Oma lehti
tulee nyt
joka viikko!
Syystien palvelukeskuksessa
vieraillut alpakkaherra
Morrison häkeltyi suuresta
suosiostaan niin, että laski
yllättäen alleen, s 17

Viikissä tapahtuu -lehti tämän lehden välissä.

Jensen sopii kaikille
Jensen-vuoteeseen saat juuri Sinulle
sopivan Jensen Original -vyöhykejousituksen.
Kaikki Jensen-patjat ovat käännettäviä. Valittuasi patjan kovuusasteen
saat vielä säädettyä sitä valitsemalla käyttöösi joko pehmeämmän tai
kovemman puolen. Edistykselliset ja laadukkaat materiaalit takaavat
erinomaisen nukkumismukavuuden turvallisesti 25 vuoden takuulla!
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JENSEN NOVA PLUS AQTIVE I
-SÄÄTÖSÄNKYPAKETTI
Säätösängyn joustinpatjassa on vyöhykkeisiin jaettu Pocket-jousisto pehmeällä
hartiavyöhykkeellä ja ristiseläntuella.
Verhoiluvärit antrasiitti, harmaa ja beige.
Hintaan sisältyvät alumiiniset vakiojalat
sekä Softline I -sijauspatja.
90 x 200 cm 1890,- (2502,-)

-21%

JENSEN NOVA MAX
-JENKKIVUODEPAKETTI
Vuoteen alarungossa on
tukeva LFK-jousisto ja yläpatjassa vyöhykkeisiin jaettu, erinomaisesti kehoa
myötäilevä Tiimalasi Pocket
-jousisto. Verhoiluvärit antrasiitti, harmaa ja beige.
Hintaan sisältyvät alumiiniset vakiojalat sekä Softline I
-sijauspatja.

160 x 200 cm 2590,- (3262,-)

JENSEN OPAL
-JENKKIVUODEPAKETTI
Vuoteen alarungossa on
Pocket-jousisto ja yläpatjassa vyöhykkeisiin jaettu
Aloy-jousisto, joka mukautuu nukkumisasentoon ja
painonjakutumaan. Verhoi-luvärit antrasiitti ja beige.
Hintaan sisältyvät puiset
vakiojalat sekä Softline IIsijauspatja.

160 x 200 cm 3890,- (4837,-)

-20%

Katso Jensen-mallisto: www.stemma.fi
Aktiiviraha MasterCard -kortilla saat joustavasti ostokset mukaan ilman käsirahaa.

Jopa 10 kuukautta edullista maksuaikaa.

TR-kaluste
[A]

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

Itsenäistä j a osaavaa k iinteistönvälitystä j a auktorisoitua arviointia y li
30 vuoden kokemuksella

TAPANINVAINIO

TAPANINVAINIO

OKT

UUDISTUOTANTOA

Erillistalo 107m² 4h,k,s + kylmä
käyttöullakko 68,5m².
2 paritaloa 95,5m² 4h,k,s.
Myyntihinnat alkaen 495 000 €.
Arvioitu valmistumisaika 9/2013.
Immolantie 54
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
SUURMETSÄ
KT
Päätyhuoneisto 3 h, tilava keittiö, kylpyhuone, erillinen wc,
80 m². Lasitettu länsiparveke,
kolmas kerros. Hp. 135 000 €.
Mätästie 1 L

Vanha, kaunis mansardikattoinen
omakotitalo 4h, k, rt, kph n. 95m².
Puutarhatontti 530m² hallinnanjakosopimuksella. Hp. 190 000 €.
Terhotie 13
TAPANINVAINIO
OK-TONTTI
Hallinnanjakosopimuksella määräosa n. 454 m², rak.oik. 120 m².
Tontilla talousrakennus n. 80 m².
Hp. 140 000 €. Terhotie 13
PUISTOLA
OK-TONTTI
Omakotitalon tasainen rakennuspaikka 424 m², rak. oikeus 112 m².
Hp. 132 000 €. Hannukselantie 5
SUUTARILA
OK-TONTTI
Hyvällä paikalla tasainen tontti
1522 m² jossa rakennusoikeutta
457 m². Asuntojen lukumäärä ei
ole rajattu, ja tontin voi jakaa.
Hp. 360 000 €. Penttiläntie 5
VARTIOHARJU
OK-TONTTI
Pientalotontti 1278 m², rakennusoikeus 500 m², enint. 3 asuntoa
ja enint. 2 kerrosta. Hp. 398 000 €.
Linnavuorentie 17

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

Soita
ilmainen
mittaus

Onnistunut kodinvaihto, alkaa kotikäynnistä.
Kutsu meidät maksuttomalle arviolle!
Kiinteistömaailma Malmi

* Rullaverhot
* Pystylamellit
* Sälekaihtimet

* Puusälekaihtimet

Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

Kirsi-Marja
Kristiina
Kai Lehtola
Johansson-Torvinen Kellander-Sinisalo 0445140164
0405948231
045847227

Timo K .Nieminen
0400885662

Ylä-Malmin tori 3,
00700 Helsinki
Puh. 09-385 2393
Fax 09-351 1693
www.torikaihdin.fi
info@torikaihdin.fi

Heidi Autiosuo
0405458799

Markku Vuorinen Pertti Kanon
0468125696
0407587596

Kirsti Sihvonen
0404513313

Veikko
Huuskonen
0505975110

Tero Laurila
00400600359

Krista Suvinen
0404875040

Kristiina Diomin
0468125691

Sini Orpana
0400491830

Markus Vuorinen
0468125697

Julia Neuvonen
0406894500

Kiinteistömaailma Puistola

Maatullinaukio 2, 00750 Helsinki p. 020 776 9650

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

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

Stefan Matchalov
046 812 5685
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Uutiset
Pääkirjoitus
Eija Häkkinen
MArkku
ViljAnder

Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 704618

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

tArjA
HAArAnen

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

Annis
MAttilA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

Eija
LKV
EijaHäkkinen,
Häkkinen

Eija704618
Häkkinen
0500
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Kiinteistönvälittäjä,
LKV
0500 704618
0500 704618

Kari Välinen, KiAT
040 5239046

RE/MAX Partners
Tasetie 8, Flamingo 2. krs.
01510 Vantaa

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

RE/MAX Partners
Tasetie 8, Flamingo 2. krs.
Lähetä vinkkejä
01510 Vantaa
RE/MAX
Partners

Koillis-Helsingin

Tasetie 8, Flamingo 2. krs.
tapahtumista
01510
Vantaa

Lähimenoihin.
Katso tarkemmat
tiedot sivu 23.

