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LEVIKKI 37 600  ALA-TIKKURILA, ALPPIKYLÄ, HEIKINLAAKSO, JAKOMÄKI, LATOKARTANO, MALMI, PIHLAJAMÄKI, PIHLAJISTO, PUISTOLA, 
PUKINMÄKI, SILTAMÄKI, SUURMETSÄ, SUUTARILA, TAPANILA, TAPANINVAINIO, TAPULIKAUPUNKI, TÖYRYNUMMI, VIIKKI

Keskiviikko 12.03.2014 

Nro 11

Uutiset: Asukastalot mielenilmaisuun.
Uutiset: Terolle elämäntyöpalkinto.
Kulttuuri: 60-vuotias ensi 
kertaa Malmilla.

Asukkaat 
kaavoittajina

NURKAN KOULUN
KELLO TIKITTÄÄ

TAAS.

PUHDASTA TULEE!

PUHDASTA TULEE!

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610, ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.fi

PUHDASTA TULEE!

Matot 
7,20/m2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.  
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat 

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

Laadukas ja edullinen!

UUTTA!
Meiltä myös 
vaatteiden  
kemialliset  

pesut

TILAA 
EDULLINEN 
NOUTO
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki 
mankeloituna 

5,00E/kg

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610, ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.fi
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Annis  
MAttilA
Myyntineuvottelija
044 555 1604

tArjA 
HAArAnen
Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

MArkku 
ViljAnder
Myyntipäällikkö 
YKV, LKV
050 524 4854

toiMistoMMe AVoinnA 
ma-to klo 10.00-17.00   
pe klo 10.00-15.00

kirkonkyläntie 11, Helsinki 
puh. 010 228 3060

Kiinteistönvälitys Oy

PÄiVi  
Pirnes
Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

[A]

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155  

kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

TAPANINVAINIO  PT

Viimeisiä viedään vain 2 jäljellä.
UUSI laadukas 4 h, k, saunaos, 
95,5 m². Piha länteen. Koneel-
linen ilmanvaihto lämmöntalteen-
otolla. 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. 

TAPANINVAINIO  OKT

Suositulla alueella ryhdikäs rintama-
miestalo 4 h, k, kph, 2 wc 110 m² + 
kellarikerros 70 m².  Tontti 544 m². 
Kuntotarkastettu. Hp. 247.000 €

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

LÄNSI-PAKILA   OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotontti 
511 m². Rakennusoikeus 128m²
+ 25m². Hp. 140.000 €. Elontie 4

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

TATTARISUO
Vuokrataan teollisuus- ja toimiti-
laa 360m². Hallin vapaa korkeus 
4.8m. Korkeat sähkötoimiset nosto- 
ovet. Hyvä kunto. Vapautuu 1.5

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

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

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

Välityspalkkioesimerkki: Varma 1200 € + 4,3 % tai Verkko 900€ + 3,8 % velattomasta kauppahinnasta (sis. alv.)

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

Kirsi-Marja 
Johansson-Torvinen
040 594 8231 

Kristiina 
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola 
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila 
0400 600 359 

Timo K .Nieminen 
040 088 5662 

Krista Suvinen
040 487 5040

Tomi Suvinen
 044 335 5135

Katso myös muut myynnissä 
olevat kohteet 

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Ilpo Korpi    
040 537 1323

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin 
046 812 5691

Tuomas Jääskeläinen 
050 306 1771

Reija Kivinen
050 533 0369

Tapanila Okt 191m2/206m²
5h, k, s, khh, 2ph, kuisti. V. 2003 
rakennettu viehättävää vanhanajan 
tunnelmaa henkivä mansardikattoinen 
huvilamainen talo. 
Mh. 620.000€. Ripekuja 9.  
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 227

140314
Puistola Okt 150m²
5-6h,k,kph,s. Loistavalla paikalla 
vuonna 1929 valmistunut laajan perus-
korjauksen tarpeessa oleva puutalo. 
Mh. 210.000€. Suutarintie 14.
Tomi Suvinen/044-3355135

Pukinmäki Et 128/135m²
4h, k, 2Xkph/wc, khh, s, var. 
Upea, uudehko koti suositulla pienta-
loalueella. Valoisat 
huonetilat, kodikas tunnelma, 
kivitalon henkeä. Maalämpö, edulliset 
asumiskustannukset. 
Rv. 2005. Mh. 497.000€. 
Ruotutorpantie 17. 
Kai Lehtola/044-514 0164 1119927 

Puistola Rt 112,5 m2 /127,5 m²
4h+k+s+at. Yksitasoinen
ajattoman tyylikäs koti loistavalla 
paikalla. rv 1989. Aurinkoinen aidat-
tu piha Autollesi talli. Mh. 355.000€  
Ylerminkuja 4. 
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 22

1121527 
Tapaninvainio Rt 72 m²
3h, k, s. Viehättävä saunallinen 
kolmio suositulla alueella puiston 
vieressä ja päättyvän kadun varrella. 
Kaupat, koulut ja Malmin palvelut 
lähellä. Hyvät liikenneyhteydeet.
Mh. 278.000€. Tuohikoivuntie 14, 
Jyrki Saulo/050 5850500.

Malmi kt 94m²
4h, k, kph, erill.wc, las.parv. Tilava 
läpitalon perheasunto Malmin sydä-
messä! Vaaleasävyinen kph ja wc, 
2.asuinkrs. Yhtiöllä oma tontti, heti 
vapaa. Mh. 198.000€. Markkinatie 7. 
Kai Lehtola/ 044-514 0164.

1123678

Malmi Kt  86,5 m²
3h,k,s,kph,var. Malmin palvelujen 
tuntumassa loistavalla paikalla 3 
krs:ssa  ihastuttava tilava valoisa ja 
hyväpohjainen kolmio isolla 12 m² 
lasitetulla parvekkeella. 
Rauhallinen sijainti. 
Vmh. 219.000€.  
Sovi oma esittely. 
Malmin raitti 19 C.  
Reija Kivinen/050-5330369.

Tapulikaupunki Kt 73 m²
Sinulle, joka haluat helppoa asu-
mista lähelllä Tapulin palveluita ja 
hyviä kulkuyhteyksiä. Tässä sinulle 
läpitalon valoisa I-krs:n kolmio, 
jossa pieni piha.  Mukavat ulkoilu-
mahdollisuudet ovat lähellä.  
Vmh 168.000€. 
Sovi esittely. 
Käsityöläisentie 25. 
Reija Kivinen/050-5330369.

Malmi Okt 90 m²
4h, k, s. Ihastuttava ja kauniisti re-
montoitu rintamamiestalo.  Normaa-
lin asuintilan lisäksi kellarikerrokses-
sa lämmin työhuone, takkahuone ja 
runsaasti säilytystilaa. Liikenneyhte-
ydet ja Malmin palvelut lähellä.
Mh. 372.000€. Karviaismäki 8. 
Jyrki Saulo/ 050 5850500.

Käpylä kt 60,5m²
3h, k,kph/wc, parv. Kodikas ja 
kaunis huoneisto Olympiakylän 
tunnelmassa! 1.krs:n läpitalon 
koti, putkiremontti valmistunut, 
hyvinhoid. taloyhtiö. Mh. 289.000€. 
Untamontie 7. 
Kai Lehtola/ 044-5140164

1120756

Pihlajisto Kt 35m²
1h, k,parv. Uniikkia asumista kau-
niin puistoalueen vieressä. Oma 
sisäänkäynti ja parveke. Palvelut 
lähellä ja hyvät bussiyhteyden mo-
neen suuntaan.  
Tarjouskaupan lähtöhinta 75 000€. 
Salpausseläntie 13. 
Reija Kivinen/050-533 0369

1120830

Oikea hetki on täsmälleen nyt.
Jonakin päivänä se vaan pitää tehdä. Rohkaistua ja hankkia unelmien koti. Kun haluat keskustella 

nykyisen asuntosi arvosta ja myynnistä, kutsu välittäjämme Kotikäynnille. Se ei sido sinua mihinkään, mutta sen aikana 
saat tietää miten ja missä asuntoasi kannattaa markkinoida ja millä hinnalla. Välittäjiemme antamat hinta-arviot 

ovat toteutuneet tilastojemme mukaan keskimäärin 98 prosenttisesti. Ota yhteyttä vaikka saman tien.

Oikea hetki on täsmälleen nyt.
Jonakin päivänä se vaan pitää tehdä. Rohkaistua ja hankkia unelmien koti. Kun haluat keskustella 

nykyisen asuntosi arvosta ja myynnistä, kutsu välittäjämme Kotikäynnille. Se ei sido sinua mihinkään, mutta sen aikana 
saat tietää miten ja missä asuntoasi kannattaa markkinoida ja millä hinnalla. Välittäjiemme antamat hinta-arviot 

ovat toteutuneet tilastojemme mukaan keskimäärin 98 prosenttisesti. Ota yhteyttä vaikka saman tien.



V
iime viikkoina Suutarilassa ja Puisto-
lassa on pohdittu koulutilojen otta-
mista päiväkotien käyttöön. Koko 
kaupungin päiväkodeissa ostopalve-

lut mukaan lukien oli viime vuonna hoidossa 
327 lasta enemmän kuin talousarviossa oli arvi-
oitu. Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoi-
don tuen asiakasmäärät olivat myös 122 lasta 
enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Aiem-
pina vuosina koulujen ja päiväkotien lakkautta-
misten yhteydessä vanhemmat ovat usein ihme-
telleet esitettyjä lukuja lapsimäärien vähenemi-
sestä erityisesti niillä alueilla, joissa on käynnissä 
tai tiedossa täydennysrakentamista. Ja kun nyt 
on ruuhkaa päivähoidossa, tarkoittaa se sitä, 
että muutaman vuoden päästä on taas ekaluok-
kalaisiakin paljon. 

Sinänsä päiväkotien ja koulujen yhdistäminen ei 
välttämättä ole ollenkaan huono asia. Se saattaa 
helpottaa päiväkodista kouluun siirtymistä, jos 
siirtyminen tapahtuu jo valmiiksi tutussa talos-
sa. Tuttu rakennus ja tutut kasvot vähentävät 
pelkoja. Kenties päiväkoti-ikäiset lapset saattai-
sivat rauhoittaa isompien touhuja ja opettaa 
osaltaan vastuun kantoa pienemmistä. Ehkä 
yhteisessä rakennuksessa olisi helpompaa järjes-
tää vielä enemmän iltapäivätoimintaa koululai-
sille, kun osa ryhmistä voisi osittain olla yhteisiä 

kerhoja vähän pienempien kanssa. Koulurauha 
tuskin päiväkotilapsien leikeistä tärvääntyy, 
mutta molemmille ryhmille on voitava taata riit-
tävät tilat toimia.

Eduskunta saa käsiteltäväkseen uuden varhais-
kasvatuslain tämän kevään aikana. Uusi laki 
korvaa 40 vuotta vanhan päivähoitolain. Van-
hemmat odottavat mielenkiinnolla, millaisia 
ratkaisuja on tiedossa. Rajataanko siinä päivä-
kotien ryhmäkokoja, lasten hoitopäivän pituut-
ta tai jopa subjektiivista päivähoito-oikeutta? 
Päivähoidon hinnoittelu on myös yksi mielen-
kiintoinen kysymys. Jos päivähoitoon pääsy vai-
keutuu, jäänee yhä useampi pidemmäksi aikaa 
kotiin hoitamaan jälkikasvuaan. Yleisenä 
tavoitteena on kuitenkin ollut saada nuoret nai-
set nopeammin takaisin työelämään. Kallis päi-
vähoito tai tiukaksi rajattu hoitoaika ei helpot-
taisi tilannetta. 

  Pääkirjoitus

TEIJA 
LOPONEN

2   
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Mihin lapset laitetaan?

Päiväkoteja ja kouluja 
ollaan yhdistämässä 
saman katon alle. 

