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rakennusoikeus
120
m² 8,
+ Flamingo
varasto
MArkku
Tasetie 8, Flamingo 2. krs. ja autosuojatiloja 25 m². Tontilla
ViljAnder
purettava talousrakennus.
Myyntipäällikkö
01510 Vantaa
Hp. 135 000 €. Terhotie 13
YKV, LKV
PUISTOLA
OK-TONTTI
050 524 4854
Omakotitalon tasainen rakennuspaikka 424 m², rak. oikeus 112 m².
Erillistalo on myyty. Jäljellä on
Hp. 132 000 €. Hannukselantie 5
2 paritaloa 95,5 m² 4 h, k, s.
tArjA
TAPANINVAINIO

UUDISTUOTANTOA

Myyntihinnat alk. 244 125 € ja
lainaosuudet alk. 214 875 €.
Arvioitu valmistumisaika 9/2013.
Immolantie 54
ITÄ-PAKILA

RT

Valoisa, avara rivitalokoti pienessä yhtiössä. 1-tasossa 4 h, k,
takkah, saunaos 115 m² + autotallipaikka ja kylmä varasto 16 m².
Hp. 385 000 €. Lukkarimäentie 8

MALMI
LIIKEHUONEISTO
Erinomaisella paikalla toimistohuoneisto Malmin kauppakeskuksen vieressä 140 m². Hyvät liikenneyhteydet ja pysäköintitilat.
Hp. 153.000 €. Kauppakaarre1

OK-TONTTI
PALOHEINÄ
Kaksi 540 m² tasaista rakennuspaikkaa. Molemmissa rak.oikeus
n.162 m², enint. 2 as enint 2 krs.
Hp.170 000€/osa.Saramäentie 27

SUUTARILA
OK-TONTTI
Puistoon rajoittuva kadunvarsitontti
720m², rak.oikeutta 180m².
Hp.185 000 €. Vaskipellonkuja 14

Kevätmyynti käynnissä parhaillaan.
Kysy meiltä kevään kampanjahinta välityspalkkiolle!
Kiinteistömaailma Malmi

HAArAnen

Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

MALMI
TEOLLISUUSKIINTEISTÖ

Annis
MAttilA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

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

Teräsrakenteinen teollisuusrakennus 495 m². Rv -68. Vuokratontti 2034 m². Rakennusoikeus
1526 m², käyttämättä 1031 m².
Hp. 250.000 €. Ormuspellontie 1

MArjA-liisA
Vänskä

Timo K .Nieminen
040 088 5662

MALMI
TEOLLISUUSKIINTEISTÖ
Kivirakenteinen teollisuusrakennus 745 m². Rv -89. Vuokratontti
1527 m², vuokrasopimus voimassa
vuoteen 2041. Vuokra n. 10.000 € /
vuosi. Hp. 720.000 €.

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

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

Veikko
Huuskonen
050 597 5110

Krista Suvinen
040 487 5040

Tero Laurila
0400 600 359

Sini Orpana
0400 491 830

Kristiina Diomin
046 812 5691

Julia Neuvonen
040 689 4500

Markus Vuorinen
046 812 5697

Kimmo Tammisto
040 838 8755

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

Kehykset: Lyle&Scott

Kehykset: Lafont
Kehykset: Lyle&Scott

Erittäin liberaali toimittaja

Maaliskuun tuomisia

Maaliskuu on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Kaivattu kevät antaa vielä odottaa itseään, vaikka auringon lämpö onkin saanut jo
etelän puoleisilta pihoilta ja katoilta lumet sulamaan sekä paljasta maata näkyviin. Yöpakkaset ovat kuitenkin olleet yhä todella kirpakoita ja kun päivälläkin ollaan pakkasella, jatkuvat hiihtokelit mainioina yhä edelleen.
Eivätkä lapset näytä vielä kyllästyneen pulkErittäin liberaali kailuunkaan,
toimittaja
sillä ainakin Kurranummen
kumpareella riittää laskemisen riemusta nauttivia.
Kevään tuloa enteilee yhä lisääntyvä tapahtumien
kirjo.
Talviunesta noustaan esiin. Ensin
Laadukkaat silmälasit tekevät
sinusta
SINUT.
käynnistyivät leijonien talvitempaukset, sitten
yhdistysten vuosikokoukset ja pian alkavat
pääsiäiseen liittyvät myyjäistapahtumat. Lehden menopalstaa katsoessa huomaa, että lähes
joka kaupunginosassa riittää tapahtumia, joisLITE BÄTTRE.
ta moniin voi osallistua maksutta.

TUOMAS
TUOMAS
ENBUSKETUOMAS ENBUSKE
Vähemmistövaltuutettu, presidenttiehdokas

Tuomaksen suosikit:

EVA BIAUDET

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

KAUPUNKI: MALLI SYNSAM, Mallikatu XX, puh. XXX XXX XXXX

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.
LITE BÄTTRE.

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

MALMINTORIN
KIRPPIS

Osallistuminen voi olla myös vaikuttamista.
Tapaninvainiossa järjestetään pian asukasilta
kaupungin demokratiapilotti-hankkeesta, johon Tapaninvainio pääsi mukaan. Näitä pilottikaupunginosia on yhteensä yhdeksän. Tapaninvainiossa tarkoituksena on antaa asukkaiden yrittää käytännössä vaikuttaa oman
asuinalueensa asioihin. Tavoitteena on luoda
Tapaninvainiolle kestävä kehitysstrategia kan-

PARKKIHALLISSA
su 31.3. ja ma 1.4. klo 8-14
p.0400 - 689 263
Malmin kauppatie 18
www.malmintorinkirppis.fi

Kirppiskansaa
kahvittaa Plaza Mocca!

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

salaisosallistumisen keinoin. Asukkaat pääsevät kertomaan, millaisessa Tapaninvainiossa
he haluaisivat asua. Prosessilla pyritään synnyttämään konkreettisia hankkeita ja ehdotuksia lähipalveluiden parantamiseksi alueella.
Samalla opetellaan kompromissien tekoa ja tavoitteiden priorisointia. On mielenkiintoista
seurata, kuinka tuo käytännössä tulee toimimaan ja onnistumaan. Toiveena on, että kaupunki osallistuu hankkeeseen rakentavalla yhteistyöllä, ei vain kuuntelemalla, vaan myös
kuulemalla asukkaiden ajatuksia ja toiveita,
sekä toteuttamalla joitain niistä.
Viherpeukalot pääsevät jo nyt toteuttamaan itseään ikkunalautaistutuksilla. Jos intoutuu viljelemään yli yli oman tarpeen, voi kiikuttaa sisäkukkaset, perennat, mausteyrtit ja siemenistä
kasvatetut kesäkukkien alut Mosa herää –tapahtuman taimitorille 5.5. Vastineeksi voi ottaa jonkun itseltään puuttuvan pistokkaan.
Teija Loponen

Kevään tuloa enteilee yhä lisääntyvä
tapahtumien kirjo.

VARASTON
LOPPUUNMYYNTI
Hatut,
myssyt,
huivit ja
neuleet

-40%

Puuvillainen
trikoopaita

10,-

Palveleva
Naisten vaateliike

MALMITAR

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

La 16.3.
alkaen klo 21.00

Two for the road

Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
Puh. 0400 481 222 www-ruoka-aika.fi
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Koillis-Helsingin Lähitieto
Ilmoituksiin liittyvissä asioissa voit ottaa
yhteyttä myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@hotmail.com

Jakelualue: postinumerot Helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, Malmi, Pihlajamäki, Pihlajisto, Puistola, Pukinmäki, Siltamäki, Suutarila, Tapanila, Tapaninvainio, Tapulikaupunki,
Viikki. Päätoimittaja: Teija Loponen, puh. 050 590 6675, teija.loponen@lahitieto.fi. Toimittaja: Pirjo Pihlajamaa, puh. 045 348 9373, pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi. IlmoitusMyynti: Jussi
Haapasaari, puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi. Taitto: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin. Kustantaja: Koillis-Helsingin Lähitieto Oy. Paino: Sanomapaino, Vantaa 2013.
Jakelu: Helsingin Jakelu-Expert Oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.fi tai ma–pe klo 9–16 puh. 09 5615 6999. Ilmoitus keskiviikon jakamattomasta Lähitiedosta mieluiten heti torstaina.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Pihlajisto

Poliisileijonan tuoreet jäljet
johtivat Pihlajistontielle
Pi rjo Pi h lajamaa

Helsingin poliisi on hankkinut joukkoihinsa
vahvistusta viidakosta. Tulokas esiteltiin
ensi kertaa kansalaisille Pihlajistossa.
Pihlajiston ala-asteen koululla on villi mei-

ninki ja koko koulu täynnä poliiseja perjantaina.
– Onko ollut rauhallista täällä Pihlajistossa?
– Joo, vastaavat koululaiset vanhempi
konstaapeli Lasse Pousin kysymykseen ja
kohta on rauha tiessään.
Poliisisoittokunta Nallekopla marssittaa
musiikillaan juhlasaliin karvaisen kissapedon, joka on pukeutunut poliisin virkapukuun. Konstaapeli Pousi esittelee tulokkaan
sanoen, että tässä on Leijonapoliisi.
Sen lajitoveri on liikkunut Itä-Uudenmaan
poliisilaitoksella Vantaalla jo joitakin vuosia.
– Vantaan leijonalle on jo kertynyt ikää ja

harmaita viiksikarvoja,. Nyt se on saanut
kaverikseen Helsinkiin vetreän ja kiiltäväturkkisen Poliisileijonan, kertoo Helsingin
poliisin tiedottaja Pilvi Isotalus.
PR-tehtäviin palkattu uusi poliisi vaikuttaa aika liikkuvaiselta mutta ujolta kaverilta. Turkin alla on ripaus jekkumieltä, sillä
yht'äkkiä kissapeto läiskii koulupoikia hännällään ja karkaa kohta keittiöön.
Leijonapoliisi talutetaan takaisin hommiin ja kohta se esittelee kiltisti suojatiemerkkiä seremoniamestari Pousin jatkaessa liikennevalistusta orkesterin avittamana
laulun muodossa, johon koko koulu yhtyy.
Siksi aina valpas mieli, se on turva verraton.
Pirjo Pihlajamaa

Pi rjo Pi h lajamaa

Poliisileijonan voi pyytää esiintymään päiväkoteihin, kouluihin ja eri tapahtumiin.

Helsingin Leijonapoliisin ensimmäiset silminnäkijät Pihlajistossa.

Liiketalousopistossa opiskeltiin akrobatiaa. Sivu 6

Malmin uimahallille
uusi remonttiaika
Malmi
Malmin 30-vuotiaan uima-

hallin peruskorjauksen piti
alkaa viime kesänä, mutta
toisin kävi. Hallin omistava
Urheiluhallit Oy keskeytti
tarjouskilpailun, koska kustannusarviot karkasivat yli
budjetin.
Rakennustyöt on suunniteltu uudelleen ja osa korjaustöistä päätetty tehdä
omin voimin. Hanke kilpailutettiin uudestaan viime
syksynä.
Uusi kustannusarvio ilman veroja on 2 500 000
euroa. Se ylittää edelleen alkuperäisen suunnitelman
700 000 eurolla, mistä johtuen yhtiö hakee Helsingin
kaupungilta 400 000 euron lisälainaa jo myönnetyn

600 000 euron päälle. Loppu maksetaan pankkilainalla ja omalla 300 000 euron
rahoituksella.
Peruskorjaus on tarkoitus aloittaa kuluvan vuoden
heinäkuussa ja saada valmiiksi kesäkuussa 2014.
Remontissa on tarkoitus
kunnostaa huonokuntoiset
allasrakenteet, allashallin
lattiatasot ja teräsbetonipilarit. Samalla tehdään allasmuutoksia, uusitaan vedenkäsittelyjärjestelmä ja allastilan ulkolasiseinät.
Edellisen kerran hallia
perusparannettiin vuonna
2000, jolloin kunnostettiin
pukuhuone- ja saunatilat sekä rakennettiin kylmävesiallas.
Pirjo Pihlajamaa

30 sekuntia Seitsemän miljoonaa sorateihin
riittää!
Malmi

Urheiluhallit Oy:n uima-

halleissa alkaa tänään suihkutilojen vedensäästökampanja. Sen tarkoituksena on
kiinnittää uimahallissa kävijöiden huomiota suihkussa
vietettyyn aikaan.
On tärkeää, että uimahalleissa peseydytään ennen uimaan menoa, jotta uimavesi pysyy puhtaampana ja siten vettä
säästyy. Lotrata ei kuitenkaan tarvitse – 30 sekuntia
riittää peseytymiseen!
Kampanjan aikana Malmin uimahallin suihkutiloissa mitataan vedenkulutusta.
Vedenkulutuksen mittauksesta kerrotaan suihkutilaan
laitettavin kyltein.
Kampanja päättyy Maailman vesipäivänä 22.3.     TL

Koillis-Helsingissä on yhä 200 soratietä,
joiden yhteispituus on noin 35 kilometriä.
Rahaa tarvittaisiin noin 45 miljoonaa, jotta
soratiet saataisiin kuntoon.
Kaupunginvaltuutettu Kauko Koskinen
Tapaninvainiosta esittää talousarvioaloitteessaan, että kaupungin tulisi ottaa tavoitteeksi kaikkien sorateiden kunnostaminen
ja asvaltoiminen vuoteen 2021 mennessä,
jolloin nykyisen Koillis-Helsingin liittämi-

sestä Helsinkiin tulee kuluneeksi 75 vuotta.
Koskinen huomauttaa, että kaupungin viivyttely teiden rakentamisessa on täysin kohtuutonta alueen asukkaita kohtaan.
Koskinen ja muut talousarvioaloitteen allekirjoittaneet esittävät, että vuoden 2014
talousarvioon varataan vähintään 7 miljoonaa euroa tähän hankkeeseen.

