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Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

TAPANINVAINIO PT

TAPANINVAINIO OKT

Kiinteistönvälitys Oy
MArkku
ViljAnder

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

Tyylikäs koti suositulla alueella.
UUSI laadukas 4 h, k, saunaos,
95,5 m². Piha länteen. Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Maalämpö. Mh. 244.125 €
ja vo. 214.875 € Immolantie 54
TAPANINVAINIO PT
Myydään 2 paritalohuoneistoa.
1-tasossa 3h, k, takkah, sauna
107 m². Rv 1977. Pihat länteen.
Hp. 235.000 €/huoneisto. Suvitie 6
TAPANILA
Myydään nopeasti vapautuva
liikehuoneisto 100 m² Tapanilan
keskustasta. Katutaso
TATTARISUO
Vuokrataan teollisuus- ja toimitilaa 360m². Hallin vapaa korkeus
4.8m. Korkeat sähkötoimiset nostoovet. Hyvä kunto. Vapautuu 1.5
MALMI TEOLLISUUSHALLI
Kivirakenteinen 2-kerroksinen
teollisuusrakennus 745 m². Tilat
jaettavissa Rv-89. Tontti 1527 m².

tArjA
HAArAnen

Suositulla alueella ryhdikäs rintamamiestalo 4 h, k, kph, 2 wc 110 m² +
kellarikerros 70 m². Tontti 544 m².
Kuntotarkastettu. Hp. 247.000 €
Pohjanpellontie 9 b
LÄNSI-PAKILA OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotontti
511 m². Rakennusoikeus 128m²
+ 25m². Hp. 147.000 €. Elontie 4
TAPANINKYLÄ TONTTI
Omakotitalotontti 617 m², rakennusoikeus 154 m², lisäksi autosuoja
25 m². Hp. 160.000 €
Leppälinnuntie 8
PUISTOLA TONTTI
Hiekkapohjainen tontti 534 m², 1-2
asuntoa, rakennusoikeus 158 m².
Hp. 175.000 € Kiviahontie 19
TAPANINVAINIO OK-TONTTI
Omakotitalotontti 569 m², rak.oik
142 m², lisäksi autosuoja 25 m².
Hp. 152.000 € Pohjanpellontie 9 b

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

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

Annis
MAttilA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

PäiVi
Pirnes

Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

Nro

Katso myös muut myynnissä
olevat kohteet
www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270
Pukinmäki Et 128/135m2
4h, k, 2Xkph/wc, khh, s, var.
Upea, uudehko koti suositulla
pientaloalueella. Valoisat huonetilat,
kodikas tunnelma, kivitalon henkeä.
Talokohtainen maalämpö, Rv. 2005.
Mh. 497.000€. Ruotutorpantie 17.
Kai Lehtola/044-514 0164
1119927
Ostotoimeksianto
Asiakkaani etsii 3-4 huoneen
rivitalokotia Tapaninvainio-Siltamäki
–alueilta, pitkä vapautuminen ja
myyjälle ei kuluja. Tarjoa omaasi! .
Kristiina Diomin p.046-812 5691
Puistola Pt 92,5m²+56m²
3-4h,k,s,thk,khh. Rauhallisella
alueella v. -98 rakennettu kolmikerroksinen huoneisto.
Tässä huoneistossa on monikäyttöistä tilaa mm. käynti olohuoneesta terassille ja yk:ssa parveke.
Mh.355.000€. Nummitie 13.
Tomi Suvinen/044-3355135
1109031

Itä-Pakila rt 86m2
4 h, k, erill wc, kph, sauna. Kaksikerroksinen koti, jossa kiva pohjaratkaisu.
2 pihaa; oleskelupiha etelään. Pintaremontilla mieluisaksi. VMH. 297.000€.
Lukkarintie 6. Es. su 14-14.40
Kristiina Diomin/046-812 5691.
1118693
Tapanila kt 82 m2
4 h, k, erill wc, kph, sauna, piha.
Esteetön kulku! Lasitettu parveke,
josta kulku omalle suojaisalle pihaalueelle. Tapanilan asemalla muutaman minuutin kävely. Hitas.
Vmh. 219.000€. Fallkullantie 8.
Es su 13.10-13.40.
Kristiina Diomin/046-812 5691.
1112687
Malmi Kt 77,5 m2
3h, k, s. Tilava saunallinen kolmio
Malmin palveluiden äärellä. Kylpyhuone vastaremontoitu ja olohuoneen yhteydessä lasitettu parveke.
Mh. 188.000€. Heinäpellonkuja 1.
Esittely to 27.2 klo 17.30-18.00.
Jyrki Saulo/050 5850 500
1118269

Pihlajamäki Kt 74m²
3h,k,kph,las.p. Läpitalon huoneisto
lähellä kouluja, urheilukenttää ja
juna-asemaa. Kph. juuri remontoitu.
Mh. 165.000€. Rapakivenkuja 2.
Tomi Suvinen/044-335 5135
1116238
Tapulikaupunki kt 73m2
3h,k,kph, piha. Sinulle, joka haluat
helppoa asumista lähelllä Tapulin
palveluita ja hyviä kulkuyhteyksiä.
Tässä sinulle läpitalon valoisa
I-krs:n kolmio. Mukavat ulkoilumahdollisuudet ovat lähellä.
Vmh. 168.000€. Käsityöläisentie 25.
Reija Kivinen/050-5330369
1120448
Tapanila kt 68 m2
3 h, k, kph, erill wc, parv. Mainio
perheasunto viihtyisällä alueella,
Fallkullan kartanon läheisyydessä.
Kylpyhuone täysin remontoitu, lasitettu huoneiston levyinen parveke.
Vmh. 178.000€. Saniaistie 12.
Es. su 12.30-13.00.
Kristiina Diomin/046-812 5691.
1122337

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

MArjA-liisA
Vänskä

Myyntineuvottelija
050 339 9767

toiMistoMMe AVoinnA
ma-to klo 10.00-17.00
pe klo 10.00-15.00
kirkonkyläntie 11, Helsinki
puh. 010 228 3060
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Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Krista Suvinen
040 487 5040

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Ilpo Korpi
040 537 1323

Kai Lehtola
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Tomi Suvinen
044 335 5135

Timo K .Nieminen
040 088 5662

Jyrki Saulo
050 585 0500

Pihlajamäki kt 32m2
1 h, avok, kph,ransk. parv.
Huikeat näkymät hissitalon ylimmässä kerroksessa. Nätti avara ja toimiva yksiö, todellinen kotkanpesä.
Tarjouskaupan lähtöhinta 97.000€.
Maasälväntie 8. Es. su 15-15:30.
Kristiina Diomin/046-812 5691.
1122333
Pihlajisto Kt 35m²
1h, k,parv. Uniikkia asumista
kauniin puistoalueen vieressä. Oma
sisäänkäynti ja parveke. Palvelut lähellä ja hyvät bussiyhteyden moneen
suuntaan. Tarjouskaupan lähtöhinta
75 000€. Salpausseläntie 13.
Reija Kivinen/050-533 0369
1120830
Pukinmäki Kt 29,5m2
Siistikuntoinen yksiö lähellä
juna-asemaa, palveluita ja urheilukenttiä. Iso parveke.Vmh. 119.000€
Tarjouskauppa. Säterintie 24.
Tomi Suvinen/044-3355135
1122640
Tapanila autotalli 13m2
Autotalli, jossa kiinteät seinät, valot,
pistorasiat. Lisätilaa vintiltä, johon
kulku omasta tallista. 16.200€.
Tied. Kristiina Diomin/046-812 5691.
1118856
KUKAAN EI VÄLITÄ NIIN KUIN ME

Kukaan ei välitä niin kuin me.

Tero Laurila
0400 600 359

Tuomas Jääskeläinen
050 306 1771

Kristiina Diomin
046 812 5691

Reija Kivinen
050 533 0369

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

2  
Pääkirjoitus
Ravintola Pinetto
Kirkonkyläntie 47
p. 09 385 5581
www.pinetto.com

Avoinna
ma-to 8.30–22.00
pe
8.30–02.00
la
10.00–02.00
su
12.00–22.00

ravintolapinetto.pizzaonline.fi! Keittiö auki klo 21.00 asti

Tällä kupongilla:

Tällä kupongilla:

Seisova pöytä
arkisin 11–15

Päivän pizza
ma–pe

6€
Voim. 10.03.2014 asti
1 lounas/kuponki.

5€
Voim. 10.03.2014 asti
1 pizza/kuponki.

Tervetuloa
Kaigert Reumalaastari
ja Kaigert Pippurilaastari esittelyyn ma 3.3.14 klo 15-17
Jousimiehentie 3, 00740 Helsinki,
puh.09-386 6023
Aukioloajat ark. 9-19 ja la 9-15

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

TEIJA
LOPONEN

Kehittymisen aikaa

J

atkuva muutos on yksi niitä asioita, joista
ei pääse eroon. Eikä pidäkään päästä, sillä muutos merkitsee kehitystä. Useimmiten kehitys on myönteinen asia ja sillä
saavutetaan jotain hyvää. Maanantaina kaupunki ja Koillis-Helsingin Yrittäjät järjestivät
paikallisille yrittäjille kehittämisillan, jossa pohdittiin miten Malmista saataisiin parempi asiointipaikka. Nykyisellään Malmi on osin epäsiisti, palvelut hajallaan ja aivan keskustassakin
on paljon tyhjää liiketilaa. Yrittäjien toiveena on
saada muun muassa lisää lyhytaikaista pysäköintitilaa katujen varteen, jotta asiakkaiden
olisi helpompi piipahtaa liiketiloissa. Maanantain keskusteluista ja keinoista kehittää Malmia
kerromme enemmän viikon päästä.
Helmikuu on ehtinyt jo pitkälle ja on laskiaisen
vieton aika. Laskiaissunnuntai ja laskiaistiistai
ovat tämänhetkisten sääennusteiden mukaan
täällä Helsingissä varsin lämpimät, eikä hankia
mäenlaskuun taida olla tiedossa. Laskiaisriehoja
on silti luvassa. Vaikka pulkkamäkeen ei pääsisikään, voi ulkona puuhailla yhdessä monenlaista ja nauttia jonkinasteisesta vauhdin riemusta
vaikkapa vetokoirien tai ponin selässä. Pienten
lasten mielestä mukavinta on se, että koko perhe
puuhailee yhdessä jotain. Siihen tarjoavat Viikin, Pukinmäen ja Pihlajamäen laskiaistapahtumat tilaisuuden. Ellei omassa kaupunginosassa