Heidehof OK-tontti
Kalliopohjainen 655 m2 rinnetontti.
Rak.oik 131 m2, max. kaksi asuntoa.
Tikkurilan mainiot palvelut lähellä.Vh.
138.000. Pohjoiskaari 5   8300571

Malmin raitti 4,  00700  Helsinki
Puhelin 41745500

Asuntomyynti City Oy

Heikinlaakso OK-talo

8h+k+sauna 192 m2+lämmin auto-
talli+kellaritilaa. Rakennettu kalliolle
v. -49, laajennettu -99. Oma 846 m2
tontti. Kohtuullisella rahalla paljon
tilaa vaikka kahdelle perheelle. Vh.
365.000. Esittely su. 16.3. klo 13-
14:00 Kirvespolku 7.       8300333

Töölö 95 m2
4h+k+kph kunnostusta kaipaava
5. krs. huoneisto oopperatalon
läheltä. Rak.v. -26. Ruusulankatu 2.
Esittely sopimuksen mukaan. Vh.
495.000             e475d

Avoinna:
ark. 9-18
la 9-15
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Kaksi tonttia on saamas-
sa lisää rakennusoikeutta ja 
Päitsitien itäosassa olevaa 
puistoaluetta ollaan muutta-
massa pientalojen korttelik-
si. Kaupunkisuunnitteluviras-
tossa valmistellaan asema-
kaavan muutosta, joka kos-
kee tontteja Päitsitie 17 ja 19 
sekä niiden pohjoispuolella 
olevaa rakentamatonta puis-
toaluetta. 

Lisäksi Päitsitie 17:n ton-
tin 1900-luvun alkupuolel-
la rakennettu asuinrakennus 
tullaan suojelemaan kaava-
merkinnällä. Sen katsotaan 

olevan kaupunkikuvallises-
ti tärkeä katunäkymän pääte 
sekä merkittävä alueen kult-
tuurihistorian kannalta.

Vankkuripolun ja Luokkipo-
lun välinen kevyen liikenteen 
yhteys on tarkoitus säilyttää 
ja Luokkipolulla tullaan salli-
maan tontille ajo. 

Teija Loponen

Puistoon 
asuintontteja

Kaavan valmistelija  
on tavattavissa 

18.3. kello 15–18 
Tapulikaupungin kirjas-

tossa, Ajurinaukio 5.

  Suutarila

Opetusvirasto keräsi 
tilaisuudessa asukkailta 
palautetta ehdotukseen, jos-
sa Nurkan koulusta luopu-
misen vaihtoehtona oli esi-
tys luopua jostakin muusta 
Puistolan alueen koulura-
kennuksesta tai sen osasta. 
Erityisluokat on tarkoitus 
käsitellä erikseen.

Nurkan koulu oli lope-
tusuhan alla myös edelli-
sessä kouluverkon tarkaste-
lussa. Silloin koulu pelastui 
menettäen itsenäisyytensä.

Nurkka liitettiin hallin-
nollisesti Puistolan ala-as-
teeseen viime syksynä, ja 
540 oppilaan koululle an-
nettiin uusi nimi, Puistolan-
raitin ala-aste. Siihen kuu-
luu myös Tenavatien toimi-
piste.

Asukkaiden kuulemisil-
lassa virasto katsoi, että jos 
Nurkan koulu lopetettai-
siin, alakoululaisia voisi siir-
tää Puistolanraitin lisäksi 
Koudantielle.

Virasto perusteli Nurkan 
lopetusaikeita väestöennus-
teilla, joiden mukaan seit-

semän vuoden kuluttua ko-
ko Puistolan oppilaaksiotto-
alueen ala-asteikäisten mää-
rä laskisi nykyisestä 755:stä  
704:ään. Vuotta 2021 pi-
demmälle 1–6-luokkalais-
ten väestöennusteita ei näy-
tetty.

Asukkaat puristivat viras-
tolta tiedon, että opetusvi-
rasto on ollut tila-asiassa 
aktiivinen toimija ja tarjon-
nut varhaiskasvatusvirastol-
le Nurkasta tilaa siellä jo 
toimivalle Nurkan päiväko-
dille.

Asukkaat olivat varsin yk-
simielisiä, että Nurkan mo-
nitoimitila kouluineen tulee 
säilyttää. Koulun lakkautus 
johtaisi lumivyöryyn, joka 
veisi seuraavaksi kirjaston.

Asukkaiden puolelta tuli 
vastaehdotus, että jos Kou-
dantiellä on väljyyttä, anne-
taan sieltä ala-asteen tiloja 
esimerkiksi esiopetukselle.

Puistolalaiset esittivät 
vaihtoehtoina myös Puis-
tolanraitin ala-asteen van-
hasta koulurakennukses-

ta luopumista, ikäihmis-
ten toiminnan järjestämistä 
monitoimitilassa sekä nuo-
risotilan takaisin saamista 
monitoimitilaan.

Yksi asukas nosti esiin val-
tuuston syyskuussa 2011 
hyväksymän Silvia Modigin 
(vas.) toivomusponnen, jos-
sa edellytettiin, että Nurk-
katien ja Puistolan koulujen 
hallinnollisessa yhdistämi-
sessä on otettava Nurkka-
tien koulun monitoimitalon 
käyttäjät ja molempien alu-
eiden asukkaat mukaan 
talojen käytön suunnitte-
luun. Asukas katsoi, ettei 
opetusvirasto ole noudatta-
nut pontta.

Lopuksi asukkaat vaati-
vat opetusvirastoa lähettä-
mään keskustelutilaisuuden 
muistion keskustelijoille tar-
kistettavaksi, mihin virasto 
suostui nikotellen. Opetus-
lautakunnassa asia on tou-
kokuun 6. päivä.

Pirjo Pihlajamaa

Opetusvirasto kiertää kouluissa kertomassa, mitkä koulutilat se olisi valmis 
potkaisemaan pois. Nurkan koulua koskeva tilaisuus oli viime torstaina ja 
maanantaina oli Malmin ja Pukinmäen alueen vuoro.

Nurkan koulu 
on taas uhanalainen
Koudantiellä Puistolan peruskoululla oli ankea torstai-ilta. Helsingin 
kaupungin opetusvirasto oli kutsunut asukkaat kuulemaan ehdotusta 
lakkauttaa Nurkkatiellä toimiva koulu kertalaakista tai vaiheittain.

  Puistola

  Ala–Tikkurila
Keskiyöntielle suunni-
teltu mielenterveyspotilai-
den asumiseen ja kuntout-
tamiseen tarkoitettu hoitolai-
tos voidaan rakentaa naapu-
reiden valituksista huolimatta.

Helsingin hallinto-oikeus 
päätti helmikuussa hylätä 
naapureiden valitukset raken-
nuslautakunnan viime tammi-
kuussa tekemästä päätök-
sestä, jolla Skanska Talon-
rakennus Oy:lle myönnet-
tiin rakennuslupa 1951:n 
kerrosneliömetrin suuruisen 
hoitolaitosrakennuksen ra-
kentamiseen. 

Hallinto-oikeus katsoo, et-
tä rakennusluvan mukaisen 
asumiseen ja kuntouttami-
seen tarkoitetun hoitolaitos-
rakennuksen rakentaminen 
Keskiyöntie 6 tontille on alu-
een asemakaavassa osoite-
tun käyttötarkoituksen mu-
kaista. Tontin soveltuvuus tä-
hän on asemakaavassa rat-
kaistu eikä asia tule enää ra-
kennuslupamenettelyssä har-
kittavaksi.

Tonttien välisen raja-aidan 
yksityiskohtaisen suunnitel-
man hyväksyminen on lisätty 
rakennusluvan 

erityissuunnitelmaehtoihin. 
Aitapiirros on toimitettava ra-
kennusvalvontavirastolle en-
nen työvaiheen aloittamista.

Alueen asukkaat olisivat 
halunneet Ala-Tikkurilaan 
sellaista rakentamista, jo-
ka palvelisi asuinaluetta tai 

vaihtoehtoisesti tontin käyt-
tötarkoituksen muuttamista 
pientalojen tontiksi.

Teija Loponen

Keskiyöntielle 
saa rakentaa

Keskiyöntien tyhjälle tontille ei saatu asukkaiden 
toivomaa kauppaa tai päiväkotia, eikä edes lisää 
pientaloja.

PIRJO PIHLAJAMAA
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  Malmi
Varas heitti kiven läpi malmilaisen Muruseni-kahvilan ik-
kunan ja kapusi sisään syntyneestä aukosta 23.–24. hel-
mikuuta välisenä yönä.

Kun omistajat tulivat maanantaina töihin, piti heidän il-
moittaa poliisille, että vähäinen pohjakassa puuttuu. Li-
säksi lainrikkojalla lienee ollut harhakäsitys makeasta 
elämästä, koska vitriini oli putsattu etenkin muffinsseis-
ta. Jäljistä päätellen osa leivonnaisista oli ahmittu heti ja 
loput anastettu.

Kahvilasta verijälkiä löytäneen poliisin tutkittavaksi jäi, 
aiheuttiko energiatankkaus aivotoimintaa vai mikä, sillä 
sisältä löytyi käsin kirjoitettu anteeksipyyntöviesti, jossa 
pahoiteltiin tekoa, missä tyttärelle piti hakea rahaa.

PP

Muffinssivoro jätti 
anteeksipyynnön

  Keskusta
Mies ja kaksi naista aikoivat keskustasta Pukinmäkeen 
toissa sunnuntaiaamuna neljältä. He ottivat ravintolan 
eteen tulleen pimeän taksin, mutta matka tyssäsi ennen 
hintaneuvotteluja poliisin pysäytyskäskyyn.

Poliisi oli tarkkaillut illan aikana päämäärättömästi haa-
huillutta kuljettajaa, joka oli pariin kertaan poiminut ravin-
toloiden edestä matkustajia kyytiin. Kuski oli 20-vuotias 
mies, jota on epäilty aiemmin kaksi kertaa pimeän tak-
sin ajamisesta.

Nyt yötyö loppui, koska poliisi takavarikoi luvattoman 
taksiliikenteen harjoittajalta kulkupelin, josta oli verotkin 
maksamatta.

PP

Pukinmäkeen ei
päässyt pimeästi

Rakennusvalvonta 
haluaa Helsingin Yliopisto-
kiinteistöt Oy:n hallinnassa 
olevan vanhan rakennuksen 
ympäristöä häiritsemättö-
mään kuntoon.

Viikinkaari 8:ssa sijaitseva 
noin 100 vuotta vanha ta-
lousrakennus on aikoinaan 
toiminut hevostallina, nyt se 
on varastokäytössä. Talous-
rakennus sijaitsee näkyvällä 
paikalla Viikin infokeskuk-
sen ja Viikin kartanon välis-
sä. Rakennus on kaksiker-

roksinen ja sen kerrosala on 
noin 879 neliömetriä. Ra-
kennuksen keskiosa on teh-
ty hirsistä ja päätyjen laajen-
nus laudoista.

Rakennusvalvontaviras-
ton kaupunkikuvaosas-
ton hallintoyksikkö kehot-
ti Helsingin Yliopistokiin-
teistöt Oy - Helsingfors Uni-
versitetsfastigheter Ab:tä 
11.3.2013 päivätyllä kir-
jallisella kehotuksella kun-
nostamaan talousrakennus 
ympäristöä häiritsemättö-

mään kuntoon 20.9.2013 
mennessä. Paikalla käynti 
18.12.2013 osoitti, että an-
nettua kehotusta ei ole nou-
datettu. 

Rakennus on asemakaa-
vassa suojeltu merkinnällä 
sr-1 eli kulttuurihistorialli-
sesti arvokas rakennus. Sitä 
ei saa purkaa eikä siinä saa 
tehdä sellaisia korjaus- tai 
muutostöitä, jotka tärvele-
vät sen rakennustaiteellista 
tai kulttuurihistoriallista ar-
voa. Rakennusvalvontavi-

rasto vaatii, että jos raken-
nuksessa on aikaisemmin 
suoritettu tällaisia toimen-
piteitä, on rakennus korja-
us- tai muutostöiden yhtey-
dessä pyrittävä korjaamaan 
rakennuksen tyyliin hyvin 
soveltuvalla tavalla. Kor-
jausvaadetta tehostetaan 
uhkasakolla, jonka kiinteä 
peruserä on 20 000 euroa 
ja lisäerä jokaiselta kuukau-
delta 2000 euroa.

