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Kiinteistönvälitystä
20kodeille.
vuoden
Välittäjät
parhaille
kokemuksella alueellasi.

TARJOUS 31.5. ASTI:

Talvitakit ja
Mattopesut

Tontit, kiinteistöt, asunnot,
uudistuotanto.
Kauttani myös perunkirjat.
Eija Häkkinen
+358 500 704 618

Soita!Tuuli Almila

+358 45 208 5012

– Ei nahkatuotteita

Kirkonkyläntie 13, Malmi
Ark.10.00–18.00, la 10.00–14.00, su suljettu.
P. 09-224 9007, 050-433 8512
www.helsinginpesula.fi

Eija Häkkinen

Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500
704618
Kari
Välinen
+358 40 523 9046
eija.hakkinen@remax.fi

Vesa Sillman
+358 400 512 055

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

RE/MAX Partners, Tasetie 8, Flamingo
Kiinteistönvälittäjä,
LKV2. krs. 01510 Vantaa, Puhelin: 010 219 6080, www.remax.fi
0500 704618
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Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

ITÄ-PAKILA

RT

Kiinteistönvälitys Oy

TAPANINVAINIO

UUDISTUOTANTOA

MArkku
ViljAnder

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854
Valoisa, avara, päätyhuoneisto
pienessä yhtiössä. 1-tasossa 4 h,
k, takkah, saunaos 115 m² + autotallipaikka ja kylmä varasto 16 m².
Hp. 370.000 €. Lukkarimäentie 8

PUISTOLA
OKT
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
SUUTARILA
OKT
Tilava rintamamiestalo 5 h, k, 2wc
n. 110 m² + kellarikerros (sauna,
autotalli, varasto) n. 70 m². Oma
tontti 645 m². Kuntotarkastettu
4/2013. Hp. 215.000 €
Revontulentie 25
LÄNSI-PAKILA
OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotontti 511m², rak.oik. 128m² + 25m².
Hp. 147.000 €. Elontie 4

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 €
TAPANINVAINIO
RT-TONTTI
Tasainen kadunvarsitontti 888 m²,
rak.oik. 222 m² + maanpäällinen
kellari. Hp. 258.000 €
Karhusuontie 55
SUUTARILA
OK-TONTTI
644 m² kadunvarsitontti, jossa
rak.oik. 161 m². 1-2 as.
Hp. 170.000 € Revontulentie 25
PUISTOLA PIENTALOTONTTI
610 m², rakennusoikeus 152 m²,
1-2 asuntoa. Hp. 175.000 €
Puistolantanhua 6

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]

Malminkaari
5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155
RE/MAX
Partners
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
Tasetie 8,www.lkvkaukokoskinen.fi
Flamingo 2. krs.
01510 Vantaa

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
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

MArjA-liisA
Vänskä

Kristiina Diomin
046 812 5691

Aurora Simonen
050 358 7205

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

Markku Vuorinen
046 812 5696

Krista Suvinen
040 487 5040

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila
0400 600 359

Timo K .Nieminen
040 088 5662

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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Pääkirjoitus

Mikä meitä kiinnostaa?
On aina mielenkiintoista kuulla, millaisia juttuja ja mistä aiheista ihmiset haluavat lukea.
Pari viikkoa sitten lehdessämme olleessa kyselyssä sai kertoa toiveitaan siitä, mistä aiheista
toivoisi lehteen lisää juttuja. Toiveiden joukossa oli selostuksia junnujen urheilukisoista,
niitä artikkeleita haluttaisiin tallentaa lasten
muistokansioihin. Nuoret aikuiset toivoivat
erilaisten harrastusten esittelyä, jotta osaisivat
valita lapsilleen sopivan vapaa-ajan viettotavan. Todennäköisesti hieman vanhempi väki
toivoi historiikkijuttuja, he haluaisivat lukea,
missä käytössä esimerkiksi Malmilla ja Pukinmäessä olevat vanhat rakennukset ovat olleet ja millaisia ihmisiä niissä on asunut. Samoin toivottiin tarinoita täällä asuneista ja
asuvista ”kuuluisuuksista”.
Yhtenä tärkeänä juttuaiheena nähtiin erilaisista kaupungin suunnitelmista kertominen.
Kiitosta annettiin kaavasuunnitteluun liittyvistä ennakkojutuista, mutta toivottiin myös,
että esimerkiksi liikennesuunnitteluun liittyvistä hankkeista olisi vielä enemmän asiaa.
Tapahtumiin liittyvistä ennakkojutuista todettiin olevan paljon hyötyä, jotta tiedetään
mihin kannattaa mennä, mutta vastaavasti

toivottiin, että näistä tapahtumista kerrottaisiin myös jälkikäteen. Meidän hyvin niukka
toimituksemme ei joka paikkaan ehdi ja siksi
toivommekin teiltä lukijoilta kuvia ja tarinoita mukavista paikallisista tapahtumista, joissa olette olleet mukana.
Urheilua saisi kuulemma olla enemmänkin,
samoin kulttuuririentoja. Teiltä lukijoilta tulleet toiveet olivat kaikki hyviä ja useimmat
myös toteuttavissa. Jos ei heti, niin hiljalleen.
Meillä täällä Koillis-Helsingissä on jäljellä

vanhaa rakennuskantaa, johon liittyy mielenkiintoista historiaa. Paljon on purettu uusien
kerrostalojen alta, mutta onneksi on myös jätetty esimerkiksi vanhoja kartanoiden pää- ja
piharakennuksia, jotka henkivät mennyttä aikaa. Malmi-Seura järjestää vuosittain kävelyretkiä, joilla esitellään vanhoja rakennuksia ja
myös uudistuotantoa. Sellainen on jälleen luvassa Ala-Malmilla tulevana lauantaina.
Kierroksella kuulee varmasti sellaisia
asioita, joita ei Malmista entuudestaan tiennyt.
Teija Loponen

”Tärkeänä juttuaiheena nähtiin erilaisista kaupungin
suunnitelmista kertominen.”

Kehykset: Lafont

Kehykset: Michael Kors
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Uutiset
Näitä moottoripyörätemppuja ei kannata
kotona kokeilla!

Martin Sonka käsittämättö-

millä taitolentonäytöksillään ja ruotsalaiset Freestyle
Jumping FMX -pojat uskomattomilla tempuillaan saivat monet hieraisemaan silmiään. Tsekkiläinen Martin
Sonka laittoi välillä koneensa pysymään paikallaan ilmassa, välillä hän pyöritteli
sitä ympäri syöksykierteessa
ja teki lopuksi sivuttainlentokierroksen katsomon
edessä. Yleisö ei voinut kuin
ihmetellä, miten mies moisissa pyörityksissä tietää
missä suunnassa on maa ja
missä taivas.
Toinen käsittämättömän
näyttävä esitys tuli ruotsalaisnelikolta, joka kiihdytti pyörillään ramppia ylös,
teki ilmassa temppuja ja
laskeutui hallitusti toisen
puolen ramppia ylös palatakseen hetken päästä taas
roikkumaan ilmassa kiitävässä moottoripyörässä
vaikka vain satulasta kiinni
pitäen. Pyroshow viimeisteli tunnelman.

Ferrarit , Lamborghinit,
Corvetet ja F1-autot huolehtivat silmänilon tuottamisesta vauhdin hurmasta
nauttiville. Paikalla nähtiin
muun muassa Jenson Buttonin vanha F1-auto (noin
700hv), Lamborghini
Aventador, Gallardo, Murcielago, Porschen uusi
991-mallin 911, Mercedeksen uutuuksia sekä useita eri
sukupolvien Corvette-malleja. Paikalle oli saapunut
myös kaunis klassikko Ford
GT40. Detomaso Pantera
oli näytillä varikolla, ei radalla.
Yksi etukäteen odotetuimmista ohjelmanumeroista oli Martin Sonkan ja
Fredrik ”FROG” Berggrenin Airshow, jossa Sonka
ohjasi Red Bull -taitolentokoneensa Berggrenin ohjaaman moottoripyörän alitse
pyörän ramppihypyn aika-
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Te ija Lopon e n

Air Motor show teki
kenttää tutuksi

Huikeat moottoripyörätemput, upeat autot, käsittämätön hyppy lentävän lentokoneen yli
ja syöksykierteitä tekevä taitolentokone tekivät melkoisen vaikutuksen lauantaina Malmin
lentokentälle saapuneeseen yleisöön.
na. Lentokorkeus Sonkalla
oli hypyn aikana noin kaksi metriä. Vastaavaa temppua ei Suomessa ennen ole
nähty.
Yleisölle kerrottiin näytösten välillä Malmin lentokentän historiasta ja nykyarvosta. Lisätietoa kentästä ja sen kohtalon vaihtoehdoista tarjoili Malmin
lentokentän ystävät MLY,
joka samalla keräsi lisää nimiä kentän säilyttämiseksi
ja jakoi uunituoretta Kenttäposti -lehteä.

Parafiiniöljyllä saadaan hienot savut aikaiseksi, kyseessä ei siis ollut Sonkan koneen
mottorien savuaminen moottoripyörän alittamisen jälkeen!

Teija Loponen

Jalkapallossa hyvä vauhti päällä niin naisilla kuin miehillä! Sivu 10
Virasto huomauttaa turhista
savotoista
Rakennusvalvontavirasto toppuuttelee liian innokkaita
puun kaatajia. Virasto korostaa, että kaupunkikuvallisesti
merkittävien puiden hävittäminen voi köyhdyttää
kaupunkikuvaa.
Puun saa kaataa ilman lupaa omalta tontilta,
jos asemakaavassa ei kielletä kaatoa, puu ei ole
maisemakuvallisesti merkittävä, puita kaadetaan enintään
viisi ja tontille jää kaadon jälkeen puita. Jos ehdot eivät täyty,
pitää Helsingin rakennusvalvonnasta hakea kaatolupa.
Suuren puun kaataminen tiiviisti rakennetulla alueella
kannattaa jättää ammattilaiselle.
Rakennusvalvonta ei voi antaa lupaa naapurin puun
kaatamiseen. Naapuritontilta tursuavan häiritsevän
kasvillisuuden poistamista säätelee laki naapurussuhteista.
Oksien poistosta voi lähettää naapurille kirjallisen pyynnön.
Pirjo Pihlajamaa

www.facebook.com/
lahitieto

Leikkipuistotyöntekijä lähti jo viime kesänä
Savela

Leikkipuisto Savela oli kaupungin kesäksi suljettavien
leikkipuistojen listalla (K-H Lähitieto 15.5.2013), vaikka
tosiasiassa leikkipuistossa ei ole ollut kaupungin
työntekijää vuoteen.
– Siellä oli niin pienet asiakasmäärät, että siirsimme
resursseja eli siellä olleen yhden ohjaajan muualle, kertoo
Helsingin kaupungin varhaiskasvatusviraston johtava
leikkipuisto-ohjaaja Pirjo Ritamo.
Portti säpissä puisto ja sen keskellä oleva talo eivät ole
olleet. Pukinmäki-Savelan MLL:llä on puistorakennuksessa
kesäkautta lukuun ottamatta perhekahvila joka maanantai
ja läheinen ryhmäperhepäiväkoti Luhti, jolla ei ole omaa
pihaa, on saanut käyttää Savelan leikkipuistoa.
Iltapäivisin leikkipuistossa on koululaisten iltapäiväkerho.
Sen toiminnasta vastaa yksityinen yhdistys nimeltä
Touhula, joka järjestää puistossa tulevana kesänä lapsille

myös leirin.
Ruokailua puistossa ei ole kesällä ja siksi Savelan nimi
komeilee kesällä kiinni olevien puistojen listalla.
Varhaiskasvatusvirasto on valmis nostamaan talon
käyttöastetta, jos vetovastuun ottaa muu kuin kaupunki.
– Perhepäivähoitajien kanssa on ollut puhetta, että miten
käyttöä voisi lisätä ja yksi asukas on kysynyt, kuinka isoäidit
voisivat käyttää paikkaa. Asia on vielä vaiheessa. Pitää
muun muassa katsoa, että kuka ottaa vastuulleen avaimen.
Ritamon mukaan Savelan leikkipuistosta luopuminen ei
kuulu viraston suunnitelmiin.
- Siitä ei ole ollut puhetta. Maksamme siitä koko ajan
vuokraa ja yritämme, että saisimme sinne muita toimijoita.
Katsotaan, mikä on tulevaisuus. Tutkailen tilannetta ja
keskustellaan asukkaiden kanssa.
Pirjo Pihlajamaa
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Uutiset
Pi rjo Pi h lajamaa

Jakomäki
saa uuden
katutaideaidan
Helsinkiin tulee kesäksi 2013 kolme
uutta julkista maalauspaikkaa
katutaiteelle. Uudet maalausaidat
rakennetaan Jakomäkeen,
Arabianrantaan ja Östersundomiin.

Pilotissa siirrytään seuraavaksi pienryhmätyöskentelyyn. Lopulliset aatokset
julkistetaan kaikille uimarannan kyläjuhlissa elokuussa.

