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

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

MALMI                            OKT

Hyvin hoidettu omakotitalo 4 h, 
k, saunaos n. 185 m², lämmin 
autotalli n. 30 m² ja kellarikerros: 
huone, var, tekniset tilat n.130m².  
Oma tontti 976 m². Hp. 475 000 € 
Vilppulantie 5

SUUTARILA                   TONTTI
Hyvällä paikalla tasainen tontti 
1522 m², rak.oikeutta 457m². As. 
lukumäärä ei rajattu. Tontin voi 
jakaa. Hp. 360 000 €. Penttiläntie 5

TAPANINVAINIO       OK-TONTTI
Hallinnanjakosopimuksella mää- 
räosa n. 454 m², rak.oik. 120 m² 
+ varasto ja autosuojatiloja 25 m².
Hp. 135 000 €. Terhotie 13

PUISTOLA                  OK-TONTTI
Omakotitalon tasainen rakennus-
paikka 424 m², rak. oikeus 112 m². 
Hp. 132 000 €. Hannukselantie 5

TAPANINVAINIO

Erillistalo on myyty. Jäljellä on 
2 paritaloa 95,5 m² 4 h, k, s. 
Myyntihinnat alk. 244 125 € ja 
lainaosuudet alk. 214 875 €. 
Arvioitu valmistumisaika 9/2013. 
Immolantie 54 

UUDISTUOTANTOA

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

yli 30 vuoden kokemuksella

MALMI        TEOLLISUUSHALLI
Vuokrataan hallirakennus 
n. 470 m². Kolme toimisto-
huonetta, tauko- ja wc-tilat, noin 
50 m². Heti vapaa! 2 800 €/kk. 
Kaasutintie 33

VAARALA 
TEOLLISUUSKIINTEISTÖ

Kivirakenteinen rakennus n. 580 m², 
rv 1992. Hallitila n. 300 m², toimis-
totilaa n. 130 m² ym. Varaava 
yösähkölämmitys, toimistossa 
lämpöpumput. Tontti 1669 m². 
Hp. 670 000 €. Rajakuja 5

SUUTARILA               OK-TONTTI
Puistoon rajoittuva kadunvarsitontti 
720m², rak.oikeutta 180m². 
Hp.185 000 €. Vaskipellonkuja 14

Annis  
MAttilA
Myyntineuvottelija
044 555 1604

tArjA 
HAArAnen
Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

MArkku 
ViljAnder
Myyntipäällikkö 
YKV, LKV
050 524 4854

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

Kiinteistönvälitys Oy

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

Onnistunut kodinvaihto, alkaa kotikäynnistä. 
Kutsu meidät maksuttomalle arviolle!

Jaakko Lehto 
040 513 2669

Reija Drewett 
046 812 5698

Virva Ivakko 
046 812 5692

Klaus Jämsén 
046 812 325

Asta Koskela 
040 838 6462

Pekka Lindqvist 
0400 885 108

Stefan Matchalov 
046 812 5685

Kiinteistömaailma Puistola
Maatullinaukio 2, 00750 Helsinki p. 020 776 9650

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

Kirsi-Marja 
Johansson-Torvinen
040 594 8231 

Kristiina 
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola 
044 514 0164

Markku Vuorinen
046 812 5696 

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila 
0400 600 359 

Kristiina Diomin 
046 812 5691

Markus Vuorinen 
046 812 5697 

Timo K .Nieminen 
040 088 5662 

Heidi Autiosuo 
040 545 8799

Kirsti Sihvonen 
040 415 3313

Veikko 
Huuskonen
050 597 5110

Krista Suvinen
040 487 5040

Sini Orpana    
0400 491 830

Julia  Neuvonen
 040 689 4500

KEHYS-ALE!

-72%
-25%

jopa*

AURINKOLASIT
Polaroid, RayBan, 

Alpina ym.
* Ostaessasi kehykset ja linssit

Graniittitie 1, terveyskeskuksen vieressä 
p. 09-3877 341

Avoinna ma 9 - 18, ti - pe 9 - 17, la 10 - 13
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Lue mitä
Maila tekee

Viikinmäessä!

tarjoaa 
taloushallinnon palveluita 
yrityksille, yhteisöille ja 
taloyhtöille.

Teemme teille kirjanpidon, 
tilinpäätöksen, tasekirjan, 
veroilmoituksen, palkanlaskennan 
ja palkkojen vuosi-ilmoitukset, 
laskujen maksut ja laskutukset 
ja myös muita 
tarvitsemianne palveluita.

OTA YHTEYTTÄ 
puh. 389 4613, 
mail ac@aclaurens.fi   

KÄY KATSOMASSA 
www.aclaurens.fi  

TULE KÄYMÄÄN 
Eskolantie 12–14, 00720 Hki

IO! HUOMIO!  

snacky.fi   facebook.com/snacky

Syntyperäisesti

stadilainen
Nostalgiaan, nälkään ja
nostalgian nälkään on

vain yksi vastaus.

Snacky Pihlajisto
Pihlajistontie 2
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 Pääkirjoitus

Koillis-Helsingin Lähitieto

myyntipäällikkö

Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,

jussihaapasaari@hotmail.com

Ilmoituksiin liittyvissä asioissa 
voit ottaa yhteyttä

Säästöjä vai tuloja?

Säästöjä tai tuloja 
ei jahkaamisesta kerry.

Uudet kaupunginvaltuutetut joutuvat pian 
pohtimaan luottamustehtävissään, mistä ote-
taan tarvittavat säästöt. Tapanilan kirjaston 
avajaisissa nousivat lähikirjastot esille. Kun 
uudesta keskustakirjastosta ja sen rahoituk-
sesta puhutaan, otetaan todennäköisesti esi-
kaupunkien pikkukirjastot taas esille yhtenä 
säästön kohteena. Veteraanipoliitikko Kauko 
Koskinen totesi painavasti, että lähikirjastoi-
hin ei kosketa. Hän uskoo vakaasti pikkukir-
jastojen tarpeellisuuteen ja niiden säilymi-
seen. 

Entä säilyykö Malmin lentokenttä? Halu-
taanko sillä tehdä rahaa ja jos halutaan, millä 
keinoin? Asuntoministeri Krista Kiuru halu-
aisi muuttaa sen mahdollisimman nopeasti 
10 000 ihmisen uudeksi asuinalueeksi. Tuo 
asukasmäärä ei kuulosta enää siltä puutarha-
maiselta matalalta rakentamiselta, jota ken-
tän tilalle joskus lupailtiin. Rakentamisella 
toivotaan nyt runsaasti uusia asukkaita tuo-
maan verorahoja ja helpottamaan matala-
palkka-alojen työntekijöiden muuttoa pää-
kaupunkiin. Lentokentän kehnolle pohjalle 
rakentaminen tulee kuitenkin kalliiksi. Miten 
se heijastuu asuntojen hintoihin, onko mata-
lapalkka-alojen työntekijöillä sittenkään va-
raa muuttaa uusiin taloihin? 

Kentällä toimivien yrittäjien näkemys oli-
si parantaa kentän toimintaolosuhteita lisää-
mällä sinne erilaisia palveluita ja tekemällä 
siitä Helsingin lähikenttä, joka voisi palvella 
kiireistä yritysmaailmaa. Tätä yrittäjien näke-
mystä ei ole päästy toteuttamaan muun mu-
assa jatkuvasti jatkettujen rakennuskieltojen 
seurauksena ja kentän kohtalon avoinna pi-
tämisellä. Mikään muu kaupunki ei kenttää 
rakennuskustannuksineen tunnu haluavan ja 
mahdollisesti halukkaiden kuntien asukkaat 
vastustavat lisämetelin tuomista naapuriin-
sa. Veikkaan, että kentän kohtalo tulee ole-
maan avoin vielä kauan, mikä taas ei hyödy-
tä ketään. Säästöjä tai tuloja ei jahkaamises-
ta kerry.

Meneillään oleva koululaisten talviloma käy 
helposti vanhempien kukkarolle. Operaatio 
Pulssi ja Malmitalo tarjoavat molemmat mu-
kavaa maksutonta tekemistä talviloman aika-
na.  Malmitalon  ilmaisleffoja 
katsellaan tällä viikolla par-
haimmillaan kolmen esi-
tyksen päivävauhtia. Ne 
otetaan monessa  lapsi-
perheessä ilolla vastaan. 

Teija Loponen

EVA EVA BIAUDET
Vähemmistövaltuutettu, presidenttiehdokas

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

LITE BÄTTRE.

Evan suosikit:

Kehykset: Lafont

EVA EVA BIAUDET
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Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

LITE BÄTTRE.

Evan suosikit:

Kehykset: Lafont

EVA EVA BIAUDET
Vähemmistövaltuutettu, presidenttiehdokas

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

LITE BÄTTRE.

Evan suosikit:

Kehykset: Lafont

Ylä-malmintori PRISMA:n talo 2 kerros

P. (09) 345 4292

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

Ark. lounas 10-16 9,80€ ja
lounas la-su 11-17 11,50€.

- Lastenleikkipaikka

Lauantaina 23.2.
alkaen klo 21.00

Two for the road
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Lue sivuilta 10 ja 11 miten ravintolapäivänä herkuteltiin.

  TAPANILA

Näitä  asioita  vaati  viime 
kaudella valtuustossa vai-
kuttanut  tapanilalainen 
Antti Vuorela (sd). Hän eh-
ti valtuustoaikanaan tehdä 
erilliset aloitteet Päivölän-
tiestä ja Kotinummentiestä.

Kaupunkisuunnittelulau-
takunta  käsitteli  aloitteet 
viime viikolla ja tuki ajatus-
ta nopeusnäytöistä.

Helsingin Seudun Liiken-
ne HSL on  jo ehtinyt val-
mistella ehdotusta seuraa-
vien nopeusnäyttöjen sijoi-
tuskohteista. Sekä Päivölän-
tie että Kotinummentie on 
valittu mukaan joukkoon, 
josta  lopulta  valitaan uu-
det kohteet. Lista kohteista 

Päivöläntielle ja Kotinummentielle
saattaa tulla nopeusnäytöt
Päivöläntieltä 
pitää busseja 
lukuun ottamatta 
kieltää alati 
lisääntyvä raskas 
liikenne ja tielle 
on pistettävä 
30 kilometrin 
nopeusrajoitus 
sekä nopeus-
näyttö.
Nopeusnäyttö 
pitää saada myös 
Kotinummentielle.

Markku TaMMiluoMa

Nopeusnäyttö on mahdollinen, mutta raskasta liikennettä ei Päivöläntiellä voi kieltää alueen kiinteistöjen huollon ja yritysten jakelun vuoksi.

LÄHITIETO LÄHITIETO

Päivöläntie
• Nopeusrajoitus 40 km/h.
• V. 1995 ajoneuvoja n. 5 000/vrk. Siitä raskasta 

liikennettä n. 5 %, josta n. puolet paikallisliikenteen 
linja-autoja.

• V. 2012 ajoneuvoja n. 5 000/vrk. Tuolloin mitattiin 
myös ajonopeudet ja ilmeni, että liki 8 % ylitti 50:n ja 
yksi sadasta 60 km/h:n nopeuden.

• Vuosivälillä 2004–2010 yksi henkilövahinko 
jalankulkijalle ja yksi polkupyöräilijälle.

• Autoilijoille tapahtuneita omaisuusvahinkoon 
johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut yhteensä 
kolme vuosien 2008–2010 aikana.

Kotinummentie (Vanha Tapanilantien ja Erätie)
• Nopeusrajoitus 40 km/h.
• V. 1991 n. 2 400 ajoneuvoa/vrk.
• V. 2003 n. 3 800 ajoneuvoa/vrk.
• V. 2008 n. 2 900 ajoneuvoa/vrk.
• V. 2012 arvio n. 3 100.
• Kuorma-autot vähentyneet kolmanneksen v. 2003 tasosta. Linja-autoja nyt n. 7,5 &  

v. 2003 määrästä, koska paikallisliikenteen bussit eivät enää käytä reittiä.
• Kotinummentiellä on v. 2004–2010 tapahtunut yksi henkilövahinko-onnettomuus 

polkupyöräilijälle Tapaninkyläntien risteyksessä, johon tuli kesällä 2012 
 kiertoliittymä.
• Jalankulkijoille tapahtuneita onnettomuuksia ei poliisin tietoon ole tullut. Autoilijoille 

omaisuusvahinko-onnettomuuksia on tullut joka vuosi muutama.

Ylä-Malmin torille kaarsi viime 
perjantaiaamuna Radio Suomen 
Ylen aikaisen auto, josta hyppäsi 
mikrofoni kädessään ulos Yleis-
radion toimittaja Olli Ihamäki.

Uuden lehden perustamises-

ta ensimmäisenä uutisoinut 
Ihamäki haastatteli suoraan lä-
hetykseen Koillis-Helsingin Lä-
hitiedon toimittaja Pirjo Pih-
lajamaata sekä paikallisleh-
tikonkari Heimo ”Hemppa” 

Laaksosta.
Aiheena oli muun muassa se, 

kuka uskaltaa perustaa paikal-
lislehden ja kuinka paikallislehti 
voi tänä päivänä.

Ihamäki alkoi kutsua Hemppa 
Laaksosta kummisedäksi kuul-
tuaan kuinka kokenut päätoimit-
taja auttaa vapaaehtoisesti Lähi-
tiedon tekijöitä. TL

Lähitieto kävi eetterissä Ylen auton katolla oleva korkea antenni lennätti  
haastattelun suoraan Pasilaan ja ympäri Uudenmaan.

Lähitiedon toimittaja Pirjo Pihlajamaa vastaamassa Ylen toi-
mittaja Olli Ihamäen (kesk.) kysymykseen. Hemppa Laaksonen 
(oik.) kertoi näkemyksiään paikallislehtien tilanteesta.

Markku TaMMiluoMa

on koottu asukkailta tullei-
den palautteiden, maasto-
havaintojen ja liikennemää-
rien perusteella.

