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Ylipormestari
saapuu
Suutarilaan.
Sivu 4

Tanskalaiskoululaiset kyläilivät
idyllisessä tapanilalaiskoulussa. SIVU 3

Musiikki kuuluu kaikille
kolarikorjaukset
● määräaikaishuollot
● vikadiagnostiikka
● ohjauskulmien säädöt
● pakokaasumittaukset
● katsastustarkistukset/
● korjaukset
● katsastusnäytöt
● ruostevauriokorjaukset
● sijaisauto
● ilmastointihuollot
●

USI
HUOM! U IKA!
A
AUKIOLO
Uranuksenkuja 1 E
01480 Vantaa
puh. 044 779 0887

Sienitie 34
00760 Helsinki (Heikinlaakso)
puh. 050 534 5837
ma-pe 7.30-20.00, la 9.00-15.00
Taksipäivystys 24 h

ma-pe 8.00-17.00

www.autonkorjaus.net
[A]
TAPANINVAINIO

TÖYRYNUMMI

UUDISTUOTANTOA

Rauhallisella alueella rapattu
rintamamiestalo. 4 h, k, n. 117m²
+ kellarikerros (sauna, varasto,
työ-huoneet) n. 65 m². Rv -57,
betoni/ siporex. Kuntotarkastettu
3/2013. Oma tontti 646 m².
Hp. 240.000 € Olkilyhteentie 15

ITÄ-PAKILA

RT

OKT

LÄNSI-PAKILA
OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotontti 511m², rak. oik. 128m² + 25m².
Tontilla purettava talousrakennus.
Hp. 155.000 €. Elontie 4
MALMI

OK-TONTTI

728 m², rakennusoikeus 138 m²,
1-2 asuntoa. Hp. 160.000 €
Paavolantie 14
OK-TONTTI
PALOHEINÄ
Kaksi 540 m² rakennuspaikkaa.
Rak.oik. n.162 m², enint. 2 as
enint 2 krs. Hp.170 000 € / osa.
Saramäentie 27

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

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

Pohjois-Helsingin musiikkiopistossa järjestetään taas suosittu soitinpolku,
jossa perheet ja lapset voivat tutustua eri soittimiin ja saada tukea
ajatuksilleen oman soittimen valintaan. Tapahtumaan sisältyy infoa,
mahdollisuuksia kokeilla soittimia opettajien johdolla sekä kuunnella
opiston oppilaiden soittamaa musiikkia.

Tervetuloa!

HAKUAIKA musiikkiopistoon on 2.4 – 8.5.2013.
Ilmoittaudu www.phmo.fi

Pohjois-Helsingin musiikkiopistossa voi opiskella seuraavia aineita: viulut, sello,
kontrabasso, trumpetti, pasuuna, käyrätorvi, tuuba, huilu, klarinetti, oboe,
nokkahuilu, laulu, piano, kitara, harppu, harmonikka, sähkökitara, sähköbasso,
saksofoni ja rummut.
Haemme uusia oppilaita erityisesti orkesterisoittimiin (jousi- ja puhallinsoittimet
sekä kitara).

Lisätietoja musiikinopiskelusta Pohjois-Helsingin
musiikkiopistossa saa kotisivuilta www.phmo.fi

Pohjois-Helsingin musiikkiopisto

Tarjouspyynnöt

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
yli 30 vuoden kokemuksella

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

Avoimet ovet Pohjois-Helsingin musiikkiopistossa
lauantaina 6.4.2013 klo 11-14 Malmitalossa

Kiinteistönvälitys Oy
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

Kirjailija
Kauko Röyhkä
Kehykset: Lyle&Scott

Avautumista
Pääsiäispyhinä vaihdettiin talviajasta kesä-

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.
Silmälasien ostajalle AURINKOLASIT kaupanpäälle!

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

aikaan ja aprillipäiväkin tuossa maanantaina
toisena pääsiäispäivänä vilahti monilta varsin huomaamatta ohi. Nyt olemme siirtyneet
ensimmäiseen varsinaiseen kevätkuukauteen. Huhtikuun latinankielinen nimi on Aprilis ja sen arvellaan tulevan verbistä aperio,
joka tarkoittaa ”avata”. Avautuminen sopiikin mainiosti tähän kuukauteen, jonka aikana pajunkissat aukeavat, puiden silmut alkavat paisua ja ovatpa jo ensimmäiset leskenlehdetkin avanneet kukkansa.
Suomessa huhtikuu on saanut nimensä
metsätöistä. Keväällä oli tapana kaataa havupuukaski eli huhta. Hyvä nimiperuste sekin tälle kevään aloituskuukaudelle, vaikkakin aika vieras nykyihmisille.

Säätiedotuksessa kerrottiin viime viikolla,

että kulunut maaliskuu on ollut kylmin 30
vuoteen. Erikoista on ollut myös viime viikkojen auringonpaiste. Vaikka viileää on ollutkin, on tuo aurinko saanut aikaan sen, että ulkoilijoita on näkynyt varsin runsain mitoin liikkeellä. Osa on nauttinut vielä
viimeisistä hiihtokeleistä muun muassa Malmin lentokentän ladulla, jota on yhä pidetty

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

erinomaisessa kunnossa. Moni kertoo hiihtäneensä siellä tänä talvena ennätyksellisen
paljon. Innokkaita kävelijöitäkin on riittänyt, vaikka osa jalkakäytävistä on vaarallisen liukkaita. Ensiapupäivystyksissä on riittänyt ruuhkaa. Nastoja tarvittaisiin renkaiden lisäksi kenkien pohjissa.
Ensi viikolla koetaan Suutarilan palvelukeskuksessa suullista avautumista, kun asukkaat pääsevät kertomaan kaupunginjohtajalle murheistaan. Puheenvuoroja ei taatusti
riitä läheskään kaikille halukkaille ja kysyttävää riittäisi. Tässä lehdessä kerromme osan
niistä kysymyksistä, joihin Siltamäki–Suutarila–Töyrynummen asukkaat haluaisivat
vastauksia. Toivottavasti mahdollisimman
moniin kysymyksiin saataisiin myös selkeitä vastauksia.
Selkeitä mielipiteitä saa pian tarjota myös
Tapanilassa, jossa kirjaston väki haluaa tietää, ovatko kävijät tyytyväisiä uusittuun kirjastoon. Jos jokin asia ei
toimi, voidaan siihen vielä vaikuttaa. Ei kun laputtamaan!
Teija Loponen

”Tapanilassa kirjaston väki haluaa tietää, ovatko
kävijät tyytyväisiä uusittuun kirjastoon.”

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€

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

Koillis-Helsingin Lähitieto Numero 11/2013. Keskiviikko 3.4.2013

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

3.4.2013
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PI RJO PI H LAJAMAA

Yhteensä 25 kuorolaista
sekä viisi aikuista vietti tiiviin
ja antoisan nelipäiväisen
Tapanilassa. Talent Tapanila
oli tapanilalaisten koululaisten
järjestämä vauhdikas ilta,
jollaisen tanskalaisoppilaat
haluaisivat järjestää omassa
koulussaan.

Käytöstavat tekivät
vaikutuksen
Tapanila

Esbjergin kaupungissa sijaitsevasta Sönderris skole -nimisestä koulusta
otettiin yhteyttä Tapanilan ala-asteelle ja kysyttiin, voisiko koulun kuoro tulla
kylään ja majoittua mosalaisperheissä, ja tokihan se kävi.
Tapanilan ala-asteen luokkahuoneissa kierteli ja osallistui opetukseen toissa viikolla kolmekymmentä tanskalaista, jotka halusivat
tutustua täkäläiseen koulusysteemiin ja antaa vastalahjaksi tapani-

lalaisille konserttielämyksiä.
Heti alkuun Tanskan kolme
opettajaa, pari vanhempaa ja 25
kuorolaista kiinnittivät huomiota siihen, miten suomalaiskoulun
lapset keskittyivät oppitunneilla

opetukseen ja puhuttelevat opettajia kunnioittavasti.
– Oppilaat sanovat täällä opettajalle hyvää huomenta, istuvat luokissa rauhassa ja kuuntelevat, kuvaili näkemäänsä Nanna Öhlen-

schlager.
Vieraat saivat kuulla, että he
ovat nyt alle 300 oppilaan koulussa ja hyväosaisten asuinalueella,
jossa vanhemmat ovat keskimääräistä kiinnostuneempia lasten-

sa kasvattamisesta. Vierailu isommassa helsinkiläiskoulussa voisi
kuvata paremmin tämän päivän
peruskoulun arkea.
Suomalaissyntyinen Öhlenschlager on asunut Tanskassa pitkään.
Hän työskentelee tanskalaiskoulussa pedagogina, joka tekee meikäläisittäin katsoen erityisopettajan ja koulunkäyntiavustajan työtä.
Opettajien koulutus olikin toinen asia, josta vieraat löysivät eroja.
– Olemme saaneet kuulla, että
Tanskassa ei kouluteta erikseen
esimerkiksi kieltenopettajia, vaan
yksi opettaja erikoistuu useaan aineeseen, kertoo Tapanilan ala-asteella ruotsia opettava Eeva Äijälä.
Tanskalaisista seitsemäsluokkalainen Ina Folmer ja neljäsluokkalainen Lea Böllund nostivat niin
ikään esiin koululaisten kohteliaan kunnioittavan asenteen opettajia kohtaan. Heidän koulussaan
on paljon levottomampaa. Toinen ihmejuttu oli ilmainen kouluruoka. Tanskassa oppilailla on
omat eväät mukana. Tyypillisessä
eväspaketissa on voileipiä.
– Oppilaidemme mielestä täällä syödään koko ajan. Tanskassa
syödään päivässä vain yksi lämmin ruoka kotona kuuden aikaan, eikä sen jälkeen tule iltapalaa, nauraa Öhlenschlager ja vakavoituu.
– Tanskassa säästetään nyt kaikesta. Pikkukouluja lopetetaan.
Meidänkin pieni koulumme on
nyt 700 oppilaan koulu ja erityisopetukseen on vaikea päästä. Minulla on esimerkiksi tavallisessa
luokassa lapsi, joka on saanut veritulpasta aivovaurion ja hänen on
vaikea oppia uutta. ADHD:t sentään pääsevät omaan erityiskouluun.
Pirjo Pihlajamaa

Mikä mies on Antti Kastari? Sivu 11.
Siltamäki

SAR I TU U R I-SALON E N

Energiajuomat bannattiin alle 16-vuotiailta
Siltamäen ja Suutarilan
ala-asteiden vanhempainyhdistykset ovat keränneet
asuinalueella kaikkiaan
386 nimeä adressiin,
jonka allekirjoittaneet
kannattavat myyntikiellon
asettamista alle
16-vuotiaille energiajuomien ostajille.
Aloite kampanjaan lähti Siltamäen ala-asteen vanhempainyhdistyksestä.
– Suutarilan ala-asteen vanhempainyhdistys lähti mukaan,
koska asia on tärkeä.

Jo ala-asteikäiset juovat
energiajuomia. Ne maistuvat
limulta, mutta ovat haittavaikutuksiltaan aivan eri luokkaa.
Lapset voivat ostaa energiajuomia omilla rahoillaan koulun
jälkeen, myös vanhempien tietämättä. Siksi on tärkeää, että
kauppiaat sitoutuvat kampanjaan, eivätkä myy juomia alle
16-vuotiaille, kertoo Suutarilan
ala-asteen vanhempainyhdistyksen sihteeri Miira Karhula.
Energiajuomissa oleva kofeiini ja tauriini vaikuttavat keskushermostoon piristävästi.
Muoti-ilmiöksi nousseet juomat koukuttavat kahvin lailla.

Sokeriakaan ei ole aina säästelty. Yhdessä tölkissä voi olla
12 sokeripalan verran makeutusta.
Adressit luovutettiin Siltamäen Kavaljeerin ja Töyrynummen
Valintatalon henkilökunnalle
maaliskuussa. Kumpikin kauppa oli heti valmis kampanjaan.
– Adressissa oli liki 400 nimeä, joten meille oli itsestään
selvää, että tähän lähdetään
mukaan. Minullekin selvisi,
kuinka tärkeästä asiasta on kyse, kertoo kauppias Marko Innanen ostoskeskuksessa olevasta ruokakauppa Kavaljeerista.