Kiitos, jatketaan!
Koillis-Helsinki ajautui tiedonvälityksen näkökulmasta onnettomaan tilaan viime vuoden lopulla. Alueen asukkaita, eri toimijoita
ja palvelujen tarjoajia yli 30 vuotta yhdistänyt ja rikastuttanut oman lehden olemassaolo päättyi onnettomien sattumien summana. Syntyi tyhjiö, joka ensin mykisti viikottaiseen tiedon lähipakettiin tottuneet lukijat.
Hämmennystä seurasi topakoiden vaatimusten tulva oman lehden uudelleen saamiseksi Koillis-Helsinkiin!
Joulun alla vastasimme kannustaviin vaatimuksiin aidon paikallisen median synnyttämiseksi yhteiseksi iloksemme. Vapaaehtoisvoimin syntyi jouluinen www.matapupu.fi -verkolehden painettu versio, joka
omalta osaltaan ennakoi joulun sanomaa,
oma lehti oli syntynyt osin koemielessä lukijoiden punnittavaksi. Vastaanotto oli riemuisa!
Joululehden ilosanoma kanavoitui sähköposteihin, tekstiviesteihin, puheluihin ja tapaamisiin kaduilla sekä toreilla. Palaute oli
yksimielisen kiittävää. Moni koki saaneensa joululahjan. Joku kuvasi tuntojaan saatuaan lehden hyppysiinsä: On kuin olisi kotiin
palannut! Koelehti poiki myös joukon ammattillisia yhteydenottoja, jotka tukivat jatkotoimia oman lehden vakiinnuttamiseksi
koillis-helsinkiläisten viikko-ohjelmaan.
Tässä sitä ollaan nyt taas uuden, vanhan
tutun lehden kanssa. Käsissäsi on jatkaja, Koillis-Helsingin Lähitieto, joka jatkaa
vankkaa perinnettä vastaamalla lukijoidensa paikalliseen tiedonjanoon. Ei pidä ihmetellä uutta nimeä, joka mielestämme kuvaa

hyvin yhteistä hyväämme, välittää kaivattua
lähitietoa sekä nimellään ilmentää koko toiminta- ja jakelualuetta. Nimenmuutokseen
ohjasi myös kilpailijamme, joka vaati matapupu-nimen käytön lopettamista. Näin
nyt teemme, vaikka perusteenamme olivat
ja ovat nimen lailliset rekisteröinnit. Nimiriidoilla eikä muilla kränäyksillä maailmaa,
eikä etenkään toimivaa ja lämminhenkistä kotiseutua, rakenneta. On viisaampaa ja
hyödyllisempää käyttää energia alueemme
yritysten ja lukijoiden hyvinvoinnin kehittämiseen.
Uskomme viisauteen ”ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeänsä.” Lähitieto on
nyt valttia! Aika näyttää miksi se lukijoiden
suussa vääntyy. Tämän ensimmäisen ”lähistiedon” toteuttajina on taas vahva paikallinen vapaaehtoisjoukko, kuten oli joulukuussakin. Näin mennään tammikuun
loppuun. Sen jälkeen kustantamisen vetovastuun ja toteutuksen ottaa tekijöidensä
perustama ja omistama kustannusyhtiö.
Vielä alkuvuoden ja alkavan lehden nimiin
on pakko urpilaistua: kiitän teitä kaikkia,
jotka olette kannustuksillanne ja toiminnoillanne mahdollistaneet tämän! Lähitieto on
lastattu vahvasti koillis-helsinkiläisiä kiinnostavilla asioilla, ilmiöillä, tapahtumilla ja
taloudellista etua tuovilla hankintapaikoilla.
		

Heimo Laaksonen

Koillis-Helsingin
Lähitieto
Ilmoituksiin liittyvissä asioissa
voit ottaa yhteyttä

Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@hotmail.com

TIEDONJANOISILLE!
HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU OY

Kesätöiden haku
on alkanut
Noin 4 300 kesätyöntekijällä on mahdollisuus päästä
töihin Helsingin kaupungille erilaisiin tehtäviin. Maanantaina alkanut haku jatkuu pitkin kevättä.
Työpaikkoja on muun muassa hoitoalalle, henkilöstöravintoloihin, puistoihin, erilaisiin toimistotehtäviin ja
talonrakennuspuolelle työnjohtoharjoittelijoiksi ja rakennustyöntekijöiksi. Alan opiskelijoita ja ammattilaisia
vuosilomansijaisia kaupunki tarvitsee erityisesti sosiaalija terveysviraston palvelukseen.
Työpaikoista löytyy lisätietoa kaupungin verkkosivuilta. Uusia paikkoja tulee hakuun kevään mittaan. Iältään
16–17-vuotiaille on oma hakuaika 11.–22.3.2013.

