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Uutiset: 
Jakomäen kirjastoremppa 
jäikin katkolle.
Urheilu: 
Edessä jännä jalkapallokesä.
Kulttuuri: 
Pekka Tonttila levytti.

MIKSI TÄHÄN
LÄHIKOULUUN

EI OLE TUNKUA?

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

Malmintori, Torikatu 3

30.4.2011 asti

09-22 45 202

Torikatu 3 
Malmintori

(Rosson talossa)

Pitkien hiusten lisä +20e

2-värivärjäys
leikkaus ja
föönaus 74e

Myös
meikkauspalvelu!

Maarit
ja 

Milla

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

2 värivärjäys
leikkaus ja

föönaus

84
pitkien hiusten lisä 20
Voimassa 

09-22 45 202

Torikatu 3
Malmintori

Maarit ja Milla

www.volymex.com

Parturi-Kampaamo
VOLYMEX

Parturi-Kampaamo
VOLYMEX

30.4.2011 asti

09-22 45 202

Torikatu 3 
Malmintori

(Rosson talossa)

Pitkien hiusten lisä +20e

2-värivärjäys
leikkaus ja 74e

Myös
meikkauspalvelu!

30.4.14 asti

Vesikourut, 
piipunpellitykset, 

ikkunalistat, 
kattotyöt, 

palotikkaat, 
lumiesteet

Asennustakuu 3v.

Pihlis jää 
ilman bluesia

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

Pukinmäki Et 128/135m2

4h, k, 2Xkph/wc, khh, s, var. Upea, uu-
dehko koti suositulla pientaloalueella. 
Valoisat huonetilat, kodikas tunnelma, 
kivitalon henkeä. Maalämpö, edulliset 
asumiskustannukset. Rv. 2005. 
Mh. 497.000€. Ruotutorpantie 17. 
Kai Lehtola/044-514 0164 

1119927 
Malmi Okt 90 m2

4h, k, s. Ihastuttava ja kauniisti remontoitu 
rintamamiestalo. Normaalin asuintilan li-
säksi kellarikerroksessa lämmin työhuone, 
takkahuone ja runsaasti säilytystilaa. Lii-
kenneyhteydet ja Malmin palvelut lähellä. 
Mh. 372.000€. Karviaismäki 8. 
Jyrki Saulo/ 050 5850500.

1123752
Pukinmäki Rt 138 m2

3-4h+k+s+uima-allas. Upea kokonai-
suus, joka on ajatuksella remontoitu 
talon henkeä kunnioittaen. Unelma 
pariskunnalle tai pienelle perheelle. 
Mh. 343.000€. Kuismatie 6. 
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272

1124518 
Puistola Rt 112,5 m2 /127,5 m2

4h+k+s+at. Yksitasoinen ajattoman 
tyylikäs koti loistavalla paikalla. 
Rv 1989. Aurinkoinen aidattu piha Autol-
lesi talli. Mh. 355.000€  Ylerminkuja 4. 
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272

1121527 

Itä-Pakila rt  86m2

4 h, k, erill wc, kph, sauna. Hyväpohjai-
nen perheasunto, suositulla pientaloalu-
eella, koulujen ja tarhojen lähettyvillä. 
VMH. 297.000€. Lukkarintie 6. 
Es. su 13-13.40 
Kristiina Diomin/046-812 5691.

1118693
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.

1123506
Tapanila kt 68 m2

3 h, k, kph, erill wc, parv. Koti kivalla 
pohjaratkaisulla, lasitettu huoneiston 
levyinen parveke. Vmh. 189.000€. 
Saniaistie 12. Es. su 14-14.40. 
Kristiina Diomin/046-812 5691.

1123729Ala-Malmi kt 79,5 m2

3h, k, erill. wc, kph, sauna. Hy-
väkuntoinen koti isolla parvekkeella. 
Hyvät palvelut ja juna-asema kävelye-
täisyydellä.  Tarjouskaupan lähtöhinta 
180.000€. Soidintie 8. Hitas. 
Tuomas Jääskeläinen/050 306 1771

1119788

Tapanila kt 82 m2

4 h, k, erill wc, kph, sauna, piha. 
Esteetön kulku. Hyvä perheasunto, 
muuntelukelpoinen pohjaratkaisu, 
mainio sijainti Tapanilan aseman ja 
ulkoilumaastojen lähellä. Hitas. 
Vmh. 209.000€. Fallkullantie 8. 
Es su 14.50-15.20. 
Kristiina Diomin/046-812 5691.

1112687

Tapanila kt 68 m2

3 h, k, kph, erill wc, parv. 
Mainio perheasunto viihtyisällä alueel-
la, Fallkullan kartanon läheisyydessä.  
Kylpyhuone täysin remontoitu, 
lasitettu huoneiston levyinen parveke. 
Vmh. 178.000€. Saniaistie 12. 
Es. su 14-14.40. 
Kristiina Diomin/046-812 5691.

1122337

Ylä-Malmi kt 64,5m2

2h, k, kph, las.parveke. Avara, valoisa 
koti hyvällä pohjalla lähellä Malmin 
palveluita ja juna-asemaa. 
Vmh. 173.000€. Kotinummentie 4. 
Tomi Suvinen/044-3355135

1125112

Siltamäki kt 33 m2

1h,kk,lasitettu parveke. Remonttia kai-
paava vapaana oleva yksiö. Lasitetulta 
parvekkeelta vapaat puistonäkymät. 
Ensiasunnoksi tai sijoittajalle. 
Mh. 118.000€. Jousimiehentie 9. 
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272

1124516
Pihlajamäki kt 32m2

1 h, avok, kph,ransk. parv. 
Huikeat näkymät hissitalon ylimmässä 
kerroksessa. Nätti avara ja toimiva yksiö, 
todellinen kotkanpesä. Tarjouskaupan 
lähtöhinta 97.000€. Maasälväntie 8. 
Es. su 15.40-16.10. 
Kristiina Diomin/046-812 5691. 

1122333
Jakomäki 3 kpl rakennuspaikkoja
Kolme rakennuspaikkaa, joista keskim-
mäisellä kuntotarkastamaton omakotita-
lo. Koelaskelman mukaiset tonttien koot 
ovat 516m2, 745m2 ja 295m2. Tehokkuus 
0,35. Rakentaminen edellyttää taaim-
maista tonttia rajaavan kaupungin omis-
taman 330 m2 maa-alueen lunastusta. 
Myyntihinnat: 108.360€, 154.140€ ja 
61.980€. Vuorensyrjä 3. 
Es. to klo 17.30-18. 
Jyrki Saulo/050 5850500.

1123715,  1123728,  112374

Myytävä asunto on aina yksilö ja siksi luotettavan hinta-arvion voi tehdä vain paikan päällä. Kiinteistömaailman maksuton Kotikäynti on tärkeä askel kodinvaihtoa suunniteltaessa. 
Kotikäynnillä tehdään Kodinvaihtosuunnitelma ja saat tietää asuntosi arvon luotettavasti, sillä tilastojemme mukaan onnistumme arvioinneissa 98 % varmuudella. Näin tiedät 
mitä asunnostasi saat ja mikä on mahdollisen välirahan tarve uutta unelmien kotia hankittaessa. Onnistunut asuntokauppa alkaa Kiinteistömaailman Kotikäynnistä. 
Ota yhteyttä lähimpään Kiinteistömaailmaan tai jätä yhteystietosi: kiinteistomaailma.fi/kotikaynti

Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. Kutsu meidät kylään.

Kukaan ei välitä niin kuin me.
KUKAAN EI VÄLITÄ NIIN KUIN ME

[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

Viimeistä viedään, vain 1 jäljellä.
UUSI laadukas 4 h, k, saunaos, 
95,5 m². Piha länteen. Koneel-
linen ilmanvaihto lämmöntalteen-
otolla. Maalämpö. Velaton hinta 
459.000 € Immolantie 54

VARTIOHARJU  OKT

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

TATTARISUO
Vuokrataan teollisuus- ja toimiti-
laa 360m². Voidaan vuokrata osi-
ssa. 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

Rauhallisella paikalla ok-talo 4h,k,rt
155 m² + lämmin at, var 25 m².
Rv 2000. Upea rinnetontti 749 m².  
Hp. 480.000 €. Sormuspolku 19

PUISTOLA   TONTTI
Hiekkapohjainen tontti 535 m², 1-2 
asuntoa, rakennusoikeus 134 m².
Hp. 155.000 € Kiviahontie 19

PUISTOLA  OK-TONTTI
Kadunvarsi tontti 1177 m² (kau-
passa myydään 1061 m² ja kau-
pungilta on lunastettava 116 m²), 
rakennusoikeus 294 m². Asuntojen 
lukumäärää ei ole rajattu. Tontilla 
on purettava asuinrakennus. 
Hp. 190.000 € Aisatie 10

TAPANINVAINIO  OK-TONTTI
Omakotitalotontti 764 m². Raken-
nusoikeus 191 m². Hp. 235.000 € 
Kastanjatie 7 

ILMOITTAUDU
Pohjois-Helsingin musiikkiopistoon

1.4.-30.4.2014

www.phmo.�



S
uomen Kelloseppäliitto viettää valtakun-
nallista Kellojen päivää tulevana lauan-
taina. Kellosepät ovat vakaasti sitä miel-
tä, että nykymaailma ei pyörisi ilman 

riittävän tarkkoja kelloja. Toisinaan sekunnitkin 
ovat todella arvokkaita. Ja sekunnin sadasosia 
mitataan muuallakin kuin urheilun parissa. Suo-
messa ensimmäiset varsinaiset aikaa mittaavat 
mekaaniset kellot otettiin käyttöön keskiajan 
lopulla. Turun linnan puurakenteinen rataskello 
noin vuodelta 1 550 on ensimmäinen meillä his-
toriankirjoihin merkitty kello.

Julkisilla paikoilla sijaitsevien kellojen merki-
tys on edelleen suuri, vaikka rannekello tai kän-
nykän kello on lähes jokaisella aina mukana. Jos 
näkyvällä paikalla oleva kello ei toimi tai on ai-
na väärässä, siitä syntyy poru. Näin oli esimer-
kiksi Malmintorin kauppakeskuksen ulkosei-
nässä olevan kellon kohdalla, joka seisoi ilman 
viisareita pitkät ajat. 

Kellon ohella aurinko on sellainen asia, jota 
ilman ei tunnu selviävän kovin pitkää aikaa. 
Moni täällä pääkaupunkiseudulla ihmettelee 
kuinka kukaan voi pohjoisessa jaksaa kaamos-
kauden yli. Auringon näkymiseen ja etenkin sen 
lämmittävyyteen alkaa taas olla hyvät edellytyk-
set. Viime torstaina vietettiin kevätpäiväntasaus-

ta ja tulevana viikonloppuna käännetään jälleen 
kelloja kohti kesäaikaa. Päivän pituus on jo yli 
puolet vuorokaudesta. Kevättä kohti mennään 
jo vauhdilla. 

Talven väistyminen on saanut innokkaimmat 
tarttumaan haravanvarteen ja peittämään nuo-
ret arat havukasvit auringonpaahteelta varjos-
tuskankailla. Rakennusvirasto on aloittanut hie-
koitussepelin siivouksen ja katujen pesut. Tänä 
vuonna hiekoitussepeliä levitettiin selvästi keski-
määräistä vähemmän, mutta poistettavaa riittää 
silti. Tuuliset säät lennättävät ikävästi hienoa 
hiekkapölyä, vaikka sitä pyritään sitomaan lai-
mealla suolaliuoksella ennen puhdistuksen 
alkua. Lintuharrastajat ovat jo bonganneet usei-
ta paluumuuttajia ja lenkkeilijät pajunkissoja. 

Lukijamme ovat myös jo lähettäneet ensim-
mäiset kuvat leskenlehdistä ja lumen keskeltä 
esiin tuppaavista tulppaaneista. Kiitos niistä!

  Pääkirjoitus

TEIJA 
LOPONEN

2   

Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 13/2014. • Keskiviikko 26.3.2014. • 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. ULKOASUVASTAAVA: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin, TAITTO JA ILMOITUSVALMISTUS: Janina Issakainen, janina.issakainen@lahitieto.fi, puh. 044 9738 
529 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.

Aika tutkailla kelloja

Viikonloppuna 
käännetään taas 
kellot kesäaikaan.

Produced under license of Ferrari Brand Spa. FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property of Ferrari Spa.

Avoinna ark. 9-18, la 9-15
Markkinatie 6 • 00700 Helsinki • Puh. 09 351 2800, Fax 09 351 2901

E-mail korupaja@korupaja.fi, www.korupaja.fi

Avoinna ark. 9-18, la 9-15
Kylänvanhimmantie 29 • 00640 Helsinki • Puh/fax 09 728 4266

E-mail korupaja@korupaja.fi, www.korupaja.fi

Perjantait 
putkeen!
Ravintola Kaari 18 tarjoaa
kevään viihdeperjantait:

Aikuiseen nuorekkaaseen 
makuun ja menoon 
Ravintola Kaari 18
Tervetuloa!
Vapaa pääsy

Pysy hyvän ruuan ja viihteen 
kartalla: www.kaari18.fi

-28.3. Houseband & Samuli Kuusonen

JUKKA LAAKSONEN
Houseband& Tommy Dolivo

4.4.
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  Pihlajamäki

Medialukiolainen lensi taivaalle. Sivu 15

– Yleensä festivaalia on 
alettu suunnitella heti edelli-
sen bluesin loputtua, mutta 
viime vuonna saimme täys-
kiellon tehdä suunnitelmia, 
kertoo bluesin vapaaehtois-
kaartiin kuuluva asukas Ira 
Hyyrynen.

Pihlajamäki goes blues –
tapahtuma on noin 200 va-
paaehtoisen asukkaan ko-
mea yhteisponnistus, jonka 
veturina on perinteisesti ol-
lut Lähiöaseman ja sittem-
min myös Malmin toimin-

takeskuksen toiminnanoh-
jaajana toiminut Sini Hei-
no-Mouhu.

Blueskiellon taustalla on 
epäselvä tilanne Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja ter-
veysviraston ylläpitämissä 
asukastaloissa, joihin myös 
Pihlajamäen Lähiöasema 
kuuluu. Taloilta on otettu 
valtuudet tehdä asukastalo-
toiminnan jatkosuunnitel-
mia.

Sini Heino-Mouhu on 
kuun alussa siirtynyt pro-

jektivastaavaksi sote-viras-
ton aluetyön yksikköön Itä-
keskukseen. Heino-Mou-
hulta tuli pihlajamäkeläis-
ten iloksi viime viikolla 
viestiä, että miksei Pihlaja-
mäessä kuitenkin viriteltäi-
si jotain asukkaiden omin 
voimin.

– Isoja bändejä ja lavoja ei 
ole mahdollista saada, mut-
ta miksei jotain pienempää, 
Hyyrynen innostuu.

Pirjo Pihlajamaa

Kesän blues-
festivaaleja ei tule
Pihlajamäki goes blues –festivaalia ei  tänä 
vuonna järjestetä. Jos hyvin käy, saattaa 
tilalle tulla jotakin pienimuotoisempaa.

MARKKU TAMMILUOMA

Lähiaikoina selviää, kääriikö Pihlajamäen asukkaista koostuva musatiimi hihat 
korvaavan tapahtuman vuoksi.