Kotinummentien näyttöä 
Vuorela esittää välille Van- 
ha  Tapanilantie – Erätie. 
Vastaava taulu on jo Koti-

nummentien koulun edessä. 
Kadun  nopeusrajoitus  on 
40 km/h.

Uuden nopeusnäyttötau-

lun käytölle Kotinummen-
tiellä on löytynyt perusteita 
myös siitä syystä, että ka-
dun maaperä on lähinnä sa-

vea, mikä estää rakenteellis-
ten hidasteiden käytön ka-
dulla.

Liikennesuunnittelijoiden  
mukaan nopeusnäyttötau-
luista on Helsingissä hyviä 
kokemuksia.  Tätä  nykyä 
tauluja on Helsingissä yh-
teensä 55 kappaletta. Nii-
den aiheuttama keskimää-
räinen nopeuksien alenema 
on ollut  vajaa kaksi kilo-
metriä tunnissa.

Kovaa kaahanneiden no-
peudet ovat pudonneet vielä 
enemmän. Muutos on suu-
ruudeltaan sama kuin mitä 
on saavutettu alentamalla 
nopeusrajoituksia 10 kilo-
metrillä tunnissa.

Pirjo Pihlajamaa

  Malmi 
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Kun kaavamuutos oli esillä, 
nousi  asukasmielipiteissä 
esiin vilkkaalta Tapaninky-
läntieltä tuleva liikenneme-
lu.  Kaavoittajan  mukaan 
meluntorjunta on huomioi-
tu rakennusten suuntaami-
sella ja seinien ääneneristys-
vaatimuksilla.

Yksi mielipiteen  esittäjä 
katsoi, ettei asuntojen mää-
rää voi lisätä, koska alueel-
la kasvaa uhanalainen oja-
tädyke. Alueen läpi virtaa 
Tapaninkylänpuro,  joka 
monessa muussa paikassa 
virtaa maan alle kaivetussa 
putkessa. Kaavoittaja kat-

soi, että uusi rakentaminen 
on kaavassa sijoitettu siten, 
että  ojatädykkeen  kasvu-
alue säilyy pääosin ennal-
laan.

Yhden asukkaan mukaan 
liikenteen merkittävä lisään-
tyminen olisi turvallisuusris-
ki erityisesti lapsiperheille ja 
vanhuksille.

Yksi asukas esitti Kirkon-
kyläntien  ja  Tapaninvai-
niontien välille uutta kevyen 
liikenteen reittiä Tapanin-
kyläntien eteläreunalle sekä 
meluestettä.  Mielipiteessä 
todettiin, että vaikka suun-
nitteilla olevat talot saatta-
vat vaimentaa melua alueel-
la, joutuvat niiden asukkaat 
itse kärsimään Tapaninky-
läntien melusta.

Kaavoittajan vastaus oli, 
että Tapaninkyläntien melu 
on huomioitu asemakaavas-
sa rakenteellisin melumää-
räyksin. Kaikille asunnoille 
muodostuu liikennemelulta 
suojattu huoneistokohtai-
nen ulko-oleskelutila vähä-
meluiseen  ilmansuuntaan. 
Melutarkastelun  mukaan 
nykyinen  meluvalli  suo-

jaa aluetta liikenteen melul-
ta melko hyvin, eikä uusien 
melurakenteiden  rakenta-
mista ole velvoitettu.

Helen  Sähköverkko  Oy 
on ilmoittanut, että kaava-
alueen lävitse kulkee suur-
jännitelinja.  Sen  tarvitse-
malle  johtoaukealle ei saa 
rakentaa  kuisteja,  raken-
nuksia eikä mitään yli kahta 
metriä korkeampia raken-
nelmia.

Kaava-alueen yhdyskun-
tatekniikan  rakentami-
nen tietää kaupungille noin 
330 000 euron menoerää.

Kaavamuutosta on hiottu 
vuodesta 2011. Kaupungin-
hallitus hyväksyi sen toissa 
maanantaina. Seuraavaksi 
kaavasta päättää valtuusto.

Pirjo Pihlajamaa

© helsingin kaupunki

Työmaan läheisyydes-
sä on raskaiden ajo-
neuvojen  liikennettä 

osin ruuhkaksi asti. Suurin-
ta  ralli  on  helmi-maalis-
kuussa,  jolloin  työmaalla 
käy useita raskaita ajoneu-
voja  tunnissa  koko  työ-
päivän ajan. Autot kuskaa-
vat luolastoon varastoitua 

maata pois.
Huhtikuussa raskaan lii-

kenteen  määrän  luvataan 
vähentyvän  olennaisesti. 
Maaliskuusta vuodenvaih-
teeseen jätevesialtaiden be-
tonityöt  vaativat  muuta-
maan otteeseen useita ras-
kaiden ajoneuvojen kulje-
tuksia päivässä. Muilta osin 

kuljetustarpeet ovat satun-
naisia ja yksittäisiä.

Käsittelylinjan tilat on jo 
aiemmin  louhittu  puhdis-
tamon luolaston yhteyteen 
Harjannetien alle. Varsinai-
set rakennustyöt tapahtuvat 
luolaston sisällä, eikä niiden 
ennakoida raskasta liiken-
nettä lukuun ottamatta ai-

  Viikinmäki

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakennuttaa Viikinmäen 
jätevedenpuhdistamoon jäteveden yhdeksännen biologisen 
käsittelylinjan. Linjan rakennustyöt ovat alkaneet helmikuun alussa, ja 
niiden arvioidaan jatkuvan alkukesään 2014 saakka.

Viikinmäen hurjin rekkaralli 
kestää pari kuukautta

Hiirakonkujalle tulee paikat 
kymmenelle talolle
Tapaninkyläntien 
eteläpuolella 
joutomaaksi jääneestä 
Hiirakonkujan pään 
lähivirkistysalueesta 
on tulossa 
tontit kuudelle 
2–2½-kerroksiselle 
asuintalolle. Talojen 
eteläpuolen väljille 
yksityistonteille saa 
rakentaa neljä uutta 
omakotitaloa.

  Tapaninvainio

Kaavoittajan mukaan liikenteen määrä Hiirakonkujalla ei rakentamisen 
vuoksi juuri kasva. Lisäys on arviolta 42 ajoneuvoa per vuorokausi. 

heuttavan lähialueelle häi-
riöitä.

Työmaalle ajetaan jäteve-
denpuhdistamon ja Herne-
pellontie 26:n välistä Palko-
polkua pitkin, josta lähtee 
luolastoon  jätevedenpuh-
distamon varapoistumistie.

Yhdeksännen  puhdis-
tuslinjan rakentaminen on 
HSY:n  mukaan  välttämä-
töntä  Viikinmäen  jäteve-
denpuhdistamon  tehok-
kaan toiminnan turvaami-
seksi. Uuden linjan ansios-
ta puhdistamon biologisen 
puhdistuksen  kapasiteetti 
kasvaa noin 12 prosenttiyk-
sikköä.

Viikinmäen jätevedenpuh-
distamossa käsitellään noin 
800 000 asukkaan sekä työ-
paikkojen jätevedet. Puhdis-
tamon kuormitus on lisään-
tynyt vuosi vuodelta, koska 
viemäröintialueen  väestö-
määrä ja asukasta kohden 
laskettu ominaiskuormitus 
on kasvanut. Kasvun ennus-
tetaan  edelleen  jatkuvan. 
Myös  ilmastonmuutoksen 
aiheuttamien sään ääri-ilmi-
öiden arvioidaan  lisäävän 
puhdistamon kuormitusta.

Pirjo Pihlajamaa

LISÄTIETO

Yhteishaku 2013
• 25.2. haku alkaa
• 15.3. klo 16.15 haku päättyy
• 22.4.–24.5. oppilaitosten pääsy-, soveltuvuus- ja 
 kielikokeet
• 13.6. alkaen yhteishaun tulokset valituille ja ei-valituille 
 hakijoille
• 27.6. viimeinen päivä ilmoittaa koulutuksen järjestäjille
 opiskelupaikan vastaanottamisesta
• 5.–12.7. täydennyshaku
• 5.7.–2.8. erillishaku yhteishaussa vapaiksi jääneille
 aloituspaikoille

Valtakunnallinen yhteisha-
ku alkaa ensi maanantaina 
ja  jatkuu  maaliskuun  15. 
päivään asti. Yhteishaussa 
haetaan lukioon, ammatilli-
seen koulutukseen tai mo-
lempiin.

Stadin ammattiopistossa 
on haussa noin 2800 aloi-
tuspaikkaa  27  koulutus-
alalla.  Helsingin  kaupun-
gin  ylläpitämiin  lukioihin 
valitaan yhteishaussa noin 
2200 uutta opiskelijaa.

Helsingin 9.- ja 10.-luok-
kalaisille kerrotaan perus-
koulun jälkeisistä opiskelu-
mahdollisuuksista opetus-
viraston www.ysinjalkeen.fi 
-sivustolla suomeksi, ruot-
siksi ja englanniksi.

Sähköiseen www.haenyt.
fi  -hakulomakkeeseen  voi 
merkitä  viisi  hakutoivet-
ta siinä järjestyksessä, kun 
toivoo tulevansa valituksi. 
Koulujen  opinto-ohjaajat 
neuvovat oppilaita hakulo-
makkeen täyttämisessä.

Opiskelupaikkaa etsivil-
le ja ilman opiskelupaikkaa 
jääneille  alle  18-vuotiail-
le nuorille on myös tarjolla 
henkilökohtaista neuvontaa 
ja ohjausta Tulevaisuustis-
killä osoitteessa Simonkatu 
3 C, 2. kerros. Tulevaisuus-
tiskin työntekijät päivystä-
vät arkisin kello 9–16 nu-
merossa 050 402 5525.

PP

Lukioon ja ammatti-
oppiin haku alkaa

   Muutosalueen rajaus

nykyiset rakennukset

uusi asuinrakennus

Mahd. lisärak. pientalotontilla

uusi aputilarakennus

uusi tontinraja

helsingin kaupunkisuunniTTeluvirasTo

Uuden puhdistuslinjan rakennustyöt lisäävät tuntuvasti liikennettä Viikinmäen 
asuinalueen reunassa etenkin helmi-maaliskuun ajan.
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Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Hiihtolomakeilaus*
5 €/ hlö/ ratatunti

Lounas ma-pe
klo 11-14

Juustohampurilainen
+ 0,5 l limu 3,50 €

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

Hohtokeilaus* 20 €/
ratatunti/ pe ja la

mosabowling.fi
(09) 3507 077

*) voimassa vko 8. Max 4 heittäjää/ ratatunti. Sis. kenkävuokran.

Helsingin hohtavimmat radat
MosaBowling

hymy on tärkein mausteemme
MosaCafe

Lähitieto uutisoi hiljattain, 
että kaupunkisuunnittelu-
lautakunta haluaa pidentää 
kentän rakennuskieltoa vie-
lä viidellä vuodella vuoteen 
2018 asti. Kenttä tulisi ole-
maan siis rakennuskiellossa 
lähes viidesosan toiminta-
ajastaan.

Aiemmin kiellon perustee-
na on käytetty asemakaa-
van laatimista, joka on vii-
västynyt. Kaupunki lopetti 
asuinkäyttöä tutkivan Mal-
mi-projektin jo 2008 lopus-
sa,  jolloin rakennuskielto-
kin olisi ollut loogista pur-
kaa.  Vireillä  oleva  kielto 
pidentäisi alueen rakennus-
kiellon keston jo ennätyk-
selliseen 17 vuoteen. Aiem-
min perusteena ollut asema-
kaavatyö voi kuitenkin lain 
mukaan asettaa rakennus-
kiellon enintään 8 vuodek-
si. Nyt tällä perusteella on 
pidetty rakennuskieltoa voi-
massa jo 12 vuotta.

Uutta kieltoa perustellaan 
yleiskaavan laatimisella (ra-
kennuslaki 38§). Yleiskaa-
van  laadintaan  voidaan 
asettaa rakennuskielto, joka 
on voimassa enintään viisi 
vuotta. Edellinen yleiskaava 
on  vahvistettu  Helsinkiin 
2002 ja uuden valmistelua 
ollaan vasta aloittamassa.

Nykyisessä yleiskaavassa 
kenttä on merkitty  liiken-
nealueeksi  ja  lentotoimin-
nan poistuessa taajamatoi-
mintojen alueeksi. Juuri laa-
ditussa maakuntakaavassa 
ei ole käsitelty lentokentän 
siirtymistä,  joten  käyttö-
tarkoitusta on yleiskaavas-
sa käytännössä mahdoton 
muuttaa  ja  lentotoiminta 
jatkuu  vähintään  vuokra-
ajan loppuun saakka 2034.

Rakennuskielto näin pit-
känä sotii vähintäänkin lain 
henkeä, jos ei jopa kirjain-
ta  vastaan.  Asemakaavaa 
varten asetettu maksimiai-
ka on ylitetty jo neljällä vuo-
della ja yhtenäisenä jatkuva 
rakennuskielto ylittää jopa 
yleiskaavoituksen  maksi-

miajan,  joka on  erityislu-
villa 15 vuotta. Onkohan 
Helsingin  kaupunki  jopa 
rikkonut maankäyttö- ja ra-
kennuslakia toiminnallaan?

Lentokentälle rakennetaan 
silti.

Sitkeät yrittäjät ja harras-
tajat ovat jaksaneet vuosi-
en mittaan hakea hankalia 
poikkeuslupia väliaikaisille 
lentokonesuojille  ja toimi-
tiloilleen. Näitä väliaikaisia 
rakennuksia on tehty useita, 
viimeksi nyt tammikuussa.

Rakennuskielto estää to-
dellisen investoinnin, johon 
olisi halukkuutta. Väliaikai-
set rakennukset ovat vuo-
sia, jopa kymmeniä vuosia 
paikallaan. Väliaikaisuuden 
takia joudutaan tekemään 
teknisiä ratkaisuja, jotka ei-
vät tue kestävää kehitystä.