Uimarannan kohennus
oli kaikkien ykkönen
Tapaninvainio

Seitsemänkymmentä ajattelijaa osallistui Tapaninvainion ajatushautomoon,
jossa haettiin näkemyksiä siitä, mitä lähipalveluita alue tarvitsee ja kuinka
luoda kotikulmille asuinaluetta kehittävää yhteishenkeä.
Laulurastaantiellä Staf-

fansby lågstadieskolan salissa pidetty ajatushautomo
on osa Me asumme täällä!
-hanketta, joka on päässyt
mukaan Helsingin kaupungin demokratiapilottiin. Pilotissa kaupunki tarjoaa
asukkaille väylän etsiä uusia
vaikuttamisen keinoja.
Ajatushautomo oli yhtä kuin kahdeksan ryhmää,
joita olivat muun muassa
nuorten, lapsiperheiden, aktiivisten harrastajien ja eläkeläisten ryhmää.
Asukkaita ja alueen toimijoita oli mukana yli 50. Lisäksi paikalle saapui vahva
edustus kaupungin virkamiehiä ja koillishelsinkiläisiä päättäjiä ja poliitikkoja.
Ryhmät esittelivät ajatuksensa muille ja lopuksi äänestettiin idea, joka vaatii
pikaisimpia toimenpiteitä.
Selkeän voiton vei oma uimaranta.
– Yhteinen mielipide oli,
että uimarantaa on ko-

”Tämä on uuden
aikakauden juttu.
Vuorovaikutusta
livenä.”
Har r i et
Kole h mai n e n

Julkisia maalauspaikkoja kaupungissa on ennestään viisi, yksi niistä on Pihlajamäen nuorisopuistossa.
Kohteet on valittu nuorisoasiainkeskuksen ja rakennusviraston yhteistyönä katutaidekartoituksen perusteella. Nuoret ja alueen toimijat järjestävät julkisten seinien avajaiset sekä joukon muita tapahtumia. Nuorisoasiainkeskus tukee ja on mukana eri tapahtumissa. Toimintaan laaditaan yhdessä pelisäännöt ja järjestetään
tarvittava jätehuolto. Kesän aikana syntyvien kokemusten perusteella suunnitellaan tulevien vuosien julkiset
maalauspaikat.
Nuorisoasiainkeskus toteutti marraskuussa 2012 kartoituksen luvallisista katutaidepaikoista. RuutiExpossa
järjestettiin erillinen piste ehdotuksille ja siellä keskusteltiin maalareiden kanssa. Varsinainen kartoitus tehtiin
Kerro kartalla-karttapalvelun ja webpropol-kyselyn avulla. Ehdotuksia maalauspaikoiksi saatiin 496.
Teija Loponen

Danske Bank jatkaa
Malmi

Malmintorilla tukikohtaansa pitävä Danske Bank ei ole
vetäytymässä Koillis-Helsingistä.
Malmilla on kiertänyt huhu, jonka mukaan entinen
Sampo-pankki olisi jättämässä Malmin maisemat taakseen. Danske Bankin viestintäpäällikkö Taina Mustamo
kumoaa huhun.
– Toimintamme jatkuu Malmilla ihan samaan tapaan
kuin ennenkin. Jos kerran tuollainen huhu liikkuu siellä,
niin olemme iloisia, että siltä nyt katkaistaan siivet, Mustamo toteaa.
Teija Loponen

Kortiton ajeli huumeissa
Ala-Malmi

Poliisipartio pysäytti Vilppulantiellä Viron kilvissä olevan
Audi A6 -henkilöauton torstaina noin kello 21.30. Mieskuljettaja puhalsi nollalukeman, mutta huumepikatesti antoi positiivisen tuloksen. Sekä autosta että henkilön hallusta löytyi erilaisia huumeita. Kuski vietiin verija kliinisiin kokeisiin ja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. PP

Työmaalta katosi yhdeksän
pesukonetta
Alppikylä

Demokratiapilotin yksi aktiivivetäjä, Laura Vehkaoja (vas.) onnellisen
uupuneena antoisan päivän päätteeksi.

hennettava, kertoivat ajatushautomoon osallistuneet
Mari Pirttiniemi Jokipolulta
sekä Kimmo Kivelä Karhusuontieltä.
Ideaan kuului myös, se että Ollilankentän puolelle on
saatava kaikkia ikäryhmiä
palvelevia toimintoja.
Suurta kannatusta saivat
myös esimerkiksi eläkeläisryhmän ideat poistaa yksinäisyyttä ja lisätä yhteisöllisyyttä. Paikallinen K-kauppias lupasi, että lähikaupal-

le saa laittaa alueen oman
ilmoitustaulun.
Paikalla oli työntekijöitä

nuorisoasiainkeskuksesta
ja talous- ja suunnittelukeskuksesta. varhaiskasvatus-,
opetus-, kaupunkisuunnittelu-, liikunta- sekä sosiaalija terveysvirastosta.
Poliitikoista saapuivat Riku Ahola (vas), Kauko Koskinen (kok), Osku Pajamäki (sd), Mari Rantanen (sd)
ja Markku Vuorinen (kesk).

– Tämä on uuden aikakauden juttu. Vuorovaikutusta livenä. Täällä asuu paljon ihmisiä omissa oloissaan ja ihmiset kaipaavat
yhteisöllisyyttä. Sitä pitää
miettiä. Hienoa myös, että
virkamies sai täällä kasvot.
On paljon helpompi lähestyä häntä jatkossa, kiitteli antoisaa päivää tapaninvainiolainen Harriet Kolehmainen.
Pirjo
Pihlajamaa

Alppikylänkuja 13:n rakennustyömaan asunnoista on
viety kahtena eri kertana astianpesukoneita. Ensimmäinen murto tapahtui 10.–13.5. kello 16:n ja 06.30 välillä.
Asunnoista vietiin viikonlopun aikana neljä Electroluxmerkkistä astianpesukonetta.
Toinen murto tapahtui tiistaina 14.5. kello 01–07 välisenä aikana. Tuolloin asunnoista anastettiin viisi Electroluxin astianpesukonetta. Lisäksi yksi samanmerkkinen
liesi oli irrotettu paikoiltaan. PP

Mies juoksi linja-autoon
Viikki

Humalainen törmäsi linja-auton etuoveen Tilanhoitajankaarella lauantaina kello 22.26. Silminnäkijöiden mukaan vuonna 1985 syntynyt mies oli kävellyt kävelytiellä
ja juossut yllättäen päin ohi ajavaa bussia ja menettänyt
hetkeksi tajuntansa. Kasvonsa loukannut mies lähti ambulanssilla Töölön sairaalaan jatkotutkimuksiin. Miestä
epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. PP
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Kaupunki kaiveli pätäkkää
kouluremonttiin

Pi rjo Pi h lajamaa

Entistä Ala-Malmin peruskoulua osoitteessa
Latokartanontie 16 remontoidaan kovaa kyytiä
Stadin ammattiopiston hyvinvointialojen eli
entisen Helsingin sosiaali- ja terveysalan
oppilaitoksen tarpeisiin sopivaksi.
Sekä Helsingin kaupungin

opetus- että kiinteistölautakunta ovat hyväksyneet Stadin ammattiopistoa varten
tehdyt muutos- ja korjaustyösuunnitelmat, joiden hinta on kasvanut 4,6 miljoonaan euroon.
Talonrakennushankkeisiin vuosille 2012–2016
summaa ei ole budjetoitu.
Rahoista kaksi miljoonaa
euroa on sisällytetty kaupunginhallituksen vuoden
2012 lopulla hyväksymään
lisämäärärahaesitykseen.
Loppuosa kustannuksista
otetaan tilakeskuksen määrärahoista. Remontin kiireellisyyttä perustellaan sillä, että Vilppulantiellä toimivan Stadin ammattiopistolla on akuutti tilapula,
koska sen opiskelijamääriä
on nostettu.
Muutosremontti alkoi kesällä 2012, sen jälkeen kun
Ala-Malmin peruskoulus-

Heikinlaakso rt. 220 m2

Päätyasunto 3h, k, apuk., 113 m2 +
saunaos. takkah, askarteluh 107 m2.
Lisäksi huoneistokohtainen lämmin
varasto 20 m2 + yhteistä lämmintä
säilytystilaa 90 m2. Vh. 429.000,-.
Nummitie 12
996860

Suutarila tontti 480 m2

Tasainen tontti, rak.oikeutta 144 m2
ok-talolle. Pohjatutkimus tehty. Vh.
115.000,-. Asteroidikuja 6. 991892

sa oli pidetty sen historian
viimeinen kevätjuhla. Remontin ei pitänyt olla puoliakaan nyt lasketusta, mutta töiden edetessä ilmeni, että koulun liikuntasalissa on
paha kosteusvaurio ja muun
muassa koko lattia on uusittava. Pelkän salin korjaus
vie kokonaiskustannuksista
950 000 euroa.
Kosteusvauriokorjausten
lisäksi hintaa nostavat monet muut eteen tulleet lisätyöt kuten uusi iv-konehuone, pohjaviemärin uusiminen ja koko kiinteistön lukituksen uusiminen.
Tiloja otetaan käyttöön sitä mukaa kun remontti etenee. Nyt koulua käy noin
200 opiskelijaa. Remontin
valmistuttua heitä on noin
375. Henkilöstöä on noin
50.
Opetusvirasto toivoo remontin olevan ohi elokuussa. Kiinteistöviraston mu-

Helsingin hohtavimmat radat
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MosaCafe

hymy on tärkein mausteemme

Hohto-, koululaisja firmakeilaus

Lounas ma-pe
klo 11-14

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

Catering + parhaat
lastenjuhlat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Tee tilauksesi ajoissa.

Vuonna 1965 kansalaiskouluksi valmistunut rakennus
on suojeltu. Sen tarkistamaton hyötypinta-ala on reilu 4 000, huoneistoala 5 855 ja bruttoala noin 7000 neliömetriä.

kaan ajankohta on vuoden lopussa. Opetusvirasto
odottaa tilakeskuksen järjestävän loppuvuodeksi väliaikaistilat muun muassa
hoitotyön, ensiavun, akuuttisairaanhoidon ja ensihoidon ammattiaineiden opetukseen.
Ala-Malmin peruskoululle

ehdittiin kolme vuotta ennen lakkautusta tehdä mittava saneeraus, joka valmistui vuonna 2009. Tuolloin
uusittiin muun muassa kou-

lun ikkunat, lvi- ja muu tekniikka myös kosteusvaurioituneeksi osoittautuneessa
salissa. Tuolloin peruskoululle tehty remontti maksoi
kustannuslaskelman mukaan liki 3,2, miljoonaa euroa.
Kun neljä vuotta sitten
tehtyyn ja nyt tekeillä olevaan urakkaan lasketaan
mukaan arvonlisävero, liikutaan yhteissummaltaan
noin 10 miljoonan euron
korjauskuluissa.
Pirjo Pihlajamaa

PUKINMÄKI–PÄIVÄT
25.-26.5.2013

Otsikko
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Ylästö kt. 77,5 m2

MosaBowling

22.5.2013

Ylioppilasviikon aukioloajat
ma - to 10-18, pe 9-19
la 7-16
Tervetuloa!

www.kukkahuonekastanja.fi
Puh. 09-345 2330
Ajurinaukio 5, 00750 Helsinki
Meille Puistolaan pääset kätevästi bussilla ja junalla.

Avoinna ark 10-18, la 9-16 ja su 7-16
kukkahuonekastanja@elisanet.fi

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 122 9560
La 25.5. 19.00 Nuortenilta & kahvila, Mikko Sinivirta
Su 26.5. 11.00 Jumalanpalvelus, Oiva Alanenpää,
Matti Tanner, Kaiku Kuoro
Su 26.5. 14.30 Latinokokous
Ma 27.5. 19.00 Israel-ilta, Tanja Tolvanen
Ke 29.5. 19.00 Rukous-ilta, Lasten elämän
tapahtuman puolesta, Laku-kuoro,
Ritva Siltala
Seurakuntavierailu ja kevätretki Ilomantsiin 25.–26.5,
ilmoittaudu mukaan puh. 0400-692 930
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

Lauantai 25.5.
Puistotapahtuma klo 10 - 14, Säveltäjänpuistossa, Unikkotie 8
10.00–10.05

3h+k+s 77,5 m2 Rak.v. 2011. Lämmin autohallipaikka, kulku hissillä.
Vh. 306.000,- Ylästöntie 16. 991184

10.20–11.20
11.20–11.30
11.30–12.00
12.10–12.40

Asuntomyynti City Oy
Malmin raitti 4, 00700 Helsinki
Puhelin 41745500

PUKINMÄKI-PÄIVIEN AVAUS
Pukinmäki-Seuran puheenjohtaja: Kauko Koskinen
STADIN JUHLAORKESTERI
LIIKUNTARYHMÄN ESITYKSIÄ, Malmin Eläkeläiset ry
KATUSOITTAJAT, Raamattu Puhuu –seurakunta
PUKINMÄEN TAIDEKOULU
Sirkuskoulu, ryhmä 1 esiintyy
Musiikkiduo: Heidi Laaksonen, laulu, Tuomas Rahikka, kitara
Sirkuskoulu, ryhmä 2 esiintyy
Nukketeatteria nurmikolla (Nitta Lindroos)

Kirpputoritapahtuma klo 10 - 14

TILAA AIKA
AJOISSA!

