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Kirkonkyläntie 13, Malmi
Ark.10.00–18.00, la 10.00–14.00, su suljettu.
P. 09-224 9007, 050-433 8512
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Maarit ja Milla

Kemiallinen pesu • Kodin tekstiilit • Matot
Liinavaatteet • Työvaatteet • Noutopalvelu

www.volymex.com

Kiinteistönvälitys Oy

PUISTOLA
OK-TONTTI Tarjouspyynnöt
www.autonkorjaus.net

TAPANINVAINIO

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

UUDISTUOTANTOA

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
ITÄ-PAKILA

RT

TAPANINVAINIO
TONTTI
Päättyvän tien varrella kadunvarsitontti määräosa n. 454 m²,
rakennusoikeus 120 m² + varasto
ja autosuojatiloja 25 m².
Hp. 135 000 €. Terhotie 13
TÖYRYNUMMI
TONTTI
646 m², rakennusoikeus 129 m²,
enint. 2 as. Asemakaavamuutos
virellä rakennusoikeuden nostamiseksi 162 m².
Hp. 150.000 €. Olkilyhteentie 15
LÄNSI-PAKILA
OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotontti 511 m², jossa rak. oik. 128
m² + 25 m². Tontilla purettava
talousrakennus. Hp. 155.000 €
Elontie 4

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

MALMI
OK-TONTTI
728 m², rakennusoikeus 138 m²,
1-2 asuntoa. Hp. 160.000 €
Paavolantie 14
MALMI
TEOLLISUUSKIINTEISTÖ
Teräsrakenteinen teollisuusrakennus 495 m². Rv -68. Vuokratontti 2034 m². Rakennusoikeus
1526 m², käyttämättä 1031 m².
Hp. 250.000 €. Ormuspellontie 1

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

MArkku
ViljAnder

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

Kevätmyynti käynnissä parhaillaan.
Kysy meiltä kevään kampanjahinta välityspalkkiolle!

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

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
040 830 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

Tekemistä ja tekijöitä
Toimituksellamme on ”päivystys” Mal-

Erittäin liberaali toimittaja

mintorin kauppakeskuksessa sijaitsevassa
kahvilassa pari kertaa viikossa. Siellä kuulee
mielenkiintoisia tarinoita ja muisteluita, mutta meille tullaan kertomaan myös erilaisista
epäkohdista, joiden korjaamiseen toivotaan
apua. Näihin erilaisiin ongelmiin paneutuminen vie aina jonkin verran aikaa, eikä kaikErittäin liberaali toimittaja
kia asiasta tietäviä osapuolia edes tavoita
vaikkapa lomien vuoksi ihan heti. Tämän
vuoksi joistakin kuulemistamme asioista ehdimme saada juttua lehteen vasta muutaman
Laadukkaat silmälasit tekevät
sinusta
SINUT.
viikon
viiveellä.
Kaikki hyvät juttuideat käytetään kyllä,
vaikka ei välttämättä heti seuraavassa lehdessä. Jotkut saattavat siirtyä jopa useammankin viikon. Osaan asioista sen saama julLITE BÄTTRE.
kisuus auttaa, osaan ei.  On joka tapauksessa
hienoa, että lähiympäristön tilasta välitetään
ja asioihin halutaan vaikuttaa ja epäkohtia
nostaa esiin.

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

Olin viikonloppuna keittiöhommissa partiotapahtumassa, johon väkeä tuli eri puolilta
Suomea. Oli upeaa kuulla joiltakin lapsiaan
hakemaan tulleilta vanhemmilta, kuinka he
todella arvostavat vapaaehtoisia. He ihmettelivät nuoria ja aikuisia, jotka jaksavat pal-

PARKKIHALLISSA
su 31.3. ja ma 1.4. klo 8-14

katta järjestää toisten tenaville elämyksellisiä
tapahtumia ja opettaa osaamiaan taitoja
eteenpäin. Etenkin erilaisten kädentaitojen
oppimista pidetään arvossa. Samoin sitä, että
lapset kasvavat omatoimisiksi ja vastuullisiksi.
Itse nostaisin näille vanhemmille hattua siitä, että he jaksavat kuskata tenaviaan pitkiäkin matkoja erilaisiin harrastuksiin antaakseen heille sellaisia elämän eväitä, joita eivät
itse hallitse ja osaa opettaa. Monessa harrastuksessa vanhemmat myös tekevät runsaasti
talkootöitä kerätäkseen varoja vaikkapa jäävuoroihin, tai turnausmatkoihin. Hatunnoston ansaitsevat myös kaikki ne vapaaehtoiset valmentajat, jotka vetävät urheiluseuroissa harjoituksia useana iltana viikossa. Harva
saa palkkaa siitä, että toimii vapaa-aikanaan
yhteiseksi hyväksi. Palkka tulee usein hyvänä mielenä siitä, että oman ryhmän jäsenet
oppivat toimimaan tiiminä, sisäistävät uusia asioita, menestyvät kilpailuissa
ja nauttivat yhdessäolosta. Hyvä mieli on usein paras palkka, vaikka taloudellinen tuki
on myös  tärkeää.
Teija Loponen

Harva saa palkkaa siitä,
että toimii vapaa-aikanaan
yhteiseksi hyväksi.

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

Arja ja Jouni kirkossa
Laulaja
Arja Koriseva
ja pianotaiteilija
Jouni Somero
konsertoivat
Pihlajamäen
kirkossa

Palmusunnuntaina
24.3. klo 18.00.
Liput 20 e tuntia ennen ovelta.
Konsertin järjestävät Lions Club Helsinki/
Pihlajamäki ja Malmin seurakunta.

Poikkeusaikataulu!
Pääsiäisen jälkeen ke 3.4. ilmestyvä
hitieto:
Koillis-Helsingin Lähitieto:

La 23.3.
alkaen klo 21.00

NINA S NEWTON

Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
Puh. 0400 481 222 www-ruoka-aika.fi
Koillis-Helsingin Lähitieto Numero 9/2013. Keskiviikko 20.3.2013

• ilmoitusvaraukset ke 27.3..
klo 10 mennessä
eistot
• valmistettavat ilmoitusaineistot
ke 27.3. klo 14 mennessä
• valmis aineisto
to klo 10 mennessä

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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TEIJA LOPONEN

Remontissa
noin 1 200 neliömetrin kokoinen
lähikauppa kasvaa
400 neliömetrillä.
Laajennusta varten
on ostoskeskuksen
takapuolelta
louhittu pois
kalliota.

Jakomäki on kesällä
ilman ruokakauppaa
Jakomäki

Jakomäen ostoskeskuksessa on alkanut laajennusremontti. Remontin takia
liki 5 800 asukkaan ainut ruokakauppa menee kesän kynnyksellä pariksi
kuukaudeksi kiinni. Se huolestuttaa asukkaita.
Huoli kohdistuu etenkin

vanhusväestöön sekä huonosti liikkumaan pääseviin
ihmisiin. Missä he voivat
käydä ruokaostoksilla, kun

Mätästiellä ollut lähikauppakin lopetti toimintansa
noin vuosi sitten.
– Asiasta on puhuttu täällä vakavasti ja olemme tosi

liemessä, jos tilanteeseen ei
löydy ratkaisua. Monien on
hankala lähteä täältä Malmille, kertoo hallituksen jäsen Riitta Lapiolahti Suur-

metsä-Jakomäki-Seurasta.
Ratkaisuksi kaupunginosassa on toivottu kauppaautoa tai väliaikaista kauppaa johonkin tyhjään liiketi-

laan. Kaupan omistaja miettii myös ratkaisua.
– Mietimme ja suunnittelemme ja kerromme, kun
saamme päätöksen, vies-

tii asukkaille ryhmäpäällikkö Markku Kannisto HokElannon S-marketketjusta.
Kanniston mielestä se, ettei S-ketju tuo tilalle sulkemisen ajaksi mitään, on
epätodennäköinen vaihtoehto. Ketjun vaihtoehdoissa
on vilahdellut muun muassa
konttikauppa tai asiakkaiden kuljetus muualle.
Myymälä piti sulkea toukokuun alussa ja avata heti
heinäkuussa.
– Mutta sain vasta tiedon,
että urakka on myöhässä.
Kiinni meneminen viivästyy
ainakin pari viikkoa.
Jakomäen Kauppakeskus
Oy pitää osakkailleen infotilaisuuden ensi viikolla. Silloin selviää, mitä muuta
kiinteistössä remontoidaan
ja vaikuttaako se yritysten
toimintaan.
Ostoskeskuksen vieressä toimiva Teboil on myös
menossa kiinni lähipäivinä. Huoltoasema puretaan
ja tontin toiseen reunaan
on tarkoitus rakentaa uusi
huoltamo, johon on suunniteltu Kesko-vetoista ruokakauppaa.
Pirjo Pihlajamaa

Nuorten omat Pulssifestarit pidetään Malmilla. Sivu 13

Pysähtymiskielto yllätti
Tapanila

Viime viikon torstaina Vanha Tapanilantie 51 edustalle ilmestyi yllättäen liikennemerkki, jossa kielletään sekä pysähtyminen, että pysäköinti.
– Oli se merkki aika järkytys,
mitään ei asiasta oltu ilmoitettu, tai kysytty ja asiakkaamme
olivat siitä aivan ihmeissään,
kertoo Liike 51:n yrittäjä Sari Pakkala.
Pakkalan mukaan pysäköintikiellon laittaminen elintarvikeliikkeen edustalle on
melkoinen isku yritystoimintaa vastaan.
– Tuntui kuin olisi laitettu
pääkallomerkki, tuossa on
luomukauppa, älkää pysäh-

tykö!
Vanhalla Tapanilantiellä on
pysäköintikieltomerkit ja vain
poikkikaduille saa pysäköidä.
– Mutta sekään ei talvella
onnistu hankien takia. Pikkukaduille ei jää kuin yksi ajokaista lumikasojen takia, joten pysäköidyn auton ohi ei
aina pääse ajamaan, harmittelee Pakkala.
Yrittäjä ei ole kuullut, että
liikkeen edustalle pysäköidyt
autot olisivat aiheuttaneet mitään vaaratilanteita. Siksi uusi
kieltomerkki hämmästyttää.
Liikennesuunnittelija Taneli Nissinen kaupunkisuunnitteluvirastosta kertoo, että vuonna 1999 Vanhalle Ta-

Te ija Lopon e n

panilantielle valmistui liikenteenohjaussuunnitelma,
jossa pysähtymiskieltomerkki on mukana. Nyt asetettu
merkki on siis tuon päätöstilanteen mukainen.
– Päätös on siis tehty kauan sitten, mutta toteutettu
vasta nyt. Se, että yrittäjä toivoo pysäköintilupaa liikkeensä edustalle otetaan ilman
muuta huomioon ja ryhdymme nyt tutkimaan, voisiko siinä jatkossa sallia muutaman
auton pysäköinnin, Nissinen
lupaa.
Selvitystyön ajan pysähtymiskielto on voimassa.
Teija Loponen

Kauempaa tulevat asiakkaat eivät mitenkään ymmärrä, miksi Liike 51:n edustalle
Vanhalle Tapanilantielle on asetettu pysähtymis- ja pysäköintikielto.
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Uutiset

Tapaninvainio kiritti
demokratiapilottiin
NANNA TULIKOURA

Tapaninvainio

Tapaninvainion
kaupunginosayhdistys
kiri itsensä
kalkkiviivoilta
mukaan Helsingin
kaupungin uuteen
demokratiapilottiin, johon
riitti tarjokkaita
ympäri
kaupungin.
Me asumme täällä! -nimisen demokratiapilotin takojiksi toivotaan mahdollisimman monia asukkaita.
– Tarkoitus on, että pilotti
jättää jälkeensä isoja konkreettisia hankkeita, joista
kaupunki ottaa vetovastuun
sekä asukasvetoisia pienempiä hankkeita, talkooporukoita tai harrastustoimintaa. Siinä ohessa naapurit
oppivat tuntemaan toisensa
ja yhteishenki kasvaa, maalailee Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen varapuheenjohtaja Laura Vehkaoja.
Hän on ollut osaltaan vaikuttamassa siihen, että kaupunginhallitus alkoi pikaisesti sorvata demokratiahankkeen pilottiryhmästä
paikkaa myös Tapaninvainiolle.
Tämä tapahtui joulukuussa, kun kaupunginhallitus
käsitteli kaupunginjohtaja
Jussi Pajusen esittelemänä
ehdotusta, että pilottikokeiluun halunneista 39 hakijasta otetaan mukaan yhdeksän: kuusi alueellista ja kolme teemallista hanketta.
Päättäjien puumerkkiä
odottavissa papereissa koko
Koillis-Helsinki loisti pois-

Iltapäivätoimintaan
paikka- ja
tuottajamuutoksia
Opetuslautakunta
on päättänyt
ensi lukukauden
iltapäivätoiminnan
toimintapaikoista.