Lucina Hagmanin kuja 4, Pihlajamäki, Helsinki

www.uyk.fi
• yleislukio
• kuvataidelinja
• kirjallisuuslinja

Lukion esittely
hakijoille ja heidän huoltajilleen
7.2. ja 7.3. klo 14.00.

TERVETULOA!

Koillis-Helsingin Lähitieto
www.matapupu.fi
Keskiviikko 23.1.2013
Jakelualue: postinumerot Helsinki 70–79, Malmi,

Tapanila, Puistola, Pukinmäki, Pihlajamäki-Pihlajisto,
Siltamäki-Suutarila, Tapulikaupunki, Jakomäki,
Tapaninvainio ja Viikki. Päätoimittaja: Heimo Laaksonen,
puh. 0400 731 055. Toimitus: Joukko vapaaehtoisia ja palkattomia, kotiseuturakkaita toimittajia ja kirjoittajia. Myynti: Jussi Haapasaari, puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@hotmail.com, Heimo Laaksonen.
Taitto: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin. Kustantaja:
Tekstilinja Oy. Paino: Sanomapaino, Vantaa 2013.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Pi rjo Pi h lajamaa
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Kirkonkyläntien
päiväkotiin
rakennetaan
muun muassa
asianmukaiset
opetus-, keittiöja pesutilat sekä
hissi.

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara.

Päiväkodiksi kunnostettava koulurakennus täytti viime vuonna 75 vuotta. Kiinteistö on alun perin valmistunut Malmin jatkokouluksi
vuonna 1937.

Entisestä jatkokoulusta
tulee päiväkoti
Ylä-Malmi
Vanha kivikoulu osoitteessa
Kirkonkyläntie 25 muuntuu tämän
vuoden aikana noin 120 lapsen
päiväkodiksi. Remontti maksaa noin
2,4 miljoonaa euroa.

Hallinto-oikeus kumosi
sakkopäätöksen
Pukinmäki
Rakennuslautakunta on joutunut kumoamaan marraskuussa 2011 tekemänsä
päätöksen, jossa se
määräsi muun muassa juoksevan sakon
ja uudisrakennuksen
loppukatselmuspäivän Pukinmäessä rakennusluvan saaneelle asunto-osakeyhtiölle, joka oli jättänyt
työmaan sikseen tehtyään paritalolle pe-

M

almin ala-asteen
kouluna ja Malmin jatkokouluna tunnettu Kirkonkyläntien koulurakennus muuttuu päiväkodiksi. Kaupunki
remontoi koulua väistöpäiväkodiksi tammikuusta jou-

lukuuhun. Sen jälkeen talo
tarjoaa väliaikaistiloja peruskorjattaville päiväkodeille. Vuoteen 2017 mennessä
korjattavia päiväkoteja ovat
ainakin Tilhi Tapaninkylästä
ja malmilaiset Suvi ja Raitti,
mahdollisesti myös Vilppula.

Tapanilan kirjaston avajaiset
siirtyvät helmikuulle
Tapanila

rustukset.
Asunto-osakeyhtiö valitti lautakuntapäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen,
joka päätyi valittajan
puolelle. Hallinto-oikeus huomioi päätöksessään erityisesti rakennuksen valmistumisasteen sekä valittajan mainitsemat
taloudelliset vaikeudet.
Pirjo Pihlajamaa

Hiidenkiventiellä olevan Tapanilan kirjaston remontin
viimeistelytyöt jatkuvat arvioitua pidempään, sillä remontissa tuli joitakin teknisiä
yllätyksiä. Siksi kirjaston avajaisetkin on siirretty tammikuulta helmikuulle.
Avajaiset pidetään lauantaina 16.2. alkaen kello 12. Ovet
avataan yleisölle kello 11.30.
Kirjaston viime keskiviikkona aloittamat satutuokiot
ovat toistaiseksi viereisen Tapanilan Erän nuorisotalon ti-

loissa. Iältään 3–7 -vuotiaille
suunnatut tuokiot ovat joka
toinen keskiviikko kello 9.30–
10.15. Seuraava kerta on 30.
tammikuuta.
Uusi sarjakuvakurssi alkaa suunnitellusti kirjaston tiloissa.
– Siihen ei tarvita alkuun
kuin pöytätilaa, joten se voidaan aloittaa kirjastossa jo
ennen avajaisia, kertoo kirjastonjohtaja Tarja Vuorinne.
Pirjo Pihlajamaa

Kirkonkyläntien päiväkotiin rakennetaan muun muassa asianmukaiset opetus-,
keittiö- ja pesutilat sekä hissi. Piha muutetaan pienille
lapsille sopivaksi.
Rakennuksen ulkoasua ei
muuteta. Remontin tekee

Kun alueen päiväkotien peruskorjaukset ovat ohi, aiotaan väistöpäiväkoti muuttaa pysyväksi päivähoitopaikaksi, joiden kysyntä Malmin alueella näyttää jatkuvasti kasvavan.
Päiväkotihanke tarkoittaa,
ettei vanhasta koulusta tulekaan nuorten toimintakeskusta, mihin käyttöön kaupungin nuorisoasiankeskus
koulurakennusta vielä vuonna 2007 alustavasti kaavaili, kun säästöjä etsinyt opetusvirasto suunnitteli rakennuksesta luopumista.
Luopuminen tapahtui elokuussa 2010, jolloin Malmin ala-asteen koulun toinen rakennus osoitteessa
Kirkonkyläntie 17 ja Malmin yläasteen koulu yhdistettiin Ylä-Malmin peruskouluksi. Käytännössä Kirkonkyläntie 25:n koulu oli
tyhjennetty jo vuotta aiemmin.
Rakennus avattiin uudelleen maaliskuussa 2011
Staffansby lågstadieskolan
lapsille, joilta tulipalo vei
Laulurastaantiellä olevan
ruotsinkielisen ala-asteen.
Evakko päättyi lokakuussa
2012, jolloin Laulurastaantien koulu oli saatu korjattua käyttökuntoon.
Pirjo Pihlajamaa

