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[A]

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
yli 30 vuoden kokemuksella

TAPANINVAINIO
UUDISTUOTANTOA

MALMI
TEOLLISUUSKIINTEISTÖ

Kiinteistönvälitys Oy
MArkku
ViljAnder

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854
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

Teräsrakenteinen teollisuusrakennus 495 m². Rv -68. Vuokratontti 2034 m². Rakennusoikeus
1526 m², käyttämättä 1031 m².
Hp. 250.000 €. Ormuspellontie 1
MALMI
TEOLLISUUSHALLI
Vuokrataan hallirakennus n. 470 m².
Kolme toimistohuonetta, taukoja wc-tilat, noin 50 m². Heti
vapaa! 2 800 €/kk.
TAPANINVAINIO

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

OK-TONTTI

Hallinnanjakosopimuksella määräosa n. 454 m², rak.oik. 120 m²
+ varasto ja autosuojatiloja 25 m².
Hp. 135 000 €. Terhotie 13
SUUTARILA
OK-TONTTI
Puistoon rajoittuva kadunvarsitontti
720m², rak.oikeutta 180m².
Hp.185 000 €. Vaskipellonkuja 14
MALMI
OK-TONTTI
728 m², rakennusoikeus 138 m²,
1-2 asuntoa. Hp. 170.000 €
Paavolantie 14

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

2/12/13 9:42 AM

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

Annis
MAttilA

Kirsi-Marja
Kristiina
Kai Lehtola
Johansson-Torvinen Kellander-Sinisalo 044 514 0164
040 594 8231
045 847 2272

MArjA-liisA
Vänskä

Timo K .Nieminen
040 088 5662

Myyntineuvottelija
044 555 1604

Heidi Autiosuo
040 545 8799

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
046 812 5696
040 758 7596

Kirsti Sihvonen
040 415 3313

Veikko
Huuskonen
050 597 5110

Tero Laurila
0400 600 359

Krista Suvinen
040 487 5040

Kristiina Diomin
046 812 5691

Sini Orpana
0400 491 830

Markus Vuorinen
046 812 5697

Julia Neuvonen
040 689 4500

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

Sananvaltaa

Bändikalenteri:

Viime viikkoina lehtemme sivuilla on käsitelty

Ohjelmat alkaen n. klo. 22.00

monissa jutuissa asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia oman asuinympäristönsä suhteen.
Asukkaat ovat kokeneet, että vaikka kaupunki
järjestää kuulemisia, ei niissä esille tulleita asioita oteta huomioon lopullisissa suunnitelmissa.
Huhtikuussa on mainio tilaisuus päästä kertomaan mielipiteitään ja ennen kaikkea saada
vastauksia niihin asioihin, jotka mieltä vaivaavat. Ylipormestari Jussi Pajunen tulee esikuntineen vieraaksi Suutarilaan, mutta siellä käsitellään myös Tapaninvainion ja Töyrynummen asioita. Kaikkia kysymyksiä ei yhden illan
aikana ehditä käydä läpi, eikä kaikkiin ehkä
suoralta kädeltä vastauksiakaan löytyisi. Niinpä asukkaat saavat lähettää kysymyksensä
kirjallisina ja saavat myös kirjallisen vastauksen myöhemmin joko sähköpostilla tai postitse. Nyt voi käyttää sananvaltaa, kertoa mielipiteensä ja ihmetellä kirjallisesti, mihin Kapun
talo -hanke on kaatunut, miksi Tapaninvainion on tultava toimeen ilman kunnon koulua ja
miksi asukkaiden kuulemistilanteissa esitettyjä
toiveita ei toteuteta. Siltamäki-Suutarila-seura
toimii kysymysten välittäjänä asukkailta virkamiehille. Toisaalta lehdestä löytyy ohjeet kysymysten lähettämiseen.

- 8.3. Martti Saarinen
- 16.3. Kim Koskinen
- 30.3. Svopoda + Rio plays popeda
- 6.4. Carmen gray lappe ja
Pete trio pop/rock
- 4.5. Lady gaselli trio
plays lady gaga jne..
- 31.5. Kalle Löfström
Arkisin Lounas seisovapöytä 10.30 - 14.30.
a la carte 14.30 alkaen joka päivä.
”Uusi Menu”
"

tällä kupongilla

Kaaren Jätti
Porilainen ja
Tuoppi 0,5l
"

10,-

Yksilön vaikutusmahdollisuudet kaupungin

mittakaavassa ovat varsin vaatimattomat,
mutta yhteisöille se on helpompaa. Siksi kannattaakin kääntyä lähiympäristöään koskevissa asioissa ensin oman kaupunginosayhdistyksen puoleen. Eikä pidä liioin unohtaa  omia
kaupunginvaltuutettujamme. Hekin voivat ja
usein myös todella haluavat ajaa sellaisia paikallisia asioita, jotka asukkaat kokevat tärkeiksi.
Monelle turvallisuus on yksi tärkeimmistä
asumisviihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä.
Viime numerossa kerroimme Viikinmäessä
asuvasta rouvasta, joka puhdistaa bussipysäkille johtavat rappuset lumesta ja jäästä. Viime viikolla sain muutaman soiton vastaavista
tapauksista, joissa vapaaehtoisvoimin pidetään katuja, rappusia tai pihoja kunnossa, jotta vanhukset, tai muutkaan kulkijat eivät niissä liukastuisi. Hienoa toimintaa! Vaikka emme
teistä jokaisesta juttua lehteen
teekään, on hienoa kuulla, että muiden turvallisesta liikkumisesta välittäviä ihmisiä löytyy useista kaupunginosista. Isot kiitokset
jokaiselle toimijalle!
Teija Loponen

Monelle turvallisuus on yksi tärkeimmistä
asumisviihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä.
Kehykset: Lafont

Voimassa
17.3.2013 asti

Pukinmäenkaari 18 00780 Helsinki
www.kaari18.fi

Kehykset: Lafont

Kehykset: Lafont
Kehykset: Lafont

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

EVAEVA
EVA
Lauantaina 2.3.
alkaen klo 21.00

Patala Band

EVA

suosikit:
EvanEvan
suosikit:

Evan suosikit:

KirkonkyläntieEvan
7, suosikit:
00700 Helsinki
Puh. 0400 481 222 www-ruoka-aika.fi

Ilmoitusasioissa: Jussi Haapasaari

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

Vähemmistövaltuutettu, pr

Vähemmistövaltuutettu,
presidenttiehdokas
Vähemmistövaltuutettu, presidenttiehdokas

BIAUDET
EVA
BIAU
EVA
BIAUDET
Vähemmistövaltuutettu, presidenttiehdokas

EVA BIAUDET

Laadukkaat silmälasit
Laadukkaat
silmälasit tekevät
tekevätsinusta
sinustaSINUT.
SINUT.

Laadukkaat silmälasit tekev

LITE sinusta
BÄTTRE. SINUT.
Laadukkaat silmälasit tekevät
LITE BÄTTRE.

Ylä-malmintori PRISMA:n talo 2 kerros
P. (09) 345 4292

LITE BÄTTRE

LITE BÄTTRE.
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Pi rjo Pi h lajamaa

Stara
vaihtaa
metsäpuita
Koillis-Helsinki

Stara tekee alueen metsissä

Aurinkomäen vanha hirsitalli on hatara ja laho ja se puretaan pois.

Puistola

Uusi talliyritys vuokraa
maat ja rakennukset

S

sillä suunnittelemme kaiken huolellisesti ajan kanssa, kertoo heikinlaaksolainen Olavi Määttä.
Hän on perustanut eläinlääkäriksi opiskelevan tyttärensä entisen kilpaponin
mukaan nimetyn Cindyrellan yhdessä tilalla pitkään
asuneen Janne Nymanin

kanssa vuonna 2011.
Yhtiön tallista on tarkoitus tehdä osaketalli, jossa
jokainen tallin noin 15 karsinasta on oma osakkeensa. Karsinaosakkeet tulevat myöhemmin yleiseen
myyntiin.
– Jos kaikki karsinat eivät
mene, saatamme ajatella

osan ulosvuokrausta pientä ratsastuskoulutoimintaa, kuten terapiaratsastusta varten.
Mahdollista opetustoimin-

taa ei olisi tarkoitus tehdä
perinteisen ratsastuskoulun
vaatimalla laajuudella
monta tuntia illassa. Karsi-

Uudistaminen on Staran

naosakkeeseen sisältyy
pohjamitoiltaan 20x40
metrin kokoisen maneesin
käyttöoikeus, jota yhtiö ei
halua liiaksi rajoittaa etenkään arki-iltaisin jolloin
päivätöissä käyvät ratsuihmiset enimmäkseen harrastavat.

mukaan tarpeen ennen kuin
vanha kuusimetsä heikentyy
liiaksi ja aiheuttaa puiden
kaatumisriskin ulkoilijoiden
päälle.
Siltamäessä raivataan
Kauriinpuiston huonokuntoisimpaan kohtaan pien
aukko, johon istutetaan
tammia. Muutakin puustoa
kunnostetaan kaatamalla
vaaralliseksi käyneitä yksittäisiä puita sekä harventamalla tiheikköjä. Metsässä
on runsaasti kuolleita kuusia.
Työt perustuvat yleisten
töiden lautakunnan hyväksymiin Puistolan ja Heikinlaakson sekä Suutarilan
aluesuunnitelmiin.

Pirjo Pihlajamaa

Pirjo Pihlajamaa

Aurinkomäen vanhalle tilalle uutta hevostallia puuhaavan Cindyrella Oy:n
perustajat ovat saaneet Helsingin kaupungilta myönteisen päätöksen
vuokrata tilan vanhat rakennukset sekä noin kolme hehtaaria maata.
euraavaksi osakkaat aikovat hakea rakennuslupaa tilalle suunnitteilla olevaa tallia ja
maneesia varten.
– Jos kaikki sujuu jouhevasti, päästäisiin perustuksia valamaan syksyllä. Ajatus saattaa olla haavetta,

tilaa uusille puuntaimille ja
parantaa samalla ulkoilijoiden turvallisuutta. Puusa
votta rytisyttää lähimetsiä
helmi-maaliskuun ajan.
Puistolan ja Heikinlaakson alueella on tekeillä kaksi pientä uudistusalaa. Toinen on Läksyrinteen eteläpäässä oleva kuusimetsä ja
toinen Sienitien päässä oleva rinnemetsä.
Suutarilan Puustellinmetsään tulee kolme enintään
kolmanneshehtaarin kokoista hakkuualaa, joiden
avulla vapautuu kasvutilaa
metsässä jo oleville kuusen
taimille.
Tavoitteena on uudistaa
Puustellinmetsää vaiheittain
pienipiirteisesti ja ilman liiallisia maisemamuutoksia.