Leikkipuisto Unikko, Unikkotie 8
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

OSTARIN KULMALLA,
RAPAKIVENTIE 2

Avaamme ark. klo 6.00

Kirjoita viesti tähän. Vi esti menee par hai ten perille, jos s e on l yhyt j a yti mekäs.

Iloinen pihatapahtuma klo 10 - 14
Päiväkoti Pukinmäki, Palsamipolku 10
Kirpputori, arvonta, buffet, kasvomaalausta, ”kullankaivuuta” ym.
Päiväkoti Pukinmäen vanhempaintoimikunta

Sunnuntai 26.5.
10.00–
12.00–

KOTISEUTUKÄVELY
Suuntana Närepuisto ja Sinivuori, lähtö klo 10.00 kirjaston
luota oppaana Tero Tuomisto.
MESSU SEURAKUNTAKODISSA
(Malmin seurakunta / Pukinmäen piiri)
Markus Kopperoinen, Katri Uutela, Kaisa Rauhamaa, mukana
myös nimikkolähetti Katriina Mäkelä

Pukinmäen Martat tarjoavat ”kirkko”kahvit.

K ir ko n k ylä n tie 4

P. 385 4670

SALAATTI/
PATONKIPISTE
PIHLAJAMÄESSÄ

Yhteistyössä Pukinmäen
yhdistykset ja toimijat.

toimitus/nouto MaTaPuPu alueella
Hoidamme myös kokoustarjoilut.
Myös Pitopalvelu
nina.haaksikari@pp.inet.fi

040-508 1012

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

Päävoitot Jakomäkeen
ja Tapanilaan
Jimi Holmberg Jakomäen
peruskoulusta oli toinen
suurimman stipendin
saajista.

Jakomäen
perus-koulun
Jimi Holmberg
nappasi päävoiton
Novellisarjassa
ja Hiidenkiven
peruskoulun
Ville Riihonen
Asiakirjoitelmatsarjassa
Hakaniemen
Lions clubin
järjestämässä
asessori Torsti
Koskisen kirjoituskilpailussa.
Pihlajiston oppilaita noutamassa palkintojaan.

Eeva Lemström iloitsi
siitä, että pärjäsi
tekstillään isossa
kirjoituskilpailussa.

Veeti Välimäki sai
Nuusku-palkinnon.

Kuuden vuoden ajan Lions

club Hakaniemi on järjestänyt huumeiden vastaisen
kirjoituskilpailun helsinkiläiskouluille. Koillisenkin
kouluista kisaan on osallistuttu ahkerasti ja palkintoja on saatu. Niin tänäkin
vuonna.
Palkintojenjakotilaisuudessa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan puheenvuoro oli pyydetty Jakomäen peruskoulun FM Vappu
Laineelta, joka kertoi itsekin nuorena osallistuneensa
henkisiin kilpailuihin.
– Kirjoitusten aiheet ovat
tärkeitä nuorille, niiden on
liityttävä jotenkin omaan

elämään. Kirjoittaminen
on erinomainen itseilmaisun väline, joka saa samalla
pohtimaan asioita.
Vappu Laineen oppilas,
9B -luokan Jimi Holmberg
olikin yksi pääpalkinnon
saajista, 300 euron stipendi
tuli novellista Kohtaaminen
kuoleman kanssa. Suomi
toisena kielenä -sarjassa 50
euron palkinnon sai Jakomäen peruskoulun 9 A:lta
Gresa Thagi tekstillään Todistaja.
Tapanilan Hiidenkiven
peruskoulusta on osallistuttu kirjoituskilpailuun jo
useana vuonna hyvin tuloksin. Tällä kertaa Hiiden-

kiven oppilaat tulivat palkituiksi useasta eri sarjasta.
Pääpalkinnon Asiakirjoitelmat-sarjasta sai 8C-luokan
oppilas Ville Riihonen kirjoitelmastaan Näin kasvattaisin lapseni. Villen tekstiä
kehuttiin älykkääksi ja todettiin, että jokainen haluaisi olla kuvatunlaisen kasvattajan lapsi.
Ville oli voitostaan aivan
äimistynyt, eikä heti osannut kertoa, mihin saatu 300
euroa mahtaa kulua.
– Johonkin hyvään tarkoitukseen joka tapauksessa,
yllättänyt poika iloitsi.
Hiidenkiven koululle pal-

kintoja ropisi enemmänkin.
Novellisarjassa kolmannen
palkinnon, 100 euroa, sai
Eeva Lemström 7 C:ltä Vain
tämän kerran -tekstistään.
Kunniamaininnat ja 50 e
saivat 9 C -luokan oppilaat
Hibo Ahmed Koulukiusatun päiväkirjalla ja Heini
Pohjanpää Kohtalokas ilta
-novellilla sekä 30 euroa 6
B:n Veera Määttä Sen päivän muistan aina -kirjoituksellaan.
Pihlajiston ala-asteelta 30
euron Suomi toisena kielenä -sarjassa palkituiksi tulivat 6 B:n Aleksi Wahlbäck
Sen päivän muistan aina
-aiheella, Sofia Porteriaev ja

Khamom Lwimarn On vaikea olla nuori -tekstillä sekä 6A:n Valentin Smirnov
kirjoituksellaan Lempiharrastukseni, josta en luovu.
Myös Nuusku-palkinto löysi ottajansa Pihlajiston ala-asteelta, sen sai 6A:n
Veeti Välimäki Nuusku poliisikoira -tekstillään.
Kaikkiaan kirjoituskilpailuun osallistui tänä vuonna 75 ainetta yläasteilta ja
50 ala-asteilta. Voittajat valitsee raati, johon kuuluu
muun muassa pappi, poliiseja ja äidinkielen opettajia.
Raadin luku-urakka kestää
parisen kuukautta.
Teija Loponen

Koillis-Helsinki

Veronika Honkasalo
arjen aktiivista puoluepolitiikkaan
Viime kunnallisvaaleissa

nousi Koillisesta valtuustoon tuore vasemmistoliittolainen ehdokas Veronika
Honkasalo, joka on tutkija
Nuorisotutkimusseurassa ja
7- ja 3-vuotiaiden lasten äiti.
Hän on kulkenut reittiä
Lappeenranta, Espoo, Siuntio ja asunut 18-vuotiaasta
Helsingissä, eli toisen puolen elämästään. Puoliso on
kotoisin Bakusta ja tullut
Suomeen 2004.
Lauantaina hän oli mukana ravintolapäivässä Malmin työväentalolla ja tyytyväinen, kun 24 asiakasta
löysi Ravintola Työläisessä
tarjolla olleet keiton, salaatit ja mokkapalat.
Tapulikaupunkilainen toimija onkin arjen aktivisti,

joka oli muuttanut perheineen keväällä 2010 alueellemme. Vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen hän
huomasi, ettei pelkkä kritisointi riitä, vaan maailmaa
on parannettava itse puoluepolitiikkaan osallistumalla.
Veronika pääsi Vasemmistoliiton ehdokkaana läpi ensi yrittämällä lokakuussa
2012, vaikka vaalibudjetti ei ollut kovinkaan suuri.
Valtuutettuna hän on puhunut jo neitsytpuheensa pöntöstä aiheenaan alle 25-vuotiaiden nuorten toimeentulotuki. Hän korosti hyväksytyn strategian mukaisesti,
että nämä nuoret on Helsingissä sosiaaliviranomaiset
velvoitettava tapaamaan,

jotta voidaan nähdä pelkän
rahanjaon rinnalla, miten
heillä oikeasti menee ja voitava auttaa kokonaisvaltaisesti.
Veronika on valittu Vasemmistoliiton Tampereen puoluekokoukseen kesäkuussa
yhdeksi Helsingin edustajaksi. Hän pitää tätäkin uutta kokemusta etukäteen jännänä ja aikoo tuoda esiin
kantansa, jonka mukaan
uusien jäsenten ääntä on
kuunneltava tarjoamalla
näille untuvikoille mahdollisuutta päästä aktiivisesti
mukaan päätöksentekoon
eikä vain sivustakatsojiksi.
Erityisesti hän näkee ongelman koskevan nuorta polvea, naisia ja maahanmuut-

tajia myös omassa puolueessa.
Uusi varhaiskasvatuslautakunta on ollut Honkasalolle mieluinen toimintaympäristö, johon ei ollut heti
tunkua. Hän tuntee voivansa käyttää siinä parhaiten
asiantuntemustaan ja korostaa, että kyseessä ovat
5000 hengen viraston tärkeät asiat.
Honkasalo on aktiivisesti tuonut myös julkisuuteen
tärkeinä pitämänsä asiat.
Hän pitää Helsingissä kehitettyä kesäkauden puistoruokailua ainutlaatuisena
ja on todennut, että KoillisHelsingissä asiat ovat hyvin
alueellisesti tasapainossa.
Tilanne täällä ei ole huolestuttava – kuten on esi-

Veronika Honkasalo, vas.

merkiksi Ruoholahdessa ja
Vuosaaressa.
Muutenkin hän korostaa
kaiken lähitarjonnan merkitystä ja paremmuutta vaih-

toehtona. Se koskee yhtä
hyvin kaikille vielä vaikeasti
hahmotettavaa SoTe-uudistusta kuin myös kouluasioita. Veronikan mielestä vanhemmilla on liikaa pyrkimystä saada lapsensa muualle kuin lähikouluun eri
syistä, vaikka se on kuitenkin paras ratkaisu.
Lisääntyneen eriarvoisuuden poistaminen, tai ainakin vähentäminen, on hänen mielestään alueellinen
ongelma, johon on osattava tarttua.
Politiikka on Honkasalolle elämäntapa, mutta vielä
hän ei ole päättänyt, olisiko
käytettävissä ehdokkaana
jo eduskuntavaaleissa kahden vuoden kuluttua.
Timo Huotinen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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HINNAT VOIMASSA TO-SU 23.-26.5.2013,
ellei toisin mainita. Keittiöntarjoukset ei voimassa su 26.5.
Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi,
www.facebook.com/KCMTammisto

29

35

90

90

kg

Tammiston keittiö:
Tuore

Tammiston keittiö:

SAVULOHIRULLAT

SIIKAFILEE

sitruuna-, kanttarelli- tai
Italiantuorejuusto

Ahvenanmaa

10

21

95

19

90
kg

HK naudan
takuumurea

ULKOFILEE

7

-27%

FILEEPIHVIT
720-780 g 10,24-11,10 /kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia 10,95 /rs
(14,04-15,21 /kg)

13

90
kg

Tammiston keittiö:
Tuore

porsaan kassler, punaviini-valkosipulijaloviinamarinoitu, Suomi

viljaporsaan sisäfilee, tulinen,
Suomi

PULIVEIVARI

49

PAHOLAISEN
KEKÄLEVARRAS

14

95

95

kg

kg

Tammiston keittiö:
Tuoreet karitsan

Tammiston keittiö:
Tammiston jättipihvi

tuoreyrttimarinoitu, Uusi-Seelanti

porsaan sisäpaistista,
BBQ-savumarinadi, pastilli-shotti,
Suomi

17

LEIJONA-PIHVI

25

90

kg

Tammiston keittiö:
Makuliha Salarakat

Tammiston keittiö:
Makuliha

GRILLIMAKKARAT

2

kg

KORPPUKINKKU
siivuina

1

69

89

pkt

kg

TOMAATTI
Suomi

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

Tammiston keittiö:

GRILLIMAKKARAT
400 g 6,70 /kg

kokonainen, Islanti

kg

Tammiston keittiö:
Tammiston jättipihvi

HK Kabanossi

NIERIÄ

Valimotie

kg

90

rs

HK rypsiporsas

95

ULKOFILEEPIHVIT

99

kg

Alko palvelee:
ma-pe 9-20
la 9-18
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Uutisia
Kenen koillishelsinkiläisen asukkaan
tai toimijan haastattelun haluaisit lukea?
Lähetä vinkki toimitukseen
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi tai
tekstaa 045 3489 373.

Nuoret kaipaavat hengailupaikkoja
Noora Kainiemi, 17, oli yksi Tapaninvainion demokratiapilotin
ajatushautomon 70:stä osallistujasta Staffansbyn koulussa. Hänen ryhmässään
mietittiin, mitä nuoret kaipaavat Tapaninvainioon.
1. Miksi vietit lauantaisi Tapaninvainion ajatushautomon nuorten työryhmässä?

– Eksyin paikalle sattumalta ja minusta on kiva
päästä vaikuttamaan asioihin.

kapalloa.
4. Keksikö ryhmänne jotakin alueen nuorille?

– Joo. Pyritään järjestämään nuorille Ollilankentältä luvallinen hengailu-

paikka. Samalla koko joenrantaa voisi piristää tekemällä sinne paikkoja
kaikenikäisille.
5. Olitte valmiit jopa värväämään nuoret tekemään

oleskelupenkkejä, mutta
miksi hautasitte idean?