Voisiko  Malmin  koko 
kenttäalueella olla halpaa 
asuntomaata suurempi arvo 
Helsingille? Mahdollisuuk-
sia ja aloitteita on esitetty. 

– Ovi auki tulevaisuudelle, 
jo saavutettavuuden nimis-
sä. Matkailuarvot, elinkei-

noelämä ja elinkeinoraken-
ne Helsingissä hyötyisivät 
kentästä  – olkoon vaikka 
Helsingin  suurin  factory 
outlet! Luonto- ja liikunta-
arvoista  puhumattakaan, 
Malmin lentokentän pitkä-
aikainen yrittäjä ja toimija 
Eija Korjula ehdottaa.

Eija  esittää myös hyvän 
kysymyksen

– Mikä  se  on  sellainen 
kansa, joka tällaisen toimi-
van  historiallisen  monu-
menttinsa tuhoaa?”

Kentän  ympäristön  asu-
kasyhdistykset ovat toistu-
vasti muistuttaneet  näistä 
asioista ja arvoista. Kaava-
arkkitehti Visantikin lausui 
aikanaan ”alue on koillisen 
meri, avoin maisema asu-
tuksen keskellä” kehottaen 
sitä vaalimaan ja pitämään 
huolta, että alue säilyy. Tä-
tä alueen asukkaat ovat ak-
tiivisesti tehneetkin.

Tällä hetkellä näyttää siltä, 
että alueen käsittely ja ehdo-
tukset ovat virkamieskun-
nan  johtamaa.  Helsingin 
asukkaiden kanta on tutkit-
tu kymmeniä kertoja mieli-
pidekyselyissä.  Tulos  on 
poikkeuksetta ollut kentän 
säilyttämisen kannalla.

Kentän käyttäjien ja säi-
lyttämistä  kannattavien 
aloitteesta onkin valmisteil-
la vaihtoehtoinen visio ai-
kanaan tehdylle asuntora-
kentamisen mallille. Päätös 
on poliittinen ja politiikka 
on tunnetta. Vaihtoehtoinen 
kaava pelasti aikanaan Ta-
panilan kerrostalorakenta-
miselta, näin voi käydä siis 
Malmin lentokentällekin.

Timo Hyvönen

Onko rakennus-
kielto laiton?
Malmin 
lentokenttä 
täyttää tänä 
vuonna 75 
vuotta. Kentän 
rakennuskielto 
on kestänyt nyt jo 
12 vuotta.

  Malmin lentokentällä rakennetaan rakennuskiellosta huolimatta

TiMo hyvönen

Malmin lentokentälle 
on edelleenkin 
rakennettu työläin 
poikkeusluvin. 

Malmin kenttä on edelleen ahkerassa käytössä ja siellä 
toimivat tahot ja yritykset näkisivät alueella paljon 
kehittämismahdollisuuksia.

Näitä väliaikaisia 
rakennuksia 

on tehty useita, 
viimeksi nyt 

tammikuussa.

Bogatus Oy etsii toimistoonsa Malmilla

TOIMISTOSIHTEERIÄ
Etsimme pitkäaikaiseen työsuhteeseen 
sitoutuvaa ihmistä.
Työ sisältää ilmoitusaineistojen oikolu-
kua, joten edellytämme hyvää suomen 
kielen taitoa sekä järjestelmällisyyttä ja 
huolellisuutta.
Ylioppilastutkinto tai kaupallisen alan 
tutkinto on suotava, muttei välttämätön.
Jos olet mielestäsi etsimämme 
vastuuntuntoinen ja yritykseen sitoutuva 
hyvä tyyppi, ota rohkeasti yhteyttä!

Bogatus Oy     Jan Wallenius  09 3508740

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Pe 22.2.  18.00-20.30 Friday Highway varkki-ilta 
 (6–9 luokkalaisille)
La 23.2.  14.00-16.00 Raamattutunti Aki Miettinen
La 23.2.  19.00 Nuortenilta & kahvila
Su 24.2.  11.00 Jumalanpalvelus, Jari Vahtera, 
 Musiikki Saara ja Jasmin
Su 24.2.  14.30 Latinokokous
Su 24.2.  18.00 Pyhän Hengen -ilta, Jari Vahtera
Ma 25.2.  18.30 Lähetyssolu
Ti 26.2.  18.30 Sanan ääressä -ilta. 
 Vetäjinä T. Vesalainen/ R. Tanskanen
Ke 27.2.  19.00 Rukouskokous, Jari Vahtera

Koillis-Helsingin 
Lähitieto
Tule tapaamaan 

lehden toimitusta tiistaisin ja 
perjantaisin 

Malmintorin kauppakeskuksen 2. 
kerrokseen 

kahvila Plaza Moccaan 
klo 10–11.



6      Uutiset

A
vajaisissa oli kyse
yhtä lailla Tapa- 
nilan Urheilukes-
kuksen  laajen-
nuksen  valmis-

tumisesta kuin kirjaston uu-
delleen avaamisesta. Niinpä 
urheilukeskuksen  toimin-
nanjohtaja Matti Linnavir-
ta ja kirjastonjohtaja Tarja 
Vuorinne lukivat vuorotel-
len avajaissanat, kun eivät 
osanneet päättää kummalle 
tehtävä olisi kuulunut. 

Kirjasto sai sisältä täysin 
uusitut modernit tilat, joi-
den suunnittelussa ovat ol-
leet mukana myös  alueen 
lapset ja nuoret. Lasten piir-
roksia oli toteutettu hylly-
koristeiksi, heidän käden-
jälkensä näkyi mattojen vä-
rityksissä ja nuorten maa-
laukset koristavat nuorten 
nurkan ikkunanvälejä. Mu-
kana olleet lapset ja nuoret 
palkittiin jo keväällä stipen-
dein, mutta avajaisissa heitä 
muistettiin vielä erikoiskir-
jastonhoitaja Leena Tuoma-
lan jakamin ruusuin.

– Tapanilan kirjasto avat-
tiin Tapanilan Urheilukes-
kuksessa 36 vuotta sitten. 
Sen jälkeen ei remonttia ti-
loihin ole juuri tehty, joten 
juuri valmistunut peruskor-
jaus  ja  laajennusremontti 
tuli enemmän kuin tarpee-
seen, totesi Urheilutalosää-
tiön hallituksen puheenjoh-
taja Pekka Kontiala puhees-
saan.

Urheilukeskukselle  val-
mistui kirjaston päälle reip-
paasti  uutta  liikuntatilaa 
ja  samalla  Musiikkikou-
lu Demo sai  entistä parem-

mat harjoittelutilat sähkö-
kanteleensoittajilleen.  He 
myös viihdyttivät avajais-
ten yleisöä, samoin kirjas-
tossa usein ennenkin esiin-
tyneet Juha Mäntylä ja Tuo-
mo Holopainen.

Juhlapuhujaksi oli kutsut-
tu itseoikeutetusti tapanila-
lainen kirjailija ja uutispääl-
likkö Matti Rönkä. Ylistys-
puheeksi  nimeämässään 
puheessaan  Rönkä  kertoi 
olleensa Kuusjärven kirkon-
kylän sivukirjaston lainaaja 
numero 969. Hän totesi ko-
tona olleen kirjoja vähän, 
joten hän  luki ne moneen 
kertaan.

– Oli Tuntematon sotilas, 
tietenkin, vähän arveluttava 
Sissiluutnantti piilossa lii-
navaatekomerossa, Lin Ju-
tangin Maallinen onni, jon-
ka kyllä jätin kesken – var-
sinaisia lastenkirjoja oli Isä 
tekee aina oikein ja Seik-
kaileva leikkimökki.  Sii-
tä muuten sain, yli 40 vuot-
ta myöhemmin, innoituksen 
kirjaani Väärän maan vai-
naja – sen työnimi oli Seik-
kaileva tomumaja…

Rönkä ylisti puheessaan 
Tapanilaa,  kirjastoa  se-
kä urheilukeskusta  ja ker-
toi muistavansa hyvin Ma-
TaPuPu-lehdessä olleen ku-

van, jossa eräs nytkin pai-
kalla ollut asukas  kuskasi 
kirjoja kotiinsa kottikärryil-
lä – se liittyi kyläläisten kan-
nanottoon oman kirjaston-
sa puolesta sen ollessa lak-
kautusuhan alla. Kyläläisten 
yhteen hiileen puhaltamista 
Rönkä toivoi yhä myös las-
ten  hyvinvoinnin  tukemi-
seen. 

– Lasten huomioiminen ja 
heidän tervehtimisensä ni-
meltä  mainiten  vahvistaa 
tunnetta omasta olemassa-
olosta ja merkityksestä. Ja it-
se asiassa kyllä se tervehtimi-
nen, huomioiminen, antaa 
turvalllista kotitunnetta  ja 
hyvää oloa kaikenikäisille.

Rönkä  kertoi  kirjailija 
Leena Krohnin kuvanneen, 
että Tapanila on kylä, jos-
sa arkkitehdit asuvat van-
hoissa taloissa, jonkalaisia 
he eivät enää suostu muille 
piirtämään. Hän itse kertoo 
joskus sanoneensa, että tääl-
lä koulun juhlissa on isillä 
enemmän poninhäntiä kuin 

äideillä, joka toisessa talossa 
asuu haitarinsoittaja ja joka 
toisessa komeljanttari. 

Kuinka ollakaan Röngän 
jälkeen esiin astui hanuristi 
Mäntylä säestämään lapsille 
eläväisesti tarinaa kertonut-
ta Elviira Davidowia.

Teija Loponen

Tapanilan kirjasto on ja pysyy
– Kirjastoon 
sisään 
astuesssani aistin 
sen lämpimän 
tunnelman, joka 
täällä on ollut ja 
varmasti tulee 
olemaan. Täällä 
viihdytään ja tätä 
tarvitaan. Juuri 
peruskorjattu 
ja nyt avattu 
kirjasto tulee 
pysymään 
Tapanilassa, nyt 
ja aina, lupasi 
kuulijoidensa 
suunnattomaksi 
iloksi Helsingin 
kaupungin 
tervehdyksen 
avajaisiin tuonut 
apulaiskaupun-
ginjohtaja Ritva 
Viljanen.

Kunniavieraat saivat siirtyä syrjemmälle, jotta lapset pääsivät etupenkkiin seuraamaan Elviira Davidowin esitystä.

– Kävin tullessa 
katsastamassa ja 
tallella se oli, vanhan 
nyrkkeilykehän miehinen 
tuoksu, totesi Matti 
Rönkä.

Nuoret halusivat 
kirjastoon puita ja nyt 
niitä siellä on monissa 
väreissä. Nuorten 
nurkassa on lisäksi 
paikallisten nuorten 
taideteoksia.

Leena Tuomala kertoi 
miten monin tavoin 
lapset ja nuoret ovat 
saaneet olla mukana 
suunnittelemassa 
kirjastosta mieleistään. 
Leenan vierellä nuoria 
suunnittelijoita.Tapanilan kirjasto 

avattiin Tapanilan 
Urheilukeskuk-
sessa 36 vuotta 

sitten. 
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Meille on helppo tulla!

Malmi

Puistola

Tapanila
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KEHÄ l

Tapaninkyläntie

Puhelun hinta 01053-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv. 24%)

VANTAA TAMMISTO
Valimotie 9, 01510 Vantaa, puh. 010 538 3900
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

1990
kg

1490
ps

HK takuumurea
NAUDAN ULKOFILEE

Kylmänen kotimainen
PORONKÄRISTYS 600 g
24,83 /kg

799
rs

495
kg

-28% -50-53%

Atria
BROILERIN OHUTLEIKKEET
650-800 g
9,99-12,29 /kg

Tammiston keittiö:
tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Ahvenanmaa, Suomi

-28%
499

kg -50-53%
149pl,

sis. pantin 0,40

249
kg

HK rypsiporsas
HERKKUPAISTI n. 1,2 kg

Tuore
KURKKU
Suomi

1995
kg

Fanta ja Sprite
VIRVOITUSJUOMAT 1,5 l
0,73 /l, raj. 5 pl /talous

Tammiston keittiö:  Täytetyt
PORSAAN ULKO-
FILEEKÄRYLEET
aurajuusto-pekoni-tinjami-tuorejuusto, Suomi

 SUOMALAISENA
YKSITYISENÄ
YRITYKSENÄ,

MAKSAMME KAIKKI
VEROMME SUOMEEN!

Alko palvelee:
ma-pe 9-20

la 9-18

Hinta ilman K-Plussa-korttia 6,99 kg Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,60-2,75 pl 
1,47-1,57 /l (sis. pantin 0,40)

995
pkt

Kalaneuvos
GRAAVI- JA KYLMÄ-
SAVUKIRJOLOHISIIVUT
600 g 16,58 /kg

Tammiston keittiö:
NIERIÄFILEE
Ruotsi

Tammiston keittiön hienointa pihvilihaa 
Routukarjan
SISÄFILEEPIHVIT
Suomi

Tammiston keittiö: herkullinen valmis 
PUNAINEN CURRYPOSSU JA 
VIHREÄ CURRYKANA
Suomi

Tammiston leipomo:
RUKIINEN
MAALAISLEIPÄ
320 g 10,91 /kg

Tammiston keittiö: Savuhovin
GRILLI- JA PALVI-
KALKKUNA VIIPALEET

Valio
TÄYSMEHUT 1 l
1,50 /l, ei appelsiini

Hinta ilman K-Plussa-korttia yks. 1,75-2,09 /tlk

Tammiston keittiö:
ELÄVÄT
SINISIMPUKAT

Tammiston keittiö: Thai 
KEVÄTKÄÄRYLEET
Katkarapu, kana ja kasvis

Tammiston leipomo:
MAALAISLEIPÄ
420 g
6,64 /kg

Osallistu kilpailuun www.k-citymarket.fi  ja voita 5000 eurolla suomalaisia tuotteita. 
Tammiston keittiö: Luomu 
PALVIKINKKU
silavaton, viipale

2895
kg 2695

kg

2690
kg

-14-28%

Hinta ilman K-Plussa-korttia yks. 1,75-2,09

2
tlk 3.-

799
kg

1995
kg 195kpl

5995
kg

Tammiston keittiö:
täytetty uunivalmis
BROILERI
paistopussissa, Suomi

695
kg

Tammiston keittiö: tuore
KARITSAN SISÄFILEE
naturel ja tuoreyrttimarinoitu,
Uusi-Seelanti

4995
kg

OMENA
Suomi

249
kg

279
kpl

Leipomo 
keskellä 

myymälää!
Leipomo 
keskellä 

myymälää!

