
s3
S

IV
U

 1
0:

 S
U

M
U

 
VO

IT
TI

 M
O

SA
 C

U
PI

N

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

Keskiviikko 16.4.2014 

Nro 16

Uutiset: 
Nurkasta aiotaan taistella.
Uutiset: 
Kivikasat lähtivät.
Kulttuuri: 
Ystävänä jo 14 vuotta.

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

 
Lopetetaanko 

Tapanilan alakoulu?

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

Tapaninvainio PT 3h+K+S 
70,5 m2

Hyväkuntoinen kolmio 
viihtyisällä alueella. Hyvä 
taloyhtiö omalla tontilla ja 
edullinen vastike.Tuohi-
koivuntie 20. Mh 253.000€. 
Tied. Kaisla, 050 352 4558/ 
Extra Kodit

Puistola KT 3h+k+kph+
piha 75 m2

Puistolan keskeisimmällä 
paikalla pienkerrostalon 1. 
kerroksessa siistikuntoinen 
päätyhuoneisto. Todella 
hyvä pohjaratkaisu. Oma 
aidattu piha. Kaikki palvelut 
kävelymatkan etäisyydellä. 
Puistolan asemalle matka 
taittuu 5 minuutissa. Suun-
timotie 15. Mh. Vh. 217.000 
€. Tied. Maria Jutila, 
045 110 3345/Extra Kodit

Malmi KT 4h+k+rt+k-
ph+s+2 x erill. wc +teras-
siparveke 95,5 m2

Erinomainen tilaisuus! 
Alueen erikoisuuksia, 
erikoinen koti kahdessa 
kerroksessa pienkerros-
talossa.Myös vaihtomah-
dollisuus pienempään 
Lähi- alueelta. Soidintie 8.  
Mh.259.000€. 
Tied. Matti Siltanen, 
040 670 6250/Extra Kodit.

Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848

Toni Ylen
040 577 7269

Matti Siltanen
040 670 6250

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Maria Jutila 
KiAT

045 110 3345

Mikko Kaisla
050 352 4558

Sam Kamras
040 837 3465

Petri Jantunen
050 327 3761

Asta Lindroos
045 277 6154

Tapaninvainio 
määrä-ala 577m2

Hyvä rakennuspaikka 
Ok-talolle, halutulta alueel-
ta. Tulevalle tontille saa 
oman sisäänkäynnin. Mh 
189.000 €. Tied. Jantunen, 
050 327 3761/Extra Kodit

Onko sinulla tarvetta 
toimitilalle?
Minulta monenlaista toimiti-
laa ympäri pääkaupunkiseu-
tua.Soita ja kysy lisää! Sam 
Kamras, 040 837 3465

Ylä-Malmi Kt 74,5m²
3h,k,s,vh,piha.
Läpitalon valoisa ja toimi-
vapohjainen kolmio omalla 
suojaisalla pihalla. Asunno-
ssa on uusittu kylpyhuone, 
sauna, keittiö sekä kaikki 
pinnat 2006–2007. Velaton 
Mh. 229.000€. Notkotie 
16B. Toni Ylen 040 577 
7269/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

Helsinki, Tapaninvainio 
KT 2h+k+lasparv  50,7m2

Hyväpohjainen kaksio 
omalla tontilla hyvien 
palveluiden vieressä. 
Uudistettu S-Market  aivan 
kävelymatkan päässä 
(50m). Takaniityntie 5 J.12.
Mh. 138.000€ Tied. 
050 352 4558/Kaisla/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 palve-
luiden äärellä. Vilppulan-
tie 24 F. Mh 197500€. 
Tied.050 511 0782 Merja 
Pulkkinen/Extra Kodit

Hanna Valtonen                            
040 844 8991

Petri Hietala                                
040 051 9920

Juha Taponen
Myyntijohtaja
0400 537 500

Seppo Väisänen 
040 042 6233

Sari Sankari
050 331 3141

Helsinki  Ala-Malmi KT 
3h+K+S 74 m2

Kaunis peruskuntoinen 
kolmio, hyvä pohjaratkaisu. 
Asunnossa on myös sauna. 
Hyvät kulkuyhteydet, 
linja-autot, juna-asema vier-
essä. Malmin palveluiden 
äärellä.Vilppulantie 24 F. 
Mh 197500€. Tied.050 
511 0782 Merja Pulkkinen/
Extra Kodit

Huom! ® • Suomen Asuntopalvelut Oy LKV • Hitsaajankatu 24, 00810 Hki www.huom.fi 

Päivi Asikainen
Osakas
040 5073300

Jorma  Falck
LKV, Osakas
0500 170947

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

Maria Pettersson
LKV, Partner
040 1724159

Riitta Tyrkäs
LKV, YKV,AKA-
Asunto-auktorisoitu
0500 433522

Kalle Jokela 
Osakas
0400 895765

Haluatko asunnollesi aidosti 
välittävän Ammattilaisen Välittäjän?
Katso mitä mieltä Asiakkaamme ovat meistä:

http://www.huom.fi /valittajat

Täysihoitopaikka he-
vosellesi ainutlaatui-
sessa Tuomarinkylän 
kartanomiljöössä! 
Perusteellisesti 
remontoidut tallit, 
avarat ikkunalliset 
karsinat, lähellä 
hoito- ja pesupaikat 
sekä hyvät säilytys- ja sosiaaliset 
tilat. Jos unelmoit omasta hevosesta 
Helsingissä, on tässä tilaisuutesi! Ka-
valeffi  ntie Mh. 85 000€. Tied. Jorma 
Falck 0500 170 947          9794380

TUOMARINKYLÄ TALLIPAIKKA N. 9M2

HAAGA KT 53 M2

2h,k,rt. LVIS-Remontoitu tilava 
kaksio hyvällä sijainnilla. Putkire-
montin yhteydessä remontoitu 
kylpyhuone. Näyttelijäntie 5-7 E  
Mh. 171 253 20€ Vh. 217 500€  
Tied. Kalle Jokela 0400 895 765                
9967962 

HEIKINLAAKSO RT 120 M2

3mh+oh ja k yhdistelmä+s-os+tak-
katila+piha+varastot. Rauhallisella 
sijainnilla valoisa ja avara Koti, suo-
jaisella pihalla. Autokatos. Kalliokj 
2B Mh. 335 000€ Tied. Tuija Tuomi 
050 560 6944       9680808     

TAMMISALO RT 87 M2

4h,k. Tämä on oikea lapsiperheiden 
unelma; koti isolla tontilla koivujen 
keskellä, uimaranta nurkilla. Vie-
hättävä kokonaisuus. E2007. Mh. 
3463 22€ Vh. 348 000€.  Ruonasal-
mentie 17 A.  Tied. Riitta Tyrkäs 
0500 433 522   9857918

Hyvää pääsiäistä!
[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

VARTIOHARJU  OKT

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

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

TAPANINVAINIO  TONTTI
Pientalotontti 764 m². Rakennu-
soikeus 191 m² + autosuojatilaa 
20 m² /as + varastotilaa 5 m² / as. 
Asuntojen lukumäärää ei rajattu 
Hp. 210.000 € 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  

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

TAPANINVAINIO  PT

Vain 1 jäljellä. UUSI laadukas 
4 h, k, saunaos, 95,5 m². Piha 
länteen. Maalämpö. Velaton hinta 
459.000 € Immolantie 54

PUISTOLA   TONTTI
Pientalotontti 674 m², rak.oik 135m² 
(169m²). Lisäksi saa rakentaa au-
tosuoja- ja varastotiloja 25m²/as. 
Hp. 148.000 € Päitsitie 17

PUHDASTA TULEE!

PUHDASTA TULEE!

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

PUHDASTA TULEE!

Matot 
7,20/m2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.  
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat 

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

Laadukas ja edullinen!

UUTTA!
Meiltä myös 
vaatteiden  
kemialliset  

pesut

TILAA 
EDULLINEN 
NOUTO
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki 
mankeloituna 

5,00E/kg

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

K
oululaisten ja etenkin heidän van-
hempiensa on vaikea käsittää, miksi 
hyvin toimivia kouluyhteisöjä lak-
kautetaan. Esimerkkinä Puistolan 

Nurkan toimipiste. Nurkasta tekee ainutlaatui-
sen se, että leikkipuisto, päiväkoti ja ala-aste 
ovat samassa kokonaisuudessa, jonka kruunu-
na on lapsille koulupäivän jälkeen turvallisen 
oleskelupaikan tarjoava kirjasto. Pienestä pitäen 
on sama tuttu ympäristö. Puistolassa vanhem-
mat esittävät opetuslautakunnan jäsenille silmiä 
avaavan ja alueen lapsia tasapuolisesti kohtele-
van säästösuunnitelman 25.4. Toivottavasti 
joku lautakunnan jäsen tilaisuuteen rohkaistuu 
menemäänkin.

Koillisen koulut ovat nyt muutenkin ahdistuk-
sen tilassa. Pukinmäessä Soinisen koulua on jo 
muutamaan kertaan tarjottu lakkautuslistalle 
pienentyneen oppilasmäärän vuoksi. Sama 
suunta on Suutarilassa ja monessa muussakin 
koulussa. Viimeisimpänä uutisena kerrottiin 
Jakomäen koulutilojen supistamisesta. Silloin 
kun kouluista silpaistaan siivuja pois säästöjen 
nimissä, haluaisivat vanhemmat tietää miten sii-
tä oikeasti syntyy säästöä. Jos tila jää vain tyhjil-
leen, ei se tuota mitään. Ja tyhjiä tiloja tuntuu 
kyllä riittävän. Pukinmäen vanhan kouluraken-
nuksen pelastajaksi tuli Kristillinen koulu, muu-

ten Pieksupolun rakennus saattaisi yhä olla 
autiona. Malmin vanhaa sivukoulua peruskor-
jataan päiväkotien käyttöön. Mutta mihin voi-
taisiin käyttää Nurkan monitoimitaloa, jos siel-
tä koululaiset poistuvat? 

Viikonloppuna kiiri viesti Tapanilan koulujen 
yllätyslopetuksista. Opetusvirasto ilmoitti Wil-
man kautta vanhemmille perjantaina, että tiis-
taina 29.4. on Tapanilan ala-asteen liikuntasa-
lissa koulujen lopettamiseen liittyvä opetusviras-
ton järjestämä tilaisuus. Opetusvirasto esittää 
luopumista Veljestenpiha 7 rakennuksesta ja 
lisäksi pohdinnan kohteena on Veljestenpiha 
2–6 rakennus, siitäkin ollaan nyt luopumassa. 
Alakoulusta luopumisen syyksi kerrotaan 
rakennuksen huonokuntoisuus. Sitä ei kannata 
korjata. Vanhempia kokoontui jo sunnuntaina 
pohtimaan, miten yllättäen tulleeseen tilaisuu-
teen valmistaudutaan. 

Perjantaina tuli tieto 
Tapanilan koulujen 
yllätyslopetuksista.

Lehti painetaan 
jo 17.4.

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.

Ravintola Pinetto
Kirkonkyläntie 47, 
00780 Helsinki

www.pinetto.com, p. 09 385 5581

PINETON SUPERTARJOUS!!!PINETON SUPERTARJOUS!!!
PIZZA 

TARJOUS
NRO 1

PIZZA 
TARJOUS

NRO 2

PIZZA 
TARJOUS

NRO 3

VAPPUVAPPU
KARAOKEKARAOKE

4 PIZZAA 
(nro 1–19) 

3 PIZZAA 
(nro 1–19)

+1,5l 
cola/jaffa

2 PIZZAA 
(nro 1–19)

+1,5l 
cola/jaffa

30.4.2014 30.4.2014 
klo 20–01klo 20–01

DJ:nä DJ:nä 
toimii toimii 

Jykä ja Jykä ja 
WaltsuWaltsu

Kaikki Kaikki 
mukaan!mukaan!

noudettuna 

22,90€ 
Kuljetettuna 

24,90€

noudettuna 

22,90€ 
Kuljetettuna 

24,90€

noudettuna 

16,90€ 
Kuljetettuna 

17,90€

Avoinna:
ark. 9-18
la 9-15
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Mitä hyvää löytyy Malmilta? Sivu 6

Jakomäen kirjaston re-
montti on päätetty aloittaa 
18. huhtikuuta eli ylihuomen-
na. Remontti kestää arviolta 
neljä kuukautta.