Ympäristökeskus on tehnyt Suutarilan

ilmanvaihtojärjestelmissä puutteita, jotka
saattavat aiheuttaa epäpuhtauksien siirtymisen rakenteista sisäilmaan.
Opetuslautakunta toteaa, että sisäilmaselvitys on syytä tehdä myös koulun osalta sekä suorittaa tutkimustulosten edellyttämät
korjaustoimenpiteet. Tilakeskus on aloittanut tutkimukset ongelmien selvittämiseksi. Aiheesta teki valtuustoaloitteen tapanilalaisvaltuutettu Antti Vuorela, sd.

Suutarilan ala-asteen
sisäilmaa tutkitaan

ala-asteen koulun tiloissa ympäristöterveydenhuollon mukaisen tarkastuksen vuonna
2009 ja silloin ei todettu sellaisia puutteita,
joiden voisi katsoa aiheuttavan terveyshaittaa.
Kaupungin henkilöstökeskuksen työsuojelutarkastaja teki työsuojelutarkastuksen
tammikuulla 2012 ja esitti ilmanvaihdon
riittävyyden tarkastamista koulun tiloissa.
Samassa rakennuksessa sijaitsevan hammashuollon tiloissa  todettiin rakenteissa ja

Teija Loponen

Teija Loponen
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Uutiset
Siltamäki

Viikki

Remonttikysymykset
täyttivät lähiön
Siltamäen kerrostaloja väistämättä odottavat
peruskorjaukset kiinnostivat asukkaita niin, että tuolit
olivat loppua kesken Suutarilan palvelukeskuksen
juhlasalista helmikuun lopulla. Illan iso kysymys oli,
mitä koko lysti osakkeenomistajalle maksaa.
Pi rjo Pi h lajamaa

Asukasillassa kuultiin, että jos alustava aikataulu pitää, alkaisi korjaus kahden vuoden päästä.

Kohtuus kirkossa
puhututti
Aalto-yliopiston
professori Sixten
Korkman pohti Viikin
kirkolla aihetta
Onko kohtuutalous
mahdollista?

Helsingin hiippakunnan
ympäristöpäivässä aiheina
olivat Talous ja kohtuus.
Perjantaina tilaisuudessa
puhunut Korkan totesi, että
Suomessa on yksi maailman
parhaita hyvinvointivaltion
järjestelmiä, jossa muun
muassa lakisääteinen kansaneläkejärjestelmä takaa
osaltaan jonkinlaisen tasaarvon ihmisille. Markkinatalouden hän hyväksyy,
vaikka se eriarvoistaakin ihmisiä tulotasoltaan. Toinen
vaihtoehto, entisten Neuvostoliiton, Itä-Saksan tai
Pohjois-Korean malli ei valtaosaa suomalaisista innostaisi.
Kunnallista päivähoitoa
Korkman kehui lähes taivaisiin ja kertoi päivähoitoajan
olleen elämänsä onnellisimpia vuosia. Evankelisluterilaisessa kirkossa professori Korkman on paluumuuttaja.

Pi rjo Pi h lajamaa

Peruskorjaukset ja niiden

suunnittelutyö on määrä
tehdä osakkaita kuunnellen.
Siltamäki-Suutarila-Seuran
puheenjohtaja Pertti Svenssonin johtamassa ensimmäisessä asukasillassa kaikilla
oli mahdollisuus nostaa
esiin mieltä kaihertavia kysymyksiä.
Ajan hammas on kalunnut 39– 45-vuotiaiden kerrostalojen julkisivuja. Betoniseinissä näkyy pakkasrapautumista, vesi- ja korroosiovaurioita. Lähiöprojekti
selvitteli talojen kuntoa vuosina 2006–2008. Tuolloin
myös Tampereen yliopisto
teki taloista tutkimusprojektin, jossa selviteltiin betonirappauksen mahdollista
korjaustapaa.
Seuraavaksi talojen kunto on tarkoitus tutkia uudelleen, sillä yliopistotutkimuksessa eivät olleet mukana kaikki 53 taloa ja vuodet
ovat edelleen rapauttaneet
rakennuksia.
Asiantuntijoina olivat Siltamäen Huolto Oy:n puheenjohtaja Jorma Pailokari, toimitusjohtaja Markku Nummelin, Helsingin
kaupungin hissiasiantuntija
Erkki Holappa ja Suomen
Kiinteistöliiton yhteysjohtaja Timo Tossavainen.
Asiantuntijoiden yksimielinen vastaus hintatiedusteluihin oli, että ei voi tietää.
– Hintakylki edellä on vaikea mennä. Voi sanoa keskihintoja, mutta hinta riippuu
tekotavasta. Ensin pitää tietää, mihin korjaustyyppiin
tai -ratkaisuun mennään,
totesi itsekin Siltamäessä

Päivän aikana keskustellaan myös kirkosta ja kohtuullisesta elämäntyylistä sekä kohtuullisuudesta ympäristönhoidossa. Viikin

seurakuntapastori Outi
Lantto peräsi kirkolle rohkeutta ottaa oikeus ja kohtuus mittapuiksi myös kirkon päätöksentekoon, sekä
kehittää mittareita toiminnan tehokkuuden arviointiin.
– Kirkko on sitonut liikaa resurssejaan kiinteistöihin ja erilaisiin virkohin, toiminta on liian jäykkää. Juuri nyt olisi tärkeää irrottaa
resursseja etsivään nuorisotyöhön, Lantto totesi.
Konkreettisimpia esimerkkejä ympäristöpäivään
toi hautaustoimen päällikkö Risto Lehto, joka kertoi
asiakaspalautteista. Joidenkin mielestä hautausmaita
hoidetaan liiankin hyvin ja
pidetään istutukset ja ympäristö erinomaisessa kunnossa, toisten mielestä taas
esimerkiksi hautausmaiden
talviauraukseen ei kiinnitetä
tarvittavaa huomiota.
– Mitkä kasvien hoitotoimenpiteet ovat riittäviä,
mitkä taas ylilyöntejä, pohdiskeli Lehto.
Ympäristöpäivässä oli
mukana vajaat viisikymmentä seurakuntien ja seurakuntayhtymän työntekijää suntioista pappeihin ja
nuorisotyöntekijöistä hiippakunnan muihin viranhaltijoihin.
Teija Loponen

Poliisi varoittaa
puolalaisista
kaupustelijoista
Poliisi on saanut tänä vuon-

na useita ilmoituksia puolalaisista kaupustelijoista.
Kaupustelijoilla on yleensä mukanaan huonolla suomen kielellä kirjoitettu paperi, jossa lukee, että kaupustelija on opiskelija tai

Asiantuntijat vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

asuva Timo Tossavainen.
Hän lohdutti, että Siltamäessä on hyvä tilanne,
koska rakennuksissa ei ole
omituisia muotoja, vaan
työstettävänä on selkeää seinää.
Toinen suuri kysymys olivat hissit. Hissiasiantuntija
löi faktaa pöytään ja kertoi
hissin nostavan talon arvoa
2-10 prosenttia.
– Ennen kustannukset
jaettiin talossa tasan kaikkien kanssa. Nyt on tullut
muutos ja alin kerros maksaa vähiten ja ylin eniten,
koska se hyötyy eniten, Holappa kertoi.
Hissien rakentaminen jakoi mielipiteitä, vaikka his-

seihin saa runsaasti julkista
tukea.
– Ei kai hissejä kannata
tehdä kaksikerroksisiin taloihin? Kuntosalia ja lenkkipolkua suosittelisin kaikille,
äimisteli pari kolme kerroksisiin taloihin tuotua hissiajatusta vanhempi mies.
– On osakkaiden päätös,
tehdäänkö vai ei. Per porrashuone hissi maksaa noin
100 000 –120 000, totesi
Holappa.
Korjausten lähtökohtana
on, ettei asukkaiden tarvitse
muuttaa kodistaan pois.
– Koko Siltamäkeä ei huputeta, vaan edetään talosta toiseen.
Pirjo Pihlajamaa

LÄHITIETO
Alustava, ei lukkoon
lyöty aikataulu.
v. 2013 kuntotutkimus
ja hankesuunnittelu.
v. 2014 toteuttamissuunnitelmat.
v. 2015 korjaus alkaa.

Tammi-helmikuun vaihteessa kierteli Malmin ja
Tapaninvainion rajalla eri
päivinä ainakin kaksi eri
mieshenkilöä, jotka molemmat väittivät paperilapulla olevansa kuuroja ja
tarvitsevansa rahaa kuulolaitteeseen. Kuvassa
miehistä pitempi.

kuuro ja asukasta pyydetään ostamaan tuotteita
opiskelun tai muun vastaavan rahoittamiseksi.
Kaupustelijat ovat muuttuneet entistä röyhkeämmiksi. Joissain tapauksissa
kaupustelijat ovat yrittäneet
tunkea jalkaa ulko-oven väliin ja päästä väkisin sisälle asuntoon. Useassa tapauksessa sisään päässyt kaupustelija on anastanut eteisen pöydältä muun muassa
matkapuhelimia, lompakoita ja muuta arvotavaraa.
Poliisi varoittaa asukkaita kaupustelijoista, jotka
ovat yleensä niin sanottuja tiedustelijoita, jotka etsivät sopivia murtokohteita
myöhempää asuntoon murtautumista varten. Poliisi
toivoo, että kaupustelijoista ilmoitetaan välittömästi poliisille tuntomerkit sekä käytössä olleen ajoneuvon merkki, väri ja rekisteritunnus.
Myös asuinalueiden oudot valokuvaajat kiinnostavat poliisia. Ilmoitukset
tulee akuuteissa tilanteissa
tehdä hätänumeroon 112.
Pirjo Pihlajamaa
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Meluntorjuntaluonnos koko
kansan ruodittavaksi
MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitel
masta 2013 – 2018 on valmistunut luonnos, jota saavat
kommentoida kaikki ihmiset kevään ajan.
Luonnos löytyy verkko-osoitteesta

LÄHITIETO
Meluisat valta-, kanta- ja maantiet
Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan
1. Vt 3 Hakuninmaa Helsinki
2. Vt 1 Veikkola Kirkkonummi
3. Vt 3 Kaivoksela Vantaa
4. Kt 51 Friisinniitty Espoo
5. Mt 101 Vartiokylä Helsinki
6. Vt 3 Pohjois-Haaga Helsinki
7. Mt 120 Hämeenkylä Vantaa
8. Vt 4 Metsola–Jokivarsi Vantaa
9. Mt 1456 Kinnari–Peltola Järvenpää
10. Kt 51 Nöykkiö Espoo
11. Mt 101 Pihlajamäki Helsinki
12. Vt 4 Viikki Helsinki
13. Vt 1 Tuomarila–Sepänkylä Espoo
14 .Vt 24 Soltti Lahti
15. Vt 3 Vantaanlaakso Vantaa
16. Vt 4 Päiväkumpu Vantaa
17. Mt 101 Sepänmäki Helsinki
18. Kt 50 Kuninkaala–Kuusikko Vantaa
19. Kt 45 Tammisto–Siltamäki Vantaa
20. Vt 4 Hakunila Vantaa

www.liikennevirasto.fi/meluntorjunta.
Siinä listataan maamme kiireellisimmiksi katsotut meluntorjuntakohteet
maanteiden ja rautateiden varsilla.
Koko maasta listalle on nostettu 58
kohdetta.
Maantiekohteita on kaikkiaan 45.
Niistä iso osa, kaikkiaan 25, sijaitsee
Uudenmaan alueella. Top 20 joukkoon mahtuu neljä koillishelsinkiläistä asuinaluetta. Pikaisesti melunsuojausta kaipaavat asuinalueet ovat
Pihlajamäki ja Malmin Sepänmäki
Kehä I:n kohdalla, Viikki Lahdenväylän luona sekä Tuusulanväylän
ulottuvilla oleva Siltamäki yhdessä

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 1229560

Vantaan Tammiston kanssa.
Ei ole sanottua, että melunsuojaus
toteutuu listan mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä, sillä loppupeleissä toteuttaminen on kiinni rahoituksesta.
Syy, ettei meluntorjunta etene paperilta käytännön toimiin, johtuu
myös valtion kitsaasta suhtautumisesta melusuojien rahoittamiseen.
Siitä kertoo jo se, että torjuntasuunnitelmaan valituissa kohteissa vilahtelee samoja nimiä kuin viisi vuotta
sitten tehdyssä meluntorjuntasuunnitelmassa.
Pirjo Pihlajamaa