Demokratiapilotin vetäjät Laura Vehkaoja (vas.) ja Elise Järvenpää kertovat Immolan koulun pihalla, että heitä
saa vetäistä hihasta vaikka kauppajonossa, jos on kysyttävää demokratiapilotista. Tapaninvainio nousi pilottiin
myös alueellisen tasa-arvon vuoksi: Koillis-Helsinki oli jäädä pois koko hankkeesta.

saolollaan, vaikka hakupaperit oli Tapaninvainion lisäksi lähetetty myös Pukinmäen, Siltamäki-Suutarilan
ja Tapulikaupungin asukasyhdistyksistä.
Tapaninvainion edusta-

jat eivät tyytyneet esityslistaan, vaan alkoivat lobata
kaupunginhallitusta. Asukkaat painottivat, että vuotta 2013 varten tehtyyn budjettikirjaukseen sisältyy lupaus, jossa sanotaan, että
Tapaninvainion palveluista tehdään kartoitus. Palvelukartoituksen taustalla
oli päättäjien korviin toistuvasti kantautunut viesti,
ettei Tapaninvainio saa veromarkkoja tasa-arvoises-

Bussi puski
poliisiautoa
Malmi

Kolaritehtävää Seppämestarintiellä hoitanut Helsingin poliisin partio joutui samalla
hoitamaan toistakin kolaritehtävää viime
perjantaina kello 16.40. Partio jätti autonsa Tattariharjuntien bussipysäkin luona
kävelytielle. Pysäkille tullut linjan 54 bussi osui pysäkiltä lähtiessään poliisiautoon
siten, että siitä hajosi oikea peili ja ikkunan pilariin tuli painaumia ja maalivaurioita. Bussin oikeaan takakulmaan tuli pieniä
peltivaurioita. Asiaa tutkitaan liikennerikkomuksena.
PP

ti muiden kaupunginosien
kanssa.
Kartoituksen voisi yhdistää demokratiapilottiin,
asukkaat vetosivat. Kaupunginhallitus suli ja pöytäkirjaa korjattiin lisäämällä
listaan Tapaninvainio.
Pilotin tuoreet nettisivut

löytyvät osoitteesta www.
demokratiapilotti.fi. Hanke
polkaistaan virallisesti liikkeelle avajaistilaisuudessa
torstaina 11.4. kello 18–20
ruotsinkielisen ala-asteen,
Staffansby lågstadieskolanin tiloissa. Juhlavieraaksi
saapuu itse kaupunginjohtaja.
Saman viikon tiistaina Pajunen on Suutarilassa, jonne

Autojen töhrijä
häipyi
Pukinmäki

Sunilantiellä tuntematon
henkilö sotki spray-maalilla yhteensä viittä kuorma- ja
pakettiautoa viime lauantain
puolella kello 00.30–00.40.
Poliisi yritti jäljittää tekijää,
mutta tekijää ei tavoitettu.
Asiaa tutkitaan vahingontekona.
PP

Laura Vehkaoja
kannustaa kahden
illan loukussa
painiskelevia
valitsemaan
”sankoin joukoin”
Staffansbyn,
jossa puhutaan
ylipormestarin ja
virkamiesjohdon
kanssa vain
Tapaninvainion
asioista.

tapaninvainiolaiset on myös
kutsuttu.
– Tapaninvainiolaisille kyseessä onkin oikea superviikko, sanoo Vehkaoja ja
kannustaa kahden illan loukussa painiskelevia valitsemaan ”sankoin joukoin”
Staffansbyn, jossa puhutaan
ylipormestarin ja virkamiesjohdon kanssa vain Tapaninvainion asioista.
– Tavoitteena on, että tämän projektin jälkeen Tapaninvainio on entistä parempi paikka asua – aktiivinen,
yhteinen ja asukkaitaan palveleva kaupunginosa, Vehkaoja katsoo tulevaisuuteen.
Pirjo Pihlajamaa

Pahoinpitely
kadulla

Autovaras ei
onnistunut

Malmi

Kirkonkyläntiellä mies oli matkalla linja-autoon lauantaiaamuna kello neljä, kun läheisen ravintolan edustalla joku yritti
kampata kulkijan. Hän ei kaatunut, mutta sai peräänsä miehen,
joka kaatoi hänet maahan ja alkoi pahoinpidellä lyömällä päähän. Pahoinpitelyyn oli osallistunut ainakin yksi mies.
PP

Malmi

Malmin sairaalan pihalta yritettiin anastaa henkilöauto viime
viikon keskiviikkona kello 13–
21 välisenä aikana. Talvelantiellä olleen sinisen Fiat Punton
virtalukkoa oli väännetty siihen
kuulumattomalla avaimella tai
muulla esineellä. Vuosimallia
2002 olevaa ajoneuvoa ei ollut
kuitenkaan saatu liikkeelle.
PP

Vuonna 2012 opetusvirasto pystyi ottamaan kaikki
perusopetuksen iltapäivätoimintaan hakeneet lapset.
Tulevalle lukuvuodelle hakijoita lienee noin 300 enemmän.
Opetustoimi järjestää iltapäivätoimintaa ensi lukukaudella Ala-Malmilla Hietakummun ala-asteella ja
Karviaistien koululla, Viikissä Latokartanon peruskoululla, Tapulikaupungissa Maatullin ala-asteella,
Pukinmäen peruskoulussa ja Soinisen koululla, Siltamäen ala-asteella, Töyrynummen ala-asteella sekä
Ylä-Malmin peruskoulussa.
Pukinmäessä Säveltäjänpuiston sivukoulussa iltapäivätoiminta loppuu.
Palveluntuottajilta iltapäi-

vätoimintaa ostetaan Siltamäen ala-asteelle Icehearts
ry:ltä, Helsingin kristilliselle
koululle sen omalta kannatusyhdistykseltä, Tapanilan
ala-asteelle NMKY:ltä, seurakunnan tiloihin Puistolan
kirkolle, Takaniityntien kerhohuoneelle ja Ylä-Malmin
peruskouluun seurakuntayhtymältä, Pihlajiston alaasteelle Kalliolan Nuoret
ry:ltä ja Suutarilan ala-asteelle Kansalliselta Lastenliitolta.
Immolantien sivukoululle
iltapäivätoimintaa ostetaan
Liikkuva ja Leikkivä Lapsi Helsinki ry:ltä, Leikkipuisto Viikkariin Luonnossa liikkuen ry:ltä ja Nano,
lasten ja nuorten Kerhotoiminta Oy järjestää toimintaa Hiidenkiven peruskoululle, Puistolan ala-asteelle
ja Puistolan peruskoululle.
Sari Annika Karppinen
vastaa iltapäivätoiminnan
tuottamisesta Pihlajamäen ja Pihlajiston ala-asteilla,
Savelan leikkipuistossa sekä Jakomäen peruskoulussa
ja Sari Wicklund Latokartanon peruskoululla. Tapanilan Erä järjestää iltapäivätoimintaa Tapanilan urheilukeskuksessa.
Palveluntuottajista jää
pois Musiikkikoulu Grooven kannatusyhdistys sekä
Visa-Basket ry.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Helsingin allasvedet
pääosin puhtaita
Helsingin ympäristökeskus tutkii Helsingin 52 uima-altaan veden puhtauden joka vuosi. Viime vuonna ympäristökeskus otti uimahalleista, maauimaloista ja muista yleisistä allastiloista
kaikkiaan 967 vesinäytettä.
Kaikista otetuista näytteistä 93 prosenttia oli mikrobiologiselta laadultaan hyviä. Poikkeamien määrät ovat pysyneet edellisvuosiin nähden samankaltaisina, useimmiten pieninä ja yksittäisinä.
Yhden hotellin altaasta löytyi suolisto-, silmä-, korva- tai hengityselininfektioita aiheuttavaa Pseudomonas aeruginosa –
bakteeria, jota ei tulisi esiintyä allasvedessä lainkaan. Siksi allas otettiin pois käytöstä korjaustöiden ajaksi.
Allasveden yleistä bakteeripitoisuutta kuvaavien heterotrofisten pesäkelukujen nousuja yli sallitun todettiin 13 valvontakohteessa. Ylitykset olivat suurimmaksi osaksi yksittäisiä, ja
allasvesi todettiin hyväksi toisen uusintanäytteen yhteydessä.

Kaupunginhallitus jätti maaliskuun alun kokouksessa pöydälle päätöksenteon Malmin lentokentän alueen rakennuskiellon
jatkamisesta.
Seuraavassa kokouksessa 11.3. päätös kuitenkin tehtiin.
Rakennuskielto määrättiin yleiskaavan laatimista varten viideksi vuodeksi 23.4.2018 asti. Malmin lentokenttäalueen rakennuskielto on jatkunut jo 12 vuotta hankaloittaen siellä toimivien yritysten toimintaa.

Pirjo Pihlajamaa

Teija Loponen

Soita ilmainen mittaus
Sälekaihtimet
Rullaverhot

20v.

Pystylamellit
Markiisit

TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Kentän rakennuskieltoa ei kumottu

MosaBowling
Helsingin hohtavimmat radat

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

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 122 9560
Pe 22.3. 18.00-20.30 Nuori ja päihteet, vanhempien ja
varkkien yhteinen teema-ilta. Koulutyöntekijä
Kari KK Korhonen
La 23.3. 19.00 Nuortenilta & kahvila
Su 24.3. 11.00 20v JUHLA JUMALANPALVELUS,
Veijo Kähkönen, Jari Vahtera, Mika ja Milla
Särkkä, Kaiku-kuoro
Su 24.3. 14.30 Latinokokous, Mika ja Milla Särkkä
Su 24.3. 18.00 Pyhän Hengen-ilta, Mika ja Milla
Särkkä, musiikki Miika Koivisto
Ma 25.3. 18.30 Lähetyssolu
Ti 26.3. 13.00 Päiväseurat, Vilho Mustonen, Marjatta
Kähkönen, Maranata lauluryhmä
Ti 26.3. 18.30 Sanan ääressä -ilta.
Vetäjinä T. Vesalainen/ R. Tanskanen
Ke 27.3. 19.00 Malmin Saalem lähetys ry:n vuosikokous, jäsenille
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

MLL Tapaninkylän yhdistys

MLL Puistolan yhdistys

Tulevia tapahtumia

Uusia ystäviä, iloa ja vaihtelua arkeen

•
•
•
•
•

Lasten vaatteiden ja -tarvikkeiden kirpputori la 23.3. klo 10-13 Suutarilan
palvelukeskuksessa (Seulastentie 11, Helsinki).
Tanssitan Vauvaa -ryhmä aloittaa ke 17.4. klo 17.30 Leikkipuisto Kurranummessa (Kotinummentie 51, Helsinki).
Yhdistyksen kevätkokous to 18.4. klo 18 Leikkipuisto Kesannossa
(Kesantotie 13, Helsinki). Tarjolla kahvia ja pullaa. Tervetuloa mukaan
vaikuttamaan toimintaan!
Hätäensiapu-kurssi pienten lasten vanhemmille la 4.5. klo 10-14
Leikkipuisto Kurranummessa.
Perinteinen kevättempaus la 18.5. klo 10-13
Leikkipuisto Kesannossa. Mukavaa ohjelmaa ja
yhdessäoloa lapsille ja aikuisille.