Laskiaisena mäenlaskun
tilalle pitää kehittää muuta
tekemistä, luvassa on
lämpöasteita.
laskiaistapahtumaa ole, kannattaa lähteä vähän
kauemmas viihtymään ja katsomaan minkälaista vaihtoehtoista laskiaispuuhaa järjestäjät ovat
kehitelleet.
Vasta toisella kuulla oleva vuosi 2014 tulee sisältämään monia juhlia. Tänä vuonna esimerkiksi
Puistolan Urheilijat täyttävät 85 vuotta, Pihlajamäki- ja Tapanila-Seura 50 vuotta, PuMa-Volley 25 vuotta ja Malmitalo 20 vuotta. Juhliin
valmistautuvat tahot katsastavat aina mennyttä
historiaansa ja siinä vaiheessa huomaa, kuinka
paljon muutoksia ja kehitystä vuosikymmeniin
mahtuu. Urheiluseuroilla tulee vuosien varrella
uusia lajeja toiminnan piiriin ja kaupunginosayhdistykset kehittävät erilaisia tapoja saada
asukkaita mukaan toimintaansa. Paljon vanhaakin säilyy mukana, on perinteitä joita vaalitaan ja kannattaakin vaalia. Toivotamme kaikille pyöreitä täyttäville jo nyt mukavia juhlia!
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Suutarilaan tehdään
uutta lähikauppaa
Suutarila

Suutarilantien ja Tapulikaupungintien kulmatontti ei ole enää joutomaata. Jokioisista oleva urakoitsijayritys
tekee tontilla kovaa kyytiä maanrakennustöitä kauppaa, kylmäasemaa ja paria muuta yritystä varten.
– Valintatalon lisäksi sinne tulee kaksi liiketilaa, joihin on jo toimijat tiedossa, mutta nimiä en voi kertoa, koska sopimuksia ei ole
vielä tehty, sanoo kauppapaikkajohtaja Mika Vesterinen Suomen Lähikauppa
Oy:stä.
Allekirjoitukset on tarkoitus saada papereihin lähiviikkoina.
Kylmäaseman ylläpitäjänä tulee toimimaan St 1,
joka alun perin kysyi lähikauppayhtiöltä halukkuutta
tulla samalle tontille ja etsiä
muita toimijoita. Vastausta
ei tarvinnut kauaa miettiä.
– Me olimme sijainnista
innoissamme. Ympärille on
rakentunut merkittävä väestöpohja, ja liikenteellisesti
alue on laaja. Uskomme, että tulevalla kokonaisuudel-

la on mahdollisuus pysäyttää muitakin kuin kaupassa
kävijöitä.
Tarkkaa avajaispäivää ei
vielä ole, mutta tähtäimessä

on elokuun puoliväli.

Itse Valintatalosta tulee
399 neliömetrin kokoinen,
joten kauppa saa olla auki

läpi viikon aamusta iltaan
lain sallimissa rajoissa.
Tuleviksi kilpailijoiksi
kauppapaikkajohtaja nimeää Tikkurilan keskustan

kauppojen ja Siltamäen Kmarketin lisäksi Tapulikaupungin ja Puistolan lähikaupat.
Pirjo Pihlajamaa
PIRJO PIHLAJAMAA

Tulevan
lähipalvelupisteen
vaikutusalueella asuu
noin 4 000 ihmistä.
Heidän lisäkseen
Suomen Lähikauppa
Oy haluaa houkutella
kaupoille ohi
huristelevia
autoilijoita.

MLL Puistola keräsi hyvän potin. Sivu 9

www.facebook.com/
lahitieto

Kouluista haetaan lisätilaa päivähoitoon
TEIJA LOPONEN

Opetuslautakunta käsittelee palveluverkostoa tarkastellessaan
mahdollisuuksia ottaa koulutiloja päiväkotikäyttöön
Suutarilassa ja Puistolassa.

Nurkkatien monitoimitalossa ala-asteen tiloja saatetaan siirtää
päivähoidon käyttöön.

Helsingin kaupungin koulujen palveluverkkoa tarkistetaan vuosittain sen mukaan, miten oppilas- ja
opiskelijamäärät ovat muuttuneet.
Tavoitteena on, että lapset voisivat
käydä peruskoulua omalla lähialueellaan niin, että koulupolku olisi
yhtenäinen. Koulujen oppilaaksiottoalueita kehitetään vastaamaan
laajemman alueen koulutustarvetta.
Malmin ja Pukinmäen alueella Soinisen koulun johtokunta on
esittänyt suomenkieliselle jaostolle lokakuussa 2013, että koulu yh-

distetään hallinnollisesti johonkin
toiseen kouluun. Jaosto päätti tuolloin, että asiaa käsitellään Malmin
alueen palveluverkon tarkastelun
yhteydessä. Opetusviraston esitys
Malmin ja Pukinmäen alueiden palveluverkon tarkastelusta on tulossa
jaoston käsittelyyn 15.4.
Suutarilan alueella päivähoito tarvitsisi lisää tilaa ja peruskouluissa
on ylimääräistä tilaa. Tätäkin käsitellään 15.4. kokouksessa.
Puistolan alueella suomenkielinen jaosto päätti toukokuussa

2011, että Nurkkatien ala-asteen
koulun tiloja tarkastellaan uudelleen vuonna 2014. Päivähoito tarvitsisi lisää tilaa alueella. Opetusviraston esitys asian ratkaisuksi on
tulossa jaoston käsittelyyn 6.toukokuuta.
Jakomäen alueella selvitetään
peruskoulun tilatarpeet yhteistyössä lähiöprojektin, kaupungin Tilakeskuksen ja muiden hallintokuntien kanssa. Jaosto käsittelee asiaa
27.5. kokouksessa.
Teija Loponen

4   Uutiset
TEIJA LOPONEN

MIKKO RANTANEN

Kuvassa Malmilla noutajaa odottava säiliöpari,
johon on kiinnitetty HSY:n ilmoitus säiliön
poistamisesta.

Pohjoisen
päihdepalvelut
muuttavat
Kelan naapuriin.

Pyöreät lasinkeräysastiat
poistetaan
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY noukkii viimeiset yksittäiset lasinkeräyssäiliöt pois katukuvasta helmimaaliskuun aikana.
HSY on päättänyt hävittää säiliöt, koska se on alkanut
syksyllä 2013 kerätä lasipurkkeja yli 20 huoneiston kiinteistöiltä. Muita kiinteistöjä HSY kehottaa kuljettamaan
tyhjät lasiastiat johonkin HSY:n 128:sta kierrätyspisteestä. Niistä löytyy omat keräysastiat myös useille muille materiaaleille.
Koillis-Helsingissä on nyt kymmenen kierrätyspistettä.
Viimeisin pystytettiin Malmin Riihenkulmaan Vanhalle Helsingintielle viime vuonna. PP

Pohjoisen päihdehoito
keskitetään Soidinkujalle

Myymälävaras narahti

M

Malmi

Vartijat huomasivat naisen kahmivan tavaraa Malmin
Prismassa viime viikon tiistaina kello 14 aikaan. Nainen
oli kerännyt erilaisia tavaroita ostoskoriin sekä käsiinsä ja
mennyt sen jälkeen sovituskoppiin. Siellä hän oli rikkonut
myyntipakkaukset ja poistanut niistä hälyttimet.
Sen jälkeen nainen poistui kaupasta. Vartijat ottivat
hänet kiinni kassojen jälkeen ja kutsuivat paikalle poliisit, jotka ottivat varkaan mukaansa. Iältään 27-vuotis nainen oli varastanut yli 800 euron arvosta elektroniikkaa ja
muuta. Osa tuotteista oli turmeltunut myyntikunnottomiksi. PP

Malmi

Pohjoisen päihdepoliklinikka ja päiväsairaala aiotaan muuttaa saman katon
alle Malmin psykiatrian poliklinikan kanssa osoitteeseen Soidinkuja 4-6.
almin psykiatrian poliklinikka
muutti Soidinkujalle huhtikuussa 2012. Kaupunki on vuokrannut
1945 neliömetrin suuruiset tilat Merimieseläkekassalta. Nyt sosiaali- ja terveysvirasto haluaa tuoda Soidinkujalla
oleviin 1252 neliömetrin vapaisiin toimistotiloihin pohjoisen päihdepoliklinikan ja päiväsairaalan, jotka tällä hetkellä toimivat kolmessa eri osoitteessa.
Malmin toimipiste on nyt osoitteessa
Latokartanontie 7, Maunulan toimipiste Suursuonlaita 1 ja pohjoinen päi-

väsairaala Pekankatu 5. Tiloja on yhteensä noin 1370 neliömetriä ja niistä
maksetaan kuukausivuokraa kaikkiaan 17 000 euroa.
Latokartanontien ja Pekankadun tilat on vuokrattu vapailta markkinoilta
ja niistä on tarkoitus luopua. Kaupungin omistamiin Suursuonlaita 1:n tiloihin sosiaali- ja terveysvirasto aikoo sijoittaa muuta toimintaa.
Merimieseläkekassa perii Soidinkujan 1252 neliömetrin tiloista neliövuokraa saman verran kuin kau-

pungille jo vuokraamistaan tiloista eli
15,56 euroa per kuukausi, jolloin kuukauden vuokra on 19 480 euroa. Päälle tulee arvonlisävero.
Vuokran maksaa Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, joka edelleen laskuttaa sosiaali- ja terveysvirastoa ottaen vuokran päälle asiantuntijakuluja
0,5 euroa per neliö.
Vuokraus alkaa, kun vuokranantaja
on tehnyt tilojen muutostyöt. Ne valmistuvat arviolta toukokuussa.
Pirjo Pihlajamaa

Tulevissa puistoissa
paukkui ennen kivääri
Viikinmäki

Viikinmäkeen rakennettavien kahden uuden puiston suunnitelmat on
hyväksytty yleisten töiden lautakunnassa. Suunnitelmista ei ole tullut kaupungille lainkaan huomautuksia.
Puistoista suurempi on noin kuusi
hehtaaria ja nimeltään Maarianmaanpuisto. Pienempi on 477 neliömetriä ja

nimeltään Novgorodinpuisto.
Maarianmaanpuisto tulee entisen kivääriradan paikalle. Puistossa ei ole
lainkaan jäljellä vanhaa kasvillisuutta,
koska ammuksien saastuttama maaperä on pitänyt poistaa.
Maarianmaanpuiston rakentaminen
maksaa verottomana noin kolme mil-

joonaa euroa. Puiston ylläpitoon kuluu vuosittain noin 45 000 euroa.
Novgorodinpuiston rakentaminen
maksaa noin 270 000 euroa. Puiston
ylläpitoon kuluu vuodessa noin 800
euroa.
PP

Basso alkaa urakoida taloja
Tapulikaupunki

Näin bensa-autot lataavat sähköä
Pukinmäessä!
Nalle Lindroos

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

Henrik Forsiuksen tie 22:een vuonna
2009 kaavoitetulle pientalotontille on
nyt vuokralaiset. Helsingin kaupungin
kiinteistövirasto vuokraa noin 1 200
neliömetrin kokoisen tontin pitkällä
vuokrasopimuksella ryhmärakennuttajille, jotka ovat tehneet Arkkitehtitoimisto ERAT Oy:n kanssa ryhmärakennuttamissopimuksen ja keskenään
hallinnanjakosopimuksen.
Tontin varauspäätös on sinetöity
kaupunginhallituksessa jo lokakuussa
2011. Tuolloin hanketta pyrittiin vie-

mään eteenpäin ryhmärakennuttamishankkeena. Hanke ei kuitenkaan loppupeleissä kiinnostanut asunnon hakijoita. Erat Oy:n mukaan ongelmana
oli se, ettei ihmisille pystytty kertomaan kiinteää hintaa.
Erat käynnisti yhteistyön Basso Building Systems Oy:n kanssa, joka on nyt
hankkeen talotoimittaja. Kun asunnoille saatiin hinta, löytyi hankkeeseen
myös halukkaita ryhmärakentajia. He
tilaavat urakan Basso-yhtiöltä. Erat
vastaa kohteen työmaavalvonnasta ja

projektinjohdosta.
Tontille ei perusteta asunto-osakeyhtiötä, vaan tontti vuokrataan yhteisesti määräosin.
Vuokrasopimus allekirjoitetaan sen
jälkeen kun kiinteistöviraston hallinto-osastolle on toimitettu hallinnanjakosopimus.
Tontille rakennetaan kaksikerroksinen rivitalo, jossa on viisi asuntoa. Talon julkisivut ovat rappausta ja katto
on harmaata peltiä.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto
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TO-PE 10-18,
LA 10-15 ja
SU 11-16.
Tervetuloa.