Kirjaston piti mennä kiin-
ni huhtikuun alussa, mutta 
kaupungin tilakeskus jäädytti 
hankkeen viime tipassa liian 
kalliiksi nousseiden kustan-
nusten takia.

Kirjaston käyttäjien on pitä-
nyt viime viikon tiistaista al-
kaen valita varaustensa nou-
topaikaksi jokin muu kirjasto.

– Remontissa kirjaston eri 
osastot saavat uuden pai-
kan ja esimerkiksi nuorten-
osaston tila tuplaantuu. Asi-
akkaat saavat myös hartaasti 
toivomansa lukusalin, sanoo 
Jakomäen kirjaston johtaja 

Leena Sallas.
Vuonna 1981 valmistu-

neeseen kirjastoon on teh-
ty tähän mennessä vain pie-
niä parannustöitä. Remontin 
aikana asukkaita palvelevat 
esimerkiksi Kontulan, Puis-
tolan ja Malmin kirjastot. 

Pirjo Pihlajamaa

Lähikirjasto 
suljetaan 
perjantaina
  Jakomäki Jakomäen kirjaston palautusluukkukaan ei 

ole käytössä remontin aikana.

TEIJA LOPONEN

Rakennusvirasto laa-
tii suunnitelmaa Pihlajis-
tossa sijaitsevan leikkipuis-
to Salpausselän kunnosta-
miseksi. Leikkipuiston pe-
ruskorjauksen tavoitteena 
on parantaa alueen toimi-
vuutta ja viihtyvyyttä. Sii-
hen pyritään leikki- ja peli-
alueita uudelleen järjeste-
lemällä ja rajaamalla. Koko 
leikkipuiston alue perus-

korjataan. Nurmi- ja istu-
tusalueet, leikkivälineet ja 
kalusteet uusitaan sekä 
kahluuallas kunnostetaan. 
Peruskorjauksen yhteydes-
sä puistoon johtavat por-
taat uusitaan. Puiston puu- 
ja pensaskasvillisuutta hoi-
detaan leikkauksin ja pois-
tamalla yli-ikäisiä pensaita. 
Kasvillisuutta täydennetään 
lisäksi uusilla istutuksilla.   

Puistosuunnitelmaluonnos 
on esillä 14.–25.4. Salpaus-
selän leikkipuistossa sekä 
Viikin kirjastossa. Mahdol-
linen palaute suunnitelma-
luonnoksesta on annettava 
projektipäällikölle 25. huhti-
kuuta mennessä.

Peruskorjaus alkaa syk-
syllä 2014.

Teija Loponen 

Leikkipuisto 
Salpausselkä 
remonttiin

  Pihlajisto

apanilaan 
viesti kylän kou-
luja koskevista 
suunnitelmista 

rantautui viime perjantai-
na, kun opetusvirasto 
lähetti sähköisen Wilman 
kautta infoa, että Veljesten-
pihalla pidetään asukasti-
laisuus tiistaina 29. päivä 
huhtikuuta aiemmin ilmoi-
tetun 23. päivän sijaan.

Tilaisuuden aiheena on 
opetusviraston ehdotus, 
että Veljestenpiha 7:n ra-
kennuksesta eli 1–2-luok-
kalaisten alakoulusta voisi 
luopua. Koulu on viraston 
mukaan huonossa kunnos-
sa ja kärsii sisäilmaongel-
mista. Yhden vanhemman 
saaman tiedon mukaan itse 
koulussa asiaa ei ole huo-
mattu, eikä kuntokartoi-

tusta ole tehty.
Lisäksi virasto tiedottaa 

Wilmassa, että asukasil-
lassa on tarkoitus arvioida 
osoitteessa Veljestenpiha 
2–6 sijaitsevan rakennuk-
sen käyttöä tulevaisuudes-
sa. Epäselväksi jää, tarkoi-
tetaanko koko koulun vai 
sen osan lakkauttamista.

Ala-asteen rehtorin ja 
muun henkilökunnan kuu-
leminen on ollut tänään.

Opetusvirastolla on 
pelissä kahdet kortit. Eilen 
kokoontuneelle opetuslau-
takunnalle on viety esitys, 
jossa ehdotetaan muutok-
sia tilakeskuksen talonra-
kennushankkeiden raken-
tamisohjelmaluonnokseen 
2015–2024.

Esityksessä ehdotetaan 

Veljestenpiha 7–9:n korja-
uksesta luopumisen lisäksi, 
että myös vuosille 2019–
2020 merkitystä Veljesten-
piha 2:n 7,6 miljoonan eu-
ron perusparannuksesta 
luovutaan.

Kun yksi tapanilalainen 
kysyi asiaa opetuslauta-
kunnan puheenjohtaja Mi-
nerva Krohnin (vas.) Face-
book-sivulla maanantai-
na, vastasi Krohn ensin, 
että ”Tapanila ei ole niissä 
alueissa, jotka opetusviras-
to on listannut tarkastelun 
kohteeksi”.

Myöhemmin hän lisäsi 
huomanneensa, että esitys 
todellakin on tulossa lauta-
kuntaan.

Pirjo Pihlajamaa

Teurastaja 
lähestyy 
Tapanilan 
ala-astetta
Säästökohteita etsivä Helsingin 
kaupungin opetusvirasto on 
alkanut ehdotuksissaan lahdata 
hengästyttävällä tahdilla 
koulutiloja ympäri Helsingin. 
Koillis-Helsingissä kirves kohosi 
juuri Tapanilan ala-asteen päälle.

Opetusvirasto järjestää Tapanilan alueen koulutilatarkistuksista kaikille avoimen asukastilaisuuden 
tiistaina 29.4.2014 kello 18–19.30 Tapanilan ala-asteen koulun liikuntasalissa, os. Veljestenpiha 2.

TEIJA LOPONEN

  Tapanila

Puistolassa jännätään, 
onko Helsingin kaupun-
gin opetusvirastoa johtavan 
opetuslautakunnan jäsenillä 
kanttia vastata kutsuun ja tul-
la kuulemaan asukkaita.

Opetusviraston lakkautus-
listalla olevassa Nurkkatien 
koulussa järjestetään asuk-
kaiden ja päättäjien kohtaa-
minen ensi viikon perjantaina 
kello yhdeksän.

– Olemme kuulleet, että 
kun muut koulut ovat yrittä-
neet samaa, ei lautakunnas-
sa ole ollut kiinnostusta tul-
la, ihmettelee puheenjohtaja 
Teija Isomäki Puistolanrai-
tin ala-asteen vanhempainyh-
distyksestä.

Edellinen lautakunta kier-
si kaikki lakkautusuhan alla 
olleet koulut. Nyt lautakun-
nassa on eri kokoonpano ja 

toinen meininki.
– Toivoisin näiltä päättäjil-

tä rohkeutta kansalaiskes-
kusteluun. Heidän pitäisi tul-
la kertomaan, mitä he ajavat. 
He voisivat tulla kertomaan, 
mitä mieltä ovat lähikouluista 
ja Nurkan kohdalla asukasta-
loista. Nyt linjataan asioita pit-
källe. Olemme ennakkopää-
tös siinä, miten hallinnollises-
sa yhdistämisessä voi käydä.

– Eivät lautakunnan jäsenet 
voi vain odottaa opetusviras-
ton viimeistä esitystä, jon-
ka me asukkaatkin saamme 
vasta vähän ennen kokous-
ta, hän lisää.

Kun Puistolan ja Nurkka-
tien ala-asteet vuonna 2011 
päätettiin yhdistää hallinnol-
lisesti 1.8.2013 lukien ja ni-
metä Puistolanraitin ala-as-
teen kouluksi, edellytettiin 

valtuuston ponsiesitykses-
sä, että asukkaat on otettava 
mukaan päätöksentekoon, 
kun koulun tilannetta tarkas-
tellaan uudelleen.

– Nyt ei ole käytetty edes 
työntekijöiden, rehtorin ja 
muun henkilökunnan osaa-
mista. Lautakunta käsittelee 
Nurkan tilannetta ilmeisesti 
6.5. kokouksessaan.

– Me emme tiedä, mitä 
opetusvirasto lopulta tulee 
esittämään. Nykyajan demo-
kratiaa ei ole se, että tullaan 
asukkaiden eteen valmiin esi-
tyksen kanssa. Ei se ole kan-
salaisten kuulemista.

Pirjo Pihlajamaa

Koulupäättäjät ulos poteroista!

Päättäjätapaaminen 
Nurkkatien koululla 25.4. klo 9.

Nurkkatie 2

T
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Kivet oli unohtanut torille 
Lemminkäinen, jota Hel-
singin kaupungin Stara oli 
käyttänyt aliurakoitsijana 
marraskuun 30. päivä sat-
tuneen vesivahingon jälki-
mainingeissa. Tuolloin 
nuorisotalolle johtava vesi-
putki oli hajonnut ja vesi 
sai rikottua torin pintaa.

Valurautaputki korjat-
tiin, jonka jälkeen Stara ti-

lasi Lemminkäisen peittä-
mään torille syntyneet au-
kot. Pörssiyhtiö osti paik-
katarpeita Rudukselta ja 
järjesti kivitöihin oman ali-
urakoitsijansa.

Aliurakoitsija korjasi to-
rin. Lemminkäisen piti ha-
kea yli jääneet kivet pois, 
mutta asiasta vastuullinen 
henkilö unohti homman, 
eikä asia tuntunut kiinnos-
tavan enää ketään.

Vesiputki hajosi uudel-
leen maaliskuun 12. päivä. 
Silloin ajan kaluama putki 
päätettiin hylätä, ja HSY 
vesihuollon aliurakoitsija 
veti nuorisotalolle uuden 
putken kiven heiton pää-
hän vanhasta.

Nyt Malmilla jännä-
tään, milloin Stara saa or-

ganisoitua jälleen kerran 
kesken jääneet vahinko-
työt loppuun. Torin pintaa 
on paikkailtu sieltä täältä 
ronskiotteisesti asfaltilla, 
vaikka pinnan korjaami-

nen olisi voinut hyvinkin 
onnistua nyt pois viedyillä 
katukivillä. 

Pirjo Pihlajamaa

  Jakomäki
Jakomäentie 6 kohdalla tullaan tekemään liikennejärjes-
telyjä, jotta kadut vastaisivat vuonna 2012 voimaan tullut-
ta asemakaavan muutosta.

Muutos koskee Jakomäentie 6:tta ja Kankarepolku 9:ää. 
Kaavassa katutilaa on kavennettu ja kadun linjausta muu-
tettu.

TL

Kaduille linjausmuutoksia

  Malmi
Malmin korupajassa asioineen miehen epäillään varasta-
neen sormuksen nielaisemalla se viime viikon maanan-
tai-iltana.

Mies oli katsellut yhtä sormusta ja sovittanut sitä nimet-
tömäänsä. Kun myyjä pyysi sormusta takaisin, kumartui 
mies tiskin taakse. Myyjä kiersi tiskin ja katseli, kun mies 
jatkoi kyyristelyään. Myyjä hälytti poliisit paikalle, koska 
sormus oli kadonnut.

