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Liekki-ryhmän kokeilema 
spinning oli uusi laji monille ja sai 

hien nousemaan pintaan. SIVU 4

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

Kevätmyynti käynnissä parhaillaan.
Kysy meiltä kevään kampanjahinta välityspalkkiolle!
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LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155  
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www.lkvkaukokoskinen.fi

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

ITÄ-PAKILA             RT

Valoisa, avara rivitalokoti pie-
nessä yhtiössä. 1-tasossa 4 h, k, 
takkah, saunaos 115 m² + auto-
tallipaikka ja kylmä varasto 16 m². 
Hp. 379.000 €. Lukkarimäentie 8

MALMI            LIIKEHUONEISTO
Erinomaisella paikalla toimisto-
huoneisto Malmin kauppakeskuk-
sen vieressä 140 m². Hyvät liiken-
neyhteydet ja pysäköintitilat. 
Hp. 139.000 €. Kauppakaarre1

MALMI          PIENTALOTONTTI
728 m², rakennusoikeus 138 m², 
1-2 asuntoa. Hp. 160.000 €
Paavolantie 14

LÄNSI-PAKILA          OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotont-
ti 511m², rak. oik. 128m² + 25m². 
Tontilla purettava talousrakennus. 
Hp. 155.000 €. Elontie 4

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

PALOHEINÄ            OK-TONTTI
Kaksi 540 m² rakennuspaikkaa. 
Rak.oik. n.162 m², enint. 2 as 
enint 2 krs. Hp.170 000 € / osa. 
Saramäentie 27

TÖYRYNUMMI                    OKT

Rauhallisella alueella rapattu 
rintamamiestalo. 4 h, k, n. 117m²
+ kellarikerros (sauna, varasto, 
työ-huoneet) n. 65 m². Rv -57, 
betoni/ siporex. Kuntotarkastettu 
3/2013. Oma tontti 600 m². 
Hp. 240.000 € Olkilyhteentie 15

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
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Rengaskeskus.com, Korvasienentie 6, 00760 Helsinki
puh. 0400 600 660, info@rengaskeskus.com

Avoinna arkisin 7.00 – 20.00, lauantaina 9.00 – 16.00 

Rengaskeskus.com kautta saat renkaat ja vanteet  
edullisesti. Osta omasi verkkokaupasta tai tule paikan päälle. 

     Myös auton huollot, vetokoukut ja tuulilasit.  

RENGASHOTELLI: tuo renkaasi meille säilöön, niin saat todella  
hyviä autonhuoltotarjouksia ja vähintään 20 % hinnasta pois. 

Renkaiden vaihdot myös aikaa varaamatta. 

Loistavia kesärengastarjouksia: puh. 0400 600 660.

Rengashotelli 60 €/kausi
Allevaihdot alk. 25 €/vaihto 
Auton vuosihuolto 169 €
Tuulilasin asennus 150 € Total-öljynvaihdot

Tapanilan 
ilmanlaatu 
näkyy netissä. 
Sivu 6



2      Uutiset

Koillis-Helsingin Lähitieto numero 12/2013. keskiviikko 10.4.2013
JAkeluAlue: postinumerot helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, malmi, pihlajamäki, pihlajisto, puistola, pukinmäki, siltamäki, suutarila, Tapanila, 
Tapaninvainio, Tapulikaupunki, viikki. pääToimiTTAJA: Teija loponen, puh. 050 590 6675, teija.loponen@lahitieto.fi. ToimiTTAJA: pirjo pihlajamaa, puh. 045 348 9373, 
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi. ilmoiTusmyynTi: Jussi haapasaari, puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi. TAiTTo: esWe suunnittelu / sirkka Wallin. kusTAnTAJA: 
koillis-helsingin lähitieto oy. pAino: sanomapaino, vantaa 2013. pAinos: 37 200 kpl. JAkelu: helsingin Jakelu-expert oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.fi tai 
ma–pe klo 9–16 puh. 09 5615 6999. ilmoitus keskiviikon jakamattomasta lähitiedosta mieluiten heti torstaina.

 Pääkirjoitus

Me koillishelsinkiläiset olemme varsin etu-
oikeutettuja, vaikka kaupunginosatasolla mi-
tattuna siltä ei aina tunnu. Jos katsotaan asi-
oita  koko  kaupungin  mittakaavassa,  me 
elämme täällä aikamoisessa omavaraisuudes-
sa erilaisten palvelujen suhteen. Kirjasto on 
lähes joka kaupunginosassa, samoin terveys-
asema ja päivittäistavarakauppoja. Malmilla 
on myös oma sairaala, joka tosin on vielä jon-
kin aikaa suuren remontin kourissa. Valmis-
tuttuaan se kuitenkin tarjoaa entistä parem-
mat ja laajemmat palvelut koko alueemme 
asukkaille. Meillä on myös oma hautausmaa 
ja jopa lentokenttä. 

Uimahalleja ja uimarantojakin on useampia 
ja urheilukenttiä lähes joka kaupunginosassa. 
Luontoa riittää aina Jakomäen rauhoitetusta 
Slåtmossenista Vantaanjoen rantamaisemiin. 
Pihlajamäessä voi ihailla ainutlaatuisia hii-
denkirnuja.

Missään muualla ei ole sellaista matonpesu-
paikkaa  kuin  Pukinmäen  rantapuistossa. 
Suutarilan ainutlaatuista antia on frisbeegolf-
rata ja isot puistoalueet. Tapanilasta löytyy 
Fallkullan kotieläintila maalaismaisemineen 
ja eläimineen sekä tietysti monipuolinen ur-
heilukeskus. Viikissä taas nautitaan upeista 
ulkoilumaisemista. Viljelyspalstojakin löytyy 
useista kaupunginosista tarjoten mahdolli-
suuden nauttia mullanmöyhinnästä ja kasvi-
en kehittymisestä.

Koillis-Helsingin etuna on myös alueen pit-
kä historia ja siitä johtuen moni-ilmeinen ra-
kennuskanta. Emme elä vain kerrostalojen 
keskellä. Täällä on säilynyt upeita vanhojen 
kartanoiden päärakennuksia, joista Pukin-
mäen kartanon pihapiiriä on hyödynnetty tai-
detalon kesäteatterinäytösten kulissina.

Mitä meiltä sitten uupuu? Suutarilassa näitä 
puutteita pohdittiin eilen ja tapaninvainiolai-
set kokoontuvat pohtimaan omaa aluettaan 
huomenna. Asukkaat kaipaavat lisää kouluja 
ja päiväkoteja sekä tiloja nuorille. Talviai-
kaan kaivataan kaupunginosasta riippumatta 
myös päivittäisiä käytännön toimia, kuten 
liukkauden estoa ja tehokkaampaa lumen-
puhdistusta. Vanhoilla asuinalueilla odotel-
laan ympäristön kunnostusta ja uusilla puut-
tuvia palveluja. Viikki on esimerkiksi saanut 
odottaa käsittämättömän kauan  riittävän 
suurta nuorisotaloa, Tapaninvainioon sellais-
ta ei ole koskaan luvattukaan. Ala-
Tikkurilassa palvelut ovat kau-
kana, Suutarilassa joukkolii-
kenne ei palvele aivan toivo- 
tusti. Näistä puutteista huoli- 
matta meillä on asiat hyvin!

Teija Loponen

Rikkauden keskellä

Syksyllä
   Suositut muskarimme alkavat taas syksyllä 2013!

Tervetuloa lapset ja vanhemmat yhdessä mukaan laulamaan, leikkimään ja soittamaan. 
Ilmoittaudu heti ja varmista lapsellesi paikka muskarilaisten iloisessa joukossa. 

Ilmoittautuminen on sitova.
Muskarin hinta per lukukausi 100€. Muskari toimii Malmitalossa.

HAKUAIKA musiikkiopistoon on 2.4 – 8.5.2013.
Ilmoittautuminen käy kätevästi: www.phmo.fi

Pohjois-Helsingin musiikkiopistossa voi opiskella seuraavia aineita: viulu, alttoviulu, 
sello, kontrabasso, trumpetti, pasuuna, käyrätorvi, tuuba, huilu, klarinetti, oboe, 
nokkahuilu, laulu, piano, kitara, harppu, harmonikka, sähkökitara, sähköbasso, 
saksofoni ja rummut.

 Haemme uusia oppilaita erityisesti orkesterisoittimiin.
 Lisätietoja musiikinopiskelusta Pohjois-Helsingin musiikkiopistossa 
 saa kotisivuilta www.phmo.fi

”Musiikki kuuluu kaikille”

Syksyllä
   Suositut muskarimme alkavat taas syksyllä 2013!

Tervetuloa lapset ja vanhemmat yhdessä mukaan laulamaan, leikkimään ja soittamaan. 

Apteekkirosvo 
jäi kiinni
  Tapulikaupunki

Yleisövihjeiden ansiosta  
Tapulikaupungin apteekin 
ryöstäjä jäi kiinni kaksi päi-
vää ryöstön jälkeen viime 
perjantaina. Ajurinaukion ap-
teekki ryöstettiin viikko sitten 
keskiviikkona kello 19.40. 
Kassalle ostosten kans-
sa tullut mies oli teräaseella 
uhaten vaatinut farmaseut-
tia antamaan kassan rahat. 
Mies pakeni vähäisen raha-
summan kanssa.

Poliisi julkisti miehestä 
valvontakameran kuvia vii-
me perjantaina ja alkoi he-
ti saada yhteydenottoja, joi-
den avulla ryöstäjän henki-
löllisyys selvisi. Yhdestä hel-
sinkiläishotellista poliisi sai 
ilmoituksen, että mies on 
hotellissa. Noin kello 16.15 
poliisi otti hotellihuonees-
ta kiinni vuonna 1961 synty-
neen miehen, joka on alusta-
vissa kuulusteluissa tunnus-
tanut tekonsa.

Pirjo Pihlajamaa
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Viikkiin tekeillä
uusi äänestysalue
  Viikki

Viikin alueen väestönkasvu on ollut niin suurta, että alueelle 
halutaan muodostaa kolmas äänestysalue. Samalla äänes-
tysalueiden nimet 38H ja 38J halutaan muuttaa äänestysalu-
eiksi 36A, 36B ja 36C.

Uuden äänestysalueen vuoksi Viikinrannan ja Viikin tiede-
puiston sekä Latokartanon kahden pienalueen äänestysalu-
een rajat tarkistetaan.

Vaalilaki ei määrää äänestysaluejaosta, vaan kunta saa 
päättää asiasta itsenäisesti. Helsinki lähtee siitä, että yli 4 000 
äänioikeutetun äänestysalue on epätarkoituksenmukaisen 
suuri. Sopivan määrän äänestystoimituksen hidastumisen ja 
ruuhkien välttämiseksi katsotaan olevan 2 500–3 800 äänioi-
keutetun luokkaa.

Väestönkasvun vuoksi myös Jätkäsaareen, Sörnäisiin ja 
Hermanniin aiotaan muodostaa uudet äänestysalueet. Jotta 
muutokset voi tehdä, vaativat ne vielä kaupunginvaltuuston 
hyväksynnän.

Pirjo Pihlajamaa

  Tapaninkylä

Tapaninkylän 
puistoihin pientaloja
Vanhan Tapanilantien eteläpuoleiselle alueelle on tekeillä asemakaavanmuutossuunnitelma, 
jonka myötä entisille puistoalueille tulisi pientaloja.

Huhtapuistoa, Peltopuis-
toa ja Kotinummentien var-
ressa Ruohopolun jatkeena 
olevaa puistoaluetta suunni-
tellaan muutettaviksi pien-
talotyyppisiksi  asuinton-
teiksi. 

Samalla  tutkitaan muuta-
mien läheisten rivitalotont-
tien täydennysrakentamis-
mahdollisuudet  sekä  voi-
daanko asemakaavaan mer-
kityt, mutta toteuttamatta 
jääneet  kevyen  liikenteen 
reitit poistaa kaavasta. 

Nykyisten  asuintonttien 
asemakaavaa  on  tarkoi-
tus päivittää nykykäytäntö-
jä vastaavaksi kerrosluvun 
osalta. 

Suunnitelmista on järjes-
tetty kaksi yleisötilaisuut-
ta.  Keskustelutilaisuudes-
sa 11.3. oli noin 35 henkeä 
paikalla  ja Tapanilan kir-
jastossa 20.3. järjestetyssä 
suunnittelijatapaamisessa 
noin 15 ihmistä.

– Eipä näissä tilaisuuksis-
sa juurikaan käy heitä, jotka 
asuntoja  tarvitsevat,  vaan 
naapuriston väkeä, joka ai-
na pääsääntöisesti vastus-
taa täydennysrakentamista, 
kertoo arkkitehti Johanna 
Mutanen kaupunkisuunnit-
teluvirastosta.

Huhtapuiston  tontti    lu-
nastettiin aikoinaan omista-
jiltaan puistomaan  hinnal-
la. Pientalotonttina sen arvo 
on aivan toista luokkaa. 

– On  totta,  että  puisto-
alue on aikoinaan lunastet-
tu puistomaan hinnalla, ku-
ten aina tehdään puistojen 
ja  katujen  kohdalla.  Täs-
sä tapauksessa alue oli lu-
nastettu ymmärtääkseni jo 
1950-luvulla  ja  tällöin on 
oltu siinä käsityksessä, et-
tä suunnitelmien mukainen 
maankäyttö, eli puiston ra-
kentaminen toteutuu alueel-
la, toteaa Mutanen.

Pääsiäiseen mennessä kir-
jallisia kannanottoja suun-
nitelmista ei kaupunkisuun-
nitteluvirastoon ollut vielä 
juurikaan saapunut.

Tapanila-Seuran puheen-
johtaja Jaani Räty oli myös 
paikalla esittelytilaisuudes-
sa. Hän kertoo tavanneensa 
siellä joitakin suunnitelmis-
ta ärsyyntyneitä maanomis-
tajia, jotka aikoivat lähettää 
vastineen seuran pohditta-
vaksi.