Puistolassa juhlitaan Reino Helismaata. Sivu 14

Seinää nousee

Teollisuustontin
vuokraus jatkuu

Tapanila

Heikinlaakso

Osoitteessa �Rousku 5–7 oleva tontti pysyy edelleen sitä vuokraavalla osakeyhtiöllä Park Point
Ltd. Se on uusimassa kaupungin kanssa nykyistä
maanvuokrasopimusta, joka päättyy maaliskuun
lopussa. Uusi vuokra-aika ulottuu vuoden 2042
loppuun. Yhtiö saa vuokrata tonttia muille toimijoille. 3200 neliömetrin kokoisella tontilla on nyt liki
700 kerrosneliömetrin suuruinen pienteollisuusrakennus. Rakennusoikeutta on jäljellä noin 900 kerrosneliömetriä.
PP

Uudisrakentaminen etenee jo reippaasti Kotinummentien varressa Erätien liittymää vastapäätä.
Kotinummentien ja Tapaninkyläntien varteen saatiin
asemakaavan muutoksella muodostettua uusia asuinkortteleita, joille on haettu hieman ympäröivästä alueesta poikkeavaa esikaupunkimaista rakentamistapaa.
Uutta kerrosalaa kaavamuutosalueella on noin 8 400
k-m2 ja jo rakennettua liiketilaa noin 700 k-m2. Rakentamalla uudisrakennukset Tapaninkyläntien ja Kotinummentien varrelle saadaan suojaus liikennemelua vastaan ilman erillisiä meluesterakenteita.
Teija Loponen

Kotinummentien varteen
tulee uusia taloja.
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Uutiset
Suurmetsä

Suurmetsä saa kiertoliittymän
H e lsi ng i n kau pu ng i n rake n n usvi rasto

Suurmetsäntien
ja Jakomäentien
katusuunnitelmat
ovat parhaillaan
nähtävillä.
Suunnitelmissa Jakomä-

entien liittymä siirtyy idemmäs ja toteutetaan kiertoliittymänä. Kiertoliittymään
liittyy itäpuolelta Huokotie.
Samalla Suurmetsäntien
ajokaistoja vähennetään siten, että molempiin suuntiin jää käyttöön 4,5 metriä
leveät ajokaistat. Lännestä
Mätästielle kääntyville jää
käyttöön kääntyvien kaista.
Mätästien liittymää kavennetaan ja Mätästietä risteävän kevyenliikenteenväylän
kohdalle rakennetaan korotettu suojatie.
Suurmetsäntien eteläreunaan välillä Tattariharjuntie
– Jakomäentie rakennetaan
erotettuna 1,5 metriä leveä
jalkakäytävä ja kaksi met-

riä leveä pyörätie. Ne erotetaan ajoradasta erotuskaistalla. Suurmetsäntien keskisaarekkeen yli johtanut erikoisajoneuvojen ajoliittymä
sähköasemalle puretaan.
Kadun eteläreunan bussipysäkin länsi ja itäpuolen
erotuskaistoille istutetaan
matalaa pensasta ja  Suurmetsäntien keskisaarekkeen
puuistutukset uusitaan.
Jakomäentien kiertoliittymän keskiosaan tehdään istutusallas graniittisesta paasikivimuurista. Siihen istutetaan lehtipuu ja pensaita.
Suurmetsäntie valaistaan
uusilla 10 metriä korkeilla
pylväsvalaisimilla. Lahdenväylän siltojen kohdalla valaisimet kiinnitetään sillan
alakanteen.
Jakomäentien ja Jakomä-

enaukion väliin ostoskeskuksen eteläpuolelle jäävän
Jakomäenpolun pohjoisreunaan rakennetaan erotettuna 1,67 metriä leveä jal-

kakäytävä ja 2,25 m leveä
pyörätie. Jalkakäytävä ja
pyörätie erotetaan ajoradasta yli metrin leveällä erotuskaistalla.
Jakomäenkadun itäosaan

rakennetaan ajoradan molemmille reunoille poikittaisia pysäköintipaikkoja ja
lännempänä pysäköintipaikat ovat pitkittäin. Jakomäenkuja valaistaan uusilla 6

ja 8 metriä korkeilla pylväsvalaisimilla.
Suunnitelmat ovat nähtävillä 5.3. saakka rakennusviraston asiakaspalvelussa,
sekä verkkosivulla www.

hkr.hel.fi/suunnitelmat.
Mahdolliset muistutukset
on toimitettava ennen 5.3.
kirjallisesti yleisten töiden
lautakunnalle.
Teija Loponen

Pi r ko Pi h lajamaa

Hyvin viihtyneet malmilaiset Lea, Joyce ja Laura kuulivat talvitapahtumasta Malmin nuorisotalolla.

Hässäkässä saattoi löytää uusia kavereita ja uuden harrastuksen.

Malmi

Hiihtolomalla kasvoi hauis
ja syntyi graffiteja
Koululaisille tarkoitettu Hiihtoloma Hässäkkä
houkutteli Malmin palloiluhallille kaikkiaan
340 nuorta. Heillä oli mahdollisuus viettää
talvilomaviikko kotikulmilla urheillen ja
taiteillen.
– Katso, miten hauis on

kasvanut täällä urheillessa,
kuuluu poikajoukon keskeltä.

Malmilla asuvat pojat
Haider, Abdrazzlak, Abrahim ja Adam pullistelevat ja
pelleilevät urheilusalissa.

Kolmas hiihtolomapäivä on pulkassa. Lomalla on
voimisteltu, hypitty trampoliinilla, pelattu potku-, korisekä sulkapalloa ja lisää lajeja on luvassa.
Kaikki kehuvat kilvan Hässäkkä-tapahtumaa, joka on
osallistujilleen ilmainen. Ku-

luista vastaa muutaman
muun toimijan kanssa 09
Helsinki Human Rights -niminen säätiö, joka haluaa
edistää ihmisoikeuksia ja
yhdenvertaisuutta kaupunkilaisten syntyperästä riippumatta.
– Saan tästä kilometrikorvaukset, en palkkaa, ja se

Graffitikurssille oli tulijoita enemmän kuin mahtui.

riittää, sillä haluan levittää
tietoa hip hop -kulttuurista,
kertoo ohjaaja Hende Nieminen Funk On -yhdistyksestä.
Yhdistystä on pyydetty pitämään nuorille graffitikurssi. Sen suosio yllätti.
– Kurssille oli tarkoitus ottaa kymmenen lasta, mutta
heitä ilmoittautui 14. Paikalle tuli 18 ja ylikin, mutta
loput oli pakko käännyttää,

koska ei ollut tilaa.
Voimakas maalinhaju luikertelee pitkin palloiluhallin
käytäviä. Nuoret ovat herättäneet tanssisalin kalpeat
seinät eloon graffiteilla.
– Tosi siistiä, sanoo taiteilijanimensä Zero seinään taituroinut Ilmari ja aikoo vielä joskus tulla Tapanilasta
katsomaan aikaansaannostaan.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto
Van h ustyön keskusli itto

Siltamäki-Suutarila
Vapaaehtoisina
ystävinä toimivat
kertovat vanhusten
kanssa toimimisen
rikastuttavan
elämää
monin tavoin.
Ikäihmisillä on  
mielenkiintoisia
tarinoita
lapsuudesta ja
nuoruudesta sekä
viisaita ajatuksia.

Koillis-Helsingissä

auttajia enemmän
kuin autettavia?
Malmilla toimistoaan pitävä Vanhustyön keskusliitto saa paljon ystävä- ja
saattoapupyyntöjä Länsi- ja Etelä-Helsingistä, mutta ei juurikaan KoillisHelsingin alueelta. Miksi näin?
Yksi syy voi olla se, että

täällä on perinteisesti ollut
tätä vanhuksiin kohdistuvaa vapaaehtoistoimintaa
myös SPR:n, seurakunnan
ja Malmin toimintakeskuksen kautta. Osa tämän alueen yhteydenotoista tapahtuu varmaankin niiden
kautta, arvelee Vanhustyön
keskusliiton Senioritoiminnan vastaava toiminnanohjaaja Anu Lintilä.
Toisinaan käy myös niin,
että avun tarve ja auttajat eivät kohtaa.
– Meillä on melko paljon
vielä työssäkäyviä ihmisiä ja
heille eivät päiväajat luonnollisestikaan yleensä käy.
Toisaalta vapaaehtoistemme joukossa on myös vuorotyötä tekeviä, jotka ilmoittavat etukäteen vapaapäivänsä, joihin voi saattoapua sopia, Lintilä lisää.
Vapaaehtoistoiminta sopii sekä työssäkäyville, opiskelijoille, että eläkeläisille siksi, että jokainen saa itse ilmoittaa kuinka usein on
käytettävissä.
– Jotkut pohtivat, pitääkö
auttamisen myötä jälkeen
lopettaa koko kesän viettäminen mökillä. Ei todellakaan, kyllä taukoja voi pitää miten itse haluaa, vakuuttaa Lintilä.
Samoin voi kertoa ole-

Vapaaehtoiseksi
voi ilmoittautua
sekä kysyä ystävää
tai saattoapua
Sanna Dufvalta
numerosta
050 5722829.

vansa käytettävissä vain kävelymatkan päässä kotoa,
tai ilmoittaa olevansa valmis matkustamaan myös
toiselle puolelle kaupunkia.
Vanhustyön keskusliitto
järjestää pari kertaa vuodessa vapaaehtoistoiminnan
kurssin heille, jotka pohtivat vanhusten saattajiksi, tai
ystäviksi ryhtymistä.
– Kurssille pääsee ilman
mitään vaatimuksia ja meillä käy hyvin paljon myös
muissa järjestöissä toimivia
vapaaehtoisia. Kurssin jälkeen satunnaiseksi saattoavuksi, tai säännölliseen ystävätoimintaan halukkaat
haastatellaan ja jos he ovat
toimintaan sopivia, heille
välitetään saattokeikkoja,
tai etsitään sopiva vaikkapa

Vastaavan toiminnanohjaaja Anu Lintilän
mieltä ovat lämmittäneet
vanhukset, jotka
ovat esimerkiksi
kiitelleet saaneensa
ystävätoiminnan kautta
”tyttären”, jota ovat aina
itselleen toivoneet.

ulkoiluseuraa kaipaava vanhus, Lintilä kertoo.
Harvoin ystävää haetaan
valittamalla suoraan yksinäisyyttä, yleisin syy on
pyytää ulkoiluseuraa, tai joku lukemaan vaikkapa päivän lehtiä kun oma näkö on
heikentynyt.
Toisinaan omassa elämässään kriisivaiheessa oleva
henkilö ilmoittautuu vapaa-
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ehtoiseksi. Jos haastattelija
kokee, että vapaaehtoisen
elämä ei ole tasapainossa,
hänelle suositellaan vapaaehtoistoimintaan lähtöä vähän myöhemmin.
– Samoin joskus ilmenee,
että kyseessä on yrittäjä, joka ajattelee voivansa edistää
omaa liiketoimintaansa vapaaehtoistoiminnan kautta. Silloinkin joudumme sanomaan, ettemme voi häntä
käyttää. Ja jos joku suostuu
vastaanottamaan vanhukselta rahaa, hänet erotetaan
heti toiminnastamme. Tämä
on vanhuksille täysin maksutonta apua, muistuttaa
Anu Lintilä.
Valtaosa ystäväpyynnöistä välittyy kodinhoitajien
kautta, joskus myös kaukana asuvat omaiset pyytävät
läheiselleen seuraa ja toisinaan vanhus itse ottaa yhteyttä juttukaverin saadakseen. Ystävä käy vanhuksen luona keskimäärin kaksi kertaa kuussa pari tuntia
kerrallaan.
– Jos esimerkiksi ajattelee,
että olisi kevään tullen mukava saada joku ulkoiluseuraksi, kannattaa meihin
ottaa yhteyttä jo nyt. Ystävään voi tutustua jo ennakkoon, muistuttaa Anu Lintilä.
Teija Loponen

Ylipormestari tulee,
kysy mitä haluat
Ylipormestari Jussi Pajunen esikuntineen
saapuu Koillis-Helsinkiin pitämään
asukasillan, jossa keskustellaan Siltamäen,
Suutarilan, Tapaninkylän, Tapaninvainion ja
Töyrynummen ajankohtaisista asioista ja
tulevaisuuden näkymistä.
Nyt on mainio tilaisuus vai-

kuttaa lähiympäristön asioiden kulkuun pyytämällä
vastausta mieltään painavaan asiaan.
Kysyä voi vaikkapa, pitäisikö alueelle saada asukastila, mitä pitäisi tehdä nuutuvalle Siltamäen ostoskeskukselle ja miten Tapaninvainio pärjää ilman kouluja
ja päiväkoteja? Moni pohtii yhä myös, onko Suutarilan rantapuisto oikea paikka siirtolapuutarhalle, miten Suutarilantien liikenne
saataisiin sujumaan ja onko
julkisissa palveluissa parantamisen varaa?
Sekin pohdituttanee monia, miksi Siltamäen vanhusten vapaaehtoisin voimin järjestämää palvelua ei
saada kuntoon?
– Kaupungin johto haluaa syventää tietojaan alueen
haasteista. Tähän etukäteen
osoitetut kysymykset antavat hyvän tilaisuuden, huomauttaa Siltamäki-Suutarila-seuran puheenjohtaja
Pertti Svensson.