349
kpl

HINNAT VOIMASSA TO–SU 21.–24.2.2013, ellei toisin mainita



8      Uutisia

kenen koillishelsinkiläisen asukkaan 
tai toimijan haastattelun haluaisit lukea? 
lähetä vinkki toimitukseen 
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi tai 
tekstaa 045 3489 373.

  Heidi Niemi osallistui poikaystävänsä patistamana tv-ohjelmaan, 
   jossa sai yrityksensä koko kansan tietoisuuteen.

Pentti J Kapanen
puheenjohtaja

puistolan omakotiyhdistys

Olemme täällä Ala-Tikkurilassa yrittäneet puolus-
taa demokratiaa, me kaikki yhtenä miehenä.

Tänne asuinalueellemme on omakotitalojen ja 
rivitaloasutuksen keskelle nousemassa kolossi, jol-
la on korkeutta yli 9 m, kaksi metriä kaavan mää-
räämää korkeutta enemmän. Talo, jonka julkisivu 
on 96 m pitkä.

Olemme yrittäneet kaikkemme rakentamisen es-
tämiseksi, mutta kun rakennuttajana on Skanska 
ja talossa operoijana Mehiläinen Yhtymä, loppu-
tuloksen on ehkä jo ennalta arvannut, itse kukin.

Lähetystömme kävi alkuvuodesta 14.1.2013 
Helsingin kaupungin rakennustarkastusvirastos-
sa.  Siellä virkamies kyseisen rakennuksen lupaha-
kemuspapereita tutkittuaan huomasi, ettei koko 
hankkeella ole Keskiyöntie 6 tonttiin oikeuttavaa 
asiakirjaa. Tontin hallinta on selvitettävä raken-
nuslupahakemuksessa ja rakentajalla on oltava 
tontin hallintaoikeus.

”Yhden miehen sota”
Lähetystön paikalla ollessa 14.1.2013 lupaasi-

aa rakennusvirastossa hoitava aluearkkitehti soit-
ti Helsingin Kaupunginsihteerille ja tiedusteli, että 
olikohan kaupunginhallitus tietoinen epäkohdas-
ta. Kyseinen sihteeri oli vastannut närkästyneenä, 
miksei asiaa ole hoidettu jo joulukuussa, kuten oli-
si pitänyt.

Menipä sitten se lupahakemus rakennuslauta-
kunnan käsittelyyn vieläpä pikaisesti samana päi-
vänä, väärillä ja puutteellisilla papereilla, mutta 
lupahakemus hyväksyttiin. Vain yksi lautakunnan 
jäsen jätti asiasta eriävän mielipiteensä.

Hämmentävää! Onko niin, että meidän asuk-
kaiden, jotka olemme Helsingin kaupunki, asi-
oita hoitavat suuryritykset. Yritys, joka on ulko-
maalaisten sijoittajien omistuksessa. Ja virkamie-
het, jotka tekevät päätöksiä yritysten, ei asukkai-
den tahdon mukaisesti.

Oikaisu
Tapulikaupungin Syökärinpo-
lulle on kaavoitettu 12 rivitalo-
asuntoa eikä kerrostaloa, ku-
ten edellislehden uutisessa 
virheellisesti luki.

Ravintolapäivä oli 17.2. Tapah-
tumaa ei ole 17.3.

Taksikuski uhkasi 
asiakasta
Varhain toissa sunnuntai-
aamuna 34-vuotias nainen 
oli ottanut taksin Pukinmä-
estä tarkoituksenaan men-
nä Kivikkoon. Kesken mat-
kan taksinkuljettaja oli laitta-
nut kätensä naisen reidelle ja 
ruvennut hivelemään naista. 
Nainen oli työntänyt taksin-
kuljettajan kättä pois, mut-
ta kuljettaja oli jatkanut te-
koaan ja ehdotellut naiselle 
seksiä taksimaksuna.

Nainen oli soittanut hätä-
keskukseen, mutta taksin-
kuljettaja oli ottanut puheli-
men pois ja sanonut, että ”älä 
soittele mihinkään tai sul-
le käy huonosti”. Ulkomaa-
laistaustainen taksinkuljetta-
ja on noin 30-vuotias hintelä 
mies. PP

Puuroa 
ja puhetta
Koillis-Helsingin Vihreät tarjo-
aa puuroa ja politiikkaa Jako-
mäen ostarilla tulevana lau-
antaina 23.2. kello 11–13. Vih-
reiden edustajat ovat valmii-
ta myös kertomaan alueen 
asioista mitä tietävät ja heil-
tä saa kysellä alueen palvelu-
jen tulevaisuudesta ja muus-
ta ajankohtaisesta. TL

1. Sinut on bongattu viikko 
sitten alkaneesta Nelosen 
Leijonan luolasta. Kuinka 
päädyit ohjelmaan?

–Poikaystäväni  ehdotti, 
että se kannattaa. Ensin vas-
tustelin, mutta sitten suos-
tuin ja pääsin mukaan. Oh-
jelmatoimisto oli innoissaan 
konseptistamme.
2. Millainen viikko sinulla on 
ollut ohjelman jälkeen?

–Aivan hurja! Keskiviikon 
jälkeen  on  käynyt  paljon 
asiakkaita ja sähköpostia tu-
lee. Viikonloppuna oli Kaa-
pelitehtaalla  meidän  alan 
messut. Ihmiset tulivat siel-
läkin juttelemaan ohjelmas-
ta.
3. Vakuutit heti yhden sijoit-
tajista ja hän ryhtyi osak-
kaaksi. Mitä hyötyä siitä on?

–Tulee paljon resursseja. 
Ja kun kyseessä on Vallila In-
teriorin tuloksen kymmen-
kertaistanut Anne Berner, 
jolla  on  vahva  yritysalan 
osaaminen ja kokemus, niin 
saan rautaista apua liiketoi-
mintaan. Itse en ole ollut ai-
emmin yrittäjänä, joten nyt 
ei tarvitse opetella kaikkea 
kantapään kautta.
4. Media nosti otsikoihin ti-
lanteen, jossa jännitys ka-
meroiden edessä vei sinulta 

sanat. Mitä tapahtui?
–Se yllätti minutkin, en ole 

klassinen esiintymisjännittä-
jä. Olin ajatellut vain sitä, 
että haluan yritykselle näky-
vyyttä. Siinä hetkessä taju-
sin, että kamera on todella 
minussa ja hukkasin sanat 
ja minua alkoi naurattaa, 
etteihän minulle voi käydä 
näin.
5. Paljonko ohjelma vei ai-
kaasi?

–Ei hirveästi. Vain sen yh-
den kuvauspäivän sekä val-
mistelutyöt. Ompelin mu-
kana olleille  tytöille vaat-
teet.
6. Miten sinusta tuli yrittäjä?

–Olen ollut aina vaatekau-
passa töissä ja alusta asti mi-
nulla on ollut unelma omas-
ta vaatemyymälästä. Lähdin 
opiskelemaan vaatealaa ja 
sitten suunnittelin työkseni 
myymäläkonsepteja. Aloin 
opiskella Helsingin yliopis-
tossa taidehistoriaa ja tein 
pin-upeista opintotyön. Pe-
rustin ekologisia pyyhkeitä 
myyvän yrityksen ja tajusin, 
ettei se elätä. Sitten vain pa-
laset loksahtivat, sain rahoi-
tuksen ja liiketilan. Riski on 
iso, mutta ajattelin, että jos 
en nyt toimi, tulen aina vain 
miettimään unelmaani, jota 

en ikinä uskalla toteuttaa.
7. Mikä on bisnesideasi 
ydin?

–Vaatemyymälä – valmis-
vaatteiden ja itse tehtyjen. 
Lisäksi pin-up-valokuvauk-
sia,  -stailausta  ja  vintage-
kursseja.
8. Toimitko yksin?

–Aikalailla. Työharjoitteli-
ja on ollut. Nyt on osakas, 
mutta minä vastaan myy-
mälästä. Toivottavasti myö-
hemmin on mahdollista pal-
kata.
9. Kuinka löysit tilat Vierto-
lantieltä?

–Tämä on muuten entinen 
autokoritehdas, siitä tuli yri-
tykseen nimi. Minulla on ol-
lut työhuone täällä Tapaus 
ryllä. Tarvitsin pyyhkeille 
varastoa ja vuokrasin muu-

taman neliön Mosa Interior-
silta. He luopuivat koko ti-
lasta ja minä taas vuokrasin. 
Asun Tapanilassa. Työmat-
kaa on 300 metriä.
10. Garage on autotalli. Mitä 
tarkoittaa pin-up?

–Pin-up on naisellisia ku-

via, harvemmin miehiä. Ei 
pornografiaa, vaatteet ovat 
aina päällä. Saanut alkunsa 
1800-luvun lopulla Pariisis-
sa, jossa alettiin valokuvata 
näyttelijättäriä  ihailijaku-
viin.  Kulta-aika  osuu  II 
maailmansotaan. Rintamal-

la olleet miehet ottivat leh-
distä kauniiden naisten viet-
televiä kuvia ja kiinnittivät 
neulalla seinään. Kuvat tuo-
vat  iloa  arkeen  ja  hyvän 
mielen.

Pirjo  
Pihlajamaa

Onni potkaisi uutta 
tapanilalaisyrittäjää

Tapanila- 
lainen Heidi  
Niemi vietti  
viikonlopun 
Kaapeliteh-
taan messuil-
la viimeisen 
päälle pin-up-
stailattuna.

jenni kaurila

HENKILÖTIETO

• Yrittäjä Heidi Niemi, s. 1980, Vantaa.
• Muutto Tapanilaan v. 2004.
• Yritys Pin-Up Garage elokuussa 2012.
• Koulutus: Somistajakoulu, Helsingin 

ammattikorkeakoulu; vestonomi, 
Helsingin yliopisto; taidehistoria, fil.yo.

• Perhe poikaystävä, 2 kissaa.
• Harrastuksesta on tullut työ.
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Toimittajat kuulolla Plaza Moccassa aina ti ja pe klo 10.

.

, 7. 

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

Parisuhteen palikat -parisuhdeillat
Siltamäen seurakuntakodilla to klo 18-20. 
Löydä työvälineitä parisuhteen arkeen!
•28.2. Parisuhteen palikat: sitoutuminen 
parisuhteessa
•21.3. Tunteeton, Tunteet on. 
•11.4.  Rakentava riitely

Voit tulla yksin tai kaksin. Ei ryhmä-
keskusteluja. Sopii monenikäisille ja 
monenlaisissa elämäntilanteissa oleville. 
Lastenhoito järjestetty. Tied. pastori, 
pariterapeutti Pirjo Kettu p. 050 5723 750 
tai nuorisotyönohjaaja, perheterapeutti 
Kati Karppinen p. 050 380 3728.

Ihmisten kesken saadak-
semme sen mitä halu-
amme joudumme joskus 
taivuttelemaan, jopa 
lahjomaan tai tekemään 
vaihtokaupat. Jumalan 
kanssa rukous, pelkkä 
sitkeä pyytäminen, riittää.

Haastetaan kirkko! Viikin kirkolla to 21.2 klo 18.30. 
Kirkon jäsenmäärä pienenee ja toimintaan osallistuminen vähenee erityisesti 
nuoressa ikäluokassa. Mitä pitäisi tehdä? Mitä Sinä odotat kirkolta? Missä 
haluaisit olla mukana? Keskustelun avaavat toimittaja Suvi Ahola, kirjailija, 
pastori Jaakko Heinimäki ja FLEIM-lehden entinen päätoimittaja Antti Siukonen.

Jumalanpalveluskoulu 
Viikin kirkolla torstaisin klo 18.
• 28.2. Messu – eväitä arkeen. Pastori Timo-
Matti Haapiainen tuo jumalanpalveluselämän 
kehittämishankkeen terveiset.
• 7.3. Jumalanpalveluksen sanallinen ja sanaton 
viestintä. Uskonnollisen viestinnän yliopistoleh-
tori Johan Bastubacka.
• 14.3. Ehtoollisen mysteeri.
• 21.3. Hetkirukousten siunaus. Henri Järvinen.

Taiteillen-kerho Viikin kirkolla la-su 2.3. ja 3.3. sekä 16.3. ja 17.3. klo 13-16. 
Haluatko pohtia elämääsi, saada uusia ajatuksia, voimautua! Tule etsimään 
ja löytämään, erilaisin taiteen ja luovuuden keinoin. Erityistaitoja ei vaadita. 
Materiaalimaksu. Tied. vapaista paikoista viim. 22.2. pastori Saara Pasonen, 
saara.pasonen@gmail.com, p. 050 564 3620.

KOOP ARPONEN Viikin kirkossa su 3.3. klo 18. Konsertissa esiintyy muu-
sikko Koop Arponen Flute of Shame -yhtyeensä kanssa. Kolehti kerätään 
Yhteisvastuukeräykselle, joka tänä vuonna auttaa yksinäisiä vanhuksia 
Suomessa ja Kambodzassa. Nyt on mahdollisuus huomioida omaa mum-
mua, pappaa tai naapurissa asuvaa ikäihmistä, ja kutsua hänetkin mukaan.