Perhekahviloiden ja muskareiden aikataulut sekä tarkemmat
tiedot tapahtumista löydät yhdistyksemme
nettisivuilta tapaninkyla.mll.fi tai
Facebookista facebook.com/mlltapaninkyla

MLL Pihlajamäen yhdistys
Ajankohtaista
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Malmin lentokenttä
on suosittu myös
suuren yleisön
parissa, muun muassa
siellä järjestettävien
yleisötapahtumien vuoksi.

Pidämme kaikille avointa perhekahvilaa Tapulin leikkipuistossa ti klo 10-12
ja Jakomäen leikkipuistossa, kts. aikataulu nettisivuiltamme.
Koko perheen luontokerho alkaa Tapulin Leikkipuistossa to 21.3. klo 17.3019.00 yhteistyössä Luonto-Liiton kanssa.
Lapsiperheiden tapahtuma Luova lauantai on Nurkkatien monitoimitalolla
la 23.3. klo 10-13. Ohjelmassa mm. vauvojen värikylpy, temppurata, viulunsoiton harjoittelua, nukketeatteria, puutöitä ym.
Yhdistyksemme vuokraa turvaistuimia Jakomäen Leikkipuistossa.
Lisää tietoa toiminnastamme puistola.mll.fi
Löydät meidät myös Facebookista MLL Puistola

Etsi MLL:n nettisivulta
osoitteesta mll.fi, Uudenmaan
piirin alta oman alueesi
paikallisyhdistys ja ota meihin
yhteyttä.
Olet lämpimästi tervetullut
mukaan toimintaan!

Supersuositut 6 kerran värikylpykurssit 1-4 -vuotiaille viikosta 15 alkaen Pihlajamäen nuorisotalolla.
Ilmoittautumiset 24.3. mennessä yhdistyksen nettisivujen kautta.
MLL:n perhekahvilat joka keskiviikko leikkipuisto Maasälvässä klo 10-12 ja joka torstai leikkipuisto Salpausselässä klo 10-12. Perhekahvila on erilaisten perheiden
vapaamuotoinen tapaamispaikka. Myynnissä pientä syötävää pikkurahalla.
Yhdistyksen kevätkokous 11.4. leikkipuisto Salpausselässä klo 17.30 alkaen. Kokouksessa mm. suunnitellaan syyskauden toimintaa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan!
Lastentarvike ja -vaatekirppis Pihlajiston ala-asteella su 21.4. klo 10-13. Tuotteet on lajiteltu koon ja aiheen mukaan, joten ostoksien tekeminen on helppoa.
Paikan päällä on myös kahvila. Varaathan mukaasi käteistä.
Kevätkauden kerhojen päätösjuhla kevätrieha pe 17.5. leikkipuisto Maasälvässä klo 10-14. Ohjelma tarkentuu myöhemmin yhdistyksen nettisivuille.

Lisätietoja yhdistyksestä ja tapahtumista löydät yhdistyksen nettisivuilta pihlajamaki.mll.fi tai FB-sivulta facebook.com/MllPihlajamaenPaikallisyhdistys
Jäsenillemme on lisäksi FB-ryhmä facebook.com/groups/169671129428/
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Uutiset
Te ija Lopon e n

Siltamäen Palvelukodissa käytettävissä olevat huoneet ovat niin pieniä, että kaikkiin mahtuu vain yhdet puut. Se ei tarjoa mahdollisuutta
seurusteluun. Kuvassa Siltamäen Marttojen kangaspuut.

Entisen Virkistyskeskuksen väestä osa
harrastaa nyt Siltamäessä

Virkut saivat ilonaihetta
Harmin tunne Malmin virkistyskeskuksen toiminnan lakkauttamisesta ei
vieläkään ole laantunut sen kävijöiden keskuudessa. Kuorolle, tanssiryhmälle ja
maalareille ei ole löytynyt lähistöltä uutta paikkaa, kutojilla ja puutyömiehillä
on ahtaat tilat Siltamäen Palvelukodissa.
-Olemme tosi iloisia siitä,
että pääsimme tänne Siltamäen Palvelukotiin harrastamaan ja meidät on otettu
täällä tosi hyvin vastaan. Jokainen on saanut lunastaa
avaimen, jolla näihin harrastustiloihin pääsee koska
vain sisään. Mutta ei tämä
Virkkaria korvaa monestakaan syystä, valistaa Anne
Fredriksson.
– Virkkarissa kutojia oli
15–20, nyt vain puolet siitä. Osalle matka tuottaa ongelmia, osa taas sanoo, että saan minä kotonakin olla
yksin. Kas kun tilat on niin
pienet, ettei täällä oikein voi
porukalla kokoontua, kutojia voi olla yhtäaikaa kaksi, mutta eri huoneissa. Ei se
ole sellaista sosiaalista yhdessäoloa ja toimintaa mitä
kaivataan, huomauttaa Liisa Sippola.
Pelkona on myös, että porukan ainoa loimien luomisen taitaja Kerttu Olander ei
ehkä ikuisesti jaksa sitä tehdä, kuka sitten auttaa kun ei
ole ohjaajaa, kuten Virkkarissa.
– Juuri se yhteishenki, isolla porukalla kokoontuminen ja rupattelu oli sellaista arjen sielunhoitoa, hyvän
mielen synnyttämistä, johon

Entiset
virkkarilaiset
kokoontuvat
kahvihetken
ja rupattelun
merkeissä aina
joka kuun
ensimmäinen
maanantai kello
10 Siltamäen
Palvelukodilla.

puuhastelemaan yhtä aikaa
ja isoja töitä ei voi tehdä.
– Puunuijia ollaan tehty. Niillä voisi huonojen
päätösten tekijöitä nuijia,
miesporukka naurahtaa.
– Virkkarissa meitä oli paljon ja kokeneemmat neuvoivat uusia tulijoita. Ideoita lenteli ja teimme paljon
monipuolisemmin kaikkea.
Nyt ei sitä juttuseuraakaan
ole, kun ei tänne oikein
mahdu, Göstä Ekman harmittelee.
– Ja keskeneräiset työt pitää kuskata kotiin säilytykseen, Martti Tikkanen huomauttaa.
Raimo Kuusiniemi kertoo
vielä, että näin talvikaudella
navetan ylisille on hankala
hangen ja jään takia päästä.
Siksi yksi porukkaan kuulunut pyörätuolilla liikkuva
mies ei ole päässyt tänä talvena kertaakaan puutöihin.
– Aika kylmäkin siellä
on ja weecee sekä vesipiste
puuttuvat, lisää Kuusiniemi.
Mauri Tannerta hyvän
miesporukan hajoaminen
harmittaa yhtä lailla, sillä
kimpassa oli hyvä parantaa
maailmaa.
Siltamäen Palveluko-

täällä ei ole mahdollisuutta.
Yhdessä puuhattuja myyjäisiäkin on meillä ikävä, kertovat Kirsti Esansaari, Anneli Vanhanen, Anneli Orrberg ja Tellervo Ruotsalainen.

Puutöitä tehdessä
saa varoa, etteivät
koneilla työskentelevät
töni toisiaan.
Sahanpuruimurin
ja sen tarvitseman
komeron puutyön
miehet rakensivat itse.

Samat ongelmat on puu-

Navetan ylisille
pääsevät talvikaudella
vain hyväjalkaiset.
Naisetkin ovat
tervetulleita
puutyöpajaan.

työn miehillä. Puutyötilat
ovat väliaikaisesti navetan
vintillä, jossa on pienehkö
puutyöpaja. Sielläkin mahtuu vain muutama mies

din johtaja Markku Pyttynen haluaa auttaa kutojia ja puutyömiehiä mahdollisuuksien mukaan.
Lähiöprojektilta on jo haettu 100 000 euron määrärahaa, jolla navetan alakerta
kunnostettaisiin. Siitä saataisiin puutyöporukalle jopa kolme kertaa isompi tila toimia.
– Vettä ja viemäriä en voi
sinnekään luvata, kun se navetan pohja on vajonnut jo
70 senttiä. Vajoaminen vain
jatkuu, joten viemäreitä ei
rakennuksen alle voi laittaa,
Pyttynen harmittelee.
Sen sijaan miesten weeceeongelmaan hän lupaa apua
kuivakäymälän muodossa.
Naisväen murheeseen ohjaajan puutteesta löytyy Pyttyseltä taas mainio ratkaisu.
Kustaankartanon kolmesta
ohjaajasta yksi saatettaisiin
saada käymään Siltamäessä vaikka kerran pari kuussa. Siitä olisi suuri hyöty kutojille.
Eikä Palvelukodin johtaja pidä myyjäistenkään järjestämistä mahdottomana
asiana, jos vain pienet hellat
kelpaavat leivonnaisten  tekoon.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Makuasioista ei tarvitse kiistellä, niistä nautitaan

K-citymarket Vantaa Tammisto

HINNAT VOIMASSA TO–SU 21.–24.3.2013,
31.1.–3.2.2013, ELLEI
ELLEI TOISIN
TOISIN MAINITA.
MAINITA.
Keittiön tarjoukset ei voimassa su 24.3.
3.2.

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

Tammiston leipomo:

MAALAISLEIPÄ
420 g
6,64 /kg

2

Tammiston leipomo:

Leipomo
keskellä
myymälää!

