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Kirkonkyläntie 3,
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Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

tArjA
HAArAnen

IMMOLANTIE 54
4 paritalohuoneistoa
4 h + k + s, 95,5 m²
Suositulla alueella energiatehokkaita koteja, joissa maalämpö ja
koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Arvioitu valmistumisaika syksyllä 2013.
Myyntihinnat alkaen 244 125 € ja
lainaosuudet alkaen 214 875 €
ITÄ-PAKILA

Kevätmyynti käynnissä parhaillaan.
Kysy meiltä kevään kampanjahinta välityspalkkiolle!

RT

Valoisa, avara rivitalokoti pienessä yhtiössä. 1-tasossa 4 h, k,
takkah, saunaos 115 m² + autotallipaikka ja kylmä varasto 16 m².
Hp. 375.000 €. Lukkarimäentie 8

Kaunis omakotitalo vehreällä
puutarhatontilla 648 m².
1.krs: oh, keittiö, huone, wc, khh,
2.krs: 3 mh, wc, vh. Huoneistoala
120 m² ja kerrosala 140 m².
Lisäksi erillinen varasto n. 20 m².
Hp. 410.000 €. Kennotie 3
LÄNSI-PAKILA
OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotontti 511m², rak.oik. 128m² + 25m².
Hp. 155.000 €. Elontie 4
MALMI
PIENTALOTONTTI
728 m², rakennusoikeus 138 m²,
1-2 asuntoa. Hp. 160.000 €
Paavolantie 14
SUUTARILA PIENTALOTONTTI
Puistoon rajoittuva kadunvarsitontti
720m², rak.oikeutta 180m².
Hp. 179.000 €. Vaskipellonkuja 14

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

Kiinteistömaailma Malmi

Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

Annis
MAttilA

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

MArjA-liisA
Vänskä

Timo K .Nieminen
040 088 5662

Heidi Autiosuo
040 545 8799

Myyntineuvottelija
044 555 1604

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

Kai Lehtola
044 514 0164

Veikko
Huuskonen
050 597 5110

Markku Vuorinen
046 812 5696

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila
0400 600 359

Kristiina Diomin
046 812 5691

Krista Suvinen
040 487 5040

Sini Orpana
0400 491 830

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

Fiksua toimintaa
Muistan hyvin, kun nykyään jo aikuiset tyt-

täreni olivat ala-asteella saaneet kierrätyskoulutusta. Koululla oli pohdittu, miten minkäkin roskan voisi kierrättää parhaiten. Sen jälkeen alkoi kotona kova komento. Lehdet olin
jo aiemminkin vienyt erilliseen lehtiastiaan,
mutta enää ei maitotölkkejäkään saanut laittaa roskapussiin, punajuuripurkeista puhumattakaan. Sitäkin tytöt miettivät, mihin
kuuluikaan laittaa ruoanlaitossa käytetty alumiinifolio, sopiiko se sekajätteeseen, vai kuuluisiko peräti pienmetalliin? Voisiko ruokaainepakkauksia hyödyntää jotenkin? Myös
vanhoille tavaroille koitettiin keksiä uusiokäyttöä ja tytöt ystävineen pitivät kirpputoreja, joilla myivät itselleen tarpeettomiksi jääneitä tavaroita.

Kierrättäminen on vuosien varrella tullut
huomattavasti helpommaksi heillekin, joilla ei ole omaa autoa käytössä turhien tavaroiden tai erilaisten jätteiden kuskaamiseen
Sortti-asemille. Parhaillaan on käynnissä jokakeväinen kierrätysautojen kierros, jolla ongelmajätteistä ja metalliromuista pääsee näppärästi eroon suhteellisen lähellä kotiaan.
Niin tiuhaa pysäkkiverkostoa ei enää näillä
autoilla ole kuin kymmenkunta vuotta sitten,
mutta jokaisessa kaupunginosassa ne kuitenkin pyörähtävät. Kyytiin kelpaavat esimer-

kiksi loisteputket, vanhat maalit ja liuottimet,
elektroniikka ja moni muu sellainen jäte, jota ei tavalliseen pihan roska-astiaan parane laittaa. Tätä hienoa järjestelmää pilaa hieman niiden ihmisten laiskuus, jotka jättävät
romunsa kierrätysautojen pysähdyspisteeseen
silloin, kun autot eivät vielä ole paikalla. Ikävintä on se, että samaan läjään kipataan sellaistakin tavaraa, jota nämä autot eivät kuormaansa ota.
Kevään myötä viralliset puistokummit ja
muutkin asuinalueistaan välittävät ihmiset
ryhtyvät keräämään lumen alta paljastuvia
roskia. Roska päivässä -idea on upea. On hienoa, että jotkut jaksavat välittää ympäristön
siisteydestä muidenkin puolesta. Vielä upeampaa tietysti olisi, jos kaikki osaisivat käyttäytyä niin, ettei roskia lähiympäristöön ilmestyisi. Käsittämättömintä on se, että roskia
heitetään metrin, parin päähän roska-astioista. Tuota välinpitämättömyyttä on
vaikea käsittää. Juuri nyt on ihana nauttia krookusten ja muiden varhaisten kukkien väriloistosta, sieltä se kevät ja kesä tulee!
Teija Loponen
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Laadukkaat
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sinustaSINUT.
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Laadukkaat
silmälasit
Silmälasien ostajalle AURINKOLASIT kaupanpäälle!

LITE BÄTTRE.

LITE BÄTTRE.
www.synsam.fi

Ylä-malmintori PRISMA:n talo 2 kerros
P. (09) 345 4292
Koillis-Helsingin Lähitieto Numero 14/2013. Keskiviikko 24.4.2013

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse eikä yksin!
Päiväkummun Kotihoidosta saat luotettavaa
apua arkeen, yksilöllistä hoitoa ja kuntoutusta
niin lyhyt- kuin pitkäaikaiseenkin tarpeeseen.
Kysy palveluistamme lisää puh. 050 344 2254 tai
käy kotisivuillamme: paivakummunkotihoito.fi

Hyödynnä
kotitalousvähennys!
Yhteistyössä:
Lääkärikeskus Aava
Kotisairaanhoito • Lääkäripalvelut • Kotihoiva
Kotihoidon tukipalvelut • Omaishoitajan lomitus
Lapsiperheiden kotipalvelu

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. Painos: 37 200 kpl. 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.
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Kun ilmat
kunnolla
lämpenevät,
alkaa
putkessa
lattiapinnan
takuukorjaus.

Malmi

Liukkaudentorjunta

ei mennyt putkeen
Malmin putken eli katetun
ylikulkusillan laatoitus
Citymarketin päässä on näyttänyt
kuukausikaupalla siltä kuin
kurakenkien kantama rapa olisi
jämähtänyt lattiaan niin, että siivooja
on karannut paikalta.

Tosiasiallisena syynä Malmin putken luotaantyöntävän näköisen lattian harmauteen on epäonnistunut
kokeilu. Rakennusvirasto tilasi urakoitsijan pinnoitustöihin, sillä aikomuksena oli
vähentää talvisin putkessa
niin helposti sattuvia liukas-

tumisonnettomuuksia.
– Lattialle tehtiin viime
syksynä karhennuspintaus,
jossa laatan päälle laitettiin
epoxipintaus ja hiekkasirote, kertoo projektipäällikkö Ismo Rantanen Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osas-

tolta.
Pinnoite ei kuitenkaan
pysynyt, vaan alkoi irtoilla
laikkuina. Laikut kasvavat
koko ajan.
– Tarkoitus on, että lattia
menee kesällä takuukorjaukseen, sanoo Rantanen.
Pirjo Pihlajamaa

Saara Aalto saadaan Malmille laulamaan. Sivu 12
Apulaiskaupunginjohtaja
saapuu asukasiltaan
Puistola

Nurkan ala-asteen koululla on huomenna asukastilaisuus,
jonka päävieraaksi on kutsuttu Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Hän vastaa kaupungin
sivistys- ja henkilöstötoimesta eli myös kouluista.
Ennen kello 17.30 alkavaa Nurkan asukastilaisuutta Viljanen pääsee kiertoajelulle ja tutustumaan muutamiin johtamiinsa palvelukohteisiin Koillis-Helsingissä. Isäntänä toimii
Puistolan Demarit, joka vastaa myös asukasillan järjestelyistä.
Paikallisyhdistys vie Viljasen vierailemaan sekä Tapulikaupungin että Jakomäen nuorisotalolle ja kirjastoon, Puistolan
kirjastoon ja Olkkariin.
Pirjo Pihlajamaa

Asukastilaisuus 25.4. klo 17.30

Nurkan ala-asteen koulu, Nurkkatie 2

www.facebook.com/
lahitieto

Rakennusoikeus
lisääntyy

Alkoholi ei kuulu
alaikäisten vappuun

Puistola

Porttirinne 4 tontille Puistolassa on tekeillä asemakaavan
muutos. Tontti sijaitsee pientaloalueella, jossa rakennusten
ulkonäkö, koko ja ikä on vaihtelevaa.
Asemakaavan muutoksessa tontin tonttitehokkuutta nostetaan lukuun e = 0,25, jolloin asemakaavassa sallitusta kerrosalasta saadaan enintään 70 % rakentaa yhteen tasoon. Tontin
rakennusoikeus nousee 59 k-m2.
Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1979, tontti
on erillisten, enintään kaksi- asuntoisten pientalojen korttelialuetta, jonka tehokkuusluku on 0,20 ja suurin sallittu kerrosluku kaksi.
Tontin pinta-ala on 1 184 m2 ja rakennusoikeus 237 kerrosalaneliömetriä.

Poliisi muistuttaa, että Suomessa alle 20-vuotias ei saa pitää hallussaan väkeviä alkoholijuomia
ja alle 18-vuotias ei saa pitää hallussaan alkoholijuomia lainkaan.
Poliisi valvoo nuorten juhlintaa vappuna ja ottaa
haltuun ja hävittää alkoholit, jotka ovat alaikäisen
hallussa. Nuorelle tulee rikesakko ja alle 18-vuotiaasta poliisi tekee ilmoituksen sekä kotiin että sosiaaliviranomaiselle.
Mikäli poliisi tapaa alle 15-vuotiaiden lasten hallusta alkoholia tai nämä ovat päihtyneitä, heidät
luovutetaan vanhempien tai sosiaaliviranomaisten
huostaan.
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Uutiset
Tapaninkylä

Runkoviemärin saneeraus
aiheuttaa häiriöitä
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut
HSY ryhtyy
saneeraamaan
jäteveden
runkoviemäriä
Tapaninkylässä.
Saneeraustyö aloitetaan
Santerlantien ja Immolantien risteyksestä ja päätetään Pukinmäen pumppaamolle. Työt alkavat toukokuussa ja valmistuvat
marraskuun loppuun mennessä.

= saneerattava
runkoviemäri

Laajeneeko
Helsinki vai ei?