Kaupan sisäänkäynnin luona on nyt tiedote, joka kertoo
myyntikiellosta.
– Kyllähän koululaiset kokeilevat kepillä jäätä, mutta ei
myyntikiellosta ole tullut eripuraa eikä kiukuttelua. He ovat
ostaneet sitten jotain muuta eivätkä enää parveile kaupan
luona, kauppias toteaa.
Pirjo Pihlajamaa

Kauppias Marko Innanen
näyttää hyllyä, jonka luona
alle 16-vuotiaat eivät
enää parveile.
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Uutiset
Suutarila

Ylipormestarille
paloja purtavaksi

TÖYRYNUMMI

• Mikä on TeliaSoneran
Töyrynummelle kaavaillun
4G-maston pystytyssuunnitelman nykytila?
YLEISTÄ

Ylipormestari Jussi Pajunen tulee huhtikuun alussa asukkaiden tentattavaksi
Suutarilan palvelukeskuksessa järjestettävään asukasiltaan. Asukkaat
ovat etukäteen saaneet lähettää kysymyksiä, joista osaan saadaan vastaus
asukasillassa, osaan vastataan myöhemmin.
Kysymyksiä ovat saaneet
esittää Siltamäen, Suutarilan, Tapaninvainion ja Töyrynummen asukkaat. Eniten
kysymyksiä on karttunut
Siltamäki-Suutarilan alueelta. Oheisessa listassa on
vain pieni osa siitä, mistä
asukkaat haluaisivat kaupungin johdolta saada vastauksia.
SILTAMÄKI

• Siltamäen ostoskeskus
näyttää tyhjenevän huolestuttavaa vauhtia. Tekeekö
kaupunki mitään?
• Sosiaalivirasto sanoi irti
Siltamäen Korttelituvan
kumppanuussopimuksen,
jossa vapaaehtoistoimijat
tuottivat yli sadalle alueen
seniorille yhdessäoloa ja
yleistä apua. Kaupunki on
lupaillut tiloja ostoskeskuksen yhteydestä. Nyt on jo
pari vuotta odoteltu. Kauanko joudumme vielä odottamaan?
• Siltalanpuistoon on kaavailtu n. 500 asukkaan lisäystä täydennysrakentamisen
myötä. Mikä on suunnitelman nykytila?
• Siwa-kaupan tyhjä tila
Siltamäen ostoskeskuksessa. Voisiko kaupunki vaikka
paikallisen Lions klubin
kanssa järjestää tyhjänä olevaan Siwan tilaan nuorille
paikan? Samaa tilaa voisi
käyttää myös senioritoiminta.
• Jalopeuran leikkipuisto
on Siltamäen ainoa ja pal-

Siltamäen ennen niin kaunis lampi on muuttunut vihreäksi ja haisevaksi lätäköksi.
Asukkaat kysyvät, saadaanko lampi jälleen entiseen kuntoonsa?

velee suurta joukkoa pikkulapsia, koululaisia ja nuorisoa perheineen. Puiston kokonaisuus on todella tylsä,
kalusteet osin vanhoja ja
huonossa kunnossa. Kesällä Jalopeuran kesäruokailu on siirretty kuukaudeksi Linnunrataan ja silloin
puisto on ihan liian täynnä
pieniä ruokailijoita, jotka
joutuvat jonottamaan ruokaansa kohtuuttoman pitkään. Jalopeuran leikkipuisto kuntoon ja auki koko kesän ajaksi.
• Tuusulantien melu. Liikenne on moninkertaistunut 40 vuoden aikana. Melu
on häiritsevää mm. parvek-

Kolme koulua
kunnostuslistalla
Jakomäki, Pihlajamäki, Tapanila

keilla ja ulkoalueilla. Milloin saadaan meluesteet Siltamäen kohdalle?
• Sulamis- ja sadevedet tekevät muutamasta frisbeegolfradasta ja rantatiestä
varsinkin keväisin mutavelliä. Pitäisikö aluetta salaojittaa?
SUUTARILA

• Milloin korjataan Suutarilantien silta Kehä III:n yli?
• Suutarilan palvelukeskuksen käyttö on vuosien
myötä vähentynyt selvästi.
Yhtenä syynä voidaan pitää
tilojen varaus- sekä maksatusjärjestelmää. Miten kuntalaisille mahdollistettaisiin

ja helpotettaisiin pääsyä tilojen käyttäjiksi?
• Yläkaskentie. Olisiko
mahdollista saada koulujen ja päiväkodin kohdalle 30km/h nopeusrajoitus?
Olen kysynyt liikennesuunnittelijalta, hidasteet eivät
tule kysymykseen, eikä ole
kuulemma rahaa muihinkaan ratkaisuihin, esim. no-

Osa vuokrakodeista
erityisryhmille
Alppikylä

Myös Suutarilan
terveysaseman
säilymisestä ollaan
huolissaan.

peusnäyttöön. Olemassa
olevat varoitusmerkit ”lapsia” ovat osittain pusikon
peitossa. Pyysin, että merkkejä siirrettäisiin tai puskia
raivattaisiin, mutta se ei ole
toteutunut.
• Säilyyhän Suutarilan terveysasema ja kirjasto? Säilyyhän Suutarilan ala-aste ja
yläaste?
• Bussiliikenne sujuvaksi:
nyt liian pitkät vuorovälit
70T ja 70V -busseilla. Myös
Suutarila-Puistola välinen
liikenne saatava sillä tavalla
sujuvaksi, että bussilla pääsee sujuvasti asemalle ja siitä
junalla keskustaan.
• Suutarilan teollisuusalueelle voisi rakentaa lisää palveluja: kauppakeskuksen
tms. siistin paikan – tekisi
kaikin puolin hyvää alueen
kehitykselle, että ”pimeä”
teollisuusalue herätettäisiin
henkiin, asukkaita palvelevaksi.

• Miltä näyttää alueen koulujen tulevaisuus 3–5 vuoden aikajanalla tarkasteltuna?
• Lasten tarvitsemia henkilökohtaisia avustajia on
karsittu päiväkodeissa ja
kouluissa. Miten varmistetaan erityislasten asianmukainen huomioiminen?
• Lähikenttien kunnossapidosta tunnutaan tingittävän. Pääsevätkö lapset jatkossa luistelemaan ja
pelaamaan hoidetulla lähikentällä?
• Yhdistysten ja järjestöjen
toimintaedellytyksillä on
tällä hetkellä valtava alueellinen epätasa-arvo. Miksi
asukastilaa ei saada alueellemme?
• Kaupungin viranhaltioita
vaivaa vastaamattomuus.
Pitäisikö ajankäytön hallintaa tehostaa vai hyväksytäänkö se, että vastausta tai
yhteydenottoa ei synny? Pitäisikö valtuuston / lautakuntien valvoa vuorovaikutuksen toimivuutta?
• Mikä on vanhuuspalvelujen alueellistamisen vaikutus itse palveluun?
• Alueellamme on paljon
eläkkeellä olevia omakotiasujia. Pitäisikö kiinteistöveroprosentti porrastaa tulojen mukaan tai huomioida
elämäntilanne veroasteessa
jollakin muulla tavoin?
Onko mahdollisia taidehankkeita suunniteltu alueelle?
Teija Loponen

YLIPORMESTARIN ASUKASILTA
Suutarilan palvelukeskuksessa, Seulastentie 11, tiistaina 9.4. kello 18.30.
Alueen toimijat esittäytyvät ja virkamiehet vastailevat asukkaiden kysymyksiin.
Tilaisuus järjestetään Siltamäki-Suutarila-Seuran ja kaupungin yhteistyönä.

Taksikuskit
tappelivat
Pukinmäki

Puita nurin
Tapaninkylä

Opetuslautakunnan lausunnossa kiinteistölautakunnalle opetustoimen rakennushankkeiden vuosien
2014–2018 talonrakennusohjelmaluonnoksesta kiirehditään Jakomäen, Pihlajamäen ja Tapanilan ala-asteiden pikaista kunnostamista.
Opetuslautakunta esittää useita muutoksia nyt lausunnolla olevaan rakentamisohjelmaluonnokseen.
Opetuslautakunta toteaa, että Jakomäen peruskoulun perusparannusta tulee kiirehtiä. Vuosien 2014–
2018 investointiohjelmaan tulee myös sisällyttää Pihlajamäen ala-asteen koulun ja Tapanilan ala-asteen
koulun perusparannukset, niitä ei voida enää siirtää
eteenpäin.

S-Asunnot Oy ja Rinnekoti-Säätiö toteuttavat parhaillaan Hevosmies- ja Nyyttipuisto -nimisiä rakennushankkeita Alppikylään. Tekeillä oleviin kohteisiin
tulee yhteensä 102 vuokra-asuntoa. Niistä 33 tulee
tehostettua asumista vaativille kehitysvammaisille ja
seitsemän päihdetaustaisille henkilöille. Lisäksi kehitysvammaisille tulee Nyyttipuistoon saman niminen toimintakeskus. Asuntorakentamisella pyritään
vähentämään laitospaikkojen tarvetta.
S-Asunnot on hakenut hankkeelle Helsingin kaupungilta 390 000 euron suuruisen lainan. Helsingin
kaupunginhallitus on myöntänyt lainan 0,75 prosentin peruskorolla.

Iältään 26- ja 45-vuotiaat taksinkuljettajat alkoivat tapella iltapäivällä toissa sunnuntaina. Kina sai
alkunsa, kun vanhempi kuskeista oli saanut käsityksen, että nuorempi oli soittanut taksitolpalle
niin sanotun jullikkatilauksen, jotta pääsisi tolpalle ensimmäisenä.
Suivaantunut 45-vuotias oli mennyt taksitolpalle selvittelemään
asiaa ja korottanut ääntään nuoremmalle kuljettajalle, joka oli lyönyt 45-vuotiasta otsallaan nenään.

Olkilyhteentien varrelta poistetaan kymmenen lahoa koivua
tällä viikolla. Puissa on lahovaurioita, kuivia oksia ja onkaloita.
Lahoista puista on ajan saatossa pudonnut useita oksia kadulle.
Rakennusviraston mukaan
puiden poistaminen on tarkoituksenmukaista tehdä kevättalvella, jolloin lumi ja routa suojaavat maanpintaa. Poistotyön toteuttaa RTA-yhtiöt.

Teija Loponen

Pirjo Pihlajamaa

Pirj0 Pihlajamaa
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Liikuntalautakunta
toivoo Viikintien
viereen virkistyspalveluja

Tule tapaamaan
lehden toimitusta
tiistaisin ja perjantaisin
kahvila Plaza Moccaan klo 10–11.

MosaBowling
Helsingin hohtavimmat radat

Viikki

Maatullinpuistosta on tarkoitus kunnostaa viihtyisä oleskelupaikka.

Maatullinpuistoa
ehostetaan
Tapulikaupunki

Maatullinpuisto on kovassa käytössä
päässyt virttymään huonoon
kuntoon. Kesän myötä tilanne
tulee parantumaan, sillä keväällä
alkavassa peruskorjauksessa puiston
kalusteita, käytäviä, pintoja sekä
kasvillisuutta uusitaan.
Remonttia varten laadittu

puistosuunnitelma koskee
puiston Maatullinkujan ja
Ajurinpolun sekä Kimnaasipolun välistä aluetta. Puiston laidalla on palvelutalo,
seurakuntakoti sekä asuinkerrostaloja.

Suunnitelman
tavoitteena on
puiston toimintojen
ja tilojen
selkeyttäminen
sekä tason
kohottaminen.