– Vastinetta ei heiltä kui-
tenkaan  ole  tullut,  joten 
henkilökohtaisesti olen sitä 
mieltä, että kyseessä on ihan 
normaali  täydennysraken-

Yleisötilaisuudessa esiteltiin luonnoskuvia, 
joissa näkyy miten puistotonteille  

pientaloja voitaisiin sijoittaa. 

taminen, jota seuran ei ole 
syytä vastustaa. Toki ym-
märrän, että se voi harmit-
taa ja häiritä heitä, joiden 
tontti on aiemmin rajautu-
nut  puistoon,  Jaani  Räty 
kertoo.

Teija Loponen

Kesän päivähoitomaksuihin voi hakea Helsingissä alen-
nusta, jos lapsi ei tarvitse päiväkotipaikkaa kesäloman ta-
kia. Helsingin poikkeuksellinen hyvitysmenettely koskee 
poissaoloja koulujen kymmenen viikkoisen loman aikana.

Hoitomaksusta tulee hyvitystä, jos poissaolo on vä-
hintään viisi viikkoa ja siitä ilmoitetaan tämän kuun aika-
na. Hyvitys ei täysin kata poissaolojen määrää. Jos lapsi 
on pois esimerkiksi koko kalenterikuukauden, hyvitetään 
puolet kuukauden hoitomaksuista. Hyvityksen lisäksi hei-
näkuu on maksuton, jos hoitosuhde on alkanut viimeis-
tään edellisen vuoden syyskuussa. Hyvityksestä saa lisä-
tietoja lapsen päiväkodista.

Kesällä osa lapsista siirtyy omasta päiväkodista päivys-
tävään päiväkotiin, sillä kaikki päiväkodit eivät ole kesällä 
auki, koska käyttäjiä on vähemmän. Helsingin kaupungin 
varhaiskasvatusvirasto ei ole vielä julkistanut, mitkä päi-
väkodit ovat kesän kiinni.

Pirjo Pihlajamaa

Päivähoitomaksuista
saa hakea alennusta

Lehtipuhaltimien käyttö hiekoitushiekan poistamiseen 
on kokonaan kielletty Helsingissä, muistuttaa Helsin-
gin kaupungin ympäristökeskus.

Puhaltimet lisäävät ilman pöly- ja hiukkaspitoisuuk-
sia, jotka voivat huonontaa erityisesti lasten, vanhus-
ten sekä sairaiden vointia. Lisäksi lehtipuhallin meluaa 
häiritsevästi.

Kiinteistöt voivat vähentää pölyä pesemällä vastuul-
laan olevat jalkakäytävät, piha-alueet ja ajoradat hie-
koitushiekan poiston jälkeen.

Käytettäessä lehtipuhaltimia lehtien tai roskien ke-
räämiseen pihoilta, tulee pölyävä aines sitoa vedellä.

Pirjo Pihlajamaa

Lehtipuhaltimilla 
ei saa poistaa 
hiekkaa

ksv AsemAkAAvAosAsTo 
JohAnnA muTAnen/ sinikkA ekroos



4      Uutiset

Suutarilan   ala-asteen 
jumppasali  on  nykyään 
myös  opettajien  ja  muun 
henkilökunnan  ahkerassa 
käytössä. Koulun henkilö-
kunta on jaettu kahteen ryh-
mään, Liekkiin ja Roihuun, 
jotka harrastavat  erilaisia 
liikuntalajeja viikon, parin 
välein.  Samalla on  jätetty 
herkuttelut vähemmälle. 

– Tähän  pilottihankkee-
seen mukaan pääsystä on 
iloa itselle, koko työyhtei-

sölle sekä etenkin oppilaille, 
kun opettajat ovat terveitä, 
hyväntuulisia ja heillä riittää 
virtaa, toteaa koulun rehtori 
Kari Töyrylä.

Kouluyhteisöjen  hyvin-
vointiin neljän kuukauden 
valmennuksella tähtäävään 
Kipinä-pilottihankkeeseen 
haki 32 koulua. Valmennus 
pitää sisällään henkilökoh-
taisen hyvinvointivalmenta-
jan, kokonaisvaltaisen toi-
mintakykykartoituksen Po-
larin Kehon ikä -teknologi-
alla, työyhteisöliikuntaa ja 
työyhteisön seurantarapor-
tin. 

Hankkeessa  vaadittiin lä-
hes 100 prosenttista osal-
listumisastetta.  Mukana 
ovat opettajien lisäksi myös 
muut koulun työntekijät.

– Meillä kaikki innostui-
vat hankkeesta ja kun reh-
torikin oli heti siihen valmis, 
lähetimme hakemuksen. Ja 
olimme todella iloisia kuul-

lessamme mukaan pääsystä. 
Nyt tavoitteemme on laskea 
kehomme  keski-ikää  kol-
misen  vuotta.  Kronologi-
nen keski-ikämme on 50,4 
vuotta  ja  mittaustulosten 
mukainen kehon keski-ikä 
52,7 v. Toisilla näitä kehon 
iän  nuortumispaineita  on 
enemmän,  toisilla  vähem-
män, kertoo  erityisopettaja 
Tiina Martikainen.

Suutarilan  ala-asteella 
opettajakunta on keski-iäl-
tään viisikymppistä ja moni 
on työskennellyt koulussa jo 
vuosikymmenet. 

– Olemme  me  ennenkin 
tehneet kaikenlaista muka-
vaa yhdessä ja kokeilleet eri 
lajeja omin voimin, mutta 
tästä me saamme ihan eri-
laista potkua ja kokemusta. 
Meillä on äärettömän hyvä, 
kiva sekä huumorintajuinen 
valmentaja, Mobra  Finlan-
din Hanna Seikola. Alkuun 

vähän murehdimme sitä, et-
tä perjantaijätskimme taita-
vat vaihtua nyt porkkanoi-
hin ja kuinkahan tiukkapi-
poisesti Hanna meitä ohjaa 
ravintoluennoilla. Kaikki on 
kuitenkin sujunut ilon kaut-
ta ja muutokset omasta ha-
lusta. Tämä on tuonut kai-
kenlaista kivaa koulun ar-
keen ja onhan se aikamoi-
nen taloudellinenkin hyöty 
jokaiselle saada henkilökoh-
taista  valmennusta perso-
nal-trainerilta, Tiina Marti-
kainen lisää.

Jokaisen toiveet on huo-
mioitu  kokeiltavien  laji-

Välillä on jumpattu 
koulun omassa 

salissa, välillä lähdetty 
lajikokeiluihin muualle. 

Taustalla valmentaja 
Hanna Seikola.Suutarilan opettajat 

aiKovaT nuorTua

sAri Turunen

TeiJA loponen

Rehtori Kari Töyrylä ja erityisopettaja Tiina Martikainen 
pitävät Kipinä-valmennukseen pääsyä todellisena 
lottovoittona.

en suhteen. On oltu Erällä 
spinning-tunnilla, harjoitel-
tu taistelutansseja, kokeiltu 
kahvakuulia, keppijumppaa 
ja kuntonyrkkeilyä. Kauden 
päättää  ryhmien  yhteinen 
liikunnallinen Tyhy-retki. 

– Vaikka joitakin lajeja en-
sin vähän karsasti, oli  ih-
meellistä kokea, miten vaik-
kapa capoeiran liikkeet su-
juivatkin  ihan  oikeaoppi-
sesti. Ei tosin niin sulavasti 
kuin Hannalta, naurahtaa 
Kari Töyrylä.

Tiina Martikainen mieltyi 
kokeilluista  lajeista eniten 
fustraan, toiminnalliseen li-

haskuntoharjoitteluun. 
– Ja siitä ravintoluennosta 

täytyy vielä sanoa, että har-
voin on ollut niin hauskaa 
kuin tuolla luennolla. Se ei 
ollut mitenkään perinteinen 
ravintoluento, vaan hyvin 
osallistava ja erilaisia ideoi-
ta herättävä. Nyt ravinnos-
takin puhutaan jotain lähes 
joka  päivä  opettajanhuo-
neessa ja vaihdellaan hyviä 
reseptejä, Tiina Martikai-
nen myhäilee.

– Olemme vähän keskus-
telleet  jo  syksystäkin,  tai-
damme varata henkilökun-
nan  käyttöön  oman  sali-
vuoron, jossa vedämme itse 
vuorotellen erilaista liikun-
taa, Töyrylä paljastaa. 

Molemmat toteavat, että 
pilottihankkeeseen pääsystä 
on taatusti seurauksia vuo-
sikausiksi eteenpäin. Tulok-
set halutaan ylläpitää ja jo-
pa parantaa niitä.

– Jos  jotain  tältä  hank-
keelta lisää toivoisi, niin si-
tä, että se neljä kuukautta 
valmennusta pääsisi täytty-
mään. Nyt erilaisista syistä 
aloitus venyi ja kun kesä tu-
lee vastaan, jää kausi vähän 
vajaaksi.

Teija Loponen

”… Hanna bamlaa: ala joraa,

älä aina käytä sporaa,

ohita se mässylafka,
stikkaa pakkiin supersafka.

Kuka viittii töllöö stiigaa

kaikkee skeidaa tulee liikaa.

Lähe messiin, skulaa, futaa

Sporttaaminen tekee
gutaa…” 

outi Pihlman

Rehtori Kari Töyrylä: Tästä saa lisää virtaa!

Koululiikuntaliitto valitsi koko Suomesta vain kolme 
koulua Kipinä-valmennukseen, jossa paneudutaan 
opettajien jaksamiseen sekä terveyden ja toimintakyvyn 
edistämiseen muassa liikunnan keinoin. Ainoa mukaan 
päässyt helsinkiläiskoulu on Suutarilan ala-aste.

”Nyt 
ravinnostakin 

puhutaan jotain 
lähes joka päivä 

opettajan-
huoneessa ja 

vaihdellaan hyviä 
reseptejä.”

Ti inA 
mArTikAinen

  Suutarila
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Jousiammunta, 
kiipeily, keilaus…

Ei pelkkää liikuntaa! 
UUTUUS: PinMeUp

Kymmeniä rentoja ja 
rivakoita vaihtoehtoja

Pyydä heti tarjous
GSM 044 3080 022

iloisten ilmeiden tyky- ja vire-
päivät Pohjois-Helsingissä

  Tapulikaupunki

  Ala-Tikkurila

Helsinki on aloittanut uu-
den yleiskaavan valmiste-
lun. Yleiskaava on maankäy-
tön pitkän aikavälin suunni-
telma, jonka avulla ohjataan 
kaupungin yhdyskuntaraken-
teen muotoutumista pitkälle 
tulevaisuuteen. 

Yleiskaavalla ohjataan mi-
ten ja mihin tulevaisuudes-
sa sijoitetaan uudet asun-
not, työpaikat, kaupat, liiken-

neväylät ja viheralueet. Yleis-
kaavalla vaikutetaan siihen, 
millainen Helsinki on vuosi-
kymmenten kuluttua. 

Kaupunki valmistelee uut-
ta yleiskaavaa siten, että kau-
punginvaltuusto voi tehdä sii-
tä päätöksen vuonna 2016.

Tapulikaupunki-Seura jär-
jestää yleisötilaisuuden, jos-
sa pohditaan miten asukkaat 
kenties voivat vaikuttaa Hel-

singin tulevaisuuteen. Tilai-
suuden aluksi oikeustieteen 
tohtori olavi Syrjänen ker-
too yleiskaavan tarkoitukses-
ta ja sisällöstä.

TL

Tapulissa pohditaan Helsinkiä

Tapulikaupunki-Seuran 
yleiskaavailta 

huomenna torstaina 11.4. 
klo 17.30 alkaen Tapulin 

kirjastossa, Ajurinaukio 5. 
kahvitarjoilu.

Oikaisu
Mirja 
eikä Mirka
Viime viikon lehdessä 
Puistolan martoista 
kertovassa jutussa oli 
toisen ”veteraanimartan” 
nimi väärin, hän on  
Mirja ikävalko. 
Mirja myös muutti 
Puistolaan jo vuonna 
1958, ei 1968. 

TL

  Suutarila
Suutarinnupin päällä sijait-
seva muuntamokontti oli sy-
tytetty palamaan pääsiäis-
lauantaina. Poliisi ja pelas-
tuslaitos hälytettiin  Vaski-
pellontien ja Suutarilantien 
risteyksessä olevalle täyttö-
mäelle kello 20.49.

Paloa jälkisammuttamas-
sa oli kaksi ihmistä, joista toi-
nen oli tehnyt ilmoituksen hä-
täkeskukseen.

Ilmoittaja kertoi kuulleensa 
mäen päältä kovan pamauk-
sen ja sen jälkeen oli näkynyt 
valoa. Ilmoittaja oli kavunnut 
katsomaan ja nähnyt mäellä 

olevan kontin yhden seinän 
palavan kauttaaltaan. Kontin 
juurelle oli kasattu muun mu-
assa patjan palasia. 

Kaksikko oli alkanut sam-
muttaa paloa ja ottanut lie-
kehtiviä patjoja pois kontin 
seinustalta. Kun poliisi ja pe-
lastuslaitos tulivat paikalle, 
oli palo saatu jo kansalaisot-
tein nujerrettua.

Jos palo olisi päässyt jat-
kumaan, olisivat seuraukset 
voineet olla paljon tuhois-
ammat, sillä kontin päällä on 
yleisen hälytysmerkin anta-
miseen tarkoitettu sireeni.

Poliisi kaipaa yleisön ha-
vaintoja tästä ja lähistöllä sa-
mana iltana lähistöllä tapah-
tuneesta toisesta vahingon-
teosta, jossa Lyhtytiellä oli 
yritetty sytyttää tien varressa 
seissyt auto. Auton oven ik-
kuna oli rikottu ja sisälle oli 
valutettu öljymäistä nestettä.

Viitteitä tuhopoltosta ilme-
ni illan aikana myös Pakilan 
Pikkusuonkujalla, jossa kel-
lo 18.20 aikaan oli varasto-
rakennus syttynyt palamaan 
toistaiseksi tuntemattomas-
ta syystä.

Pirjo Pihlajamaa

Neuvokas kaksikko tukahdutti 
tuhopolton

Kirkonkyläntie 13, Malmi
Ark.10.00–18.00, la 10.00–14.00, su suljettu.