OSTOPÄIVÄT!

AVAIMET KÄTEEN
-periaatteella
Sinua palvelevat kokeneet asiantuntijamme.

SUNNUNTAINA 2.3. KLO 11-16
Siemens-kodinkoneilla kokkailee
ja pieniä maistiaisia tarjoilee

Viikonloppuna
tuotteitaan esittelevät
MAAHANTUOJIEN
EDUSTAJAT

Sami Garam

51 €!

Etusi 6

DAMIXA
LASISTAMO
SIEMENS
WHIRLPOOL
YLÄMAAN GRANIITTI

HUIPPUETU!
Höyrykypsentämiseen

Keittiön
ostajalle

LUKSUSUUNI
TAVALLISEN HINNALLA!

Suomen suurimmat keittiö- ja oheistuotevalikoimat!

Siemens HB33G2550S + höyrytysastia

nyt 797 € (ovh. 1448 €).

Ohjelma ja suunnitteluajanvaraus:
www.keittiomaailma.fi
VANTAA, TAMMISTO • VALIMOTIE 18 • PUH. 010 219 3600 • MA-PE 10-18, LA 10-15
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Kirkon ympäristödiplomi
luovutetaan Malmilla

KIRKON KUVAPANKKI/ AARNE ORMIO

Helsingin seurakuntayhtymälle joulukuussa
myönnetyn Kirkon ympäristödiplomin
luovutus tapahtuu Malmin kirkolla
Kohtuullisuustapahtuman yhteydessä ensi
keskiviikkona.
Malmin kirkolla järjestetään pääsiäisen ja siihen liittyvän paastoonlaskeutumisen alla 7 viikkoa kohtuullisuutta -ilta. Malmin
kohtuullisuusilta katsottiin
Kirkkohallituksessa sopivaksi tilaisuudeksi luovuttaa seurakuntayhtymälle
myönnetty ympäristödiplomi.
Diplomin luovuttaa rovasti Ilkka Sipiläinen Kirkkohallituksesta. Illassa puhuu ekoteologi Panu Pihkala aiheesta Kristityn vastuu
luonnosta ja Malmin seurakunnan ympäristötyön pastori Meri Ala-Kokko esittää
omia luontoaiheisia laulujaan. Ala-Kokko kertoo säveltäneensä lauluja jo aivan
nuoresta lähtien, monet hänen kappaleistaan pohjautuvat Liisa Ylösen runoihin.
Kirkon ympäristödiplomi
on kehitetty auttamaan seurakuntia täyttämään hyvin
vastuutaan luomakunnasta.

Diplomi on voimassa neljä
vuotta ja mukana on noin
sata seurakuntaa. Kirkon
oma ympäristöjärjestelmä,
Kirkon ympäristödiplomi
perustettiin vuonna 2001.
– Malmin seurakunta on
ollut mukana ympäristöohjelmassa alusta asti, olimme itse asiassa yksi pilottiseurakunnista. Meillä osui
sopivasti Kohtuullisuustapahtuma tähän helmikuulle, jolloin diplomi oli tarkoitus luovuttaa, joten ne ehkä ovat syitä, miksi diplomi
tullaan luovuttamaan juuri
Malmin seurakunnan alueella, kertoo ympäristöpastori Meri Ala-Kokko.
Käytännössä monille
työntekijöille ympäristöasioiden huomioiminen on arkipäivää. Monissa seurakunnissa tuttuja käytäntöjä ovat vaikkapa kierrätys,
sähkön ja paperin säästäminen, muovisten kertakäyttöastioiden välttäminen ja
Reilun kaupan tuotteiden

Ympäristödiplomin luovutus
tapahtuu
Kohtuullisuustapahtuman
yhteydessä ke
5.3. klo 18
Malmin kirkolla,
Kunnantie 1.

FAKTA
Ympäristödiplomin luovuttava rovasti Ilkka Sipiläinen työskentelee Kirkkohallituksessa Yhteiskunta ja kestävä kehitys -asiantuntijana.

käyttäminen sekä luomakunnan sunnuntain viettäminen säännöllisesti.

Malmin seurakunnalla on
oma ympäristöohjelma, jota
päivitetään säännöllisesti.
– Meillä on hyvä ympäristötiimi ja ympäristöasioille oma budjetti, jotta voimme hoitaa asiasta tiedotusta
ja järjestää erilaisia tapahtu-

mia ympäristöasioiden ympärille. Tänä vuonna muuten päätimme, että kaikki
rippikoulumme ovat jatkossa vihreitä ripareita, kertoo
Meri Ala-Kokko.
Ympäristötiimi on lähtenyt liikkeelle positiivisuutta ja maalaisjärkeä korostaen. Syyllistämättä annetaan
erilaisia tapoja toimia toisin. Luomakunnan asiat py-

ritään huomioimaan osana
jokapäiväistä elämää ja kirkon työtä, esimerkiksi lapsija nuorisotyössä suositaan
kierrätysaskarteluja, luomakunnan puolesta rukoillaan,
työntekijöitä ja seurakuntalaisia kannustetaan ekologiseen liikkumiseen kuten
pyöräilyyn.

• Helsingin
seurakuntayhtymällä
on ollut Kirkon
ympäristödiplomi
vuodesta 2005 alkaen.
• Diplomi uusittiin
vuonna 2010 sekä
vuodenvaihteessa
2013–2014. Diplomin
voimassaoloaikana
toteutetaan
ympäristöohjelmaa ja
asetetaan jälleen uusia
tavoitteita.

Teija Loponen

Lähipalvelut eivät katoa, vaan muuttuvat
Voiko Helsingin sosiaali- ja terveystoimi oppia jotakin Kataloniasta? Kannattiko sosiaali- ja
terveyslautakunta lennättää ajelemaan bussilla pitkin poikin Barcelonaa?
HANNU TUOMINEN

Tältä matkalta ajatuksiini
tarttui kaksi asiaa. Enempää
ei tarvitse – jos opintomatkan yksikin idea kehittyy
parantamaan palvelujamme, reissu maksaa itsensä
takaisin korkojen kera.
Ensimmäinen asia liittyy
päihdehuollon menetelmiin.
Onneksi olemme vielä kaukana Barcelonan ongelmien
tasosta, ettei siitä sen enempää. Tärkeämpi on huomio,
joka kytkeytyy Helsingissä
ja koko Suomessa meneillään olevaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Barcelonassa korostettiin kuin ohimennen sosiaalipalvelujen jakamista
perus- ja erikoispalveluihin.
Tällä yksinkertaisella ja hiukan tylsältä kuulostavalla
ajatuksella voi olla iso merkitys kotiin palattua. Miten?

Koillis-Helsingin palveluihin tämä liittyy suoraan
siksi, että kevään aikana
otamme taas käsittelyyn
palveluverkon. Keskiviikko-

na 12.2. Suutarilan asukasillassa nousi jälleen esiin
perusteltu epäilys, että terveysasemia oltaisiin taas
vähentämässä ja koillisenkin lähipalvelut supistuisivat.
Ihan niin asia ei mene, jos
minusta vähänkään riippuu.
Kovia faktoja on nyt kaksi:
sosiaali- ja terveyspalvelut
on yhdistetty samaan virastoon, ja on tehty päätös rakentaa Kalasatamaan totuttua suurempi sosiaali- ja terveysasema.

Tänä keväänä ei olekaan
enää tarkoitus keskustella seinistä ja toimipisteistä,
vaan siitä, millaisia lähipalveluja tarvitaan.
On palveluja, jotka on järkevä keskittää suuriin yksiköihin. On palveluja, joista
kaupunkilainen voi huolehtia itse esimerkiksi verkossa, kun opastus taataan. On
palveluja, joiden on oltava
jalkapatikkamatkan päässä – ja palveluja, jotka on
tuotava kotiin. Näiden pi-

tää toimia joustavasti, jotta kunnon heikentyessäkin
hoito tai muu palvelu jatkuu. Nyt haluamme päättää
tästä kokonaisuudesta, emme lakkautuslistoista.
Suutarilan, Tapulikaupungin tai Jakomäen lähipalvelut eivät siis ole katoamassa mihinkään. Sen sijaan on
varmaa, että nykyisten asemien palvelut muuttuvat.
Malmin sairaalan remontin valmistuessa voi kenties
keskittää jotakin sinne, jolloin taas toisia lähipalveluja
voi lisätä. Nyt on oikea hetki vaikuttaa tähän.
Hannu Tuominen,
Suutarila
Koillis-Helsingin
Vihreiden sihteeri
Helsingin sosiaali- ja
terveyslautakunnan jäsen ja sen
1. jaoston (toimeentuloasiat)
puheenjohtaja.

Hannu Tuomisen (oik.) lisäksi Barcelonaan lennätettiin Koillis-Helsingistä
tapaninvainiolainen keskustapoliitikko Markku Vuorinen (vas.).
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ON KALAKAUPPA!

Tarjoukset voimassa to-su 27.2.-2.3.ellei toisin mainita.

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

Terveisin K-ruokakauppia
Jyrki Ranta ja Maria Ruokoasi
koski

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

Tarjous voimassa to-la 27.2-1.3.

14

99

Tuore

90

kg

Tuore Oulujärven

KIRJOLOHI

MADE

kokonainen, Napapiirin Lohi, Suomi

Tarjous voimassa to-la 27.2.-1.3

14

90
kg

Tuore kokonainen Kuhmon

SIIKA

3

.

Tarjous voimassa to-la 27.2.-1.3

14

90

KUHA

1

29

kg

PORSAAN KASLER

kg

Tuore Oulujärven

99

Tuore

kg

kg

JÄÄVUORISALAATTI
Espanja

.

Tarjous voimassa to-la 27.2.-1.3

19

.

15

90

95
KG

SAVULOHISALAATTI

JOKIRAPUHERKUT

2

00
rs

Kariniemen kananpojan

kg

Malmin Keittiön

Kalamestarin

–42 %

FILEESUIKALEET 250-300 G

(6,67-8,00/kg).
Hinta ilman K-Plussa-korttia 3,49 rs (11,63-13,96/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

Tarjous voimassa to-la 27.2-1.3.