Nykyisellään puiston pääkulkureitti on hahmottumaton ja puistoa halkoo useita
lyhyempiä käytäväyhteyksiä. Käytävän varren korkeat pensaat sulkevat näkymiä. Seurakuntatalon läheinen kivituhkakenttä on ruohottunut. Oleskelualueen
puurakenteet ovat huonokuntoisia ja kookkaat, ränsistyneet pensasistutukset
luovat aukiolle tukkoisen
vaikutelman.
Asuinkerrostalotonttien
reunoilla puistoa rajaavat
koivu- ja vaahterarivistöt.
Puusto on pääosin hyväkuntoista.
Suunnitelman tavoitteena on puiston toimintojen ja
tilojen selkeyttäminen sekä

tason kohottaminen. Myös
puiston valaistus uusitaan.
Kivituhkapintaisen pääkäytävän linjausta parannetaan
ja käytävä rajataan nurmialueesta nupukivireunuksella. Puiston keskelle lisätään
muutamia havupuita ja matalia pensasistutuksia. Puiston länsiosaan tulee myös
kirsikkapuita.
Suunnitelman mukaan kivituhkakenttä nurmetetaan
ja näkymiä avataan käytävien reunoilla. Nurmialueille
muotoillaan matalia kumpareita ja paikalle istutetaan
tilan rajaajiksi matalia pensasryhmiä ja puita.
Istutusalueet korotetaan
ympäristöstään sekä rajataan graniittimuurilla ja
reunakivillä. Puistoon tulee lisää istuimia. Erityisesti
seniorien käyttöön suunniteltuja penkkejä sijoitetaan
palvelutalon läheisyyteen.
Työt alkavat keväällä
2013 ja urakoitsijana on
kaupungin oma tuottaja
Stara.

Pukinmäki, Tapaninvainio

Lounas ma-pe
klo 11-14

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

Catering + parhaat
lastenjuhlat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.ﬁ
Info puh. 045 122 9560
Pe 5.4 . 18.00-20.30 Friday Highway varkki-ilta
(6-9 luokkalaisille)
La 6.4. 19.00 Nuortenilta & kahvila
Su 7.4.
11.00 Jumalanpalvelus, ehtoollinen ,
Mikko Sinivirta, musiikki Suvi Linjamaa,
kahvitarjoilu.
Su 7.4.
14.30 Latinokokous, Veijo Kähkönen
Su 7.4.
18.00 Pyhän Hengen-ilta, Jari Vahtera,
musiikki Tiina Valtiala
Ma 8.4. 18.30 Lähetyssolu
Ti 9.4.
13.00 Päiväseurat, Elsa Lång, Jari Vahtera,
Vilho Mustonen, Marjatta Kähkönen ja
Maranata
Ti 9.4.
18.30 Sanan ääressä -ilta T. Vesalainen /
R. Tanskanen
Ke 10.4. 19.00 Rukous-ilta, Jari Vahtera
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

Millaisessa Tapaninvainiossa
sinä haluat elää?

ME ASUMME TÄÄLLÄ!
Demokratiapilotin avajaistilaisuus
to 11.4.2013 klo 18-20
ruotsinkielinen ala-aste
Staffansby lågstadieskolan, Laulurastaantie 20
Tapaninvainio, vireä osa pääkaupunkiamme
kaupunginjohtaja Jussi Pajunen

Helsingissä on 25 uimarantaa ja seitsemän uimapaikkaa.
Liikuntalautakunta hyväksyi viime viikolla esityksen,
jossa kaikille uimarannoille ja -paikoille tulee viralliset
nimet ja osoitteet.
(Åstigen 6).
Uimapaikan titteliä KoillisHelsingissä kantaa Pukinmäen uimapaikka, Bocksbacka
badplats. Sen viralliseksi
osoitteeksi tulee Pukinmäenkaari 49 (Bocksbacka-

Pirjo Pihlajamaa

Hohto-, koululaisja firmakeilaus

Teija
Loponen

Koillis-Helsingissä on
uimaranta ja uimapaikka

Koillis-Helsingissä on yksi uimaranta. Se on Tapaninvainion uimaranta, ruotsiksi
Staffansslättens badstrand.
Aiemmin Malmin uimaranta
-nimeä kantanut paikka löytyy osoitteesta Jokipolku 6

Viikin ja Vanhankaupungin
asemakaavaehdotus sai liikuntalautakunnalta maaliskuussa pyyhkeitä, koska
ehdotus ei anna lisätä Vanhankaupunginkosken tuntumaan virkistyspalveluja.
Liikuntaviraston kalastukseen keskittynyt toimipiste
Meri-Info sijaitsee kaava-alueen välittömässä läheisyydessä osoitteessa Viikintie
1. Lautakunnan mielestä alueelle sopisi myös pienimuotoista kanoottien ja soutuveneiden vuokraamista, ulkovessa sekä kahvila. Samalla
lautakunta esittää, että myös
pysäköintialueita Helsingin
suosituimpiin kalastuskohteisiin kuuluvalla alueella pitäisi olla nykyistä enemmän.
Lisäksi lautakunta toivoo,
että kaavaan merkittäisiin
säilytettäväksi tukkijätkille
1900-luvulla tehdyt Pornaistenniemen kaksi kalamajaa
ja että majoja voisi tehdä lisää. Majoista toinen on nyt liikuntaviraston onkikoulujen
käytössä ja toinen rakennusviraston luontovalvojan tukikohtana.

MosaCafe

hymy on tärkein mausteemme

Asukkaissa on voimaa - esimerkkitapaus
Roihuvuoren kyläpäällikkö Otto-Ville Mikkelä
Me asumme täällä! –hanke
mikä se on ja miten voin osallistua

bågen 49).
Liikuntalautakunnan päätös noudattelee kaupungin
nimistötoimikunnan esitystä.

Musiikkiesitys & Kahvitarjoilu

Pirjo Pihlajamaa
Lue lisää: www.demokratiapilotti.fi

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry
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Uutiset
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Eira Ormio on hoitanut Tapanila-Seurassa muun muassa sihteerin tehtäviä ja ollut Mosa
herää –tapahtumaa sekä Tapanilan Tuuli- lehteä tekemässä.
Hannu Ormio Merirosvopuiston talkoissa.
Puiston leikkivälineet on uusittu jo muutamaan kertaan
aktiivisten asukkaiden toimesta.

Yhteisöllisyys

on elämän ilo

Tapanila on tunnettu vahvasta yhteisöllisestä hengestään. Eira ja Hannu Ormio
ovat asuneet Tapanilassa reilut kolmekymmentä vuotta ja puuhanneet siinä
sivussa yhtä sun toista kylän sosiaalista sidettä vahvistavaa.
– 1970-luvun lopun Tapanilassa vallitsi lopunajan
tunnelma, sillä kaupunki
oli julistanut kylän eläköityneiden alkuperäisasukkaiden kodeille purkutuomion.
Tarkoituksena oli laittaa Tapanilan puutaloidylli sileäksi ja korvata se kerrostalolähiöllä. Suunnitelma oli
kaavaehdotusta myöten valmiina, Hannu Ormio muistelee.
– Kaupungin aikeet tyssäsivät elpyneeseen kylätoimikuntaan. Purkukuntoisia taloja ostaneet nuoret perheet,
uudet tapanilalaiset, nousivat barrikadeille Puu-Tapanilan säilymisen puolesta.
Voittoon johtanut taistelu kanavoitui nykyisen Tapanila-Seuran kautta. Kaavoitusarkkitehdiksi valittiin
Leena Tuokko, joka suunnitteli kaavan yhdessä kyläläisten kanssa.
Samoihin aikoihin alkoi
myös muunkinlainen kylätoiminta elpyä Tapanilassa.
– Kaikki alkoi vuonna
1978 Tapanilan VPK:lla järjestetystä joulutorista, jonne

jokainen kyläläinen duunasi
jotain, Eira Ormio muistaa.
Ja mikäpä Ormioiden oli
duunatessa, sillä molemmat
ovat poikkeuksellisen taitavia käsistään. Pariskunta on
itse osallistunut Liiketiellä
sijaitsevan eläkeasuntonsa
rakentamiseen ja itse tehnyt,
tai tuunannut lähes kaikki
huonekalunsa.

”Yhdessä
tekeminen ja
osallistuminen
on tärkeä asia
asuinpaikan
viihtyisyyden
kannalta.”
E I RA
OR M IO

Ormiot ryhtyivät Tapanila-aktiiveiksi heti kylälle
muutettuaan.
– Osallistuminen oli itsestäänselvää, vahvistaa Eira ja
kaivaa arkistoistaan Tapa-

nilan kotiseutuyhdistyksen
pöytäkirjan vuodelta 1979,
josta löytyy päätös jokakeväisen Mosa Herää -kyläjuhlan perustamisesta.

Iltoihin on ollut sellainen
tunku, etteivät kaikki halukkaat ole edes mahtuneet
mukaan.

Näiltä ajoilta Tapanila-Seu-

suojelun ammattilainen ja
tehnyt pitkän uran Metsähallituksen luontopalveluissa. Eiran tausta on käsitöissä ja kirjoittamisessa. Tämän lisäksi hän on oman
Mosatonttu-yrityksensä
kautta suunnitellut monien
kansallispuistojen opastuskeskukset ja luontotalojen
näyttelyt sekä luontopolut
ja valmistanut erilaista luontoon liittyvää opetusmateriaalia.
Ormioiden suuri yhteinen
rakkaus on luonto. Mutta mistä kumpuaa pariskunnan vahva yhteisöllinen
henki?
– Olimme kaikki neljä sisarusta partiolaisia, ja partiojengi tapasi tulla meille iltaisin. Kodin ovet olivat aina auki, Eira muistelee
Munkkiniemen lapsuudenkotiaan.
Hannun muistot myös

ran järjestämien perinteisten
tapahtumien paletti on laajentunut melkoisesti. Tarjolla on jos jonkinlaista kyläjuhlaa, kurssia ja tempausta. Lähes kaikissa niissä on
näppinsä pelissä Eira ja
Hannu Ormiolla, joko
moottoreina tai ”takapiruina”.
– Vuosien varrella olemme
opettaneet pirtanauhojen ja
Mosa-tyylisten nukkekotien
tekemisen lisäksi niin kasvivärjäystä kuin luonnonkukkatietämystä. Olen myös
opettanut Malmin seurakunnassa vuosien ajan kankaankudontaa, Eira Ormio
summaa.
Joulun aikaan he ovat pitäneet viihtyisässä tuvassaan puuhaillan, jossa on
harjoiteltu niin himmeleiden, kranssejen kuin piparkakkumuottien tekemistä.

Hannu Ormio on luonnon-

Onni syntyy
pienistä asioista
Eira Ormion mielestä yhteisöllisyys
rakentuu pienistä asioista, kuten ohikulkijan
tervehtimisestä ja kuulumisten kyselemisestä.
Oleellista on oma asenne ja kiinnostus toista
ihmistä kohtaan.
– Yhdessä tekeminen ja osallistuminen on
tärkeä asia asuinpaikan viihtyisyyden kannalta,
Eira toteaa.
– Toisten tuntemisella on myös laajempia,
elämää onnellistuttavia vaikutuksia, sillä
yhteys toisiin luo iloista ja tyytyväistä mieltä,
Eira jatkaa.
Ajat ovat tosin muuttuneet Tapanilassakin
siten, etteivät kyläläiset enää tunne toisiaan
samalla tavoin kuin ennen. Hannu on pannut
merkille, että Tapanila-Seuran järjestämiä
perinteisiä tapahtumia saatetaan tulla
seuraamaan ulkopuolisina ”asiakkaina”. Tästä
huolimatta Ormioiden unelmien Mosa on
täällä jo, läsnä koko ajan.
TT

Munkkiniemessä sijainneesta lapsuudenkodista
ovat hyvin samankaltaiset.
– Sisarukseni olivat seurakuntanuoria, ja nuoret kävivät meillä iltaisin teellä.
Sittemmin avointen ovien perinne jatkui Ormioiden yhteisessä kodissa, jossa he kasvattivat neljä lasta ja heidän lisäkseen vielä muutaman ”lisälapsen”;
naapurin lapsia, jotka viihtyivät Ormioilla.

– Tämä on se, mistä 70-lu-

vun lopussa haaveilimme,
Hannu Ormio toteaa.
Vaikka puliukot ovat kadonneet katukuvasta ja pihoihin on ilmestynyt tuijarivistöjä ja ”westendmäisiä”,
rakennustapaohjeiden vastaisia valkoisia lankkuaitauksia, on Tapanilaa viihtyisämpää asuinaluetta vaikeaa kuvitella. Mosassa on
hyvä olla.
Tuula Tanska

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Ratkaisevan monipuolinen

K-citymarket Vantaa Tammisto
HINNAT VOIMASSA TO–SU 31.1.–3.2.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.
HINNAT VOIMASSA TO–SU 4.–7.4.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.
Keittiön tarjoukset ei voimassa su 3.2.