Teija Loponen

Vanhasta hevostallista huomautus
  Latokartano

  Malmi
Pääovien kautta olisi helppo mennä kauppakeskukseen, 
mutta siinä joutuu hankalasti kiertämään eteisosassa lai-
dalta toiselle. Eteismatto on rollaattoreille jotenkin ”jarrut-
tava” ja tuulikaappi ahdas, jos vastaan tulee lastenvaunu-
ja tai toinen rollaattorilla kulkeva. Samoin ihmelteltiin, mik-
si Prisman omat ulos johtavat ovet ovat niin raskaat, että 
rollaattorilla tai kepin kanssa kulkeva ei jaksa niitä avata.

Prismajohtaja Mirva Neva-aho-Simonsen kertoo, et-
tä kiinteistön huoltajat ovat laittaneet ovelta toiselle kier-
ron siksi, että kylmän ilman sisäänpääsy on haluttu estää.

– Nyt on parhaillaan vielä ovihuolto kuulemma menos-
sa. Tällä viikolla pitäisi ovet jo olla auki ilman kiertoa, jos ei 
takatalvi tule.  Matto taas on tarkoituksella jarruttavaa ai-
netta, ettei kukaan kaatuisi lumen tai loskan takia eteises-
sä ja loukkaisi itseään.

Prisman torin puoleisia sivuovia hän kävi testaamassa 
asiakkaiden avustuksella ja tulos oli, että kyllä liian jäyk-
kää on. 

– Sisään tullessa oikeanpuoleinen ovi on helppo avata, 
mutta muut ovatkin melko raskaat.  Oviin vaihdettiin uu-
det ovipumput kun ne jäivät auki ja kylmä tuli sisään. Sää-
tö näyttää olevan määritetty liiaksi  miesvoimille. Pyydäm-
me korjausmiehen käymään ja säädetään ne uudelleen. 
Tämä on meille tosi arvokas tieto ja pystymme sen kor-
jaamaan kyllä, Prisman johtaja vakuuttaa.

Teija Loponen

Kauppaan pääsy 
on vaikeaa
Muutama Malmintorin kauppakeskuksessa 
asioiva iäkkäämpi henkilö on toivonut juttua 
siitä, miksi sisäänpääsy on tehty vanhuksille 
niin vaikeaksi.

aiteilija Tuomas 
Karisto pitää puhet-
ta Malmin toimin-
takeskuksen kes-

kiviikon tilaisuudessa, jos-
sa suunnitellaan pop up 
-tapahtumaa Narinkkato-
rille ja mielenilmaisumars-
sia kaupungintalolle.

Nuori töölöläistaiteilija 
oppi tuntemaan asukastalo-
jen toimintaa opiskeluaikoi-
naan ja käy edelleen opetta-
massa taidetta Pihlajamäen 
lähiötuvassa.

Joulukuun 3. päivä Mal-
min toimintakeskuksessa 
hänestä kuoriutui asukasak-
tiivi. Tuolloin asukkaat ja 
paikalla olleet poliitikot sai-
vat kuulla, että aluetyöryh-
män tekemässä selvitysra-
portissa kaupungin sosiaa-
litoimen vetämät kymmen-
kunta asukastaloa voi antaa 
kiinteistöviraston hallintaan 
ja itse toiminnan voi siirtää 
järjestövetoiseksi.

Tieto kaupungin ylläpi-
tämien asukastalojen luo-
pumisehdotuksesta jysäh-
ti vasten asukkaiden kasvo-
ja. Mistä leski saa tukea su-
ruun ja yksinäinen seuraa? 
Mitä tapahtuu kerhoille ja 
vertaisryhmille? Loppuuko 
ruokailu, tukityöllistäminen 
ja työharjoittelu?

Paikalla olleiden asukkai-
den tyrmistys ja huoli kos-
ketti taiteilijaa niin, että hän 
nousi seisomaan, pyysi pu-
heenvuoroa ja ehdotti mie-
lenilmaisua.

Niitä on pidetty jo kaksi ja 
nyt ideoidaan kolmatta. 
Ensimmäinen oli Senaatin-
torilla 15. tammikuuta ja 
toinen Kallion virastotalolla 
28. tammikuuta juuri ennen 
sosiaali- ja terveyslautakun-
nan kokousta. Jälkimmäi-
sessä Karisto sai tavata joi-
takin lautakunnan jäseniä. 
Hän oli kohtaamisista hyvin 

hämmentynyt.
– Huomasin, että päättäjät 

eivät tiedä mitään asiasta, 
josta he tekevät päätöksiä.

Päättäjien tietovaje on tar-
koitus katkaista maaliskuun 
26. päivä Kampin Narink-
katorilla. Silloin on kolmi-
tuntinen pop up -tapahtu-
ma, jossa asukastalot teh-
dään tutuksi niin päättäjille 
kuin kaikille ohikulkijoille. 
Torista tulee yksi iso asukas-
talo eri toimintapisteineen.

– Huovuta, älä luovuta! 
Arvon mekin ansaitsemme! , 
asukkaat ideoivat tapahtu-
maan iskulauseita ja lauluja.

Torilta lähtee kulkue koh-
ti kaupungintaloa, jossa ko-
koontuvalle valtuustolle 
luovutetaan taloja puoltava 
nimiadressi.

Karisto on yrittänyt selvit-
tää, miten selvitystyöryh-
män raportin käsittely ete-
nee. Sosiaali- ja terveyslau-

takunta on kirjannut, että 
toiminnan säilyttämistä on 
selvitettävä ja asukastalojen 
työntekijöitä ja käyttäjiä on 
kuultava.

– On edelleen hyvin hä-
märää, miten lautakunnan 
tekemän kirjauksen kanssa 
edetään. Ilmeisesti asia on 
siirtymässä kaupunginkans-
lian ja kiinteistöviraston val-
misteluun. Kuka sitten ottaa 
kantaa sosiaalitoimen alu-
eeseen kuuluviin asioihin. 
Sote-virasto ei ole tehnyt ai-
nakaan mitään julkista ulos-
tuloa, ihmettelee Karisto ja 
aikoo seurata asiaa tiiviisti.

– Sekavaa ja salamyhkäis-
tä. Suuri pelko on, että koh-
ta asia on jo kaupunginhal-
lituksessa päätettävänä.

Pirjo Pihlajamaa

Tuomas Karisto on alkanut auttaa asukastalojen kävijöitä asukastalojen puolustamisessa.

Asukastalojen kävijät
järjestävät mielenilmaisua
– Jos päättäjät eivät tule tänne taloihin, 
niin menkäämme me päättäjien luo!

T  Malmi
Malmin toimintakeskuksen toiminnanohjaajana on aloit-
tanut Carita Saarinen. Hän on siirtynyt Malmille Punavuo-
ren asukastalo Betaniasta.

Malmin aiempi vetäjä, Sini Heino-Mouhu pysyy edel-
leen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston lei-
vissä. Uusi toimenkuva löytyy aluetyön asukastalotiimis-
tä, jossa hän toimii projektivastaavana ja esimiehenä.

PP

Sini vaihtui Caritaan

PIRJO PIHLAJAMAA
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VARMISTA KESÄN PARHAAT PELIT

Rinkun pelioikeudella 
pelaavat voivat tänä vuonna 
pelata myös muilla kentillä! 
Meillä on pelioikeuksia 
Vierumäelle, Hillsideen ja 
Vuosaareen! Pelaamalla 
Rinkussa saat siis enemmän!

80€

LIITY JÄSENEKSI
Espoo Ringside Golfi in!

JÄSENYYS 
EI EDELLYTÄ 
MUITA KULUJA!

Nurmikartanontie 5
02920 ESPOO

Jäsenyys

LIITY HETI!

ringsidegolf.fi 

Espoo Ringside Golf

jr.
jäsenyys

40€

MalmiRingside
Golf

Vain 15 min!

010 501 3100

k at s as t us t arjo us
Henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27

Puh. 09 741 50010
ark. 8-18

ILOLA
Laaksotie 33

Puh. 0400 183 369
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1

Puh. 029 001 8700
ark. 9-18, la. 9-14

Vain ennakkomaksulla netistä www.plus.fi
2929

HELSINKI
Tikkurikuja 1
00750 Vantaa

Puh. 029 001 8700
ark. 9-18, la 9-14

ILOLA
Laaksotie 13
01390 Vantaa

Puh. 0400 183 369
ark. 9-17 

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27

01260 Vantaa
Puh. 09 741 50010

ark. 8-18

PIRJO PIHLAJAMAA
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Kampin Laiturilla oli kes-
kisen, koillisen ja pohjoi-
sen asukkaiden vuoro ker-
toa Helsingin kaupungin 
kaupunkisuunnitteluviras-
ton yleiskaavoittajille, mitä 
omille kotikulmille saa ja 
mitä ei saa kaavoittaa. 

Mitä hyvää ja mitä huo-
noa kotikulmilla on? Millai-
nen on unelmien asuinym-
päristö? 

Viime keskiviikkona pi-
dettyyn tilaisuuteen saapui 
puolensataa ennakkoon il-
moittautunutta asukasta.

– Työpajoja on pidetty 
jo kaksi ja yleiskaavoitta-
jat ovat imeneet korvillaan 
valtavasti heille uutta tie-

toa alueista ja niiden yksi-
tyiskohdista, kertoo vuoro-
vaikutussuunnittelija Maija 
Mattila kaupunkisuunnitte-
luvirastosta.

Asukkaat ovat ilmoitta-
neet etukäteen, minkä alu-
een asiat heitä kiinnostavat. 
Ihmiset ohjataan pieniin 
pöytäkuntiin, joissa jokai-
sessa odottaa yleiskaavoit-
taja. Nyt aletaan rakentaa 
kartalle unelmien asuinym-
päristöä.

Ensin jokainen kirjoit-
taa paperilapuille asioi-
ta, jotka ovat hyvin. Mal-
min seudun ryhmä löy-
tää muun muassa Malmin 
palvelut, Tattarisuon pal-

velut, lentokentän, kunto- 
radan, sairaalan ja luonnon.

Seuraavaksi etsitään huo-
nosti olevia asioita. Longi-
nojan ympärillä on paljon 
rakentamatonta peltoa, ra-
kennuskielto jumittaa len-
tokentän kehitystä ja onpa 
Malmilla roskaista.

Vieruspöydässä kaiher-
taa Pukinmäen epäviihtyisä 
asemanseutu, hoitamatto-
mat pusikot, huonosti suun-
niteltu liityntäpysäköinti ja 
Kehä I:n melu.

Illan tärkeimpiä kysymyk-
siä on, mistä lisää tontti-
maata pahaa asuntopulaa 
potevalle pääkaupungille. 

Viikin seudun pöydässä 
Mikko Savelius parturoi 
metsää ja peltoa jo niin 
tehokkaasti, että ryhmän 
kaksi naista alkavat toden 
teolla puolustaa luontoar-
voja. Savelius raivaa asun-
noille Viikintien varren pel-
toja ja rakentaa samalla 
kaupunkimetsistä urbaane-
ja ulkoilutiloja.

Välillä hän käy Malmil-
la laittamassa lentokentän 
tilalle kestävän kehityksen 
modernin asuinalueen.

– Mitä jos tuohon Pukin-
mäen huoltoasematontille 
rakennettaisiin kunnon tor-
nitalo? Ai eikö? Malmille-
kin tulee ja hyvältä näyttää.

Oulunkyläläinen mies 
kiertää koillisen pöytiä. Hän 
haluaa johonkin koillisen 
karttaan lentokentän reunal-
le kerrostaloja, koska hänen 
ryhmänsä kartassa kenttää ei 
ole.