P. 09-224 9007, 050-433 8512
www.helsinginpesula.fi 

Kemiallinen pesu • Kodin tekstiilit • Matot
Liinavaatteet • Työvaatteet • Noutopalvelu

Talvitakit  ja
Matto-
pesut

TARJOUS 30.4. ASTI:

– Ei nahkatuotteita

Skanska Talonrakennus Oy 
on lyönyt pätäkkää pöytään, 
jotta yhtiö saisi kaupungilta 
luvan aloittaa mielenterveys-
asuntolan rakennustyöt Kes-
kiyöntie 6:ssa, vaikka koh-
teen rakennuslupa ei ole vie-
lä lainvoimainen.

Skanska on valmis anta-
maan 350 000 euron vakuus-
rahan, jotta se saisi jo aloittaa 
rakennustyöt silläkin uhalla, 
että rakennuslupa ei ole lain-
voimainen. Skanska peruste-
lee uutta lupahakemustaan 
sillä, että mielenterveyskun-
toutujien hoitopaikoista on 
pääkaupunkiseudulla huuta-
va pula ja siksi rakennushan-
ke on tarpeen käynnistää vii-

vytyksettä, jotta hoitopaikoil-
le saadaan sopivia tiloja.

Rahasumma käytettäisiin 
tontin ennallistamiseen, jos 
rakennuslupa ei saa lainvoi-
maa.

Jo kertaalleen Skanskalle 
myönnettyä rakennuslupaa 
pui parhaillaan Helsingin hal-
linto-oikeus, jonne Keskiyön-
tien naapurusto on jättänyt 
rakennuslautakunnassa an-
nettua lupaa koskevan vali-
tuksen. Neljäntoista asuk-
kaan ja yhden taloyhtiön vali-
tuksessa vaaditaan raken-
nusluvan kumoamista.

Hallinto-oikeus on maa-
liskuun 4. päivä pyytänyt va-

litusasiaan vielä Helsingin 
kaupungin rakennuslauta-
kunnan lausuntoa. Asia on 
kimurantti rakennuslauta-
kunnalle, joka otti aikalisän 
jättämällä sekä hallinto-oike-
uden lausuntopyynnön että 
Skanskan rakennuslupaha-
kemuksen pöydälle viime vii-
kon tiistaina olleessa koko-
uksessaan. Molemmat asiat 
oli tuotu kokoukseen omina 
esityksinään.

Helsingin hallinto-oikeus 
oli asettanut rakennuslauta-
kunnan lausunnon takarajak-
si eilisen eli huhtikuun 9. päi-
vän.

Pirjo Pihlajamaa

Skanska haluaa äkkiä 
Keskiyöntielle 
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vihreiden  Zahra Abdul-
la on monelle yllätyksenä 
jo viidennen kauden valtuu-
tettu Helsingissä. Hän on 
kotoisin  Somalian  Moga-
dishusta, josta pääsi nuore-
na tätinsä ansiosta käymään 
Egyptissä ja Keniassa, kun-
nes päätyi 1980-luvun  lo-
pulla  opiskelemaan  van-
haan Neuvostoliittoon.

Sieltä matka jatkui 1990 
Suomeen,  jossa  keskeyty-
neet lääkärinopinnot gyne-
kologiassa  vaihtuivat  val-
mistumiseen lähihoitajaksi, 
kätilöksi ja sairaanhoitajak-
si. Samoihin vuosiin ajoit-
tui myös kahden pojan syn-
tymä.

Helsingissä nuori äiti lap-
sineen  asui  pitkään  Laut-
tasaaressa, mutta vuodes-
ta 2010 koti on ollut Pukin-
mäessä. Syy muuttoon oli 
halvempi  vuokra.  Perhee-

seen oli syntynyt osittain jo 
omillaan  asuvien  nuorten 
miesten päivänsäteeksi nyt 
9-vuotias pikkusisko, jonka 
erityislapsen rooli on tehnyt 
äidistä omaishoitajan.

– Elän hänen ehdoillaan, 
ja siksi olen vain pätkätyö-
läinen  terveydenhoitoalan 
eri tehtävissä sekä tuntiopet-
tajana. 

– Osallistuminen kunnal-
lispolitiikkaan vaatii myös 
erilaisia  järjestelyjä,  sillä 
lapsi on saatettava ja vas-
taanotettava koulumatkoil-
la aina taksiin  ja  taksista. 
Parhaiten  minut  tuntevat 
täällä puistotädit, sillä halu-
an olla mukana aina kun 
voin, Zahra sanoo.

Politiikkaan hän ajautui, 
kun  toimi maanmiestensä 
tulkkina ja apuna muuten-
kin, kun näiden piti selvitel-

lä asioitaan eri viranomais-
ten kanssa. Vihreät tuli puo-
lueeksi, sillä Zahra vastusti 
ydinvoimaa, oli kiinnostu-
nut luonnosta ja ympäristö-
asioista, halusi arvostaa kes-
tävää kehitystä.

 Zahra äänestettiin ensi-
kerran  Helsingin  valtuus-
toon 1996, kun hän ei ollut 
vielä Suomen kansalainen. 
Ehdokkuuteen riittivät py-
syvän asumisen vuodet, ja 
1998 hänestä tuli jo suoma-
lainen.

Eduskuntaan  hän  pyrki 
hyvin  äänimäärin  2003, 
2007 ja vihdoin 2011 jo pu-
kinmäkeläisenä,  mutta 
paikkaa ei aivan herunut. 
Läheltä  kuitenkin  piti,  ja 
suurin äänisaalis 4198 kes-
kimmäisellä yrittämällä oli 
todella komea. Kuntavaalit-
kin ovat menneet mukavas-
ti, ja koillishelsinkiläisetkin 

antoivat jo tukensa, kun vii-
me  lokakuussa  kertyi  yli 
1400 ääntä.

Tällä  hetkellä  hän  istuu 
valtuustosalin lisäksi asun-
tolautakunnassa.  Hän  on 
aiemmin omasta kokemuk-
sestaan huomannut, miten 
vuokra-asuntojen  riittävä 
rakentaminen on suuri on-
gelma, mutta on tyytyväi-
nen asian nousemisesta ylei-
sen keskustelun aiheeksi. Se 
luo uskoa asian parantumi-
seen.

Aiemmin Zahra on ollut 
useissa eri lautakunniassa, 
ja lähellä sydäntä ovat ol-
leet lautakunnat, joiden ala 
edustaa  ominta  osaamis-
ta. Näitä ovat olleet sosiaa-
li-  ja  terveyslautakunta  ja 
puheenjohtajuus  itäisessä 
sosiaali-  ja  terveysjaostos-
sa. Suuressa salissa hän on 
äänessä silloin, kun tuntee 

omaavansa esillä olevassa 
asiassa tietoa ja halua tuo-
da kantansa esiin näkyvästi.

Hänen jälkeensä tuli val-
tuuston ”junioreiksi” tälle 
kaudelle kaksi myöhempää 
Vuoden pakolaisnaista, jot-
ka hän sanoo tuntevansa jo 
entuudestaan ja uskoo saa-
vansa heistä ystäviä, vaikka 
puolue on kaikilla eri. Jo 10 

vuotta sitten tällä nimityk-
sellä sai hyvää  julkisuutta 
Hesaria ja telkkaria myöten.

Suomen kieli taipuu Zah-
ralla mukavasti, eikä hänel-
lä ole  vaikeutta  tulla  ym-
märretyksi. Poliitikon uran-
sa  jatkumista  hän  miettii 
positiivisesti.

– Täytyy katsoa vaali ker-
rallaan, mikä on oman ter-
veyden laita, ja miten into 
riittää. Seuraavat ovat edus-
kuntavaalit 2015, ja uskon, 
että Vihreät haluaa minut 
mukaan.

Mogadishussa hän on vie-
raillut vanhempiensa ja su-
kunsa  luona  ja  pitää  yh-
teyttä puhelimella. Hän on 
vielä  alle  50-vuotias  eikä 
ole päättänyt, onko Suomi 
asuinmaana loppusijoitus-
paikka.

Timo Huotinen

  Tapanila

POLTTOTIETOA

• polta vain kuivaa ja puhdasta puuta. kuivan 
puun lämpöarvo on suurempi ja päästöt 
vähäisempiä. 

• varastoi puut ilmavaan ja sateelta 
suojattuun paikkaan ja vie sisään pari 
päivää ennen polttamista.

• poista tuhkat tulipesästä ja arinan alta. 
• lado puut väljästi vaakatasoon. Täytä pesä 

vain puolilleen. 
• laita sytykkeet päällimmäisiksi. parhaita 

ovat tuohi ja puutikut.

• piipusta tulevan savun väri kertoo 
palamisen onnistumisen: kitupoltosta tai 
märistä puista syntyy mustaa savua. mitä 
vaaleampi väri, sitä puhtaammin puu palaa.

• sulje pelti vasta, kun hiillos on sammunut.
• älä koskaan polta muovia tai maalattua tai 

kyllästettyä puuta. pahvit ja paperit kuuluvat 
kartonki- ja paperinkeräykseen.

• nuohoojat jakavat oikean polttamisen 
esitteitä, joissa on vielä tarkemmat ohjeet.

  Koillis-Helsinki

Zahra abdulla on viidennen kauden 
valtuutettu ja vuoden pakolaisnainen 2003

Zahra Abdulla, vihr.

Tapanilan pientaloalueelle 
on sijoitettu kuluvan vuo-
den ajaksi HSY:n eli Helsin-
gin seudun  ympäristöpalve-
luiden siirrettävä ilmanlaa-
dun  mittausasema.  Sen 
mittauksissa näkyy  erityi-
sesti puun pienpolton vaiku-
tukset, koska  lähistöllä  ei 
ole mitään merkittäviä  il-
manlaatuun vaikuttavia te-
kijöitä. 

Jo saatujen mittaustulos-
ten  perusteella  Tapanilan 
ilmanlaatu ei ole niin hyvä 
kuin se voisi kuvitella ole-
van omakotitaloalueella. 

– Pienhiukkasten pitoisuu-
det kohoavat etenkin iltaisin 
ja viikonloppuisin, kun tuli-
sijoista nouseva savu jää lei-
jumaan naapurustoon esi-
merkiksi kylminä ja tyyni-
nä  pakkaspäivinä,  kertoo 
HSY:n  ilmansuojeluasian-

tuntija Maria Myllynen.
Myllysen  mukaan  puu-

lämmitys on hyvä ja ekolo-
ginen  tapa  lämmittää,  jos 
sen tekee oikein. Väärin teh-
tynä ilmaan vapautuu syö-
pävaarallisia  aineita  sekä 
pienhiukkasia, häkää, hiili-
vetyjä ja muita terveydelle 
haitallisia yhdisteitä. 

– Näistä  on  terveyshait-
taa erityisesti pienille lapsil-
le, vanhuksille, sydänsairail-
le ja hengityselinsairauksista 
kärsiville. 

Myllynen kertoo, että HSY: 
llä on käytössään yksi siir-
retävä mittauspiste, joka on 
ollut  muun  muassa  Man-
nerheimintien  varressa  ja 
Kehä I:n varrella.

– Nyt  haluttiin  mitata 
pientaloalueen ilmanlaatua, 
koska olemme jo aiemmin 
havainneet Päiväkummussa 
ja Itä-Hakkilassa, että pien-
hiukkasten pitoisuudet kas-
vavat asuinalueilla syksyllä 
lämmityskauden alkaessa. 
Tapanila on kaukolämmön 
ulkopuolella,  joten  siellä 
käytetään suhteellisen pal-
jon takkoja ja muita tulisijo-
ja lisälämmönlähteinä, Myl-
lynen tietää.

  Nouseeko piipusta tummaa vai vaaleaa savua?

vääränlainen 
polttaminen pilaa ilmanlaatua
Tapanilan 
keskustassa 
ilmanlaatu 
voi olla yhtä 
huono kuin ison 
liikenneväylän 
varressa.

Jos savupiipusta 
tulevaa savua ei juuri 
huomaa, puu palaa 
puhtaasti.

– Mittaustulokset  näkee 
nettisivuiltamme  tunneit-
tain. Niiden toivotaan vai-
kuttavan  ihmisiin.  Emme 
voi antaa hälytystä ilman-
laadun  huononemisesta, 

emmekä vaikuttaa muuten-
kaan kuin vain valistuksen 
keinoin. Jos taas suoranai-
sesti jätteitä poltetaan, on se 
sitten ympäristötarkastajan 
asia, Maria Myllynen huo-

mauttaa.
Myllynen kertoo  ilman-

laadun tutkimuksen jo he-
rättäneen yllättyneitä kom-
mentteja. On havaittu, että 
esimerkiksi yleinen saunan-

lämmitysilta  nostaa  pien-
hiukkaslukemat melkoisen 
korkealle.

Teija Loponen

osoitteessa www.hsy.fi/
ilmanlaatu voi seurata 
pääkaupunkiseudun 
ilmanlaatua ja saman sivun 
kautta pääsee katsomaan 
Tapanilan ilmanlaatua. kaavio 
kertoo ilmanlaatuindeksin ja 
saasteiden pitoisuudet. 

Tilastot 
yllättävät
Mittaustilastojen myötä 
halutaan tuoda julki, että 
ilmanlaatu voi todella 
olla huonoa myös 
pientaloalueella. Monelle 
se on yllättävä tieto.

– Vaikka savun 
haju saattaa tuntua 
miellyttävältä, savu voi silti 
aiheuttaa terveyshaittaa. 
Puun poltossa syntyy 
pienhiukkasia, häkää ja 
hiilivetyjä, jotka kaikki ovat 
terveydelle haitallisia. Eli 
jos savu on tummaa ja 
leijuu alhaalla, kannattaa jo 
ihan naapurienkin kannalta 
pohtia, onko omassa 
puunpoltossa nyt jotain 
vikaa.

TL
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Meille on helppo tulla!

Malmi

Puistola

Tapanila
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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

HINNAT VOIMASSA TO–SU 31.1.–3.2.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.
Keittiön tarjoukset ei voimassa su 3.2.

Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi ,
www.facebook.com/KCMTammisto

SUOMALAISENA
YKSITYISENÄ
YRITYKSENÄ,

MAKSAMME KAIKKI
VEROMME SUOMEEN!

Alko palvelee:
ma-pe 9-20

la 9-18

Lihat  Kalat  Leivät  Juustot  Ateriat  Hedelmät  Vihannekset  Kalat  Leivät  Juustot

Lihat  Kalat  Leivät  Juustot  Ateriat  Hedelmät  Vihannekset  Kalat  Leivät  Juustot

Lihat  K
alat  S

alaatit  
Leivät

Ratkaisevan monipuolinen
K-citymarket Vantaa Tammisto

HINNAT VOIMASSA TO–SU 11.–14.4.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.
Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi ,

www.facebook.com/KCMTammisto

III-OLUT 
0,33 l /tlk 24-pack
2,42 /l

Tammiston keittiö:
Oman uunin savustettu
KIRJOLOHIPALA

Tammiston keittiö: Tuore porsaan
PEKONI-CHEDDARTASKU
kalvottomasta ulko� leestä, Suomi

Atria porsaan
OHUTLEIKKEET 375-500 g
7,98-10,64 /kg

Hartwall
JAFFA JA JAFFA LIGHT
1,5 l 2-pack
0,73 /l

Tammiston keittiö:
Tuore täytetty uunivalmis
BROILERI

Atria
HERKKULENKKI
450 g
4,42 /kg

ERÄ! Tuore
LOHIFILEE
Norja, vac.pak.

-13%

-30%

-39%

-27%

24
-pack 2280

sis. pantit 
3,60

Hartwall

2
-pack 299

sis. pantit 0,80
raj. 2 erää/tal.

Hinta ilman K-Plussa-korttia
26,40 /24-pack (2,88 /l) sis.pantit 3,60

Hinta ilman K-Plussa-korttia 3,89 /2-pack
(1,03 /l) sis.pantit 0,80

Hinta ilman K-Plussa-korttia 12,95 /kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia 3,29 /kpl (7,31 /kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia 5,49-5,53 /rs
(10,98-14,64 /kg)

Tammiston keittiö:
Tuore täytetty uunivalmis

695
kg

Tammiston keittiö: Tuore porsaan

1995
kg

Tammiston keittiö:
Oman uunin savustettu

1190kg

Atria

199kpl

ERÄ! Tuore
-30%

899
kg
raj. 2 pkt/tal.

Atria porsaan
-27%

399
rs
raj. 3 rs/tal.

Tammiston keittiö: 
Kalamestarin
JOKIRAPU-
SALAATTI

2990
kg 2490

kg

Tammiston keittiö: 
Tuore
NIERIÄFILEE
Ruotsi

1495
kg

Tammiston keittiö: 
Täytetyt broilerin
RINTALEIKKEET
kylmäsavuporo-tuorejuusto

2895
kg

Tammiston keittiö: 
Tuore karitsan
PAAHTOPAISTI
naturel ja tuoreyrtti,
Uusi-Seelanti

1350
kg

Tammiston keittiö: 
Makulihan
HERKKUHYYTELÖ

2290
kg

Tammiston keittiö: 
Makulihan murea
RIIHIKINKKU
siivuina

1890
kg

Saaristomeren
SAVU- JA KYLMÄSAVU-
KIRJOLOHIFILEET
n. 600-700 g
pakattu

349
rs

195kpl

Tammiston keittiö:
THAI-KEVÄT-
KÄÄRYLEET
katkarapu, kasvis
ja kana

Tammiston keittiö: 
Paistettu
RIISIPOSSU
JA -KANA

-35%089
kpl

PARSAKAALI
400 g
2,23 /kg, Espanja

129kg

tuore, makea
ANANAS
Costa Rica

1695
kg

Leipomo 
keskellä 

myymälää!

1070
kg

Tammiston leipomo:
LEPUSKA LEIPÄ Leipomo 

keskellä 
myymälää!

299
kpl

Tammiston leipomo:
Luomu
KAURAHERKKU
450 g 6,64 /kg

Hätälän marinoidut
LOHISUIKALEET
300 g
11,63 /kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia 1,39 /kpl (3,48 /kg)
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kenen koillishelsinkiläisen asukkaan 
tai toimijan haastattelun haluaisit lukea? 
lähetä vinkki toimitukseen 
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi tai 
tekstaa 045 3489 373.

  Pihlajamäen Lähiöasemalla 
työskentelevä Tapio Huuskonen oli 
lauantaina mukana organisoimassa 
tapahtumaa, jonne sai tuoda vanhoja 
tallenteita taltioitavaksi.

ville H.S. ranta
puheenjohtaja

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys

pirJo pihlAJAmAA

Kaupunki tuottaa palveluita epäoikeudenmukai-
sesti alueellisessa vertailussa. Tähän johtopäätök-
seen on tultu tutkimuksissakin. Meille asukkaille 
tämä on tuttua mennessämme palveluiden peräs-
sä, tai vaikkapa miettiessämme missä voisimme 
pitää seuraavan yhdistyksen kokouksen. Kaukai-
selta tuntuvassa koulussa ja vieläpä kaupungin 
pyytämää vuokraa vastaan? 

Epäsuhta nostaa nyt käynnissä olevat demokra-
tiapilotit mielenkiintoiseen valoon. Jatkuuko koil-
lisen alueen ja erityisesti Tapaninvainion syrjintä 
kaupungin palveluissa? Kaupungin talousarviois-
sa meitä on toki muistettu, mutta onko odotetta-
vissa, että trendi jatkuu? Trendinä kun on ollut, 
että  lupaus kunnallisesta palvelusta annetaan 
mutta sitä ei pidetä. 

Pari esimerkkiä. Tapaninvainioon on luvattu ns. 
kapuntalo 2000-luvun alussa sekä miljoonatason 
investointi uimarantaan joitain vuosia sitten. Lu-

pauksia ei pidetty. Kovan paikan edessä säästöjä 
etsittäessä olemme me liian usein olleet tulilinjalla. 
Tuskin saamme Osku Pajamäen vertauksena heit-
tämää palokuntaakaan.

Kunnallisverotulosta (8/605 x 2,3 mrd) edus-
tamme reilua kolmeakymmentä miljoonaa eu-
roa ilman koiraveroja sun muita valtionosuuk-
sia. Vastine vaatii matkustamista. Kun kaupun-
gin hallintokeskus päätti demokratiapiloteista 
viime vuonna, mahtoiko se tietää patoutuneesta 
palveluiden kysynnästä? Verorahat on kyllä otet-
tu, mutta saisimmeko kuluvana vuonna demokra-
tiapilotin kaivamia toiveita kuultaessa muutakin 
kuin hyvän strategian alueen kehittämiseksi? 

Positiivisina alueella asuvina kansalaisina luo-
tamme tähän ja toimimme aktiivisesti myös pilo-
tissa. Niinhän?

Palokuntaa odotellessa

Jätteen vähentäjät 
lisääntyivät
Yhä useampi pääkaupunkiseutulainen pyrkii 
vähentämään jätteen määrää, ilmenee 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n 
vuoden 2012 lopulla tekemän kyselyn 
tuloksista.

Jätteen määrän vähentämiseksi toimii keinosta riippuen 
4–10 prosenttia useampi kuin vuonna 2011.

Reilu puolet kyselyn noin 800 vastaajasta ilmoittaa pyrki-
vänsä vähentämään jätettä niin, että välttää heräteostoksia 
ja ruoan heittämistä roskiin.

Liki puolet kertoi kunnostavansa ja korjauttavansa usein 
kodin tavaroita ja laitteita sekä ostavansa tuotteita, joissa 
on pitkä takuuaika.

Viidennes etsi aktiivisesti tietoa jätteen vähentämisestä ja 
kohtuullisesta kuluttamisesta. Nuoret ovat selvästi aktiivi-
sempia tavaroiden vuokraajia ja lainaajia kuin vanhempi 
väestö.

Vajaa neljännes vastaajista ei tehnyt mitään jätteiden vä-
hentämiseksi. Kaksi sadasta ei koskaan vältä ruoan roskiin 
heittämistä tai turhia heräteostoksia.

Pirjo Pihlajamaa

1. Mistä lähti idea pitää 
työpaikallasi wintage-ta-
pahtuma?

– Muistaakseni oli  Janin 
keksintö,  että  pelastetaan 
ihmisten vanhat mediat ja 
tallennetaan ne nykymuo-
toon, että niitä voi katsoa 
tulevaisuudessakin. Olem-
me tehneet sitä hieman jo 
tätä ennen.
2. Mitä kaikkea digitalisoit-
te?

– Enimmäkseen  vanhoja 
nauhoja, joilla oli häitä ja 
syntymäpäiviä. Ne haluttiin 
cd:lle tai dvd:lle. Joku halusi 
kelanauhansa dvd:lle. C-ka-
settien tallennusta kysyttiin, 
mutta siihen meillä ei ollut 
systeemiä. Myöhemmin se-
kin tulee onnistumaan.
3. Jo ennen tapahtumaa ih-
miset soittivat tästä tem-
pauksesta. Mitä he kysyi-
vät?

– He kysyivät eri vaihto-
ehdoista, mitä määriä voi 
tuoda ja mitä maksaa. Neu-
voin,  ettei  kannata  tuoda 
kassillista,  vaan  vain  aar-
teet. Otimme  toimenpide-
maksun, joka kattoi mate-
riaalit. 
4. Paljonko täällä kävi vä-
keä?

– Tehtäviä  oli  parikym-
mentä ja kolme lupasi tulla 

myöhemmin uudestaan ase-
malle.
5. Onko tapahtuma tarkoi-
tus uusia?

– Porukan kanssa oli pu-
he, kun meni niin hienosti, 
että varmaan tulee wintage-
kakkonen. 
6. Olet työskennellyt täällä 
vuoden alusta. Mitä kaik-
kea teet?

– Vastaan  atk-koneista, 
autan  ihmisiä  pankkiteh-
tävissä,  luon  sähköposte-
ja, avaan Facebookeja sekä 
neuvon kaikessa, mitä ihmi-
set tekevät webissä ja annan 
lisäoppia. Vedän vanhuksil-
le ja lapsille omaa atk-ryh-
mää. Lähitalossa asuu free-
lance-kääntäjiä, joille olen 
tehnyt heidän työtään hel-
pottavaa infraa.
7. Mikä on oma taustasi?

– Olen  itse opetellut  tie-
tokoneita  vuodesta 1987. 
Olin  töissä  öljyfirmassa. 
Vastuullani oli  tehdas,  jo-
ka lopetettiin 1991. Vuon-
na 1992 valmistuin tietotek-
niikan mekaanikoksi. Me-
nin töihin softafirmaan, jon-
ka ensin ostivat tanskalaiset 
ja sitten saksalaiset. Lopulta 
henkilöstö väheni kahdesta-
kymmenestä kahdesta vii-
teen ja vuonna 2009 työni 
loppui. Ajattelin alkaa elä-

keläisharjoittelijaksi, mut-
ta tammikuussa tulin tänne 
töihin.
8. Millainen työpaikka tä-
mä on? 

– Minulla on 22 työkave-
ria,  joista  päivittäin  näen 
kaksitoista, sillä osa on ai-
na keikalla esimerkiksi van-
husten luona. Jokaisella on 

tehtävässään  oman  alan 
kiinnostus  ja kaikki sujuu 
hienosti,  kun  teemme  tii-
mityötä ja kaikki auttavat 
kaikkia.
9. Työsi pahimmat ja par-
haat puolet?

– Pahinta on se, että palk-
kani ei ole sillä tasolla kuin 
ammattitaitoni.  Parasta 

ovat kivat työkaverit ja kah-
den  ja  puolen  kilometrin 
työmatka.
10. Mikä on mielestäsi pai-
kan merkitys pihlajamäke-
läisille?

– Tämä on piste, jollaisia 
pitäisi  olla  joka  lähiössä. 
Minulle oli yllätys, että nii-
tä onkin kymmenkunta eri 

puolilla Helsinkiä. Pukin-
mäkeen asema  sopisi  hie-
nosti. Lähialueelle mahtui-
si hyvin toinen, vaikka Puis-
tolaan tai Tapaninvainioon. 
Oikeastaan paikka menes-
tyisi missä vain, kun pantai-
siin pystyyn.

Pirjo Pihlajamaa

Tapio on pelastanut ihmisten aarteita

– Täällä kävi myös mukavia uusia asukkaita, jotka eivät ole huomanneet lähiöaseman toimintaa ja suunnittelivat 
tulevansa jatkossakin tänne, iloitsee vanhoja vinyylilevyjä ja videonauhoja pitelevä Tapio Huuskonen.

• Tapio Huuskonen, s. 
21.6.1954 Pukinmäki

• Atk-vastaava 
Pihlajamäen 
Lähiöasemalla.

• Asuu Tapaninvainiossa.
• Vaimo Julie Delacruz-

Huuskonen, poika, 17, 
tytär, 24 v.

• Harrastukset 
purjehdus, veneily, 
moottoripyörät, 
urheiluautot.

• Elämän tarkoitus? 
Ihmisen ikä on niin 
lyhyt, että elämästä 
pitää nauttia. Kukin 
tyylillään.

HENKILÖTIETO
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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 
Teija loponen, vanha Tapanilantie 
52, 00730 hki. liitä postimerkillä 
varustettu palautuskuori mukaan, jos 
haluat kuvan takaisin.

 Jakomäen Pyry täyttää tänä vuonna muhkeat 40 vuotta. Seura juhii 
jäsenistönsä parissa ja pyrkii saamaan paikalle myös vanhoja seuran 
perustajajäseniä kertomaan nuoremmalle polvelle, miten Jakomäessä urheiltiin  
40 vuotta sitten. 