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

Tammiston Keittiö:
Eriksson

Tammiston Keittiö:
Uunivalmiit

SUSHIRASIA
KIKU

LOHITASKUT

kolme sipulia ja katkarapu

sis. 6 nigiriä ja 6 makia

15

26

95

95

rs

Tammiston keittiö:
Tuore Vähärasvainen

Tammiston keittiö:
Tuore Ahvenanmaan

NAUDAN
JAUHELIHA

SIIKAFILEE

25

5%, Suomi

15

90

7

Atria Broilerin

OHUTLEIKE
FILEESTÄ
650-800 g 8,74-10,75 /kg

-21%

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

15

Tammiston keittiö:
Paistovalmis

14

sis. 12 makia

4

KARJALANPAISTI
700 g 7,13 /kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia 6,54 /rs (9,43 /kg)

14

3

Tammiston Keittiö:

Arla

varastoitu pakasteena, naturel ja
tuoreyrttimarinoitu, Kiina

7,98 /kg

KANIN PAISTI

kpl
raj. 2 kpl /tal.

EDAM JUUSTO
500 g

-18%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 4,90 /kpl (9,80 /kg)

14

90
kg

Tammiston Keittiö:
Oman uunin

24
-pack

22

2,42 /l

Tuusulanväylä

sis. pantit
3,60

-13%

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

kg

Tammiston keittiö:
Valmiit
HAWAJIN ja METSÄS-

Tammiston Keittiö:
Valmis

MERIMIESPIHVI

TÄJÄNLEIKKEET

24

16

95

kg

kg

Tammiston keittiö:

Tammiston keittiö:

14

17

RIISTAPYÖRYKÄT
KERMAKASTIKKEESSA

MAALAISSALAATTI

95

95

kg

Tammiston Leipomo:

TALONLEIPÄ
450 g

kg

Tammiston Leipomo:

Leipomo
keskellä
myymälää!

RUKIINEN MAALAISLEIPÄ 320 g

Leipomo
keskellä
myymälää!

10,91 /kg

6,20 /kg

279

349

kpl

kpl

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

KEHÄ lll
Valimotie

80

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

SAVUSTETTU
LOHIFILEEPALA

169

95

99

kg

USA

1.-23%

kg

BATAATTI

kg

rs
raj. 2rs /tal.

95

Tuore

Kolumbia

99

95

29

kg

BANAANI

Atria
Perinteinen

VASIKAN KOTLETTI

Suomi

95

SUSHIRASIA
YURI

kg

ENTRECOTEPIHVIT

naturel ja tuoreyrttimarinoitu

rs

kg

Tammiston Keittiö: Hienointa Pihvilihaa
Tuoreet rotukarjan

BROILERIN
FILEEPIHVIT

Tammiston keittiö:
Eriksson

95

kg

Tammiston Keittiö:

95

rs

95

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

6

99

kg

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

8

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

Lähiöprinsessa herätti päättäjät
Tanja Drca
ystävineen ei
voinut jäädä vain
katsomaan, kun
nuoriso lensi
yllättäen taivasalle
Jakomäen
nuorisotalosta
sisäilman
ongelmien takia
marraskuussa
2011.
1. Miten otitte ystäväsi Henna Liukkosen kanssa itsellenne nimet Lähiöprinsessa?

– Puolivahingossa. Aloimme toimia yhdessä, sillä halusimme korjata täällä ongelman, ettei nuorille ole
omaa paikkaa.

2. Minkä asioiden puolesta
toimitte?

– Facebookin sanoin ”punomme juonia nuorten puolesta”. Nutan kiinni meno
oli todellinen ongelma, johon halusimme vaikuttaa.
Nyt pyrimme puhdistamaan graffitimaalauksen
mainetta. Se ei ole aina laitonta töhrimistä, vaan nuorten oma ilmaisutapa.

3. Olitte viime vuonna paljon otsikoissa. Auttoiko
se?

– Kyllä. Nyt arvioiden julkisuudella oli ehdottoman
iso merkitys. Saimme tarvitsemaamme positiivis-

PI RJO PI H LAJAMAA

HENKILÖTIETO

Tanja Drca iloitsee nutan
pihalla, sillä Jakomäen
graffitiseinän avajaisbileet
ovat mahdollisesti kesän
alussa.

ta julkisuutta, muita nuoria mukaan toimimaan ja
herätimme mielenkiinnon
virastoissa, jotka ovat nyt
kanssamme yhteistyössä.
4. Teidän ansiostanne Helsinki lisää luvallisia graffitiseiniä. Mistä se löytyy Jakomäessä?

– Alustavissa suunnitelmissa koulun vierestä koripallokentältä. Seinä kiinnitetään kentän aitaan.

5. Saako siihen maalata
graffitin aina, kun siltä tuntuu?

– Kyllä. Ehdottomasti .Aivan varmasti. Sääntöjen

mukaisesti. Ei sinne mitään
kymmentä käskyä tule,
kunhan vain maalaa sille
tarkoitetulle pinnalle, eikä
töhri muiden töitä. Jos maalaa päälle, niin maalaa kunnolla, eikä vedä tägiä.

parhaillaan avajaisia ja jos
kaikki menee hyvin, niin me
pidämme kesäloman alussa
omat, tajuttomat ja huikeat
seinänavajaisbileet. Seinän
valmistumisen aikataulua ei
vain ole vielä lyöty lukkoon.

ta suljettiin. Tilalle tuli raksakontti, johon mahtui sohva ja telkkari, vaikka nuoria
on paljon. Mutta asia kuitenkin hoidettiin, vaikkakin viiveellä ja päästiin kirjastoon.

6. Jakiksen nuorisotalo on
vihdoinkin avattu vuoden
ja neljän kuukauden jälkeen. Miten kuulit siitä?

8. Minkä arvosanan antaisit
Helsingin kaupungille Jakomäen nuorten asioiden hoidosta?

9. Mitä lähiöprinsessa tarkoittaa?

– Ensimmäisenä soitti
aluetyöntekijä Kirsi ”Kipa”
Kallansalo, että jee, nyt saa
avata luukut.

7. Aiotteko juhlistaa seinää
tai nutaa jotenkin?

– Nuorisotalo suunnittelee

– Seitsemän. Muuten huonompi, mutta olemme tyytyväisiä siihen, että meidät otettiin hyvin vastaan ja
asiamme käsiteltiin. Huonoa oli, ettei ollut olemassa
varasuunnitelmaa, kun nu-

Tarja Vuorinne
kirjastonjohtaja
Pukinmäen ja Tapanilan kirjastot

Lapset metelöivät
pilvessä
Fallkulla

Poliisipartio hälytettiin metelin vuoksi Joutsenraitille puolen yön aikaan toissa lauantaina. Asunnossa oli viisi alaikäistä lasta. Heistä osa oli
poltellut asunnossa kannabista. Poliisi tutkii asiaa huumausaineen käyttörikoksena.

Yhdessä parempi
lähikirjasto
Ilahduin äsken uutisesta: ”Kantituatintutkiilma
kirjutettu savolaismurttiilla”. Helsingin yliopistossa on tosiaankin hyväksytty ensimmäinen kokonaan murteella kirjoitettu kandidaatintutkielma.
Ilahduin, koska tämä osoittaa ihastuttavalla tavalla paikallisuuden arvostusta. Globaalissakin maailmassa ”Livet är lokalt” kuten Hbl mainoksessaan on julistanut.
Pienikin kirjasto toimii aina yhteydessä suurempaan – kaupungin ja kunnan tasolla, valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti. Kirjastossa verkottuminen on osattu jo pitkään, ja sen hyödyt sekä asiakkaille että henkilökunnalle ymmärretään hyvin.
Lähikirjasto on kuitenkin ennen kaikkea lähipalvelu ja haluaa siten olla ”lähimpänsä” eli alueensa
ja asiakkaidensa näköinen.
Palautetta kirjaston toiminnasta ja palvelusta
saamme asiakaspalautteista, asiakastyytyväisyyskyselyistä sekä suorien asiakaskontaktien kautta.

– Meille se tarkoittaa kovaa työtä, ettei kaikkea saa
helposti. Olemme aina asuneet lähiössä, nähneet kaikkea, onnistuneet olemaan
ajautumatta lähiöongelmiin, pysymään niiden yläpuolella, niin sellainen on
lähiöprinsessa. Henna sen

Hingumme kuitenkin lisää! Haluamme oikeasti
tietää, mikä mättää ja mikä ilahduttaa. Pohdimme lisäkonsteja.
Tapanilassa järjestimme ennen remontin alkua
asukasillan sekä koululaisten työpajoja ideoiden
keräämiseksi. Laputuslauantaina 13.4. keräämme tietoa siitä, kuinka remontissa onnistuimme.
Erivärisillä lapuilla voit merkitä kirjastotilaan tykkäyksiä tai ei-tykkäyksiä tai kirjoitella ajatuksiasi
fläppitaululle.
Pukinmäessä järjestämme asukastyöpajan tiistaina 16.4. klo 17.30 alkaen. Etsimme yhdessä ideoimalla Pukinmäen kirjaston tulevia kehittämiskohteita.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan tekemään
lähikirjastostasi asiakkaidensa näköistä!

• Tanja Drca, s.
26.3.1994, Kroatia,
Knin.
• Asuu Jakomäessä
isän, äidin ja
isoveljen kanssa.
• Opiskelee
sairaanhoitoon
erikoistuvaksi
lähihoitajaksi Stadin
ammattiopistossa.
• Harrastaa graffiteja,
niiden opetusta ja
liikuntaa.
• Elämän tarkoitus?
Tuntuu, että kaikki
on juuri tämän asian
selvittämistä.

tokaisi, kun mietimme, miten allekirjoitamme jonkin
avoimen kirjeen.
10. Miten Jakomäki eroaa
synnyinkaupungistasi?

– Molemmissa ovat tallella pienen kaupungin ominaisuudet; yhteisöllisyys on
aika samankaltaista, mutta
muuten jo maat ovat ihan
erilaisia kulttuuriltaan ja ihmisiltään.
Pirjo Pihlajamaa

Voro varasti
bensaa
Tattariharju

Yksitoistavuotias poika joutui
henkilöauton töytäisemäksi
Tilanhoitajankaarella heti Kevätkadun risteyksen jälkeen
viime viikon tiistaiaamuna.
Todistajan kertoman mukaan
poika oli tullut ajoradalle ajoneuvojen välistä jalkaisin. Hänet vietiin ambulanssilla Lastenklinikalle tarkastettavaksi.

Tuntemattoman miehen
epäillään anastaneen Tattariharjun teollisuusalueella polttoainetta ajoneuvoista
viime viikon tiistaiyönä vähän
ennen kello yhtä. Kun poliisipartio tuli paikalle, oli tekijä ehtinyt pakoon. Paikalle
oli jäänyt Latvian rekisterikilvissä oleva lukittu Hyundaimerkkinen pakettiauto. Sen
sisällä oli suuri määrä valkoisia muovikanistereita.
Ajoneuvon ulkopuolella
maassa oli täysi kanisteri, joka oli samanlainen kuin auton sisällä olevat. Tavaratilassa oli myös muuta polttoaineen anastamiseen ajoneuvoista tarvittavaa välineistöä.
Yleisön havaintoja kaivataan.
Asiaa tutkitaan varkautena.

Pirjo Pihlajamaa

Pirjo Pihlajamaa

Pirjo Pihlajamaa

Auto törmäsi
pikkupoikaan
Latokartano

Koillis-Helsingin Lähitieto

Katuja kastellaan
tarvittaessa
Keväisin katupölypitoisuu-

RAKE N N USVI RASTO

det kohoavat korkeiksi aiheuttaen terveysongelmia
etenkin astmaatikoille. Pölyn torjunta vaatii kadun
pesemistä, joka virallisesti
kuuluu pääsääntöisesti kiinteistöille. Rakennusviraston
mukaan pesu on syytä tehdä
päivittäin erityisesti vilkkaasti liikennöityjen katujen
varsilla niin kauan kuin kadut pölyävät.
Jos ilman laatu heikkenee
äkillisesti, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
antaa toimenpidepyynnön
rakennusvirastolle ja Uudenmaan ELY-keskukselle
katupintojen kastelemiseksi
laimealla kalsiumkloridiliu-
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ONNITTELUT

oksella. Kartta kertoo, mitkä kadut silloin kastellaan
kaupungin toimesta.
Pölyn torjumiseksi kerätään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa talven
hiekoitussepelit kaupungin
kaduilta, pyöräteiltä ja jalkakäytäviltä. Siivottavaa
riittää kaikkiaan noin 2500
kaistakilometriä. Toistaiseksi hiekoitussepeliä on jouduttu vielä levittämään liukkaille väylille.
Katujen kevätsiivouksen
alkamisajankohta riippuu
säistä, sillä katujen tehokas puhdistus onnistuu vasta, kun lumi ja jää ovat sulaneet pois katujen reunoilta.
Teija Loponen

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.