Valakkatien kujat rakennetaan
Tapaninkylä
Valakkatien pienet tonttikadut
rakennetaan valmiiksi ja niiden
ajoradat päällystetään asfaltilla.
Hiirakkokkujalle on valmistumassa asemakaavan muutos, joka mahdollistaa uusien
asuintalojen rakentamisen nykyisen kadun päähän Tapaninkyläntien eteläpuolelle nykyiselle käyttämättömälle lähivirkistysalueelle.
Nykyisellään Hiirakonkuja on
päällystämätön katu. Ajoradan
leveys on 5 metriä ja sen päähän rakennetaan kääntöpaikka. Kuja valaistaan uusilla kuusi metriä korkeilla pylväsvalaisi-

milla, jotka tulevat kadun länsireunaan. Rakentamisen vuoksi
joudutaan poistamaan jonkun
verran puita.
Myös Alhokujan ajorata asfaltoidaan ja se saa kääntöpaikan.
Nykyisiä katualueen puita joudutaan poistamaan rakentamisen tieltä. Valaistus säilyy entisellään.
Kolmas kunnostettava kuja
on Juhanhaka, joka sekin saa
asfaltin ja kääntöpaikan, mutta
menettää kadunvarren puustoaan. Senkin valaistus säilyy entisellään.
Teija Loponen
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Uutiset

Longinojan alueen rakentamisesta
ehtii vielä tehdä muistutuksen
Tullivuorentien eteläpuolen rakentamista koskevan
asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä ja sitä voi
vielä kommentoida tekemällä kaavamuutosehdotuksesta
muistutuksen kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

K

aupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää
20.11.2012 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.
Asemakaavan muutos
mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen Tullivuorentien eteläpuolelle.
Asuinalue sijoittuu Longinojan itä- ja länsipuolelle.
Longinojan länsipuoli on
kerrostalovaltainen ja itäpuoli pientalovaltainen.
Longinojan varteen on luvassa noin 70 metriä leveä
virkistysalue, jonka läpi kul-

Tapaninkyläntien katuja
asfaltoidaan
Huhtatie välillä Vanha Tapanilantie jaVainiotie on
asuinalueen tonttikatu, jonka ajorata ja jalkakäytävä
päällystetään asfaltilla. Nykyisiä puita joudutaan poistamaan rakentamisen tieltä
katualueelta. Huhtatien valaistus säilyy nykyisellään
kadun länsireunalla.
Kaupunki on tehnyt katusuunnitelmat myös Saavipolun ja Ruohopolun rakentamiseksi.
Saavipolku välillä Ruohotie – Huhtatie ja Ruohopolku Ruohotien ja Huhtatien
välillä ovat rakentamattomia jalankululle ja pyöräilylle varattuja kevyen liikenteen väyliä.
Yhdistetyn jalkakäytävän
ja pyörätien leveys on kummallakin 3,0 metriä.
Väylät päällystetään asfaltilla ja niihin tulee reunakivet. Väylien reuna-alueet
nurmetetaan. Nykyisiä puita joudutaan poistamaan
rakentamisen tieltä katualueelta.
Saavipolku valaistaan uusilla 5 metriä korkeilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun eteläreunalle.
Ruohopolulle tulevat pylväsvalaisimet sijoitetaan kadun pohjoisreunalle.
Teija Loponen

kee useita kevyen liikenteen
reittejä.
Itäpuoliselle alueelle on
jo syksyllä 2011 rakennettu
uusi päiväkoti, jonka pihan
eteläpuolelle on kaavassa varattu pienehkö pallokenttä
ja lähiliikuntapaikka.
Kaikkiaan kaava-alueen
koko on 10,1 hehtaaria ja
uutta asuinkerrosalaa on
osoitettu noin 25 800 k-m2,
josta pientalojen osuus on
13 400 k-m2 ja kerrostalojen
osuus 12 400 k-m2. Lisäksi
päiväkotitontille on osoitettu kerrosalaa 1 600 k-m2.
Uusia asukkaita alueelle

H e lsi ng i n kau pu n kisu u n n itte luvi rasto

Kaupunkisuunnitteluviraston havainnekuvasta selviää hyvin, miten rakennukset on ajateltu sijoittaa Longinojan molemmin puolin.

tulee noin 600–700.
Muistutusaika siis jatkuu
28.1. saakka. Muistutukset tulee tehdä kirjallisina,
ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon
viimeistään 28.1.2013 klo
16.mennessä. Muistutuksen
voi tehdä myös sähköpostilla osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi
Teija Loponen

Koillis-Helsinki

Koillinen petrasi edustusta ja painoarvoa
kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa
Asuinalueemme kohentaa
reippaasti edustustaan
ja painoarvoaan
Helsingin kaupungin
luottamuselimissä 20132016.
Kaupunginhallitukseen valittiin 1.
varapuheenjohtajaksi Osku Pajamäki (sd) ja jäseneksi Tarja Tenkula
(sd), jonka tilalle vaihtuu puolivälissä kautta siihenastinen HSY:n hallituksen jäsen Mirka Vainikka (sd).
Tenkula istuu myös kh:n sosiaali- ja
terveysjaostossa, jossa Hannu Tuominen (vihr) on varsinaisena ja Miina Kajos (vas) varajäsenenä.
Kauko Koskinen (kok) jatkaa kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston varajäsenenä. Hän on myös
asuntotuotantotoimikunnan varapuheenjohtaja. Lisäksi Koskinen aloit-

taa jo kunnioitettavan viidennen nelivuotiskauden rakennuslautakunnan puheenjohtajana. Koillislaista
painotusta tuovat rakentamiseen
myös Timo Tossavainen (kok) ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä
Mirja Halonen (kok).
Myös Helsingin liikunta on hyvin
Koillis-Helsingin hallussa, sillä puheenjohtajana aloittaa Riku Ahola
(vas) ja varapuheenjohtajana Heimo
Laaksonen (kok). Fatbardhe Hetemaj (kok) heiluttaa vuorostaan nuorisolautakunnan nuijaa varapuheenjohtajana ja johtaa Stadion-säätiön
edustajistoa, johon kuuluu myös
Laaksonen.
Johanna Sydänmaa (kok) jatkaa
kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa.
Varapuheenjohtajana yleisten töiden
lautakunnassa on uudestaan Pörrö
Sahlberg (vihr). Hän saa seurakseen

