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Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV

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

Ylä-Malmi Kt 74,5m²
3h,k,s,vh,piha.
Läpitalon valoisa ja
toimivapohjainen kolmio
omalla suojaisalla pihalla.
Asunnossa on uusittu
kylpyhuone, sauna,
keittiö sekä kaikki pinnat
2006–2007. Velaton Mh.
229.000€. Notkotie 16B.
Toni Ylen 040 577 7269/
Extra Kodit.
Helsinki Ala-Malmi KT
3h+K+S 70,5 m2
Kaunis peruskuntoinen
kolmio, hyvä pohjaratkaisu. Asunnossa on myös
sauna. Hyvät kulkuyhteydet, linja-autot, juna-asema
vieressä. Malmin palveluiden äärellä. Vilppulantie
24 F . Mh 197500€.
Tied.050 511 0782 Merja
Pulkkinen/Extra Kodit

Onko sinulla tarvetta toimitilalle?
Minulta monenlaista
toimitilaa ympäri
pääkaupunkiseutua.
Soita ja kysy lisää!
Sam Kamras
040 837 3465
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Puistola KT 3h+k+kph+
piha 75 m2
Puistolan keskeisimmällä
paikalla pienkerrostalon 1.
kerroksessa siistikuntoinen
päätyhuoneisto. Todella
hyvä pohjaratkaisu. Oma
Malmi KT 4h+k+rt+kHelsinki, Tapaninvainio
ph+s+2 x erill. wc +teras- KT 2h+k+lasparv 50,7m2 aidattu piha. Kaikki palvelut
kävelymatkan etäisyydellä.
siparveke 95,5 m2
Hyväpohjainen kaksio
Puistolan asemalle matka
Erinomainen tilaisuus!
omalla tontilla hyvien
taittuu 5 minuutissa. SuunAlueen erikoisuuksia,
palveluiden vieressä.
erikoinen koti kahdessa
Uudistettu S-Market aivan timotie 15. Mh. Vh. 217.000
€. Tied. Maria Jutila,
kerroksessa pienkerroskävelymatkan päässä
045 110 3345/Extra Kodit
talossa.Myös vaihtomah- (50m). Takaniityntie 5

dollisuus pienempään
Lähi- alueelta. Soidintie 8.
Mh.259.000€.
Tied. Matti Siltanen,
040 670 6250/Extra Kodit.
Tapaninvainio
määrä-ala 577m2
Hyvä rakennuspaikka
Ok-talolle, halutulta
alueelta. Tulevalle tontille
saa oman sisäänkäynnin.
Mh 189.000 €. Tied.
Jantunen, 050 327 3761/
Extra Kodit

Harri Sallankivi
Yrittäjä
0400 630 848

Toni Ylen
040 577 7269

Petri Jantunen
050 327 3761

Asta Lindroos
045 277 6154

J.12. Mh. 138.000€ Tied.
050 352 4558/Kaisla/Extra
Kodit
Helsinki, Tapaninvainio
KT 2h+k+lasparv 50,5m2
Peruskuntoinen kaksio,
hyvien liikenneyhteyksien
vierellä. Lentokentälle
sekä Leppävaaraan suora
yhteys linja-autolla. Asunto
on vapaa, muuttovalmis.
Takaniityntie 5 J 23. Mh.
138.000€ Tied. Merja
Pulkkinen/Extra Kodit

Maria Jutila
KiAT
045 110 3345

Mikko Kaisla
050 352 4558

Sam Kamras
040 837 3465

Petri Hietala
040 051 9920

Juha Taponen
Myyntijohtaja
0400 537 500

Sari Sankari
050 331 3141

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella
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Tapaninvainio PT
3h+K+S 70,5 m2
Hyväkuntoinen kolmio
viihtyisällä alueella.
Hyvä taloyhtiö omalla
tontilla ja edullinen vastike.
Tuohikoivuntie 20. Mh
253.000€. Tied. Kaisla,
050 352 4558/
Extra Kodit

Matti Siltanen Merja Pulkkinen
040 670 6250 050 511 0782

Hanna Valtonen Seppo Väisänen
040 042 6233
040 844 8991
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Kauppakeskus Malmin Nova
www.malminnova.com
Malminkaari 13-19 | 00700 Helsinki

TÖYRYNUMMI OKT 120 M2

HEIKINLAAKSO RT 120 M2

VALLILA KT 67 M2

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

3mh+oh ja k yhdistelmä+s-os+takkatila+piha+varastot. Rauhallisella
sijainnilla valoisa ja avara Koti,
suojaisella pihalla. Autokatos.
Kalliokj. 2B Mh. 335.000 €
Tied. Tuija Tuomi 050 560 6944
9680808

PUISTOLA OKT 146,5M2

LAAJASALO KT 52,5 M2

”Vallilan Helmi” Huippuyhtiössä
täysin remontoitu asunto.Avarat
näkymät, hyvä pohja, edulliset
asumiskulut.Yhtiörempat tehty,
hyvät vuokratuotot. Hämeentie 72
Mh. 315.000 €, V., 336742,50 €
(D2007) Tied. J. Falck p. 0500 170 947
9999708

5-6h+k+khh+s-os Puistolan
juna-aseman läheisyydessä hyvin
pidetty talo isolla tontilla.
Terrintie 3 a. Mh 480.000 € (E) Tied.
Maria Pettersson 040 172 4159
9653611

2h+k+las.p Hyvien yhteyksien
päässä PUTKIREMONTOITU
ylimmän kerroksen asunto. Talossa
hissi. Jussaarenkuja 5. Mh. 136
630,84€ Vh. 139.000€ E2007 Tied.
Maria Pettersson p 040 172 4159
9822195

Kiinteistönvälitys Oy

VARTIOHARJU OKT

MArkku
ViljAnder

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854
Valkoinen kauniisti talon tyyliin
kunnostettu okt. 2-tasossa 3 h, k,
s, huoneistoala 116 m² + varastotilaa 17 m². Puutarhatontti 619 m².
Hp. 295.000 € Kastanjatie 7
TAPANINVAINIO TONTTI
Pientalotontti 764 m². Rakennusoikeus 191 m² + autosuojatilaa
20 m² /as + varastotilaa 5 m² / as.
Asuntojen lukumäärää ei rajattu
Hp. 230.000 € Kastanjatie 7
MALMI KT
Aivan Malmin keskustassa tilava
hyväkuntoinen 1 h, iso alkovi,
avokeittiö, kph, 45 m². 2. kerros,
hissi. Huonekorkeus 3,5 m. Rv.
1931, saneerattu 2000. Oma tontti.
Vmh. 177.660 € Kirkonkyläntie 2

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
TAPANINVAINIO PT
Vain 1 jäljellä. UUSI laadukas
4 h, k, saunaos, 95,5 m². Piha
länteen. Maalämpö. Velaton hinta
459.000 € Immolantie 54
TAPANINVAINIO OK-TONTTI
Omakotitalotontti 569 m², rak.oik
142 m², lisäksi autosuoja 25 m².
Hp. 152.000 € Pohjanpellontie 9 b

ROIHUVUORI KT

TATTARISUO
Vuokrataan teollisuus- ja toimitilaa 360m². Voidaan vuokrata osissa. Hallin vapaa korkeus 4.8m.
Korkeat sähkötoimiset nosto-ovet.
Hyvä kunto. Vapautuu 1.5

Ihastuttava valoisa 2h, k, halli,
kph, 60 m². Länsiparveke. Kolmas
ylin kerros. Putkiremontti tehty.
Vmh. 226.042 € Punahilkantie 4

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

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

tArjA
HAArAnen

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

Annis
MAttilA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

PÄiVi
Pirnes

Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

toiMistoMMe AVoinnA
ma-to klo 10.00-17.00
pe klo 10.00-15.00
kirkonkyläntie 11, Helsinki
puh. 010 228 3060

Maria Pettersson
LKV, Partner
040 1724159

Riitta Tyrkäs
LKV, YKV,AKAAsunto-auktorisoitu
0500 433522

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

Päivi Asikainen
Osakas
040 5073300

OSTETAAN

SILTAMÄKI KT n. 50 m2
Halutaan ostaa 2h+k/kk,1.kerros
Yst.yht.otot Päivi Asikainen
040 507 3300
SILTAMÄKI KT 48,5 m2->
Halutaan ostaa. 1-3 h+k/kk.
Yst.yht.otot Kalle Jokela
0400 895 765

Kalle Jokela
Osakas
0400 895765

Jorma Falck
LKV, Osakas
0500 170947

Haluatko asunnollesi aidosti
välittävän Ammattilaisen Välittäjän?

Katso mitä mieltä Asiakkaamme ovat meistä:
http://www.huom.fi/valittajat

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

www.huom.fi

2  
Pääkirjoitus
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Monenlaisia lukuja
KERASILK -Yksilöllinen hiuksia
siloittava ja kiharoita pehmentävä
keratiinihoito pörröisille ja
hallitsemattomille hiuksille.
KERASILK -hoito alkaen 240€

(sisältää keratiinihoidon ja 3 käsittelyä
ylläpitävää kotihoitotuotetta, arvo 86€)
Katso lisää www.facebook.com/tukkatapuli

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

N

yt jo entinen liikenneministeri Merja Kyllönen hämmästytti monia
lausunnollaan Malmin lentokentästä juuri ennen sen lakkauttamispäätöstä. On totuttu, että kun ministeritason ihminen ottaa kantaa johonkin, hänellä on siitä ajantasaista tietoa.
Kyllönen totesi kentän olevan tarpeeton, koska
sitä käyttää vain noin 70 harrastajaa. Oikeampi
luku olisi ollut noin 700 harrastelentäjää ja siihen päälle vielä erilaisten ilmailutoimintaa tukevien yhdistysten jäsenet ja harrastekerhojen
väki, joka kentällä kokoontuu. Toki se on paljon vähemmän kuin pahimpien arvioiden ehdotetut 30 000 uutta asukasta.
Helsinki pyrkii olemaan lähivuosina Suomen
yritysystävällisin kunta. Sen toteutumista ei välttämättä edistä kentän lopettaminen, sillä lakkauttamispäätös tietää loppua myös kentällä
toimiville reilulle kolmellekymmenelle yritykselle. Ne työllistävät yli kolmesataa henkilöä ja liikevaihtoa kentän yrityksille kertyy yli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Niiden poispotkiminen
ei Helsingin yritysystävällistä mainetta kasvata.
Malmin lentoaseman ja Alppikylän asuinalueen
väliin jää Tattarisuon ja osin Tattariharjun teollisuusalue. Siellä toimii satoja pieniä yrityksiä
työllistäen noin 1500 henkeä. Jos lentokenttä

Koillis-Helsinki tarvitsee
myös yrityksiä, ei vain
asukkaita.
rakennetaan täyteen taloja, ryhdytään varmasti
teollisuusaluetta melko pian häätämään pois
asutuksen vierestä. Se ei kieltämättä mikään
kaunis alue ole, mutta lentokentän kupeeseen se
on sopinut oivallisesti. Koillis-Helsinki tarvitsee
myös yrityksiä, ei vain asukkaita. Pienteollisuudelle ja Tattarisuolla sijaitseville muutaman hengen työpajoille ei helposti kohtuuhinnalla saatavaa toimitilaa Helsingistä löydy. Tattarisuo on
pienyrittäjille ainutlaatuinen paikka toimia.
Malmin kentän lentomelusta ei enää viime vuosina ole valitettu menneiden vuosien tapaan. Ei
ole tarvinnut, sillä pienkoneista on tullut huomattavan paljon hiljaisempia. Kentän rakentaminen vapauttaisi Malmin lentoaseman ilmatilan Helsinki-Vantaan käyttöön ja se tarkoittaisi
selvästi lisääntyvää melua. Esimakua tuosta
melutasosta olemme saaneet esimerkiksi silloin,
kun Helsinki-Vantaan pääkiitoteitä kunnostetaan. Totuttelemista tulee riittämään, jos tehty
päätös tullaan toteuttamaan.

ark 9–18 la 9–15 su suljettu
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Malmin lentokenttää asutetaan jo
Taka-Töölöä tiuhempaan
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SIRKKA WALLIN, ALEX SUNDELL

Malmi

Malmin lentokentän petaaminen asuinrakentamiselle on taas
otsikoissa. Kaupungin yleiskaavaosastolla kentälle on luonnosteltu
enimmillään koteja jo useammalle ihmiselle kuin koko Malmin
peruspiirissä on asukkaita yhteensä.

E

dellistä yleiskaavaa tehneet
yleiskaavoittajat suunnittelivat,
että lentokentän alueelle
mahtuu noin 10 000 pientaloasukasta. Puheet pientaloista on kuopattu ja arkkitehtien pöydissä piirretään
nyt kerrostaloja. Tekeillä
olevassa yleiskaavassa kentälle kaavoitetaan asuntoja
jo vähintään 20 000 ja jopa
30 000 asukkaalle.
Jos yleiskaavoittajien aikeet joskus toteutuvat, tulee Malmin lentokentästä
tiheämmin asuttu alue kuin
kantakaupungissa oleva Taka-Töölö on. Sen 1,93 neliökilometrillä asui vuodenvaihteessa 15 039 asukasta.
Malmin lentokentän alue

kuntopolut ja muut reunamat mukaan lukien on 2,57
neliökilometriä.
Lentokenttä voittaisi tiheydessään myös 32 992
asukkaan Kampinmalmin
peruspiirin, joka on kooltaan 4,07 neliökilometriä. Peruspiiriin kuuluvat
Kamppi, Etu-Töölö, Ruoholahti, Lapinlahti ja Jätkäsaari.
Lentokentälle aiottu populaatio on myös suurempi kuin koko Malmin peruspiirin nykyinen asukasmäärä yhteensä. Helsingin
kaupungin tietokeskuksen
tilastojen mukaan Malmin peruspiirin asukasmäärä vuodenvaihteessa oli
28 782.
Malmin peruspiiri on pin-

ta-alaltaan yhteensä 11,14
neliökilometriä. Peruspiiriin
muodostavat Ylä-Malmi,
Ala-Malmi, Malmin lentokenttä, Tapaninvainio ja
Tapanila. Näistä suurin on
Malmin lentokenttää kookkaampi 3,3 neliökilometrin
kokoinen Ala-Malmi, jossa
asuu alle 5 900 asukasta.
Jos Malmin lentokenttä
haluttaisiin kaavoittaa yhtä tehokkaasti kuin Helsingin tiheimmin asutettu Alppiharjun peruspiiri, voisi
asukkaiden määrän nostaa
vielä useilla tuhansilla.
Alppilan ja Harjun muodostamassa peruspiirin 0,87
neliökilometrillä asuu kaikkiaan 12 024 asukasta.