1

00
prk

Pringles

PERUNALASTUT
175-190 g (5,71-5,26/kg)
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Pihlajamäki, Pukinmäki, Viikki

Laskiaisriehoja
Koillis-Helsingissä
su 2.3.

Sunnuntaina pidetään
monta laskiaisriehaa

•  Pihlajamäen nuorisopuisto,
Jengipolku 8, klo 10–14.

•  Pukinmäen Säveltäjänpuisto,
Unikkotie 8, klo 10–13.

•  Viikin Latokartanon tori ja

Viikin kirkko, Agronominkatu 5, klo 11–14.

Lunta tai ei – laskiaissunnuntaina voi riehaantua hauskanpitoon ja nauttia myyntikojujen laskiaistarjoiluista yksin,
ystävien tai perheen kanssa ainakin kolmessa Koillis-Helsingin kaupunginosassa.
Pihlajamäen nuorisopuistoon on Pihlajamäen
ala-asteen vanhempainyhdistys kokoamassa seikkailuntäyteiset puistobileet,
joissa voi taiteilla muun
muassa lumigraffiteja,
kokeilla putoussuunnistusta
ja tiehöylän kyydissä istumista. Jos sää sallii, voi puistossa muovailla lumiukkoja

ja laskea pulkkamäkeä.
Kehätien toisella puolen
monet pukinmäkeläistoimijat odottavat asukkaita Säveltäjänpuiston laskiaisriehaan. Ohjelmassa on esimerkiksi taikuriesityksiä,
musiikkia ja mahdollisuus
päästä parilla eurolla vetokoiran kyytiin.

Viikissä pidetään laskiaisriehaa jo 15. kerran. Ohjelmaa löytyy sekä Viikin kirkosta että Latokartanon
torilta. Lapset voivat ratsastaa ponilla tai istua paloauton kyytiin kello 11–13.
Koiravaljakko ja pulkkamäki ilmestyvät paikalle, jos

sää sallii.
Kirkon sisällä on lapsille kasvomaalausta, askartelua, ilmapalloja ja maskottikarhu jakamassa karkkia. Lisäksi löytyy lypsyrasti, lelukirpputori, käsitöitä,
yhteisvastuuarpajaiset ja –
kahvila.

– Lypsyrastilla voi kokeilla
lypsytaitojaan keinotekoisten utareiden kanssa ja saada maatalousopiskelijoilta
lypsydiplomin. Lelukirppikselle voi kuka tahansa lahjoittaa lelujaan. Tuotto menee Yhteisvastuukeräykselle. Viikin Missiokerho myy

käsitöitä ja herkullisia tuotteita. Tuotto menee lähetystyön nimikkokohteen Mongolian vammaisten keskuksen tukemiseen, kertoo
Viikin tapahtumasta kappalainen Petri Jukanen.
Pirjo Pihlajamaa

ESKO JÄMSÄ

PIHLAJAMÄEN ALA-ASTEEN VANHEMPAINYHDISTYS

Lumigraffiti syntyy näin.

Ennen Viikin perinteistä laskiaisriehaa voi kirkossa osallistua kello 10 pidettävään perhemessuun.

ILMOITUS

ILMOITUS

Malmin Specsavers
palvelee iloisin mielin

Iloinen henkilökunta,
hyvät tuotteet ja
edullinen hinta
tuottavat hyvää
asiakaspalautetta.

Specsavers -ketju tunnetaan edullisista hinnoista,
hyvistä silmälasitarjouksista ja laajoista kehysvalikoimista.
Malmin Specsavers tarjoaa vielä enemmän asiakkailleen.
Yksi Suomen harvoista piilolinsseihin erikoistuneista optikoista työskentelee juuri Malmin Specsavers -liikkeessä.
– Malmilla meillä on lisäksi ollut jo
puolisen vuotta käytössämme digitaalinen silmäpohjakamera, kertovat
liikkeen omistajat Päivi Askonen ja
Kirsi Koljonen.
Digitaalisella silmänpohjakameralla
voidaan havaita mahdollisia muutoksia silmänpohjissa, jotka saattavat
viitata muun muassa silmänpohjan
ikärappeumaan tai diabetekseen.
Mahdollisia muutoksia havaitessaan
optikko suosittelee asiakasta kääntymään silmälääkärin puoleen joka
suorittaa jatkotutkimukset. Sekin
käynti onnistuu Malmin Specsaversin
tiloissa. Kirsi Koljosen mukaan silmät
olisi hyvä tarkistuttaa parin vuoden
välein. Yleensä riittää optikolla käynti,
mutta jos suvussa on silmäsairauksia,
kannattaa käydä aika ajoin myös silmälääkärillä.
ILMOITUS

Uutuutena
monitehopiilolinssit

Piilolinssioptikko Seija Valtosella
käy asiakkaita ympäri Suomen. Hän
sovittaa myös lääkinnällisiä Keratoconus-piilolinssejä sekä kosmeettisia
linssejä.
– Piilolinssit ovat kehittyneet viime
vuosina aivan valtavasti niin tuotekehittelyn kuin uusien materiaalienkin
osalta. He, jotka vielä viisi vuotta
sitten sovittivat linssejä ja totesivat
ne epämukaviksi, todennäköisesti
löytävät nyt itselleen mainiosti sopivat
linssit, vakuuttaa Kirsi Koljonen.
– Aivan uusimpiin tuotteisiin kuuluvat
monitehopiilolinssit, kertoo Päivi Askonen.
Kehyksiä jokaiseen makuun
Piilolinssien kehityksestä huolimatta
perinteiset silmälasit ovat edelleen

erittäin suosittuja. Siksi Malmin
Specsavers on panostanut erittäin
laajaan kehysvalikoimaan. Liikkeestä
löytyy hinnaltaan edullisempia omia
tuotemerkkejä, sekä arvokkaampia
esimerkiksi Karl Lagerfeldin kehyksiä.
Juuri laajasta valikoimasta klassisista kehyksistä aina trendikkäimpiin
muotiuutuuksiin onkin tullut paljon
kiitosta. Kehyspaikkoja liikkeessä on
noin 800 ja valikoima uusiutuu kolmen
kuukauden välein noin parilla sadalla
kehyksellä.
Malmin liikkeen viisi optikkoa palvelevat iloisesti ja asiantuntevasti auttaen asiakasta valitsemaan itselleen
mieluisat ja sopivat lasit.
– Usein koetaan valinnanvaikeutta,
mutta siihen auttaa tarjous kaksista
laseista yhden hinnalla, toteaa Askonen.
Specsaversilla käyvät kysyvät toi-

sinaan miten hintataso voi olla niin
kohtuullinen. Hinnat pitää alhaisina
oma tuotanto. Specsaversilla on omat
suunnittelijat sekä omat tehtaat, joissa
kehykset ja linssit valmistetaan. Välikäsien poisjäänti laskee hintoja.

Kauppakeskus
Malmin Nova
Malminkaari 17-19
Avoinna
arkisin 10-19,
la 10-16, su 12-16
ILMOITUS

Koillis-Helsingin Lähitieto

26.2.2014

MARJO BACKÄNDÄ

Kenkämeri
kertoi, että
väkeä oli
paikalle tullut
ihan mukavin
määrin.

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

MLL Puistolan keräystuotoilla
saadaan paljon hyvää

KATJA

KATJA STÅHL

KAIKISTA LINSSEISTÄ -25%

MLL Puistolan hyväntekeväisyyskirppis Nurkalla oli todellinen menestys.
Aikuisia ja lapsikävijöitä oli tukkimiehen kirjanpidon mukaan lähes tuhat,
kertoo yhdistyksen varapuheenjohtaja Marjo Backända.
Suurin osa lahjoitetuista
tuotteista meni kaupaksi ja
loput lahjoitettiin Marskin
Muksut- kirpputorille.
Nurkalla pidetyn kirpputorin tuotto päätettiin jakaa
Puistolan Olkkarille ja sekä
Puistolan kirjaston ja alu-

een leikkipuiston hankintoihin. Lisäksi tuotolla tullaan
myöhemmin tänä vuonna
järjestämään luento tukemaan vanhempien vaativaa
kasvatustehtävää.
Backändä haluaa viestittää MLL Puistolan kiitok-

set kaikille tapahtumaan
osallistuneille ja lahjoituksia tehneille. TL
, 7.
Jees-ihminen mukautuu yleisen
mielipiteen mukaan. Jeesus vastasi Jumalalle ’kyllä’, ymmärtäen,
että hänen uhritekonsa ansiosta
ihmiset saavat ikuisen elämän.
Tehtävän rajuuskaan ei saa häntä
pakenemaan vastuutaan.

ONNITTELUT
Lähetä hääparien kuvia tai muita
onnittelukuvia osoitteella teija.
loponen@lahitieto.fi tai vie kuva
teksteineen Malmintorin
kauppakeskuksen Plaza Mocca
-kahvilan luona sijaitsevaan
postilaatikkoomme.
Kuvat voi myös postittaa osoitteella
Lähitieto, Askartie 3–5, 00700 Hki.
Liitä postimerkillä varustettu
palautuskuori mukaan, jos haluat
kuvan takaisin.

7 viikkoa kohtuullisuutta

Iloiselle Jusalle
1-vuotisonnittelut.
Toivottavat: Isosisko ja
vanhemmat.

Suloiselle pikku Oonalle
5-vuotissyntymäpäiväonnittelut 26.2.1014!
T. Kylli, Simo, Niko,
Tony, Satu.

Paljon onnea Juusolle
8-vuotisipäivänä
24.2.2014!
Toivottavat äiti,
iskä ja Maisa.

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

Rakas lapsenlapsemme
Aleksi Johannes
14 vuotta 15.2.
Ukki ja mummi
onnittelevat

Ke 26.2. 19.00 Sanan ja rukouksen ilta,
Azane Haylachew Taye. Musiikki: Activando Fe.
La 1.3.
10–14.00 Nuorten sielunhoito koulutus.
Anneli Lahikainen ja Tiina Kallioinen
La 1.3.
18.00–22.00 Nuortenilta
Su 2.3. 11.00 Jumalanpalvelus, ehtoollinen.
Jari Vahtera. Musiikki: Kaiku.
Su 2.3. 14.30 Latinokokous
Ti 4.3.
13.00 Päiväseurat, Anneli Lahikainen
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9–14 ja
Aamurukoussolu ma–pe 8–9

Paaston aikana Malmin seurakunnassa
on teemana kohtuullisuus. Kirkoissa ja
seurakuntakodeissa on jaossa 7 viikkoa
kohtuullisuutta -vihkosta. Seurakuntalaiset antavat siinä näkökulmia kunkin
viikon aiheisiin: Ajankäyttö, Kulutus,
Armollisuus, Liikkuminen, Syöminen,
Pysähtyminen ja Rakkauden teot.

