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Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV

Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, p. 050 361 5099
www.remax-extrakodit.fi extrakodit@remax.fi
ma–to 9–18, pe 9–17, la 10–14

Ala-Tikkurila PT 4h+k+s
99 m2
Ihastuttava yksitasoinen
lapsiperheen unelmakoti
jossa käytännöllinen
pohjaratkaisu. Lisähuoneena toimii tilava lasitettu
terassi. Tikkurilan kaikki
palvelut kävelyetäisyydellä.
Juhannustie 19-21.
Mh. 288.000€.
Tied. Maria Jutila,
045 110 3345/Extra Kodit

Malmi KT 4h+k+rt+kph+s+2 x erill. wc +terassiparveke 95,5 m2
Erinomainen tilaisuus!
Alueen erikoisuuksia,
erikoinen koti kahdessa
kerroksessa pienkerrostalossa.Myös vaihtomahdollisuus pienempään
Lähi- alueelta. Soidintie 8.
Mh.259.000€.
Tied. Matti Siltanen,
040 670 6250 Extra Kodit.

Siltamäki kt 5h+k+kph
128,5 m2
Iso valoisa läpitalon
Siltamäki ET 7h+k+s+tperheasunto. Kaikissa
kh 240 m2
neljässä tilavassa
Tilava tiilitalo kahden
makuuhuoneessa
perheen yhtiössä.
runsaasti säilytystilaa.
Kätevä sijainti palveluParveke länteen. Keittiötä jen tuntumassa ja silti
remontoitu -08. Koulu ja
omaa rauhaa. Neljän
päiväkodit lähellä. Hyvä
makuuhuoneen yläkerta
taloyhtiö omalla tontilla.
auloineen remontoitu
Monipuoliset liikunta- ja
2011. Kaiken kaikkkiaan
ulkoilumahdollisuudet
240 m2 (120 m2+100 m2)
lisäävät asuinviihtyvyyttä, käytössä. Riimusauvantie
hyvät liikenneyhteydet.
5. Mh. 473.000€
Kauriintie 3. Mh. 199.000€. Tied. Eija Häkkinen,
Tied. Toni Ylen,
0500 704618/Extra Kodit
040 577 7269/Extra Kodit

[A]

Puistola KT 3h+k+kph+
piha 75 m2
Puistolan keskeisimmällä
paikalla pienkerrostalon
ensimmäisessä kerroksessa siistikuntoinen päätyhuoneisto. Todella hyvä
pohjaratkaisu. Huoneistolla oma aidattu piha. Kaikki
palvelut kävelymatkan
etäisyydellä. Puistolan
asemalle matka taittuu 5
minuutissa. Suuntimotie
15. Mh. Vh. 217.000 €.
Tied. Eija Häkkinen,
0500 704618/Extra Kodit

Harri Sallankivi
Yrittäjä
0400 630 848

Toni Ylen
040 577 7269

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Mikko Kaisla
050 352 4558

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

TAPANINVAINIO PT

TAPANINVAINIO OKT

Sam Kamras
040 837 3465

Maria Jutila
KiAT
045 110 3345

Petri Jantunen
050 327 3761

Nyt löydät meidät myös netistä,
www.parturikampaamoalanko.fi
Tarkkaile vaihtuvia
nettitarjouksiamme

TERVETULOA!

Kirkonkyläntie 3,
Malmi
P. 09 3855 878

www.parturikampaamoalanko.fi

TÖYRYNUMMI OKT 120 M2

HEIKINLAAKSO RT 120M2

PALOHEINÄ OKT 177 + 69 M2

4h+k+s+ph+2 x wc+parveke.
Päättyvän tien päässä tunnelmallinen rintamiestalo. Koulu ja
peruspalvelut lähellä. Yläkaskenkj
4B Lähtöhinta 250.000 €
Tied. Riitta Tyrkäs 0500 433 522
9972495

3mh+oh+th+s-os+2 wc+varastot+
piha ja ak. Turvallinen koulumatka,
selkeä pohjaratkaisu. Suojaisa iso
piha. Kaukolämpö! Kalliokj 2b
Lähtöhinta 327.000€ Tied.
Tuija Tuomi 050 560 6944
9680808

Oh, 5mh, th, ala- ja yläaula, k+rt,
s+ph, kph, khh, 3 wc, 4 vh, p, 3 var.
Ison perheen unelmatalo huippu
paikalla! Lähellä löytyvät palvelut,
koulut jne. Pyydä oma esittely!
Kytöniityntie 19 a. Mh. 870.000€. Ei
e-tod. Tied. Jorma Falck 9591984

SUUTARILA RT 79,5 M2

TAPANINVAINIO PT 52,5 M2

TAPANINKYLÄ OKT 166 M2

3h+k+s. Kaksitasoinen asunto.
Hyvät peruspalvelut äärellä.
Sateenkaarentie 2 E .
Mh.206.145,09€ Vh. 215.000€.
F2007 Tied. Asikainen
040 5073300 9987989

2h+kk+s Peruskuntoinen paritalokoti kuuden talon yhtiössä. Vastike
vain 68,25€/kk. Vapautuu nopeasti!
(D2007) Miekkapolku 3.
Vh. 209000€ 9817183

As1:3mh, oh, k, 2vh, erill wc, s-os
As2:2h, kk, kph+pihat, at ja varastot. Pääasunto saneerattu täysin
v. 2009, yhdessä tasossa! Olkitie 14
Mh. 468.000€ Tied. Tuija Tuomi
050 5606944 9483312

MArkku
ViljAnder

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

Annis
MAttilA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

TATTARISUO
Vuokrataan teollisuus- ja toimitilaa 360m². Hallin vapaa korkeus
4.8m. Korkeat sähkötoimiset nostoovet. Hyvä kunto. Vapautuu 1.5

PUISTOLA TONTTI
Hiekkapohjainen tontti 534 m², 1-2
asuntoa, rakennusoikeus 158 m².
Hp. 175.000 € Kiviahontie 19

MArjA-liisA
Vänskä

MALMI TEOLLISUUSHALLI
Kivirakenteinen 2-kerroksinen
teollisuusrakennus 745 m². Tilat
jaettavissa Rv-89. Tontti 1527 m².

TAPANINVAINIO OK-TONTTI
Omakotitalotontti 569 m², rak.oik
142 m², lisäksi autosuoja 25 m².
Hp. 152.000 € Pohjanpellontie 9 b

Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

€

Kiinteistönvälitys Oy

Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]

25

Asta Lindroos
045 277 6154

PUISTOLA TONTTI
Kaksi erillispientalotonttia
588m², rak.oik 147m² Hp. 108.000€
589m², rak.oik 147m² Hp. 120.000€
Tonteilla purettava asuinrakennus.
Aisatie 10

TAPANILA
Myydään tai vuokrataan nopeasti
vapautuva liikehuoneisto 100 m²
Tapanilan keskustasta. Katutaso

€

RIPSIEN JA
KULMIEN
VÄRJÄYS

Matti Siltanen
040 670 6250

tArjA
HAArAnen

Suositulla alueella ryhdikäs rintamamiestalo 4 h, k, kph, 2 wc 110 m² +
kellarikerros 70 m². Tontti 544 m².
Kuntotarkastettu. Hp. 247.000 €
Pohjanpellontie 9 b
LÄNSI-PAKILA OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotontti
511 m². Rakennusoikeus 128m²
+ 25m². Hp. 147.000 €. Elontie 4

35

Tapaninvainio määrä-ala
577m2
Hyvä rakennuspaikka
Ok-talolle, halutulta alueelta. Tulevalle tontille saa
oman sisäänkäynnin. Mh
195000 €. Tied. Jantunen,
0503273761/Extra Kodit

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

Tyylikäs koti suositulla alueella.
UUSI laadukas 4 h, k, saunaos,
95,5 m². Piha länteen. Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Maalämpö. Mh. 244.125 €
ja vo. 214.875 € Immolantie 54
TAPANINVAINIO PT
Myydään 2 paritalohuoneistoa.
1-tasossa 3h, k, takkah, sauna
107 m². Rv 1977. Pihat länteen.
Hp. 235.000 €/huoneisto. Suvitie 6

PESU,
LEIKKAUS JA
FÖÖNAUS

Tapaninvainio PT
3h+K+S 70,5 m2
Hyväkuntoinen kolmio
viihtyisällä alueella.
Hyvä taloyhtiö omalla
tontilla ja edullinen vastike.
Tuohikoivuntie 20. Mh
259.000€. Tied. Kaisla,
0503524558/Extra Kodit

Eija Häkkinen
LKV
0500 704 618

10

PäiVi
Pirnes

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

Maria Pettersson Riitta Tyrkäs
LKV, YKV,
LKV, Partner
AKA-Asunto040 1724159
auktorisitu
0500 433522

Tuija Tuomi
LKV, LVV,KED,
KiAT, Osakas
050 5606944

Päivi Asikainen
Osakas
040 5073300

Kalle Jokela
Osakas
0400 895765

Jorma Falck
LKV
0500 170947

Kristina Lindbäck
Osakas, KED, IAT
050 5113599

Meillä on Suomen
arvostetuimmat
kiinteistönvälittäjät.

Huom! ® • Suomen Asuntopalvelut Oy LKV • Hitsaajankatu 24, 00810 Hki

www.huom.fi
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Pääkirjoitus

Tukka
Tapulissa
uusi
parturikampaaja
Hellika

Tutustumistarjouksena
Hellikalta
kaikki palvelut

-10%
31.5.2014 asti

Nyt myös ripsien pidennykset ja geelikynnet!

Tukka Tapuli
Palokuja 4,
00750 Helsinki
puh. 09-3862252

TEIJA
LOPONEN

Meidän mahtava Malmimme

S

uomalaiseen mielenlaatuun kuuluu
usein vaatimattomuus ja asioiden vähättely. Tästä jotkut moittivat Suomen
Oscar –ehdokkaitakin. Selma Vilhunen
ja Kirsikka Saari kun eivät pahemmin tuulettaneet tai edes hymyilleet mainion lyhytelokuvansa esitystilaisuudessa.
Helsingin yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen toivoo, että me täällä Malmin suunnalla
emme vähättelisi tätä esikaupunkiamme, vaan
nostattaisimme sen arvoa tuomalla esiin Malmin hyviä puolia. Tuuletuksen arvoisia asioita
ovat esimerkiksi vuosisatojen takainen historia
ja sen seurauksena rakennuskannaltaankin vielä
moni-ilmeinen Malmi. Samalle listalle kuuluvat
aluekeskuksen hyvät liikenneyhteydet, kulttuuritalo sekä palvelut lentokentästä ja sairaalasta
hautausmaahan.
Malmia pyritään nyt kehittämään kaupunkimaisemmaksi ja puoleensavetävämmäksi asiointipaikaksi. Työn alla olevan uuden yleiskaavan yksi tärkeimpiä ajatuksia on tiivistää radanvarsien asutusta luoden pikkukaupunkimaisia
keskustoja. Malmilla asemanseudun rooli tulee
korostumaan Jokeri kakkosen ja Kehäradan
valmistuessa. Tosin ilman niitäkin tulisi asemanseudun ympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen kiinnittää huomiota. Malmilla kehittämistä
vaikeuttaa se, että asema-alueen ylläpitovastuut

Malmilla riittää tuuletuksen
arvoisia asioita.
ovat jakautuneet usealle eri toimijalle. Usein on
vaikea saada selville kenen tulisi huolehtia mistäkin asiasta. Moni Malmilta junaan nouseva
odottaa yhä sitä kesää, jona asemalaitureilla ei
kasvaisi rikkaruohoja.
Yrittäjien ja kaupungin virkamiesten yhteisessä
kehittämisillassa molemmat osapuolet tuntuivat
olevan varsin aidosti samalla asialla. Ovatko
toimintatavat ja aikataulut sitten kaikkien mieleen, onkin toinen asia. Yhteistoiminnan lisääminen yritysten kesken voisi lisätä myös yrittäjien jaksamista.
Puutarhaliitto ja Kotimaiset Kasvikset ry valitsivat tämän Vuoden Vihannekseksi erikoistomaatit. Kiinalais- ja japanilaistutkijat ovat tehneet
mielenkiintoisen havainnon, jonka mukaan
säännöllinen tomaattien syönti vähentää riskiä
sairastua masennukseen. Niitä syömällä myös
elinikä pitenee ja sydänsairauksien riski vähenee. Tomaatteja kannattaa siis yrittäjienkin
ahkerasti popsia!

Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 10/2014. • Keskiviikko 5.3.2014. • 2. vuosikerta.
JAKELUALUE: postinumerot Helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, Malmi, Pihlajamäki, Pihlajisto, Puistola, Pukinmäki, Siltamäki,
Suutarila, Tapanila, Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Viikki. TOIMITUS: Postiosoite Askartie 3–5, 00700 Helsinki, sisäänkäynti Malminraitti 4.
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, ja Janina Issakainen, janina.issakainen@lahitieto.fi. KUSTANTAJA: Koillis-Helsingin Lähitieto Oy. PAINO: Sanomapaino,
Vantaa 2014. PAINOS: 37 600 kpl. JAKELU: Helsingin Jakelu-Expert Oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.fi tai ma–pe klo 9–16 puh. 02900 10040. Ilmoitus keskiviikon jakamattomasta Lähitiedosta mieluiten
heti torstaina.
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Yrittäjät ja kaupunki tekevät yhteistyötä

Malmin vetovoima
halutaan nousuun

TEIJA LOPONEN

Malmin
elinkeinoelämän
elvyttäminen
ja vetovoiman
kasvattaminen
saivat hyvää
kasvualustaa
paikallisten
yrittäjien ja
kaupungin
virkamiesten
kokoontumisesta.
Malmi

Y

rittäjien sekä
kaupunkisuunnittelun ja rakennusviraston
edustajat pohtivat työryhmissä Lähiöprojektin koolle kutsumina,
miten Malmista saadaan
jälleen elinvoimainen ja
haluttu asuin- ja liikekeskus. Malmin kasvava rooli
yhtenä kaupungin aluekeskuksista on ylipormestari
Jussi Pajusenkin tavoitteena.
Virkamiesten alustukset
antoivat eväitä siihen, miten
kaavoituksen ja korjaustoimenpiteiden avulla Malmista tulisi viihtyisämpi ja houkuttelevampi.
Malmi One eli yksi Malmi ilman jaottelua Ylä- ja
Ala-Malmiin on yksi tärkeimmistä tavoitteista, joihin voidaan vaikuttaa osin
kaavoituksen avulla. Lähiöprojektin Tero Santaojan
mukaan mukavasti etenevä pyöräkeskushanke tulee
auttamaan radan eri puolien yhteenhitsautumista. Sitäkin pohdittiin, pitäisikö
palauttaa Malmin raitin vie-

Kimmo Heinosen
haastava tehtävä
Malmitalolla oli koota
työryhmien aikaansaannokset yhteen.

Yrittäjiä ja virkamiehiä yhteistyössä. Kirsi Pietilä, Harri Karppinen, Rikhard Manninen, Anu Pelkonen, Antti Manninen ja Ira Hyyrynen pohtivat
Malmin brändin kehittämistä.

reiselle torialueelle sen vanha nimi Malmin tori ja keksiä Novan kauppakeskuksen puoleiselle torialueelle
uusi nimi korvaamaan AlaMalmin toria. Vaikkapa Pekantori.

Arkkitehti Elias Rainio
arveli, että Malmin sairaalan valmistuminen ja Latokartanontien muuttaminen
urbaanimmaksi, kivijalkaliikkeitä sisältäväksi väyläksi, tekevät osaltaan Malmia
kilpailukykyisemmäksi.
– Latokartanontien suunnittelutyö etenee ja kesään
mennessä pitäisi luonnoksen olla valmiina. Lautakuntaan se saataneen noin
vuoden päästä, talvella
2015, Rainio arveli.
– Kehärata voisi tuoda
Malmillekin esimerkiksi
kaupunkimatkailijoita, jos
täällä olisi hyvät palvelut ja
ehkä uusi hotellikin. Täältä
olisi lyhyt matka käydä keskustassa nähtävyyksiä katsomassa ja palata nopealla junayhteydellä lentokentälle, hahmotteli kehityspäällikkö Minna Maarttola
kaupunginkanslian elinkeino-osastolta.
Työryhmiin jakautuneena
pohdittiin niitä asioita, joille
pitäisi jotain tehdä, miten
voitaisiin parannuksia saada aikaan ja mitä yrittäjät
itse haluavat ja ovat valmiita tekemään.

– Malmin brändin nostaminen alkaa positiivisuudesta. Malmista tulisi puhua ja kirjoittaa myönteiseen sävyyn, jotta mielikuvat muuttuisivat. Malmille
olisi hyvä keksiä oma slogan, pohdiskeli yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen.
Sen lisäksi, että Malmin
palvelutarjonnasta löydettiin paljon hyvää, kertyi myös aikamoinen lista asioita, joihin toivottaisiin parannusta. Yrittäjät itse olivat valmiita lähtemään
mukaan vaikkapa koko
Malmin kattaviin siivoustalkoisiin, alueen yritystoimintaa esittelevien messujen
järjestelyyn ja näyteikkunoiden ilmeen kohentamiseen. Myös yritysten välistä
yhteistyötä ja yhteismarkkinointia pohdittiin. Kaupungin apua toivottiin viitoitusten ja lyhytaikaisen pysäköinnin mahdollisuuksien parantamiseen, Malmin
julkisten rakennusten ja aseman julkisivujen kohentamiseen sekä yleisen viihtyvyyden lisäämiseen.
Kauko Koskinen nosti esille Tattarisuon yrittäjien toiveen teollisuusalueen
kehittämisestä ja nuorisotalojen edustajat kertoivat
nuorten esittämistä toiveista. Nuoret toivoivat värejä,
valoja ja lisää kauppoja sekä spurgut Pukinmäkeen.
Teija Loponen

Malmi One eli
yksi Malmi
ilman jaottelua
Ylä- ja AlaMalmiin on yksi
tärkeimmistä
tavoitteista,
joihin voidaan
vaikuttaa.

Yleiskaavaarkkitehti Salla
Ahokas on luomassa
asemanseuduista
alueen sydämiä.
Vieressä arkkitehti
Elias Rainio.

Näillä eväin Malmi nousukiitoon
Malmin keskustaa vahvistetaan kehittämällä Latokartanontien vartta, pyöräkeskuksen
avulla ja Malmi One –teemalla.
Taantumasta nousua auttaa Tullivuorentien varren rakentamishanke .
Viihtyvyyttä lisäävät Ala-Malmin torin ja Pekanraitin kunnostushankkeet.
Jokeri II ja Kehärata tuovat lisää asiakkaita ja nostavat Malmin vetovoimaa.
Yrittäjät lisäävät yhteistyötään ja osallistuvat erilaisiin hankkeisiin ja tapahtumiin.
Kaupungin tavoitteena on tehdä erilaisin keinoin Helsingistä Suomen yritysmyönteisin
kaupunki vuoteen 2016 mennessä, se heijastuu myös Malmin yrittäjiin.
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Näin meillä Malmilla
kunnioitetaan
Kalevalan päivää, lippu
ollut tangossa 28.2.
aamusta asti.
Gretel Tuomi

Nurkkatien kouluun päiväkoti?
Puistola

Puistolan peruskoulussa on huomenna asukasilta, jossa
Helsingin kaupungin opetusvirasto lupaa kerätä asukkailta palautetta ajatukseensa sijoittaa Nurkkatien ala-asteen
koululle päiväkoti.
Virasto on jo alustavasti kuullut asiassa koulujen henkilöstön, johtokuntien ja vanhempainyhdistysten edustajia.
Päätös tarkastella Nurkkatien tiloja tänä vuonna syntyi
opetuslautakunnassa toukokuussa 2011, kun Puistolan
ala-aste ja Nurkkatien ala-aste yhdistettiin hallinnollisesti.
Pirjo Pihlajamaa

Asukasilta to 6.3. klo 18–19.30
Puistolan peruskoulun auditorio,
Koudantie 2.

Autoista vietiin työkaluja
Suurmetsä

Kahteen pakettiautoon murtauduttiin toissa perjantain ja
lauantain välisenä yönä. Mätästie 1:n ja Mätästie 5:n kohdalle parkkeerattuihin autoihin oli menty sisään rikkomalla sivuikkunat, toisesta myös takaikkuna.
Autoista katosi ammattityökaluja, joiden joukossa oli
muun muassa akkuporakoneita, sahoja, erilaisia käsityökaluja, poravasara ja monitoimikone. Anastetun omaisuuden arvo on useita tuhansia euroja.
PP

Murtokeikka apteekin hyllyille
Pukinmäki

Säterintiellä olevaan Pukinmäen apteekkiin murtauduttiin
varhain torstaiaamuna kello 03.40 aikaan. Poliisi tutkii varkautta ja selvittelee, mitä apteekista on anastettu.
PP

Ovilasi rikottiin halolla
Pihlajamäki

Joku rikkoi Rapakivenkuja 1:n rappukäytävän 180 x 80
sentin kokoisen ovilasin halolla ja katosi yhteen kerrostalon huoneistoista toissa maanantaina kello 01 aikaan.
Paikalle hälytetty poliisi tapasi huoneistossa viisi ihmistä,
joiden osuutta vahingontekoon tutkitaan.
PP

Rattijuopolta kortti pois
Jakomäki

Juopon tuuri loppui Jakomäenkujan alkuun toissa sunnuntaina kello 22.40, kun poliisi päätti pysäyttää epävarmasti edenneen auton. Poliisi asensi mieskuskin suuhun
alkometrin, johon kuski rykäisi yli kaksi promillea.
Törkeän rattijuopumuksen vahvisti myös tarkkuusalkometrikoe. Kuski sai väliaikaisen ajokiellon ja hänen ajokorttinsa oman paikan poliisikamarilta.
PP

Siltamäessä vuodesta 1981 asuneet Kati ja Tytti Tohmo tulivat paikalle, koska asia vaikuttaa suoraan heidän 6- ja
8-vuotiaiden lapsenlastensa elämään.