Tapulikaupunki

PP
Pi rjo Pi h lajamaa

Maankäytön suunnittelua ohjaava yleiskaava
ja siihen vaikuttaminen olivat puheenaiheena
Tapulikaupunki-Seuran järjestämässä
asukasillassa, joka oli lähikirjastossa toissa
viikon torstaina.
Asiantuntijana oli entisen Asuntohallituksen puheenjohtajana toiminut oikeustieteen tohtori Olavi
Syrjänen. Hän kertoi kahdellekymmenelle kuulijalle muun muassa, mikä lain
mukaan on yleiskaava, miten sen valmistelu etenee
ja kuinka asukas voi siihen
vaikuttaa.
Alustuksen jälkeen virinnyt keskustelu koski niin
kotikatuja kuin laajemmin
koko Koillis-Helsinkiä.
– Ilmeni, että läsnäolijoista noin 80 prosenttia halusi
säilyttää Malmin lentokentän, kertoo seuran puheen-

vaan viemäriin.
Menetelmä edellyttää kuitenkin yhtäjaksoista työskentelyä, joka taas tulee
aiheuttamaan työnteosta koituvaa häiriötä myös
yöaikaan. Lisäksi työt aiheuttavat liikenteen poikkeusjärjestelyjä alueella ja rajoituksia pysäköintiin kadunvarsilla.
Kiinteistöjen vedenjakelu

ja viemäröinti toimivat työn
ajan normaalisti. Tämän
mahdollistamiseksi viemärivesien työnaikainen pumppaus toteutetaan rakentamalla maanpinnalle väliaikainen paineviemäriyhteys

saneerattavan viemäriosuuden tilalle.
Kiinteistöille, jotka liittyvät suoraan saneerattavaan runkoviemäriin, tullaan viemärivesien työnaikainen pumppaus toteuttamaan pihalla sijaitsevasta
talokaivosta. Urakoitsija ottaa yhteyttä kyseisiin kiinteistöhaltijoihin ja sopii
tarkemmin viemärivesien
pumppauksen järjestelyistä
työn aikana. Saneerauksesta tiedotetaan erikseen kiinteistökohtaisesti työn ollessa ajankohtainen.
Pääurakoitsijana saneeraustyössä toimii Aarsleff
Oy.
Teija Loponen

Hyvistä ideoista kannattaa kertoa

Tapulissa opittiin
yleiskaavan niksejä

Helsingillä on reilu vuosi aikaa kertoa, yhdistyykö
pääkaupunki yhden vai useamman vai ei yhdenkään
rajakunnan kanssa. Liitosaikeissa olevien kuntien on
annettava valtiolle lakisääteiset selvitykset ja päätökset
1.7.2014 mennessä, ja yhdistymispäätöksen tekee
valtuusto, kertoi kuntaministeri Henna Virkkunen (kok.)
kaupunkitoimittajien tapaamisessa viikko sitten.

Kuntaministeri Henna Virkkunen sai käsiinsä
Lähitiedon.

Saneerattavana on noin
1,7 kilometriä pitkä ja sisähalkaisijaltaan 1400 millimetrinen runkoviemäri, joka kerää jätevesiä PohjoisHelsingin ja Itä-Vantaan
alueilta. Saneerauksella varmistetaan viemäröinnin toimivuus, sillä kyseinen runkoviemäri on havaittu huonokuntoiseksi.
Saneeraustyössä vanhaan
viemäriin asennetaan paikalla kovetettava sisäpuolinen putki viemärikaivojen
kautta. Saneerausmenetelmä ei vaadi linjojen kaivamista auki kokonaan vaan
kaivantoja tehdään niiden
kaivojen kohdalle, josta
putki sujutetaan saneeratta-

johtaja Katriina Alestalo.
Lentoaseman lisäksi illan
pääteemoiksi nousivat virkistysalueet sekä liikenne.
– Esimerkiksi liityntäliikennettä voisi hyvin kehittää täälläkin.
Osallistujat pitivät tärkeänä sitä, että peruspalvelut ovat kävelyetäisyydellä, ja että niin nuorille kuin
vanhoille löytyy kotikulmilta virkistäytymismahdollisuuksia.
Asukasyhdistyksen pitkään ajama ajatus omasta
maauimalasta nousi jälleen
pinnalle. Maauimalan tarve vain kasvaa, jos Tapulin

Uuden yleiskaavan
suunnittelu on alkanut Helsingissä. Oikeustieteen tohtori Olavi Syrjänen, kannattaako koillishelsinkiläisen
olla kiinnostunut yleiskaavasta?

– Jokaisen helsinkiläisen, siis myös koillishelsinkiläisen kannattaa ja
on tärkeätä ottaa selvää, miten kotikaupunkia ja omaa asuinympäristöä aiotaan tulevaisuudessa kehittää. Helsingin maankäytön keskeiset
muutokset sidotaan yleiskaavapäätöksillä. Yleiskaava on ohjeena, kun
muutoksia yksityiskohtaisesti suunnitellaan.

Mikä on paras keino
vaikuttaa?

– Kun yleiskaava käsittää koko kaupungin alueen ja on pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma, voisin suositella, että kaupunginosayhdistykset voisivat koota
alueen mielipiteet ja olla
pääasiallinen vaikuttamiskanava. Yleiskaava perustuu laajoihin selvityksiin. Niihin on syytä tutustua ja niitä arvioida. Asukkailla voi olla myös omalta
alueeltaan hyviä kehittämisehdotuksia. Niitä voivat esittää osallistumissuunnitelman puitteissa myös yksittäiset asukkaat. Hyviä ehdotuksia
tuskin on koskaan liikaa.
Pirjo Pihlajamaa

leikkipuisto siirtyy nykyiseltä paikaltaan Maatullin alaasteen viereen. Alestalon
mukaan se tarkoittaisi mitä
ilmeisemmin hyvästejä las-

ten altaalle, koska kaupunki
ei enää rakenna uusia vesialtaita leikkipuistoihin.

Uusittu Ravintola Stansvik Helsingin
Laajasalossa on taas avoinna joka päivä

Historiallisella kartanoalueella sijaitseva ravintola upealla
merimaisematerassilla tarjoaa herkullisia ravintola-ja kahvilapalveluja,
sekä mahtavat puitteet erilaisten juhlien järjestämiseen.
Noutopöydästä arkisin lounasta ja sunnuntaisin brunssia.
Muistathan tehdä varauksen Vappu- ja Äitienpäivälounaalle!

Katso lisää www.stansvik.fi
9.00-16.00 ja 1.5 alkaen 9.00-20.00
p.050-4311 651

Pirjo
Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

Vappuna kuuluu olla iloista ohjelmaa,
ilmapalloja ja aurinkoinen keli.

Mimi ja Kuku tekevät
lapsiperheiden vapusta
iloisen!

Vappu näkyy Malmillakin
Ainakin kaksi ensimmäistä
toteutuvat perinteisessä koko perheen yhteisessä Vappujuhlassa Malmitalolla.
Mukavaa ohjelmaa on
sekä lapsille että aikuisille. Lapsia ja lapsenmielisiä
tanssittaa reipas kaksikko,
Mimi ja Kuku. Lastenmusiikkiteatteriduo Mimi &
Kukun kantavana ajatuksena on lapsen oman ajattelun ja mielikuvituksen aktivoiminen. Lapsi pääsee itse osallistumaan esityksen
kulkuun, mikä takaa sen et-

tä skeptisimmänkin henkilön sukat pyörivät jaloissa
viimeistään esityksen puolivälissä. Esitykset sisältävät
paljon musiikkia ja käsittelevät päivänpolttavia aiheita kiusaamisesta ja suvaitsevaisuudesta aina kestävään
kehitykseen. Kaikki esityksissä käytettävä musiikki
on Mimin säveltämää ja sanoittamaa.
Kuplettiorkesteri Puhe-

kupla viihdyttää vappukansaa runsaalla Reino Helis-

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 122 9560
La 27.4.

10.00-15.00 Islam polttopisteessä,
Hannu Lahtinen
La 27.4. 19.00 Nuortenilta & kahvila
Su 28.4. 11.00 Jumalanpalvelus, Jari Vahtera,
Veijo Kähkönen, musiikki Suvi Linjamaa
Su 28.4. 14.30 Latinoryhmän 14-v. juhla, Ari Joensuu
Ma 29.4. 19.00 Israel-ilta
Ti 30.4. 18.30 Sanan ääressä -ilta. T.Vesalainen/
R. Tanskanen
Ke 1.5. 10-16 Koko perheen vappu, Senaatintorilla
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

maa -ohjelmistolla. Jos tanssijalkaa alkaa vipattaa, on
Malmitalon aula avoin
tanssijoille. Puhekupla-orkesterissa soittaa liuta pitkän linjan muusikoita, kuten Jussi Liski, Jussi Saksa,
Ari Siikasaari ja Seppo Suhonen.
Kolmantena kohokohtana

on Helskyn Kierrätyskorupaja, jossa tehdään riemukkaita ja mielikuvituksellisia koruja kiertoon päätyvistä materiaaleista.

Materiaalina käytetään
mm. elektroniikkaromua,
palapelejä ja vanhoja kirjoja
Malmitalon ravintola
Lämpiö on myös avoinna,
joten simaa ja samppanjaa sekä pikkunaposteltavaa löytyy. Ja niitä vappuun
oleellisesti kuuluvia ilmapallojakin on jaossa.
Teija Loponen

Malmitalon Vappuun
ke 1.5. klo 12–15
on vapaa pääsy.

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

Kymmeniä rentoja ja
rivakoita vaihtoehtoja

Ei pelkkää liikuntaa!
UUTUUS: PinMeUp

Pyydä heti tarjous
GSM 044 3080 022

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki
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Uutiset

Tapanilan uusitusta
kirjastosta ”tykättiin”

Ti mo Uoti la

Tapanilan uusitussa kirjastossa oli la 13.4. laputuspäivä, jolloin mosalaiset saivat
julistaa tykkäämistään vihreillä lapuilla ja ei-tykkäämistään punaisilla. Vihreitä oli
näkyvillä paljon enemmän.
Uusittu kirjasto tarjoaa jokaiselle jotakin. Eri-ikäisille
lapsillekin on omat osastonsa ja paikalliskulttuurin harrastajille oma nurkkaus. Elegantteja vaateripustimia on
eri puolilla, mikä helpottaa
kävijöitä.
Timo Uotila

Tapulikaupunki

Vanhasta postista saa
pian alkoholia
Tapulikaupungissa ei voida
ymmärtää, miksi kaupunki on
vuokrannut paraatipaikalla olevan
Puistolan postin entisen liiketilan
ravintolakäyttöön.
Helsingin kaupungin kiin-

Kirjastonjohtaja Tarja
Vuorinne tarjoaa Tapanilan uusitussa kirjastossa
lappuja tykkääjille ja eitykkääjille.

Kevätpörriäiset
ilmestyivät kadulle

Pi rjo Pi h lajamaa

Mitä eroa
on mustilla
ja valkoisilla
kanoilla?
Vastaus:

Musti on koira.
Anton Kääriä, 3A,
Kevätpörriäinen 2013.

Koululaisten omilla jutuilla täytetty Kevätpörriäinen
on taas ilmestynyt. Tapanilan Hiidenkiven 1. ja 2.
luokan oppilaita oli myymässä lehteä viime perjantaina
Kotinummentiellä. PP

Kun ostat silmälasit, saat

KAUPAN PÄÄLLE

PIILOLASIT – JOPA MONITEHOISINA
EDUN

ARVO

jopa

99e

teistöviraston tilakeskuksen
vuokrauspäällikkö Risto
Heikkinen ei näe asiassa ongelmaa, vaan ratkaisun.
– Ravintoloitsija siirtyy
vielä hankalammasta paikasta, jossa päällä on asuntoja. Siihen ei enää koskaan tule ravintolaa. Tämä
on heille sopivampi. Ravintoloiden määrä alueella ei
kasva, jos se on asukkaiden
huoli, sanoo Heikkinen.
Määrä ei ole ollut asukkaiden ykköshuoli, vaan se,
että alueen pääkulkuväylälle tulee ravintola terasseineen.
Samassa rakennuksessa on liikuntatila, jota lapsetkin käyttävät. Yksi äiti epäilee, etteivät lapset uskalla kohta mennä harrastamaan.