KOHTUULLISUUSTAPAHTUMA
Malmin kirkolla ke 5.3. klo 18.
Kristityn vastuu luonnosta, ekoteologi
Panu Pihkala. Kirkon ympäristödiplomin
luovutus Helsingin seurakuntayhtymälle, Ilkka Sipiläinen Kirkkohallituksesta.
Luontoaiheisia lauluja, Meri Ala-Kokko.
Tapahtuma päättyy kello 19 alkavaan
tuhkakeskiviikon messuun. Paastoon
laskeutumisen teeman vuoksi illassa ei
ole tarjoilua.
TUHKAKESKIVIIKON MESSU
järjestetään 5.3. Malmin kirkon lisäksi
myös Puistolan kirkossa klo 18.30 ja
Viikin kirkossa klo 19. Messussa on
mahdollisuus saada otsaansa tuhkaristi
paaston alkamisen merkiksi.
HILJAISUUDEN ILTAPÄIVÄ
Siltamäen seurakuntakodilla la 8.3. klo
12–16.30. Ohjattu johdatus hiljentymiseen, keittolounas ja kahvit, päätösmessu. Hinta 5 e. Ilm. 28.2. menn. merja.
saviniemi@evl.fi tai p. 09 2340 4532.

MESSUT LASKIAISSUNNUNTAINA 2.3.
Jakomäen kirkossa klo 12. Kahvit.
Perhemessu Malmin kirkossa klo 10.
Hernekeitto ja kahvit.
Pihlajamäen kirkossa klo 10. Kirkkokahvit.
Monikulttuurinen messu Puistolan
kirkossa klo 10. Lähetyskahvila.
Vauvakirkko Pukinmäen seurakuntakodilla klo 16. Kahvi, mehu ja sose.
Lähetysmessu Siltamäen seurakuntakodilla klo 12. Lähetyskahvila.
Tapanilan kirkossa klo 12. Kirkkokahvit.
Tapulimessu Tapulin seurakuntakodissa klo 12. Kahvila.
Perhemessu Viikin kirkossa klo 10.
LASKIAISTAPAHTUMAT 2.3.
Laskiaisrieha Pukinmäessä klo
10–13 ja Viikissä klo 11–14, kirkolla
myyjäiset, askartelua, lelukirppis, YVkahvila, arpajaiset.
MIESTEN ILTA
Pihlajamäen kirkolla ke 12.3. klo 18.
Emerituspiispa Ville Riekkinen alustaa yhteistä keskustelua. Kirkkohetki.
Tarjoilua. Ilm. kirkolle viimeistään pe
7.3. p. 09 2340 4427.
HILJAISUUDEN RETRIITTI
Bergvikin kartanossa 25.–27.4.2014.
Lähtö Malmin kirkolta kimppakyydillä
pe klo 17, paluu su klo 16. Hinta 80
euroa. Vetäjinä Anita Olli ja Heikki
Poutanen. Tiedustelut Heikki Poutanen p. 050 584 72 69 tai heikki.
poutanen@evl.fi.

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

Erä rientää neljän voiton
putkella pudotuspeleihin!

Tapanilan Erällä on päällä kova meininki. Joukkue nuiji sunnuntaina Mosahallissa neljännen peräkkäisen
voiton riepottamalla Josbaa 11–2 luvuin. Menneellä viikolla se kepitti Tampereella kärkijoukkue
Classicin 9–7 ja pari päivää aikaisemmin Nokian KrP antautui mosalaisille 11–7 lukemin.
Kierrosta ennen sarjapäätöstä Erä on varmistanut
paikkansa kahdeksan par-

haan joukossa mestaruuteen
tähtääviin pudotuspeleihin.
Aikajärjestyksessä, ensin

Erä matkasi Nokialle. Sikäläinen Nokian KrP taisteli eräläisten kanssa paikasMIKKO HYVÄRINEN

Erän sinipaita Tuomas Iiskola, 19, rymisteli sunnuntaina Josba-ottelussa
näyttävästi. Saaliina oli neljä maalia.

Keilailun peruskurssi
Kesto 4 x 2 tuntia. Jokaisella
kurssikerralla tunti teoriaa ja
tunti harjoittelua. Kurssi alk.
su 2.3. klo 16-18 (neljänä
peräkkäisenä sunnuntaina).

Kurssin hinta 79 €.

S-Etukortilla kurssilaiselle lahjakortti keilahalliin (arvo 39 €).
Lisätietoa ja ilmoittautumiset
info@tapanilanurheilu.fi

(09) 3507 077

Tapanilan Keilahalli • Erätie 3, 00730 Hki

mosabowling.fi

Miesten Salibandyliigaa
Perjantaina 28.2.2014 klo 18:00

Erä - Happee
Ottelun pelipaikkana:
Tapanilan Mosahalli, Erätie 3
Lipunmyynti alkaa tuntia ennen ottelun alkua.
Aikuiset 13e
Lapset (7-15v), opiskelijat ja eläkeläiset 8e
Lisätiedot www.eraliiga.fi

ta pudotuspeleihin. Isäntäjoukkue oli koko ajan
muutaman askeleen jäljessä Tapanilan sotureita. Illan
sankari oli Erän Aaron Fagerholm, joka pommitti hatullisen, kolme maalia. Lopulta päädyttiin Erän 11–7
vierasvoittoon.
Kahden yön ja päivän
päästä Erä-bussi huristeli
taas kolmostietä Tampereelle. Vastassa oli kunnon vastus, Classic, jonka Erä hieman yllättäen jo syyskierroksella voitti. Sävellaji oli
taas sama. Isännille mollivoittoinen, mutta Erälle
duuuripainotteinen. Erä ei
häkeltynyt edes Classicin alkumyrskystä. Se johti avauserän jälkeen 4–2. Mitä
vielä, Sami Lehtinen värkkäsi yhden maalin ja nuorisotähti Eero Nuutinen jat-

koi avauserän maalisihtiään ja tehtaili toisessa erässä
kaksi rysää. Näin mosalaiset siirtyviät 5-4 johtoon.
Classic pyristeli vielä tasoittaen taukoluvuiksi 5–5.
Päätöserässä edettiin
yleisöä kutkuttavin menoin.
Erä johti 7–5, mutta kaveri
kavensi ja Erä siirtyi 8–6
johtoon. Taas Classic
kavensi ilman maalivahtia
8–7. Lopulta Aaro Koski
pääsi napauttamaan Classicin tyhjään maaliin päätösluvuiksi Erän voiton 9–7.
Sunnuntaina oli Mosahallilla vapautuneempi meininki. Erän pudotuspelipaikka
oli varmistunut jo lauantaina ja kotijoukkue pääsi nylkemään joensuulaista vierastaan Josbaa. Erä vei nimiinsä jokaisen erän, 4–1,

2–0 ja 5–1. Tämä tiesi kirkasta 11–2 voittoa. Illan
näkyvin ja aikaansaavin oli
kotijoukkueen maalikone
Tuomas Iiskola. Hän räppäsi neljä maalia ja syötti yhden. Kaikkiaan melkoisen
helppo nakki. Ottelun alussa Erän Tom Strömsten palkittiin. Hänelle täyttyi 300
liigaottelun määrä. Juhlakalu oli myös Josban kaadossa
yhden maalin isä.
Voittoputki on lennättänyt Erän sarjataulukossa
kuudenneksi. Pisteitä on kasassa 26. Tulevana perjantaina 28.2. klo 18.00 Erä
päättää runkosarjan kotiluolassaan Mosahallissa. Se
saa silloin vastaansa hyvän
sparraajan, sarjassa 38 pinnalla toisena olevan Happeen.
Heimo Laaksonen

Jorma Tapola,
mies Hankirallin takana
Autourheilu- ja ralliväelle Helsingistä starttaava
Hankiralli on talvinen klassikko. Ensimmäinen
Hankiralli kaasuteltiin vuonna 1955.
Tarkoituksena oli saada
Suomeen vaativa talvikisa.
Esikuvana oli legendaarinen
Monte Carlo -ralli. Hankirallia on kisattu lähes 60
vuotta, vain muutama ralli
on jäänyt ajamatta.
Noin puolet Hankirallihistorian ajasta puistolalainen Jorma Tapola on ollut
mahdollistamassa talvista
lumisirkusta Etelä-Suomen
teille. Alkuun hän peri Helsingin Urheiluautoilijoiden
puheenjohtajuuden esimieheltään, ja vuodesta 1995
hän on ollut silloin perustetun Hankiralli-yhdistyksen
puheenjohtaja.
– Olen tehnyt hommia
Hankirallin eteen lasin ulkopuolelta. Vain vuonna
1989 olin puistolalaisen Jarmo Leivon kartturina Kyllä
me maaliin tultiin, hymyilee
mr. Hankiralli.
Alkuvuosikymmeninä
Hankiralli oli lähes mieletön
autokilpailu. Se vei aina Kajaaniin asti, pikataipalekilometrejä oli satoja ja autokunnat olivat liikkeellä yötä
päivää kolmen päivän ajan.
Itsestään eivät synny Uudellamaalla ajettavat päivän
kilpailut. Hakemuksia, neuvotteluja ja menoja riittää

miltei vuoden ajaksi. Järjestelytoimikunnassa Tapolalla on ympärillään 15 hengen vapaaehtoisjoukko.
– Meillä on seitsemän erikoiskokeen lähdöissä ja
maaleissa 8–9 ihmistä. Lisäksi on oltava sulkumiehiä
jokaisessa risteyksessä, joka
yhdistyy ajettavaan erikoiskokeeseen. Hankiralli vaatii
noin 300 vapaaehtoista
Mistä Tapola on imenyt
käyttövirtaa vuosikymmenten ralliharrastukselleen?
– Olen kiinnostunut järjestötyöstä ja kilpailujen järjestämisestä. Palkkioksi olen
saanut tutustua suureen
määrään ihmisiä, saanut kavereita ja jopa onnistumisen
tunteita. perustelee Tapola.
Miehen järjestökipinästä kertoo sekin, että hän on
ollut perustamassa PuistolaSeuraa, Puistolan Lions klubia sekä ollut mukana Puistolan SPR:ssä.
Kotiseutuaktiviteettien lisäksi Tapolalla on kokemusta eri luottamustehtävistä
autourheilujärjestöissä. Ralliosaaminen on lennättänyt
häntä myös ulkomaille tuomarointitehtäviin.
Heimo Laaksonen

Jorma Tapola, vas, ja Hankirallin kolme kertaa voittanut
rallilegenda Simo Lampinen Porvoon Kerkkoosta.
Kuva Hankis-kirjan julkistamistilaisuudesta.