Kauko Koskisella
alkoi viides
kausi rakennuslautakunnan
puheenjohtajana.
Tarja Tenkulan
pesti kaupunginhallituksessa
kestää kaksi
vuotta. Loput
kaksi vuotta
hoitaa Mirka
Vainikka.

Maria Landenin (ps), joka lisäksi on
varajäsen liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnassa, jonka varsinaisina jäseninä toimivat Marjaana Syrjälä (kok) ja Sinikka Vepsä (sd).
Asuntolautakunnassa on Zahra
Abdulla (vihr) ja tarkastuslautakunnassa Jaana Lamminperä (kok).
Veronika Honkasalo (vas) kuuluu varhaiskasvatuksen lautakuntaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa ovat Hannu Tuominen (vihr)
ja Markku Vuorinen (kesk) sekä varalla Sanna Aivio (kok) ja Miina Kajos (vas). Tuulikki Vuorinen (kesk)
on SOTE:n 2. jaoston jäsen ja Aivio
varajäsen.
Sanna Aivio on myös kaupunginmuseon johtokunnan jäsen.
Kokenut Maarit Toveri (kok) on
varajäsenenä teknisen palvelun lautakunnassa, Arja-Katariina Ylänkö
(sd) pelastuslautakunnassa ja Elina
Valkama (vihr) Palmian johtokunnassa.
Valtuutettu ja ex-kansanedustaja
Terhi Peltokorpi (kesk) tyytyy suurperheen äitinä ja opiskelijana suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan. Ville Väärälä (kok) on työllistämistoimikunnan ja Jaakko Valve
(kok) rintamaveteraaniasioiden neuvottelukunnan puheenjohtaja.
Tony Lemström (kok) on Helsingin Energian johtokunnan varajäsen.
Timo Huotinen

Osku Pajamäki nousi
kaupunginhallitukseen ja
sai vielä varapuheenjohtajan
paikan.
Täällä
he asuvat
Osku Pajamäki, Puistola
Tarja Tenkula, Siltamäki
Mirka Vainikka, Malmi,
Hannu Tuominen, Suutarila
Miina Kajos, Pihlajamäki
Kauko Koskinen, Tapaninvainio
Timo Tossavainen
Mirja Halonen, Ala-Tikkurila
Riku Ahola, Tapanila
Heimo Laaksonen, Heikinlaakso
Fatbardhe Hetemaj, Tapanila
Johanna Sydänmaa, Viikki
Pörrö Sahlberg, Viikki
Maria Landen
Marjaana Syrjälä, Heikinlaakso
Sinikka Vepsä, Puistola
Zahra Abdulla, Pukinmäki
Jaana Lamminperä, Pukinmäki
Veronika Honkasalo,
Tapulikaupunki
Markku Vuorinen, Tapaninvainio
Sanna Aivio, Malmi
Tuulikki Vuorinen, Tapanila
Maarit Toveri, Tapanila
Arja-Katariina Ylänkö, Tapanila
Elina Valkama. Viikki
Terhi Peltokorpi, Suutarila
Ville Väärälä, Suutarila
Jaakko Valve, Siltamäki
Tony Lemström, Suutarila
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Lautakunta haluaa muutoksia
Pihlajamäki Yleisten töiden lautakunta on päättänyt antaa
kaupunkisuunnitteluvirastolle lausunnon, joka koskee Pihlajamäentien ja Pihlajistontien kulmaan asuinkorttelille tehtävää asemakaavaa.
Lautakunta toivoo, että korttelin ja Pihlajistontien väliin
jäävä lähipuisto nimetään kaavassa suojaviheralueeksi, koska se sijaitsee liikennemelun ja päästöjen vaikutusalueella.
Lisäksi lautakunta huomauttaa, että kaavaehdotuksessa
Pihlajistontien ja Pihlajistonkujan risteysalueelle sijoitettu
tonttiliittymä saattaa aiheuttaa epäselvyyttä väistämissäännöissä eri tienkäyttäjien välillä. Pirjo Pihlajamaa

Viikinrannan koirat saavat aitauksen
Viikki Kaupungin rakennusvirasto on valmis tekemään koiraharrastajien pitkään toivoman uuden koira-aitauksen Vikinrantaan sen jälkeen, kun Viikin ja Vanhankaupungin rajalle tekeillä oleva asemakaavamuutos on saatu lainvoimaiseksi.
Valtuustoon matkalla oleva kaavamuutos kiertää tällä hetkellä virastoissa lausuntokierroksella.
Kaavan on tarkoitus parantaa Pornaistenniemen virkistysarvoa. Kaavan toteutus maksaa rakennusvirastolle noin
750 000 euroa. Katariina Saksilaisen kadun jatkeen ja pysäköintialueiden kustannukset ovat noin 500 000 euroa ja
puistoalueiden noin 250 000 euroa. Pirjo Pihlajamaa