ETUPAKETTI SISÄLTÄÄ KAIKEN TARVITTAVAN:
Näöntarkastus, uutuuspiilolasit, hoitoaineet, piilolinssisovitus,
MIKÄLI ET ENNEN OLE KÄYTTÄNYT PIILOLASEJA, OPETAMME
SINULLE NIIDEN KÄYTÖN MYÖS VELOITUKSETTA

Tervetuloa!

Malminkaari 15, Malmin Nova (katutaso), 00700 Helsinki
Puh. 09-345 1265

Terassintekijä pulttasi ruuveja Maatullinaukiolla viime
perjantaina. Ohikulkijoiden tyypillinen kommentti oli
urakoitsijan mukaan kysymys, eikö kapakoita ole täällä jo tarpeeksi.

tilan eteen ei mahdu terassia. Se on kulkuväylä, jota ei voi tehdä nykyistä ahtaammaksi. Maatullinaukio
on myös Tapulikaupungin
käyntikortti, eikä ole yhdentekevää, millainen näky siellä tulijaa odottaa.
Kaupunki aikoo saneerata

ravintolalta vapautuvat
Maatullinkujan tilat niin,

että reilu 200 neliömetriä jakaantuu kahdeksi liiketilaksi.
Vanha postikonttori olisi hyvin voinut kiinnostaa
pienyrittäjiä, jos tila olisi pilkottu?
– Postin tila ei välttämättä ole helppo jaettava, toteaa Heikkinen.
Pirjo
Pihlajamaa

Koillis-Helsinki

Terhi Peltokorpi on valtakunnan poliitikko Suutarilasta
Terhi Peltokorpi on ollut

Ostaessasi 1-tehosilmälasit, saat halutessasi 1-tehoiset piilolasit kuukaudeksi veloituksetta. Moniteholasien ostajana saat
monitehopiilolasit kuukaudeksi veloituksetta.
Tarjous voimassa 31.5.2013 saakka.

– Ihmisillä on eri pelkoja,
Heikkinen toteaa.
Asukkaiden mielipiteelläkö ei ole mitään painoa?
– Ei ole painoa, koska sopimus on jo aikanaan tehty,
toteaa Heikkinen.
Tapulikaupunkilaiset saivat vihiä ravintolan tulosta
viime syksynä ja lähestyivät
tuolloinkin toimittajaa, jolloin tilakeskuksen vastaus
oli, ettei ole mitään kerrottavaa, koska ratkaisua ei ole
tehty. Myös asukasyhdistys
ilmaisi tuolloin kantansa.
– Tapulikaupunki-Seura
lähetti jo viime syksynä kiinteistöviraston tilakeskukselle asiasta mielipiteen, kun
asukkaat ottivat meihin ensimmäisen kerran yhteyttä,
kertoo seuran puheenjohtaja Katriina Alestalo.
Mielipide oli, että postin

Pi rjo Pi h lajamaa

Koillis-Helsingistä hoitamassa yhteisiä asioita vuoden 1997 alusta. Tänä aikana hän on synnyttänyt ja
kasvattanut 8-lapsisen perheen yhdessä miehensä Riston kanssa.
Terhi on kätilö (AMK)
ja sairaanhoitaja (AMK),
hän on nyt myös kasvatustieteiden kandidaatti, joka
jatkaa opintojaan gradulla tähtäimessään maisterin
tutkinto.
Helsinkiläiseksi suutarilalainen perheenäiti tuntee itsensä lähes 20-vuotisella kokemuksella, mutta alun perin hän on Keski-Suomen
tyttöjä.
Terhi on kokenein valtakunnanpoliitikko alueeltamme, sillä 2004–07 hän
oli eduskunnassa lähes kolme vuotta Keskustan kansanedustajana, kun Anneli Jäätteenmäki lähti Brysseliin EU-parlamenttiin. Kunnallispoliitikon ura jatkui
ensimmäisen kauden asuntolautakunnan jäsenyyden
pätevöittämänä valtuutettuna, joka istuu jo 13:tta vuotta näkyvässä roolissa.

Tällä hetkellä Petlokorpi on
Keskustan valtuustoryhmän
puheenjohtaja. Siinä ominaisuudessa Terhi osallistui
valtuustokauden nopeasti
sujuneeseen strategianeuvotteluun, johon oli erittäin
tyytyväinen.
– Teimme hyvää yhteistyötä nimenomaan yhdessä, ja
tunsin saaneeni läpi omia
Keskustalle tärkeitä asioita,
Peltokorpi sanoo.

Terhi Peltokorpi, kesk.

Hän oli mukana viime
kaudella demokratiatyöryhmässä ja katsoo, että sen hyvä yhteistyö jo pohjusti strategianeuvottelujen demokratiahengen tehdä töitä vakavissaan tuloksiin pyrkien.
Myös budjetin raami-

neuvottelujen tulokset olivat Peltokorven mukaan lupaavat, vaikka vasta syksyn
talousarvioneuvotteluissa
ajankohtaistetaan tilanne.
Itse hän Keskustan ryhmäpuheenvuorossa korosti kokemuksestaan, etteivät
kunta- ja valtiontalous ole
irrallisia toisistaan ja esitti,
että ensi vuoden talousarvion suunnittelu perustuu nykyiselle kunnallis- ja kiinteistöveroprosentille.
Keskustassa on tapana,
että valtuutetuillakin on
vain yksi muu luottamustehtävä ja maksimiaika sille
on kolme vaalikautta. Näin
Peltokorpi päättää toukokuun alussa 12-vuotisen
uraputken Kuntaliiton valtuustossa, jossa hän oli parhaimmillaan toisena varapuheenjohtajana. Tilalle on
tullut jo Kevan valtuuskunta, jossa hän on paneutunut
jo eduskunnan valiokuntatyöstä tuttuihin eläkeasioihin.
Matkan varrella Terhi on
ollut kaupunginhallituksessa ja eri lautakunnissa. Tällä hetkellä hän on suomen-

kielisen työväenopiston johtokunnassa. Lähimpänä sydäntä ovat päivähoito- ja
kouluasiat ja oman koulutuksen ja työn kannalta tutut terveys- ja sosiaalikysymykset.
– Keskustassa me haluamme korostaa lähipalvelujen tärkeyttä, hän korostaa
sote-asioista ja haluaa muistuttaa, ettei matka ole tärkein kriteeri, vaan aseman
saavutettavuus ja tarjolla
olevat palvelut.
Tulevaisuudestaan Terhi
ei ole vielä tehnyt lopullisia
suunnitelmia. Hän huomauttaa, että eduskuntavaaleihin on vielä kaksi
vuotta.
– Neljä vuotta olen nyt ollut opettajakoulutuksessa.
Tähtäimessä voi olla myös
tutkimustyö tai opettajan
ammatti.
Tällä hetkellä ovat päällimmäisinä arjen asiat, joissa sovittelua perhe-elämään
aiheuttavat oma vuorotyö
Kätilöopistolla, miehen ammatti it-alalla sekä omat ja
Riston luottamustehtävät.
Timo Huotinen

Koillis-Helsingin Lähitieto

7

24.4.2013

t J u u s t ot
ä
iv
e
L
t
t
la
ä
a
ei v
a n n e ks e t K
ih
V
L
t
ä
lm
e
it ot Ateriat Hed
tu
a
a
st
l
u
J
ta
ä
iv
e
L
S
t
la
a
t
ihat K
ala
K
at
Lih

Ratkaisevan monipuolinen

K-citymarket Vantaa Tammisto
HINNAT VOIMASSA TO–SU 25.–28.4.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.
Keittiön tarjoukset ei voimassa su 28.4.

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

1995

2995

kg

kg

Tammiston keittiö:
Tuore jättipihvi

Tammiston keittiö:
Tammiston tuore jättipihvi

viljaporsaan fileestä, Coca-Cola-marinadi,
Suomi

pihvikarjan sisäpaistista, tuhdilla
valkosipulimarinadilla

AMERIKAN SERKKU

39

HAISULI

29

95

PARSAKAUSI ON PARHAIMMILLAAN!
Nyt meiltä tuoretta parsaa.
Ethän unohda hollandaise-kastiketta.

95

kg

Tammiston keittiö:
Naudan takuumureat

Tammiston keittiö:
Tuore karitsan

naturel ja tournedosmarinoitu,
Suomi

paahtopaistista, naturel ja tuoreyrttimarinoitu,
Uusi-Seelanti

ULKOFILEEPIHVIT

9

95
kg

porsaan

-17-23%

SISÄFILEE
n. 500-650 g

Hinta ilman K-Plussa-korttia 12,05-13,06 /kg

899

2

COCA-COLA
1,5 l

ps

Apetit

PARSA
450 g

PERUNA- JA
KEITTOKASVIKSET
750 g 2,65 /kg

6,64 /kg, Peru

79

sis. pantit 0,80
raj. 3 erää/tal.

-34%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 3,85 /2-pack
(1,02 /l) sis. pantit 0,80

Leipomo
keskellä
myymälää!

Leipomo
keskellä
myymälää!

319

279

kpl

kpl

Tammiston leipomo:

Tammiston leipomo:

6,40 /kg

6,20 /kg

RUISLIMPPU
500 g

ROUHELEIPÄ
450 g

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

KEHÄ lll

Puistola
Tapaninkyläntie
Tapanila
Malmi

KEHÄ l
Meille on helppo tulla!

Puhelun hinta 01053-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv. 24%)

SUOMALAISENA
YKSITYISENÄ
YRITYKSENÄ,
MAKSAMME KAIKKI
VEROMME SUOMEEN!

www.k-citymarket.fi

Tuusulanväylä

199

Vihreä tuore

0,66 /l

Valimotie

GRILLIMAKKARA

kpl

-13%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,29 /pkt (5,73 /kg)

pack

Tammiston keittiö:
Makulihan Salarakas

299

pkt

2

kg

SINISIMPUKAT

1

GRILLIMAKKARA
400 g 4,98 /kg

1790

kg

99

Atria Wilhelm

GRILLIPIHVI

Tammiston keittiö:
Elävät

marinoitu tai marinoimaton

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.

Puistotäti hankki pressun suojaksi
Puistolassa Nurkan leikkipuisto oli monta vuotta ilman puistotätiä. Nykyisin puistotäti Pipa eli
Pirjo Metsäaho hoitaa siellä lapsia joka maanantai, tiistai, torstai ja perjantai kello 9.30–12.

Pi rjo Pi h lajamaa

1. Miten ja milloin sinusta
tuli Nurkan puistotäti?

– Maaliskuussa 2010. Minä vain aloin, voiko sanoa
Jumalan kutsumana. Olen
perhepäivähoitaja ja yritin houkutella tänne muita puistotädiksi, mutta kun
kukaan ei ryhtynyt, niin tajusin, että minun pitää alkaa
itse.

2. Mitä puistotäti tekee lasten kanssa?

– Leikkii, laulaa, kuuntelee ja juttelee. Ja evästaukokin pidetään.

HENKILÖtieto
�• Pirjo ”Pipa” Metsäaho,
s. 24.7.1971, Helsinki.
�• Yksityisyrittäjä,
7 vuotta perhepäivähoitajana.
�• Asuu Puistolassa.
�• Perheessä mies ja
2 lasta.
�• Harrastukset:
gospelbic, ylistystanssit, kädentaidot.
�• Elämän tarkoitus?
Rakastaa ja tulla
rakastetuksi.