 Koiratkin ymmärtävät hyvän päälle. Kahvilassa käy eräs rouva koiransa 
kanssa hakemassa parin viikon välein itselleen täytekakun, jolla herkutellaan 
sitten yhdessä. Välillä siitä jaetaan kyllä vähän tutuillekin. Parivaljakko taitaa liikkua 
ahkerasti, sillä säännöllisestä kakunsyönnistä huolimatta molemmat olivat varsin 
hoikkia!

 Tapaninvainiossa asukkaita harmittavat korkeat jääspoorit kaduilla. Vaikka 
ollaan jo huhtikuussa, jäät eivät ole sulaneet, eikä niitä ole yritetty auratakaan pois. 
Kadulla käveleminen on hankalaa ja autoilu samoin. Sama ongelma on monissa 
paikoin Ala-Malmilla, jossa turvallinen kulku edellyttää pahimpien katujen kiertoa. 
Kesää odotellaan innolla.

Toimittajat kuulolla Malmintorin kauppakeskuksen  
2. kerroksessa kahvila 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

Olet tervetullut ja sinua kaivataan! 
Ylösnoussut Jeesus ja kirkko hänen 
kanssaan toimii Hyvänä Paimenena, joka 
etsii, kokoaa, sitoo, hoivaa ja parantaa.

Tahdon! -konsertti  
Viikin kirkossa sunnuntaina 14.4. klo 18. 
FaktaBeat solisteinaan Jore Marjaranta ja 
Aki Louhela. Vapaa pääsy, kolehti  Yhteis-
vastuukeräyksen kautta työhön yksinäisten 
vanhusten auttamiseksi. 

Tahdon! -ilta 
Viikin kirkossa torstaina 18.4. klo 18. 
Kevään ja kesän vihkipareille. 
Mikä häämarssi alkaa tii-titti-dii? Milloin ja 
miten ne kuulutukset tehtiinkään? Onko mor-
siushuoneessa peili? Missä kohdassa kaavaa 
polvistutaan? Saako riisiä heittää? Näihin ja 
muihin kysymyksiisi saat vastauksen Tahdon! 
-illassa. 
Mahdollisuus avioliiton esteiden tutkintaan klo 
17–18. Kysymyksiisi vastaavat kanttori, pappi, 
suntio ja seurakuntasihteeri.

Kristillinen jooga 
Viikin kirkolla lauantaina 13.4 klo 14-16. 
Tutustu kristilliseen joogaan ohjaaja Rita 
Saaren johdolla. Pukeudu joustaviin vaattei-
siin, ota mukaan oma jooga- tai jumppamatto 
ja loppurentoutusta varten lämmin ylle. Har-
joitus tehdään paljain jaloin. Tied. ja ilm. Outi 
Lantto p. 09 2340 4475. Hinta 5 e.

Kristittynä uskontodialogissa
Viikin kirkossa to 11.4. klo 18. 
Sisar Hannele Kivinen de Fau, suo-
malainen luterilainen ekumeenisen 
ja uskontojenvälisen karmeliittaluos-
tariyhteisön nunna kertoo kokemuk-
siaan kunnioittavista kohtaamisis-
ta muiden uskontojen edustajien 
kanssa ja ajatuksistaan uskontodia-
logista.

Kolme iltaa keskustelua homoseksuaalisuudesta 
Puistolan kirkossa torstaina klo 18. 
11.4. Homoseksuaalisuus & Vanha testamentti.
25.4. Homoseksuaalisuus & Uusi testamentti.
16.5. Homoseksuaalisuus kirkon historiassa.  
Homoseksuaalisuutta käsittelevistä Raamatun teksteistä alustaa pastori, teologian toh-
tori Heikki Leppä Tikkurilasta ja kirkon historiassa teologian tohtori Esko M. Laine.
Kussakin illassa on alustus ja vapaata keskustelua. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaik-
ki riippumatta siitä, miten suhtautuu illan teemaan. Tarkoituksena on käydä rakentavaa 
keskustelua kunnioittavassa ilmapiirissä. Illan päätteeksi iltatee.

Lähetyslaulujen ilta 
Jakomäen kirkossa ke 17.4. klo 18.
Lauluryhmä Pulssi joht. Terhi Aho, 
Jukka Toivonen, huilu, Elina Perttilä. 
Mahdollisuus tutustua lähetysnäytte-
lyyn Kiinalainen teehuone.

Hiljainen viikkomessu 
Viikin kirkossa torstaisin klo 17.30.

Max täytti 6 vuotta 9.4. 
Onneksi olkoon, toivoo 
famumummu ja vaari!

Liki tuhat lasta lähtee 
syksyllä esiopetukseen
Esiopetuksen 
aloittaa Koillis-
Helsingissä liki 
tuhat lasta ensi 
syksynä. 

Suurin ryntäys on Malmin 
päiväkodeissa, joissa esiope-
tukseen siirtyy Ala- Ja Ylä-
Malmin päiväkodit mukaan 
laskien yhteensä 167 lasta. 
Latokartano-Viikki-alueen 

päiväkodeissa  esiopetuk-
seen siirtyy 155 lasta ja Suu-
tarilassa 136 lasta. Puisto-
lassa opetettavia on 122.

Vanhemmat ovat saaneet 
hakuvaiheessa toivoa, mis-

LÄHITIETO

PiHLaJaMÄki–PiHLaJisTO 
lapsia 77
pk Aulanko 10
pk louhikko 7
pk kivikko 10
pk pihlajamäki 20
pk marmori 10
pk vikkeri 20
pihlajamäen ala-aste
pihlajiston ala-aste

LaTOkaRTaNO–Viikki 
lapsia 155
pk satakieli 21
pk Auringonkukka 32
pk leskenlehti 21
pk kissankello 10
pk pehtoori 10
pk kamomilla 21
pk Toivo 40
latokartanon peruskoulu
hgin yliopiston viikin 
normaalikoulu

aLa-MaLMi lapsia 77
pk karvikka 14
pk longinoja 20
pk vilppula 14
pk Tuikku (krist. yks.) 8
pk poutapilvi 16
pk mishka (venäjänk. yks.) 5
pukinmäen peruskoulu
hietakummun ala-aste

YLÄ-MaLMi lapsia 90
pk kotinummi 18
pk ylä-malmi 21
pk viskuri 24
pk suvi 17
pk Takatasku (vuorohoito) 10
kotinummen ala-aste
ylä-malmin peruskoulu
soinisen koulu

PukiNMÄki lapsia 81
pk pieksu 11
pk sinivuori 14 
pk Asteri 16
ryhmä pukinmäki 8 
pk nuotti (sis. kieli-
kylpyryhmän) 15
pk savela 17
pukinmäen peruskoulu 
pihlajamäen ala-aste 
helsingin kristillinen koulu

suuTaRiLa lapsia 136
pk himmeli 21
pk perttu 21
pk kaskisavu 21 
pk pentinkulma 21
pk seulanen 21
pk siltamäki 21
pk verso (yks.) 10
suutarilan ala-aste 
siltamäen ala-aste 
Töyrynummen ala-aste

TaPaNiLa lapsia 108
pk Tilhi 17
pk impivaara 21
pk saniainen 13
pk Tapanila 28
pk immola 12
pk Jäkälä 17
pukinmäen peruskoulu
Tapanilan ala-aste
hiidenkiven peruskoulu

JakOMÄki lapsia 40
pk kotilo 12
pk suurmetsä 16 
pk naava 12
Jakomäen ala-aste

TaPuLikauPuNki lapsia 70
pk minttu (yksi ryhmä 
maatullin ala-asteella) 26
pk pikkuprinssi 21
pk kumina 16
pk Tenava (yks.) 7
maatullin ala-aste

PuisTOLa lapsia 122
pk klaara ( yksi ryhmä 
puistolan ala-asteella) 27
pk vihtori 30
pk nurkka 30
pk savotta 19
pk nummi 16
nurkkatien ala-aste
puistolan peruskoulu
puistolan ala-aste

Esiopetuspaikat ja oppilaaksiottoalue 
Koillis-Helsingin päiväkodeissa v. 2013–2014

sä päiväkodissa he haluavat 
lapsensa saavan esiopetusta. 
Toive  toteutuu,  jos samaa 
paikkaan on ollut vähintään 
seitsemän hakijaa.

Koillis-Helsingissä on yksi 
päiväkoti, jossa esiopetusta 
saa järjestää pienemmässä 
kuin seitsemän lapsen ryh-
mässä. Se on yksityinen ve-
näjänkielinen  päiväkoti 
Mishka Malmilla.

Esiopetusryhmä voi olla 
pienempi tietyin poikkeuk-

  Koillis-Helsinki

sin. Kunnallisissa päiväko-
deissa tällaisia syitä voivat 
olla  lapsen  ympärivuoro-
kautisen hoidon tarve, lap-
sen erityisen  tuen tarve  ja 
kielikylpyopetus. Yksityisis-
sä päiväkodeissa kokosuosi-
tus voi alittua, jos lapsi käy 
erityispedagogista päiväko-
tia kuten steiner-, kristillis-
tä, vieraaseen kieleen pai-
nottuvaa tai montessoripäi-
väkotia.

Pirjo  
Pihlajamaa



SARJATAULUKKO

MOSA CUPIN OTTELUOHJELMA  la 13.4.

10      Urheilu

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.

Jakomäen kiinteistöjen alai-
sessa vuokratalossa Puisto-
lassa on meidän asukkaiden 
ongelmana ja huolenaihee-
na jäiset pihat ja rappuset. 
Niiden hoito on täysin lai-
minlyöty  jo  vuosia,  sillä 
useampana vuonna on ta-
pahtunut pahojakin  louk-
kaantumisia aiheuttaneita 
kaatumisia.

Aivan hiljan kellarin jäi-
sillä portailla kaatunut asu-

kas viritteli muiden turvak-
si naapurinsa kanssa narun 
portaiden eteen ja siihen va-
roittavan kyltin.

– Ei kertakaikkiaan uskal-
la ajatella mitä noissa por-
taissa  voi  vielä  tapahtua, 
itse pääsin  säikähdyksellä 
ja ruhjevammoilla, asukas 
kertoo.

Kun  liukkaudesta  huo-
mautettiin, kesti muutaman 
arkipäivän ennenkuin huol-

tomies kävi ripottelemassa 
jäisille rapuille suolaa. 

Vaikka yöpakkaset tuot-
tavatkin  kunnossapitäjil-
le  jäätymisongelmia,  ovat 
nykyiset huoltotoimet täy-
sin riittämättömiä ja kiin-
teistöyhtiö sekä isännöitsi-
jä pelaavat venäläistä rulet-
tia ihmisten hengellä ja ter-
veydellä.

nimimerkki
Yksi monien puolesta

Talvella koiran jätökset nä-
kyvät  todella  mukavasti 
puhtaan lumen päällä, mut-
ta vain hetken, kun uusi lu-
mi sen jo peittää.

Nyt kun lumet sulavat, pi-
tää vain ihmetellä, kuinka 
valtavasti  niitä näkyy  jal-
kakäytävien ja kävelyteiden 
varrella jopa keskellä käve-
lytietä.

Kävely näin keväisin on jo 
muutenkin hankalaa  liuk-
kauden takia ja nyt koiran-
omistajien  välinpitämät-
tömyydestä  johtuen  pitää 
vielä  varoa koirien  jätök-
siä. Koiraveroja ei makseta, 
mutta annetaan silti koiri-
en vapaasti sotkea kadut. Ja 
odotetaan, että kyllä ne jo-
ku siivoaa.

Ei  tämä kaikkia koiran-
omistajia koske, mutta suu-
rin  osa,  ainakin  jätösten 
määrästä päätellen,  jättää 
siivoamatta koiransa kakat.

Hävetkää koiranomista-
jat ja siivotkaa koirienne jä-
tökset!

JW

Pukinmäki, koiranomistajien 
vero(kakka)paratiisi

Säterintiellä on jätöksiä hangella ja käytävällä pitkin 
matkaa. 

Jäiset pihat ja portaat 
terveysuhkana

Jäiset kellarinportaat saivat asukkaiden toimesta varoituskyltin.

Lentopallo

Miesten nelossarjassa käytiin paikalli-
nen hegemoniakamppailu, kun jo kym-
meniä vuosia samalla kokoonpanolla 
pelannut Malmin Urheilijat kohtasi Ta-
panilan Erän konkarijoukkueen. 

Taisto oli tutun tiukkaa, kun varmaot-
teinen Malmi pyristeli nuorempaa Erää 
vastaan. Edellinen ottelu päättyi niukasti 
Malmin voittoon 3–2. Nyt Erä vei Mal-
mia samoin numeroin ja tilanne mies-
ten nelosen karsintasarjan kärjessä on 
kutkuttava. Viimeiset ottelut ratkaise-
vat: Malmi johtaa sarjaa pisteellä ennen 
Erää. Jos Malmi menettää viimeisessä ot-
telussaan pisteenkin ja Erä voittaa odote-
tusti viimeisen vastustajansa Ojakkalan, 
menee paalupaikka pistelaskentaan. 

Erän  viimeinen  ottelu  tällä  kaudel-
la on sunnuntaina 8.4. Vihdissä, Malmi 
taas kohtaa VanLen 15.4. Malmin Hel-
mi Centerissä.

Erän lentopallotoiminta on edelleen vil-
kasta. Naisten 3-joukkueen Erä Fresco 
selvitti jo tiensä nousuun kakkossarjaan, 
jossa N1 on pelannut jo vuosia. Naisilla 
on joukkueita myös 3.- ja 4.-sarjassa

Erän miesten 1.- ja 3.-joukkueet jyrää-
vät kolmossarjaa ja edellä mainittu kak-
kosjoukkue M4-joukkueen tavoin nelos-
sarjan karsintasarjaa. Miehillä on myös 
joukkue harrastemuotoisessa viikkari-
sarjassa.

aikuisten kuntolentopallon harrastaja-
määrä on hurja. Mukavan pelailun pa-
riin kokoontuu viikottain satakunta pe-
laajaa. Erä on Helsingin ylivoimaisesti 
suurin aikuisten lentopalloseura.

Lisätietoa pelaamisesta ja joukkueista 
http://www.tapanila.fi/lentis. 