Malmi

Taksi sai auton peräänsä
Kaksi henkilöautoa kolaroi Mal-

minkaarella varhain aamulla neljän
aikaan sunnuntaina. Poliisin alustavassa puhutuksessa on toinen mies
kertonut, että hän ajoi taksia Malminkaarta Pukinmäen suuntaan.
Taksin kuljettaja oli pysäyttänyt au-

tonsa Malminkaarella ajokaistan oikeaan reunaan, jonka jälkeen takana
tullut auto oli törmännyt hänen autonsa perään. Perään ajanutta epäillään rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
PP

13-17 Ali Niemelä & Tiimi Ala-Malmin torilla
15.00 Jippii Lähetä minut -konsertti /
Jippii kuoro ja orkesteri, yllätyssäkki
La 16.3 19.00 Nuortenilta & kahvila
Su 17.3 11.00 Lähetysjumalanpalvelus, Saara ja Juan Melo.
Lähetyskahvit, jonka tuotto käytetään
EVÄÄT ELÄMÄÄN keräyksen hyväksi.
Su 17.3 14.30 Latinokokous, Saara ja Juan Melo
Ma 18.3 19.00 Israel-ilta,
Raili Tanskasen terveiset Berliinistä
Ti 19.3
18.30 Sanan ääressä -ilta.
Vetäjinä T. Vesalainen/ R. Tanskanen
Ke 20.3 19:00 Pääsiäisvaellus,
Tilaisuuden päätteeksi Kari KK Korhosen puhe
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9 -14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9
La 16.3
La 16.3

iloisten ilmeiden tyky- ja virepäivät Pohjois-Helsingissä
Jousiammunta,
kiipeily, keilaus…

Kymmeniä rentoja ja
rivakoita vaihtoehtoja

Ei pelkkää liikuntaa!
UUTUUS: PinMeUp

Pyydä heti tarjous
GSM 044 3080 022

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

DOMUS ASENNUSNÄYTÖS
lauantaina 16.3. klo 10 - 14

Lankanumerosta 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

VIETÄMME
MYYMÄLÄSSÄMME
ASENNUSPÄIVÄÄ.

TERVETULOA!
ESILLÄ
UPEA KEITTIÖMALLISTOMME
TUTUSTU
TILAISUUTEEN
TARKEMMIN
NETTISIVUILLAMME
DOMUS.FI
HUOMISEN MITTAINEN

Domus Center Tammisto
Valimotie 18, VANTAA
P. 020 7100 273, www.domus.fi
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Uutiset

Akrobatian aakkosissa
riitti haastetta
Malmi

Sirkusohjaaja
Antti Leinonen
(oik.) neuvoo,
kuinka toisiaan
käsistä kiinni pitävät opiskelijat
eivät kaadu, vaikka opettaja Katriina Klén lähtee
alta pois.

Oppilaan ja
opettajan
täydellinen
tasapaino!

Sirkuskoulu
Magentan
ohjaajat olivat
opettajina
kaupallisen alan
opiskelijoille
Helmi Liiketalous
opistossa viime
viikon tiistaina.

Yllättäin perinteisen liikuntapäivän spesiaalitunti
ei kaikkia kiinnosta.
– Jo tämä vuosi on ollut
yhtä sirkusta. Nyt ei jaksa,
perustelee yksi opiskelijaneito.
Jumppasalin laidalta satelee tekosyitä jättää leikkimiset muiden harteille. Suonta
vetää. Polveen sattuu.
Kaveripaine on vahva. Sir-

kustemput koetaan lapsellisena peruskoulupohjaisten
juttuna.
Noin kolmekymmentä jää
vain seuraamaan, kun saman verran ennakkoluulottomia koulun oppilaita ja
opettajia hölkkää lihaksia
lämpimäksi.
Yksi sirkusohjaajista alkaa opettaa tasapainoa vaativia venyttelyliikkeitä. Seis-

tään yhdellä jalalla. Selkä
suorana. Katse eteen kohti
liikkumatonta kiintopistettä. Rennosti toisesta jalasta
kiinni pitäen.
– Päätätte, että pysytte
pystyssä, ohjaaja antaa toimivan vinkin.
Porukka jakaantuu kolmeen ryhmään. Ryhmä yksi opettelee jonglöörausta,
kaksi tekemään ihmispy-

ramideja ja kolme hyppäämään.
Hypyt kuuluvat akrobatian perusteisiin. Ja tietenkin
kuperkeikat!
– Kuperkeikka lähtee aina
kyykystä, katse jalkojen välistä, niska maahan, ajatus
jalkoihin.
Sirkuskoulun Antti Leinonen valitsee pyramidiryhmän siroimman opiskelijan, pyytää hänet nelinkontin maahan ja seisoo kohta
opiskelijan selässä.
– Ei saa seistä keskellä selkää, vaan joko hartioiden
tai lantion kohdalla. Keskellä ei ole tukea, hän neuvoo

ja kohta kaikki pääsevät testaamaan hommaa käytännössä.
- Oli hauskaa, mutta vaikeaa. Pelotti, että kaveri tippuu, tuumii hetken päästä
Neea Petman, 18, tyttökaverien nyökytellessä.
Isa Jeskanen, 16, alkaa
jonglöörata aivan kuin olisi heitellyt palloja ennenkin.
– Yläasteella oli sirkusopetusta, hän paljastaa.
Tyttöjä huvittaa salin reunalle jääneet opiskelijat.
– Nössöt, he virnistävät
katsomoon, josta valutaan
jo kohti ruokasalia.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsinki

Tenkulalla alkoi 21. vuosi valtuustossa
Tarja Tenkula (sd) on edustanut Koillis-Helsinkiä jo 20
vuotta Helsingin kaupunginvaltuustossa. Hän ei ole
ventti, vaikka kuudennen
4-vuotiskauden alkupuolisko sisältää 2-vuotissopimuksella myös kaupunginhallituksen jäsenyyden.
2015 on edessä eduskuntavaalit, ja Tarjan tukiryhmä
on valmis myös uuteen yritykseen kohti Arkadian mäkeä. -Tietoisesti en ole koskaan halunnut ottaa liikaa
tehtäviä. Kaupunginhallituspaikkaa tarjottiin jo aiemmin, mutta olin vasta nyt
valmis samalla kh-ryhmämme vetäjäksi, kun lapset
ovat jo isoja ja hoitavat itse
asiansa. Entisenä seurakuntanuorena pääsin kaksi
vuotta sitten Malmin srkneuvostoon ja yhteiseen
kirkkovaltuustoon, sillä lasten rippikoulujen myötä
kirkko tuli taas lähemmäksi
perhettämme.

Tanja Tenkula, sd

Politiikkaan Tarja innostui

jo nuorena Pohjanmaan tyttönä Seinäjoella. Hän ehti
siellä olla ehdolla Mauno
Koiviston valitsijamieheksi
ja kahdesti eduskuntaan.
Ura demarina ja järjestöaktiivina jatkui Helsinkiin
muutettua. Vuodesta 1993

hän on istunut valtuustossa,
ja samalla pätevöitynyt
vaihtamalla lautakuntaa
4-vuotiskausittain sekä ylikunnallisissa elimissä. Tarja
on vielä Uudenmaan maakuntaliiton hallituksessa
huhtikuun loppun asti, jolloin kausi loppuu. Kaupungin hallituspaikka vaihtuu
2015-16 ylikunnalliseen
HSY:n hallituksen Mirka
Vainikan kanssa. Kun Tenkula tuli pääkaupungin politiikkaan, Helsinki ja koko
Suomi syöksyi lamaan. Se
johti säästöjen tielle, joka
heijastui 10 vuoden viiveellä
nuorisoon. Syntyi suuri pahoinvoivien nuorten joukko, jotka ja joiden perheet
eivät kyenneet saamaan
kiinni arjesta ja omasta elämästä. Siksi Tarja puhuu
mielellään ennaltaehkäisyn
tärkeydestä hyvinvoinnin ja
terveydenhuollon alalla. Ennaltaehkäisystä leikattiin
90-luvun laman aikana eni-

ten, eikä 2000-luvulla ole
palattu vieläkään resurssien
jaossa sille tasolle. Helsingillä oli varaa 70-luvulla pitää
jokaisella koululla oma terveydenhoitaja, joka oli osa
kouluyhteisöä. Tänäkin päivänä nuoret tarvitsisivat kipeästi luotettavaa aikuista
murrosiässään oman elämänsä tueksi. Tällä hetkellä
ammattiura jatkuu osastonhoitajana Malmin sairaalassa akuuttivuodeosastolla,
jossa tutuksi ovat tulleet
myös vanhusten ongelmat.
Lähimmäksi valtuustotyössä Tenkula on tuntenut
tietysti sosiaali- ja terveysasiat, ja viime vuonna hän
oli valmistelemassa SoTeuudistusta kaupunginhallituksen alaisessa SoTe-jaostossa. -Siksi tuntui järkyttävältä, kun julkisuuteen tuli
puheet neljästä suurterveysasemasta. Terveysasemaverkkoa selvitetään parasta

aikaa, ja syksyllä selvitys annetaan SoTe-lautakunnalle.
Siksi julkinen keskustelu
asiasta on aivan liian aikaista ja tuntuu asukkaiden ja
työntekijöiden pelottelulta.
Tarjan mielestä kokemus on
osoittanut, että pienet terveysasemat ovat tehokkaampia ja vaikuttavampia, koska niissäkin potilas-lääkärisuhde perustuu tuttuuteen.
Pienet terveysasemat ovat
myös kustannusvertailuissa
edullisempia kuin keskisuuret asemat. Todella suuret
terveysasemat pärjäävät
myös kustannusvertailussa,
mutta myös välilliset kustannukset tulisi huomioida
kuten asukkaan matkustaminen terveysasemalle. Joillekin ikäihmisille matkustaminen julkisilla kulkuneuvoilla saattaa nousta
esteeksi.
Toinen ikuisuuspuheenaihe

Koillis-Helsingissä on ollut

20 vuoden ajan Malmin lentokenttä. Uudenmaanmaakuntaliiton jäsenenä Tenkula tietää, ettei korvaavaa
kenttää ole löytynyt. Hänen
mielestään lentokentän siirto on mahdollinen, kun
paikka löytyy. Uutta paikkaa on haettu mm. itäiseltä
Uudeltamaalta suunnitellun
uuden nopean Pietarin radan lähettyvillä. -Malmin
kentässä ottaisin mallia Berliinin Tempelhofin entisestä
kentästä. Siellä historialliset
lentoasemarakennukset
ovat vuokrattavissa erilaisiin tarkoituksiin. Alue on
vihreä keidas, jossa on säilytetty kiitoratojen pätkiä
skeittaajille ja rullaluistelijoille, ja oma osuutensa on
myös asunnoille, Tarja maalailee.
Timo Huotinen
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HINNAT VOIMASSA TO–SU 14.–17.3.2013, ELLEI TOISIN MAINITA. Keittiön tarjoukset ei voimassa su 17.3.
Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi, www.facebook.com/KCMTammisto
Tammiston keittiö: Tuore

cittari
HK naudan
takuumurea

12

ruodoton, evätön, rasvaton

kg

15

90
kg

95

kg

Tammiston keittiö:

Ruotsi

varastoitu pakasteena,
Uusi-Seelanti

LAMPAAN
JAUHELIHA

NIERIÄ

1395

1595

kg

kg

Tammiston keittiö:
Hienointa pihvilihaa
rotukarjan tuore

BROILERI

ENTRECOTEPIHVI

paistopussissa, Suomi

IRTOMAKEISET

CHEDDARTASKU

kalvottomasta
ulkofileestä, Suomi

95
kg

6

Suomi

29

95

95

5

99
kg

kg

Kalaneuvos ruodoton

JAFFAT 1,5 l
1,06 /l

199

1395

Kolumbia/Costa Rica

pl
sis. pantin 0,40

CURRYKANA JA
punainen CURRYPOSSU

Costa Rica

0

0

99

79

kg

kg

19

95
kg

Tammiston keittiö:
Valmis

Atria kuoreton

-28 %

NAKKI 900 g
2,21 /kg

1

3

rs

Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,49 /rs (10,98-14,64 /kg)

13

kg

NAUDANLIHAWOKKI

2495

kg

KAURAPELLAVA
540 g 6,83 /kg

GRILLIKYLKI

Tammiston keittiö:
Valmis Thai

1795
Tammiston leipomo:
Leipurimestarin

99

pkt
raj. 3 pkt/tal.

Hinta ilman K-Plussa-korttia
2,79 /pkt (3,10 /kg)

kg

Leipomo
keskellä
myymälää!

369

Tammiston leipomo:
Rukiinen

MAALAISLEIPÄ
320 g 9,34 /kg

Leipomo
keskellä
myymälää!