Viikinmäessä asuu 
tehokas nainen, joka 
ilahduttaa muita alueen 
asukkaita pitämällä 
kunnossa Harjannetieltä 
alas Maaherrantien 
bussipysäkille vieviä 
portaita.

– Muutin tänne 2008 ja ainakin 
siitä lähtien noiden rappusten läm-
mityssysteemi on ollut alaportai-
den osalta epäkunnossa. Ja koska 
lumi pakkautuu niihin pahasti ja 
tekee rappusista muhkuraiset  ja 
välillä jäiset, päätin viime syksynä 
ryhtyä puhdistamaan niitä, Maila 
Forssell kertoo.

Mailalla on käytössään taloyhtiön 
lumilapio, teräväkärkinen pistola-

pio jään poistoon, katuharja sekä 
hiekka-astia.

– Petkele olisi mainio jäänpois-
toon, mahtaisiko Stara lahjoittaa 
sellaisen, kun kerran heidän töi-
tään teen, naurahtaa Maila Fors-
sell.

Toinenkin haave rappusia puh-
distavalla naisella on. Hän toivoi-
si, että etenkin pahimpina lumi-
päivinä joku taloyhtiön mieskin 
innostuisi lapiotöihin.

– Omasta  halustanihan  minä 
tätä  teen. Puhdistan ensin  tuon 
oman sivuovemme edustan ja sit-
ten nämä portaat. Mutta riittäi-
si tässä tekemistä useammallekin, 
etenkin kun olen onnistunut ke-
räämään itselleni myös muita va-

paaehtoistehtäviä, hymyilee pirteä 
eläkeläisnainen.

Maila kertoo aamuisin katso-
vansa ikkunasta, miltä tilanne rap-
pusissa näyttää.

– Jos on tullut kovasti lunta, läh-
den jo seitsemältä ulos, jotta töi-
hin menevät eivät ehtisi aivan tal-
loa lunta kovaksi, sitten se on jo 
työläämpi poistaa. On aivan iha-
naa, että varmaankin 95 prosent-
tia ohikulkijoista kiittää, tai huik-
kaa jotain mukavaa minulle. Us-
kon, että olen tässä aika monta 
kaatumista estänyt työlläni, Mai-
la arvelee.

Maila Forssell toimii myös puisto-
kummina ja sen myötä hän on tot-
tunut keräämään samalla roskat 
rappusilta ja kotikatunsa varrelta.

– Jos kaikki viitsisivät tehdä jo-
tain pientä oman lähiympäristön-
sä hyväksi,  saataisiin paljon ai-
kaan!

Teija Loponen

Petkeleelle olisi käyttöä

Noin viisikymmentä rappusta johdattaa Maaherrantieltä Harjan-
netielle. Niistä alimmat olisivat lumen ja jään peitossa, ellei Maila 
Forssell olisi ottanut niiden kunnossapitoa huolekseen.

”Omasta 
halustanihan 

minä tätä teen.”

 Suutarilassa on toteutumassa monen kotona asuvan ikäihmisen 
toive, sillä alueelle aiotaan palkata työllistämisvaroin jo neljäs kylätalkkari. 
Nykyiset kolme auttavat sopuhintaan kodin piha- ja teknisissä töissä. Neljännen 
tehtävänä ovat siivoustyöt kodeissa, joissa homma on mahdotonta tai 
vaarallista asukkaalle itselleen iän tai sairauden vuoksi. Asiasta tietää Suutarilan 
omakotiyhdistys.

 Toimituksen postilaatikossa oli viesti asukkaalta, joka ei ollut saanut 
Lähitietoa. Kun toimittaja sanoi laittavansa jakeluyhtiölle huomautuksen, paljasti 
eräs kuulolla ollut nainen pestautuneensa 15-vuotiaana lehdenjakajaksi ja 
kun edessä avautui iso omakotialue, uuvutti työ niin, että hän piilotti lehdet 
puhelinkioskin taakse. Kiinni jäi ja se työura tyssäsi siihen.

 Pukinmäen Eskolantien bussipysäkki Säterintien kulmassa on mieslukijan 
mukaan vaarallinen. Bussi ei mahdu kunnolla pysäkille, moni kuski jättää auton 
ihan vinoon, että esimerkiksi pysäkille pääsy on vaarallista kurkottelua, jossa 
saattaa livetä ajoradalle ja jäädä bussin alle.

 Mielenterveyskuntoutujien asuttama Suutarinkoti sijaitsee keskellä 
pientaloaluetta. Espoon Hannusjärvellä asukkaat vastustavat vastaavanlaisen 
asuntolan tuloa asuinalueelleen. Suutarilalaiset ovat rauhoitelleet espoolaisia 
ja kutsuneet heitä tutustumiskäynnille näkemään, että asuntolapelko on täysin 
turhaa. Espoossa on vastattu kutsuun kyllä.

PP

Pihlajamäessä puuhataan 
paikallista sanakirjaa
Pihlajamäki-seuran  pu-
heenjohtajaksi  on  valittu 
Ulla Artte. Seuran hallituk-
sessa  toimivat  alkaneella 
kaudella myös Petri Aarnio, 
Mervi Kuhta, Leo Lahden-
mäki, Tuomas Lilja, Ritva 
Malmström ja Päivi Seikku-
la, joka toimii www.pihlaja-
maki.infon päätoimittajana 
sekä Pirjo Veijalainen, joka 
on palstaviljelyn yhdyshen-
kilö.
Varajäseniksi valittiin Aune 
Greggas ja Miina Kajos.

Pihlajamäki-seurassa toi-
mii hallituksen apuna ja tu-
kena verkosto, johon kuu-
luu hallitukseen kuulumat-
tomia vastuunkantajia.

Seuran suunnitelmissa on 
Suomi – Pihlajamäki -sana-

kirjan  laatiminen.  Hanke 
käynnistetään mahdollises-
ti tämän vuoden aikana. Sa-
nakirjassa tullaan selventä-
mään ja etsimään Pihlaja-

mäkeen läheisesti  liittyvää 
sanastoa, kuten paikanni-
miä.

Teija  
Loponen

Pihlajamäessä suunnitellaan alueen omaa sanakirjaa, 
joka kertoisi muun muassa Pihlajamäen paikkojen ni-
mistöstä.
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Kohteelle haetaan parhail-
laan edullisinta urakoitsijaa 
kilpailullisen neuvottelume-
nettelyn avulla.

Julkisesta kilpailutuksesta 
on  ilmoitettu Hilma-verk-
kopalvelussa. Osallistumis-
aika päättyy huhtikuun lo-
pulla ja voittajan valinta al-
kaa toukokuussa. Hanketta 
vetää Helsingin kaupungin 
Asuntotuotantotoimisto 
(Att).

Noin vuosi sitten tehdyn 
arvion mukaan talojen teko 
kestää noin 18 kuukautta ja 
maksaa noin 18 miljoonaa 
euroa. Tuolloin Att ennus-
ti kilpailutuksen olevan ohi 
maaliskuussa ja rakentami-
sen alkavan 

Rakennusoikeutta tontil-
la on yhteensä 7 700 kerros-
ala-neliömetriä. Puukerros-
taloissa on 5–7 kerrosta ja 
niiden on oltava energiate-
hokkaita.

Huoneistoja  taloihin  tu-
lee kaikkiaan noin 93, joista 
noin puolet on vuokratalo-
ja ja puolet aso- tai hitas-ko-
teja. Ajoyhteys tontille tulee 
Eskolantieltä.

Pirjo Pihlajamaa

Kilpailu puukerrostaloista alkanut
Eskolantie 4:stä 
purettujen 
vanhustentalojen 
tilalle suunniteltuja 
neljää puukerrostaloa 
saa vielä odottaa. 

  Pukinmäki

Neljä nopanmallista 
kerrostaloa sijoitellaan tontille 
niin, että Eskolantieltä näkee 
vilahduksittain päiväkoti 
Pukinmäen punaisen puutalon.

pirjo pihlajaMaa

MaareT ahlsved

  Siltamäki

  Malmi

Oheisen kaupunkisuunnit-
teluihanteen myötä kortte-
leiden muodot vaihtelevat, 
pihat ovat vehreitä ja toimi-
via ja alueen kruunaa sitä 
reunustava moni-ilmeinen 
puistoalue.

Siltamäen 53 matalaa ker-
rostaloa on rakennettu hyö-
dyntäen betonielementtitek-
niikkaa, joka sittemmin on 
alkanut  kärsiä  pakkasra-
pautumisesta. Saneeraami-
selle alkaa olla tarvetta.

– Siltamäki-Suutarila-Seu-
ra pitää erittäin  tärkeänä, 
että asukkaat avoimesti kes-
kustelevat erilaisista vaihto-

ehdoista  ja mahdollisuuk-
sista, koskivatpa ne sitten 
talojen putkistojen kuntoa, 
pesubetonijulkisivujen kes-
tävyyttä ja niiden energia-
tehokkuuden  parantamis-
ta. Myös yksityiskohdista 
on syytä hakea yhteisiä lin-
jauksia, miten toteutetaan 
parvekkeet, maantasopihat, 
porraskäytävät, korttelipi-
hat, pintamateriaalit ja jäl-
kiasennushissit, toteaa seu-
ran  puheenjohtaja  Pertti 
Svensson.

Siltamäki-Suutarila-Seura 
järjestää aiheesta asukasil-

lan 26.2. Illassa keskustel-
laan myös saneerauksen ra-
hoituksesta. 

Alueen  seitsemää  talo-
yhtiötä  hoitavan  Siltamä-
en  Huolto  Oy:n  hallituk-
sen  puheenjohtaja  Jorma 
Pailokari ja toimitusjohtaja 
Markku Nummelin esittele-
vät talojen julkisivujen kor-
jaussaneeraussuunnitelmia 
ja tämän hetken näkymiä.

Helsingin kaupungin his-
siasiantuntija Erkki Holap-
pa on paikalla kertomassa 
hissirakentamisen mahdol-
lisuuksista  saneerauksien 
yhteydessä sekä kaupungin 

Siltamäen kerrostalot 
saneeraukseen
Siltamäkeä rakennettiin 40 vuotta sitten noudattaen kaupunki-
suunnittelun ihannetta geometrisistä muodoista ja väljän tiiviistä 
kaupunkirakenteesta. 

helena pääTalo

Asukasilta Siltamäen kerrostalojen saaneeraamisesta 
ti 26.2. klo 18 suutarilan palvelu-keskuksessa, juhlasali, seulastentie 11. 

omakustanteinen kahvitus alkaa klo 17.30.

roolista hissihankkeiden tu-
kemisessa.

Lopuksi Suomen Kiinteis-
töliiton yhteysjohtaja Timo 

Tossavainen kertoo miten 
onnistunut  saneerauspro-
jekti pitäisi hoitaa.

Huoneistoja  saneeratta-

vissa taloissa on yli tuhat ja 
asukkaita on parhaimmil-
laan ollut yli 3000.

Teija Loponen

Siltamäen matalat kerrostalot tarjoavat viihtyisän ja vehreän ympäristön asua. 
Nyt muun muassa talojen julkisivut alkavat kaivata saneerausta.

Ravintolapäivänä  Koti-
nummen  kahvilassa  Ylä-
Malmilla ei oltu ensimmäis-
tä kertaa asialla: vuosi sitten 
Mummokahvilan työnimel-
lä päiväksi perustetussa ko-
tikonditoriassa saattoi mais-
tella  Runebergintorttuja, 
kuivakakkuja, pullakranssia 
ja piirakoita kahvin kera. 

Nyt talon asukkaat, Eila 
Isotalus ja espanjalaistaus-
tainen Paloma Azcuenaga 
olivat  loihtineet  kävijöil-

le täydellisen espanjalaisen 
ruokaelämyksen alkukeit-
toineen ja jälkiruokineen.

Andalusialainen Salmore-
jo, eli kylmä tomaattikeit-
to maistui  ihanan ruokai-
salle, eikä ihme, sillä kuu-
luuhan  reseptiin  tuhdisti 
vaaleaa leipää, ilmakuivat-
tua kinkkua, kananmunaa 
ja rutkasti valkosipulia! Ta-
pas-lautaselta löytyivät mm. 
croquetas kinkku- ja juus-
totäytteillä, empanadas gal-

lego sardiinilla ja paprikal-
la  sekä  tortillas de papas. 
Makkarat  olivat  matkan-
neet Kotinummentien keit-
tiöön Madridista asti. Ate-
riakokonaisuuden viimeis-
teli suussa sulava paahtova-
nukas, flan, ja kuppi vahvaa 
kahvia.

Ravintolassa  riitti  asiak-
kaita välillä jonoksi asti; vii-
me  vuonna  kävi  noin  70 
kahvivierasta, eikä tämän-

vuotisten kävijöiden määrä 
tuosta  ainakaan  alaspäin 
heitä. Upea tapa viettää har-
maa sunnuntaipäivä ennes-
tään  tuntemattomien  alu-
eemme asukkaiden kanssa, 
jotka kutsuivat ventovieraat 
olohuoneeseensa yhteiseen 
ruoka- ja jutusteluhetkeen! 

Ja tällä kerralla lähimmät 
kilpailijat löytyivät vielä ki-
lometrien päästä.

Gracias
Maaret Ahlsved

Tapas Tapaus – Ravintolapäivä Kotinummen kahvilassa

Kotinummen kahvilan keittiössä häärivät iloiset emän-
tämme Paloma Azcuenaga, Magdalena Aabuz ja Eila 
Isotalus.
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palstalla julkaistaan koillis-helsingin 
paikallisia asioita koskevia mielipiteitä. 
Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.fi 
tai Malmintorin 2. kerroksessa plaza Mocca 
kahvilan vieressä olevaan koillis-helsingin 
lähitieto -postilaatikkoon.

Laskiaissunnuntai kokosi Pukin-
mäessä taas ilahduttavan runsaasti 
osanottajia Säveltäjänpuiston mai-
semiin. Räntäsadekaan ei paljon 
näyttänyt menoa haittaavan, ei ki-
noksissakaan. Hali-Bernit houkut-
tivat aivan erityisesti. Makkarakin 
teki kauppansa.