Paljon onnea 6-vuotiaalle
Oonalle 5.4.2013.
T: Äiti, Mummi ja Pappa

Ylösnoussut Jeesus kohtasi
opetuslapsiaan 40 päivän ajan
pääsiäisen jälkeen. Pelko ja
rauha, epäilys ja usko vuorottelivat. Pääsiäisen valo alkoi kuitenkin kasvattaa uutta elämää
ja uskoa.

Jos ilman laatu heikkenee, lähtevät rakennusvirastot autot
kastelemaan muun muassa Kirkonkyläntietä, Tapaninkyläntietä,
Suutarilantie, Malminkaarta ja Tapulikaupungintietä. Kasteltavat
kadut on merkitty karttaan täpläviivoin.

, 7.
Juttuvinkkejä toimitukseen tuonut suutarilalainen Seppo Janhunen
oli pukeutunut takkiin, joka paljasti hänen kuuluvan Saab-henkisiä ihmisiä
yhteen kokoavaan Saab-klubiin. Ilmeni, että miehen menopelikokoelmiin kuuluu
museorekisterissä oleva Saab 96 vuosimallia 1975. Sitä oli yksi filmiryhmä käynyt
taltioimassa nauhalle terveisin, että keväällä televisioon tulee sarja vanhoista
suosituista autoista.
Tapaninvainion kyläpäällikkö kävi harmittelemassa, etteivät muistaneet
laittaa kysymyksiin, joita asukkaat saavat esittää tulevassa ylipormestarin illassa,
mitään Kirkonkyläntien ja Vanhan Tapanilantien kulmassa olevasta liiketontista.
Siinä oleva vanha kivikiinteistö ja uudempi liikerakennus ovat kuulemma
myytävänä reilulla miljoonalla eurolla. Kaupunkihan voisi ostaa kohteen ja siihen
saataisiin tapaninvainiolaisten hartaasti kaipaama Kapuntalo, ideoi Ville Ranta.
Villen lähdettyä keskustelu pöydässä kääntyi kahvilan vieressä olevaan
tyhjään liiketilaan. Pohdittiin, että mikähän yritys noin 70 neliömetrin tilaan mahtaa
joskus tulla. Vuokratilan etsijöitä ei kuulemma ole näkynyt ainakaan jonoksi asti.
PP

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

Jakomäki

Jakomäen nuorisotalo on
taas avattu pitkäaikaisten sisäilma- ja kosteusongelmien korjausten jälkeen. Nuoret ehtivät nauttia kunnostetuista tiloistaan vielä muutamia vuosia, mutta sitten
nuorisotila siirtyy Jakomäen
koulun yhteyteen. Nuorisotalotoiminta on tarkoitus siirtää
koululle sen perusparannuksen jälkeen vuosikymmenen loppupuolella. Nykyisen
nuorisotilan tontti siirtyy kaavamuutoksen kautta asuinkäyttöön.

Nuorisolautakunta esittää
vuosien 2014–2018 talonrakennushankkeen rakentamisohjelmaluonnoksesta
kiinteistöviraston tilakeskukselle, että Viikin nuorisotalon
rakentaminen tulee aikaistetuksi siten, että talo valmistuu vuonna 2015.
Kaupunginvaltuusto päätti
ajoituksen muutoksesta hyväksyessään vuosien 2013–
17 investointihankkeet. Kohteelle on tonttivaraus. Nuorten toimintaa on väliaikaisten

PÄIVÄKERHOJA JA ILTAPÄIVÄKERHOJA LAPSILLE

PÄIVÄKERHOT
Päiväkerhot on tarkoitettu 3–6-vuotiaille lapsille. Ryhmät
kokoontuvat kerran viikossa 2 tuntia 3-vuotiaille ja 2 kertaa
viikossa 2,5, tuntia 4–6-vuotiaille. Kerho on maksullinen.
Päiväkerhossa lapsi saa kokea turvallisuutta ja rakkautta tutuksi tulevassa kiinteässä ryhmässä. Kerho
tarjoaa myös yhdessä leikkimisen riemua, hiljentymisen ja ihmettelyn hetkiä, toisten huomioimisen ja hyvän
käytöksen opettelua ja turvallista erossa oloa vanhemmista. Kerhossa lapsi saa oppia uutta Taivaan Isästä ja
Jeesuksen elämästä.
RYHMÄPERHEKERHOT
Ryhmäperhekerhot on tarkoitettu alle kolmevuotiaalle
lapselle, hänen sisaruksilleen ja yhdelle perheen aikuiselle. Kerhot ovat aamupäivisin kerran viikossa ja kestävät puolitoista tuntia. Kerho on maksullinen.

Ilmoittautuminen

Jakomäen nuta siirtyy koululle
tilajärjestelyjen jälkeen organisoitu Viikin nuorisotalossa,
joka saatiin käyttöön vuoden
2011 syksyllä. Talossa on tilaa 192 neliötä, mikä on alueen nuorten määrään ja kysyntään nähden lilian vähän.
Uuden nuorisotalon tilat käsittävät nykyisen suunnitelman mukaan noin 530 neliötä.
Nuoret osallistuvat Ruutitoiminnan kautta talon tilojen
ja toiminnan suunnitteluun.
Teija
Loponen
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Ilmoittautuminen syksyllä alkaviin päivä- ja ryhmäperhekerhoihin on 3.5. mennessä. Lomakkeita saa toimiSLVWHLVWlMDNRWLVLYXLOWDZZZKHOVLQJLQVHXUDNXQQDW¿
malmi>Toiminta>Lapset>Perheet
Kerhoryhmiä perustetaan kysynnän mukaan seuraaviin
toimipaikkoihin: Jakomäen, Pihlajamäen, Tapanilan, Puistolan ja Viikin kirkot, Takaniityn kerhohuone, Suurmetsän,
Pihlajiston, Siltamäen, Tapulin ja Pukinmäen seurakuntakodit sekä Malmin seurakuntatalo (Pekanraitti 16)
/LVlWLHWRMDDQQHULGHOO#HYO¿WDL

KOULULAISTEN
ILTAPÄIVÄKERHOT
(perusopetuslain mukaiset) Malmin seurakunnassa kokoontuvat
Ylä-Malmin peruskoululla, Takaniityn
kerhohuoneistossa ja
Puistolan kirkolla. Kerhot ovat 1.–2.-luokkalaisille koulupäivisin
klo 12–16.30.

Hakulomakkeet
Perusopetuslain mukaisen koululaisten
iltapäivätoiminnan
hakuaika on 19.4.
saakka. Hakulomakkeita saa ed. main.
paikoista sekä osoitteesta www.edu.hel.
¿!LOWDSlLYlWRLPLQWD
Lisätietoja iltapäivätoiminnasta: marianne.
KDSVDO#HYO¿WDL


Yhteisvastuutapahtuma ja Lastentarvikekirppis Tapulin seurakuntakodilla
la 6.4. klo 10-13. Kahvila, leivonnaisten myyntiä. Lapsille askartelua.
Matkailuilta0DOPLQNLUNROODODNOR0LQQD3HOWRQHQNHUWRR6ORYHQLDVWD6HXUDkunta järjestää slovenianmatkan 25.– 30.9. 2013, tied. Antti Ylinen p. 09 2340 4450.
Vanhat pyhäkoululaulut -yhteislaulutilaisuus Siltamäen seurakuntakodissa ke
10.4. klo 19.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
ZZZKHOVLQJLQVHXUDNXQQDW¿PDOPL
Seurakunta facebookissa:
ZZZIDFHERRNFRPPDOPLQVHXUDNXQWD

10

Uutisia

Hirsinen Metsälinna huokuu
mennyttä aikaa
Puistola

Aino ja Kalervo Väänäsen
kunnostama ja omistama
Mielikinpolulla sijaitseva
Metsälinna valittiin tänä vuonna
Puistolan Omakoti-yhdistyksen
toimesta Vuoden perinnetaloksi.

upea tornitalo on alunperin Terijoen datsa. Arkkitehdit ovat arvioineet Kalervo Väänäsen mukaan
talon jugend-henkiseksi ja se voisi
kuulemma olla nimekkäämmänkin arkkitehdin suunnittelema.
Niitä tietoja ei kuitenkaan ole olemassa. Puistolaan talo päätyi joskus 1910–1920- luvulla.
Talossa asui vuonna 1921 Väinö Honkalinna ja Aino Väänäsen
mukaan pihalla on vieraillut joskus vanhempaa väkeä, jotka ovat
kertoneet olleensa Honkalinnan
tädillä päivähoidossa.
Jyhkeällä talolla on kaksimetrinen sokkeli ja sen ikkunatkin ovat
vielä pääosin alkuperäiset, puhallettua lasia. Ikkunanpuitteetkin
ovat kestäneet vuosisadalta toiselle, silloin ikkunankarmit tehtiin
ydinpuusta, joka kestää tuulet ja
tuiskut.
– Talokirjan mukaan täällä on
asunut 31 vuokralaista 1960-luvun alusta. Alakerrassa oli iso
mankeli, jossa käytiin pyykkejä
huoltamassa, kertoo Kalervo.
– Ihan multalattia siinä mankelitilassa oli vielä silloin, kun talon
ostimme, Aino muistaa.

Vanha
roosanvärinen
Metsälinna sijaitsi
aikoinaan varsin
metsäisellä
kulmalla omassa
rauhassaan. Nyt
metsä on vaihtunut
uusiin omakotitaloihin.

TE IJA LOPON E N

Mielikinpolun vaaleanpunainen

Aino Väänänen
rakastaa vanhoja
huonekaluja, joita
talosta löytyykin
joka huoneesta.
Tämän vanhan
sohvan käsinojien
alla on pienet
kaapit

Aino ja Kalervo Väänänen ostivat

talon vuonna 1977. He etsivät pitkään itselleen sopivaa omakotitaloa, jossa olisi omat huoneet kaikille kolmelle lapselle. Kalervo sai
tiedon Honkalinnasta päivää ennen ensimmäistä yleistä esittelyä ja
pariskunta lähti oitis katsomaan
sitä.

– Tämä oli kuin Pitkätossun Huvikumpu torneineen kaikkineen.
Ihastuimme oitis, se oli juuri meidän tarpeisiimme sopiva, Kalervo
kertoo.
Siihen aikaan lainan saanti pankista ei ollut helppoa, mutta sekin

onnistui ja Väänäsistä tuli onnelliset uudet omistajat.
Taloon tuli kyllä vesi sisään,
mutta juomavesi piti hakea vesipostista. Lattiat menivät uusiksi,
samoin tapetit ja alakertaan rakennettiin sauna, pesutilat, takka-

huone ja askarteluhuone.
– Alunperin täällä on ollut kakluunit ja sen jälkeen koksilla lämmitetyt uunit. Meillä oli ensin öljylämmitys, sitten varaava sähkölämmitys ja nyt on maalämpö.
Yhtään vanhaa kakluunia ei ollut

jäljellä kun muutimme, Aino Väänänen harmittelee.
Talon katto uusittiin juuri ja nyt
tornin päälle on tarkoitus laittaa
takaisin lipputanko. Lipputangon
todella vanha ja hieno kuparinuppi löytyi varaston periltä.
– Talon ulkovärityksen olemme
uusineet aina samanlaiseksi. Se on
meidän mielestämme tyylikäs väriyhdistelmä, tuollainen roosa ja
harmaat puitelaudat. Sopivat tämän talon henkeen.
Väänäset ovat ilahtuneita talonsa valinnasta Vuoden perinnetaloksi.
– Hyvä maku on noilla valitsijoilla ollut, Kalervo Väänänen tuumii muikeasti hymyillen.
Teija Loponen

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.