7,98 /kg

3

79

59

kpl

Tammiston keittiö:
Tuore karitsan

varastoitu pakasteena
Uusi-Seelanti

naturel ja tuoreyrttimarinoitu
Uusi-Seelanti

JAUHELIHA

PAAHTOPAISTI

28

95

19

6

90

99

kg

Hk takuumurea

kg

Luuton

NAUDAN
ULKOFILEE

LAMPAAN PAISTI
n. 1,8-2,5 kg
Uusi-Seelanti, pakaste

Hinta ilman K-Plussa-korttia 9,95 /kg

55

29

80

90

kg

Tammiston keittiö:

Tammiston keittiö:
Aidot

KIRJOLOHEN MÄTI

BLINIT

varastoitu pakasteena

99
-27%

5

Kariniemen broilerin

HK naudan

maustamaton ja yrtti-valkosipuli

9,15 /kg

MINUUTTIPIHVIT
350-390 g 10,23-11,40 /kg

Tammiston keittiö:
Kokonainen tuore

naturel ja tuoreyrttimarinoitu
Uusi-Seelanti

viljelty

49

-13%

Valio normaalisuolainen

29

25

PAAHTOPAISTIPIHVIT

Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,89 /pkt (5,78 /kg)

naturel ja tuoreyrttimarinoitu,
Uusi-Seelanti

Tuusulanväylä

FETA- JA
MOZZARELLAVIHERSALAATIT

16

80

95

kg

kg

Tammiston keittiö:
Valmiit

Tammiston keittiö:

hunaja, sweet chili

jauheliha, kinkku ja salami

TÄYTETYT
OHUKAISET

22

95

3
kpl

kg

1

12.-

Valio Polar

JUUSTOT
300-350 g
8,54-9,97 /kg

2

99

99

kg

kpl

-39%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 4,96 /kpl (13,40-15,63 /kg)

Hartwall

JAFFAT 1,5 l

lll-OLUT 0,33 l tlk
2,42 /l

24
-pack

22

1,06 /l

sis. pantit
3,60

1

99

80

-15%

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

pl
sis. pantin 0,40

-27-33%

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

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

KEHÄ lll
Valimotie

kg

Tammiston leipomo:

KYLMÄSAVULOHIVIETTELYS

kg

Tammiston keittiö:
Tuoreet karitsan

MEIJERIVOI
500 g 4,98 /kg

kg

1. lk,
Suomi

95

pkt

90

Tammiston keittiö:
Kalamestarin

Hinta ilman K-Plussa-korttia 5,49 /rs (14,08-15,69 /kg)

2

18

95

PAISTIJAUHELIHA
600 g

49

TAIMEN

TUOREKURKKU

rs

kg

Tammiston keittiö:
Tuore karitsan

BROILERVARTAAT

49

rs

kg

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%)

SUOMALAISENA
YKSITYISENÄ
YRITYKSENÄ,
MAKSAMME KAIKKI
VEROMME SUOMEEN!

www.k-citymarket.fi

3

kg

95

SISÄFILEE

-29%

kpl

Tammiston keittiö:
Lampaan

15

o

ipom
PÄÄSIÄISLIMPPU Le
keskellä
450 g
myymälää!

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.

Ryhmärakentajaksi ei käy sohvaperuna
Jaakko Hallila rakentaa itselleen kotia kuuden muun ryhmärakentajan kimpassa Ala-Malmin Teerikukontielle.
Toisissaan kiinni olevat town-house-talot tulevat Ormuspellon alati kasvavalle uudisalueelle.
Pi rjo Pi h lajamaa

1. Kuinka sinusta tuli ryhmärakentaja?

– Tutun soitosta vuosi
sitten. Olin tammikuussa
2012 Filippiineillä ja hän
soitti, että nyt meillä on
tontti. Oma elämäntilanteeni oli sellainen, että pystyin
lähtemään mukaan hänen
vetämäänsä hankkeeseen.

Jaakko Hallila rakentaa kaiken liikenevän vapaaaikansa omaa taloa Ala-Malmille. Aikaa menee
keskimäärin 20 tuntia viikossa. Välillä saattaa
nikkarointi ottaa koko päivän.

2. Rakennatko ihan itse vai
onko teillä firma tekemässä?

HENKILÖtieto
• Jaakko Hallila,
s. 12.12.1981.
• Asunut 5-vuotiaasta
Tapanilassa, viimeiset
5 v. Etelä-Haagassa.
• Perhe tytär ja
avopuoliso.
• Rakennusalan yrittäjä.
• Harrastukset salibandy,
lumilautailu, rumpujen
soitto, golf.
• Elämän tarkoitus: Olla
hyvä itselleen ja muille.

– Fifty-fifty. Aika paljon
teen itse, mutta isompia urakoita tekee firma. Pyrimme
itse tekemään sen, mitä ehtii
ja pystyy, niin tämä tulee halvemmaksi kuin ostaa uusi.

3. Millainen koti sinulle on
tulossa?

– Paritalon yläkerta ja neliöitä on noin 110. Rakennus on kivitalo. Sisältäkin
suurin osa on kiveä, mutta
yläkerta on puusta. Tähän
tulee takka ja sauna sekä
harvinaisempana erikoisuutena kattoterassi.
4. Tunnetko kaikki tulevat
naapurisi?

– Tunnen neljä kuudesta.
Ennalta tunsin kolme ja paritalon toisen puolen asukkaat ovat tulleet tässä tutuiksi.
5. Teettekö talkoilla?

– Emme vielä, mutta on
hyvin mahdollista, että kevään tullen on vähintään pihan siivoustalkoot.
6. Lähtisitkö ryhmärakenta-

jaksi tuiki tuntemattomien
kanssa?

– Miettisin vahvasti, sillä
olemme niin lähekkäin tekemisissä. Jos emme olisi samalla aaltopituudella, voisi
yhteisten ratkaisujen tekemisestä tulla hankalaa. Me
olemme pystyneet virittäytymään samalle taajuudel-

jon se, että meillä on ammattitaitoa ja vetäjämme on
kokenut rakentaja. Talomme valmistuu, toivottavasti,
syksyllä 2013.

ku joutuu jättämään rakentamisen kesken. Tätä ei voi
suositella niille, jotka tykkäävät mennä töiden jälkeen kotiin sohvalle.

8. Kenelle voit suositella
ryhmärakentamista?

9. Tuleeko tästä loppuelämäsi koti?

le ja joustavaan toimintaan.
7. Mikä ei ole mennyt suunnitelmien mukaan?

– Aloitus! Meidän piti
aloittaa jo kesäkuussa, mutta lupien saanti kesti ja alku
viivästyi kolmella kuukaudella. Muuten on kaikki
mennyt suunnitelmien mukaan. Siihen vaikuttaa pal-

– Vastuullisille ihmisille,
joilla on talous kunnossa,
sillä muut kärsivät, jos jo-

– Saa nähdä. Olen aika
kiintynyt tähän rakennukseen, koska olen tehnyt sitä

niin huolella. Tästä voi olla
vaikea luopua.
10. Haittaavatko päällä pörräävät lentokoneet?

– Eivät todellakaan! Tykkään lentokoneista, niihin
tottui Tapanilassa  ja olen sitä mieltä, että Malmin lentokenttä pitää säilyttää.
Pirjo Pihlajamaa

Jani Karvonen
Pihlajamäen Lähiöasema

Kaupunki valitti
lautakuntapätöksestä:

Osapuolet samaa mieltä
oikeudessa

Tulit mieleen
Pihlajamäessä on aluetyön asukastila, -talo, tai tapaamis-, harrastuspaikka, usealla nimellä tunnettu
sosiaaliterveysviraston lähiöasema. Se on myös
monen työttömän, kuntoutuvan, uutta alaa harjoittelevan tai kartoittavan ”paja” yhteisötyön ytimessä ja ihmisen asialla.
Yhteiskunta ja järjestelmä eivät näytä siinä menneen eteenpäin virastojen byrokratian kautta, mutta vielä toistaiseksi lähiöasema voi tarjota alueellaan yhteisöpalveluja ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Auttaa ilmaiseksi vanhuksia tai liikuntarajoitteisia ruokaostoksilla käymällä, sekä pienissä
arjen askareissa kotitöissä, ja atk-ongelmissa.
Selvitystilassa tulee kuitenkin mieleen kysymys,
voiko siellä virastoissa tulla jotain parempaa mieleen, jos meillä kaikilla ei ole sitä lähimmäistä auttamassa selviytymisessä? Kainuun Sanomissa
(www.kainuunsanomat.fi -naapuriapu) tällaisesta

auttamisesta puhuttiin jo myös kauempana Kajaanissa.
Työttömän vapaaehtoistyö ja aluetyöhön tutustuminen voi kuitenkin TE-toimiston linjauksissa
olla este etuisuuksille, tai virkailijakohtainen ongelma, vaikka ministeriö ei sille näe esteitä (www.helsinginuutiset.fi/ - vapaaehtoistyö voi viedä päivärahan).
Ihminenhän auttaa joko epäitsekkyyttään, oman
tarvehierarkiansa kautta (itsekkyys), tai pakottamalla, mutta kuinka virastot? Kun avun tarve on
inhimillinen, omien taitojen tai rajoitteiden arkinen
ongelma, niin mistä silloin saa apua? Tulit mieleen,
koska yhteiskunnan resurssit eivät tässä sinulle hymyile, eivätkä näe arjen taistelua.

Malmi

Helsingin hallinto-oikeus on
käsitellyt kiistaa, jossa Helsingin kaupunki on tehnyt valituksen Helsingin kaupungin
rakennuslautakunnan viime
syyskuussa tekemästä päätöksestä.
Päätöksellään rakennuslautakunta kielsi Helsingin
kaupungin kiinteistövirastoa
purkamasta Malmin sairaala-alueella olevaa puusepänverstasta.
Helsingin kaupunki valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle ja vaati oikeuden päätöstä, jolla kumota

lautakunnan tekemä päätös,
ja jolla ottaa puusepänverstas uudelleen lautakuntakäsittelyyn.
Samaa kannatti myös päätöksen tehnyt rakennuslautakunta, jonka piti antaa hallinto-oikeudelle asiaa koskeva
lausunto.
Helsingin hallinto-oikeus
julkisti viime viikon maanantaina päätöksensä, jonka mukaan rakennuslautakunnan
päätös on kumottu ja asia palautettu lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Le evi Kopose n alb u m i

Malmin raittia kulkeneet
muistavat vielä hyvin tämän
vanhan Saalemin talon. Sen
tilalle rakennettiin sittemmin
asuintaloja.

Tuolla talkoovoimin vuonna

130 rohkeaa
perusti seurakunnan
Moni muistaa Malmin raitin varrella sijainneen
Malmin Saalem-seurakunnan vanhan puutalon.

1954 rakennetulla rukoushuoneella ei ollut alkuvuosina
edes sisävessaa, vaan ulkona
suuren kuusen juurella oli
puucee, jossa kirkkoväki piipahti tarpeen tullen.
Alkuun seurakunta oli Näkinkujan Saalemin osa, josta se päätti itsenäistyä tasan
20 vuotta sitten. Seurakuntalaisista 130 jäsentä lähti rohkeasti perustamaan uutta varsin lähetyshenkistä seurakuntaa. Sen kokoustilat Malmin
raitilla jäivät pian kuitenkin
niin pieniksi, että sunnuntai-

sin piti järjestää tilaisuudet
kahteen otteeseen, aamu- ja iltapäivisin, jotta kaikki pääsisivät osallistumaan. Pyhäkoulu
ja kerhot kokoontuivat vanhassa vahtimestarien asunnossa, tai pienessä pihamökissä.
1980-luvulla piirretyt suunnitelmat uuden isomman rukoushuoneen rakentamiseksi
vanhan tilalle kaivettiin jälleen
esiin. Hanke kariutui siihen,
että kaupungin vaatimia pysäköintiloja ei tontille olisi saatu
millään mahtumaan. Oma
tontti päätettiin myydä ja etsiä
jokin liiketila uudeksi kokoontumispaikaksi.
Entinen Malmin Alko tuntui
lopulta sopivimmalta vaihto-

ehdolta uudeksi kokoushuoneeksi ja kaavamuutoksen
myötä entinen alkoholimyymälä vaihtoi omistajaa huhtikuussa 2003. Remontti vei aikansa, mutta jo saman vuoden marraskuussa uusi kokoushuone saatiin käyttöön.
– Uusiin tiloihin Malmin
asematielle muutettaessa seurakunnalla oli jäseniä 230, nyt
jo liki 600, kertoo seurakunnan pastori Veijo Kähkönen
iloisena.
Parempien ja toimivampien tilojen myötä Malmin Saalem on laajentanut ja monipuolistanut toimintaansa.
Parhaillaan seurakunta viettää 20-vuotisjuhliaan.
Teija Loponen

, 7.
Virvon varvon! Hyvän toivottaminen palmusunnuntaina viittaa jo pääsiäiseen. Välissä
on hiljainen viikko, jolloin kirkossa seuraamme sanoin, sävelin ja vaelluksin Jeesuksen
viimeisiä vaiheita ihmisenä.