Koko Malmin
peruspiiri on
pinta-alaltaan
noin neljä Malmin
lentokenttää.

Pirjo Pihlajamaa

TEIJA LOPONEN

Malmin peruspiiri

Lentokoneita Malmin lentokentällä.

Osa-alue

Asukkaita
v. 2013–14

Asukkaita
v. 2012–13

Ylä-Malmi

6 521

6 613

0,91

Ala-Malmi

5 871

5 668

3,32

Malmin
lentokenttä

2 342

2 326

(+ Tattariharju
0,48 km2)

Tapaninvainio

7 934

7 917

2,40

Tapanila

6 109

6 175

1,46

Yhteensä

28 782

28 704

11,14

Maapintaala km2

2,57

Lähtölaskenta alkoi
Valtio on vuokrannut Malmin lentokentän maapohjan vuoteen 2034 asti. Takaraja katkeaa paljon aiemmin, sillä Kataisen hallitus sopi kehysriihen päätteeksi viikko sitten, että Malmin lentokenttä lopetetaan.
Valtio ilmoitti katoavansa kentältä mahdollisimman
nopeasti ja viimeistään vuonna 2020, jotta kentän voi
vapauttaa asuinrakentamiselle.
Helsingin Sanomien uutisen mukaan kentän toiminta voisi hiljetä niinkin nopeasti kuin vuonna 2016.
PP

PuMa-Volley palkitsi uskollisia uurastajiaan. Sivu 12
TEIJA LOPONEN

Stara lopetti
luontovalvojan
Viikin luontovalvojana yh-

deksän vuotta työskennellyt
ja Helsingin luontoa ja historiaa paljon dokumentoinut
Eero Haapanen on joutunut juustohöylään. Helsingin
kaupungin Stara on lopettanut luontovalvojan pestin
säästösyistä.
Luontovalvoja Eero Haapanen on toiminut Staran ja rakennusviraston leivissä vuo-

det 2005–2013. Työjakson
pituus per vuosi on ollut noin
kuusi kuukautta, huhtikuusta syyskuun loppuun. Haapasen työhön on kuulunut
muun muassa kaupunkilaisten neuvonta, luonnonsuojelualueen valvonta, luontoseuranta ja ryhmien opastus.
Helsingin kaupungin ympäristökeskus on tullut hätiin,
ja perustanut luontovalvojal-

le lyhyemmän vakanssin, joka alkaa huhtikuun puolivälissä ja päättyy toukokuun lopussa.
Tulevien vuosien tilanne on
täysin auki.
Pirjo Pihlajamaa

Viikin luontovalvoja
Eero Haapanen on
opastanut luonnossa
lukuisia ryhmiä.
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Poliisi vie
suojatiekaahareilta kortin
Poliisi pistää paukkuja suojateiden valvontaan tällä viikolla. Virkavalta puuttuu ankaralla kädellä tilanteisiin, joissa
autoilija ohittaa suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon.
Räikeimmissä tilanteissa kuskilta lähtee heti kortti.
Suojatieonnettomuuksissa kuolee keskimäärin 10-15
jalankulkijaa vuodessa. Viime vuonna suojateillä tapahtui
1015 onnettomuutta. Niistä 534 johti henkilövahinkoihin.
Onnettomuudet sattuvat pääsääntöisesti valoisaan aikaan iltapäivällä, arkipäivisin ja yleisimmin keskiviikkona.
Noin neljännes risteysonnettomuuksista tapahtuu liikennevalo-ohjatussa risteyksessä.
Suojateiden turvallisuus on yksi poliisin liikenneturvallisuusstrategian painopistealueista.
PP

Poliisi puuttui
kotikasvatukseen
Pihlajamäki

Isännöitsijä meni tekemään asukkaalle ennakkoon ilmoittamaansa luovutustarkastusta Liusketiellä. Asukaan sijaan isännöitsijä törmäsi kannabiskasvattamoon ja soitti poliisille.
Poliisi havaitsi kotietsinnässä, että asunnon alkovi oli
eristetty lattiasta kattoon mustalla muovilla. Muovin suojissa huojui 11 hamppua, joista pisimmät ylsivät jo metriin. Kasvua vauhdittivat valaisimet ja tuulettimet.
Poliisi takavarikoi kasvit ja kasvatusvälineet.
PP

Eskolantien tulevat puukerrostalot eivät ilahduta naapureita korkeudellaan.

Pukinmäen kehitys
odottaa yleiskaavaa
Pukinmäki

Koillis-Helsingin Yrittäjät
huolissaan Tattarisuosta
Tattarisuo
– Malmin lentokentän
lakkauttaminen on harmillista, sillä koillishelsinkiläisten yrittäjien enemmistö olisi halunnut sen
jatkavan. Kentän reunaalueille olisi voinut kaavoittaa asuntoja ja säilyttää silti ainutlaatuinen
lentokenttätoiminta, toteaa Koillis-Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Marja-Leena Kajander.
Kajander toteaa yrittäjien
ymmärtävän myös sen,
että Helsinkiin pitää saada rakennettua lisää asuntoja ja sehän tuo myös
yrittäjille lisää asiakkaita.
Koillis-Helsingin Yrittäjien tekemässä tiedotteessa todetaan, että Tattarisuon ja Tattariharjun teollisuusalueiden yrittäjillä
on pelko siitä, että jos kentän alue rakennetaan täyteen asuntoja, myös teollisuusalueita halutaan samalla pienentää tai siirtää.
– Epävarmuus tulevaisuudesta on vienyt osalta yrittäjistä halun investoida ja
kehittää toimintaa. Nyt
olisi ehdottoman tärkeää,
että Tattarisuon ja Tattariharjun yrittäjille annetaan selvä viesti siitä, että nämä alueet säilyvät
jatkossakin teollisuusalueina. Viesti voisi olla esimerkiksi se, että kaupunki jatkaisi ja tekisi uusia
vuokrasopimuksia myös
vuoden 2034 yli, Kajander vaatii.

Tattarisuon teollisuusalue on Helsingin laajin
ja monipuolisin pienteollisuusalue. Monet alueen
yrityksistä ovat joutuneet
siirtymään teollisuusalueelta toiselle jo pariin kertaan kaupungin kaavoituspäätösten vuoksi.

Vastikään valmistuneessa Yleiskaavan visiossa 2050 on otettu kaavaluonnoksen laatimisen
lähtökohdaksi, että Malmin lentokenttäalue on
muuttunut asumiseen
vuonna 2050. Kaupunkisuunnittelulautakunnan
hyväksymän visioasiakirjan mukaan kentän alueelle on mahdollista sijoittaa jopa yli 20 000 asukkaan uusi kaupunginosa.
Lentokentästä visioidaan
urbaania puutarhakaupunginosaa, josta löytyy
niin uusia asumismuotoja
kuin kiinnostavia puistoalueita ja vapaa-ajantoimintoja, palveluita ja työpaikkoja. Asiakirjan
mukaan myös ympäröiviä
Tattariharjun ja Tattarisuon työpaikka-alueita
kehitetään.
– Yleiskaavaluonnosta laadittaessa on tärkeää, että Tattarisuon teollisuusalue säilytetään
nykyisessä paikassaan
Malmin lentokentän tulevaisuudesta riippumatta,
Kajander toteaa.
TL

Aseman seudun ongelmia ei ryhdytä ratkomaan ennen uuden
yleiskaavan valmistumista. Sen sijaan kevyen liikenteen yhteys
Isonpellontieltä Vantaanjoen rantaan tulee suunnittelun alle
lähiaikoina.
Pukinmäki-Seuran
kevätkokouksen alkajaisiksi Pukinmäen alueen
arkkitehti Joakim Kettunen kertoi Pukinmäestä
aluearkkitehdin silmin.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on jo pitkään tiedostettu, että aseman seudulla
on parannettavaa. Pukinmäen asema jakaa kehätien kanssa Pukinmäkeä,
on monen mielestä luotaantyöntävä ja turvattomaksikin koettu.
– Yleiskaava tulee antamaan suuntaviivat siitä, miten asemanseutua
voitaisiin kehittää, arvioi
Kettunen. Uusi yleiskaava
koostuu kolmesta osiosta:
visiosta, yleiskaavakartasta ja toteutusohjelmasta:
Visio 2050 on maankäytön
pitkän aikavälin tavoitetila
vuoteen 2050 asti.
Kettunen ei osannut vielä arvioida, mitä aseman
vieressä olevalle ns. Esson
tontille tulee vastaisuudessa tapahtumaan. Kyseessä
on saavutettavuuden kannalta erinomainen tontti ja
mainio maamerkkimäisenkin rakennuksen paikka.
– Vuonna 2006 tehtiin jo
keskustasuunnitelma, eikä
siitä mikään kohta ole toteutunut, todettiin yleisön
joukosta.
Paikalla olleiden pukinmäkeläisten toiveena oli
saada keskustasta viihtyisämpi alue. Myös penkkejä toivottiin levähtämistä
varten.
– Penkit ja vastaavat toi-

veet kannattaa osoittaa rakennusvirastolle, Kettunen
neuvoi.
Eskolantien ja Palsamipolun kulmassa olevan talon asukkaita harmittavat uudet puiset noppatalot, jotka tulevat varjostamaan vanhaa rakennusta
ja pimentämään sen parvekkeet. Niistä on jo tehty
valituskin.

Yhtenä toiveena esitettiin
pientä kevyen liikenteen
pätkää Madetojan palvelutalolta Säterintielle, jotta
vanhusten ulkoilu helpottuisi.
Aluearkkitehdin mielestä
olisi hyvä, jos Pukinmäessä
voitaisiin taas toteuttaa yhteinen kävelykierros, jossa perehdyttäisiin yhdessä
virkamiesten ja asukkaiden
kanssa ongelmakohtiin.
– On varmasti useita asioita, jotka voitaisiin saattaa kuntoon jos niistä tiedettäisiin, hän totesi.
Lähiaikoina tulee nähtäväksi urheilupuistoon liittyvä suunnitelma, jossa kadun varteen tulisi muutamia asuinrakennuksia ja
ravintolan yhteyteen majoitustilaa.
Toinen suunnitteilla oleva kohde on Vantaanjoen
ja Isonpellontien välinen
kevyen liikenteen raitti.
– Helsinkipuisto on todella suosittu kevyen liikenteen väylä ja tuosta välistä puuttuu yhteys rantaan. Samalla siihen
pohditaan rakentamista

kuitenkin niin, että puistovyöhykettä rannan ja talojen väliin jää riittävästi.
Tästä tullaan tiedottamaan
lähiaikoina, aluearkkitehti lupaili.

Pukinmäki-Seuran
kevätkokouksessa todettiin menneet ja tulevat
tapahtumat, kuten Pukinmäki-päivät.
Seuran johtokunnalle esitettiin toivomus paneutua
Sunilanmäen ankkalammen kunnostamiseen. Rakennusviraston lammen
pohjalle asettamat kivet tyrehdyttivät lampeen pulppuavat lähteet ja vesi siirtyi viereisen taloyhtiön rie-

saksi. Taloyhtiössä oli talkoilla siirretty kiviä pois ja
lampi täyttynyt taas vedellä, mutta kunnostustoimia
kaivataan, jotta lampi säilyy kauniina.
Seuran puheenjohtaja Kauko Koskinen totesi
lammen eteen tehdyn ennenkin töitä ja aiotaan tehdä jatkossakin. Juuri kunnallisneuvoksen arvonimen saanut Tero Tuomisto kertoi Pukinmäen
Kotikaupunkipolun reitin
vievän myös Sunilanmäen
lammelle. Kotikaupunkipolulle tehdään retki toukokuun Pukinmäki-päivillä.
Teija Loponen

Joakin Kettunen odottelee uuden yleiskaavan
valmistumista.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Musiikki kuuluu kaikille

HAEMME UUSIA OPPILAITA

Hakuaika musiikkiopistoon on
1.4. - 30.4.2014.
Ilmoittautuminen käy kätevästi sivuiltamme
www.phmo.fi
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Opistossa voi opiskella mm. seuraavia aineita:
viulut, sello, kontrabasso, trumpetti, pasuuna, käyrätorvi, tuuba,
huilu, klarinetti, nokkahuilu, laulu, piano, kitara, harppu,
harmonikka, sähkökitara, sähköbasso, saksofoni ja rummut.
Tuorein Koillis–
Helsingin Lähitieto –
lehti löytyy lehti–
telineestä Malmintorin
kauppakeskuksen
toisesta kerroksesta
Plaza Mocca kahvilan
vierestä sekä Malmin
Novan Citymarketin
edestä ja
Kirkonkyläntien
S-Marketin aulasta.