Erätielle osittainen pysäköintikielto
Tapanila Erätiellä kielletään pysäköinti osoitteita Erätie
6-10 vastapäätä noin 65 metrin matkalla.
Erätiellä toimii Tapanilan Urheilukeskus, jonka henkilöautoliikenne keskuksen noin 200 paikan pysäköintialueelle
on ohjattu Erätien kautta.
Erätie 6-10 välillä kadunvarsipysäköinti on ollut sallittua kadun eteläreunalla. Kadun varteen pysäköidyt autot
estävät kahden auton kohtaamisen kadulla. Iltaisin urheilukeskuksen tontille sisään ja ulos ajavan liikenteen määrä
on niin suuri, että kohtaamisongelmat katuosuudella ovat
jatkuvia ja liikenneturvallisuus vaarantuu. Lisäksi henkilöautot pysäköidään lainvastaisesti puolittain jalkakäytävälle
kohtaamisongelmien pienentämiseksi.
Pysäköintikiellolla halutaan sujuvoittaa liikennettä sekä
lisätä turvallisuutta. Teija Loponen

Autoilija törmäsi kävelijään suojatiellä
Viikki Noin 30-vuotias nainen ajoi suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon ohi pysähtymättä Latokartanonkaaren ja
Mustialankadun risteyksessä viime torstaina aamupäivällä.
Sen seurauksena hän törmäsi suojatietä ylittämässä olleeseen
16-vuotiaaseen nuoreen, joka lensi törmäyksen voimasta yli
kymmenen metrin matkan pudoten tielle. Loukkaantunut
vietiin Töölön sairaalaan. Hänen vammoistaan ei vielä ole
tarkempaa tietoa.

ALE
-20 -30%
Kausivaatteiden

%

0
5
-

7
% 0%

Kaksi Korupajan
ryöstäjistä vankilaan
Malmi

Toissa vuoden tammikuussa tapahtuneen Malmin Korupajan miljoonaryöstöön
osallistuneista miehistä kaksi tuomittiin viime viikolla
vankeuteen.
Helsingin käräjäoikeus
tuomitsi Suomen suurimman koruryöstön tekijöistä
toisen viiden ja puolen vuoden vankeuteen ja toinen sai
kuuden vuoden tuomion.
Kolmatta, ryöstäjien autoa
ajanutta miestä ei tuomittu,
koska hänen osuudestaan
tekoon ei löytynyt riittävää
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näyttöä.
Ryöstössä epäillään olleen
mukana myös kaksi muuta miestä, mutta heitä ei ole
toistaiseksi saatu oikeuden
eteen. Miehet on etsintäkuulutettu kansainvälisesti.
Oikeus määräsi tuomitut
virolaismiehet maksamaan
koruliikkeelle, sen työntekijöille ja liikkeessä ryöstön
aikana olleille asiakkaille yhteensä runsaan 60000 euron
korvaukset. Summa jäi noin
kolmannekseen alunperin
haetusta määrästä.

Summan pienenemiseen
vaikutti osittain se, että käräjäoikeus ei löytänyt luotettavaa näyttöä siitä, että
koruliikkeen työntekijöitä
ja asiakkaita olisi uhattu oikealla aseella. Paikalta löytyi ryöstön jälkeen vain ilmapistooli, toinen ryöstäjien
aseista on yhä kateissa. Ampuma-aseen puuttuminen
vei pohjan törkeän ryöstön
syytteeltä.

www.matapupu.fi
Seuraa
Koillis-Helsingin
Lähitiedon
nettisivuilta
kaupunginosauutisia ja
menovinkkejä.

Teija Loponen

30-vuotis
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MIKROKUITULIINA

3€

Silmälasien

PUHDISTUSAINE

3€

Merkki-

30 €

AURINKOLASIT

-30% -60%

/kpl

(Myös
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(Ei Serengeti)
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PIILOLASINESTE

3€

/kpl

PA!
HAL

Solo Care Aqua (360 ml)

PIILOLASINESTE

/plo

30 €

True (60 ml)

(3 ploa)

/plo

!
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SUURENNUSLASIT

-30%

Voimassa5.2.2013
31.1.2012
saakka,taitainiin
niinkauan
kauan kuin
kuin ALE-tavaraa
ALE-tavaraa riittää
Voimassa
saakka,
riittää
MEILTÄ NÄÖNTUTKIMUS AINA LASIKAUPAN PÄÄLLE!
HYVÄT LASIT _ NOPEA TOIMITUS

Palveleva
Naisten vaateliike

MALMITAR

Kirkonkyläntie 8, 00700 HELSINKI
Ma-Pe 11-17 La 10-13
p. 09-345 2009

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Puh. (09) 875 1868
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Malmille tulossa
toinenkin Smart Post
Ylä-Malmi
Verkkokaupat
elävät nyt
nousukautta. Siksi
Malmin Prisman
toisen kerroksen
ovenvierustaan
asennetaan Itellan
Smart Postia eli
pakettiautomaattia.

Itsepalvelukoneella ihmiset
voivat lähettää ja vastaanottaa pakettejaan.
– Verkkokauppojen käyttö kasvaa koko ajan ja sekä
Citymarket että Prisma haluavat olla verkkokaupassa
vahvasti mukana. Siksi on
luontevaa, että kummallakin
on oma pakettiautomaatti,
perustelee Itellan liiketoimintajohtaja Tommi Sunikka.
Samanlainen pakettikone
on jo yli vuoden päivät seissyt Ala-Malmin puoleisen
Malmin Novan Citymarketin edessä.