3. Miltä Puistola näyttää
täällä käyvien lasten silmin?

– Virikkeitä täynnä olevalta. On ihana luonto, jossa
on eläimiä, sieniä ja kukkia.
On kuin asuisi maalla, vaikka ollaan Helsingissä.

4. Voiko tänne vain tuoda lapsensa ja jättää huomaasi?

– Voi, jos on tilaa. Parempi
kuitenkin tulla juttelemaan
tai soittaa ensin, sillä kymmenen lasta on maksimi,
mitä puistotäti saa hoitaa.
5. Onko teillä säänsuojaa
missä olla kurjalla kelillä?

– Ei ole. Olen odottanut
Helsingin kaupungilta kolme vuotta sadekatosta. Sellainen on luvattu, mutta ei
sitä ole lupauksista huolimatta tuotu. Asiaa rakennusvirastossa hoitava ihminen on vaihtunut kolmesti.

Aina ovat lomalla tai jossain. Enää en edes tiedä, kenelle asian hoitaminen kuuluu. Niinpä viritän sateella
pressun.
6. Maksaako kaupunki sinulle palkkaa?

– Ei, vaan olen yksityisyrittäjä.

7. Lyökö homma leiville?

– Ei pelkästään tämä. Päätyöni on olla perhepäivähoitaja. Motivaationi puistotädin työhön on se, että näin
vanhemmat saavat hengähdystauon, että jaksaisivat
olla pidempään lasten kanssa kotona.
8. Jos sinulla on menoja,
niin miten järjestät sijaisen
itsellesi?

– Olen pyytänyt paria

Viime perjantaina puistolalaislapsilla oli viimeiset hetket leikkiä menneen talven lumilla puistotäti Pipan
kanssa.

muuta yksityistä perhepäivähoitajaa tai entistä asiakasta, josta on tullut minulle ystävä tai minun vanhempiani auttamaan.
9. Kuinka yhteiselo leik-

kipuiston ja päiväkodin
kanssa sujuu?

– Hyvin. He saavat käyttää tätä, kun olemme pois
ja olen antanut samaan aikaankin tulla, mutta eivät

Seppo Hölttä
puheenjohtaja
Tukiyhdistys Karvinen

he yleensä tule.
10. Kauanko aiot olla puistotätinä?

– Niin kauan kuin lapsia
riittää. Nyt heitä käy yhdestä kuuteen per päivä plus

Lähiotos lukijalta

hoitamani neljä perhepäivälasta. Kertamaksu on kymmenen euroa ja kuukausimaksu vaihtelee 30:stä
70:een euroa.
Pirjo Pihlajamaa

Lähetä kuva ja teksti toimitukseen:
• pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi
• kännykuva 045-3489 373
H e i kki Kaseva

Tule mukaan!
Tukiyhdistys Karvinen on matalan kynnyksen toimintapaikka. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen mahdollisuus laadukkaaseen elämään yhteisen tekemisen ja yhdessäolon avulla.
Kerhotoiminta tarjoaa toiminnoillaan mielen
virkistystä, käsillä tekemistä, aivoilla ajattelemista, ilmaisutarpeen tyydytystä ja joillekin mahdollisuuden pieneen lisäansioon. Karvisessa toimii
myös keittiö, jota pyöritetään jäsenistön voimin.
Keittiö tarjoaa ruokaa edullisesti ja kahvia omakustannushintaan.
Kerran vuodessa on pyritty tekemään kylpylämatka Viroon. Jäsenenä voit käydä ilmaiseksi uimassa joka toinen viikko (ryhmässä), voit osallistua ohjattuun vesijumppaan, pelata biljardia kahdesti viikossa ja käydä keilaamassa erikseen sovittuina aikoina Karvisen tuella. Voit saada myös
ilmaisia teatterielämyksiä tai ainakin edulliseen
ryhmähintaan. Oopperakin on kuluvana vuonna
tullut tutuksi.

Meillä voit saada opastusta atk-taitoihin. Käytössä on kaksi asiakastietokonetta, jotka Lions
klub Malmittaret ovat lahjoittaneet. Tukiyhdistys
Karvisen keskeinen toiminta-ajatus on tukea mielenterveyskuntoutujia ja heidän omaisiaan. Kaikki
toiminta perustuu vertaistukeen ja ehdottomaan
luottamukseen. Toimintaamme tukevat Raha-automaattiyhdistys ja Helsingin kaupunki.
Jos kaipaat ystävää tai uusia kavereita ja mukavaa toimintaa, olet tervetullut Karviseen. Meidät löydät osoitteesta Malminraitti 19. Toimipaikkamme on sisäpihalla. Arkipäivisin Karvinen
on auki 9-15. Uusi puhelinnumeromme on 0505543115. Internetistä meidät löydät hakusanalla
Tukiyhdistys Karvinen. Karvisen jäsenmaksu on
pidetty alhaisena ja tällä hetkellä se on 12 euroa
vuodessa. Kannatusjäsenmaksu on 25 e vuodessa.
Pistäydy ainakin tutustumassa ja kahvilla! Talo
tarjoaa ensimmäisen kahvin ja pullan!

Aamun
herkkä
hetki
Kuulaat keväiset pakkasaamut alkavat jo olla
harvinaista herkkua. Tutuista ympyröistä
löytyy kauniita, joskus vain minuutteja kestäviä
tilanteita. Otuksen kanssa käyskennellessä ehtii
havaita paljon kaunista lumen alta paljastuvista
pikaruokaroskista huolimatta. HK

Koillis-Helsingin Lähitieto

KORJAUS
Tapaninvainion
demokratiapilotissa
kertovassa jutussa luki, että
ajatushautomopäivä olisi
15.5. Oikea päivä on
kuitenkin lauantai 18.5.

Timo Uotila:

Vappumuistoja Wanhasta
Puistolasta
Asuin Puistolassa Harjutiellä (nykyinen Karrintie) 1960-luvun puoliväliin asti
parikymmentä elämäni ensimmäistä vuotta. Isäni, kuvanveistäjä Gunnar Uotila
oli hankkinut sieltä vuonna 1937 omakotitalon.

Varhaisesta vapun vietosta muistan tepastelun Helsingin keskustassa ilmapallojen
ja pääsiäisviuhkojen keskellä. Joillakin oli varaa hankkia jopa ylöspäin nousevia ilmapalloja. Me lapset puhalsimme palloihin ilman itse.
Otteita päiväkirjamerkinnöistäni vapuista 1953 ja 1958.

TILAA AIKA
AJOISSA!

24.4.2013

www.facebook.com/
lahitieto

Äitien- ja ylioppilaspäiväviikkojen pidennetyt
aukioloajat löydät
Ajankohtaista-sivultamme
Tervetuloa!

30.04.1953
Äiti putosi laskikaivoon ja likasi vaatteensa.

Koulussa pelasimme voimistelutunnilla jalkapalloa Kaisaniemen puistossa. Voitimme 1-0. Sitten meillä oli Ressussa matikankoe. Vaikeimmat olivat 3. ja 4. lasku.
Englannin tunnilla olimme elokuvissa. Tulin kotiin Puistolaan 14:10-junalla. Junassa eräs mies lainasi minulta lyijykynää ja antoi palkaksi karkin.

01.05.1953
Lämpöä oli parhaimmillaan 18 astetta. Pertti tuli meille. Hän kävi Ilkan kanssa

30.04.1958
Päivällä olin äitiä vastassa kaupassa pyörällä. Laura ja Pekka pompottivat ilmapal-

loja ja hälisivät. Ressun rehtori, tri Ilmari Havu soitti ja kertoi, että olin saanut stipendin.Isä oli autokoulussa. Illalla pelasimme sulkapalloa. Tuli ilta ja lähdön aika
johonkin. Isä ja Ilkka menivät viettämään vappuiltaa elokuviin. Filminä oli Kilimanjaron lumet. Minuakin he koettivat saada mukaan, mutta turhaan. Jäin kotiin lueskelemaan kirjoja.

K ir ko n k ylä n tie 4

P. 385 4670

Meille Puistolaan pääset kätevästi bussilla ja junalla.

kukkahuonekastanja@elisanet.fi

Vexi Savijoki

mm. palstallaan ja lentokentän suolla, josta he löysivät näsiäpensaan. Illalla kävimme elokuvissa Tapanilassa katsomassa filmin Abbott ja Costello. En ehtinyt tehdä
laskutehtäviä ennen elokuvaa, vaan jatkoin illalla Tapanilasta palattuamme.
Minulle taisi tulla vihurirokko.

www.kukkahuonekastanja.fi
Puh. 09-345 2330
Ajurinaukio 5, 00750 Helsinki

01.05.1958
Aamulla luin saksan kielen kokeisiin. Lounasruoka oli tavallista juhlavampaa: pais-

tia, riisiä, punajuurta, sardiineja, vieläpä varhaiskurkkua.
Päivällä olimme hetkittäin ulkona. Heittelin Pekan tekemää lennokkia. Välillä
nappasin kuulan käteeni ja työntelin sitä huvikseni. Suunnittelin jonkin kirjan lukemisen aloittamista. Lopulta otin hyllystä Dostojevskin Muistelmia kuolleesta talosta. Sitä olen lukenut illalla ihastuksen vallassa.
Isä ja Ilkka puuhailivat koko päivän auton (Mercedes-Benz 1938) kanssa. Oli kyseessä kesärenkaiden vaihtaminen. Pekka ja Laura olivat piilosilla ja juoksivat ilmapallojensa kanssa.

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

Pieni päivänsäteemme,
Daniel Alexander
Bäckman täyttää
26.4.2013 1 vuotta.
Paljon onnea toivottaa
äiti, isä, isovanhemmat,
tädit ja äidinäidinäiti.

Annika täyttää 12 v. 25.4.
Tyttö söpö hymysuu,
päivänsankari, kukas
muu. Vauhdikkaat
onnittelut reippaalle
futistytölle!
T. Mumma ja vaari.

Pihlajamäen kirkko muuttuu sunnuntaina 28.4. klo 16 Majataloksi, jota isännöi
gospelmuusikko Pekka Simojoki.
Majatalo on lämmin sana ja paikka, joka sulkee sisäänsä erilaisia ihmisiä. Sellainen on myös Pekka Simojoen unelma kirkosta. Hänelle kirkko ei ole ”se” vaan ”me”.
Ajatus majatalosta syntyi vähitellen, kun Simojoki oli nuorena poikana palannut
Afrikasta Suomeen.
-Tajusin, että haluan tuoda suomalaiseen kirkkoon jotain afrikkalaista. Heillä ei ole
paljon rahaa, mutta sieltä löytyy iloa, lämpöä, yhdessä elämistä, tarinoita ja laulun
voimaa.
Lähetystyöntekijöiden lapsena Namibiassa varttuneesta Simojoesta kehittyi
tuottelias lauluntekijä, joka on vaikuttanut vahvasti kirkon musiikkielämään. Hän on
kirjoittanut lukuisia musikaaleja ja hengellisiä lauluja, joista on tullut rakkaita monille
suomalaisille. Virsikirjastakin löytyy Simojoen ja runoilija Anna-Mari Kaskisen yhteistyön tuloksia.
Vuosien mittaan Simojoki on perustanut useita erilaisia musiikkiryhmiä, kuten Alabasteri, afrikkalaista messua toteuttanut Ruacana Band, Jakaranda ja gospelrockyhtye Exit. Hän johtaa myös riihimäkeläistä EtCetera-kuoroa.
Pihlajamäen kirkolla esiintyy mies ja kitara. Konsertin jälkeen tunnelmia voi jakaa
lähetyskahvilassa, jonka tuotto ohjataan kristillisen huumevieroituskoti Viiden Tuulen
Majatalon hyväksi Taiwanilla.
Majatalokonsertti on Helsingissä 7.-9.6. vietettävien Valtakunnallisten Lähetysjuhlien ennakkotapahtuma.
Minna-Sisko Mäkinen

Majatalokonsertti Pihlajamäen kiirkossa Liusketie 1, su 28.4. klo 16. Vapaa pääsy.