299

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

LEIKKEET
375-500 g
7,98-10,64 /kg

99

Valimotie

-27 %

Tammiston keittiö:
Grillistä kuumana
perinteinen

95

PALAPAISTI JA
UNKARINPATA

Atria
viljaporsaan ohuet

-27-33 %

Hinta ilman K-Plussa-korttia
2,59-2,79 /pl (1,46-1,59 /l) sis. pantin 0,40

Tammiston keittiö:
Valmis Thai vihreä

MAKEA
ANANAS

kg

Hartwall

SAVU- JA KYLMÄSAVUKIRJOLOHIFILEE n. 600-800 g

kg

BANAANI

kg

Tammiston keittiö:
Kokonainen

Tammiston keittiö:
Täytetty uunivalmis

Tammiston keittiö:
Tuore porsaan

19

15

23

90

KIRJOLOHIFILEE

90

HIILISIIKA

Viro

Tammiston keittiö:
Ahvenanmaan tuore

SISÄ- JA
PAAHTOPAISTI

Tammiston keittiö:

KUHAFILEE

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.

Auttaminen ei ole iästä kiinni
Pi rjo Pi h lajamaa

Ylämalmilainen Maj-Lis Vähä‑Ruona
täyttää 85 vuotta. Puhetta ja lähimmäi
senrakkautta pulppuava rouva on
antanut kaiken liikenevän vapaa-aikansa
kanssaihmisten auttamiseen.

1. Kuinka moni ihminen kulkee kutomissanne sukissa tai
lapasissa?

– Ei sitä pysty laskemaan!
Juuri valmistui yksi sukkapari ja aloin tehdä uusia yhdelle 3-vuotiaalle, mutta
lanka loppui.

2. Keitä olette auttanut kutomalla?

– Olen antanut sukkia diakoniamyyjäisiin ja tuttaville
sekä lahjoittanut Malmin
soppakirkossa käyville vanhoille ja työttömille, joista
on tullut minulle myös todella hyviä ystäviä.
3. Muistatteko ensimmäiset
kutomisenne?

– Vieraille tekemistäni en,
mutta kotona tein varmaan
pojalleni tossut. Kaikki alkoi mieltymisestä neuletöihin.
4. Mitä muuta vapaaehtoistyötä teette?

– Leivon myyjäisiin ja lähetyskahvilaan. Kun olin vielä
töissä, kävin Vallilan seurakunnassa, jossa vanhukset
sanoivat, etteivät saa leikattua varpaankynsiä. Niin kävin monta vuotta eri kodeis-

HENKILÖtieto
• Maj-Lis Vähä-Ruona, os.
Nygren. s. 16.3.1928,
Helsinki.
• Naimisiin v. -48 Reino
Matti Vähä-Ruonan (k.
-99) kanssa.
• Pojat s. -49 ja -57. Kolme lastenlasta, 3 lapsen lapsen lasta.
• Eläkkeelle Philipsiltä
58-vuotiaana.
• Harrastukset kesämökki Kuortaneella, kutominen, vapaaehtoistyö.

sa kynsiä leikkelemässä.
5. Aloitte kaiken muun lisäksi
auttaa Malmin kirkolla?

– Kyllä. Muutin tänne 14
vuotta sitten. Miehenikin
piti muuttaa, mutta hän sairastui vakavasti ja menehtyi. Menin naapurin kanssa
seurakunnan kerhoon. Sanoin, että joudan tulla, jos
tarvitsette apua. Kahden viikon päästä sain soiton ja siitä asti minua on tarvittu joka kuukausi soppakirkossa,
jossa annetaan ruokaa työttömille ja vanhoille.
6. Mistä muiden ilahduttaminen kumpuaa?

– Enpä tiedä. Minulla vain
on auttamisen halu. Olen
ollut riski ja terve ja tykkään
ihmisistä. Ei se tunnu työltä,
minkä mielellään tekee.
7. Mitä työtä olette tehnyt?

– Olin 39 vuotta vaihetyöntekijänä Philipsin radiotehtaalla Vallilassa. Työnteon
aloitin 13-vuotiaana, kun
menin piiaksi vanhaan
olympiakylään.
8. Tämäkö on elämänne ensimmäinen talvi, kun ette pääse omin avuin ulos?

– Jouluna kaaduin, jouduin lonkkaleikkaukseen ja kuntoutussairaalan. Hoitajat
sanoivat, että ”sinut pitäisi palkata potilaitamme viihdyttämään”.

– Kyllä. Enkä lähde ennen
kuin ruoho vihertää ja valkovuokot kukkivat, sillä
pelkään liukasta ja kaatumista. Lonkkani murtui
joulun alla ja se oli niin kova
jysähdys, jota en toivo pahimmalle vihamiehellekään.
9. Miten aika nyt kuluu?

– Ensin tuntui kuin olisi eristyssellissä. Mutta en minä
yksin ole. Palmia tuo ruokaa. Tuttavat ovat alkaneet
käydä kylässä ja auttaa
ulos. Poikaani täytyy kehua,
kun hän käy kaksi kolme

10. Mikä on paras opetus, jonka olette elämältä saanut?

– Mikähän se olisi. Viisas
kysymys. Osaanko tuohon
sanoa mitään. Joskus saisi
olla hiljaakin (naurua).

Pirjo Pihlajamaa

Pepen tuttu 67 vuoden takaa hiekkalaatikolta, Kari
Peltonen vaimonsa Kitin kanssa onnittelemassa. Peltonen omistaa Vepe Oy:n, joka valmistaa jääkiekkokaukaloiden joustavia seiniä.

Kuvauskeikalla jo
kymmenvuotiaana

Ritva Tuomisto
Pukinmäen Kisa ry

Sitä on nyt ilmassa…
…nimittäin tanssin taikaa! BailatinoKids-tunneilla
on aina riemukas tunnelma perjantai-iltaisin Pukinmäkitalon peilisalissa. Ja kauden päätöstilaisuuksissa esiintyvien pienten tanssijoiden ilo ja innokkuus tarttuu lapsista aikuisiinkin (kuva viime joulukuulta). Pukinmäen Kisa on usean vuoden ajan
järjestänyt lapsille tanssiliikuntaa: omat ryhmät
3 – 4-vuotiaille ja 5 – 6-vuotiaille.
Tänä keväänä on tanssin hurmaa tarjolla myös
aikuisille, jotka huhtikuussa pääsevät opettelemaan
kesäisiä lavatansseja. Ilmoittaudu ajoissa, jotta varmasti mahdut kurssille.
Onko siis pakko tanssia? No eipä tietenkään. Perinteiset kuntojumppa ja lentopallo löytyvät Kisan
ohjelmasta tuttuun tapaan. Ja mukaan harrastamaan voi tulla myös kesken kauden. Säännöllisestä
liikunnasta saat parhaan hyödyn niin mielelle kuin
kropallekin.

Nan n i Akkola

kertaa viikossa. Tunnustan,
että minulla on puheripuli,
joka vaatii tyhjentämistä.
Soittelen paljon ja minulle
soitellaan. Muutoin istun ja
kudon tai jahtaan hiuksia ja
pölyä parketilta.

Joskus käy niin, ettei kerta kaikkiaan huvita se
tuttu säännöllinen liikunta, vaikka kukin sen hyödyt tiedämme. Sohvan nurkkaan ei pidä jämähtää,
vaan esimerkiksi kokeilla innostuksen herättämiseksi jotain ihan uutta. Vaikkapa niitä lavatansseja!
Ja sinne sohvalle kannattaa muuten valita lukemiseksi ”Kunnon Kisa” -kirja, joka kertoo Pukinmäen Kisan 30 toimintavuodesta. Kirja on myynnissä ja lainattavissa Pukinmäen kirjastossa. Kiitos
kirjan ostaneille ja ostaville: myyntituotto käytetään täysimääräisenä seuran toimintaan.
Tervetuloa liikkumaan iloiseen seuraan!
Lisätietoa Pukinmäen Kisan toiminnasta: p.
050 5814118 ja www.pukinmaenkisa.fi

Malmilainen valokuvaaja
Pertti Mannelin täytti juuri
70 vuotta. Mies voisi juhlia
peräti 60-vuotista taiteilijauraansa, sillä ensimmäisellä
kuvauskeikalla hän oli jo
kymmenkesäisenä.
-Isäni Mauno Mannelin
perusti tämän valokuvaamon Malmille ja kerran hänellä sitten sattui kaksi kuvaustehtävää päällekkäin.
Silloin hän päätti lähettää
minut hoitamaan toisen.
Isä laittoi kameran asetukset valmiiksi ja antoi ohjeet,
sitten menin Malmin hautausmaalle, jossa silloinen
J.L.Runebergin kapteeni halusi tulla kuvatuksi vaimonsa haudalla. Hyvin se onnistui ja kapteeni oli tyytyväinen nuoreen kuvaajaan,
muistelee Pertti Mannelin
nauraen uransa ensimmäistä työtehtävää.
Välilllä Pertti eli Pepe eh-

ti tehdä muutakin, hän oli  
mopolähettinä ja vetämässä
sähköjohtoja Eläintarhaan.
17-vuotiaana nuorukainen
palasi kuvaamoon ja vietti siellä lukuisia tunteja punaisen lampun valossa. Töitä riitti pimiössä kuvien kehittämisessä.
Mannelinin Pepe on vuosien varrella kuvannut niin
rakennuksia kuin muotokuviakin. M.A.Numminen ja
Pedro Hietanen ovat olleet
Pepen vakioasiakkaita.
-Tunnen varmaankin
kaikki Malmin seurakunnan pastorit, hautajais- ja
hääkuvauksia riittää lähes
joka viikonlopulle, tuumii
yhä seitsemänkymppisenä
töitä puskeva Mannelin.
-Muutaman kerran kuussa käyn tanssimassa, niin
sitten taas jaksaa kuvata,
Pepe myhäilee.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto
H e i kki Kaseva

Viikin kirkolla
kolehtiennätys
Koop Arponen ja Flute of
Shame –yhtye esiintyi Viikin
kirkolla viikko sitten sunnuntaina Yhteisvastuukonsertissa.  Yleisö oli niin otettu konsertin annista, että
Yhteisvastuukeräykseen
vanhusten auttamiseen kerätty kolehti nousi summaltaan Viikin kirkon tähän astiseksi ennätykseksi. Rahaa
kertyi kolehtiin 920 euroa.
Yleisöä oli paikalla 235
henkeä ja se osoitti konsertin lopussa vahvasti suosiotaan. Edelliskerran Koop
esiintyi Viikin kirkolla joulun alla.

Lähetä hääparien kuvia, tai muita
onnittelukuvia lehteen 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.

Alisalle syntyi pikkuveli 22.2.2013.
T. Onnelliset Haapikset

MIKA

EBELING

k aupunginvaltuute t tu

tule tapaamaan, tarjoan kahvit!
viikissä asukastalo Motissa
( von Daehnin katu 5)

Paljon onnea Kasper 4 vuotta!
Mummi ja vaari onnittelevat.

to 14.3. klo 18

Ihmisinä olemme suunnitelmallisia
ja varman päälle pelaajia.
Jumala nostaa kuitenkin köyhän
tomusta ja asettaa ylhäisten joukkoon, kuten Marian, jonka ilmoitti
tulevan Jumalan äidiksi.

Pukinmäen urheilupuiston viereiset lenkkipolun kuntolaitteet ovat
syvällä lumen uumenissa. Ihmisten yrittäessä vääntää niitä esiin, laitteet
helposti vahingoittuvat. Ulkoilijaa ihmetyttää, miksi kaupunki ei tee lumitöitä
kuntolaitteiden ympärillä. Malmin lentokentän lenkkipolun varren kuntoilulaitteet
ovat lumesta vapaat.
Tapanilasta kotoisin oleva jääkiekkoilija Lennart Petrell saa pian Kanadaan
Edmontoniin seurakseen oman perheensä. Lennu ei uusinta perheenjäsentään
ole vielä nähnytkään kuin Skypen välityksellä, sillä pelaaja joutui palaamaan NHL:n
pelisulun päätyttyä Edmontoniin juuri ennen perheen toisen lapsen syntymää.

TL

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

Itella lupaa palauttaa kirjelaatikon
Ylä-Malmi

Kirjelaatikko Kirkonkyläntien
bussipysäkin vierestä häipyi
reilu vuosi sitten, kun Ylä-Malmin S-marketin purku alkoi.
Lähikaupan työmaa on enää
muisto vain, ja ihmiset kyselevät, milloin kirjelaatikko tulee takaisin.
Eräs lukija kertoo tiedustelleensa asiaa Itellan asiakaspalvelusta
- Sieltä vastattiin, ettei laatikko ole tulossa takaisin,

koska sellainen löytyy Tapaninvainion K-marketin pihalta. Mutta sehän on aivan väärässä suunnassa, jos lähtee
bussilla kaupunkiin päin, harmistunut lukija kertoo.
Lähitieto tavoitti Itellasta
aluepäällikön, jolla on toisenlaisia uutisia.
- Tarkoitus on tuoda laatikko takaisin heti, kun kauppa
valmistuu ja piha on kunnossa, kertoo aluepäällikkö Ju-

ha Savolainen Itellasta.
Kauppa on avattu marraskuussa eli se on ollut jo muutaman kuukauden valmis.
- Onko? En tiennyt, kun en
olekaan mennyt siitä vähään
aikaan ohitse. Laitetaan tänne heti ylös, että sinne pieni
laatikko. Varmistamme vain,
että laatikoita on valmiina, joten tarkkaa päivää en nyt uskalla sanoa.
Pirjo Pihlajamaa

Työpaikka-alueelle suunnitteilla
ensimmäinen yritys
Viikki

Kaupunki on varaamassa
osoitteesta Latokartanonkaari 56 toimitilatontin minivarastolle.
Minivarastoja kuluttajille ja
yrityksille vuokraavalla Pelican Finland Holding Oy:llä on
aikaa suunnitella tontin rakentaminen tämän vuoden
loppuun. Yhtiön pitää huomioida suunnittelussa tontin lähelle asemakaavassa mer-

kitty ulkoilureitti.
Tontilla on 4 000 k-m² rakennusoikeutta. Tontille saa
sijoittaa kolmeen kerrokseen
julkisia palvelutiloja, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus-,
tuotanto- ja varastotiloja,
opetus-, koulutus-, studio- ja
näyttelytiloja sekä liikunta- ja
vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja.