Poliisille näytettiin valvontakameran taltioimaa kuvaa. 
Nauhaa tutkaillut myymäläpäällikkö oli sitä mieltä, että 
mies nielaisi sormuksen. Poliisi vei miehen Malmilta Pa-
silaan.

PP

Kyykkymiestä epäillään
sormuksen syönnistä

  Pukinmäki
Pelti rytisi Pukinmäen kohdalla kello 14.13 aikoihin toissa 
torstaina, kun viisi autoa törmäsi toisiinsa Kehä ykkösel-
lä. Länteen päin ajetut autot kärsivät lieviä vaurioita. Polii-
si tutkii asiaa nimikkeellä liikenneturvallisuuden vaaran-
taminen.

PP

Viisi autoa ruttaantui

– Toivotaan roskattomampaa tulevaisuutta ja lisää 
jätekontteja, sanoo kuvan lähettänyt Maija Lehtonen.

Roskaa riittää
Jätekonttien tyhjennys petti pahemman kerran Puistolan 
torilla. Monet asukkaat soittivat kontin kyljessä olevaan 
maksulliseen numeroon maaliskuun viimeisellä viikolla 
ja luurissa luvattiin tulla pikimmiten paikalle. Huhtikuun 2. 
päivä tuo pikimmiten vihdoin koitti.

PP

MAIJA LEHTONEN

  Viikki
Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan lukituista ti-
loista vietiin tutkimuskäytössä olleita huumeita 2.–3. päi-
vä huhtikuuta välisenä yönä. Varkaiden mukana katosi 
fentanyyliä, amfetamiinia, morfiinia, heroiinia, kokaiinia ja 
LSD:tä.

Helsingin huumepoliisi varoitti vaarallisista huumeista 
heti varkautta seuranneena päivänä, mutta ei kertonut Il-
talehden myöhemmin uutisoimaa tietoa anastuspaikasta.

PP

Tutkijoilta vietiin huumeita

Torin 
kiviröykkiö lähti
Ylä-Malmin 
torin päätyä yli 
viisi kuukautta 
rumentanut 
erilaisten torikivien 
röykkiö siivottiin 
pois viime 
keskiviikkona.

  Malmi

PIRJO PIHLAJAMAA

Lemminkäisen aliurakoitsija vei torin kivipinot mennessään.

Torin käsityönä rakennettu kivipinta ei ole nyt 
edukseen.

Nuorisotalona toimiva 
Fallkullan kotieläintila on 
nyt kuin paraskin synny-
tyslaitos. Synnytykset 
aloitti Anelma-vuohi, joka 
ponnisti pahnoille kolme 
kiliä maaliskuun 7. päivä. 
Ei kulunut viikkoakaan, 
kun kolme muuta kuttua 
pyöräytti maailmaan kaksi 
kiliä naiseen.

Nuorisotilalla käyvät 

kaupunkilaislapset ovat 
saaneet keksiä vastasyn-
tyneille eläimille nimiä. 
Ehdotuksista on valit-
tu sopivimmat äänestä-
mällä.

Tänä vuonna kaikki 
nimet alkavat L-kirjaimel-
la. Nyt navetasta löytyy ki-
lejä, joiden nimet ovat Leh-
mus, Lutunen ja Lumo.

– Kilit ovat jo päässeet 
ulkoile-
maan en-
simmäis-
tä kertaa 
lämpimien 
päivien an-
siosta. Ne 
leikkivät 
keskenään 
ja hyppe-
levät kivil-
le, kertoo 
nuoriso-

ohjaaja Kati Honkanen.
Parhaillaan tuoreet vuo-

hiemät selvittelevät talven 
jälkeen keskinäistä arvo-
järjestystään puskemalla 
päitänsä yhteen.

– Tämä saattaa joskus 
näyttää hurjalta, mutta 
kuuluu vuohen normaaliin 
elämään, Kati rauhoittelee.

Lampaista on tähän 
mennessä karitsoinut kaksi 
uuhta. Keiju-uuhi karitsoi 
24. päivä ja Aliisa 28. päi-
vä maaliskuuta. Molem-
mat saivat kaksi karitsaa.

Kaksi muuta uuhta ka-
ritsoi pian, mahdollisesti jo 

ennen tämän lehden tuloa. 
Karitsat nimetään sitten, 
kun kaikki ovat syntyneet.

Fallkullaan on syntynyt 
myös kaninpoikasia. Fan-
ni sai 19.3. kuusi poikasta. 
Ne ovat kaikki erivärisiä ja 
pysyttelivät alkuun visus-
ti pesässä piilossa. Nyt ne 
ovat alkaneet loikkia pe-
sän ulkopuolella.

– Pääsiäiseksi on kuoriu-
tumassa myös tipuja, Kati 
paljastaa.

Pääsiäisenä tila on avoin-
na joka päivä kello 10–15.

Pirjo Pihlajamaa

Vuohien lauma-
hierarkia selviää 
puskemalla

  Fallkulla

Tilalla on syntynyt yhteensä yhdeksän kiliä maaliskuun 
aikana.

Kuvassa Keijun toinen karitsa.

FALLKULLAN KOTIELÄINTILA
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MALMINTORIN 
KIRPPIS

VARAA PAIKKASI 
P. 0400 689263

su 20.4. ja ma 21.4. klo 8–14

Malmin Kauppatie 18
www.malmintorinkirppis.fi

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto
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Pukinmäki, Isonpellontie
asemakaavoitus käynnistyy

Kehä I:n varteen on suunnitteilla liikerakentamista ja Ison-
pellontien eteläpuolelle asuinrakennuksia.

Lisätietoa kaavamuutoksesta saa osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta, joka on esillä 22.4–13.5.2014:
 - Pukinmäen kirjastossa, Kenttäkuja 12
 - info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 - kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, 

Pohjoisesplanadi 11–13
 - www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt

Mielipiteet: viimeistään 13.5.2014

Lisätietoja: 
Joakim Kettunen, p. 310 37289, joakim.kettunen@hel.fi
Tuomas Eskola, p. 310 37285  tuomas.eskola@hel.fi

Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
Puh. 0400 481 222   www.ruoka-aika.fi 

- 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

Karaoke
pe - la 20.00 - 03.00.

Tervetuloa!

 ALE  PUB
 EKES’s

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

Ke 16.4. 19.00 Rukousilta, Ville Rossi.
La 18.4. 11.00 Pitkäperjantain jumalanpalvelus ja 

ehtoollinen, Jari Vahtera. Musiikki: Ville Rossi 
ja kump.

La 19.4. 18.00–22.00 Nuortenilta.
Su 20.4. 11.00 Jumalanpalvelus: Matti ja Heli Tanner. 

Musiikki: MM-kuoro. 
Su 20.4. 14.30 Latinokokous.

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

Hyvää Pääsiäistä

Lähitieto kertoi 26.3. leikkipuistojen kesän aukioloista. 
Toisin kuin uutisessa luki, ovat leikkipuistot Tervapääsky 
Tapaninvainiossa ja Nurkka Puistolassa kiinni välillä 31.6.-
3.8. Traktori Ylä-Malmilla on kesän kiinni ja avataan elo-
kuun 4. päivä.

Nurkka, Tervapääsky ja Traktori

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, to klo 18.30  Lihakassi Bingo
ti klo 18     Tietovisa
ke klo 18     Texas hold em
pe-la klo 21     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.

25.4. klo 22.00
Crazy Dog Ernos (Erno Lindhall)

Terassikauden avajaiset 26.4. klo 18.00!
grillausta, pelejä, kilpailuja ja voittajille palkintoja
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lIrene Salama
Malmitalon tiedottaja

Malmilla on erinomaiset ulkoilumah-
dollisuudet - puistoalueita ympärillä 

paljon. Pyöräileminen on helppoa, kos-
ka pyöräilyteitä on paljon ja monet mal-

milaiset hyödyntävätkin niitä ja pyöräilijöi-
tä näkee paljon. 

Minulle myös Malmin lentokenttä on tärkeä, jo-
ten olen pahoillani, että se aiotaan poistaa. Malmil-

la näkee paljon pienlentokoneita ja kuumailmapalloja, mikä 
on mielestäni hauskaa. Malmilla on melko mukavasti erilai-
sia palveluja kuten kauppoja, mutta enemmänkin voisi olla. 

Kulttuuria on paljon - kiitos Malmitalon. Malmilla on muka-
van näköistä. Tykkään Malmista. Malmi on elävä(inen) kau-
punginosa. Kaikenlaisia ihmisiä asuu Malmilla, mikä tuo eloa. 
Mikä on parasta? Pyöräilemisen helppous ja ulkoilualueet. 
Malmilla ei ole pakko kävellä tai pyöräillä autojen melussa ja 
pölyssä - aina löytyy vaihtoehtoinen kevyenliikenteen reitti. 

Pertti Simola
Kirkkoherra

Seurakunnan kannalta pidän 
hyvänä monipuolista asutusta, on 
pientaloja ja kerrostaloja sekä mo-
nenlaisia ihmisiä. Monikulttuurisuus 
korostuu. Malmilla seurakunnalla on hy-
vät yhteistoimintamahdollisuudet eri yhteisöjen 
kanssa. Teemme paljon hyvää yhteistyötä muun muassa kou-
lujen, päiväkotien ja sosiaalitoimen kanssa.

Puolitoista vuotta Malmilla asuneena koen, että täällä on var-
sin hyvät palvelut ja erinomaiset liikenneyhteydet. Juna-ase-
ma on keskellä Malmia. Erikoiskauppoja on vähän, mutta nii-
tä toisaalta harvemmin tarvitseekaan. Vihreääkin, eli luontoa, 
on säilynyt mukavasti talojen välissä. Tämä on mukava paik-
ka asua.

Marjut Pitkäranta
Ohjaaja Syystien palvelukeskus

Malmilaisuuden hardcorea ovat mielestäni malmilaiset, eli 
tuntumani perustuu monivuotiseen työskentelyyn Malmilla. 
Täällä asuu hienoja ja persoonallisia ihmisiä ja erityisesti alu-
een järjestöt ovat aktiivisia ja yhteisöllisyys syntyy yhteisissä 
tapahtumissa, mistä hyvänä esimerkkinä on ollut jokavuoti-
nen Malmin Rastit -tapahtuma. 

Malmilla on mahdollisuus harrastaa erilai-
sia asioita ihan vauvasta vaariin - ja tu-
levaisuudessa toivottavasti vauvat ja 
vaarit voivat myös tavata yhdessä 
eli yhteistyötä yli ikärajojen. Meil-
lä on esimerkiksi hyvää yhteis-
työtä viereisen päiväkoti Ta-
kataskun kanssa ja pikkunoi-
dat tulivat meille virpomaan 
maanantaina 14.4. 

Maria Laurila
Malmi-Seuran pj

Parasta Malmilla on monipuolisuus ja alueen pitkä historia, jo-
ka on ympärillämme niin rakennuksina, ihmisinä kuin vuosi-
kymmenestä toiseen meitä palvelevina kauppoinakin. 

Malmin palvelujen monialaisuus hämmästyttää aina: päivit-
täistavaroista silmälaseihin ja erikoisruuveihin, kauneudenhoi-
topalveluista ruokapaikkoihin, harrastuspaikkoihin, Malmita-

loon. Keskitän kaikki mahdolliset hankinnat tänne. 
Malmi elää 24/7. Malmilla näkee ihmisiä ja elä-

mää: kaikenikäisiä asukkaita, työntekijöitä, opis-
kelijoita, Malmitaloon vaeltavat pienet koulu-

lulaiset sykähdyttävät erityisesti - ja tietysti 
Hietakummun koulun marssi “Hietakum-
pu on best sekä bra!”