Tieto oli tiukassa
koulun asukasillassa
Siltamäen ala-asteella vanhemmat saivat viime keskiviikkona kertoa,
mitä mieltä alueella ollaan ajatuksesta sijoittaa päiväkoteja lähikouluihin.
Mielipiteen muodostus oli hankalaa, koska läsnäolijoille ei kerrottu kaikkia
suunnitelman yksityiskohtia.
Siltämäki, Suutarila, Tapaninvainio, Pukinmäki
Helsingin talous tiukkenee. Oppilasmäärät kasvavat, mutta eivät tasaisesti.
Tilojen käyttöä tulee tehostaa. Kouluja tarkastellaan
tasapuolisesti.
Helsingin kaupungin opetusviraston vs. linjajohtaja
Marjo Kyllönen löi pöytään
reunaehtoja, joiden turvin
virasto on ottamassa väljiksi katsomistaan kouluista löysät pois. Sellaisiksi on
Suutarilan alueella katsottu
Siltamäen ala-aste ja Suutarilan yläaste.
Kuntalaisia on kuultava,
kun tekeillä on heitä koskevia merkittäviä päätöksiä.
Heti alkuun ilmeni kuulemista vaikeuttava reviiriasetelma. Opetusviraston linjajohtaja ei halunnut kertoa varhaiskasvatusviraston
suunnitelmista.
Varhaiskasvatusvirastosta
tullut alueen päällikkö Eeva
Tiihonen puolestaan ilmoitti olevansa paikalla kuulijana ja kieltäytyi sanomasta
päiväkotisuunnitelmista mitään sillä perusteella, että ilta oli opetusviraston.
Niin asukkaat saivat kuulla vain ruotsinkielisen päivähoidon tilatarpeesta, koska sen asiat kuuluvat organisatorisesti opetusvirastolle. Epävirallisen tiedon
mukaan Suutarilan yläasteelle lukion tiloihin on ajateltu remontoida tilat päiväkoti Siltamäelle. Asiaa ei tilaisuudessa vahvistettu.
Se selvisi, että Siltamäen
ala-asteen osalta on tutkittu
mahdollisuutta remontoida
kolme luokkaa, kuraattorin

ja kirjaston tilat ruotsinkieliseksi päiväkodiksi. Ruotsinkieliseen päivähoitoon
jonottaa nyt 42 lasta, joista Siltamäkeen voisi mahtua 33.

Koulusta saataisiin tilaa
muun muassa niin, että,
Tapaninvainion Immolantien alakoulusta kolmannelle siirtyviä lapsia ei enää
hyväksyttäisi Siltamäkeen,
vaan heidät ohjattaisiin
Pukinmäkeen. Kenttätiellä
on Immolantien alakoululaisten virallinen lähikoulu.
Nyt Siltamäen 244 oppilaasta noin 15 prosenttia
tulee Tapaninvainiosta.
Illan edetessä päiväkotiidea alkoi kuulostaa epärealistiselta tai ainakin koituvan kalliiksi. Ruotsinkielisen päivähoidon edustajankin nähtiin puistelevan
päätään. Päiväkodin ulkoovena olisi kiinteistön pelastustieksi määritelty varauloskäynti. Lisäksi lapset
joutuisivat kulkemaan kapeita rappuja pitkin tasanteelle, jolta on horjahdusvaara takaisin rapuille.
Koulun opettajat valottivat koulun nykyistä arkea,
joka puhui sen puolesta, että tilat ovat jo tehokäytössä.
Moni vanhemmista epäili opetusviraston väestöennusteiden tuoreutta alueen
oppilasmäärien laskusta.
Linjajohtaja lupasi tarkistaa luvut.
Asukkaat olisivat halunneet kuulla myös rehtorien
mielipiteitä suunnitelmista.
Linjajohtaja tyrmäsi pyyn-

Vs. linjajohtaja Marjo Kyllönen sai yksin perustella
opetusvirastossa suunniteltua ehdotusta, joka voi vielä
muuttua. Lautakuntaan esitys menee huhtikuussa.

nön todeten, että tarkoitus
on kuulla asukkaita, ei rehtoreita.
Yläasteen puolella on linjanjohtajan mukaan runsaasti väljyyttä. Yli 500 oppilaan koulussa on nyt noin
350 oppilasta. Ajatuksena on luopua kuudesta luokasta elokuussa ja vuoden
päästä enemmästäkin.

Isoksi kysymykseksi nousi
yläasteen sisäilma. Puheenvuoron saanut rehtori kertoi, että koulun sisäilma on
tutkittu kahdesti ja todettu
normaaliksi.
Koulua käyvän oppilaan
mukaan ilma on todella

huono, ja päiväkodin tulo
mahdoton ajatus. Musiikinluokassa on kaksi opettajaa
sairastunut. Luokka on tyhjä, ja opetus siirretty auditorioon.
Illassa esitettiin paljon kysymyksiä. Miten käy koulujen pedagogiikan ja kuinka
koulujen henkilöstö on huomioitu? Haluaako virasto
tehdä vetovoimaisesta Siltamäen ala-asteesta ei-halutun?
– Eihän näihin kouluihin
kukaan tule opettamaan,
jos ne saavat suolakaivoksen maineen, sanoi yksi vanhemmista.
Pirjo Pihlajamaa
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Lähityöntekijöitä
ei enää Malmilla näy

®

KANSAINVÄLISENÄ
NAISTENPÄIVÄNÄ
La 8.3. klo 10-14.30

Malmilla pareittain kiertäneet sosiaaliviraston lähityöntekijät ovat nykyään
näillä kulmilla harvinainen näky. Lähityö on keskitetty kaupungin keskustaan.
– Lähityön katutyö on
vuoden alusta ollut hyvin
pienimuotoista ja vähenee
tästäkin eteenpäin. Työntekijäresurssit ovat vähentyneet kuudesta henkilöstä
kolmeen, mikä käytännössä
tarkoittaa yhtä työparia
koko Helsingin alueella,
kertoo malmilaisille tuttu
lähityöntekijä Miia Pikkarainen.
Nykyisestä kolmesta työntekijästä yksi siirtyi muihin
tehtäviin maaliskuun alusta
ja uuden työntekijän saaminen hänen tilalleen on vielä
auki.
– Sen lisäksi saimme kuun
vaihteessa uuden työtehtävän kriisimajoituksen saralta. Sen työn tavoitteena on
vähentää kalliin kriisimajoituksen aikaa ja auttaa saamaan nopeammin pysyvämpi vuokrasopimuspohjainen asunto. Tämä työ on
pois katujalkautumisesta,
kertoo Pikkarainen.
Miia Pikkarainen tietää, että Malmillakin heidän
läsnäoloaan edelleen kaivattaisiin.
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– Työtehtävinämme on
edelleen ulkona asuvien etsivä työ, palveluihin ohjaaminen ja tarvittaessa saattaminen. Näitä apua tarvitsevia
henkilöitä tavoittaa parhaiten ydinkeskustasta. Tämän
vuoksi on katutyö keskitetty
pääsääntöisesti sinne, Pikkarainen kertoo.
Malmilla lähityöntekijät
käyvät vierailemassa harvakseltaan.
– Tiedossa on, että Malmille jalkautuminen ilta-aikaan etenkin ”putkeen” olisi erittäin tarpeellista, mutta
siihen emme nyt pysty, lähityöntekijät pahoittelevat.
Pikkarainen lupaa, että he
ottavat edelleenkin ilmoituksia vastaan erilaisista ongelmallisista asioista yksityishenkilöiltä ja toimijoilta.
Ratkaisuja niihin mietitään
sitten yhdessä.
Lähityöntekijä Miia Pikkaraisen tavoittaa numerosta 09 310 24321 ja Lena
Pascalen numerosta 09 310
24324.
Teija Loponen

VUODEN 2014
HOITOTUOTTEEN
SKINGAIN
ESITTELY JA
MAISTATUS.
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IHO TARVITSEE
KOLLAGEENIA
SkinGain
sisältää 1. ja 2. tyypin
kollageenia + C-vitamiinia.
Kollageeni on välttämätön
ihon vahvuudelle ja rakenteelle. Edistää mm. ihon,
hiusten, kynsien ja nivelten
hyvinvointia.
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MALMIN LUONTAISTUOTE, Ylä-Malmin tori 3
Avoinna ma–pe 9–17, la 9.30–14.30

TR-KALUSTEESSA KOMEROPÄIVÄT
LA 10-17 JA SU 12-16
MITTAA TILA JA
TILAA KOMERO

Tehtaan edustajat paikalla
suunnittelu ja tarjous odottaessa

SU,
A
J
A
L
VAIN ON OSTAJILLE
KOMER PÄÄLLE
KAUPAN N:
E
ILMAIN
ELU!!!
ITT
N
N
U
U
-S
US!!!
T
E
J
L
U
K
)
- KOTIIN PUNKISEUTU
U
(PÄÄKA

S
- KASAU

Palveleva
kalustetalo jo vuodesta 1976
Palveleva kalustetalo jo vuodesta
1976

LAUANTAINA,
NAISTENPÄIVÄN KUNNIAKSI
KAUPPIAS JAKAA SADALLE
ENSIMMÄISELLE
NAISELLE
KUKKAKIMPUN!!!

KOTIMAISET
LAKEUS DESIGN
KOMEROT NYT
ERIKOISHINNOIN !

TR-Kaluste Porttipuisto
Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
p. 09 823 3585
porttipuisto@tr-kaluste.fi

TR-Kaluste Porttipuisto

Avoinna:
Porttisuontie 7, 01200 Vanta
ark 10-20
p. 09 823 3585
la 10-17
suporttipuisto@tr-kaluste.fi
12-16
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Koillis-Helsinki

Koilliseen ei tule
omaa yleiskaavailtaa
Uutta yleiskaavaa tekevä Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaosasto on
päätynyt ratkaisuun järjestää kaikki kevään yleiskaavatapahtumat Laiturilla Kampissa.
KUVAKAAPPAUS

Muutos tarkoittaa sitä, ettei
Malmilla pidetäkään aiemmin
visioitua Koillis-Helsingin alueita
koskevaa yleiskaavailtaa, jossa
asukkaat olisivat voineet kertoa
mielipiteensä suoraan yleiskaavasuunnittelijoille.
Pitämättä jäävät myös muihin
aluekeskuksiin suunnitellut yleiskaavaillat.
Niiden sijaan yleiskaavaosasto
järjestää Laiturilla yhteensä neljä työpajaa, joihin on pitänyt ilmoittautua etukäteen. Niistä
kantakaupungin ja itäisen kaupungin työpajat on jo pidetty ja
keskisen ja pohjoisen, jossa käsitellään myös koillisen asiat, pidetään tänä iltana. Läntistä Helsinkiä työpajaan ilmoittautuneet
pääsevät ideoimaan huomenna.
Yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen perustelee suunnitelman muutosta sillä, että Laiturilta löytyy helpoiten suunnittelutyön ja workshop-tyyppisen

työskentelyn kannalta tarvittavat
fasiliteetit.
– Useiden paikkojen hakeminen sekä virittäminen sopiviksi
ympäri kaupunkia olisi ollut tässä aikataulussa aika hankalaa,
toteaa Manninen.
Työpajoissa eri ryhmät ideoivat, millainen Helsinki on 30-40
vuoden kuluttua. Ryhmät voivat
käyttää apunaan yleiskaava- ja
liikennesuunnittelijoita sekä loppuvuodesta tehdyn karttakyselyn tuloksia – yli 4 000 ihmisen
näkemyksiä Helsingistä ja sen
kehittämisestä. Yleiskaavoittajat
kertovat myös omia ajatuksiaan
alueen suunnittelusta.
Työpajojen tuotokset julkaistaan yleiskaava-asioista kertovalla verkkosivulla, jossa ideat
ovat kaikkien nähtävänä ja kommentoitavana.
Pirjo Pihlajamaa

Työpajoista ja muusta yleiskaavaan liittyvästä löytyy
tietoa verkko-osoitteesta www.yleiskaava.fi.