Timo Hyvönen

Erä vei lentisvaltikan 
Malmilta

Jalkapallo, miehet

Mosa Cupista se lähtee 
pyörimään, ihan oikea 
miesten jalkapallokausi ja 
futisherruuden selvittäminen 
Koillis-Helsingissä! 

areenana on tulevana lauantaina aa-
musta iltaan Tapanilan tekonurmi Moi-
siontien varrella. Kahdeksan ottelun päi-
vään on yleisöllä vapaa pääsy.

Perinnejärjestyksessä toisen Mosa Cu-
pin järjestelyistä vastaavat totutusti MPS 
Atletico Malmi ja Puistolan Urheilijat, 
joiden ykkösjoukkueet edustavat Kol-
mosdivaritasoa.

Lauantaina Mosan tekis palvelee alus-
tana kahdeksalle tiukalle ottelulle. Sirkus 
pärähtää käyntiin jo klo 9.00 harraste-
sarjan ottelulla, jossa kohtaavat kuutos-
divarilaiset PuiU/86 – SUMU/7-7. Mosa 
Cup on jaettu kahtia, kilpa-ja harraste-
sarjaan. Edellämainittujen joukkueiden 
lisäksi harrastetasoa edustavat Atletico 
Akatemia sekä viime vuoden voittaja FC 

KaKe. Kilpasarjassa mittelevät järjestäji-
en  MPS Atletico Malmin ja PuiU:n ohel-
la nelosdivarilaiset SUMU/77 sekä Mal-
min Ponnistajat.

Kilpasarjan  voittopystin  vei  viime 
vuonna  rangaistuspotkukisan  jälkeen 
PuiU.  Kutsukilpailun  otteluajat  ovat 
2x35 minuuttia. Kilpasarjan voittaja-
joukkue pääsee pystin kanssa jatkamaan 
lauantai-illan huumaa noin klo 19.30, 
jolloin finaali päättyy. Harrastemesta-
ri selviää klo 15.40 alkavassa finaalissa.

– Mosa Cup on erinomainen  show- 
case-tapahtuma, jossa yhden päivän si-
sällä on mahdollisuus todistaa käytän-
nössä kahdeksan tämän seudun parhaan 
joukkueen kevätkunto juuri ennen kau-
den alkua, painottaa Atleticon puoles-
ta Mosa Cupia ansiokkaasti järjestänyt 
Janne Vottonen.

Moisiontien viheriön reunamille odo-
tetaan lauantaina satamääriin katsojia-
faneja.

Heimo Laaksonen

Mosa Cup kokoaa
pelaajat ja fanit 

1. Harraste PuiU/86 (6D) – SUMU/7-7 (6D) 9.00–10.10
2. Harraste Atletico Akatemia (6D) – FC Kake (5D) 10.20–11.30
3. Kilpa SUMU/77 (4D) – Ponnistajat (4D) 11.40–12.50
4. Kilpa Atletico Malmi (3D) – PuiU/M1 (3D) 13.00–14.10
5. Ott. 1 häv. – ott. 2 häv. 14.20–15.30
6. Ott. 1 voit. – ott. 2 voit. 15.40–16.50
7. Ott. 3 häv. – ott. 4 häv. 17.00–18.10
8. Ott. 3 voit. – ott. 4 voit.  18.20–19.30
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Kaikkea ei tarvitse tehdä itse eikä yksin! 
Päiväkummun Kotihoidosta saat luotettavaa 
apua arkeen, yksilöllistä hoitoa ja kuntoutusta 
niin lyhyt- kuin pitkäaikaiseenkin tarpeeseen. 

Hyödynnä  
kotitalous- 
vähennys!

Kysy palveluistamme lisää puh. 050 344 2254 tai 
käy kotisivuillamme: paivakummunkotihoito.fi

Kotisairaanhoito • Lääkäripalvelut • Kotihoiva   
Kotihoidon tukipalvelut • Omaishoitajan lomitus   

Lapsiperheiden kotipalvelu 

Yhteistyössä:  
Lääkärikeskus Aava

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 12.4. 18.30 Koululaisten ilta, Seurakunnan lapsi-
työntekijät ja leiritiimi

La 13.4. 13.00-17.00 Ali Niemelä ja tiimi Ala-Malmin 
torilla

La 13.4. 19.00 Nuortenilta & kahvila
Su 14.4. 11.00 Jumalanpalvelus Juha Lokkila, 

Jari Vahtera ja Kutsuhuuto
Su 14.4. 14.30 Latinokokous, kastetilaisuus klo 18
Ma 15.4. 19.00 Israel-ilta
Ti 16.4. 18.30 Sanan ääressä -ilta. 

Vetäjinä T. Vesalainen/ R. Tanskanen
Ke 17.4. 19.00 Sanan ja rukouksen-ilta 

    Kulttuuri

  Malmi

SUOSITTELEMME HUHTIKUUSSA
Tarjoukset voimassa 30.4.2013 asti tai niin kauan kuin 
tavaraa riittää. Tuotteet saattavat vaihdella myymälöittäin.

®

ANANAS STRONG

90 tabl.

9010 (ovh 13,20 €)

Ananas sisältää runsaasti 
luonnollista bromelaiinia, 
joka on ravinnon proteiineja 
hajottava entsyymi.
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MIVITOTAL FLEX
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AURINKO D 50 µG

Luja luusto ja valpas 
vastustuskyky
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PÄÄLLE 30 KAPS. 
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(ARVO 10€)
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Luonnollista Omega-
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EYELASH SERUM
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Ripsien kasvuun ja 
tuuheuttamiseen
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TRYPTOMAX VAHVA TYRNIÖLJY

Virkeänä uuteen aamuun
Kuiville silmille, lima-
kalvoille ja iholle
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LINUM PLUS
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Monipuolinen kuituseos 
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PROBIOOTTI PLUS
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Maitohappobakteerit 
jokaiseen 
päivään

PAKMUS
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Vahva aromikas pakuri- 
ja mustaseljauute

2290

AIKUISILLE MIEHILLE

60 tabl.
(ovh 39,55 €) 
522,22 €/kg

Prelox®

2890

3290

1120

2290

OSTA MYÖS KÄTEVÄSTI VERKKOKAUPASTA 

www.luontaistuntijat.fi

HELSINKI: MALMIN LUONTAISTUOTE, Ylä-Malmin tori 3

romumatkalaukku on Koillisen työväenopis-
ton öljyvärimaalauksen jatkoryhmä 4-5B:n yh-
teistyönä tekemä koottava maalaus. 

Valmis teos on mitoiltaan 2 m x 2,4 metriä, ja 
se muodostuu kuudestatoista osasta. Öljymaa-
lausryhmästä osallistui 15 maalaria teoksen laa-
dintaan, mutta yksi heistä urakoi kaksi osaa, 
jotta niitä saatiin tarvittava parillinen määrä.

Työssä etsittiin arkipäivän esineiden estetiik-
kaa. Katsoja saattaa löytää työstä jotain itseltä-
kin löytyvää tavaraa. Idean maalauksen aihee-
seen antoi ryhmän taideopettaja Vaula Valpola.

Yhteisteos on nähtävänä ti 16.4. saakka Mal-
mitalon ala-aulassa.

TL

Romumatkalaukun sisällön 
maalaamiseen osallistui viisitoista 
työväenopiston öljyvärimaalauksen 
harrastajaa.

Mitä 
kevätsiivouksessa 
löytyikään?

Keskusta 
valitsi väkeä
Keskustan Pohjois-Helsin-
gin Paikallisyhdistys valitsi 
vuosikokouksessaan yh-
distyksen puheenjohtajak-
si Juha riekkisen, vara-
puheenjohtajaksi Markku 
vuorisen, sihteeriksi ve-
sa Höltän ja jäseniksi Tui-
re Häkkisen, Tiina Kärk-
käisen, Sirpa Malisen, 
aarre Matilaisen ja veli 
Tofferin.

TL

Lasi helisi 
Karviaistiellä
  Malmi

Malmin Karviaistiellä potkais-
tiin kerrostalon porraskäytä-
västä ikkuna rikki kiirastorstai-
na kello 19.05. Poliisi tutkii ta-
pahtumaa vahingontekona.

Kaiken kaikkiaan pääsiäinen 
alkoi Helsingissä rauhallises-
ti. Torstain ja perjantain välillä 
poliisi kirjasi lähinnä viikonlop-
puyölle tyypillisiä järjestyshäi-
riöitä, pahoinpitelyjä ja erilaisia 
vahingontekoja ja niitäkin nor-
maalia viikonloppuyötä vähem-
män.    PP

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

Silmälasien ostajalle AURINKOLASIT  kaupanpäälle!

EVA EVA BIAUDET
Vähemmistövaltuutettu, presidenttiehdokas

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

LITE BÄTTRE.

Evan suosikit:

Kehykset: Lafont
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Karnevaalipäivään odotetaan yli 2 000 
isoa ja pientä festivaalivierasta. Neljättä 
kertaa vietettävässä karnevaalipäivässä on 
mukana vauvojen ja taaperoiden suosikit 
kuten Satu Sopanen ja Tuttiorkesterin po-
jat sekä tanssiesitys Kukuluku. 

Työpajoissa  tehdään  tenavien kanssa 
kasseja, ruokaa, runoja, ovikylttejä ja jopa 
matka avaruuteen. Ihan pienin vaippavä-
ki pääsee kokeilemaan taiteilijan taitojaan 
vauvojen värikylvyissä.

– Karnevaalipäivä on kasvattanut suosi-
otaan vuosi vuodelta. Nyt olemme valmis-
tautuneet päivään lisäämällä niin esityksi-
en kuin oheistapahtumien määrää, kertoo 
Malmitalon kulttuurituottaja Mirka Nok-
ka.

Suureen kävijämäärään on Nokan mu-
kaan varauduttu muun muassa 2000 puu-
ropussilla,  tuhansilla vauvanruokapur-
keilla ja iloisella mielellä.

Vaippakansan karnevaaliin 21.4. on va-
paa pääsy. Lippuja esityksiin jaetaan sun-
nuntaina 21.4. klo 9.30 alkaen Malmita-
lon aulassa.

Tapahtuman järjestävvät Helsingin kult-
tuurikeskus, Malmin kirjasto, Malmin 
MLL,  Suomen  Kestovaippayhdistys  ja 
Jamkids.
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Vaippakansa koolle neljättä kertaa
Perheen pienimpien 
oma festivaali, 
Vaippakansan 
karnevaali, valtaa pian 
Malmitalon esitysten ja 
työpajojen muodossa.

Esitykset: 
klo 10, 11.30 ja 12.30 Kukuluku, klo 11 ja 13 Pallo, klo 10.30 ja 12.30 Satu Sopanen ja Tuttiorkesterin pojat: 
laa laa laa – lauletaan lastenlauluja, klo 10.30, 12 ja 13.30 vauvojen rynokylvyt kirjastossa. 

Pajat: 
klo 10–13 Hauskat ovikyltit, klo 10–13 Hyvästit muovikasseille, klo 10.15, 11.15., 12.15 ja 13.15 vauvojen värikylpy, klo 10–13 
Naperomatka avaruuteen, planeettoja, kiertoratoja ja mustia aukkoja tutkimaan, klo 10.30, 11 ja 11.30 JamBabies-muskarituokiot.

Malmitalon lastenvaunujen ja rattaiden kokoontumisajot johdattavat 
Vaippakansan karnevaaleille.

VAIPPAKANSAN KARNEVAALIPÄIVÄ 21.4. 

 Siltamäki

Tänä vuonna päähuomio on 
16 mm ja 35 mm -filmiperfor-
mansseissa  ja  videotaiteen 
50-vuotisen taipaleen erikois-
näytöksessä. 

– Esittelemme uusia ja mie-
lenkiintoisia  teoksia,  joihin 
lukeutuu muun muassa Sami 
van Ingenin kokeellinen ste-
reoskooppinen elokuva Hate. 
Päävieraamme on filmiperfor-
manssin taitaja amerikkalai-
nen Bruce McClure.  Japani-
laisen taide-elokuvan herkkuja 
tarjoava Oishii-ohjelma koos-
tuu kolmesta pitkästä eloku-
vasta. Esitämme myös erikois-
ohjelman yhden otoksen elo-
kuvista,  luettelee Aave-festi-
vaalin  taiteellinen  johtaja  ja 
tuottaja Ivan Punzo.

Päävieraan  eli  arkkiteh-
ti  Bruce  McCluren  kiinnos-
tus  elokuvallisiin käytäntöi-
hin heräsi 1990-luvulla stro-
boskooppisen valon  sytyttä-
mänä. Pian filmiprojektorista 
tuli hänen pääasiallinen työ-

kalunsa. McClure on modifi-
oinut käyttämänsä projekto-
rit erityiseen valon ja äänen or-
ganisointiin pitämissään ”pro-
jektoriperfomansseissa”. 

McCluren työ on ollut esillä 
monilla arvostetuilla festivaa-
leilla ja taidetapahtumissa, esi-
merkiksi Rotterdam Interna-
tional Film Festivalilla ja Whit-
ney Biennialissa New Yorkis-
sa.

Festivaalin oheistapahtumat 
pitävät sisällään Padovan Mu-
seo del Precineman  johtajan 
Laura Minici Zottin (IT) luen-
toperformanssin,  jossa  re-
konstruoidaan taikalyhtyesitys 
Charles Dickensin matkasta 
Italiaan. Irina Spicaka (LV) on 
kuratoinut työpajasarjan Cre-
ative Coding for Live Visuals, 
mikä on järjestetty yhteistyös-
sä digitaalisen kulttuurin mo-
nialafoorumi  Pikseliähkyn 
kanssa. Työpaja kulminoituu 
osallistujien AV-performans-

siin Bar Sandrossa lauantaina 
13.4.