Pihlajamäen nurkilla ei aiota lannistua Vuolukiventien koirapuiston
suhteen. Vaikka puistoa ollaan alasajamassa, aikovat koiranomistajat
vielä yrittää sen säästämistä ehdottamalla talkooporukkaa vastaamaan puiston
kunnossapidosta. Muitakin hyviä ehdotuksia heillä on. Paneudumme asiaan ensi
viikon lehdessä.
Maasälvän koirapuistossa kaadettiin puita jo jokunen viikko sitten, mutta
runkoja ei kuljetettu pois, vaan ne makaavat puistossa. Kertojan mukaan muutama
kunnon spurtteja ottanut koira on jo niihin ikävästi törmäillyt.

Perhemessut palmusunnuntaina 24.3.

Tukiyhdistys Esko ry on toiminut Malmilla jo 12 vuotta toimien
mielenterveyskuntotujien parissa. Yhdistys aikoo järjestää kevätmarkkinat ja
kirpputorin huhtikuun puolivälissä.

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

Yhdistykset esittelyssä
ylipormestarille
Suutarila

Suutarilan palvelutalolla huhtikuussa pidettävässä Suutarilan ja sen lähialueiden asukkaille tarkoitetussa ylipormestarin asukasillassa kuullaan paikallisten yhdistysten,
yhteisöjen ja muiden vapaaehtoistoimijoiden esittelyjä.
Kaupungin johto on esittänyt toiveen paikallistoimijoiden esittelykierroksesta, joka
antaisi kuvan alueen vilkkaasta ja monipuolisesta toimin-

nasta niin virkamiehille kuin
muillekin paikallaolijoille. Samalla esittelykierros elävöittää asukasiltaa.
Yhdistysten ja toimijoiden
tulee ilmoittautua esittelykierrokselle etukäteen 28.3.
mennessä Siltamäki-Suutarila-Seuralle sähköpostilla
osoitteeseen l-m.svensson@
kolumbus.fi

ONNITTELUT
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

Teija Loponen

lumi ja routa ovat suojana.
Kaadettavat pihdat korvataan
kotimaisilla Mustilan taimistosta peräisin olevilla Ussurinpihdoilla. Uudet puut istutetaan elo-syyskuussa 2013.
Anianpellon puisto sijaitsee
Anianpellontien ja Kunnantien
välissä Ylä-Malmilla.
Pirjo Pihlajamaa

Malmin kirkolla sunnuntaina 14.4.
ja 15.5. klo 10.
Pihlajiston seurakuntakodilla sunnuntaisin klo 10.
Puistolan kirkolla alle kouluikäisille
sunnuntaina 24.3. klo 10.
Puistolan kirkolla Raamattukerho
lukutaitoisille lapsille sunnuntaisin
klo 10.
Tapanilan kirkolla Valon messun
yhteydessä sunnuntaina 7.4. ja 5.5.
klo 17.
Tapulin seurakuntakodilla
4-10-vuotiaille sunnuntaina 7.4. ja
5.5. klo 12.
Viikin kirkolla sunnuntaisin klo 10.
(ei perhemessujen yhteydessä 14.4.,
5.5. ja 19.5.)
Pyhäkoulu on lasten oma jumalanpalvelus. Raamatun kertomukset tulevat lapsille tutuiksi. Pyhäkoulussa
keskustellaan, rukoillaan, lauletaan
ja piirretään. Pyhäkoulu kestää
puolesta tunnista tuntiin.

Vauvakirkko Viikin kirkossa su 24.3. klo 14.30.
Vauvakirkko on noin puolen tunnin kirkkohetki erityisesti sylissä pidettäville lapsille ja
heidän vanhemmilleen.

Lasten pääsiäiskirkot ja
hartaudet
Jakomäen kirkossa to 28.3. klo 9 ja 10.
Pihlajamäen kirkossa ke 27.3. klo 9, 10 ja
12.30.
Puistolan kirkossa ke 27.3. klo 9 ja 10.
Tapanilan kirkossa ke 27.3. klo 10.30.
Tapulin seurakuntakodissa ti 26.3. klo 9,
9.45 ja 10.30.
Viikin kirkossa ke 27.3. klo 9 ja 10 sekä
myös ti 26.3. klo 9, 10 ja 12.30.

Hiljaisen viikon musiikkia

Pihtat poistuvat puistosta
Kaupunki poistaa Anianpellon puistossa kahdeksan
pihtaa tällä viikolla. Pihtakirvat ovat ränsistyttäneet puut
niin huonoon kuntoon, että
neulaset ovat kuolleet varsinkin puiden alaosasta ja osassa puista neulasia on enää
latvuksessa.
Puut kaadetaan talvella, niin
maanpinta ei mylläänny, kun

Pyhäkoulut

Malmin kirkossa klo 10. Mukana Pukinmäen
lapsikuoro. Kirkkokahvit ja mehut.
Siltamäen seurakuntakodissa klo 12. Mukana Siltamäen Lapsikuoro.
Tapanilan kirkossa klo 12. Mukana Mini-ja
Midilaulajat sekä lapsikuoro DoReMi.
Tapulin seurakuntakodissa klo 12. Kirkkohetken jälkeen keittolounas ja ohjelmaa
lapsille.
Perhemessu on erityisesti lapsiperheille
tarkoitettu jumalanpalvelus, jossa koko perhe
yhdessä voi kokea jotain Jumalan pyhyydestä. Kirkossa saa rauhoittua, iloita, laulaa ja
rukoilla.

Vauhdikkaat 7-vuotissyntymäpäiväonnittelut
reippaalle Joel Metsolle
22.3.2013 toivottavat äiti,
isi, Julia-sisko sekä mummit, vaari ja kummit.

Haydn: Seitsemän sanaa ristillä Malmin kirkossa su 24.3. klo 18. Alexander-kvartetti.
”Kirkossa” konsertti Pihlajamäen kirkossa su 24.3. klo 18. Arja Koriseva ja Jouni Somero. Hengellisiä lauluja. Järj. Lions Pihlajamäki, liput 20 e.
Hiljaisuuden musiikkia Jakomäen kirkossa ke 27.3. klo 18. Terhi Aho, sello ja laulu,
Elisa Murtoperä, urut, Jukka Niemikorpi, huilu ja sello, Markku Arola.
Hiljaisuuden laulujen ilta Viikin kirkossa ke 27.3. klo 18. Naiskuoro Pihlaja, joht. Marjasisko Varha, Outi Lantto. Vapaa pääsy. Kolehti.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:
www.facebook.com/malminseurakunta
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Vaikeuksien kautta voittoon
Tapanilassa asuva abessinialaiskissa Laire Oira Anor, kutsumanimeltään Onni teki täydellisen
paluun kisa-areenoille puolentoista vuoden näyttelytauon jälkeen Jyväskylässä helmikuussa.
Onni oli oman kategoriansa paras leikkaamaton uros.
Tapanila

Voitto maistui Onnin omis-

taja Suvi Viertolalle erityisen
makealta siksi, että vielä viime vuonna Onnin koko elämä oli vaakalaudalla. Kaikki sai alkunsa kesäkuun 19.
päivä, kun Suvi oli käymässä äitinsä luona Pieksämäellä ja Onnikin oli mukana. Ihmisten poissa ollessa
oli Onni loukannut toisen
takatassunsa. Suvi lähti viemään ontuvaa kissaansa
eläinklinikalle Kuopioon,
jossa jalka kuvattiin ja siitä
löytyi murtuma.
– Vasemman takajalan
kaikki neljä varvasta olivat
horisontaalisesti poikki
kuin veitsellä leikaten. Kuopiossa ei voitu tehdä muuta,
kuin laittaa jalka lastaan,
Suvi kertoo.
Suvi alkoi selvittää, olisiko kissalla mitään mahdollisuuksia selvitä tilanteesta vai olisiko ainut ratkaisu nukuttaa kissa ikiuneen.
Hän soitti kaikki tunnetut
eläinortopedit läpi ja kolmen päivän päästä Onni
oli vihtiläisen eläinlääkäri
Kai Skuttnabbin leikkauspöydällä. Edessä oli vaativa
leikkaus, sillä kissan varpaiden luut ovat pienet.
– Leikkaus onnistui hyvin,
Suvi huokaa.

Eläinlääkäri
laittoi jokaiseen
varpaaseen oman
metallipinnan,
joka laitettiin
ruuveilla kiinni.

Pe kka Savolai n e n

Suvi valmistelee Onnia
jo näyttelyyn, jossa
tavoitteena on korkein
mahdollinen titteli,
Supreme Champion.

Eläinlääkäri laittoi jokaiseen varpaaseen oman metallipinnan, joka laitettiin
ruuveilla kiinni. Eläinlääkärin ennuste toipumisesta oli,
että paraneminen riippuu
paljolti kissan käytöksestä.
Onneksi Onni ei kotonaan
keskittynyt lastan repimiseen pois jalasta, vaan neljän muun kissakaverinsa
kanssa leikkimiseen ja pötköttelyyn. Lasta toi mukanaan kuitenkin ongelmia,
koska Onni on touhukas
kissa, ja leikin tiimellyksissä
lasta aiheutti jalkaan ikäviä
hiertymiä.
Kolmen kuukauden kuluttua takatassu piti avata uudelleen, sillä oli aika
poistaa metallit ruuveineen.
Vuoden viimeiset kuukaudet kuluivat toipumisessa,
johon sisältyi muun muassa
vesihoitoa ja fysioterapiaa.
Kun lastasta viimein sai luopua, alkoi lihaksettomaksi sulanut takajalkakin taas
vahvistua.
Jyväskylän kisoissa ykkös-

palkinnon pokanneet Suvi
ja Onni olivat yhtä hymyä.
Yli puolen vuoden rankasta
hoitojaksosta oli vihdoinkin
päästy.
– Kisat jännittivät minua
ihan valtavasti. Mutta Onni oli aivan super. Se sai sertin korkeimmassa luokassa.
Se oli värin paras ja tuomarin paras ja koko kisan paras uros ja käyttäytyi ihan
kuin ei olisi koskaan ollutkaan geimeistä pois, onnellinen Suvi kertoo.

Pirjo Pihlajamaa

JL

Uimaranta vaihtaa nimeään
Tapaninvainio
Ensi kesänä ei
enää uida Malmin
uimarannalla, vaan
Tapaninvainion
uimarannalla.

Ensi kesänä
köllötellään auringossa
Tapaninvainion
uimarannalla. Kuva
muutaman vuoden takaa.

Liikuntavirasto on halunnut
yhtenäistää ja muuttaa uimarantojen nimet selkeämmiksi
sijaintipaikan mukaan.
– Aloite nimenmuutoksesta
on tullut liikuntavirastosta ja
lopullisen päätöksen asiasta
tekee liikuntalautakunta, kertoo nimistötoimikunnan sihteeri Johanna Lehtonen.
Nimi Malmin uimaranta on
hämännyt joitakin asukkaita,
koska Malmin halki ei mene
jokea, missä uida.