  Jakomäki

akomäen kirjas-
tossa on jo usean 
viikon ajan annettu 
pitkiä laina-aikoja, 
jotta kirjaston hyl-

lyt tyhjenisivät ennen 
remontin alkua. Kirjaston 
piti sulkea ovensa huhti-
kuun alussa ja remontin 
käynnistyä 16.4.

– Tilakeskus päättikin ot-
taa aikalisän, koska kirjas-
ton remonttikulut nousi-
vat liian korkeiksi. Remont-
ti todennäköisesti kyllä tu-
lee, mutta asiaa käsitellään 
17.4. ja saamme tietää aika-
taulusta ja muusta remont-
tiin liittyvästä tarkemmin 
tuon päivän jälkeen, kertoo 
Jakomäen kirjaston johtaja  
Leena Sallas.

Kiinteistölautakunnan 
jäsen Antti Hytti (sd.), ker-
too lisäajan ottamisen joh-
tuvan lisätutkimuksista, 
joilla selvitetään kuinka pal-
jon alkuperäinen kustan-
nusarvio tulee nousemaan.

– Remonttitarpeesta on 
tehty tutkimuksia, joiden 
perusteella voi olla tarvet-

ta tehdäkin aiempaa laa-
jempia korjauksia. Kirjas-
ton remontin alkaminen vii-
västyy nyt ainakin sen ver-
ran, että saadaan aikaan 
lisätutkimusten avulla uu-
si kustannusarvio. Jos se 
nousee paljon, joudutaan 
hanke tuomaan uudestaan 
kiinteistölautakunnan kä-
sittelyyn, toteaa Tapulikau-
pungissa asuva kiinteistö-
lautakunnan jäsen.

Antti Hytti muistuttaa, 
että ellei kustannusarvion 
summa nouse useammalla 
sadalla tuhannella eurolla, 
voidaan remontti käynnis-
tää jo heti kustannusarvion 
valmistuttua.

Kirjaston pidennetyt lai-
na-ajat ovat edelleen voi-
massa syyskuulle asti. Vaik-
ka remontin alkamisesta ei 
ole vielä varmaa tietoa, an-
netaan lainoihin edelleenkin 
pitkän laina-aika. Jakomä-
keen voi myös palauttaa lai-
nattua aineistoa, kunnes toi-
sin ilmoitetaan.

Teija Loponen

Kirjasto pitääkin 
vielä ovensa avoinna
Jakomäen kirjaston piti mennä kiinni remontin vuoksi huhtikuun 1. päivä. 
Tilakeskus päätti kuitenkin ottaa asiassa aikalisän.

Jakomäen kirjaston piti sulkea ovensa heti huhtikuun alussa remontin vuoksi. Nyt korjaustöiden käynnistämistä 
on lykätty toistaiseksi.

J
TEIJA LOPONEN



4   Uutiset

  Pihlajamäki
Poliisi hälytettiin Pihlajamäen ala-asteelle tontilla nähty-
jen töhertelijöiden vuoksi toissa perjantai-iltana kymme-
nen aikaan. Silminnäkijän mukaan koulua sotki useam-
pi nuori. Poliisi sai kiinni kolme ja näki yhden pakenevan.
Kiinniotetuista kaksi oli 18-vuotiaita ja yksi 16-vuotias. He 
sanoivat, ettei heillä ole mitään sanottavaa. Yhdeltä löytyi 
kääntöveitsi. Yhden kädet olivat maalissa. Tuoretta maalia 
oli myös koulun ulkoseinässä, -käytävässä ja -muurissa.
Kolmikko päätyi poliisin pahnoille. Alaikäisestä ilmoitet-
tiin sosiaaliviranomaiselle ja kotiin. Asiaa tutkitaan vahin-
gontekona.

PP

Kolme tuholaista narahti

  Heikinlaakso
Sepelkyyhky (Columba palumbus) on saapunut lentä-
en muuttomatkaltaan. Heikinlaaksolainen Jouko Komu-
lainen bongasi siipiveikon huhuiluäänen toissa sunnun-
taina. Seuraavana päivänä kyyhky lehahti lounastamaan 
mustarastaiden, tiaisten, varpusten ja pihaoravan kanssa.
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Sepelkyyhky tuli
etelänmatkaltaan

Suomessa kesät viettävä sepelkyyhky katselee 
talvet Espanjan tai Ranskan maisemia.

JOUKO KOMULAINEN

Helsingin kaupungin 
kiinteistövirasto oli jo saa-
massa kaupungin konser-
nijaokselta tehtäväkseen 
selvittää yhteistahojen 
kanssa, mitä tehdä Viikin 
Gardenian vuokraamille 
rakennuksille, kun kävijä-
pulan vuoksi talousahdin-
koon ajautuneen yhtiön 
toiminta ajetaan alas.

Gardenian tulot ovat tip-
puneet pääosin siksi, että 
säästöpaineissa elävä kau-
pungin opetusvirasto on 
vähentänyt Gardenialta 
ostamaansa luontokoulu-
toimintaa.

Lisäksi Gardenia-yhtiös-
tä enemmistön omistava 
Helsingin kaupunki nyh-
tää toisen omistamansa yh-
tiön välityksellä talosta ko-
vaa vuokraa.

Vuoden 2013 tulos en-

nen tilinpäätössiirtoja ja 
veroja on ennusteen mu-
kaan pakkasella 145 100 
euroa. Vuonna 2012 tu-
los oli - 119 251 euroa. 
Tälle vuodelle ennuste on 
- 214 153 euroa.

Konsernijaoksessa 
istuva Tuomas Rantanen 
(vihr.) ei halunnut Gardeni-
alle äkkikuolemaa, vaan 
ehdotti siltamäkeläisen 
Tarja Tenkulan (sd.) kan-
nattamana, että alasajon 
kustannusvaikutuksia sel-
vitetään ja verrataan vaih-
toehtoon, jossa yhtiön 
talous nostetaan jaloilleen 
antamalla lisätukea ope-
tusviraston luontokoulu-
hankinnoille sekä muille 
hallintokunnille tai jom-
mallekummalle.

Äänestyksessä Rantasen 

ja Tenkulan puolelle tuli-
vat Jussi Chydenius (vihr.), 
Sirpa Puhakka (vas.) ja Pil-
vi Torsti (sd.).

Konkurssin kannalla oli-
vat Jussi Halla-aho (ps.), 
Lasse Männistö (kok.), 
Laura Rissanen (kok.) ja 
Ulla-Marja Urho (kok.). 
Oikea laita hävisi täpäräs-
ti ja Gardenia sai mahdol-
lisuuden elpyä äänin 5–4.

Gardenian rakennukset 
omistaa kaupungin ja yli-
opiston yhteisyritys nimel-
tä Kiinteistö Oy Viikin 
viher- ja ympäristötietokes-
kus Fastighets Ab. Molem-
pien yhtiöiden osake-
enemmistö on kaupungilla. 
Vuokrat Gardenia maksaa 
kiinteistövirastolle.

Gardenian suurimmat 
kulut ovat vuokran lisäk-

si henkilöstömenot. Vuok-
riin meni viime vuonna 
473 533 euroa ja edeltävä-
nä vuonna 441 083 euroa.

Tänä vuonna vuokra 
nousee 535 848 euroon, 
koska määräaikainen 
vuokranalennus päättyy.

Yhtiöllä on yhdeksän 
työntekijää. Viime vuon-
na henkilöstökuluihin me-
ni 460 112 euroa ja edellis-
vuonna 467 657 euroa. 

Vuoden 2013 alustavan 
tilinpäätöksen mukaan ko-
konaistuotot tulevat ole-
maan 947 448 euroa, jos-
ta avustuksen osuus on 
608 000 euroa. Kokonais-
kulut ovat 1 098 761 eu-
roa.

Pirjo Pihlajamaa

Puutarha- ja luontopalveluja myyvällä Gardenialla menee huonosti. Asiakkaita on lian vähän ja vuokra on 
kova.

Konkurssi-
kypsä Gardenia 
sai jatkoajan
Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston omistaman 
Oy Gardenia-Helsinki Ab:n kassa Viikissä ei kilise. 
Konsernijaokselle esitettiin jo toiminnan alasajoa, mutta 
Gardenia sai uuden mahdollisuuden äänin 5–4.

  Viikki

PIRJO PIHLAJAMAA

  Tapanila
Tapanilassa asuu onnekas nettipelaaja. Hän lihotti lom-
pakkoaan maaliskuun 4. päivä laittamalla likoon super-
monivedossa 0,05 euron rivipanoksen. Panostus kannat-
ti, sillä se poiki tilille 61 816 euroa.

Kyseisen vedon pelit päättyivät lukemiin Ilves–TPS 
4–2, HPK–JYP 4–2, HIFK–KalPa 3–3, Lukko–SaiPa 2–5.

Mosan pelaajalla oli hyvä vainu, sillä KalPa ja HPK oli-
vat kysymysmerkkejä, koska joukkueet olivat luopuneet 
avainpelaajistaan.

PP

Peluri nettosi 
yli 60 000 euroa

Kevättä kohti
Tulppaanit haluavat jo 

kovasti kasvaa, vaikkapa 
sitten lumivaipan keskeltä.

THL
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TULE TAI SOITA JA VARAA 

MAKSUTON 
SUUNNITTELUAIKA 

KOTIISI SINULLE SOPIVAAN AJANKOHTAAN!W
W

W
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Tiesitkö, että keittiöremontissasi
voit hyödyntää myös valtion 

kotitalousvähennysetua.

Puhelut: 8,35 snt/p+6,00 snt/min, gsm 8,35 snt/p+17,18 snt/min.

TEEMME SUUNNITELMAN
JA KUSTANNUSARVION
KOKO REMONTISTASI 
TAI HALUAMASSASI

LAAJUUDESSA.

PYYDÄ
TARJOUS,
YLLÄTYT 

ILOISESTI!TAMMISTON PUUSTELLI, VALIMOTIE 18, P. 010 277 7342

    Lähitieto. Siitä ihmiset tykkää! www.facebook.com/lahitieto

DUNLOP RENGASCENTER
Meiltä löydät laajan valikoiman 
Dunlop renkaita moottoripyörääsi
paikanpäältä. 
Tervetuloa tutustumaan
tai kysy tarjous asennettuna.

Kankiraudantie 1
00700  HELSINKI
0400 877 652 
Avoinna: ark 9-17.30 
www.mjl-huolto.com

Olemme asiakaspalveluhenkinen
moottoripyörähuolto Helsingin 
Malmilla.
Keskeisiä arvojamme ovat 
laatu ja asiakastyytyväisyys.
Tervetuloa.

Vanhan Helsingintien 
ja Pihlajamäentien liitty-
män liikennesuunnitel-
maan on tehty tarkistuksia.

Kaupunkisuunnittelu-
lautakunta hyväksyi kesä-
kuussa 2010 Vanhan Hel-
singintien pysäkkijärjeste-
lyt, joiden tarkoituksena 
on parantaa Jokeri 2 bus-
silinjan sujuvuutta liiken-
nöin alkaessa.

Nyt tehdyt tarkistuk-
set nostavat kustannuk-
sia noin 100 000 eurol-
la verrattuna lautakunnan 
hyväksymään suunnitel-
maan, jossa hintalappuna 
oli 600 000 euroa.

Täsmennetyssä suunni-
telmassa on tehty muutok-
sia kaista- ja pysäkkijärjes-
telyihin. Järjestelyt paran-
tavat linja-autoliikenteen 

sujuvuutta, mutta myös ja-
lankulku- ja pyöräilyjärjes-
telyjä on muutettu. Muu-
toksilla erotellaan jalan-
kulku ja pyöräily parem-
min toisistaan. Ratkaisut 
tukevat Kehä I:n varteen 
suunniteltua pyöräilybaa-
naa.

Teija Loponen

Pihlajamäessä 
parannetaan liikkumista

Soivalauantai 
29.3.2014 klo 11-14 Malmitalossa

www.phmo.�

Musiikki kuuluu kaikille

POHJOIS-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO

HAKUAIKA musiikkiopistoon on 1.4 – 30.4.2014.

Pohjois-Helsingin musiikkiopistossa voi 
opiskella mm. seuraavia aineita: viulut, sello, 
kontrabasso, trumpetti, pasuuna, käyrätorvi, 
tuuba, huilu, klarinetti, nokkahuilu, laulu, 
piano, kitara, harppu, harmonikka, sähkökita-
ra, sähköbasso, saksofoni ja rummut.  

Tervetuloa!

LISÄTIETOA

Soivalauantai tutustuttaa eri soittimiin, antaa tukea ja 
tietoa oman soittimen valinnasta sekä musiikiopiskelusta 
Pohjois-Helsingin musiikkiopistossa. 
Lisäksi oppilaiden soittamaa musiikkia ja muuta ohjelmaa.

Tervetuloa!

Tapulin Mestari

ILMAINEN BILJARDI 
KLO.18 ASTI.

KARAOKE KE KLO 20–1.30 

PE JA LA KLO 20–2.30 ASTI.
BINGO JOKA 
SUNNUNTAI 
KLO 14

TIKKAKERHON VIIKKOKISAT 
JOKA KESKIVIIKKO KLO 18 

KUUKAUSIKISA JOKA 
KUUKAUDEN EKA LAUANTAI.

Maatullinaukio 2, 00750 Helsinki
su–to  09-02
pe–la  09-03

ILMAINEN KEITTO ASIAKKAILLE 
JOKA PÄIVÄ KLO 10–15

Tykkää meistä 

faceboo
kissa!

URHEILUT 
ISOLTA SCREENILTÄ.

KESÄKAUDELLA 
ISO TERASSI.

DJ JA BÄNDI KUUKAUDEN 
ENSIMMÄISENÄ 
VIIKONLOPPUNA!

puh. 09 568 0078
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  Tapulikaupunki

Tapulikaupunki-Seura 
on toivonut, että Syökärin-
puistoa ei tuhottaisi raken-
tamalla. Seuran mielestä 
vanhojen käytävien asfal-
tointi ja uusien rakentami-
nen on turhaa ja puiston 
pieni lentopallolle tehty 
kenttä pitäisi säilyttää.

Puistoja koskevat raken-
nussuunnitelmat on hyväk-
sytty yleisten töiden lauta-
kunnassa pienin muutok-
sin. Lautakunta puolsi Syö-
kärinpuiston rakentamista, 
koska puisto pienenee tule-
van uudisrakentamisen ta-
kia. Puistokäytävät joutu-
vat kovemmalle käytölle, jo-
ta asfaltti kestää kivituhkaa 
paremmin. Pelikenttiä löy-
tyy rakennusviraston mu-
kaan lähiympäristöstä jat-
kossa lisäksi viereisen kou-
lun pihalta.

Syökärinpuisto ja Palo-
postinpuisto ovat oleskelu-
puistoja, joiden rakentami-
sessa huomioidaan tulevan 
senioritalon asukkaat.

Palopostinpuiston 
suunnitelmiin tuli asukasyh-
distyksen toivoma lisäys, 

että puistoon tulee saada 
paikan historiasta kertova 
taulu ja eläinaiheinen pat-
sas. Puiston länsireunaan 
tehdään pieni kuntoilualue, 
johon asennetaan seniori-
kuntoilulaite. Puiston itä-
reunan lehmukset säilyte-
tään ja niiden alle istutetaan 
maanpeitekasveja.