Tapahtumassa oli mukana mo-
nen yhdistyksen toimijoita, ja pai-
kallinen yhteistoiminta onkin hy-
vällä  mallilla.  Äskettäin  yhdis-
tysten  yhteisessä  neuvottelussa 
toivottiin vakiintuneen, tiiviin yh-
teistyön jatkumista paikkakunnan 
elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden 
turvaamiseksi. Hyvässä muistis-
sa ovat myös edelleen ViPu-hank-
keen myönteiset kokemukset. Ja 
pian alkavat  taas  jokavuotisten 
Pukinmäki-päivien 25.–26.5. val-
mistelut. 

Yhteistoimintaa tarvitaan mo-
nella tavalla. Pukinmäessä on jo 
pitempään  pohdittu  mahdolli-
suutta saada aikaan kaupungin-
osan nähtävyyksiä ja erityispiir-
teitä esittelevä kotikaupunkipol-
ku. Kotiseutuyhdistyksen johto-
kunnassa on nyt tartuttu tuumasta 
toimeen. Asiantuntijaksi on saatu 
mukaan kymmeniä vastaavanlai-
sia polkuja suunnitellut ja toteut-
tanut Pauli Saloranta.

Kun Pukinmäki-seuran kevätko-
kous pidetään 14.3. klo 18 Madet-
ojan palvelutalossa, tulee Pauli Sa-
loranta paikalle yleisötilaisuuteen 
kertomaan mistä kaikesta näissä 
kotikaupunkipoluissa oikein on 
kysymys. Kun hanke etenee, toi-
votaan paikkakuntalaisilta ideoi-
ta, ehdotuksia ja myös palautetta 
sopivista kävelyreitin kohteista ja 
itse reitistäkin. Tavoitteena on saa-

da ehkä jo vuonna 2014 aikaan 
kävelyreitti,  joka kertoo monin 
havainnollisin tavoin paikkakun-
nasta niin vakiintuneille asukkail-
le kuin uusille tulokkaille. 

Usko  pois:  Pukinmäessä  riit-
tää nähtävää ja kerrottavaa. Joka 
korttelissa, metsikössä ja kallio-
harjanteella voi olla muistoja men-
neistä ajoista ja kiintoisaa asiaa 
nykyhetkestäkin. 

Kevään  kuluessa  Pukinmäki-
seura tarjoaa myös vakiintunee-
seen tapaan yhteislaulutilaisuuk-
sia tiistai-iltaisin Madetojan palve-
lutalon viihtyisissä suojissa. Lau-
lattajina ovat Kalle Partanen  ja 
Esko Rantanen.  Jäljellä ovat vielä 
tiistait 26.2., 26.3., 23.4. ja 14.5. 
Lauluiltoihin on vapaa pääsy.

Tero Tuomisto
pukinmäki-seuran sihteeri

Pukinmäessä suunnitellaan 
Kotikaupunkipolkua

Perinteinen talvirieha pidettiin Sil-
tamäessä toissa sunnuntaina. Suo-
tuisa sää veti sankan yleisöjoukon 
alueelle kisaamaan mitä moninai-
simmissa kisailulajeissa.

Ehdottomasti suosituin laji oli 
Siltamäki-Suutarila alueen nuor-
ten hiihtomestaruuskilpailut. Yli 
60 osanottajaa mitteli eri sarjoissa 
paremmuudesta. Jokainen maalin 
saapuja sai mitalin ja mehun, par-
haat palkittiin palkintolusikoilla. 
Myös curling, sekä tikan- ja saap-
paanheitto löysivät omat mesta-
rinsa. 

Palo- ja poliisiautot saivat jaka-
mattoman  suosion niin pienten 

kuin isojenkin riehalaisten osalta. 
Arpajaiset, joissa joka kolmas ar-
pa voitti, oli niin suosittu, että ar-
pojen riittävyys joudutaan ensi tal-
veksi miettimään uudestaan. Mai-
nio musiikki tanssiesityksineen sai 
yleisön välilllä jopa riehakkaaksi.

Lions  Club  Helsinki  Siltamä-
ki haluaa kiittää riehakävijöitä ja 
luovuttaa koko tuoton pääasiassa 
alueen nuorisotyön hyväksi.

Kaikki  kilpailutulokset  ovat 
nähtävissä  LC  Siltamäen  koti-
sivuilla. 

Pentti Hakulinen
lC siltamäki

Siltamäen talviriehassa 
yli 60 hiihtäjää

Hiihtomestaruuskisoissa oli yli 60 osallistujaa ja kaikki 
maaliin saapuneet nuoret hiihtäjät saivat mitalin kaulaansa.

Suutarilantien liikennevalojen oh-
jauskojeet ovat uutta tyyppiä. Lii-
kennevalojen ohjelmoinnissa on 
ollut haasteita,  joista keskustel-
laan laitetoimittajan kanssa. 

Tarkkaa ajankohta, koska on-
gelmat saadaan ratkaistua ei ole 
tiedossa. Tilanne on valitettava. 

Teemme parhaamme ongelmien 
ratkaisemiseksi.

Ystävällisin terveisin
Pekka Tukiainen

liikenneinsinööri
helsingin kaupunkssuunnitteluvirasto

liikennesuunnitteluosasto
liikennevalotoimisto

Suutarilantien liikennevaloista

On hienoa, että meillä on jälleen 
alueen oma lehti, joka paneutuu 
huolella ja asiantuntemuksella alu-
eemme asioihin. Edellisessä nume-
rossa oli käsitelty lähiterveysase-
mien ja erikoisesti oman alueem-
me terveysasemien tulevaisuutta. 
Mielestäni kokoomuslaisten poli-
tiikkojen mielipiteiden painoarvoa 
oli  vahvasti  liioiteltu kyseisessä 
kirjoituksessa. 

Toki kokoomus on valtuuston 
suurin puolue, mutta 85 valtuute-
tusta heitä on vain 23, joten suu-
ri enemmistö 62 valtuutetusta on 
muiden puolueiden valtuutettuja. 
Suhde on suunnilleen sama myös 
sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 

Uutinen oli asiatiedoiltaan hyvä, 
mutta hengeltään liian synkkämie-
linen. Mitään ei ole vielä päätetty, 
eikä lopputulosta tiedä kukaan. 
Entäpä jos alueemme terveyspal-
velut vain paranevat, niin synkis-
tely ja murehtiminen olisi ollut ai-
van turhaa.

Se on selvää, että terveysasemi-

en määrä tulee joillain alueilla vä-
henemään  ja  joillain alueilla  li-
sääntymään. Hyvän terveyspalve-
lun mittari ei ole ainoastaan ter- 
veysasemien ja sairaaloiden mää-
rä, vaan se palvelutaso miten kau-
punkilaisia palvellaan. Meillä lä-
hes kaikki palvelut säilyvät lähi-
palveluina kun välimatkat ovat 
niin lyhyet.

Uusi sosiaali-ja terveysvirastom-
me on valtava laitos. Yli 15 000 
työntekijää ja yli 2 miljardin vuo-
sibudjetti. Meillä on valtavasti voi-
mavaroja  käytettävissä,  mutta 
myös paljon apua tarvitsevia ih-
misiä. Istun nyt tuossa 13 hengen 
sosiaali- ja terveyslautakunnassa 
seuraavat neljä vuotta. Jo muuta-
man kokouksen perusteella voin 
todeta, että sosiaali- ja terveysvi-
raston haasteet ovat valtavat. Vain 
ahkeralla ja rakentavalla yhteis-
työllä päästään hyviin tuloksiin. 
Muutaman viikon päästä sote-lau-
takunta pitää 2 päivän mittaisen 
tulevaisuusseminaarin, jossa näi-

hin haasteisiin paneudutaan virka-
miesten, asiantuntijoiden ja lauta-
kunnan kanssa. 

Erikoisesti lähipalveluja tarvitse-
vat pienet lapset ja vanhukset joil-
le liikkuminen on vaikeampaa. Lä-
hialueen pienet terveysasemat ovat 
asukkaiden mieleen ja kun niis-
sä on riittävä määrä lääkäreitä ja 
muuta henkilökuntaa, niin silloin 
palvelu toimii. Erikoissairaanhoi-
to voidaan keskittää suurempiin 
yksiköihin, mutta lääkäreiden vas-
taanotot pitää olla hajautettuna 
ympäri kaupunkia.

Nyt rohkeasti keskustelemaan 
asiasta  ja yhdessä  rakentamaan 
hyvää tulevaisuutta kaupungim-
me parhaaksi. Muistetaan, että ih-
miset eivät ole sosiaali- ja terveys-
virastoa varten, vaan virasto on 
ihmisiä varten ja tätä palvelevaa 
mieltä olen jo havainnut uudessa 
virastossamme.

Markku Vuorinen
varavaltuutettu. kesk.

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

Terveisiä 
sosiaali- ja terveyslautakunnasta 

Ravintolapäivänä Pihlaja-
mäen Liusketielle pompsah-
ti Cafe Mummo. Tiskin ta-
kana siskokset Tiina Pyyk-
kö  ja  Elina Karjalainen 
myivät itseleivottuja kakku-
ja ja leipiä.

– Ravintolapäivä on on-
nellisesti ohi ja takana muu-
tama pitkä  leivontapäivä. 
Väkeä kävi aika kivasti  ja 
kaikki olivat hyvällä mielel-
lä, kertoo Tiina Pyykkö ran-

kan,  mutta  antoisan  sun-
nuntaipäivän päätteeksi.

Hänellä pari edellispäivää 
oli mennyt kuuman uunin 
äärellä leipoessa.

Jo aiemmin siskot olivat 
tehneet kahvilasta omat si-
vut Facebookiin ja kiinnit-
täneet kahvilajulisteita ka-
tukuvaan. Sana makuaistia 
hivelevästä myyntipaikasta 
oli myös levinnyt edellisker-
roilta, osallistuivathan nai-

set tapahtumaan viidennen 
kerran.

– Oli mukavaa nähdä pal-
jon  aivan  uusia  tyyppejä. 
Jotkut tulivat kauempaakin 
meidän takiamme.

Joitain kakkuja  ja  leipiä 
päätyi kotipakkaseen, sillä 
kävijöitä oli silti vähän vä-
hemmän kuin aiemmin.

– Vaikea sanoa, mistä se 
johtuu. On kuitenkin  sel-
vää, että Pihlajamäessä on 

kysyntää Ravintolapäivän 
ravintoloille ja kahviloille. 
Monet ilahtuivat, kun löysi-
vät täältäkin päin tarjontaa.

Positiivisen palautteen sii-
vittäminä Pyykkö ja Karja-
lainen aikovat pistää pop up 
-kahvilan pystyyn myös jat-
kossa.

– Uudet ideat ovat jo hau-
tumassa,  joko  toukokuun 
tai elokuun päivää varten.

Pirjo Pihlajamaa

Cafe Mummo ei jää tähän

jukka pyykkö

Cafe Mummon keksivät siskokset Tiina Pyykkö ja Elina 
Karjalainen.

  Pihlajamäki
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Laskiaisriehaa 
Siltamäessä Malmin 

Palloseuran teltan 
edustalla.

jussi haapasaari

E
rän  viikonloppu 
oli yhtä lailla har-
maa kuin vallitse-
va  sää.  Aurinko 

pilkahti korkeintaan Pasi-
lassa, jossa Erä parhaimmil-
laan rynni 4–4 tilanteeseen, 
mutta  hävisi  lopulta  6–5. 
Vantaan Energia areenalla 
taas ei onnistunut mikään, 

ei edes yhden maalin teko, 
seinäjokelaiset herkuttelivat 
itselleen  murskaavan  9–0 
voiton.

Pasilassa SSV hallitsi kah-
ta ensi erää. Lukemat olivat 
tuolloin 3–1, Erän kupari-
sen rikkoi Mikko Sipilä Mi-
ka Moilasen syötöstä.

Päätöserässä  mosalaiset 
laittoivat viikingit ahtaalle. 
Ensin Tom Strömsten  ka-
vensi  3–2.  Tämän  jälkeen 
SSV pääsi lisäämään johto-
aan 4–2, kunnes Tuomas Iis-
kola tehtaili kaksi osumaa, 
ja peli oli tasan 4–4. Tähän 
päättyi Erän jahti. Kotijouk-
kueen  Markus Olkkonen 

ja Henri Lehtonen tekaisi-
vat maalin mieheen ja luke-
mat olivat 6–4. Pieni kipinä 
kyti vielä, kun Tomi Palin 
pääsi ylivoimalla toimitta-
maan pallon SSV:n pömpe-
liin. Valitettavasti tapanilai-
sittain tämä oli lauantai-il-
lan päätösmaali, ja peli päät-
tyi SSV:n 6–5 voittoon.

Miesten salibandyliiga

Erällä harmaa 
viikonloppu
Tapanilan Erällä oli kovat odotukset ja vastukset viime viikonloppuna. 
Lauantaina se kohtasi Pasilassa arkkivihollisensa SSV:n ja sunnuntaina 
Vantaalla hallitsevan mestarin SPV:n. Saaliiksi jäi nolla pistettä.

Erän Pekka Ahonen, 30, kuskasi palloa laidassa SSV-ottelussa. Vieressä SSV:n eräläiskasvatti Henri Lehtonen,16, on käymässä 
pallon riistoon Ahoselta.

Mikko hyvärinen

Erällä on runkosarjaa jäljellä 
kolme ottelua. Pinnoja on 
koossa 23 ja sarjasijoitus  
on 8. 

Erän niskaan hönkii pisteen päässä 
ottelun vähemmän pelannut Loviisa. 
Mitali-pudotuspeleihin pääsee kah-
deksan parasta.