– Missiomme  on  paljastaa 
liikkuvan kuvan  rikkaus ot-
tamalla mukaan eri metodien 
ja formaattien koko kirjo fes-
tivaaliohjelmaamme. Visiom-
me on haastaa konventionaa-
listen festivaalien rajat tuomal-
la mukaan liikkuvan kuvan eri 
välineet varhaisista tekniikois-
ta kaikkein viimeisimpiin di-
gitaalisiin kuvaformaatteihin, 
Ivan Punzo toteaa.
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Aave palaa kummittelemaan
Malmitalo on pääareenana AAVE, eli Alternative Audiovisual Eventissä, joka 
tarjoaa ilmaiseksi filmiperformansseja ja monenlaista oheisohjelmaa. Tapahtuman 
erikoisnäytöksessä juhlistetaan videotaiteen puolivuosisataisjuhlaa.

AAVE-festivaalin  
avajaistapahtuma 

to 11.4. klo 17.30 
Malmitalolla. 

ohjelmassa mm. sami van 
ingenin ”Hate”, joka on 

12-minuuttinen kokeellinen 
stereoskooppinen elokuva 

lähtökohtanaan suoma-
lais-neuvostoliittolaisen 
yhteistuotantoelokuvan 
Sampo kuvamateriaali. 

muu ohjelma löytyy 
festivaalin nettisivuilta 
www.aavefestival.org.  

vapaa pääsy.

Tietoa muisti-
kuntoutuksesta

Tietoa Yhteinen Sävel - ja 
Muistiluuri -kuntoutuksesta 

siltamäen korttelituvalla, 
Jousimiehentie 5,  

srk-sali, perjantaina 19.4. klo 11.30–
12.15. mukana kehittämispäällikkö 
helena launiainen ja projektikoor-

dinaattori ulla Arifullen-hämäläinen 
miina sillanpään säätiöstä. 

vapaa pääsy.

Miina Sillanpään Säätiö kehittää muistisai-
rauksien varhaisvaiheen kuntoutusta. Kun-
toutuksessa muistisairaat henkilöt ja lähei-
set osallistuvat yhdessä kuntoutuksen am-
mattilaisten ohjaamaan harjoitteluun sekä 
kotona että ryhmissä. 

Kuntoutuksessa annetaan tietoa muistis-
ta, muistisairauden hyvästä hoidosta ja itse-
hoidon keinoista. Lisäksi osallistujat ohja-
taan käyttämään kuntouttavia ohjelmia ko-
tona kuvapuhelimen avulla. Toimintakyvyn 
tueksi rakennetaan henkilökohtainen hyvin-
vointisuunnitelma.

Kuntoutuksen vaikuttavuudesta tehdään 
tutkimus.

– Toimintakyvyn ja muistin kannalta on 
tärkeää ylläpitää harrastuksia ja sosiaalisia 
suhteita sekä hoitaa terveyttä, muistuttaa 
kehittämispäällikkö Helena Launiainen 
Miina Sillanpään Säätiöstä.

TL



Koillis-Helsingin Lähitieto 10.4.2013   13    Lähimenot

  JAKOMÄKI
Jakomäkeen laillinen 
grafiittiseinä!?
Asukkaille info ja keskus-
telutilaisuus Jakomäen 
nuorisotalon remontoidussa 
tilassa huokotie 3 ma 15.4. 
klo 18. mihin seinä tulee, miten 
vaikuttaa alueeseen, ympäris-
töasiat ja pelisäännöt. näistä ja 
muista aiheista keskustellaan 
lähiöprinsessojen johdolla.
kierrätyslauantai
la 27.4. klo 10–14 Jakomäen 
nuorisotalolla huokotie 3. 
kierrätyspäivään voi tuoda 
ylimääräisiä tai pieneksi 
jääneitä lasten tavaroita 
polkupyörästä vaatteisiin, tai 
mennä tekemään hyviä löytöjä! 
Tavaroita voi tuoda la 27.4. 
klo 9 alkaen. kierrätyspäiväksi 
voi myös varata oman kirp-
paripöydän 24.4. mennessä 
kirsti.kallansalo@hel.fi

  MALMI
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. 
EskOn markkinat
malmin toimintakeskuk-
sessa, kirkonkyläntie 2, 
kevätmarkkinat la 13.4. 
klo 10–14. kirpputori 
sekä arpojen myyntiä. Järj. 
Tukiyhdistys esko ry.
kuntojumppaa
pe klo 18–19 hietakummun 
ala-asteella, hietakummuntie 
1. oma alusta. kertamaksu 
7 e. lisät: www.pukinmaenkisa.
fi tai p. 050 581 4118. Järj. 
pukinmäen kisa ry
Päivätanssit 
malmin Työväentalolla 
Takaniitynkuja 9 to klo 
12–15. liput 8 e, sis. 
narikan. elävää musiikkia. 
Järj. malmin eläkeläiset.
Hoitohuone Oivakumpu
kotinummentie 4, Työhuone 
2J ti 28.5. asti klo 18.30–20 
opastettuja rentouttavia 
keskittymisharjoituksia tuolilla 
istuen. vapaaehtoinen oviraha.
Perjantaitanssit 
malmin Työväentalolla, 
Takaniitynkuja 9 pe 12.4. klo 
20–23.45 Antero ketonen. klo 
19–19.45 bugg-kurssi, sis. 
lipun 11 e hintaan.
Tanssikurssit
malmin Työväentalolla su 
14.4. klo 17–20 hidas valssi, 
ti 16.4. klo 18–21 fusku, to 
18.4. foksi/variaatiot.
syystien palvelukeskus
liikuntaa ja erilaisia 
harrastusryhmiä joka päivä, 
bridge-kerho ti klo 9.30. 

Tulossa kevätmyyjäiset ke 24.4. 
klo 10–13. Ti malmin kirjaston 
lukuhetket klo 14.45. ja to 
11.4. työväennopiston keväi-
nen konsertti. Takaniitynkuja 3.
Tartu hiireen
maksutonta atk-opastusta seni-
oreille ja työttömille syystien 
palvelukeskuksessa ti, ke ja to 
klo 10.30–13.15. varaa aika 
infosta p. 09 310 5 8413, tai 
paikan päällä. Takaniitynkuja 3.
Perdition City 
sebastian lindberg, maala-
uksia 28.3.–20.4. malmitalo.
maalaukset ovat muistoja, 
havaintoja ja alitajunnan 
tuotteita. niissä toistuu koral-
lien muodot ja värit, taitelijan 
kommentti tärkeän ekosys-
teemin nopeasta tuhosta.
aaVE – alternative 
audiovisual Event
AAve-festivaali ylpeänä esittää 
monipuolisen kattauksen 
audiovisuaalisen ilmaisun 
lajeja: elokuvaherkkuja, live-
esityksiä, työpajoja ja keskus-
telutilaisuuksia malmitalossa 
11.–14.4. ohjelma www.
aavefestival.org vapaa pääsy.
kamarimusiikkia
pohjois-helsingin musiikki-
opiston kamarimusiikki-ilta ma 
15.4. klo 19 malmitalossa. 
vapaa pääsy.
Yhteislaulut
ti 16.4. klo 17.30. malmitalon 
yhteislauluiltojen isäntinä 
ovat Jukka okkonen ja pauli 
kainulainen. vapaa pääsy.
kino kaiku
eija-liisa Ahtilan lyhytelokuvia 
malmitalossa. Järj. kulttuuriyh-
distys kAiku ry ja helsingin 
kulttuurikeskus. vapaa pääsy.
uMO Rytmi:
Tuomo x umo to 18.4. klo 
19 malmitalossa, kapellimes-
tarina Antti rissanen. kaksi 
alojensa huippua, suomalaisen 
soultaivaan kertaheitolla 
valaissut Tuomo ja big bändien 
kiintotähti umo, yhdistävät 
valovoimansa. 17-henkisen 
jazzorkesterin käsittelyssä 
kuullaan ainutlaatuisia sovituk-
sia soul-klassikoista, Tuomon 
uusista kappaleista ja tutuista 
suosikeista. liput: 16/14 e.
karjalan evakkojen kieli
Työväenopiston puhetta 
suomessa -luentosarjassa 
helsingin yliopiston tutkijat 
valottavat puhutun suomen 
kielen eri muotoja: murteita 
ja keskustelun kieltä ja 
tuovat esille nykytutkimuksen 
näkökulmia ja näkemyksiä. 
luento ti 16.4. klo 18–19.30 
malmitalo (Ala-malmin tori 1 
B) isoluokka. luennoitsija Fm 
päivi markkola. vapaa pääsy. 
keskustelun sananvalintoja 
Työväenopiston puhetta 
suomessa -luentosarjassa 
helsingin yliopiston 
tutkijat valottavat puhutun 
suomen kielen eri muotoja: 
murteita ja keskustelun kieltä. 
malmitalo (Ala-malmin tori 
1 B) ke 17.4. klo 18—19.30. 
luennoitsija FT marja-leena 
sorjonen. vapaa pääsy.
kompostoinnin perusteet
Työväenopiston luennolla 
to 18.4. klo 18—20.15 
kerrotaan, miten tehdään 
toimiva komposti ja miten sitä 
hoidetaan. luennoitsija puu-
tarhaneuvoja kirsi Tuominen. 
malmitalo (Ala-malmin tori 1 

B), isoluokka. vapaa pääsy. 
Vauvojen runokylvyt
vaippakansan karnevaaleilla 
su 21.4. vietetään vauvojen 
runokylpytuokioita kirjaston 
monitoimitilassa, jossa 
loruillaan ja leikitään sanataide-
opettaja outi-maria Takkisen 
ohjauksessa klo 10.30, 12.00 
ja 13.30. vapaa pääsy. malmin 
kirjasto (malmitalo) on avoin-
na tapahtuman ajan klo 10–14.

  PUISTOLA
Puistolan Eläkkeensaajat ry
Jäsentapaaminen 11.4. 
marttalassa. klo 13 aloitamme 
tuolijumpalla, klo 14 jatkamme 
omalla ohjelmalla mm. pingo.
satuilua tarjolla
puistolan kirjastossa satutunti 
aina ma klo 9.30. kaikki alle 
kouluikäiset tenavat ovat 
tervetulleita satujen pariin. 
Puistotäti Pipa 
hoitaa 0-6v lapsia ulkona 
leikkipuisto nurkan aidatulla 
alueella ma, ti, to ja pe klo 
9.30–12. pakkasraja on -12. 
lisät. ja ilm. 0400 645 210 
tai pirjo.metsaaho@pp.inet.fi

Luontoilta Marttalassa
puistolan martat järjestää 
marttalassa, puistolantori 5
luontoillan to 18.4. klo 18, 
avoin kaikille, asiantuntijana 
hannu ekblom. kahviraha 2e.
Marttojen kesäretki
naantaliin la 8.6., tutustutaan 
Tourilan majataloon, louhi- 
saaren kartanolinnaan ja 
kultarantaan. matka sis. 
kahvin, lounaan ja opastuksen. 
lähtö klo 8 puistolan torilta 
ja paluu n. 19.30. viim. ilm. 
13.5. hinta 62 e ja jäseniltä 
40 e. lisät. laila kivelä,

puh. 050 405 3763 ja 
laila.kivelä@elisanet.fi

  PUKINMÄKI
Äänisen ympäri 
pukinmäkeläinen historian-
tutkija Tero Tuomisto kertoo 
ma 15.4. klo 18 sanoin ja 
kuvin kulttuurihistoriallisesta 
matkastaan.  lähde äänisen 
aalloille! Järj. pukinmäki-seura 
ja pukinmäen kirjasto.
Yhdessä parempi lähikirjasto
Asiakastyöpaja pukinmäen 
kirjastossa ti 16.4. klo 17.30. 
keskustelemme ja ideoimme 
yhdessä kirjaston tulevia 
kehittämiskohteita. Tarjoamme 
pientä iltapalaa yhteisen 
työskentelymme lomassa. 
Tervetuloa tekemään lähikirjas-
tostasi asiakkaiden näköistä! 
kirjaston osoite kenttäkuja 12.
Jorin päivän yhteislaulua 
ti 23.4. klo 18 madetojan 
palvelutalossa, madetojankuja 
3. laulattamassa vanhat 
tutut kalle partanen ja esko 
rantanen. vapaa pääsy. 
Järj. pukinmäki-seura.

  SILTAMÄKI 
korttelitupa 
siltamäen korttelitupa 
kokoontuu aina ti ja pe klo 
11–14 siltamäen srk-kodilla 
ostoskeskuksessa. miina 
sillanpään säätiön kehittämis-
päällikkö helena launiainen 
ja projektikoordinaattori ulla 
Arifullen-hämäläinen alustavat 
aiheesta muistikuntoutus pe 
19.4. klo 11.30. Tilaisuus on 
avoin kaikille kiinnostuneille.

  SUUTARILA
Yösoittoja
siltamäen nuorisoseuran 
ja suutarilan kirjaston 
lukupiiri kokoontuu kirjaston 
monitoimitilassa to 18.4. 
klo 18–19, jolloin aiheena 
on kazuo ishiguron kirja 
yösoittoja. kirjoja on varattuna, 
kysy lainaustiskiltä.
lukupiiriä vetävät Tuulikki 
kuurne (kirjasto) ja Arja 
Ahonen (nuorisoseura.)

  TAPANILA
Laputuspäivä 
Tapanilan kirjastossa la 13.4. 
klo 10–16 kerätään palautetta 
uusitusta kirjastosta: tule 
merkkaamaan tykkäyksesi /
ei-tykkäyksesi erivärisin tarra-
lapuin ja kirjoita kommentteja 
/ toiveita jne. fläppitaululle! 
kahvi- ja mehutarjoilu.
Tapanilan Eläkkeensaajat 
ja Tapanilan kotien puolesta 
Tiistaikerho klo 11.30–13.30 
Tapanilan Työväentalolla, 
sompiontie 4. muusta toimin-
nasta saa lisätietoa kerhosta

  TAPULIKAUPUNKI
Lasten elokuvailta
Tapulikaupungin kirjastossa 
esitetään 10.4. 8 jaksoa 
klassikkopiirrettyä professori 
Balthazar. leffaputki alkaa klo 
17 ja jatkuu 18.30 asti. sopii 
kaikenikäisille. popcorntarjoilu.
Yleiskaavailta
Tapulikaupunki-seura järjestää 
helsingin uuden yleiskaavan 
valmistelua koskevan keskus-
telutilaisuuden to 11.4. klo 
17.30–19.30 Tapulikaupungin 
kirjastossa, Ajurinaukio 5. 
Tilaisuuden aluksi 

oikeustieteen tohtori olavi 
syrjänen kertoo yleiskaavan 
tarkoituksesta ja sisällöstä.
Tapulin eläkeläiset
kerhoillassa ma 15.4. vieraile-
massa ulla Welin, joka lukee 
kirjoittamiaan runoja. kerho klo 
10–12 Tapulin nuorisotalolla, 
Ajurinaukio 5, 2. krs.