Tuulaakipuiston maastoa 
muotoillaan. Serbian-kuu-
set kumpareella säilytetään. 
Tiheiköt raivataan. Syökä-
rinpolulta etelään oleva yh-
teys säilytetään ja asfaltoi-
daan.

Syökärinpuistoa rajaavia 
meluvallimaisia kukkuloi-
ta loivennetaan ja puiston 
pohjoisosan maastoa nos-
tetaan. Nykyinen puisto-
käytävä säilytetään entisellä 
paikallaan, mutta sen kalte-
vuus pienenee.

Nykyistä puustoa harven-
netaan, ja avoimiin paikkoi-
hin istutetaan keväällä kuk-
kivia rusokirsikoita. Koko 
puiston nurmi uusitaan.

Puistot ovat yhteiskool-
taan 0,8 hehtaaria. Niiden 
rakentaminen maksaa yh-
teensä noin 315 000 euroa 

eli neliömetrin veroton kes-
kihinta on 40 euroa.

Palopostinpuiston raken-
tamisen hinta on 70 000, 
Tuulaakipuiston 125 000 
ja Syökärinpuiston 120 000 
euroa. Puistojen hoitoon 
menee vuodessa yhteensä 
12 400 euroa.

Palopostinpuisto rajautuu 
Palovartijanpolkuun, päi-
väkotiin ja myöhemmin ra-
kentuvaan seniorikerrosta-
lotonttiin. Tuulaakipuisto 
rajautuu Maatullin ala-as-
teeseen, Maatullinkujaan ja 
myöhemmin rakentuvaan 
rivitalotonttiin. Syökärin-
puisto rajautuu Kämnerin-
polkuun ja myöhemmin ra-
kentuvaan rivitalo- ja kerro-
talotontteihin ja Syökärin-
polkuun.

Pirjo Pihlajamaa

Kolmeen puistoon 
315 000 euroa
Tapulikaupunkiin rakennetaan kolme puistoa. Ne ovat 
Palovartijanpolun viereen sijoittuva Palopostinpuisto, 
Maatullin ala-asteen viereen tuleva Tuulaakipuisto ja 
Kämnerinpolun viereinen Syökärinpuisto.

TEIJA LOPONEN

Kaupunki satsaa nyt Tapulikaupungin puistojen rakentamiseen.

Puisto pienenee 
tulevan uudis-
rakentamisen 

takia

Kivalla leikkipuistolla 
halutaan vähentää 
huono-osaisuutta

Leikkipuisto Tapulissa ja päiväkoti 
Mintun esiopetusryhmässä toteutetaan 
Kiva leikkipuisto –projekti. Siihen osallis-
tuu leikkipuistoikäisiä lapsia vanhempi-
neen ja iltapäivätoiminnassa olevia kou-
lulaisia.

Projektiin kuuluu muun muassa ideoin-
tityöpajoja, sadutusta, valokuvausta ja ra-
kentelua.

Projektin tuloksia on tarkoitus hyödyn-
tää Tapulin leikkipuiston peruskorjauksen 
suunnittelussa sekä pihasuunnittelussa.

Projektiin on linkitetty Tapulikaupungin 
rajalla asuvan Veronika Honkasalon 
toivomusponsi, jonka hän teki valtuuston 
hyväksyessä Maatullinpuiston eteläosan 
kaavan. Ponnessa edellytettiin valtuustoa 
selvittämään mahdollisuudet ottaa lapset 

ja nuoret mukaan Maatullin koulun pihan, 
Tapulin leikkipuiston ja lähiliikuntapuiston 
suunnitteluun ja toteutukseen.

Varhaiskasvatuslautakunta on vastan-
nut ponteen ja lisännyt valtuustolle me-
nevään vastaukseensa suosituksen, että 
myös muiden lähialueiden päiväkotilap-
set saisivat olla mukana omien alueiden-
sa suunnittelussa.

Lautakunnan mielestä lasten osallista-
minen on erityisen tärkeää alueilla, jon-
ne huono-osaisuus kasautuu. Lautakun-
ta katsoo, että osallistaminen saa lapset 
kiintymään kotikulmiinsa ja vahvistaa hei-
dän paikallisidentiteettiään, mikä osal-
taan lisää lasten hyvinvointia.

PP

  Tapulikaupunki Asukastalojen puolustajat Malmilta, 
Pihlajamäestä ja muista kaupunginosista 
ovat tänään olleet pop up -tapahtumassa 
Kampin Narinkkatorilla. Asukastalojen toi-
mintaa esittelevän tempauksen tarkoituk-
sena on ollut tuoda päättäjien tietoisuuteen 
asukastalojen merkitys kaupunkilaisille.

Tapahtuman piti huipentua Kampista kau-
pungintalolle suuntautuvaan tukimarssiin. 
Kaupungintalolla oli määrä tavata valtuus-
tokokoukseen valmistautuvia kaupungin-
valtuuston jäseniä ja ojentaa heille asukas-
taloja puoltava nimiadressi, mutta adressin 
ojentamisesta on pitänyt luopua, koska val-
tuuston kokous on peruttu viime viikolla.

– Kokouksen peruuntuminen oli ikävä yl-
lätys. Näillä näkymin marssitaan silti, kertoi 
pop up -tapahtuman asukasaktiivi Tuomas 
Karisto maanantaina.

PP 

Asukastalon 
puolustajat
valmistautuivat 
marssiin

Pop-up tapahtuman keksi Tuomas 
Karisto

TUOMAS KARISTO
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199
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kg

199
kg

MalMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
Ma-PE 8-21, la 8-18, SU 12-21
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Terveisin K-ruokakauppiaasiJyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa to-su 27.-30.3. 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

1395
kg

Tuore kokonainen Oulujärven
KUHA

VIHREÄ
TANKOPARSA 450g
Meksiko/Peru (7,76/kg)
 

349
nippu199

rs

 
TUMMAT RYPÄLEET
500g rasia, Etelä-Afrikka (3,98/kg)

Tarjous voimassa to-la 27.-29.3.

Kalamestarin
KATKARAPUHERKUT

699
kg

Hätälä Oy
Rehtiä Pohjoisen kalaa!

Hätälän kalamestari Petri Oksanen fileoi 

kalasi veloituksetta pe ja la klo 8-18!

ON KALAKAUPPA!

KULTA KATRIINA 
KAHVI 500g 
myös luomu (3,98/kg), rajoitus 2 pkt/talous

Tarjous voimassa to-la 27.-29.3.

1290
kg

Kuhmon kasvatettu  
SIIKA
kokonainen 

Tarjous voimassa to-la 27.-29.3.

HK takuumurea  
NAUDAN ULKOFILEE
palana, Suomi, rajoitus n.3kg/talous

Tuore kokonainen     

NORJAN LOHI 2-3KG

Tarjous voimassa to-la 27.-29.3.

1495
kg

Oman savustamon 
SAVUSTETTU KIRJOLOHIFILEE 

Tarjous voimassa to-la 27.-29.3.

ERÄ!

Italian uudensadon pesty 
SIIKLI PERUNA

995
kg
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Koillis-Helsingissä 
sijaitsevista kaupungin leik-
kipuistoista vain Ylä-Mal-
milla sijaitseva leikkipuisto 
Traktori on koko kesän 
kiinni. Sen kiinni pitämistä 
perustellaan vähäisellä 
kävijämäärällä.

Leikkipuistojen kesäaika 
on 2.6.–10.8.2014. Koko 
tämän ajan Koillis-Helsin-
gissä ovat auki Filpus Ala-
Malmilla, Kotinummi Ta-
panilassa, Salpausselkä Pih-
lajamäessä, Viikkari Viikis-
sä, Jakomäki Jakomäessä, 
Linnunrata Suutarilassa, 

Tapuli Tapulikaupungissa 
ja Kurranummi Ala-Mal-
milla.

Kesäkuun 29. päivä vii-
koksi suljetaan leikkipuisto 
Tervapääsky Tapaninvaini-
ossa ja Nurkka Puistolassa.

Leikkipuisto Kesanto 
Töyrynummessa sekä Maa-
sälpä Pihlajamäessä ovat 
kiinni juhannuksesta elo-
kuun 10. päivään asti.

Puistot ovat avoinna ar-
kisin kello 9–16. Kaikissa 
auki olevissa puistoissa on 
keskipäivällä tarjolla ruo-
kaa alle 16-vuotiaille.

Tulevana kesänä ruoka-
listaa on hieman muutet-
tu asiakaspalautteen pe-
rusteella. Listalla on myös 
huomioitu leikkipuistojen 
100-vuotisjuhla.

Viime kesänä puistois-
sa tarjottiin 190 313 ateri-
aa. Se on reilu 5 000 ateri-
aa edellisvuotta enemmän. 
Yksi annos maksoi viime 
vuonna 1,11 euroa. Ensi 
kesänä hinta nousee jonkin 
verran ruoka- ja kuljetus-
kustannusten kasvun takia.

Pirjo Pihlajamaa

Traktori ei toimi kesällä

  Koillis-Helsinki

Osa päiväkodeista sulje-
taan kesäksi, koska niiden 
käyttö vähenee perheiden 
lomaillessa tai paikkoja 
remontoidaan. Siksi monil-
le lapsille osoitetaan väliai-
kainen hoitopaikka josta-
kin muusta päiväkodista.

Koillis-Helsingissä eniten 
paikkoja pistetään telakalle 
Viikissä. Siellä koko kesä-
ajan eli 2.6.–10.8. ovat sul-
jettuina päiväkodit Tähkä 
ja Melissa, päiväkoti Peh-
toorin sivutoimipiste Jyvä, 
päiväkoti Satakielen sivu-
toimipiste Timjami, ryhmä-
perhepäiväkodit Riihi ja Si-
nisiipi.

Muualla koillisessa kiin-
ni menevät päiväkoti Pyy-
nikki Pihlajistossa, päivä-
koti Vihtorin sivutoimipiste 
Puistola Puistolassa, Kumi-
nan sivutoimipiste Neilikka 
Ala-Tikkurilassa ja Mintun 
sivutoimipiste Kaneli Tapu-
likaupungissa. Lukittuna 
pysyy myös Prinsessa, joka 
on perhepäivähoidon vara-
koti Tapulikaupungissa.

Läpi kesän ovat auki päi-
väkodit Pihlajamäki, Toi-
vo, Sinivuori, Poutapilvi, 
Takatasku, Ylä-Malmi ja 
sen sivutoimipiste Naapuri, 
Minttu Tapulikaupungissa 
ja varakotina toimiva ryh-

mäpäiväkoti Sirkka.
Vain kesäkuun alusta yh-

den tai kaksi viikkoa au-
ki ja loppukesän kiinni py-
syvät hoitopaikat ovat Au-
lanko, Herne, Kultahippu, 
Luhti, Taimi, Pukinmäki ja 
Pieksu.

Loput noin 50 hoitopaik-
kaa Koillis-Helsingissä py-
syvät kiinni pääosin hei-
näkuun. Päiväkodeissa on 
opittu kantapään kautta, 
että hoitopaikkoja ei tarvi-
ta kesällä niin paljon, kuin 
vanhemmat alkuvuodesta 
ennakoivat.

Pirjo Pihlajamaa

PIRJO PIHLAJAMAA

Moni lapsi vaihtaa 
päiväkotia kesällä

Päiväkoti Minttu Tapulikaupungissa on auki läpi kesän. Suurin osa kesän kiinni 
olevista päiväkodeista avataan elokuun 4.päivä.

  Koillis-Helsinki

Malmin kirkkopuiston ja Pukinmäen liikuntapuiston välissä oleva Traktori pysyy 
kiinni ensi kesän.

Tarkkasilmäinen luki-
jamme huomasi viime leh-
den renkaiden vaihtoa kos-
keneessa jutussa virheen. 
Talvirenkaita saa käyttää 
kesälläkin, kunhan niissä 

ei ole nastoja.
Yleissäännön mukaan 

nastarenkaiden pitokau-
si alkaa 1. marraskuuta ja 
päättyy viikko toisen pää-
siäispäivän jälkeen. Nasta-

renkaita saa käyttää muu-
nakin aikana, kun sää tai 
keli sitä edellyttävät. Nas-
tattomia talvirenkaita tä-
mä sääntö ei koske.

TL

Talvirenkailla kesälläkin

Kaupungilta 
ei herunut 
avustusta

  Jakomäki

Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveyslautakunta heitti Jakomäkeen 
yhteisötaloa haluavan Silmu-verkosto 
ry:n raha-anomuksen hylätty-pinoon. 
Yhdistys valitti saamastaan päätöksestä, 
mutta valitukselle kävi lautakunnassa 
samalla lailla.

Yhteisötalon avaamista asukkaille on suunniteltu tälle keväälle. Louhikkotie 
20:ssa olevia tiloja esiteltiin kutsuvieraille viime vuoden marraskuussa.

Silmu-verkosto anoi 
lautakunnalta 15 000 
euron järjestöavustusta 
vuodelle 2013 ja 18 540 
euroa tälle vuodelle. 
Tämän vuoden potti olisi 
kohdennettu Silmun jo 
kiinteistövirastolta saaman 
entisen kauppatilan vuok-
raan.

Lautakunta hylkäsi ha-
kemuksen joulukuussa. 
Silmu-verkosto vaati, että 
lautakunnan on otettava 
asia uudelleen käsittelyyn, 
koska päätös on tehty osit-
tain lainvastaisesti ja täyt-
tää rikoslaissa määritellyn 
syrjintärikosepäilyn.

Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta perusteli hylkäystä 
muun muassa sillä, että yh-
teisötalon toiminta on vas-
ta suunnitteluvaiheessa ja 
toiminnasta ei ole näyttöä.

Lautakunta vetosi Hel-
singin kaupungin avustus-
ten myöntämisessä nou-

datettaviin yleisohjeisiin ja 
totesi, että Silmulla ei yh-
teisötalon osalta ole vielä 
näyttää yleisohjeisiin kir-
jattuja toiminnan tuloksia, 
palvelujen laatua eikä yh-
teisön asiantuntemusta.

Lautakunta myös huo-
mautti, että ”kaikille avoi-
men matalan kynnyksen 
yhteisötalon ylläpitämistä 
yhdellä kaupungin monin 
tavoin haastavalla alueella 
voitaneen pitää hyvin vaa-
tivana tehtävänä”.

Lautakunta painotti, et-
tä toimintakertomustieto-
jen mukaan valtaosa yh-
distyksen toiminnasta on 
uskonnollista. Lautakunta 
alleviivasi, että yleisohjei-
den mukaisesti avustusta ei 
myönnetä uskonnolliseen 
toimintaan.

Silmu-verkoston toi-
minnanjohtaja Eva Sarsa 
on todennut, että tulevan 

yhteisötalon toiminta on 
täysin riippumatonta. 
Talohankkeen perustamis-
vaiheessa sen aktiivit päät-
tivät, että asiaa on parempi 
viedä eteenpäin jo olemas-
sa olevan yhdistyksen avul-
la.

Silmu-verkosto katsoo 
oikaisuvaatimuksessaan, 
että uskonnollisuuteen liit-
tyvä perustelu on rikoslain 
11 luvun 11 §:ssä määritel-
tyä syrjintää. Tähän lauta-
kunta vastasi, että rikos-
lain mukaan syrjintärikos 
voi koskea vain luonnol-
lisia henkilöitä, ei oikeus-
henkilöitä, joihin rekiste-
röidyt yhdistykset voi lu-
kea.