Hankis-kirja ulos,
tämän vuoden kisa peruuntui!
Lauantaina piti Hankirallin startata ylipormestari Jussi Pajusen suojeluksessa parin sadan auton voimin
Senaatintorilta. Mutta ei startannut!
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Jorma Tapolan
ikävä tehtävä oli käynnistää Hankirallin peruutusmylly. Syynä lämmin talvi, kisareitti oli kaikkea muuta kuin
talvinen ja turvallinen.
– Kyllä tämä peruuttaminen on katkera juttu. Lähes vuosi on tehty hommia turhaan. Viimeksi näin kävi ”historian lämpimimpänä talvena” v. 2008, pahoittelee Tapola.
Helmikuun iloinen asia oli Hankiralliväen pitkäaikaisen haaveen ja projektin, oman historiikkikirjan julkistaminen. 224-sivuisen Hankis-historiikin kirjoitti
moottoriurheilutoimittaja Esa Illoinen. Hankis kertoo
kiehtovasti koko rallin tarinan kisa kisalta, vuosi vuodelta. Höysteenä on ainutlaatuista kuvamateriaalia.
Kirjan hinta on 35 e plus toimituskulut. Tilauksen voi
suorittaa osoitteessa www.hankiralli.fi
– Lähistollä asuvat voivat ostaa sen ilman toimituskuluja kotitoimistostani Puistolasta ottamalla yhteyttä
minuun, vinkkaa Jorma Tapola.
HL

Koillis-Helsingin Lähitieto

26.2.2014
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Centa KULMASOHVA

Nahkaverhoiltu kulmadivaanisohva. Koko 219 x 277 cm.
Väri valkoinen, kätisyys valittavissa.
Saatavana myös 2- ja 3-istuttavana sekä divaanisohvana.
Natuzzin Mercurio-sohvapöytä 249,-.

2390,(2640,-)

TALVEN ERIKOISERIÄ NYT HUIPPUTARJOUKSIN!

795,-

1195,-

+ RAHI
(1138,-)

(1595,-)

TEHTAAN
ERIKOISERÄ!

Consul LEPOTUOLI

Lepotuoli 795,- ja rahi 200,-. Normaalisti yht.
1334,-. Koko 75 x 71 x 100 cm. Nahkaverhoilu,
väri Batick Black ja Cream. Varastoerä.

995,-

Vesta DIVAANISOHVA

Koko 300 x 94/160 x 74 cm. Kätisyys valittavissa.
Kangasverhoilu, väri Surprise Sand. Rajoitettu erikoiserä.

199,-

(1644,-)

1490,-

(449,-)

(2438,-)

TEHTAAN
ERIKOISERÄ!

Gustav 2-OSAINEN VITRIINI

Koko 120 x 39 x 219 cm. Väri valkoinen.
Toimitus osina. Varastoerä.

Siesta SÄNKYPAKETTI

Sisältää: 120 x 200 cm runkopatja, jämäkkä
pussijousitus, laadukas 5 cm petauspatja, puujalat.
Erikoiserä.

Uness SÄNKYPAKETTI

2 kpl Unique-runkosänkyjä (80 x 200 cm), petauspatja
(160 cm), kromimaalatut metallijalat, 2 kpl Uness Air
-tyynyjä ja -peittoja, Unique-sängynpääty.
180 x 200 cm 1690,-. Varastoerä.

AVOINNA MYÖS

KRUUNUKALUSTE.FI

SUNNUNTAISIN
VANTAA VARISTO Riihitontuntie 1 (kehä III) | VANTAA PORTTIPUISTO Porttisuontie 4 | HELSINKI LANTERNA Varikkotie 2

Osta nyt, saat 10 / 20 kk
korotonta maksuaikaa!

Avaa uusi vuosimaksuton TUOHI MasterCard -tililuotto ja saat ensiostolle 10 kk tai 20 kk maksuaikaa tasaerissä. TUOHI MasterCard on kansainvälinen maksuaika- ja luottokortti. Todellinen
vuosikorko laskettuna 1 500 euron käytössä olevalle TUOHI MasterCard -luotolle on 21,2 %. Laskennassa on käytetty 3 kk:n euriborkorkoa (2/2014) ja siinä on huomioitu kuukausittainen tilinhoitomaksu. Luoton korko on 3 kuukauden euriborkorko +12 %. Tilinhoitomaksu on 5 euroa kuukaudessa. Luottoraja on 1 000-10 000 euroa. TUOHI MasterCard on jatkuva luotto ja se on voimassa
toistaiseksi. Luotonantaja: Nordea Rahoitus Suomi Oy, Aleksis Kiven katu 9, Helsinki.

12   Kulttuuri

Ulla Welin jatkaa viihdyttävällä linjalla
Toistakymmentä kirjaa kirjoittanut ja satoja runoja riimitellyt Ulla Welin vie
uusimmassa kirjassaan seikkailemaan Singaporeen.
Tapulikaupungissa asuva Ulla Welin tunnetaan
parhaiten runoistaan, mutta
hersyväkielinen nainen on
tehnyt myös muutama vuosi
sitten taidokkaasti kootun
mielenkiintoisen elämäkerran isoisästään ja viimeisimpinä aluevaltauksena kaksi
romanttista novellia.
Uusin kahden novellin teos Helmiä ja kyyneleitä vie
päähenkilön kauas maailmalle. Ystäväpariskunnan

luo Singaporeen lomailemaan lähtenyt nainen rakastuu yllättäen, kokee monenlaisia yllätyksiä ja kärsii
sydänsuruista. Monien mutkien jälkeen kiepsahdetaan
kuitenkin onnelliseen päätökseen.
Toisessa novellissa, Seuraneidin päiväkirjassa, hypätään maaseudun rauhaan
ja rauhattomuuteen seuraamaan nuoren tytön selviämistä vanhan rouvan seura-

neitinä Etelä-Pohjanmaalla.
Romantiikka vilahtelee sielläkin ja elämän karut puolet nostavat sen verran kaulaansa, ettei opiskelijatytön
välivuosi pääse näyttämään
liian ruusuiselta.

Vauhdikkaat tarinat on
kirjoitettu napakasti, hauskasti ja mukaansatempaavasti. Kiemuroita tarinoissa
on juuri sen verran, että tarinoiden loppua ei voi var-

masti ennalta arvata.
Ikää Welinin Ullalla alkaa
jo olla sen verran, että elämänkokemusta riittää vaikka minkälaisten tarinoiden
kirjoittamiseen. Tämä muutama viikko sitten julkistusjuhlansa kokenut tuplanovelli tuskin jää Welinin viimeiseksi hengentuotteeksi,
uutta on jo tekeillä.
Syksyllä hänellä on tiedossa monivuotisen perinteen
mukaisesti kirjoittajakurssi

Santorinilla, jonka jälkeen
on aina tullut uutta julkaistavaa.
Juvenes Printin painama Helmiä ja kyyneleitä on
noin 250 -sivuinen lukupaketti, jota saa kirjakaupoista tilaamalla, tai suoraan
kirjoittajalta.
Teija Loponen

Ulla Welin on tuottelias
kirjoittaja, joka on
kerännyt useita
palkintoja erilaisissa
kirjoituskilpailuissa.

Taneli Eskolan varjokuvia
Opastetulla talviluontoretkellä etsitään koskikaraa ja
saukon jälkiä Vanhankaupunginkoskesta.
– Ensimmäinen kesäni Malmilla oli helteinen. Vuonna 1982 alue oli suuren muutoksen kynnyksellä. Istuin
kuumalla peltikatolla ja tarkkailin idyllistä kylää. Liikenne kasvoi. Kadulla kulkijat väistelivät kuorma-autoja.
Yhä useampi niistä kuljetti raskaita rakennustarvikkeita. Kulkijoiden varjot heijastuivat kuumaan asfalttiin ja häipyivät näkyvistä yhtä kepeästi kuin vanha Malmi, kuvailee valokuvataiteilija kuvien syntyvaiheita.
Varjokuvien näyttely on esillä Malmitalon galleriassa to 27.2.–
la 22.3. Avoinna ma–pe 9–20 ja la 9–16, vapaa pääsy.

JAKOMÄKI

Lahjarasia näyttely
Jakomäen kirjastossa helmikuun ajan. Näytteillä jätemateriaaleista tehtyjä rasioita. Materiaaleina mm.
kahvipussit ja mainokset. Tekijä Annikki Koli.

MALMI

Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila on avoinna ma
klo 9–13, ti–to 9–15, pe
12–14. Kirkonkyläntie 2.
Syystien palvelukeskus
Kätevät kädet -askarteluryhmä
ti klo 9–11. Atk-opastusta
senioreille ti, ke ja to klo
11.15–14 varaa aika etukäteen
infosta tai p. 09 310 58413.
Ompeluryhmässä MollaMaija
-hanke ke klo 9–11.30.
Neulekahvila to 9.30–12.
Malmin Työväen Näyttämö
Esittää menestyskomedian Pyykkärit Malmin
Työväentalolla, Takaniitynkuja
9, su 2.3. klo 13, to 6.3. klo
19 ja su 9.3. klo 13. Liput
15 e, eläkeläiset, työttömät, lapset ja opiskelijat 8 e.
Iskä menettää muistinsa
– Lasten hevimusikaali
Räiskyvän hevimusikaalin
ensi-ilta! Suuressa seikkailussa törmätään aaveisiin, prinsessaan, jopa lohikäärmeeseen sekä vieraillaan karkkitehtaalla, etsitään aarretta ja juostaan kilpaa kissojen ja koirien
kanssa. Musikaali ei onneksi
ole yhtään pelottava ja sisältää paljon hyvää mieltä tuottavaa hevirokkia, jossa saa laulaa ja tanssia mukana. Kesto
n. 1h, ei väliaikaa. Suositusikä
3+. Liput 15 e. Malmitalo,
esitykset 2.3., 9.3., 23.3.
sekä 11.5. klo 15 ja 18

Kirjailijailta Malmin
kirjastossa: Jenni Linturi
Kirjailija Jenni Linturia haastattelee ja tilaisuuden juontaa FM
Päivi Hytönen. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ke 26.2. klo 18
Klassikkosarja:
Syvä uni (The Big Sleep)
Raymond Chandlerin samannimiseen romaaniin perustuvassa film noir -klassikossa losangelesilainen yksityisetsivä Philip Marlowe
(Humphrey Bogart) ryhtyy selvittämään kiristystapausta.
Kesto 1 h 54 min, K16. Vapaa
pääsy. Malmitalo, to 27.2.
klo 15 ja 18
Ina Forsman with Helge
Tallqvist Band
Juurevaa bluesia. Bändin soinnissa yhdistyy miellyttävällä
tavalla vankka kokemus sekä
nuori ennakkoluulottomuus,
kun nuori ja häikäisevä laulaja Ina Forsman toimii Helge
Tallqvist Bandin solistina. Liput
15 e. Malmitalo, to 27.2. klo 19
Keskustelua Euroopan
Unionista
SKP:n Koillis-Helsingin
osasto järjestää keskustelutilaisuuden EU:sta ke 26.2 klo
18.30 Malmin toimintakeskus Kirkonkyläntie 2. Aiheena
ihmisten vai ison rahan EU,
keskustelemassa Heikki
Ketoharju ja Tiina Sandberg
(SKP), Antero Eerola (Vas.),
ja Ozan Yanar (Vihr.). Vapaa
pääsy.
Malmin Rintamaveteraanit
ry ja Naisjaoston turinat
Seuraavan kerran maanantaina
7.4. kello 14, Syystien palvelukeskus, Takaniitynkuja 3
Hietakummun ala-aste:
Kevättä kohti
Esillä on Hietakummun alaasteen 5.- ja 6.-luokan oppilaiden kuvataide- ja käsitöitä.
Malmitalo, ti 4.3. – to 20.3.
ma–pe 9–20 ja la 9–16.
Vapaa pääsy.