Lentokenttä on joka 
ryhmän kuuma peruna.  
Kun Tapanila-Suutarila-
Suurmetsän alueen pöy-
dässä Esa Perttilä kysyy lo-
puksi, että säilytetäänkö, on 
ryhmän mielipiteeksi muo-
toutunut joo.

Se saa pöydän yleiskaavoit-
tajan huokaamaan. Tavoite 
on rakentaminen. Asuntopu-
la on jatkuva. Nyt Jakomäki-
kin riutuu, koska kenttä on 

sen ja Malmin välissä.

Valmiit kaavoitussuunni-
telmat esitetään lopuksi 
muille. Töille pitää antaa 
vielä nimi.

Sunnuntaipalstoilla asu-
va Krisse Siukonen epäilee, 
liekö osallistumisella mitään 
vaikutusta itse yleiskaa-
vaan. Silti hän iloitsee, sillä 
hänen ryhmänsä on löytä-
nyt Malmin alueelta uudet 
kotipaikat 19 000 asukkaal-
le ilman, että lentokenttään 
piti kajota. Kentän ystäväk-
si esittäytyvä Erkki Miko-
la tekstaa kartalle nimen.  
Lentokenttä forever.

Pirjo Pihlajamaa

Agendana 
paras Helsinki
Uutta yleiskaavaa tekevät kaavoittajat keräsivät esikaupunkilaisten mielipiteitä hyvästä 
asuinympäristöstä. Asukkaita osallistetaan suunnittelemaan seuraavaa yleiskaavaa 
aivan uudella tavalla.

Työpajojen tulokset tulevat sivustolle www.yleiskaava.fi ja ryhmätyöt ovat esillä Laiturilla 7.4. asti.

Mosa ympyröidään punaisella ja keskelle kirjoitetaan suojeltu alue.Asukkailla on paljon kiinnostavia ideoita. Yksi mies esittää Vantaanjokeen 
vedenalaista raakkupuistoa. Sen voisi toteuttaa läpinäkyvän putken avulla.

PIRJO PIHLAJAMAA
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199
pkt

1995
KG

                 
Suomalainen viljaporsaan      
ULKOFILEE n. 1,5 kg pala
Rajoitus 2 kpl/talous

1495
kg

099
kg

                 tuore makea  
ANANAS
Costa Rica 

MalMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
Ma-PE 8-21, la 8-18, SU 12-21

w
w
w
.k
-c
ity

m
ar
ke

t.fi

Terveisin K-ruokakauppiaasiJyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa to-su 13.-16.3. ellei toisin mainita.

Terveisin K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

HELSINKI MALMI, Kauppakeskus MALMIN NOVA
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

1495
kg

Oman savustamon 
SAVUSTETTU KIRJOLOHIFILEE 

Conference
PÄÄRYNÄ 
Hollanti  

099
kg099

kg

Jaffa  
APPELSIINI
Israel 

Tarjous voimassa to-la 13.-15.3.

Oman savustamon 
SAVUSIIKA
 

Naturkött pihvikarjan
SISÄFILEE
kokonainen, alkuperämaa Brasilia.
Rajoitus 1kpl/talous

Hätälä Oy
Rehtiä Pohjoisen kalaa!

Hätälän kalamestari Juho Oksanen 

fileoi kalasi veloituksetta la klo 8-18!

ON KALAKAUPPA!

Kulta Katriina 
JAUHETUT KAHVIT 450-550G 
(3,62-4,42/kg) Rajoitus 2 pkt/talous

Tarjous voimassa to-la 13.-15.3.

499
kg

www.k-citymarket.fi 

www.k-citymarket.fi 

1290
kg

Tuore   
SIIKA TAI NIERIÄ
kasvatettu, kokonainen 
Suomi.

ERÄ!

Tarjous voimassa to-la 13.-15.3.

www.k-citymarket.fi 

Tuore Oulujärven    
KUHA 
kokonainen

1195
kg

Tarjous voimassa to-la 13.-15.3.
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uomen-
kielistä bluesia 
ja kansanmu-
siikkia esittävän 
Juurakko -yhty-

een Anna Wiksten saapui 
tapaamaan Malmitalon 
tuottajia koettaen buukata 
keväällä esikoisalbuminsa 
julkaisevalle bändille kei-
kan. 

– On todella mahta-
vaa, että järjestetään tällai-
sia matalan kynnyksen ta-
paamisia, joissa voi tul-
la keskustelemaan tuotta-
jien kanssa mahdollisesta 
konsertista. Me haluaisim-
me päästä esiintymään tän-
ne joskus syksyllä, kertoo 
ammattimuusikoista koos-
tuvan Juurakon solistina 
ja  lyömäsoittajana toimiva 
Wiksten.

Kaikki tuottajia tapaa-
maan tulleet eivät halun-
neet päästä itse esiintymään, 
vaan osa esitti toiveita siitä, 
mitä haluaisivat tulevaisuu-
dessa nähdä ja kuulla.

Iltapäivällä tuottajia kä-
vi tapaamassa 15 ihmistä, 
lisäksi he saivat muutamia 
kirjallisia palautteita ja toi-
veita.

– Tapaamiseen tuli eri-
ikäisiä ihmisiä, enimmäk-
seen hieman iäkkäämpiä. 
Saimme palautetta hyvästä 
toiminnasta ja konkreetti-
sia toiveita. Teatteria ja elo-
kuvaa toivottiin lisää. Li-
säksi pyydettiin yleisöluen-
toja sekä työpajoja aikuisil-
le. Myös monikulttuurisia 

tilaisuuksia ja neuvontaa 
maahanmuuttajille kaiva-
taan, listasi kulttuurituotta-
ja Risto Räty.

Myöhemmin pidettyyn 
asiakasraatiin osallistui 
yhdeksän asukasta.

– He toivoivat kovasti, että 
ihan tavalliset ihmiset pääsi-
sivät Malmitaloon esiinty-
mään, eli matalan kynnyk-
sen ohjelmaa Hyde Park 
-tyylisesti. Paikallisten yh-
distysten ja ihmisten open 
stage -tyyppistä toimintaa 
kaivattiin myös, kertoo las-
ten- ja nuortenkulttuuri-
tuottaja Mirka Nokka.

Keskustelussa nousivat 
esiin myös maahanmuutta-
jat. Raatilaiset toivoivat, et-
tä paikalliset maahanmuut-
tajat voisivat esittäytyä, ker-
toa kulttuuristaan ja koti-
maastaan sekä elämästään 
Suomessa nyt. Myös ystä-
vystymisiltaa maahanmuut-
tajien ja kantaväestön kes-
ken ehdotettiin.

Ala-Malmin puistoon kai-
vataan toimintaa ja tilaisuu-
dessa suunniteltiin Tammer-
kosken sillalla -tyyppisiä 
lauluiltoja. Vetäjinä ja ”esi-
laulajina” voisivat toimia 
paikalliset kuorot.

Malmitalon kaikista ta-
pahtumista tiedottamista 
toivottiin vaikkapa niin, et-
tä aulassa olisi tieto, mitä ta-
lossa tapahtuu viikon aika-
na eri hallintokuntien ja tai-
dekoulujen tiloissa. Toive-

listalle nostettiin työpajoja, 
kuten runotyöpajat, luku-
piiri ja novellineulonta.

– Nuorille toivottiin li-
sää esityksiä ja työpajoja ja 
niiden määrää olemmekin 
Operaatio Pulssin ansios-
ta onnistuneet nostamaan, 
Mirka Nokka iloitsee.

Raatilaiset näkevät Mal-

mitalon 20 vuoden päästä 
aktivoivana, monikulttuuri-
sena ja yhteisöllisenä, mal-
milaisten olohuoneena. 

Talon 20-vuotisjuhliin toi-
vottiin paikallisia esiintyjiä, 
tulishowta, kavalkadia 20 
vuoden ajalta ja ohjelmaa, 
joka kolahtaa nuoriin.

Teija Loponen

  Juurakko haluaisi Malmitalolle

Tuottajille 
tarjoiltiin ideoita
Lasse Liemolaa, Anneli Saaristoa ja Eeva Litmasta toivottiin esiintymään ja samalla annettiin 
Malmitalolle hyvää palautetta sen ohjelmatarjonnasta. Elokuvateatteriin haluttaisiin paremmat tuolit. 
Malmitalon kolmas Tuottajat tavattavissa –tapahtuma oli jälleen antoisa.

Kulttuurituottajat Mirka Nokka ja Risto Räty saivat kuulla paljon kiitosta Malmitalon tarjonnasta. Anna Wikstenin 
kanssa jatketaan neuvotteluja Juurakon keikasta.

Aiempien vuosien tapaamisissa 
on toivottu lisää teatteria, 

ohjelmaa lapsille ja matalan 
kynnyksen tilaa, jota 

taideryhmät sekä järjestöt 
voisivat varata. 

Villitkin ideat vastaanotetaan

Antti Manninen

TEIJA LOPONEN

S

Malmitalon johtaja Antti Manninen kannat-
taa kulttuuritalojen jalkautumista, joka on kir-
jattu suorastaan viraston strategiaan.

– Mitä villimpi idea sen parempi. Erilai-
set pop up -tapahtumat kiinnostavat meitä. 
Kaiken ohjelmatarjonnan ei tarvitse tapah-
tua neljän seinän sisällä, joskaan käytös-
sämme oleva tekniikka ei vielä mahdollista 
ihan kaikkea. Toivomme voivamme hyödyn-
tää paremmin myös Ala-Malmin puistoa ja 
sen lasipaviljonkia, toteaa Manninen.

Tuottajat tavattavissa -päivästä hän 

toteaa, että on tärkeää, että erilaisia toivei-
ta esitetään ja syntyy keskustelua kulttuuri-
keskuksen ja asiakkaiden välillä.

– Asiakasraadissa luodataan ideoita vä-
hän syvemmälle ja laajemmin. 

Tulevaisuuden suuntana Manninen näkee 
osallistuvamman toiminnan. Tuotetaan sel-
laista, mihin kansalaiset tai ryhmät haluavat 
itse lähteä mukaan. Pelkkä valmiin ohjelman 
tarjonta ikään kuin ylhäältä päin alkaa olla 
osin aikansa elänyttä.

Nuorille on viime aikoina ollut enemmän 

tarjontaa, omia tapahtumia ja nuorten omia 
bändejä esiintymässä.

– Teini-ikäisille on ollut aivan liian vähän 
tarjontaa, eikä sitä vieläkään ole tarpeeksi. 
Operaatio Pulssin kautta saamme nuorilta 
itseltään tulevia toiveita ja he pääsevät myös 
osallistumaan tapahtumien tuottamiseen. 
Haluamme, että nuoretkin kokevat Malmi-
talon omakseen, Antti Manninen vakuuttaa. 
Myös nuorten aikuisten ohjelmatarjonnan 
kehittäminen nähdään tärkeänä

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

”Minä uskon! Auta minua 
epäuskossani!” Epäuskos-

saankin ihminen haluaa 
uskoa. Rukouksen ja uskon 
kohde on myös tiedon asia. 

Tiedossa ja uskossa voi 
kasvaa.

KESKUSTELU NAISEUDESTA 
Puistolan kirkolla marianpäivänä su 
23.3. klo 10 messun jälkeen kirk-
kokahvilassa. Alkupuheenvuorot 
aiheesta käyttävät toimittaja-kirjailija 
Suvi Ahola, kirjahistorian professori 
Tuija Laine ja TT, pastori Elina Perttilä. 
Kahvitarjoilu.