  TAPANINVAINIO
Demokratiapilotin kickoff
staffansby lågstadie-
skolanissa, laulurastaantie 
20, to 11.4. klo 18–20. vapaa 
pääsy. Järj. Tapaninvainion 
kaupunginosayhdistys ry.

  TÖYRYNUMMI
Harrastekerho
leikkipuisto kesannossa 
kokoontuu joka toinen ke 
(parittomat vkt) harrastekerho 
klo 18–21. Avoin kaikille. 
mahdollisuus erilaisiin omiin 
harrasteisiin, joihin kotona 
ei ole mahdollisuutta lasten 
tai tilan puutteen vuoksi. 
materiaalit ja tarvikkeet tuo 
jokainen itse, seuraa löytyy pai-
kan päältä. os. kesantotie 13.

  VIIKKI
satutuokioita kirjastossa
viikin kirjastossa (pyöreä 
sininen rakennus) satutuokiot 
aina ke klo 10–10.30. 
kristittynä uskontodialogissa 
sisar hannele kivinen de 
Fau, suomalainen luterilainen 
ekumeenisen ja uskontojenväli-
sen karmeliittaluostariyhteisön 
nunna kertoo kokemuksiaan 
kunnioittavista kohtaamisista 
muiden uskontojen edustajien 
kanssa ja ajatuksistaan us-
kontodialogista. viikin kirkko 
to 11.4. klo 18. vapaa pääsy.
kristillinen jooga 
Tutustu kristilliseen joogaan 
ohjaaja rita saaren johdolla 
la 13.4. klo 14–16 viikin 
kirkolla. Joustavat vaatteet, 
oma jooga- tai jumppamatto 
ja loppurentoutukseen 
lämmin vaate tai viltti. harjoitus 
tehdään paljain jaloin. Tied. ja 
ilm. outi lantto p. 09 2340 
4475. osallistumismaksu 5 e.
Tahdon! -konsertti
lauluja rakkaudesta su 14.4. 
klo 18 viikin kirkossa. Fakta-
Beat solisteinaan Jore marja-
ranta ja Aki louhela. vapaa 
pääsy, kolehti työhön yksinäis-
ten vanhusten auttamiseksi 
yhteisvastuukeräyksen kautta.
Teetä ja sympatiaa 
Gardenian vitriinissä kerrotaan 
18.4. saakka teestä. Tee 
saapui eurooppaan 1600-lu-
vulla kiinasta. se valmistetaan 
teepensaan lehdistä, mutta 
teeksi kutsutaan myös muita 
juomia, ovatko ne tuttuja?. 
Avoinna ma–to klo 10–18, 
pe klo 10–14 ja la–su klo 
10–17. vapaa pääsy.

Lost Boys -kvartetti esiintyy LC Malmittarien järjestämässä 
Isänmaallinen ilta-konsertissa Malmin kirkossa ti 23.4. klo 18. 

veteraanipäivän kunniaksi järjestettävän konsertin ohjelma 10 e, 
tuotto vanhusten hyväksi.

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@
lahitieto@fi
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Koillis-Helsingin 
Lähitieto

Tuorein Koillis-Helsingin 
Lähitieto -lehti löytyy 
lehtitelineestä Malmintorin 
kauppakeskuksen toisesta 
kerroksesta Plaza Mocca 
-kahvilan vierestä.

TAPAHTUMAT 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

OPTIKOTKOKOUKSET

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)

Elämä ilman Lähitietoa 
on turhan mietoa.

YKSITYISTUnTEJA

Yksityistunteja
Tapaninvainiossa

Englantia, italiaa,
espanjaa, ranskaa...

rita.ahonen@sci.fi

HYVInVOInTI

Jalkahoitola 
Kristiina Mälkki

Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028
Malminraitti  12
00700 Helsinki

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6

(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki
Puh. (09) 345 1551

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

HIERONTAA 
Tapanilassa

  klassinen,

 lämminkivi, 

lihaskalvo

Hellitä Hetkeksi
Tmi Eeva Rajamäki

koulutettu hieroja
Päivöläntie 20, 00730 Helsinki
Ajanvaraukset
040-8462864
www.hellitahetkeksi.fi

Lämpimästi tervetuloa

Ihon
puhdistus

   55€ 

Katso hoidon
tarkempi kuvaus
www.kauniina.fi

Kauneudenhoitopalvelut

SKY-Cidesco kosmetologi
Heljä Siitonen

050 326 2495
Vanha Tapanilantie 88

www.kauniina.fi

Kevättä ilmassa!

Vuosikokous
pidetään keskiviikkona 24. 4. 2013 klo 18

Tapanilan kirkon kokoustiloissa, 
Veljestentie 6.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
10.§:ssä mainitut asiat.

Kokouksen yhteydessä kuullaan Omakotiliiton
projektipäällikkö Pentti Heikkurisen esitelmä 

pientalon huoltokonseptista ja 
muista ajankohtaisista omakotiasioista.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Johtokunta

TAPANILAN KIINTEISTÖYHDISTYS R.Y.

11.04.1958
iltapäivällä isä, Ilkka ja minä rimpuilimme pihassa isän 
veistopuiden, valtavien honkien parissa. Ne piti järjestet-
tämän kahdesta kasasta yhdeksi pinoksi. Valtava pino 
siitä tulikin. Mutta pieni vahinkokin sattui: oikean käden 
nimetön sormeni joutui puristukseen ja mustui särjeskel-
tyään illan mittaan. Illalla autoin kuitenkin isää vielä pui-
den sahaamisessa.

12.04.1958
oli lauantai. Nousin ennen kahdeksaa. Luin kirjallisuus-
historiaa päivän tavoitteeni jo aamupäivällä. Päivällä 
olin äitiä vastassa kaupassa pyörällä, vaikka tiet olivat 
mitä kurjimmassa kunnossa. Iltapäivällä lämmitin sau-
naa ja luin James Jeansin kirjaa Maailmankaikkeuden 
arvoitus. Ilkka kävi ostamassa bensiiniä Mersuumme, 
Mercedes-Benz vuosimallia 1938.

Ennen saunaan menoa kuuntelin radiosta Pohjoismai-
den perhevisailun Suomen finaalin. Puolipukeissa vedin 
pihapuussa 14 leukaa, mikä lienee ennätykseni. Kävin 
saunassa ripeästi. Jatkoin Jeansin kirjan lukemista. Sit-
ten ryhdyin lukemaan Aino Kallaksen Suden morsianta.

13.04.1958
aamulla luin Suden morsiamen loppuun. Minua vie-
hättää teoksen vanhahtava tyyli. Koko kirja muokkasi 
ajatusmaailmaani ja avarsi sitä suuntaan, jota tähän 

saakka vain harvoin on kosketeltu.
Syönnin jälkeen äiti, isä ja Laura menivät Tapanilan 

kirkkoon kuuntelemaan F. E. Sillanpään, Lauri Pohjan-
pään ja Matti Hällin esityksiä. He lukivat otteita omista 
teoksistaan. Minä istuin sen ajan kotipihassa autossa ja 
luin Kirjallisuushistoriaa sekä sen jälkeen Jeansin Maail-
mankaikkeutta.

Illalla isä innostui kokeilemaan autoa. Päätimme ker-
ta kaikkiaan lähteä liikkeelle. Isä antoi auton liukua mä-
keä alas portille, josta Ilkka jatkoi melkein Harjutielle.  
Mutta sinne jäimme, kunnes pyysimme herra Hämäriä 
naapurista kuskiksi. Kävimme Malmin bensiiniasemal-
la asti ostamassa polttoainetta. Hyvin Mersu veti, jopa 
80 kilometriä tunnissa. Mutta lähtö oli usein hankalaa. 
Esimerkiksi asemalta lähtiessämme jouduimme veivaa-
maan. Kun sekään ei auttanut, jouduimme työntämään 
Mersua.

14.04.1958
Koulussa oli kirjallisuuskoe. Jokainen otti pöydältä la-
pun, johon oli kirjoitettu kysymys. Sain kertoa taideru-
nouden synnystä Suomessa. Sain todistukseeni kympin.

Palattuani kotiin nostin vettä saunaan pyykkipäivää 
varten.

Illalla seurasimme, miten matkustajakoneet harjoitteli-
vat nousua ja laskua Malmin kentällä. 

15.04.1958
olin ennen kymmentä autoasemalla isää vastassa, kun 
hänen oli kannettava iso määrä veistoksia. Isällä on ollut 
viime aikoina vaikeuksia. Nytkin kävi niin onnettomasti, 
että HOK:n ravintolan ikkunanäyttely meni ”pommiin”. 
Kassanhoitajat, joiden oli määrä myydä veistoksia, olivat 
siinä käsityksessä, että niitä ei saanut myydä.  Näin meni 
monta lupaavaa kauppaa sivu suun. ”Pienoisveistoskil-
pailussa” taas oli isän veistokseen merkitty ”Varattu”-
lappu. Varaaja piti kuitenkin veistosta aivan liian kallii-
na. Eräs toinen olisi melko varmasti ostanut tuon veis-
toksen  Ketunpojat,  ellei  sitä  olisi  varattu.  Nyt  on 
epävarmaa, ottaako galleria Hörhammerkaan enää vas-
taan isän töitä, kun hän on ruvennut viemään niitä muu-
allekin…

Illalla meillä kävi pihassa naapurimme Vahtolammin 
Matti. Otimme pihassa viihteeksemme  virkistävän erän 
lumisotaa kovilla palloilla ja täysivoimaisilla heitoilla.

 Timo uotila:

Muistoja Wanhasta Puistolasta
 

Tässä on muutama välähdys keväältä 1958 vapaan taiteilijan elämästä Puistolan Harjutien (nyk. Karrintie) mäessä 
vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa. Tiedot ovat päiväkirjamerkinnöistäni. Ihmisillä oli puoli vuosisataa sitten aikaa 
lukea jopa kirjoja, kun ei ollut televisiota Facebookista puhumattakaan. 

KIRPPUTORI 
AVOINNA LA ja SU 10–16
Vanhan Tapanilantien ja 
Kirkonkyläntien kulma

PAIKAT 5 e pv / 040-511 2161
TERVETULOA TUTUSTUMAAN 
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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

Koillis-Helsingin 
Lähitieto

Ilmoitus-
varaukset
myyntipäällikkö
Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@
hotmail.com

TILITOIMISTOJA

KAMPAAMOT JA PARTURIT

HAMMASLääKäRIT

PALVELUJA TARJOTAAn

MATKAILU

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 

– 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

Vesikourut
Tikkaat 

Lumiesteet
Kattojen pesut 
ja maalaukset

Ilmainen tarjous/
korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.fi 

Kotitalousvähennysmahd.

Puutavara A. ÄIKÄS Oy
Akkutie 19, Tattarisuo  p. 09-389 1596, 09-389 1582

Avoinna ark. 8-17 la. suljettu
- Sahatavarat. - Höylätavarat. - Paneelit. 
- Maalatut listat. - Koristelistat. - Mdf-listat.
- Kyllästetyt terassilaudat, ruskeat ja vihreät.
- Havu- koivu- filmipinta vanerilevyt.
- Melamiinilevyjen määrämittasahaus 
- Puutavaran katkaisu ja kotiinkuljetus

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

Kirjanpito ja muut hallintopalvelut 
tehokkaasti ja edullisesti, 

myös OSTOLASKUJEN SÄHKÖINEN 
KIERRÄTYS ja NETTIPALVELU

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

www.datamediatilit.fi 
Puh.
09-3508 320

tarjoaa 
taloushallinnon palveluita 
yrityksille, yhteisöille ja 
taloyhtiöille.

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

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

Jäähdytintie 24,
Tattarisuo, Hki 77
P. 09 388 1345
ark. 9 - 17

���������
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Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

Soita ilmainen mittaus

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Sälekaihtimet
Rullaverhot

Pystylamellit
Markiisit20v.

TORIKAIHDIN

Ompelua
Malmilla

Huolella ja nopeasti
www.sippe.fi
050 306 8858

SOITA 040 5221910
Katso myös muut matkat

RIIKA, JURMALA JA
RUNDALEN PALATSI 8-12.5.

320 E

PAMAG-matkat
W W W. PA M A G. F I

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi 
 3858 375 

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi 
ark. 9-18, la 9-14 ja ke 

suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan

Asiakasparkki No 13 Bussit 74/77A/577

IHANA KEVÄT 
OVELLA!

Värjäykset alk. 74 €
Permispak. alk. 85 €
Parturityö alk. 25 €

 Tervetuloa!
 Varaathan 
 aikasi.

a!

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Tule tapaamaan 
lehden toimitusta 
tiistaisin ja 
perjantaisin 
kahvila Plaza 
Moccaan 
klo 10–11.



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!

Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
Puh. 09 8233585
www.tr-kaluste.fi
ark 10-20, la 10-17, su 12-16

(Ikean vieressä)

STEMMA PORTTIPUISTOSSA
KOMEROPÄIVÄT LA 10-17 ja SU 12-16
MITTAA TILA JA TILAA KOMERO
TEHTAAN EDUSTAJA PAIKALLA suunnittelu ja tarjous odottaessa

VAIN LAUANTAINA 

JA SUNNUNTAINA

KAUPANPÄÄLLE:

- SUUNNITTELU

- KORISETTI (3 KPL KOREJA)

  TAI VÄRILLINEN KOMERO

  VALKOISEN HINNALLA

- ILMAINEN KOTIINKULJETUS

   (PÄÄKAUPUNKISEUTU)

- komerot
- liukuovet
- tilanjako-ovet

PULLAKAHVI-
TARJOILU
LA 10-17