MosaBowling
Helsingin hohtavimmat radat

Lähetä kysymyksesi Silta-

mäki-Suutarila-Seuran sähköpostiin sisuseura@gmail.
com, tai täytä seuran kotisivujen www.siltamakisuutarila.fi kysymyslomake, tai
kirjoita kysymyksesi Suutarilan kirjastosta löytyvälle
lomakkeelle, jonka voi jättää samassa paikassa olevaan palautuslaatikkoon.
Kaupungin johto haluaa
vastata kaikkiin saamiinsa
kysymyksiin. Siksi kysymyksissä tulee olla kotialuetta koskeva kysymyskohde, sekä kysyjän nimi ja posti- tai sähköpostiosoite vastauksen lähettämistä varten.
Kysymysten tulee olla Siltamäki-Suutarila-Seuralla jo
8.3. mennessä. Seura lähettää ne edelleen kaupungin
johdolle.
Asukasilta pidetään tiistaina 9.4. Suutarilan palvelukeskuksessa. Sen järjestää
Helsingin kaupunki yhdessä Siltamäki-Suutarila-Seuran kanssa.
Teija Loponen

MosaCafe

hymy on tärkein mausteemme

Hohto-, koululaisja firmakeilaus

Lounas ma-pe
klo 11-14

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

Catering + parhaat
lastenjuhlat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 122 9560
Pe 1.3.
18.30 Koululaisten-ilta, Seurakunnan
lapsityöntekijät ja leiritiimi
La 2.3. 19.00 Nuorten-ilta & kahvila
Su 3.3. 11.00 Jumalanpalvelus ja Ehtoollinen,
Asko Kariluoto ja Veijo Kähkönen, musiikki
Suvi Linjamaa
Su 3.3. 14.30 Latinokokous
Ma 4.3. 19.00 Israel-ilta
Ti 5.3.
13.00 Päiväseurat, Reijo & Kalle Hirvonen,
Vilho Mustonen, Marjatta Kähkönen,
Maranata
Ti 5.3.
18.30 Sananääressä -ilta, T. Vesalainen/
R. Tanskanen
Ke 6.3. 19.00 Sanan ja rukouksen-ilta
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9
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Uutiset
Pi rjo Pi h lajamaa

Jakomäki

Jakomäki saa

Jaakobintorin
Jakomäentien sijainti Jako-

mäen ostoskeskuksen kohdalla
muuttuu ja katu tulee sijoittumaan osittain Jakomäenkujan
ja Huokotien paikalle. Jakomäentien rakentaminen mahdollistaa uuden ostoskeskuksen rakentamisen entiselle Jakomäentien kohdalle ja parantaa alueen
liikennejärjestelyjä.
Jakomäentien molemmille puolille Jakomäenkujan liittymäalueen pohjoispuolelle rakennetaan Jaakobintori.
Jakomäentien itäpuoleinen
Jaakobintorin toriaukio raja-

taan pohjoispuolen tontin pysäköintialueista 120 cm korkealla graniittisella tukimuurilla.
Jaakobintorille sijoitetaan pyörätelineet yhteensä 30 polkupyörälle. Telinepaikoista 25 on
Jakomäentien itäpuolella ja viisi
Jakomäentien länsipuolella.
Molemmille toriaukioille rajataan paasikivimuuriset istutusaltaat, joihin istutetaan pensaita, ja idänpuoleisen toriaukion istutusalueelle jää nykyinen
lehtipuu. Istutusaltaiden paasikivimuureille sijoitetaan penkkejä. Toriaukioiden pintamate-

riaalina käytetään ruskeaa betonikiveä, jota jaotellaan mustilla noppakiviraidoilla.
Esteettömät bussipysäkit si-

joitetaan molemmin puolin katua Jaakobin torialueiden pohjoispuolelle. Bussipysäkit toteutetaan ajoratapysäkkeinä.
Jakomäentie saa uudet 6- ja
10-metriset pylväsvalaisimet ja
Jaakobintori 5-metriset puistovalaisimet. Jakomäenkatu tulee päättymään Suurmetsäntien
risteykseen rakennettavaan uuteen kiertoliittymään. Siltä on

Jakomäen
ostoskeskuksen
edusta ja lähitienoo
tulee muuttumaan,
kun Jakomäentietä  
siirretään ja
Jaakobintori
rakennetaan.

kevyen liikenteen yhteys Lahdenväylän alikulun kautta Alppikylän asuinalueelle.
Jakomäentietä välillä Vuorensyrjä – Suurmetsäntie sekä
Jaakobintoria koskeva katusuunnitelma on nähtävillä 5.3.
saakka rakennusviraston asiakaspalvelussa ja verkkosivulla
www.hkr.hel.fi/suunnitelmat.
Teija Loponen

Omistusasunnot
muuttuivat
vuokra-asunnoiksi
Viikinmäki

Helsingin kaupungin asunnot Oy vuokraa
kaupungin kiinteistövirastolta Harjannetie
13:ssa olevan liki 5 700 neliömetrin kokoisen tontin. Sille on tarkoitus rakentaa 39
valtion korkotukemaa vuokra-asuntoa.
Tontin alapuolella on runsaasti kalliotiloja, jotka vaikuttavat tontin rakentamiseen.
Tilat ovat HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamon käytössä. Tulevan asuintontin
itäpuolelta on pelastusreittinä toimiva sisäänkäynti jätevedenpuhdistamon kalliotiloihin.
Alun perin tontille oli tulossa Asuntotuotantoimiston hitas-omistusasuntoja. Kiinteistölautakunta muutti tontin hallintamuotoa toukokuussa 2011.	   PP

Koillis-Helsinki

Osku Pajamäki on demarien ykkösnimi
stadin kunnallispolitiikassa
Osku Pajamäki, 42, on ol-

lut mukana jo 20 vuotta
Helsingin kunnallispolitiikassa, mutta tammikuun
alusta hän on ollut demarien ykkösnimi.
Vaalit menivät paremmin
kuin koskaan aiemmin, kun
nyt alkoi jo viides valtuustokausi. Pajamäki johtaa demarien valtuustoryhmää ja
on kaupunginhallituksen 1.
varapuheenjohtaja.
Puistolassa nyt neljä vuotta asunut Pajamäki tuli
Koillis-Helsinkiin teini-ikäisenä ensin Tapaninvainioon
ja Siltamäkeen. Poliittinen
ura alkoi 1993 nuorisolautakunnassa ja 1996 vaaleissa kaupunginvaltuustossa.
Muutto 10 vuoden jälkeen
takaisin alueellemme toi
uutta nostetta.
– Nyt on kovasti vastuuta
ja olen innostunut, kun mui-

den ryhmävetäjien kanssa
neuvottelemme seuraavan
kuukauden aikana 4-vuotisen valtuustostrategiaohjelman.
Demarit on kolmanneksi
suurin valtuustoryhmä.
Millään kahdella puolueella ei yhdessä ole enemmistöä uudessa valtuustossa, joten kumppaneita
omille tavoitteille pitää etsiä tapauskohtaisesti. Keskeiset linjaerot liittyvät siihen, kuinka voimakas väestönkasvu huomioidaan
strategiaa ja talousarviota
laadittaessa. Muuttovoitto
Helsingissä oli viime vuonna 8500 asukasta vuodessa,
10 vuodessa se voi olla jopa
70 000.
Pajamäki itse on filmi- ja
tv-alan yrittäjänä huolissaan kaupungin kilpailukyvystä ja elinvoimasta, mut-

ta katsoo, että myös yritykset tarvitsevat enemmän hyviä terveys- yms. palveluita
työntekijöilleen kuin erityisiä yritystukia. Jos kaupungin Sivistys- ja terveyspalvelut ovat kunnossa ja asuntoja rakennetaan riittävästi,
on täällä kaikien hyvä tehdä töitä ja pyörittää yritystoimintaa.
Kohta on rakennettu Pajamäen mukaan Kalasatama,
Jätkäsaari ja Keski-Pasila, ja
hän on samaa mieltä asuntoministeri Krista Kiurun
kanssa kanssa tarpeesta rakentaa asuntoja Malmin
lentokentän alueelle, vaikka
tietää paikallisen vastustuksen. Kentän kulttuuriset arvot ovat kiistattomia, mutta
kentän kehittäminen vaatisi
kiitoratojen kääntöä ja olemassaolevien asuntojen

Osku Pajamäki, sd

purkamista. Tätä tuskin kukaan haluaa. On uskallettava sanoa suoraan, että tässä
tilanteessa asuminen menee
ilmailun edelle.

– Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen on tärkeää ja siinä keskeisinä toimenpiteinä ovat lisäkoulutuspaikat peruskoulunsa
päättäneille ja kohdennetut terveystarkastukset. Tärkeää on myös tukea toimivia ei-kaupallisia tiloja. Keskustakirjastohanke ei ole
vastakkain lähikirjastojen
kanssa. Kirjaston käyttäjinä Pajamäki tuo esiin myös
eläköityvät suuret ikäluokat, vaikka hänet tunnettiin
edellisen polven suututtajana kirjoillaan ”Ahne sukupolvi – suurten ikäluokkien
perintö” 2006 ja ”Perintö
vai perintä” 2011.
Helsingin sote-uudistuksen toteutuksessa Pajamäki ei ole Kokoomuksen linjoilla neljästä suuresta terveysasemasta ja kioskeista.
Hän arvelee, että tulevalla-

kin poikittaisella joukkoliikenteellä tarvitaan solmukohtiin 10–12 terveysasemaa nykyisten 26:n sijaan.
Pajamäen nimi näkyi
2001–08 television lauantaiohjelmissa suositun Itse
Valtiaiden lopputeksteissä.
Hän on torstain myöhäisilloissa Enbuske & Linnanahde Crew keskusteluohjelman tuottaja. Mieluisimmat
tuotantotehtävät Oskulle
ovat olleet Tarja Halosesta
tehty filmi Rouva Presidentti ja dokumenttisarja
Afganistanista.
Ensimmäisen kerran Pajamäki pyrki eduskuntaan
24-vuotiaana 1995. Parhaimmillaan hän oli 1. varaedustaja 2003–2007. Kuudenteen pyrkimiseen on aikaa enää kaksi vuotta.
Timo Huotinen

Koillis-Helsingin Lähitieto

HINNAT VOIMASSA
TO–SU 28.2.–3.3.2013,
ELLEI TOISIN MAINITA.
Keittiön tarjoukset
ei voimassa su 3.3.
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Back To The 70´s

6

rs

Atria broilerin

palapakattuna, Suomi

Hinta ilman K-Plussa-korttia 8,95 /rs
(11,19-13,77 /kg)

SISÄ- TAI PAAHTOPAISTI
n. 1 kg

OHUTLEIKKEET
650-800 g 8,74-10,75 /kg

10

90

Tammiston keittiö:
Paistetut ja hiillostetut

13

Tammiston keittiö:
Perinteinen valmis

kg

Tammiston keittiö:

ANANAS-LUUMUPAISTI

KARJALANPAISTI,
TILLILIHA JA
VANHANAJAN LÄSKISOOSI

porsaan ulkofileestä

5

29

95

-23%

KABANOSSI
300-400 g 5,73-7,63 /kg

kg

Tammiston keittiö:
Porsaan luullinen

KYLKI

Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,99 /pkt
(7,48-9,97 /kg)

Tammiston leipomo:

LEPUSKA
RIESKA

10

Leipomo
keskellä
myymälää!

Tammiston kahvila:

DUMLE MUFFINSSI
JA KAHVI

2

50

kg

10

95
kg

yht.

95
kg

Tammiston keittiö:

KONJAKKIGRAAVILOHI
palana

4

22

99

95

kg

Tammiston keittiö:
Perinteiset

kg

Tammiston keittiö:
Wanhanajan

SILAKKA- JA
KAALILAATIKKO

KAALI-, LOHIJA LIHAPIIRAKAT

1295

1695

kg

kg

Tammiston keittiö:
Grillistä kuumana

Tammiston keittiö:

METSÄSIENISALAATTI

LIHAPYÖRYKÄT

1695

1795
kg

Karhu

lll-OLUT 0,33 l tlk

Costa Rica

3,08 /l

18
-pack

20

KAHVI 500 g

4,00 /kg, myös tumma paahto
yks. 2,89 /pkt (5,78 /kg)

99

2

sis. pantit
2,70

pkt

4.-

raj. 1 erä/tal.

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

KEHÄ lll
Tuusulanväylä

SAVUSTETUT
SILAKAT

kg

70

Valimotie

12

kg

Tammiston keittiö:

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

Leipomo
keskellä
myymälää!

kg

Tammiston keittiö:
Wanhanajan porsaan

95

kg

15

95

LAHNA

Suomi

pkt

14

95

Tammiston keittiö:
Tuore kokonainen

ETUSELKÄ

95

HK

kg

Tammiston keittiö:
Naudan luuton

SILAKKAPIHVIT

KULMAPAISTI

pintamaustettu
Suomi

KYLJYS

95

kg

Tammiston keittiö:
Tuore naudan

GRILLIKYLKI

-21%

Hk naudan takuumurea

2

Tammiston keittiö:
Porsaan

99

kg

18

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

K-citymarket Tammistossa

90

14

7

27.2.2013

Alko palvelee:
ma-pe 9-20
la 9-18
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Uutisia
Kenen koillishelsinkiläisen asukkaan
tai toimijan haastattelun haluaisit lukea?
Lähetä vinkki toimitukseen
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi tai
tekstaa 045 3489 373.