– Ideaa ei varsinaisesti haudattu. Pyritään ensisijaisesti saamaan nuoret
vaikuttamaan, suunnittele-

maan ja tekemään talkoovoimin, niin ei tulisi niin
paljon vandalismia. Mutta asia saattaa kaatua säännöksiin, kun pitää olla tietyt
turvallisuusjutut ja kuulimPi rjo Pi h lajamaa

2. Asut ihan Tapanivainion
vieressä. Mitä Tapaninvainio sinulle merkitsee?

HENKILÖtieto

3. Millainen paikka Tapaninvainio on nuorten silmin?

• Noora Kainiemi s. 1995.
Asuu Siltamäessä
Peltokyläntiellä
poikaystävä Samu
Kuljunlahden kanssa.
Opiskelee sekä
maalariksi että
ylioppilaaksi.
Harrastukset
longboarding,
leipominen.
Elämän tarkoitus? Olla
onnellinen.

– Tapaninvainio on paikka, jossa asuu paljon kavereitani ja myös mummini,
joten siellä tulee vietettyä
paljon aikaa.

– Etupäässä rauhallinen.
Palveluita ei juuri ole, mutta nuoria on paljon. Nuorille ei ole omia hengailupaikkoja, missä saisi istuksia ja
vain olla, kun ei halua varsinaisesti tehdä mitään. Nyt
nuoret oleskelevat Tervarin leikkipuistossa, K-kaupan edessä ja Ollilankentällä, jossa voi pelata myös jal-

me, että penkkien on kai oltava tehdasvalmisteiset.
6. Uskotko, että idea oleskelupaikasta vielä toteutuu?

– Kyllä uskon, mutta veikkaan, että menee jonkun
verran aikaa, koska lupien
hakeminen ja muu kestää.
Uskon silti, että se toteutuu.

7. Mitkä muiden ryhmien ideoista jäivät mieleesi kannatettavina ajatuksina?

– Esimerkiksi eläkeläisillä
oli hyviä ideoita ylipäätään
syrjäytyneiden ja yksinäisten yhteen saamiseksi. He
meinasivat kehittää puhelinpiiriä, josta saa juttukaverin, tapahtumakalenterin
sekä enemmän tapahtumia
ja yhteisöllisyyttä alueelle.
8. Mitä mieltä olet tällaisesta ryhmäideoinnista?

– Mielestäni todella hyvä,
kun mukana oli erityyppistä
porukkaa. Silloin saadaan
selkeästi, ja paremmin kuin
pienessä ryhmässä, esiin
asukkaiden ääni.
9. Luuletko, että mukana
olleet virkamiehet osaavat
nyt asettautua paremmin
asukkaan asemaan tehdessään päätöksiä?

– Ehdottomasti. He ovat
nyt kuulleet, mitä asukkaat
ovat mieltä, eikä sitä voi sivuuttaa. Se on heillekin helpompaa.

Noora Kainiemen
ryhmän mielestä nuorten
hengailupaikka sopii
mainiosti Vantaanjoen
rantaan, koska siellä on
paljon tilaa, pelataan jo
jalkapalloa ja kun kenttä
ei ole kiinni taloissa, ei
nuorten oleskelu häiritsisi
asukkaita.

10. Ajatushautomo siirtyy
seuraavaksi pienryhmätyöskentelyyn. Oletko yhä
käytettävissä?

– Ehdottomasti. Haluan
olla mukana ja nähdä konkreettisia tuloksia.
Pirjo Pihlajamaa

Janette Oksman
Puistolan Urheilijat

Lehtemme viime viikon kyselykilpailuissa lippupaketit
Malmin lentokentällä lauantaina pidettyyn Motorshowhun
voittivat Anne Salo, Turre Nylander, Pirjo Metsäaho ja Heli Grönholm. Toivottavasti voittajat pitivät tapahtumasta!

Kesällä tapahtuu!
Puistolan urheilijat järjestää kesällä liikunnallisia
aktiviteetteja niin lapsille kuin aikuisillekin. Aikuisten jumpista löydät tietoa menovinkeistä.
Lasten (8–12 v.) Parkour kurssilla kehitetään tasapainoa, voimaa, dynaamisuutta, kestävyyttä,
tarkkuutta ja luovuutta. Parkour on juoksemista,
hyppäämistä ja kiipeämistä. Siinä tasapainoillaan,
ylitetään esteitä, kiivetään seinille, hypitään erilaisille pinnoille ja heilutaan puissa. Tule mukaan
torstaisin, kurssi pidetään ulkona Puistolan alueella klo16–17 (16.5.–20.6). Ilmoittautumiset: www.
puistolanurheilijat.fi
Puistolan Peruskoululla pidetään kesä- ja elokuussa SummerGames leirit 1.–6.-luokkalaisille.
SummerGames tarjoaa monipuolista liikuntaa,
sporttisia pelejä, leikkejä ja kilpailuja, yhdessäoloa, onnistumisen elämyksiä ja uusia sekä vanhoja kavereita. Koska kesä- ja elokuussa useat vanhemmat ovat töissä, olemme sijoittaneet leirit päiväsaikaan kello 8–16.30 välille (ohjattua toimin-

Onnea voittajille!
Kyselyyn vastanneilta tuli paljon hyviä juttuvinkkejä, näitä

taa 9–15). Jokaiselle viikolle tulee oma ohjelma,
joka sisältää yleisurheilua, jalkapalloa, sulkapalloa, tennistä, koripalloa, pelejä ja leikkejä sekä
pyöräretket Malmin uimahalliin. Myös mahdollisuus valita akrobatia- tai futispainotteinen leiri!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: www.puistolanurheilijat.fi/summergames
Seikkailuleiri järjestetään 22.– 28.7. Bengtsår
leirisaaressa Hangossa. Mukaan pääsevät 9–13vuotiaat tytöt ja pojat. Ohjelmassa on uintia, saunomista, maastoleikkejä, melontaa, pelejä, kisailuja, partiotaitoja, akrobatiaa, jalkapalloa, luonnossa liikkumista yms. Voit valita leirisi akrobatiatai jalkapallopainotteisena! Ilmoittaudu mukaan:
www.puistolanurheilijat.fi/kesaleiri

toiveita pyrimme seuraavissa numeroissamme mahdollisuuksien mukaan täyttämään. Toiveina oli historiatietoja
alueen vanhoista rakennuksista, juttuja alueen vaikuttajista,
tarinoita lapsiperheisiin liittyen sekä juttua palstaviljelijöistä
ja erilaisista alueen tapahtumista.
Lähes kaikissa vastauksissa kiiteltiin sitä, että oma paikallislehti ilmestyy taas, sen ulkoasua ja sisältöä pidettiin hyvinä, jopa erinomaisina. Parannustoiveina oli lähiruokakauppojen ilmoittelun lisääntyminen sekä Malmin seurakunnan
kastettujen ja kuolleiden nimien julkaisu.
Eräs lukija myös kiitteli sitä, että vaikka lehtemme jutussa oli kerrottu Malmin ”putken” lattialaattojen olevan nyt
surkean näköisiä, niin tänä talvena niillä ei tarvinnut liukastella.
Otamme jatkossakin mielellämme juttuvinkkejä ja ideoita
vastaan. Niitä voi lähettää meille sähköpostilla, soittaa tai
viedä viestin Malmintorin kauppakeskuksen 2. kerroksessa
sijaitsevan Plaza Mocca kahvilan seinustalla olevaan postilaatikkoomme.
Tehdään yhteistyöllä vielä parempaa lehteä.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Käpylinnuntiellä on yhä talven jäljiltä jalkakäytävän puolen pysäköinti kielletty.

Käpylinnuntien
kiellot ärsyttävät
Tapaninvainio

Käpylinnuntiellä on talvikun-

nossapidon jäljiltä pysäköintikieltomerkkejä, joiden poistamista
asukkaat toivovat jo kovasti.
Kiellot ovat enimmäkseen jalkakäytävän puoleisella reunalla.
Näin autot on pysäköitävä tien
toiseen laitaan, jossa ongelmana
alkavat olla katualueelle työntyvät aitapensaiden ja puiden oksat.
Joko ne naarmuttavat autoa, tai
auto pitää pysäköidä kauas reunasta, jolloin ajorata kapenee.
– Talvellakin tuo toiselle puolelle
pysäköinti oli sikäli harmittavaa,
että sieltä penkan puolelta ei pääs-

syt putsaamaan auton ikkunoita,
kertoo asiasta soittanut mies.
Rakennusvirastosta kerrotaan,

että betoniporsaiden varaan pystytetyt liikennemerkit kyllä poistuvat kesäkaudella.
– Hiekanpoisto on vielä osittain
kesken, joten se saattaa olla syynä
siihen, että merkit ovat yhä paikallaan. Kunhan tuo talvikaudella liukkaudenehkäisyyn käytetty hiekka on saatu poistettua, viedään viimeisetkin merkit pois, uskoo Tero Koppinen.

Teija Loponen

, 7.

Koirankakattajien puuhat jaksavat ihmetyttää. Vaikka koiran
hihnassa olisi kiinni nippu kakkapusseja, ei niitä silti käytetä vaan
jätetään läjät kadun varteen.

Jumala on salaisuus.
Jumala on ääretön.
Jumalaa et voi käsittää.
Mutta Jumala käsittää
sinut. Hän tuntee sinut.
Tietää tarpeesi. Hän
rakastaa sinua. Aina.

Malmin sairaalasta on tulossa susi. Näin kertoi Marian päivystyksessä
käynyt nainen lääkärien sanoneen. Pyrimme selvittämään, liittyykö susi-termi
koko sairaalaan vai päivystykseen ja kohdistuuko se tarkemmin johonkin.

Toimittajat kuulolla Malmintorin kauppakeskuksen
2. kerroksessa kahvila Plaza Moccassa aina ti ja pe klo 10.
Kuvat: Jou n i Kom u lai n e n

os
ot
hi
Lä
lukijalta

Tervetuloa Lähetysjuhlille Messukeskukseen
Valtakunnalliset Lähetysjuhlat saapuvat Helsinkiin 7.–9.6.2013. Luvassa on isoja yhteisiä messuja, vauhdikasta gospelia, draamaa ja kansainvälisiä vieraita. Tarjolla on
myös paljon ” Maailman ympäri” ohjelmaa lapsille ja nuorille.
Pääpaikkana toimii Messukeskus, jossa juhlat alkavat perjantaina Tuomasmessulla klo 18. Ilta jatkuu gospelkonsertilla, jossa on mukana muun muassa 25 laulajan
Higher Ground Vocals ja useita solisteja.
Suomen Lähetysseuran Valtakunnalliset Lähetysjuhlat on kirkon kansainvälisen
toiminnan laajin kesäjuhla, jota vietetään vuosittain eri puolilla Suomea. Nyt juhlat
palaavat syntysijoilleen Helsinkiin.

Viemäriputki haarautuu eri asuinkaduille.
Papukaija Zakulan polulta se menee kohti
Uimarannantietä.

Viemäriputket nousivat
maan päälle
Tapaninvainio

Huonokuntoisen runkoviemärin korjaus on alkanut
Tapaninvainiossa. HSY:n tilaama urakoitsija on rakentanut alueelle maanpäällistä, töiden ajan toimivaa paineviemäriä, joka kuljettaa

Pohjois-Helsingin ja ItäVantaan jätevesiä kohti Pukinmäen pumppaamoa.
Santerlantien ja Immolantien risteyksestä lähtevä väliaikainen putki on tehty
siksi, ettei viemäriverkkoa

Teemana monikulTTuurisuus
Mitä on nykypäivän lähetystyö ja kirkon kansainvälinen työ? Juhlilla siitä saa väläyksiä. Samalla kohdataan muiden kulttuurien kristittyjä ja pohditaan, mitä merkitystä
kristillinen usko tuo elämään, tai miten se vaikuttaa maailman ongelmien ratkaisemiseen.
Yksi ajankohtainen teema on monikulttuurisuus. Lauantaina klo 19 vietetään Maailmojen messua, jossa kohtaavat paitsi eritaustaiset ihmiset, myös musiikin ja rukouksen maailmat. Musiikista vastaa Sakari Löytty yhdessä maahanmuuttajista kootun
kuoron ja bändin kanssa.
Alppilan kirkolla on ohjelmaa ”etsijöille, epäileville ja epäselville”. Keskustellaan
ihmiskaupasta ja ihmisoikeuksista, köyhistä ja rikkaista. Tarjolla on myös Taizelauluja, teatteria ja salvadorilainen kansanmessu. Nuorten ohjelma keskittyy Mikael
Agricolan kirkolle.
Juhlat päättyvät sunnuntaina klo 12 globaalin kirkon yhteiseen messuun, johon
liittyy pappisvihkimys ja lähetystyöhön lähtevien siunaaminen. Päätösmessussa on
mukana piispa Irja Askola.
Tarkempi ohjelma löytyy sivuilta www.lahetysjuhlat.fi.
VapaaehToiseksi
Lähetysjuhlilla tarvitaan paljon vapaaehtoisia. Itseä kiinnostavaan tehtävään voi
ilmoittautua osoitteessa www.suurellasydamella.fi . Vapaaehtoiset siunataan tehtäviinsä.