2.4.2014

Haemme uusia oppilaita erityisesti orkesterisoittimiin

Syksyllä muskariin

ia
Loistavksia
t a r jo u

Suositut muskarimme alkavat jälleen syksyllä 2014.
Tervetuloa lapset ja vanhemmat yhdessä mukaan laulamaan, leikkimään
ja soittamaan. Ilmoittaudu heti ja varmista lapsellesi paikka
muskarilaisten iloisessa joukossa. Ilmoittautuminen on sitova.
Muskarin hinta per lukukausi 100€.
Muskari toimii Malmitalossa.

LISÄTIETOA

www.phmo.fi

KOLESTEROLIN MITTAUS
KE 23.4. KLO 10–17.
MITTAUKSEN SUORITTAA
TERVEYDENHOITAJA

Saat mittaustuloksena kaikki
tärkeät kolesteroliarvot:
Kokonaiskolesteroli - HDL - LDL - Triglyseridit

MALMINTORIN
KIRPPIS

su 20.4. ja ma 21.4. klo 8–14
VARAA PAIKKASI
P. 0400 689263
Malmin Kauppatie 18
www.malmintorinkirppis.fi

Ostamme KULTAA ja HOPEAA

korut; myös rikkinäiset, mitalit, rahat,
rahasarjat, setelit, sotien kunniamerkit,
Kalevala-pronssikorut

Mittausten hinnat:
Erittelevä kolesteroli 15 €
Kokonaiskolesteroli 7€
TÄÄN
VÄHIN !
A
K
I
A
Verensokeri 5€
O
USTA
PAAST
MITTA
N
E
Hemoglobiini 5€
N
N
8H E
Verenpaine ilmainen
Varaa aika
etukäteen!
p. 09 385 8204

Vita
lehdali tarjo en
u
mei kset
ltä

ikko
änvi
Syd .4.2014
6–13

VEGEKALK

VITAMAR 1000

11,50

21,90

Kasviperäinen kalkki
D2-vitamiinitabletti
Luuston ja hampaiden hyvinvoinnille
140 tabl. 210g

Suomen vahvin
Omega-3 kapseli
1020 mg Omegakolmosia/kapseli
100 kaps. 161 g

VITATABS
D-Caps 50

MAGNESIA
SITRAATTI 300

16,90

9,90

Vahva D3-vitamiinisoijaöljykapseli
Vastustuskyvylle,
luustolle ja hampaille
300 tabl. 96g

Tule !
si n ä ki n

to 10.4. tapahtuu
®

K-CITYMARKET
MALMI
Malminkaari 19
klo 10–17, joka päivä
KESKIVIIKOSTAPERJANTAIHIN
2.-4.4.2014

aa
Mukavoa
men

Magnesiumsitraattitabletti. Lihaksille,
sydämmelle,
hermostolle
160 tabl. 168g

Tarjoukset voimassa 31.3.–17.4.

Punnitse&Säästä
liikkeen edustalla:
klo 15 - 19

Harmaapapukaijojen vierailu

klo 14 - 18

Vierailulla Tomi Stankevitsch,
esittelemässä Cocovi:n tuotteita.
Luvassa hyvää tekeviä maistiasia.

pe 11.4. tapahtuu
K-citymarket:
klo 10 - 18

Hätälän kalamestari Juho Oksanen
fileoi kalasi veloituksetta.

la 12.4. Lasten päivä
Yliopiston Apteekissa ja
sen edustalla tapahtuu:
klo 10 - 15
Kasvomaalausta (Apteekissa)

klo 11, 12 ja 14 (Apteekin edustalla)

Pääsiäispupu jakaa pääsiäismunia
100:lle ensimmäiselle lapselle.
Tule ja nouda omasi!
Jaossa myös Xylitolpastillinäytteitä, vitamiinimaistatuksia
yms.

MALMIN LUONTAISTUOTE, Ylä-Malmin tori 3
Avoinna ma–pe 9–17, la 9.30–14.30

Tervetuloa.
Juha Kilkkinen
puh. 050 5816 138

TUO ARVIOITAVAKSI, ILMAINEN ARVIOINTI!

Lähitieto löytyy
myös facebookista!
www.facebook.com/lahitieto

Viihdy Kauppakeskus
Malmin Novassa!
Kauppakeskus Malmin Nova
www.malminnova.com
Malminkaari 13-19 | 00700 Helsinki
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Täydellistä talvihoitoa
Tapulikaupungintiellä
Tapulikaupunki

Viimeistään nyt on aika lopettaa puheet katujen huonosta
kunnossapidosta. Petteri Keinänen on todistanut tänä vuonna
jo kolmeen kertaan, kuinka perusteellista työtä aura-auto
tekee Tapulikaupungintiellä lumen määrästä riippumatta.
KUVAKAAPPAUS PETTERI KEINÄSEN VIDEOLTA

– Se on hyvä, että tiet pidetään kunnossa lumista ja
jäistä, ettei lähde auto lapasesta liukkailla, kiittelee
Keinänen.
Sanojensa vakuudeksi hän
videoi toissa sunnuntaina iltapäivällä parvekkeeltaan
aisteja koskettavan pätkän,
joka herätti hilpeyttä ja ihmetystä Facebookissa. Näky innosti apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurinkin
setvimään, miksi lumiaura
jyystää tanner täristen pitkin mustaa asfalttia.
Vinkin videosta Sauri sai
valtuutettu Sami Muttilaiselta, jonka lapsuudenystävä Keinänen on.
– Vaikka tämä talvi olikin
vähäsnögisempi, niin olettaisin, että fygylle olisi muitakin kohteita kuin sunnuntaikruisailu tuplaliksalla. Toivottavasti tämä ei ole
kovin suosittu ajanviete ympäri Stadia, vasemmistovaltuutettu tuumi.
Alle puolessa tunnissa
Sauri kuittasi ja lupasi palata asiaan. Vastauksia alkoi
tulla viime viikolla.
– Väliaikatietona, että Tapulikaupunki kuuluu niihin alueisiin, joilla kunnos-

”Vaikka tämä
talvi olikin
vähäsnögisempi,
niin olettaisin,
että fygylle
olisi muitakin
kohteita kuin
sunnuntaikruisailu
tuplaliksalla.”
-Sami Muttilainen
sapito on kilpailutettu. Tällä alueella urakoitsijana on
YIT. Urakoitsijoille ei makseta erikseen sunnuntaityöstä. Toisin sanoen lisää rahaa
ei tule ajelemalla jouten päiten. Odotan vielä tietoa siitä, mitä videolla näkyvä kone oli tekemässä, Sauri kirjoitti Muttilaisen Facebooksivulle.
YIT urakoi Suutarila-Puistola-Heikinlaakson katuja
vuodet 2013–2017. Rakennusviraston mukaan laatutaso on ollut koko ajan hyvä.

Myöhemmin selvisi, että
videolla YIT:n urakoitsija
poistaa suolan sotkemaa
hiekkaa.

Poikkeusaikataulu!
Pääsiäisen jälkeen ke 23.4. ilmestyvä
Koillis-Helsingin Lähitieto:
• Ilmoitusvaraukset ke 16.4.
klo 10 mennessä.
• Valmistettavat ilmoitusaineistot
ke 16.4. klo 14 mennessä.
• Valmis aineisto to 17.4.
klo 10 mennessä.

Lehti painetaan
jo 17.4.

Tapulikaupungintien talvihoidon jälkimainingeissa ei jätetä kiveäkään kääntämättä.

– Kyseessä ei ole lumen auraus, vaan urakoitsija poistaa reunakiven vierestä kovettunutta ”kittiä”, jota
syntyy suolattaville vilkasliikenteisille kaduille pientareille ja reunakiven viereen.

Luonnollisesti katu kastellaan, harjataan, imulakaistaan ja pestään tämän jälkeen, Sauri tiedotti.
Rakennusviraston mukaan työ tehdään tarvittaessa, ei joka kadulla, eikä se

vahingoita katurakenteita.
– Toivottavasti tämä selostus valaisee asiaa. Yleisesti voisin sanoa, että kaikelle kaupungin tai kaupungin
palkkaaman firman tekemälle työlle on jokin perus-

teltu syy. Aina se ei välittömästi näy paljaalla silmällä,
Sauri päätti.
Pirjo Pihlajamaa

Lähiörahasto tukee nuorisohankkeita
Yleiskaavapäällikkö
on osoittanut
lähiöprojektin vuoden
2014 toimintarahaa
kulttuurikeskukselle
125 000 euroa.
Kulttuurikaveri –
hankkeeseen
kohdistettiin 10 000
euroa.

Malmilla, Tapanilassa ja
Pukinmäessä nuoria kulttuuri- ja liikunnallisiin harrastuksiin innostava Operaatio Pulssi sai toimintaansa ja koordinaattorin
palkkaan 60 000 euroa.
Pulssi järjestää nuorten toiveisiin pohjautuen erilaisia

kursseja ja tapahtumia.
Bändipaja-hankkeeseen
kohdistettiin 25 000 euroa,
Lapsia innostetaan matalan osallistumiskynnyksen
avulla musiikkiharrastuksen pariin muun muassa Jakomäen peruskoululla.
Tempo-orkesteri-hanke
sai 30 000 euroa. Sen lähtökohta on, että klassisen musiikin opetus kuuluu kaikille. Tempo-orkesterin toimintaa on esimerkiksi Jakomäen peruskoulussa.

Liikuntaviraston liikunnanohjausosastolle ohjattiin 43 000 euroa käytettäväksi lasten ja nuorten
hankkeisiin sekä liikuntapalvelujen kehittämishank-

keisiin. Rakennusvalvontavirasto sai 5 000 euroa käytettäväksi lähiöarkkitehtien
toimintaan ja korjausneuvontaan taloyhtiöille. Sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikölle kohdistettiin
20 000 euroa käytettäväksi
aluetyön alueellisiin osallisuushankkeisiin.
Varhaiskasvatusviraston leikkipuistotoiminta sai
6 200 euroa PerjantaiAction -hankkeeseen Tapulikaupungissa. Sen tavoitteena on alakouluikäisten liikkumisen, kaveruuden, harrastuneisuuden ja yhdessä
toimimisen lisääminen. Tänä vuonna hankkeen puitteissa järjestetään Tapulissa lapsille toimintaa usea-

na päivänä viikossa ja nuorisotalolla joka viikkoinen
tanssitunti.

Lähiöprojektin toimintaraha 473 000 euroa
kokonaisuudessaan sisältyy
kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2014 talousarvioon. Tämän lisäksi on
käytettävissä 112 000
euroa vuodelta 2013 siirtynyttä lähiöprojektin määrärahaa.
Toiminta tapahtuu eri
hallintokunnissa lähiöprojektin projektisuunnitelman ja vuoden 2014 toimintasuunnitelman mukaisissa hankkeissa.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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ON EDULLINEN!
Tarjoukset voimassa to-su 3.-6.4. ellei toisin mainita.

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

Terveisin K-ruokakauppia
Jyrki Ranta ja Maria Ruokoasi
koski

Tarjous voimassa to-la 3.-5.4.

7

1

95

49

kg

Oman Savustamon

kg

Kariniemen kananpojan marinoitu

SAVUKIRJOLOHIPALA

KOIPI-REISI RASIA n. 1,2 kg

Tarjous voimassa to-la 3.-5.4.

kg

Tuore kokonainen

KIRJOLOHI

1

kpl

Ballerina Dops KEKSIT

Strawberry Cheesecake 170 g ja Milkshake 200 g
(5,00-5,88/kg)

99
rs

VIHREÄ RYPÄLE
500g rasia, (3,98/kg)

1

00

1

99

AVOKADO

rs

syöntikypsä 2 kpl/370 g, Chile (5,38/kg)

1

5

00

00
kpl

Panda SUKLAALEVYT 130g

1

2 x 2-pack

Hartwall PEPSI, PEPSI MAX JA

Valoittava Valkoinen, Hurmaava Tumma ja
Maitosuklaa (7,69/kg)

UUTUUS NEXT 1,5L 2X2-PACK
sis pantit 1,60 (0,57/L)

0

99

99

rs

MANGO

syöntikypsä 2 kpl/700 g, Brasilia (2,84/kg)

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

5

49

ANANAS
Costa Rica

kg
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Lintumäen kauppiassuku
näkyy yhä Malmilla

Malmilla
keitettiin
aladoopia ja
saippuaa
Emil Lintumäen kauppiasura alkoi Hermannista, mutta Malmilla
Lintumäen suku on tehnyt kauppaa jo vuodesta 1928 lähtien.
Lintumäet ovat ruokakauppiaita jo neljässä polvessa. Lintumäen
liha- tai sekatavarakauppaa ei täällä enää ole, mutta Hiushoitola
ja Vihertalo pitävät tutun sukunimen Malmin katukuvassa.
Isä ja poika, Pentti ja Pekka Lintumäki ovat pitäneet kauppiasuraa itsestään
selvänä ammatinvalintana aivan lapsesta saakka.

L

intumäen suvussa on totuttu pienestä pitäen olemaan
mukana kaupan
pidossa. Niin seniorikauppias Pentti kuin nykyisin markettejaan pyörittävät Pekka
ja poikansa Jesse ovat kaikki tenavina pyörineet kauppa-apulaisina, pussittaneet
perunoita ja imeneet kaupankäynnin saloja itseensä.
– Isäni Emil oli saanut oikeudet ostaa lihaa ja kun
Malmilla tuolloin sotien aikana ja jälkeenkin vielä kasvatettiin paljon eläimiä, saatoimme me tarjota todellista lähiruokaa malmilaisille.
Veljeni Terhon kanssa autoimme isää teuraseläinten
kanssa ja äiti Lyyli keitti iltaisin puuhellalla aladoopia
myytäväksi, Pentti muistelee.
Sianrasva oli myös tärkeä
oheistuote, siitä keitettiin
saunan padassa saippuaa,
josta oli kova pula.