, 7.

Kirkonkyläntien alikulussa näkyy usein aamukuudelta kolme lähes
kissakokoista rottaa. Ei mikään mukava tapaaminen aamuvarhaisella töihin
kulkeville. Voisivatkohan ehkä terveysviranomaiset puuttua tunnelin suun
lähistöllä sijaitseviin roska-astioihin, pohti rottia karsastava aamukulkija.

Paratiisi ajattelee meissä. Jumalan kuvaksi luotuina meissä on taivasikävä.
Matkan ikuiseen iloon kuljemme maailman kautta totuudessa ja rakkaudessa eläen,
Pyhän Hengen opastamina.

Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen väki kertoi ottaneensa
ilolla vastaan tiedon, että kiinteistölautakunta jätti Esperi Caren
tontinvarausuudistuksen vielä pöydälle. Tuo Uimarannantien tontti nähtäisiin
mieluummin asukastalon ja päiväkodin sekä koulun yhteiskäytössä.
TL

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

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

Rauhallisia oleskelupaikkoja kaivataan

Helsinkipuisto synnytti toiveita
Kaupungin halki kulkevalle Helsinkipuistolle valmistellaan yleissuunnitelmaa.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on kerännyt suunnitelmaa varten kaupunkilaisten
haaveita, kommentteja ja ideoita alueen käytöstä ja sen tulevaisuudesta.
Jar mo Lopon e n

Internetissä avoinna ollee-

seen kyselyyn kertyi todella
runsaasti mielipiteitä ja varsin iso osa niistä koskettaa
Koillis-Helsinkiä. Moni haluaisi Vantaanjoen rantamaisemaa kehitettävän niin,
että sinne tulisi kahviloita,
istuskelupaikkoja ja yleinen
sauna. Myös pyöräily ja pelko sen rajoittamisesta vain
joen toiselle rannalle herätti
paljon mielipiteitä.
Toiveissa oli lisäksi mopoilun rajoittaminen puistokäytävillä, pusikkojen siivoaminen ja ranta-alueen
yleisen viihtyvyyden lisääminen. Toisaalta vanhaa
maisemaa ja luontoa halutaan säilyvän sellaisenaankin.
Alla olevat mielipiteet löytyvät kaupunkisuunnitteluviraston nyt jo suljetusta
mielipidekyselystä.
Teija Loponen

Jokimaisemaan toivotaan oleskelupaikkoja, joilla voisi levähtää vaikkapa sorsien uintia
seuraten. Koko Helsinkipuistoa ei pidä kommentoijien mielestä rakentaa puistoalueeksi, vaan
antaa osan olla luonnontilassa perinteisine kasveineen.

Helsinkipuiston yksi
merkittävimpiä ja suojeltavia
kohteita on upea Vantaajokemme.
Vantaanjoen merkitys on
huomattava koko kaupungille
ja kaupungissa vieraileville
matkailijoille. Sen varrelta löytyy
monta upeaa uimarantaa,
joiden kunnostamiseen on
viime vuosina panostettu.
Pitäisi olla vesipisteitä/-posteja,
joiden aukiolo ei ole sidottu
kahviloiden tms. toimintaan, etenkin
kuuman kesäkauden aikana.
Joen vartta seuraavaa
hiekkapolkua voisi jatkaa myös
Kehä-III:n pohjoispuolelle.
Sinnehän on syntymässä
uusi asuinalue, MarjaVantaa, pyöräilykaupunki.
On ollut hieno hiihtää
Paloheinästä joen vartta Viikkiin ja
edelleen Laajasaloon kaupungin
ajamilla laduilla. Tätä reittiä ei ole
kuitenkaan merkitty ns. virallisiin
kunnostettaviin latuihin.

Vantaanjoen itälaidalle
suunniteltu pyöräilyn pääreitti on
erinomainen idea. Ilman muuta
tarvitaan nykyistä sujuvampia,
erityisesti jalankulkijoista eroteltuja
pääreittejä pyöräilijöille keskiEuroopan mallin mukaisesti.
Toivoisin Helsinkipuistoon kaikille
avointa saunaa, josta pääsisi
kertamaksulla uimaan jokeen.
Vantaanjoen molemmin
puolin voisi rakentaa muutaman
grillikatoksen perheitä ajatellen.
Niissä olisi hyvä olla 1–3 grilliä ja
pöytää penkkeineen, roskikset,
sekä vesipiste. Ne voisi sijoittaa
hiihtolatujenkin läheisyyteen, että
kevätlumien aikaan voisi nauttia
lämmintä juomaa ja paistaa
makkaran nauttien ulkoilmasta.
”Perhegrillikatoksen” läheisyyteen
voisi rakentaa grillipisteen, jossa
penkit kiertäisivät grillin ympärillä,
jolloin siinä voisi mukavasti jutella
kavereiden kesken ”nuotion”
lämmössä, mahdollisen katoksen
alla. Näin nuoriso- ja kaveriporukat eivät vallottaisi /pelottaisi

perheitä pois grilliltä ja sopu
säilyisi.
Vantaanjokilaakso on sitten
hieno. En millään haluaisi raskasta
puistorakentamista ja asfaltteja.
Kannatan pusikoita ja hämäriä
kulmia. Harrastan kuntoliikuntaa
ja siksi rakastan hiekkapolkuja,
pikku mäkiä ja etäisyyttä
autoliikenteestä. Erinomaisen
huono idea on jakaa Vantaanjoen
puolet eri liikkumismuodoille,
ainakin minä haluan kiertää
oman lenkkini käyttäen joen
molempia puolia. Uskon kyllä,
että pyörät ja hölkkääjät mahtuvat
samalle polulle, jos siitä ei
tehdä liian stradamaista.
Olen seurannut kauhulla
Viikinmäen työntymistä yhä
lähemmäksi jokea. Toivon hartaasti,
että puistosuunnitelma panee
pisteen tälle nakerrukselle.
Helsinkiläisillä on talvisinkin
tarve liikkua viheralueilla muutenkin
kuin suksin. Vantaanjoen toisen
rannan ulkoilutien auraaminen

mahdollistaisi kävelyn,
hölkkäämisen, pyöräilyn ja
koiranulkoilutuksen alueella myös
talvisin. Toisella rannalla voisivat
kulkea sitten ne hiihtoladut.
Työmatkapyöräilyreittinä
Vantaanjoen varsi on erittäin tärkeä.
Pyöräilen usein Pukinmäestä
Paloheinään – aina joen länsipuolta. Ajelen melko hitaasti
luontoa ihaillen. Soitan tarvittaessa
kelloa ja hidastan vauhtia lapsia
ja koiria nähdessäni. En halua
pyöräillä lujaa ajavien ohjusten
seassa. Pyöräily pitää sallia
joen molemmilla puolilla. Kävelyrajoitukset/hiihtäjien solvaukset
talvella harmittavat, samaa en toivo
missään nimessä kesäpyöräilylle!
Erityisen vaarallinen on
uimarannan lähellä oleva Jokipolun
mutka. Lapset eivät pysy tiiviisti
oikealla puolella ja hurjaa vauhtia
pyörällä tulevat eivät soita edes
kelloa. Uimaranta Tuomarinkylän
sillan pielestä voitaisiin siirtää
kaupungin suunnitelman
mukaan ja uuden uimarannan

yhteyteen joku pieni kahvila
tai kioski, terassi joelle päin.
Olisiko ideaa rakentaa
Pihlajamäen komeaan
nuorisopuistoon maauimalaa?
Viikinmäen rantaan vastapäätä
Pikkukoskea jotain, vaikka
grillipaikka (niitä myös muualle!)
Nyt hyvä nurmialue menee
hukkaan. Sentään välillä siinä näkee
ihmisiä oleilemassa, hyvä niin.
Talvella avantouintipaikka
Malmin uimarannalle.
Vantaanjoella rantoineen
on iso merkitys minulle joen
lähellä kasvaneena, uimaan
Pikkukoskella oppineena,
nykyisenä savela-laisena
ja siirtolapuutarhurina
Oulunkylässä. Toivon hartaasti,
että joen rannoilla säilytetään
niin paljon kuin mahdollista
alkuperäistä kulttuurimaisemaa
kasveineen ja eläimistöineen.
Maisemaan kuulumattomat
tulokkaat on hävitettävä!

Urheilu

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Jalkapallo, Kolmonen

Tico ticoa Lahdessa sekä peruutuksia
Jalkapallon Kolmosen oli määrä
pärähtää koillishelsinkiläistenkin
seurojen kohdalla käyntiin viime
perjantaina. Hieman toisin kävi, kiitos
hitaan kevään tulon.
Vain MPS/Atletico Malmi

oli nopea, se kävi perjantaiillan kunniaksi nappaamassa Lahden Kisapuistosta kuningas Litmasen kasvattajaseura Reippaalta arvokkaan
tasapelipinnan 1–1 tulok-

seen päätttyneessä sarjaavauksessa.
MPS:n edustusjoukkue sitä vastoin jätti avauksen väliin. Leppävaaraan sijoitettu FC Espoo/2-MPS peruttiin. Samoin kävi samassa

ykköslohkossa pelaavalle
PuiU:lle. Kotiareena Koudan hiekka ei ollut vielä pelikunnossa, ja odotettu avaus paljolti naapurimaan pelaajista koostuvaa Spartakia
vastaan siirtyi tulevaisuuteen.
Vielä Lahteen. Selvästi viime kaudesta vahvistunut
MPS Atletico antoi oivan
näytteen osaamisestaan
nousijaehdokas Reipasta
vastaan. ”Ticoticot” eivät

olleet mitenkään altavastaajina raitapaitojen vieraana.
Malmilaiset pelasivat viisaasti, luottaen juoksuvoimaansa ja vastahyökkäyksiin. Isännät saivat kokea
johtoaseman riemua 10 minuuttia tehden johtomaalin
21 minuutin pelin jälkeen.
Keltapaidat kuitenkin kuittasivat hienon hyökkäyksen
jälkeen Jani Putkosen kauden avausmaalilla. Tämä
1–1 tilanne kestikin päätösvihellykseen asti. Toisella

jaksolla kummallakin joukkueella oli muutama paikka
ratkaista ottelu, mutta tekemättä jäi.
Ticoticot jakoivat kotisivullaan omilleen tähdet Reipas-ottelusta. Juoksukone
Niko Ruokolainen sai kolme tähteä, maaliseppo Putkonen kaksi ja hyviä koppeja kopannut maalivahti Elis
Rintala yhden.
Pelit jatkuvat tällä viikolla.
Ykköslohkossa PuiU koh-

taa AC Vantaan torstaina
25.4. klo 19.15 Myyrmäen
hiekalla. MPS Edustus
korkkaa kauden perjantaina 26.4. klo 20.00 Tapanilan tekonurmella, kun vastaan asettuu EIF/Akademia.
Kolmoslohkossa MPS/Atletico jatkaa Mosassa lahtelaisten riistämistä ensi lauantaina 27.4.klo 15.00.
Tuolloin Tapanilan keinoviheriöllä mittapuuna on lahtelainen Stars.
Heimo Laaksonen

Vähemmän hauska pila
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.