Esiintymisjännitys kuuluu asiaan
Tapanilalainen Timo Blomfeldt, 60, aloitti uuden harrastuksen 43-vuotiaana. Hän meni mukaan Tapanilan
Työväen Näyttämö ry:hyn ja ryhtyi harrastenäyttelijäksi.
Pi rjo Pi h lajamaa

1. Mikä sinua vetää Tapanilan työväentalon näyttämölle?

– Ehkä se on tuo veren perintö. Jo isäni Rolf oli täällä aikoinaan sekä Tapanilan
Työväen Näyttämön puheenjohtajana että näyttelijänä. Tasan 50 vuotta sitten
hän vietti 50-vuotistaiteilijajuhlaansa. Häntäkin tunnetumpi näyttelijä oli setäni,
Åke Tuuri.

HENKILÖtieto
• Timo Blomfieldt,
s. 10.10.1952.
• Tapanilan Työväen
Näyttämö ry:n puheenjohtaja.
• Esimies Itella Oyj:ssä,
osa-aikaeläkkeellä.
• Asuu Tapanilassa vaimonsa kanssa.
• Kotiosoitteena ollut aina Mäenalus, jossa isoisän rakentama talo.
• Harrastukset talvella
teatteri, kesällä golf ja
matkailu.
• ”Lapissa täytyy käydä
kerran vuodessa.”

2. Oletko koskaan aikonut
ammattilaiseksi?

– En. Nuorempana on ollut kaikkea muuta. Isäkään
ei ehtinyt niin vaikuttaa, sillä hän kuoli, kun olin kymmenen.

Tapanilan Työväen
Näyttämö esittää
näytelmän
Poikani
venäläinen vaimo
to 28.2. klo 19,
Sompiontie 4,
liput 7 ja 13 e.
Lisää esitysaikoja
Menoja-sivulla.

3. Monesko näytelmä tämä
on harrastajaurallasi?

– Aloitin harrastamisen
vuonna 1995. Parina vuonna ei ollut näytelmää, joten
tämä taitaa olla 15 kerta.

4. Oliko roolihenkilö vaikea
sisäistää tai löysitkö yhtäläisyyksiä itsestäsi?

– Ei ollut vaikea, enkä löytänyt hänestä itseäni. Osani on sen verran pieni, että
rooli löytyi helposti ohjaajan kanssa harjoituskauden
aikana.
5. Yleisö kuulemma nauraa
katketakseen tälle näytelmälle. Mikä veli venäläisessä niin naurattaa?

– Tämä on toisaalta hyvinkin ajankohtainen, koska tämä käsittelee hauskal-

– Olen näytelmässä Sixsten Jääskeläinen, matkustavan pariskunnan puoliso. Olemme itseään maailmalta
etsiviä ihmisiä, joita näytelmän kirjoittaja Aimo Vuorinen kohtelee hieman ilkikurisesti. Osaan kosketuskommunikaatiota.

la tavalla, mutta ei pilkaten, maahanmuuttoasiaa ja
ihmisten ennakkoluuloja ja
-käsityksiä.
6. Seuraatko yleisön reaktioita näyttämöltä?

– Kyllä ne huomaa ja kuuleekin, jos en ole näyttämöllä. Ihmisiä huvittavat eri
näytelmissä eri kohdat. Jotain naurattaa joku kohta ja

jotain toinen kohta.
7. Kerro joku tilanne, jolloin
sinulla on ollut näyttämöllä
pokassa pitelemistä?

– Ei sellaisia oikeastaan
ole ollut. Me olemme nauraneet monet naurut jo harjoituksissa, ja kun tarpeeksi tahkoaa, pokka pitää esityksissä. Mutta yllätys voi
tulla muualta kuten muuta-

ma talvi sitten, jolloin kattolumet alkoivat valua rytinällä kesken esityksen toisen puolen lappeelta alas.
8. Teilläkö on tosi hauskaa
harjoituksissa?

– Kyllä! Se on tämän koko harrastuksen paras puoli. Tämä on huikeaa, noin
viidentoista aktiivin tiimityöskentelyä. Tässä olisi

mallia monelle työpaikalle ja -yhteisöön, kuinka ottaa mukaan tekemisen riemu. Kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Ei ole väliä, onko iso vai pieni osa. Kaikki
ovat yhtä tärkeitä. Kukaan
ei pääse diivailemaan.
9. Kuinka teidän porukkaanne pääsee mukaan?

– Tulee vaan syksyllä mu-

kaan, niin pääsee. Aloitamme työväentalolla, kun koulut alkavat. Harjoitukset
ovat kaksi kertaa viikossa.
Tähän harrastukseen pitää
sitoutua elokuusta maaliskuun puoliväliin.
10. Eikö esiintyminen ikinä
jännitä?

– Ainahan se jännittää.
Jännitystä pitää olla. Se
kuuluu asiaan. Edessä on aina uusi yleisö.
Pirjo Pihlajamaa

Riitta Korhonen
Viikki-seuran pj.

Kuunnellaanko meitä?
Koillis-Helsingin asukkaana tuntui pahalta lukea
ulkopaikkakuntalaisen ministerin uhkailuja maaalueiden mahdollisesta pakkolunastuksesta uusien
maa-alueiden saamiseksi asuntorakentamiseen.
Lähinnä meitä koskettaa Malmin lentokentän
uhkakuvat; ei siinä paina kulttuurihistorialliset arvot, eikä odoteta uuden paikan löytymistä pienkoneliikenteelle. Malmilla koulutetaan lentäjiä ja se
on myös merkittävä viranomaislentojen tukikohta, sellaista toimintaa ei saa lopettaa.
Malmin lentokentän rakentaminen ei ratkaisisi
asuntopulaa, vaan lisäisi jälleen kerran yksityisautoilua alueellamme. Sinne ei kulje junat eikä raitiovaunut. Busseja lisätään tosi niukasti, koska ne
ovat kannattamattomia. Siitähän olemme lukeneet lehdistä viime päivinä. Esimerkkinä huonosta
liikennesuunnittelusta on Viikin alue, jota alettiin
rakentaa ekologisena alueena, jossa ei tarvittaisi
yksityisautoja. Mutta toisin kävi. Pikaraitiotie jäi

odottamaan aikaa parempaa, sen sijaan Viikintiellä kulkee poikittaislinja, bussi 550, mutta siihen
on pitkä matka varsinaiselta asuinalueelta.
Latokartanon perimmäinen pohjukka on yhden bussin varassa (68) ja matka keskustaan kestää luvattoman kauan. Lastenvaunujen kanssa äidit joutuvat usein odottamaan seuraavia busseja,
kun vaunut eivät mahdu kyytiin. Yksityisautoilu
uhkaa jalankulkijoiden turvallisuutta ja yhteyttä
kehä I:lle odotetaan kuin kuuta nousevaa.
Nyt, kun Helsinki valmistelee uutta yleiskaavaa, myös meillä asukkailla näyttää olevan mahdollisuus osallistua suunnitteluun jollain tasolla. Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää Laiturissa yleiskaavaseminaareja, joten osallistutaan,
otetaan mekin yhdessä kantaa ja seurataan yleiskaavan edistymistä. Toivottavasti meitä ihan oikeasti kuunnellaan.

Pakkasista viis,
kompostorin
saa heräämään
eloon keskellä
talveakin.

Kompostori eloon
– Ulkona -4 °C pakkasta ja
kompostori hurahti viikonloppuna hissukseen käyntiin umpijäästä. Taikana oli
10 litran kuumavesipullo,
jonka Ponu upotti kodin
biojätteeseen, paljastaa tapanilalainen Eira Ormio.
Kotikompostorin lämpö
tila nousi taikapullon ansi-

osta +50 °C asteeseen ja kaikille madoille tuli kova kiire
kivuta ruokajämien laarista
ylös kannen viileyteen.
Parissa päivässä talven
biojäte valahti puoleen väliin kompostorissa. Temppu
kannattaa uusia aina silloin
tällöin.
TL
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Malmin seurakunnan
diakoniatyön leirit kesällä
2013

Erityisluokkia siirrellään
koulujen kesken
Opetuslautakunnan suomenkielinen sijoittaa
nykyisin Malmilla Hietakummun ala-asteen
koulussa toimivan alueellisen erityisluokan
Kotinummen ala-asteelle. Jakomäen peruskoulun erityisluokka siirretään Töyrynummen
ala-asteen kouluun.
Nykyisin Ylä-Malmin peruskoulussa sijaitseva pidennetyn oppivelvollisuuden luokka siirretään Pukinmäen peruskouluun.
Vuoden 2013 talousarviossa ja 2014 talousarvioesityksessä on varauduttu, että enintään
11,4 %:lla kaupungin koulujen peruskouluikäi-

sistä oppilaista on erityisen tuen päätös.
Erityistä tukea saavien oppilaiden määrä väheni nyt ensimmäisen kerran vuosikymmeniin.
Erityistä tukea saavia oppilaita on kuluvana lukuvuonna noin 100 oppilasta vähemmän kuin
lukuvuonna 2011–2012.
Lukuvuonna 2013–2014 yleisopetukseen
integroitujen oppilaiden määrän on ennakoitu
kasvavan enintään sadalla oppilaalla ja luokkamuotoisen opetuksen oppilaiden määrä pysyy lähes ennallaan.
Teija Loponen

Terveysasemalla aikamuutos
Suutarila

Suutarilan terveysaseman puhelinpalveluaika on muuttunut helmikuun alusta alkaen. Puhelinaika on arkisin kello 8–15. Terveysasema
on auki maanantaista perjantaihin kello 8–6.

Terveysasemalla on käytössä takaisinsoittopalvelu. Kun asiakas soittaa ennen kolmea,
soitetaan terveysasemalta takaisin vielä samana päivänä.			  PP

Mielenterveyskuntoutujien päiväleiri
3.6.-5.6. Viikin kirkolla. Leirin hinta 30
e. Hakemuksen palautus 29.4. menn.
Diakoninen perheleiri
12.6.-14.6. Puhjonrannan kurssikeskuksessa Kouvolassa. Leirimaksu
35e/aikuiset, 10 e/lapset, alle 4v.
lapsille maksuton. Hakemuksen
palautus 15.5. mennessä.
Monikulttuurinen perheleiri
17.6.-20.6. Puhjonrannan kurssikeskuksessa Kouvolassa. Leirimaksu
45 e/ aikuiset, 10 e/lapset, alle 4v.
lapsille maksuton. Hakemuksen
palautus 31.5. mennessä.
Vanhemmanväen ja omaishoitajien
leiri
1.7.-4.7. Onnelan kurssikeskuksessa
Tuusulassa. Leirimaksu 55 e. Hakemuksen palautus 31.5. mennessä.
Hakukaavakkeita saa oman asuinalueen diakoniatoimistosta, kirkkoherranvirastosta (Kunnantie 1) tai
internetistä osoitteesta www.helsinginseurakunnat.fi/malmi.

Diakoniatoimistot:
Siltamäen Leijonilla oli huippuhyvä talvijuhla, kiitteli lukijamme
Väinö Meuronen ja kyseli, milloin Pukinmäen Leijonat järjestää oman
perinteisesti hienon talvitapahtumansa.
Asukas Tapulikaupungista halusi ilmaista kritiikkinsä nimimerkillä ärtynyt
mummo (oikeasti mahtava mummo, toim. huom.), että kuinka leveää leipää
nauttiva presidentti Martti Ahtisaari voikin ylpeillä hyvin jaksavansa tehdä töitä
75-vuotiaana, kun elämme aikaa, jossa edes nuorille ei riitä opiskelu- saati
työpaikkoja. Eläkkeelle pitää jäädä viimeistään 65-vuotiaana, vaati ärtynyt mummo.
Tapaninvainiosta tuotiin uutinen, että asukkailla on mahdollisuus päästä
opinnäytetyönä tehtävään dokumenttiin, johon kuvataan muun muassa
asukkaiden ja kaupunginisien vuorovaikutusta kaupunginosaa polttavien
kysymysten äärellä. Missä dokumentti esitetään, on vielä auki. Lähitieto tulee
uutisoimaan dokumentista tarkemmin.
Kahvilassa ihmeteltiin joukolla Pukinmäen liikuntapuistossa olevaa
moukarinheittorinkiä, joka näyttää olevan vähällä käytöllä. Jos joku innostuisi
lajista, olisi siihen ruhtinaallisesti tilaa. Kenttätietä usein kulkeva lukija
kertoi nähneensä siellä moukarinheittäjän yhden ainoan kerran. Lehtemme
myyntipäällikkö on myös bongannut ringissä toimintaa. Eräälle tunnetulle
urheilubrändille tehtiin siellä taannoin mainosta, jossa naismalli poseerasi
merkkivaatteissa.
PP

Toimittajat kuulolla Malmintorin kauppakeskuksen
2. kerroksessa kahvila Plaza Moccassa aina ti ja pe klo 10.