Miljan palvelutalo 10 vuotta
Miljan Palvelutalo Ala-Malmilla aloitti toiminnan
3.3.2003 ja perjantaina
22.3.2013 oli juhlailta.
Asukkaat, omaiset, yhteistyökumppanit ja henkilökunta juhlivat merkkipäivää avoimien ovien mer-

keissä.
Koillis-Helsingin Lähimmäistyön hallituksen puheenjohtaja Alpo Saarinen
toivotti juhlavieraat tervetulleeksi. Koillis-Helsingin Lähimmäistyö on voittoa tavoittelematon yleis-

hyödyllinen yhdistys, joka
ei maksa osinkoa ulkopuolisille, eikä hallituksen jäsenet
nosta kokous-, tai muita
palkkioita työstään. Kaikki tulot käytetään Miljan
asukkaiden hyväksi, totesi
Alpo Saarinen puheessaan.

Toiminnanjohtaja Marie
Anttila toivotti kaikki tervetulleiksi ja kertoi henkilökunnan mielellään auttavan vieraita tutustumaan taloon, myös ryhmäkotiin.
Miljassa on 26 asuntoa,
joista 7 kaksiota ja 19 yksiötä. Yksiötkin ovat tilavia
tupakeittiöllä, makuuhuoneella sekä isolla kylpyhuoneella ja parvekkeella varus-

tettuja. Talon alakerrasta
löytyy sauna, kuntohuone
ja tilaa harrastuksille. Lounasravintolassa on mahdollisuus edulliseen ruokailuun
ja vaikka perhejuhlien järjestämiseen.
Talon eteläpäädyssä on
14 muistisairaalle ryhmäkoti, jossa on ympärivuorokautinen päivystys. Kodinomaista tunnelmaa on luo-

tu rakkailla huonekaluilla
ja sillä, että asukkaat ja henkilökunta käyttävät omia
vaatteita.
Sydämellinen kiitos koko
Miljan henkilökunnalle onnistuneesta juhlasta, omaisemme ovat hyvissä käsissä.
Ulla Bister, Helsinki
Sakari Partinen, Sipoo
omaisia

Urheilu

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Tapanilan Erä
on noin 6500:lla
jäsenellään
yksi Suomen
suurimmista
urheiluseuroista.
Puhetta seurassa
johtaa yleisurheilun
seuraan v. 1985
johdattama
pukinmäkeläinen
Antti Kastari.
– Pyydän anteeksi,
että en tunne
kaikkia eräläisiä.
Aika vain ei riitä
kaikkeen, mutta
voitte aina nykäistä
hihasta kun
haluatte puhua
Erästä, viestittää
suurseuran
puheenjohtaja
tuhansille
eräläisille.

Erä merkitsee Antti Kastarille paljon. Hoidettavaa riittää. Tässä hän on menossa Erän salibandyn komentokeskukseen.

Antti Kastari johtaa puhetta
suurseura Tapanilan Erässä
Antti Kastarin eräläiskas-

te noudattaa hyvin tyypillistä sisääntuloa seuratyöhön. Hän kuskasi poikansa Pekan ja tämän kaveria
Erän yleisurheiluharjoituksiin ja kulutti aikaansa seuraamalla keilojen kaatoa urheilukeskuksessa. Aika eteni, pojat harjoittelivat ja
Antti istui keilakatsomossa, kunnes Pentti Lahtinen
rohkaisi Kastaria tulemaan
mukaan yleisurheilutoimintaan. Elettiin vuotta 1985,
Antti Kastarista tuli tuolloin
pesunkestävä eräläinen.
Erän yleisurheilu sai Kastarista vahvan toimijan.
Mies kouluttautui pian Btason valmentajaksi SUL:on
kursseilla. Erän yleisurheilu
oli hyvällä mallilla, ja seuran silloinen puheenjohtaja
Leo Jokela loi edellytyksiä
hyvään toimintaan ja Erä
kasvoi. Jokelan ainutlaatuinen johtajuus ja luomiskyky teki myös Kastariin vaikutuksen.
Antti Kastari on toiminut
Erän puheenjohtajana vuodesta 2005. Sitä edelsi hyvin
perehdyttävät vuodet Erän
johtokunnassa ja ikieräläisen Pekka Salosen puheenjohtajuus Leo Jokelan poismenon jälkeen.
– Koin hypänneeni v. 2005
liian suuriin saappaisiin
Leon ja Pekan jälkeen. Oli
se kova paikka. Vieläkin koen olevani Leon työn jatkaja, ravistelee puheenjohtaja
päätään.

Nyt nuorekas 65-vuotias
Kastari on luotsannut 18.
jaostosta koostuvaa jättiseuraa yli 7 vuoden ajan.
Mitä eräläisyys merkitsee
puheenjohtajalle?

”Meillä jaostot
ovat hyvin
itsenäisiä.
Jokaisella on omat
kotisivunsa, jotka
ovat jopa paljolti
eri näköisiä.”
ANTTI
KASTAR I

– Kyllä tämä paljon merkitsee. Pekka-poikani lisäksi myös Anna-tyttäreni on
ollut mukana vahvasti Erän
salibandyssa, Pekka lisäksi
Erän miekkailujaoston puheenjohtajana. Kun Erä ja
Ilves kohtasivat salibandyssa, kannatin Erää, mutta
lätkässä olen Ilveksen mies,
tunnustaa v. 1947 Tampereen Marjatan sairaalan
käytävällä syntynyt Antti.
Käytännössä Tapanilan

Erä on ikään kuin konserni.
18 lajijaostoa ovat itsenäisiä
omine hallintoineen ja kirjanpitoineen.
– Meillä on esimerkiksi
harrasteliikunnassa yli 3000
ihmistä, salibandyssä yli
1000, nyrkkeily-kuntonyrk-

keilyssä noin 300, voimistelussa 250 ja yleisurheilussa sekä lentopallossa noin
200 kummassakin, luettelee
”konsernijohtaja” Kastari.
Ei ihme, että puheenjohtaja ei kaikkia eräläisiä tunne.
Hän pohtii, että valtakunnallisesti Erä on ehkä viime
aikoina leimautunut eniten
salibandyseuraksi. Joskus
ennen vanhaan Erä oli yhtä kuin nyrkkeily. Esimerkiksi yleisurheilussa Erää
pidetään hyvänä kasvattajaseurana. Kastari on saanut usein myös kokea muusuomalaisten olevan silmät
pyöreinä kuultuaan Erän
mittasuhteista.
– Meillä jaostot ovat hyvin itsenäisiä. Jokaisella
on omat kotisivunsa, jotka
ovat jopa paljolti eri näköisiä. Ei myöskään onnistu,
että kaikilla eräläisillä olisi
samanlaiset verkkarit, korostaa Kastari eräläisten toimintavapautta.
Siviilityönsä myynnin- ja
liikkeenjohtamisen saralla
tehnyt Kastari on ollut pian lähes 30 vuotta rokotettu
Erä-neulalla. Kokemusta ja
osaamista on karttunut vapaaehtoistyöstä, kasvattamisesta ja liikunnasta yllin
kyllin. Pitkään taipaleeseen
mahtuu paljon, myös urheilussa huipulle nousseita kasvatteja.
– Jokerien Teuvo Teräväinen oli meillä junnuna salibandyssa, liigakiekkoilija Joonas Vihko yleisurhei-

LÄHITIETO

Antti Kastari
terävöitynä
• Tapanilan Erän puheenjohtaja
vuodesta 2005
• Syntynyt 1947 Kurussa, Marjatan
sairaalassa Tampereella
• Perhe: vaimo ja kaksi lasta
Puheenjohtaja Antti Kastari Tapanilan
Erän toimiston edessä. Ikkunan juliste
• Asunut Pukinmäessä vuodesta
viestittää tänä vuonna 80 vuotta
1976
täyttävästä seurasta.
• Työura alkoi Oy Philips Ab:ssa 1973
ja kesti 27 vuotta
• Työura päättyi v. 2009 Suomen Oy Böwe Systec Ab:n aluejohtajana
• B-tason valmentaja lempilajissaan yleisurheilussa
• Helsingin Seudun Yleisurheilu ry:n hallituksessa vuodesta 1995, puheenjohtajana
vuodesta 2005
• Piirin puheenjohtajana SUL:on liittovaltuustossa, menossa neljäs kausi
• Oli mukana ja julkisuudessa kun Antti Pihlakoskelle valitiin seuraajaa
• Meneillään oleva Tapanilan Erän puheenjohtajuus on seuraavaksi katkolla syksyllä
2014

li ja jääkiekkoilijat Tuukka
Mäkelä sekä Lennart Petrell juoksivat Erän nimissä
maastojuoksukisoja, poimii
Kastari muististaan.
Tapanilan Erä juhlii tänä

vuonna 80-vuotista taivaltaan. Millaisena kokenut
puheenjohtaja näkee Erän
tulevaisuuden?
– Ei Erän pidä jatkossakaan rönsyillä joka puolelle. On vain annettava liikuntamahdollisuuksia kaiken ikäisille Jokelan hengessä vauvasta vaaariin. Myös

kilpaurheilulle pitää luoda
mahdollisuudet.
Hieman hymyssä suin
Antti Kastari näkisi ja toivoisi itselleen löytyvän Erän
puheenjohtajana hyvän jatkajan. Hänellä on nyt meneillään kolmivuotiskausi,
jonka päätöspiste on syksy
2014.
– Kyllä tämä urheilukeskuksen mäki on todellinen liikuntamylly. Vaikkapa torstai-iltaisin, kun tänne
tulee, on joka ainut paikka
täynnä, valtaosa eräläisiä,
hehkuttaa Antti.

Tapanilan Urheilukeskus
on 1950-luvulla saanut talkoohenkisen alkunsa eräläisten selkänahoista ja vekseleistä. Tänä päivänäkin
urheilukeskus on monelle
yhtä kuin Erä. Minne menee
puheenjohtaja Antti Kastari
kun hän suuntaan kulkunsa ”Mosan liikuntamyllyn”
mäelle?
– Kyllä mää tuun Erälle, putoaa vastaus urheilukeskuksen Mosa cafeessa.
Tamperelaisella raipemaisella venytyksellä.
Heimo Laaksonen
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Kulttuuri
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Kevään
kuorokonsertteja

Malmitalossa
sekä sen takana
Ala-Malmin
puistossa
on ohjelmaa
Ihmeelliseen
Malmiin
liittyen tulevana
lauantaina.

Koilliskuoro, Malmin kantaattikuoro sekä
Missio-kuoro esiintyvät perinteisessä kevään
yhteiskonsertissaan Malmin kirkossa. Lisäksi
Koilliskuoro pitää oman viihdelaulujen
konsertin Malmitalossa.
Malmin kirkon konsertissa
Koilliskuoro, joka on Helsingin työväenopiston sekakuoro, ja Malmin kantaattikuoro laulavat yhdessä suomen kielellä Franz
Schubertin (1797–1828)
Saksalaisen messun osat
Evankeliumi ja Usko, Uhri, Esirukous ja Isä meidän
sekä Ehtoollinen. Tämän
jälkeen kuullaan joukko
Ranskan ekumeenisessa
Taizé-yhteisössä syntyneitä,
ranskalaisen Jacques
Berthier’n (1923–1994) säveltämiä Taizé-lauluja suomeksi ja latinaksi.
Vielä kuullaan skotlantilaisen John L. Bell’n (1949–)
säveltämä Iona-messu englanniksi laulettuna. Näitä
seuraa sikermä uusia Heikki Poutasen kuorolle sovittamia negro spirituaaleja,
joissa Missio-kuoro laulaa
myös mukana. Solistiosuudet laulaa kantaattikuorolainen Laura Kokkola. Kuoroja johtaa Heikki Poutanen.
Malmitalon viihdekonsertissa kuullaan Koilliskuoron esittämänä, kuoron kuluneena talvena laulamia
ikivihreitä viihdesävelmiä.
Näistä mainittakoon kansansävelmät Aa tuuti pien-

Koilliskuoro

tä, Miss’ soutaen tuulessa, Lemminkäisen äiti sekä
Suomen kesän kauneutta
ihailevat kansallisromanttisetlaulut Kesäpäivä Kangasalalla ja Lähde sekä vielä
vanhat viihdesävelmät Toivo Kärjen Siks oon mä suruinen, Thomas Rossner’n
Gabrielle, Jerry Lordan’n
Tyttö tuollainen ja Rauno Lehtisen Toiset meistä.
Näitä seuraa joukko Heikki Poutasen sovittamia negro spirituaaleja.
Lisäksi kuoro laulaa yhdessä yleisön kanssa muutamia tuttuja, keväisiä/kesäisiä yhteislauluja.
Kuorot esiintyivät Malmin kirkossa pidettävän
konsertin ohjelmalla vielä
sunnuntaina 5.5. Karjalohjan kirkossa. Konsertteihin
on vapaa pääsy.
Raimo Laitinen,
koilliskuorolainen

Koilliskuoron, Malmin
kantaattikuoron ja Missiokuoroperinteinen kevään
yhteiskonsertti Malmin kirkossa
sunnuntaina 7.4. klo 18.
Koilliskuoron viihdelaulujen konsertti Malmitalon
juhlasalissa perjantaina
19.4. klo 19.30.