Kierrätystä oikein
Varmaan samaan ilmiöön voi törmätä
ympäri Helsinkiä, mutta etenkin Puistolassa Puistorin kierrätysastioita ei osata
käyttää oikein.
Astioissa lukee selkeästi paperi, pahvi,
pienmetalli, lasi värillinen, väritön lasi, ja
silti ihmisillä on vaikeaa ymmärtää, että
mitä astioihin saa laittaa. Liian isot tavarat jätetään ulkopuolelle lojumaan.
Ongelmajätteitä kuten loisteputkia,
lamppuja, akkuja yms. jätetään surutta astioiden ympäristöön. Lukutaito
hoi – miksi fiksut ihmiset eivät osaa lukea ja noudattaa ohjeita. Ongelmajätteet
saa viedä ilmaiseksi esim. Heikinlaakson

Nesteen konttiin. Kun kuitenkin 98 %
jätteitä tuovista henkilöistä ajaa autolla
astioiden viereen.
Loppuunkäytetyt patjat, matot yms.
kodin tavarat kuuluu viedä Kivikon jäteasemalle tai hyväkuntoiset Kierrätyskeskukseen.
Näihin astioihin siis vain sisälle sopivia
ja oikeita materiaaleja, kyseessähän on
kierrätyspiste, ei ongelmajäte, eikä kaatopaikka!
Ympäristöstä huolta pitäen meillä kaikilla on mukavampaa!
Asukas
Puistolasta

Kohtuuhintaisia uusia asuntoja
– ja nopeasti
Helsingin asunto-olot ovat kärjistyneet
hintojen ja vuokrien noustessa tavallisten
palkansaajien ulottumattomiin ja kaupungin asuntojonossa on asunnonhakijoita enemmän kuin Mäntsälässä asukkaita.
Vuokra-asuntomäärä vähenee koko ajan, kun sääntelyn piiristä poistuu
enemmän asuntoja kuin uusia tuettuja
vuokra-asuntoja valmistuu.
2000-luvun alkuvuosina on valmistunut noin 3 000 asuntoa vuodessa, kun
kaupunki on asettanut tavoitteeksi 5 000
ja uusi tavoite on jopa 5 500 uutta asuntoa vuodessa. Kuilu tuotannon ja tavoitteen välillä näkyy siinä, että yhä kauempaa seudulta tullaan päivittäin Helsinkiin
töihin, yli 150 000 ihmistä. Tulot ja verot
menevät työssäkävijöiden mukana.
Asuntoministeri Krista Kiurun johdolla valmistellut tukitoimet vuokra-asuntojen tuotannon lisäämiseksi Helsingissä
ja koko seudulla ovat tervetulleita. Uusia
toimijoita tarvitaan. Valtion omistama
Kruunuasunnot on hyvä lisä rakennuttajiin kuntien yhtiöiden ja asuntotuotantotoimiston lisäksi.

Helsingissä asuntorakentamisen alueita on käytettävissä noin vuoteen 2020
saakka. Satama-alueet ja Keski-Pasila tulevat rakennettua. Pukinmäen sosialidemokraatit kannattavat asuntotuotantomielessäkin valmisteilla olevaan yleiskaavaan tulevaisuuden asuntotuotantomahdollisuuksien varmistamista.
Yleiskaavan käsi ttelyn yhteydessä on hyvä jatkaa selvityksiä Malmin lentokenttäalueen mahdollisesta ottamisesta asuntorakentamisen alueeksi. Pääradan varressa
olevaa mahdollisuutta jopa 10 000 uuden
asunnon rakentamiseksi ei voida jättää
huomiotta. Totta kai alue tulee suunnitella huolellisesti ja ympäristöön hyvin istuvaksi. Kaikki järkevät täydennysrakentamisen asuntokohteet tulee käyttää kohtuuhintaisemman asumisen hyväksi.
Helsingissä tulee asettaa tavoitteeksi
vuokra-asuntojen määrän lisääminen ja
tähän tarvitaan kaikkien panosta ja yhteistyötä kaupungin, valtion rakennuttajien ja rakentajien kesken. Päättäjillä on
suuri vastuu nopeiden ja oikeiden ratkaisujen löytämiseksi.
Pauli Outila, Reijo Vuorento
Pukinmäen sos.dem.-yhdistys

Kravuntien postilaatikoista katosivat
nimi- ja numerokyltit.

Viikonloppuna 13.–14. huhtikuuta tehtiin
Kravuntiellä täysin typerää ilkivaltaa.
Taloyhtiömme postilaatikoista oli viety numero- ja nimikyltit. Myös pyykkinarut oli varastettu. Tekijöiden motiivia voi vain arvailla,
mutta turhaa vaivaa ja harmia se meille asukkaille ainakin aiheuttaa. Jos joku taas ajattelee, että vakuutus korvaa, niin kyllä se sattuu
jotakin kautta kaikkien omaan nilkkaan. Mikäli kyseessä on humalaisten päähänpisto,
niin silityksiä ei tule keneltäkään. Typeryyttä.
Jos asialla ovat olleet lapset, niin silloin vanhemmat ovat vastuussa. Tarkkailkaa jälkikasvuanne.
Terveisin
Kravuntien asukki

Saako yleisellä
paikalla kaljotella?
Eikös tämä juopottelu kaduilla pitänyt olla kielletty.
Täällä Suutarilassa Revontulentien pussipysäkillä on alkanut kaljottelu ja syljeskely
näin kevään tullen. Voiko kaljottelusta  ilmoittaa poliisille, kun sellaista näkee? Tätä harrastaa täällä pari samaa miestä viikottain.
On tosi kurjaa,kun pienet lapset  käyttävät pysäkkiä ja heidän täytyy seisoskella syljessä ja entäs sitten koirat jotka kävelevät
pysäkin ohi. Yök!
Aikuiset ihmiset MIETTIKÄÄ mitä teette.
Titta

Hiihtokausi
syksy 2012–kevät
2013 Malmilla
Tänä talvena on paljon kuullut valitettavan,
kun aina vain tulee lunta lisää ja pakkastakin
on ollut alkaen joulukuusta 2012 puoliväliin
huhtikuuta 2013. Malmin kentän ympäristössä ja vähän kauempanakin ovat kuitenkin
hiihdonharrastajat olleet tyytyväisiä tilanteeseen, sillä näin hienoa hiihtotalvea ei ole ollut
kait koskaan ennen Etelä-Suomessa.
Itse aloitin hiihtämisen 4.12. ja viimeisen
kerran olin hiihtämässä 16.4. Hiihtokertoja
oli joulukuussa 11 ja kilometrejä 270, tammikuussa kertoja 29 ja km 846, helmikuussa 23
ja km 846, maaliskuussa 29 ja km 926 ja vielä
huhtikuussa 15 ja km 524 yhteensä 3412 km.

Olen lähes joka vuosi aina lopputalvesta
tehnyt itselleni ladun viereiselle peltoaukealle,
joka on Tullivuorentien ja Longinojan välissä. Viime vuonna satuin pellolle yhtaikaa laduntekijän kanssa ja kysyin voisiko hän tehdä myös pellolle ladun samalla, kun hän käy
uudistamassa ladun kentän ympäri. Silloin se
ei käynyt, kun pellolla oli jo niin vähän lunta,
mutta tänä vuonna tämä loistava latukoneen
ajuri teki aina mennen tullen ladun myös peltoaukealle.
Mittasimme ladun pituuden ja se on noin
50 metriä vaille kilometrin. Tuosta latu-urasta on ollut iloa monille, kun siinä ovat voineet
lapset ja koululaiset harjoitella ilman että ovat
toisten tiellä varsinaisella lentokentän ladulla. Kun nyt vielä tänä vuonna on ollut maalis-huhtikuussa hienoja aurinkoisia pakkaspäiviä niin meitä on ollut pellolla hiihtämässä melkoinen joukko ja uusia juttukavereita
on tullut lisää, kun on voinut hiihtää ja jutella samalla.
Tästä ylimääräisestä lenkistä suuri kiitos latukoneen ajurille ja tietysti myös kentän kiertävästä ladusta ja luistelu-urasta. Parhaina
päivänä ovat kenttää kiertäneet sadat ihmiset
ja vielä iltaisin myöhäänkin on hiihtäminen
ollut mahdollista, kun ladulla on valot. Meistä hiihtäjistä tämä latukoneen ajuri on aivan
uskomaton tyyppi, kun hän lähes joka päivä
on ajanut uuden ladun ja sekä kentän ympäri
että peltoaukealle ja hän jos kuka on edistänyt
kansanterveyttä.
Kaikille kanssahiihtäjille ja laduntekijälle
kaunista ja lämmintä kevättä ja kesää toivottavat hiihtäjät muiden mukana
Anneli, Arja, Jussi ja Juha
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Its Hairspray!
Viikin normaalikoulu tunnetaan mittavista
musikaaleistaan, joissa oppilaat pääsevät näyttämään
taitojaan niin näyttelemisessä kuin lavasteiden sekä
ääni- ja valotekniikankin parissa.
Kevään 2013 musikaali Hairspray vie katsojat Broadwayltä tuttuihin tunnelmiin, 1960-luvun Yhdysvaltoihin Baltimoren
kaupunkiin. Tarinan päähenkilö on iloisen pyöreä ja ennakkoluuloton 16-vuotias Tracy, joka haaveilee tanssijan urasta. Karismallaan hän pääseekin Corny Collins -tv-shown tanssijaksi
ja valloittaa lopulta nuorisoidoli Linkin sydämen.
Musikaalin teema on ihmisen hyväksyminen sellaisena kuin
hän on kiloista tai ihonväristä riippumasta. Kaikilla on yhtä
suuri oikeus nauttia elämästä. Vaikka teema käsittelee vakavia aiheita, kuten rotujen välistä tasa-arvoa ja ulkonäköpaineita, on musikaali otteeltaan iloinen ja komediallinen. Tarina etenee vauhdikkaasti vetävän musiikin ja tanssien myötä.
Hairspray-musikaali perustuu John Watersin elokuvaan.
Käsikirjoitus on Mark ODonnelin ja Thomas Meehanin.
Sävellykset ovat Marc Shaimanin ja sanoitukset Scott
Whitmanin ja Marc Shaimanin. Musikaalin on suomentanut Mikko Koivusalo.
Viikin normaalikoulun esityksessä on mukana yli 60 opiskelijaa.
TL

Hairspray musikaali
Viikin norssissa, Kevätkatu 2.
Ensi-ilta to 25.4. klo 18. Seuraavat esitykset pe 26.4. klo 18, la
27. ja su 28.4. klo 15, ma 29.4 klo 18 ja to 2.5. klo 18.
Liput 12/8 euroa, varaukset koulun vahtimestarilta,
p. 19157934.

Bachia
urkukonsertissa
Diplomi-urkuri Markku Mäkisen Malmin kirkolla
pidettävässä konsertissa kuullaan muun muassa
J. S. Bachin sävellyksiä.
Markku Mäkinen kuuluu Suomen eturivin urkureihin. Hän
opiskeli Sibelius-Akatemiassa Olli Porthanin johdolla ja jatkoi opintojaan Hollannissa. Hänen uransa lähti nousuun Kotkan urkukilpailun voitosta ja sittemmin hän on esiintynyt ympäri maailmaa ja pitänyt urkujensoiton mestarikursseja eri
maissa. Mäkinen toimii myös Helsingissä katolisen Pyhän Marian kirkon urkurina.
TL

Urkukonsertti
Malmin kirkossa, Kunnantie 1, su 5.5. klo 18. Vapaa pääsy.