Koillis–Helsinki

Osku Pajamäki vetää esiin Tuomioja-kortin
Osku Pajamäki (SDP), 43, on viidennen kauden valtuutettu, ryhmänsä vetäjä ja
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Puistolasta.
Pajamäki on ehdolla puoluekokousedustajaksi Seinäjoelle
ja yllättää mielipiteellään
puheenjohtajavaalista.
–Oman ehdokkaani päätän
todennäköisesti vasta kokouspaikalla. Jos uusia ehdokkaita kaivataan Jutan ja Antin rinnalle, niin (Erkki) Tuomioja
kelpaa aina. Puoluesihteeri Reijo Paanaseen Viikistä olen tyytyväinen. Kun tehdään politiikkaa, eivät varapuheenjohtajavalinnat ole kovin tärkeitä kuin
valintahetkellä.
Oman tehtävänsä Helsingin kunnallispolitiikassa Osku
tunnustaa vaativaksi. Siksi hän
ei vielä halua päättää, onko
kuudennen kerran pyrkimässä
kansanedustajaksi. Realistisesti hän arvelee asemansa tuottavan paineita ehdokkaaksi.
– Kun toivottavasti asun vielä
pitkään Puistolassa, haluan korostaa tarvetta Tapulikaupungin keskustan kehittämiseksi ja

resurssien ohjaamista Malmin
rakentamiseksi suureksi kaupunkikeskukseksi repsahtamisen sijaan.
Rooliinsa valtuustossa ja
kaupunginhallituksessa hän sanoo perehtyvänsä talous edellä.
Oskun mielestä Helsingin asiat
ovat paljon paremmin kuin koko Suomen. Hän ajaa kasvun
tietä eikä säästämistä stadin kehittämiseksi.
Demarit ovat pärjänneet valtuuston äänestyksissä hyvin
Oskun johdolla.
Neljävuotinen valtuuston
strategiaohjelma, jossa kaikki
puolueet ovat mukana, oli Pajamäen mielestä hyvä saavutus,
josta on tärkeä pitää kiinni.
Helsingin sote-uudistuksen tilasta Pajamäki ei ole kovin huolissaan, mutta korostaa, etteivät tuloerot eri puolilla kaupunkia saa vaikuttaa palveluiden saatavuuteen. Köyhyyttä ei
voi myöskään kriminalisoida,

hän viittaa valtuuston äänestykseen kerjäämiskiellosta.
Oskun mielestä Helsingin ja
ympäristön lähikuntia ei pidä
saattaa väkisin yhteen. Hän
kannattaa yhteistyötä kaavaasioissa, asumisessa ja liikenteessä ja nimittää hanketta metropolialueen kehittämiseksi.
Yhdistymistä voidaan miettiä
vasta kun liikennejärjestelyt
ovat kunnossa.
Pajamäki korostaa tarvetta
rakentaa Helsinkiin vuosittain
5 500 asuntoa ja iloitsee siitä,
että Nurmijärvi-ilmiö on saatu
kuopattua.
–Nuoret perheet eivät enää
tavoittele yhden ylimääräisen
huoneen ja autotallin hankkimista ja muuta sen takia Tuusulan pelloille. He ovat valmiit
nauttimaan stadissa hiukan
pienemmistä kodeista ja lähiliikuntamahdollisuuksista.
– Vanhat rakennusoikeudet
on kohta käytetty ja ihmisten

on siedettävä, että uutta rakennetaan vanhoille virkistysalueille tai lähelle entistä asumusta. Siksi uuden yleiskaavan on
varmistettava, että uutta rakennetaan.

Pajamäki käyttää Helsingin
liikuntapaikkoja ja pitää kuntoaan yllä uimalla, juoksemalla
ja pelaamalla useamman kerran viikossa. Muuten hän harrastaa kirjallisuutta, ja yhdessä
vaimonsa kanssa hän lukee
20–30 teosta vuodessa taustoitukseksi tuottamaansa television kirjallisuusohjelmaan, jossa
Tuomiojakin on mukana.
– Olen täysipäiväinen yrittäjä, joka rakentaa ja myy tuotantoja mainoksista dokumentteihin.
Pajamäki tuotti ja käsikirjoitti Tarja Halosesta tehdyn Rouva Presidentin. Tuukka Temonen oli tämän filmin toisena kuvaajana.

Osku Pajamäki (SDP)

–Ystävystyimme ja kommentoimme sen jälkeen toistemme
töitä. Voin sanoa filmin nähneenä, että Tuukan, Aleksin ja
Mian Sauli Niinistöstä tekemä
Presidenttiehdokas-elokuva on
myönteinen ja kiinnostava kokonaisuus.
Timo Huotinen
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ON KALAKAUPPA!

Tarjoukset voimassa to-su 6.-9.3. ellei toisin mainita.

kauppiaasi
Terveisin K -ruokaia R uokokoski
ar
Jyrki R anta ja M

Terveisin K-ruokakauppia
Jyrki Ranta ja Maria Ruokoasi
koski

Hätälä Oy
Rehtiä Pohjoisen kalaa!
Hätälän kalamestari Juho Oksanen
fileoi kalasi veloituksetta la klo 8-18!

Tarjous voimassa to-la 6.-8.3.

11

8

90

95

kg

Tuore Oulujärven

Tuore

KUHA

LOHIFILEE

pakattuna, Norja
Rajoitus 2 kpl/talous.

4

Tarjous voimassa to-la 6.-8.3.

14

95

95
kg

kg

Tuore

Tuore Kainuun

NIERIÄ

MUIKKU

9

2

99

kg

Atria takuumurea

NAUDAN SISÄPAISTI

TOMAATTI
Suomi

14

2

95

rs

KG

kg

3 .-

Saarioisten jyväbroilerin

Tuore Kuhmon

FILEESUIKALE

SIIKA

RUOTSI

95

Tarjous voimassa to-la 6.-8.3.

hunajamarinoitu 300 g 2 rs (5,00/kg).
Yksittäin 2,19 rs (9,97/kg)

0

1

99

99

ps

Ristorante

ROYAL GALA OMENA
Italia. 1 kg pussi

MalMI
HELSINKI MALMI,
Kauppakeskus
MALMIN
Puh. 010 538
6600, Malminkaari 19, 00700
Helsinki NOVA
Ma-PE
8-21,
la
8-18,
SU
12-21
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
www.k-citymarket.fi

Tarjous voimassa to-la 6.-8.3.

Suomi

kg

kpl

PIZZAT 320-390 G
(6,22-5,10/kg)
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Pulkat jäivät sunnuntaina kotiin
ETELÄN VESILEIJONAT RY

Pukinmäki. Muhkeat vetokoirat ovat rodultaan leonberginkoiria, joita paikalle
toivat Etelän Vesileijonat –yhdistyksen aktiivit.

Pihlajamäki. Laskiaisrieha kokosi satoja asukkaita puistoon. Moni viihtyi paikalla
pitkään.

Kirkolla ja torilla tapahtui

Koirat vetivät lapsia

Viikki

Pukinmäki
Lumen puute ei laskiaisen viettäjiä ja
järjestäjiä haitannut. Esimerkiksi Pukinmäessä alueen toimijat olivat keksineet
tilata vetokoiria Säveltäjänpuiston laskiaisriehaan.
Pukinmäki-Seura tarjosi sadalle ensimmäiselle lapselle koiravedon. Muka-

PÄIVI SEIKKULA

NELLI PIEKKARI

na oli myös paijailukoiria, joita saa vapaasti käydä tervehtimässä. Valjastetuilla vetokoirilla oli työrauha, mutta pääsi niitäkin rapsuttelemaan silloin, kun ne
olivat ilman valjaita.
PP

Vihaisia lintuja pistettiin poskeen

Viikki. Latokartanossa laskiaista vietettiin torilla ja Viikin kirkon sisätiloissa.

Pihlajamäki
Puistobileiden rento tunnelma ja letkeä musiikki keräsi koleasta säästä huolimatta arviolta 300-400 isoa ja pientä
bilettäjää viettämään laskiaissunnuntaita
Pihlajamäen nuorisopuistoon.
Tapahtumassa pääsi treenaamaan graffitimaalausta ja maalaamaan jopa kuusia. Staran ison pyöräkuormaajaan ohjaamossa saattoi kuvitella, miltä tuntuu
pitää kaupungin katuja kunnossa. Putous-suunnistus vei sitkeimmät ulkoilijat
pitkälle retkelle Pihlajamäen kalliomet-

säiseen maastoon ja tuttujen tv-hahmojen pariin.
Suosittuja ohjelmanumeroita olivat
myös lämäritutka, jossa pääsi testaamaan omaa iskuvoimaa sekä kasvomaalauspiste, josta sai poskelleen vaikkapa
vihaisen pikku tipun.
Tapahtuman järjesti Pihlajamäen alaasteen vanhempainyhdistys yhdessä Pihliksen nuorisotalon kanssa.
Päivi Seikkula

Pihlajamäki. Staran pyöräkuormaajalla oli jatkuvasti jonoa.

Pihlajamäki. Kaikki saivat
toteuttaa itseään.
TIMO HYVÖNEN

MALMIN SAALEM SEURAKUNTA
Pekka Reinikaisen Dinosaurus-ilta
Koululaisten illassa perjantaina 7.3 klo 18.30.
Malmin Saalem, Malmin asematie 3.
Tervetuloa.

Ilmapuolustus
sai väen liikkeelle

Tervetuloa teatteriin!

Satakunta kiinnostunutta lähti liikkeelle, kun
lauantaina 1.3. Malmin lentoasemalla järjestettiin
jo kolmas 100LL-lauantailuento. Nyt aiheena oli
Malmin ja Helsingin ilmapuolustus sotien aikana.

Malmin Työväen Näyttämöllä Tony Roperin
50-luvulle sijoittuva menestysnäytelmä Pyykkärit
Neljä eri-ikäistä naista pesevät pyykkikuormiaan huoltomiehen
valvovan silmän alla uudenvuoden aattoiltana Skotlannissa. Laulut
tuovat lämminhenkiseen ilotteluun hohtoa ja lumoa. Pyykkärit
nostaa esiin ystävyyden ja yhteisöllisyyden teemoja, joita omaa
etua korostava aikamme kaipaa.

