie 88
www.kauniina.ﬁ

Jalkahoitola

HAMMASLÄÄKÄRIT

Kampaamot ja
parturit

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
Tervetuloa vanhat ja
uudet asiakkaat

Permispaketti

alk.

29€

Hiusten
leikkaus

www.kampaamo-loser.ﬁ

PIRKKO PASANEN
Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6
(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

3858 375 040-831 9626

Vilppulantie 26 Ala-Malmi (sisäpihalla)
ark. 9-18, la 9-14 ja ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13 Bussit 74/77A/577

Parturi-Kampaamo

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

Uusi ilme keittiöön
– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU
Soita: Erkki 0500 503 357
Mikko 040 9311 466

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

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

Koillis-Helsingin
Lähitieto

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Juha Ruotoistenmäki
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com
malmin.hammas.oy@kolumbus.fi

Tuorein Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehti löytyy
lehtitelineestä Malmintorin
kauppakeskuksen toisesta
kerroksesta Plaza Mocca
kahvilan vierestä.

Optikot

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)

v

MITOIN KUIN MITOIN

puh. 3507050

85€

sis. leikkaus
+ sävy
alk.

HAMMASLÄÄKÄRIT

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

MALMIN
HAMMAS

Kauneudenhoitopalvelut
- alkupuhdistus ja
kulmien muotoilu
- kuorinta ja
epäpuhtauksien poisto
- kosteuttava tehoaine
- naamio ja akupainanta
- kasvohieronta ja
ihotyypin mukainen voide

Palveluja tarjotaan

Lady Moonlight

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

www.zois.ﬁ sivuiltamme voit
varata uuden aikasi!
Terveisin Sanna, Elina, Outi, Tanja, Nelli,
Alex ja Joni
Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 351 5981 www.zois.fi

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

Lähitieto tuo
lähiyritysten luo.

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