, 7.

KOULUIKÄISTEN LEIRIT KESÄLLÄ 2013

Yhä vieläkin jotkut ulkoilijat kävelevät hiihtolatuja pitkin tehden niihin
ikäviä kuoppia. Kävelijöiden jälkiä löytyy ainakin Pukinmäen rannan lähettyvillä
sijaitsevilta laduilta.

Latokartanon työpaikkaalueen tontteja ei ole aikaisemmin luovutettu eikä rakennettu osin vielä kehittymättömien liikenneyhteyksien takia. Ne paranevat siinä
vaiheessa, kun Kivikon eritasoliittymä yhdistää Latokartanon Kehä 1:seen ja Kivikon
alueeseen.
Pirjo Pihlajamaa
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ONNITTELUT

TL

Koop Arponen ja Flute of Shame konsertoivat Viikissä
vanhusten asialla. Yleisö piti kovasti kuulemastaan.

13.3.2013

PÄIVÄLEIRIT:
Jakomäen kirkolla 3.–7.6. ja Suurmetsän seurakuntakodilla 10.–14.6. 1.–4.-lk:lle. Ilm. pe 5.4.
klo 10 alkaen Tiina Mäki-Arvela p. 040 508 7383.
Malmin seurakuntakodilla 3.–7.6. ja 10.–14.6.
1.–3. lk:lle. Ilm. ti 2.4. klo 14–16 Anni Kuivala p.
09 2340 4553.
Puistolan kirkolla 3.–7.6. 1.–4. lk:lle. Ilm. to 4.4.
klo 9 alkaen Asko Lintumäki p. 09 2340 4548.
Pukinmäen seurakuntakodilla 3.–7.6. 1.–3.
lk:lle. Ilm. 8.–12.4. klo 9–15 Niina Alatalo p. 09
2340 4549.
Siltamäen seurakuntakodilla 3.–7.6. 1.–6.
lk:lle. Ilm. to 21.3. klo 10 alkaen Kati Karppinen
p. 09 2340 4543.
Tapanilan kirkolla 3.–7.6. 1.–4. lk:lle. Ilm. ti 2.4.
klo 10 alkaen Aapo Koskela p. 09 2340 4547.
Tapulin seurakuntakodilla 3.–7.6. 1.–3. lk:lle
Ilm. ti 2.4. klo 10 alkaen Taava Lankinen p. 09
2340 4544.
Viikin kirkolla 3.–7.6. 1.–3. lk:lle. Ilm. to 4.4. klo
10 alkaen Emma Luoto p. 09 2340 4555.
PÄIVÄLEIRIT on tarkoitettu 1.-luokan käyneille
ja sitä vanhemmille lapsille yllä olevan mukaisesti. Leirien ohjelmassa on toimintaa kirkoilla ja
seurakuntakodeilla sekä kaupunkikohteissa klo
9–14/15 välisenä aikana. Leiriviikon hinta 25 e,
sisaralennus 5 e.
Ilmoittautumispäivien jälkeen vapaita paikkoja
voi kysellä työntekijöiltä sähköpostitse etunimi.
sukunimi@evl.fi

MUUT LEIRIT:
KESÄLEIRI 17.–19.6. 1.– 4.
-luokkalaisille (1.-luokan jo
käyneille) Kanniston kotieläintilalla, Alastarossa. Mukaan
mahtuu 25 eläinystäväksi
itsensä tuntevaa leiriläistä.
Leirin hinta 30 e, sisaralennus
10 e. Ilmoittautuminen to 4.4.
klo 9 alkaen Asko Lintumäki
p. 09 2340 4548 ja sen jälkeen asko.lintumaki@evl.fi
Tietoja Kannistosta löytyy
osoitteesta http://www.kannistontila.fi/
HII-O-HOI! -LEIRI 25.–28.6.
10-vuotiaille ja sitä vanhemmille Bengtsårin leirisaarella
Hangossa. Leiri on Helsingin ja Espoon hiippakuntien yhteinen, merihenkinen
telttaleiri. Mukaan mahtuu
vähintäin10 seikkailuhenkistä
leiriläistä. Leirin hinta 50 e/
hlö, sisaralennus 10 e. Ilmoittautuminen to 4.4. klo 10 alkaen Emma Luoto p. 09 2340
4555 ja sen jälkeen emma.
luoto@evl.fi Tietoja Bengtsårista löytyy osoitteesta http://
benkku.nettiareena.fi/

Pääsiäisen toivo ja ilo, tapahtuma koko perheelle Siltamäen srk-kodilla to 14.3.
klo 18.30. Pysähdymme kolmelle pysäkille ihmettelemään pääsiäisen sanomaa.
Yhteisvastuutapahtuma ja lastentarvikekirppis Tapulin srk-kodilla la
6.4. klo 10–13. Myyntipöytävaraukset Sofialta p. 050 570 4821. Pöytämaksu on 10%
myyntituotosta Yhteisvastuulle. Tule mukaan kierrättämään ja tekemään hyvää.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:
www.facebook.com/malminseurakunta
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Uutisia

Tapaninkylä

Kolmen pikkupuiston lähtölaskenta alkoi

HELSING IN KAUPUNG IN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Vanhan Tapanilantien eteläpuolelta
Ruohotien ja Hietaniityntien välissä
olevilta pientalotonteilta on löytynyt
käyttämätöntä rakennusoikeutta.
Omasta ja tontin omistajien aloitteesta on Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto alkanut suunnitella alueelle asemakaavamuutosta, jossa Huhtapuisto,
Peltopuisto ja Kotinummentien varressa Ruohopolun jatkeena oleva rakentamaton ja nimetön puisto muuttuvat
pientalotyyppisiksi asuintonteiksi.
Samalla selvitetään rivitalotonttien
täydennysrakentamismahdollisuudet ja
se, voiko asemakaavaan merkityt, mutta toteuttamatta jääneet kevyen liikenteen reitit poistaa kaavasta.
Alueella voimassa olevat asemakaavat ovat vuosilta 1978–2001. Kaupun-

gin aluejaon mukaan suunnittelualuetta ovat Kotinummentien vasemmalla
puolella sijaitseva Tapaninvainio sekä
oikealla puolen oleva Tapanila. Nämä
kaksi osa-aluetta muodostavat Tapaninkylän kaupunginosan.
Kaavaa valmistelee arkkitehti Johanna Mutanen. Hän on tavattavissa Tapanilan kirjastossa ensi viikon keskiviikkona kello 17–19. Asukasilta oli
maanantaina Hiidenkiven koululla.
Suunnitelmin voi tutustua viraston verkkosivuilla ja Tapanilan kirjastossa. Tavoitteena on esitellä ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnalle
syksyllä 2013 ja valtuustossa keväällä
2014.
Pirjo Pihlajamaa

SUOSITTELEMME MAALISKUUSSA
Suunnittelun lähtökohdat näkyvät kartalla.

Tarjoukset voimassa 30.3.2013 asti tai niin kauan kuin
tavaraa riittää. Tuotteet saattavat vaihdella myymälöittäin.
OSTA MYÖS KÄTEVÄSTI VERKKOKAUPASTA

www.luontaistuntijat.fi

Timo Uotila:

Muistoja Wanhasta Puistolasta

Lapsiperheiden valinta

Eye q -kalaöljy
y
Eye q on runsaasti tutkittu,
luonnollinen ja puhdas
kalaöljyn ja jättihelokkiöljyn seos.

Vilkaisin päiväkirjamerkintöjäni maa-

37 00

(ovh 46,50)

180 kaps. (Eye q tai Eye q Chews)
303,30 €/kg ja 293,65 €/kg (Chews)

Voimaa ruusujuuresta

22 50

DUO E-EPA+E-DHA 650 MG SUPER-D

13 600

Rakennusaineita
akennusaine
a n ita nivelille
ain
75 kaps
kaps.
(ovh. 16,10 €) 219,35 €/kg

+ KAUPAN PÄÄLLE 15 KAPS.
(ARVO 8,50 €)

120 kaps.
(ovh. 49,60 €) 225,90 €/kg

38 40

HAINRUSTO-VIHERSIMPUKKA

Luontainen
en D
D-vitamiini
vitamiini

Vahva kalaöljyvalmiste

15 50

29 90

PPUHUIP
S!
TARJOU

160+80 kaps.
(ovh. 67,50 €) 166,10 €/kg

19 90

60 tabl.
(och. 20,30 €) 258,35 €/kg

DYNAFORCE® EXTRA STRONG

Hiusten kasvutuote
56 kaps.
aps
(ovh 31,45 €) 281,25 €/kg

EVONIA®

Vatsavaivoja?

60 tabl.
t bl (ovh.
( h 27,60
27 60 €)

CANDIDA FORTE

Naiselliseen hyvinvointiin

16 90 28 50
60 TABL.

150 TABL.

39 90

60 kaps. (ovh. 26,00 €)

KARPALACT STRONG

Kollageenia iholle ja
nivelille
le

30 annospussia
(ovh. 44,90 €) 237,50 €/kg

SKINGAIN

Melatoniini 1 mg
g

ovh. 19,30 € (60 tabl.) ja 35,30 €
(150 tabl.) 475 €/kg (150 tabl.)

SININEN UNI

20 80

Bio-Qinon Q10 Gold 100 mg

VAIN LUONTAISTUNTIJAT-MYYMÄLÖISTÄ, 15 KAPS.
KAUPAN PÄÄLLE

2 PURKKIA
YHTEENSÄ
35,00 €

+ KAUPAN PÄÄLLE
ORGAANINEN SELEENI 100 μg
60 TABL.
BL. (ARVO
10,70 €)

49 00

19 90

79 90
®

HELSINKI: MALMIN LUONTAISTUOTE, Ylä-Malmin tori 3

150+30
(97,15
€), 624
624,20
kkaps. (97
15 €)
20 €/kg

KULTAISIIN VUOSIIN

Kolesterolin hallintaan
120 tabl.
(ovh. 26,90 €) 226,15 €/kg

PUNARIISI + Q10

100.000U
90 + 15 kaps. (ovh. 57,65 €)

SERRAPEPTAASI

liskuulta 1958. Tuo maaliskuu oli täyttä talvea loppuun asti. Lumitöitä riitti.
Kävimme hiihtämässä melkein joka
päivä. Meiltä Karrintien (silloinen
Harjutie) mäestä pääsi suksilla suoraan ns. Alppikallioille nykyisen Jakomäen paikkeille. Puistolan urheilukeskuksen alueen rakennuksien kohdalla
oli metsää ja peltoa. Jakomäkeä ei varmaan ollut vielä edes kaupungin herrojen papereilla.
5.3.1958Aamupuolella siivosin huonettani. Sen jälkeen tartuin kovaan toimeen, josta vieläkin on selkäkipu
muistona: lapioin tiet raskaasta nuoskalumesta vapaiksi. Kun illalla alkoi
hieman pakastaa, käväisin ladulla. Kovasti lipsui, ja ladut olivat tallattuja,
mikä haittasi hiihtoa.
7.3.1958 Tulin koulusta kotiin
14.05-autolla Rautatientorilta. Bussi
lähti liikkeelle paljon ennen aikataulun
ilmoittamaa aikaa. Matkustajien huomautuksesta se kääntyi takaisin.
8.3.1958 Illalla äitikään ei voinut vastustaa valkeiden hankien viekoittelua,
vaan hän kävi suksilla yllänsä isän
housut ja minun puseroni.
9.3.1958 Iltapäivällä lähdin hiihtämään. Jalassani olivat housut, jotka eilen korjasin roiskimalla paikkoja kangasliimalla tarvittaviin kohtiin.  Illalla
kokeilimme Ilkan ja Pekan kanssa, kuka pystyy kauimmin olemaan maassa
vatsallaan jalat ja pää kohollaan, siis
selkälihaksien jännityksellä. Pääsimme
aikaan 4 minuuttia 4 sekuntia.
17.3.1958 Isäni kuvanveistäjä Gunnar
Uotila vei tänään Kristuksensa Vartiokylän kirkkoon. Illalla hän oli vielä sitä

katsomassa. Papit tuntuivat pitävän
veistoksesta ja isä oli tyytyväinen kotiin palattuaan.
# On esiintynyt tietoja, että  lähiaikoina alettaisiin tehdä poikkitietä Harjutieltä (nyk. Karrintie) Valistustielle
(nyk. Läksyrinne) meidän ja Virtasen
rajan tienoilta. Mene ja tiedä sitten!
(Poikkitie on yhä kartoissa, mutta tietä
ole ole näkynyt vielä 55 vuoteen!)
21.3.1958 Pihaamme ilmestyi komea
auto. Sieltä astuivat esiin isä ja taidekauppias Hollming. He tulivat valitsemaan sopivaa määrää veistoksia ja
tauluja, jotka isä vaihtaisi autoon. Iso
kuorma veistoksia ja maalauksia kannettiin Hollmingin autoon. Ja samalla

isästä tuli Mercedes-Benzin omistaja.
Sitä on käytetty tosin melko tavalla,
mutta kuulemma se on käynyt läpi
täyskorjauksen.
25.3.1958 Iltapäivällä olin hiihtämässä. Minulla oli kirja mukanani. Luin
sitä auringossa lämmenneen kiven
päällä eräällä rinteellä. Kaikkialla ympärillä vallitsi rauha. Se oli mukava
hetki.
# Auto tuli meille pihaan. Se on Mercedes-Benz vuosimallia 1938. Koin iloisen yllätyksen, sillä auto on hyväkuntoinen ja siistin näköinen. Mersu oli
pihallamme nähtävyytenä muistaakseni vielä 1990-luvulla.