 
NAISTEN ILTAPÄIVÄ 
lausuen ja laulaen Pihlajamäen kirkol-
la marianpäivänä su 23.3. klo 16–18. 
Voit toivoa tai esittää itse lempirunosi. 
Runojen lomassa musiikkia. Terhi Or-
pana ja muita taiteilijavieraita. Iltapala 
5 e. Ilmoittautuminen 19.3. mennessä 
kirkolle p. 09 2340 4427. Runotoiveet 
p. 09 2340 4477 tai paula.narhi@evl.fi

KULTTUURIT KOHTAAVAT/ 
CULTERES GETTING TOGETHER
yhteisen ruokapöydän ympärillä/
at the dinner table
Pihlajamäen kirkossa ke 26.3. klo 18 / 
Wed 26.3. at 18 pm
Ilta maahanmuuttajille ja kansainvälisyy-
destä kiinnostuneille suomalaisille. Voit 
tuoda mukanasi esineen omasta kulttuu-
ristasi. Nautimme yhdessä turkkilaisen 
aterian. 
An evening for the immigrants and for the 
Finnish interested in cultural issues. You 
can bring a little item that tells something 
about your culture. We enjoy Turkish 
meal.
Ilmoittautumiset 19.3. mennessä/Please 
sign up by 19.3. tel. 09 2340 4427.

MATKA SISILIAAN 
15.–21.9. Hinta 1375–1435 e, sis. lennot, 
hotellimajoitus, aamiaiset, ohjelman mu-
kaiset ruokailut ja retket, oppaan palve-
lut.1 hlön huoneen lisä 150 e. Tied. Antti 
Ylinen p. 09 2340 4450, ilm. kirkkoherran-
virastoon p. 09 2340 4400

LÄHETYSLAULUJEN JA RUNO-
JEN ILTA
Siltamäen seurakuntakodilla ti 18.3. klo 
18. Siltamäen naiskuoro ja Elsa Lång, 

HILJAISUUDESTA VOIMAA
Hiljaisuuden iltapäivä  
Puistolan kirkolla la 12.4. klo 12–18. 
Ohjelma: Kevyt kasvislounas, laskeu-
tuminen hiljaisuuteen, hiljaisuutta, 
lepoa ja rukousta. Mahdollisuus myös 
henkilökohtaiseen keskusteluun oh-
jaajien kanssa. Päiväkahvi. Viikkomes-
su. Ohjaajina Minna Valtonen ja Eila 
Sainio. Ilm. 28.3. mennessä Niina Vättö, 
niina.vatto@evl.fi tai p. 09 2340 4485, 
soittopyyntö tai viesti vastaajaan: nimi, 
puhelinnumero, ruokavalio. 
Hiljaisuuden retriitti 
Bergvikin kartanossa 25.–27.4.  
Lähtö Malmin kirkolta kimppakyydillä 
pe klo 17 ja paluu su klo 16. Hinta 80 e. 
Vetäjinä Anita Olli ja Heikki Poutanen. 
Tied. p. 050 584 72 69 tai heikki.pouta-
nen@evl.fi

YHTEISVASTUULOUNAS 
Siltamäen seurakuntakodilla lauantaina 
15.3. klo 12–14. Hinta 10 e. Eläkeläiset, 
työttömät, opiskelijat ja koululaiset 6 e. 
Hartaus klo 12, Senioripojat esiintyvät. 
Arpajaiset.

– Olen itse aika uusi työn-
tekijä Pukinmäessä ja halu-
sin käynnistää viime syksy-
nä avoimen perhekerhon, 
jotta tulisin asukkaille 
tutuksi, kertoo nuorisotyön-
ohjaaja Niina Alatalo.

Yksinhuoltajien kerhoa 
jatkamaan tulleeseen perhe-
kerhoon on matala kynnys. 
Sinne ei tarvitse ilmoittau-
tua ja mukaan voi mennä 
mihin aikaan illasta sopii. Il-
tapalaakin on tarjolla.

– Syksyllä oli alkuun hyvin 
hiljaista, mutta sitten viimei-
sellä kerralla tulikin paljon 
väkeä ja heidän toiveestaan 
kerhoa jatkettiin lähemmäs 
joulua, iloitsee Niina.

Nuorisotyönohjaajaa 
ilahduttaa sekin, että avuksi 
on tullut vapaaehtoinen äiti, 
joka askartelee lasten kans-
sa silloin, kun muut van-
hemmat haluavat keskittyä 
juttelemaan.

– Äidit ovat toivoneet kes-
kusteluiltoja vanhemmuu-
desta. Myös pääsiäisaskar-

telua on haluttu. Kotona 
vanhemmat harvemmin eh-
tivät askartelemaan, täällä 
ollaan nimenomaan yhdes-
sä tekemistä varten. 

Julia sekä Eleonora ja 
Mark saapuivat perheker-
hoon nyt ensimmäistä ker-
taa. Seurakuntakodilla he 
ovat käyneet joskus aiem-
min teatteriesityksessä tai 
muussa lastentapahtumas-
sa.

– On kiva, että on tällai-
nen rento paikka, jossa voi 
askarrella ja on jotain uutta 
tekemistä lapsille. Näin ker-
hosta mainoksen leikkipuis-
tossa, Julia kertoo.

Niinaa auttava Cathy to-
teaa, että Pukinmäessä tar-
vitaan ehdottomasti joku 
paikka, jossa äidit lapsineen 
voivat kokoontua. Kerho 
on periaatteessa tarkoitet-
tu kouluikäisille, mutta pie-
nemmätkin lapset pääsevät 
mukaan.

– Pukinmäki on kuin oma 

kylänsä ja kirkko on siitä 
vähän erillään. Siksi on hy-
vä avata ovet tällaiselle oles-
kelulle. Emme kaipaa ko-
vin uskonnollista ohjelmaa, 
mutta lopussa oleva harta-
us on sellainen, että lapset 
oikein odottavat sitä. Eten-
kin oman helmen laittamis-
ta purkkiin, tietää Cathy ja 
kehuu Niinan vetävän illat 
mukavan lapsilähtöisesti.

Loppukevääksi on yhdes-
sä sovittu teemoja, joita to-
teutetaan. 

Teija Loponen

Julian lapsista Markista 
ja Eleonorasta oli 
mukava piirtää ja 
pehmopalapelien  
kasaus oli kivaa.

Perhekerhossa 
touhutaan yhdessä
Pukinmäen seurakuntakodin takkahuoneessa käy vilinä joka toinen torstai. 
Silloin perhekerhon äidit ja lapset puuhailevat yhdessä. Välillä keskustellaan 
arkisista aiheista kuten kasvatuksesta.

13.3. Rukous
27.3. Lapsiperheen 
   monikulttuurisuus
10.4. Pääsiäisjuttuja
24.4. Peli-ilta
8.5.   Kevätaskartelu 
22.5. Kevätkauden
   päätös

KEVÄÄN TEEMAT

OSTA SILMÄLASIT

– SAAT 
AURINKOLASIT 
VAHVUUKSILLA 

KAUPAN 
PÄÄLLE!

www.synsam.fi 
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2. kerros

Puh. 09-345 4292 tai 0500 515 707
ark. 10–18, la 10–14

ONNITTELUT

Paljon onnea Patelle 6- 
vuotispäivänä 12.3.2014.
T: äiti, iskä, Biibi ja mummo.

Onnittelut ikinuorelle 
Heidille! toivoo: Perhe, 
ystävät ja pikkusisko

Lähetä onnittelukuvia 
osoitteella teija.loponen@
lahitieto.fi tai vie kuva 
teksteineen Malmintorin 
kauppakeskuksen Plaza 
Mocca -kahvilan luona 
sijaitsevaan posti-
laatikkoomme. Voit myös 
postittaa kuvat osoitteella 
Lähitieto, Askartie 3–5, 00700 
Hki. Liitä postimerkillä 
varustettu palautuskuori 
mukaan, jos haluat kuvan 
takaisin.

Tuorein 
Koillis-Helsingin 
Lähitieto -lehti löytyy 
lehtitelineistä Malmin Novan 
Citymarketin edestä, 
Malmintorin 
kauppakeskuksen toisesta 
kerroksesta Plaza Mocan 
kahvilan vierestä ja 
Kirkonkyläntien S-marketin 
aulasta.

TEIJA LOPONEN

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 12.3. Sanan ja rukouksen ilta, Russel Martin-Stendal. 
Musiikki:  Activando Fe 

La 15.3. 18.00–22.00 Nuortenilta
Su 16.3. 11.00 Jumalanpalvelus, lähetyskokous, Boris 

Tsiprush. Musiikki: Uusi Viini lauluryhmä
Su 16.3. 14.30  Latinokokous. Musiikki: Uusi Viini
Su 16.3. 18.00 Israel-ilta, Boris Tsiprush ja Marjatta 
 Kähkönen. Musiikki: Uusi Viini.
Ti 18.3. 18.00 Päiväseurat, Ville Mustonen ja Marjatta 

Kähkönen
Ke 19.3. 19.00 Rukousilta, Jari Vahtera
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Miesten salibandyliiga

VS

TURKU

KIEKKO-VANTAA
TUTO HockeyTUTO Hockey

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 17.30.
Aikuiset 15 €, 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 €

Klo 18.30  TRIO Areena
Torstaina 13.3.

HUOM! Runkosarjan kausikortti ei kelpaa!

PUKINMÄEN SOS.DEM. YHDISTYS 
60 VUOTTA
Juhlatilaisuus ke 19.3.2014 
klo 18.30 Pukinmäkitalolla

OHJELMA
• Juhlavastaanotto ja kakkukahvit

• ”Pukinmäki eilen, tänään, huomenna”
- kotiseutuneuvos  Tero Tuomisto

• Musiikkiesitys, Pukinmäen Taidetalon nuoret

• ”Suomi yhdentyvässä Euroopassa”
- Nasima Razmyar, kaupunginvaltuutettu, 
EU-parlamenttiehdokas

PJ REIJO VUORENTO JA 
VPJ JONI PENKARI TOIVOTTAVAT 
KAIKKI TERVETULLEIKSI 
PUKINMÄKITALOLLE! 

Happee isännöi viime per-
jantaina puolivälierän ava-
usta. Ja vahvasti isännöikin, 
Erä sai matkata kotiin 7–2 
tappio niskassaan. Happee 
oli loistohapessa heti alussa 
nakuttaen jo avauserässä 
taululle 5–1 lukemat. Tästä 
ei Erä oikein toipunut, vaik-
ka meno rauhoittuikin. 

Merkittävän ennakoivaa 
Jyväskylässä oli se, et-
tä Mikko Pasanen tekai-
si kummatkin mosalaisten 
maalit. Selvän selkäsaunan 
jälkeen Erä käynnisti tiukan 
valmistautumisen joukku-
eiden toiseen kohtaamiseen 
sunnuntaina Pasilan Urhei-
lutalolla.

Pyhäpäivän kunniaksi 
Pasilassa kotijoukkueella 
olikin yllä eri meininki. 
Pasasen merkittävyys koros-
tui avauserässä. Hän teki 
Erän kummatkin rysät 2–2 
päättyneessä erässä, Pasasen 
maalarin ura sai iloista ja 
kaivattua jatkoa.

Toisessa erässä sinipai-
dat menivät menojaan 6–1 
maalein. Näistäkin 6:sta Pa-
sanen tälläsi kaksi. Loput 
neljä tekivät TV:n urheilu-
ruudussakin haastateltu lu-
kion ensiluokkalainen Erä-
kasvatti Eero Nuutinen, 
Miika Iskanius, Janne Salo-
nen ja Sami Lehtinen.

Päätöserä startattiin mu-
hevassa 8–3 kotijohdos-
sa. Iskanius onnistui vielä 
merkkauttamaan elämänsä 
toisen play off-maalin. Näin 
Erä johti jo 9–3. Happee 
sai loppukirillään aikaisek-
si kaksi maalia. Homman 
juoni oli selvä, Erä puolus-
ti vankkaa asemaansa ja jy-
väskyläläiset saivat kaven-
nettua päätösluvuiksi 9–5.

– Päätettiin joukkueen 
kanssa, että haluamme an-
taa kotiyleisölle kaikkem-
me, tiivisti Erän päävalmen-
taja Petteri Bergman 1–1 ot-
teluvoittotasoituksen Erän 
kotisivulla.