ONNITTELUT

27.2.2013

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

Malmi, Kunnantie 1, p. 09 2340 4481,
ma ja ke klo 10–11
Pukinmäki, Säterinportti 3,
p. 09 2340 4482, ke klo 10–11
Pihlajamäki, Liusketie 1,
p. 09 2340 4487, ke klo 10–11
Pihlajisto, Tiirismaantie 4,
p. 09 2340 4480, ke klo 10–11
Viikki, Agronominkatu 5,
p. 09 2340 4489, ma klo 10–11
Jakomäki, Jakomäenpolku 7,
p. 09 2340 4488, ke klo 10–11
Puistola, Tenavatie 4,
p. 09 2340 4485, ke klo 10–11
Tapuli, Maatullinkuja 4,
p. 09 2340 4486, ke klo 10–11
Siltamäki, Jousimiehentie 5,
p. 09 2340 4484, ke klo 10–11
Tapanila, Veljestentie 6,
p. 09 2340 4483, ke klo 10–11.

Leirihakemukset palautetaan oman
asuinalueen diakoniatyöntekijälle tai
postitse:
Malmin seurakunta, diakoniatyö/leirit,
Kunnantie 1, 00700 Helsinki.
, 7.

Jumala rakastaa meitä ja haluaa
meille hyvää. Hänen
valtansa ulottuu pahankin ylitse.
Kun muistamme tämän, pelko
muuttuu luottamukseksi, epäily
varmuudeksi ja pimeys valoksi.

Leipää, soppaa ja
yhdessäoloa
Soppakirkot

Soppakirkossa on maksuton ateria ja
alussa pieni hartaus.
Malmin kirkolla to klo 13, 14.3., 18.4.
ja 16.5.
Jakomäen kirkolla ke klo 13, 20.3.,
24.4. ja 22.5.
Siltamäen seurakuntakodilla ke klo 12,
13.3., 10.4. ja 8.5.
Tapulin seurakuntakodilla ke klo 12,
6.3. ja 3.4. sekä ti 30.4.
Soppapaanu Viikin kirkolla to klo 12–
13.30, 28.2., 21.3., 25.4. ja 30.5.

Ruoka-aika

Pihlajamäen kirkolla torstaisin klo 12.
Ruoan hinta 1 e. Ensisijaisesti
työttömille ja eläkeläisille.

Lahjoitusleivän jako

Malmin kirkolla pe klo 9.
Jakomäen kirkolla ke klo 11.
Pihlajamäen kirkolla ti klo 9.
Tapulin seurakuntakodilla ma klo 11.

Asukaskahvilat

Kirkkokahvila kaikenikäisten
kohtaamispaikka Malmin kirkolla ti
klo 11.30–13.30 (ei 26.3.). Tarjolla
juttuseuraa, kahvi ja pulla 1 e. Tule
viihtymään!
Porttikahvila Pukinmäessä, Säterinportti 1 A, ma ja ke klo 12–15. Kahvi ja
leipä 1 e. Maksuton puuro- ja kahvitarjoilu, laulu- ja hartaushetki 1 krt/kk.
Kädentaidon päiviä, kirpputori.
Asukaskahvila Olohuone
Pihlajiston srk-kodilla, to klo 13–15.
Kahvia ja voileipää kohtuuhintaan,
puuropäivä ja musiikkihartaus 1krt/kk.
Juttuseuraa, lehtiä luettavana.
Ostarin Onni matalan kynnyksen
kahvila Pihlajamäen kirkolla
ti klo 9–11. Aamukahvi, leipä, puuro
ja mehu 30 snt. Tarjolla myös teetä ja
sympatiaa, pelailua.
Kahvila Olohuone Tapulin srk-kodilla ma klo 11–13. Kahvila, juttuseuraa,
vierailijoita, laulutuokioita, lapsille
leikkinurkkaus. Puurotarjoilu 1 krt/kk.
Leivänjako klo 11.

Eläkeikäisten avoimet
ryhmät
Jakomäen kirkolla to klo 13.
Malmin kirkolla ke klo 13.
Pihlajamäen kirkolla ke klo 12.
Pihlajiston seurakuntakodilla parittomilla
viikoilla ti klo 13.
Puistolan kirkolla to klo 13.
Pukinmäen seurakuntakodilla to klo 13.
Tapulin seurakuntakodilla to klo 13.
Tapanilan kirkolla ke klo 12.
Siltamäen seurakuntakodilla to klo 13.
Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:
www.facebook.com/malminseurakunta

2.3.2013 ihana Taimi 1v.
täyttää ja aika isolta
neidiltä jo näyttää!!!
Onnea toivottaa: äiti, isi
ja Topi.

Syödäänkö kakkua 1.3.?
Paljon onnea Timille 7 v.
Toivottaa: Mummi ja vaari
sekä Tuula.

Aleksi Johannes
täytti 13 vuotta 15.2.
Myöhästyneet onnittelut
mummi ja ukki.

Lähitietoa
tarvitaan aina.
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Urheilu
Rau no Sär kijärvi

Miesten salibandyliiga

Mosahallissa perjantaina
pudotuspeli-huumaa!
Väärin ja oikein! Erä pelaa tulevana perjantaina Mosahallissa pudotuspelin
matkalla kevään mestaruustaistoon. Väärää on se, että kyseessä on
runkosarjan viimeinen ottelu tamperelaista Kooveeta vastaan. Oikeaa on se,
että ottelun voittaja kirjautuu runkosarjan kahdeksanneksi ja käy kevään
play off -kamppailuihin. Häviäjää odottaa loma ja kesä.
M i kko Hyvär i n e n

Iloisia ilmeitä palkintojenjaossa!

Puistolassa
potkukelkkaillaan
Puistola

Puistolan Koudan kentällä
pääsee sunnuntaina testaamaan taitojaan potkukelkkakisoissa, edellyttäen, että on
yli 16-vuotias.
Kilpailemaan pääsevät
myös sitä nuoremmat, mutta silloin laji vaihtuu luisteluksi. Luistelukisoista on luvassa
taas roppakaupalla mitaleita,
jos vain sää sallii kisojen järjestämisen.
Puistolan leijonien perinteisessä talviriehassa pääsee
myös pientä maksua vastaan
rekiajelulle ja poniratsastukseen, lounaaksi voi nauttia

hernekeittoa tai makkaraa ja
loput rahat käyttää ongintaan
ja arpajaisiin.
Tapahtuman kruunaa muodostelmaluistelunäytös, jossa
nähdään taidokasta luistelua
ja mahtavaa joukkuehenkeä.
TL

Talvirieha
Koudan
urheilupuistossa
sunnuntaina
3.3. klo 11–14.
Järj. LC Hki Puistola

Luistelukausi päättyy
Koillis-Helsinki

Liikuntaviraston ylläpitämien luonnonjääkenttien kausi
päättyi sunnuntaina. Enää ei
luistinratoja jäädytetä ja huolleta. Myös Pukinmäen tekojääkaukalon kausi on päättymässä pian, kauden viimeinen päivä on tänä perjantaina 1.3.
Luistelukunnossa viime viikonloppuna olivat vielä kaikki
muut alueemme luonnonjää-

Erän Jussi Kosola oli liekeissä ja ilmassa lauantain OLS-ottelussa.

E

rällä oli viikonloppuna kaksi tuiki
tärkeää kamppailua, joilla se olisi
varmistanut play off -paikkansa. Lauantaina näytti
hyvältä Erän silittäessä Mosahallissa sarjapaikastaan
taistelevan Oulun Luistinseuran 7–5. Sunnuntaina
sattui tyypillinen pallopelien yllätys. Suoraa liigasta
putoamistaan vastaan rimpuileva Ilves oli mosalaisia
motivoituneempi ja otti 8–4
yllätysvoiton. Kun toinen
tamperelainen, Koovee, samanaikaisesti riehui susirajalla voittaen Josban, niin
tämä tiesi Kooveen  nousemista Erän niskaan kahden
pinnan päähän.
Eipä lauantainen Erä–OLS

kamppailukaan mikään läpihuutojuttu ollut. Vieraat
johtivat ottelua kahden erän
jälkeen 4–5. Onneksi sininutut löysivät päätöserässä
kunnon hurmoksen. Erä vei
sen puhtaasti maalein 3–0.
Tärkeät rysät tekivät Jani
Helenius, Mikko Sipilä ja
Sami Lehtinen. Tappio kismitti tervakaupungin väkeä.
OLS-valmentaja tuskaili salibandyliigan sivuilla miten
heille tarjottiin jopa voittoa.
– Ensimmäisessä erässä
pelattiin vahvaa pallollista

peliä. Toisessa ehkä jäätiin
miettimään liikaa pelikirjakuvioita. Lopulta hoidettiin
viiimeinen erä tyylikkäästi,
kiteytti Erän päävalmentaja Teemu Kalinainen suojattiensa otteet verkkosivulla.
Ilves on salibandyssa koke-

nut saman kuin jääkiekossa,
sarjasijoitus on viimeinen.
Tämä oli kuitenkin kääntynyt täpläturkkien voimavaraksi. Ilves oli päättänyt
taistella. Alku tosin näytti
mosalaisittain hyvältä. Erä
vei avauserän 0–1, ja tuhlaili sen lisäksi nipun hyviä
maalipaikkoja.
Toisen erän jälkeen Ilves
livahtikin jo 3–2 johtoon.
Päätöserässä ”raibelaiset”
näyttivät kaapin paikan tehtaillen heti alussa kaksi täysosumaa. Erä oli sillassa kuin
painiväki Olympialaisten
kanssa. Mosalaisten otteet
mailasta tiukkenivat hermojen kera. Eräläislaukaukset
päätyivät muutaman kerran maaliputkiin, ei verkkoon. Kuvaavaa oli, että Ilves sai tehdä kaksi viimeistä
osumaansa tyhjään mosalaispömpeliin, kun Erä jahtasi tasoitusta ilman maalivahtia.
Tuomas Iiskola oli Erän
voimahahmo Tampereella.
Hän oli mukana jokaisessa

Tuomas Iiskolankaan vahva ote Tampereella ei
riittänyt Erälle Ilveksen kaatoon.

Erän maalissa, tehden kolme ja syöttäen neljännen.
– Tosipelit alkavat perjantaina, ja ensimmäinen kierros paras yhdestä -periaatteella, paketoi Kalinainen
Erän tilanteen nokkelasti.
Tosiaan, perjantaina 1.3.
klo 18.30 Mosahallissa alkavassa ottelussa Erä–Koovee on kovat panokset. Ottelun voittaja jatkaa kauttaan pudotuspeleissä, häviäjä miettii mitä hauskaa voi
tehdä rantapallon kanssa.
Erällä on 24 pistettä, Kooveella 22. Periaatteessa Erälle riittää tasapeli jatkopeleihin.
Heimo Laaksonen

”Tosipelit alkavat
perjantaina, ja
ensimmäinen
kierros paras
yhdestä
-periaatteella.”
Te e m u
Kali nai n e n

kentät, paitsi Viikin ja Tapaninvainiossa Ollilantien kenttä,
niitä ei tänä talvena jäädytetty ollenkaan.
Hiihtolatujen osalta tilanne
oli vielä viikonloppuna kaikkien kohdalla erinomainen, tällä
viikolla plussan puolelle nousevat päivälämpötilat ja öisin
latupintojen jäätyminen voivat
heikentää tilannetta.
Teija Loponen

Kaupunginosa: Puistola

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Jaana Ku piai n e n

Lähitietoa
Puistolaa lukuina
• Puistolan

• Puistolassa asuu

peruspiirissä,
johon lasketaan
Tilastokeskuksen
laskelmissa Puistola,
Heikinlaakso,
Tapulikaupunki ja
Tattarisuo, oli viime
vuoden lopulla yhteensä
18990 asukasta.

0–6 -vuotiaita lapsia
noin 560, 7–15-vuotiaita
reilut 800 ja yli
65-vuotiaita noin 830.
• Puistolan
peruspalveluihin

kuuluu päiväkoteja,
peruskoulu, kirjasto
ja terveysasema.

• Asukasmäärän

arvellaan kasvavan
19473 asukkaaseen
vuoteen 2015 mennessä.

Teija Loponen

Puistola-Seuran hallitus 2013
Puheenjohtajana jatkaa Ilkka Uotila ja sihteerinä Terttu
Capri, Anna Aaltio ja tuomari Markku Kipinä Vantaalla 2011.