– Ranta sijaitsee selkeästi
Tapaninvainiossa, sen osoite on Jokipolku 6, joten on pelastuslaitoksenkin kannalta
selkeää, että uimapaikan nimi juontuu sen sijainnin mukaan, Lehtonen selventää.
Tapaninvainio-seura on ollut omalta osaltaan aloitteellinen uimarannan nimen muuttamisen suhteen. Seura olisi
mielellään laittanut rannan nimeksi Kapunmäen uimaranta.
Teija Loponen
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M i kko Hyvär i n e n

Play off -tuskaa. Hienot pudotuspelit pelanneen Erän
Tom Srömstenin tuskaa Pasilan parketilla perjantaina.

sic. Toinen erä oli jäähyinen
ja tasainen. Erän Tuomas
Iiskola nakutti kaksi maalia
ja Tommi Rosendahl yhden.
Classic tyytyi kahteen täysosumaan, näin päätöserään
lähdettiin tasaluvuissa 3–3.
Tahtipuikko siirtyi Erälle.
Mika Moilanen, Rosendahl
ja Tuukka Vettenranta veivät mosalaiset 3–6 johtoon.
Loppu oli Classicin vimmattua takaa-ajoa ja Erän varmistelua. Viimeisillä sekunneilla Moilanen ja Vettenranta kaunistelivat Classicin
tyhjään maaliin päätösluvuiksi 4–8 voiton.

Tommi Aro, 10, ja
Jussi Kosola, 17,
tekivät perjantaina
hartiavoimin töitä Erän
puolustuksessa.

Miesten salibandyliiga, play off

Vuoroin vieraissa voitot
veivät ratkaisun Manseen
Tätä lukiessa on selvillä, jatkaako Tapanilan Erä hyviä otteitaan välierässä kevään
mestaruusjahdissa. Vai onko meneillään kesäloman alku?
Tampereen Classic ja Erä kohtasivät tämän viikon maanantaina tämän lehden ollessa
painossa Tampereella viidennessä puolivälieräottelussa. Voittaja jatkaa!
Erä oli jo tukevasti kiinni

jatkopaikassa ryöpyttäen
viime keskiviikkona Classicin Mansessa maalein 8–4.
Perjantaina Erä oli voiton

päässä jatkosta kun joukkueet ottivat Pasilassa mittaa
toisistaan. Mosalaiset johtivat parhaimmillaan Pasilassa jo 3–0, mutta kiperien

sattumusten kautta Classic
nousi sillasta ja vei jatkoaikamaalilla 4–5 voiton. Vuoroin vieraissa voitot siirsivät
totuuden hetken maanantai-

Perjantai-illan huuma Pa-

iltaan.
Tampereella mosalaiset
esiintyivät edukseen. Avauserän ainokaisesta maalista
vastasi  isäntäjoukkue Clas-

silassa näytti toisen erän alkupuolella jo liiankin hyvältä, kun Moilanen vei sinipaidat jo 3–0 johtoon.
Avauserän vei Erä Rosendahlin ja Moilasen maaleilla.
Toisessa erässä kotijoukkue ehätti jo siirtyä jopa 4–1

Kiitoksia paljon,
risuja vähän
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.

Miksi
jalkakäytävällä?
Malmin S-marketin edustalla kulkee kevyenliikenteenväylä, josta ei jalankulkijoille ja pyöräilijöille ole paljon iloa, jos
siihen ajaa poikittain kuorma-autoja.
Lastauslaituri löytyy S-marketin pihan
puolelta, siksi ihmetyttääkin, miksi lastausta, tai purkausta täytyy hoitaa vilkkaasti käytetyn jalkakäytävän kautta?
Malmilainen

Lähitieto
on tarpeen
Olen kiitollisella mielellä siitä, että
meillä on taasen ihana oma lähiseutujen tietolehti. Oli kova ikävä jo
aikoinaan poistunutta MaTaPuPulehteä. Kiitos kaunis tästä ja onnea
jatkoon!
Tapanilasta
Pe rtti Man n e li n

Sosiaali- ja terveyslautakunnan
puheenjohtaja Maija Anttila
vieraili Tapulin olotilakahvila
Olohuoneessa viime viikolla.
Yli 40 asukasta tuli paikalle
keskustelemaan.
Maija Anttila esitteli kaupunginvaltuuston kokoonpanoa, suhteutti Helsingin talouden valtion talouteen ja kuvaili kaupunginvaltuustossa meneillään olevaa strategiatyötä.
Nyt hahmotellaan koko nelivuotisen vaalikauden toimintasuunnitelmaa, jonka perusteella rakennetaan vuosittaiset
talousarviot. Lisäksi hahmotellaan vuoden 2014 talouden
raamisuunnitelmaa. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat, millaisia palveluita kaupunki tuottaa
itse ja mitkä palvelut ostetaan
ulkopuolisilta.
Sosiaali- ja terveyspalveluihin käytetään vuosittain 2.1
miljardia euroa, 0,5 miljardia
euroa kuluu erikoissairaanhoitoon ja loput kaupungin
omaan sosiaali- ja terveystoimeen.  Tehtävänä on kehittää
palveluita niin, että ne vastaavat asukkaiden tarpeisiin kun
kaupunkilaisten ikärakenne
muuttuu entistä iäkkäämmäksi. Lisäksi yli puolet talouksis-

johtoon mainiossa play offvireessä olevan Moilasen
tehtyä jälleen täysosuman.
Tähän loppuivatkin Erän
maalit. Tamperelaiset hivuttautuivat päätöserässä maajoukkuemies Lassi Vänttisen
maalilla 4–4 tasalukemiin.
Edessä olivat trilleri. Erä
joutui jopa pelaamaan päätöserän viime hetkillä vajaamiehisenä. Classic tulitti, ja
Erä puolusti. Edessä oli jatkoaika.
Lisäaikaa oli taisteltu reilut seitsemän minuuttia,
kun Classicin Veli-Matti
Luukko oli illan lottomies.
Hänen kutinsa ohitti nippa nappa Erän maalivahti
Santtu Strandbergin.
Näin Classic vei 4–5 voitolla otteluvoitot tasoihin
2–2, ja lopullisen ratkaisun
maanantaiksi Manseen.
– Toisessa erässä nähtiin meiltä hyvää tekemistä
ja olisi pitänyt antaa vastustajalle niskalaukaus, mutta
se jäi antamatta ja kaverin
maalit erän loppuun muuttivat pelin luonnetta, harmitteli päävalmentaja Teemu Kalinainen Erän verkkosivulla.
Kalinainen ravisteli päätään myös ottelun jäähylinjalle.
– Saatiin jäähyjä, joita ihmetteli hallissa varmaan
moni muukin kuin minä.
Heimo Laaksonen

I r ma Ki i kkala

ta on yksin asuvien talouksia
ja eri kieliä puhuvien maahanmuuttajien määrä on kasvussa.
Meneillään on perusteellinen
sosiaali- ja terveystoimen kehittämisohjelma. Anttila otti
esiin tavoitteena olevia parannuksia, kuten lastensuojelun,
perhepalveluiden ja neuvolatyön yhteistyö sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen rajan
madaltaminen ja joustava sujuminen. Hän sanoi tuntevansa hyvin kansalaisten esiintuomat pulmat, mutta korosti
kansalaiskeskustelun merkitystä.
Osallistujat käyttivätkin runsaasti puheenvuoroja. Kuultiin
onnettomien tapahtumien ketjusta,  jossa asiakas sai väärän
diagnoosin ja joutui HUS:iin
väärän asian vuoksi vääränä
päivänä. Kuultiin, miten takaisinsoitto ei toiminut, reseptien uusiminen ei sujunut ja
miten sääntöjen mukainen valtakirjavaatimus tuli esteeksi tutun asiakkaan asioiden hoidossa. Eräs asiakas oli saanut laskun palveluista, joita hän ei ole
koskaan tarvinnut.

Sosiaali- ja
terveyslautakunnan
puheenjohtaja Maija
Anttila vieraili Tapulin
Olohuoneessa.

Puistolan – Tapulin terveysasema sai myös kauniit kiitokset. Päivystysluonteiseen
pulmaan oli saatu kiitettävästi apua, aika oli järjestynyt nopeasti ja apua annettu ystävällisesti. Vanhusten hoidosta ja
vanhojen omaisten saamista
palveluista annettiin kiitoksia
ja muistutettiin ihmisten omasta vastuusta toimia toimintakykynsä ylläpitämiseksi.
Tilaisuus päättyi vilkkaaseen keskusteluun siitä, miten
lisääntyneisiin elinvuosiin saadaan sisältöä osallistumalla
Lähiöliikunnan järjestämään
kevytliikuntaan, olohuoneen
tilaisuuksiin ja muihin kaupungilla oleviin kulttuuri- ja
virkistystapahtumiin.
Irma Kiikkala
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Kulttuuri
Te ija Lopon e n

Ilkka Rautapalon takana näkyy fillarinsatulasta ja vanhoista höylistä tehdyt kierrätystyöt sekä pari maalausta.

Kierrätystaiteessa
riittää tarinoita
Jakomäki
Vanhoista siveltimistä syntyi värikäs taideteos, toisessa taulussa käytetyt
puukengät ja hollannikkaat ilahduttavat katsojaa, kolmannessa Herra tuomarin
pää muodostuu Kukkapuron tuolien käsinojista ja vanhasta kumihanskasta.
Ideoita ja materiaalia ei Ilk-

ka Rautapalolta puutu.
– Ajatukset pyörivät päässä koko ajan niin, että välillä vaimo valittaa, ettet taaskaan kuuntele, vaan kehittelet niitä ideoitasi. Ja materiaaliahan maailma on
pullollaan. Sitä löytyy pusikoista, kirpputoreilta ja ystävien nurkista, iloitsee kierrätystaiteilija Rautapalo.
Rautapalon taiteenharrastus alkoi maalaamalla, mutta siinäkin oli kierrätystä
mukana.
– Olin kirjapainoalalla
töissä ja öisin kun lapset

Teoksen keskellä olevat
puukengät olivat erään
painon työntekijän käytössä Ruotsissa monet
vuodet. Kun hän hankki
uudet, sai Rautapalo vanhat kierrätystaiteessaan
käytettäväksi.

nukkuivat levitin keittiön
pöydälle pahvinpaloja ja
maalasin painosta ylijääneillä väreillä. Eli kierrätysvimmasta olen aina kärsinyt. Noissa maalauksissakin pohjana on jotain käytettyä pahvia ja osassa
vanhaa tapettia, jonka päälle olen maalannut,  Rautapalo esittelee Jakomäen kirjaston kirjahyllyjen päällä
olevia maalauksia.
Osassa niistä on varsin
hienot kehykset.
– Harvoin käytän rahaa
mihinkään, mutta kerran
osuin liikkeeseen, jossa noita hienoja kehyksiä myytiin
pois ihan pilkkahinnalla.
Pakkohan se oli ostaa ja onhan niille käyttöä löytynyt!
Ilkka Rautapalon töitä on
saatu ihastella muuallakin
kuin Jakomäen kirjastossa.
– Vantaan uuden kierrä-

Kun taulu on valmis, voi
käytetyistä pensseleistä
tehdä installaation.

tyskeskuksen avautuessa
pyysivät minulta sinne näyttelyn. Ja on näitä töitä ollut Vuotalossa, Mellarissa ja
monessa muussakin paikassa. Yksi kaupunginjohtajakin osti kerran minulta kierrätysteoksen, taiteilija myhäilee.
Puusta Ilkka Rautapalo
on erityisen innoissaan ja
valtaosassa kierrätystaideteoksista puuta onkin mukana vähintään kehyksissä.
Usein koko taideteos muodostuu puuosista, kuten kitaroista, entisajan lankapuolista, höylistä, pyykkipojista ja leikkuulaudasta. Puulle hän saattaa myös
maalata teoksen, niitäkin on
parhaillaan nähtävillä Jakomäen kirjastossa.
– Kerran tuli optikkoni kanssa puheeksi, että he
heittävät vanhat linssit roskiin. No, minähän pyysin

Ilkka Rautapalon
taidetta
Jakomäen kirjastossa vielä
noin viikon ajan. Rautapalon
maalauksia voi ihastella myös
Jakomäen terveysasemalla,
jossa hänellä on jatkuva
taidenäyttely.

heti säästämään osan niistä
taideteoksiani varten. Mistä vain voi tehdä taidetta,
vaikka vanhasta fillarinsatulasta, ylijääneistä rakennustarvikkeista tai sahasta!
Jos Ilkka Rautapalon kaltaisia taiteilijoita olisi paljon
enemmän, ei kaatopaikkoja
juuri tarvittaisi. Toisten roskat saavat  Rautapalon taideteoksissa aivan uuden elämän.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

20.3.2013
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Räppärit, nuorten lyhytelokuvat
ja graffitipaja Pulssifestin vetonauloina
Malmi
Rap-artisteja, tanssijoita ja harrastusteemojen
esittelyä nuorille on tiedossa ensi lauantaina
Pulssifestissa Malmitalossa.