Sunikka vakuuttaa, ettei
toisen laitteen tulo uhkaa
Malmin postin olemassaoloa millään lailla.
– Ei uhkaa, vaan tuomme
vaihtoehtoja ihmisille. Heidän ei välttämättä tarvitse
esimerkiksi jouluna jonottaa
postissa.
Itella on jo aiemmin ilmoittanut laittavansa Smart
Postin maamme jokaisen Citymarketin kylkeen. Sittemmin myös kilpailijan kiinnostus on herännyt.
– Alun perin toimme näitä
isoihin kauppakeskuksiin,

nyt on siirrytty automarketeista lähemmäs kuluttajaa
ja tuotu näitä myös S-marketteihin ja Alepoihin, sillä
kysyntää riittää.

Diakonia vierelläsi arJessa Ja Juhlassa

Malmin kirkossa pe 25.1. klo
12–14.
Juhlaohjelmaa klo 12, vierailevana esiintyjänä muusikko
Markus Bäckman.
Kakkukahvit tarjolla klo
12.30–14. Juhlan aikana on
mahdollisuus tutustua Malmin
seurakunnan diakoniatyöhön
ennen ja nyt.

YhDessä enemmän

Malmin kirkossa la 26.1. klo
15.
Seurakunnan perhe- ja
aikuistoiminnan esittely, rovasti Pirkko Poisuo. Elokuva
Prahan matkalta, pastori Antti
Ylinen. Kahvitarjoilu.

iltakonsertti

Malmin kirkossa su 27.1. klo
18.
Naiskuoro Pihlaja, Malmin
kantaattikuoro, Tapanilan
Kamarikuoro ja Lauluryhmä
Raiku.

koillisen kirkot

Hannu Ala-Hakkolan valokuvanäyttely seurakunnan
alueen kirkoista ja seurakuntakodeista Malmin kirkon
aulassa 20.–27.1.

Tapanilan kirkolla ti 29.1. klo 18.
Näyttely esittelee kuvin,
esinein ja kertomuksin Malmin seurakunnassa vuosien
varrella tyttöjen ja poikien
parissa tehtyä työtä. Musiikkia, Matkalla tuntemattomaan
-nukketeatteriesitys. Kahvitarjoilu. Näyttelyyn tutustuminen. Näyttelyyn voi tutustua
omatoimisesti kirkon aukioloaikoina 2.2. asti.

PerhetaPahtuma

Viikin kirkolla la 2.2. klo
10–13.
Monipuolista ja hauskaa ohjelmaa lapsiperheille! ”Ylös,
alas, ympäri” -nukketeatteriesitys (kolme kertaa), ongintaa, askartelua, maalausta,
temppurata, hiljaisuuden huone sekä erilaisia Pyhän kokemisen paikkoja. Tapahtumassa on tarjolla keittolounas.

evankeliumiJunakonsertti

Puistolan kirkossa su 3.2. klo 16.
Malmin seurakunnan lapsikuorot, johtaa Marjasisko Varha.
Yhtyeenä Mikko Pettinen
Express, konduktöörinä Kaisu
Rauhamaa. Ohjelmassa negrospirituaaleja ja gospelmusiikkia.

Pirjo Pihlajamaa

Itellan mukaan Malmin
Prisman Smart Post avataan helmikuun aikana. Englanniin kieltä oleva smart post on suomeksi älyposti.

Puistola saa latauspaikan

Malmin seurakunta
60 vuotta
juhlaviikot 20.1.-3.2.
kautta aikain
-näYttelY

Sunikan mukaan ei ole
mahdoton ajatus, että laitteiden määrä Malmillakin vielä
kasvaa.

PUISTOLA Kaupunkisuunnitteluvirasto on päättänyt lisätä sähköautojen latauspaikkoja. Yksi latauspisteistä sijoitetaan Puistolan asemalle.
Raidepolun varren pysäköintialueen kaksi parkkiruutua
otetaan sähköautojen käyttöön ja niissä sallitaan sähköautojen latauspysäköinti 12 tunnin ajan kerrallaan.
Teija Loponen

Juhlamessu

Malmin kirkossa su 27.1. klo 10.
Saarna piispa Eero Huovinen,
liturgia kirkkoherra Pertti Simola.
Avustajat rovasti Pirkko Poisuo,
pastori Martta Paijola, pastori
Jukka Holopainen, diakonissa
Kirsi Jaakonaho, nuorisotyönohjaaja Tiina Mäki-Arvela, seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja
Tuula Pontela, seurakuntaneuvoston jäsen Pekka Salomaa ja
piirineuvoston jäsen Christine
Kylliäinen. Kanttori Ulla Pesonen,
urkurit Kaisu Rauhamaa ja Timo
Olli. Pihlajamäen kirkon kuoro,
Puistolan kirkkokuoro, Pukinmäen
kuoro Toivon säteet. Mari Kaisa
Pyrhönen, huilu, Aila Hettula,
oboe. Viittomakielinen tulkkaus.
Kirkkokahvit messun jälkeen.
Kirkkobussit juhlamessuun Malmin kirkolle kahta reittiä:

Bussi 1, lähtö klo 9.15 Viikin kirkko
– 9.20 Pihlajiston seurakuntakodin
pysäkki – 9.25 Pihlajamäen ostoskeskus – 9.35 Pukinmäki, Eskolantien pysäkki – Malmin kirkko.
Bussi 2, lähtö klo 9.15 Jakomäen kirkko – 9.20 Puistolan kirkon
pysäkki, Alepa – 9.25 Tapuli, Tapulinaukio – 9.35 Siltamäen ostoskeskuksen pysäkki, Riimusauvantie – 9.45 Tapanilan tori – Malmin
kirkko.
Mainitut ajat ovat aikoja, joita
ennen bussi ei lähde pysäkiltä tai
ohita sitä.
Paluukuljetus klo 13 samoja reittejä.