Esitykset Malmin Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9, 00780 Helsinki

To 6.3. klo 19.00
Su 9.3. klo 13.00
To 13.3. klo 19.00
Su 16.3. klo 13.00

Liput 15 €/8 €. Veikkauskortin haltijalle 2 €
alennus normaalihintaisesta pääsylipusta.
Lippuja voi ostaa ovelta, tai etukäteen sähköpostitse hilkka.e.kinnunen@gmail.com
tai puhelimitse 040 7382 843. Etukäteen
varattujen lippujen lunastus viimeistään
½ tuntia ennen esityksen alkua.
Kuva Saana Volanen.

Esitysoikeuksia valvoo Näytelmäkulma – Nordic Drama Corner Oy.

Esittelijänä oli Puolustusvoimissa 36 vuotta palvellut ja ilmatorjuntaa laajalti tutkinut eversti evp.
Ahti Lappi.
Helsingin ilmapuolustus
perustui lähinnä ilmatorjunta-aseisiin, sillä hyökkäykset havaittiin aistinvaraisesti ja hävittäjien suorituskyky oli liian heikko torjuntaan näillä vasteajoilla.
Ahti Lappi esitteli mielenkiintoisella tavalla, kuinka

ilmatorjunta kehittyi sotien
aikana aina vain tarkemmaksi. Alussa yksittäisiin
maaleihin tähtäily muuttui
järjestelmällisen sulkutulen kautta tutkaohjattuun
maalinhakuun.
Malmin lentoasemalla
järjestettyyn tilaisuuteen oli
tullut runsaat 100 kiinnostunutta kuulijaa, ja jopa silminnäkijähavaintoja sodan
ajalta esitettiin. Esitelmä oli
niin mielenkiintoinen, että

Ahti Lappi kertoi mielenkiintoisesti ilmapuolustuksen kehittymisestä ja sai yleisön jäämään
myös keskustelemaan aiheesta.

keskustelu jatkui vielä pitkään sen jälkeen lentoaseman pyöreässä aulassa ja
uudistetussa kahvilassa.
Seuraava lauantailuento
on huhtikuun alussa 5.4.
ja silloin on näillä näkymin
luvassa Kai R. Lehtosen
elokuvaesityksiä lentoaseman historiasta. 100LL-tilaisuudet järjestää Malmin
lentoaseman ystävät ry ja
niihin on vapaa pääsy.
Timo Hyvönen

100LL lauantailuennot
ovat Malmin lentoaseman ystävät ry:n järjestämiä lentoasemaan liittyvien aiheiden esittelyitä.
Lauantailuentoja järjestetään noin kuukauden välein.
Nimi 100LL tarkoittaa
myös korkeaoktaanista,
vähälyijyistä (Low Lead)
lentokonebensiiniä.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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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 Lähitieto,
Askartie 3–5, 00700 Hki. Liitä
postimerkillä varustettu palautuskuori
mukaan, jos haluat kuvan takaisin.

Pieni lelupuoti Malmilla

Erä lasten
t-paitoja ja
paitoja

5€

KAIKISTA
LINSSEISTÄ

Kirkonkyläntie 12, 00700 Helsinki
www.condiana.fi

Toimittaja, tv-persoona

Lähitieto joka keskiviikko!

Paljon onnea Timille
1.3.2004, 8 v. Toivottaa
mummi, vaari ja Tuula.

KATJA

-25%

KATJA STÅHL
www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2. kerros
Puh. 09-345 4292 tai 0500 515 707
ark. 10–18, la 10–14

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 122 9560
Ke 5.3
Pe 7.3

Rakkaalle kuopuksellemme,
pikkuveikalle Eliaksella
Ihanaa ensimmäistä
syntymäpäivää & paljon
onnea 7.3.2014.
Toivottavat Äiti, Isä, Noora,
Aaron, Ella & Anton.

La 8.3.
Su 9.3.
Su 9.3.

19.00 Kastejuhla ja Rukousilta,
Pertti Hottinen.
18.30 Pekka Reinikaisen Dinosaurus-ilta
kouluikäisille.
18.00-22.00 Nuortenilta.
11.00 Jumalanpalvelus, Antti Sainio. Musiikki: Lauluryhmä Hämeenlinnasta.
13.00 Latinokokous.

, 7.
Jeesusta houkuteltiin pettämään
kutsumuksensa, mutta maallinen
loisto ei vienyt voittoa.
Voiton vei Jumalan tahdon noudattaminen. Jeesus halusi pelastaa
ihmiset Jumalan yhteyteen.

Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9–14 ja
Aamurukoussolu Ma–Pe 8–9

Apteekkari Maija Holopainen
kiittää asiakkaitaan menneistä
vuosista jäätyään eläkkeelle
27.2.2014.

Uusi apteekkari
Stiina Piirainen

toivottaa entiset ja uudet asiakkaat
tervetulleeksi Pihlajamäen apteekkiin.
Pihlajamäen ostoskeskus , Meripihkatie 3
Puh. 09 387 6787, fax 09 374 5174
www.pihlajamaenapteekki.fi

If Yritysasiakkaat
Yhteistyössä – If ja Nordea

If-yrityspalvelut Malmilla muuttavat Nordean tiloihin,
Torikatu 3, 3krs. 00700 Helsinki, puh. 010 514 4541

Nooa-tapahtuma
PARISUHDEILLAT
Työvälineitä parisuhteen arkeen Siltamäen seurakuntakodilla to klo 18-20.
13.3. Rakkauden ja arjen tekoja.
Kati Karppinen ja Pirjo Kettu
10.4. Luottamus yhteydensiltana –
Uskottomuudestakin voi selviytyä.
Marita ja Markku Kulmala
Voit tulla yksin tai kaksin. Ei ryhmäkeskusteluja. Sopii monenlaisissa
elämäntilanteissa oleville. Lastenhoito järjestetty.
PERHEKERHO
Avoin tapaamispaikka lapsille ja kotona lapsia hoitaville. Kerhossa on yhteinen hartaushetki, tarjoilua ja askartelua tms. puuhaa. Pieni tarjoilumaksu.
Jakomäen kirkolla to 9.30–11.
Pihlajiston srk-kodilla ke 9.30–11.
Puistolan kirkolla ke 9.30–11.
Pukinmäen srk-kodilla pe 9.30–11.
Tapanilan kirkolla ti 9.30–11.
Tapulin srk-kodilla to 9.30–11.
Viikin kirkolla ke 9.30–11.
Viikinmäki, Harjannetie 47 B:n kerhohuoneella ti 9.30–11.
ESIKOISVAUVAKERHO
esikoisvauvan vanhemmille Viikin kirkolla torstaisin klo 13.30–15. Mukaan
voi tulla niinä kertoina, kun sopii.
Tied. Mia Blomstedt p. 09 2340 4584.
PERHEKAHVILAT
Malmin kirkolla pe klo 9.30–11.30.
Siltamäen seurakuntakodilla to klo
9.30–11.15.

lapsiperheille Puistolan kirkolla
lauantaina 8.3. klo 10–13.
Nooa-kertomus, temppurata, ongintaa,
askartelua, seinämaalausta, hiljaisuuden
tupa, keittolounas.

OLOHUONEET PERHEILLE
Kahvila Olohuone Tapulin seurakuntakodilla maanantaisin klo 11–13. Kahvi ja
kahvileipä 0,50 €. Juttuseuraa, vierailijoita, laulutuokioita, leikkinurkkaus. Puurotarjoilu kerran kuussa. Leivänjako klo 11.
Tied. Puistolan kirkolta p. 09 2340 4425.
Pertunpellon olohuone alueen asukkaille tiistaisin klo 16–18 Suutarilassa, Pertunpellonraitti 2 kerhotila. Leikkinurkkaus
ja pelejä. Kahvia ja mehua.
LASTENHUONE
Maksuton lastenhoito 3–8v. lapsille Malmilla keskiviikkoisin klo 16.30–18.30.
Palvelu on maksuton, tarjolla on pieni välipala klo 17.30. Mukaan mahtuu kerralla
10–12 lasta. Tied. Mia Blomstedt ma–ke
klo 10–15 p. 09 2340 4584. Lastenhuone
on päiväkerhotiloissa, Pekanraitti 16.
YKSINHUOLTAJIEN
OLOHUONEET
Pihlajamäen kirkolla to klo 17.30–19,
13.3., 27.3., 10.4., 24.4. ja 8.5.
Tapulin seurakuntakodilla ti klo 17–19,
11.3., 25.3., 8.4., 22.4. ja 6.5.
Yksin- ja yhteishuoltajille tarkoitetuissa
Olohuoneissa on maksuton lastenhoito ja
kevyt iltapala, ilmoittautumista ei tarvita.
Tied. Sirpa Sirainen p. 050 400 1050,
sirpa.sirainen@evl.fi

PIIPAHDA TAI PIRAUTA!
Riitta Heliövaara
Torikatu 3, 3krs. 00700 Helsinki
puh. 010 514 4541, 0500 507 151, riitta.heliovaara@if.fi

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

10   Urheilu
MIKKO HYVÄRINEN

Ikoni ”Kapis”
palaa Erään!

Miesten salibandyliiga

Tappiosta huolimatta
Erä valmiina
pudotuspeleihin
Täpärä kenraalitappio runkosarjan
viimeisessä ottelussa tietänee hyvää
mitaleista pudostupeleihin taistelemaan
lähtevälle Tapanilan Erälle.
Näin kävi viime perjantaina,
jolloin Erä isännöi Mosahallissa jyväskyläläistä Happeeta.
Kotijoukkue oli vahvasti kiinni
voitossa, mutta Happee hämmästytti tekemällä 11 sekuntia
ennen päätöstä 6–5 voittomaalin.
Mosahallissa edettiin tasaisesti. Avauserä päättyi 2–2.
Erä kiri kahden maalin takamatkalta tasoihin Aaron Fagerholmin ja Sami Lehtisen
maaleilla.
Toinen erä päättyi myös 2–2
tasuriin. Ensin kotijoukkueen
Valtteri Vilppola tasoitti, sitten
Eero Nuutinen vei mosalaiset
4–3 johtoon, kunnes Happee
hätkäytti taas tasoituksellaan.
Päätöserässä Tommi Rosen-

dahl siirsi ylivoimalla Erän toisen kerran ottelussa johtoon.
Mutta 5–4 ei riittänyt. Hyvätasoinen vastustaja halusi voittaa. Sankariksi lensi Happeen
Otto Tikka, joka naputti 5–5
tasoituksen vajaa viisi minuuttia ennen päätöstä. Ja mitä vielä, Tikka löysi 11 sekuntia
ennen päätössummeria kolon
Erän mainion maalivahti Markus Laakson ja maaliviivan
välistä. Pallo luiskahti Laakson
näpeistä maaliin, ja voittomaali 5–6 oli nähty.