Urheilu

Koillis-Helsingin Lähitieto

13.3.2013
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Miesten salibandyliiga, puolivälierät

Erä play off -terässä!
M i kko Hyvär i n e n

Palloilulajeissa on tärkeää

olla kunnossa oikeaan aikaan, sekä voittaa oikeat
pelit. Tapanilan Erä on ottanut nämä viisaudet valteikseen ensimmäisissä play off
otteluissa.
Erä lähti hiukan altavastaajana viime perjantaina
Tampereelle kohtaamaan
ensimmäisessä puolivälieräottelussa Classicin. Erä hallitsi suurimman osan ottelua, mutta joutui lopulta jatkoajalla antautumaan maalein 5 – 4.
Sunnuntaina Mosahallissa Erä oli terässä ja hallitsi pelitapahtumia isännän
ottein. Palkkiona oli selvä
5 – 3 voitto Classicista. Otteluvoitot ovat nyt 1 – 1 ennen
joukkueiden keskiviikkoista
kohtaamista Tampereella.
Perjantain ensi kohtaamisessa avauserässä kumpikaan joukkue ei onnistunut
maalin teossa. Mutta toisessa erässä mosalaiset olivat
valmiita. Ensin Erän Tuomas Iiskola jatkoi kevätkauden maalitehtailuaan nykäisemällä 1 – 0 johdon. Heti
perään Tuukka Vettenranta
näytti osaamistaan ensimmäisellä pleijarimaalillaan.

Isäntien kaventaessa lukemiksi 2 – 1 pääsi Mika Moilanen vielä tekaisemaan toisen erän lukemiksi 3 – 1 tapanilalaisjohdon.
Päätöserässä Classic kavensi ensin lukemiksi 3 – 2.
Mutta Erän ”paljon pelanneet” Jani Helenius ja Pasi Laitila taiteilivat vielä
4 – 2 johdon. Tämän jälkeen
isännät onnistuivat kahdella maalilla kirimään lukemiksi. 4 – 4. Edessä oli jatkoaika, jossa Classicin VeliMatti Luukko onnistui söhimään maalin edestä 5 – 4
voittomaalin.

tiyleisö sai ajassa 13.18 riemuita kun Tom Strömsten
niittasi 3 – 1 johdon. Vieraat
pääsivät vielä erän lopulla
suupaisemaan liki puolesta
kentästä 3 – 2 kavennuksen.
Vierailijoiden selkäranka rusahti päätöserässä
hetkellä 13.02 kun Mika
Moilanen päätti läpiajonsa 4 – 2 maaliin. Reilu kolme minuuttia ennen päätöstä Classic otti maalivahtinsa
Pekka Niemisen vaihtopenkille ja kävi kuudella kenttäpelaajalla jahtaamaan kavennusta. Jauhanta oli kuitenkin tehotonta. Kesken
Classicin veivaamisen Pasi Laitila nappasi pallon ja
pyyhkäisi sen yli puolesta
kentästä tyhjään tamperelaisveskaan. Peli oli vapauttavasti 5 – 2. Yhdeksän sekuntia ennen päätöstä vieraat onnistuivat kaukolaukauksellaan kuittaamaan
päätösluvuiksi Erän 5 – 3
voiton.
– Tämä peli oli suorittamista ja järkevää pelaamista, paketoi Erän valmentaja
Teemu Kalinainen tärkeän
5 – 3 voittomatsin.
– Ei pystytty vastaamaan
30 – 35 minuutin aika-

na Erän tunnetilaan, näki
Classicin valmentaja Jarkko Rantala omiensa tappion syyksi.
Ottelun parhaana palkittiin kultaisella mitalilla Erän
Tom Strömsten, hopeaa sai
Mika Moilanen ja pronssia
Classicin maalivahti Pekka
Nieminen
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Ottelun parhaana palkittu Erän Tom Strömsten otti mittaa valkopaita Janne Lammisesta.

Sunnuntaina Mosan kau-

kalossa peli oli Erän hallussa. Jo ajassa 2.22 Helenius
tälläsi maalin edustalta Erän
1-0 johdon. Pelikellon näyttäessä 11.00 onnistui Classic käytännössä ensimmäisestä maalipaikastaan tasoittamaan. Mutta 14.42
hetkellä Mika Moilanen
siirsi kotijoukkueen Ilari
Heikkisen syötöstä 2 – 1 taukojohtoon.
Toiseen erään kotijoukkue
joutui lähtemään alivoimalla, mutta onnistui selvittä-●
mään sen takaiskuitta. Ko-
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Heimo Laaksonen

Mars perjantaina
Pasilaan!
Erän vakuuttava 5-3 voitto
Classicista koettiin poikkeusluvalla. Liiton sääntöjen mukaan play off-pelien areenalle
on mahduttava 800 katsojaa.
Sunnuntaina täydessä Mosahallissa 524 katsojaa todisti
Erän paremmuutta.
Neljäs play off Erä-Classic pelataankin nyt perjantaina 15.3. klo 18.30 Pasilan Urheiluhallissa. Sitä ennen joukkueet kohtaavat keskiviikkona kolmannen kerran
Tampereella.
Neljän parhaan joukkoon
pääsy edellyttää kolmea voittoa..
HL
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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.

Lions talvipäivä Puistolassa

Urheilulla tärkeä
merkitys Puistolan
lähihistoriassa

M i hai l Le fn e r

Sunlights ja alitus

Säiden haltija laittoi Lions Club Helsinki / Puistolan presidentin mielen koetukselle ennen Talviriehapäivää, joka
vietettiin Puistolassa Koudan kentällä
ja peruskoululla. Liikuntaviraston pojat tekivät jälleen työnsä mainiosti ja
jäiden kunto yllätti monet mukana olleet.
Leijonat lausuu parhaat kiitokset kaikille mukana olleille. Oli todella mieleistä palvella alueen iloisia lapsia ja heidän vanhempiaan. Iloksemme
paikalle oli saapunut tavallista enemmän osallistujia. Onneksi kenttäkeittiön maukasta hernerokkaa sekä munkkeja riitti kaikille halukkaille. Myös
onginta”kaloja” oli riittävästi, joten
perheen pienimmillekin jäi tapahtumasta hyvä mieli.
Koska jäät olivat kunnossa, saimme vedettyä luistelukilpailut onnistuneesti läpi. Kylän väen iloksi saimme
lisäksi jälleen seurata upeaa muodostelmaluistelua, kun kaksi minorisarjan joukkuetta oli esiintymässä. Ensin
saimme seurata ETK:n Rainbows’n
tulkintaa Prinsessa Tähkäpäästä ja hieman myöhemmin HL:n Sunlights’n
esittämänä tulkinnan teemasta Hob-

bits.
Tapahtuman pikkukansaa ilahdutti
paikalla olleet eläimet. Hevosen reessä
moni pieni sai nauttia entisajan tunnelmista. Paikalla oli myös poni, jonka selässä moni lapsi sai kiertää pikkulenkin
koulun pihamaalla. LEO-tyttöjen kasvomaalauspisteestä sai usea poski uudet kuviot. Puistolan VPK:n kalustoauto oli vain tutustumiskohteena, eikä sitä tarvittu tositoimiin.
LC Helsinki / Puistola kiittää lämpimästi kaikkia, jotka toivat tarpeettomat silmälasit keräyspisteeseen. Ne lähetetään edelleen Sri Lankaan, jossa on
Suomen Lionsien rakentama silmäsairaala.
Tapahtuman tuotto jaetaan kokonaan tarvitseville. Moni Puistolan alueen koululainen saa keväällä jälleen
käteensä Leijonastipendin, jokunen
järjestö kaipaamaansa apua hankkeisiinsa ja ehkäpä joku vanhus tai vammainen pienen muistamisen.

Luistelukilpailujen tulokset:
Alle 6 v tytöt

1. Julia Kari
2. Siiri Vänskä

2. Kerttu Kuokkanen
3. Sara Lemmetty
Alle 8v pojat

1. Kalle-Matias Karvinen

1. Markus Lanamäki
2. Juuso Lemmetty

1. Jenni Ahonen

1. Emilia Lanamäki

Alle 6 v pojat
Alle 8 v tytöt

Alle 10 v tytöt

Iloista kevään odotusta toivottaa
LC / Hki Puistola
tiedotus
Aarne Vesamäki

2. Anni Rintakoski
3. Enni Hokkanen
4. Lumi Päivärinne
Alle 10 v pojat

1. Miro Hokkanen
Alle 12 v pojat

1. Robin Laukkanen
2. Juuso Hoikka

Ti mo Uoti la

Suvi Ahola (vas.) tenttasi Pirjo Hassista.

Puistolan Asukasillassa tiistaina 19.3. luvassa on kiintoisaa tietoa paikkakunnan urheilutoiminnasta.
Aiheesta alustaa puistolalainen Juhani
Vahde, jonka on julkaissut kirjan Urheileva Puistola. Välähdyksiä Puistolan urheiluseuroista ja urheiluharrastuksista 100 vuoden ajalta.
Puistolan ensimmäinen urheiluseura on
perustettu jo vuonna 1923. Kirjassaan Vahde toteaa pyrkineensä erityisesti havainnollistamaan sitä, kuinka merkittävää työtä monet puistolalaiset ovat vuosien varrella tehneet nuorison liikuntaharrastusten parissa.
Suomessa oli kaksi valtakunnallista urheilujärjestöä, 1906 perustettu Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto SVUL sekä sisällissodan jälkeen syntynyt Työväen Urheiluliitto TUL. Puistolan ensimmäisestä urheiluseurasta Fastbölen Yrityksestä tuli nopeasti
TUL:n Uudenmaan piirin aktiivinen seura,
jossa kehittyi useita piirin kilpailuissa menestyneitä urheilijoita.
Puistolan Yrityksen toiminta lakkasi
vuonna 1930 ja sen tilalle perustettiin Puistolan Urheilijat. Kytkentä työväen urheilujärjestöihin lakkasi. Juhani Vahde kertoo
elävästi Puistolan Urheilijoiden kehityksestä. Nuorille järjestetty toiminta kesäisin ja
talvisin on näkynyt kaiken urheiluseuratoiminnan kivijalkana. Urheilun vastapainoksi
keksittiin 1940-luvulla muitakin toimintamuotoja, kuten kasvatus- ja valistusjaosto,
keskustelukerho, henkiset kilpailut, erilaiset

Juhani
Vahteen kirjaa on saatava
asukasillassa.

juhlat ja aktiivinen näytelmäkerho.
Kirjassaan Vahde kertoo myös useiden
muiden Puistolassa edelleen toimivien urheiluseurojen toiminnasta. Jalkapallo on
kiinnostanut puistolalaisia alusta alkaen.
Myös yleisurheilulla on pitkät perinteet.
Hiihtämiselle on riittänyt innostusta, maastoja ja lunta. Puistola on esiintynyt maaiman pöytätenniskartallakin. Kirja esittelee
erikoislajeja potkukelkkailusta karateen.
Vahde on koonnut kirjaansa myös mielenkiintoisia tarinoita Puistolan varhaisimpien
aikojen valtakunnallisella tasolla tunnetuista urheilijasuuruuksista, heidän elämästään
ja saavutuksistaan.
Asukasillassa urheiluhistoriasta kuullaan
enemmän. Tilaisuus järjestetään Puistolan
kirkolla 19.3. klo 18.30 alkaen. Sen päätyttyä on Puistola-Seuran sääntömääräinen kevätkokous..
Anna-Riitta Piilonen