– Ehdittiin sitä leikkimäänkin. Isä oli tuonut sodasta räjähtämättömiä nalleja ja kerran kerjäsimme
saksalaissotilaiden asevarastosta Malmin sairaalan
pihalla sytytyslankaa. Saimme 25 metrin kelan, mutta
käytimme sitä liian säästäen ja niin itse tekemämme
ruutipommi räjähtikin käsiin. Minulta lähti oikeasta kädestä sormet ja kaverilta kasvojen iho. Sairaalassa lääkäri tuumi, ettei sitä lihakauppiaan poikaa voi
sormitta jättää ja tekikin
amputaation sijaan minulle sormentyngät, joilla olen
hyvin pärjännyt, Pentti Lintumäki muistelee. Oppikouluunkin hän pääsi kuulemiskokeen kautta, kun sormilla
ei vielä kokeiden aikaan voinut kirjoittaa.

Pekka oli usein ukkinsa
mukana Tukkutorilla ja
muistaa yhä, kuinka miehet

juoksivat karanneen possun
perässä ympäri pihaa. Toinen muisto on elävien kanojen teurastuksesta, se ei kylläkään silloin naurattanut.
Tenavana kun halusi nopeasti leikkimään, tulivat
kaverit avuksi vaikkapa perunoiden pussitukseen, jotta
se sujui nopeammin.
Nuorempana Pekka piti serkkunsa Matin kanssa
Tapaninkylässä puutarhamyymälää. Nykyään Matti pyörittää Vihertalo Lintumäkeä Malmilla. Samassa talossa on edelleen Hiushoitola Lintumäki, joka oli
Pentin vaimon Ritvan kampaamoalan yritys ja siirtyi
heidän tyttärelleen Maijalle jo muutamia vuosikymmeniä sitten. Suvun naisväestä Pekan tytär Jannika on
ollut kaupassa apuna monet
kerrat, mutta on suuntautumassa ihan eri töihin valtiotieteen opintojen myötä.

Pekka Lintumäki ei koskaan pohtinut muuta kuin
kauppiaan alaa itselleen.
– Kyllä se oli itsestään selvä valinta. Kesko tarjosi minulle jatkokoulutuksen, kun
olin Malmilla käynyt kaupallisen keskikoulun. Kaikki kaveritkin olivat yrittäjien poikia, joten sikälikin
ammatinvalinta oli aika
selvä. Veljeni Petri oli hyvä
koulussa, mutta jossain vaiheessa isä totesi, että nyt on
lukemiset luettu, nyt kauppaan. Petri ei itse halunnut
kauppiaaksi, vaikka yhdessä ennen Jättijakoa pidimmekin K-Supermarket Veljeksiä Korsossa.
– Paljon se on kaupan pito muuttunut. Ennen lihakin tuli kokonaisia ruhoina
kauppaan ja itse se pilkottiin. Nyt kaikki tulee valmiina. Samoin voi tuli suurena
kiekkona, josta sitä lohkottiin asiakkaille, Pentti muistelee.
Kauppias Pekka Lintumäki toteaa, että nykypäivänä
kaupassa valtaosa tuotteista
on valmiiksi pakattua, niin
lihat kuin kalatkin. Lihamestarit eivät leikkaa ruhoja, vaan tekevät herkullisen
näköisiä annoslihoja ja antavat hyviä reseptejä.
Sekin on muuttunut, että
ennen asiakkaat olivat tut-

Lintumäen kauppiaita monessa polvessa:
Takarivissä Terho, Petri ja Pentti, edessä Matti, Lyyti ja
Pekka.

tuja, nykyään ei kaupassa
kävijöitä ja heidän perheitään enää tunne. Citymarket Tammiston asiakaspiiri kun koostuu todella isolta alueelta.
– Puistola oli viimeinen

kauppapaikka, jossa sai asiakkaisiin henkilökohtaisen
kontaktin, pohtii isä-Pentti.

Lintumäen kauppapaikat

Tässä Saarisen talossa Malmin raitin varrella toimi aikoinaan myös Lintumäkien
lihakauppa.

•
•
•
•
•
•

Lihakauppa Päätiellä (Malmin raitti) vuosina 1928–1955
Lihakauppa Kirkonkyläntiellä 1955
Ruokakaupat Markkinatiellä ja Kirkonkyläntiellä
K-market Puistolassa 1981
K-Supermarket Veljekset Korsossa 1996
K-supermarket ja nykyinen K-Citymarket Tammistossa 2000-

Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

Lampettikujalle
nousee
uusi yritys
Suutarila

Velox Logistiikka Oy aikoo
rakentaa Suutarilaan varastohallin. Rakennus sijoittuu
kahdelle kaupungin vuokratontille, joiden yhdistäminen on vireillä. Ennen hallin
rakentamista Lampettikuja
5:ssä olevan tontin maaperää paalutetaan.
Naapureilla ei ole ollut
huomautettavaa hankkeesta. Muun muassa kuljetuspalveluja tarjoavalla yhtiöllä on naapurien lupa rakentaa halli kahdeksan metrin
päähän rajasta. Ilman lupaa etäisyyden pitäisi olla
12 metriä.
Yhtiö perustelee muutosta sillä, että isot ajoneuvot tarvitsevat lastauspihalla tilaa.

AUTETAAN LASTENSAIRAALAA!
HYVÄNTEKEVÄISYYSESTEKISAT
la 19.4.2014 alk. klo 11 Tuomarinkylän kartanolla.
Ohjelmaa koko perheelle.

• Klo 11–13 Keppihevoskisa.
• Muut luokat alk. klo 15.
• Ponitalutusta 11–13, paloauto, buffet.

Kaikki tuotot lahjoitetaan
Uusi Lastensairaala 2017 Tukiyhdistys ry:lle.
Järj. Tuomarinkylän hevosihmiset.

MALMITTARESTA
LOPUT KEVÄÄN- JA KESÄVAATTEET EDULLISESTI!
Meiltä myös koti-, siivous- ja housujen
lyhennyspalvelu!
Avoinna KE ja TO klo 13-17 tai
sovi henkilökohtainen aika
p. 050-444 2664

Vaateliike

MALMITAR

PP

Pihlajamäessä
ja Viikissä
pysäköintikiellot
Pihlajamäki, Viikki

TL

LähitietoKeskiviikon
kohokohta!

Örskinkuja 2 B,
00700 Helsinki
(käynti sisäpihan
puolelta)

Haku päiväkerhoihin meneillään
PÄIVÄKERHO
Päiväkerho on 3–6-vuotiaalle lapselle
paikka, jossa hän saa kokea:
• hiljentymisen ja ihmettelyn hetkiä
• turvallisuutta ja rakkautta tutuksi tulevassa kiinteässä ryhmässä
• toisten huomioimisen ja hyvän käytöksen
opettelua
• yhdessä leikkimisen riemua
• hyviä hetkiä musiikin, kuvataiteiden, kertomusten ja liikunnan maailmassa
• oppia uutta Taivaan Isästä ja Jeesuksen
elämästä
Vanhempi voi tuoda lapsen kerhoon turvallisin mielin ja saada näin tarpeellisen hengähdystauon arkipäivään, tukea kristilliseen
kasvatukseen, yhteyksiä toisiin perheisiin.
Ryhmät kokoontuvat elokuun lopulta toukokuun lopulle. Kolmivuotiaiden kerhoja pidetään kerran viikossa kaksi tuntia ja 4–6-vuotiaiden kerhoja kaksi kertaa viikossa 2½
tuntia kerrallaan. Päiväkerhot ovat maksullisia. Kerhoja ohjaavat lastenohjaajat.

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

RYHMÄPERHEKERHO
Ryhmäperhekerho on tarkoitettu alle kolmevuotiaalle lapselle, hänen sisaruksilleen
ja yhdelle perheen aikuiselle. Kerho on
maksullinen.

Ke 2.4. 19.00 Rukousilta, Pertti Hottinen. Musiikki: Ilmari
Kauppinen.
Pe 4.4. 18.00–21.00 Koululaisten ilta kouluikäisille, leiritiimi ja lapsityöntekijät.
La 5.4. 10.00 Seminaari Euroopan juutalaistyöstä
kiinnostuneille, Vladimir Pikman, Paula Junttila ja
Mari Palomäki. Musiikki: Markus Lanberg.
La 5.4. 18.00–22.00 Nuortenilta
Su 6.4. 11.00 Jumalanpalvelus, ehtoolliskokous,
Jari Päärni. Musiikki: Kaiku
Su 6.4. 14.30 Latinokokous, Jari Päärni

Lisätietoja kerhoista
antavat vastaava lastenohjaaja Anne Ridell
p. 09 2340 4581 tai anne.ridell@evl.fi sekä
lapsityönohjaaja Marianne Hapsal
p. 09 2340 4583, marianne.hapsal@ evl.fi

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

Rakennusvirasto on asettanut Salpausseläntielle, Harjannetielle sekä Rapakiventielle väliaikaiset siirtokehotuskyltit, koska niissä suoritetaan katujen puhdistusta
4.4. ja 7.4. päiväsaikaan.
Samoina päivinä puhdistetaan hiekasta ja pestään kadut Viikinportissa, Tilanhoitajankaarella ja Von Daehnin
kaduilla. Niilläkin on väliaikaiset pysäköintikiellot, jotta
puhdistusautot pääsevät siivoamaan katujen varret sujuvasti.

2.4.2014

Rukouspäivä torstaisin klo 9–12 ja
Aamurukoussolu Ma–Pe klo 8–9

Siltamäen Nuorisoseura ry 35 vuotta

Päiväkerhoihin ja ryhmäperhekerhoihin
haetaan 2.5.2014 mennessä.
Ilmoittautumislomakkeen voi noutaa toimipisteistä ohjaajilta tai tulostaa seurakunnan
sivuilta: www.helsinginseurakunnatf.fi/malmi
Valitse: Toiminta/lapset ja perheet/lapset/
päiväkerhot
Tiedon kerhopaikasta saa kesäkuun loppuun mennessä. Mahdollisista vapaista
päiväkerhopaikoista voi kysyä myös toimikauden aikana.

juhlamatinea Suutarilan monitoimitalolla,
Seulastentie 11 lauantaina 12.4. klo 15
Onnittelut ja tervehdykset
ennen matineaa klo 14 – 15

VAHVEMPAAN VANHEMMUUTEEN -ILTA
Viikin kirkossa ke 9.4. klo 17.30.
Psykoterapeutti Annikka PoussuPyykkönen luennoi sukupolviketjun
merkityksestä aikuisuuteen ja lapsen turvalliseen kasvuun. Keskustelua, alussa tarjoilua.
PARISUHDEILTA
Siltamäen seurakuntakodilla
to 10.4. klo 18–20.
Marita ja Markku Kulmala: Luottamus yhteydensiltana – Uskottomuudestakin voi selviytyä.
Voit tulla yksin tai kaksin. Ei ryhmäkeskusteluja. Lastenhoito järjestetty.
KIIREETÖN ILTAPÄIVÄ
Pukinmäen seurakuntakodilla
la 12.4. klo 13–15.
Mindfulnessia, läsnäoloharjoituksia
ohjaa Hanna Vesalainen. Tarjoilua.
Mukaan mahtuu 15 hlöä. Ilm. Meri
Ala-Kokko 10.4. mennessä, p. 09
23404452, meri.ala-kokko@evl.fi
AVOIN KESKUSTELUPIIRI
– IHMISELTÄ IHMISELLE
Viikin kirkossa la 5.4. klo 13–15.
Muut kerrat 17.5. ja 31.5.

, 7.
Kärsimyksensä keskellä
Jeesus kysyy Isältään:
Miksi olet hylännyt minut?
Jumalan tahdon toteuttaminen
ei ollut helppoa, vaikka Jeesus
tiesi olevansa siunattu.

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

Tervetuloa!

OLEMME NYT AUTOASI RENGASKESKUS!

Saman katon alta: korjaamo- ja huoltopalvelut, lisävarusteet, renkaat ja vanteet!

us!
Kysy tarjo

a i s ta !
t
h
o
k
n
a
j
A

• Edulliset kesärenkaat verkosta
tai puh. 0400 600 660.
• Myös autonhuolto- ja korjauspalvelut
sekä vetokoukut ja tuulilasit
asennettuina. Pyydä tarjous verkosta!

• Renkaiden allevaihdot alk. 25 €
• Rengashotelli alk. 60 €/kausi
• Allevaihdot ja hotellipalvelut
ilman ajanvarausta!

