Suvi Ahola tohtoriksi lukupiireistä. Sivu 8
Numero 10 • Keskiviikko 27.3.2013
Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki , Malmi, Pihlajamäki,
Pihlajisto, Puistola, Pukinmäki, Siltamäki, Suutarila,
Tapanila, Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Viikki

Jakomäen
nuta vihdoin
auki. Sivu 10
Pääsiäisenä Fallkullassa pääsee
ihastelemaan navetan tulokkaita.
Sivu 12.
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MALMI
OK-TONTTI
728 m², rakennusoikeus 138 m²,
1-2 asuntoa. Hp. 160.000 €
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Paavolantie
14
MArkku
UUDISTUOTANTOA

Tasetie 8, Flamingo 2. krs. TÖYRYNUMMI
TONTTI
01510 Vantaa
646 m², rak.oik. 129 m², enint. 2
as. Asemakaavamuutos virellä
rak.oikeuden nostamiseksi 162m².
Hp. 150.000 €. Olkilyhteentie 15

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

Valoisa, avara rivitalokoti pienessä yhtiössä. 1-tasossa 4 h, k,
takkah, saunaos 115 m² + autotallipaikka ja kylmä varasto 16 m².
Hp. 379.000 €. Lukkarimäentie 8

MALMI
LIIKEHUONEISTO
Erinomaisella paikalla toimistohuoneisto Malmin kauppakeskuksen vieressä 140 m². Hyvät liikenneyhteydet ja pysäköintitilat.
Hp. 139.000 €. Kauppakaarre1

LÄNSI-PAKILA
OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotontti 511m², rak. oik. 128m² + 25m².
Tontilla purettava talousrakennus.
Hp. 155.000 €. Elontie 4
PUISTOLA
OK-TONTTI
Omakotitalon tasainen rakennuspaikka 424 m², rak. oikeus 112 m².
Hp. 132 000 €. Hannukselantie 5
OK-TONTTI
PALOHEINÄ
Kaksi 540 m² rakennuspaikkaa.
Rak.oik. 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
MALMI
TEOLLISUUSKIINTEISTÖ
Teollisuusrakennus 745 m². Rv-89
Vuokratontti 1527m², vuokrasopimus
voimassa 2041. Kivirakennus, jaettavissa useammalle käyttäjälle.

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

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

Kesätöihin – ja lähelle
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Kesätöiden haku ja niiden löytäminen on
yksi nuorten ajankohtaisista puheenaiheista.
Kesäduunien etsiminen käynnistyi käytännössä jo heti vuoden alussa. Varhain liikkeellä olleilla saattaa paikka jo ollakin varmistunut, mutta vasta kevätauringon herättämät
nuoret voivat hekin kyllä vielä löytää työpaikan. Kesätöiden saanti tuntuu vaikeutuvan
vuosi vuodelta ja paikkoja löytyy joskus vain
suhteilla. Se on sinänsä luonnollista, että
työnantaja palkkaa mielellään sellaisen nuoren, jota joku tuttu suosittelee uskoen hänen
pärjäävän kyseisessä tehtävässä.
Helsinki ottaa kesätöihin yhteensä noin
4 300 kesätyöntekijää ja kesäsijaista. Kesätyöntekijöitä otetaan muun muassa henkilöstöravintoloihin ja keittiöihin, kiinteistöhuoltoon, toimistotehtäviin, laitoshuoltoon
sekä vanhustenpalveluun ja kotihoitoon.
Koulutettuja vuosilomansijaisia kaupunki tarvitsee sosiaali- ja terveysviraston palvelukseen. Osa töistä soveltuu vain jo kokemusta omaaville, mutta valtaosa sopii myös
ensimmäiseksi työpaikaksi. Kaupunki tukee
erityisesti 16–17-vuotiaita kesätöiden saamisessa palkaten noin 1000 nuorta erilaisiin

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

tehtäviin. Heille on tarjolla avustavia tehtäviä, kuten vanhusten kanssa seurustelua, lasten kanssa leikkimistä, siivoamista sekä toimistotehtäviä.
Koillis-Helsingissä voisi heittää kaksi haas-

tetta täkäläisille yrityksille. Olisi hienoa, että
mahdollisimman moni yritys tarjoaisi kesätöitä nuorille vaikka lyhyemmäksikin jaksoksi kuin koko kesäksi. Useat nuoret tekisivät mielellään töitä vaikka vain kuukauden
saadakseen taskurahaa ja sitä tärkeää työkokemusta seuraavia kesiä varten.
Toinen haaste olisi palkata nuoria nimenomaan Koillis-Helsingistä. Ottaa töihin paikallisia nuoria näkemään millaista yritystoimintaa kotikulmilla on. Lähialueiden nuorten työllistämisessä on sekin hyvä puoli, että
työmatkat voisi taittaa vaikkapa polkupyörällä, jolloin samalla tulisi ulkoiltua, liikuttua
ja säästettyä bussi- tai junarahat. Paikallisuuden kannattaminen tässäkin asiassa
olisi monien etu!
Teija Loponen

”Lähialueiden nuorten työllistämisessä
on sekin hyvä puoli, että työmatkat
voisi taittaa polkupyörällä.”

Anna autosi säihkyä
kevätauringossa!

Tuoreet itse
tehdyt sämpylät
ja uunituoreet
leivonnaiset
joka päivä!

Pese suolat pois nopeilla ja hellävaraisilla pesukaduillamme
Malmilla & Metsälässä - jonottamatta tottakai!

!

Kuponki voimassa 30.4.2013 asti.

Talvitehopesu
Sis. esipesu, lisäesipesu, korkeapainehuuhtelu, alustapesu,
hellävarainen pehmoharjapesu ja halutessa kuumavaha.

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla &
Metsälässä 30.4.2013 saakka, eikä etua
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

!

(norm. 27,90€)
Tällä kupongilla

18€

Malmin Neste Oil K-market palvelee
pääsiäispyhinäkin joka päivä klo 8-24
Tarjolla myös Sibyllan grilliherkut, kuten hampurilaisateriat, hodarit, paninit. Tervetuloa herkuttelemaan!

Kuponki voimassa 30.4.2013 asti.

Pehmoharjapesu
vahalla tai
alustapesulla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla &
Metsälässä 30.4.2013 saakka, eikä etua
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

(norm. 20,90€)
Tällä kupongilla

15€

Koillis-Helsingin Lähitieto Numero 10/2013. Keskiviikko 27.3.2013

Yhden pysähdyksen taktiikka.
Neste Oil K-market Malmi

Neste Oil Metsälä

Palvelemme

Palvelemme

Pihlajamäentie 37, 00700 Helsinki
Puh. (09) 387 2377
kai.malmgren@k-market.com
ma-pe 6-24 ja la-su 8-24

Asesepänkuja 2, 00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428
kai.malmgren@k-market.com
ma-pe 6.30-21, la 9-18 ja su 10-18

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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Vuolukivenpuiston koira-aitaus
on ahdingossa
Pihlajamäki

Vuolukivenpuiston koira-aitaus on herättänyt
Pihlajamäen alueella sitä kannattavien
koiranomistajien parissa pienen kansanliikkeen.
– Keräsimme koira-ai-

tauksen säilyttämiseksi nimiä, joita lyhyessä ajassa
kertyi 350, kertoo Vuolukivenpuiston koira-aitausta
kannattava Lea Nilimaa.
– Puistossa on iltaisin jopa
20 koiranomistajaa koolla, joten ei se valitettu pimeys käytännössä tunnu ketään haittaavan, lisää Teuvo
Björklund.

Puistoaktivistit
olisivat
valmiit vaikka
perustamaan
yhdistyksen,
joka huolehtisi
Vuolukivenpuston
koira-aitauksesta,
jotta se säilyisi.

Isoille koirille on Pihlajamäen, Savelan ja Pihlajiston alueen neljästä koirapuistosta
kahdessa oma aitaus. Vuolukivenpuistoa arvostetaan sen metsäisyyden vuoksi,
siellä koirat eivät kärsi auringonporotuksesta.

Raija Karjalainen muistuttaa, että kosteusongelmia
on joka puistossa keväällä
lumien sulaessa ja ojia olisivat käyttäjät talkoilla valmiit kaivamaan.
Nalle Sandberg tuumii, että aidat ovat vielä aivan hyvässä kunnossa, eivät heilu, eivätkä ole rikki mistään.
Niinpä niidenkään kunnossapitoon ei vielä tarvita rahaa.

Puiston kohtalosta ei lopullista päätöstä ole tehty. Rakennusviraston aluesuunnittelija Virpi Vertainen
toteaa, että puisto on ongelmallinen sekä käyttäjille, että ylläpidolle: maaperä on
kosteaa ja aitaus on muodoltaan kapean pitkulainen,
joka koetaan hankalaksi.
Vertainen on saanut puistosta lukuisia palautteita,
joissa toivotaan parannuksia.
– Aitauksen läheisyydessä
on kaasuputki, jonka takia
syväkeräyssäiliöiden asentaminen aitaukseen on vaikeaa. Lisäksi aita alkaa olla
uusimiskunnossa. Aitaus sijaitsee melkein Savelanpuiston aitauksen, jonne on alle 500 m ja Maasälvänpuiston aitauksen, reilu 500 m,
keskellä, joten kun aitausverkostoa on tarpeen karsia, olisi tämä se järkevin
poistettava sekä sijaintinsa, muotonsa, että kuntonsa puolesta.
Vertainen lisää, että kun
Pihlajamäen, Pihlajiston ja
Savelan aluesuunnitelman
suunnitelmaluonnoksen
asukasilta ja näyttely pidettiin kesäkuun alussa Pihlajamäessä, ei koira-aitauksen
poistamisesitys herättänyt
keskustelua.
Puistoaktivistit olisivat

valmiit vaikka perustamaan
yhdistyksen, joka huolehtisi
Vuolukivenpuston koira-ai-

tauksesta, jotta se säilyisi.
– Helsingissä ei tällaisia
sopimuksia ole tehty, tosin
tuskin se aivan mahdotontakaan olisi. Siinä kyllä pitäisi pohtia myös vastuukysymyksiä, entäpä jos joku
koira loukkaantuu yhdistyksen ylläpitämässä aitauksessa?
Vertainen toteaa, että
aluesuunnitelmassa pyritään kuuntelemaan asukkaita, katsomaan alueen
kokonaisuutta ja tekemään
esityksiä, joilla alue kehittyisi pitkällä tähtäimellä nykyistä toimivammaksi.
– Tällä hetkellä resurssit
ovat varsin niukat, joten niiden ohjaaminen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti on tärkeää. Itse mietin asiaa veronmaksajien
kannalta.
– Viikki on kasvualue ja
sinne ei koirapuistoa ole luvassa. Tämä lisää käyttäjiä lähistön muissa koirapuistoissa, myös Vuolukivenpuistossa, muistuttaa
Catherine Malinerey, joka
hänkin kannattaa kaikkien
alueen koirapuistojen säilyttämistä.
Aluesuunnitelmaluonnos
on heinäkuun loppuun
saakka kommentoitavissa
ja sen jälkeen sitä työstetään
eteenpäin. Syksyllä se käsitellään katu- ja puisto-osaston johtoryhmässä ja loppuvuodesta lautakunnassa.
Teija Loponen

Erän peliputki katkesi. Sivu 11.