Annan ja Aaronin koira
pesi kaikki muut

Kaisa Kaarti n e n

Puistolassa asuu kaksivuotias
bostoninterrieri Miniblack’s Incredible Carol,
kutsumanimeltään Capri, josta tuli Suomen
muotovalio Jyväskylän ulkomuototuomarien
koulutusnäyttelyssä toissa sunnuntaina.
– Pidän voittoa korkeassa
arvossa, sillä Caprin palkitsi
todellinen asiantuntija, iloitsee poikansa Aaronin, 9,
kanssa koiran omistava Anna Aaltio.
Ennen Jyväskylää Capri
oli voittanut jo kaksi sertiä.
Jotta voi saavuttaa Suomen
muotovalion tittelin, koiran
pitää kaksi vuotta täytettyään voittaa kolmas serti.
Näyttely oli kovatasoinen. Caprin arvosteli englantilaistuomari Ann Wildman, joka kasvattaa maailmankuuluja Wildax-kennelin bostoneita.

Näitä valioluokan bostoninterriereitä kasvatetaan
Tapanilassa.

– Luultavasti juuri tämän
tuomarin takia mukaan oli
ilmoittautunut reippaasti yli
30 bostonia, mikä on tuollaisissa kisoissa todella harvinaista, Anna kertoo.
Muiden mukana myös Anna halusi kuulla arvostetun
tuomarin mielipiteen koirastaan. Samoin hänen ystävänsä Emma Torniainen, jolla
oli mukanaan Caprin täysveli Noppa eli Miniblack’s
Magnificent Noel.
Myös Noppa pärjäsi kovassa seurassa ja nappasi
kolmanneksi parhaan uroksen tittelin samassa sarjassa, jossa Capri vei koko porukan voiton ollen rotunsa
paras.
Seuraavaksi Puistolasta
otetaan suunta ulkomaille, sillä tähtäimessä on kan-

Heinonen. I ja II varapuheenjohtajat ovat Juhani Piilonen ja
Seppo Laaksonen.
Hallituksen muita jäseniä ovat Kristina Ahlström, Leena
Iisalo, Kari Koponen, Heimo Laaksonen, Pentti Lahti, Matti Mannila, Torsti Paijola, Seppo Posti, Sinikka Vepsä ja Vesa Vähätalo sekä tiedotussihteeri Anna-Riitta Piilonen.

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA
Puistolantori 1, 00760 Helsinki
puh. 09-389 6304
www.puistolanfysioterapia.com

Capri edustaa rotunsa parhaimmistoa.

sainvälisen muotovalion arvo eli C.I.B. Titteli edellyttää
neljää kansainvälistä sertiä vähintään kolmesta eri
maasta ja kolmelta eri tuomarilta. Nuoresta iästään
huolimatta Caprilta puuttuu enää yksi serti.
– Aikaisemmista kisoista
ehkä mainitsemisen arvoisin
on bussimatka viime marraskuussa Valko-Venäjän
Minskiin. Lähdimme ystäväni kanssa matkaan mukanamme neljä Miniblack’sin

bostonia, joista kolme palasi Suomeen Valko-Venäjän
muotovalioina. Yksi näistä
uusista valioista oli Capri.
– Miniblack’sin bostonit
kahmivat himotuista neljästä kansainvälisestä CACIBsertistä vaatimattomat neljä, hymyilee Anna.
Valioluokan bostoninterrierit ovat kotoisin Tapanilasta, missä niitä kasvattavat Anneli Kariluoto ja Anne Vainio.

- Fysioterapia
- Voice massage
- Akupunktio
- Lymfaterapia

Tania Orismaa-Suvinen

Pirjo Pihlajamaa

SKY-kosmetologi
Puh. (09) 222 5123
Jou ko Kom u lai n e n

Lapin lintu
tuli visiitille etelään

Puistolantori 5,
00760 Helsinki

LÄHITIETO

Puistolalainen Jouko Komulainen
onnistui kuvaamaan, kuinka koskikara
sukelteli ruokaa pienen puron pohjasta ja näytti sitä sieltä löytyvänkin. Paikkana oli luonnonpuro Longinoja Ruotumestarin puistossa.
Komulainen kertoo, kuinka välillä lintu istuu kivellä ja peilautuu veteen. Välillä se on kaulaansa myöten vedessä,
oleillen näin pitkiä aikoja. Lopuksi koskikara lekotteli myös joenreunan lumessa.
TL

• Suomessa koskikara on harvalukuinen
pesijä, jonka levinneisyys keskittyy ItäLappiin ja Kuusamoon.
• Maan eteläosissa
koskikara pesii
satunnaisemmin.
• Talvisin Suomessa
talvehtii tuhansia
koskikaroja, mutta
niistä valtaosa on
Norjassa ja Ruotsissa
pesiviä lintuja.

Avoinna:
ma-pe 10-17
Muina aikoina sop. mukaan

Salon Faina
Seija Mokki
Puistolanttori 1, 00760 Helsinki
09 - 389 1756

Paljon kotihoito
tuotteiden tarjouksia
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Menot

Lukijoilta
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.

Ruusuja lumenpoistajille
Peräti kaksi kertaa tänä talvena olen kohdannut sellaisen ilon, että kun jalkakäytävältämme Tapanilassa on poistettu lumet, sen
seurauksena ei ole ollut

valtavaa kynnystä portillamme.
On todella hienoa, että
isojen lumierien poisto onnistuu aiheuttamatta meille vanhuksille suurta huol-

ta ja vaivaa ajoportin eteen
työntyvällä lumella. En tiedä, kuinka tuo lumenpoisto noin onnistuu, vaan onpa onnistunut peräti kaksi
kertaa.

Siitä haluan kiittää Staraa tai kuka sitten katujamme hoitaakaan.
65+ Tapanila

Ala-Tikkurilassa eletään lumen saartamina
Ala-Tikkurilassa Iltaruskontien lumiauraus tukkii
asukkaiden menon omalle
pihalle ja estää jalankulkijoita liikkumasta kadulla
talviaikaan.
Sama tilanne on ollut koko tämän lumisen ajan.
MH

Lumikinos Iltaruskontiellä on tänä
talvena tukkinut jalankulkureitin.

Yhteistyö jatkuu
Koillisen alueen Lions
Clubien monivuotinen
yhteistyö jatkuu edelleen. Maaliskuun ensimmäisenä sunnuntaina 3.3. sekä Pukinmäessä
LC Hki Pohjoisen, että
Puistolassa LC Hki Puistolan järjestämissä Talvitapahtumissa esiintyy jälleen
muodostelmaluistelujoukkueet.
Järjestöt ovat saaneet
entiseen tapaan liikkeelle kaksi minori-ikäluokan
Suomen parhaimpiin kuuluvaa joukkuetta, ETK:n
Rainbows Espoosta ja

HL:n Sunlights Helsingistä. Kumpikin joukkue on
ollut mitalisijoilla kaikissa kauden kilpailuisssaan.
Pukinmäessä esitykset ovat
arviolta kello 10.30–11.30
välillä ja Puistolassa Koudan kentällä kello 11.3012.30 välillä.
Minoreissa luisetelevien
joukkueiden jäsenet ovat
olleet jäällä jo monta kautta ja useille heistä on vielä
vuosia harrastusuraa edessä. Minorisarjassa luistelevat ovat pääasiassa 3–6
-luokkalaisia. Seuraavat
kilpailusarjojen ikäluokat

ovat noviisit ja juniorit sekä huipennuksena seniorisarja. Useilla pääkaupunkiseudun seuroilla on kilpailujoukkueiden lisäksi myös
harrastelijoukkueita kaikissa ikäluokissa – myös aikuisissa. Yleensa harrastus
alkaa luistelukousta, joita
järjestetään jokaisessa alueen jäähallissa.
Suomi on ollut jo vuosia maailman kärkimaita
muodostelmaluistelussa.
Siitä osoituksena on se, että
maamme sai järjestettäväkseen kautta aikojen ensimmäiset juniorien maailma-

mertaruuskilpailut, jotka
pidetään Helsingissä talvitapahtumia seuraavan viikon loppupuolella.
Seniorisarjoissa suomalaisilla on mitaleita kaikista
maailmanmestaruuskilpailuista. Tänä vuonna maailmanmestaruudesta seniorien kesken kamppaillaan
huhtikuussa USA:ssa, Bostonissa. Sinne matkaa Suomesta kaksi joukkuetta.
Aarne Vesamäki
LC Hki Puistola

Vastine

Suutarilan siirtolapuutarhalle tulossa riittävästi
pysäköintipaikkoja
Seppo Lösönen kirjoitti
13. helmikuuta, että kaupunkisuunnitteluviraston
järjestämässä asukastilaisuudessa vastustettiin yksimielisesti Suutarilaan
suunniteltua siirtolapuutarhaa. On totta, että suunnitelma herätti paljon mielipiteitä ja vastustusta,
mutta se ei ollut mielestäni yksimielisesti hanketta
vastustavaa. Joitakin suunnitelman osa-alueita kuten esimerkiksi liikenteen
ja pysäköinnin aiheuttama
mahdollinen haitta tuotiin
esiin, mutta se ei mielestäni tarkoita koko hankkeen

vastustamista. Myös positiivisia, hanketta puoltavia mielipiteitä, on esitetty. Yleisötilaisuudessa negatiivisesti hankkeeseen
suhtautunut Kiertoviljelijät
ry on muuttanut mielensä
ja pitää suunnitelmavaihtoehto 1:n mukaista ratkaisua nyt hyvänä.
Kirjoituksessa oli maininta, että siirtolapuutarhalaisille on vajaa 30 parkkipaikkaa. Tämä ei pidä
paikkansa. Koillis-Helsingin lähitiedossa esitellyssä
suunnitelmavaihtoehdossa on 55 pysäköintipaikkaa siirtolapuutarha-alu-

een sisällä ja 24 pysäköintipaikkaa viljelypalstojen
yhteydessä. Siirtolapuutarha-alueen ja sen yhteydessä
olevan yhteisrakennuksen,
jonne on mahdollisesti tulossa kahvila, huoltoliikenne ohjataan siirtolapuutarha-alueen kautta.
Siirtolapuutarha-alue vie
Suutarilan rantametsän
koillisreunasta alueen jonka koko on noin 50 metriä x 150 metriä eli 0,75
hehtaaria. Metsää jää noin
2,5 hehtaaria. Koko tämän
menetetyn metsäosuuden,
mikä on vanhaa kuusikkoa, uusiminen tulisi joka

tapauksessa ajankohtaiseksi lähivuosina. Päiväkotien ja lähikoulujen lapsien
voivat tulevaisuudessakin
tutustua metsäluontoon,
vaikka siirtolapuutarhaalue toteutuisi. Metsään ei
olla raivaamassa kevyen
liikenteen väyliä, vaan metsäluontoon kuuluvat polut
ovat luontaisia ja ne säästävät metsän pohjakasvillisuutta.  
Mervi Nicklén
maisema-arkkitehti
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