AUTOASI Rengaskeskus

Korvasienentie 6, 00760 Helsinki
puh. 0400 600 660

info@rengaskeskus.com
Katso aukioloajat, palvelut ja hinnat netistä:

www.rengaskeskus.com

AUTOASI – korjaa käsityksesi korjaamoista
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10   Uutiset

Kotiseutuneuvosta
juhlittiin Pukinmäkitalossa
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi joulukuussa
2013 kotiseutuneuvoksen arvonimen pukinmäkeläiselle
historian tutkijalle, valtiotieteen maisteri Tero Tuomistolle.
LAURA ANDERSSON

Arvonimeä olivat hakeneet Pukinmäki-seura
puheenjohtaja Kauko Koskisen johdolla sekä entinen
pääministeri Paavo Lipponen että Helsingin kunnallispolitiikassa pitkään vaikuttanut Riitta Suominen.
Hakemukseen yhtyi suuri
joukko paikallisia ja valtakunnallisia järjestöjä, joiden
parissa Tero Tuomisto on
vuosikymmenien ajan toiminut.
Ylipormestari Pajunen kuvaili puheessaan Tuomiston
ansiolistaa seudullisena vaikuttajana ja tutkijana huikeaksi.
– Tero Tuomisto on tehnyt
yhdessä muun muassa Pukinmäki-seuran kanssa pitkäjänteisesti työtä asukasosallistumisen, yhteisöllisyyden ja avoimen Helsingin puolesta.
– Jo oli aikakin, että Teron ansiot ja saavutukset
tunnustetaan! totesi puoles-

taan Paavo Lipponen. Hän
kertoi hyödyntäneensä Tuomiston Kuopiosta kirjoittamia teoksia omia muistelmiaan kirjoittaessaan. Äskettäin lukemastaan Tuomiston Pukinmäki-aiheisesta
kirjasta Aatetta, intoa ja
kotiseututyötä hän oli löytänyt ”riemastuttavia yksityiskohtia, jotka kiinnittävät asukkaita kotiseutuunsa”.
– Teron ansiosta ymmärretään paremmin, että lähiökin on kotiseutu. Kulttuurikeskusten, kuten tämä
upea Pukinmäkitalo kirjastoineen, kouluineen ja liikuntatiloineen, ylläpitäminen on tärkeää, painotti
Lipponen.

– On ilo saada työskennellä yhteisten asioiden hyväksi. Jokainen tuo kotiseututyöhön oman osaamisensa,
sanoi kotiseutuneuvos Tero
Tuomisto.

Innostus menneen tutkimiseen oli löytynyt koulupoikana kirjastosta, intiaaniseikkailujen ja historiateosten parista. Historiakirjoja on syntynyt lukuisien
paikkakuntien yhdistyselämästä ja muistakin aiheista.
Kutsuvierastilaisuudessa oli lähes sata henkeä paikalla. Liikuntaneuvos Eevi Kaasisen lausumat runot
sekä Pohjois-Helsingin musiikkiopiston Heli Mattilan
esittämät ja Lasse Myllymaan säestämät laulut nostivat tunnelmaa entisestään.
Uusi kotiseutuneuvos yllätti juhlaväen julkistamalla ja jakamalla kaikille tuoreen, monistetun tutkielmansa Pukinmäen kartanon
yli 500 vuoden mittaisesta historiasta. Seuraava historiakirja on kuulemma jo
painossa.
Laura Andersson

Kotiseutuneuvos Tero Tuomistoa ylipormestari Jussi Pajunen, Ritva Tuomisto sekä
Kauko Koskinen, Riitta Suominen ja Paavo Lipponen.

Koillis–Helsinki

Veronika Honkasalo johtaa
vasemmistoliiton valtuustoryhmää
Veronika Honkasalo Tapulikaupungista liittyi alkuvuodesta niihin Koillis-Helsingin valtuutettuihin,
jotka ovat nousseet johtamaan omaa valtuustoryhmäänsä.
Hän oli jo koko viime vuoden
vasemmistoliiton ensimmäisen
varapuheenjohtajan roolissa ja
pääsi osallistumaan kaupunginhallitusryhmän kokouksiin.
Asiat olivat siis jo tuttuja, mutta
työmäärä hiukan lisääntyi ja
vastuu vielä enemmän.
Veronikan lautakunta on
edelleen varhaiskasvatus, joka
on alituisessa alibudjetoinnissa.
Hän korostaa, että laadukkaan
varhaiskasvatuksen kehittämisen näkökulmasta ei ole järkeä
siinä, että talouden nyörit vedetään niin tiukoille.
– Useat tutkimukset osoittavat, että rahat, jotka satsataan
varhaiskasvatukseen, maksavat
itsensä myöhemmin moninkertaisesti takaisin, sanoo Nuorisotutkimusseuran tutkija Honkasalo.
Veronikan puolue jätti viik-

ko sitten hallituksen, ja hänestä oli juuri oikea hetki lähteä.
Nyt kajottiin tuntuvalla tavalla perusturvaan ja tehtiin enemmän leikkauksia kuin veronkorotuksia.
– Leikkaukset osuivat pahiten
juuri köyhiin ja pienituloisiin.
Vasemmistoliitto oli asettanut
kynnyskysymykset jo siinä vaiheessa, kun hallitukseen lähdettiin ja toistanut ne useamman
kerran hallitustaipaleen aikana.
Sote-uudistus saatiin yllättäen lähtökohtaisesti ratkaistua
ja Veronikan mukaan Helsingin sote on jo nyt valtava organisaatio, joka ei ole hirveän demokraattinen.
– Kaupunkilaisilla on toisin
sanoen liian vähän mahdollisuuksia vaikuttaa sote-palveluiden toteutumiseen. Minua
myös hieman hirvittää se, miten

näitä organisaatioita kasvattamalla saadaan ujutettua suuret
yksityiset palveluntuottajat palveluiden pariin ilman, että niiden vaikutuksia pystytään arvioimaan.

Tulevassa kuntauudistuksessa Veronika kannattaa Helsinkiin metropolihallintoa, joka
vastaisi kaavoituksesta, maankäytöstä ja liikenteestä. Hänen
mielestään muut tehtävät ja
samoin rahoitus on pohdittava
tarkoin.
Muuten politiikan haaste on
Veronikan mielestä tällä hetkellä, ettei se saisi karata ihmisten
luota kabinetteihin.
– Varsinkin kunnallispolitiikka on hyvin konkreettista ja siinä päätetään meidän kaikkien
asioista. Kehitys vaan tuppaa
menemään siihen suuntaan, et-

tä varsinkin aktiiviset ja hyvinvoivat saavat helpoiten äänensä
kuuluviin. Meidän pitäisi kuulla enemmän niitä, joilla ei ole
voimavaroja ja jaksamista pitää meteliä omista eduistaan ja
ajaa näidenkin ihmisten asioita,
Honkasalo pohtii.
Ensimmäisen kauden valtuutettuna hän ei lähde eurovaaleihin eikä vielä halua puhista mahdollisista tulevista koitoksista. Muutoksia perheen
arkeen on tuonut vanhimman lapsen 8-vuotiaan tyttären koulutaipaleen aloitus. Hän
on aloittanut myös jalkapallon
MPS:n 06-joukkueessa, ja perässä 4-vuotias poikakin haaveilee jalkapalloharrastuksesta.
Timo Huotinen

Veronika Honkasalo (vas.)

Koillis-Helsingin Lähitieto
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KEIJO LESKINEN

lä
NeSTe Oil MeTSä

OLETKO AUTOSI
PARAS KAVERI?

Kuvassa Malmin
toimintakeskuksen
ja Pihlajamäen
lähiöaseman kävijöitä.

Puhdista autosi lialta ja suolalta säännöllisesti. Neste Oil K-market
Malmin ja Neste Oil Metsälän nopeilla, mutta hellävaraisilla pesukaduillamme peset autosi puhtaaksi ilman turhaa jonottamista.

Asukastalojen kävijät popahtivat
Kaupungin asukasta-

lojen puolesta pidetty pop
up –tapahtuma kokosi Narinkkatorille Kamppiin paljon koillishelsinkiläisiä vii-

me keskiviikkona. Asukkaat halusivat tuoda asukastalotoiminnan kaikkien
kaupunkilaisten tietoisuuteen. Tämän hetken huole-

H
NYT avOiNNa 24

!

na on Helsingin kaupungin
sosiaali- ja terveysviraston
aikeet luopua asukastalojen ylläpidosta.

Kuponki voimassa 13.4.2014 asti.

Pehmoharjapesu
vahalla tai
alustapesulla

PP

(norm. 20,90€)
Tällä kupongilla

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

15€

Yhden pysähdyksen taktiikka.

DUNLOP RENGASCENTER

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

!

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

Kuponki voimassa 13.4.2014 asti.

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

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

Yhden pysähdyksen taktiikka.

Neste Oil K-market
Malmi

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

- Kotiteatterisohvia
- Sohvia
- Sohvaryhmiä
- Lepotuoleja

-30 %
FiNSOFFAT
_ Niin kuin haluat _

19,90€

Neste Oil
Metsälä 24H

Asesepänkuja 2,
00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428
kai.malmgren@k-market.com

Mallikalusteiden
tyhjennys!
ke 2.4.-su 6.4.

(norm. 27,90€)
Tällä kupongilla

Teemme
tilaa kesäkalusteille

jopa

-60 %
Tyhjennysmyyntipäivät
2.4.-6.4.2014

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

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

Vuodesta 1970
www.finsoffat.fi

12   Urheilu

Liitto haluaisi kloonata
puistolalaisseuran toiminnan

Puma-Volley
hyödyntää
lentopallobuumin
Lentopalloliiton toimitusjohtajan
Hanna Iiskola-Kesosen mukaan
Puistolan ja Malmin alueella
toimiva Puma-Volley on
hyödyntämässä hyvin Suomessa
virinnyttä lentopallobuumia.
Buumi johtuu siitä, että
miesten maajoukkue pelaa
syksyllä ensimmäistä kertaa MM-kisoissa.
– Olen ylpeä Puma-Volleystä. Haluaisin kloonata seuran toiminnan muillekin paikkakunnille, Hanna Iiskola-Kesonen sanoi
maaliskuun lopulla seuran
25-vuotisjuhlissa Tuulentuvassa.
Kouluyhteistyön avulla
seura on onnistunut kasvattamaan harrastamääräänsä. Se heijastuu suoraan myös kilpailumenestykseen.
– Kaksi vuotta sitten päätimme seurana panostaa
kilpajoukkueisiin. Olemme
siinä onnistuneet, seuran
puheenjohtaja Jouni Lind
iloitsee.
Puman B- ja C-tytöt ovat
jo tänä keväänä varmistaneet paikat ikäluokkiensa
SM-lopputurnauksiin.
Seuran poikajoukkueet
ovat saamassa Fortum Tu-

Seuraavat 25 vuotta, täältä tullaan! Puma-Volleyn taustajoukot kertasivat
Tuulentuvalla menneitä ja loivat katseitaan tulevaan.

tor-ohjelmasta oman nimekkään kummivalmentajan. Sen toivotaan tuovan
lisää poikia harrastuksen
pariin.

Lind haluaa kehittää seuran ja alueen toimintaa jatkossakin. Hän haluaa Etelän-alueella kehittää ison
pelin pelaamista jo D-ikäisissä. Tällä hetkellä Etelä
jää kilpailullisessa tasossa
hiukan lounaisen Suomen
tasosta.
Lämminhenkiseen vuosijuhlaan oli kerääntynyt parikymmentä seuran entistä ja nykyistä aktiivia sekä
kutsuvieraat.
Seura jakoi tilaisuudessa kaksi tunnustuspalkintoa. Kunniamerkin saivat
seuran perustajiin kuuluva, Savonlinnassa nykyään
asuva Ensio Kaunismäki
sekä Puman tärkeä taustavaikuttaja, lentopalloveteraani Kimmo Siltanen.
JP

Lähiotoksia PuMa:laisista

Pasi Hölttä , Puman poikien kultakauden (useita
SM-voittoja vuosina 1997–
2001) pelaaja:
– Miksikö menestyimme
niin hyvin? Moni asia loksahti paikoilleen. Meillä oli
muutama lahjakas pelaaja
ja me innostuimme harjoittelemaan. Pelasimme joukkueena myös pitkään yhdessä.

Jouni Lind, seuran puheenjohtaja:
– Ensimmäistä kertaa
vuosiin Puman pelaajia on
noussut maajoukkueen leirityksiin. Se on hienoa.

Kimmo Siltanen oli käynnistämässä seuran toimintaa 1980-luvun lopulla.
– En ole koskaan laittanut
kaikkia lentopallosta saamiani kunniamerkkejä kerralla rintaani. Puman vuosijuhlaan laitoin.

Anna Kojola, Puman pitkäaikainen valmentaja:
– Välillä joku tyttö tulee
yhä kaupungilla halaamaan
ja kysyy että muistanko hänet vielä. Se tuntuu hyvältä.

NHL:ssä on hyvällä mallilla. Pikahälytyksen Chicagoon saanut Teuvo on varmuudella joukkueen riveissä kevään ratkaisupeleissä.
Kanen lisäksi joukkueen ykköshyökkääjä Jonathan Toewsin loukkaantuminen tuo
tilaa blackhawksien hyökkäykseen. Teräväisellä on
nyt tuhannen taalan mestat ajaa itsensä sisään jouk-

kueessa, joka viime keväänä
juhli Stanley cup-mestaruutta. Samanaikaisesti Teräväisen talviset joukkuekaverit
Jokerien lomailevat ja moni tähyilee myös uutta seuraa itselleen. Teuvo Teräväisen seura on nyt ja ensi kaudella Chicago Blackhawks.