Helsingin Seniorisäätiön 
Antinkodissa vietettiin 
asukkaiden, hoitajien ja 
Malmin toimintakeskuksen 
vapaaehtoisten yhteistä 
ravintolapäivää 28.3. aurin-
koisena perjantaina.

Herkullinen ruoka sai ve-
den kielelle ja iloinen rupat-
telu hymyn huulille. Vapaa-
ehtoisten erityisenä tehtävä-
nä oli asukkaiden kanssa ju-
tustelu ruokailun lomassa.

Hauskan keskustelu-
kumppanin löytyminen ei 

ole iän karttuessa aina it-
sestäänselvyys. Esimerkiksi 
muistisairaus ja kuulon hei-
kentyminen saattavat rajoit-
taa asukkaiden keskinäistä 
seurustelua.

Kaikenlaisesta vapaaeh-
toistoiminnasta kiinnostu-
neet ovat aina tervetulleita 
taloon, ikään ja sukupuo-
leen katsomatta. Mukaan 
voi tulla niin leipomis - kuin 
ulkoiluseuraksi, avustajak-
si juhliin ja erilaisiin yhteis-
tilaisuuksiin, juttukaverik-

si, kirjojen ja lehtien luki-
jaksi tai vaikkapa asukkai-
den hiuksia kampaamaan ja 
kynsiä lakkaamaan.

Vapaaehtoistyöstä kiin-
nostuneet voivat ottaa suo-
raan yhteyttä viriketoimin-
nanohjaaja Johanna Ala-
Soiniin, puh. 020 771 8672 
tai vapaaehtoistyön suun-
nittelija Silva Siponkoskeen, 
puh.  020 771 8519. 

Helsingin seniori-
säätiö/ Antinkoti

Vapaaehtoistyötä 
syömällä ja seurustelemalla

  Tapaninvainio

Moni Antinkodin 97 asukkaasta ei vointinsa vuoksi pysty lähtemään 
enää pidemmälle ravintolareissulle, mutta haluaisi kuitenkin välillä 
syödä hienommin, joten ruokasali sai muuttua juhlavaksi ravintolaksi.

Antinkodin ravintolassa maistui ruoka ja luisti juttu.

Kehäradan valmistuessa Malmi voisi tarjota palvelu-
jaan kaupunkimatkoille tuleville, sekä muutoin Malmin 
kautta kulkeville. 

Pyöräkeskusta odotellaan innolla, samoin kevyen lii-
kenteen väylien kehittämistä ja uutta liike- ja asuinraken-
tamista. Asukkaat toivovat uuden suunnittelun lisäksi 
ajan saatossa kärsineiden rakenteiden korjaamista. Mal-
min kasvot vaativat paljon ehostusta ja kehittämistä veto-
voiman parantamiseksi. 

Alueella asuvat ja työskentelevät näkevät kuitenkin 
Malmilla paljon hyvää jo nykyisellään. Monilla yrittäjillä 
on myönteinen näkemys Malmista ja sen kehittymisestä.

Näin kommentoivat Malmilla asuvat tai toimivat ihmi-
set kaupunginosaa.

Hyvää 
Malmilla
Malmia pyritään kehittämään 
kaupunkisuunnittelun keinoin 
viihtyisämmäksi ja vetävämmäksi 
paikaksi. 

Maarit Kivivuori
Parturi-kampaamo Volymex

Malmi on selvästi siistiytynyt, siitä kiitokset kaupungille! 
Malmi on nykyään myös mukavan vilkas, täällä liikkuu pal-

jon ihmisiä ja on tarjolla pal-
jon palveluita. Kesällä to-

rikauppa on mukava pi-
riste.

Olen vuodesta 1999 
lähtien tehnyt Malmilla 
töitä ja pidän tätä hy-
vänä keskuspaikkana. 
Malmilla olen asunut 
jo vuodesta -88 lähtien 

ja nähnyt alueen kehit-
tymisen ja kasvami-
sen. Liikenneyhtey-
det ja poikittaislii-
kenne ovat nyky-
ään oikein hyvät. 

Ei täältä ole mi-
tään tarvet-
ta muuttaa 
pois!

Mikä sinun 
mielestäsi on 

Malmilla hyvää?
Kerro mistä Malmilla pidät. Lähetä lyhyt 

vastaus osoitteella teija.loponen@
lahitieto.fi, tai postitse: Askartie 4–6, 

00700 Helsinki. Julkaisemme 
lukijoiden näkemyksiä 
Malmin hyvistä puolista 

toukokuussa. 

TEIJA LOPONEN
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Tuore kokonainen
SIIKA
Suomi

Tuore
KIRJOLOHEN MÄTI
Suomi

Kalamestarimme
KATKARAPUHERKUT

Lihamestarimme tuore
KARITSAN HERKKUPAISTI

Atria
NAUDAN TAKUUMUREA 
SISÄFILEE
kokonaisena

Tuore
KARITSAN SISÄ- ja ULKOFILEE
myös marinoimaton, Uusi-Seelanti

Paulig Presidentti
KAHVI 500 g 5,98/kg, 
ei Gold Label, Black label tai Special Blend

ERÄ Tuore Norjan
LOHIFILEE
pakattuna

Tuore
KARITSAN PAAHTOPAISTI
Uusi-Seelanti

Tarjoukset voimassa ke-la 16.-19.4.2014, ellei toisin mainita.

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
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Hyvää pääsiäistä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tuore
NIERIÄ
Ruotsi

Hätälä Oy,
Rehtiä Pohjoisen kalaa!

Hätälän kalamestari Juho Oksanen fi leoi 

torstaina kalasi veloituksetta klo 8-18.

Tule katsomaan ja kuulemaan 
kun Stadin ammattiopiston tuleva 

kokkimestari Toni Kairittu valmistaa 
pääsiäisen helpot ja herkulliset 

lammasherkut!
Toni kokkailemassa torstaina aina

tasatunnein klo 14-18.

Palvelemme pääsiäisenä:
to 17.4. klo 8-21, pe 18.4. suljettu,

la 19.4. klo 8-18, su 20.4.
ja ma 21.4. suljettu
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Koillis–Helsinki

Björn Månsson (r.) Tapanilasta on Koillis-Helsingin ehdokas Europarlamenttiin. Tällä hetkellä 
hän on puolueensa ensimmäinen varajäsen Brysseliin ja uskoo itse läpimenoonsa ykkössijalla 
toukokuun vaaleissa, kunhan vain Rkp pitää jälleen paikkansa.

Mosa herää –tapahtuma 
on järjestetty jo vuodesta 
1979 lähtien. Tapahtuma 
sai tuolloin alkunsa kyläjuh-
lasta, jonka teema oli teho-
kaavoituksen uhan alla säi-
lyttää Tapanila ennallaan.

Kyläläisten kokoontumi-
sella kevään korvalla on ai-
na ollut yhteisöllisyyttä ko-
rostava merkitys. Tällä ker-
taa toritapahtumassa nos-
tetaan esiin käden taitoja ja 
torilla näh-

dään savitöiden tekoa ja 
työnäytöksiä.

Perinteiseen tapaan tarjol-
la on myös puheita, musiik-
kia, yhteisöjen myyntipöy-
tiä ja Stadin juhlaorkesterin 
soittoa.

Taimitorilla voi vaihtaa ja 
ostaa taimia ja pistokkaita, 
sekä seuran omia tuotteita.  

Tapanila-Seura julkistaa 
myös sen, kuka saa tänä  

vuonna vuoden kunnia-
asukkaan tittelin. 

Lasten ja vähän isompi-
en iloksi paikalla on jälleen 
moottoripyöriä, joilla nuo-
rempi väki pääsee ajelulle. 

Tapanilan Tuuli 39 ilmes-
tyy tänä vuonna vähän yl-
lätyksenä. Lehteä ei pitä-
nyt tänä keväänä tehdä, sillä 
työn alla on seuran 50-vuo-
tiskirja, jolle rahoitustakin 
on haettu Suomen Kulttuu-
rirahastolta. Erru Ormi-
on tekemä toimintakerto-
mus osoittautui kuitenkin 
niin hienoksi, että se päätet-
tiin muokata lehdeksi. Tänä 
vuonna Tapanilan Tuuli jae-
taan kuitenkin vain jäsen-
kunnalle, muut voivat käy-
dä ihastelemassa sitä seuran 
nettisivuilla.

Teija Loponen

Kädentaitoja 
Tapanilan torilla
Mosa herää vapun jälkeen sunnuntaina 
täyttämällä Tapanilan torin touhulla ja ihmisillä.

Mosa herää 
4.5. kello 11–14 
Tapanilan torilla.

Tapanilan Tuuli 2014 
kertoo viime vuoden 
tapahtumista sanoin ja 
kuvin.

Nuukuusviikkoa viete-
tään aina viikolla 16, paitsi 
jos pääsiäinen osuu siihen 
kuten tänä vuonna. Nuu-
kuusviikko on parinkym-
menen kansalaisjärjestön 
yhteisen Kierrätysliikkeen 
tapahtuma.

Malmin kirjastossa Nuu-
kuusviikkoa vietetään 22.–
29.4. Esillä on silloin run-
saasti eko-, säästö-, niksi-, 
kierrätys-, kirppis- ja vilje-
lyaiheisia kirjoja.

Nuukuusviikon pääta-
pahtuma Malmilla on tiis-
taina 22.4. kello 18.30, 
jolloin kirjastoon saapuu 
asiantuntija Olli-Pekka 
Haavisto.

Haavisto kertoo suo-

mentamas-
taan kirjasta 
Veden varas-
sa – globaa-
li kamppai-
lu oikeudesta 
veteen. Kir-
ja valottaa 
maailman-
laajuista vesi-
kriisiä ja siitä 
selviytymis-
keinoja. 

Tilaisuu-
dessa jaetaan 
15 kappalet-
ta Maan ys-
tävien lah-
joittamaa Veden varassa - 
kirjaa. Kirjaan liittyvä lu-
kupiiri pidetään ti 6.5. klo 

18.30 Malmin kirjastossa.
TL

Nuukuutta 
ja kierrätystä

Olli-Pekka Haavisto kertoo maailman 
vesikriisistä Malmilla.
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LLLLuonnonuonnonuonnonuonnon----    
kukkien kukkien kukkien kukkien     
päivä päivä päivä päivä     
15.6.201415.6.201415.6.201415.6.2014    
    

                            Ahojen ja metsien matarat       
Kaikkien Pohjoismaiden 
yhteisen ”Luonnonkukkien päivän” retki tehtiin 

tällä kertaa Fallkullan kartanon ympäristöön, missä 

ihasteltiin harvinaisia kelta- ja valkomataroita ja 

löydettiin kaikki osallistujille jaetun bongauslistan 

lajit. Innostuneita kasviharrastajia oli mukana 

kolmisenkymmentä.  
Kukkaiskävelyn aikaisempien vuosien teemoina 

ovat olleet mm ”Lempeät lemmikit ja 

perinnekasvit”, ”Kujien kaunis kaaos” ja ” 

Rikkakasveja, raitoja ja ratapenkkoja”.  

 
 

Mosapiknik  
Kesäkuun toisena sunnuntaina järjestettiin 

torille piknik.  
 Ota taas eväskori  ja Ota taas eväskori  ja Ota taas eväskori  ja Ota taas eväskori  ja     

pöytä mukaan torillepöytä mukaan torillepöytä mukaan torillepöytä mukaan torille    
8.6.2014 klo 148.6.2014 klo 148.6.2014 klo 148.6.2014 klo 14        

HSL:n liikenteessä aje-
taan kiirastorstaina perjan-
tain aikatauluin ja ensim-
mäisenä ja toisena pääsi-
äispäivänä 
sunnuntaiaikatauluin. 