Kisa jatkuukin kiivaana. 
Puolivälieristä singahtaa 
välieriin, neljän parhaan 
joukkoon, kolmella ottelu-
voitolla. Tänään keskiviik-
kona taistellaan Jyväskyläs-
sä kolmas koitos. Jos, ja toi-
vottavasti kun, Erä murtaa 
tämän Happeen kotiedun, 
niin Erällä on perjantaina 
14.3. katkolla Pasilan 
Urheiluhallissa jatkopaikka. 
Tarvittaessa parasta viidestä 
ratkotaan ensi sunnuntaina 
Jyväskylässä.

Erä–Happee neljäs puoli-
välieräottelu alkaa perjan-
taina klo 18.00.

Heimo Laaksonen

Erän välieräpaikka 
ratkeaa viikonloppuna
Liigatason salibandysirkus on hehkeimmillään ja jännittävimmillään. Tapanilan Erällä on sauma edetä 
tasavallassa neljän parhaan joukkoon joko nyt perjantaina Pasilassa tai viime tipassa sunnuntaina 
Jyväskylässä. Puolivälierän taistelupari Happee ja Erä mittelevät kolmannen kerran tänään 
keskiviikkona Jyväskylässä.

MIKKO HYVÄRINEN

Mikko Pasanen on jälleen löytänyt tehonsa pudotuspeleissä. Kuutta maalia ja yhtä maalisyöttöä kahdessa 
ottelussa ei todella tarvitse hävetä.   

Miesten Salibandyliigaa
Playoffs 2014
4. puolivälierä

Perjantaina 14.3.2014 klo 18:00 
Erä - Happee 
Ottelun pelipaikkana:

Pasilan Urheiluhalli, Radiokatu 22
Lipunmyynti alkaa tuntia ennen ottelun alkua.

Aikuiset 13e
Lapset (7-15v), opiskelijat ja eläkeläiset 8e

Lisätiedot www.eraliiga.fi
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ero Tuomisto 
on työväenliikkeen 
historian ja perin-
teen tuntija ja 

aktiivinen vaalija, jonka 
sydäntä on lähellä erityises-
ti helsinkiläisten järjestöjen 
toiminta ja historia. Koti-
seutunsa asioita Pukinmä-
essä asuva Tuomisto on 
ajanut Helsingin lautakun-
nissa vuodesta 1981.

Monet järjestöt ovat hyö-
dyntäneet Tuomiston histo-
riantutkijan ammattitaitoa. 
Hän on kirjoittanut usei-
ta järjestöhistoriikkeja ku-
ten Helsingin työväenyh-
distyksen 100-vuotishisto-
rian ja työväentalojen liiton 
40-vuotishistorian.

Tuomisto on kirjoittanut 
paljon eri lehtiin ja julkai-
suihin esimerkiksi Pukin-
mäen historiasta, sen ase-

masta ja kirjastosta. Hän 
on sanoittanut Pukinmäki-
valssin.

Tuomiston kiinnostus 
kohdistuu myös vanhus- ja 
veteraanityöhön. Hän on 
vuodesta 1978 lähtien teh-
nyt yhteistyötä Rintamave-
teraaniliiton kanssa. Hän 
on kirjoittanut liitolle viisi 
historiajulkaisua, joista vii-
meisin eli 50-vuotishistoria 
ilmestyy huhtikuussa. Hän 
on ollut myös Veteraani-
lehden päätoimittaja.

Työstään kotikaupunkin-
sa hyväksi Tuomistolle luo-
vutettiin vuonna 2012 kul-
tainen Helsinki-mitali ja 
Presidentti Sauli Niinistö 
myönsi hänelle viime vuon-
na kotiseutuneuvoksen ar-
vonimen. 

Pirjo Pihlajamaa

Historiantutkija, kotiseutuneuvos, VTM Tero Tuomistolle on myönnetty 
elämäntyöpalkinto hänen työväenhistorian ja -perinteen hyväksi 
tekemästään työstä. Palkinnon antaja on Työväenperinne-yhdistys.

Tero Tuomistolle 
elämäntyöpalkinto  Liki sata järjestö- ja kaupunki-historiatutkimusta 

ja suuri määrä kirja- ja lehtiartikkeleita etenkin 
työväenhistoriasta.

 Pukinmäen sos.dem.-yhdistyksen jäsen, sihteeri, pj 
 v. 1981–2011. (yhdistyksen 30- ja 

50-vuotishistoriikit v. 1984 ja 2010) .
 Pukinmäen Kisan pj v. 1982– (historiikki).
 Pukinmäen kotiseutuyhdistyksen jäsen, sihteeri, 

 30 v.
 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsen, varapj ja pj v. 
1985–2004.

 Varavaltuutettu 1993–2008, kaupunginvaltuutettu 
2008.

 Työväentalojen liiton johtokunnan 
 sihteeri 25 v.
 Työväen Arkiston Säätiön hallituksessa vuodesta 
1987.

 Työväenliikkeen kirjastoa ylläpitävän Työväenperinne-
Arbetartradition ry:n pj 2002–2013.

 Työväentutkimus -lehden päätoimittaja 2013. 
 Työväen museoyhdistyksen hallituksen jäsen 2008–
2013.

 Työväentalojen liiton pohjoismaisten 
 suhteiden hoitaja.
 Koillis-Helsingin Lähimmäistyö Miljan varapj. 

 alk. 1997.
 Helsingin kaupungin rintamaveteraaniasiain 
neuvottelukunnan jäsen 2007–2013.

 Kanta-Helsingin Rintamaveteraanien hallituksen 
jäsen, pj 2005–2013.

 Rintamaveteraaniliiton Helsingin piirin hallituksen 
jäsen, varapj ja pj 2005–2013.

 Rintamaveteraaniliiton hallituksessa 2011–2013.
 Rintamaveteraanien liiton toiminnanjohtajana 2014–.

Toimelias Tuomisto

Tero Tuomisto on tuottelias kirjoittaja.

T
TEIJA NORVANTO

Sienitie 34, 
00760 Helsinki
+358 29 300 5500

Uranuksenkuja 1E
01450 Vantaa
+358 29 300 5501

Heikinlaakso Korso

Ark. 07:30 - 20:00
La    09:00 - 15:00 

Ark. 08:00 - 17:00
La Suljettu

heikinlaakso@autonkorjaus.net korso@autonkorjaus.net

Viinikka Oy

Teemme AutoElämästä helpomman™
Ilmastoinithuolto 
henkilöautoon
huollon yhteydes

69€

Huollon varanneille 
5L lasinpesunestettä!

Tarjouspyynnöt: www.autonkorjaus.net

Huollon 
yhteydessä 
renkaiden vaihto 
veloituksetta!

Ilmastointihuolto 
henkilöautoon 
huollon yhteydessä

Erän välieräpaikka 
ratkeaa viikonloppuna
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 2.2.2014 Helsingin Sanomissa 
Sami Takala kirjoittaa: Miksi osta-
jaehdokas ei voisi testiasua asun-
toa?

Takala kirjoittaa todella isosta 
ongelmasta, joka vaikuttaa niin 
asuntomarkkinoilla kuin ihmisten 
arjessa, jopa arjessa jaksamisessa. 

Olen itse asunut niin omakoti-, 
kerros- kuin rivitalossa ja nähnyt 
monenlaista. Naapureita jopa sys-
temaattisesti savustetaan ulos ko-
deistaan jatkuvalla kiusaamisella 
ja kyykyttämisellä.

Pienissä taloyhtiöissä isännöit-
sijöiksi hakeutuu ihmisiä, joilla 
ei ole minkäänlaista ammatillista 
osaaamista, mutta oman edun ta-

voittelua sitäkin enemmän. Pihal-
la pestään perheen kaikki autot 
monta kertaa viikossa ja lämpö-
pistokkeista yhteisessä autotallis-
sa otetaan sähkö autojen lämmit-
tämiseen. Kun ehdotetaan asun-
tokohtaisia vesimittareita, niin 
hyötykäyttäjät yhtiössä ovat niitä 
vastaan.

Yhtiökokouksessa vanhukset ei-
vät osaa epäkohtiin puuttua, vaan 
laittavat pöytäkirjaan nimensä ja 
maksavat mitä kehdataan pyytää. 
Isännöitsijää, joka on talon asu-
kas ei haluta ottaa ”puhutteluun” 
ettei välit menisi ja tulisi riitoja. 
Isännöitsijä näyttelee pyyteetön-
tä kun ei ota palkkioita hommis-

taan, mutta vetää moninkertaises-
ti ammatti-isännöitsijäin palkkion 
röyhkeällä toiminnallaan. Pöytä-
kirjoihin tehdään jälkikäteen lisä-
liitteitä, joita taloyhtiön osakkaat 
eivät saa nähtäväkseen, elleivät 
osaa pyytää.

Tiedän erään rivitaloyhtiön, jos-
sa tapahtui huoneistokohtainen 
vesivahinko ja naapurinkin puoli 
väliseinästä altistui vesivahingolle. 
Naapuri oli ”isännöitsijä” ja hän 
peruskorjautti vakuutuksen piik-
kiin koko huoneistonsa.

Kun myytävänä olevia asunto-
ja seuraa pidemmällä aikavälillä, 
huomaa, että joissakin yhtiöissä 
on usein myynnissä huoneistoja, 

jopa sama huoneisto. Moni ei jak-
sa, viitsi, ehdi pitää puoliaan vaan 
kokee helpommaksi myydä huo-
neisto.

Kukaan, joka on kohdannut 
”isännöitsijä-terroria” tai naapu-
rin aiheetonta puuttumista omiin 
asioihinsa, ei halua mainita sitä 
uudelle ostajalle muuttonsa syyk-
si. Testiasuminen paljastaisi ehkä 
nämäkin salat?

Testiasukas 
Tapaninvainiossa

Testiasuminen käyttöön

 Alueemme koulu- ja päiväkoti-
järjestelyjen suunnitelmat ovat 
herättäneet monenlaisia tunteita 
viime viikkoina. Olen kuullut eri-
näisen määrän argumentteja ja 
kysymyksiä aiheeseen liittyen.

Itse hämmästelen erityisesti sitä, 
ettei ketään tunnu kiinnostavan, 
miksi 108 lasta tarvitsee uusia tilo-
ja Suutarilassa, ja onko kyse väliai-
kaisesta vai pysyvästä ratkaisusta.

Kun koulutilojen käyttöä kovas-
ti vastustetaan, pitäisi miettiä ra-
kentavia ehdotuksia, mistä kor-

vaavat tilat päiväkodille voisivat 
löytyä.

Se, että yläaste on ottanut tyh-
jillään olevia lukion tiloja käyt-
töön, ei vielä tarkoita, että heillä 
olisi niille suurempi tarve ja oikeu-
tus kuin evakkoon joutuvilla pik-
kulapsilla. Keskustelussa on men-
ty pahasti hakoteille ja se on erit-
täin valitettavaa.

Lisäksi tietyt realiteetit sivuute-
taan täysin. Kyse on ollut eri vaih-
toehtojen selvittämisestä. Koulun 
tilojen muokkaaminen päiväko-

diksi vaatii ison remontin ja edel-
lyttää rahaa. On siis täysin epävar-
maa, ryhdyttäisiinkö siihen, riittäi-
sivätkö resurssit toteuttamiseen.

Lisäksi olen kuullut väitteen, et-
tä teinit olisivat huonona esimerk-
kinä pienille lapsille. Tällä hetkellä 
Suutarilan yläasteen koulun tilois-
sa jo olevat päiväkotilapset eivät 
ruokaile koulun ruokalassa, vaan 
omissa ryhmätiloissaan. Myöskin 
ulkoilu tapahtuu erillisellä piha-
alueella.

Lapset eivät siis hengaile teinien 

joukossa, joten haluaisinkin perus-
telut sille, missä yhteydessä tämä 
teinien ja pikkulasten vuorovaiku-
tus tapahtuisi.