Pajamäestä ja Malmin lentokentästä
Lähitieto no 6:ssa oli Osku
Pajamäen haastattelu. Jutussa tuli taas hyvin esille,
miten ylimielisesti poliitikko
suhtautuu erilaisiin arvoihin.
Meille malmilaisillehan
tämä lentokenttäalue on
puolustettavissa oleva asia.
Sen arvot ovat monipuoliset ja toimintojen jatkaminen on saanut laajaa kanna-

tusta. Mutta O. Pajamäki ei
kykene ottamaan tätä huomioon.
Toisaalla lehdessä Viikkiseuran puheenjohtaja kysyy, kuunnellaanko meitä?
Poliitikkojen on jo aika ottaa asukkaiden mielipiteet
huomion. Jutussa mainitaan myös asuntoministeri
Kiuru. Hänelle terveisiä, että Helsinki ei ole Suomi pie-

noiskoossa. Eikö ministerin
tehtäviin kuulu pitää koko
Suomi asuttuna?
Malmin lentokenttä on
iso osa Malmin alueen identiteettiä. Toivottavasti myös
Malmi-Seura puolustaa sitä.
Kaikkea ei pidä alistaa rakentamiselle.
S. Suojärvi
Malmi

Pirjo Hassinen Mosassa
Suvi Ahola tenttasi tiukasti Pirjo
Hassista uusitun Tapanilan kirjaston illassa 6.3. Pirjo Hassinen
kertoi aloittaneensa kirjallisen
uransa rakkausnovelleilla. Sitä
kautta hän siirtyi romaanikirjailijaksi. Lihalla on tärkeä osa hänen teoksissaan. Hän on mielestään kuitenkin aistimellinen eikä
aistillinen.
Kirjailijan ja lukijan suhde on
läheisempi kuin mikään muu inhimillinen suhde. Pirjo Hassinen
sanoo olevansa feministi. Hän
kävi tyttölyseon ja joutui sitten

elämässä hankaliin tilanteisiin
havaitessaan, että maailmassa
on myös miehiä, jopa melkein
puolet kansasta.
Hassinen eli ensin parikymmentä vuotta Kuopiossa, josta
hän muutti Jyväskylään. Helsingissä hän ei juuri tunne olevansa
kotona. Hän kirjoittaa 3-4 tuntia päivässä ja saa valmiiksi kolmisen sivua. Pirjo Hassinen on
ollut neljästi Finlandia-palkinnon ehdokkaana. Hän voitti Savonia-palkinnon tänä vuonna
toisen kerran.

Savonialla palkittu Popula-romaani syntyi pelästyksestä, jonka oikeistopopulististen asenteiden nopea nousu Suomessa sai
aikaan kirjailijassa. Romaanissa Suomi-veljien toiminta johtaa
väkivaltaan.
Tapanilalainen Suvi Ahola
väitteli hiljattain tohtoriksi lukupiirejä käsitelleellä väitöskirjallaan. Tapanila on tunnettu myös
lukupiireistään.
Timo Uotila

Kulttuuri

Siltamäen ostarin timantti
hehkunut jo 40 vuotta
Siltamäen ostoskeskuksen
ravintola Rubiini täyttää tänä vuonna kunnioitettavat
40 vuotta. On melko harvinaista, että lähiöravintola
on  toiminut samalla nimellä koko olemassaolonsa
ajan.
Marja Lappeteläinen perusti ravintola Rubiinin
vuonna 1973 ja luotsasi sitä yli 20 vuotta, kunnes 1990-luvun puolivälissä ravintola koki sukupolvenvaihdoksen Kari ja Kirsi
Lappeteläisen jatkaessa toi-

mintaa. Kolme vuotta sitten
he luopuivat omistajuudestaan. Siitä saakka Ravintola
Rubiinin perinteitä on vaalinut Le Cong Hoang alias
Honkku.
Ravintolassa toimii seitsemättä vuotta olutklubi
ROK, jolla on tällä hetkellä
170 jäsentä. Viime vuosina
klubi on järjestänyt mm.  teatterireissuja, fillariretkiä sekä useita illanviettoja erilaisin teemoin.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Arja Koriseva
viihdyttää
Pihlajamäessä

Heta Warto
h eta varto

Ravintolan omistaja Le Cong Hoang alias Honkku ja
Rokin puheenjohtaja Jan Tillander.

Arja Koriseva ja Jouni Somero tarjoavat Palmusunnuntaina sielukkaan konsertin.

Meitä on moneks
Kävelemme päivittäin
kauppareissuilla Malmilla
ja kävelysillalla ohi kävellessä ostamme Hesarin, joka on 1 e. Ei kallis.
Mutta kun hetken päästä
kävelemme takaisin toiseen
suuntaan, taas on nostettu

kassista saman päivän Hesari ikkunalle, 1 e. Paneepa
ihmettelemään meitä monia
tällainen bisnes.
Kaikkea sitä näkee, täytyy
vain todeta.
Nimim. Ihmetyttää kummastuttaa ohi kulkijaa

Julistetaan
koirankakkasota
Täällä Siltamäki-Suutarilan
alueella on paljon koiria.
Se myös näkyy ikävästi täällä kaduilla. Ihmettelen koiranomistajien välinpitämättömyyttä. Eivätkö
vanhemmat opeta lapsiaan/
nuoriaan, että koirankakat
tulee korjata pois kadulta.  
Suutarilassa Rantapuiston
alueella Keravanjoen varrella on isoja roskapönttöjä, mutta niitä on liian harvassa.
Toisella puolella jokea
Vantaan puolella on pieniä roskapönttöjä sopivan
välimatkan välein ja siksikö siellä on paljon siistimpää? Suutarilassa Kenkäpuiston ympäristö on tosi törkeän kakkanen. Siinä
kulkee koululaisia kouluun
päivittäin,a ikuisia ja lapsia kirjastoon, terveyskeskukseen ja kaupoille. Ei ole
miellyttävä matka.
Nyt alueemme vaikuttajat
ja päättäjät puuttukaa tähän ongelmaan. Löytyisikö
tähän apua Martoilta, Suutarila seuralta, Omakotiyhdistykseltä, kansanedustajil-

Pitkän esiintymistaipaleen erikseen ja yhdessä tehneet

laulaja Arja Koriseva ja pianotaiteilija Jouni Somero
konsertoivat Pihlajamäen kirkossa Palmusunnuntaina.
Arjan ja Jouni ovat tehneet yhdessä konsertteja jo 20
vuotta. Yhteistyöhön ovat kuuluneet myös kirkkokonsertit, jotka ovat viime vuosina olleet hyvin suosittuja.
Arja Koriseva ja Jouni Somero kunnioittavat kirkkoa esiintymispaikkana ja esittävät siellä musiikkia, joka on hengellisten arvojen mukaista. Parivaljakon tavoitteena on tarjota yleisölleen sielukas konsertti, joka
antaa kuuntelijalle tilaisuuden hakea hetkeksi laulusta
lohtua, iloa, turvaa ja rakkautta.
Konsertissa kuullaan muun muassa kappaleet Kirkossa, Niin kaunis on maa, Tuulien teitä ja Rakkaus
on lahja Jumalan.
Arja Koriseva ja Jouni Somero julkaisivat vuonna
2012 "Kirkossa" albumin, joka oli Arjan 17. albumi ja
taiteilijoiden ensimmäinen hengellinen levy.  
Konsertin järjestävät Lions Club Helsinki/Pihlajamäki ja Malmin seurakunta.  Pihlajamäen Leijonat käyttävät konsertin tuoton Pihlajamäen, Pihlajiston ja lähialueiden nuorison hyvinvointia tukeviin tarkoituksiin.
Lippuja voi ostaa ennakkoon Pihlajamäen Kukasta,
kirkolta tai Pihlajamäen Lions klubin jäseniltä. Lipunmyynti ovelta alkaa tuntia ennen konserttin alkua.

ta puolueeseen katsomatta.
Voisiko Helsingin kaupunki ottaa uuden pienen kyltin käyttöön. Kyltit kiinnitettäis valotolppiin ja siinä
opastettais näitä uusavuttomia koiranomistajia mitä koirankakalle tulee tehdä!!! Siinä voisi lukea vaikka esim. Korjaa koirankakat roskiin, tai Koirankakat
kuuluvat roskapönttöön, tai
voisi sen vaikka kertoa kuvinkin. Helsingin Info-lehdessä oli hyvä kirjoitus koiranomistajille ja siinä oli
myös kuvin kerrottu mihinkä kakat kuuluvat. Se myös
kerrotaan kaupungin säännöissä.
Olisiko kylteistä mitään
apua, niin se jää nähtäväksi. Nyt kuitenkin olisi hyvä,
että me kanssaihmiset jotka
näemme, että koiranomistaja jättää kakan maahan,
niin huomauttaisimme siitä
hänelle. Tämä vaatii rohkeutta, mutta ehkä saisimme
kadut ja ulkoilualueet siistimmiksi täällä SiltamäkiSuutarilan alueella.

Siltamäen korttelitupa kokoontuu poikkeuksellisesti
perjantaina 15.3. ravintola Rubiiniin kahville klo 14.
Seuraavalla kokoontumiskerralla 22.3. klo 11 on tutustuminen Syystien palvelukeskukseen. Korttelitupa
joutuu olemaan neljä kokoontumiskertaa  15.3. lähtien
evakossa seurakuntakodilta.
Siltamäen seurakuntakodilla pidetään Pääsiäisen ilo
ja toivo pääsiäisvaellus 14.3. klo 18.30-19.30. Vaelluksella pysähdytään kolmelle pysäkille ihmettelemään
pääsiäisen sanomaa.

Ykx koiranulkoiluttaja

TL

Teija Loponen

Arjan ja Jounin
Kirkossa –konsertti
su 24.3. klo 18
Pihlajamäen kirkossa,
Liusketie 1. Liput 20 e.

Korttelitupa evakossa

13.3.2013
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14

Lähimenot
venyttelyosuus kestää
n. 45min, jonka jälkeen
vapaata seurustelua.
Mehu- ja kahvitarjoilu. Paikkoja
rajoitetusti. Ilm.: puistola.mll.fi

VIIKKI

Satutuokioita kirjastossa
Viikin kirjastossa (pyöreä
sininen rakennus) satutuokiot
aina ke klo 10-10.30.

MALMI

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.
Kuntojumppaa
Pe klo 18-19 Hietakummun
ala-asteella, Hietakummuntie
1. Oma alusta. Kertamaksu
7,-. Lisät: www.pukinmaenkisa.
fi tai p. 050 5814118. Järj.
Pukinmäen Kisa ry
Rentoutumista
Opastettuja rentouttavia
keskittymisharjoituksia
tuolilla istuen, Hoitohuone
Oivakumpu, Kotinummentie 4,
työhuone 2J aina ti 28.5. asti
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 14.3. klo 19. sekä 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. Ma 18.3. hengellinen ryhmä Henkari klo 14.15
kirjastossa, ti 19.3. klo 14.45.
Malmin kirjaston lukuhetket,
to 21.3. klo 9.30 Läppäriklinikka. Takaniitynkuja 3.
Bridgen peruskurssi
Syystien palvelukeskuksessa
21.3.-23.5. to klo 13.30-17.30.
Maksuton, oppikirja 10 e,
opettaja Jonne Jalava, ilm.
Erkki Virta p. 040-9613456.
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.
LP Traktrori
Ke 20.3. klo 10 MLL:n
perhekahvilassa Leikkipuisto
Traktorissa aiheena Ruokaa
rippeistä! Ruokahävikin
vähentämiseen kannustavaa neuvontaa.
Trickbag (SWE)
Länsinaapurin rhythm’n’bluesylpeys Malmitalolla
to 14.3. klo 19.
Liput 10 e.

Kino Kaiku:
Ohukainen ja Paksukainen
-lyhytelokuvia to 14.3.
Malmitalossa klo 18.
Vapaa pääsy.
Peppi Pitkätossu
Kivoja lauluja ja laululeikkejä
pirteän Peppi Pitkätossun seurassa Malmitalossa to 14.3. klo
9 & 10.15. Liput 4 e, varaukset
ennakkoon p. 050 5148916.
Järj. Ti-Ti-Taa Musiikki
Nukketeatteri Akseli
Klonk ja Soiva Siili
Suu auki Hulda Kulda,
Pottusammakko tulee.
Hulvattoman hauskat
Hulda ja Jalmari –kirjojen
seikkailut heräävät eloon
Malmitalossa su 17.3. klo
15. Liput 5 e. Ikäsuositus
yli 2-v, kesto 30 min.
Aurinkoisia latinorytmejä lapsille
Ma 18.3. klo 18 Malmitalossa.
Vapaa pääsy. Järj. PohjoisHelsingin musiikkiopisto.
Yhteislaulut
Suositun yhteislauluillan
isäntinä ti 19.3. klo
17.30 Malmitalossa ovat
Jukka Okkonen ja Pauli
Kainulainen. Vapaa pääsy.
Intiimiä kotimusiikkia
RSO:n muusikot soittavat
Franz Schubertia ti 19.3. klo
19 Malmitalossa. Liput 6 e.
Afrikan kuningatar
Klassikkosarjan elokuva
to 21.3. klo 18 Malmitalo.
Ohjaus Michael Curtiz,98 min,
USA 1948. Vapaa pääsy.
ISIS Teatteri:
Tyttö nimeltä Tsunamika.
Laulumusiikkinäytelmä valtameren pohjalla elävästä yksinäisestä tytöstä. Kaunis ja koskettava satu yli 4-v. Malmitalo
to 21.3. klo 18. Liput 10/5 e.
Heikki Mäntymaa
Performanssitaitelijan viisi vuodenaikaa, valokuvia. Malmitalon
Galleria. 28.2.–23.3. Avoinna
a ma–pe 9–20, la 10–16.
Järj. Hgin taiteilijaseura ja
kulttuurikeskus. Vapaa pääsy.