Lumesta
lisää laskuja
Puistola, Suutarila,
Viikki

Kuluva talvi on nostanut kaduilla urakoivien yksityisten yritysten lumenajokustannuksia. Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt korotuksen, jossa Oulunkylän ja Viikin katuja putsaava YIT Rakennus Oy saa 450 000
euroa aiempien sopimushintojen lisäksi. Vastaavasti Suutarila–Puistola–Heikinlaakson katu- ja puistoalueilla urakoiva Maanrakennusliike Raimo T.A. Virtanen Oy saa 80 000 euroa
lisää jo aiemmin sovittujen taksojen
päälle.
Pirjo Pihlajamaa

Kaupungin asiat kiinnostavat asukkaita
Tuoreen kuntademokratiakyselyn mukaan kaupungin asiat kiinnostavat valtaosaa helsinkiläisistä:
noin 85 prosenttia kyselyyn vastanneista 1 126 henkilöistä ilmoitti olevansa joko erittäin tai
melko kiinnostunut kaupungin toiminnasta ja päätöksenteosta.
Helsingin kaupungin tietokeskus
selvitti syksyllä 2012, että kiinnostaako kaupungin toiminta ja
päätöksenteko asukkaita, onko
tietoa riittävästi ja helposti saatavilla sekä mitä osallistumistapoja asukkaat käyttävät. Kysely
osoitti, että vuoteen 2007 verrattuna kaupungin asiat kiinnostavat
merkittävästi enemmän.
Helsinkiläiset kaipaavat lisää
sananvaltaa itseään koskevissa

asioissa, kaupungin valmisteluja päätöksentekoprosessin selkeyttämistä ja läpinäkyvyyttä sekä uudenlaisia vuorovaikutuskanavia kaupunkilaisten ja päätöksentekijöiden välille.
Lähes 70 prosenttia vastaajista koki, että kaupungin asioiden
hoidossa on huomattavasti parantamisen varaa. Kolme viidestä
koki, ettei heillä ole mitään sana-

valtaa siihen, mitä kaupunginvaltuusto ja -hallitus tai lautakunnat
päättävät, ja että poliittinen päätösvalta on keskittynyt liian harvoille henkilöille.
Vastauksista ilmeni, että kaupungin toiminta sekä asioiden
valmistelu- ja päätöksentekoprosessit eivät hahmotu riittävästi
kaikille. Kuntalain mukaan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä tulee olla edellytykset osallistua ja

vaikuttaa kaupungin toimintaan.
Kaupungin asioita seurataan
aktiivisesti sanomalehdistä tai
muista tiedotus- tai ilmaisjakelulehdistä, etenkin nuoret käyttävät
myös internetiä. Kaupungin toimintaa ja päätöksentekoa koskevan tiedon riittävyys koetaan kuitenkin huonommaksi kuin aiemmin, vaikka tietoa on yhä enemmän saatavilla.
Pirjo Pihlajamaa
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Uutiset
Te ija Lopon e n

”Alkuun en
uskaltanut
edes puhutella
marttojen
puheenjohtajaa,
hän tuntui niin
arvovaltaiselta
henkilöltä.”
Mai r e
I kävalko

Puistolan Marttalaan kokoontui kolmisenkymmentä marttaa kuuntelemaan Aune Vaaran ja Mirka Ikävalkon hauskoja marttamuistoja.

Puistola

Puupenkeiltä
omaan taloon
Aune Vaara ja
Mirka Ikävalko jakoivat
muistojaan viime
vuosituhannelta.

Puistolan Marttojen historia on pitkä ja
mielenkiintoinen. Aikoinaan Marttaliiton
rekisteriin uusi martta merkittiin miehen
ammatilla, mikäli hän itse oli kotiäitinä. Ja
kirkolla pidetyissä kokoontumisissa piti aina
olla alussa hartaus ja pappi paikalla.
Puistolan Martat täyttävät tänä

vuonna jo peräti 75 vuotta. Sen
kunniaksi muisteltiin menneitä 57
vuotta mukana olleen Aune Vaaran ja 50 vuotta marttana toimineen Mirka Ikävalkon avulla.
Tuoreemmat martat saivat kuulla
mielenkiintoisia tarinoita viime
vuosituhannelta.
– Minusta tuli martta, koska kotiäitinä oleminen oli tylsää. Valitin Kaleville yksinäisyydestä muutettuamme Puistolaan, jossa en
tuntenut ketään ja mies oli tietysti töissä pitkät päivät. No Kale-

vi oli naapuritalon mieheltä kuullut, että tämän vaimo on mukana martoissa ja he järjestivät sitten
minulle ja tälle Maija Sinerkarille
treffit, hän veisi minut marttoihin
tutustumaan. Silloin kokoonnuttiin vanhalla kansakoululla, jossa
marttojen kokoustilassa oli vain
pitkät puupenkit ja yksi pöytä puheenjohtajalle ja sihteerille. Siellä
käytiin jota toinen viikko ja vähitellen niitä tuttujakin alkoi tulla,
Aune Vaara muistelee.
Aune kertoo, että aina oli jotain
ohjelmaa ja kesällä miehet pystyt-

LISÄTIETO
Puistolan Martat

• Puistolan Martat vuokraavat Puistolantorilla sijaitsevaa huoneistoa
kokouksiin ja perhejuhliin. Tilaan mahtuu noin 35 henkeä. Vuokraan
sisältyy astiasto.
• Martat vuokraavat kotona pidettäviin tilaisuuksiin 50 hengen ruokaja kahviastiastoa. Siihen kuluuu vesi-, viini- ja kuohuviinilasit sekä
ruokailuvälineet. Vuokrausta hoitavat emännät: p. 044 2127780.
• Marttalan kellaritiloissa on kutomo, jossa on neljät kangaspuut
kudontavalmiina. Ohjausta ei ole tarjolla. Kudonta-asemaa hoitaa
Aino Laasonen p. 050 5779556  

tivät lautamökin, jossa pidettiin
myyjäiset. Oli tanhuryhmää ja tyttökerho Pikkumartat.
Puistolan kirkolle martat siirtyivät 1960-luvulla ja sieltä sitten
Puistolan ala-asteelle ennenkuin
oma Marttala valmistui.
Mirka Ikävalko muutti Puistolaan
vuonna 1968 ja tutustui tinkireissulla, eli maidonhakumatkalla
martoissa toimivaan Helenaan.

– Minä liityin ensin tanhuryhmään ja vasta sitten marttoihin.
Alkuun en uskaltanut edes puhutella marttojen puheenjohtajaa, hän tuntui niin arvovaltaiselta henkilöltä, Ikävalko muistelee
myhäillen.
Aune muistuttaa, että silloin ei
ketään sinuteltu, vaan puhuteltiin
rouvaksi.
Ohjelmatoimikunnassakin Mirka oli mukana ja tunnustaa, että välillä intoa oli enemmän kuin
taitoa. Veteraanijuhlaan päätettiin
järjestää muotinäytös, ja alkuun
miehet tuhahtelivat koko ajatukselle. Mutta sitten kun mallit tulivat lavalle, ratkesi yleisö nauruun.
Kaikki asut olivat hauskoja vitsejä, esimerkiksi kellohame tarkoitti hametta täynnä kiliseviä kelloja!
Sellainenkin hauska muisto Mir-

kalla on, että kerran Marttalan rakennusporukan miehet vetivät
päälleen somat pitsiessut ja tarjosivat martoille kahvit. Siinä naurua
maittoi niin, ettei kahvinjuonnista
meinannut tulla mitään.
Rakennushankkeen varojen keräys tuotti monenlaisia hauskoja
näytelmiä ja iltamia, joilla kerättiin varoja. Niissä oli Helismaan
Reinokin ahkerasti mukana.
– Oli myös nimipäiväkerho, jossa sankari sai aina saman lahjan,
Aune muistuttaa.
Marttapuvut oli melkein kaikilla ja martat myös tekivät paketteja jouluksi köyhille lapsiperheille.

Monet mukavat retket ovat jääneet lähtemättömästi kunniamarttojen mieleen ja niitä muistellessa
nauru raikui. Vaikka marttatoiminnalla on arvokas maine, osattiin ilokin ottaa irti aina kun mahdollista.
– Tässä on saanut elinikäisiä ystäviä, kiteytti Aune Vaara marttojen merkitystä itselleen.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

Sahaaja
anasti katalysaattorin
Tattarisuo

Uudehkosta pakettiautosta
varastettiin pakoputken katalysaattori Tattarisuontiellä
toissa viikon perjantaina ilta
viiden ja kuuden välillä. Katalysaattori oli sahattu irti Toyota Hiacesta, joka oli pysäköitynä Tattarisuontie 14:n kohdalla. Paikalla oli ollut nähtävissä toisen ajoneuvon jäljet
lumessa. Poliisi kaipaa yleisön havaintoja varkaudesta,
josta aiheutui tuhansien eurojen korjauskulut.

Lähitieto on nyt
internetissä

Mies uhkaili
pyssyllä

27.3.2013

MALMINTORIN
KIRPPIS

Malmi

Kaksi miestä riiteli malmilaisessa ravintolassa viime viikon keskiviikkona aamuyöstä. Riidan päätteeksi toinen osallinen oli poistunut
ravintolasta kaverinsa kanssa, mutta toinen riitapukari
oli lähtenyt seuraamaan heitä ja ampunut kadulla ilmaan
aseella ja uhannut, että ampuu seuraavaksi kohti. Uhattu mies oli päässyt pakoon ja
soittanut hätäkeskukseen.
Paikalle tullut poliisipartio tavoitti asemiehen ravintolasta.
Miehen hallussa oli pienikaliiberinen ase.

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!
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Koillis-Helsingin Lähitiedon verkkosivut on
avattu osoitteeseen www.lahitieto.fi.
Etusivulta pääsee luke-

maan aina tuoreinta lehteä
ja vanhat lehdet löytyvät
sähköisestä arkistosta.
Sivusto tarjoaa lukijoille mahdollisuuden lähettää Koillis-Helsinkiä koskevia juttuja ja kuvia kaupunginosittain. Lähettäjä voi
itse valita, haluaako hän aiheen päätyvän verkkosivulle, printtilehteen vai molempiin. Myös menovinkit voi
lähettää kätevästi verkosta
löytyvän lomakkeen avulla.