Lautakunta linjasi, että 
päätös oli tehty oikein ja 
oikaisuvaatimus on aihee-
ton.

Pirjo Pihlajamaa

PIRJO PIHLAJAMAA

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

ONNITTELUT

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.

Lämpöiset  ja rakkaat 
onnittelut 1-vuotiaalle Niilo 
Ruohoselle 22.3.2014 
t. Raili-mummi.

Nuutille railakkaat 
7-vuotisonnittelut 
22.3.2014 toivottelee 
mummi.

Paljon onnea 9-vuotiaalle 
Jeminalle 30.3. toivoo 
Seija-mummu.

Paljon onnea 12-vuotiaalle 
Julialle 22.3. toivoo 
Seija-mummu.

Nealle iloiset 
synttärionnittelut 
7-vuotispäivän johdosta 
22.3.2014 toivoo mummi.

Latokartanontie 3
09-3511 660
online-tilauksetonline-tilaukset
www.pizzakuningas.fi www.pizzakuningas.fi 
AVOINNA:
Ma–Su     11.00–24.00

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    

Seurakunta facebookissa:  

Leipä eli ruoka on meille 
välttämätön asia. Leipä ra-

vitsee fyysisen minän, mutta 
hengellinen minä kaipaa myös 
ravintoa. Jeesus itse on elä-
män leipä. Siinä hengellinen 

katoamaton ruokamme. 

LÄHETYSPYHÄN MESSUJA 
SU 30.3.
Malmin kirkossa klo 10.  
Saarna Senegalin lut. kirkon presi-
dentti, pastori Abdou Thiem, saarna 
tulkataan suomeksi. Lähetyskahvila.
Pihlajamäen kirkossa klo 10.  
Saarna pastori Juha Ijäs. Messun 
jälkeen keittolounas (5 e) lähetystyön 
hyväksi, sekä kuulumiset Taiwanilta, 
Anne ja Juha Ijäs.  
Tapanilan kirkossa klo 12.  
Saarna lähetyssihteeri Minna-Sisko 
Mäkinen. Kirkkokahvit.

Katri Saarela

VALON MESSU 
Puistolan kirkossa su 30.3. klo 17.
Messun aikana pyhäkoulu ja pienille 
lapsille puuhapiste. Iltapala ja mah-
dollisuus rukoukseen.

HILJAINEN VIIKKOMESSU 
Viikin kirkossa torstaisin klo 17.30. 
Tulossa saarnasarja. 
Sarjassa halutaan antaa puheen-
vuoro maallikolle ja lupa nuhdella ja 
moittia, jos syytä löytyy.
10.4. Marko Kulmala, yrittäjä, tele-
visiotuottaja, kirjailija ja mediaper-
soona 
22.5. Kaarina Hazard, mediatutkija, 
kolumnisti, käsikirjoittaja ja näyttelijä. 
Saarnasarjassa viikkomessu klo 
17.30, saarna noin klo 18. 

LAPSIKUOROJEN KONSERTTI 
Viikin kirkossa su 30.3. klo 16. 
”Myö se ollaan tämän kirkon tärkeintä 
väkkee”. Seurakunnan lapsikuorojen 
laulajia Jakomäestä, Puistolasta, Pu-
kinmäestä, Siltamäestä, Tapanilasta ja 
Viikistä.

MÖRKÖLAUANTAI 
Pihlajamäen kirkossa la 5.4. klo 15–17.
Keskustelua 3-4 v lasten vanhemmille, 
aiheena erityisesti lasten pelot. Päätteeksi 
mahdollisuus omakustanteiseen ruokai-
luun. Ilm. lastenhoitoa ja ruokailua varten 

544 0554.

AFRIKKALAINEN ILTA 
Viikin kirkolla to 3.4. klo 18. 
Aterian hinta 10 e aikuiselta, 5 e lapselta 
gambialaisen Sitta Nunga -koulun hyväk-
si. Ilmoittaudu ruoan riittämisen varmista-
miseksi Outi Lantto p. 09 2340 4475.

MIKAEL AGRICOLA KESKUU-
DESSAMME  -ILTA
Pukinmäen seurakuntakodilla ke 9.4.  
klo 18.30. 
Aiheesta alustaa kirkkohistorian dosentti 
Esko M. Laine. Kahvitarjoilu. Illan päättää 
Kolkkarukoukset.

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA 
Pihlajamäen kirkossa su 6.4. klo 16. 
Pastori Kalle Virta Kansan Raamat-
tuseurasta. Päätteeksi kahvihetki.

PORTIN LAUANTAIPÄIVÄ 
Pukinmäen Portissa, Säterinportti 3  
la 29.3. klo 10–15. 
Ilmainen kahvitarjoilu, grillimakkaraa 1e. 
Hartaus klo 11 ja lauluhetki klo 13. Kirp-
putori avoinna.

Moni lapsi vaihtaa 
päiväkotia kesällä

Tölikän kundi Yrjö 
Sarahete 85 vuotta 31.3.
Syntymäpäivänä matkoilla, 
”paukulla Barcelonassa”.

Pukinmäenaukio 4, Helsinki

Aukioloajat 
ma-ti 12–24 
ke-to 12–02 
pe 12–03 
la  09–03
su  09–12

Tykkää meistä facebookissa ja saat lisätiedot 
tapahtumista ja live musiikista! Ensimmäisten 

300 tykkääjän kesken arvotaan lahjakortti!

ma  Lihakassi Bingo
ti  Tietovisa
ke  Texas hold em
to  Lihakassi Bingo, 9-pallo turnaus
pe-la  Karaoke/DJ
su, to  Ilmainen biljardi asiakkaille 
  klo 18 eteenpäin.

Meillä näkyy MTV MAX, Sport 1–2 , 
Nelonen pro 1-2 ISOLTA SCREENILTÄ HD:nä.

5.4. LIVE Musiikkia
Ilmainen sisäänpääsy!

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 26.3. 19.00 Sanan ja rukouksen ilta, Fernando 
Carcia.

La 29.3. 18.00–22.00 Nuortenilta.
Su 30.3. 11.00 Perhe jumalanpalvelus, 
 Veijo Kähkönen. Musiikki: Laku.
Su 30.3. 14.30  Latinokokous. 
Ti 1.4. 13.00 Päiväseurat.
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Keskiviikko 19.02.1958
Koulun jälkeen jäin Jakovirran, Takalan ja Salmisen kanssa tekemään penkin-

painajaisjulistetta. Haimme koulun ullakolta vanhan julisteen, jonka toisen puolen 
värjäsimme valkeaksi. Sen päälle luonnostelimme Salmisen idean. Salminen ja Jako-
virta saivat viereisestä Keskuskirjakaupasta ilmaiseksi pakkauksen mainosvärejä. 
Tuosta kirjakaupasta olimme ostaneet vuosien mittaan monen monet koulukirjat.

Toinenkin ystävällisyydenosoitus lankesi tänään luokan osalle: koulun keittola oli 
valmistanut täytekakun pitkäaikaisen asiakkuuden kiitokseksi. Minä en koskaan 
nauttinut koulussa maksullista lämmintä ruokaa, vaan mukanani oli eväänä voilei-
piä ja pullossa maitoa.

Perjantai 21.02.1958
Aamulla oli koulussamme rukoustilaisuus omistettu meille, jotka viimeistä kertaa 

osallistuimme siihen Ressun valko-vihreät lakit mukanamme. 
Voimistelutunnilla lehtori Niilo Tammisalo (maaottelujalkapalloilija 1920-luvul-

ta) lausui kauniita sanoja ennen kuin antoi luvan ”tehdä, mitä kukin haluaa”. Pe-
lasimme aluksi koripalloa. Sitten salissa kehittyi sellainen meteli, jollainen tavalli-
suudessa ei olisi tullut kysymykseenkään. Potkimme palloa niin että rappaus rätisi.

Kello 12 melu alkoi täydellä voimalla. Pillit ja torvet soivat. Kuljimme luokissa 
riehumassa ja heittelimme karamelleja pihalle. Penkkariajoihin kokoonnuttiin Me-
risatamaan. Sieltä kiersimme Merikatua Esplanadille, jolla teimme viitisen kierros-
ta. En pystynyt sanoilla kuvaamaan sitä erikoista tunnelmaa, minkä ajo kuhisevien 
ihmisjoukkojen keskellä aiheutti.

Illalla lähdimme Lasipalatsin edestä penkkariretkelle Tyttölukion IX:n luokan tyt-
töjen kanssa. Auton rappusilla lehtivalokuvaaja ikuisti lähtevän joukon. Kouluhal-
lituksen määrääminä opettajina matkaan osallistuivat Ressusta uskonnon lehtori, 
tri Castrén ja tyttölukion rehtori.

Järvenpään Snellman-opistolla vietimme kaksi vuorokautta. Kun tanssi alkoi py-
syttelin aluksi syrjässä. Sitten uskaltauduin tanssiin tytön kanssa, johon olin jo pu-
hellen tutustunut. Toivon, ettei kukaan huomannut, että se oli minun ensimmäinen 
tanssini kautta aikojen... Ilta kului kaikenlaisessa pörinässä. Nukkumaan menim-
me kello kolmen maissa.

Maaliskuussa 1958 taisteltiin lumimassojen kanssa
Vuodet eivät ole veljiä keskenään. Tänä vuonna 2014 lumi oli sulanut jo helmi-

kuun lopussa. Vuonna 1958 hanget kasvoivat miehen mittaisiksi maaliskuun puo-
liväliin mennessä. Meille Puistolan Harjutien (nyk. Karrintie) mäen päälle oli han-
kittu vuoden 1938 Mersu, jolle piti lapioida pitkä tie vapaaksi lumesta. Lumikolaa 
ei silloin vielä tunnettu. Minun tehtävänäni oli kotipihan teiden puhdistus. Lumen 
lapiointi oli epäkiitollista työtä: kun sai tienpätkän puhtaaksi loppupäähän asti, al-
kupää oli jo ehtinyt tupruta täyteen kinosta.

Keskiviikko 12. 03.1958
Heti aamusta luin Suomen maantieteen oppikirjan loppuun. Sitten luin lehtiä ja 

tein lumitöitä. Päivällä luin Thomas Mannin romaania. Iltapuolella lumen tulo jat-
kui, joten aamuinen työni valui hiekkaan. Vielä kerran ryhdyin avaamaan teitä il-
lan pimetessä. Luin lumitöistä selviydyttyäni aimo annoksen ruotsia ja englantia.

Sunnuntai 16.03.1958
Tänään oli ensimmäinen kevätpäivä. Auringon paahde alkoi jo tuntua, ladut tuli-

vat jäisiksi ja hankaliksi hiihtää. Aamupäivällä luin lehtiä ja perehdyin ruotsin kie-
lioppiin. Iltapäivällä olin hiihtämässä ja opiskelin taas. Ilkan-päivillä olivat illalla 
Mannilan Aune ja Urpo sekä Salosen Paavo. Sain etukäteen lahjaksi Manniloilta 
500 markkaa. Syntymäpäiväni on keskiviikkona, jolloin täytän 19 vuotta. Vedin 13 
leukaa pihapuussa. Se lienee ennätys.

Keskiviikko 19.03.1958
Aamulla nousin jo ennen kah-

deksaa. Koetin päästä lukemaan 
historiaa mahdollisimman pian. 
Alkuun pääsinkin hyvin, mutta 
sitten liiallinen kuumuus huonees-
sa alkoi vaivata.  Keskustelin  äi-
din kanssa siitä, mitä antautuisin 
lukemaan ylioppilaaksi päästyä-
ni. Isä olisi ostanut minulle salkun 
19-vuotissyntymäpäivälahjaksi, 
mutta pyysin, ettei hän vielä teki-
si sitä koska tahdoin harkita asiaa.

Illalla juotiin perhepiirissä mi-
nun syntymäpäiväkahvini. 

Kun Valistustien (nyk. Läksyrinne) Puistolan Kansakoulua oli käyty neljä vuotta, osa 
siirtyi oppikouluun. Monet valitsivat lähimmän Oulunkylän yhteiskoulun. Meidän po-
jat siirtyivät Kalevankadun Ressuun. Minä aloitin Ressussa vuonna 1950 ja valmistau-
duin ylioppilaskirjoituksiin talvella ja keväällä 1958. Isälläni, oli niukat ja epäsäännölli-
set tulot, joten pääsin vapaaoppilaaksi, jonka ei tarvinnut suorittaa lukukausimaksuja.

Penkinpainajaisauto lähdössä Ressun pi-
hasta 15 asteen pakkasessa. Timo Uotila 
oikeassa laidassa.

 Timo Uotila:

Yllioppilaskevään
Muistoja 
Wanhasta 
Puistolasta 1958

Yhdistyksen puheenjoh-
tajat  Reijo Vuorento ja 
Joni Penkari ottivat juhla-
vieraita vastaan Taidetalon 
Juhani Grönroosin kitara-
musiikin säestämänä. 

Tero Tuomisto kertasi 
Pukinmäen historiaa otsi-
kolla ”Pukinmäki eilen, tä-
nään, huomenna” 1200-lu-
vulta alkaen päätyen karta-
novaiheen ja palstoitusten 
kautta 1960- ja 1970-lu-
vuille, jolloin kaupungin-
osan kasvu alkoi ja vä-
estön määrä saavutti lä-
hes 10 000 asukaan tason. 
Tuolloin yhteisen edunval-
vonnan kohteena oli perus-
palvelujen saaminen. Suu-
rimpana saavutuksena Te-
ro toi esille Pukinmäkita-
lon kouluineen, kirjaston ja 
liikuntapaikat. Viime vuo-

sina on jouduttu puolusta-
maan alueen lähipalvelujen 
säilymistä; terveysasema 
menetettiin, mutta kirjasto 
on pariinkin otteeseen pe-
lastettu laajalla yhteistyöl-
lä asukkaiden, Pukinmäki-
seuran ja alueen poliittisten 
yhdistysten kanssa.

Juhlaseminaarin toisen 
alustuksen piti vuoden 
pakolaisnainen, EU-parla-
menttiehdokas Nasima 
Razmyar teemalla ”Suomi 
yhdentyvässä Euroopas-
sa”. Nasima kertoi elämäs-
tään lapsena Afganistanissa 
Kabulissa ennen talebane-
ja, sitten suurlähetystössä 
Moskovassa ja pakolaisena 
Suomessa. Kuin suoraan 
värikkäästä seikkailuro-
maanista! Suomalainen 

hyvinvointiyhteiskunta sai 
ansaitsemansa kiitoksen, 
tytöillä on mahdollisuus 
koulutukseen ja naisilla 
työhön. Ja politiikkaan. 
Toisin oli laita talebanien 
hallitsemassa Afganistanis-
sa.

EU-parlamenttiehdok-
kaana Nasima korostaa 
rauhan ja demokratian 
merkitystä EU:n keskeisim-
pinä arvoina. Myös työn, 
työllisyyden ja työntekijöi-
den oikeudet korostuivat 
puheessa. Nasiman mieles-
tä EU:lla on ansionsa myös 
ympäristöasioissa ja ilmas-
tokysymyksissä. Mones-
sa asiassa EU on toiminut 
edellä kävijänä.

Pauli Outila

Pukinmäen 
demarit juhlivat 
60-vuotistaivalta
Kotiseutuneuvos Tero Tuomisto ja valtuutettu 
Nasima Razmyar puhuivat juhlaseminaarissa 
Pukinmäkitalolla.