Jäitä hattuun kaikille, tavoittee-
na on saada alueellemme toimivat, 
järkevät ja etenkin turvalliset tilat 
kaikille lapsille, olivat nämä sitten 
koululaisia tai alle kouluikäisiä.

Heta Warto

Jäitä hattuun koulu- ja päiväkotikeskusteluissa!

 LC Helsinki / Puistola järjesti las-
kiaissunnuntaina jo 35. kerran talvi-
tapahtuman alueen lapsiperheille. 
Tällä kertaa vain paikalle osunut 
lyhyt räntäsade muistutti talven ole-
massaolosta. Huonosta säästä huo-
limatta lapsiperheitä oli runsaaas-
ti liikkeellä. 

Perinteiset luistelutapahtumat oli 
jätetty pois ohjelmasta, koska jäätä 
ei ollut - eikä Koudalla ole vielä te-
kojäätä. Lasten poniratsastukseen ja 
ongintaan, makkaramyyntikojulle 
sekä arpavoittojen lunastukseen oli 
jatkuva jono. Myös perinteinen her-
nekeitto maistui - ainakin vanhem-
mille, vohvelit olivat pienten suiden 
makuun.

Kaikki kalat tuli ongittua ja arvat 
myytyä. Eteisessä ollut tietokilpai-

lu osoittautui vaikeahkoksi. Kuu-
si oikein osanneiden joukosta onne-
tar nosti esiin Sinikka K:n paperin. 
Palkinto toimitetaan hänelle tuota 
pikaa. Kaikilla vaikeuksia tuotta-
neeseen 1-kysymykseen oikea vas-
taus on 227 – näin paljon Puisto-
lan peruspiirin alueella syntyi lap-
sia vuonna 2011. Luistelukilpailun 
sijaan olleeseen biathlon-kilpailuun 
(juoksu+pallonheitto) uskaltautui 
vain kaksi osallistujaa. Lumi voitti 
Ennan selvästi, mutta kaikilla oli sil-
ti mukavaa.

Puistolan leijonat kiittää paikalle 
uskaltautuneita. Ehkä ensi vuonna 
on taas pakkasta ja saadaan myös 
luistelut järjestettyä.

Aarne Vesamäki

Eemeli Hokkasta 
jännitti ponikyyti.

Koudan kentällä Lions 
laskiaistapahtuma

RAUNO SÄRKIJÄRVI

  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 toiminta-
keskuksessa: englannin
keskustelukerho 
ke klo 11 Seijan joh-
dolla ja ruotsin to klo 
11 Tuulan johdolla. 
Korret Kekoon 
Toimintaa senioreille joka toi-
nen su, parilliset viikot klo 
10–15, Malmin nuorisota-
lolla Malminraitti 3, suunnitte-
lun, seurustelun ja muun muka-
van tekemisen merkeissä. 
Tasapainoliikuntaa klo 15-16. 
Itämaista tanssia, sopii myös 
vasta-alkajille, parittomien viik-
kojen su klo 13–14, vetäjänä 
Riitta Heleste. Lisät. Korret 
Kekoon ry p. 0400 447 022.
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 menestys-
komedian Pyykkärit 
Malmin Työväentalolla, 
Takaniitynkuja 9, to 13.3. klo 
19 ja su 16.3. klo 13. Liput 
15 e, eläkeläiset, työttö-
mät, lapset ja opiskelijat 8 e. 
Iskä menettää muistinsa 
– Lasten hevimusikaali
Suuressa seikkailussa tör-
mätään aaveisiin, prinses-
saan, jopa lohikäärmeeseen 
sekä vieraillaan karkkiteh-
taalla, etsitään aarretta ja juos-
taan kilpaa kissojen ja koi-
rien kanssa. Musikaali sisäl-
tää paljon hyvää mieltä tuotta-
vaa hevirokkia, jossa saa laulaa 
ja tanssia mukana. Kesto n. 1h, 
ei väliaikaa. Suositusikä 3+. 
Liput 15 e. Malmitalo, esitykset 
23.3. sekä 11.5. klo 15 ja 18.
Dokumenttisarja: 
Kovasikajuttu
Elokuva punkyhtyeen Pertti 
Kurikan Nimipäivät tiestä 
tuntemattomuudesta suu-
ren yleisön suosioon. Kesto 
1 h 24 min.Vapaa pääsy. 
Malmitalo, to 13.3. klo 18
UMO & Verneri Pohjola
Trumpetisti Verneri Pohjola 
esiintyy UMOn solis-
tina. Konsertissa kuullaan 

Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita koskevia 
mielipiteitä. Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.fi, postitse Askartie 
3-5, 00700 Helsinki, käynti Malminraitti 4 tai Malmintorin 2. kerroksessa 
Plaza Mocca kahvilan vieressä olevaan Koillis-Helsingin Lähitieto-
postilaatikkoon.
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musiikkia muun muassa Gil 
Evansilta, Mikko Hassiselta 
sekä Pohjolalta itseltään.
Ennen konserttia klo 18.15 
Verneri Pohjola kertoo kah-
vilassa yleisölle musii-
kistaan. Liput 16/14 e, 
Malmitalo, pe 14.3. klo 19,
la 15.3. klo 16.
Corey Harris
Blueskitaristi Corey Harris:n 
bluesissa on aineksia niin 
reggaesta, rockista, sou-
lista kuin afrikkalaisesta 
perinnöstäkin. Liput 15 e. 
Malmitalo, su 16.3. klo 19.
Satin Circus
Satin Circus on hionut
soundiinsa omaperäisen 
sekoituksen poppia, rokkia
ja aurinkoisten rantojen 
Beach Boysia. Liput 10/5 e. 
Malmitalo, ti 18.3. klo 19.
Dr. Bogenboom 
plays Jethro Tull
Yhtyeen repertuaariin kuu-
luu musiikkia Jethro Tullin klas-
sikkoalbumeilta. Liput 10 e. 
Malmitalo, ke 19.3. klo 19.
Hietakummun ala-
aste: Kevättä kohti
Esillä on Hietakummun ala-
asteen 5.- ja 6.-luokan 
oppilaiden kuvataide- ja käsi-
töitä. Malmitalo, ti 4.3. – 
to 20.3. ma–pe 9–20 ja 
la 9–16. Vapaa pääsy.
Pingistä pelaamaan
ti klo 14.15–15.30 mahdolli-
suus pelata pingistä liikuntasa-
lissa paikan päällä on muuta-
mia mailoja – oman mailan voi 
ottaa mukaan. Sisäkengät vaa-
ditaan. Syystien palvelukeskus.
Valtakunnallinen 
lääkehoidon päivä
”Tunne lääkkeesi – 
Itsehoitolääkkeiden järkevä 
ja turvallinen käyttö.” Luento 
ke 19.3. klo 14 Syystien 
palvelukeskuksessa.

  PIHLAJAMÄKI
MLL Pihlajamäki 
Perhekahvilat 
Ke leikkipuisto Maasälpä 
klo 10–12, to leikki-
puisto Salpausselkä klo 
10–12, Pihlajistossa. 
Yhdessäoloa, ohjelmaa, oma-
kustanteista tarjoilua.
Englanninkielen 
keskusteluryhmä
Pihlajamäen lähiöasemalla 
joka ti klo 11–12. Liusketie 
3A. Vetäjänä Tuula Aiso.
Pihlajamäki-Pihlajiston 
eläkeläiset ry
kerho kokoontuu 17.3. klo 
10.30. Pihlajamäen nuori-
sotalolla, Moreenitie 2.
Vieraana elämäntapatai-
teilija Marika Walldén.

  PUISTOLA
Neulekerho kirjastossa
Neulekerho monitoimitilassa 
ke klo 17.30–19.30. Sopii 
kaikille käsityönharrastajille. 
Opetusta ei ole, mutta neuvoa 
ja apua saa pidempään käsi-
töitä harrastaneilta. Mukaan 
lankaa ja puikot /virkkuukoukku.
Vauvamuskari
Alle 1-vuotiaille lapsille ja  
huoltajalle Puistolan kirkolla 
pe-aamuisin. Tied. Ulla 
Pesonen 050 380 3622.
Tietotekniikan opastusta
Enter ry järjestää tietotekniikan 

vertaisopastusta senio-
reille Puistolan kirjastossa 
joka ke klo 10–12. Lisät. 
joko kirjastolta tai soitta-
malla p. 09 310 85076.

  PUKINMÄKI
Kevään tietokoneopastukset 
senioreille kirjastossa tou-
kokuun loppuun. Aina ke 
paikalla Enter ry:n opas-
taja klo 14–16 ja työväen-
opiston vertaisohjaaja klo 
16.30–18.30. Ajanvaraus 
joko p. 09 310 85072 
tai paikan päällä. 
Satutuokiot Pukinmäen 
kirjastossa
perheen pienimmille aina 
parillisen viikon maanan-
taisin klo 10.15–10.45. 
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa. 
Kielikahvila on rento keskus-
teluryhmä, jossa voit harjoi-
tella suomen kielen puhumista. 
Kielitaidon ei tarvitse olla suju-
vaa, mutta on hyvä, jos osaat 
sitä jo hiukan. Seuraavat kieli-
kahvilat 25.3. ja 8.4 klo 14–15. 
Kielikahvila on maksuton.
Hot Wheels-
pienoisautonäyttely
14.3. asti kirjastosta löytyy 
silmänruokaa kaikille auto-
jen ystäville, kun näyttely-
vitriinit täyttyvät  legendaa-
risista metallirunkoisista 
Hot Wheels -pikkuautoista. 
Näyttelyn hienot menope-
lit ovat kuusivuotiaan keräili-
jän Topi Torstilan kokoelmista.
Hyvinvointi-ilta
Kasvitieteilijä, professori 
ja kasvilääkinnän asiantun-
tija Sinikka Piippo kertoo koti-
maisesta luonnosta löyty-
vistä superruoista ja niiden 
tarjoamista keinoista selät-
tää mielen ja ruumiin pahoin-
vointi. Mukana jooga-harras-
taja Hanna Taimio. Pukinmäen  
kirjasto 18.3. klo 18.
Puun takaa – Jukka Pehkosen 
öljyvärimaalauksia 
Pukinmäen kirjastossa 1.3.–
31.3. Maaliskuussa kirjas-
ton aukioloaikoina esillä tai-
demaalari ja mainosgraafikko 
Jukka Pehkosen upeita lin-
tuaiheisia öljyvärimaalauksia. 
Suurikokoisten maalausten pik-
kutarkat  yksityiskohdat houkut-
tavat tutkimaan ja silmä lepää 
raukeissa metsämaisemissa. 
MLL Perhekahvila 
to klo 10–11.30 Pukinmäen 
nuorisotalon tiloissa, 
Säterintie 2, 2. krs.

  SILTAMÄKI
Siltamäen Korttelitupa
Avoinna ti ja pe klo 
11–14, Siltamäen srk-
koti, Jousimiehentie 5.
Kalakukkoa tekemään
Pe 21.3. Ilmoittauduttava 
ennakkoon tarvikkeiden mää-
rän arvioimiseksi! Siltamäen 
Nuorisoseura ry, sinikka.

putkonen@siltamaennuori-
soseura.fi, 050 566 6174
Käden taitoja
La 5.4. opetellaan mm. kahvi-
pussikassin tekoa, muutama 
paperinaruvalopalon tekijä-
kin mahtuu mukaan, mahdol-
lisuus tehdä myös munaken-
nosta sytykkeitä sekä mehiläis-
vahakynttilöitä. Tied. ja ennak-
koilmoittautumiset Siltamäen 
Nuorisoseura ry. sinikka.put-
konen@siltamaennuoriso-
seura.fi, 050 566 6174.
Zumbaillen 
hyväntekeväisyyttä
Kaksi ohjaajaa ja Siltamäen 
Nuorisoseura viettävät synttä-
reitään zumbamaratonin mer-
keissä la 15.3. klo 12-15. 
Osallistua voi koko kolme tun-
tia tai osan siitä, osallistumis-
maksun suuruus on vapaa-
ehtoinen ja se laitetaan suo-
raan Hope ry:n keräyslippaa-
seen. Lisäksi ehjiä ja puh-
taita vaatteita ja leluja voi 
viedä zumban ajan Suutarilan 
monitoimitalolle. Lisät. 
Siltamäen Nuorisoseurasta.