Erä ei ilman maalivahtiakaan
enää yltänyt 11 sekunnin
ihmeeseen ja tasoitukseen.
Happee vei Erälle sinänsä
merkityksettömät sarjapinnat

Keilaus 15 €/ ratatunti
Voimassa ma-to klo 20-22. Max 4 heittäjää/ ratatunti.
Hinta sis. kenkävuokran. Tarjous voimassa toistaiseksi.

MosaBowling
Helsingin hohtavimmat radat

MosaCafe

hymy on tärkein mausteemme

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

Lounas ma-pe klo 11-14
Catering + lastenjuhlat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

KIEKKO-VANTAA
VS
SaPKo
SAVONLINNA

Keskiviikkona 5.3.
Klo 18.30 TRIO Areena

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 17.30.
Aikuiset 13 €, Lapset 8 € (7-15 v). Eläkeläiset, varusmiehet, työttömät,
invalidit, opiskelijat 10 € (Huom! varaudu esittämään asianmukainen todistus ovella)
VIP-KLUBI -lippu 80 € (sis. pääsylipun otteluun, ruoan ja juomat Vip-klubilla)
Aitio (Hinta neuvotellaan erikseen)
Perhelippu 1: Kaksi aikuista ja kaksi alle 12-vuotiasta lasta - 35 €
Perhelippu 2: Yksi aikuinen ja kaksi alle 12-vuotiasta lasta - 22 €

Jyväskylään.
Erän päävalmentajaa Petteri Bergmania tappio hie- Erän Mikko Sipilä,12, teki kovasti töitä
Happee-ottelussa. Välillä kaverikin hamusi
man jurppi.
Sipilän mailaa.
– Sininen
ryhmä pelaa
aina jokaisessa ottelussa ja
tilanteessa voitosta, joten kyl- vulla.
lähän tämä harmittaa vietä- Tosi on nyt edessä. Runkosarvästi.
ja, jossa Erä oli kuudes, on nyt
Samaan hengenvetoon hän paketissa. Eilen tiistaina klo 12
kuitenkin oikaisi hieman kal- selvisi, minkä joukkueen Erä
lellaan ollutta kypäräänsä.
saa vastaansa kevään ensim– Posititiivista oli kuiten- mäisiin pudotuspeleihin. Tieto
kin paljon, ja ollaan parahiksi vastustajasta otteluaikatauluikyetty rakentamaan nousujoh- neen löytyy Tapanilan Erän
teinen trendi kevääseen, päät- kotisivulta ja Facebookista.
teli Bergman Erän verkkosiHeimo Laaksonen

Pesunkestävä Tapanilan Erän salibandyikoni Lauri ”Kapis” Kapanen singahti viime viikolla aina TV:n urheiluruutuun asti. Syyn antoi Erän liigajoukkueen
ja Kapasen tekemä kolmivuotinen sopimus Kapiksen paluusta kotiin sinipaitaan.
Kapanen on vetänyt kolme viime vuotta
salibandya Sveitsin liigatasolla. Sitä ennen hän käväisi menestyksellisten Erävuosien jälkeen SSV:ssä voittamassa
kaksi Suomen mestaruutta. Takaisin juurille tuleminen tietää 28-vuotiaalle mieleistä paluuta viiden vuoden maailman
kiertueen jälkeen.
-Yksi syy paluuseen oli koti-ikävä Erän
paitaan, Kapanen paljasti Erän verkkosivulla.
Kapasen come back on Erän nuorelle
ja taitavalle joukkueelle iso juttu. Hän on
mainio esikuva ja eräkasvatuksen ilmentymä. Kokenut maajoukkueratsu tuo nimensä mukaisesti kapallisen tuli- ja maalivoimaa Erän hyökkäykseen.
Sveitsin mestari Kapanen on vuosina
2004 ja 2012 pelannut Suomi-paidassa MM-kisoissa. Nyt Kapis tähyää ensi
syksynä Erän ohella myös joulukuun MMmittelöihin Göteborgiin.
-Tavoitteeni on olla taistelemassa MMkisoissa kullasta Suomen puolesta, sanoo Kapanen.
Seuraava maali Erän edustusjoukkueen paidassa on tervetulleelle paluumuuttajalle järjestyksessään 200. Kapis
on maalintekijä vailla vertaa!
HL

PETTERI JAMALAINEN

Tapanilan
kasvatit voittoon
boulder-kiipeilyn
SM-kisoissa
Roosa Huhtikorpi voitti puhtaalla
finaalisuorituksella, eli kaikki
neljä finaalireittiä ensimmäisellä
yrityksellä kiiveten, kultaa naisten
sarjassa. Anthony ”Andy” Gullsten
oli miesten sarjassa ensimmäinen
samalla tyylillä.
Boulder-kiipeilyn suomenmestaruudet 2014 ratkaistiin Kuopiossa boulderkeskus Voeman tiloissa helmikuun puolivälissä. Roosa
Huhtikorvella on jo entuudestaan useita Suomi cupin
sekä SM- ja PM-mestaruuksia. Myös Andy Gullsten on
saavuttanut kärkipaikkoja sekä Suomessa että PMkisoissa.
Boulderkilpailussa kiivetään noin 4 metriä korkeita, voimaa ja akrobaattisia
taitoja vaativia kiipeilyreittejä ilman köysivarmistus-

ta. Reittien alla olevat patjat
turvaavat putoamista. SMkisoissa kilpailtiin miesten
ja naisten mestaruuksien lisäksi ikämiessarjat – miehet
ja naiset yli 40 v.
Molemmat voittajat olivat karsinnan jälkeen selviytyneet ykkösinä illan finaaliin, joka käytiin raivoisasti
kannustavan yleisön edessä.
Kisa näytettiin selostettuna
suorana lähetyksenä MTV3
max-kanavalla, ja sitä pystyi seuraamaan livenä myös
nettistream-lähetyksenä.

Iloiset kultamitalistit Andy Gullsten ja Roosa
Huhtikorpi.

Molemmat voittajat asuvat Pukinmäessä ja ovat
Tapanilan Erän kiipeilyjaoston kasvatteja.
Roosan pikkuveli Kuutti
oli hienosti miesten 4. huolimatta pitkästä kiipeilytauosta.
Myös naisten sarjan hopeamitalisti Katariina Haime on Erän kasvatteja, joten kaiken kaikkiaan hieno
päivä Tapanilan alueen urheilulle!
Jari Koski

Tulokset kärjen
osalta:
MIEHET:
Andy Gullsten
Ilari Kalloniemi
Sami Koponen
Kuutti Huhtikorpi
NAISET:
Roosa Huhtikorpi
Katariina Haime
Anitra Taskinen
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Laadukas kokonahkainen
Ronaldo nyt edullisesti
Ronaldo 2-ist. sohva
alk.

1390

€

(1856 €)

Sara lepotuoli

Ronaldo 3-ist. sohva
alk.

1960

€

alk.

Ronaldo rahi

(2614 €)

alk.

490

970

€

(1290 €)

€

(708 €)

Tyylikäs ja laadukas kokonahkainen Ronaldo nyt edulliseen tarjoushintaan. Sohvaryhmän verhoiluun
on saatavana paljon eri värivaihtoehtoja. Useista erilaisista jalkasarjoista voit valita mieleisesi.
Ronaldo 2-ist. 160 x 90 cm, 3-ist. 240 x 90 cm, rahi 80 x 100 cm, Sara lepotuoli 72 cm x 79 cm.
Ronaldo sohvaryhmään on saatavana myös 1-ist. nojatuoli. Tervetuloa myymäläämme, jossa
ammattitaitoiset ja palvelualttiit myyjämme auttavat Sinua valinnoissa.

FiNSOFFAT
_ Niin kuin haluat _

SUURMYYMÄLÄ VANTAA:
Porttisuontie 4, (09) 2797 2210
auki ma–pe 11–20, la 10–18 ja su 12–17

TEHDAS JA TEHTAANMYYMÄLÄ KERAVA:
Huhtimontie 4, (09) 2797 220
auki ma–pe 9–17 ja la 10–15

Vuodesta 1970
www.finsoffat.fi

12   Menot
	 PuMa-Volleyn perustaja:
ANNE-MAJ SARESVUO

Ihailen seuran
nykytilaa
25 vuotta sitten Puistolan
Urheilijoiden ja Malmin Palloseuran
lentopalloilijat päättivät yhdistää
voimansa uutta erikoisseuraa varten.

Koululaisten letkisjono.

Kotinummessa pistettiin letkajenkaksi
Leikkipuisto Kotinummessa juhlittiin 100-vuotista leikkipuistotaivalta
Ystävänpäivä- ja talviriehana 14.2. Leikkipuistossa kävijät osallistuivat
innolla niin yhteislauluihin kuin vauhdikkaaseen letkajenkkaankin.

Viikin seniorikerhon aamulenkki
Viikin senioreita käy aina tiistaiaamuisin kello 10 yhteisellä kävelylenkillä. Se on mukava tapa tavata ja
samalla pitää kunnostaan huolta.
Kohtaamispaikka on siirtolapalstojen
edessä. Kävelyjen reitti vaihtelee ja
samalla tulee tutustuttua alueemme
eri puoliin sekä vähän naapurialueisiinkin. Aikaisemmin on käyty mm.

Malmin hautausmaalla ja Kivikossa,
tutustuttu Viikin Asukastaloihin, ja
kierretty Hallainvuoren lenkki.
Kävelyvauhti sovitetaan niin, että
kaikki pysyvät mukana eikä hakeuduta mihinkään vaikeisiin maastoihin. Mukavaa ja leppoisaa yhdessäoloa ulkoilun merkeissä on siis tarjolla.

Oheisena valokuva ryhmästä, joka lähti tiistaina 18.2. kiertämään
lenkkiä Kivinokan liikuntapuistolle
ja sieltä Myllypuron kautta takaisin.
Sää oli mukava ja lenkki kesti reilut
kaksi tuntia. Tulkaa seniorit mukaan
tiistailenkeille, se on ihan mukavaa.
Raimo Puustelli
RAIMO PUUSTELLI

PuMa-Volleyn ensimmäinen puheenjohtaja
Ensio Kaunismäki kertoo,
että yhdistymisen taustalla
oli pula salivuoroista.
– Lentopallo oli suosittua, mutta emme saaneet
PuiU:lta riittävästi salivuoroja. Malmilla tilanne oli
samanlainen. Päätimme siis
hoitaa itse asiamme kuntoon, hän kertoo.
Yhdistyminen vuonna
1989 kannatti. Salivuorojen
saanti helpottui ja toiminta
alkoi tuottaa tulosta. Uusia
nuoria liittyi seuraan.
– Lentopallolle oli 1980luvulla markkinarako.
Vaikka PuMalla ei aluksi
ollut Kaunismäen mukaan
kilpailullisia tavoitteita, niin
menestystä alkoi tulla. Kaunismäelle tämä ei ollut vain
myönteinen asia, sillä korkeamman tason sarjapelit
vaativat laajemman rahoituspohjan. Sen kokoamisen
puheenjohtaja koki ajoittain raskaaksi.
Tällä hetkellä PuMa on
pääkaupunkiseudun eturivin kasvattajaseura. Seuraan kuuluu noin 200 pelaajaa ja tukihenkilöä.
Seuran puheenjohtaja Jouni Lind kertoo, että PuMa
panostaa yhä vasta-alkajiin. Miesten lentopallomaajoukkueen vahvat otteet ovat saaneet myös po-

Lähiristikko nro 3/2014
SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA , ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Sanaristikon oikea ratkaisu
löytyy sivulta 14.

jat hakeutumaan aiempaa
innokkaammin lentopallon
pariin.
– Lentopallokouluumme
voi tulla ympäri vuoden,
Lind kertoo.
Toiminnan hyvästä laadusta kertoo se, että PuMa
on saanut Nuoren Suomen
Sinetti-seura -merkin. PuMa
järjestää koulujen kanssa
Easy Sport-iltapäiväkerhoja.