Jääkiekko NHL

Teuvo Teräväisen pikalento
Suutarilasta NHL:ään
Alkujaan Tapanilan Erän salibandykasvatti ja Jokerien pistetehtailija sekä Suomen
nuorten jääkiekon maailmanmestari, 19-vuotias Teuvo Teräväinen ei vaihtanutkaan ylleen
kesälomapaitaa Jokerien lentäessä varhain ulos jääkiekon mestaruustaistoista.
Lahjakas suutarilalainen
mailavirtuoosi puki sen
sijaan ylleen Chicago Blackhawksin pelipaidan. Nuttu
ei ole ihan mikä tahansa
sotisopa, vaan maailman
ykkösliigan, NHL:n hallitsevan Stanley cup -mestarin
paita.
Pikaisen lennon rapakon
taakse Jokerien kauden
päättymisen jälkeen koke-

nut ”Teukka” korkkasi
NHL-uransa viikko sitten
26.3. ottelussa, jossa Chicago kylvetti Dallasia maalein
4–2. Suomalaisittain ja täkäläisittäin ottelu oli historiallinen. Pelissä kohtasivat
nimittäin suutarilalaiset jääkiekkotähdet. Dallasin
maalivahti Kari Lehtonen
jätti myös kymmenisen
vuotta sitten taakseen sekä

kotinsa Suutarilassa, että
Jokerien liigajoukkueen
maalin vartioinnin. Teräväinen tuurasi voittopelissä
maailmantähteä, sairaslistalla olevaa Patrick Kanea.
Teukalle kertyi NHL-debyytissä 12 peliminuuttia.
Tehopisteitä ei karttunut.

Suutarilan kiekkolähettiläs ehätti jo viime viikonlop-

puun mennessä kurvailemaan kolmessa ottelussa
kapeassa NHL-kaukalossa.
Viimeksi sunnuntaina Teräväisen Blackhawks koki 4–1
vierastappion Pittsburgh
Penguinsille. Isäntien joukkueen maaleissa olivat syöttäjinä mukana myös suomalaiset Ollit, Jokinen ja
Määttä.
Teuvo Teräväisen ura

Heimo Laaksonen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Palstalla julkaistaan KoillisHelsingin 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 Lähitietopostilaatikkoon.

ARTO HOKKANEN

Mikä mättää
lähidemokratiassa ja
tasa-arvoisessa kohtelussa?
Nämä arvot eivät toteudu ainakaan Pukinmäen osalta kouluverkkotarkistelussa. Helsingin
kaupungin opetusvirasto on tuomassa opetuslautakunnalle esityksen Pukinmäen peruskoulun ja
Soinisen koulun hallinnollisesta
yhdistämisestä Malmin ja Pukinmäen kouluverkkotarkistuksen
yhteydessä.
Asiasta pidettiin asukkaiden
kuulemistilaisuus, jossa asukkaita ei oikeasti kuultu, vaan esiteltiin
heti ehdotus yhdistämisestä. Lähidemokratian mukaisesti olisi ensin suotavaa kuulla asianosaisia ja
vasta sen pohjilta rakentaa ehdotus. Mikä mättää?
Perusteluina olivat kustannussäästöt ja se, että koulussa on tilaa. Nämä ovat epäloogisia perusteluja, sillä kyseessä olisi yhdistyminen, jossa ei synny mitään kustannussäästöjä. ”Pukinmäessä on
tilaa” ei voi olla perustelu, koska
opettajat ja oppilaat pysyvät nykyisissä toimipisteissä.
Ei ole tasa-arvoista yhdistää
kouluja jo isoon, noin 600 oppilaan Pukinmäen peruskouluun
alueella, jossa asuu eniten lapsia
lähialueisiin verrattuna.
Ylä-Malmin peruskoulussa noin
530, Kotinummen ala-asteella
noin 175, Hietakummun ala-asteella noin 260 ja Soinisen koulussa noin 150 oppilasta. Pukinmäen alueella lasten määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä ja lähialueilla laskevan.

Peruskoulujen tavoitteina ovat
koulujen oppimistulokset ja vetovoimaisuus. On lyhytnäköistä
strategiaa koko ajan muuttaa
suuntaa.
Pukinmäen koulu on kokenut
viime vuosina useita yhdistymisiä. Pukinmäen ala-asteen yhdistäminen vuonna 2010 ja Säveltäjänpuiston sivukoulun yhdistäminen
2011-2012.
Koulun henkilöstö on kehittänyt
koulua hyvään suuntaan. Annetaan heille rauha jatkaa.
Kouluvalintaan vaikuttavat ikävä kyllä myös vanhempien mielikuvat koulusta. Pukinmäessä
oman lähikoulun valitsee alle 80
prosenttia alueen oppilaista. Se on
lähialueen matalimpia lukuja.
Pukinmäessä vanhemmat ja opettajat ovat tehneet hartiavoimin
töitä, jotta koulun positiivinen
mielikuva ja vetovoimaisuus kehittyisivät.
On päästy oikeaan suuntaan, ja
koulun vetovoimaisuus on kasvanut. Yhä useampi oppilas on alkanut valita Pukinmäen peruskoulun. Myös koulun positiivinen panostus urheilupainotteisuuteen on
tuonut oppilaita.
Jos Soinisen koulu yhdistetään
Pukinmäen kouluun, syntyy yksi Helsingin isoimmista kouluista,
jolloin kaikki hyvä työ valuu hukkaan.
Mikä siis mättää lähidemokratiassa ja tasa-arvossa?
Pukinmäki

Nuoli olisi tarpeen
Voisikohan liikennesuunnittelu
millään satsata vähän maalirahoja
Laulurastaantien risteykseen. Siinä eivät kaikki autoilijat tahdo
ymmärtää, kummalta kaistalta
ajetaan suoraan Kirkonkyläntien
yli Syystielle.
Kääntyjät toki osaavat mennä
oikeille reunoille, mutta harva se
aamu yrittävät autoilijat kahdel-

ta kaistalta jatkaa suoraan eteenpäin ja siinähän sitten torvet soivat ja nyrkit heiluvat.
Ymmärrän, että liikennemerkki kadun päällä on kallis, mutta
katuun maalatut nuolet eivät varmaan kaupunkia konkurssiin veisi?
RH

Lankoja ja kankaita riittää
Syystien palvelukeskuksen kädentaitoryhmien tekijät ja ohjaajat kiittävät kaikkia lankoja ja kankaita lahjoittaneita.
Varastot ovat nyt täynnä ja materiaalia riittää joksikin aikaa, joten
juuri nyt lisälahjoituksia ei kaivata. Kun varastot hupenevat, siitä ilmoitellaan taas.
Syystien väki

Uimakausi on
alkanut
Auringonsäteet
hemmottelivat
upeasti Ala-Malmilla
uiskentelevia sorsia.

JOHANNA HOKKANEN

Kehysriihen
päätöksistä
Kehysriihessä tehtiin päätöksiä, joista esimerkiksi lapsilisien leikkausta pohditaan
vielä uudelleen avattavaksi.
Jos päätöksiin voidaan vielä
kajota, on toinen ehdottomasti uudelleen käsiteltävä kohta
Malmin lentokentän lakkauttaminen. Sitä pitää pohtia uudelleen ja käsitellä se myös siltä kantilta, että lentokenttä
jäisi ja sen ympärille rakennetaan uusia asuintaloja.
Tätä vaihtoehtoa ei käsittääkseni ole lainkaan selvitetty. Sitä ihmettelen suunnattomasti, koska tämä vaihtoehto
tarjoaisi myös yrityksille jatkon ja lisäksi yritystoiminnan
lisäämistä. Näin työllistävä merkitys olisi huomattavasti suu-

rempi, kuin vain asuinalueen rakennusaikainen työllistäminen.
Luulisi tätä puolta Vasemmisto-

liitonkin arvostavan? Työpaikkoja tarvitaan!
Eläkeläisyrittäjä J.Virtanen

Käsittämätön päätös
Malmin lentokentän lakkauttamispäätös on aivan päätön. Jos
se toteutetaan, sitä taatusti tullaan myöhemmin katumaan.
Miten Helsinki ei osaa pitää kiinni arvokkaista eduistaan? Ainutlaatuisesta kentästä!
Jatkuva asuntopulasta jauhaminen on sama juttu kuin työvoimapulasta vatvominen vuosikaudet on ollut. Työttömiä on
edelleen jonossa vaikka kuinka,
vaikka vakuutettiin, että työvoima loppuu suurten ikäluokkien
siirtyessä eläkkeelle.
Lentokentän väki ei uskalla
puolustautua ja kertoa todellisista luvuista, kun viranomaiset

niitä pimittävät. Luvut kentän
2 miljoonan euron taloudellisista tappioista ovat aivan yläkantissa, oikea luvut ovat kymmeniä
tuhansia. Ja tietääkseni Finavia
tuottaa puhdasta voittoa.
Jos kenttä suljetaan, saadaan tilalle asuinkolhoosi. Sinne muuttaa väkeä, joiden vuokrat kaupunki maksaa. Mitä etua
siitä helsinkiläisille on? Uudet
asuintalot ja etenkin tuollaisella
alueella, jonka pohjatyöt vaativat melkoisia summia kantaakseen taloja, asunnot ovat niin
kalliita, ettei niitä tavallinen palkansaaja voi maksaa; ei ostaa eikä vuokrata. Eikä kukaan kal-

lista asuntoa tuolta kantilta varmasti hankkisikaan.
Kyllä nyt pitäisi ottaa järki käteen. Perua lakkauttamispäätös,
alkaa kehittää kenttää ja sen toimintoja ja rakentaa kentän ympärille lisää asuntoja. Lisää rakentamista saadaan Sipoon ohella riittävästi Långinojan pelloille,
Haltialan tienvarteen ja moneen
muuhun paikkaan, jotka toistaiseksi on päätetty jostain syystä jättää rauhaan. Eikä Helsinki
ole ainoa paikka, jossa Suomessa voi asua.
Painava vastalause
Puistolasta

14   Menot
TEIJA LOPONEN

Lentokentällä nähdään leffoja
Malmin lentokentän ystävien
lauantailuentojen sarja jatkuu.
Tulevana laulantaina 5.4. kello 10 nähdään
Kai R. Lehtosen elokuvia Malmista.
Tilaisuuden tarkka pitopaikka on auki odotettavissa
olevan suuren yleisömäärän vuoksi, mutta kokoontuminen tapahtuu lentokentän aulassa tai sen edustalla.
MLY:n järjestämään tapahtumaan on vapaa pääsy..

MALMI

Malmin toimintakeskus
Kahvila on avoinna ma
klo 9–13, ti–to 9–15, pe
12–14. Kirkonkyläntie 2.
Päivätanssit
Malmin työväentalolla
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia. Buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Tukiyhdistys Esko ry
harrastukset Malmin toimintakeskuksessa: englannin keskustelukerho
ke klo 11 Seijan johdolla ja ruotsin to klo
11 Tuulan johdolla.
Korret Kekoon
Toimintaa senioreille joka toinen su, parilliset viikot klo
10–15, Malmin nuorisotalolla Malminraitti 3, suunnittelun, seurustelun ja muun mukavan tekemisen merkeissä.
Tasapainoliikuntaa klo 15–16.
Itämaista tanssia, sopii myös
vasta-alkajille, parittomien viikkojen su klo 13–14, vetäjänä
Riitta Heleste. Lisät. Korret
Kekoon ry p.

Matkalla juhlavuoteen –
työväenopiston näyttely
Kuvataiteen ja käsityön opiskelijoiden yhteinen kevätnäyttely luotsaa kohti Opisto
100 vuotta -juhlaa, jota vietetään ensi syksynä. Teemana
on 100xRakkaus. Näyttely on
avoinna ma–pe 9–20, la–su
10–15. Yleisölle avoin avajaistapahtuma on ke 9.4. klo
17.30–18.30. Malmitalo 9.4.–
16.4 ja 22.–25.4. Vapaa pääsy.
Saapasjalkakissa
Hauska koko perheen näytelmä
pohjautuu kansansatuklassikkoon. Ikäsuositus 6+. Kesto 1h
15 min. Liput 8 e. Perhelippu
(4 hlö) 24 e. Malmitalo, pe
4.4. klo 18 (ensi-ilta), su 6.4.
klo 15 ja to 10.4. klo 18.
Anime-sarja: Pom Poko
Pesukarhun tapaisista tanukiveijareista kertova sangen
anarkistinen ja värikäs Pom
Poko vie Tama-kukkuloiden
auvoisiin metsiin. Kesto 1 h 59
min, K7. Puhe japaniksi, tekstitys suomeksi. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 3.4. klo 18.
Yhteislaulut
Lauluillan isäntinä Jukka
Okkonen ja Pauli
Kainulainen.

Ritva Joulio-Collin ja Nils
”Nisse” Collinin taidetta
esillä Malmin toimintakeskuksessa 12.4. asti.
Veikko Lavi -ilta
Malmin kirjastossa 7.4. klo
18. laulava ”lavilogi” Matti
Halmeaho esittää Veikko Lavin
& Tapio Rautavaaran lauluja
akustisen kitaran säestyksellä ja tarinoi heidän ystävyydestään. Kahvitarjoilu.

PIHLAJAMÄKI

Englanninkielen
keskusteluryhmä
Pihlajamäen lähiöasemalla
joka ti klo 11–12. Liusketie
3A. Vetäjänä Tuula Aiso.
Ajankohtaisia asioita
Valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen Sirpa Puhakka
ja Helsingin vasemmiston
varapj. Mikko Jokio kertovat ajankohtaisia asioita 2.4.
klo 18 Pihlajamäen lähiöasema, Liusketie 3. Järj.
Pihlajan-Viikin Vasemmisto ry.

PUISTOLA

Puistolan Eläkkeensaajat ry
Jäsentapaaminen ti 8.4.
Puistolan kirkon seurakuntasali Tenavatie 4. Kevään viimei-

kevätkiekaus Nurkalla la 5.4.
klo 10–14 (Nurkkatie 2)
Temppurata, kasvomaalausta, myyntipöytiä, kirpputorilöytöjä, hevosajelua!
Tapahtumalla koululuokat
keräävät varoja leirikouluihin.