Pitkäperjantaina 18.4. 
on sunnuntailiikenne. Pit-
käperjantain jälkeisenä yö-
nä bussien yöliikenne aje-
taan ja metro kulkee vii-
konlopun pidennettyjen ai-
kataulujen mukaan.

Lähijunat I, N, ja T ja 
ajavat viikonlopun piden-
nettyjen aikataulujen mu-

kaan, joten kulussa ovat 
myös I-junat Helsingistä 
klo 22.46, 23.16 ja 23.46, 
I-junat Tikkurilasta klo 
23.46 ja 0.16, N-junat 
Helsingistä klo 0.01, 1.01, 
2.01 ja 3.01, N-junat Kera-
valta klo 0.45, 1.45, 2.45 
ja 3.45, T-junat Helsingis-
tä klo 2.31 ja 4.01 ja T-ju-
nat Riihimäeltä klo 0.37 ja 
1.37. Pääsiäislauantaina 
19.4. on lauantailiikenne.

Ensimmäisenä pääsiäis-
päivänä sunnuntaina 20.4. 
on sunnuntailiikenne. En-

simmäisen pääsiäispäivän 
jälkeisen yön bussi, metro- 
ja junaliikenne ajetaan sa-
moin kuin pitkäperjantain 
jälkeisenä yönä.

Lisätietoja bussien li-
sälähdöistä pitkäperjan-
tain ja ensimmäisen pääsi-
äispäivän jälkeisenä yönä 
saa HSL:n verkkosivuilta 
www.hsl.fi.

Toisena pääsiäispäivänä 
maanantaina 21.4. on sun-
nuntailiikenne. 

TL

Pääsiäisenä 
poikkeusaikatauluja

– Monesti on ennustettu, että 
putoamme, mutta hyvä äänes-
tysprosenttimme suomenkielis-
ten äänillä höystettynä on kerta 
toisensa jälkeen pitänyt meidät 
EU-parlamentissa. Se on tärke-
ää, koska edustamme Suomen 
ruotsinkielistä väestöä varmasti 
koko viiden vuoden takuulla, ja 
jos jotain sattuu, tulee tilalle 
samalla tavoin ajatteleva ja toi-
miva edustaja.

Rkp on Keskustan ohella 
ALDE:n jäsen EU-parlamentis-
sa, mutta Månsson haluaa ko-
rostaa puolueensa edustavan 
aidommin pohjoismaista libe-
ralismia. Alun perin hän itse 
olisi ollut valmis vaaliliittoon-
kin, mutta Keskusta ei siihen 
lähtenyt.

Tällä hetkellä Månsson on 
Helsingin kaupunginvaltuus-
tossa yksi Koillisen monista 
ryhmänjohtajista. Hän nousi 
varapuheenjohtajuudesta Ast-
rid Thorsin tilalle, kun tämä 
lähti virkaansa Eurooppaan ja 
Arkadianmäelle kipusi vielä 
kerran Jörn Donner. Samalla 
Månsson istuu edelleen kau-
punginhallituksen varajäsene-
nä.

Donner oli luvannut tukea 
Månssonia EU-vaaleissa, mut-
ta lopulta puolue käännytti ve-
teraanin itsensäkin ehdokkaak-
si varmistaakseen, että puolu-
een laariin sataa ääniä mahdol-
lisimman paljon yhden paikan 
varmistamiseksi.

Myös eräät esiintymisvalin-

nat osoittavat, että puolue pitää 
viimeksi vain 700 ääntä nykyi-
selle MEP:ille Nils Thorvaldsil-
le hävinnyttä Månssonia poten-
tiaalisena valttikorttinaan.

Månsson on tällä hetkellä 
työkseen puolisen vuotta kir-
joittanut puolueensa historiik-
kia. Kyseessä on kahden vuo-
den projekti, mutta itse hän 
luottaa niin paljon mahdolli-
suuksiinsa Brysseliin, että 
sanoo tarvittaessa luovuttavan-
sa historiikin jatkokirjoittami-
sen toiselle henkilölle. Nuoresta 
asti Rkp:n ja alkuun sen nuori-
sojärjestön näkyvillä paikoilla 
luottamustehtäviin noussut 
Månsson on kokemukseltaan 
mitä sopivin valinta tehtävään. 

Kirjoittamisen korkeakoulu oli 
27 vuoden ura Hbl:n johtavana 
”skribenttinä”.

Kaupunginvaltuustossa 
Månsson lupaa, että Rkp ajaa 
ympäristöasioita. Hän sanoo 
olevansa Malmin lentokentän 
puolustaja ja korostaa mielipi-
teensä johtuvan lentotoimin-
nan jatkamisen lisäksi nimen-
omaan alueen käytön säilyttä-
miseksi sekä viher- että 
ulkoilualueena.

Niin keskittynyt Månsson on 
runsaan kuukauden kuluttua 
pidettäviin EU-vaaleihin, että 
uskoo vakaasti menestykseensä 
eikä halua tehdä mitään muita 
urasuunnitelmia. Tällä hetkel-
lä hän on Uudeltamaalta Rkp:n 

toisella varasijalla eduskun-
taan, mutta ei ole valmis nyt 
puhumaan mahdollisesta eh-
dokkuudesta Helsingistä vuo-
den kuluttua.

Timo Huotinen

Björn Månsson pyrkii 
EU-parlamenttiin tositarkoituksella

Björn Månsson (r.)
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Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:  
www.facebook.com/malminseurakunta

Musiikkia
Hiljaisuuden laulujen ja tekstien ilta 
Viikin kirkossa ke 16.4. klo 19. Nais-
kuoro Pihlaja, joht. Marjasisko Varha, 
Outi Lantto. Vapaa pääsy, kolehti.
Pergolesi: Stabat mater, Malmin 
kirkossa pe 18.4. klo 15. Laura Pyrrö 
ja Katriina Pyrrö, laulu; Alexander-
kvartetti; Heikki Poutanen, urut.
Pergolesi: Stabat mater Tapanilan 
kirkossa pe 18.4. klo 18. Terttu Iso-
Oja, sopraano, Katariina Heikkilä, 
mezzo, Matti Pohjoisaho, urut.

Kristus on ylösnoussut! 
Tämä on mahtava uutinen! Kristittyinä 
meillä on osallisuus ylösnousemuk-
seen.  Pääsiäinen tuo lähellemme 
taivasten valtakunnan. 

Kiirastorstain messu 17.4. 
Malmin kirkossa klo 19. 
Jakomäen kirkossa klo 18. 
Pihlajamäen kirkossa klo 19.
Puistolan kirkossa klo 19.
Pukinmäen seurakuntakodissa klo 19.
Siltamäen seurakuntakodissa klo 19.
Tapanilan kirkossa klo 19.
Viikin kirkossa klo 19.

Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus 18.4.
Malmin kirkossa klo 10.
Jakomäen kirkossa klo 12. 
Pihlajamäen kirkossa klo 10.
Puistolan kirkossa klo 10.
Pukinmäen seurakuntakodissa klo 12.
Siltamäen seurakuntakodissa klo 12.
Tapanilan kirkossa klo 12.
Viikin kirkossa klo 10.

Pääsiäisyön messu la 19.4. 
Puistolan kirkossa klo 22. Messun 
jälkeen pääsiäisyön yhteinen ateria.

Pääsiäispäivän messu su 20.4. 
Malmin kirkossa klo 10. Papit Pirkko Poisuo, Ani-
ta Olli, Timo Ahoinpelto, kanttori Heikki Poutanen.
Jakomäen kirkossa klo 12. Papit Elina Pert-
tilä, Markku Arola, lauluryhmä Raiku johtaa 
kanttori Outi Aro-Heinilä.
Pihlajamäen kirkossa klo 10. Papit Heidi 
Tikka, Paula Närhi, Sari Hakuri, Jukka Holo-
painen, kanttori Timo Olli. Lapsille oma tuokio 
messun aikana. Pääsiäislounas (5 e) konser-
tin kera, Kirkon kuoro, joht. Timo Olli. 
Puistolan kirkossa klo 10. Papit Laura-Elina 
Koivisto, Pirjo Kettu, kanttori Merja Wirkkala. 
Lähetyskahvila.
Pukinmäen seurakuntakodissa klo 12. Pa-
pit Pertti Simola, Markus Kopperoinen, kant-
tori Kaisu Rauhamaa, Hannu Holma, laulu. 
Kirkkokahvit.
Siltamäen seurakuntakodissa klo 12. Papit 
Pirkko Poisuo, Pirjo Kettu, kanttori Hanna 
Varis, Terhi Orpana, laulu.
Tapanilan kirkossa klo 12. Pappi Esa Järvi-
nen, kanttori Merja Wirkkala.
Viikin kirkossa klo 10. Papit Petri Jukanen, 
Anni Punkka, Outi Lantto, mukana Kira-Mia 
Tuisku, kanttori Marjasisko Varha. Saarnan 
aikana lapsille oma hetki.

2. pääsiäispäivän messu ma 21.4. 
Malmin kirkossa klo 10. Papit Jukka Holopai-
nen, Pirkko Poisuo, Laura-Elina Koivisto, kanttori 
Heikki Poutanen, Outi Aro-Heinilä. Kirkkokahvit. 
Kirkkobussit 2. pääsiäispäivän messuun Malmin 
kirkolle kahta reittiä:
Bussi 1, lähtö klo 9.15 Viikin kirkko – 9.20 Pihlajiston 
seurakuntakodin pysäkki – 9.25 Pihlajamäen ostoskes-
kus – 9.35 Pukinmäki, Eskolantien pysäkki – Malmin 
kirkko.
Bussi 2, lähtö klo 9.15 Jakomäen kirkko – 9.20 Puis-
tolan kirkon pysäkki, Alepa – 9.25 Tapuli, Tapulinaukio 
– 9.35 Siltamäen ostoskeskuksen pysäkki, Riimusau-
vantie – 9.45 Tapanilan tori – Malmin kirkko. 
Mainitut ajat ovat aikoja, joita ennen bussi ei 
lähde pysäkiltä tai ohita sitä.
Paluukuljetus klo 12.15 samoja reittejä.

Perheiden pääsiäisvaellus 
Jakomäen kirkossa ke 16.4. klo 
17.30–18.

Liikuntavirasto on saa-
nut luvan vaihtaa osoiteviit-
toja. 

Ala-Malmin liikuntapuis-
toon ohjaava osoiteviitta 
Malmin liikuntapuisto Am-
pujantien ja Vilppulantien 
risteyksessä korvataan uu-
della osoiteviitalla Ala-Mal-
min liikuntapuisto.

Nykyinen osoiteviitta La-

tokartanon liikuntahal-
li Agronominkadulla Lato-
kartanonkaaren liittymässä 
korvataan osoiteviitalla La-
tokartanon liikuntapuisto.

Tapulikaupungin liikun-
tapuistoon ohjaava osoite-
viitta Tapulikaupungintiellä 
Henrik Forsiuksen tien ris-
teyksessä korvataan uudel-
la osoiteviitalla Tapulikau-

pungin liikuntapuisto.
Osoiteviittajärjestelyt si-

sältyvät liikuntaviraston 
toimeksiannosta tehtyyn 
”Helsingin ulkoliikunta-
paikkojen opasteet” kon-
sulttityöhön.