Diplomi-urkuri Markku Mäkinen on konsertoinut
ympäri maailmaa.

Enkelin äänellä laulava
Saara Aalto
Viime keväänä Saara Aalto hurmasi äänellään ja olemuksellaan
itse Mike Monroen The Voice of Finland -kilpailussa.
Tiistai-iltana 7.5. Saara Aalto lumoaa Malmitalon.
Saara Aalto esittää Malmilla konsertillisen ”epic love popiksi” kutsumaansa omaa musiikkiaan Teemu
Roivaisen säestämänä. Aallon positiivinen energia tempaa mukaansa
yleisön kuin yleisön ja hänen poikkeuksellisen täydellinen laulunsa ja
suloinen äänensä herkistävät tunnelman korkealle.
Konsertti Malmitalossa pidetään
sopivasti vain pari viikkoa ennen
kuin Saara Aallon uusi levy You
Had My Heart julkaistaan, siksi
konserttiyleisö pääsee maistelemaan
aivan tuoreeltaan uusiakin kappaleita. Levyn julkaisee Yume Records, joka on julkaissut Saara Aallon aiemmatkin pitkäsoitot Blessed
With Love (2011) ja Enkeleitä –
Angels (2011). Yume Records on illan toisen muusikon Teemu Roivaisen levy-yhtiö.
– Teemu ja minä tutustuimme Oulussa Madetojan musiikkilukion ensimmäisellä luokalla ja aloimme heti tehdä keikkoja yhdessä, siitä on
siis jo kymmenen vuotta, Saara Aalto kertoilee.
– Vuonna 2005 muutimme yhtaikaa Helsinkiin opiskelemaan musiikkia ja keikkailemaan. Teemu on
myös minun kaikkien levyjeni tuottaja ja bändini muusikko.
Duokonsertissa soi myös kappaleita Saara Aallon aiemmasta tuotannosta kuten Blessed With Love

-albumilta. Lisäksi Teemu Roivainen lupaa, että he esittävät kappaleita Saaran Voice of Finland -taipaleelta.
Laulajakykyjä etsivä televisio-oh-

jelma aloitti viime keväänä Suomessa. Ohjelmaformaattiin kuuluu
joukko tähtivalmentajia, jotka Suomessa olivat Paula Koivuniemi,
Lauri Tähkä, Elastinen ja Michael
Monroe. Viimeksi mainittu valitsi
joukkueeseensa Saara Aallon, joka
pärjäsi kisassa loistavasti ja sai kaiken aikaa ylenpalttisia kehuja tähtivalmentajilta. Jännitystäkin riitti,
kun Saara Aalto selviytyi aivan loppumetreille, ja sitä suurempi oli pettymys hänen ihailijoilleen, kun voiton vei toinen finaaliin selvinnyt.
Muuttiko Voice of Finland sitten
laulajan elämää?
– On kyllä muuttanut niin, että keikkoja on paljon enemmän,
Vaikka ennen kisaakin oli jo paljon,
mutta nyt on kalenteri ihan täynnä,
Saara Aalto vastaa.
– Kilpailun myötä sain myös paljon kaikenikäisiä, uusia kuuntelijoita ja faneja. On ihanaa, kun ohjelmaa katsoivat kaikki vauvasta vaariin ja he kaikki ovat myös käyneet
keikoillani; ikäjakauma on siis suuri.
Omaan tähtivalmentajaansa
Michael Monroehin Saara Aalto on

pitänyt edelleen paljon yhteyttä.
– Mike tukee minua ihan täysillä ja toivottavasti pääsemme joskus
esiintymään yhdessä; me molemmat odottelemme hyvää hetkeä yhteisesiintymiselle. Kilpailu ja Miken
esimerkki tekivät minusta vielä rohkeamman artistin. Mike on aina
oma itsensä ja näyttää sen myös
vahvasti, sellainen minäkin uskallan
nyt olla. Sain kaikenlaista varmuutta esiintyjänä, laulajana, säveltäjänä. Uskallan nyt kokeilla rohkeammin myös rajuja juttuja! Ja Mikelta sai myös hyvän esimerkin siihen,
että joka ikisellä keikalla pitää antaa itsestään 200 %, oli keikka iso
tai pieni.
On helppo uskoa, että juuri näin
iloinen ja energinen Saara Aalto tekee ja laulaa enkelimäisellä äänellään yhtä lailla kaksisataaprosenttisesti tiensä Malmitalon yleisön sydämeen.
Irene Salama

Saara Aalto, laulu, Teemu
Roivainen, kitara, koskettimet
ti 7.5. klo 19 Malmitalossa,
Ala-Malmintori 1. Kesto 75 min.
Järj. Helsingin kulttuurikeskus
ja Joe Lunnas Oy. Liput 12 e.
Lipunmyynti p. (09) 310 12000
(ma–pe 12–18) ja Lippupalvelu.

Lähimenot

Koillis-Helsingin Lähitieto

JAKOMÄKI

Kierrätyslauantai
la 27.4. klo 10–14 Jakomäen
nuorisotalon remontoidussa tiloissa Huokotie 3.
Kierrätyspäivään voi tuoda
ylimääräisiä tai pieneksi
jääneitä lasten tavaroita
polkupyörästä vaatteisiin, tai
mennä tekemään hyviä löytöjä!
Tavaroita voi tuoda la 27.4.
klo 9 alkaen. Kierrätyspäiväksi
voi myös varata oman kirpparipöydän 24.4. mennessä
kirsti.kallansalo@hel.fi

MALMI

Malmin toimintakeskus
Kirkonkyläntie 2:ssa aina
ma klo 13.30 +60 ryhmä,
jossa bingoa, juttuseuraa,
kahvia ja tietokilpailuja. Ti
tuolijumppaa klo 10.30, ke
Käsityökerho klo 12–15.30.
ESKOn harrastukset
Tukiyhdistys ESKOn harrastustoimintaa Malmin toimintakeskuksessa, Kirkonkyläntie 2:
ma uinti omakustannushinnalla
klo 11–12 Tarjan johdolla, ke
käsityökerho klo 12–15.30,
englanninkielen keskusteluryhmä klo 11 Seijan johdolla, to
ruotsinkielen keskusteluryhmä
klo 11 Tuulan johdolla, leidit
klo 13 Ritva II:n johdolla.
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.
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, bridge-kerho
ti klo 9.30. To Neulekahvila
klo 9.30-12. 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.
Rintamaveteraanit
Malmin Rintamaveteraanien
ja Naisjaoston kevätkauden
päättäjäiset 6.5. kello
14, Syystien vanhustenkeskus, Takaniitynkuja 3.
Makkaranpaistoa, kahvia ja
Kaartin soittokunnan soittoa.

Taimet vaihtoon!

Mosa Herää -tapahtumassa on jälleen taimien
vaihtotori, johon voi viedä niin sisäkukkia,
perennoja, yrttejä ja mitä vain, vaikka puuntaimia
vaihtoon.
Mosa Herää 5.5. Tapanilan torilla kello 11–14.

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.
Klassikkoelokuvat:
Sabrina
Romanttinen klassikkokomedia
kaunottaresta kahden miljonääriveljeksen välissä päättää
Helsingin kulttuurikeskuksen
klassikkoelokuvien tämän
keväisen Humphrey Bogart
-teeman to 25.4. klo 18
Malmitalossa. kesto 109
min, K3 Vapaa pääsy.
Kino Kaiku: elokuvaluento
Luentokeskustelun aiheena on
Antti-Jussi Annila to 25.4. klo
18. Hän on sekä elokuvaohjaaja että käsikirjoittaja ja näyttelijä. Annilan esikoispitkäelokuva
oli vuonna 2006 ilmestynyt,
suomalaista Kalevalamytologiaa ja kiinalaista
wuxiaa yhdistelevä romanttinen
kung fu -elokuva Jadesoturi.
Malmitalo. Vapaa pääsy.
Toivo Kärjen rakastetuimmat
Malmitalon konsertissa esiintyy
Lohjan Harmonikkakerho,
solisteina Vieno Kekkonen
ja Ahti Lampi la 27.4. klo 17.
Kesto n. 2 h Liput 10 / 8 e.
Jazz’n Jam: Panu
Savolainen Proprius
Jazz’n Jam herkuttelee
vibrafonisti Panu Savolaisen
Proprius-kokoonpanon
tuoreilla antimilla Malmitalossa
su 28.4. klo 17. Liput 6 e.
Pukinmäen sirkuskoulun
Kevätsirkus
Esitykset ovat erilaisia eri oppilasesiintyjin Malmitalossa su
28.4. klo 17 ja 19. Liput 10 e.
Pop/Jazz-vappukonsertti
Pohjois-Helsingin musiikkiopisto vapputunnelmissa
Malmitalossa ma 29.4. klo
19. Vapaa pääsy.

PIHLAJAMÄKI

Hemmottelupäivä
Hemmottelua, hyvinvointia
ja yhteislaulua Pihlajamäen
lähiöasemalla, Liusketie 3A, to
25.4. klo 9-18. Ajanvarauksia

eri hemmotteluhoitoihin voi
tehdä etukäteen.

PUISTOLA

Puistolan Eläkkeensaajat
Jäsentapaaminen 25.4. klo 13.
Alussa kevään viimeinen tuolijumppa. Klo 14 keskustellaan
”Ikäihmisen ravitsemuksesta”.
Satuilua tarjolla
Puistolan kirjastossa satutunti
aina ma klo 9.30. Kaikki alle
kouluikäiset tenavat ovat
tervetulleita satujen pariin.
Marttojen kesäretki
Naantaliin la 8.6. tutustutaan
Tourilan majataloon,
Louhisaaren kartanolinnaan
ja Kultarantaan. Matka sis.
kahvin, lounaan ja opastuksen.
Lähtö klo 8 Puistolan torilta
ja paluu n. 19.30. Viim. ilm.
13.5. Hinta 62 e ja jäseniltä
40 e. Lisät. Laila Kivelä,
puh. 050 405 3763 ja
laila.kivelä@elisanet.fi

PUKINMÄKI

Pukinmäen taidetalon
oppilastöiden näyttely
5.4.–30.4. Pukinmäen kirjastossa. Esillä nuorten taitavien
tekijöiden maalauksia, keramiikkaa ja kangaspainantatöitä.
Kevään tietokoneopastukset
aina ke 29.5. asti
Pukinmäen kirjastossa.
Enter ry:n opastaja paikalla
klo14–16 ja työväenopiston
vertaisohjaaja klo 17-19.
Apua internetin, sähköpostin
ja sosiaalisen median perusteisiin sekä tekstin ja kuvien
käsittelyyn. Tarjolla on myös
tukea kannettavan tietokoneen
laitteisto- tai ohjelmisto
ongelmissa. Kotikoneen voi
tuoda mukaan. Ilm. puhelimitse
09 31085072 tai paikan päällä
kirjastossa, Kenttäkuja 12.
Kevättempaus
Helsingin Kristillisen koulun
piha-alueella 27.4. klo 11-14,
Pieksupolku 5. Ohjelmassa
mm. tarjoilua, myyjäis/
rompetori, arvontaa, hauskoja
toimintapisteitä lapsille.