MALMI
Rintamaveteraanien
toimintaa
Malmin Rintamaveteraanien
ja naisjaoston turinat ma 4.3.
kello 14. Syystien vanhustenkeskus, Takaniitynkuja
3. Vieraana Jouko Pyhältö,
hanuri. Yhteislaulua.
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.
Koillis-Helsingin Seniorit
Jäsenet Syystien palvelukeskuksessa 5.3. klo 13 alkaen
yhdessäoloa, kahvia, arpoja
ja klo 14 varsinainen kokous,
jossa Mikko-Olavi Seppälä
kertoo stadin slangista.
Lopuksi tietoja kerhoista,
matkoista, teatterikäynneistä,
retkistä ym senioritoiminnasta.
Kuntojumppaa
Pe klo 18–19 Hietakummun
ala-asteella, Hietakummuntie
1. Oma alusta mukaan.
Kertamaksu 7 e. Lisät:
www.pukinmaenkisa.fi
tai p. 050 5814118. Järj.
Pukinmäen Kisa ry
Rentoutumista
Opastettuja rentouttavia
keskittymisharjoituksia
tuolilla istuen, Hoitohuone
Oivakumpu, Kotinummentie
4, työhuone 2J ti 5.3.–28.5.
klo 18.30–20. Koe rauhoittumisen hyvää tekevä vaikutus.
Vapaaehtoinen oviraha.
Päivätanssit
Malmin Työväentalolla
Takaniitynkuja 9 to kello
12–15. Liput 8 e, sis.
narikan. Elävää musiikkia.
Järj. Malmin eläkeläiset.
Malmin Työväen Näyttämö
Näytelmän Avointen ovien
päivä esitykset Malmin
Työväentalolla, Takaniitynkuja
9, to 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 14/7 e
(sis. käsiohjelman ja narikan.
Lippuja ovelta tai varaten
hilkka.kinnunen@pp1.inet.fi tai
040 7382 843 klo 16 jälkeen.
Syystien palvelukeskus
Liikuntaa ja erilaisia harrastusryhmiä joka päivä, bridge-kerho ti klo 9.30. Takaniitynkuja 3.
Tartu hiireen
Maksutonta atk-opastusta
senioreille ja työttömille
Syystien palvelukeskuksessa
ti, ke ja to klo 10.30–13.15.
Varaa aika infosta p. 09 310
58413, tai käymällä paikan
päällä. Takaniitynkuja 3.
Kirjailijavierailu, Tuuve Aro
Kirjailijavierasta Malmin
kirjastossa ke 27.2. klo 18

haastattelee ja tilaisuuden
juontaa FM Päivi Hytönen.
Aiheena ”Kuinka sana kääntyy
kuvaksi? Entä kuinka elokuvasta tulee sanaa?”. Vapaa
pääsy. Järj. Malmin kirjasto
ja Koillinen työväenopisto.
Tuottaja tavattavissa
Malmitalon kulttuurituottajat
siirtävät työpisteensä aulaan
ja haluavat kuulla sinun
mielipiteesi talon kulttuuriohjelmasta to 28.2. klo 13–18.
Toukkatorstai
Elokuvia perheen pienimmille
Malmitalossa, to 28.2. klo
10 Kössi Kenguru avaruudessa. Vapaa pääsy.
Pienten pianistien konsertti
Malmitalossa ma 4.3. klo 18.
Vapaa pääsy. Järj. PohjoisHelsingin musiikkiopisto.
Teatteriryhmä Vautsi:
Alkuaineita
Malmitalo. Kenraaliharjoitus
ti 5.3. klo 14, liput 5 e,
ensi-ilta ke 6.3. klo 19, liput
15/10 e. Teatteriryhmä
Vautsin neljäs teos kertoo
erilaisuudesta ja sen kohtaamisesta. Järj. Autismisäätiö.
Yhteislaulut
Suositun yhteislauluillan
isäntinä Malmitalolla
ti 5.3. klo 17.30 ovat
Jukka Okkonen ja Pauli
Kainulainen. Vapaa pääsy
Kino Kaiku
Malmitalolla Jacques Tati to
7.3. klo 18. Vapaa pääsy.
Gracias
w/ The Glob e Live Band
Malmitalossa to 7.3.
klo 19. Liput 7/5 e.

PUISTOLA

Helismaan kunniaksi
Puistolan peruskoululla
järjestetään su 3.3. klo 15
Rillumarei -konsertti Reino
Helismaan syntymän 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
Solisteina Marita Taavitsainen
ja Jukka Hallikainen. Liput
10/5 e ovelta. Järj. Koulun
5a vanhempainyhd.
Talvirieha
Puistolan leijonien perhetapahtuma Puistolassa Koudan
koulun urheilupuistossa su
3.3. klo 11–14. Ohjelmassa
lasten luistelukilpailut 4, 6, 8,
10 -sarjoin tytöille ja pojille,
rekiajelua, poniratsastusta,
muodostelmaluistelua,
potkukelkkakilpailu yli 16-v.,
ongintaa, hernekeittoa,
grillimakkaraa ym.
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.
Rubberduck LTD
Tiukkaa modernia rockabilly
biittiä luvassa ravintola New
Parkstadissa (Puistolantori 6).
Pe 1.3. klo 22. Vapaa pääsy.
Perhesirkuskurssi
MLL Puistola ja Pukinmäen
Taidetalo järjestävät
Perhesirkus-kurssin ke

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Palveluja tarjotaan

Soita ilmainen mittaus
Sälekaihtimet
Rullaverhot

Kongosta 4-vuotiaana Pukinmäkeen kotiutunut
räppäri Gracias on uuden suomalaisen
hiphopsukupolven suunnannäyttäjä.
Malmitalon keikalla Graciaksen biisejä
rytmittää The Globe Live Band. Gracias w/ The
Globe Live Band to 7.3. klo 19.

SILTAMÄKI

Korttelitupa
Siltamäen korttelitupa
kokoontuu aina ti ja pe klo
11–14 Siltamäen srk-kodilla
ostoskeskuksessa.

TAPANILA

Poikani venäläinen vaimo
Tapanilan Työväen Näyttämö
esittää Aimo Vuorisen
näytelmää Poikani venäläinen
vaimo Tapanilan työväentalolla
to 28.2. ja 7.3. klo 19, sekä la
2.3. ja su 3.3. klo 15. Liput 7

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

TAPULIKAUPUNKI

Tapulin eläkeläiset
Eläkeläiskerho kokoontuu
Tapulikaupungin nuorisotalolla, Ajurinaukio 5, 2 krs
ma 4.3. klo 10-12. Tällä
kertaa pelataan bingoa.

Laadukas ja edullinen!
Olemme täyden palvelun mattopesula.

Matot Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat
Olemme
täyden palvelun mattopesula.
2
7,20/m
sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.
Matot Meilläkoneet
on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat
alk.
2
TILAA
7,20/m
koneet sekä varsin kilpailukykyiset
hinnat.UUTTA!

alk.

MUISTA!

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.
Koop Arponen
Yhteisvastuukonsertissa su
3.3. klo 18 Viikin kirkossa,
Agronominkatu 5, esiintyy
Koop Arponen ja Flute
of Shame. Konserttiin
vapaa pääsy. Kolehti
Yhteisvastuukeräykselle
vanhusten auttamiseen.
Koko perheen talvirieha
Su 3.3. klo 10–14 päiväkoti Sotkankodon pihalla
Gardenian takana olevalla
pellolla (Koetilantie 1.) Omat
sukset Muumihiihtokoulua varten. Muumipeikko vierailee klo
11, 12 ja 13. Buffetissa mm.
kasvissosekeittoa, makkaraa
ja tikkupullaa. Järj: Luonnossa
kotonaan Pk Sotkankodon vanhempainyhd. ja henkilökunta.

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@lahitieto@fi

MUISTA!

Lakanapyykki
mankeloituna
5,00E/kg

Lakanapyykki

EDULLINEN
NOUTO
PALVELU!
TILAA

EDULLINEN

Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset
UUTTA!
pesut

Meiltä myös

vaatteiden
Antaksentie
4, Retail Park, puh.NOUTO
(09) 873 3610, ma-pe 9–20,
la 9–14
mankeloituna
kemialliset
PALVELU!
5,00E/kg
www.vantaanmattopesu.fi
pesut

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610, ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.fi

PUHDASTA TULEE!

PUKINMÄKI

Venyttely ja rentoutus
Maaliskuussa pe klo
18.30-19.30 Pukinmäkitalon
peilisalissa, Kenttäkuja 12.
Neljä kertaa (1.3, 8.3, 15.3.
ja 22.3.) yhteensä 30 e.
Ilm. ja lisät: kirsi.mattsson@
elisanet.fi tai p. 040 593
2165 tai www.pukinmaenkisa.
fi. Järj. Pukinmäen Kisa ry.
Marttojen käsityökerho
Pukinmäen kirjastossa 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. Lastenhoitoapu
järjestyy kokoontumisen
ajaksi. Käsityökerho 6.3.,
ja 27.3. klo 17. Kirjaston
osoite Kenttäkuja 12.

ja 13 e. Narikka 1 e. Väliaika.
Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30
Tapanilan Työväentalolla,
Sompiontie 4. Muusta toiminnasta saa lisätietoa kerhosta.
Uteliaitten poppoon
tapahtuma
Tapanilan Työväentalolla
Sompiontie 4, 13.3. klo 12.
Aiheena kisällilaulun vuosikymmenet Työväenkulttuurin
kadonnut aarre. Alustaja Martti
Pöysälä. Mukana Mosan kisällit
Tauno Mäkeläinen ja Ilpo Rossi.

TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

PUHDASTA
TULEE!
PUHDASTA TULEE!

27.2.–15.5. klo 17.50–18.35
Puistolan kirkon liikuntasalissa.
Lisät: puistola.mll.fi
tai p. 044 5754369
MLL Puistola
Tanssitan Vauvaa -kurssi pe
15.3.–26.4. klo 10.45–12.30
Tapulikaupungin nuorisotalolla. Lisät: puistola.mll.
fi tai p. 044 5754369
Puistolan Eläkkeensaajat
Jäsentapaaminen 28.2.
Aloitetaan tuolijumpalla klo 13.
Klo 14 Timo Purhonen ja Virpi
Kutila kertovat testamentin
laatimiseen liittyvistä asioista.
Teatteriretki Kotkaan
Puistolan Eläkkeensaajat
lähtevät 13.4. Kotkaan,
jossa tutustutaan ortodoksikirkkoon, syödään lounas
ravintola Kairossa ja nähdään
Piaf- musiikkinäytelmä, paluumatkalla poiketaan Pyhtään
Patruunantaloon iltapäiväkahville. Matkan hinta 85 e, sis.
matkan, ruuat, esityksen ja
opastukset. Lisätietoja Laila
Kivelä puh.050-4053763.
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Pystylamellit
Markiisit

Hammaslääkärit

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

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

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

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

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

ergadesign.fi

Yksityistunteja

Yksityistunteja
Tapaninvainiossa
Englantia, italiaa,
espanjaa, ranskaa...
rita.ahonen@sci.fi

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Juha Ruotoistenmäki
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

puh. 3507050
Vuokralle

Viikko Åressa!

Vuokraa lomaosake
Ruotsin Åresta 23.-30.3.
Hiihtohissille n. 200 m.
49 m2, yhd. oh-keittiö, 2 mh
ja sauna. Tulo la klo 15, lähtö
la klo 11. Vuokra 300 €
Ota yht. leo.maja@fonet.ﬁ

Suuhygienistipalvelut

Koillis-Helsingin Lähitieto
kuuluu sinulle.

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

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

Ilmoitusvaraukset

puh. 050 595 3233
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Kulttuuri
I lkka Uoti la

Rillumarei-konsertti
Puistolan peruskoululla su 3.3. kello 15. Liput ovelta 10/5 e.
Järj. Puistolan peruskoulun 5 a vanhempainyhd.
Väliajalla kahvit.

Puistola

Marita Taavitsainen
ja koululaiset
viihdyttävät Rillumareikonsertissa
Puistolan peruskoululla järjestetään 100 vuotta sitten
syntyneen Reino Helismaan kunniaksi konsertti, jossa
pääesiintyjinä ovat tangokuninkaalliset Marita Taavitsainen ja Jukka Hallikainen.
Helismaan musiikkia esittää sunnuntain konsertissa 7-miehinen Puhekupla-orkesteri Jussi Saksan ohella.
Helsingin Pop & Jazz konservatorion apulaisrehtori Jussi Saksa asuu itsekin Puistolassa, samoin monet muut orkesterin muusikoista. Esiintyminen Rillumarei-konsertissa on heiltä eräänlainen kunnianosoitus Repelle.
– Konsertissa kuullaan musiikkia Helismaan uran alkuvaiheen menestyskappaleista elokuva- ja näytelmämusiikkiin, sekä iskelmäaarteisiin, lupaa Jussi Saksa.
Ammattimuusikoiden Jussi Saksan, Mikko Pettisen, Mikko Mustosen, Harri Saksan, Ari Siikasaaren,
Seppo Suhosen ja Hannu Rantasen ohella lavalla nähdään 5A-luokan kuoro ja bändi tuomassa oman energisen osansa konserttiin.
Teija Loponen

Eloisa ja iloinen
esiintyjä Marita
Taavitsainen sopii
mainiosti Repe
Helismaan kunniaksi järjestetyn
Rillumarei-konsertin esiintyjäksi.

Helismaan (takana keskellä) kokoaman Tiistai-kuoron esiintyjät olivat puistolalaisia. Kuvassa he laulavat Gunnar
Uotilan (oik) ateljeessä vuonna 1954.