TL

Liikuntapuistojen 
kylttejä vaihdetaan

hedelmiä, vihanneksia

VARASTO
Hiidenportti 12, 00730 Helsinki

PORKKANA 

TARJOUKSEMME:

MYYNTI

NARIKKA

TO 17.4. 10-17
LA 19.4. suljettu

Appelsiini W.S /maroc 0,79€ /kg
Sitruuna /espanja 1,15€ /kg
Paprika, keltainen / hollanti 1,95€ /kg
Kurkku /suomi 1,80€ /kg

VARHAISPERUNAVARHAISPERUNA
EspanjaEspanja

BANAANI
Costa rica

049
kg

Haastemiehentie 1, 00690 Helsinki Puh. 0207 705 110
petri.kananen@k-supermarket.fi 

112929
kgkg

HK:N BROILERIN
UUNIVALMIS
MAUSTETTU
VERKKOPAISTI

WOTKINS TUORE
LAMMASMAKKARA

699
  kg

RANSKALAINEN
JÄTTIPATONKI

095
 kpl

Herkkutorilta
PAISTOVALMIIT
KARITSAN
ULKOFILEET

PAKILAN
JYVÄLEIPÄ

Herkkutorilta
PAISTOVALMIIT
KARITSAN
SISÄFILEET

259
 kpl

PIRKKA-
BANAANI

069
 kpl

JÄÄVUORI-
SALAATTI
Espanja

199
 kg

895
  kg

TUORE 
LOHIFILEE
Norja

Herkkutorilta
PAISTOVALMIIT
KARITSAN
PAAHTOPAISTIT

3490
kg

Naturel ja maustetut

1395
kg 1990

kg
Naturel ja maustetut

3490
kg

Valkosipuliyrttimarinoitu
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Kesäkauteen valmistau-
tuessa Koillisen herruudesta 
oteltiin kahdessa sarjassa, 
harraste- ja kilpa.

Kilpasarjassa Mosa Cup 
–pystiin kaiverretaan uu-
si hallitsija. SUMU/77 nitis-
ti finaaliottelussa ansaitus-
ti 2–1 PuiU:n edustusjouk-
kueen. Ainakin seuraavaan 
Mosa Cupiin asti voittopys-
tiä ihaillaan Jakomäessä. 
PuiU oli voittanut kaksi ai-
empaa Mosa Cupia.

SUMU/77 voitti ensim-
mäisessä ottelussa Malmin 
Ponnistajat jännien vaihei-
den jälkeen 1–0. Tämä tie-
si finaalipaikkaa sumulai-
sille. Toisessa kilpasarjan 
avausottelussa vastakkain 
olivat MPS Atletico Mal-
mi ja PuiU. Ennakkosuosik-
ki Atletico joutui toteamaan 
PuiU:n tällä kertaa parem-

makseen rangaistuspotku-
kisan jälkeen maalein 3–4. 
PuiU esitti ottelussa kevät-
kauden parhaita otteitaan. 
Voittokin oli varsinaisel-
la peliajalla lähellä, kun at-
leettien alin puolustaja Ant-
ti Säynätkari torppasi läpi-
ajossa olleen Sami Rinta-
Kahilan. Säynätkari lensi 
ulos ja PuiU:n Jesse Holm-
strön kohdisti rangaistupot-
kun pystytolppaan. Näin 
varsinainen peliaika päät-
tyi 1–1. 

Tasuria seuranneen rank-
karikisan keskeinen sanka-
ri oli PuiU:n maalivahti Sa-
muli Kinnunen, joka torjun-
tojensa lisäksi laukoi pallon 
atleettien pömpeliin. Kilpa-
sarjan sijoitusottelussa At-
leetit nousivat pronssille 
3–0 voitollaan Malmin Pon-
nistajista.

Finaalissa hallitseva mes-
tari PuiU ei onnistunut oi-
kein missään. Yksi PuiU-pe-
laajista muisteli, että esitys 
oli joukkuehistorian huo-
noin. SUMU/77 sitä vas-
toin oli vakuuttava. Se pela-
si viisaasti, kontrolloi peliä 
ja hallitsi keskikenttää, se-
kä kävi tuikkaamassa kaksi 
maalia. PuiU:n ainokainen 

syntyi viimeisellä minuutil-
la Ilmari Tiaisen laukoessa 
pallon pilkulta maaliin. Päi-
vän upeimmasta torjunnas-
ta vastasi PuiU:n Stephan 
Megyaszai, joka kenttäpe-
laajana joutui maaliin jal-
kansa loukanneen Aleksi 
Helanderin tilalle. Peli oli jo 
2–0, kun ”tuuraaja-Stefun” 
käsi venyi maalin oikeaan 

yläkulmaan torjuen jo var-
malta näyttäneen sumulais-
ten kolmannen maalin.

Harrastesarjassa mentiin 
myös kovaa. Aamun ava-
uksessa MPS Atletico Aka-
temia kylvetti SUMU 7–7:n 
rökäleluvuin 8–2. Toises-
sa koitoksessa FC Kake on-
nistui PuiU/86:ta paremmin 
maalinteossa ja voitti koh-

taamisen 2–0. Iltapäivän si-
joitusottelussa PuiU/86 jät-
ti SUMU/7-7:an taakseen 
maalein 2–1. Harrastesar-
jan pokaalin korjasi hal-
tuunsa Atletico Akatemia 
kukistettuaan FC Kaken 
maalein 2–1.

Heimo Laaksonen

SUMU/77 sai mitä ansaitsi. Hyvien finaaliotteiden jälkeen joukkue pääsi tuulettamaan riemuisaa Mosa Cup-
voittoaan pytyn kera. 

HEIMO LAAKSONEN

SUMU/77 riisti
valtikan PuiU:lta
Kolmas Mosa Cup sähköisti lauantaina Tapanilan tekonurmen häkkiareenan. Pallo 
pyöri alueemme kahdeksan joukkueen voimin aamuyhdeksästä miltei iltakahdeksaan. 
Harrastesarjassa voiton otti Atletico Akatemia.

  Jalkapallo

AUTOASI – korjaa käsityksesi korjaamoista

OLEMME NYT AUTOASI RENGASKESKUS!
Saman katon alta: korjaamo- ja huoltopalvelut, lisävarusteet, renkaat ja vanteet! 

AUTOASI Rengaskeskus
Korvasienentie 6, 00760 Helsinki

puh. 0400 600 660

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

www.rengaskeskus.com

Ajankohtaista!  

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

ilman ajanvarausta! 

• Edulliset kesärenkaat verkosta  
tai puh. 0400 600 660.

• Myös autonhuolto- ja korjauspalvelut 
sekä vetokoukut ja tuulilasit 
asennettuina. Pyydä tarjous verkosta!

Kysy tarjous!
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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.

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.

 Kaupungin säästöpaineet ovat 
ajaneet Opetusviraston taas lak-
kauttamaan Nurkan koulutoimin-
taa Puistolasta. Päätös nuijitaan 
6.5. opetuslautakunnan kokouk-
sessa, elleivät lautakuntalaiset 
kuuntele, mitä sanottavaa puisto-
lalaisilla vanhemmilla on. 

Päättäjien fraasi on ”Haluam-
me säästää seinistä, emme opetuk-
sesta”. Nurkan kohdalla nimen-
omaan seinien säästäminen on 
opetuksesta säästämistä. 

Nurkan monitoimitalossa sijait-
seva alakoulu on ainutlaatuinen. 
Omat lapseni ovat saaneet kas-
vaa tässä turvallisessa ympäristös-
sä koko elämänsä. Ensin kävimme 
perheellä leikkipuistossa. Hoidon 
aloittaminen Nurkan päiväkodis-
sa oli helppoa, koska paikka oli jo 
ennestään tuttu.  Siirtyminen kou-
lulaiseksi merkitsi vain kulkua pi-
han toiselle puolelle ja sujui luon-
tevasti. Koulun jälkeen lapset viet-
tävät aikaa sekä leikkipuiston ilta-
päivätoiminnassa että kirjastossa, 
jossa molemmissa on jo vuosien 
takaa tutut aikuiset. Nurkalla, toi-

sin kuin alueen muilla kouluilla, ei 
ole sisäilmaongelmaa.

Vanhempana tiedän, että Nurkan 
kirjasto on tärkeä osa koululaisten 
oppimisympäristöä ja iltapäivä-
hoitoa. Henkilökunta on luonut 
lapsille mukavan ilmapiirin jossa 
monimuotoinen yhteistyö koulun 
kanssa sujuu. Kirjasto sijaitsee 
koulun kanssa samassa rakennuk-
sessa ja on vasta remontoitu. 

En voisi toivoa lapsilleni parem-
paa koulua, mitä Nurkan koulu 
on. Samassa rakennuksessa sijait-
sevat kaikki se tuki ja turva, mitä 
lapsi tarvitsee. Toivon, että päättä-
jät kuulevat Puistolan vanhempia 
ja heidän ratkaisuehdotustaan, jo-
ka säilyttää tämän sivistyksen hel-
men. Kun on pakko säästää, tulee 
säästää viisaasti eikä tuhota sitä 
ainutlaatuista kokonaisuutta, joka 
vain tässä koulussa Puistolassa ja 
kenties koko Helsingissä on. 

Laura-Elina Koivisto
Kahden Nurkan 
koululaisen äiti

Säästetään kyllä, 
mutta ei tuhota

• Aamuruskontie 6, 00750 Helsinki     
• SOITA 09-838 6110

DEZENT RE TARJOUSVANNE
Sarjahinnat 15” 320 € 16” 350 € 17” 435 €

KOKO Continental Michelin Nokian Yokohama Goodyear
Testimenestyjä

Edulliset
Uudet

175 65 14 325 € 335 € 345 € 280 € 300 € 225 €
185 65 14 365 € 360 € 365 € 290 € 320 € 240 €
185 65 15 365 € 385 € 365 € 290 € 350 € 260 €
195 65 15 380 € 380 € 395 € 320 € 365 € 265 €
195 60 15 445 € 440 € 460 € 330 € 420 € 290 €
205 60 16 535 € 570 € 595 € 525 € 380 €
205 55 16 480 € 460 € 520 € 365 € 455 € 310 €
225 55 16 590 € 620 € 610 € 399 €
225 45 17 640 € 620 € 640 € 495 € 640 € 365 €
225 40 18 740 € 720 € 375 €
185 14 C 410 € 460 € 320 €

195 70 15C 456 € 475 € 513 € 400 € 360 €
205 65 16C 649 € 724 € 684 € 542 € 385 €
225 65 16C 658 € 700 € 685 € 551 € 395 €

Resurs Bank 
luotolla, osta nyt 

maksa Elokuussa. 
Korko 0% kulut 0 €.

Tarjous on 
voimassa 

1.4.-15.5.2014

Bosch pyyhkijän 
sulat ovh -30% 

asennus 
kaupan päälle

Vertaa hintoja ja 
valitse oikea 
ostospaikka! 

Tervetuloa reiluille 
kaupoille!

Renkaat ja vanteet 
edullisimmin meiltä

KEVÄT HULINAT ALKOIVAT! 4 kpl asennettuna ja painoitettuna

 Tiistaiaamuna 8.4.2014 alkoi 
tapahtua Eskolantie 2–4:n raken-
nustyömaalla Maasalonpolun 
puoleisessa päädyssä. Pukinmäen 
päiväkodin ja Madetojan palve-
luntalon väliselle mäenharjanteelle 
oli saapunut tehokas metsuri. 
Harjanteen komeat puut kaatui-
vat yksi toisensa jälkeen, komea 
vanha koivukin hujahti hetkessä 
nurin. 

Siinä ihmetteli aidan reunalla 
kottarainen, mustarastas ja tiaisia, 
minne tutut puut hävisivät, oravat 
olivat jo ottaneet jalat alleen.