Malmista ihmeellinen
lauantaina!
Malmi
Malmi on mukana
IHME-teoksessa
lauantaina 6.4.
seitsemän muun
kaupunginosan kanssa.
Malmi-tapahtumia
on tuolloin kolmessa
paikassa: Arabiassa,
Malmitalossa ja AlaMalmin puistossa.
Mitä Demos ajattelee Malmista? Se
selviää Arcada-oppilaitoksessa, JanMagnus Janssonin aukio 1, Arabianranta, järjestettävässä keskustelutilaisuudessa, jossa mietitään Mitä on
tämän päivän hyvä malmilaisuus?
Entä kuinka vahvistaa asukkaiden omaehtoista toimintaa eri alueilla? Mitä kuuluu ajatukselle Malmista puutarhakaupunkina nyt?
Keskustelijoina Malmi-Seurasta ympäristöneuvos Sauli Rouhinen ja yhteistyökumppani Artovasta (Arabia–Toukola–Vanhakaupunki) han-

kepäällikkö Janne Kareinen. Oman
näkökulmansa keskusteluun tuo tutkija Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki.
Tilaisuuden juontaa Minna Joenniemi.
Keskustelu alkaa klo 14, ennen sitä tarjolla kakkukahvit ja Malmi-leivonnainen. Keskustelun jälkeen pääsee Malmille opastetun, maksuttoman bussikuljetuksen mukana.
Liput viuhuu. Tapahtuma on osa tämänvuotista IHME-taideteosta, Miroslaw Balkan Signaalit-teosta.
Teoksen ajatuksena on lähettää kahdeksasta kaupunginosasta viesti lippuviittomin viestiketjuna. Malmin
viesti on Malmin syli: Rata ja puistot. Viestillä halutaan muistuttaa
Malmin monipuolisuudesta ja virkistysmahdollisuuksista.

Malmi-Seuran ja Artovan järjestämää iltaohjelmaa on koko perheelle Malmitalon takana olevassa AlaMalmin puistossa. Esiintyjät ovat
paljolti Malmin tai Arabian alueilta.
Veera Railio & PuistoPellet, Ihmisäänet-kuoro ja Pohjois-Helsin-

gin Musiikkiopiston kokoonpano
lupaavat monipuolista musiikkia.
Hermanni Turkki soittaa kevätillan
iloksi.
Käsilläkin voi osallistua. Ale Riviello ohjaa puutarha-aiheista stencil-työpajaa ja Taito-käsityökoulu
Helskyn opastuksella voi askarrella
Malmi-kukan alumiinista. Ala-Malmin puisto on täynnä elämää!
Uusitussa Kino Helioksessa näytetään maksutta kolme aiheeseen liittyvää elokuvaa klo 17 alkaen. Ensimmäisenä on Kadonneet korttelit:
Malmi ja Pukinmäki (29 min). Kaupunginmuseon filmi kertoo hurjasta
muutoksesta, jonka Malmi ja Pukinmäki kokivat 1970–80 -luvuilla.
Artovan tuliaisina ovat Hypermarket Nation (26 min) ja Ikuisesti Sinun (77 min), jotka ovat AFF
2012 voittajia eli Arabia Film Festivalsin palkittuja töitä. Ensimmäistä
kertaa nähtävissä Malmilla!
Tapahtumassa ovat mukana myös
Malmitalon ravintola Lämpiö, Malmin kirjasto ja Malmitalo.
Maria Laurila
Malmi-Seura

PI RJO PI H LAJAMAA

Shakki on nyt in Jakomäessä
Jakomäki

Jakomäen kirjastossa on

monta shakkipeliä vapaassa
käytössä. Kirjaston työntekijät ovat huomanneet, että
etenkin lapset ja nuoret ovat
innostuneet ikiaikaisesta
lautapelistä. Siitä lähti idea
pyytää Itä-Helsingin shakki-

Shakkia opetteleva
Mohamed-poika kävi
siirtämässä lähetin
ruudusta G4 ruutun F5.

kerhon konkareita pitämään lapsille shakkikerhoa.
– Lapset ja nuoret käyvät
pelaamassa meillä paljon,
mutta he eivät välttämättä
osaa kaikkia siirtoja, perustelee shakkikerhon läsnäoloa kirjaston oma nuorisoohjaaja Ulla Virtanen.
Kerhon opetusmestarit
Mauno Kangas ja Jouko
Miikkulainen ovat iloisia
pestistään, saattaahan siinä
samalla saada ikääntyvien
jäsenten kerhoon nuorta

verta.
– Ja eikö nyt ole pulaa lasten iltapäiväkerhoista, sanovat vapaaehtoisesti kerhoa
pitävät miehet.
Kerhoon voi tulla kuka tahansa ja vaikka kesken pelin. Viime viikon tiistaina
pelioppia saamaan saapui
kaksi poikaa ja yksi tyttö.
– Edellisellä kerralla heitä
oli viisitoista. Nyt on ihmeen vähän, katsoo nuoriso-ohjaaja.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Ella Laurikkalan kirjat julki väärässä järjestyksessä

Narsistimies sai puukosta
TE IJA LOPON E N

Tapaninkylässä
asuva Ella
Laurikkala on
juuri julkaissut
toisen romaaninsa
Rajalat. Sen
piti itse asiassa
olla esikoisteos,
mutta jatkoosa Rullakatu
ehtikin ensin
markkinoille.
– Huhtikuun alussa ilmes-

tynyt Rajalat on ensimmäinen kirjani. Kirjoitin sen uudelleen peräti 11 kertaa, ennen kuin saatoin päästää
tekstin käsistäni. Kirja kertoo Marjasta, mukavasta
tytöstä, joka rakastui narsistiksi osoittautuvaan Keijoon. Miehen äiti varoitti
tyttöä sanoen tämän olevan
liian hyvä pojalleen. Tämä
tulikin pitämään paikkansa
ja merkitsemään Marjalle
kovaa kohtaloa.
Ella Laurikkalan toinen
romaani Rajalat ilmestyi
nyt siis vain puoli vuotta esikoisromaaniksi muodostuneen Rullakadun jälkeen.
Rajalat kertoo millaista perheen elämä oli ennen kohtalokasta tapahtumaa. Toiseen teokseen mahtuu 10
vuoden ajanjakso, toiseen
vuoden tapahtumat. Kolmaskin osa hautuu jo Ellan
päässä, toteutuuko se, riippuu kirjojen saamasta suosiosta.

Laurikkala astui romaani-

ensa myötä aivan uudenlaiseen maailmaan. Työelämässään hänen piti pitäytyä
tiukasti tosiasioissa.
– Suoritin Tampereen yliopistossa toimittajatutkinnon 70-luvun alussa, mutta siirryin pian toimittajan töistä yritystiedottajaksi pankkiviestintään yli 30
vuoden ajaksi. Nyt on ollut
todella vapauttavaa kirjoittaa mitä haluaa, keksiä juonenkäänteitä ja tarinoita,
joissa ei tarvitse olla totta ripaustakaan. Kirjojen tapahtumat sijoittuvat pääasiassa Lahteen, joka on minulle tuttu kaupunki. Muutama kohtaus on myös täältä
päin, Pihlajamäestä, kertoo
Laurikkala.
Ainekset romaaneihinsa
Ella kertoo saavansa elävästä elämästä. Yksi henkilöhahmojen piirre tulee yhdestä tutusta, toinen toisesta.

HENKILÖTIETO
• Ella Laurikkala s.
1949
• Muutti perheineen
Tapaninvainioon
1980-luvun alussa.
• Asunut
Tapaninkylässä 23
vuotta.
• Pankkialalla töissä
30 vuotta.
• Kirjoittanut kaksi
romaania Tornikustantamon
kautta.

– Romaanihenkilöt muodostuvat elämänkokemuksesta. Hulivili-Keijoja riittää
tässä maailmassa, samoin
ylihuolehtivia äitejä.
Loppuratkaisua Rajalat
-kirjaan Ella kertoo miettineensä pitkään. Hän ei halunnut tehdä siitä liian su-

Ella Laurikkala kertoo jo aikuisten lastensa hämmästelleen sitä, että äidistä löytyy
aivan uudenlainen erilainen puoli kirjailijana.

rullista, vaikka tekikin mieli
tappaa ärsyttävä mies.
– Tarinaa oli parempi jatkaakin, kun mies jäi henkiin. Ja koska he ovat Rullakadunkin jälkeen vasta nelikymppisiä, voisi trilogian
viimeisessä osassa jännittää
vaikka sitä, kasvaako pojasta isänsä kaltainen mies, Ella tuumii.
Kirjojen kirjoittaminen ei
ole niin helppoa kuin saattaisi luulla, ei sellaisellekaan, joka on työkseen
tuottanut tekstiä.
– Kirjoitin tosiaan Rajalat-kirjan 11 kertaa. Tein aina muutoksia sen mukaan,
mitä eri asiantuntijat neuvoivat. Kävin erilaisilla kirjoittajakursseilla ja niiltä sai

hyviä eväitä matkaan. Tosin aika ristiriitaisiakin, Ella
Laurikkala kertoo.
Kirjojen tarina sen sijaan
eteni kuin itsestään, Ella ei
itsekään aina tiennyt, mitä
tuleman pitää.
– Nämä hahmot ovat nyt
eläneet nelisen vuotta päässäni ja alan tuntea heidät aika hyvin. Yllätyksiä voi silti vieläkin tulla siihen mahdolliseen kolmanteen osaan,
hän arvelee.
Elämänmakuiset kirjansa Ella tekee aivan tavallisille ihmisille. Niissä on arjen elämää, töitä, seksiä ja
murrosikäisten lasten kanssa selviytymistä.
Alunperin Ellan ei ollut
tarkoitus välittää teoksillaan mitään erityistä sano-

maa, mutta tarinoiden myötä opetukseksi on kuitenkin
noussut, että naisten ei pidä
sietää mitä vain.
– Ratkaisu ei tietenkään
ole vahingoittaa toista osapuolta fyysisesti, vaan tajuta, koska on tullut aika erota. Näitä järkyttäviä perhedraamojahan on tässä muutaman vuoden sisällä ollut
useita, mutta silti naiset eivät tahdo uskoa sitä, että
oma henki voi joskus todellakin olla vaarassa.

”Nyt on
ollut todella
vapauttavaa
kirjoittaa mitä
haluaa, keksiä
juonenkäänteitä ja
tarinoita, joissa ei
tarvitse olla totta
ripaustakaan.”
E LLA
LAU R I KKALA

Teija Loponen

Ella Laurikkala vierailee Tapanilan kirjastossa
ke 10.4. klo 18 kertomassa kirjoittamisesta ja kirjoistaan. Laurikkalaa haastattelee Suvi Ahola.
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Lähimenot
MALMI

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

Veikko Lavi -iltapäivä
Tarinoita ja musiikkia Lavin hengessä kuullaan Malmin
kirjastossa ensi maanantaina, jolloin sinne saapuu Veikko
Lavin elämäkerran kirjoittaja, ”lavilogi” Matti Halmeaho.
Veikko Lavin (1912–1996) 100- vuotisjuhlavuoden
kunniaksi julkaistu kirja Kun suksi ei luista kertoo hänen
nuoruusvuosistaan ennen taiteilijauraa. Matti Halmeaho tunsi Veikko Lavin läheisesti. Hän löysi Lavin musiikin
1960-luvulla, kävi keikoilla, soitti Lavi-kasetit puhki ja ryhtyi
tutkimaan Lavin elämää yli 20 vuotta sitten. Halmeaho on
jäänyt eläkkeelle Stakesin tutkijan työstä vuonna 2010.
Matti Halmeaho tarinoi ja musisoi Veikko Lavin hengessä, huumorilla ja tunteella. Tilaisuudessa on ilmainen
kahvitarjoilu. Vapaa pääsy. TL
Veikko Lavi iltapäivä
ma 8.4. klo 13–14. Malmin kirjastossa, Malmitalo.