Erä kohtaa vielä OLS:an, Ilveksen 
ja Kooveen, jotka kaikki ovat sarjas-
sa Erän takana. Jännitystä lisää, et-
tä myös Loviisa ottelee Kooveen ja 
OLS:an kanssa.

Tilanne on jännä ja kiperä. Erä ei 
ole miesmuistiin jäänyt runkosarjan 
jälkeen kahdeksan joukkueen huo-
nommalle puolelle.

Seuraavaksi Erä kaipaa huutotu-
kea Mosahalliin nyt lauantaina klo 
17.00, kun mosalaisten pitäisi kellis-
tää 12 pisteen OLS.

HL

Kiperäksi 
käy Erällä

– Alku oli  odottelua.  Itse 
lähdettiin pelaamaan sellais-
ta  isojen  pisteiden  peliä, 
mutta muutama vastustajan 
nopea  maalimme  jälkeen 
tullut osuma jäi harmitta-
maan, pohti Erän pääval-
mentaja Teemu Kalinainen 
verkkosivulla.

Erä–SPV  kohtaamisen 
tunnelmia ei  juuri tarvitse 
jälkipolville  taltioida. Lu-
paavinta oli  ottelun alku, 
jolloin mosalaisilla oli kak-
si herkullista maalipaikkaa. 
Mutta ei osunut.

Liekö lupaava startti hii-
punut  kuudennella  peli-
muutilla tulleeseen pelitau-
koon. Ottelun toinen ero-
tuomari  teloi  jalkansa,  ja 
joukkueet  komennettiin 
koppeihin. Järjestelyjen jäl-
keen oikeudenjakajaksi löy-
tyi tuuraaja, ja kamppailu 
jatkui. ”Ylimääräisen aika-
lisän” jälkeen SPV meni me-
nojaan tehden avauserässä 
kolme maalia.

Pohjalaisten  pommitus 
jatkui toisessa erässä SPV:n 

hurratessa viisi kertaa maa-
lin merkiksi. Erä ei kertaa-
kaan. Sama näytelmä jatkui 
päätöserässä, jossa seinäjo-
kiset  tyytyivät  tekemäään 
vain yhden maalin.

Näin oli Erän evakkopeli 
taputeltu 0–9 lukemin,

Vantaan  Energia  Aree-
na ei ole ollut suopea Eräl-
le. Edellisen kerran Oilers 
mätti siellä 15 maalia Erän 
verkkoon. Tämä myös pu-
hutti ottelun jälkeen. Suosii-
ko Areena enemmän vierai-
lijoita kuin kotijoukkueena 
siellä esiintyvää Erää?

– Toki vastustaja on ollut 
näissä peleissä meitä parem-
pi  joukkue,  ja onnistunut 
viimeistelyssään todella hy-
vin, sanoi Kalinainen.

– Mutta jos jollain on näi-
hin tiedossa lopullinen seli-
tys, niin puhelimeni on au-
ki, tuskaili valmentaja Erän 
verkkosivulla.

Ensi lauantaina klo 17.00 
Erä  kohtaa  Mosahallissa 
OLS:an.

Heimo Laaksonen

lähetä kuva ja teksti toimitukseen: 
• teija.loponen@gmail.com

• kännykuva 045-3489 373

Olitko 
lähimenossa 

mukana?

Yläkerrasta urheilukentiltä 
on varattu  tilaa avoimeen 
toimintaan, siellä voi pelata 
erilaisia  pelejä,  tanssia  ja 
oleskella yhdessä. Hiihtolo-
man kunniaksi pallopelien 
lisäksi pelataan myös lauta-

pelejä, taistellaan limbomes-
taruudesta  sekä  laitetaan 
kädet ja jalat solmuun twis-
terissä. 

Kaikki hiihtolomaviikon 
toiminta on maksutonta.

TL

Palloiluhallille 
palloilemaan
09HHR Malmi järjestää Malmin 
palloiluhallilla, Siemenkujalla hiihtoloma-
toimintaa koko kuluvan viikon ajan klo 12–17. 
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Suomessa syntynyt, suurim-
man osan elämästään Englan-
nissa asunut Koop Arponen 
tuli tunnetuksi vuoden 2008 
Idols-laulukilpailun voittaja-
na. Hänen perustamansa yh-
tye Flute of Shame palkittiin 
vuonna 2011 kansainvälises-
sä New Wave -laulukilpailus-
sa Latviassa kunniamerkillä 
ja rahapalkinnolla. 

Palkittu kappale,  yhtyeen 
tekemä Pictures on My Wall 
(Valokuvia seinälläni), kertoo 
vanhainkodin asukkaan elä-
mästä  ja muistoista. Viikin 
kirkossa kuullaan myös yh-
tyeen muuta omaa tuotantoa.

Koop Arposen oma, pian 90 
vuotta täyttävä mummo Pih-
lajavedellä on hänelle ja koko 
perhekunnalle todella tärkeä 
ihminen. Perheenjäsenet ovat 
aina pitäneet  huolta  toisis-
taan.

– Mummolaan on aina ol-
lut turvallista mennä, ja siel-
lä on tukikohta koko suvulle. 
Olemme läheisiä, ja mummo 
on sillä tavalla moderni, et-
tä hänen kanssaan voi puhua 
kaikesta. Vietämme aikaa yh-
dessä ja parannamme maail-
maa.

Arposen  mummo  jaksaa 
vielä tehdä lumitöitä ja ajaa 
autoa. Kaikilla  vanhuksilla 
eivät asiat ole yhtä hyvin, sillä 
monet jäävät vangiksi omaan 
kotiinsa,  kun  liikuntakyky 
heikkenee. Tilastojen mukaan 
yli 300 000 vanhusta Suomes-
sa kokee itsensä yksinäiseksi. 
Koop Arposen mielestä se on 
todella surullista.

– Toivon, että jos minusta 

tulee vanha, lapset ja lapsen-
lapset voisivat soittaa aina vä-
lillä. Toivon myös, että he ei-
vät kohtelisi minua kuin las-
ta. Vanhaa ihmistä pitää kun-
nioittaa ja olla tukena. Apua 
voi  myös  tarjota  eikä  vain 
odottaa, että toinen pyytää. 

Arposen puheesta kuuluu 
arvostus ja lämpö vanhempia 
ihmisiä kohtaan.

– Vanhempi  sukupolvi  oli 
rautaa! Nykyinen  sukupol-
vi ei aina tajua miten paljon 
meitä vanhemmat ovat kär-
sineet, ja miten hienoa on elää 
maassa, jossa on rauha. Sitä 
ei saa unohtaa.

Viikin kirkossa järjestettävä 
Yhteisvastuukonsertti  on 
avoin kaikille ja sinne on va-
paa pääsy. Kolehti kerätään 
yksinäisille vanhuksille Suo-
messa ja Kambodzassa. Nyt 
on mahdollisuus huomioida 
omaa mummua, pappaa tai 
naapurissa asuvaa ikäihmis-
tä,  ja kutsua hänetkin mu-
kaan.

Yhteisvastuu  on  Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon 
vuosittain  järjestämä  suur-
keräys. Sen tuotto käytetään 
kaikkein heikoimpien ihmis-
ten auttamiseen kotimaassa 
ja kehitysmaissa. 

Minna-Sisko Mäkinen

Viikin Yhteisvastuukonsertissa 
Koop Arponen

Yhteisvastuukonsertti 
viikin kirkossa su 3.3. klo 

18. os. agronominkatu 5. 
vapaa pääsy. 

kolehti yhteisvastuulle.

Viikin kirkossa järjestetään 3.3. 
klo 18 Yhteisvastuukonsertti, jossa 
esiintyy muusikko Koop Arponen 
Flute of Shame -yhtyeensä kanssa. 
Yhteisvastuukeräyksen teema, yksinäiset 
vanhukset, on muusikon sydäntä lähellä.

Taaperot vanhempien kanssa sirkusoppiin
Vauvasirkusta. Taaperosirkusta. Taidepomppu. Pukinmäen taidetalo on valmis tutustuttamaan 
sirkus-, tanssi- ja teatteritaiteisiin jopa alta vuoden ikäisiä.

Taidetalon kursseille van-
hemmat voivat tuoda lap-
sensa aistimaan ja kokeile-
maan, voisiko lapselle löy-
tyä  mieluisa  harrastus 
sirkuksesta,  tanssista  tai 
vaikka teatterista.

Vauvasirkukseen kukaan 
ei ole rohjennut ilmoittau-

tua, mutta  taaperosirkuk-
seen on jo neljä ilmoittau-
tunutta, kertoo Pukinmäen 
taidetalon johtaja Veijo Mu-
roke.

– Taaperosirkus on tarkoi-
tettu 3–5-vuotiaille lapsille 
sekä mukana tulevalle lap-
sen vanhemmalle.

Niille 3–5-vuotiaille, joil-
le halutaan antaa mahdol-
lisuus löytää oma juttunsa 
useamman  eri  harrastuk-
sen  joukosta,  talo  tarjoaa 
Taidepomppu-nimistä ryh-
mää. Siinä lapsi-vanhempi 
voi tutustua sirkuksen lisäk-
si tanssiin ja teatteriin. Kah-

desti kuukaudessa pidettä-
vän opetussession  lopuksi 
opitut asiat yhdistetään esi-
tyksen muotoon.

Ne jotka innostuvat jon-
kin  lajin  harrastamisesta 
enemmän, voivat jatkaa tu-
tun opettajan kanssa omana 
ryhmänään ja siirtyä myö-

hemmin  saman  opettajan 
johdattelemina 5–7-vuoti-
aiden akrobatia-, tanssi- tai 
teatteriryhmiin ja edetä in-
nokkuuden ja iän karttuessa 
lukukausiopetukseen.

Pirjo Pihlajamaa

Taidepomppu-
ryhmässä lapsi-

vanhempi voi 
tutustua sirkuksen 

lisäksi tanssiin ja 
teatteriin. 
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  JAKOMÄKI
Siili kirjoista
jakomäen kirjastossa pe 
22.2. klo 11–14 poistokirja-
askartelu, tehdään söpö 
siili käytöstä poistetuista 
kirjoista. klo 11 alkaen 
pelataan erilaisia lautapelejä 
koko päivän. klo 17 bingo.

MALMI
MLL:n perhekahvilassa 
leikkipuisto Traktorissa, 
Tyynelänkujan pää, ke 
27.2. klo 10 aiheena 
vanhempien jaksaminen 
arjessa. keskustelemassa 
aiheesta vanhempien 
kanssa varhaisen tuen 
perhetyön sosiaaliohjaaja ja 
leikkipuiston sosiaaliohjaaja. 
Malmin toimintakeskus
kirkonkyläntie 2:ssa aina 
ma klo 13.30 +60 ryhmä, 
jossa bingoa, juttuseuraa, 
kahvia ja tietokilpailuja. Ti 
tuolijumppaa klo 10.30, ke 
käsityökerho klo 12–15.30. 
Raimo Ilolan taidetta
kahvila Muistossa Malmin 
toimintakeskuksessa on 
helmikuun ajan esillä juuri 80 
v. täyttäneen raimo ilolan 
taidenäyttely. vapaa pääsy.
Kuntojumppaa
pe klo 18–19 hietakummun 
ala-asteella, hietakummuntie 
1. oma alusta mukaan. 
kertamaksu 7,-. lisätietoa: 
www.pukinmaenkisa.
fi tai p. 050 5814118. 
järj. pukinmäen kisa ry
Päivätanssit 

Malmin Työväentalolla 
Takaniitynkuja 9 torstaisin 
kello 12–15. liput 8 euroa, 
sis. narikan. elävää musiikkia. 
järj. Malmin eläkeläiset.
Malmin Työväen Näyttämö
näytelmän avointen ovien 
päivä esitykset Malmin 
Työväentalolla, Takaniitynkuja 
9, to 28.2. klo 19, su 3.3. ja 
10.3. klo 13 sekä to 7.3. ja 
14.3. klo 19. pe 15.3. klo 19 
ja la 16.3. klo 17 esityspaik-
kana on Malmitalo. liput 14 e 
(sis. käsiohjelman ja narikan), 
opiskelijat ja eläkeläiset 7 e. 
lippuja ovelta tai varaten 
hilkka.kinnunen@pp1.inet.fi 
tai 040 7382 843 
klo 16 jälkeen. 
Syystien palvelukeskus
oppia ikä kaikki – kännykkä ja 
netin palvelut tutuksi tapahtu-
ma to 21.2. klo 14. liikuntaa 
ja erilaisia harrastusryhmiä 
joka päivä, bridge-kerhoti 
klo 9.30. Takaniitynkuja 3.
Tartu hiireen
Maksutonta atk-opastusta 
senioreille ja työttömille 
syystien palvelukeskuksessa 
ti, ke ja to klo 10.30–13.15. 
varaa aika infosta p. 09 310 
58413, tai käymällä paikan 

päällä. Takaniitynkuja 3.
Kino Kaiku
jännitystä ja kauhua – 
lyhytelokuvia suomesta 
to 21.2. klo 18 Malmitalo. 
vapaa pääsy
Himon muistijälki
Maarit Björkman-väliahdet 
– maalauksia 31.1.–23.2. 
Malmitalon galleria. avoinna 
ma–pe 9–20, la 10–16. 
järj. hgin taiteilijaseura ja 
hgin kulttuurikeskus.
Jazz’n Jam
artturi rönkä Quartet su 
24.2. klo 17 Malmitalolla tar-
joaa neljän lupaavan jazzmuu-
sikon yhteissoittoa. liput 6 e.