Madetojan palvelutoiminnan 
päivätoiminnan kävijöiden olo-
huoneen ikkunasta näkyneestä 
vuodenaikojen maisemataulus-
ta ei jäänyt nyppylääkään jäljelle. 
Puinen kumpare ja siinä viihtyvien 
lintujen ja oravien seuraaminen oli 
vanhuksien ja tietenkin heidän oh-
jaajiensa mielipuuhaa.

Toivottavasti tilalle tulee edes 
lasten leikkipaikka, jotta vanhuk-
silla olisi jotain mielenkiintoista 
katsottavaa eikä ainakaan auto-
jen parkkipaikkaa ja pakokaasuja. 
Niistä ei ole iloa.

Pettynyt

Kaikki pois

NESTE OIL AVOINNA 
PÄÄSIÄISENÄ

 NESTE OIL K-MARKET MALMI  AVOINNA 8-24 

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

Pääsiäisen pyhiin haet kätevästi herkut Neste Oil Malmilta ja 
Metsälästä. Poikkea myös nopeilla ja hellävaraisilla Quick wash 

pesukaduillamme sekä aina tuoreella pannukahvilla ja leivonnaisilla!

 NESTE OIL METSÄLÄ AVOINNA 24H 

Kuponki voimassa 4.5.2014 asti.

Pehmoharjapesu
vahalla tai 

alustapesulla

15€
(norm. 20,90€)
Tällä kupongilla

!

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla & 
Metsälässä 4.5.2014 saakka, eikä etua 
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

Kuponki voimassa 4.5.2014 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 4.5.2014 saakka, eikä etua 
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

!
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– Syystien palvelukes-
kuksessa otettaisiin oikein 
avosylin vastaan ihmisiä, 
jotka haluaisivat tuottaa 
vanhuksille hyvää mieltä 
juttelemalla heidän kans-
saan ja vaikka avustamalla 
ulkoilussa. Ja me ystäväpal-
velussa mukana olevat tie-
dämme, että auttamisesta 
saa todella hyvän mielen 
myös itselleen, kertovat 
Eeva Raula ja Riitta Ranta-
niska SPR:n ystäväkerhosta.

Riitta Rantaniska toimii 
kerhon vetäjänä ja kuulee 
jatkuvasti vapaaehtoisilta 
ystäviltä iloisia tarinoita sii-
tä, kuinka oma elämä on ri-
kastunut muiden auttami-
sesta.

– Hyvää mieltä tuottamal-
la saa sitä roppakaupalla 
myös itselleen, Rantaniska 
vakuuttaa.

Eeva Raula oli käyn-
nistämässä ystävätoimin-
taa Siltamäen hoitokodis-
sa ja nykyään siellä asuk-
kaat jo oikein odottavat, 

että muutaman vapaaeh-
toisen porukka tulee laulat-
tamaan, kahvittelemaan ja 
juttelemaan heidän kans-
saan.

– Aikaansa voi antaa 
henkilökohtaiselle ystävälle 
säännöllisesti, tai vaikkapa 
Antinkodin, Syystien tai Sil-
tamäen hoitokodin asuk-
kaille satunnaisesti ja tapah-
tumissa. Esimerkiksi Antin-
kodissa on jatkuvasti 
tapahtumia, joissa tarvitaan 
vapaaehtoisia saattamaan 
asukkaita paikalle, Eeva 
valistaa.

Uusille vapaaehtoisystä-
ville yleensä suositellaan 
aluksi laitoksissa käyntiä, 
jotta toimintaan pääsee pa-
remmin sisään.

– On toivottavaa, että sii-
nä vaiheessa kun ottaa itsel-
leen henkilökohtaisen ystä-
vän, niin myös sitoutuu käy-
mään hänen luonaan sään-
nöllisesti. Käyntejä voi olla 
kerran viikossa tai joka toi-

nen viikko, mutta kuitenkin 
ennalta sovitussa määrin. 
Luonnollisesti lomamatkat 
tai muut omat tärkeät ta-
pahtumat menevät vapaa-
ehtoistoiminnan edelle, eikä 
tähän loppuelämäkseen tar-
vitse lupautua, muistuttaa 
Riitta Rantaniska.

Ystävätoiminnassa mu-
kana oleville on kuukausit-
tain oma ilta, jossa vaihde-
taan kuulumisia, saadaan 
vertaistukea ja kuullaan vie-
railevia puhujia. Uutta elä-
mänsisältöä muiden autta-
misesta saavia on jo paljon, 
mutta lisää tarvitaan.

Anita Nyman on ystävä-
nä jo todellinen veteraani. 
Syksyllä tulee täyteen 14 
vuotta saman henkilön luo-
na käyntejä.

– Lähdin mukaan jäädes-
säni sairaseläkkeelle. Huo-
masin paikallislehdessä ju-
tun ystävätoiminnasta ja 
innostuin. Kävin kuitenkin 
monta kertaa Toimintakes-

kuksen ovella, ennen kuin 
uskaltauduin sisään jutte-
lemaan vapaaehtoistyön 
koordinaattorin kanssa. Al-
kuun toimin myös Pukin-
mäen Porttikahvilassa kah-
vinkeittäjänä ja saattoapu-
na. Ne jätin muutama vuosi 
sitten, kun tyttäreni kaipa-
si apuani lastenhoidossa. 
Mutta ystävääni en ole jät-
tänyt, Anita kertoo.

Anitan ystävä kärsi aiem-
min masennuksesta ja Ani-
takin sai toisinaan kärsiä 
vähän äkäisistä puheista.

– Vaan aina hän heti pyy-
si anteeksi, sanoi, ettei ol-
lut tarkoitus minulle ärhen-

nellä. Hyvin meillä on men-
nyt kaikki vuodet. Jutellaan, 
kahvitellaan ja kauniil-
la ilmalla mennään vähän 
ulos. Ennen käytiin retkil-
lä Kauppatorilla asti, mutta 
enää ei ystävän kunto kes-

tä niin kauas lähteä. Suosit-
telen kyllä lämpimästi ystä-
väksi ryhtymistä.

Teija Loponen

Anita Nymanilla 
jo 14 vuoden 
ystävyysura
Uusia vapaaehtoisia ystäviä tarvitaan jatkuvasti sekä 
yksinasuville, että laitoksissa oleville. Myös saattajille olisi 
käyttöä. Vapaaehtoiseksi pääsee käymällä kurssin.

  Vapaaehtois- ja ystävätoiminnan peruskurssit 26.4. + 
3.5. klo 9-15 sekä 24.5. + 31.5. klo 9-15.

  Henkisen tuen peruskurssi 27.4. + 4.5. klo 9-15.
  Kurssit pidetään Malmin toimintakeskuksessa. Lisätie-

dot ja ilmoittautumiset juhaniparkkari@gmail.com

Eeva Raula ja Riitta Rantaniska vakuuttavat ystäviksi ryhtyvien saavan 
toiminnastaan paljon hyvää mieltä.

Lähiajan kursseja

– Tarkasti ottaen kyseessä 
ei ole konsertti, vaan kevät-
laulajaiset. Meidän Seniori-
laulajien lisäksi siellä esiin-
tyy Duo Suomi sekä Mosan 
Kisällit ja lisäksi on yhteis-
laulua, valistaa Seniorilaula-
jien johtaja Aija Särkijärvi.

– Se on vähän kuin kevät-
juhla, jota odotetaan aina 
innolla, huikkaa joku kuo-
rolaisista.

Martti Pöysälä kertoo Ai-
jan tehneen konsertin run-
gon niin kuin se olisi kahden 
ihmisen tarina. Elämään liit-
tyviä tapahtumia käydään 
läpi laulujen muodossa.

Kevätlaulajaisten ohjel-
maa on harjoiteltu jo usean 
kuukauden ajan kerran vii-
kossa. Lisäksi kerran kuussa 
on pidemmät harjoitukset.

Kuoronjohtaja valitsee 
kappaleet, joka sopivat juu-
ri tälle kuorolle. Kevätlau-
lajaisten laulujen joukossa 
kuorolaisilla on monia suo-
sikkeja. Niistä mainitaan 
Maruzella, Tipitii ja Kalin-
ka.

Tapanilan seniorikuoro 
on toiminut jo vuosikym-
menet. Aivan alusta saakka, 
vuodesta 1992 lähtien on 

mukana ollut Valma Raja-
mäki.

– Tämä on niin mukava 
harrastus ja iloinen poruk-
ka, ettei ole mitään syytä lo-
pettaa. Tämä on vähän kuin 

toinen koti.
Kaikkein tuorein kuo-

rolainen on viime syksynä 
mukaan rohkaistunut Mai-
ja-Liisa Vuorjoki, joka luki 
lehdestä jutun kuorosta ja 

innostui siitä. 
– Soitin Aijalle ja hän kut-

sui minut mukaan. Hyvin 
olen viihtynyt!

Teija Loponen

Kevätlaulajaisissa 
pursutaan 
iloista mieltä
Tapanilan Seniorilaulajien keväisen 
konsertin tavoitteena on tuottaa 
kuulijoille hyvää mieltä. 

Tapanilan Seniorilaulajat ilahduttavat yleisöä reippailla lauluilla Kevätlaulajaisissa.

Kevätlaulajaiset 
su 27.4. kello 14 

Tapanilan Työväentalolla, 
Sompiontie 4.

TEIJA LOPONEN

TEIJA LOPONEN
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Lähiristikko nro 6/2014
Sanaristikon oikea 
ratkaisu sivulla 14.SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA, ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Lionsclub Malmittarien 
perinteinen veteraanipäi-
vään liittyvä konsertti on 
tänä vuonna saanut hieman 
uusia muotoja. Lauluesitys-
ten lomassa kuullaan sota-
veteraani Tauno Naumasen 
Runoterveiset rintamalta ja 
kapteeni Valto Mattilan 
Sotaveteraanin tervehdys.

Klubin jäseniin kuulu-
va Ulla Welin lausuu Eeva 
Tuovisen runon Oi Suomi 
äiti.

Tänä vuonna konsert-
tiin on saatu mukaan Kaar-
tin soittokunnan varusmie-
hiä, jotka soittavat Elämää 
juoksuhaudoissa sekä Po-

rilaisten marssin. Mal-
min Mieslaulajilta kuullaan 
muun muassa Heijastus ja 
Veteraanin iltahuuto. Yh-
teislauluakin on tiedossa.

Naisista koostuvan leijo-
naklubin jäsenet pitävät tär-
keänä kunnioittaa kansal-
lista veteraanipäivää sekä 
juhlistaa heitä, jotka ovat 
Suomelle itsenäisyyden voit-
taneet. 

Malmittarien järjestämän 
konsertin käsiohjelman 
tuotto käytetään tänäkin 
vuonna vanhusten ja vete-
raanien hyväksi. Ohjelman 
hinta on 10 euroa.

Teija Loponen

Malmin Mieslaulajat esiintyvät veteraanien kunniaksi järjestettävässä konsertissa.

Isänmaallinen ilta 
to 24.4. klo 18 Malmin 
kirkossa, Kunnantie 1.

Puheet ja 
musiikki siivittävät 
isänmaallista iltaa
Veteraanipäivän merkeissä järjestetään Malmin kirkolla 
Isänmaallinen ilta, jossa kuullaan Malmin Mieslaulajia ja 
Kaartin soittajia.

ANNA-LIISA NIEMELÄ

VETERAANITIETOA

• Sotaveteraanien määrä 
vuonna 2010 oli 52.900.

• Vuonna 2013 heitä oli 
elossa 34.900.

• Vuonna 2020 
veteraaneja arvioidaan 
olevan enää vain 6700.

• Luvut perustuvat Kelan 
ennusteeseen.

Pedron haitari ja banjo soivat  
M.A:n ”kultakurkun” säestykseksi.  

To 17.4. klo 19, alk. 12 €

Numminen 
M.A. 