Tero Tuomisto vastaanottamassa vieraita, vasemmalla Aarne Laurila.

Nasima Razmyar oli juhlien toinen puhuja.

TERO KOKKO
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Tuotteita rajoitetut erät. Tarjoustuotteita 1 kpl/asiakas.

 PÖLYNIMURI ZCS2100B 
• kaksitoiminen suulake • pölypussin täyttymisen osoitin
• lukkiutuva parkettisuulake • Sivo Basic-suulake
• integroidut tauko- ja säilytyspidikkeet
• kätevä kantokahva • tehonsäätö  • liitäntäteho 1800 W 
• pestävä  HEPA 12 -suodatin • s-bag® • väri: musta

PÖLYNIMURI U6810PS
• teho 1800 W
• pestävä HEPA H12 -suodatin
• siivousulottuvuus 9 m
• kunnollinen poistoilman mikrosuodatus
• teleskooppivarsi • S-bag -pölypussit

www.euronics.fi 

IMURIN VAIHTOPÄIVÄT – HUIMIA TARJOUKSIA

PÖLYNIMURI USANIMAL
• liitäntäteho 1800 W • pestävä HEPA 13 -suodatin, kerää 

99.5 % ilman epäpuhtauksista• imutehon LED-näyttö ja 
säätö elektronisilla painikkeilla• AeroPro Ergo -kädensija

• AeroPro Silent -suulake ja Mini Turboharja sekä 3in1 
-piensuulake.• hiljainen, äänitaso 65 dB(A).

• siivousulottuvuus 12 m • erinomainen puhdistustulos
• väri: jäänvalkoinen

PÖLYNIMURI UOORIGINPB
• liitäntäteho 2200 W • erinomainen käsiteltävyys
• huippuluokan puhdistuskyky • HEPA 13 -suodatus 
• erittäin hiljainen • manuaalinen imutehonsäätö 

kiertokytkimellä • erittäin tehokas AeroPro™ Extreme 
-suulake, AeroPro™ Classic -kädensija sekä AeroPro™ 
3 in 1 -piensuulake • lisäksi mukana tulee hiljainen 
AeroPro™ parkettisuulake

PÖLYNIMURI USORIGINPR
• liitäntäteho 1800 W
• pestävä hygieniasuodatin 12, kerää 99.5 % ilman 

epäpuhtauksista • AeroPro Classic -kädensija • hiljainen 
AeroPro Silent -suulake ja AeroPro -parkettisuulake sekä 
3in1 -piensuulake • hiljainen, äänitaso 65 dB(A)

• s-bag® classic long performance pölypussi
• siivousulottuvuus 12 m • erinomainen puhdistustulos

PESTÄVÄ
HYGIENIA

-SUODATIN 12

PÖLYPUSSITON IMURI UCORIGIN
• tehokas puhdistus • pestävä HEPA 13 

-allergiasuodatus • helppo ohjata 
• siisti ja vaivaton pölysäiliön tyhjennys 
• AeroPro Ergo -kädensija• AeroPro Silent 

-lattiasuulake sekä 3 in 1 piensuulake 
• siivousulottuvuus 10 m
• väri: metallinhohto sininen

PESTÄVÄ
HEPA H13
-ALLERGIA-
SUODATIN

HELPPO
OHJATA

EURONICS 
VANTAA TAMMISTO
Valimotie 6 
p. (09) 8254 640
ark.10-20, la 9-17

OSTA NYT – MAKSA TOUKOKUUSSA 2014!

TUOHI MasterCard on kansainvälinen maksuaika- ja luottokortti. TUOHEN todellinen vuosikorko laskettuna 1500 euron 
käytössä olevalle luotolle on 21,1 %. Laskennassa on käytetty 3 kk:n euriborkorkoa (3/2014) ja siinä on huomioitu 
kuukausittainen tilinhoitomaksu.TUOHI on jatkuva luotto, se on voimassa toistaiseksi, ja sen myöntää Nordea Rahoitus 
Suomi Oy, Aleksis Kiven katu 9, Helsinki. Luottoraja on 1 000 – 10 000 euroa, korko on 3 kuukauden euriborkorko + 
12 % ja tilinhoitomaksu on 5 euroa kuukaudessa, ei vuosimaksua.

Avatessasi 1.3.-31.3.2014 uuden TUOHI MasterCard -luoton 
saat ensiostolle korotonta maksuaikaa toukokuulle 2014. 
Maksat korottomalta ajalta ainoastaan tilinhoitomaksun 
5 euroa. Halutessasi pidemmän maksuajan maksat korot ja 
kulut sopimusehtojen mukaisesti.

PESTÄVÄ
HEPA H13
-SUODATINPESTÄVÄ

HEPA H13
-SUODATIN

HUIPPULUOKAN
PUHDISTUSKYKY

ERINOMAINEN
PUHDISTUSTULOS

PÖLYNIMURI U2410
• maksimimoottoriteho 1800 W 
• maksimi-imuteho on 180 W
• toimintasäde 7,2 m

S-BAG
PÖLY-
PUSSIT

PESTÄVÄ
HEPA H12
-SUODATIN

PESTÄVÄ
HEPA H12
-SUODATIN

9999,,--(179,-) 3939,,--(79,-)

PÖLYPUSSITON
PESTÄVÄ
HYGIENIA

-SUODATIN 12

KAKSITOIMINEN
SUULAKE MOOTTORI-

TEHO 1800 W

PUSSITON PÖLYNIMURI UPCLASSIC
• erinomainen puhdistustulos illman pölypussia
• siivousulottuvuus 12 m • kompakti koko ja helppo 

säilytys • pestävä hygieniasuodatin 12
• liitäntäteho 2200 W • Dust Magnet -suulake
• mukana myös 3 in 1 -piensuulake
• ainutlaatuinen Ergoshock™-kuminauhapuskuri
• väri: kirkkaan sininen

REILU HYVITYS VANHASTA! TUO VANHA IMURISSA VAIHDOSSA JA 
VAIHDA UUTEEN ELECTROLUX-IMURIIN 

KAIKKI PÖLYPUSSIT PUOLEEN HINTAAN! 

  249,-
VANHASTA  60,-

189189,,--

KKAKAKS
SU

  229,-
VANHASTA  60,-

169169,,--
  169,-
VANHASTA  50,-

119119,,--

HUIPPULUOK

  299,-
VANHASTA  80,-

219219,,--
  349,-
VANHASTA  100,-

249249,,--
  329,-
VANHASTA  90,-

239239,,--
ERINOMAINEN

PUHDISTUSTULOS

1010,,--(39,-)

159159,,--(199,-) 6969,,--(139,-)

SILITYSKESKUS EDBS2300
• käyttövalmis minuutissa! • merkkivalo varoittaa 

pohjan kuumuudesta• veden täyttö mahdollista 
kesken silityksen ilman jäähdytystä ja odottelua

• ergonominen kädensija, jossa on liukumaton 
pinta • pohja ruostumatonta terästä

• irrotettava vesisäiliö • tippalukko

VAIHTO-
TARJOUS

VAIHTO-
TARJOUS

VAIHTO-
TARJOUS

VAIHTO-
TARJOUS

VAIHTO-
TARJOUS

VAIHTO-
TARJOUS

KÄYTTÖVALMIS
MINUUTISSA

IRROTETTAVA
RIKKAIMURI

VARSI-IMURI 2in1 ZB3004
• johdoton imuri • tehokas suulake
• BrushRollClean harjan puhdistus
• etuvalot • suodattimen pikapuhdistus
• mukana piensuulakkeet
• ajovalot edessä

 USORIGINPR

 UPCLASSIC  ZCS2100B

 USANIMAL  UOORIGINPB  UCORIGIN

SILITYSRAUTA ZDB1650 
• portaaton lämpötilan säätö • liitäntäteho max. 2100 W
• pohja ruostumatonta terästä • Auto-clean toiminto
• tippalukko • pystyhöyrytys • virtajohto 2 m / 360° kääntyvä
• kostutussuihku • liukumaton pinnoite kahvassa 

PÖLYPUSSITON

S-BAG
PÖLY-
PUSSIT

1/asiakas
1/asiakas
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Tapahtumassa raikuivat 
riemun kiljahdukset, kun 
lapset pääsivät kokeilemaan 
vanhempiensa kanssa erilai-
sia sirkusvälineitä, toimin-
nallista temppurataa ja har-
joittelemaan korkeimpia 
hyppyjään trampoliinille. 

Päivän aikana järjestettiin 
erilaisia opetushetkiä, joissa 
harjoiteltiin taitoja vanteel-
la, jonglöörauksessa ja ku-

perkeikoissa. Yksipyöräisen 
kokeilu keräsi suuren suosi-
on isompien lasten sekä ai-
kuisten keskuudessa. Per-
heen pienet viihtyivät tata-
milla palloihin ja välineisiin 
tutustuen ja vanhempiensa 
kanssa uusia taitoja harjoi-
tellen. 

Toiminnanjohtaja Marko 
Halla kuvaili päivää onnis-
tuneeksi .

– Halusimme järjestää päi-
vän, jossa lapsilla ja aikuisil-
la olisi yhdessä hauskaa lii-
kunnan parissa ja siinä mei-
ningistä päätellen onnistut-
tiin – olemme alueella uusi 
toimija, joten oli hieno yllä-
tys, että saimme näin suuren 
yleisön tutustumaan toimin-
taamme.

Lasten ilmaistapahtuman 

järjestivät yhteistyössä toi-
minnallisen voimaharjoitte-
lun Power Gainers ry ja sir-
kuskoulu Perhosvoltti, jotka 
toimivat PG Areenan tilois-
sa ja ohjaavat liikuntakurs-
seja sekä lapsille että aikui-
sille. 

PG Areenalla järjestetään 
erilaisia liikunnallisia ja 
maksuttomia tapahtumia 
kevään aikana, tapahtumis-

ta saa tietoa www.power-
gainers.com-sivustolta sekä 
facebookista www.face-
book.com/powergainers. 

Seuraavat lasten temp-
pupäivät järjestetään sun-
nuntaina 30.3 klo 15.30–
18.30. Tiedossa on jälleen 
hauskanpitoa, leikkejä, yh-
dessäoloa, liikkumisen iloa 
ja sirkusvälineiden kokei-
lua lapsille ja vanhemmil-

le. Päivän aikana järjeste-
tään myös voimamiesnäy-
tös sekä juniorikaratenäy-
tös. Kanttiinista voi ostaa 
kahvia ja syötävää. Tapah-
tuma on ilmainen ja kaikil-
le avoin, paikalle voi mennä 
vapaasti 15.30–18.30 välil-
lä. PG Areena löytyy osoit-
teessa Jarrutie 1.

Petra Merikanto

Liikkumisen riemua oli myös perheen 
pienimmille taaperoille.

Ilon kiljahduksia 
lasten temppupäivissä
Liikunnallinen lasten päivä -tapahtuma keräsi toista sataa lasta ja aikuista 
uudelle urheilusali PG Areenalle Tattarisuolle. 

Lapset pääsivät testaamaan sirkusvälineitä ja kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja.

Koillisen herruudesta tais-
tellaan jo perinteiseksi nous-
seessa huhtikuisessa Mosa 
cupissa. Tuolloin, lauantai-
na 12.4., Mosan tekonur-
mella paremmuuttaan sel-
vittelevät muun muassa 
MPS Atletico Malmi ja 
PuiU. Puistolalaiset on lei-
vottu mestareiksi aiemmin.

MPS:n edustusjoukkue 
lähtee tavoittelemaan loh-
kon kaksi kärkipaikkaa. 
Joukkue on vahvistunut 
kenties eniten Koillis-Hel-
singin kolmoslaisista. Uu-
dessa nipussa on peräti kah-

deksan kovan tason uut-
ta pelajaa ja paluumuutta-
jaa. Lista on komea: Mikko 
Halme, Eppu Holmberg, 
Ikenna Ikegwonu, Moha-
med Jama, Saidi Mpoyo, 
Riku Pyhälä, Julius Rauta-
virta ja Mikko Vesterinen. 
MPS:n juniorikasvatti Pyhä-
lällä sekä Halmeella on Yk-
kösen kokemusta IFK:sta, 
”Ikellä” PK-35:stä ja Holm-
berg tekee paluun MPS-pai-
taan, kuten malmilaiskas-
vatti Vesterinenkin vuo-
den Gnistan seikkailun jäl-
keen. Yhdistettynä MPS:n 

vanhaan runkoon luvassa 
on hienoja  pelejä ja nousu-
taistelua. Paljon vartijoina 
ovat joukkueen uudet, van-
hat valmentajat, malmilais-
tunut skottitoppari Mark 
Soutar sekä pitkän linjan 
MPS:läinen Jyri Nieminen.

MPS Atletico Malmi oli 
yllättää itsensä, seuransa, 
fanit ja lajia seuraavat men-
neellä kaudella. Joukkue oli 
hilkulla ponkaista edusta-
maan malmilaisfutista Kak-
kosessa. Nyt näyttää, että 
joukkue on viime vuotista-

kin vahvempi ja hiotumpi.
Ennestään laajaa rinkiä 

ovat tulleet vahvistamaan 
Puistolassa futisoppinsa 
käynnistänyt Miro Kauti se-
kä Aku Vapaa. Kummalla-
kin on kokemusta sarjapor-
rasta ylempää. 

Laajaa, liikkuvaa ja in-
nokasta Atleticon rosteria 
luotsaa tänä vuonna Kol-
mosen ykköslohkossa pa-
luun Malmille tehnyt Antti 
Raudaskoski.

Huonoilta eivät näytä 
Puistolankaan kuulumiset. 

PuiU on vahvistanut tausta-
joukkojaan sitten viime 
kauden. Merkittävin uuti-
nen sijoittuu puiulaisten val-
mennukseen. Monivuotinen 
valmentaja Sami Kaalikoski 
jakaa nyt kokemustaan 
kakkosvalmentajan näkö-
kulmasta. Päävalmentajana 
joukkuetta ja pelikuvioita 
hioo unkarilaissyntyinen 
Arpad Mester. Hänellä on 
kova tausta sekä pelaajana 
että valmentajana. Mies on 
muun muassa pelannut 
Unkarin ja Itävallan liigojen 
ohella Suomessa Ykkösdi-

varia 60 ottelua. Näin Puis-
tolassa perinteinen kaali-
maa jalostuu pustan tulisuu-
della. 

Pelaajapuolella PuiU on 
saanut pari kolme uutta pe-
laajaa. Joukkue odottaa vie-
lä yhtä tai kahta kokenutta 
ja ansiokasta pelaajaa jouk-
koonsa.

Heimo Laaksonen

Kierrokset nousevat,
luvassa uusia tuulia

TERO KINNUNEN

Jalkapallo Kolmonen

Kolmen koillisen kolmosen tason joukkueiden tunnelmat tiivistyvät. Kausi on jo ovella 
ja joukkueet ovat talvikaudella vahvistuneet. Luvassa on mielenkiintoinen kesä, jossa 
kovat kolmosemme mittelevät eri lohkoissa. Janottuja paikallisderbyjä ei kesällä nähdä.
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AUTOKORJAAMO KANERVA OY
SIENITIE 40 • 00760 HELSINKI

• peltikorjaukset
• maalaukset
• muovikorjaukset
• vahinkotarkastukset
• ilmastointihuolto
• tuulilasien vaihto
• pintakäsittelyt
• ruostesuojaus
• sisäpesut
• sijaisautopalvelut
• autohuollot

AMMATTITAITOINEN AUTOKORJAAMO 
HEIKINLAAKSOSSA

Puh 09 388 1378, 040 707 6879
kari@autokorjaamokanerva.fi 

Tykkää meistä
facebookissa!