TAPANILA

Kotieläinpäivä

Tapanilan kirjastossa
la 27.4. klo 10–12.
Eläinvieraita Fallkullan
kotieläintilalta! Paikalla on
myös eläinsuojelujärjestöjä.
Lasten ympäristöpäivä
Fallkullassa su 28.4. klo
10–13, lasten rastirata 3 e,
muuten vapaa pääsy.
Toiminnallinen rastirata mm.
kilien rapsutusta alle 8-v.
lapsille. Keräämme tapahtumassa lastenvaatteita, -leluja,
-tarvikkeita hyväntekeväisyyskohteisiin. Myös kirpputori.
Järj. Fallkullan kotieläintila.
Tila ja kahvila avoinna 10–15.
Malminkaari 24.
Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30
Tapanilan Työväentalolla,
Sompiontie 4. Muusta toiminnasta saa lisätietoa kerhosta.
Väristä se lähtee
Vuokko Tokolan maalauksia
Galleria viileä punaisessa
9.–28.4. ti–pe 13–18,
la–su 11–15.
Mosa herää
su 5.5. klo 11–14 Tapanilan
torilla. Toriohjelmassa on
juhlapuheita, Mosan pappien
laulua, kunnia-asukkaan
julkistus, Tringa ry:n lintupuhe,
Tapanila-Seuran tietopöytä,
taimienvaihtotori, juhlapuheita
ja yllätyksiä. Viihdyttämässä
on Stadin Juhlaorkesteri.

TAPULIKAUPUNKI

Tapulin Eläkeläiset
Kerho kokoontuu ma 29.4., klo
10–12 Tapulin nuorisotalolla,
Ajurinaukio 5, 2krs. Mukana
vierailijoita Nordea pankista.

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

Hairspray
1960-luvun Baltimoreen
vievä Broadway-musikaali
Hairspray nähdään Viikin
Norssissa noin 60 oppilaan
voimin. Musikaalin ensi-ilta on
to 25.4. klo 18.Muut esitykset
pe 26.4. klo 18, la 28. ja su
29.4. klo 15, sekä ma 29.4. ja
to 2.5. klo 18. Liput 12/8 e.
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

24.4.2013
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Valovoima galleriassa
Vuokko Tokola on vanhoja tapanilalaisia vuosien takaa, tosin nykyisin hän asuu
Mäntsälässä. Tapanilan Kanervatiellä Tokola ehti asua
melkein 30 vuotta ja kasvatti

Vuokko Tokola on löytänyt oman intuitiivisen ilmaisutapansa maalata
vesiliukoisilla kangasväripigmenteillä.

siellä suuren perheensä, lapsia oli yhteensä 12.
Yksi Tapanilaan asumaan
jääneistä pojista ehdotti äidilleen näyttelyä tämän entisillä kotikulmilla, Galleria viileä
Punaisessa.
Tokolalla on ollut useita yksityisnäyttelyitä ja hän on
osallistunut lukuisiin ryhmäja yhteisnäyttelyihin muun
muassa Mäntsälässä, Orimattilassa, Keravalla ja Tuusulassa. Viime vuonna hän
oli mukana Taiwanin Taipeissa ryhmänäyttelyssä, jossa
vastaanotto oli mahtava, lähes kaikki Tokolan teokset
myytiin!
Nyt Tokolan valovoimaisia ja värikkäitä maalauksia
voi ihailla Galleria viileä punaisessa, jossa ne ovat esillä sunnuntaihin saakka. Sunnuntaina 28.4. taiteilija on itse
paikalla galleriassa.   TL

Vuokko Tokolan maalauksia: Väristä se lähtee
Galleria viileä punaisessa, Päivöläntie 20, 28.4.
saakka. Avoinna ti–pe 13–18, la–su 11–15.

Kino Kaiku:

Elokuvato 25.4. klo 18,
vapaa pääsy
Fokuksessa
Jadesoturin ohjaaja
Antti-Jussi Annila.

luento

Toivo

Kärjen
immat
uim
rakastettui
la 27.4. klo 17,
alk. 10/8 €
Vieno Kekkonen ja Ahti Lampi solisteina
Lohjan Harmonikkakerhon konsertissa.

Vappujuhla
ke 1.5. klo 12–15 , vapaa pääsy
Mimi & Kuku ja Kuplettiorkesteri
Puhekupla vuorotellen estradilla.
Tule tanssimaan!

Jazz’n Jam

Panu

ssu
u 28.4. klo 17,
aalk.
al
lk 6 €

Savolainen
Melodista ja tyylikästä.
Panu Savolainen ¬ vibrafoni,
Aili Ikonen ¬ laulu,
Timo Kämäräinen ¬ kitara,
Jori Huhtala ¬ basso

Proprius
Ala-Malmin tori 1
malmitalo.ﬁ
Liput (09) 310 12000
ja Lippupalvelu
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Ti mo Uoti la

Kokoukset

Tilitoimistoja

MLL Tapaninkylän paikallisyhdistyksen
ylimääräinen kokous

to 2.5. klo 18 lp Kesannossa
(Kesantotie 13, Helsinki).
Kokouksessa käsitellään kevätkokouksessa
käsittelemättä jääneet sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

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.

Tapahtumat

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

GUF-kuoro esiintyy Vanhankaupungin Berghyddanissa Peter Hillin johdolla.

Jäänlähtökonsertti
Tämän vuoden Jäänlähtökonsertti on sunnuntaina 28.4. klo 15
Berghyddanissa, Vanhankaupungintie 3. Esiintyjinä ovat myös Sebastian
Hilli, piano, Paul Uotila, kontrabasso, ja Monika Lövsund, huilu. Konsertissa
esiintyy lisäksi Vuosaaren kuoro, jota johtaa John Emanuelsson.
Vanhankaupungin ruotsinkielisen nuorisoseuran GUF:n toimintaan osallistuvat myös
monet Koillis-Helsingin ruotsinkieliset. Seuran käytössä on upea hirsirakennus Berghyddan.
GUF-yhdistyksellä on ollut sekakuoro jo
vuodesta 1910. Kuoroa ovat johtaneet etevät

www.datamediatilit.fi
Puh.
09-3508 320

Myydään huoneistoja

muusikot kuten Emil Jonsson, Jack Mattsson ym. Vuodesta 1996 kuoroa on johtanut
Peter Hilli.
Kuoron vanhoihin perinteisiin kuuluu huhtikuun Jäänlähtökonsertti. Niistä ensimmäinen
järjestettiin jo 13.3.1921.
Timo Uotila

Jäänlähtökonsertti
sunnuntaina 28.4. klo 15 Berghyddanissa,
Vanhankaupungintie 3. Liput 10 e, sisältäen kahvin ja kahvileivän.

Helsinki, Tapaninkylä
PT, 126m2+32m2
4h+k+s+kph+khh+2varastoh. +2WC +parv.+piha
Kaunis ja valoisa koti muunneltavissa moneen
käyttöön. 2-tasoa, joista toinen taso sopii
vaikkapa yrityksen käyttöön. Tilava aurinkoinen
terassi ja oma piha. Iso takkahuone ja muita
mielenkiintoisia yksityiskohtia.
Esittely to 25.4. klo 17-18.
Kotinummentie 46. MH 410.000 €.

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

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

Arja Siltanen LKV

H e i mo Laakson e n

p. 045 897 5177
arja.siltanen@arjalkv.fi

Yksityistunteja

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

Palveluja tarjotaan

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

p. 09-347 4321, 0400-467 925
RATTITIE 20, Tattarisuo ark. 7.30-17
Määräaikaishuollot v Ilmastointihuollot
Pakokaasumittaukset, bensa 13€ v OBD-mittaukset 13€
v Katsastuskorjaukset v Katsastuspalvelut
v Renkaiden vaihto alk. 20€ v Kausisäilytys 50€
v Eberspächer asennukset/myynti/huolto v Sijaisauto
v
v

Aija Särkijärven johtama kuoro pitää perinteisen kevätkonserttinsa sunnuntaina.

Heräsin ihanaan aamuun
Otsikon teksti on yksi niistä kappaleista, joita Tapanilan Seniorilaulajien
kevätkonsertissa tullaan kuulemaan.
Seniorilaulajat on joukko
nuorekkaita ikä-ihmisiä, joita laulaminen yhdistää. Konsertti on heille aina haastava ja harjoitteluun motivaatiota antava tapahtuma. Kuoron johtajana toimii edelleen
ikinuori Aija Särkijärvi, joka
saa kuorolaisensa ylittämään
itsensä.
Kevätkonsertissa on myös
yhteislaulua, joten yleisö pää-

see hyvin tunnelmaan mukaan.
Kuoron lisäksi konsertissa
esiintyvät karismaattiset Mosan Kisällit sekä Duo Suomi.
Seniorilaulajat toimivat Tapanilan Eläkkeensaajat ry:n
tai Tapanilan Kotien Puolesta
ry:n jäseninä ja esiintyvät järjestöjen tilaisuuksissa sekä
käyvät palvelutaloissa laulamassa. TL

Seniorilaulajien
konsertti
Tapanilan työväentalolla,
Sompiontie 4,
su 28.4. klo 14.
Lipun hinta 5 e sisältää
kahvin ja pullan.
Lippuja saa ovelta.

Koillis-Helsingin Lähitieto

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

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti









Kehärengas Oy
www.keharengas.fi

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

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA
- Fysioterapia
- Voice massage
- Akupunktio
- Lymfaterapia
Fysioterapeutit:
Johanna Jokinen
Kirsi Kyyrä
Riitta Pitkänen

HIERONTAA
Tapanilassa

en,
n
i
s
s
a
kl
nkivi,
i
m
m
lä
lvo
a
k
s
a
h
li

Lämpimästi tervetuloa

Puutavara A. ÄIKÄS Oy

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

Vesikourut
Tikkaat
Lumiesteet
Kattojen pesut
ja maalaukset
Ilmainen tarjous/
korjausarvio

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

050 594 2992

www.uudenmaanpeltityo.fi

kjkmestarit.fi

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kotitalousvähennysmahd.

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

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

Hellitä Hetkeksi
Tmi Eeva Rajamäki
koulutettu hieroja

Päivöläntie 20, 00730 Helsinki

Ajanvaraukset
040-8462864
www.hellitahetkeksi.fi

Huolella ja nopeasti
www.sippe.fi
050 306 8858

Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028
Malminraitti 12
00700 Helsinki

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

Ihon
puhdistus

55€
Katso hoidon
tarkempi kuvaus
www.kauniina.fi

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

Optikot

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

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

Kampaamo-Parturi

Jalkahoitola

REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

Puh. (09) 345 1265

Varaathan
aikasi.

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

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

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Tervetuloa!
a!

PIRKKO PASANEN

puh. 3507050

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

Parturi-Kampaamo

Värjäykset alk. 74 €
Permispak. alk. 85 €
Parturityö alk. 25 €

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki

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

Ark. 9-18,
la 9-14

IHANA KEVÄT
OVELLA!

Hyvinvointi

SUUHYGIENISTIT

Kevättä ilmassa!

Kampaamot ja parturit

Pirjo Löser

ergadesign.fi

HAMMASLÄÄKÄRIT

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

Kauneudenhoitopalvelut

0400 453 959

Ompelua
Malmilla

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

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

Ismo Hämeenniemi
Heli Inkinen
Sari Sélen

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

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Juha Ruotoistenmäki
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

www.kampaamo-loser.ﬁ

Suuhygienistipalvelut

3858 375
040-831 9626

Kelan suoraveloitus

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

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

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

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