Hietanen
Pedro & 

Yhteislaulua

Mambo! 

Elokuvan pääosassa on meren-
tutkimusalus, joka kulkee ran-
nattomalla merellä. 59 min, S. 
To 17.4. klo 18, vapaa pääsy

Riku Niemi Cool Mambo 
solistivieraanaan Reija Lang 
sekoittaa ja ravistaa Bond-
elokuvista tuttuja kappaleita. 
To 24.4. klo 19, alk. 15 €

Aranda 
Dokumenttisarja:

Ti 22.4. klo 17.30, vapaa pääsy

to Licence 

& 
T-Bones

Blues kohtaa tositarkoituksella  
jazzilliset ja ajoittain psykedeeli- 
sesti etniset ainekset. Ti 22.4.  
klo 19, alk. 15 €

RNO – Easy Listening

Honey B

Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu 
Ala-Malmin tori 1,  malmitalo.fi 

www.facebook.com/lahitieto

Lähitieto löytyy 
myös facebookista!



OPTIKOT

KOKOUKSET

Inari Kunnas ja 
roomalainen vaikutus

Galleria viileä punaisessa oli 
vuonna 2009 esillä Inari Kunnaksen 
taidetta teemalla Pyhyyden kaipuu, 

josta kuvan teos Minä Olen Valo. 
Parhaillaan gallerian täyttävät 
teokset teemasta Roomalainen 

vaikutus.
Näyttely on avoinna 27.4. saakka. Vapaa 

pääsy. Osoite Päivöläntie 20.

14   Menot

HYVINVOINTI

Sanaristikko 6/2014
oikea ratkaisu

Tapaninvainion Kaupunginosayhdistys ry.
Staffansslättens Stadsdelsförening rf.

Yhdistyksen sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
järjestetään ke 23.4.2014 alkaen klo 18.00

Leikkipuisto Tervapääsky
Tervapääskynpolku 12, 00780 Helsinki

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat

TERVETULOA!
Tapaninvainion Kaupunginosayhdistys ry. – 

Staff ansslättens Stadsdelsförening rf. Hallitus - Styrelse

  MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle! 
Kahvila on avoinna ma 
klo 9–13, ti–to 9–15, pe 
12–14. Kirkonkyläntie 2.
Päivätanssit 
Malmin työväentalolla 
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15. 
Elävää musiikkia. Buffet. 
Liput 8 e, ei narikkamaksua. 
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Tukiyhdistys Esko ry
harrastukset Malmin toiminta-
keskuksessa: englannin
keskustelukerho ke klo 11
Seijan johdolla ja ruotsin to 
klo 11 Tuulan johdolla. 
Syystien palvelukeskus
Atk-opastusta senioreille ti, 
ke ja to klo 11.15–14 varaa 
aika etukäteen infosta tai p. 
09 310 58413. Neulekahvila 
to 9.30–12. Pingistä ti klo 
14.15–15.30 mahdollisuus 
pelata pingistä liikuntasa-
lissa paikan päällä on muu-
tamia mailoja – oman mailan 
voi ottaa mukaan. Sisäkengät 
vaaditaan. Takaniitynkuja 3.
Vapaaehtoisten ompelu-
ryhmä kokoontuu keski-
viikkoisin klo 9–11.30. 
Työväenopiston lauluryhmä 
esiintyy to 24.4. klo 16.15. 
Auli Järvelä: ”Nainen” ja 
luonto – maalauksia
Maalauksia taiteilijan ristirii-
taisesta suhteesta luontoon, 
joka avautui vasta rakkau-
den myötä. Malmitalo, to 17.4. 
asti.  Avoinna ma–pe 9–20 
ja la 9–16. Vapaa pääsy.
Teppo Mäkynen meets The 
Great Helsinki Swing Big Band
Nuoren polven kenties tunne-
tuin rumpali Teppo Mäkynen 
soittaa The Great Helsinki 
Swing Big Bandin erikois-
vieraana! Musiikkinsa kautta 
läsnä ovat myös rumpalit Gene 
Krupa, Louie Bellson ja Buddy 
Rich. Antti Rissanen toimii 
kapellimestarina. Liput 18 e, 
Malmitalo, ke 16.4. klo 19.
Dokumenttisarja: Aranda
Elokuvan pääosassa on meren-
tutkimusalus Aranda, joka kul-
kee rannattomalla merellä 
edes takaisin saapumatta kos-
kaan satamaan. Meri on koko 
ajan läsnä, suurena ja voimak-
kaana, lainehtien ja keinuttaen. 
Kesto 59 min, S. Vapaa pääsy. 
Malmitalo, to 17.4. klo 18.
M.A. Numminen ja 
Pedro Hietanen
Pedron haitari ja banjo soi-
vat M.A. Nummisen ”kul-
takurkun” säestykseksi.
Liput 12 e. Malmitalo, 
to 17.4. klo 19.
Anne Sunila: Vertigo
Näyttely muodostaa koko-
naisuutena maalausinstallaa-
tion, joka tuo esiin välähdyksiä 

tutkivan taiteilijuuden pro-
sessista. Siinä on osuutensa 
maalaamisella ja kirjoittami-
sella. Avoinna arkisin ma–
pe 9–20 ja la 9–16 paitsi 
30.4. 9–16. Vapaa pääsy. 
Malmitalo, to 24.4. – la 17.5.
Yhteislaulut
Lauluillan isäntinä 
Jukka Okkonen ja Pauli 
Kainulainen. Vapaa pääsy
Malmitalo, ti 22.4. klo 17.30.
Honey B & T-Bones
Jo 31 vuotta vaikuttanut bändi 
ei tarjoile kilotavaraa, vaan eloi-
san cocktailin, jossa jazzilliset 
ja ajoittain psykedeelisesti etni-
set ainekset kohtaavat bluesin
tositarkoituksella. Liput 15 e. 
Malmitalo ti 22.4. klo 19.
Koululaisten IP-kino: 
Turbo (3D)
Yllättävän tapahtuman seu-
rauksena Turbo-etana saa 
supervoiman: huippunopeu-
den. Kesto 96 min. Ikäraja K7.
Varaukset malmitalo.tuo-
tanto@hel.fi Vapaa pääsy. 
Malmitalo, ke 23.4. klo 14.
World Cinema: Leyla 
& Medjnun – idän 
suurin rakkaus
Elokuva kertoo 
690–700-luvulla eläneen kah-
den rakastavaisen tarinan. Sitä 
on kerrottu jo satoja vuosia 
arabialaisessa ja persialaisessa 
kirjallisuudessa monin eri ver-
sioin. Ennen elokuvaa on lyhyt 
esittely. Kesto: luento n. 15 min 
ja elokuva 80 min. Ikäsuositus 
15+. Turkinkielinen elokuva
on tekstitetty suomeksi. 
Malmitalon World Cinema -lef-
fasarjan esitys. Vapaa pääsy. 
Malmitalo, to 24.4. klo 18.
RNO – Easy Listening: 
Licence to Mambo
Historian tunnetuimpia salai-
sia agenttisäveliä sekoit-
taa ja ravistaa Riku Niemi 
Cool Mambo solistivieraa-
naan Reija Lang. Liput 15 e. 
Malmitalo, to 24.4. klo 19.

  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
Neulekerho monitoimitilassa 
ke klo 17.30–19.30. Sopii 
niin vasta-alkajille kuin koke-
neille käsityönharrastajille. 
Opetusta ei ole, mutta neuvoa 

ja apua saa pidempään käsi-
töitä harrastaneilta. Mukaan 
lankaa ja puikot /virkkuukoukku.
Vauvamuskari
Alle 1-vuotiaille lapsille ja 
huoltajalle Puistolan kirkolla
pe-aamuisin. Tied. Ulla 
Pesonen 050 380 3622.
Puistolan Eläkkeensaajat ry
Jäsentapaaminen ti 22.4. 
Puistolan kirkon srk-sali, 
Tenavatie 4. Aloitus klo 14. 
Hanna Markkulan luennolla: 
Muisti - käyttö- ja huolto-
ohjeet: Miten pidän huolta 
aivoistani, muististani ja mil-
loin tulee huolestua oman tai 
läheisen muistiongelmista 
sekä tietoa muistisairauksista.
Yhteislaulua 
Puistolan VPK:lla 16.4. klo 
18–19.30. Vapaa pääsy.
Hyvinvointi-ilta 
Puistolan kirjastolla ma 28.4. 
klo 18 alkaen. Heljä Nykänen ja 
Mirja Oivakumpu kertovat vink-
kejä arkipäivän stressinhallin-
nasta sekä antavat lyhyitä näy-
tehoitoja. Lisätietoja helmet.fi/
puistolankirjasto. Vapaa pääsy. 

  PUKINMÄKI
Satutuokiot Pukinmäen 
kirjastossa
perheen pienimmille 
aina parillisen viikon ma 
klo 10.15–10.45. 
MLL Perhekahvila 
to klo 10-11.30 Pukinmäen 
nuorisotalon tiloissa, 
Säterintie 2, 2. krs.
Pukinmäki-päivät 
tulevat taas, kuten jokai-
sena keväänä. Yhdistysväen 
yhteinen tapahtuma 17.–
18.5. Yhdistyksiltä toivotaan 
hyvissä ajoin tietoa ohjelma-
tarjonnasta. Lisät. Pukinmäki-
seura / pj Kauko Koskinen 
040 583 8503, siht. Tero 
Tuomisto 050 594 1655.
Pukinmäen taidetalon 
Kevätnäyttely
Perinteinen Taidetalon kevät-
näyttely esillä Pukinmäen kir-
jastossa huhtikuun ajan. 
Nuorten 5–15-vuotiaiden teki-
jöiden öljyväri-,keramiikka-  ja 
hiilipiirrustustöitä.

  SILTAMÄKI 
Martta-ilta
Marttojen illassa meik-
kauskurssi ti 22.4. klo 
18, Jousimiehentie 5. 

  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.

  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.
Muumi-päivä
Tapulikaupungin kirjastossa 
Muumi-päivä. Klo 9.30 Muumi-
satutunti, klo 14 Muumi-
elokuvanäytös. Elokuvan jäl-
keen mehutarjoilua ja mah-
dollisuus pukeutua muu-
mihahmoksi. Lisäksi askar-
telua ja muuta kivaa puu-
haa! To 17.4. klo 9.30–18.
Tapulin eläkeläiset
Ma 21.4. ei kerhoa, pääsiäis-
loma. 5.5. juodaan Vapun jälki-
simat. Maanantaikerho joka toi-
nen ma klo 10–12 Tapulin nuo-
risotalolla, Ajurinaukio 5, 2 krs. 

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

  VIIKKI
Kirjaston satutuokiot 
yli 3-v. jatkuvat ke klo 10 
alkaen koko kevään 7.5. asti.
Alina Cieslan 
valokuvanäyttely 
Kohtaamisia, eläinmuotoku-
via - Möten, djurporträtt 2.4. 
- 29.4. Viikin kirjastossa.

Lähimenot–palstalle 
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia 

menovinkkejä. 
 Etusijalla ovat 
maksuttomat 

tapahtumat.Toimitus voi 
muokata skeä lyhentää 

tekstejä. 
Vinkit tulee lähettää 
viimeistään to klo 15 
mennessä, jotta ne 
ehtivät seuraavan 

keskiviikon lehteen.  
janina.issakainen@

lahitieto.fi
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KAMPAAMOT JA PARTURIT

Lähitieto 
joka 

keskiviikko!

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
Hietakummuntie 16

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

p. 09-385 3911

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

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981   www.zois.fi

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

Tukka hyvin kaikki hyvin!
Sanna, Elina, Tanja, Nelli, Alex, Sini ja Outi

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