Tervetuloa kuuntelemaan, katselemaan ja osallistumaan!
Minna-Sisko Mäkinen

tarvitse sulkea runkoviemärin korjaustöiden aikana.
Korjaustöiden pitäisi päättyä marraskuussa.
Pirjo Pihlajamaa

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:
www.facebook.com/malminseurakunta
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Urheilu
JOUNI LIN D

Jalkapallo Kolmonen

Hyvin
meni taas!
Takana ei ole
täkäläisittäin
lainkaan hullumpi
viikko jalkapallon
Kolmosen
sarjataistoissa.
Malmilaiset olivat voitok-

kaita, MPS edustus oli parempi kuin Honka/3 ja
MPS/Atletico Malmi nuiji
Nopsan maanrakoon 4–0
luvuin. PuiU pelasi Leppävaarassa kiikariottelun, 90
minuutin vääntö FC
Espoo/2:ta vastaan antoi tulokseksi 0–0.
Malmin edustusjoukkue
tarjosi perjantai-illan ratoksi ihan viiihdyttävän ottelun Tapanilan tekiksellä.
Vastustaja Honka/3 oli askeleen jäljessä malmilaisia.
Ensi jaksolla Mark Soutar
nousi tekemään kotijoukkueelle 1–0 johdon. Toisella
puoliskolla Mavunda Dieudonne vei keltapaidat näyttävästi 2–0 johtoon. Vastustajan kavennuksen jälkeen
Joona Salonen sai viimeistellä päätösluvuiksi 3–1.

MPS/Atletico Malmi tar-

josi puolestaan lauantai-illan huumaa Mosan tekoareenalla. Sparraajana oli
nastolalainen Nopsa. Nimensä vastaisesti vieraat eivät pysyneet laajalla pelaajamateriaalilla operoivan
Atleticon kyydissä. Ensi jakson ainoan maalin teki koti-

joukkueen Jani ”Japu” Putkonen. Kuvaavaa oli, että
vierailla oli vain yksi maalilaukaus.
Toisella jaksolla vauhti kiihtyi. Ticoticojen Jani
Hannula maalasi 2–0, Putkonen toistamiseen 3–0 ja
Patrick Purola viimeisteli
viime sekunneilla 4–0 päätösluvut.
Voiton jälkeen Atletico
paseeraa 10 pisteellään sarjataulukossa näyttävästi toisena. Samalla pinnamäärällä kuin ykkönen Lahden
Reipas.
Puistolan Urheilijoil-

la oli vierasottelun vuoro.
Se hinkkasi Leppävaarassa
0–0 tasapelin FC Espoo/2:n
kanssa. Ottelu oli lukemiensa kaltainen. Espoolaiset pelasivat pitkää palloa,
ja antoivat etenkin lopussa hallitsevan kuvan. Mutta
maaleitta.
Miten edetään ensi keskiviikkoon asti? MPS edustus
reissasi eilen tiistaina Hankoon. Kuinka kävi, se tiedetään nyt. Atletico/Malmi matkaa nyt perjantaina
24.5. Lahteen jatkamaan
hyviä esityksiään. Isäntänä on Lahen Pojat JS. PuiU
puolestaan kutsuu perjantaina 24.5.klo 19.30 vastustajansa Lohjan Pallon ja
lukuisat faninsa nurmiotteluun. Puistolan Koudan sametti korkataan tuolloin
tälle kaudelle.
Heimo Laaksonen

Urheilun menovinkit
• Fc Kontu – MPS,
Naisten Suomen Cup
3. kierroksen ottelu
ke 22.5. klo 18.30
Tapanilan nurmi,
Moisiontie 1.

• PuiU – Lohjan Pallo,
Jalkapallo Kolmonen
pe 24.5. klo 19.30
Puistola,
Koudan kenttä.

Lentopalloseura PuMa-Volley juhli kauden päätöstä Puistolassa.

PuMa juhli
kauden päätöstä

Lentopalloseura PuMa-Volley juhlisti kauden päätöstä Puistolassa. Saldona
on useita kärkipään sijoja junioreiden kilpasarjoissa. E-pojat saivat
aluemestaruushopeaa.
PuMassa pelaa noin 150

6–18-vuotiasta junioria.
Kaksi kolmasosaa heistä on
tyttöjä. Kilpailukausi on lokakuusta huhtikuuhun.
PuMan A- ja C-tytöt pelasivat SM-tasolla. A-tytöt sijoittuivat 8. ja C-tytöt 13. sijalle valtakunnallisesti. B-tytöt osallistuivat alueelliseen
Supersarjaan.
Pienemmät juniorit osallistuivat alueellisiin sarjoihin. D-tytöt sijoittuivat 4.
sijalle Etelä-Suomen alueella, D-pojat 5. sijalle. E-poikien 1. joukkue sai aluemestaruushopeaa, E-tytöt sijoittuivat sekasarjana pelatun
sarjan 9. sijalle ja poikien 2.

joukkue sijalle 11.
Lisäksi kilpatoimintaa oli
6–8-vuotiailla F-junioreilla.
PuMan juniorit olivat palkintosijoilla – voittajinakin
– useampien toimintapäivien turnauksissa.
PuMalla pelasi kauden aikana kolme joukkuetta
naisten 2-sarjassa. Ykkösjoukkue eteni ylempään
lohkoon, muttei karsintavaiheeseen asti. Aikuisjoukkueet mahdollistavat junioreiden pelaamisen kovemmissa peleissä.
PuMa palkitsi pelaajiaan.

Kauden pelaajaksi valittiin
A-juniori Sara Kojo, joka

pelaa PuMan lisäksi Suomen mestaruusjoukkueessa,
LP-Viestissä liiga-tasolla.
Sara oli mukana muun muassa Euro CUP:n menestysotteluissa.
Joukkueiden tsemppareiksi valittiin Onni Kalo (F-j),
Isabel Jylö (E-t), Rami Heikkinen (E1-p), Anton Saarela (E2-p), Lina Ellilä (D1-t),
Annika Hremenkov (D2-t),
Anton Piistari (D-p), Henni Kuokka (C-t Pro), Milla
Hakala (C-t Spirit), Emilia
Sivonen (C-t Hobby), Saara Tuomisto (B-t Beat), Jonna Rajala (B-t Speed), Laura Niemonen (A1-t), Mariel
Madetoja (A2-t), Elina Hai-

mi (N1), Johanna Rotikko (N2) ja Melina Suomela (N3).
PuMan ansiomerkit saivat valmentaja Pauli Silventoinen ja kirjanpitäjä, seuran monitoimimies, Heikki
Torkkeli. Vuoden nuorisovalmentajaksi valittiin Juha
Laurila.
Junioreiden kauden kruu-

naa vielä kesäkuussa pelattava Power CUP -turnaus,
johon PuMa osallistuu 14
joukkueen ja 114 osallistujan voimin.
Jouni Lind
www.puma-volley.fi

Jalkapallo, naisten 1 div.

Malmin Kauniit Keltaiset takaisin voittojen tielle
Malmi Kauniit
& Keltaiset
kohtasi upeassa
aurinkoisessa
Töölössä HJK
Klubi 09:n.
Lähtökohta iltapäivän koi-

tokseen oli maukas. Koskaan ei tiedä millä porukalla klubi tulee ja MPS :n rivistä taas puuttui muutamia
avauksen pelaajia sairastelujen ja ottelurangaistuksen
vuoksi.

Ottelun ensimmäiset 45
minuuttia oli varsin vaikeat. HJK oli lähtenyt selkeästi puolustamaan ja saikin Malmin pelin ohjattua
niin ettei kunnon paikkoihin päästy. Liekö muutamien MPS pelaajien outo pelipaikka myös aiheuttanut
hämminkiä. Peli oli kuitenkin täysin Malmittarien hallussa, vaikka maalintekopaikoille ei oikein tahdottu
päästä ja varsin mitäänsanomaton ensimmäinen neljäkymmentäviisiminuuttinen päättyi tilanteeseen 0–0.

Toisin kuin edellisessä pelissä tuli pukukopista kasvonsa pessyt MPS. Peli lähti rullaamaan, pallo teki töitä ja
maalin syntyminen oli vain
ajan kysymys. Pelikellon
osoittaessa peliä pelatun 60
minuuttia vapautti Jenna
Brandin maali malmilaiset
tuskasta. Tilannetta edelsi
Porlammen raketin Sanni
Siltalan vahva nousu oikealta ja loistava syöttö Jennalle. Tilanne 0–1!
Ehti kulua vain minuutti,
kun nuorella Jaana Hyttisellä oli mahdollisuus laittaa
pallo Klubin maaliin, mutta

ei onnistunut tällä kertaa.
Tilanne korjaantui, kun peliä oli pelattu 65 minuuttia.
Kikka Dahlberg esitti loistavaa pelirohkeutta vahvalla
nousulla, jonka päätteeksi
keskitys maalille ja Jaana
laittoi pallon suoraan ilmasta ohi loistavasti Klubia pystyssä pitäneen maalivahdin.
Näin tilanne muuttui mukavasti 0–2:een.
Lisää maaleja oli tulossa, mutta HJK:n maalivahti
taisteli leijonan lailla.
MPS:n 0–2 osuman jälkeen
koko ottelun isolla asenteella pelannut Daisy ” iso D”

Währm lähti vaihtoon ja
tuoreita jalkoja saatiin Eeva
Härkösen muodossa kentälle. Vaihdosta ehti kulua vain
tovi kun HJK:n arkkuun
lyötiin jälleen naula, naulaajana Eeva Härkönen. Eeva
on jo useammassa ottelussa
noussut ratkaisijan rooliin
päästessään kentälle. Eevan
maaliin antoi jälleen kerran
loistosyötön Kikka Dahlberg.
Ottelun viimeisen maalin
laukoi PuiU-kasvatti Jaana
Hyttinen. Sanni Siltala haastoi rohkeasti klubin puolustuksen ja laittoi pallon täy-

sin vapaaksi jääneelle Jaanalle, joka siirsi sen Klubin
verkkoon ja lopputulokseksi 0–4.
Montaa hetkeä eivät Malmin Kauniit & Keltaiset ehdi huilaamaan, sillä keskiviikkona naiset kohtaavat
Suomen Cupin kolmannella
kierroksella Tapanilan nurmella klo 18.30 Fc Kontun
ja seuraava sarjapeli onkin
jo lauantaina 25.5., jolloin
Tapanilan nurmelle saapuu
vierailija TuWe Turusta.
Kari Silfver

Koillis-Helsingin Lähitieto

San na Kotkaslahti

Futisturnaus
kokosi koululaiset
Turnauksen
tulokset:
1.–2.-luokat

1. Soinisen koulu
2. Ylä-Malmin peruskoulu
3. Pihlajamäen ala-aste
4. Pukinmäen peruskoulu

3.–4.-luokat

1. Ylä-Malmin peruskoulu
2. Soinisen koulu
3. Pihlajamäen ala-aste
4. Pukinmäen peruskoulu

5.–6.-luokat

1. Pukinmäen peruskoulu
2. Soinisen koulu
3. Ylä-Malmin peruskoulu
5.–6.-luokkalaisten sarjassa jokainen koulu voitti yhden pelin. Järjestys ratkaistiin keskinäisten otteluiden maalierojen perusteella.
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Soinisen koulun, Pukinmäen peruskoulun,
Ylä-Malmin peruskoulun ja Pihlajamäen
ala-asteen oppilaskuntien järjestämä
jalkapalloturnaus pelattiin viime maanantaina
Pukinmäen urheilukentillä.
Mestaruuksista kisailtiin
kolmessa eri sarjassa. Päivän aikana leivottiin kaikkiaan 128 mitalistia.
Oppilaiden vastuulle oli
annettu turnauksen suunnittelu ja yhtenäiset peruskoulut olivat jakaneet yläkoulun oppilaille myös tuomaritehtäviä. Lisäksi tarvittiin opettajien ja avustajien
korvaamatonta työpanosta
muun muassa valmentajina.
– Tapahtuma järjestettiin

toista kertaa ja tänä vuonna

pelien lisäksi myös katsojilla
oli mahdollisuus kokeilla
jalkapallotaitojaan toimintapisteillä, kertoo opettaja
Sanna Kotkaslahti Soinisen
koulusta.
Toimintapisteet olivat Soinisen koulussa työskentelevän Gilberto Santos Da
Cunhan ideoimia. Pisteillä vastaavina toimivat Soinisen koulun kolmannen
luokan oppilaat ja Liikkuva
koulu -ohjelman ohjaaja Johanna Timonen.

– Iloiset kannustushuudot,

hieno kevätilma, innostuneet jalkapalloilijat, onnistunut yhteistyö ja mukavan
leppoisa tunnelma kruuna-

sivat päivän. Kivaa oli myös
nähdä kavereita lähikouluista, kiteyttää Kotkaslahti
päivän annin.