Koillis-Helsingin omasta
paikallismediasta mainostilaa kaipaavat ilmoitusasiakkaat löytävät verkkosivuilta kaiken tarpeellisen tiedon
ja aivan pian sivuston kautta voi lähettää ilmoituksia
suoraan Lähitietoon.
Käyttäjäystävälliset sivut
on rakentanut yrittäjä Marko Torppa Bitfootista.

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 122 9560

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

To 28.3.

Pirjo Pihlajamaa
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18.00 Kiirastorstain ehtoollistilaisuus,
pääkaupunkiseudun helluntaiseurakuntien
yhteinen, NÄKINKUJAN SAALEMISSA,
Marko Selkomaa, Mauri Venemies, Lähetysseurakunnan perhekuoro
Pe 29.3. 15.00 Seder-ateria, Viktor Blum
Su 31.3. 11.00 Jumalanpalvelus Veijo Kähkönen ja
Jari Vahtera
Su 31.3. 14.30 Latinokokous
Ti 2.4.
18.30 Sanan ääressä -ilta.
Vetäjinä T. Vesalainen/ R. Tanskanen
Ke 3.4. Sanan ja rukouksen-ilta, Pertti Hottinen,
Musiikki Maranata
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

6

Uutiset
TIMO UOTILA

Kanervatien muistutuksissa
melua ja valumavettä

Pi rjo Pi h lajamaa

Tapanila
Tapanilankaaren
molemmin puolin
sijoittuvista
Kanervatien alueen
katusuunnitelmista
tuli kaikkiaan
kahdeksan
muistutusta.

Klapitalkoot Tapanilan torilla ovat jo monivuotinen
perinne.

Vilkas sunnuntai
Tapanila

Mosassa tapahtui paljon

Palmusunnuntaina. Tapanilan torilla lauloivat sahat ja
viuhuivat kirveet. TapanilaSeuran järjestämissä puutalkoissa sai tehdä takkapuita
itselleen, kunhan samalla teki niitä yhteiseen pinoon kylän vanhemmalle väelle jaettavaksi. Toinenkin sääntö
oli, vain käsityökaluja sai
käyttää, ei moottorisahoja.
Tapanilan VPK:lla vietettiin

käsityöläisten pääsiäismyyjäisiä ja samaan aikaan pienet virpojat kokeilivat ovilla
onneaan vaihtuisiko virpomisvitsa suklaamunaan.

Virpojia liikkui ainakin
Hiidenkiventiellä.

Teija Loponen

Takalankujalla tehdyssä
muistutuksessa toivottiin,
että Tapanilankaaren ja
Rintamasotilaantien liittymästä alkavan meluesteen
korkeutta lasketaan. Kaupunki ei tätä kannattanut,
mutta lupasi kiinteistön niin
toivoessa, että meluaitaa voi
jättää sen alkupäästä tekemättä noin 15 metrin verran.
Toisessa Takalankujalta
tulleessa muistutuksessa kysyttiin meluesteiden kulkuporteista. Kaupunki lupasi,
että kaikille halukkaille rakennetaan meluaitaan kulkuyhteys.
Ripetieltä tulleessa muistutuksessa puolestaan toivottiin meluaitaa myös Tapanilankaaren eteläpuolelle. Kaupungin vastauksen
mukaan Ripetien ylemmillä alueilla Tapanilankaaren
melutaso on alle ohjearvon.
Rimpisuontien muistutus koski aitaa, jonka omistaja vaati korvauksia, koska oli ennen vuoden 2011

Jos kiinteistönomistajat haluavat, voi kaupunki jättää tekemättä Tapanilankaaren
meluaitaa noin 15 metrin matkalta Rintamasotilaantien kohdalla.

rakentamista saanut kaupungilta kuulla, ettei siihen
kohtaa tule meluaitaa. Kaupungin vastaus oli, että rakennusviraston kielteisellä
vastauksella vuonna 2009
on tarkoitettu, että meluesteen rakentamisajankohta ei
tuolloin ollut tiedossa. Nyt
kaupunki lupasi, että ennen
rakentamista alueella järjestetään katselmus, jossa todetaan tonttikohtaisesti meluaidan rakentamisesta kiinteistölle mahdollisesti aiheutuvat korvattavat rakenteet
ja istutukset.
Helsingin polkupyöräilijät
ry:llä oli liuta kevyen liikenteen oloja parantavia esityk-

siä. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolla onkin jo suunnitteilla pyöräilyjärjestelyihin
laajempia muutoksia.
Kanervakujan muistutuksessa pidettiin tien päähän
tulevaa kääntöpaikkaa huonona ja pienenä. Kaupungin
mielestä se on parempi kuin
ei mitään.
Toisessa Kanervatien
muistutuksessa toivottiin
kuusiaidan säilyttämistä,
mutta kaupunki aikoo kaataa sen, jotta ajoneuvoille saa kohtaamistilanteisiin
väistötilan.
Kanervatien loppupäästä tullut muistutus koski sa-

de- ja sulamisvesiä sekä toivetta laittaa tielle asfaltin sijaan sirotepinta. Kaupunki
vastasi, että se pyrkii ohjaamaan vedet sadevesikaivoihin. Kaivoista vedet ohjataan kadulla olemassa oleviin hulevesiviemäreihin ja
että sirotepinta ei ole suositeltavaa, koska se vaurioituu herkästi aurausten yhteydessä.
Yleisten töiden lautakunta
hyväksyi suunnitelmat edelliskokouksessaan ja päätti,
etteivät muistutukset aiheuta muutoksia laadittuihin
katusuunnitelmiin.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsinki

Fade Hetemaj haluaa vaikuttaa
myös valtakunnallisesti
Fatbardhe Hetemaj tunne-

taan meillä Malmin ja Tapanilan suunnalla Vuoden
2009 Pakolaisnaisena, mutta tietysti myös ammattilaisjalkapalloilijaveljiensä ”Perpan” ja ”Mehun” isosiskona.
Myös ”Fade” urheili nuorena ja voitti Tapanilan
Erän sählyjengissä tyttöjen
3 SM-kultaa ja yhden hopean. Helsingin kaupunginvaltuutettu hän on vuoden
alusta Kokoomuksen riveissä.

Perhe lähti Jugoslaviasta

pakoon Kosovon Albaaneihin kohdistettua sortoa ja
päätyi Suomeen, johon isä
ja äiti olivat paljon lukemalla tutustuneet ja todenneet
hyväksi maaksi. Ensimmäiset 11 kuukautta vietettiin
Oulussa, sen jälkeen kodiksi

tuli Malmi. Nykyisin Fade
on mosalainen ja onnellinen
Suomen kansalainen vuodesta 2004.
Pienestä asti Fade oli kirjaviisas koululainen, joten
hän jäi penkkiurheilijaksi ja
keskittyi opiskeluihin. Veljien pelit innostavat niin, että viime perjantaiksi hän
kokosi 12 hengen seurueen
Sports Academyn kahteen
pöytään jännäämään Suomea ja Perpaa MM karsinnassa Espanja–Suomi.
Englannissa hänestä tuli
kauppatieteiden kandi ja
nyt keväällä on tarkoitus
päättää gradulla opiskelut
Hankenilla. Työpaikka on
ollut VPM Groupissa henkilöstöratkaisujen business
managerina runsaat 1,5
vuotta.
Pakolaisnaisen titteli toi

julkisuutta ja esiintymisiä
radiossa ja tv:ssä. Ei ihme,
että neljä puoluetta pyysi
Fadea ehdolle eduskuntavaaleihin 2011. Hänelle Kokoomus oli helppo valinta,
koska talous- ja veropolitiikka, yrityselämä ja arvopohjat tuntuivat omilta.
– Muuten julkisuus on minulle vain työkalu viestiä
tärkeitä asioita.
– Vaikuttaminen on minulle lähellä sydäntä, eikä
tarvinnut kolkutella ovia,
jotka avattiin. Duunia olen
tehnyt opiskelujen ohella 6
vuotta siivoojana ja myyjänä yhdessä siskoni kanssa
ennen nykyistä henkilöstötyötä.
Hetemaj jäi eduskunnasta niukasti 2. varasijalle Kokoomuksen ryhmässä, ja tulos oli alkuun iso pettymys.
Nouseminen siitä oli ai-

ka nopea uuden työpaikan
myötä, ja ensimmäinen aikomus väistää myös kuntapolitiikka haihtui äkkiä.
Käytännössä Fade on Arkadianmäelle 1. varasijalla,
kun edeltä Laura Räty pääsi apulaiskaupunginjohtajaksi.
– Jos vain asetetaan ehdolle, lähden ilman muuta mukaan taas vuonna 2015. Sen
sijaan minulle on iso kysymysmerkki EU-vaalit 2014.
Tällä hetkellä Hetemaj on
innostunut kuntapolitiikasta ja ylistää ryhmähenkeä
ja -osaamista Lasse Männistön johdolla. Fade itse ei ole
pitänyt valtuustosalissa vielä neitsytpuhettaan.
– Se tulee kyllä pian, mutta
minulla täytyy olla omaa ja
painavaa sanottavaa. En pidä siitä, että puhujat toisensa
jälkeen toistavat vain samo-

Fatbardhe Hetemaj, kok.

ja asioita halutessaan päteä.
Hän on nuorisolautakunnan varapuheenjohtaja ja
on ensin opiskellut, mitä
ja miksi siellä on edellisellä
kaudella päätetty. Tällä hetkellä tuntuu hyvältä, että
siellä on vähemmän lakisääteisiä velvoitteita kuin muissa lautakunnissa.
– Taustalla on kuitenkin
iso virasto ja nuorison tulevaisuus, hän muistuttaa ja
on tyytyväinen saamistaan
monista yhteydenotoista
myös koulukäyntiensä ulkopuolelta.
Stadion Säätiön edustajis-

ton puheenjohtajuus oli toivetehtävä, joka konkretisoitui torstai-iltana kevätkokouksessa. Hetemajta hiukan
jänskätti vetää ensimmäistä
kokoustaan. Hän on ihastunut Stadikan suunnitelmiin

ja suuriin ulkonäköparannuksiin vuoden 2015 jälkeen. Ja jos Fadesta on kiinni, on nurmikko upeimmillaan 6. syyskuuta, kun
Suomi kohtaa Espanjan.
Muissa kunnallispolitiikan asioissa hän korostaa
urheilun ja kulttuurin ohessa sivistystointa, hyvää taloudenpitoa ja suuren työttömyyden puolittamista erityisesti maahanmuuttajien
kohdalla.
– SoTe-puolella luotan Kokoomuksen asiantuntijoihin ja kannatan lähiterveysasemia ja joitakin todella suuria asemia. Kaavoitus
on toinen vielä vieras sektori, mutta Malmin lentokentän Suomen toiseksi aktiivisempana kenttänä haluan
säilyttää nykykäytössä sekä
liikunta- ja virkistysalueena.
Timo Huotinen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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HERKKUJA PÄÄSIÄISPÖYTÄÄN
K-CITYMARKET TAMMISTOSTA
HINNAT VOIMASSA KE-LA 27.-30.3.2013 TAMMISTON K-CITYMARKETISSA, ELLEI TOISIN MAINITA.
MYYMÄLÄ SULJETTU PE 29.3. JA SU-MA 31.3.-1.4.
Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi, www.facebook.com/KCMTammisto