Tervetuloa!

UUSITUT SIVUT:
www.autokorjaamokanerva.fi 

Suutarilan palvelukes-
kuksessa järjestetty Zum-
bathon for Hope keräsi 
HOPE-yhdistykselle lähes 
1000 euroa rahaa sekä 
pakettiautollisen tavaralah-
joituksia.

Tapahtumaan osallistui 
satakunta liikunnasta ja 
auttamisesta innostunutta,  
Ohjaajat Mari Sainio, Au-

li Fagerström-Karhunen, 
Sanna Salovuori, Annika 
Karvinen, Tuija Timonen, 
Niina Ekroos, Leo Guzman 
Monet sekä Sanna Lalluk-
ka tahkosivat lavalla yh-
teen putkeen täydet kolme 
tuntia.

HOPE Yhdessä & Yh-
teisesti ry on valtakunnalli-
nen vapaaehtoisjärjestö, jo-

ka toimii lasten paremman 
arjen puolesta Suomessa. Se 
tarjoaa konkreettista apua 
vähävaraisille ja äkillisen 
kriisin kohdanneille lapsi-
perheille sekä huostaan ote-
tuille lapsille. HOPE on po-
liittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton järjestö.

TL

Zumbaillen 
tonni kasaan

Zumbathon for Hope keräsi Suutarilan palvelutalolle satakunta iloista zumbaajaa.

SANNA SALOVUORI

Älä anna tiesuolan ja pien jämähtää autoosi 

Puhtaassa autossa 
on vetovoimaa

TUO NELIRENKAINEN YSTÄVÄSI PESULLE! NOPEAT QUICK WASH  

PESUKATUMME POISTAVAT SUOLAN JA LIAN POIS HELLÄVARAISESTI - JONOTTAMATTA TOTTAKAI

Neste Oil 
Metsälä 24H
Asesepänkuja 2, 
00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428
kai.malmgren@k-market.com

Neste Oil K-market 
Malmi
Pihlajamäentie 37, 
00700 Helsinki
Puh. (09) 387 2377
kai.malmgren@k-market.com

Kuponki voimassa 13.4.2014 asti.

Pehmoharjapesu
vahalla tai 

alustapesulla

15€
(norm. 20,90€)
Tällä kupongilla

!

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla & 
Metsälässä 13.4.2014 saakka, eikä etua 
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

Kuponki voimassa 13.4.2014 asti.

Talvitehopesu
Sis. esipesu, lisäesipesu, korkeapainehuuhtelu, alustapesu,  
hellävarainen pehmoharjapesu ja halutessa kuumavaha.

19,90€
(norm. 27,90€)
Tällä kupongillaEtu voimassa vain Neste Oil Malmilla & 

Metsälässä 13.4.2014 saakka, eikä etua 
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

!

Neste Oil Malmin 

K-market palvelee  

kaikkina aukioloaikoina 

lähes 1500 tuotteen  

valikoimalla! 
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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.

 Opetusvirasto tarkastelee jäl-
leen Puistolan kouluja. Tavoittee-
na on luopua osasta tiloja ja sääs-
tää.

Asukkaita hämmästyttää viras-
ton tapa etsiä tiloja. Tilaahan pitää 
ensin vähentää sieltä, missä sitä on 
eniten. Koulujen antamien tieto-
jen mukaan suurin oppilasvajaus 
on Puistolan peruskoulussa. Vaja-
usta on 110 oppilasta eli noin 15 
prosenttia.

Oppilasmäärä on laskenut sel-
västi 2010 jälkeen. Viraston tie-
tojen mukaan vajaus kohdistuu 
etenkin yläasteikäisiin. Laskun en-
nustetaan jatkuvan. 

Viraston ensisijaisena ratkaisu-
ehdotuksena asukasillassa 6.3. oli, 
että tiloista luovutaan Puistolan-
raitin ala-asteella.

Alueen asukkaat ovat ymmäl-

lään. Ala-asteen oppilasmäärä on 
pysynyt tasaisena ja noussutkin 
2010–2014. Kolmessa rakennuk-
sessa toimivalla ala-asteella on op-
pilasvajausta juuri nyt noin kah-
deksan prosenttia. 

Väestöennusteen mukaan tuo 
vajaus laskee mitättömäksi seu-
raavan viiden vuoden aikana.

Opetusviraston ajatusmaailma ei 
avaudu: yläasteikäisten määrän 
syvenevää laskua lääkitään leik-
kaamalla ala-asteen tiloja.
Näin päädytään ylitäyttämään 
Puistolan ala-asteet ja ilmeisesti 
tuhoamaan muun muassa toimiva 
yhteistyö ala-asteen, esiopetuksen, 
päiväkotien, koululaisten iltapäi-
vätoiminnan ja kirjaston välillä. 

Järki käteen: tilatarkastelua on 
tehtävä siellä, missä oppilasvaja-
usta on nyt ja tulevaisuudessa eni-

ten eli Puistolan peruskoulun ylä-
asteen tiloissa. Alueen muissa kou-
luissa toimii jo esiopetusryhmiä, 
joiden kautta alakouluun siirry-
tään matalan kynnyksen periaat-
teella. Palaute koulujen ja esiope-
tuksen yhteistyöstä on kiittävää.

Miksei siis Puistolan peruskou-
lun ylimääräisiä tiloja tarjota var-
haiskasvatusvirastolle esiopetuk-
seen? Win-win-win: opetustoimen 
tilakustannukset laskevat, varhais-
kasvatusvirasto saa tarvitsemiaan 
lisätiloja ja siirtyminen esiopetuk-
sesta kouluun sujuvoituu myös 
Puistolan peruskoululla.

Matalan kynnyksen koulunaloi-
tuspolusta muotoutuu profiiliteki-
jä kaikille Puistolan kouluille. Ei-
kä toimivaa palveluverkkoa ram-
pauteta.

Vaihtoehtojen etsijä

 Taas oli tuotu koivuklapeja 
liiterin seinustalle.

Niitä oli tehty Tapanilan to-
rilla vanhalla tavalla. Halkosa-
halla pätkitty sopivan mittai-
siksi ja pilkottu kirveellä mu-
kavan kokoisiksi. Kun ne kui-
vuvat rutikuiviksi saa niillä 
saunan kiuaskivet kuumiksi ja 
kehon hikoilemaan rentoutta-
vasti.

Tämä klapikasa tuo minul-
le mieleen vuoden 1944 syk-
syn, kun Suomi solmi aselevon 
Neuvostoliiton kanssa ja jatko-
sota päättyi.

Olin keväällä täyttänyt 20 ja 
odottelimme kotiuttamista. Ki-
teen kautta tulimme Kerimäel-
le. Siellä vietimme aikaa, kun 
armeijan toiminnot olivat vä-
häisiä.

Eräänä päivänä kävelin kir-
konkylän raitilla Enermaa-ni-
misen aseveljen kanssa. Näim-
me kaksi neitoa sahaamassa 
puita omakotitalon pihassa. 
Kaverini, varsin vilkas luon-
teeltaan, ehdotti että mennään 
auttamaan. Neitoset ilahtuivat 
kovasti avusta.

Totesimme heti, että saha 
oli teroituksen tarpeessa. Sa-
hapukkikin vaati kohennusta 
ja kirveen varsi heilui löysänä 
kirveen silmässä. Saatuamme 
työkalut kuntoon alkoi klape-
ja syntyä.

Kiitokseksi meidät kutsuttiin 
korvikkeelle, jota nautimme 
lättyjen kera. Talossa asui les-
kiemäntä ja viisi tytärtä. Mies 
oli hukkunut kalastusmatkalla 
Puruveteen.

Minua viisi vuotta vanhempi 

Enermaa kertoi, että oli ennen 
sotaan joutumistaan työsken-
nellyt sirkuksessa. Siellä oppi-
miaan taitoja hän käytti tyttöjä 
viihdyttäessään. Hän ennusti 
korteista ja osasi vähän taika-
temppuja. Hänellä oli vahvat 
leukaperät. Makasin penkillä 
selälläni, hän  tarttui hampail-
laan sotilasvyöhöni ja nosti 
minut irti penkistä.

Ystävystyimme talon väen 
kanssa niin, että aloimme mel-
kein joka päivä vierailla siellä. 
Kun talosta oli puuttunut isän-
tä jo useita vuosia, riitti meille 
kaikenlaista puuhaa. 

Syksyn edettyä jo lokakuul-
le alettiin maassamme norma-
lisoida elämän menoa. Talon 
kaksi vanhinta tytärtä, Eila ja 
Elli olivat lähdössä Helsinkiin 
opiskelemaan.

Ennen lähtöään he päättivät 
muiden kirkonkylän neitosten 
kanssa järjestää salaiset läksi-
äistanssit, joihin me Enermaan 
kanssa saimme kutsun. Ennen 
lähtöään he antoivat minul-
le osoitteen, jossa asuivat Hel-
singissä.

Talvella 1945 soitin heidän 
ovikelloaan, astuin sisään ja 
minusta tuli hiljainen poika. 
Huoneeseen oli kokoontunut 
kahdeksan neitosta ja he olivat 
lähdössä elokuvateatteri Glo-
riaan. Minut otettiin mukaan, 
ja niin minä kävelin pitkin Iso-
Roobertin katua kahdeksan ty-
tön kanssa.

Tällaisia muistoja vanhan so-
taveteraanin elämän varrelta 
sai aikaan klapikasa.

Tauno Mäkeläinen, 89 v.

Kiitos koivuklapeista

Vaihtoehtoja koulusäästöihin löytyy

 Helsingin kaupungin opetusvi-
rasto on taas kaivanut Puistola-
esityksensä naftaliinista. Viimeksi 
koulua lakkautettiin vuonna 
2011. Tuolloin valtuusto lopulta 
päätti yhdistää Puistolan ja Nurk-
katien ala-asteen koulut.

Nyt esityksenä on luopua Nurk-
katien toimipisteestä kokonaan tai 
vaiheittain, mitä Puistolanraitin 
ala-asteen vanhempainyhdistyk-
sen ylimääräisessä kokouksessa 
(13.3.) vastustettiin yksimielisesti.

Vanhemmat korostavat, ettei 
virasto voi erottaa suunnitelmis-
ta pois erityisluokkaverkkoa. Sen 
vaikutukset tulee näkyä oppilas-
määrissä ja tilalaskelmissa.

Saimme lisätietoja Puistolanrai-
tin ala-asteen Tenavatien ja Rai-
tin toimipisteissä olevista sisäilma-
tutkimuksista, joista esittelevä vir-
kamies ei tiennyt mitään. Opetta-
jia on jouduttu siirtämään toisiin 
opetustiloihin. Silti nyt lakkaute-

taan rakennusta, jossa ongelmia 
ei ole.

Eikä virkamies tiennyt edes kau-
punginvaltuuston päätöksen pon-
nesta, jonka mukaan Nurkkatien 
ja Puistolan koulujen yhdistämi-
sessä otetaan alueen asukkaat ja 
Nurkkatien käyttäjät mukaan 
suunnitteluun. Asiasta on tehty 
selvityspyyntö.

Vanhempien vastaesitys on, että 
Koudantielle Puistolan peruskou-
luun perustetaan sieltä nyt puuttu-
via esiopetusryhmiä. Näin toimen-
piteet kohdistuvat sinne, missä on 
tilaväljyyttä.

Jos se ei riitä, tulee säästöjen 
kohdistua tasapuolisesti perus-
kouluun ja ala-asteeseen. Lapsia ei 
saa eriarvoistaa. Nurkan lakkaut-
taminen vie monelta heikinlaakso-
laislapselta lähikoulun.

Opetusvirasto taitaakin nyt piir-
tää uusiksi koko alueen koulura-
joja.

Vanhemmat ennakoivat, että 
koulun loppuminen monitoimita-
losta käynnistää kirjaston, puisto-
toiminnan ja iltapäiväkerhon lak-
kauttamisen. Päiväkoti Nurkan 
vanhempaintoimikunta esitti tu-
kensa vanhempainyhdistykselle. 
Myös päiväkotilasten vanhemmat 
haluavat säilyttää Nurkan koulun.

Vanhemmat päättivät perustaa 
addressin Nurkkatien toimipis-
teen säilyttämiseksi, ja toivovat, 
että Puistolanraitin ala-asteen van-
hempainyhdistyksen hallitus kut-
suu alueen päättäjät tutustumaan 
monitoimitaloon.

Lisäksi alueen järjestöiltä ja päi-
väkodeilta toivotaan kannanot-
toja koko aluetta koskevassa asi-
assa. Vaikuttamisen aika on nyt. 
Ratkaisut kouluasiaan löytyvät 
muutakin kautta kuin lakkautta-
malla Nurkka.

Teija Isomäki,
Puistolanraitin ala-asteen 

vanhempainyhdistys

Näpit irti Puistolanraitin ala-asteesta!
Kadonnut ”kaulalenkissä” oleva ura-avain Tapulissa.
Jos löysit avaimet, ottaisitko yhteyttä lehden toimituk-
seen, josta löytyvät yhteystietoni.

KKP

Löysitkö 
avaimen?

Nurkan koulu puhuttaa lukijoita.

TEIJA ISOMÄKI

Kevät tulee takatalvesta 
huolimatta

Suutarilassa Kehä III:n varrella kukki 
20.3. 2014 jo muutama leskenlehti.

Marja Haapa-aho
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FiNSOFFAT

Finsoffat tarina alkaa jo vuodesta 1970, kun Linnea ja Martti 
Honkanen perustivat Tuusulan Kellokoskelle huonekaluvalmis-
tamon. Nyt yli 40 vuotta myöhemmin tehdas on muuttanut 
moderneihin tiloihin Keravalle ja ensimmäinen oma myymälä on 
avattu Vantaan Porttipuistoon 2012. 

 Yksilöllisiä sohvia 
          yli 40 vuotta

Suomalaista huonekalu-
valmistusta jo vuodesta 1970

_ Niin kuin haluat _

Yrityksemme toiminta on jatkunut katkea-
matta tähän päivään saakka. Menestyk-
semme pohjautuu räätälöitävään mal-
listoomme ja asiantuntevaan palveluun. 
Nykyaikaisen ja joustavan tuotantomme 
avulla pystymme edullisesti toteuttamaan 
mallistomme sohvat myös asiakkaiden 
toiveiden mukaisilla mitoituksilla.