Tuottaja tavattavissa
Malmitalon ohjelmistosta vastaavat kulttuurituottajat päivystävät aulassa; he vastaavat kysymyksiin ja ottavat vastaan ohjelmaehdotuksia – kasvotusten pullakahvien äärellä. Vapaa pääsy.
Malmitalo, pe 28.2. klo 14–17.
Hanna Pakarinen Duo
Konsertissa kuullaan Pakarisen
viimeisimmän albumin ”Olipa
kerran elämä” popkappaleita. Hanna Pakarista säestää Matti Paatelma. Liput 12
e. Malmitalo ke 5.3. klo 19.
Malmitalon asiakasraati
kokoontuu
Tilaisuudessa suunnitellaan
talon henkilökunnan kanssa
millainen Malmitalo voisi olla
tulevaisuudessa. Yhdessä ideoidaan myös talon 20-vuotisjuhlaohjelmaa. Tarjolla virvokkeita, kahvia ja pullaa! Kaikki
ovat tervetulleita. Vapaa pääsy.
Malmitalo pe 28.2. klo 17.30.
Brittibluesklassikoita
Illan muusikot nostavat hattua Fleetwood Mackille, John
Mayallille, Eric Claptonille,
Creamille, Trafficille ja Jon
Hisemanin Tempestille.
Luvassa on nostalgiaa parhaimmillaan! Mukana
British Standard feat. Jukka
Gustavson & Edward
Seger sekä Ilkka Rantamäki
& The Bluesbrokers.
Liput 12 e. Malmitalo
pe 28.2. klo 19.
Nukketeatteri Sampo:
Musiikkia matkalaukussa
Nukketeatterikonsertti kertoo Törö-possun ja Viuhuhiirulaisen seikkailuista.
Kesto 45 min. Kaikenikäisille.
Liput 9/7 e. Varaukset 09
323 6968 tai toimisto@
nukketeatterisampo.fi.
Malmitalo, ti 4.3. klo 10.15.
Orientin lumo – Musiikin
eurooppalainen turcomanie
Elysion-ensemblen taidokkaat

vanhan musiikin asiantuntijat johdattavat Kairosta
Konstantinopoliin. Illan
aikana kuullaan sekä aarioita että instrumentaalimusiikkia. Säveltäjänimiä ovat
mm. Gretry, Rameau, Händel,
Gossec, Kraus. Liput 15/10 e,
Malmitalo ti 4.3. klo 19.
Anime-sarjan elokuva:
Prinsessa Mononoke
Hayao Miyazakin elokuvassa
ihmisiä vastaan käyvät hurjistuneet metsän jumalat näyttäytyvät susien, karjujen ja karhujen hahmossa. 2 h 14min,
K7. Puhe japaniksi, tekstitys suomeksi. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 6.3. klo 18.
Robbie Hill & The Blues 62’s
Blueskonsertti
Liput 15 e. Malmitalo,
to 6.3. klo 19.
Pommitusten yöt
La 1.3. klo 10 Ahti Lappi
esitelmöi Malmin kentällä
70-vuotiasta ilmatorjuntataistelusta. Myytävänä asiaan liittyvää kirjallisuutta, kahvila ja lounas esityksen jälkeen. Vapaa pääsy. Järj. MLY.
Pingistä pelaamaan
ti klo 14.15–15.30 mahdollisuus pelata pingistä liikuntasalissa paikan päällä on muutamia mailoja – oman mailan voi
ottaa mukaan. Sisäkengät vaaditaan. Syystien palvelukeskus.
MollaMaija-hanke jatkuu
Joka ke klo 9.00–11.30, tehdään yhdessä hyvää eli valmistetaan MollaMaijoja jaettavaksi myöhemmin ryhmäkotien asukkaiden iloksi.
Syystien palvelukeskus.
Läppäriklinikka
Tervetuloa to 6.3. klo
10-13 ”Tohtorit klinikalla”
Läppäriklinikalle voi tuoda
oman läppärin tai tablettilaitteen – saat neuvoa ja
ohjausta sinua askarruttavista asioista. Atk-opastajat
ovat Enter ry:n (Ikäihmisten

tietotekniikkayhdistys) vapaaehtoisia. Ohjaus
on maksutonta.

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.
Laskiaisen puistobileet
Koko perheen tapahtuma laskiaissunnuntaina. Ohjelmassa
lumigraffitien tekoa, seikkailureittejä, hyvää musaa, lämäri-/
pallotutka, putoussuunnistusta ja kasvomaalausta sekä
sään salliessa lumiukkoja ja
pulkkamäki. Kahvilasta laskiaispullia, kaakaota, grillimakkaraa, mehua ja kahvia.
Puistobileissä pääset myös
tiehöylän kyytiin! Pihlajamäen
nuorisopuisto 2.3. klo 10–14
Parkinson-kerho
Parkinsonin-tautia sairastavat
uudet ja vanhat. Kokoonnumme
4.3. klo 17 Malmin kirkon kokoushuoneeseen. Aloitamme
laulamalla tuttuja lauluja
itse, ja sitten keskustelua.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Kerho kokoontuu laskiaisen

merkeissä 3.3. klo 10.30
Pihlajamäen nuorisotalolla, Moreenitie 2.
Tarjolla hernekeittoa 3 e, laskiaispullaa ja kahvia 2 e.
Samuli laulaa ja laulattaa.

PUISTOLA

Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu joka ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa,
Moisiontie 18. Perhekahvilan
ohjelma Facebookissa.
Neulekerho kirjastossa
Neulekerhon kokoontumiset
monitoimitilassa ke klo 17.30–
19.30. Sopii niin vasta-alkajille
kuin kokeneille käsityönharrastajille. Opetusta ei ole, mutta
neuvoa ja apua saa pidempään
käsitöitä harrastaneilta. Mukaan
lankaa ja puikot /virkkuukoukku.
Vauvamuskari
Alle 1-vuotiaille lapsille ja
huoltajalle Puistolan kirkolla pe-aamuisin. Tied. Ulla
Pesonen 050 380 3622.

PUKINMÄKI

Kevään tietokoneopastukset
senioreille kirjastossa toukokuun loppuun. Aina ke
paikalla Enter ry:n opastaja klo 14–16 ja työväenopiston vertaisohjaaja klo
16.30–18.30. Ajanvaraus
joko p. 09 310 85072 tai
paikan päällä. Opastuksen
sisältö asiakkaan tarpeiden mukaan. Sopii vastaalkajille ja pidemmälle ehtineille.
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Poliisit puhaltavat Pihlajamäessä
Konstukvintetti eli poliisisoittokunnan puhallinkvintetti
esiintyy ensi sunnuntaina Pihlajamäen kirkolla.
Pari vuotta sitten perustetun
kvintetin sanotaan olevan
vaskikvintettiä pehmeäsävyisempi kokoonpano. Puhallinkvintetti on hyvin värikäs, sillä siinä on viisi eri soitinperheen jäsentä ja niistä jokainen
antaa oman vivahteensa
musiikille.
Poliisien Konstukvintetin
soittimia ovat fagotti,
huilu, oboe, käyrätorvi ja
klarinetti.

Satutuokiot Pukinmäen
kirjastossa
perheen pienimmille
aina parillisen viikon ma
klo 10.15–10.45.
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa.
Kielikahvila on rento keskusteluryhmä, jossa voit harjoitella suomen kielen puhumista.
Kielitaidon ei tarvitse olla sujuvaa, mutta on hyvä, jos osaat
sitä jo hiukan. Kokoonnumme
joka toinen ti parittomilla viikoilla klo 14–15. Seuraavat
kielikahvilat ovat 11.3., 25.3. ja
8.4. Kielikahvila on maksuton.
Laskiaisrieha
Tapahtuma lapsille ja lapsenmielisille! Oma pulkka
mukaan! Su 2.3. klo 10–13
Säveltäjänpuiston alueella,
Unikkotie 8. Musiikkia, taikuriesityksiä, syötävää, vetokoiria, 2 e. Vapaa pääsy. Mukana
monia pukinmäkeläistoimijoita.
Laskiaistiistain yhteislaulua
ti 4.3. klo 17.30 (huom. uusi
alkamisaika!) Madetojan palvelutalossa, Madetojankuja 3.
Laulattamassa Kalle Partanen
ja Esko Rantanen. Vapaa
pääsy, järj. Pukinmäki-seura.
Runoraati
Pukinmäen kirjastossa ke
26.2. klo 18. Helsinki Poetry
Connectionin lavarunoilijat Aura Nurmi ja Harri Hertell
esittävät runoja, joita ruotii paikallinen raati. Raadissa istuvat sarjakuvataiteilija Milla
Paloniemi, rap-artisti Bentality,
tietokirjailija Auli Halenius
sekä näyttelijä-nukketeatteritaiteilija Ilpo Mikkonen.
Tilaisuus on maksuton.
MLL Perhekahvila
to klo 10–11.30 Pukinmäen
nuorisotalon tiloissa.

SILTAMÄKI

Entisten nuorten
virkistysteehetki
Ke klo 14.30–16 (pelataan,
tehdään käsitöitä, rupatellaan)
Siltamäen Nuorisoseura ry:n
kerholla, Kierto-tähdenpolku 2.
Siltamäen Korttelitupa
Avoinna ti ja pe klo
11–14, Siltamäen srk-koti,
Jousimiehentie 5.

SUUTARILA

MLL Perhekahvila
Lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka. Joka kk toinen

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

TAPANILA

Tapanilan Eläkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30.
To klo 11–14 tuolijumppaa,
tasapainon kehittämistä, sisäboccia ja pelikahvila Tapanilan
Työväentalolla Sompiontie 4.
Tarkempi ohjelma netistä
tapanilan.elakkeensaajat.fi
Tapanilan Työväen
Näyttämö esittää
Aimo Vuorisen Votkaturistit,
Tapanilan Työväentalolla,
Sompiontie 4. Liput 7 ja
13 e. Tied. 040 525 1965.
Esitykset to 27.2. klo 19 pe
28.2. klo 19 ja la 1.3. klo 15.
Runoraati
Tapanilan kirjastossa ke
5.3. klo 18. Helsinki Poetry
Connectionin runoilijat Aura
Nurmi ja Harri Hertell esittävät sekä omia että muiden runoilijoiden tekstejä.
Raatilaisina Otso Kantokorpi,
Virpi Hämeen-Anttila, Elias
Krohn sekä Elviira Davidow.
Ilmainen jumppa
Tapanilan Erän Power Gainers
järjestää ilmaisen jumpan.
2.3. ja 9.3. klo 13–14.

TAPANINVAINIO

Perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa
kaikille avoin MLL.n perhekahvila ma klo 10–11.30. Tule
mukaan! Tarjoilu 1,5 e /perhe.
Terviksen asukasillat
Tapaninvainiolaisten asukasillat
starttaavat taas. Tervetuloa viihtymään joka toinen ke. Kaikki
toimintaideat otetaan myös
ilolla vastaan! 26.2. klo18–
21, Tervapääskynpolku 12

TAPULIKAUPUNKI

Elokuvaviikko
Tapulikaupungin kirjastossa
maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Esitykset: ma 3.3. klo
17 Moonrise Kingdom (K12),
ti 4.3. klo 14 Hello Kitty (S),
to 6.3. klo 17 Michelangelo
Antonionin Yö (K12) ja la
8.3. klo 13 Jahti (K12).
Leffoihin on vapaa pääsy.