Tammiston Keittiö:
Tuoreet Karitsan

Tammiston Keittiö:
Tuore Karitsan

naturel, kahvimarinoitu ja yrttimarinoitu

Naturel tai tuoreyrttimarinoitu

PAAHTOPAISTIPIHVIT

29

PAAHTOPAISTI

28

95

95

kg

Tammiston Keittiö:
Tuore Luuton

Tammiston Keittiö:
Täytetty karitsan

Naturel tai yrttivalkos. täytetty

Feta, valkosip.marinoitu

KARITSAN PAISTI

PAAHTOPAISTI

2295

2995

kg

3

6

79

Presidentti

Tammiston Keittiö:
Tuore Karitsan

varastoitu pakast.

tuoreyrtti marinoitu

KAREKYLJYS

4995

kg

LOHI

-13%

Tammiston Keittiö:
Lampaan

1595

kg

ERÄ! Tuore Kokonainen

KAHVI
500g

kg

PAISTIJAUHELIHA

95

raj.
2 pkt /tal.

kg

Tammiston Keittiö:
Tuore

Tammiston Keittiö:
Tuore

Norja

ei Gold Label, 7,58 /kg

KARITSAN
ULKOFILEE

KARITSAN
SISÄFILEE

Hinta ilman K-Plussa-korttia 4,39 /pkt (8,78 /kg)

naturel, tuoreyrttimarinoitu (basilika, sipuli,
katajanmarja ja pippuri

naturel ja lammasmarinoitu

4

29

48

raj.
2 pack /tal.

Coca Cola

kg

28

kg

7
13,25 /kg

EMMENTAL
600 g

kg

Lihakonttori

KARITSAN JAUHELIHA
Suomi

22

80

siivuina

2,42 /l

32

90

95

kg

Tammiston Leipomo:

PÄÄSIÄISLIMPPU
500g 5,98 /kg

2,70 /kg

-13%

kg

1

89
rs

2

Leipomo
keskellä
myymälää!

99

-13%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,19 /rs
(3,13 /kg)

kpl

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

KEHÄ lll
Tuusulanväylä

PALVILAMMAS

MÄMMI
700g

sis. pantit
3,60

III-OLUT
0,33 l /tlk 24-pack

19

kg

Tammiston Keittiö:
Suomisen

Kymppi

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

Valimotie

kg

vac. pak.

Koskenlaskija-pinaatti ja
paholaisenlohitasku

10

11

95

KARITSAN
PAISTI n. 1-1,5 kg

ERÄ! Pehmeän täyteläinen pääsiäisjuusto
Valio

99

SAVUSTETTU
KIRJOLOHI

Luuton Aito Palvattu

kpl

Tammiston Keittiö:
Uunivalmiit

LOHITASKUT

Kalaneuvos Kokonainen

95

95

kg

vac. pak.

13

Hinta ilman K-Plussa-korttia 6,99 /4-pack (0,90 /l)
sis. pantit 1,60

95

kg

SIIKA

NAUDAN SISÄFILEE

-28%

95

Tammiston Keittiö:
Tuore Kokonainen

HK Takuumurea

VIRVOITUSJUOMAT
1,5 l, 4-pack 0, 57 /l

48

95

90

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

4

-pack

99

kg

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.

Tutkimusta tehdessään
Suvi Ahola innostui lukupiireistä niin, että vetää
nyt sellaista Tapanilassa.
Tuoreen väitöskirjan nimi on Lukupiirien Suomi
– Yhteisöllistä lukemista
149 suomalaisessa lukupiirissä 2009.

HENKILÖtieto
• Suvi Ahola, s. 10.5.1959
Sippola.
• Asuu: Tapanilassa
lapinkoira Maisan
kanssa.
• Työ: Helsingin
Sanomien toimittaja,
kirjailija.
• Harrastukset: liikunta,
laulu, ratsastus,
matkustus.
• Elämän tarkoitus:
Pysyä aktiivisena ja
tulla toimeen itsensä ja
toisten kanssa.

6. Pitääkö lukupiirissä käsiteltävä kirja ostaa?

– Suurin osa mieluummin
lainaa kirjastosta ja se vaikuttaa kirjojen valintaan.
Kirjat ovat arvostettuja, palkittuja tai kritiikin kiittämiä. Olin kriitikkona jopa
hieman yllättynyt, kuinka
paljon kritiikkejä seurataan.
7. Kiinnostavatko lukupiirit
yhtä lailla miehiä kun naisia?

– Eivät todellakaan! On
ihan kansainvälinen ilmiö,
että ne ovat enemmänkin naisten harrastus. Mutta esimerkiksi Pukinmäessä
miehillä on oma lukupiiri.

Lukupiireillä onkin vanhat juuret
Suvi Ahola kiinnostui
lukupiireistä 2000-luvun alussa,
kun hän teki niistä ensimmäisen
lehtijuttunsa. Syksyllä 2009 hän alkoi
tehdä aiheesta tutkimusta. Väitöskirja
tarkastettiin viime kuussa.
1. Onnittelut tuoreelle tohtorille! Kerrotko tarkemmin, mikä on lukupiiri?

– Lukupiiri on aika laaja käsite. Määrittelisin sen

vapaaehtoisesti yhteen kokoontuvien piiriksi, jossa
ihmiset keskustelevat lukemastaan ja yhteisesti valitsemastaan kirjasta.

2. Mikä oli merkittävin oivallus, joka sinulle tuli väitöskirjaa tehdessäsi?

– Yksi oli sellainen, että
lukupiirit ovat vanha ja vakiintunut osa suomalaista kulttuuria. Niitä on ollut
näihin päiviin asti. Ensimmäiset tulivat Pohjanlahden rannikolle 1770-luvulla. Muotia niistä on tullut
2000-luvulla.

3. Milloin ne tulivat Helsinkiin?

– 1800-luvulla. Lukupiiri-

en historia on yhteneväinen
yleisten kirjastojen historian
kanssa. Sinne minne syntyi
lukupiiri, tuli aikanaan yleinen kirjasto.
4. Miten voi löytää lukupiirin Koillis-Helsingistä?

– Pitää haastatella ystäviä
ja tuttavapiiriä, koska ne
ovat usein ystävien ja tuttavien yhteenliittymiä. Niitä on täällä paljonkin, vaikkakaan niihin ei ole helppo
päästä. Lisäksi monissa kirjastoissa on ohjattuja luku-

Kauko Salmi
LC Hki Pohjoinen
kauko.salmi@lions.fi

50 vuotta
leijonatoimintaa
LC Hki Pohjoinen klubin perustavassa kokouksessa 50 vuotta sitten oli paikalla 15 tulevaa leijonaa,
heistä 12 asui toiminta-alueella ja kolmella oli täällä työpaikka. Toiminta-alueeksi merkittiin Malmi,
Tapanila, Pukinmäki, Puistola eli ”MaTaPuPu”
reunamineen. Suomessa klubi oli 215.
Jo vuodesta 1965 aloitettu Leijonien talvipäivä lasten hiihtokilpailuineen on toiminnassamme mukana edelleen. Ensimmäinen talvipäivä pidettiin Pukinmäessä, sitten siirryttiin Tapanilaan,
sieltä Malmin yhteiskoulun mäelle, josta vaihdettiin Malmin lentoaseman maastoon. Nykyisin tapahtuma on Pukinmäen urheilupuistossa. Vuonna
1969 talvipäivillä oli noin 450 hiihtäjää, mikä on
pysynyt ennätyksenä näihin päiviin.
Pysyvistä aktiviteeteistä on mukana vuonna
1983 aloitettu kynttilöiden sytytys Malmin hautausmaalla olevien sankarivainajien haudoille. Jouluaattona keräännymme haudoille ja sytytämme

piirejä. Niitä on esimerkiksi täällä Tapanilan kirjastossa ja Pukinmäen kirjastossa,
myös miehille oma.
5. Kuinka sinusta tuli Tapanilan lukupiirin vetäjä?

– Tutkimusta tehdessäni en kuulunut lukupiiriin,
mutta sana tutkimuksestani levisi, ja Tapanilan ja Pukinmäen kirjaston johtajaksi tuli vanha opiskelukaverini, joka kysyi kiinnostaako,
sillä täällä ei ollut omaa lukupiiriä.

8. Kuinka usein Tapanilan
lukupiiri kokoontuu?

– Noin kerran kuussa ja
paikalla on keskimäärin
kuusi lukijaa kerralla. Sähköpostituslistalla on parikymmentä.

9. Mistä kirjasta keskustelette Tapanilassa seuraavalla kerralla?

– Antti Tuurin teoksesta
Taivaanraapijat.

10. Millaista olisi nostaa
oma kirja lukupiirin ruodittavaksi?

– Ei se varmaan oikein onnistuisi. Se voisi olla hankalaa, koska lukupiirissä kohdataan tasa-arvoisina, intohimoisina lukijoina.
Pirjo Pihlajamaa

Helsinki kokoaa

pysäköintiraatia

kynttilät jokaiselle sankarivainajalle, eli noin 500
kynttilää.
Lions Quest -koulutus on turvallisuutta ja terveyttä edistävä toiminnallinen ohjelma, joka on kehitetty ajankohtaisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Opettajat ja kasvatusalan ammattilaiset perehdytetään Lions Quest-ohjelmiin kaksipäiväisen
koulutuksen aikana. Vuosittain koulutamme 2–4
opettajaa.
Kaiken toimintamme ydin on alueemme nuorison ja vanhusväestön tukeminen eri tavoin. Lionssanan alkukirjaimistahan on johdettu tunnuslause
”Luovuta Isänmaasi Onnellisempana Nousevalle
Sukupolvelle”.