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                               

Aina vuodesohva _ hyvä istua ja nukkua
Vuodesohvassa laadukas jousitettu tuplamekanismi

Ylellisen pehmeä _ Kerava kulmasohva
Sohvan istuinmukavuus saa arkihuolet unohtumaan

Aina vuodekulmasohva 
Hyvä istua ja nukkua
Vuodesohvassa laadukas jousitettu tuplamekanismi

 MODULISOHVAT * VUODESOHVAT * VUODETUOLIT
 SOHVARYHMÄT * VUOTEET
           www.finsoffat.fi

Trend modulisohva _ lapsiperheen unelma 
Trend modulisohvan rungossa sekä tyynyissä on kokonaan irrotettava ja pestävä 
verhoilukangas. Lisäksi Trend-mallissa modulipalat on ympäriverhoiltuja, joten 
sohvan modulipalojen paikkaa voi vaihtaa kotona tilanteen mukaan.

alk. 990  € 
(1454 €)

alk. 2190  € 
(2996 €)

alk. 2390  € 
(3212 €)

Trend modulisohva

alk. 1690 €
 (2112 €)

Helikopteripilotti Pekka 
Parviainen valmistautuu 
kuvauslennolle kaksipaik-
kaisella Schweizer 300 
C-kopterilla. Kuvaajan pai-
kalla istuu Helsingin Medi-
alukion opiskelija Camelia 
Antone. Hänelle osui arpa-
onni, sillä Carelia Copters 
tarjosi yhdelle onnekkaalle 
mahdollisuuden päästä 
kuvauslennolle.

Camelia on yksi kahdes-
takymmenestä valokuva-
uskurssin opiskelijasta, jo-
ka oli tullut kentälle kuvaa-
maan näkymiä lentoasemal-
ta. Ryhmän tavoitteena on 
toteuttaa keväällä 2014 len-
toaseman tiloissa valoku-
vanäyttely. Vierailu kentäl-
le järjestyi Malmin lentoase-
man ystävät -yhdistyksen 
avulla.

Valokuvauskurssi on 
lukion kuvataiteen kurssi. 
Kuten lentämään opettelus-
sa, myös valokuvauksessa 

on teoriaopetuksen jälkeen 
aika siirtyä käytäntöön. 
Oman näyttelyn järjestämi-
nen on haastava tehtävä. 
Lukio-opiskelu saattaa vai-
kuttaa joskus teoreettiselta, 
mutta hyvät pohjatiedot 
takaavat tukevan perustan 
johon käytännön tietoa 
kiinnittää.

Reilun kymmenen mi-
nuutin lennon jälkeen kop-
teri laskeutui turvallisesti, 
ja koneesta jalkautui ren-
to ja iloinen opiskelija. Ka-
meraan tallentui ilmakuvia 
muun muassa kentän lähet-
tyvillä sijaitsevasta koulura-
kennuksesta. 

Malmin lentokenttä on lu-
kiolaisen näkökulmasta ar-
vokas alue, jolla on mielen-
kiintoinen historia ja jossa 
tiede, tekniikka, luonto ja 
ehkäpä myös valokuvataide 
kohtaavat.

Timo Kuohukoski
Kuvataiteen ja median lehtori

Helsingin Medialukio

Oppi 
antaa siivet
Pelko pois, vyöt kiinni 
ja lisää kierroksia. 

Pilotti Pekka Parviainen ja opiskelija Camelia Antone valmiina lennolle.

 TIMO KUOHUKOSKI

Carelia Coptersin 
kaksipaikkainen 

helikopteri tarjosi  
hienot edellytykset  

ottaa ilmakuvia.
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Lavin ja Rautavaaran ilot ja surut Puistolassa
Veikko Lavin elämäkerran kirjoittaja Matti Halmeaho 

kertoo värikkäitä juttuja Vepan ja Tapio ”Tapsa” 
Rautavaaran kaveruudesta, kirjeenvaihdosta sekä yhteisistä 

iloista ja suruista. Lisäksi Halmeaho esittää Lavin ja 
Rautavaaran lauluja

Veikko Lavi –ilta ma 31.3. klo 18 Puistolan kirjasto. Nurkkatie 2. Kahvitarjoilu.

  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 toi-
mintakeskuksessa: eng-
lannin keskustelukerho 
ke klo 11 Seijan johdolla
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.
Pingistä ti klo 14.15–15.30 
mahdollisuus pelata pin-
gistä liikuntasalissa pai-
kan päällä on muutamia mai-
loja – oman mailan voi ottaa 
mukaan. Sisäkengät vaa-
ditaan. Takaniitynkuja 3.
Malmin Rintamaveteraanit 
ry ja Naisjaoston turinat 
Seuraavan kerran ma 7.4. 
kello 14, Syystien palvelu-
keskus, Takaniitynkuja 3.
Koillis-Helsingin seniorit 
Huhtikuun kokouksessa ti 1.4. 
klo 14 näyttelijä Maija Karhi 
kertoo työstään ja elämästään. 
Paikka Syystien palvelukes-
kus, kokous-
tila Fiikus.

Auli Järvelä: ”Nainen” ja 
luonto – maalauksia
Maalauksia taiteilijan ristirii-
taisesta suhteesta luontoon, 
joka avautui vasta rakkauden 
myötä. Malmitalo, to 27.3. – to 
17.4.  Avoinna ma–pe 9–20 
ja la 9–16. Vapaa pääsy.
KÄSILLÄ – taitoa – 
iloa – muotoa 1
Taito-käsityökoulu Helskyn las-
ten- ja nuorten oppilastyönäyt-
tely. Lukuvuoden teemana on 
ollut ”Taito tehdä yhdessä”. 
Esillä on mm. mosaiikkitöitä ja 
taittojakkaroita. Vapaa pääsy. 
Avoinna ma–pe 9–20 ja la 
9–16. Malmitalo, 24.3.–10.4.
Kristiina McKenzie: 
Universumi
Tanssiperformanssissa artisti 
Kristiina McKenzie pohtii suh-
dettaan luontoon ja maailman-
kaikkeuteen. Inspiraation läh-
teenä ja näytöksen kehyksenä 
toimivat taiteilija Auli Järvelän 
maalaukset ja luontovalokuvat. 
Esitys nähdään Malmisalissa ja 
sen kesto on noin 15 minuut-
tia. Vapaa pääsy. Malmitalo, 
ke 26.3. klo 18.10.
World Cinema: Luokka
Kultaisella palmulla Cannesissa 
palkitun elokuvan lähtökohtana 
on elokuvassa itseään esit-
tävän François Bégaudeaun 
kirja opettajan työstään. 
Ohjaaja Laurent Cantet, Kesto 
128 min, S. Vapaa pääsy. 
Malmitalo, to 27.3. klo 18.
Southpaw Steel’n’Twang
Kolmen pitkän linjan rock-
muusikon yhtye on instrumen-
taalipainotteinen voimatrio. 
Kitarasirkuksen väkevänä alus-
tana on vastustamaton groove. 
Konsertti on SST:n debyyttile-
vyn julkaisukeikka. Liput 7,50 e,
Malmitalo, to 27.3. klo 19.
Bravo-festivaalin 
esitys. La Baracca-
Testoni Ragazzi: Spot
Koko perheen esitys. 
Valotaidetta ja näyttelijän-
työtä yhdistävä hauska ja kieh-
tova esitys kertoo miehen ja 
teatterilampun välisestä ystä-
vyydestä ja yhteisestä värik-
käästä leikistä. La Baracca-

Testoni Ragazzi on 
Italiasta. Kesto: 40 

min. Ikäsuositus: 
1–4-vuotiaille, 

mutta sopii 
vanhemmille-
kin. Liput 5 e, 
Malmitalo, la 
29.3. klo 15.
Jazz’n Jam: 
Quartetto 

Internazionale
Kvartetin 

ensimmäinen 
Suomen-vierailu! 

Kvartetille on ominaista 

hienovarainen kerronta, yksi-
tyiskohtiin keskittyminen, 
tyylikkäät kamarimusiikilli-
set aromit sekä rajut post-
jazzin riemut yhdistyneinä 
erinomaisiin instrumenta-
listisiin taitoihin. Liput 6 e, 
Malmitalo su 30.3. klo 17.
Anime-sarja: Pom Poko
Pesukarhun tapaisista tanuki-
veijareista kertova sangen 
anarkistinen ja värikäs Pom 
Poko vie Tama-kukkuloiden 
auvoisiin metsiin. Ohjaaja Isao 
Takahata, kesto 1 h 59 min, 
K7. Puhe japaniksi, teksti-
tys suomeksi. Vapaa pääsy. 
Malmitalo, to 3.4. klo 18.
Parkinson kerho
Koillis-Helsingin Parkinson 
kerho kokoontuu jälleen 1.4. 
klo 17 Malmin kirkon takkahuo-
neen viereiseen kokoushuo-
neeseen. Aiheena keskustelu 
kevään ja alkukesän menoista. 
Uudet jäsenet tervetulleita.

  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 käsityönharras-
tajille. 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. Tied. Ulla 
Pesonen 050 380 3622.
Tietotekniikan opastusta
Enter ry järjestää tietoteknii-
kan vertaisopastusta senioreille 
Puistolan kirjastossa joka ke 
klo 10–12. Lisätiedot ja ajan-
varaukset joko kirjastolta tai 
soittamalla p. 09 310 85076.
Pihlajamäki-pihlajiston 
eläkeläiset
Kerho kokoontuu 31.3. klo 
10.30, Pihlajamäen nuori-
sotalolla, Moreenitie 2.
Vieraana Kontulan eläke-
läisten kuoro Kipakat.
Veikko Lavi-ilta
Veikko Lavin elämäkerran kir-
joittaja Matti Halmeaho vierai-
lee Puistolan kirjastolla 31.3. 

alk. klo 18. Ohjelmassa värik-
käitä juttuja Vepan ja Tapio 
”Tapsa” Rautavaaran kaveruu-
desta, kirjeenvaihdosta sekä 
yhteisistä iloista ja suruista. 
Illan aikana Halmeaho esittää 
Lavin ja Rautavaaran lauluja.
Tilaisuudessa kahvitarjoilu,
vapaa pääsy.
Puistolan Martat 
Jäsenille ”Hyvinvointi-ilta” 3.4. 
klo 18. Muistutus ”Hyvät kier-
tämään-Martat” keräyksestä,
30.3. klo 10–14, Marttalassa, 
Puistolantori 5. Lisätietoja:  
www.puistolanmartat.net

  PUKINMÄKI
Satutuokiot Pukinmäen 
kirjastossa
perheen pienimmille 
aina parillisen viikon ma 
klo 10.15–10.45. 
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa. 
Kielikahvila on rento keskus-
teluryhmä, jossa voit harjoi-
tella suomen kielen puhu-
mista. Seuraava kieli-
kahvila 8.4 klo 14–15. 
Kielikahvila on maksuton.
Puun takaa - Jukka Pehkosen 
öljyvärimaalauksia 
Pukinmäen kirjastossa 31.3. 
asti. 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. 
Keskustelutilaisuus
Pukinmäen ajankohtaiset kehit-
tämissuunnitelmat esillä to 
27.3. klo 18 Madetojan palve-
lutalossa, Madetojankuja 3.
Aiheesta kertoo aluearkki-
tehti Joakim Kettunen. 
Kahvitarjoilu, vapaa pääsy. 
Järj. Pukinmäki-seura.
MLL Perhekahvila 
to klo 10-11.30 Pukinmäen 
nuorisotalon tiloissa, 
Säterintie 2, 2. krs.
Marttojen käsityökerho
Pukinmäen Marttojen käsityö-
kerhossa on tänä keväänä tee-
mana kierrätys. Otetaan tur-
hat muovipussit käyttöön ja 
virkkataan niistä  koreja ja 
mattoja. Vinkkejä ja opas-
tusta myös kuvioneuleiden 
tekoon. Ke 26.3 klo 18.
Korutyöpaja 12-18-vuotiaille
Maksuttomassa Operaatio 
Pulssin korutyöpajassa tuu-
nataan ja tehdään koruja sekä 
tutustutaan aiheeseen liitty-
viin julkaisuihin. Tule tekemään 
itselle tai lahjaksi! Materiaalit 
löytyvät paikan päältä. 
Ohjaajana koruartesaani Maria 
Lindström. Ilm. kirjastoon 

puh. 310 85072 tai pukin-
maen_kirjasto@hel.fi. 
La 29.3. klo 11–15.

  SILTAMÄKI 
Siltamäen Korttelitupa
Avoinna ti ja pe klo 11–14,
Siltamäen srk-koti, 
Jousimiehentie 5. Tiistaina 
1.4. klo 12 alk. tuvalla vie-
raana ravitsemustera-
peutti Leena Alppinen.
Käden taitoja
La 5.4. opetellaan mm. kah-
vipussikassin tekoa, muna-
kennosta sytykkeitä sekä 
mehiläisvahakynttilöitä. Tied. 
ja ennakkoilm. Siltamäen 
Nuorisoseura ry. sinikka.put-
konen@siltamaennuoriso-
seura.fi, 050 566 6174.

  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 Eläkkeensaajat ja 
Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30. 
To klo 11–14 tuolijumppaa, 
tasapainon kehittämistä, sisä-
boccia ja pelikahvila Tapanilan 
Työväentalolla Sompiontie 4. 
Tarkempi ohjelma netistä 
tapanilan.elakkeensaajat.fi.
Lukukoira Börje 
Tapanilan kirjastossa
Börje on maltankoira, joka 
työskentelee lukukoirana 
Tapiolan kirjastossa Espoossa. 
Börjen ammatina on kuun-
nella, kun hänelle luetaan. 
Lukukoira ei arvostele tai kor-
jaile virheitä. Tule moikkaa-
maan Börjeä Tapanilan kir-
jastoon! Ohjelmassa on fani-
aikaa eli vapaata rapsut-
telua ja muuta koiramaista 
menoa. 27.3. klo 13–15.
Oilbar, öljybaari
Risto Alanko opastaa öljy-
väripuikkojen ja palettiveit-
sien käytössä. Vapaa pääsy 
-K18- Galleria viileä punai-
nen, Päivöläntie 20. 29.3. klo 

11–12.30 ja 13–14.30.

  TAPANINVAINIO
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.
Kysy kaupunkiviljelystä!
Kaupunkiviljelystä alus-
taa ja yleisön kysymyk-
siin vastaa Minna Kontkanen 
Dodo ry:stä. Kontkanen 
on Kalasataman Dodo-
viljelmän 2. koordinaattori ja 
Kaupunkiviljely-kirjan toimittaja. 
Tapulin kirjasto, Ajurinaukio 
5, 7.4. klo 17–19.

  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 Martat 
Avoin tilaisuus Kattilamatka 
Kameruniin ke 26.3. klo 18 
Viikin kirkolla. Kotitalousneuvoja 
Inkeri Liinaharja Uudenmaan 
Martoista kertoo kame-
runilaisesta ruokakulttuu-
rista, raaka-aineista, tavoista 
ja juhlista. Kahviraha 2 e.
Alina Cieslan 
valokuvanäyttely 
Kohtaamisia, eläinmuotoku-
via - Möten, djurporträtt 
2.4. – 29.4. Viikin kirjastossa.
Oopperalaulajat Viikissä
Viikin kirkossa, 
Agronominkatu 5,
esiintyvät oopperalaulajat 
Maria Kettunen ja Jyrki 
Korhonen kirkkokonsertissa 
su 6.4. klo 18.  Säestäjänä 
ja urkusolistina Ari Häyrinen. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.

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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arina  kertoo 
nuorimman vel-
jen, Peterin seik-
kailuista perheen 

kissan kanssa. Kissa lupaa 
asioiden kääntyvän parhain 
päin, jos poika tottelee saa-
miaan neuvoja. Tarinan 
edetessä teemat ystävyys ja 
se, kuinka heikoistakin läh-
tökohdista voi ponnistaa 
menestykseen, tulevat selke-
ästi esille. 