Kinnoo Helios:

Räyhä-

la 6.4. klo 14 & ke 10.4. klo 18
1h 47min, K7, 6 €

Ralf 3D

(dub)

Teatteri Vantaa

Meidän
herramme

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

Alternative

all
ua
isu
iovvis
dio
Aud
A
Event
Event
11.¬14.4.,
¬14 4 vapaa pääsy
AAVE-festivaali ylpeänä
esittää: elokuvia, liveesityksiä, työpajoja...

Hobitti Kino Helios

Odottamaton
matka 3D

la 13.4. klo 14, & ke 17.4. klo 18
2h 50min, K12, 7 €
Ala-Malmin tori 1
malmitalo.ﬁ
Liput (09) 310 12000
ja Lippupalvelu

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.
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.
ESKOn markkinat
Malmin toimintakeskuksessa, Kirkonkyläntie 2,
Kevätmarkkinat la 13.4.
klo 10–14. Kirpputori
sekä arpojen myyntiä. Järj.
Tukiyhdistys ESKO ry.
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 4.4.
klo 18–21 cha-cha, su 7.4.
17–20 fusku ja ti 9.4. klo
18–21 rumba-bolero, op.
Susa Matson. www.tanssikoulupirjokarna.webs.com
Hoitohuone Oivakumpu
Kotinummentie 4, Työhuone
2J ti 28.5. asti klo 18.30–20
opastettuja rentouttavia
keskittymisharjoituksia tuolilla
istuen. Vapaaehtoinen oviraha.
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. Ti Malmin kirjaston lukuhetket klo 14.45. ja to
11.4. työväennopiston keväinen konsertti. Takaniitynkuja 3.
Turinatuokio
Malmin Rintamaveteraanien
ja naisjaoston turinat ma 8.4.
kello 14. Syystien vanhustenkeskus, 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.
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.
Teatteri Vantaa
Meidän herramme
muurahaisia. Tarinoita
pikkukaupungin ihmisistä ke
3.4. klo 19, 10 e ja to 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.
PHMO:
Soitinesittelykonsertti
Malmitalolla ma 8.4. klo 18.30.
Vapaa pääsy. Järj. PohjoisHelsingin musiikkiopisto.
AAVE – Alternative
Audiovisual Event
AAVE-festivaali ylpeänä esittää
monipuolisen kattauksen
audiovisuaalisen ilmaisun
lajeja: elokuvaherkkuja, liveesityksiä, työpajoja ja keskustelutilaisuuksia Malmitalossa
11.–14.4. Ohjelma www.
aavefestival.org. Vapaa pääsy
Veikko Lavi -iltapäivä
Malmin kirjastossa tarinoita
ja musiikkia Lavin hengessä
ma 8.4. klo 13–14.
Elämänmuutosten edessä
Työväenopiston Haluatko muutosta? -luennolla esitellään ma
8.4. klo 18–19.30 hyödyllisiä
ajattelumalleja elämänmuutoksen aloittamiseksi ja tavoitteisiin pääsemiseksi. Luennoitsija
KM, NLP Master Practioner
Asta Heikkilä. Malmitalo,
juhlasali. Vapaa pääsy.
Näkökulmia murteisiin
ja niiden tutkimiseen
Työväenopiston Puhetta
Suomessa -luentosarjassa
Helsingin yliopiston tutkijat
valottavat puhutun suomen
kielen eri muotoja: murteita ja keskustelun kieltä.
Luennoilla tuodaan esille
nykytutkimuksen näkökulmia ja
näkemyksiä. Malmitalo isoluokka ti 9.4. klo 18–19.30.
Luennoitsija FT Johanna
Vaattovaara. Vapaa pääsy.

PIHLAJAMÄKI

Wintagepäivä
Pihlajamäen lähiöasemalla
6.4. kello 10–15. VHS
js SVHS- kasetit, vinyylit,
kaitafilmit, valokuvat, lehdet
– mitä vain. Hinnat 5–10 e
riippuen materiaalin määrästä,
hinnasto paikan päällä. Tied.
09 310 41010. Odotellessasi
aineistosi valmistumista voit
nauttia pihakeittiöm antimista
– WOK- ja vohvelipannu
kuumana. Annokset 5–3 e.
Pihlajamäki-Pihlajiston
Eläkeläiset
Kerho kokoontuu Pihlajamäen
nuorisotalolla, Moreenitie
2, ma 8.4. klo 10.30.
Pihlis radiossa
Ma 8.4. 19.30 Pihlajamäki
kaupunginosaradiossa,
aluetyö ihmisen asialla –
Lähiradio 100,3 Mhz.

PUISTOLA

Satuilua tarjolla
Puistolan kirjastossa satutunti
aina ma klo 9.30. Kaikki alle
kouluikäiset tenavat ovat
tervetulleita satujen pariin.
Puistotäti Pipa
hoitaa 0–6-v. lapsia ulkona
leikkipuisto Nurkan aidatulla

Näyttelyssä on
viitisentoista
Lindellin
maalausta, joissa
on suomalaisen
metsän eläimiä,
tavallisia
nisäkkäitä ja
lintuja. Tuikku
Tenhovuoren
töissä on esillä
metsä ja sen värit,
jotka hän haluaa
jakaa muillekin
metsän ystäville.

Metsää ja metsän eläimiä
Marja-Liisa Lindellin ja Tuikku
Tenhovuoren akvarelleja 18.4. saakka
Gardenian Käytävägalleriassa.

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

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.
Äänisen ympäri
Tero Tuomisto kertoo
Nojatuolimatkalla Äänisen
ympäri sanoin ja kuvin viime
syksyisestä matkasta ma
15.4. klo 18 Pukinmäen
kirjastossa, Kenttäkuja 12.
Vapaa pääsy. Järj. Pukinmäkiseura ja Pukinmäen kirjasto.

SILTAMÄKI

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

SUUTARILA

Ylipormestari kylässä
Ylipormestari Jussi Pajunen
ja kaupungin virkamiesjohtoa
vierailee Suutarilan palvelukeskuksessa, Seulastentie
11, ti 9.4. kello 18.30.
Keskustelussa esille nousevat
täydennysrakentamisen
paineet, ikääntyminen, puistot
ja viheralueet sekä asukastilan
tarve. Kaupunki järjestää illan
yhdessä Siltamäki-SuutarilaSeuran kanssa. Tilaisuudessa
kuullaan musiikkiesitys ja
paikan päällä myydään kahvia
ja leivonnaisia. Vapaa pääsy.
Yösoittoja
Siltamäen nuorisoseuran ja
Suutarilan kirjaston lukupiiri
kokoontuu kirjaston monitoimitilassa to 18.4. klo 18–19,
jolloin aiheena on Kazuo
Ishiguron kirja Yösoittoja.
Kirjoja on varattuna, kysy lainaustiskiltä. Lukupiiriä vetävät
Tuulikki Kuurne (kirjasto) ja
Arja Ahonen (Nuorisoseura.)

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
7.4. saakka. Galleria viileä
punainen. Päivöläntie 20.
Ti–pe 13–18, la–su 11–15.
Kirjailijavieras
Tapanilan kirjaston kirjailijavieraaksi ke 10.4. klo 18 saapuu
Ella Laurikkala. Häntä haastattelee Suvi Ahola. Tilaisuuteen
on vapaa pääsy.

TAPULIKAUPUNKI

Lasten elokuvailta
Tapulikaupungin kirjastossa
esitetään 10.4. 8 jaksoa
klassikkopiirrettyä Professori
Balthazar. Leffaputki alkaa klo
17 ja jatkuu 18.30 asti. Sopii
kaikenikäisille. Popcorntarjoilu.

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.
Teetä ja sympatiaa
Gardenian vitriinissä kerrotaan
18.4. saakka teestä. Tee
saapui Eurooppaan 1600-luvulla sen syntysijoilta Kiinasta.
Tee valmistetaan teepensaan
lehdistä, mutta teeksi kutsutaan myös muitakin juomia,
ovatko ne tuttuja?. Avoinna
ma–to klo 10–18, pe
klo 10–14 ja la–su klo
10–17. Vapaa pääsy.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Puutavara A. ÄIKÄS Oy

KOKOUKSIA

Akkutie 19, Tattarisuo p. 09-389 1596, 09-389 1582
Avoinna ark. 8-17 la. suljettu
-

Sahatavarat. - Höylätavarat. - Paneelit.
Maalatut listat. - Koristelistat. - Mdf-listat.
Kyllästetyt terassilaudat, ruskeat ja vihreät.
Havu- koivu- ﬁlmipinta vanerilevyt.
Melamiinilevyjen määrämittasahaus
Puutavaran katkaisu ja kotiinkuljetus

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti









Kehärengas Oy
www.keharengas.ﬁ

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

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.
Kirkonkyläntie
ä i 6,
6 MALMI

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,
Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Helenan

Salonki

KANTA-ASIAKASEDUT!
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!

OPTIKOT

RADIAL OY
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

Sirkku Laine

Ark. 10-18,
la 9-14

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

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

PALVELUJA TARJOTAAN

Kattoremontit
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

050 594 2992

www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

kjkmestarit.ﬁ

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kotitalousvähennysmahd.

0400 401 882

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

Lähitieto
tuo
lähiyritysten
luo.

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

Puh. (09) 875 1868

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

Ilmainen tarjous/
korjausarvio

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

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

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

Vesikourut
Tikkaat
Lumiesteet
Kattojen pesut
ja maalaukset

RENKAAT JA RENGASTYÖT
KAUSISÄILYTYS

OGELISSA

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Parturi-Kampaamo

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

Kampaamo-Parturi

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

Uusi kevätilme
hiuksillesi!!
j -väreillä
IGORA Rojal

�

Pirjo Löser

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

Alkaen

75€
YKSITYISTUNTEJA

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

Tuorein
Koillis-Helsingin Lähitieto
-lehti löytyy
lehtitelineestä
Malmintorin
kauppakeskuksen 2.
kerroksesta Plaza Mocca
-kahvilan vierestä.

HAMMASLÄÄKÄRIT

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Juha Ruotoistenmäki
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

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

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.

www.datamediatilit.fi
Puh.
09-3508 320

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

HYVINVOINTI

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

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

• kasvohoidot mm.
• ultra-mikrovirta
• hiontahoidot
• kasvolymfa
• meikkaus

• käsi- sekä jalkahoidot
• sokerointi- ja vahakäsittelyt
• ripsi- ja kulmavärjäykset
• ripsipermanentti
• Aroma/intial.hieronnat

MALMIN NOVA 3. KRS,

P. 050-542 8714

Jalkahoitola

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

UUSISSA
TILOISSA!

Ter vetuloa

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki
Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028
Malminraitti 12
00700 Helsinki

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

PUUSTELLI
HOITAA KOKO

REMONTTISI

LATTIASTA KATTOON

ALL INCLUSIVE.
888PUUSTELLI.FI

KOKO KODIN KALUSTERATKAISUT:
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TIESITKÖ, ETTÄ
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KAIKEN SISÄÄNKANNOSTA
LOPPUSILAUKSEEN ASTI:
vanhan keittiön purku ja kierrätys, uuden asennus,
putki- ja sähkötyöt, sisustus- ja saneeraustyöt,
remonttisiivous ja tottakai käyttökoulutus
sekä kunnon takuu.
Saat kalusteiden lisäksi myös kodinkoneet, altaat, hanat...
kaiken tarvittavan töineen ja tarvikkeineen saman katon alta.
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Näin säästät aikaa ja vaivaa ja
voit olla varma kaiken yhteensopivuudesta.
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Vantaa Tammisto: Valimotie 18, Tammiston Portti, 01510 Vantaa, 010 277 7342
Puhelut: 8,35 snt/p+6,00 snt/min, gsm 8,35 snt/p+17,18 snt/min.