Helsingin kaupunki valmistelee uutta
pysäköintipolitiikkaa. Pysäköintipolitiikka
esitetään ensimmäistä kertaa yhtenä
kokonaisuutena, joten se koskettaa laajasti
Helsingin asukkaita ja yrityksiä sekä
Helsingissä asioivia ja työskenteleviä.
Pysäköintipolitiikassa linjataan, minne pysäköintipaikkoja pitäisi tiivistyvässä
kaupungissa rakentaa, miten paikkojen aiheuttamat
kustannukset tulisi jakaa ja
paljonko pysäköinnin pitäisi maksaa.
Yhteensä 16 asukasta
pääsee suunnittelemaan pysäköintiä kaupunkilaisten
raatiin, jonka on tarkoitus
olla edustava otos helsinkiläisiä ilman poliittisia päät-

täjiä.
Raatiin voi ilmoittautua
kaupunkisuunnitteluviraston sivustolla huhtikuun 3.
päivään asti.
Raadin järjestävät Helsingin kaupunki, Ajatuspaja
Visio ja Suomen Fasilitaattorit ry. Hanke on yksi Helsingin kymmenestä demokratiapilotista, jotka valittiin viime syksynä avoimen
haun kautta.
Pirjo Pihlajamaa
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Arja valloitti
Pihlajamäki

Palmusunnuntain iltana
Pihlajamäen kirkossa
koettiin koskettavia hetkiä
tangokuningattareksi
25 vuotta sitten valitun
Arja Korisevan sekä
konserttipianisti Jouni
Someron seurassa.
Arja Koriseva sekä nauratti että
itketti yleisöään. Pihlajamäen leijonia hän kiitti lämpimästi kutsusta tulla esiintymään ja samalla
tapaamaan kuuluisaa Jukkapappia. Pihlajamäen pastorina
nykyisin toimiva Holopaisen
Arja Korisevan tumma ääni
kaikui kauniisti Pihlajamäen
kirkossa.

Jukka nimittäin oli nuorena
opiskelijana harjoittelemassa
samalla rippikoululeirillä, jossa pianisti Jouni Somero toimi
14-vuotiaana kanttorina. Arja
halusi nähdä livenä tämän
Pihlajamäen leijoniin kuuluvan miehen, josta Jouni oli
kaikenlaista kertonut.
Leijonista Arjalla oli omakohtaista kokemusta, hän oli
1980-luvulla päässyt leijonien lähettilääksi Amerikkaan
kahtena kesänä.
Kyyneleitä koettiin kosketta-

vien laulujen myötä. Kirkossa-konsertin kappaleet toivat
lapsuusmuistoja mieliin ja
Täällä Pohjantähden alla -aiheiset laulut koskettivat herk-

Jukka Holopainen, Arja Koriseva ja Jouni Somero
iloitsivat kohtaamisestaan.

kyydellään.
Napakan opettaja-Arjan
sormi nähtiin monta kertaa
pystyssä. Yleisö ei ottanut oppiakseen, että suosionosoitukset jätettäisiin konsertin loppuun.
– Taisi olla opettajan sormi
vähän ruosteessa, täytyy päivittää se, että toimii taas, nau-

reskeli Arja Koriseva aplodien
säestämänä.
Koriseva kertoo, että kirkot
ovat hänelle mieluisia paikkoja esiintyä, niissä kuuntelijalla
on mahdollisuus rauhassa heijastella tunteitaan kappaleiden kautta ja olla hiljaa omien
ajatustensa parissa.
Teija Loponen

, 7.
Pääsiäisenä päästään. Pois orjuudesta,
pois kuolemasta, pois surusta. Kevään
merkit julistavat ylösnousemuksen
ihmettä. Sysää arki syrjään, anna pääsiäisaamun auringon paistaa!

Tapaninvainion demokratiapilottiin liittyvä ajatushautomopäivä
pidetään lauantaina 18.5. Nyt demokratiahankkeen vetäjät pohtivat,
miten tapahtumaan saataisiin myös nuoria mukaan, sillä alueen nuorten määrä
kasvaa koko ajan. Nuoret halutaan ideoimaan kaupungille esitettäviä toiveita,
koska nuorille ei ole tarjolla mitään kokoontumispaikkaa Tapaninvainiossa ja
sellaista voitaisiin siis demokratiahankkeella yrittää hankkia.
Puistolalaisen Juhani Vahteen tekemä Urheileva Puistola -kirja on myynyt
hyvin. Jäljellä on kuulemma vain muutama kymmenen kirjaa parinsadan
painoksesta. Jo viime vuoden puolella ilmestynyttä kirjaa esiteltiin Puistolan
asukasillassa.
Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen puheenjohtaja Ville Ranta kävi
kertomassa, että tulevaan ylipormestarin iltaan on valmistauduttu huolella.
Kaupungintalolle on lähetetty etukäteen pohdittavaksi liuta kysymyksiä, joihin
yhdistys toivoo kaupungin virkamiesjohdolta vastauksia. Huhtikuun 11. päivä
selviää, mitkä tapaninvainiolaisten asiat kaupungin johto ottaa esille Suutarilan
palvelukeskuksessa pidettävässä illassa, jossa puidaan myös Siltamäen,
Suutarilan ja Töyrynummen asioita.
Toimittaja kysyi kahvilan tiskillä emännältä, että voisiko hän jo sammuttaa
tuon talven, jota on tänä vuonna katseltu yllin kyllin. Emännän mielestä se on
paremminkin toimittajan hommia, mutta samaa mieltä oltiin, että lumet sulattava
kevät pitäisi jo laittaa päälle.

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

Kiirastorstain messu 28.3.

Pääsiäispäivän messu su 31.3.

Malmin kirkossa klo 19.
Jakomäen kirkossa klo 18.
Pihlajamäen kirkossa klo 19.
Puistolan kirkossa klo 19.
Pukinmäen seurakuntakodissa klo 19.
Siltamäen seurakuntakodissa klo 19.
Tapanilan kirkossa klo 19.
Viikin kirkossa klo 19.

Malmin kirkossa klo 10. Papit Timo Ahoinpelto, Anita Olli ja Laura-Elina Koivisto, kanttori Heikki Poutanen.
Jakomäen kirkossa klo 12. Papit Markku
Arola ja Elina Perttilä, Elisa Murtoperä, urut,
Lauluryhmä Raiku joht. Terhi Aho.
Pihlajamäen kirkossa klo 10. Papit Sari Hakuri, Paula Närhi ja Jukka Holopainen, kanttori Timo Olli. Messun jälkeen pääsiäislounas ja
kahvit (5 e).
Puistolan kirkossa klo 10. Papit Sofia Tuomenvirta ja Jenni Tuulensuu, kanttori Ulla
Pesonen. Lähetyskahvila.
Pukinmäen seurakuntakodissa klo 12.
Papit Katri Uutela ja Markus Kopperoinen,
kanttori Heikki Poutanen. Kirkkokahvit.
Siltamäen seurakuntakodissa klo 12. Papit
Martta Paijola ja Anita Olli, kanttori Elina Tofferi. Lähetyskahvila.
Tapanilan kirkossa klo 12. Papit Esa Järvinen ja Jenni Tuulensuu, kanttori Merja Wirkkala. Kirkkokahvit.
Viikin kirkossa klo 10. Papit Outi Lantto, Anni Punkka, Seija Knuutila-Loukonen ja Petri
Jukanen, kanttori Marjasisko Varha. Lapsille
saarnan aikana oma hetki.

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 29.3.
Malmin kirkossa klo 10.
Jakomäen kirkossa klo 12.
Pihlajamäen kirkossa klo 10.
Puistolan kirkossa klo 10.
Pukinmäen seurakuntakodissa klo 12.
Siltamäen seurakuntakodissa klo 12.
Tapanilan kirkossa klo 12.
Viikin kirkossa klo 10.

Pääsiäisyön messu la 30.3.
Malmin kirkossa klo 23.
Puistolan kirkossa klo 22. Lopuksi
yhteinen ateria.

Musiikkia
ONNITTELUT

Pisaroita ilon, lähetän
sulle kilon.
Sydämenmuotoiset
onnittelut 7-vuotiaalle
Miralle, t. Mummu ja tuta,
äiti, isä ja Roni.

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.

Myöhästyneet synttärionnittelut 8 v. Nicolle!
T. tädit Mia ja Sanna.

Riemuisat synttärionnittelut 3 v. Jenssenille
t. Tädit Mia & Sanna.

Pergolesi: Stabat Mater Malmin
kirkossa pe 29.3. klo 15. Laura Pyrrö,
sopraano, Katriina Pyrrö, altto, Alexander-kvartetti, Heikki Poutanen, urut.
Pergolesi: Stabat Mater Tapanilan
kirkossa pe 29.3. klo 18. Terttu Isooja, sopraano, Katariina Heikkilä,
mezzo, Matti Pohjoisaho, urut.
Psalmiretriittikonsertti Viikin kirkossa pe 29.3. klo 15. Aino-Kaarina
Mäkisalo, lausunta, Jussi Makkonen,
sello.
Pääsiäisajan musiikkia Pihlajamäen kirkossa su 31.3. klo 16. Helsingin
Poliisisoittajien puhallinkvintetti, joht.
Stefan Stanciu.
”Kohti valoa”- konsertti su 31.3.
Viikin kirkossa klo 18. Janne Maarala, piano. Ohjelma 5 e.

2. pääsiäispäivän messu ma 1.4.
Malmin kirkossa klo 10. Papit Pertti Simola,
Joona Mikkola, Pirkko Poisuo ja Heidi Tikka,
kanttorit Heikki Poutanen ja Timo Olli. Kirkkokahvit.
Kirkkobussit 2. pääsiäispäivän messuun Malmin
kirkolle kahta reittiä:
Bussi 1, lähtö klo 9.15 Viikin kirkko – 9.20 Pihlajiston
seurakuntakodin pysäkki – 9.25 Pihlajamäen ostoskeskus – 9.35 Pukinmäki, Eskolantien pysäkki – Malmin
kirkko.
Bussi 2, lähtö klo 9.15 Jakomäen kirkko – 9.20 Puistolan kirkon pysäkki, Alepa – 9.25 Tapuli, Tapulinaukio
– 9.35 Siltamäen ostoskeskuksen pysäkki, Riimusauvantie – 9.45 Tapanilan tori – Malmin kirkko.
Mainitut ajat ovat aikoja, joita ennen bussi ei
lähde pysäkiltä tai ohita sitä.
Paluukuljetus klo 12.15 samoja reittejä.

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

Jakomäen nuorisotalo
on viimein avattu
Te ija Lopon e n

Nuorisotalon sisäilmaongelmista on päästy, mutta
nyt harmaita hiuksia aiheuttavat maan alla vuotavat lämpöputket.

ei pitäisi vaikuttaa, uskoo
Hyvönen.

Puolitoista vuotta
käyttökiellossa
ollut Jakomäen
nuorisotalo
avautui viime
perjantaina.

Lähikirjasto
odottelee
remonttia
JAKOMÄEN
PIKASUUTARI
Huokotie 1,
00770 Helsinki
Puh 09 389 3498

Kenkien
korjaukset
Avaimien
valmistusta

– Työsuojelu antoi luvan

avata tilan ja nyt se on saatu
kuntoon. Nuoret halusivat
avata talon perjantaina,
iloitsee toiminnanjohtaja
Lea Packalén Helsingin
kaupungin nuorisoasiainkeskuksesta.