Reino Helismaa

Puistolan suuri
sanoittaja
Puistolassa pitkään asunut ja toiminut Reino Helismaa muistetaan
noin viidestätuhannesta sanoituksesta, joista 1 500 levytettiin. Hän teki myös
muun muassa radiokuunnelmia, elokuvakäsikirjoituksia, kuten Pekka ja Pätkä
-elokuvat sekä näytelmiä. Tänä vuonna Puistolassa juhlitaan monin tavoin
100 vuotta sitten syntynyttä Helismaata.
Reino Helismaa eli Reino

Vihtori Helenius syntyi Ullanlinnassa kahdeksanhenkisen perheen pojista nuorimmaisena. Isä Vihtori oli
puuseppä, joka ammuttiin
Suomen sisällissodan aikaan kadulla. Perhe lähti
pakoon ensi Laukaaseen ja
sitten Lahteen, jossa Reino
kävi koulunsa. Armeijan
hän suoritti lentokonekor-

Muistikuviani
Helismaasta

jaajana Viipurissa ja niihin
aikoihin hän kiinnostui
huumoripitoisista kupleteista, sekä osti haitarin.
Varsinaiselta ammatiltaan
Helismaa oli konelatoja. Lisätuloja hän hankki kirjoittamalla Lukemista kaikille ja Seikkailujen maailma
-lehtiin nimimerkeillä Rudi Halla, Masa Palo ja Eemil Harsa. Lisäksi hän alkoi

Viihdetaiteilija Reino Helismaa (1913–1965) oli kes-

keinen henkilö Wanhassa Puistolassa. Hän esiintyi usein
paikallisissa juhlissa kitaroineen.
Monesti hän osui samaan bussiin, kun tulin kotiin
keskustasta käydessäni Ressu-koulua. Kävellessään ja
istuessaan siellä bussissa Repe Helismaa piti päätään
koholla ja katseli puiden latvoja. Se oli hänen tavaramerkkinsä.
Joku lehti kirjoitti, että variskin laulaa kauniimmin
kuin Helismaa Rovaniemen markkinoilla -elokuvassa. Noihin aikoihin isäni teki muotokuvaa Helismaasta. Sitä varten hän oli kerännyt kuvia ja lehtijuttuja Helismaasta. Kun Repe tuli käymään ja katsomaan veistosta, hän näki lehden, jossa hänen lauluaan verrattiin
variksen rääkymiseen. Repe lohkaisi aiheesta tapansa mukaan sarkastisen repliikin. Laulaminen olikin Helismaalle sivuhomma. Sanoittajana ja käsikirjoittajana
hän oli varsinainen virtuoosi.
Olenpa kuitenkin kuullut Repen laulavan useita kertoja Puistolan VPK:n lavalla juhannusjuhlissa ja jopa
kaksissa häissä.
Timo Uotila

LÄHITIETO
Reino Helismaa
12.7.1913–21.1.1965.
• Sanoittaja, säveltäjä, kuplettilaulaja, viihdetaiteilija,
elokuvanäyttelijä ja käsikirjoittaja.
• Helismaan käyttämiä taiteilijanimiä olivat Orvokki Itä,
Rainer Kisko, Rauni Kouta, Aarne Lohimies, Jukka
Roine, Väinö Karras, Repe Reino.
• Tunnetuimpia Helismaan sanoittamia kappaleita ovat
Sinun silmiesi tähden, Hopeinen kuu, Päivänsäde
ja menninkäinen, Kulkuri ja joutsen, Reissumies ja
kissa, sekä Meksikon pikajuna.
• Helismaan nimikkotie Puistolassa vihittiin
käyttöön1986.
• Helismaan muistomerkki paljastettiin 1987 Puistolan
torilla. Reliefin on toteuttanut kuvanveistäjä Gunnar
Uotila.

esiintyä erilaisissa tilaisuuksissa kitaransa kanssa.
Talvisodan jälkeen Repe
muutti vaimonsa ja lastensa
kanssa Puistolaan. Jatkosodassa Helismaa joutui etulinjaan, mutta siirrettiin pian viihdytysjoukkoihin.
Sodan jälkeen Helismaa
tuli tunnetuksi esittämällä J. Alfred Tannerin kupletteja. Ensimmäinen levytys tapahtui vuonna 1947
Tapio Rautavaaran kanssa. Häneen Helismaa tutustui Puistolan työväentalolla,
jonne Rautavaara oli kutsuttu esiintymään.
Puistolassa Helismaa oli

aktiivinen asukas, joka järjesti muun muassa Puistolan
Marttojen rakennushankkeen tukemiseksi erilaisia tilaisuuksia, joissa esiintyi taiteilijaystäviensä kanssa.
Hän oli ahkerasti mukana
myös monissa rakennustalkoissa.
– Puistolassa Helismaa oli
lähes kaikille tuttu henkilö. Kylän lapsille hänellä oli
tapana keksiä erilaisia mielikuvituksellisia kilpailuja,

Hän oli
ahkerasti mukana
myös monissa
rakennustalkoissa.

kertoo Ilkka Uotila Puistolan Alueoppaassa.
Sotien jälkeen Helismaa
esiintyi erityisesti Tapio
Rautavaaran ja Esa Pakarisen kanssa. Rautavaara levytti monet Helismaan sanoittamista kappaleista. Helismaan sanoituksia ovat
vuosien varrella levyttäneet
myös Olavi Virta, Esa Pakarinen, Henry Theel ja Eemeli. Helismaa oli 1950-luvun
alusta lähtien paljon yhteistyössä säveltäjä Toivo Kärjen kanssa ja miesten yhteistyö jatkui Helismaan kuolemaan saakka.
Reino Helismaa teki elämänsä aikana kahdeksan
näytelmää, kymmenen revyytä, 104 radiohupailua,
32 elokuvakäsikirjoitusta ja
noin 5 000 laulutekstiä.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

Kokouksia

Mitä ohjelmaa
kaipaat?
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27.2.2013

Hyvinvointi

Siltamäki-Suutarila-Seura ry:n

sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS

Nyt on jokaisella tilaisuus sanoa
painava sanansa siitä, mitä haluaisi
nähdä ja kuulla Malmitalossa.

keskiviikkona 13.3.2013 klo 18.00 ja ASUKASILTA klo 18.30
Siltamäen Palvelukoti, Peltokyläntie 4 C, 00740 Helsinki

Malmitalon kulttuurituottajat siirtävät työpöytänsä yhdeksi päiväksi aulaan, jotta asukkaiden oli helppo tulla kertomaan heille mielipiteensä talon kulttuuriohjelmasta. Tuottajat kuulevat mielellään, mikä paikallisen kulttuuritalon tarjonnassa on hyvää, mitä voisi olla lisää, tai mitä ei kenties
kaipaa ollenkaan.
Torstaina on myös erinomainen tilaisuus kertoa, minkä
yhtyeen tai muun esiintyjän haluaisi Malmitalon lavalla nähdä ja tarvitaanko enemmän lasten- tai nuorten tapahtumia.
Tuottajilta voi myös käydä kyselemässä, miten voisi itse
järjestää Malmitalossa näyttelyn tai konsertin.
Teija Loponen

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät kevätkokousasiat, mm. tilinpäätös ja toimintakertomus. Tervetuloa
mukaan toimimaan alueemme asukkaiden parhaaksi.
Kahvitarjoilu.

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

Kauneudenhoitopalvelut
Kevättä ilmassa!
PUISTOLAN URHEILIJOIDEN
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
to. 28.2.2011, klo 19.00
Seuran toimistolla

Ihon
puhdistus

55€
Katso hoidon
tarkempi kuvaus
www.kauniina.fi

Tilitoimistoja

www.datamediatilit.fi
Puh.
09-3508 320

tarjoaa taloushallinnon
palveluita yrityksille,
yhteisöille
ja taloyhtiöille.
Puh. 389 4613
Mail ac@aclaurens.ﬁ
www.aclaurens.ﬁ
Eskolantie 12–14, 00720 Hki

Tapanilassa
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Hellitä Hetkeksi

050 326 2495
Vanha Tapanilantie 88
www.kauniina.fi

Lady Moonlight
Rakennekynnet
Ripsien pidennykset
Kauneudenhoito
Susanne Ollonqvist

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

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

HIERONTAA

Lämpimästi tervetuloa

SKY-Cidesco kosmetologi
Heljä Siitonen

Malmitalon tuottajat kuulevat mielellään keitä
salien lavoille halutaan esiintymään.

• Lahjakortit

OSALLISTU – TOIMI – VAIKUTA

Tuottajat tavattavissa
Malmitalon aulassa torstaina 28.2. klo 13–18.
Pi rjo Mai lam m i

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

Tmi Eeva Rajamäki
koulutettu hieroja

Päivöläntie 20, 00730 Helsinki

Ajanvaraukset
040-8462864
www.hellitahetkeksi.fi

Jalkahoitola

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

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

Kampaamot ja parturit

Olitko Signe Julkusen
oppilas?

Optikot

Malmin Kansalaiskoulun liikelinjalla vuonna 1963 valmistuneita tyttöjä etsitään juhlistamaan koulun päättymisen
50-vuotisjuhlaa.
Opettaja Signe Julkunen veti Anianpellontien kansalaiskoulussa liikelinjaa vuosina 1961–1963 7C ja 8C -luokkien
tytöille. Osa näistä sen ajan neitosista haluaa nyt järjestää
yhteisen luokkakokouksen sen kunniaksi, että koulun loppumisesta tulee kuluneeksi pyöreät 50 vuotta. Näiden kahden luokan 31 oppilaasta on tavoitettu nyt 14, joten 17 pitäisi vielä löytyä.
– Jos sinä olet yksi heistä, ota ihmeessä yhteyttä. Luokkakokous on tarkoitus järjestää Malmilla 18.5. noin kello 13–17.
Paikka riippuu vähän siitä, paljonko väkeä saadaan kasaan,
kertoo Marja Huttunen, tyttönimeltään Haavisto.
Yhteystietonsa voi Marja Huttuselle välittää Lähitiedon toimituksen kautta osoitteella teija.loponen@lahisanomat.fi
TL

Luetaan yhdessä -verkosto
esittäytyy
Luetaan yhdessä -verkosto tukee maahan muuttaneiden
naisten kotoutumista. Suomalaisnaisten verkosto tarjoaa
vapaaehtoistyönä lukutaidon ja suomen kielen opetusta
maahanmuuttajanaisille eri puolilla Suomea.
Luetaan yhdessä -verkoston koordinaattori Henna-Maija Syrjälä kertoo hankkeesta Malmin kirjastossa torstaina
28.2. klo 13–14.
Tapahtuma on osa kirjastojen Tervetuloa Suomea?! -viikon ohjelmaa.				     TL

Parturi-Kampaamo

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

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

OGELISSA
Sirkku Laine

www.zois.ﬁ sivuiltamme voit
varata uuden aikasi!

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Terveisin Sanna, Elina, Outi, Tanja, Nelli,
Alex ja Joni

Ark. 10-18,
la 9-14

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

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

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

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
Tervetuloa vanhat ja
uudet asiakkaat

Permispaketti
sis. leikkaus
+ sävy
alk.

29€

alk.

85€
Hiusten
leikkaus

www.kampaamo-loser.ﬁ

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

Tuorein
Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehti
löytyy lehtitelineestä
Malmintorin
kauppakeskuksen
toisesta
kerroksesta
kahvila
Plaza Moccan
vierestä.

Puistolan Pizzapalvelu
uO
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y

P. 09-389 3636

Tuttu ja
turvallinen!

www.pizzapalvelu.net

®

ENEMMÄN KUIN HUONEKALU

Lauantaina 2.3
kakkukahvit
klo 10-17

T
I
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25LaVU
10-17 ja Su 12 - 16
Synttäreiden kunniaksi la - su

- 25 %

(ei koske ale tuotteita)
kaikki LAULUMAA tuotteet
Lisäksi huimia lisätarjouksia LAADUKKAAT LAULUMAA
TUOTEPERHEET:
sekä poistotarjouksia
Emilia:

Kenno pöytä
160x80 + 6 tuolia, valkoinen/hopea
(OVH 549 €)(rajoitettu erä)

MITTAA TILA JA TILAA SOHVA:
LAADUKKAAT KOTIMAISET
LAULUMAA MODUULISOHVAT
MM: OLOKOODI XL (UUTUUS)

99 €
IDA:

–25 %

LAADUKKAAT KOTIMAISET
LAULUMAA KALUSTOT, MM:
VIKTORIA

Kenno pöytä
120x80 + 4 tuolia, pähkinä/hopea
(OVH 399 €)(rajoitettu erä)

59 €

LAADUKKAAT KOTIMAISET
UNIKOODI SÄNGYT
-säätösängyt,
jenkkisängyt,
runkopatjat,
patjat,
sijauspatjat

Viktoria:

Julia:

–25 %
Greta:

BASIC

KATSO LISÄÄ TUOTTEITA, WWW.LAULUMAA.FI
Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
Puh. 09 8233585
ark 10-20, la 10-17, su 12-16

(Ikean vieressä)