Pulssifest on Koillis-Hel-

singin kevään suurin nuorten tapahtuma, jonka takana on Pukinmäen, Malmin
ja Tapanilan alueella vuoden alusta toiminut nuorisohanke Operaatio Pulssi! toimijoineen.

Pulssifest käynnistyy klo

16 kaikille tanssityyleille
avoimella 1 vs. 1 katutanssibattlella. Ilta jatkuu räppäreiden ja tanssiryhmien esityksillä. Livemusiikista huolen pitävät musiikkipiirien
hehkuttama Noah Kin sekä
paikalliset tuoreet nimet
Bentality, Biniyam, A.W. ja
Sahis.
Koko illan ajan Malmitalossa ovat esillä erilaiset harrastusteemat. Pienessä salissa pyörivät Make a Movie
– nuorten tekemät lyhytelokuvat ja alueen katukulttuurihistoriaa esittelevät kulttimaineiset SMC Hoodnews
-skeittivideot. Aulassa esillä
on Pulssin aiempien valokuvaus- ja graffitikurssien tuotoksia, ja toimintaansa esittelevät myös erilaiset harrastustoimijat.
Funk On:in ja Geezersin
tarjoamassa avoimessa graffitipajassa voi luonnostella
vapaasti liitutaululle, paperille ja valmiille blancoluonnoksille. Lisäksi kilpaillaan parhaasta luonnoksesta ja Pulssitagista.
Operaatio Pulssin omalla

Pulssifest Malmitalossa
(Ala-Malmin tori 1)
lauantaina 23.3. klo 16–21.
Koko ohjelma aikatauluineen:
www.operaatiopulssi.
net/koillinen

Noah Kin esiintyy Pulssifestissä kello 18 alkavassa osuudessa.

Pukinmäessä
sijaitseva
Porttikahvila ja
kirpputori pitävät
ovensa auki
palmusunnuntaita
edeltävänä
lauantaina.

tutustumaan kirpputorin
tarjontaan.
Porttikahvila ja kirpputori
ovat osa Malmin seurakunnan vapaaehtoistyötä.
Kahvitarjoilun ja juttuseuran lisäksi Porttikahvilassa on pitkin syys- ja kevätkautta monenlaista toimintaa, muun muassa lauluhetkiä sekä kädentaitojen
iltapäiviä.

Kanttori Kaisu Rauhamaa
muistuttaa, että sekä kantaasiakkaat että uudet kävijät
ovat tervetulleita klo 10–14
nauttimaan maksutta rahkapiirakkaa ja kahvia sekä

Lauantaina 23.3. on mahdollisuus kahvinjuonnin
ohessa askarrella pääsiäiskoristeita. Askartelun aiheina ovat decoupage-tekniikalla koristeltu pääsiäis-

Operaatio
Pulssi! tarjoaa
mahdollisuuden
kokeiluihin
luoden impulsseja
tekemiseen ja
kokemiseen
maksuttoman
matalan
kynnyksen
toiminnan kautta.

TL

Klassikkosarja:

Afrikan
kuningatar

Pääosissa
Humphrey Bogart ja
Katharine Hepburn.
(Ohj. John Huston,
105 min, USA 1951)

to 21.3. klo 18, vapaa pääsy

Tyttö
niimellttä
Tssu
unamiikka
to 21.3. klo 18,
alk. 10/5 €

Suomen
Saksofoniseuran

Pääsiäistunnelmaa
Porttikahvilassa
Pukinmäki

infopisteellä nuoret voivat
esittää toiveita harrastusteemoista, kursseista ja tapahtumista ja jutella pulssilaisten kanssa. Tapahtumassa
käynnistyy myös ilmoittautuminen 12–18-vuotiaille
suunnattuun kesätoimintaan, kuten Japani-, graffiti-, boulderointi- ja k-popkursseille
Tapahtumaan on vapaa
pääsy. Mukana Pulssifesteillä ovat mm. kulttuurikeskus, 09 Helsinki Human
Rights, alueen nuorisotalot
ja kirjastot, Parkourkeskus,
Funk On ry, Geezers ja Sirkus Magenta.

Porttikahvilassa
pääsee lauantaina
askartelemaan.
muna sekä monivärisistä
silkkipapereista koostuva
ikkunamosaiikki, jonka läpi
kevätaurinko pääsee paistamaan sisään. Askartelu
sopii kaikenikäisille ja -taitoisille, ja töiden kuivumista odotellessa voi vaikkapa käydä kirpputorilla, tai
osallistua klo 12 alkavaan
lauluhetkeen.
Kirpputorin tuotto menee
lähetystyölle Senegaliin, askartelusta ja kahvilan tarjoilusta kerätään vapaaehtoinen maksu, jolla tuetaan
Pukinmäen seurakuntapiirin vapaaehtoistoimintaa.
TL

kevät-

konsertti
26.3.
tii 2
6 3 kklo
lo 119,
9
alk. 7/5 €

Jazz’n Jam

Jukka Eskola
Organ Trio

Pääsiäisaskartelua
ja avoimet ovet
la 23.3. Porttikahvilassa
ja kirpputorilla,
Säterinportti 1.

su 24.3. klo 17,
alk. 6 €

Ala-Malmin tori 1
malmitalo.ﬁ
Liput (09) 310 12000
ja Lippupalvelu
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Lähimenot

Eukko Pikkurilli on
reipas naisihminen,
joka tahtoo piristää
masennukseen
taipuvaista ukkoaan
tuoreella mustikkapiirakalla. Mustikanpoimintareissulla
eukko muuttuu
pieneksi kuin
pikkurilli!

MALMI

Maija-Liisa Kivelän akryyli- ja
öljyvärimaalauksia
Malmin kirjastossa
22.3. saakka.
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 e. Lisät: www.pukinmaenkisa.
fi tai p. 050 5814118. Järj.
Pukinmäen Kisa ry
Päivätanssit
Malmin Työväentalolla
Takaniitynkuja 9 to klo
12–15. Liput 8 e, sis.
narikan. Elävää musiikkia.
Järj. Malmin eläkeläiset.
Perjantaitanssit
Malmin Työväentalolla,
Takaniitynkuja pe 22.3.
klo 20–23.45 Pohojanmaan
Pelimiehet, klo 19–19.45 fusku
-kurssi. Sis. lipun 11 e hintaan.
Tanssikurssit
Malmin Työväentalolla to
21.3. klo 18–21 hidas
valssi, su 24.3. klo 17–20
humpat, ti 26.3. tango extra.
Syystien palvelukeskus
Liikuntaa ja erilaisia harrastusryhmiä joka päivä, bridge-kerho
ti klo 9.30, to 21.3. klo 9.30
Läppäri-klinikka, ma 25.3.
pääsiäisaiheinen myyntinäyttely
klo 10–14. 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
paikan päällä. Takaniitynkuja 3.
Afrikan kuningatar
Klassikkosarjan elokuva
to 21.3. klo 18 Malmitalo.
Ohjaus Michael Curtiz, 98 min,
USA 1948. Vapaa pääsy.

Liisa Viiala ja nukketeatteri Sininen lintu esittävät sadun Eukko
Pikkurilli mustikassa sekä muita marjajuttuja.
Pukinmäen kirjastossa la 23.3. klo 11.
ISIS Teatteri:
Tyttö nimeltä Tsunamika.
Laulumusiikkinäytelmä
valtameren pohjalla elävästä
yksinäisestä tytöstä. Malmitalo
to 21.3. klo 18. Liput 10/5 e.
Käyn monta tietä matkallain
Tunteiden koko kirjo nostalgiasta huumoriin käydään läpi lauluesityksessä, jossa pääosassa
ovat menneiden vuosikymmenien suomalaiset iskelmähelmet,
laulelmat ja kupletit pe 22.3.
klo 15 Malmitalossa. Olli
Ikonen, laulu, Juha Mäntylä,
piano ja haitari. Liput alk. 5 e.
Jazz’n Jam: Jukka
Eskola Organ Trio
Juurevaa jazzmusiikkia 60luvun hengessä su 24.3. klo 17
Malmitalossa. Liput alk. 6 e.
Suomen Saksofoniseuran
kevätkonsertti
Suomen Saksofoniseuran
perinteisessä kevätkonsertissa
ti 26.3. klo 19 Malmitalossa
Jukka Perko ja Helsingin
Saksofoniorkesteri.
Liput alk. 7/5 e.
Light in Babylon
Ainutlaatuinen musiikkisekoitus
iranilais-israelilaista, turkkilaista
ja ranskalaista musiikkiperinnettä Malmitalossa ke 27.3.
klo 19. Liput alk. 12/10 e.
Heikki Mäntymaa
Performanssitaitelijan viisi
vuodenaikaa, valokuvia.
Malmitalon Galleria.
28.2.–23.3. Avoinna ma–pe
9–20, la 10–16. Vapaa pääsy.
Elämänmuutosten edessä
Työväenopiston Kun elämä
kolhii -luennolla pohditaan
ma 25.3., miten selviydytään
vaikeasta elämäntilanteesta.
Luennoitsija KM, NLP Master
Practioner Asta Heikkilä.
Klo 18-19.30 Malmitalo
(Ala-Malmin tori 1 B),
juhlasali. Vapaa pääsy.

Rakkaustarina
Pukinmäki

Pukinmäkeläinen Seija Björklund kirjoitti muistiin
vanhempiensa Vitin ja Himmin 60 vuotta kestäneen
rakkaustarinan kuohuvalta 1900-luvulta.
Tarina alkaa Viipurista keisarivallan viimeisinä vuosina,
jatkuu läpi itsenäistymisen ensi vuosien, kansalaissodan,
Venäjän vallankumouksen, lama- ja sotavuosien kautta sotien
jälkeiseen jälleenrakennusaikaan.
1900-luvun lapsilla Vitillä ja Himmillä oli näköalapaikka ajan
mullistuksiin.
Keskiviikkona 20.3. klo 18 alkaen Seija kertoo, kuinka Viti
tapasi Viipurin kauneimman tytön Himmin ja mitä sitten
tapahtui. Tarinapaikkana on Pukinmäen kirjasto, Kenttäkuja
12.							
TL

Kasvata iloksi ja hyödyksi
Työväenopiston Omat yrtit
kasvamaan -luennolla ti 26.3.
tutustutaan eri yrttilajeihin
sekä niiden kasvatukseen ja
sadonkorjuuseen. Luennoitsija
puutarhaneuvoja Kirsi
Tuominen. Klo 18—19.30
Malmitalo (Ala-Malmin tori 1
B), isoluokka. 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.