PUKINMÄKI

Satutuokiot Pukinmäen
kirjastossa
perheen pienimmille
aina parillisen viikon ma
klo 10.15–10.45.
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa.
Kielikahvila on rento keskusteluryhmä, jossa voit harjoitella suomen kielen puhumista. 8.4 klo 14–15.
Kielikahvila on maksuton.
MLL Perhekahvila
to klo 10-11.30 Pukinmäen
nuorisotalon tiloissa,
Säterintie 2, 2. krs.
Kirjailijailta
Kirjailija Tiina Raevaara ke
9.4. klo 18, kertoo uudesta
kirjastaan sekä kirjoittamisesta. Vapaa pääsy.
Pukinmäki-päivät
Yhdistysväen yhteinen tapahtuma 17.–18.5. Yhdistyksiltä
toivotaan hyvissä ajoin tie-

Rottinkikoreja ja taittojakkaroita
Taito-käsityökoulu Helskyn lasten ja nuorten
oppilastyönäyttelyssä on esillä kädentaitoja
laidasta laitaan.
Nahkaa on kuvioitu ja muokattu koruiksi, rottinkia taivutettu
koreiksi, mosaiikista tehty tauluja ja ruukkuja, maalattu lasilautasia ja yhdistetty puutöitä sekä ompelua taittojakkaroiden valmistamisessa. Oppilastyöt ovat esillä Malmitalossa 10.4. saakka.

0400 447 022.
Malmin Rintamaveteraanit
ry ja Naisjaoston turinat
Ma 7.4. kello 14, Syystien palvelukeskus, Takaniitynkuja 3.
Auli Järvelä: ”Nainen” ja
luonto – maalauksia
Maalauksia taiteilijan ristiriitaisesta suhteesta luontoon,
joka avautui vasta rakkauden myötä. Malmitalo, to 17.4.
asti. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–16. Vapaa pääsy.
KÄSILLÄ – taitoa –
iloa – muotoa 1
Taito-käsityökoulu Helskyn
lasten- ja nuorten oppilastyönäyttely. Lukuvuoden teemana on ollut ”Taito tehdä
yhdessä”. Vapaa pääsy.
Avoinna ma–pe 9–20 ja la
9–16. Malmitalo, 24.3.–10.4.

Vapaa pääsy.
Malmitalo, ti 8.4. klo 17.30.
Kirjailijailta Malmin
kirjastossa: Jyrki Kiiskinen
Kirjailijavierasta haastattelee FM Päivi Hytönen. Jyrki
Kiiskinen on kirjailija ja suomentaja, joka on julkaissut runoja, romaaneita ja lastenkirjoja. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ke 9.4. klo 18.
AAVE – Alternative
Audiovisual Event -festivaali
Ilmainen audiovisuaalinen
tapahtuma on enemmän kuin
elokuvafestivaali. Se sisältää elokuvia, videotaidetta,
liikkuvan kuvan ja performanssin yhdistelmiä ja paljon
muuta. Lisät.: www.aavefestival.org. Avajaiset Malmitalossa
to 10.4. klo 18. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 10.4. – su 13.4.
Taidenäyttely

sellä tuolijumpalla aloitetaan
klo 13. Kello 14 sosiaaliohjaaja Liisa Vest kertoo Sosiaali
ja Terveysviraston Lähityöstä.
Vauvamuskari
Alle 1-vuotiaille lapsille ja
huoltajalle Puistolan kirkolla pe-aamuisin. Tied. Ulla
Pesonen 050 380 3622.
Neulekerho kirjastossa
Neulekerho monitoimitilassa
ke klo 17.30–19.30. Sopii
niin vasta-alkajille kuin kokeneille käsityönharrastajille.
Opetusta ei ole, mutta neuvoa
ja apua saa pidempään käsitöitä harrastaneilta. Mukaan
lankaa ja puikot /virkkuukoukku
Puistolan Martat
Jäsenille ”Hyvinvointiilta” 3.4. klo 18.
Puistolan kevätkiekaus
Nurkalla
Perinteinen Puistolan

toa ohjelmatarjonnasta. Lisät.
Pukinmäki-seura / pj Kauko
Koskinen 040 583 8503, siht.
Tero Tuomisto 050 594 1655.
Veikko Lavi-ilta
Tarinoita Veikko Lavin elämästä musiikilla höystettynä!
Lavin elämäkerran kirjoittaja Matti Halmeaho musisoi
ja kertoo. Kahvitarjoilu. Vapaa
pääsy. Pukinmäen kirjastossa
Kenttäkuja 12, ti 15.4. klo 18.
Yhteislaulua
ti 15.4. klo 17.30
Madetojan palvelutalossa, Madetojankuja 3.
Laulattamassa Kalle Partanen
ja Esko Rantanen. Vapaa
pääsy. Järj. Pukinmäki-seura.
Keskustelua kouluasioista
7.4 klo 18 Savelassa
Teknosavelan kerhotilassa
Ratavallintie 26 D. Keskustelua
Pukinmäen kouluasioista

koulultk:n varajäsen Sari Kokon
esittelyn pohjalta. Kahvitarjoilu.
Järj.
Pukinmäen
sos.dem.
yhdistys

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.

SILTAMÄKI

Siltamäen
Korttelitupa
Avoinna ti ja pe klo
11–14, Siltamäen srkkoti, Jousimiehentie 5.
Siltamäen Nuorisoseura 35 vuotta
juhlamatinea Suutarilan monitoimitalolla, Seulas-tentie
11, 12.4. klo 15 alkaen.
Onnitteluiden vastaanotto
ennen juhlaa klo 14–15.
Siltamäen Marttojen
martta-ilta
ti 8.4 klo 18 alk.
Siltamäen seurakuntakodilla , Jousimiehentie 5
Lingon & Blåbärin vaateesittely (Terhi Renko) ja
myyjäisvalmisteluja

SUUTARILA

MLL Perhekahvila
Lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka. Joka kk toinen to lastenvaatteiden ja
-tarvikkeiden kierrätystä,
ei maksua. Linnunradantie
8, to klo 10–12.

TAPANILA

Perinteiset
pääsiäismyyjäiset
Su 13.4. klo 10–14 Tapanilan
VPK:lla, Päivöläntie 50.
Myynnissä mm. pääsiäiskoristeita, sukkia, keramiikkaa, esiliinoja, kutomakerhon räsymattoja, kesäkukkien siemeniä, taimia, ruisleipää, jauhoja, leivänjuurta
ym. Kanttiinissa lohikeittoa.
Järj. Mosan Käsityöystävät.
Novellikoukku
Tule tekemään käsitöitä ja
kuuntelemaan novelleja kirjastoon! Voit tuoda oman käsityön tai osallistua hyväntekeväisyysprojektiin. Tarjolla
kahvia ja teetä. Tapanilan
kirjasto, 8.4. klo 18.

TAPANINVAINIO

OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.fi

Perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa
kaikille avoin MLL.n perhekahvila 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.
Kysy kaupunkiviljelystä!
Kaupunkiviljelystä alustaa ja
yleisön kysymyksiin 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.
Tapulin eläkeläiset
Maanantaikerho joka toinen ma
klo 10–12, Ajurinaukio 5, 2.krs.
Tapulikaupungin nuorisotalo.
Kerhossa 7.4. vierailija nivelyhdistyksestä. Aiheena uutta
tietoa mm. kuntoutuksesta.
Muumi-päivä
Vietämme Tapulikaupungin kirjastossa Muumi-päivää. Päivän
ohjelma: 9.30 Muumi-satutunti,
14 Muumi-elokuvanäytös.
Elokuvan jälkeen mehutarjoilua ja mahdollisuus pukeutua muumihahmoksi. Lisäksi
askartelua ja muuta kivaa puuhaa! To 17.4. klo 9.30–18.

TÖYRYNUMMI

Perhekahvila leikkipuisto
Kesannossa ma klo 10–12.

VIIKKI

Kirjaston satutuokiot
yli 3-v. jatkuvat ke klo 10
alkaen koko kevään 7.5. asti.
Viikin Martat
Alina Cieslan valokuvanäyttely
Kohtaamisia, eläinmuotokuvia - 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.
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Tattarisuon Metaljeen tiloissa syntyvää Eilaterttu Jaatisen ilmavaa metallitaidetta voi käydä ihailemassa Kevätmessuilla Messukeskuksessa 3.-6.4. osastolla 6K115.

Eilaterttu Jaatisen veistokset
siirtyvät galleriasta messuille
Tattarisuolla veistoksiaan työstävä kuvataiteilija Eilaterttu Jaatinen vie
suositun Kuohuvia –veistossarjan Kevätmessuille osoittamaan, että taide
sopii mainiosti myös kotipuutarhoihin.

H

elsingin keskustan gallerioissa Eilaterttu
Jaatisen veistoksia on saanut ihailla jo
useamman kerran. Nyt ne
tulevat ensimmäistä kertaa

huomattavasti suuremman
yleisön silmien eteen Messukeskuksessa.
– Modernit ulkoilmaveistokset sopivat kotipuutarhoihin jopa paremmin kuin
perinteiset pihatontut. Kuo-

Suuret valaistavat P-kirjaimet tilattiin Vantaalle.

huvat-sarjan veistoksia löytyy noin 50–250 senttimetriä korkeina, joten ne sopivat yhtä hyvin parvekkeille
kuin puutarhoihin sisätiloista puhumattakaan, Jaatinen
toteaa.

Kuohuvat –sarja on ainutlaatuinen luomus, sillä samoista metallinkappaleista
syntyy hieman eri asentoihin aseteltuna uniikkeja taideteoksia. Katsojasta riippuu, onko kyseessä naisfiguuri, kauris, siivekkäät linnut, veden kuohut vai mikä.
Samaten ruostumattoman
teräksen käsittely joko lämmittäen, kiillottaen tai maalaten saa veistoksen näyttämään aivan omanlaiseltaan.
Kiiltävä metalli vangitsee
auringon valon ja heijastaa sen kauniisti ympärilleen. Sisätiloissa valo heijastaa veistoksen varjot seinälle erilaiseksi taideteokseksi.

– Entisaikaan patsaat olivat klassisen puutarhan katseen vangitsijoita, nykyajan
moderniin puutarhaan voi
luoda samaa lumoa nykytaiteella. Julkisissa puistoissa

Katsojasta riippuu,
onko kyseessä
naisfiguuri, kauris,
siivekkäät linnut,
veden kuohut vai
mikä.
on jo pitkään hyödynnetty
erilaisia ulkoilmataideteoksia tunnelman luomisessa.
Nyt modernit taideteokset ovat tulossa myös kotien parvekkeille, terasseille, pihoille ja kesäpaikkojen
rantoihin, luontoon istutettuna tai jalustalle nostettuna. Materiaalina metalli suostuu sijoittumaan niin
sisään kuin ulos, muistuttaa
kuvanveistäjä Jaatinen.

Eilaterttu Jaatinen haluaa luoda messuosastostaan
mieleenpainuvan kokemuksen.

– Osastolle tulee erilaisen
pintakäsittelyn saaneita eri
kokoisia Kuohuvia. Täällä Metaljeessa tehdään niihin sopivia jalustoja, mutta
haluan messuille myös tyyliin sopivat metalliset penkit
ja pöydän, sekä kukkatelineitä. Mieheni Mauri Jaatinen on tottunut tekemään
tilauksesta lähes mitä vain,
joten minä suunnittelen ja
piirrän ja hän työntekijöineen toteuttaa toiveeni, kuvanveistäjä iloitsee.
Metaljeen hallissa valmistui samaan aikaan herkkien ja ilmavien Kuohuvien
kanssa muhkeita P-kirjaimia, jotka pian siirtyvät valaistuina Tikkurilan keskustaan.
Hyötykäyttö ja taide kulkevat käsi kädessä.
Teija Loponen

16   Kulttuuri

Sirkku Zonzin romaani huokuu
toscanalaiskylän tunnelmia

PAOLO ZONZI

Tapaninvainiossa asuvalle Sirkku Zonzille pieni kylä
Toscanassa on kuin toinen koti. Sieltä hän sai myös
idean tuoreelle romaanilleen Kastanjapuiden varjossa.

Toscanassa Zonzit viettivät kaikki lasten koululomat ja kyläläiset tulivat
tutuiksi. Seinällä olleesta
Clementen valokuvasta ja
mieheen liittyvistä kuulopuheista syntyi idea tehdä
sukuromaani, joka ajoittuu
1900-luvun alkuun. Tarinassa veljekset Clemente ja
Domenico lähtevät Chicagoon töihin, kokevat siellä
monenlaista ja palaavat
takaisin tuttujen vuorten
rinteille. Elämä ei kuitenkaan ole aina ruusuista.
– Kirjassa on sekä totta,
että tarua. Faktaa on, että Clemente lähti Amerikkaan töihin, mutta valtaosa
tarinasta on kuitenkin mielikuvitukseni tuotetta, Sirkku Zonzi kertoo.

Omaa tunnelmaansa ja
todellisuuden tuntua tarinalle luovat kirjassa olevat
valokuvat, jotka on painettu mustavalkoisina ajan
hengen mukaisesti.
Ennen romaania Zonzi on kirjoittanut runokokoelmia, joiden synnyttäminen oli huomattavasti
helpompaa ja nopeampaa.
– Runot syntyvät yksitellen ja kuin itsestään. Romaania kirjoittaessa piti istumalihasten päällä olla puolitoista tuntia kerrallaan ihan säännöllisesti.
Kirjan valmistuminen vei
peräti neljä vuotta, sillä
luin sen läpi 13 kertaa korjauksia tehden. Itse kirjoittaminen sujui hyvin ja tarina vei minut mennessään,

mutta viimeistely oli työlästä. Olen onnellinen, että olen saanut siitä hyvää
palautetta, muuten suuri
työ olisi mennyt hukkaan,
Zonzi kiittelee.