Jakomäki

Jakomäen kirjastolla on
edessään noin puolen vuoden remontti. Remontin on
suunniteltu alkavan huhtikuussa 2014, ilmenee Helsingin kiinteistöviraston tekemästä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi
2014–2018.
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta esittää, että remontin
suunnittelu aloitettaisiin jo
tänä vuonna, jotta itse toteutus voisi alkaa ajateltua nopeammin eli heti vuoden 2014
alusta.

Kovan onnen nuorisotalossa on kuitenkin ilmennyt uusia ongelmia, joiden
vaikutusta ei vielä osata arvioida. Talon kaukolämpöputkiston on havaittu vuotavan.

– Siksi piha on nyt revitty
auki, harmittelee Packalén.
– Vanhat putket ovat syöpyneet rikki. Yksi vuotokohta on löytynyt ja korjattu, mutta paineet alenevat
edelleen, joten jossakin on
edelleen vuotoa, kertoo tek-

ninen isännöitsijä Janne Hyvönen Helsingin kaupungin
tilakeskuksesta.
Vuotokohtaa etsitään nyt
nuorisotalon alla olevista
vanhoista valurautaputkista.
– Talon avaamiseen tämän

Talon ongelmat alkoivat
vuonna 2011, jolloin talossa
havaittiin kosteusongelmia.
Tutkimusten mukaan ne
johtuivat edellistalven sakeasta lumipeitteestä, joka oli
sulaessaan päässyt kastelemaan nuorisotalon alapohjan. Talo meni käyttökieltoon marraskuussa 2011 ja
kuivurien kuivaama talo piti
avata tammikuussa 2012.
Toisin kävi, koska ilmeni
uusia ongelmia. Talon sisäilma oli täynnä mineraalivillan kuitupölyä, jonka hengittäminen on terveysriski.
Nyt pölyarvot on saatu normaalin rajoihin ja talossa
saa taas työskennellä.
Evakkoajan nuorisotalon
henkilöstö on tehnyt nuorisotyötä muun muassa Jakomäen kirjastossa.
Pirjo Pihlajamaa

Miljassa oli syytä juhlaan
Ala-Malmi

Miljan palvelutalossa Latokartanontien varressa kierteli perjantaina
satakunta ihmistä tutustumassa tiloihin ja juhlimassa Miljan palvelutalon
10-vuotisjuhlaa.
– Meillä on palvelukodin puolella 30 asukas-

Pirjo Pihlajamaa

Marie Anttila ja Annikki Korhonen, 92 v. Juhlatunnelmissa.
Korhonen on asunut palvelutalossa alusta saakka ja iloinnut
elämänlaatunsa kohenemisesta. Aiemmasta asunnostaan
hissittömässä kerrostalossa hän ei päässyt itse ulos.

ta ja muistisairaiden ryhmäkodissa 14 asiakasta, he ja heidän läheisensä sekä muutamat
kutsuvieraat tutustuivat koko taloon vapaasti
avointen ovien merkeissä. Noutopöytiä ja istuinryhmiä oli ripoteltu pitkin taloa houkuttelemaan kiertämään niissäkin tiloissa, joissa ei
tavallisesti käy, kertoo Miljan palvelutalon
toiminnanjohtaja Marie Anttila.
Marie Anttila iloitsee siitä, että juhlat onnistuivat yhteisöllisyyden hengessä.
– Meillä henkilökunta on niin sitoutunutta ja joustavaa, että vaikka pakollisia poissaolojakin on ollut, ovat muut venyneet entistä
enemmän tehdäkseen hienot juhlat asukkaille, kiitos siitä heille!
Asukkaiden ja omaisten lisäksi Miljaa olivat juhlimassa muun muassa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton toiminnanjohtaja Virpi Dufva, Pukinmäen apteekkari Marja Honkanen, Aarne Laurila ja Pukinmäen Kisan
edustajia.
Teija Loponen

Urheilu

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Miesten salibandyliiga, puolivälierä
M i kko Hyvär i n e n

Erän Tommi
Vappulan
kauden
viimeisessä
pelissä
tekemästä
maalista ei
ollut apua
kauden
jatkoon. Kuva
aiemmasta
Erä-Classic
ottelusta.

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.

HANNU KOSTERMAA

Auto tiellä
Puistolassa
Kreetantiellä
kulkenut lukija
ihmettelee, miksi
auto on parkkeerattu
osin jalkakäytävälle
ja pistetty piuhan
päähän.

Erä siirtyi
kesäterälle!

Niin siinä sitten kuitenkin kävi. Tapanilan Erän mainio kevätvire
ei riittänyt viidennessä puoliväli-eräottelussa nujertamaan
Tampereen Classicia sen kotiareenalla.
Erä joutui nielemään 9–3 tappion,

joka merkitsi tamperelaisten etenemistä välieriin. Erän kohtaloksi
jäi siirtyminen kesäterään! Edessä
on lepoa ja uusien voimien keräämistä ensi kauteen joukkueen valmennusjohtoon palaavan Petteri
Bergmanin johdolla.

Erä lähti viime viikon maanantai-

na viidenteen ja kauden päättäneeseen otteluun Tampereelle voitto
mielessä. Takaraivoissa saattoi
hiukan kaivertaa edellisen kotiottelun inhottava häviäminen jatkoajalla. Erä kun oli Pasilassa enemmän kuin lähellä passittaa classicit
suoraan kesälomajunaan.
Classic oli vastaavasti saanut
uutta virtaa Pasilan lottovoitostaan. Se kävi ryminällä nylkemään
mosalaisia. Kotijoukkue ehätti lätkimäään ensi erässä kolme rysää
ennen kuin Erä sai kuparisensa
rikki. Avauserä 3–1.

Toisessa erässä ei maaleja nähty. Kotijoukkue tuudittautui johtoonsa, ja eräläiset eivät päässeet
kaventamaan. Eikä hyvältä näyttänyt päätöserän alkukaan. Erän
puolivälissä Classic pääsi mosalaisten virheen jälkeen karkaamaan jo 4–1 johtoon.
Mutta Tapanilan henki eli. Erä ei
suostunut vielä tässä vaiheessa lomalaiseksi. Tommi Vappula survoi pallon maaliin pudotuspelien
iloisen yllättäjän Tuukka Vettenrannan vaparin jälkitilanteesta. Tilanne oli 4–2 ja toivo eli ja kipinä
kyti. Lomabiljetit siirtyivät verkkokalvoille kun Erän luottomies
Mika Moilanen passitettiin heppoisin perustein jäähyosastolle.
Näin Classicin kauden paras pis-

temies ja vanha maajoukkueratsu
Lassi Vänttinen pääsi ylivoimalla
tekaisemaan viidennen, ja lopullisen, naulan Erän arkkuun. Peli oli
5–2, ja peliaika lopuillaan. Viimeiset hetket olivat Erän epätoivoista yritystä ilman maalivahtia. Kotijoukkue pääsi herkuttelemaan
tyhjiin. Erän Mikko Pasanenkin
pääsi vielä tykittämään vaparista
yhden merkityksettömän maalin.
Peli oli taputeltu, päätösluvut
9–3 olivat turhan roisit, mutta
merkityksettömät.
Kaikesta huolimatta Erä pelasi ennakkosuosikkia vastaan ihan
kelvolliset play off -pelit. Ja oli hyvin, hyvin lähellä jatkaa kautta
neljän parhaan joukossa.

Myös Malmin Ruohotiellä mietityttää jalkakäytävän käyttö…

Vuokrattu parkkipaikka?
Päiväkävelymme reitillä Malmin
Ruohotiellä on noin sadan metrin
pätkä varattu näköjään erään rakennusliikkeen laitevarastoalueeksi, kuten kuvasta ilmenee. Nostureita siellä on lojunut kesät talvet
pari kappaletta ja ilmeisesti saman
yrityksen pakettiautojakin. Jalankulkijoiden on pakko käyttää ajotietä, mikä sekin on kaventunut.
Onkohan em. yhtiö vuokrannut

tuon alueen käyttöönsä?
Nyt kun kaupungissa on herätetty keskustelu siitä, että auton
omistajilta pitäisi periä kustannusperusteinen maksu katualueen käytöstä pysäköintiin, niin miten on mahdollista, että joku yritys
voi vuokrata osan katu/tiealueesta
varastoalueekseen?
Kysyy kuntolenkkeilijä
Malmilta
Katr i i na Alestalo

Heimo Laaksonen

M i kko Hyvär i n e n

Palovartijantie 1–7 jalkakäytävä on jäärata.

Tapulikaupungissa on liukasta

Kalinaisen hyvät
jäähyväiset
Kaksi kautta Erän liigamiehistöä käskyttäneen Teemu
Kalinaisen urakka päättyi sarjaan hyviä pudotuspelejä. Hän jätti Nelonen pron
TV-haastattelussa viimeisen
tehtävänsä jälkeen myönteiset jäähyväiset.
– Pettynyt olo totta kai pelin
tulokseen. Alussa oli vaisua,
mutta toiseen erään saatiin
jo moottorit käyntiin. Ei saatu kuitenkaan tulosta näkymään digitaaleilla.

— Tälle kaudelle saatiin ihan
hyvä setti. Tällä kaudella Erän
peli paranikin loppua kohden, ja ratkaisuhetkillä ryhmä
esitti talven tasaisimmat suorituksensa.
— Tänne asti päästiin, haluttiin pelata hyvät pelit. Siinä onnistuttiinkin, vaikka ei
ihan täysiä kymppejä voi antaa kun ei kuitenkaan päästy
jatkoon, testamenttasi Teemu Kalinainen.
HL

Teemu Kalinaisen joukkue paransi kevättä
kohden juksuaan kuin entinen sika.