Pelit pelattiin reilun pelin
hengessä. Joukkueissa
pelasi sekä tyttöjä että
poikia.

TL

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.

Taas tulevat Pukinmäen
omat päivät
Tupakoitsijoille
Älkää pilatko tupakansavulla ulkoilmaa asiakasjonoissa yms. Tupakannatsojen maatuminen kestää
15 vuotta!
Nimim. Raitis

Kevätsavotta
Lauantai-aamuun heräävä Heikinlaakso ei tiennyt
mitä odottaa. Eivät aivan
varmoja olleet päiväkoti Savotan vanhempaintoimikuntalaisetkaan, tai päiväkodin työntekijät. Aamu oli
tosiaankin pilvinen ja sateen
tuntu oli aistittavissa.
Iso joukko aikuisia ja lapsia oli kuitenkin jo edellisenä iltana kokoontunut valmistelemaan tämän vuotista Kevät-Savottaa, koko
perheen pihatapahtumaa
Heikinlaaksossa, Puistolassa – päiväkoti Savotan piha-alueella. Yhteisenä ajatuksena oli vain se, että tapahtumasta tulee mahtava.
Lauantaina tuo joukko oli
taas reippaasti mukana tekemässä tapahtumaa, muutaman uudenkin vapaaehtoisen voimin.
Buffetin makoisat tuotteet, itsetehdyt cupcaket
ja piirakat, mokkapalat ja
vohvelit, Wotkinsin makkarat ja Fazerin pullat, tekivät
kauppansa, osa piipahti ravintolapäivän merkeissä os-

Kevätsavottaa päiväkoti Savotan pihalla.

tamaan tuotteita kotiinkin.
Onginnassa ”Ahti” soi
antejaan ja arpajaisissa taisi onni potkaista useampaakin, sillä jokainen arpa voitti. Lelukirppikselle sai tuoda itselleen turhaa
ja vastaavasti ostostella kotiin tarpeellista. Puiu:n ”pihajalkapallotreeneissä” sai
kikkailla maaleja, kankaanpainannassa tehdä kassin
mummille tai kummille ja
kasvomaalauksessa ottaa
kasvoihinsa vaikka suositun Angry Bird-kuvan. Rohkeimmat pääsivät myös pienelle ajelulle moottoripyörän kyytiin, ja oli siellä joku
lapsi kyydissä useammankin kerran.
Tapahtumassa vetonaulana
esiintyi suosittu lastenorkesteri Kengurumeininki, joka
pompitti aikuisia ja lapsiakin. ”Kömpelö kampela” ja
”Hei Robin, voitko olla

mun ystävä” -laulut saivat
meidät kaikki aikamoiseen
menoon mukaan! Poliisimaijan piipahdus ja siihen
tutustuminen oli mahdollista tapahtuman loppupuolella.
Arpajaisvoittojen, ongintapalkintojen ja muiden avustusten suuri määrä oli kaikille iloinen ja muikea yllätys. Suuri määrä alueen yrittäjiä ja yrityksiä sekä
muu joukko tukijoita mahdollisti tänäkin vuonna tämän riemukkaan tapahtuman onnistumisen. Kiitos
heille siitä! Kiitos myös päiväkoti Savotan henkilökunnalle ja vanhempaintoimikunnalle sekä kaikille vapaaehtoisille, ja kiitos myös
kaiklle perheille, jotka olivat
tapahtumassa mukana.
Outi Pesonen-Laine,
päiväkoti Savotan vanhempaintoimikunnan pj, vielä 2 viikkoa.

Itsenäisyyspäivästä uuteen vuoteen, laskiaisriehasta hiukka eteenpäin,
pääsiäisestä vielä pikkaisen
ja sitten jo kohta tulevatkin, lumien lähdettyä, jokavuotiset Pukinmäki-päivät. Näin voisi mennä nyky-moderni vuodenkierto
Pukinmäessä sydäntalvesta
kevääseen. Jälleen kerran
on tulollaan jokavuotinen
ohjelmallinen kotiseututapahtuma toukokuun 25.26. päivänä.
Tapahtumiin osallistuu
taas suuri joukko paikallisia toimijoita, lähes kaikki paikalliset yhdistykset
ja toimijat sekä kaupungin
eri hallintokunnat ja Malmin seurakunta. Kaksipäiväinen kotiseututapahtuma alkaa lauantaina 25.4.
klo 10 yhdistysten yhtei-

sellä toritapahtumalla Säveltäjänpuistossa. Avaajana toimii Pukinmäki-seuran puheenjohtaja Kauko
Koskinen.
Tapahtumassa on taas
tarjolla vaikka mitä: on
Stadin maineikas juhlaorkesteri ja muutakin musiikkia, on senioritanssia,
Taidekoulun sirkusta, nukketeatteria ja kirppistä. On
makkaranpaistoa, esitteiden ja ilmapallojen jakoa,
arpojenmyyntiä, kasvomaalausta, taimien istutusta ja neuvontaa sekä valokuvasuunnistusta, on kahvia, mehua, kotipullaa ja
vohveleita. Kirjastolla on
poistokirjojen myyntiä, lisäksi yhdistysten pöydissä myydään arpoja, paikkakunnasta kertovia kirjoja, T-paitoja ja myös pos-

tikortteja. Paloautokin on
paikalla katsottavana ja
kosketettavana. Lähityöntekijöitäkin on jututettavissa.
Sunnuntaina 26.4. on
tuttuun tapaan tarjolla kotiseutukävelyä ja messu
seurakuntakodissa. Kävelykierros alkaa klo 10 kirjaston luota ja suuntautuu tällä kertaa Närepuiston ja Sinivuoren harjanteisiin metsämaastoihin.
Seurakuntakodissa on klo
12 puolestaan messu, jossa ovat mukana Markus
Kopperoinen, Katri Uutela ja Kaisu Rauhamaa. Pukinmäen Martat tarjoavat
osallistujille kirkkokahvit.
Tero Tuomisto
sihteeri, Pukinmäki-seura

Satu I ivar i

MLL:n kevättempaus
Kesannossa

Vesiväreillä
maalaaminen oli
hauskaa huvia myös
Lilan mielestä.

MLL Tapaninkylän Kevättempaus leikkipuisto Kesannossa pidettiin la 18.5. klo 10-13. Ohjelmassa oli hauska
moniosainen temppurata, jonka kaikki temppuilijat saivat
ilmapallon palkinnoksi. Lisäksi maalattiin yhteistaidetta
suurelle taululle, oli kasvomaalausta, katuliitugraffiteja,
saippuakuplia ja paljon muuta iloista menoa ja liikettä.
Grillimakkarat, kahvion mokkapalat ja arpajaiset upeine palkintoineen olivat monen mieleen. Tilaisuuteen osallistujien lisäksi hienosta fiiliksestä vastasivat Marjut ja Antti
upealla elävällä musiikilla.
Anu Hakala
MLL Tapaninkylä
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Kulttuuri
KRIS on
nuoria varten

Räp taiturit Pihlajamäessä
edistämässä päihteettömyyttä

Hämeentiellä sijaitsee
KRIS:n Helsingin
toimipiste, joka on avoin
kaikille. KRIS:sissä
vanhat vangit antavat
vertaistukea vapautuville
vangeille, mutta lisäksi se
tarjoaa nuorille mielekästä
tekemistä. Toimintakeskus
on päihteetön.
– Meillä on sali, jossa
harrastetaan muun
muassa potkunyrkkeilyä,
lisäksi on futista,
näin kesäkaudella
sitä pelataan myös
ulkokentällä Jakomäessä,
keskiviikkoisin on
sisäfutista, torstaisin
musisoidaan ohjatusti,
tai omatoimisesti ja
perjantaisin on nuorten
teemailtoja, vaikkapa
leffojen katselua
kertoo KRIS:in ohjaaja
Kimmo Gustafsson.
KRIS toimii paljolti
talkoovoimin, sillä
kaupungilta ei juurikaan
varoja toimintaan löydy.
Pihlajamäen nuorisopuiston konsertissa KRIS
on mukana esittelemässä
toimintaansa ja Kimmon
avulla tähän päihteiden
vastaiseen konserttiin
löydettiin esiintyjät.

Pihlajamäen nuorisopuistossa kuullaan rankkaa räppiä liki kolmen tunnin ajan Raikas kesä –tapahtumassa.
Osin entisten päihderiippuvaisten räpit eivät ole keveitä, tai raikkaita sisällöltään, mutta tavoitteena on levittää
omakohtaista kokemusta siitä, että selvänä elämä on antoisampaa.
– Osa sanoituksista on kuin
oksennusta, sisältä noussutta pahaa oloa, sekavaa ja
sotkuista, kuvailee Kovan
luokan kuumotus -bändin
Hursti.
Kovan luokan kuumotus
on kahdeksan hengen kokoonpano, jossa on kolme
räppärikaverusta sekä naisvokalisti Milla.
– Milla on kuin Tina Turner, ääni tihkuaa tunnetta,
vaikka ei hän itse sanoituksiaan tee, Hursti lisää.
Menneisyys on takana,
nyt ollaan tässä, se on yksi
tärkeä elementti sanoituksissa. Entiseen kuuluu paljon rankkoja kokemuksia.
Jaakko kertoo monien sanoituksien syntyneen katkolla ollessa.
– Sanoitusten kielikuvat tulee päihteiden käytön
ajalta. Kun koki tuskaa, etsi helpotusta. Ne olivat hurjia vuosia täynnä hurjaa elämää. Sellaista ei enää todellakaan halua. Siitä osasi
haluta pois vasta kun tajuntaan iski, mitä se tekee läheisille. Päihderiippuvaisena on sikäli helppo olla, että silloin on vapaa kaikista
velvollisuuksista, laskujen
maksamisista, vastuun ottamisesta. Se kierre on kuin
suuri vapaus, mutta oikeas-

ti vankila, josta on vaikea
päästä pois, Jaakko tilittää.
Hursti kertoo narkomaanikokemuksilleen musiikinteon olevan terapiaa. Se on
keino purkaa mennyttä ja
kertoa nykyisestä hyvästä,
Jumalasta.
Holkki  kertoo, että Kovan luokan kuumotus on
ollut kasassa parisen vuotta.
– Psykoosiräpiksi tämän
voisi luokitella, nauraa
Hursti.
Levyä hiljalleen työstävä
bändi treenaa KRIS:in tilois-

sa ja tuli sitä kautta pyydetyksi Pihlajamäen keikalle.
Toisena kokoonpanona

Pihlajamäen lavalle nousevat Deeku ja Jeppe.
– Kirjoitan tekstit aina
ihan valmiiksi, improvisaatio ei ole mun juttu, yhteiskuntakritiikkiä harrastava
Jeppe kertoo.
– Sanoitukset on kyselynomaisia ajatuksia, globaalitkin asiat tulee helpommin
käsitettäviksi kun ne esittää tunteenpaloa sisältävä-

nä räppinä.
Deekun sanoitukset ovat
osin nykypäivästä, osa on
vanhempaa tuotantoa. Osa
sanoituksista kestää aikaa,
osa ei.
– Räpissä voi yhdistellä
mitä vain, kertoa yhteiskunnan epäkohdista, tai päihteiden käytön aikaansaamista ilmiöistä. Minä en valista enkä opeta, sanoitukset
saa kukin kokea niinkuin
tahtoo.
Yleensä baareissa esiintyvälle kaksikolle Pihlajamä-

en selvästi nuorempi yleisö
tulee uutena kokemuksena.
– Ei me silti pohdita, mitä niin nuorille voi esittää ja
mitä ei. Nämä räpit on osin
purkautumiskeinona tehtyjä, on niissä rankkaa sanomaa, mutta toisaalta esimerkiksi netti on täynnä rankkoja juttuja ja sielläkin tosi
nuoret  surffaa, parivaljakko tuumii.
Pääesiintyjänä Pihlajamä-

essä on jo viisi älppäriä julkaissut ja kymmenkunta

Raikas kesä kaipaa tukijoita
Päihteetön ja nuorille maksuton
RAIKAS KESÄ 2013 -tapahtuman
järjestetään Pihlajamäen nuorisopuistossa 4.6. klo 16–19.
Konsertin takaa löytyy aikoinaan
Tapulikaupungissa asunut, nykyään
tapanilalainen Amiedu/Omnian
päihdetyön opiskelija Linnea
Raatiniemi.
Linnea otti konsertin järjestääkseen opinnäytetyönään, sillä juuri
ehkäisevä päihdetyö on se sara, johon hän haluaa tosissaan paneutua.
Apuna järjestelyissä on Arabian
nuorisotalon music house.