Savonlinnassa nykyään
asuva Kaunismäki kertoo
seuranneensa PuMan viime
vuosien toimintaa netin
kautta.
– Hyvin näyttävät pärjäävän. Me teimme PuMasta
aikoinaan pääkaupunkiseudun eturivin kasvattajaseuran. Katselen ihaillen, miten
nykyjohto pitää sitä perintöä yllä.
JP

PuMa-Volleyn 25-vuotisjuhla Puistolassa 23.3.
klo 12–15. Mukaan toivotaan jäseniä vuosien varrelta.
Puhujina Ensio Kaunismäki,
Lentopalloliiton puheenjohtaja Hanna IiskolaKesonen ja lentopalloveteraani Kimmo Siltanen.
Menu, á 45 e. Ilm. 10.3.
mennessä www.pumavolley.fi/joukkueet-2013-14/
vuosijuhla-23-3-2014
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KOVASIKAJUTTU/ J P PASSI

Dokumenttisarja: Kovasikajuttu
Elokuva seuraa punkyhtye Pertti Kurikan
Nimipäivät tietä tuntemattomuudesta suuren
yleisön suosioon.
Bändissä soittavat kehitysvammaiset ammattimuusikot: Pertti Kurikka
(kitara, sävellykset, sanoitukset), Kari Aalto (laulu, sanoitukset), Sami Helle
(basso) ja Toni Välitalo (rummut). Elokuvan ohjaajat Jukka Kärkkäinen ja
J-P Passi. Malmitalo to 13.3. klo 18, vapaa pääsy. Kesto 1 h 24 min, S.

MALMI

Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila on avoinna ma
klo 9–13, ti–to 9–15,
pe 12–14. Kirkonkyläntie 2.
Päivätanssit
Malmin työväentalolla
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia. Buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Tukiyhdistys Esko ry
harrastukset Malmin toimintakeskuksessa: englannin
keskustelukerho ke klo 11
Seijan johdolla ja ruotsin
to klo 11 Tuulan johdolla.
Korret Kekoon
Toimintaa joka toinen su, parilliset viikot klo 10–15, Malmin
nuorisotalolla Malminraitti 3,
suunnittelun, seurustelun ja
muun mukavan tekemisen
merkeissä. Lisätiedot Korret
Kekoon ry p. 0400 447 022.
Itämaista tanssia
rauhalliseen tahtiin Malmin
nuorisotalolla, Malmin raitti 3,
joka toinen su klo 13–14,
parittomat viikot. Sopii varttuneemmille kuntoliikunnaksi.
Vetäjä Riitta Heleste. Järj.
Korret Kekoon ry, vapaaehtoinen maksu yhdistykselle.
Syystien palvelukeskus
Kätevät kädet -askarteluryhmä
ti klo 9–11. Atk-opastusta
senioreille ti, ke ja to klo
11.15–14 varaa aika etukäteen
infosta tai p. 09 310 58413.
Ompeluryhmässä MollaMaija
-hanke ke klo 9–11.30.
Neulekahvila to 9.30–12.
Malmin Työväen
Näyttämö
Esittää menestyskomedian Pyykkärit Malmin
Työväentalolla, Takaniitynkuja
9, to 6.3. klo 19 ja su 9.3.
klo 13, to 13.3. klo 19 ja su
16.3. klo 13. Liput 15 e, eläkeläiset, työttömät, lapset
ja opiskelijat 8 e.
Iskä menettää muistinsa
– Lasten hevimusikaali
Suuressa seikkailussa törmätään aaveisiin, prinsessaan, jopa lohikäärmeeseen
sekä vieraillaan karkkitehtaalla, etsitään aarretta ja juostaan kilpaa kissojen ja koirien
kanssa. Kesto n. 1h, ei väliaikaa. Suositusikä 3+. Liput 15
e. Malmitalo, esitykset 9.3.,
23.3. sekä 11.5. klo 15 ja 18.
Malmin Rintamaveteraanit
ry ja Naisjaoston turinat
Seuraavan kerran ma 7.4.
kello 14, Syystien palvelukeskus, Takaniitynkuja 3
Hietakummun alaaste: Kevättä kohti
Esillä on Hietakummun alaasteen 5.- ja 6.-luokan

oppilaiden kuvataide- ja käsitöitä. Malmitalo, ti 4.3. –
to 20.3. ma–pe 9–20 ja
la 9–16. Vapaa pääsy.
Hanna Pakarinen Duo
Konsertissa kuullaan Pakarisen
viimeisimmän albumin ”Olipa
kerran elämä” popkappaleita. Hanna Pakarista säestää Matti Paatelma. Liput 12
e. Malmitalo ke 5.3. klo 19.
Anime-sarjan elokuva:
Prinsessa Mononoke
Hayao Miyazakin elokuvassa
ihmisiä vastaan käyvät hurjistuneet metsän jumalat näyttäytyvät susien, karjujen ja karhujen hahmossa. 2 h 14min,
K7. Puhe japaniksi, tekstitys suomeksi. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 6.3. klo 18.
Robbie Hill & The Blues 62’s
Blueskonsertti. Robbie Hill –
laulu ja kitara, Jesse King  –
basso ja Tatu Pärssinen
– rummut. Liput 15 e.
Malmitalo, to 6.3. klo 19.
Pingistä pelaamaan
ti klo 14.15–15.30 mahdollisuus pelata pingistä liikuntasalissa paikan päällä on muutamia mailoja – oman mailan voi
ottaa mukaan. Sisäkengät vaaditaan. Syystien palvelukeskus.
Läppäriklinikka
To 6.3. klo 10–13
”Tohtorit
klinikalla”Läppäriklinikalle voi
tuoda oman läppärin tai tablettilaitteen -ja saada neuvoa ja
ohjausta askarruttavista asioista. Atk-opastajat ovat Enter
ry:n (Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys) vapaaehtoisia. Ohjaus on maksutonta.

Teatteri Vantaa: Gabriel,
tule takaisin!
Komea kapteeni Gabriel
Lindström tulee ja hurmaa ikäneidot. Mika Waltarin näytelmä kuuluu suomalaisen
teatterikirjallisuuden klassikoihin. Ohjaaja: Taneli
Mäkelä. Kesto 2 h, väliaika.
Liput 10/5 e. Malmitalo,pe
7.3. klo 19 ja la 8.3. klo 15.
Yhteislaulut
Lauluillan isäntinä Jukka
Okkonen ja Pauli Kainulainen.
Vapaa pääsy. Malmitalo,
ti 11.3. klo 17.30.
Suomen Saksofoniseuran
kevätkonsertti
Vieraana amerikkalainen huippusaksofonisti Greg Banaszak.
Hän on luonut maailmalla näyttävää uraa sekä klassisen
musiikin että jazzin parissa.
Kotimaista huippua konsertissa edustavat Esa Pietilä ja
vuoden 2014 Josef Kaartinen
-stipendiaatti. Liput 10/8 e.
Malmitalo, ti 11.3. klo 19.
“Elämäni kirjat”
Ulla Welin kertoo kirjoittamistaan kirjoista ti 11.3. klo 15
Syystien palvelukeskuksesa.
Valtakunnallinen
lääkehoidon päivä.
”Tunne lääkkeesi –
Itsehoitolääkkeiden järkevä
ja turvallinen käyttö”, luennoitsija Pukinmäen apteekki.
Ke 19.3. klo 14 Syystien
palvelukeskuksessa.
Naistenpäivän naurujooga
Mukaan vesipullo, matto ja
mukavat vaatteet - ja tule
nauramaan! Joogaohjaaja
Hazel Salminen vetää

naurujoogasession heti
kirjaston avauduttua.
Malmitalo 8.3. klo 10.

PIHLAJAMÄKI

MLL Pihlajamäki
Perhekahvilat
Ke leikkipuisto Maasälpä
klo 10–12, to leikkipuisto Salpausselkä klo
10–12, Pihlajistossa.
Yhdessäoloa, ohjelmaa, omakustanteista tarjoilua.
Englanninkielen
keskusteluryhmä
Pihlajamäen lähiöasemalla joka
ti klo 11–12. Liusketie 3A.
Vetäjänä Tuula Aiso.

PUISTOLA

Neulekerho kirjastossa
Neulekerhon kokoontumiset

monitoimitilassa ke klo 17.30–
19.30. Sopii niin vasta-alkajille
kuin kokeneille käsityönharrastajille. Opetusta ei ole, mutta
neuvoa ja apua saa pidempään
käsitöitä harrastaneilta. Mukaan
lankaa ja puikot /virkkuukoukku.
Vauvamuskari
Alle 1-vuotiaille lapsille ja
huoltajalle Puistolan
kirkolla pe-aamuisin.
Tiedustelut Ulla Pesonen
050 380 3622.
Tietotekniikan opastusta
Enter ry järjestää tietotekniikan vertaisopastusta senioreille Puistolan kirjastossa
joka keskiviikko klo 10–12.
Ensimmäinen opastus 12.3.
Lisätiedot ja ajanvaraukset joko kirjastolta tai soittamalla p. 09 310 85076.

Puistolan Martat
Jäsenilta 6.3 klo 18,
Marttalassa, Puistolantori 5.
Puutarhailta, taimikasvatus
ym. keväiset työt.
Puistolan Eläkkeensaajat ry
Jäsentapaaminen ti 11.3.
Puistolan kirkon seurakuntasali Tenavatie 4. Tuolijumpalla
aloitetaan klo 13, jonka jälkeen omaa ohjelmaa ja bingo

PUKINMÄKI

Kevään tietokoneopastukset
senioreille kirjastossa toukokuun loppuun. Aina ke
paikalla Enter ry:n opastaja klo 14–16 ja työväenopiston vertaisohjaaja klo
16.30–18.30. Ajanvaraus
joko p. 09 310 85072 tai
paikan päällä. Opastuksen

Anime:

Prinsessa

Mononoke

Hurjistuneita metsänjumalia.
Ohjaaja Hayao Miyazaki,
134 min, K7. To 6.3. klo 18,
vapaa pääsy

Yhteislaulut
Ti 11.3. klo 17.30, vapaa pääsy

Kino Helios:

Kummeli V

Nyt saa taas nauraa! 102 min, K12.
Pe 7.3. ja la 8.3. klo 18, alk. 6 €

Kino Helios:

Lego® Elokuva

Hulvaton lelufantasia. Puhuttu
suomeksi. 101 min, K7. La 8.3.
klo 14 ja ke 12.3. klo 18, alk. 6 €

3D

MEILLÄ VIIHDYT JA SYÖT HYVIN!

s
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Karaoke

pe - la 20.00 - 01.00.