Katujen hoito ei ole Tapulikaupungissa riittävällä tasolla. Jalkakäytävien auraus on suoritettu pinnallisesti. Suojasäällä jalka
uppoaa käytävän pintaan ja jäädyttyään käytävät ovat liukkaita
ja muhkuraisia. Hiekoituskaan ei
auta muhkuraisella jalkakäytävällä kulkemista. Lumityöt olisi pitänyt tehdä tarkemmin.
Pakkasöiden jatkuessa liukkaus on tullut vieläkin pahemmaksi. Hiekoitus tapahtuu satunnaisesti eikä turvaa jalankulkua. Esimerkiksi Palovartijantien jalkakäytävän pintaa oli 22.3.yritetty
rouhia huonoin tuloksin. Suurelta osin jalkakäytävä on pelkkää

jäätä eikä sitä oltu hiekoitettu toimenpiteen jälkeen lainkaan. Liukkaus vaivaa Tapulikaupunkia laajemminkin.
Lumen sulaminen päivisin ja
pakkanen öisin ovat kadun hoidolle haaste. Liukkaus on silti torjuttava. Hiekoitus tulisi tehdä alkuillasta, jotta iltalenkillä tai aamulla töihin lähtiessä olisi mahdollista kulkea pelkäämättä
jokaista askelta.
Nykyisen kaltaista katujen hoitoa Helsingin kaupunki ei voi hyväksyä.
Katriina Alestalo
Puheenjohtaja
Tapulikaupunki-Seura ry
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Kulttuuri

Lukijoilta

Sopraano Laura Pyrrö
pitkäperjantain konsertissa
Kristuksen kärsimisestä
kertova teos Stabat mater
esitetään Malmin kirkossa pitkäperjantaina. Konsertissa esiintyvät Laura ja
Katriina Pyrrö sekä Alexander-kvartetti, urkuri Heikki
Poutanen säestää.
Sopraano Laura Pyrrö
valmistui musiikin mais-

teriksi Sibelius-Akatemian
oopperaluokalta vuonna
2007 suorittaen kaikki laulututkintonsa erinomaisin
arvosanoin. Kaudella 2006–
07 hän osallistui kansainväliselle liedin mestariluokalle Conservatorium Van
Amsterdamissa Hollannissa. Laura on esiintynyt SuoJ u han i R e u nan e n

Kilejä pääsee katsomaan pääsiäisenä joka päivä.

men Kansallisoopperassa ja
Savonlinnan Oopperajuhlilla, ja hänen tärkeimpiä roolejaan ovat olleet mm. Taikahuilun Pamina, Lepakon
Rosalinde, Carmenin Micaela sekä Francis Poulencin
monologiooppera La voix
humaine.
Vuonna 2002 Laura Pyrrö
voitti ensimmäisen palkinnon Timo Mustakallio -laulukilpailussa, minkä jälkeen
hän on esiintynyt useimpien
Suomen kaupunginorkestereiden solistina sekä ahkerasti myös ulkomailla.
Oopperan lisäksi Pyrrön
ohjelmistoon kuuluu runsaasti liediä, barokki- ja
kirkkomusiikkia sekä moderneja teoksia, ja syksyllä
2010 häneltä ilmestyi levy
Oskar Merikannon yksinlauluja.
TL

Keväisiä eläinlapsia
Kevät on alkanut saapua
Fallkullan Kotieläintilalle.
Navetassa hyörii 12 iloista
pientä kiliä.
Kaikkien kilejen isä on Fallkullan oma
pukki Alokas. Kilit syntyivät maaliskuun
alussa ja ovat nyt jo muutaman viikon
ikäisiä pirpanoita. Melkein kaikki kilit
ovat harmaavalkoisia tai mustavalkoisia,
mutta Yllikki-kuttu sai kaksi valkoista
pukkikiliä. Kilit ovat luonteeltaan todella
pirteitä ja kilien luokse mennessä ne hyppivät syliin ja kokeilevat kaikkea uutta.
Kilien lisäksi Fallkullassa sai Viola-lehmä suunnattoman suloisen sonnivasikan
yöllä maaliskuun puolivälissä. Aamulla Fallkullan ohjaajat olivat huomanneet
töihin tullessaan, että Violan karsinassa
oli pieni seuralainen. Tämä pieni sonnivasikka on väriltään valkoinen, kuten kaikki muutkin Fallkullan lehmät. Fallkullan
lehmät ovat lapinlehmiä.
Fallkullassa ei ole pelkästään syntynyt
kilejä ja vasikka, vaan myös karitsoja.
Alisa-uuhi sai 14. maaliskuuta yöllä kolme suloista karitsaa. Kaksi Alisan karitFallkullan hontelojalkaiset
uudet tulokkaat ovat vielä
vailla nimiä.

soista on ruskeita, kuten Alisa, mutta joukossa pyörii myös valkoinen karitsa.  Fallkullassa on vielä kolme uuhea tiineenä ja
niiden oletetaan poikivan lähiaikoina.
Pääsiäiseksi tulossa on myös hautomakoneessa haudottuja tipuja ja ankanpoikasia. Yleensä kanat ja ankat ovat hautoneet itse munat, mutta Fallkullalle tuli
tilaisuus käyttää hautomakonetta ja sitä
päätettiin kokeilla.
Hautomakone kääntää tietyin väliajoin
munia ja pitää niitä lämpiminä eli se hautoo munia niin kuin kana tai ankka niitä
hautoisi. Koneeseen pitää myös lisätä vettä ja vahtia, että lämpötila on sopiva. Siitä voi myös valita erilaisia ohjelmia, kuten
ankkaohjelman, joka sopii erityisesti ankan munien hautomiseen.
Näitä kaikkia suloisia eläinlapsia voi
tulla katsomaan Fallkullan aukioloaikoina. Pääsiäisviikonloppuna Fallkulla on avoinna kaikkina päivinä kello 10–
15. Pääsiäisenä Fallkullassa toimii myös
nuorten pitämä kahvila, josta voi ostaa
käteisellä naposteltavaa!
Sissi Puranen
Fallkullan lehtiryhmä

Stabat mater
Malmin kirkossa,
Kunnantie 1, 29.3.
klo 15. Vapaa pääsy

Oopperasta tuttu
Laura Pyrrö esiintyy
pitkäperjantain
konsertissa Malmin
kirkossa.

Meidän herramme
muurahaisia
Teatteri Vantaa tuo Malmitalolle riemastuttavia tarinoita
piikkukaupungin ihmisistä.
Kansan rakastaman Aapelin
(Simo Puupponen 1915–
1967) näkemykset ihmiselämän ihanuuksista ja ankeuksista pätevät tänäkin päivänä.
Pikkukaupunkiin mahtuu
rakkautta, kateutta, ahneutta ja ystävyyttä. Tarinassa
vilisee herkullisia hahmoja, kuten kuten näyttelijätär, rautakauppias, valokuvaaja, konstaapeli ja monet
muut arkielämän henkilöt,
jotka saavat eläväisen tulkinnan Anne Nielsenin käsissä, Merja Ikkelän säestämänä ja Ilpo Tiihosen uusien kuplettien sävelin. Tarinassa kuullaan myös Jukka
Linkolan sävellyksiä.

N i na Halm etoja/ R i i m u raam i

Teija Loponen

Meidän herramme
muurahaisia
Malmitalossa ke 3.4. klo 19,
liput 10/15. Esitys myös
to 4.4. klo 15, liput 5 e.
Kesto: 1h 20min, sis. väliajan.

Ihmiselämän kirjoa esittelee Teatteri Vantaan Merja
Ikkelä ja Anne Nielsen.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Elina Hirvonen
tentattavana
Kirjailija, toimittaja ja dokumenttielokuvaohjaaja Elina Hirvonen saapuu Malmin kirjastoon
kertomaan työstään, kuvailemaan, kuinka sana
kääntyy kuvaksi ja miten elokuvasta tulee sanaa.
J u ha Salm i n e n

Elina Hirvosen esikoisteoksesta tuli menestysromaani.
Avaimen kustantama Että
hän muistaisi saman valittiin vuonna 2005 Finlandiaehdokkaaksi. Lisäksi hän
on kirjoittanut Afrikka-aiheisen romaanin Kauimpana kuolemasta ja ohjannut
palkitun dokumenttielokuvan Paratiisi.
Kirjailijaa haastattelee tilaisuudessa FM Päivi Hytönen, mutta yleisökin saa
esittää kysymyksiä Hirvoselle hänen tuotannostaan
ja töistään. Kirjailijavierailu-illan toteuttavat Malmin
kirjasto ja koillinen työväenopisto.
Lasten töissä on värikkyyttä ja hauskoja muotoja.

Malmitalon parvella on esillä hauskoja ja värikkäitä lasten tekemiä
käsitöitä. Näyttely on osa Käsityö elämässä 2013 – käsityön juhlavuotta,
johon myös Taito Helsky osallistuu.
minä ovat olleet muun muassa huovutus, ompelu ja
kudonta.
Lisäksi Taito-käsityökoulu Helsky on kutsunut esikoululaisia sekä 1–3-luokkalaisia käsityön juhlavuoden kunniaksi oppilastyönäyttelyn yhteydessä

pidettäviin nauhatyöpajoihin. Pajat ovat osallistujille
maksuttomia ja paikat varattiin heti. Pajoihin pääsee
osallistumaan noin 120 lasta.
Teija Loponen

Yhteis-

lauluilta

Babylon

Taito-käsityökoulu
Helskyn lasten- ja nuorten
oppilastyönäyttely
19.3.–10.4.
Malmitalon parvi,
Ala-Malmin tori 1. Näyttely
on avoinna Malmitalon
aukioloaikana.

27.3.
ke 27
3 klo 19
alk. 12/10 €

Kino Helios:

Räyhä-

Mosaa ryhdytään herättämään
Tapanila

Torilla on tilaa Tapanilassa
toimiville yhteisöille, yhdistyksille ja koululuokille toiminnan esittelyyn, pienimuotoiseen kaupankäyntiin
ja ilonpitoon. Toripaikan
varaajien ilmoittautumisia
otetaan vastaan 16.4. asti
sähköpostilla osoitteeseen
sihteeri@tapanila.fi. Ilmoittautua voi myös henkilö-

kohtaisesti Tapanila-Seuran
sihteerille tai puheenjohtajalle. Paikan hinta 15 e peritään käteisellä tapahtuman
aikana.
– Yrityksiä ei  torille voida ottaa, mutta lähiputiikit
voivat hyödyntää Mosa Herään kävijämäärän pitämällä oviaan auki tapahtumapäivänä, muistuttaa seuran
puheenjohtaja Jaani Räty.
Teija Loponen

ti 2.4. klo 17.30
vapaa pääsy

Light in

la 6.4. klo 14 &
ke 10.4. klo 18, 6 €

Jokakeväinen Mosa Herää
-tapahtuma toteutuu 5.5.
klo 11–14. Tämän vuoden
kyläjuhlan teema on Mosan
linnut. Toritapahtumassa
nimetään perinteiseen tapaan myös Tapanilan kunnia-asukas ja Stadin Juhlaorkesteri viihdyttää vieraita
musiikillaan. Lisäksi torilla
on Tapanila-Seuran tietopöytä ja kasvien vaihtotori.

Elina Hirvonen
kirjailijavieraana
Malmin kirjastossa ke
3.4. kello 18–19.30.

TL

Käsityön juhlavuosi
lasten silmin
Malmitalolla toimivan Taito-käsityökoulu Helskyn
lasten- ja nuorten oppilastyönäyttely Käsillä – taitoa
– iloa – muotoa esittelee käsityökoulun oppilaiden valmistamia töitä, joissa tulee
esille tekniikoiden ja materiaalien laajuus. Työmenetel-

Elina Hirvonen nousi
menestykseen heti
esikoisteoksellaan.