Näytelmä on tuotettu yh-
teistyössä Helsingin kult-
tuurikeskuksen Malmitalon 
sekä Metropolia ammatti-
korkeakoulun kulttuurialan 
opiskelijoiden kanssa. Oh-
jaajana toimiva Jukka Heis-
kanen on neljännen vuoden 
esittävän taiteen opiskelija. 
Saapasjalkakissa on Heis-
kasen teatteri-ilmaisun oh-
jaaja AMK-tutkintoon kuu-

luva työharjoittelu.
– Olen monesti yllätty-

nyt positiivisesti työryhmän 
heittäytymisestä, sitoutumi-
sesta, luovuudesta ja taidos-
ta. Koko ryhmä ammattilai-
sista harrastajiin on hyvin 
samalla viivalla. Tosin ei voi 
sanoa että ei-ammattilaisten 
ammattimaisuus olisi yllät-
tävä elementti, sillä sitä osa-
sin odottaakin, ohjaaja  Juk-
ka Heiskanen toteaa.

Muutama vuosi sitten 
Malmitalolla esitettiin vas-
taavanlainen produktio 
Mestaritontun seikkailut. 
Siitä ryhmästä on mukana 
näyttelemässä teatteri-ilmai-
sun ohjaaja Jenny Jumppa-
nen, joka toimi silloin Mes-
taritontun ohjaajana.

– Ohjaaja eli mina olen 
kasannut tämän työryh-

män. Tavoitteena oli saa-
da porukka, joka on taita-
va ja jonka kanssa työsken-
tely on mukavaa. Mielestä-
ni molemmat tavoitteet ovat 
osoittautuneet paikkansa 
pitäviksi. Teatterin tekemi-
nen on leikkimistä ja har-
joitusprosessi on osoittanut 
että tämä jengi leikkii hyvin 
yhteen, iloitsee Heiskanen.

Heiskanen kertoo haali-
neensa mukaan ihmisiä, joi-
hin on tutustunut Metropo-
lia Ammattikorkeakoulus-
sa ja Helsingin Kellariteat-
terilla. 

–  Olen aina pitänyt teatte-
ria joukkuepelinä ja nyt yl-
lättynyt iloisesti siitä, kuin-
ka olen havainnut sen to-
deksi. Tämän harjoituspro-
sessin aikana se on näkynyt 
minulle vielä selkeämmin 
kuin aiemmin ollessani 

näyttelijänä teatteri-
produktioissa. Olen 
myös iloinen yh-
teistyöstä Malmi-
talon kanssa. Nyt 
pääsemme teke-
mään lastenteat-
teria paikkaan, jo-
ka on lasten-
kulttuuritar-
jonnastaan 
tunnettu ja 
omaa hienot 
puitteet sen 
tekemiseen.

Ensi-illan 
alla hiotaan 
vielä koko-
naisuutta. 

–  Oma 
seikkailun-
sa on la-
vasteiden 
ja teknii-

kan rakentaminen Malmi-
talolle. Olemme 
     harjoitelleet pääasiassa 
toisissa tiloissa. Vaikka 

olemme yrittäneet varau-
tua kaikkeen ennalta, 
voi olla että muutto 
tuo mukanaan haas-
teita joita on ratkais-

tava paikan päällä, 
nuori ohjaaja pohtii.
Heiskanen kertoo näytel-

män sopivan aivan kaikille.
– Olemme asettaneet ikä-

suositukseksi 6+ ja kirkkain 
kohderyhmä on varmaan 
kuudesta kahteentoista ikä-
vuoteen. Olemme kuitenkin 
pyrkineet tekemään teat-
teria, josta itse pitäisimme. 
Siksi pidän tätä koko per-
heen seikkailuna ja satuk-
lassikkona, joka sopii myös 
vanhemmille.

Teija Loponen

Huurteinen animaatioseikkailu koko  
perheelle, Oscar-voittaja. Puhutaan  
suomea! 108 min. K7/4. La 29.3. klo  
14 ja ke 2.4. klo 18, alk. 6 €

Kino Helios:

Kino Helios:

(3D)

Saapasjalkakissa
Nauruhermoja kutkuttava koko  

perheen hurmaava näytelmä poh- 
jautuu kansansatuklassikkoon. Kesto  
75 min. Ikäsuositus 6+. Pe 4.4. klo 18  

(ensi-ilta), su 6.4. klo 15 ja to 10.4. klo  
18, alk. 8 €. Perhelippu (4 hlöä) 24 €

American
Hustle

Hieno elokuva opettajasta ja moni- 
kulttuurisesta oppilasryhmästä. 

To 27.3. klo 18, vapaa pääsy

Hauska ja kiehtova esitys 1–4-vuotiaille 
yhdistää valotaidetta ja näyttelijäntyötä. 
Esiintyjä La Baracca-Testoni Ragazzi  
tulee Italiasta. La 29.3.  
klo 15, alk. 5 €

Jazz’n Jam: 

Luokka 

Kansainvälinen menestyselokuva  
on veijaritarina FBI-agentista ja  
huijaripariskunnasta sijoittuen  

1970-luvulle. 138 min. K12. Pe  
28.3. ja la 29.3. klo 18, alk. 6 €

Lyyristä lentoa ja  
elävää nykymusiik- 
kia. Kvartetin ensim- 
mäinen Suomenvie- 
railu. Su 30.3. klo 17,  
alk. 6 €

World Cinema: 

Frozen

Internazionale
Quartetto

    Spot

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

Telkkarisarjoista sekä 
päiväkoti- ja tapahtumakei-
koilta tutun omaperäisen ja 
aikuisiakin viihdyttävän las-
tenbändi Pellekaija Pumin 
uusi Ota koppi! on moni-
puolinen kokonaisuus. 
Levyn laulut edustavat tut-
tuun tapaan useita eri rytmi-
musiikin lajeja. Tarttuvat 
melodiat ja rytmit houkutte-
levat kuulijat ilakoimaan ja 
saavat tanssijalat vipatta-
maan. 

– Laulujen tarinat vievät 
kuulijan monenlaisiin maa-
ilmoihin. Lapsi voi eläytyä 
pohtimaan kärpäsen elä-
mää katossa, mihin johtaa 
hätähousuisen kissimirrin 
puuhat tai epäonnisen Kur-
re-paran sairastapaus. Sekin 
selviää, miten Neiti Aika te-
kee työtään, kertoo sävel-
täjä, sanoittaja, sovittaja ja 
laulaja Pekka Tonttila. 

Uuden levyn lauluis-
sa vilahtavat luurangot, 
aaveet, pressat ja narrit sekä 
lasten ikioma kotikatu omi-
ne hauskuuksineen. Tuo 
Las Tenko Dinka Dulla 
panee mielikuvituksen lauk-
kaamaan ja innostaa laula-
maan mukana. 

– Kurapasseja ei voi mo-
nikaan lapsi vastustaa ja sii-
tä kertoo Saapasjalkaennä-
tys. Levyn aloittaa nimibii-
si Ota koppi! joka määrit-
tää hyvin levyn hengen: Se 
on kaveruus ja iloinen mei-
ninki, muistuttaa mosalais-
muusikko. 

Levyn laulut hersyvät ys-
tävällistä ja lempeää huu-
moria. Se jättää hyvän mie-
len jälkeensä.

Tonttila kertoo, että uu-
den levyn biisejä on jo tes-
tattu keikkatilanteessa ja ne 
on toimiviksi havaittu myös 

elävän yleisön edessä. 
Keikkailu jatkuu entiseen 

tahtiin, Pellekaija Pum pel-
mahtaa Kanneltaloon 5.4., 
lähinurkille Malmitaloon 
ilon tuojat saapuvat osuvas-
ti vappupäivänä ja Helsinki-
päivänä bändin voi bongata 
neljästä leikkipuistosta sekä 
Lintsiltä.

Ota koppi on jo yhtyeen 
kahdeksas levy. Edellinen 
cd Matkalla Huitsin Neva-
daan ilmestyi vuonna 2008, 
joten moni oli jo ehtinytkin 
odotella uutta levyä.

Teija Loponen

Pellekaija Pumin tirehtööri Pekka Tonttila 
kertoo uuden levyn kappaleita testatun jo 
keikkatilanteissakin.  

Ota koppi 
vie hauskoihin tarinoihin
Tapanilalainen 
lastenmusiikkia 
tuottava Pellekaija 
Pum julkaisi viime 
kuussa pitkästä aikaa 
uuden levyn. 

Saapasjalkakissa 
hurmaa koko perheen
J. Dickin käsikirjoittama ja Jukka Heiskasen ohjaama valloittava 
klassikkonäytelmä Saapasjalkakissa saa ensi-iltansa Malmitalolla 
ensi perjantaina. 

Saapasjalkakissan tarina korostaa muun 
muassa ystävyyden merkitystä.

Saapasjalkakissa 
Malmitalossa pe 4.4. klo 18, su 

6.4. klo 15 ja to 10.4. klo 18. 
Näytelmän kesto 1 h 15 min, ei 
väliaikaa. Ikäsuositus 6+. Liput 
8 e. Perhelippu (4 hlöä) 24 e.
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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?

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

HYVINVOINTI

Kolmen pitkän linjan 
muusikon Southpaw 
Steel’n’Twang -yhtyeellä 
sanotaan olevan perusaja-
tuksena soittaa sellaisia 
kappaleita, jotka sopivat 
yhtyeen solistisoittimelle 
eli steel-kitaralle. Siksi bän-
din musiikin kirjo on var-
sin laaja ulottuen aina 
swingistä progressiiviseen 
rockiin. Osa kappaleista 
on covereita, osa aivan 
omia. 

Pedaali- ja lap steel -kita-

rat ovat keskeisessä roolis-
sa , strato- ja telecaster tuo-
vat oman lisänsä keitok-
seen. Musiikki sopii aidos-
ta rautalangasta pitäville, 
mutta esikoislevy viihdyt-
tää laveammankin musiik-
kimaun omaavia.

Vuonna 2013 Jemma-
palkittu Ville ”Lefty” Lep-
pänen taituroi kitarasoi-
tinten varressa ja irrottaa 
myös muutaman verevän 
vokaalitulkinnan. Rumpa-
li Tero Mikkonen ja basisti 

Jp Mönkkönen synnyttä-
vät vastustamatonta groo-
vea kitarasirkuksen alus-
taksi.

Uunituoreen levyn vih-
kosessa bändiä ja sen mu-
siikkia arvioi Kjell Wes-
tö muun muassa näin: I´ve 
had the privilege to play 
with these guys a couple 
of times, just strumming 
chords and trying to stay 
out of the way as Tero and 
JP laid down a ferocious 
groove and Ville showed 

his stunning guitar skills. 
This is pure musicianship 
from three guys who are as 
talented as they are humble 
and nice. Enjoy!

Teija Loponen

Southpaw Steel’n’Twang soittamassa Bar Mendocinossa, kuvassa vasemmalta Ville Leppänen, 
Tero Mikkonen ja JP Mänkkönen.

Southpaw Steel’n’Twang 
debyyttilevyn ”Hale’s 

Pleasure Railway”   
julkaisukonsertti

  27.3. klo 19 Malmitalolla. 
Liput 7,50 e.

SST, eli Southpaw Steel’n’Twang  on vahvasti 
instrumentaalipainotteinen trio. Bändin täyttä rautalankaa 
sisältävä debyyttilevy julkaistaan huomenna Malmitalossa.

SST:n debyyttilevy 
julki Malmilla

AIJA LEHTONEN

Keskiviikon  
kohokohta!

Tove Janssonin   100-
vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi Viikin kirjastossa 
järjestetään koko perheen 
muumitapahtuma.

Ohjelmassa muumiai-
heista askartelua, eloku-
via ja Tove-tietokilpailu.

Muumilaakson aamu-
jumppaan voi osallistua 
kello 11 ja Laurin laulu-
hetki alkaa kello 12 ja 14.

Kamera kannattaa ot-
taa mukaan, sillä lapset 
saavat pukeutua kuviin 
Muumilaakson rooliasui-
hin. Tapahtumassa on 
mehu- ja kahvitarjoilu. 

TL

Muumitouhuja Viikissä

Muumitapahtuma 
Viikin kirjastossa 

29.3. klo 11–15.  

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

Pukinmäen Porttikah-
vila kutsuu uusia ja vanho-
ja kävijöitä istahtamaan 
lauantaina hetkeksi kahvi-
kupin ääreen ja nautti-
maan grillimakkarasta. 

Porttikahvila ja kirppu-
tori ovat osa Malmin seu-
rakunnan vapaaehtoistoi-
mintaa. Vapaaehtoistyö 
on yksi seurakunnan tä-
män vuoden toiminnalli-
sista painopisteistä, ja sitä 
on Pukinmäen Porttikah-
vilassa tehty jo yli 20 vuo-

den ajan. 
Kahvilan ja kirpputorin 

toiminta tarjoaa mukavia 
yhdessäolon hetkiä niin 
siellä kävijöille kuin va-
paaehtoistyöntekijöille it-
selleenkin. 

-Kahvilatoiminnan ohel-
la järjestetään kädentaito-
jen iltapäiviä sekä harta-
us- ja lauluhetkiä. Tarkoi-
tuksena on ollut luoda ma-
talan kynnyksen paikka, 
jonne voi mutkattomasti 
piipahtaa, mutta yhtä lail-

la sen kotoisassa tunnel-
massa on mahdollista vii-
vähtää pitempäänkin, to-
teaa kanttori Kaisu Rau-
hamaa.

Normaalisti kahvila ja 
kirpputori ovat auki maa-
nantaisin ja keskiviikkoi-
sin kello 12–15. Nyt lau-
antaina on heilläkin, jotka 
eivät arkisin pääse paikal-
le, mahdollisuus tutustua 
Portin toimintaan. Vapaa-
ehtoistyöntekijöiden li-
säksi paikalla ovat pastori 

Markus Kopperoinen, jo-
ka pitää hartauden klo 11, 
ja kanttori Kaisu Rauha-
maa, jonka johdolla laule-
taan klo 13 alkaen. 

KS

Porttikahvila kutsuu kahville

Portin ovet ovat auki 
29.3. klo 10–15. 

Kahvi, kahvileipä ja juttu-
seura eivät maksa mitään, 

grillimakkaraa saa eurolla ja 
kirpputorilta kevätvaatteita  
ja muita löytöjä edulliseen 

hintaan. Säterinportti 1.

jalkaterapeutti

Avoinna toistaiseksi ke–pe
Ajanvaraukset p. 09 3741 340
Malminraitti 4–6, 00700 Helsinki

Raili Asikainen

Jalkaterapia TalusJalkaterapia Talus

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!

KOKOUKSET

Pukinmäen taidetalo-
yhdistys ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
Säveltie 5 LH 1,

to 10.4. klo 19.00. Tervetuloa!
Pukinmäen Taidetalon hallitus

PUKINMÄEN 
TAIDETALO
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TILITOIMISTOJA

PALVELUJA TARJOTAAN

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.fi
Kotitalousvähennysmahdollisuus

Vesikourut • Tikkaat • Lumiesteet

OPTIKOT

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

LIIKUNTAA

Lähitieto tuo 
lähiyritykset luo

Tervetuloa zumba 
marathoniin la 29.3.2014 
klo 11.00–12.45
Pukinmäen peruskoulun 
Peilisaliin Kenttäkuja 12. 
Kertamaksu 10 euroa. 
Ohjaaja Leo Guzman Monet.
Ilmainen lapsiparkki