PIHLAJISTO

Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Kerho kokoontuu 25.3.
klo 10.30 Pihlajamäen
nuorisotalolla. Moreenitie 2.
Palmumarkkinat
Pihlajiston ala-asteen
vanhempaintmk järjestää
perinteiset Palmumarkkinat
koululla, Pihlajistontie 1, su
24.3. klo 11–14. Myyjäispöytiä,
kasvomaalausta, soittavat
poliisit orkestereineen,
lintuja, hevosajelua, halikoirat ja
pyörän keväthuoltoa. Mukana
runsas joukko alueen toimijoita.

PUISTOLA

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

MLL Puistolan punnerrusryhmässä tilaa, ilm.
mukaan: puistola.mll.fi.
Teatteriretki Kotkaan
Puistolan Eläkkeensaajat
lähtevät 13.4. Kotkaan,
käynti ortodoksikirkossa,
lounas ravintola Kairossa/
Piaf- musiikkinäytelmä ja
paluumatkalla kahvit Pyhtään
Patruunantalossa. Matkan
hinta 85 e, sis. matkan, ruuat,
esityksen ja opastukset. Lisät.
Laila Kivelä puh.050-4053763.

PUKINMÄKI

Rakkaustarina
Pukinmäkeläinen Seija
Björklund kertoo vanhempiensa Vitin ja Himmin 60 vuotta
kestäneen rakkaustarinan kuohuvalta 1900-luvulta ke 20.3.
klo 18 alkaen Pukinmäen
kirjastossa, Kenttäkuja 12.
Marttojen käsityökerho
Pukinmäen kirjastossa martat
tarjoavat tilaisuuden saada valmiiksi nurkkiin lojumaan jääneet
neulotut/virkatut käsityön alut.
Lastenhoitoapua järjestyy.
Käsityökerho ke 27.3. klo
17, Kenttäkuja 12.
Lavatanssit -tiiviskurssi
Pukinmäkitalon peilisalissa
Kenttäkuja 12, huhtikuussa pe
klo 18.30–19.30. Neljä kertaa
5.4,. alk. yhteensä 30 e. Ilm. ja
lisät: kirsi.mattsson@elisanet.
fi tai p. 040 5932165 tai
www.pukinmaenkisa.fi.
Järj. Pukinmäen Kisa ry.

SILTAMÄKI

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

22.3. klo 11 tutustuminen
Syystien palvelukeskukseen.
Kesäretkelle
Kolmården, Vimmerby, Gröna
Lund… perhematka 3.–7.6.
Oma bussi koko matkan ajan,
2 yötä laivalla, 2 hotellissa, liput
Vimmerbyhyn ja Kolmårdeniin,
aamiaiset, 1 päivällinen,
tied. ja varaukset Siltamäen
Nuorisoseura ry, siltamaennuorisoseura@hotmail.com,
sinikka.putkonen@siltamaennuorisoseura.fi tai 0505666174. Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka.
Pääsiäismyyjäiset
Siltamäen marttojen perinteiset
pääsiäismyyjäiset la 23.3. klo
12–13.30 Siltamäen seurakuntakodilla, Jousimiehentie 5.
Tarjolla pääsiäisherkkuja, käsitöitä, arpajaiset, keittolounas.

SUUTARILA

Lastenvaatteiden
kevätkirppis
Perinteinen lastenvaatteiden
ja -tarvikkeiden kevätkirppis
la 23.3. klo 10–13 Suutarilan
palvelukeskuksessa
(Seulastentie 11). Kirppiksen
yhteydessä kahvila. Tied. ja
myyntipöytien varaukset
tapahtumat.mlltapaninkyla@gmail.com

TAPANILA

Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30
Tapanilan Työväentalolla,
Sompiontie 4. Muusta toiminnasta saa lisätietoa kerhosta
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.
Perinteiset pääsiäismyyjäiset
Tapanilan VPK:lla, Päivöläntie
50, su 24.3. klo 10–15.
Räsymattoja, koruja, siemeniä,
linnunpönttöjä, leivonnaisia,
ryynejä, jauhoja, ruisleipää ja
taikinanjuurta. Tapanilan alaasteen 5a luokan arpajaiset.
Kanttiinista lohikeittoa ja kahvit.

Järj. Mosan Käsityöystävät.
Elämän kiertokulku
Maalauksia: Erika Itälahti,
Kaija Juurikkala, Inari Kunnas.
Galleria viileä punainen.
Päivöläntie 20. Ti-pe 13-18,
la–su 11–15. Erika Itälahti
galleriassa 24.3. klo 11-16.
Croquis-piirustusta to klo
18, ei ennakkoilm. 6e/krt.
Seniorit Saarenmaalle
Tapanilan Erän senioriohjaajien
suosittu kevätmatka HelsinkiTallinna-Kuressaari 21.–24.5.
Voi käväistä myös Kuressaaren
puutarhamessuilla. Ryhmällä
oma bussi. 4*Spa hotelli
merenrannalla. Ohjelmassa
mm. sauvakävelyä ja jumppaa.
Tied. ja varaukset hilu.saarinen@gmail.com tai 040 181
3316. Vastuullinen matkanjärjestäjä www.saaretar.eu

VIIKKI

Satutuokioita kirjastossa
Viikin kirjastossa (pyöreä
sininen rakennus) satutuokiot
aina ke klo 10–10.30.
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        
Kevätkeikaus
Viikin Normaalikoululla
la 23.3. klo 10–14.
Vanhempienyhdistyksen
järjestämä perinteinen
kevättapahtuma, jossa
monipuolista toimintaa mm.
leivonnaismyyjäiset, kahvila,
kirjamyyjäiset, kirpputori,
kynsistudioita, temppuratoja,
esityksiä, mukavaa yhdessäoloa. Viikin Normaalikoulu,
Kevätkatu 2. Vapaa pääsy.

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

MAIJA BLOMQVIST-HAURU

Vielä ehtii
kevätnäyttelyyn
Malmi

Koillishelsinkiläisten luovuus loistaa nyt Malmitalolla.
Talon aula ja käytävät on vuorattu Helsingin kaupungin
suomenkielisen työväenopiston koillisen
alueopiston taidekursseilla käyvien töillä.
Kevätnäyttely alkoi maaliskuun 11. päivä ja
päättyy tämän viikon perjantaina kello 20.
– Mukana on noin viidentoista eri kurssin
töitä, joita on arviolta pari sataa, kertoo
kuvataiteita opettava �Maija Blomqvist-Hauru.
Pirjo Pihlajamaa

Esillä on muun muassa keramiikkaa,
valokuvia, piirustuksia, maalauksia,
kokeellista taidetta ja metalligrafiikkaa.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Kokouksia

KEVÄTKOKOUS
Keskiviikkona 27.03.2013 klo 18.00
Marttala Puistolantori 5, 00760 HELSINKI
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § mainitut asiat.
Kokouksen alussa kuullaan Lämpöykkönen Oy
Aki Häyrysen ja Mikko Lappalaisen esitelmä :
Maa- ja ilmalämpöpumppujärjestelmien käyttö
pientalojen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen.
Kakkukahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Tervetuloa.
Puistolan Omakotiyhdistys ry.
Hallitus

KEVÄT TARJOUKSEMME

HIUSTEN RAIDOITUS,
LEIKKAUS JA
alk.
FÖÖNAUS

69

€

MEILTÄ MYÖS HIUSTEN PIDENNYKSET
TERVETULOA!
Kirkonkyläntie 3
Malmi
P. 09 3855 878

Parturi-Kampaamo

KINDENOS

PC HUOLTO JA ELEKTRONIIKKA

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

www.zois.ﬁ sivuiltamme voit
varata uuden aikasi!

046 907 7191

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

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

Palveluja tarjotaan

la 23.3. klo 12-18
Uuden valokuvaamon

Avajaiset
Tarjoamme kakkukahvit sekä

ilmaiset profiilikuvat!
Tervetuloa tutustumaan!
Viertolantie 2-4 B 19, Helsinki

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

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

0400 401 882

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Vesikourut
Tikkaat
Lumiesteet
Kattojen pesut
ja maalaukset
Ilmainen tarjous/
korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.fi
Kotitalousvähennysmahd.

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

Kampaamo Kris-Mar
Malminraitti 12

Puh. 3855 554

Ark. 9–17, lauantait 8–14, muina aikoima sop.muk.
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,
Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Helenan

Salonki

KANTA-ASIAKASEDUT!

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

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

YLÄ-MALMIN TORI 3 puh. 222 7786 avoinna ark. 9-18, la 9-14 tai sop. muk.

Myös ilman ajanvarausta.
Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
Uusi kevätilme
hiuksillesi!!
j -väreillä
IGORA Rojal
Alkaen

75€
www.kampaamo-loser.ﬁ
www
kampaamo

Tilitoimistoja

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Juha Ruotoistenmäki
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

3858 375 040-831 9626

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi
ark. 9-18, la 9-14 ja ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan

Varaathan aikasi.

PIRKKO PASANEN

www.datamediatilit.fi
Puh.
09-3508 320
Kirjanpito ja muut hallintopalvelut
tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN SÄHKÖINEN
KIERRÄTYS ja NETTIPALVELU

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015

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

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

LAUKKANEN

Yksityistunteja

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

Määräaikaishuollot v Ilmastointihuollot
v Pakokaasumittaukset, bensa 13€ v OBD-mittaukset 13€
v Katsastuskorjaukset v Katsastuspalvelut
v Renkaiden vaihto alk. 20€ v Kausisäilytys 50€
v Eberspächer asennukset/myynti/huolto v Sijaisauto

Valmistan yksilölliset
• KOKOPROTEESIT
hampaat
• POHJAUKSET
toiveittenne
• KORJAUKSET
mukaisesti.
Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113

ERKKI JANATUINEN

Hyvinvointi

Jalkahoitola

Hammaslääkärit

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

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

• Bio Sculpture oman kynnen vahvistus
• parturipalvelut

Asiakasparkki No 13 Bussit 74/77A/577

AUTONASENNUS JA HUOLTO

Optikot

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Työsuorituksia

Studio Nevian

15

Kampaamot ja parturit

PUISTOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY

Puh: 045 3155 003

20.3.2013

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

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

Kauneudenhoitopalvelut
Kevättä ilmassa!
Ihon
puhdistus

55€
Katso hoidon
tarkempi kuvaus
www.kauniina.fi

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

PULLAKAHVITARJOILU

Tuttu ja
turvallinen!

UNI STUDION
AVAJAISET
LA 23.3 KLO 10-17
TR-KALUSTEESSA
KOKO MALLISTO UUDISTUNUT,
TERVETULOA TUTUSTUMAAN
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LISÄKSI SÄNGYNOSTAJALLE
KAUPANPÄÄLLE

-- JENSEN PERFECT PILLOW TYYNY
- LAADUKAS KOTIMAINEN PEITTO
- KOTIINKULJETUS (pääkaupunkiseutu)
- (lisäetujen arvo 240€)

Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
Puh. 09 8233585
ark 10-20, la 10-17, su 12-16

(Ikean vieressä)