Ralf 3D

Teatteri Vantaa

Meidän
herramme

muurah
hai
aissia
ia
ke 3.4. klo 19, alk. 10/5 €
to 4.4. klo 15, alk. 5 €

Strandberg

Project
ti 2.4. klo 19
alk. 12 €

Kenet mahtaa Jaani Räty
julistaa vuoden 2013 kunnia-asukkaaksi Mosa
Herää -tapahtumassa?

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

14

Lähimenot
Kaija Juurikkalan Armo. Kolmen naisen, Erika Itälahden, Kaija
Juurikkalan ja Inari Kunnaksen maalauksia on parhaillaan esillä
Galleria viileä punaisessa teemalla Elämän kiertokulku.

MALMI

Käsityö elämässä 2013
Taito-käsityökoulu Helskyn
lasten- ja nuorten oppilastyönäyttely 19.3.–10.4.
Malmitalon parvella, Ala-Malmin
tori 1. Näyttely on avoinna
Malmitalon aukioloaikana.
Koillis-Helsingin
Parkinson-kerho
jakaa käytännön tietoa.
Kerhoilta koillisen kaikille
Parkinson-tauti-sairastaville
ja kumppaneille ti 2.4.
kello 17–19 Malmin kirkon
takkahuoneessa. Vieraana
Helsingin kaupungilt edustaja
kertomassa aiheesta Tuet
ja apu ikäihmiselle. Tieto
ja vertaistuki auttavat
pärjäämään taudin kanssa.
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.
Tanssikurssit
Malmin Työväentalolla
Takaniitynkuja 9, to 28.3. klo
18–21 bugg, to 4.4. klo 18–21
cha-cha, su 7.4. 17–20 fusku
ja ti 9.4. klo 18–21 rumbabolero, op. Susa Matson.
www.tansikoulupirjokarna.webs.com
Syystien palvelukeskus
Liikuntaa ja erilaisia harrastusryhmiä joka päivä, bridgekerho ti klo 9.30. Tulossa

kevätmyyjäiset ke 24.4. klo
10–13, pöytävaraukset henk.
koht. käynnillä to 4.4. klo 9–13
infopisteestä. 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.
Light in Babylon
Ainutlaatuinen musiikkisekoitus
iranilais-israelilaista, turkkilaista
ja ranskalaista musiikkiperinnettä Malmitalossa ke 27.3.
klo 19. Liput alk. 12/10 e.
Perdition City
Sebastian Lindberg, maalauksia 28.3.–20.4. Malmitalo.
Maalaukset ovat muistoja,
havaintoja ja alitajunnan
tuotteita. Niissä toistuu korallien muodot ja värit, taitelijan
kommentti tärkeän ekosysteemin nopeasta tuhosta.
Nukketeatteri Sampo
MIAU! pääsiäinen nukketeatterissato 28.3. klo 10.15.
Jokakeväinen suosikki
MIAU! esittelee pääsiäiseen
liittyviä kansanperinteitä ja
uskomuksia vauhdikkaassa
nukketeatterikavalkadissa
Malmitalossa. Kesto 40 min.
Liut 9 3, alle 1,5 v. maksutta.
Yhteislauluilta
ti 2.4. klo 17.30. Suositut
yhteislauluillat raikaavat
Malmitalossa joka toinen tiistai
läpi kevään. Vapaa pääsy.
Progressiivisen musiikin ilta
Strandberg Project feat. Jukka
Gustavson ja Esa Kotilainen
ti 2.4. klo 19. Kosketinsoitinlegendat Esa Kotilainen ja
Jukka Gustavson samassa
konsertissa Malmitalossa.
Kesto n. 2 h 30 min,
väliaika, liput 12 e.
Teatteri Vantaa
Meidän herramme muurahaisia.
Tarinoita pikkukaupungin
ihmisistä ke 3.4. klo 19, 10 e
ja 4.4. klo 15, 5 e, Malmitalo.
Toukkatorstai
Taikuri Savinen to 4.4. klo
10–10.40 Malmitalossa.
Pienimpien lasten Toukkatorstai esittää kotimaisia ja
ulkomaisia lasten lyhytelokuvia.
Yhteisistä elokuvatuokioista
riittää iloa myös pienten

toukkien vanhemmille,
isoille siskoille ja veljille.
Kino Kaiku: elokuvailta
Antti-Jussi Annila to 4.4.
klo 18 Malmitalo.

PUISTOLA

Satuilua tarjolla
Puistolan kirjastossa satutunti
aina ma klo 9.30. Kaikki alle
kouluikäiset tenavat ovat
tervetulleita satujen pariin.
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.
Puistotäti Pipa
hoitaa 0-6 v. lapsia ulkona
leikkipuisto Nurkan aidatulla
alueella ma, ti, to ja pe klo
9.30–12. Pakkasraja on -12.
Lisät. ja ilm. 0400-645210
tai pirjo.metsaaho@pp.inet.fi

PUKINMÄKI

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.

TAPANILA

Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30
Tapanilan Työväentalolla,
Sompiontie 4. Muusta toiminnasta saa lisätietoa kerhosta
Elämän kiertokulku
Maalauksia: Erika Itälahti,
Kaija Juurikkala, Inari Kunnas.
Galleria viileä punainen.
Päivöläntie 20. Ti–pe
13–18, la–su 11–15.
Seniorit Saarenmaalle
Tapanilan Erän senioriohjaajien
suosittu kevätmatka Helsinki–
Tallinna–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.

TÖYRYNUMMI

Harrastekerho
Leikkipuisto Kesannossa
kokoontuu joka toinen
ke (parittomat vkt)
harrastekerho klo 18–21.
Avoin kaikille. Mahdollisuus
erilaisiin omiin harrasteisiin,
joihin kotona ei ole mahdollisuutta lasten tai tilan
puutteen vuoksi. Materiaalit
ja tarvikkeet tuo jokainen

itse, seuraa löytyy paikan
päältä. Os. Kesantotie 13.

VIIKKI

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

Optikot
Kokouksia

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMINSEUDUN YRITYSYHDISTYS ry:n

Paikka:

Tapanilan Urheilukeskus
Erätie 3 00730 Helsinki / kokoustila
Sääntömääräiset asiat ja
Julkistetaan vuoden 2013 YRITTÄJÄ
Kahvitarjoilu

Asiat :

Hallitus

TERVETULOA!

Ihme lähestyy
Lippuviittoilua, keskustelua Malmin identiteetistä ja Malmielokuva Kadonneet korttelit ovat osa lauantain 6.4. tapahtuman
antia.
Visuaalisen viestinnän eli lippuviittoilun jälkeen alkaa keskustelu. Miroslaw Balkan Signaalit-teoksen Kommunikaatiopisteessä keskustellaan kello 14 Malmi-Seuran ja Artovan
(Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys) tärkeistä kysymyksistä.
Malmi-Seuran tärkeä kysymys on Malmin identiteetti. Miten
kehittää kaupunginosan puistoalueista aktiivisia ajanviettopaikkoja? Mitä on tämän päivän hyvä malmilaisuus? Näistä
kysymyksistä keskustelevat Malmi-Seurasta ympäristöneuvos Sauli Rouhinen ja Artovasta hankepäällikkö Janne Kareinen.
Keskusten jälkeen on bussikuljetus Malmille, jossa on iltaohjelmaa pääosin ulkona.
Tapahtumasta kerrotaan tarkemmin ensi viikon lehdessä. TL

Vastuullinen matkanjärjestäjä
www.saaretar.eu
Tapulin Eläkeläiset
Eläkeläiskerho kokoontuu
2.4. huom. siis tiistaina, jolloin
bingotaan klo 10–12. Paikkana
tuttu Tapulin nuorisotalo,
Ajurinaukio 5 2 krs.

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Pukinmäen taidetaloyhdistys ry:n
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Taidetalolla, Unikkotie 4,
ma 8.4. klo 20.15. Tervetuloa!
Pukinmäen Taidetalon hallitus

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)

Koillis-Helsingin Lähitieto

Kampaamot ja parturit

Palveluja tarjotaan

Parturi-Kampaamo

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

www.zois.ﬁ sivuiltamme voit
varata uuden aikasi!
Terveisin Sanna, Elina, Outi, Tanja, Nelli,
Alex ja Joni

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

Hammaslääkärit

AUTONASENNUS JA HUOLTO

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

Kampaamo-Parturi

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

75€
www.kampaamo-loser.ﬁ
www
kampaamo

3858 375 040-831 9626

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

Varaathan aikasi.

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

Hyvinvointi

v

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki

RADIAL OY

Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028

RENKAAT JA RENGASTYÖT
KAUSISÄILYTYS

Malminraitti 12
00700 Helsinki

Jalkahoitola

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

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

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

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA
- Fysioterapia
- Voice massage
- Akupunktio
- Lymfaterapia

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

HIERONTAA
Tapanilassa

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

Lämpimästi tervetuloa

Hellitä Hetkeksi
Tmi Eeva Rajamäki
koulutettu hieroja

Päivöläntie 20, 00730 Helsinki

Ajanvaraukset
040-8462864
www.hellitahetkeksi.fi

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

Kauneudenhoitopalvelut
Kevättä ilmassa!
Ihon
puhdistus

55€

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

puh. 3507050

050 326 2495
Vanha Tapanilantie 88
www.kauniina.fi

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti





HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Juha Ruotoistenmäki
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist
Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

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

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

OTA YHTEYTTÄ
puh. 389 4613,
mail ac@aclaurens.ﬁ
KÄY KATSOMASSA
www.aclaurens.ﬁ
TULE KÄYMÄÄN
Eskolantie 12–14, 00720 Hki

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

Tilitoimistoja



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

www.keharengas.fi

Vesikourut
Tikkaat
Lumiesteet
Kattojen pesut
ja maalaukset
Ilmainen tarjous/
korjausarvio

Koillis-Helsingin Lähitieto

Jäähdytintie 24,
Tattarisuo, Hki 77
P. 09 388 1345
ark. 9 - 17

Kattoremontit
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

050 594 2992

www.uudenmaanpeltityo.fi

kjkmestarit.fi

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

0400 401 882

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

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



Kehärengas Oy

Kotitalousvähennysmahd.

Yksityistunteja

Katso hoidon
tarkempi kuvaus
www.kauniina.fi

SKY-Cidesco kosmetologi
Heljä Siitonen

Avoinna arkisin 8.00-17.00
Sesonkilauantaisin 9.00-13.00
Kirkonkyläntie 86, 00740 Helsinki
Puh. 385 4617

MALMIN
HAMMAS

Suuhygienistipalvelut

Ismo Hämeenniemi
Heli Inkinen
Sari Sélen

HAMMASLÄÄKÄRIT

SUUHYGIENISTIT

REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Fysioterapeutit:
Johanna Jokinen
Kirsi Kyyrä
Riitta Pitkänen

15

27.3.2013

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

Lähitieto
ei lisää
tuskaa :D

ergadesign.fi
Työsuorituksia

www.datamediatilit.fi
Puh.
09-3508 320

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

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