Edu Kettunen
laulaja-lauluntekijä edu 
kettunen on tehnyt 
paluun estradeille uuden 
pomminpurkajan 
maanantai -soololevynsä 
saattelemana. Malmitalo ti 
26.2. klo 19. liput 15 e.
Kasvata iloksi ja 
hyödyksi -luento 
Työväenopiston siemenestä 
alkaen – taimet kasva-
maan – luennolla käydään 
läpi taimikasvatuksen 
salat kylvöstä koulintaan. 

luennoitsija puutarhaneuvoja 
kirsi Tuominen. Ti 26.2. klo 
18—19.30 Malmitalo 
(ala-Malmin tori 1 B), 
isoluokka. vapaa pääsy.
Kirjailijavierailu, Tuuve Aro
kirjailijavierasta Malmin 
kirjastossa ke 27.2. klo 18
haastattelee ja tilaisuuden 
juontaa FM päivi hytönen. 
aiheena ”kuinka sana kääntyy 
kuvaksi? entä kuinka eloku-
vasta tulee sanaa?”. vapaa 
pääsy. järj. Malmin kirjasto 
ja koillinen työväenopisto.
Tuottaja tavattavissa
Malmitalon kulttuurituottajat 
siirtävät työpisteensä aulaan 
ja haluavat kuulla sinun 
mielipiteesi talon kulttuurioh-
jelmasta to 28.2. klo 13–18. 
Toukkatorstai 
elokuvia perheen pienimmille 
Malmitalossa, to 28.2. klo 
10 kössi kenguru ava-
ruudessa. vapaa pääsy

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäki-Pihlajiston 
eläkeläiset
kerho kokoontuu pihlajamäen 
nuorisotalolla, Moreenitie 2,
ma 25.2. klo 10.30.

PUISTOLA
Satuilua tarjolla
puistolan kirjastossa satutunti 
aina ma klo 9.30. kaikki alle 
kouluikäiset tenavat ovat 
tervetulleita satujen pariin.
Touhua koulun jälkeen
puistolan kirjastossa 
nurkkatiellä koululaisille 
iltapäivätoimintaa klo 
13–15. läksyhelpin ohella 
on tarjolla lautapelejä ja 
askartelua. lisäksi ma klo 
15–17, ke klo 16–19 ja 
pe klo 12–16 on tarjolla 
playstation 3 peli-iltoja.
Rubberduck LTD
Tiukkaa modernia rockabilly 
biittiä luvassa ravintola new 
parkstadissa (puistolantori 6). 
pe 1.3. klo 22. vapaa pääsy.

PUKINMÄKI
Yhteislauluilta
pukinmäki-seura järjestää 
talvisissa tunnelmissa 
yhteislauluillan ti 26.2. klo 
18 Madetojan palvelu-
talossa, Madetojankuja 
3. laulattamassa 
kalle partanen ja esko 
rantanen. vapaa pääsy.
Venyttely ja rentoutus
Maaliskuussa pe klo 
18.30–19.30 pukinmäkitalon 
peilisalissa, kenttäkuja 12. 
neljä kertaa (1.3, 8.3, 15.3. 
ja 22.3.) yhteensä 30,-. ilm. ja 
lisät: kirsi.mattsson@elisanet.
fi tai p. 040 593 2165 
tai www.pukinmaenkisa.
fi. järj. pukinmäen kisa ry.
Marttojen käsityökerho 
pukinmäen kirjastossa 
helmi-maaliskuussa martat 
tarjoavat oivan tilaisuuden 
saada valmiiksi  nurkkiin lo-
jumaan jääneet neulotut/
virkatut käsityön alut. ota 
työsi mukaan ja kysy neuvoa. 
olipa ongelmana peukalo, 
kantapää, pääntie, tai joku 
muu kriittinen kohta, Martat 
ratkovat pulmasi käden 
käänteessä.  jos kaipaat 
lastenhoitoapua kokoontu-
misen ajaksi, sekin järjestyy. 
käsityökerho kokoontuu 
6.3., ja 27.3. klo 17. kirjaston 
osoite kenttäkuja 12.

SILTAMÄKI
Korttelitupa 
siltamäen korttelitupa 
kokoontuu aina ti ja pe klo 
11–14 siltamäen srk-kodilla 
ostoskeskuksessa.
Brasilialaisia tansseja
iloa, energiaa, rytmiä, sambic 
kohottaa kuntoa ja lisää 
vartalon liikkuvuutta. rentoa, 
hauskaa ja hikistä brasilialais-
ta meininkiä! Teemalauantai 
23.3. klo 14–16 siltamäen 
nuorisoseura ry:n kerho-
tilassa kiertotähdenpolku 
2. ohjaajat maan huippuja! 
Tied. ja ilm. siltamaennuo-
risoseura@hotmail.com 
tai 050-5666174.

SUUTARILA
Asukasilta 
siltamäen talojen sanee-
raamiseen liittyviä asioita 
käsitellään ti 26.2. klo 18 
suutarilan palvelukeskuk-
sessa, seulastentie 11.
Taidetta ikkunassa
suutarilan kirjaston ikkunagal-
leriassa on esillä siltamäkeläi-
sen satu grönvallin akryylitöi-
tä helmikuun loppuun saakka.

TAPANILA
Velhovaari-puuhapaja
Tapanilan kirjastossa järjes-
tetään lapsille velhovaari-
puuhapaja to 21.2. klo 13 
alkaen. kirjailija hanna kallio 
ja kuvittaja antti kallio saa-
puvat lukemaan tarinoita ja 
näyttämään kuvia velhovaari-
lastenkirjoistaan. satuhetken 
jälkeen ohjelmassa on 
puuhapaja, jossa askarrellaan 
yhdessä velhovaari-hahmojen 
paperinukkeja ja väritetään 
velhovaari-värityskuvia.
Poikani venäläinen vaimo
Tapanilan Työväen 
näyttämö esittää aimo 
vuorisen näytelmää poikani 
venäläinen vaimo Tapanilan 
työväentalolla to 28.2. ja 7.3. 
klo 19, sekä la 23.2., 2.3. 
ja su 3.3. klo 15. liput 7 ja 
13 e. narikka 1 e. väliaika.
Tapanilan Eläkkeensaajat 

erkki suiTiala

Avointen ovien päivän näytökset jatkuvat 
Malmin työväentalolla ensi viikolla. 

Avaruusolento  E.T.  ru-
mankoskettavine  kasvoi-
neen, Abba-musiikin iloinen 
sing-along -versio Mamma 
Miasta ja monta muuta lef-
faa ehtii vielä nähdä ja ko-
kea koululaisten talviloma-
viikolla Malmitalossa.

Perinteiseen tapaan kult-
tuuriasiainkeskus  tarjo-
aa lomaileville koululaisille 
maksuttomia leffoja, joista 
löytyy katsottavaa sekä pie-
nille, että vähän isommille-
kin koululaisille. 

Loppuviikosta on tarjol-
la hyviä elokuvia. Torstai-
na  21.2.  klo  11  nähdään 
Kuuprinsessa, joka kertoo 
setänsä salaperäisessä kar-
tanossa asuvasta Mariasta, 
K7, 99 min. Torstaina näh-
dään myös klo 13 pariisilai-
sesta orpopojasta kertova 
tarina Hugo, K7, 126 min., 
sekä klo 17 Mamma Mia!, 
sing-along-versio,  S,  103 
min. Perjantaina 22.2. klo 
11 esitetään Naapurini To-
toro, S, 86 min. ja klo 13 
iki-ihana Elliott-pojasta ja 
maahan eksyneestä avaruu-
solennosta kertova E.T. – 
The Extra Terrestrial, K7, 
115 min.  TL

Herra Heinämäestä Mamma Miaan

Piirroselokuva Naapurini 
Totoro on soma tarina, jo-
ka sopii kaikenikäislle. 
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SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso
Puh. (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT  
MALMILLA

Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb, 
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo

Ajanvaraus 
ma–pe 10–18, la 10–14 (kesäla sulj.)

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN 
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

Malminkauppatie 18 (Prisma) 2. krs 
(Samassa tilassa Optikko Sjöblom)

Lähitieto tuo 
lähiyritysten luo. 

Kirjanpito ja muut hallintopalvelut 
tehokkaasti ja edullisesti, 

myös OSTOLASKUJEN SÄHKÖINEN 
KIERRÄTYS ja NETTIPALVELU

Vilppulantie 10, Helsinki
Puh. 010 425 0190    WinWin.fi 

TILITOIMISTOjA
– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU

Soita: Erkki 0500 503 357
Mikko 040 9311 466

ergadesign.fi 

MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön

PALVELUjA TARjOTAAN

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

p. 09-347 4321, 0400-467 925 
RATTITIE 20, Tattarisuo ark. 7.30-17

v Määräaikaishuollot  v Ilmastointihuollot
v Pakokaasumittaukset, bensa 13€  v OBD-mittaukset 13€

v Katsastuskorjaukset  v Katsastuspalvelut
v Renkaiden vaihto alk. 20€  v Kausisäilytys 50€

v Eberspächer asennukset/myynti/huolto  v Sijaisauto

KOKOUKSIA

Malmin Rintamaveteraanit ry:n
sääntömääräinen kevätkokous

Ma 25.2.2013 kello 15.00,
Syystien palvelukeskus, Takaniitynkuja 3

Naisjaoston kevätkokous kello 14.00
Kahvitarjoilu kello 14.30–15.00

 Johtokunta

Puistolan Pyryn VUOSIKOKOUS 
Tiistaina 05.03.2013 klo 18.00 Puistolan Nurkalla

Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa päättämään 
seuran toiminnan suuntaviivoista!

    Johtokunta

Pukinmäen Veto ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous 
Tiistaina 6.3.2013 klo 19.00 
Tapanilan Urheilutalolla
   Hallitus

KAMPAAMOT jA PARTURIT

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

Hiusten 
leikkaus

alk.
29€

Permis-
paketti
sis. leikkaus
+ sävy

alk.

85€

www.kampaamo-loser.fi 

 3858 375 040-831 9626
Vilppulantie 26 Ala-Malmi (sisäpihalla)

ark. 9-18, la 9-14 ja ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan

Asiakasparkki No 13 Bussit 74/77A/577

Tervetuloa vanhat ja 
uudet asiakkaat

www.zois.fi  sivuiltamme voit 
varata uuden aikasi!

Terveisin Sanna, Elina, Outi, Tanja, Nelli, 
Alex ja Joni

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 351 5981 www.zois.fi 

HYVINVOINTI

YKSITYISTUNTEjA

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6

(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Lady Moonlight
Rakennekynnet

Ripsien pidennykset
Kauneudenhoito

Susanne Ollonqvist
044 9669 171

Vilppulantie 26B, 00700 Helsinki
susanne@ladymoonlight.fi
Kauppa.ladymoonlight.fi

Lapsiparkki

KANTA-ASIAKASEDUT!
YLÄ-MALMIN TORI 3 puh. 222 7786 avoinna ark. 9-18, la 9-14 tai sop. muk.

Myös ilman ajanvarausta.

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja 
vanhat asiakkaani!

HAMMASLääKäRIT

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Juha Ruotoistenmäki
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN 
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

malmin.hammas.oy@kolumbus.fi 

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT
Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)
Hemmo Kalsi (iensairaudet)
Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)
Leo Tjäderhane (juurihoidot)
Thomas Åberg (oikomishoidot)

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

SUUHYGIENISTIT
Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi puh. 3507050

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne 
mukaisesti.

ja Tapanilan kotien puolesta 
kevätkausi käynnistynyt. 
Tiistaikerho klo 11.30–13.30 
Tapanilan Työväentalolla, 
sompiontie 4. Muusta toimin-
nasta saa lisätietoa kerhosta. 
uudet ja vanhat jäsenet mu-
kaan kehittämään toimintaa!
Tapanilan Kotien Puolesta ry
kerhopäivänä ti 26.2. 
klo 11.30 Tapanilan 
työväentalolla, sompiontie 
4, vieraana fysioterapeutti 
hanna Markkula kertomassa 
aiheesta kaatumiset kuriin.
Perhoselta
galleria viileä punaisessa 
päivi uljaksen akvarellinäyt-
tely perhoselta. avoinna 
5.–24.2. ti–pe 13–18, la–su 
11–15. vapaa pääsy.

TAPULIKAUPUNKI
Lasten elokuvailta
Tapulikaupungin kirjastossa 
esitetään tänään ke 20.2. klo 
17–18.30 komediaelokuva 
eläimet ja muu kotiväkeni. 
kesto 1h 28 min, s. vapaa 
pääsy, oma leffaeväät.

VIIKKI
Satutuokioita kirjastossa
viikin kirjastossa (pyöreä 
sininen rakennus) satutuokiot 
aina ke klo 10–10.30. 
Haastetaan kirkko! 
kirkon jäsenmäärä pienenee 
ja toimintaan osallistuminen 
vähenee erityisesti nuoressa 
ikäluokassa. Mitä pitäisi 
tehdä? Missä sinä haluaisit 
olla mukana? keskustelun 

avaavat toimittaja suvi ahola, 
kirjailija, pastori jaakko 
heinimäki ja entinen FleiM-
lehden päätoimittaja antti 
siukonen. keskustelutilaisuus 
viikin kirkolla to 21.2. klo 
18.30! järj. Malmin srk:n 
nuorten aikuisten työ.
What a widerful world 
jari siilin panoraamaluonto-
kuvia 26.1.-7.3. gardenian 
käytävägalleriassa. siilin 
valokuvissa yhdistyvät digi-
taalitekniikan erikoisominai-
suudet ja filmiajan maltillisuus. 
näyttely on esillä ma–to klo 
10–18, pe klo 10–14 ja la–
su klo 10–17. vapaa pääsy.
Koop Arponen
yhteisvastuukonsertissa su 
3.3. klo 18 viikin kirkossa, 
agronominkatu 5, esiintyy 
koop arponen ja Flute 
of shame. konserttiin 
vapaa pääsy. kolehti 
yhteisvastuukeräykselle 
vanhusten auttamiseen. 

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. 
vinkit voi lähettää 
osoitteella teija.loponen@
gmail.com (huom! 
lähetysosoite muuttuu 
helmikuussa)

Yksityistunteja
Tapaninvainiossa

Englantia, italiaa,
espanjaa, ranskaa...

rita.ahonen@sci.fi



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!

PUHDASTA TULEE!

PUHDASTA TULEE!
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