Tervetuloa!

- Arkisin kotiruokalounas klo 10-16 9,80€
- La-su kotiruokalounas klo 11-17 11,50€
- Pizza buffet iltaisin klo 17-21 8,50€ sis.0,5 limu
- Kotiinkuljetus
- Lastenleikkipaikka
Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
Puh. 0400 481 222 www.ruoka-aika.fi

Gabriel
tule

Teatteri Vantaa:

takaisin!

Komea kapteeni tulee ja hurmaa ikäneidot.
Ohjaaja Taneli Mäkelä. Pe 7.3. klo 19 ja
la 8.3. klo 15, alk. 10/5 €

The

Great Helsinki
Swing Big Band

Ellingtonin musiikkia. Kapellimestarina ja
solistina ruotsalainen trumpettivirtuoosi
Lasse Lindgren. Ke 12.3. klo 19, alk. 18 €

Suomen Saksofoniseura:
Vieraana

Greg

Banaszak

Saksofonit soivat – Greg Banaszak (USA)
ja Esa Pietilä. Ti 11.3. klo 19, alk. 10/8 €
Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori malmitalo.fi

14   Menot
KOKOUKSET

Nooan mukana
Puistolassa

Malmin
Rintamaveteraanit ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous 17.3.2014

Nooa-tapahtuma Puistolan kirkolla
lauantaina 8.3. klo 10–13.
Vapaaehtoinen maksu kasvomaalauksesta,
onginnasta ja keittolounaasta.

Syystien vanhustenkeskuksessa,
Takaniitynkuja 3, kello 15.00.
Kokouksessa käsitellään johtokunnan
esitys Malmin osaston lopettamisesta.

Nooan arkki eläimineen on kaikille tuttu juttu.
Arkista ja eläinten sinne kiipeämisestä saa
monenlaista mukavaa ohjelmaa aikaan.
Puistolan kirkolla järjestetään lapsiperheille
Nooa-tapahtuma, jossa Nooa-kertomuksen lisäksi seikkaillaan temppuradalla, ongitaan, askarrellaan, rauhoitutaan hiljaisuuden tuvassa ja
nautitaan keittolounas.
Tapahtuma on suunnattu koko perheelle. TL

Naisjaoston kokous kello 14.00.
Kahvitarjoilu kello 14.30 – 15.00.
Johtokunnat toivottavat kaikki varsinaiset
ja kannatusjäsenet tervetulleiksi.

TILITOIMISTOJA

Nooa-tapahtumassa pääsee
myös askartelemaan.

HYVINVOINTI
Haluatko ihania
työkavereita?

sisältö asiakkaan tarpeiden mukaan. Sopii vastaalkajille ja pidemmälle ehtineille.
Satutuokiot Pukinmäen
kirjastossa
perheen pienimmille
aina parillisen viikon ma
klo 10.15–10.45.
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa.
Kielikahvila on rento keskusteluryhmä, jossa voit harjoitella suomen kielen puhumista. Kielitaidon ei tarvitse olla sujuvaa, mutta on
hyvä, jos osaat sitä jo hiukan.
Seuraavat kielikahvilat ovat
11.3., 25.3. ja 8.4 klo 14–15.
Kielikahvila on maksuton.
Hot Wheelspienoisautonäyttely
14.3. asti kirjastosta löytyy
silmänruokaa kaikille autojen ystäville, kun näyttelyvitriinit täyttyvät legendaarisista metallirunkoisista
Hot Wheels -pikkuautoista.
Näyttelyn hienot menopelit ovat kuusivuotiaan keräilijän Topi Torstilan kokoelmista.
Mangatyöpaja nuorille
Työpajassa käydään ohjaajan opastuksella läpi mangapiirtämisen perusteita.
Harjoituksia niin vasta-alkajille kuin jo pidemmälle ehtineillekin. Ohjaajana Hanna
Kivelä. Puh. 310 85072
tai pukinmaen_kirjasto@
hel.fi. Pukinmäen kirjasto 8.3. klo 12–15.30.
Hyvinvointi-ilta
Kasvitieteilijä, professori ja kasvilääkinnän asiantuntija Sinikka
Piippo kertoo luonnosta löytyvistä superruoista ja niiden
tarjoamista keinoista selättää

mielen ja ruumiin pahoinvointi. Vinkkejä joogan avulla
saavutettavaan tasapainoon
kuulemme jooga-harrastaja
Hanna Taimiolta. Pukinmäen
kirjasto 18.3. klo 18.
MLL Perhekahvila
to klo 10–11.30 Pukinmäen
nuorisotalon tiloissa.

SILTAMÄKI

Entisten nuorten
virkistysteehetki
Ke klo 14.30–16 (pelataan,
tehdään käsitöitä, rupatellaan)
Siltamäen Nuorisoseura ry:n
kerholla, Kiertotähdenpolku 2.
Siltamäen Korttelitupa
Avoinna ti ja pe klo
11–14, Siltamäen srkkoti, Jousimiehentie 5.
ti 11.3. klo 12 Noora Pikkanen
Suutarilan kirjastosta antaa
kirjavinkkejä senioreille.
Siltamäen marttojen
marttailta
ti 11.3 klo 18 alkaen
Matkailuilta (Matka-Agentit)

SUUTARILA

MLL Perhekahvila
Lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka. Joka kk toinen
to lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kierrätystä, ei maksua.
Joka kk:n kolmas to valmistetaan keittolounas (lapset 0,50
e/annos, aikuiset 1 e/annos).
Linnunradantie 8, to klo 10–12

TAPANILA

Klapitalkoot
la 8.3. klo 12 Tapanilan
torilla. Tapanila-Seura tarjoaa
kyläläisille rankoja pilkottavaksi
polttopuiksi. Klapeja saa
tehdä vain käsivoimin ja
viedä ne pois käsipelillä, ei

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.
OSOITE:
janina.issakainen@lahitieto.fi

moottoreita apunakäyttäen.
Jokaisen tulee tehdä myös
mummopinoon puita vietäväksi.
Omat kirveet, sahapukit
ja pokasahat mukaan.
Tapanilan Työväen
Näyttämö esittää
Aimo Vuorisen Votkaturistit,
Tapanilan Työväentalolla,
Sompiontie 4. Liput 7 ja 13e.
Tied. 040-5251965. Esitykset
to 6.3. klo 19, pe 7.3. klo 19,
la 8.3. klo 15, su 9.3. klo 15.
Ilmainen jumppa
Tapanilan Erän Power
Gainers järjestää ilmaisen
jumpan 9.3. klo 13-14.
Askartelutuokio koululaisille
Tule askartelemaan paperista
oma käärmemaskotti itsellesi tai vaikka kaverille! Kirjasto
tarjoaa materiaalit. Tapanilan
kirjasto 12.3. klo 13-15.
Novellikoukku
Tapanilan kirjaston käsityöillat ovat nyt Novellikoukku!
Teemme yhdessä käsitöitä ja
kuuntelemme samalla novelleja. Mukaan oma käsityö tai
osallistu hyväntekeväisyysprojektiin. 11.3. klo 18–20.
Musiikkia puutarhajuhlassa
Kosketinsoittaja HannaMaaria
soittaa ja laulaa omia ja muiden kappaleita pe 14.3. klo
18 Päivöläntie 15, Rean
Puutarhajuhla.Vapaa pääsy.
Tapanilan Eläkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30.
To klo 11–14 tuolijumppaa,
tasapainon kehittämistä, sisäboccia ja pelikahvila Tapanilan
Työväentalolla Sompiontie 4.
Tarkempi ohjelma netistä
tapanilan.elakkeensaajat.fi.

Teemme työtä
hyvinvoinnin parissa
itsenäisinä jälleenmyyjinä. Työn
määrän päätät itse.
Ota yhteyttä:
p. 050 528 6465,
leila@hampaala.ﬁ
www.aloehelsinki.ﬁ

TAPANINVAINIO

Perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa
kaikille avoin MLL.n perhekahvila ma klo 10–11.30. Tule
mukaan! Tarjoilu 1,5 e /perhe.

TAPULIKAUPUNKI

Elokuvaviikko.
Tapulikaupungin kirjastossa maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Esitykset:
to 6.3. klo 17 Michelangelo
Antonionin Yö (K12) ja la
8.3. klo 13 Jahti (K12).
Leffoihin on vapaa pääsy.
Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu joka ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa,
Moisiontie 18. Perhekahvilan
ohjelma Facebookissa.
Tapulin eläkeläiset
Maanantaikerho 10.3.
klo 10–12. Seuraava
kerho 24.3. jolloin vieraana
EU-vaaliehdokas Annika
Lapintie. Tapulikaupungin nuorisotalo, Ajurinaukio 5 (2.krs.)

OPTIKOT

TÖYRYNUMMI

Perhekahvila leikkipuisto
Kesannossa ma klo 10–12.
Tarkempi ohjelma MLL
Tapaninkylän nettisivuilta.

VIIKKI

Kirjaston satutuokiot
yli 3-v. jatkuvat ke klo 10
alkaen koko kevään 7.5. asti.
Tutustu vihreisiin ideoihin
Viikin kirjastossa pe 7.3. klo
14–17 kaikille avoin tilaisuus,
jossa tutustutaan terveyden,
hyvinvoinnin ja ekologisuuden
innovaatioihin. Kahvitarjoilu.

Sanaristikko 3/2014
oikea ratkaisu

Lähitiedossa
on lähimenoja ja meininkiä.

Koillis-Helsingin Lähitieto

HAMMASLÄÄKÄRIT

PALVELUJA TARJOTAAN

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Hiuspohjan kuorinta hieronnalla
leikkauksen yhteydessä
€

10

Voimassa 31.3.2014 saakka
Meiltä myös hiustenpidennykset
sekä meikkaukset!
p. 044 7888 488
Vanha Tapanilantie 88, Hki
saloncaramel.fi

Parturi-Kampaamo

IHANA KEVÄT JA VALO!
– Se näkyy myös hiuksissa
Kevättä hyppysissä:

Sanna, Elina, Tanja, Nelli, Alex, Sini ja Outi

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

Ompelua
Malmilla

Huolella ja nopeasti
www.sippe.fi
050 306 8858

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

Ovi raollaan kevääseen.

Onko tukka hyvin?
Hiusten
leikkaus-

Yksi
si väri +
leikkaus + fön
Permis + leikkaus
+ sävy + fön
www.kampaamo-loser.fi

3858 375
040-831 9626

LÄHETÄ VINKKEJÄ
Koillis-Helsingin tapahtumista Lähimenoihin.
Katso tarkemmat tiedot viereiseltä sivulta.

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

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Parturi-Kampaamo

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

Koillis-Helsingin Lähitieto
Ilmoituksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä
myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@lahitieto.fi
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