– Tapi Kujanpää sieltä antoi
tilan, sain kesäkauden avajaisillan,
iloitsee Linnea.
– Näin vuosia sitten, miten tutut
nuoret piikittivät itseään lähistön
puistojen penkeillä, niistä nuorista
monikaan ei enää ole hengissä.
Minä haluaisin osoittaa nuorille,
että aina on joku joka välittää,
Linnea perustelee tapahtumaa.
Räp-artistien konsertti on suunnattu 13+ -vuotiaille nuorille ja
pyrkii antamaan heille näkökulmia
viettää vapaa-aikaansa päihteettömästi.
Paikalla on mahdollisuus tavata

eri järjestöjen ihmisiä ja saada
tietoa kesäkauden muista tapahtumista.
– Järjestämme osallistujien kesken
illan päätteeksi maksuttomat arpajaiset, joihin toivomme lahjoituksia;
lahjakortteja, musiikkituotteita, ym
nuorelle sopivaa. Arvostaisimme
kovasti paikallisten yrittäjien tukea,
se olisi hieno kädenojennus alueen
nuorille. Myös esiintyjien kuluihin
toivotaan avustusta.
Lahjoitusasioissa voi ottaa
yhteyttä Linneaan osoitteella
linnea.raatiniemi@gmail.com

vuotta aktiivisesti esiintynyt
räp-artisti Jontti kaverinsa
Shakan kanssa.
– Mun hyvä kaveri jo nuorena oli räp-artisti Petos.
Olin kyllä itse kiinnostuneempi punkista, mutta jos
ei osaa soittaa eikä laulaa, ei
voi ryhtyä kuin räppäriksi,
Jontti vitsailee.
Räpissä on Jontin mielestä
oleellisinta puhua totta, ainakin jossain määrin.
– En improvisoi, sanataide ei ole mun ominta alaa.
Sanoituksissa esille nousevat ympäristön todellisuus,
omakohtaiset kokemukset ja erilaisten ihmisten yhteenkietoutumat. Politiikkaa, talouselämää ja kasvukipuja on myös mukana,
Jontti pohtii.
Räpin sanoitukset ovat
elämän ja nähdyn dokumentointia.
– On haastavaa kiteyttää sanomaani. Aika vihaisia tekstejä on kyllä paljon,
Jontti myöntää.
Kaikki kolme ryhmää ovat

valmiita esiintymisensä jälkeen myös juttelemaan paikalla olevien nuorten kanssa.
Teija
Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

Pihakirppis

Malmitalolla
komea kevätkauden
päätös

la. 25.5.-26.5. klo. 10-15
Kotinummentie 10 A
Tervetuloa!

Tänä keväänä kannattaa kuntoilla kohti Malmitaloa vielä monena iltana.
Toukokuun lopulle on keskitetty useita mahtavia esityksiä.
Huippujazzista nautitaan

vielä kahdessa konsertissa,
toisessa esiintyvät nuoret
kotimaiset tulevaisuuden
suuret lupaukset Olli Hirvonen trio ja toisessa vahvoja
ja säkenöiviä arvioita maailmalla saanut kitaristi Jake

Hertzog yhtyeineen. Pori
Jazzin vuoden 2011 taiteilija Olli Hirvonen on nuoresta iästään huolimatta tuttu
näky niin kansainvälisten
jazzfestareiden lavoilta kuin
New Yorkin legendaarisilta
jazzklubeilta. Jazzkitaristi-

Jake Herzog
joutui viime syksynä
perumaan Malmitalon
keikkansa, mutta
nyt ihmelapseksikin
kutsuttu jazzrockkitaristi saapuu
Suomeen.

lahjakkuus saa nyt rinnalleen niin ikään tulevaisuuden tähtiainesta, basisti Juho Kivivuoren ja rumpali
Mikko Arlinin.
Guitar Player kutsui häntä

liekehtiväksi ihmelapseksi,
kyseessä on palkittu jazzrockkitaristi ja säveltäjä Jake Hertzog, jonka neljäs albumi julkaistiin tänä
vuonna. Levyn tuotti
Grammy-palkittu Rob
Fraboni. Edellinen albumi sai maailmanlaajuista huomiota ja radiosoittoa ja se luokiteltiin Tunes Jazzissa
sektoriin What’s Hot.  Hertzog ei katsele taaksepäin
musiikkia tehdessään, vaan
anteeksi pyytelemättä luotsaa eteenpäin. Jazzin ja
rockin välimaastossa sulavasti liikkuva fuusiokitaristi
saapuu trionsa kanssa Suomen debyytille paikkaamaan viime syksynä peruuntuneen keikan jättämää
aukkoa.

Sir Sinatrasta Lady Ga-

gaan kuullaan kevään viimeisessä konsertissa Nat
Newborn Big Time, jossa
Gebardi-yhtyeestä tuttu Visa Luttinen johdattelee Nat
Newbornina aikamatkalle
svengaavaa polkua armon
vuodesta 1963 nykyhetkeen. Luvassa korvia ja
tanssijalkaa kutittavaa menoa 14-miehisen orkesterin
tahdissa. Nat Newborn, joka on hyvinkin oletettavasti
Nat King Colen ja Frank Sinatran kadonnut poika kuten Nat N. itse väittää, versioi valtakunnan valiojoukoista koostuvan bändinsä
kanssa monenmoista maan
ja taivaan väliltä aina AC/
DC:stä Apulantaan ja Lady
Gagasta Sir Sinatraan. Orkesteria johtaa Ernio Arricone.

PIHAKIRPPIS

Kevät tulee ja niin myös pihakirppis
Onnin Auton pihalla
LA - SU 25.5. - 26.5. KLO 10.00 - 14.30
Malmin kauppatie 46, 00730 Helsinki
Tervetuloa!

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

De n e ka Pe n iston

Nat Newborn Big Time
ke 29.5. klo 19. Liput 15 e.

Jake
Hertzog
Vuolaasti ylistetty jazzkitaristi
yhtyeineen: Jake Hertzog – kitara,
Harvie S. – basso, Viktor Levis – rummut.
ti 28.5. klo 19, alk. 15 €

Trio

Hirvonen

Trio

Tapanila

Galleria viileä punaisessa on parhaillaan
esillä keväistä kirsikka- ja omenapuiden
kukintaa, ruusuja ja kesäisiä maisemia.

Näyttely on avoinna
31.5. saakka
ti 13–20, ke–to 13–18 ja
pe 9–15. Viikonloppuisin
Päivöläntiellä sijaitseva
galleria on suljettu.

TERVETULOA
TEKEMÄÄN
LÖYTÖJÄ !!!

Olli

Juhlan aika
Ulla Hietasen keraamiset
enkelit sopivat hyvin rippilahjaksi ja grafiikat, joissa
pikku-enkeli tanssii, vaikkapa kastelahjaksi.
Mau Salmen akvarelli Kesäyö, tai Päivi Uljaksen Juhannus ovat kivoja tuliaisia mökkivierailulle ja myös
omalle mökille.
– Jos on saanut kutsun kesähäihin, kannattaa poiketa
katsomassa lahjaideaa galleriasta, yhden grafiikoista nimi on Usko, Toivo, Rakkaus, vinkkaa Uljas.
Teokset ovat pienehköjä
ja mahtuvat siten hyvin koteihin ja opiskelukämppiin.

Jalaskuja 6 00750 Hki
La 25.5. klo 9.00 - 16.00
Su 26.5 klo 10.00 - 15.00

Teija Loponen

Jake Hertzog Trio
ti 28.5. klo 19. Jake Hertzog – kitara,
Harvie S. – basso, Viktor Levis
– rummut. Liput 15 e.

lan aika, sitähän kevät ja
kesä on. Opiskelunsa päättävien, ripille pääsevien ja
naimisiin menevien juhlaa.
– Koulusta valmistuvaa
voi ilahduttaa kukan sijasta
maalauksella, jonka nuori
voi ripustaa opiskelija-asuntonsa seinälle, muistuttaa
galleristi Päivi Uljas.

MYYDÄÄN
KUOLINPESÄN
IRTAIMISTOA

www.facebook.com/
lahitieto

Jazz n Jam: Olli Hirvonen trio
su 26.5. klo 17. Olli Hirvonen – kitara, Juho
Kivivuori – basso, Mikko Arlin – rummut.
Liput 6 e.

Näyttelyn nimenä on Juh-
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Jazz’’n JJam

Nuoret
Nuorett ja
Nuor
Nu
ja lahjakkaat:
lahjak
lahj
la
akk
kka
kaat
at:
t:
Olli Hirvonen – kitara, Juho Kivivuori
– basso, Mikko Arlin – rummut.
su 26.5. klo 17, alk. 6 €
Kino Helios:

la 25.5. klo 14 ja
ke 29.5. klo 18, liput 5 €

Nat

Lasse

eiikassa
Kreikassa

Newborn
Juhlaan aikaan teoksia ovat luoneet Mau Salmi, Sari Iivarinen, Mari Leskinen, Raili Puuronen ja Päivi Uljas
(istumassa). Kuvasta puuttuu Ulla Hietanen.

Mari Leskisen öljyvärimaalaus Kevätsipuli aukeaa
valloittaa sen sijaan isommankin tilan. Tästä näytte-

lystä saa ostamansa maalauksen heti mukaansa.
Teija Loponen

Svengaava
S
Sven
Sv
ven
enga
gaav
ga
avaa po
av
polk
polku
lku
lk
u
kulkee vuodesta 1963
nykyhetkeen, Sir
Sinatrasta Lady Gagaan.
ke 29.5. klo 19, alk. 15 €

Big Time
Ala-Malmin tori 1
malmitalo.ﬁ
Liput (09) 310 12000
ja Lippupalvelu
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Lähimenot
Te ija Lopon e n

Opastettu kävelykierros

ei ole mahdollisuutta lasten
tai tilan puutteen vuoksi.
Materiaalit ja tarvikkeet tuo
jokainen itse, seuraa löytyy paikan päältä. Os. Kesantotie 13.

Malmi-Seura järjestää la 25.5. Ala-Malmilla kävelykierroksen, lähtö klo 14 Malmitalon edustalta.
Kierros kulkee Ormusmäkeen, jossa tutustutaan Kari Huhtamon
veistokseen ja ensimmäisen maailmansodan aikaisiin linnoitteihin. Uusinta Malmia nähdään Malmiin entisillä Primon ja
Puukeskuksen alueilla, missä on mm. Saga Helapuiston palvelutalo. Kierros päättyy Ala-Malmin kiitettyyn puistoon. Oppaina
Aarne Laurila ja Sauli Rouhinen. Kierros on maksuton.

JAKOMÄKI

Taidenäyttely
Jakomäen taidekerhon
kevätnäyttely toukokuun
ajan Jakomäen kirjastossa,
Jakomäenkuja 3. Esillä Ansa
Mielosen, Hellin Ojasen
ja Lilia Pöllän maalauksia.
Kirjasto on auki ma–to klo
9–19, pe 9–16 ja la 10–16.

MALMI

Malmin seurakunnasta
Ke 29.5. klo 18 Malmin srk:n
kirkkoherra Pertti Simola kertoo
yhdestä Suomen suurimmista, Malmin 60-vuotiaasta
seurakunnasta. Tilaisuuden
järjestää Malmi-Seura Malmin
kirkolla, vapaa pääsy.
Malmin Rintamaveteraanit
jäsenten teatteriretki Heinolaan
ti 23.7. Lähtö klo 8 Malmin
Korupajalta, Markkinatie 6.
Laivalla Lahdesta Heinolaan,
lounastamme laivalla. Klo
15 komedia Diivat. Retken
hinta 40 e. Sit. ilm. 25.6.
mennessä puh. 040 544 9173
tai 050 5288 449.
Ompelemaan
uusi vapaaehtoisten
ompeluryhmä kokoontuu
ke klo 9–11.30 työpajalla,
lahjoituskankaita otetaan
vastaan. Stadin juhlaorkesteri esiintyy to 30.5. kello
14.30–15.30 ravintolatilassa.
Syystien palvelukeskus,
sisäänkäynti Takaniityntie 3.
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.
Koillis-Helsingin Seniorit
Kerhot pyörivät täysillä vielä
toukokuun, kesätauon aloittaa
hattujuhla 4.6. Syystiellä.
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 23.5.
klo.18–21 bugg, su 26.5.
klo 17–20 fusku, ti 28.5. klo
18–21 lava tango, to 30.5.
klo 18–21 cha.cha, ti 4.6. klo
18–21 jenkat, kuviohumppa.
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 arkisin. Palvelukeskus
avoinna kesälläkin ja aukioloajat ma–pe kesä-elokuu
klo 8–16, Takaniitynkuja 3.
Tartu hiireen
Maksutonta atk-opastusta
senioreille ja työttömille pe
9–15.15. Syystien palvelukeskuksessa. Varaa aika infosta
p. 09 310 58413, tai paikan
päällä. Takaniitynkuja 3.
Kirpputori-markkinat
Malmin toimintakeskuksessa,
Kirkonkyläntie 2, la 25.5.
klo 10–14. Kirppispöytä
vuokrattavissa 5 e, varaukset
Ritva Lindqvist 050-3039903
Tukiyhdistys Esko ry.
Juhani von Boehm
Maisemia ja vapaita henkilökuvia. Näkyväksi tehdään
myös teosten syntyvaiheet
luonnoksista lopullisiin teoksiin.
Malmitalon galleria 23.5.–14.6.
Vapaa pääsy. Avoinna
23.–25.5. ma–pe 9–20
ja la 9–16 ja 27.5. alkaen
kesäaika: ma–to 9–20, pe
9–18 ja la–su suljettu.
Käsillä – taitoa –
iloa – muotoa
Taito-käsityökoulu Helsky –
aikuisten päättötyönäyttely
ma 20.5.–la 1.6. Malmitalon
parvella, 2 krs. Käsityökoulu
järjestää käsityön taiteen
perusopetusta lapsille, nuorille
ja aikuisille yleisen oppimäärän
mukaisesti. Tällä kertaa on
vuoro ihailla aikuisopiskelijoiden kädentaitoja parven
näyttelyssä. Vapaa pääsy
UFO-klinikka
Taito-käsityökoulu Helskyn
näyttelyn Käsillä – taitoa – iloa
– muotoa yhteydessä pidetään
keskeneräisten käsitöiden eli
UFOjen klinikka, jolla annetaan
25.5. klo 12–14 vinkkejä,
miten keskeneräisen työn
voi tuunata valmiiksi. Vapaa
pääsy. Malmitalo, parvi.
Jazz n Jam: Olli Hirvonen trio
Pori Jazzin vuoden 2011
taiteilija Olli Hirvonen on
nuoresta iästään huolimatta
tuttu näky niin kansainvälisten
jazzfestareiden lavoilta kuin
New Yorkin legendaarisilta jazzklubeilta. Jazzkitaristilahjakkuus
saa nyt rinnalleen niin ikään
tulevaisuuden tähtiainesta,
basisti Juho Kivivuoren ja rumpali Mikko Arlinin. Malmitalo
su 26.5. klo 17. Liput 6 e.
Jake Hertzog Trio
Jazzin ja rockin välimaastossa
sulavasti liikkuva fuusiokitaristi
Jake Hertzog saapuu trionsa
kanssa paikkaamaan viime
syksynä peruuntuneen keikan
jättämää aukkoa ti 28.5. klo
19 Malmitaloon. Liput 15 e.
Kaupunkitanssit
Rumbaa harjoitellaan ke 29.5.
klo 17.30 Ala-Malmin puistossa tai sateella Malmitalon
aulassa. Mukaan voi lähteä
joko yksin, kaksin tai joukolla