  SUUTARILA
MLL Perhekahvila
Lapsiperheiden avoin koh-
taamispaikka. Joka kk toinen 
to lastenvaatteiden ja -tar-
vikkeiden kierrätystä, ei mak-
sua. Joka kk:n kolmas to val-
mistetaan keittolounas (lap-
set 0,50 e/annos, aikuiset 1 
e/annos). Linnunradantie 8,
to klo 10–12.

  TAPANILA
Tapanilan Työväen 
Näyttämö esittää 
Aimo Vuorisen Votkaturistit, 
Tapanilan Työväentalolla, 
Sompiontie 4. Liput 7 ja 
13 e. Tied. 040 525 1965. 
Esitykset pe 14.3. klo 19
ja la 15.3. klo 15.
Musiikkia puutarhajuhlassa
Kosketinsoittaja HannaMaaria 
soittaa ja laulaa omia ja mui-
den kappaleita pe 14.3. klo 
18 Päivöläntie 15, Rean 
Puutarhajuhla.Vapaa pääsy.
Konsolipeli-ilta nuorille
Tule pelaamaan Playstation3-
pelejä Tapanilan kirjastoon! 
Valikoimassa on pelejä laidasta 
laitaan, FIFA:sta Raymaniin. 
Tarjolla myös pientä pur-
tavaa. 14.3. klo 16–18.

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

  TAPULIKAUPUNKI
Puistolan  
MLL:n perhekahvila 
kokoontuu joka ti klo 10–12 
Tapulin leikkipuistossa, 
Moisiontie 18. Perhekahvilan 
ohjelma Facebookissa.

Tapulin eläkeläiset
Seuraava kerho 24.3., jolloin
vieraana EU-vaaliehdokas 
Annika Lapintie 
Tapulikaupungin nuoriso-
talo, Ajurinaukio 5 (2. krs.) 

  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.
Viikin Seniorikerho
Maaliskuun kuukausita-
paaminen ke 19.3. klo 
13–15 asukastalo Kaaressa 
(Tilanhoitajankaari 9). Muistista 
ja muistamisesta kertoo Jari 
Jokiluhta Helsingin Alzheimer-
yhdistyksestä, vapaaeh-
toinen kahviraha 2 e.

Ihmeellinen kone
Koko perheen nukketeatteriesitys Ihmeellinen kone 

sijoittuu Pietariin, jossa tohtori Sonja Songkovskajalla 
on jännä ääniparannuskone, ihmeellinen M.A.Z.U.

Esitys on täynnä karnevalistista tieteellistä ongelmanratkaisua, hullunkurisia hahmoja ja 
mukaansatempaavaa musiikkia. Toteutuksesta vastaa nukketeatterityöryhmä Hot vasa.

Malmitalo pe 14.3. klo 9.15 ja su 16.3. klo 15. Kesto 45 min. Ikäsuositus 3+
Liput 10 e.

Maailmankuulun amerik- 
kalaisen kitaristin blues on  

maustettu reggaella, soulilla  
ja afrikkalaisella perinnöllä.  

Su 16.3. klo 19, alk. 15 €

Kino Helios:

Kino Helios:

Korso

merirosvokeiju

plays Jethro Tull
Musiikkia klassikkoalbumeilta Aqualung, 

Thick as a Brick ja Stand Up. Ke 19.3.
klo 19, alk. 10 €

Iloista poppia, rokkia ja aurinkoisten 
rantojen Beach Boysia. Ti 18.3. 
klo 19, alk. 10/5 €

Harris

Parikymppinen Markus 
haaveilee katukoristähden 
urasta. Pe 14.3. ja la 15.3. 
klo 18, alk. 6 €

Hauska satuseikkailu koko perheelle. Puhuttu 
suomeksi. 78 min. -S-. La 15.3. klo 14 ja ke 19.3. 
klo 18, alk. 6 €

Kehitysvammaisten punkyhtye matkalla mainee-
seen. 84 min. K12. To 13.3. klo 18, vapaa pääsy

Dokumenttisarja: 

Kovasikajuttu

 (3D)

ja

Circus
Satin

keiju

Corey

Helinä-

Bogenboom
Dr. 

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

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
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KOKOUKSET

HKL:n Mieslaulajat tuovat 
Malmitalolle tullessaan 
keväisen tuulahduksen 
Kevätsointuja-konsertil-
laan. Pääasiallisesti eläkeläi-
sistä koostuvan kuoron 
miehet ovat yhä vetreää 
väkeä ja se näkyy ohjelmis-
tossakin, mukana ovat niin 
’O Sole Mio kuin Sörkan 
gibojen marssi.

– Kuorolaisista valta-
osa on entisiä bussikuske-
ja. Meillä on mukana useita 
jo 40 vuotta kuorossa laula-
neita miehiä, jotka yhä in-
nolla tulevat kerran viikos-
sa harjoituksiin Koskelan 
ratikkahalleille, kertoo kuo-
ron puheenjohtaja Timo 
Hämäläinen. 

HKL:n Mieslaulajien oh-

jelmisto koostuu perinteisis-
tä mieskuorolauluista,  joi-
ta he esittävät neliäänises-
ti oman johtajansa sovituk-
sina.

Kevätsointuja-konsertis-
sa esiintyy kolme solistia, 
Pentti Forssell, Juha Halttu-
nen ja Arvo Isohanni. Kuo-
roa johtaa Anita Lehtonen 
ja säestäjänä toimii Tapio 

Lehtonen.
Konsertissa on varattu ai-

kaa myös yhteislaululle.
Teija Loponen

HKL:n Mieslaulajat 
ratikkahalleilta Malmille
Koskelan ratikkahalleilla harjoitteleva, jo 60 vuotta toiminut 
HKL:n Mieslaulajat -kuoro saapuu Malmille ensimmäistä kertaa.

Ensi kertaa Malmille esiintymään saapuva HKL:n Mieslaulajat täytti viime vuonna komeat 60 vuotta.

HAMMASLÄÄKÄRIT

Neljän nuoren opiskelijan 
vuonna 2010 perustama 
Satin Cirkus syntyi halusta 
tuottaa kansainvälistä ja 
positiivista poppia. Tapani-
lasta kotoisin oleva Paul 
sekä Krippe, Axel ja Olli 
säveltävät, sanoittavat ja 
soittavat kappaleensa itse. 

Yhtye solmi levytysso-
pimuksen Sony Music -le-
vy-yhtiön kanssa keväällä 
2012. Samana vuonna he 
voittivat Popturné-bändi-
kilpailun. Yhtyeen ensim-
mäinen single ja musiikki-

video Emma julkaistiin 24. 
4, 2013 ja toinen sinkku If 
You Love Me viime vuo-
den syyskuussa. Melodisel-
la popilla sydämet valloit-
tava esikoisalbumi Expec-
tations pääsi valokeilaan 
sopivasti ystävänpäivänä 
tänä vuonna.

Teija Loponen

Satin Circus tulee pursuamaan postiivista energiaa 
Malmitalolle.

Satin Circus 
Malmitalolla ti 18.3. 

klo 19. Liput 10/5 e.

Malmitalo tulee pullistumaan iloisesta, 
värikkäästä ja energisestä musiikista, kun 
Satin Circus hyppää lavalleensi tiistaina.

Satin Circus 
on energiapommi

HKL:n Mieslaulajien 
Kevätsointuja -konsertti

 Malmitalolla la 15.3. kello 16. 
Liput 10 e tuntia ennen ovelta. 

Siltamäki-Suutarila-Seura ry:n
sääntömääräinen 
KEVÄTKOKOUS ja ASUKASILTA

Maanantaina 17.3.2014 18.30 ja ASUKASILTA klo 19.00
Suutarilan ala-aste, Seulastentie 11, 00740 Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät kevätkokous-
asiat, mm. edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.

ASUKASILLASSA: 
Asuinalueemme julkisen liikenteen tulevat muutokset. HSL:n 
liikennesuunnittelija kertoo vuoden 2015 suunnitelmista.

OSALLISTU-TOIMI-VAIKUTA

Pukinmäki-Seura ry:n
KEVÄTKOKOUS JA ASUKASILTA
Kevätkokous ja asukasilta pidetään torstaina 
27.3.2014 klo 18.00 alkaen Madetojan palvelu-
talossa, Madetojankuja 3. 

Tervetuloa! Kahvitarjoilu! 
- Johtokunta

Ennen kokousta pidettävässä yleisötilaisuudessa 
Pukinmäen alueen aluearkkitehti Joakim Kettunen 
selostaa Pukinmäen kehittämissuunnitelmia. 
Tule kertomaan mielipiteesi!

Pukinmäen Veto ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous 
Keskiviikkona 26.3.2014 klo 18.30 
Tapanilan Urheilutalolla
   Hallitus

kutsuu jäsenensä seuran kevätkokoukseen, 
joka pidetään torstaina 27.3.2014 klo 18.00 

Tapulin leikkipuistossa, Moisiontie 18. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!

TAPULIKAUPUNKI – SEURA RYTAPULIKAUPUNKI – SEURA RY

Puistola-Seura ry järjestää yleisötilaisuuden Rinnekoti-
Säätiön Nyyttipuiston toimintakeskuksen tiloissa 
osoitteessa Alppikylänkatu 22-24 B1 to 27.3. 2014 
alkaen klo 18.00, jossa käsitellään Alppikylän alueen 
menneisyyttä, nykyaikaa ja tulevaisuutta. Tilaisuudessa 
on paikalla Puistola-Seuran ja kaupungin edustajia 
ja sen aluksi on kahvitarjoilu. Yleisötilaisuuden 
jälkeen noin kello 19.30 pidetään Puistola-Seuran 
sääntömääräinen kevätkokous.

ASUKASILTA ALPPIKYLÄSSÄ JA  
PUISTOLA-SEURA RY:N KEVÄTKOKOUS

Tervetuloa!

KEVÄTKOKOUS
Kokous on maanantaina 24.3.2014 klo 18.30 

Malmin kirkon kokoustiloissa, Kunnantie 1.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle 

määrätyt asiat. Lisäksi kokouksessa arkkitehti  
Johanna Mutanen kertoo asemakaavoituksen  

nykyvaiheista. 
Kahvitarjoilu.Tervetuloa!  Hallitus

Malmin Seudun Omakotiyhdistys ry:n
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TILITOIMISTOJA

OPTIKOT

PALVELUJA TARJOTAAN

KAMPAAMOT JA PARTURIT

www.kampaamo-loser.fi 
 3858 375 

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi 
Ark. 9-18,

la 9-14, ke suljettu, 
ilta-aikoja sop. mukaan

Asiakasparkki No 13 
Bussit 74/77A/577

Yksi väri + 
leikkaus + fön

Permis + leikkaus
+ sävy + fön 

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

si väri +

Hiusten-leikkaus

Ovi raollaan kevääseen.
Onko tukka hyvin?

Ompelua
Malmilla

Huolella ja nopeasti
www.sippe.fi
050 306 8858

Lähitieto 
joka 

keskiviikko!

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981   www.zois.fi 

IHANA KEVÄT JA VALO!
– Se näkyy myös hiuksissa

Kevättä hyppysissä:
Sanna, Elina, Tanja, Nelli, Alex, Sini ja Outi

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
Hietakummuntie 16

TI-PE 10-18.30. la 9-15
www.salonperfect.fi

p. 09-385 3911

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

Lähitieto 
kertoo 

lähiyritykset.

HYVINVOINTI

Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

Soita ilmainen mittaus

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Sälekaihtimet
Rullaverhot

Pystylamellit
Markiisit20v.

TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
TORIKAIHDIN

•• Peililiukuovet

Kaikki kodin remontit 
edullisesti. P. 0400 701 884
piimaja@koti.luukku.com