PIHLAJAMÄKI

Arja Koriseva
Palmusunnuntain konsertissa
24.3. klo 18 Pihlajamäen kirkossa esiintyvät Arja Koriseva
ja pianotaiteilija Jouni Somero.
Lipunmyynti ovelta tuntia
ennen konserttin alkua. Liput
20 e. Järj. Lc Hki Pihlajamäki.

PUISTOLA

Satuilua tarjolla
Puistolan kirjastossa satutunti
aina ma klo 9.30. Kaikki alle
kouluikäiset tenavat ovat
tervetulleita satujen pariin.

Retkellä Viikissä 100
vuotta sitten
Viikin kirjastossa ke 20.3.
klo 18 luontovalvoja Eero
Haapasen kuvaesitys
Vanhankaupunginlahden
menneisyyden maisemista.
Viikin kirjasto sinisessä
ympyrätalossa, Viikinkaari 11.
www.helmet.fi/viikinkirjasto        

Maija-Liisa Kivelän akryyli- ja öljyvärimaalauksia voi
ihailla Malmin kirjastossa 22.3. saakka.
Puistolan Eläkkeensaajat
Jäsentapaaminen 14.3. klo
13. Alussa tuolijumppaa,
klo 14 keittolounas ja omaa
ohjelmaa, kevätkokous.
Perhesirkuskurssi
MLL Puistola ja Pukinmäen
Taidetalo järjestävät
Perhesirkus-kurssin ke
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 10.4512.30 Tapulikaupungin
nuorisotalolla. Lisät: puistola.
mll.fi tai p. 044 5754369.
Äidit/isät punnertaa
MLL Puistolan punnerrusryhmässä tilaa, ilm.
Mukaan: puistola.mll.fi
Teatteriretki Kotkaan
Puistolan Eläkkeensaajat lähtevät 13.4. Kotkaan, tutustutaan
ortodoksikirkkoon, syödään
lounas ravintola Kairossa, jossa
nähdään Piaf- musiikkinäytelmä
ja paluumatkalla poiketaan
Pyhtään Patruunantaloon iltapäiväkahville. Matkan hinta 85
e, sis. matkan, ruuat, esityksen
ja opastukset. Lisätietoja Laila
Kivelä puh.050-4053763.

PUKINMÄKI

Marttojen käsityökerho
Pukinmäen kirjastossa helmimaaliskuussa 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
kokoontuu 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.
Kesäretkelle
Kolmården, Vimmerby, Gröna
Lund... perhematka 3. - 7.6.
Oma bussi koko matkan ajan,
2 yötä laivalla, 2 hotellissa, liput
Vimmerbyhyn ja Kolmårdeniin,
aamiaiset hotellissa, 1
päivällinen... tied. ja varaukset
Siltamäen Nuorisoseura ry,
siltamaennuorisoseura@
hotmail.com, sinikka.
putkonen@siltamaennuorisoseura.fi tai 050-5666174.
Vastuullinen matkanjärjestäjä
Pohjolan Matka.

ryynejä, jauhoja, ruisleipää ja
taikinanjuurta. Tapanilan alaasteen 5a luokan arpajaiset.
Kanttiinista lohikeittoa ja kahvit.
Järj. Mosan Käsityöystävät

TAPULIKAUPUNKI

Tanssitan Vauvaa -tapahtuma
Naistenpäivän kunniaksi
MLL Puistolan paikallisyhdistys tarjoaa
vanhemmille ja vauvoille (n.
3kk-10kk) yhteisen tanssituokion 8.3. klo 10.45 alkaen
Tapulikaupungin nuorisotalolla.
Ohjattu tanssi- ja

Kevätkeikaus
Viikin Normaalikoululla
la 23.3. klo 10-14.
Vanhempienyhdistyksen
järjestämä perinteinen kevättapahtuma, jossa monipuolista
toimintaa mm. leivonnaismyyjäiset, kahvila, kirjamyyjäiset,
kirpputori, kynsistudioita,
temppuratoja, pelejä, esityksiä,
mukavaa viikkiläistä yhdessäoloa. Viikin Normaalikoulu,
Kevätkatu 2.Vapaa pääsy, Viik

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

TAPANILA

Naisia pulassa
Nukketeatteri Sininen Lintu
esittää näytelmän Naisia
pulassa Tapanilan kirjastossa
la 16.3. klo 11-11.50. Esitys
sisältää sadut Eukko Pikkurilli
mustikassa sekä Kultakutri
ja kolme karhua. Esitystä
suositellaan 3-6-vuotiaille.
Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30-13.30
Tapanilan Työväentalolla,
Sompiontie 4. Muusta toiminnasta saa lisätietoa kerhosta.
Uudet ja vanhat jäsenet
mukaan kehittämään toimintaa!
Klapitalkoot
Tapanila-Seura tarjoaa mosalaisille rankapuuta ilmaiseksi
käsin pilkottavaksi ja kotiin
vietäväksi. Samalla tehdään
yhdessä ilmaiset polttopuut
mummun pinoon. Ota mukaan
sahapukki, kirves, saha ja
pulkka, tai kottikärryt kuljetusta
varten. Klapitalkoot su 24.3.
klo 14 Tapanilan torilla.
Galleria viileä punainen
Siirtymiä, viiden taiteilijan
teoksia. Tuula Aalto, Eeva
Kokki, Mauri Laukkanen,
Virve Nyman, Mika Törönen
26.2.-17.3. ti-pe 13-18, la-su
11-15. Päivöläntie 20.
Perinteiset pääsiäismyyjäiset
Tapanilan VPK:lla, Päivöläntie
50, su 24.3. klo 10-15.
Räsymattoja, koruja, siemeniä,
linnunpönttöjä, leivonnaisia,

Kokouksia

Malmin Seudun Omakotiyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUS

Pidetään keskiviikkona 20. maaliskuuta 2013 klo 18.30
Malmin kirkon kokoustiloissa
os. Kunnantie 1, 00700 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle
määrätyt asiat.
Lisäksi kokouksessa on Gardenian edustaja kertomassa
puutarhan hoitoon liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Tapaninvainion Kaupunginosayhdistys ry.
Staffansslättens Stadsdelsförening ry.
Yhdistyksen sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

järjestetään torstaina, 21. maaliskuuta 2013
alkaen klo 18.30
Paikka: Leikkipuisto Tervapääsky
Osoite: Tervapääskynpolku 12, 00780 Helsinki
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.

Tiedotustilaisuus tapaninvainiolaisille

Vuosikokouksen jälkeen alueen asukkaille pidetään tiedotustilaisuus koskien Helsingin kaupungin demokratiapilottia, johon
Tapaninvainio tuli valituksi yhdeksän muun kaupunginosan kanssa.
Tule kuulemaan, miten voit vaikuttaa oman asuinalueesi
kehittymiseen.

TERVETULOA!
Tapaninvainion Kaupunginosayhdistys ry –
Staffansslättens Stadsdelsförening rf.
Hallitus - Styrelse

Koillis-Helsingin Lähitieto

Palveluja tarjotaan
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Kampaamot ja parturit

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

Parturi-Kampaamo
ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

puh. 3507050

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

HIERONTAA
Tapanilassa

en,
n
i
s
s
a
kl
nkivi,
i
m
m
lä
alvo
lihask

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT
KAUSISÄILYTYS
Avoinna arkisin 8.00-17.00
Sesonkilauantaisin 9.00-13.00
Kirkonkyläntie 86, 00740 Helsinki
Puh. 385 4617

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

0400 401 882

MITOIN KUIN MITOIN

Lämpimästi tervetuloa

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

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

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

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

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

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

SILMÄLÄÄKÄRIT

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Suuhygienistipalvelut

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Ark. 9-18,
la 9-14

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Juha Ruotoistenmäki
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist
Kelan suoraveloitus

www.datamediatilit.fi
Puh.
09-3508 320

Optikot

Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

HAMMASLÄÄKÄRIT

ergadesign.fi

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

MALMILLA

MALMIN
HAMMAS

www.malminhammas.com
malmin.hammas.oy@kolumbus.fi

Teemme teille kirjanpidon,
tilinpäätöksen, tasekirjan,
veroilmoituksen, palkanlaskennan
ja palkkojen vuosi-ilmoitukset,
laskujen maksut ja laskutukset
ja myös muita
tarvitsemianne palveluita.

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki
Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028
Malminraitti 12
00700 Helsinki

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

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

Puh. (09) 875 1868

Päivöläntie 20, 00730 Helsinki

SKY-Cidesco kosmetologi
Heljä Siitonen

koulutettu hieroja

Ajanvaraukset
040-8462864
www.hellitahetkeksi.fi

Yksityistunteja

Yksityistunteja
Tapaninvainiossa
Englantia, italiaa,
espanjaa, ranskaa...

050 326 2495
Vanha Tapanilantie 88
www.kauniina.fi

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
Tervetuloa vanhat ja
uudet asiakkaat

Permispaketti
sis. leikkaus
+ sävy

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

29€

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

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

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

Työsuorituksia

KINDENOS

PC HUOLTO JA ELEKTRONIIKKA

MYYNTI - OSTO - VAIHTO
LAADUKKAAT JA NOPEAT HUOLTOPALVELUT
Eskolantie 14, Pukinmäki, 00720 HKI

Puh: 045 3155 003

046 907 7191

www.kindenos.com
MA – PE: 10.00 – 18.00 Sat 10.00 – 14.00

REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Sirkku Laine

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

69€ (78 €)

Hinnat voimassa 28.2.2013 asti

Koillis-Helsingin
Lähitieto

Jalkahoitola

tule käymään
Eskolantie 12–14, 00720 Hki

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

alk.

Ota yhteyttä
puh. 389 4613,
mail ac@aclaurens.fi
käy katsOmassa
www.aclaurens.fi

Kasvohoito Dr.Scheller
luomu tuottein

Tmi Eeva Rajamäki

rita.ahonen@sci.fi

Hyvinvointi

tarjoaa
taloushallinnon palveluita
yrityksille, yhteisöille ja
taloyhtiöille.

Kauneudenhoitopalvelut

Koillis-Helsingin
Lähitieto
Ilmoitusvaraukset
myyntipäällikkö Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@hotmail.com

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636

Tuttu ja
turvallinen!

www.pizzapalvelu.net

TIESITKÖ, ETTÄ
ASENNUSPALVELUMME SISÄLTÄÄ
KAIKEN SISÄÄNKANNOSTA
LOPPUSILAUKSEEN ASTI:

vanhan keittiön purku ja kierrätys,
uuden asennus, putki- ja sähkötyöt,
sisustus- ja saneeraustyöt, remonttisiivous ja tottakai käyttökoulutus
sekä kunnon takuu.

PUUSTELLI TOTEUTTAA

WWW.PUUSTELLI.FI

KEITTIÖUNELMASI!

MITÄ
MAKSAA
UNELMIESI
KEITTIÖ?
2013

Nyt on oikea aika ottaa
siitä selvää.

ELLI.FI
WWW.PUUST

TULE TAI SOITA JA VARAA MAKSUTON SUUNNITTELUAIKA KOTIISI
VANTAA TAMMISTO: VALIMOTIE 18, TAMMISTON PORTTI, 01510 VANTAA, 010 277 7342
le
suunnitte
valitse
toteuta

Haluan, että lähetätte minulle Puustellin Ideakirjan.

140
SIVUA

TILAA IDEAKIRJA
KOTIISI
1. TEKSTIVIESTILLÄ Lähetä tekstiviesti
PUUSTELLI
ETUNIMI SUKUNIMI OSOITE numeroon 18252
Viestin lähettäminen on sinulle maksuton.
Toimii kaikkien kotimaisten operaattorien liittymillä.

2. NETIN KAUTTA WWW.PUUSTELLI.FI
3. LIPUKKEELLA Postita oheinen lipuke. Postimaksu maksettu.

Haluan, että Puustellin keittiöasiantuntija ottaa minuun yhteyttä ja
sopii maksuttomasta suunnittelusta ja kustannusarviosta.

PUUSTELLI
MAKSAA
POSTIMAKSUN

Nimi:
Lähiosoite:
Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puustelli Group Oy
Tunnus 5002473
00003 VASTAUSLÄHETYS

Puhelin:
Remontoin keittiön:

Rakennan uutta kotia vuonna:

Vastanneiden nimiä ja osoitteita voidaan käyttää
markkinointitarkoituksiin henkilörekisterilain mukaisesti.

Tammisto Koillis-Helsingin Lähitieto