opettelemaan paritanssia.
Jokaisella kerralla on vuorossa
eri tanssi. Mukaan mukavat jalkineet. Seuraavalla kerralla 5.6.
vuorossa foksi. Vapaa pääsy.
Turvallisuuspäivä
Soinisen koulun vanhempainyhdistys järjestää la 25.5. klo
11–15 Turvallisuuspäivän
Soinisen koulun pihalla,
Kenttätie 3. Malmin VPK;n
alkusammutusnäytös,
mukana partiolaiset
(Maahiset, Sinivuoren tytöt
ja Helsingin Eräleijonat),
MED Group – ambulanssi,
Helsingin polkupyöräilijät
suorittavat pyörien pikahuoltoa
vapaaehtoista maksua
vastaan, Helsinki Human
Rights (HHR 09) esittäytyy.
Vanhempainyhd. buffetissa
kahvia ja syötävää, grillistä
makkaraa. Kirpputori: tule
myymään tarpeetonta tavaraa
tai tee löytöjä, pöytävaraukset
5 e, p. 050 582 6234 (Päivi)

PUISTOLA

Satuilua tarjolla
Puistolan kirjastossa satutunti
aina ma klo 9.30. Kaikki alle
kouluikäiset tenavat ovat
tervetulleita satujen pariin.
Puistojumppaa
Puistolan Urheilijoiden kesän
puistojumpat 13.5.–20.6. ja
1.8.–29.8. Puistolan VPK:n
lähistöllä, katso tarkemmin
PuiU:n nettisivuilta.
Ti 18–18.55 kahvakuula,
ti 19–19.55 venyttely (Huom!
alkaa viikolla 24), ke 17 17.55
akrobatia/kehonhallinta,
to 18–18.55 gymstick, to19–
19.55 kahvakuula. Muutokset
mahdollisia, säävaraus. Oma
jumppamatto! Kertamaksu 5 e,
vain käteinen tai liikuntasetelit.

PUKINMÄKI

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. 09 3108 5072 tai
paikan päällä, Kenttäkuja 12.
Pukinmäki-päivät lähestyvät!
Paikkakunnan yhdistysväen
yhteisesti järjestämä
kotiseututapahtuma pidetään
25.–26.5. Lisätiedot
Pukinmäki-seuran pj Kauko
Koskinen, puh. 040 5838 503
tai kauko@kaukokoskinen.fi.
Taidetta tarjolla
Pukinmäkeläisen taiteilijan
Katja Intosen maalauksia,
taidegrafiikkaa ja installaatioita
esillä kirjastossa, Kenttäkuja
12, toukokuun ajan.

VIIKKI

SILTAMÄKI

Tuolijumppaa
Korttelituvassa Siltamäen
srk-kodilla pe 24.5. vetää fysioterapeutti Helena Vähäkuopus,
Siltamäen fysikaalinen
hoitolaitos. Helena on tuvassa
klo 11–12.30, vetää noin
puolen tunnin jumpan, neuvoo
mm. tasapainoharjoituksen
ja vastaa kysymyksiin.
Korttelituvassa lauletaan
Ti 28.5. ja pe. 31.5. klo 12
liikunnallinen yhteislaulutuokio,
kesto 60 min. Ohjelmassa
kehon lämmittelyä, uusien ja
vanhojen laulujen opettelua
sekä yhdessä laulamista.
Tuokio sopii kaikenikäisille
kuntoon, liikuntakykyyn tai
laulutaitoon katsomatta.
Vetäjänä musiikkikasvattaja
Tanja Varha. Siltamäen srk-sali.
Jumppaamaan
Toukokuussa piloxing ti ja
zumba to klo 19–20 Siltamäen
Nuorisoseura ry:n kerhohuoneella, Kiertotähdenpolku 2.
Hinta 3 e / kerta, maksu paikan
päällä. Mukaan myös ilman
ennokkoilm. Joogaa ke aamulla
että illalla, ilm. etukäteen.
www.siltamaennuorisoeura.
fi tai 050-5666174.

SUUTARILA

Suutarilan yläasteen
kevätkonsertti
Ti 28.5. klo 18. Musiikkiluokat
tarjoilevat keväistä musiikkia
maailmalta. Konsertin väliajalla
Vanhempainyhdistyksen
kahvio ja arpajaiset. Ohjelmat
6/3 e. Vaskiniitynkuja 2.

TAPANILA

Tuunausta ja tarinoita
on Tapanilan kirjaston suosittu
kesäkurssi 7–12 -v. toisella
kesälomaviikolla 10.–14.6. klo
13–15. Kurssilla askarrellaan,
tarinoidaan, käydään piknikillä ja tehdään kaikenlaista
kesäkivaa! Kurssi on ilmainen.
Ilm. puh. 09 3108 5073
tai Tapanilan kirjastossa.
Juhlan aika
Juhla aika – taidetta lahjaksi
-näyttelyssä on mukana kuusi
taiteilijaa, Ulla Hietanen,
Sari Iivarinen, Mari Leskinen,
Raili Puuronen, Mau Salmi
ja Päivi Uljas. Galleria
viileä punanen, Päivöläntie 20.
Näyttely avoinna toukokuun
loppuun, aukioloajat ti 13–20,
ke–to 13–18, pe 9–15,
la–su suljettu toukokuussa.
Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30
Tapanilan Työväentalolla,
Sompiontie 4. Muusta toiminnasta saa lisätietoa kerhosta.

TAPANINVAINIO

Siivouspäivän pihakirppis
la 25.5. klo 10–14 Immolan
koulu, Immolantie 9. Koko
kaupunki siivoaa, niin mekin!
Myy, osta laita kamat kiertoon.
Oma pöytä mukaan.

TAPULIKAUPUNKI

Tapulin eläkeläiset huomio!
Lähtö ulkoilupäivälle
Kotorantaan 24.5. klo 10.
Valamoon lähdemme su 2.6.
klo 8.30. Lähtö tapahtuu
Tapulista Valintatalon edestä
molemmille retkille.

Vuodevaatekeräys
Viikin kirkon diakoniatyön
vuodevaatekeräykseen voi
lahjoittaa ehjiä ja puhtaita
vuodevaatteita, sekä hygieniatuotteita, joiden tulee olla
avaamattomia. Tavaraa otetaan
vastaan Viikin kirkolla toukokuun. Soittamalla numeroon
09 2340 4429 voi varmistaa,
ollaanko kirkolla paikalla.
Mikaela Harvian valokuvia
Mikaela Harvian valokuvissa
luonnon kauniit maisemat ja
erilaiset yksityiskohdat saavat
valon heijastuksesta hetkellisesti uuden ulottuvuuden valon
lähteen ja kohteen vaihtuessa.
Avoinna 30.5. saakka ma–to
klo 10–18, pe klo 10–14 ja
la-su klo 10–17. Vapaa pääsy.

Lähimenot-palstalle voi
lähettää Koillis-Helsinkiä
koskevia menovinkkejä.
Etusijalla ovat maksuttomat tapahtumat. Toimitus
voi muokata sekä lyhentää
tekstejä. Vinkit tulee lähettää viimeistään torstaina
klo 15 mennessä, jotta ne
ehtivät seuraavan keskiviikon lehteen. Vinkit voi lähettää osoitteella teija.
loponen@lahitieto.fi

TÖYRYNUMMI

Harrastekerho
Leikkipuisto Kesannossa
kokoontuu joka toinen ke
(parittomat vkt) harrastekerho
klo 18–21. Avoin kaikille.
Mahdollisuus erilaisiin omiin
harrasteisiin, joihin kotona

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

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

www.datamediatilit.fi
Puh.
09-3508 320

Hammaslääkärit

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.
Kirkonkyläntie 6, MALMI

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

Koillis-Helsingin Lähitieto
Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti


ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

puh. 3507050

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com





Kehärengas Oy
www.keharengas.fi

Kaikenlaiset kuljetukset
Iso Pakettiauto,
1-3 miestä

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT



Palveluja
tarjotaan
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

TST-PALVELUT Oy

045-8793 937

www.uudenmaanpeltityo.fi

0400 453 959

UU

SI

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

NYT PUUTARHAKONEET KESÄKSI KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

Vesikourut
Tikkaat
Lumiesteet
Kattojen pesut
ja maalaukset
Ilmainen tarjous/
korjausarvio

Puh. 044 7666 166

malmin.pienkonehuolto@gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

Ihon
puhdistus

55€
Katso hoidon
tarkempi kuvaus
www.kauniina.fi

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

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

Kampaamo Kris-Mar
Malminraitti 12

Puh. 3855 554

Ark. 9–17, lauantait 8–14, muina aikoima sop.muk.

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

050 326 2495
Vanha Tapanilantie 88
www.kauniina.fi

Toukokuun tarjous!
Raidat & Leikkaus
lyhyet 56,puolipitkä 69,- pitkä 80,-

Jalkahoitola

Salon Perfect

050 594 2992

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

kjkmestarit.fi

Parturi-Kampaamo
Hietakummuntie 16
TI-PE 10-18.30. la 9-15
www.salonperfect.fi
p. 09-385 3911

IHANA KEVÄT
OVELLA!
Värjäykset alk. 74 €
Permispak. alk. 85 €
Parturityö alk. 25 €

Tervetuloa!
a!
Varaathan
aikasi.

www.kampaamo-loser.ﬁ

REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Lähitietoa
tarvitaan aina.

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

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

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

Malmin Novalla 3krs.
Avoinna ma-pe 11-19.00, la 11-15.00
Malminkaari 15, 00700 Helsinki
Puh 044 369 8888

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

• Bio Sculpture oman kynnen vahvistus
• parturipalvelut

SKY-Cidesco kosmetologi
Heljä Siitonen

Kesän Tarjous
Rakennekynnet alk.30€ Ripsien pidennykset 50€
Kynsien huolto 20€
Ripsien huolto 35€

-

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

Kauneudenhoitopalvelut

Malminail

Puutavara A. ÄIKÄS Oy

Varaathan aikasi
kevään juhlia varten ajoissa!!

Hyvinvointi

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU

MALMIN PIENKONEHUOLTO

Parturi-Kampaamo

Terveisin Sanna, Elina, Outi, Tanja, Nelli,
Alex ja Joni

PIRKKO PASANEN

Kotitalousvähennysmahd.

15

Kampaamot ja parturit

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

Kevättä ilmassa!
Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

22.5.2013

Optikot

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)

Valuraudantie 11, 00700 Helsinki
Touko-kesäkuussa uusille asiakkaille
3 ensimmäistä käyntiä tutustumishintaan -15%
Esim. 60 min. 39,95 (norm. 47,-)
Ajanvaraukset netissä www.kehokunnostamo.fi
tai puhelimitse 044-224 2224
Tervetuloa!

OSTEOPAATTI Sari Hakasaari
Vanha Tapanilantie 88
050 5368135 www.sarihakasaari.

Tarjous -15 %

myös hieronnat, voimassa 30.6.2013 asti

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727
Ark. 9-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

Voimassa 24 .5.2013 asti.