Sirkku Zonzi päätti
eläkkeelle jäädessään ostaa
auton ja kirjoittaa elämäkerran. Molemmat on tullut tehtyä ja paljon muutakin.
– Olisi surullista, jos kirjoittaminen ei enää innostaisi, sillä olen opiskellut sitä varten paljon niin Oriveden opistossa kuin Loviisankin kirjoittajakursseilla.
Amerikasta kotikylään
palanneen Clementen tarina päättyi hautausmaalle,
eikä se ole saamassa jatkoa.

– Perheen kanssa käymme Toscanassa nykyään
harvemmin, mutta kun
käymme, menen aina hautausmaalle tervehtimään jo
edesmenneitä kylässä asuneita ystäviäni.
Uusi kirja on jo työn alla, tällä kertaa jännitysromaani.
– Kastanjapuiden varjossa –kirjan kohderyhmä
ovat lähinnä aikuiset naiset. Siltamäen vesijumpparyhmäni naiset pitivät siitä
kovasti.
Teija Loponen

Kastanjapuiden varjossa,
Books on Demand, kovakantinen, 244 sivua, ovh
27,90. Kirjakaupoissa
tilaustuotteena.

Sirkku Zonzia haastatteli esikoisromaanin julkistustilaisuudessa kirjallisuuden opettaja Päivi Hytönen.

Luonnonsuojelua,
scifiä, seikkailuja
ja villihevosia
Kirjastovirkailijat Raisa
Kaikkonen ja Sirpa Varjokumpu
päättivät etsiä käsiinsä lapsuuden
ja nuoruuden lempikirjat.
Saalis on nyt nähtävillä ja
uuden sukupolven lainattavissa
Suutarilan kirjastossa.

Suutarilan kirjaston näyttelyn kirjoja saa hypistellä ja lainata.

– Lukekaa umpimähkään
– aina voi saada uuden elämyksen. Kirjat on tarkoitettu ala-asteikäsille, jännimmät myös yläasteikäsille,
sanoo kirjastovirkailija Raisa Kaikkonen.
Hän ja Sirpa Varjokumpu
ovat syntyneet 1960-luvulla
ja ahmineet lasten- ja nuortenkirjoja 1970-luvulla.
Eräänä päivänä he alkoivat muistella töissä, mitä kaikkia kirjoja he tykkäsivät nuorena lukea ja mit-

sarja, Aura Koiviston Kurttunaama-kirjat, Michael
Bondin eläinaiheinen Olga da Polga, Elisabeth Beresfordin maan alla elävistä
kierrättäjistä kertova Vompelit-sarja ja paljon muuta.
– Tykkäsin lukea myös hevoskirjoja. Kun luin kotona
Villi ori –sarjaa, itkin aina,
kun sattui jotakin traagista,
ja äiti kysyi, että taasko sinä luet niitä villioreja, Raisa
Kaikkonen hymyilee.
– Nykyään luetaan paljon

kä olivat heidän mielestään
ylitse muiden.
– Huomasimme, että meillä oli samoja suosikkeja.
Olimme molemmat lukeneet esimerkiksi Jenningsejä, jotka ovat brittiläisiä
poikien sisäoppilaitoskirjoja, Raisa muistelee.
Muistin syövereistä nousi lisää kirjoja. Oli Gunborg
Wildhin Karoliina, pieni
orpotyttö, Tarzan-kirjojen
isän, Edgar Rice Burroughsin scifin täyteinen Mars-

Jalon hevoskirjoja, joissa ollaan talleilla. Minun nuoruudessani hevoset elivät
villinä luonnossa, hän jatkaa.
Kaikkosen mieleen on jäänyt erityisesti Noel Streatfeildin Talo rannikolla.
– Lainasin sen kaveriltani ja luin moneen kertaan.
En kyllä enää muista miksi,
niin pitänee vilkaista, miltä
se nyt vaikuttaa.
– Minulla ei tule nyt mieleen yhtä suosikkikirjaa,

mutta pari vuotta sitten kaivoin Kurttunaamat esille ja
annoin omalle 9-vuotiaalle tyttärelleni, niin hänkin
tykkäsi, sanoo Sirpa Varjokumpu.
Hauskasta muistelusta
syntyi idea koota kirjoista
näyttely omalle työpaikalle,
josta voi olla iloa nykypolvellekin. Se olikin helpommin sanottu kuin tehty.
– Kirjoja ei meinannut löytyä, koska niistä on olemassa kaupunginkirjastolla niin

vähän niteitä.
Nyt nuo vanhat helmet
on saatu koottua Suutarilan kirjastoon ja ne löytyvät
kirjastoon sisään tultaessa
oven vasemmalta puolen.
Pirjo Pihlajamaa

Entisten nuorten toivekirjasto –näyttely
15.4. asti Suutarilan
kirjastossa, ma-to 9–19,
pe 9–16, la 10–16,
Seulastentie 11.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Taimet kasvamaan
Mosan heräämiseen

TL

Suomen Urheiluliiton virallinen juoksukoulu
alkaa Helsingin Puistolassa 10. huhtikuuta.
Koulu kestää neljä viikkoa ja sisältää. Aiheet
peruskestävyys, juoksutekniikka, juoksijan
lihaskuntoharjoittelu ja sykkeen mittaus.
Kurssin hinta 90€ (sis. materiaalin, luennot
harjoittelusta sekä käytännön harjoitukset 4 krt)
Ilmoittautuminen:
www.puistolanurheilijat.fi/juoksukoulu
Lisätietoa:
Juoksuvalmentaja
Jouni Leppäsaajo, 045 129 3231
Puistolan Urheilijat ry

Mosalaiset pääsevät taas vaihtamaan pistokkaita ja antamaan lahjataimia
kotiseututyön hyväksi.

Viikissä
saa
nuhdella

Anime:

Viikin kirkolla käynnistyy
mielenkiintoinen saarnasarja, jossa maallikoille annetaan lupa moittia.
Nykysuomen sanakirjan
mukaan saarna on 1. julkiseen jumalanpalvelukseen
kuuluva hengellinen puhe, 2. hengellinen julistus-,
herätys-, parannus- tms.
puhe, 3. (kuv.) nuhteleva,
moittiva, opetussävyinen
puhe; moite, nuhde, läksytys.
Kirkkojärjestys määrää,
että 1. mielessä saarnata voi
pappi, lehtori tai yksittäistapauksessa kirkkoherralta
luvan saanut maallikko.
– Viikin kirkossa alkavassa saarnasarjassa halutaan
antaa puheenvuoro maallikolle ja myös lupa nuhdella ja moittia, jos syytä löytyy, kertoo seurakuntapastori Outi Lantto.
Ensimmäisen nuhteluunkin oikeuttavan puheenvuoron saa 10.4. Marko
Kulmala. Hän toimii yrittäjänä, televisiotuottajana,
kirjailijana ja mediapersoonana. Toukokuun 22. Päivä
nuhtelijavuorossa on mediatutkija, kolumnisti, käsikirjoittaja ja näyttelijä Kaarina Hazard. Hazardin piti
alunperin puhua jo maaliskuussa.
Viikkomessu pidetään
kello 17.30, saarna (3. merkityksessä) koittaa noin
kello 18. Mukana on myös
Tommi Varis, piano ja laulu.
TL
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NELJÄSSÄ VIIKOSSA
JUOKSUKUNTOON!
EIRA ORMIO

Tapanilan kevätkauden
avaus eli Mosa Herää järjestetään toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina. Juhlapaikkana toimii perinteisesti Tapanilan tori.
Tapanila-Seuran pöydille on tulossa jälleen taimien
vaihtoa ja kierrätystä. Kun
vie torille kasvipotin, saa
valita itselleen toisen. Lahjataimet myydään Tapanila-Seuran kotiseututyön tukemiseksi. Kannattaa siis
laittaa siemenet itämään ja
huonekasvien pistokkaat
juurtumaan. Taimitorille
otetaan vastaan kaikenlaisia
kasveja sisäkukkasista perennoihin ja hyötykasveista
pensaisiin ja puihin.
Mosaa Herää –tapahtuman teemana ovat tänä keväänä kädentaidot. Torille pyritään saamaan mosalaisia taitajia antamaan työnäytöksiä.

2.4.2014

Perjantait
putkeen!

Ravintola Kaari 18 tarjoaa
kevään viihdeperjantait:

4.4. JUKKA LAAKSONEN

Houseband& Tommy Dolivo
-5.4. DJ Petsku
-18.4. Houseband & Gemma Morales
Aikuiseen nuorekkaaseen
makuun ja menoon
Ravintola Kaari 18

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

Tervetuloa!
Vapaa pääsy
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Karaoke

pe - la 20.00 - 03.00.

Tervetuloa!

Pesukarhun tapaisista
tanuki-veijareista kertova
värikäs elokuva. 119 min,
K7. Tekstitys suomeksi.
To 3.4. klo 18, vapaa pääsy

Pom Poko
Kino Helios:

Eedenistä

pohjoiseen

Puutarhanhoitoa ja rakkautta dokumentaarisessa elokuvassa. 73 min,
-S-. Pe 4.4. ja la 5.4. klo 18, alk. 6 €

Yhteislaulua
Ti 8.4. klo 17.30, vapaa pääsy

Saapasjalkakissa
Nauruhermoja kutkuttava koko perheen hurmaava näytelmä. 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 €

AAVE

Enemmän kuin elokuvafestivaali! Leffoja,
videotaidetta, Live Cinema ja paljon muuta...
katso: www.aavefestival.org. To 10.4. – su
13.4., vapaa pääsy

Kino Helios:

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

Alternative
Audiovisual
Event

Paterock – koko perheelle! 89 min, -S-.
La 5.4. klo 14 ja ke 9.4. klo 18, alk. 5 €

ja

Ella kaverit 2
Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1, malmitalo.fi
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Sanaristikon oikea
ratkaisu sivun alalaidassa.
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PIRJO PIHLAJAMAA

KOKOUKSET

Gardeniaa
puoltava adressi
aiotaan toimittaa
kaupunginhallitukselle
ennen kuin se
käsittelee asian.

Gardenian
puolustajat heräsivät
Adressit .comiin on
avattu viime viikolla adressi, johon kerätään Gardenia Helsingin sulkemista
vastustavien nimiä. Kolmen ensimmäisen päivän
aikana adressin oli allekirjoittanut jo yli tuhat Gardenian puolustajaa.
Allekirjoittajat vaativat
Helsingin kaupunkia turvaamaan Gardenian toiminnan ja ihmettelevät tilannetta, jossa kaupungin
yhtiö rahastaa toiselta kaupungin yhtiöltä. Gardenia
Helsingin omistaa yritys,
jonka osake-enemmistö on
Helsingin kaupungilla. Loput 10 prosenttia omistaa
Helsingin yliopisto. Rakennuksen, jossa Gardenia toimii vuokralaisena, omistaa toinen kaupungin ja yliopiston yhteisyritys.
Adressin oheen on syntynyt myös keskustelua. Yk-

si henkilö ihmetteli, miksi pitkään riutuneen yhtiön
tilanteeseen on herätty vasta nyt.
Gardenian toimitusjohtaja Sari Oikarinen vastaa, että asiaan ei ole herätty vasta nyt, vaan jo talon perustamisvaiheessa 1990-luvun
lopulla tiedettiin, että talon rakentaminen on poikkeuksellisen kallista ja että
yhtiön on vaikea selviytyä
vuokrasta.
Siksi kaupunginvaltuusto
päätti, että yhtiön tuottojen lisäksi kaupunki avustaa toimintaa ja eri virastot
tilaavat yhtiöltä toimintaa,
kertoo toimitusjohtaja.
– Alkuvuosista opetusviraston tuki luontokoululle
on vähentynyt dramaattisesti, eikä korvaavaa rahoitusta ole tullut, hän jatkaa.
Pirjo Pihlajamaa

HYVINVOINTI

TAPANILAN KIINTEISTÖYHDISTYS R.Y.

Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään
keskiviikkona 16.4.2014 alkaen klo 18
Tapanilan Urheilukeskuksen tiloissa
Erätie 3.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10. §:ssä
mainitut asiat.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa kokoukseen.
Johtokunta

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

Ovi raollaan kevääseen.

Onko tukka hyvin?

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Hiusten
leikkaus-

OPTIKOT

Parturi-Kampaamo

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

Salon Perfect

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi

Lähitieto
joka
keskiviikko!

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

3858 375
040-831 9626

Ark. 9-18,
la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

Erikoisvärjäys ja
leikkaus, sis. föönauksen
alk.

82 € (norm. 87 € )

Voimassa 30.4.2014 asti

Sanaristikko 5/2014
oikea ratkaisu

p. 044 7888 488
Vanha Tapanilantie 88, Hki
saloncaramel.fi

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

Koillis-Helsingin Lähitieto
Parturi-Kampaamo
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Soita ilmainen mittaus
Sälekaihtimet
Rullaverhot
• Peililiukuovet

Ihana kevät näkyy myös kiiltävissä Wella
väreissä. Varaa aikasi värjäykseen ja tunnet
kevätauringon myös piristyneessä mielessä!
Tukka hyvin kaikki hyvin!

20v.

Pystylamellit
Markiisit

TORIKAIHDIN
TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

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

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

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

PALVELUJA TARJOTAAN

RADIAL OY
HAMMASLÄÄKÄRIT

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

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

Vesikourut • Tikkaat • Lumiesteet
Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.fi
Kotitalousvähennysmahdollisuus

TILITOIMISTOJA