TÖYRYNUMMI

Perhekahvila
leikkipuisto Kesannossa ma
klo 10–12. Tarkempi ohjelma
MLL Tapaninkylän nettisivuilta.
Talvitempaus
Päiväkoti Kaskisavun perinteinen koko perheen tapahtuma, jossa ongintaa, arpajaiset, kirpputori, elävää musiikkia, buffet, makkaraa ja vohveleita. Tapahtuman tuotto käytetään lyhentämättömänä
päiväkodin lasten hyväksi.
Löydät tapahtumasivun myös
Facebookista: Kaskisavun talvitempaus. Töyrynummentie 6,
su 2.3. klo 10–13.

VIIKKI

Kirjaston satutuokiot
yli 3-v. jatkuvat ke klo 10
alkaen koko kevään 7.5. asti
(ei hiihtolomaviikolla 19.2).
Metsässä, puutarhassa
ja veden äärellä
Anu Tuomisaaren grafiikkaa Gardeniassa 1.3. asti.
Näyttely avoinna ma-to klo
10–18, pe klo 10–14 ja la–
su klo 10–17. Vapaa pääsy.
Kyläkirppis
Viikin kirkolla 1.3. klo
11–14. Pöytävuokra 10 e
Yhteisvastuu-keräykselle sisältää pullakahvit Yhteisvastuukahvilassa. Muutama pöytä
vielä vapaana, varaukset Eeva Hurskainen,
eeva.hurskainen@pp.nic.fi, 050
363 6329. Kyläkirppiksen
aikaan kirkolla vohvelikahvila.

Lähimenot–palstalle
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia
menovinkkejä.
Etusijalla ovat
maksuttomat
tapahtumat. Toimitus
voi muokata sekä
lyhentää tekstejä.
Vinkit tulee lähettää
viimeistään torstaina
klo 15 mennessä, jotta
ne ehtivät seuraavan
keskiviikon lehteen.
OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.fi

-Kvintetti soveltuu hienosti kevyeen ja vakavampaan
klassiseen musiikkiin, mutta
myös viihdesävelmiin ja vaikkapa marsseihin. Sovitamme
musiikkia kvintetille myös itse, ja nautimme musisoinnista monenkokoisilla estradeilla, kertovat kvintetin jäsenet
Panu Matilainen, Stefan Stanciu, Senni Haukkaneva, Mari
Virkki ja Petri Ali-Mattila.
Konsertissa esiintyy myös
Pihlajamäen kirkon oma

Kiitän asiakkaitani
kuluneista vuosista!

kanttori Timo Olli. Hän avustaa konserttia omin urkusoolonumeroin, joiden säveltäjiä
ovat J.S.Bach ja N. de Grigny.
Ennen poliisien vierailua
kuullaan perjantaina 7.3. kello 13 gospelkonsertti, jossa
esiintyy musiikkiryhmä Classic Praise.
TL

Konstukvintetti
Pihlajamäen kirkossa sunnuntaina 9.3. kello 18.

Elämä ilman
Lähitietoa
on
turhan mietoa.

23 vuotta Malmilla
työskennelleenä

Jalkahoitola
Pirkko Pasanen
Raili Asikainen jatkaa toimintaa
puh. 09 374 1340.

Tuottaja

Klassikkosarja:

Syvä uni

Elokuvaa tähdittävät Humphrey Bogart
& Lauren Bacall. 104 min. K16. To 27.2.
klo 15 ja 18, vapaa pääsy

tavattavissa
Tule tekemään ohjelmaehdotuksia
pullakahvien kera. Pe 28.2. klo 14–17,
vapaa pääsy

Kino Helios:

Mandela:
Pitkä tie
vapauteen

Eikö meno miellytä?
Liity mukaan asiakasraatiin ja tule
suunnittelemaan talon tulevaisuutta.
Tarjolla virvokkeita, kahvia ja pullaa!
Kaikki ovat tervetulleita. Pe 28.2. klo
17.30, vapaa pääsy

Suurmiehen värikäs
elämäntarina. 146 min.
K12. Pe 28.2. ja la 1.3.
klo 18, alk. 6 €

Brittiblues klassikoita
British Standard feat. Jukka Gustavson &
Edward Seger sekä Ilkka Rantamäki & The
Bluesbrokers. Pe 28.2. klo 19, alk. 12 €

Orientin lumo
Elysion-ensemble
Kleopatran ja Roxelanen tarina johdattaa
sulttaanin hovin orientaaliseen loistoon.
Musiikkia 1700-luvulta, säveltäjinä mm.
Gretry, Rameau, Händel. Ti 4.3.
klo 19, alk. 15/10 €

Hanna

Pakarinen

Suomen ensimmäisen Idols-kilpailun voittaja
esittää kappaleita uusimmalta levyltään Olipa
kerran elämä. Ke 5.3. klo 19, alk. 12 €

Kino Helios:

Risto Räppääjä

ja Liukas Lennart
Elvi-täti etsii Ristolle isähahmoa. 80 min. -S-. La 1.3. klo
14 ja ke 5.3. klo 18, alk. 5 €
Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori malmitalo.fi

14   Menot

Lentoasemalla kerrotaan ilmapommituksista
SA-KUVA

Malmin lentoaseman ystävien
seuraavan luentokerran aiheena ovat
ilmapommitukset.
Tammikuinen Malmin
lentokentän luento piti sisällään itse lentoaseman rakennukseen tutustumista niin
puhein kuin kiertelemälläkin, tällä kertaa istuutudutaan lentoaseman pyöreään
aulaan kuuntelemaan
ilmasotahistoriaa tutkineen
eversti Ahti Lapin luentoa.
Aiheena on Helsingin ja
Malmin ilmapuolustus 70
vuotta sitten, kun Neuvostoliitto pommitti Helsinkiä
satojen ja taas satojen pommikoneiden voimin. Ilmatorjunta onnistui tehtäväs-

sään ylivertaisesti ja Helsinki säästyi suuremmitta
vaurioitta. Jos Helsingissä
kaikki pommit olisivat pudonneet kantakaupunkiin,
osumia olisi tullut Ahti Lapin laskelman mukaan yhdeksän metrin välein!
Luennon pitävä IT-alan
asiantuntija Ahti Lappi on
tutkinut ilmasotahistoriaa
ja kirjoittanut useita teoksia. Yksi niistä on Ilmavaara! Helsingin ilmapuolustus
1917–1944. Luentotilaisuuden yhteydessä on mahdollista ostaa Ilmatorjuntamu-

1000 kg syöksypommittajan pommi Malmilla 25.6.1941.

seon kirjallisuutta.
Malmin lentoaseman aulatilassa on rajattu määrä tuoleja, joten jos omistaa retkituolin, kannattaa
se ottaa mukaan taatak-

It-patteri Malmilla, 25.6.1941.

Finlandia-palkittu kirjailija
Riikka Pelo Tapanilassa
Tapanilan kirjastossa oli
12.2. mielenkiintoinen
vieras, viime vuoden
Finlandia-palkinnon
voittanut kirjailija
Riikka Pelo (s. 1972),
jota haastatteli
asiantuntevasti
kirjallisuuskriitikko,
tri Suvi Ahola. Ei ihme,
että jokseenkin kaikki
kirjaston istumapaikat
oli varattu kiinnostuneille
kuulijoille.

seen itselleen istumapaikan.
Luennon jälkeen voi jäädä käymään lisäkeskusteluja avoinna olevaan kentän
kahvilaan.
Teija Loponen

MLY:n lauantailuento
Malmin lentoaseman aulassa
lauantaina 1.3.
klo 10 alkaen. Luennolle
on vapaa pääsy.

OPTIKOT

TIMO UOTILA

F

inlandia-palkinnon voitti Riikka Pelon toinen
romaani, 526-sivuinen järkäle Jokapäiväinen elämämme (Teos 2013). Teos
on aiheeltaan ja käsittelytavaltaan erikoinen ja poikkeuksellinen. Se siirtää lukijan maailmansotien väliseen
aikaan vallankumouksen
jälkeiselle Venäjälle ja sittemmin Neuvostoliittoon ja
Eurooppaan emigranttien
maailmaan.
Riikka Pelo tarkastelee
tuota elämänpiiriä runoilija
Marina Tsvetajevan (1892–
1941) ja hänen tyttärensä
Ariadna Efron (1912–1975)
kokemusten ja näkemysten

Riikka Pelo jakaa Tapanilan kirjastossa omistuksia palkittuun romaaniinsa.

kautta. Erityisesti tyttären
näkökulma tulee vahvasti
esille.

R

iikka Pelo tutustui nuoruutensa Prahan-vuosina1991–93 romaaninsa
tapahtumapaikkoihin ja
ilmapiiriin. Noina aikoina
Riikka Pelo oli siellä suosi-

tun musiikkibändin laulusolisti.
Jokapäiväinen elämämme ilmestyy varmastikin lähiaikoina käännöksinä ulkomailla. Luulisi varsinkin
venäläisten olevan kiinnostuneita siitä, miten heidän
suosittu runoilijansa nähdään Suomessa. Riikka Pe-

lo kuitenkin korostaa, että
hänen teoksensa on fiktiota.
Romaanihenkilöt eivät ole
esikuviensa malleja yksi yhteen vaan tekijänsä luomuksia. Se on tärkeää ymmärtää Venäjällä, jota kirjailija
ei tunne lainkaan niin hyvin
kuin Prahan.
Timo Uotila

LÄHETÄ VINKKEJÄ

Koillis-Helsingin tapahtumista Lähimenoihin.
Katso tarkemmat tiedot sivulta 13.
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KOKOUKSET

Koillisten Kokoomusyhdistysten

(Puistola, Tapanila, Malmi, Siltamäki ja Pukinmäki)

yhteinen kevätkokous

pidetään torstaina 13.3. klo 18 Miljan palvelutalon Viljasalissa
(Latokartanontie 9, Malmi).
Kokouksen esityslistalla on sääntömääräisten asioiden
lisäksi uusien mallisääntöjen vahvistaminen.
Kokouksen jälkeen klo 19 Hemppa Laaksosen
poliittinen tilannekatsaus.
Tervetuloa!

Ompelua
Malmilla

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Huolella ja nopeasti
www.sippe.fi
050 306 8858

HAMMASLÄÄKÄRIT

• Värjäys + leikkaus + fön
lyhyet hiukset alk.
• parturipalvelut

Kampaamo Kris-Mar
Malminraitti 12

Puh. 3855 554

Koillis-Helsingin
Lähitieto

Ark. 9–17, lauantait 8–14, muina aikoima sop.muk.

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

Lähitieto
ei lisää
tuskaa :D
TILITOIMISTOJA

HYVINVOINTI

PALVELUJA TARJOTAAN

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