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 1229560
19.00 Sanan ja rukouksenilta
Tapani Vesalainen
To.24.1 Rukous-ja paastopäivä peruttu
(sähkötarkastuksen takia )
Pe.25.1 18-20.30 Varkki-ilta 6-9 luokkalaisille
La.26.1 19.00 Nuortenilta & kahvila
Su. 27.1 11.00 Jumalanpalvelus
Jussi Jokisaari, Veijo Kähkönen,
Musiikki Rene Laulajainen
tilaisuuden jälkeen Lähetys lounas
14.30 Latinokokous
18.00 Pyhän Hengenilta
Jari Vahtera, Musiikki Miika Koivisto
Ma. 28.1 18.30 Lähetyssolu
Tii. 29.1 18.30 Sanan Äärellä Tapani Vesalainen
Ke.23.1

Malmin seurakunnan talvileirit
1.-4. -luokkalaisille tytöille ja pojille
Upilan leirikeskuksessa Hollolassa.

PULKKA 18.–20.2.2013

ensisijaisesti Puistolan, Tapulin, Malmin,
Siltamäen ja Viikin alueiden lapsille.

KELKKA 20.–22.2.2013

ensisijaisesti Jakomäen, Tapanilan, Pihlajamäen
ja Pukinmäen alueiden lapsille.
Leirien hinta 30€, sisaralennus 10€. Hinta sisältää
matkat, täysihoidon, ohjelman ja vakuutukset.

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

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
PULKKA-leirille Asko Lintumäki p. 040 720 0747,
KELKKA-leirille Tiina Mäki-Arvela p. 040 508 7383,
tai s-postilla etunimi.sukunimi@evl.
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ARJEN SÄÄSTÖJÄ

Tammiston keittiö:

Tammiston keittiö:

appelsiini-tuorejuusto
ja parmesaani, hunaja,
basilika

varastoitu pakasteena

UUNIVALMIIT
LOHIRULLAT

49

Tammiston keittiö:
Oman Uunin
savustettu

34

kg

49

Tammiston keittiö:
Gourmet

naturel ja pekoniriistamauste, Skotlanti

varastoitu pakasteena,
Suomi

5

2

kg
raj. 2 kg /tal.

IRTOMAKEISET

2

79

PACK

sis. pantit 0,80
raj. 3 erää /tal.

PEPSI ja PEPSI MAX
1,5 l 2-pack

ei Premium

PORONKÄRISTYS

0,66 /l

Hinta ilman K-Plussa-korttia 3,80 /2-pack
sis. pantit 0,80 (1,00 /l)

3595
kg

Tammiston keittiö:

Tammiston keittiö:

16

16

HÄRKÄ- ja
BROILERWOKIT

5

95

kg

Leipomo
keskellä
myymälää!

Tammiston leipomo:

MUSTIKKARAHKAWIENER

kg

Tammiston leipomo:

KAURA- ja
ROUHECHIAPATTA

Leipomo
keskellä
myymälää!

3

50
kg

KEHÄ lll

Puistola
Tapaninkyläntie
Tapanila
Malmi

KEHÄ l
Meille on helppo tulla!

Suomi

-15%

1

22

99

kg

69

ENTRECOTEPIHVIT

Leipomo
keskellä
myymälää!

60

KAURAPELLAVALEIPÄ
540 g 6,83 /kg

kg

Tammiston keittiö:
Hienointa Pihvilihaa: Rotukarjan tuoreet

ULKOFILEE
n. 1,8 kg

BERLIINIMUNKKI

Tammiston leipomo:
Leipurimestarin

kg

HK Viljaporsaan

kg

Tammiston leipomo:

14

10

29

95

99

SIENI- ja
KINKKUPIIRAKAT

95

Tuusulanväylä

yks. 3,59 /pkt (7,18 /kg)

99

kg

Tammiston keittiö:
Kokonainen

kg

5,00 /kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,99 /rs (9,97 /kg)

95

895

KAHVI 500 g

-33%

naturel ja tuoreyrttimarinoitu, Uusi-seelanti

PELTOPYY

Kulta Katriina

6,63 /kg

ULKOFILEE

kg

PKT

kg

ulkofileestä, Suomi

95

5-.

rs
raj. 2 rs /tal.

BROILERIN
FILEESUIKALEET 300 g

90

Tammiston keittiö:
Tuore Karitsan

PEKONICHEDDARTASKU

2

raj 1 erä /tal.

Atria Perhetilan

Tammiston keittiö:
Tuore Porsaan

Valimotie

1

KONJAKKI
GRAAVILOHIVIIPALEET

90

9

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

99

kg

Tammiston keittiö:

NIERIÄ

22

ELLEI TOISIN MAINITA.
Keittiön tarjoukset
ei voimassa su 27.1.

-33%

90

kg

19

24.–27.1.

KIRJOLOHEN
MÄTI

90

16

HINNAT VOIMASSA TO–SU

Leipomo
keskellä
myymälää!

Tuore

80

kg

TERTTUTOMAATTI

24

sis. pantit
3,60

lll-OLUT 0,33 l /tlk 24-pack

Hollanti

2,42 /l

kpl

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

VANTAA TAMMISTO
Valimotie 9, 01510 Vantaa, puh. 010 538 3900
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
Puhelun hinta 01053-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv. 24%)
www.k-citymarket.fi

28

7
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Konsertteja ja toimintaan tutustumista

Seurakunta juhlii kuusikymppisiä
Te ija Lopon e n

Melkoisia
muutoksia
olemassaolonsa
aikana kokenut
Malmin
seurakunta juhlii
parhaillaan
täyteen tulleita
60 vuottaan.
Malmin seurakunnan historia pohjaa Helsingin pitäjään. 1950-luvulla erotettiin
Helsingin pitäjän emäseurakunnasta Malmin suomenja ruotsinkielinen seurakunta. Suomenkielinen Malmin seurakunta perustettiin
vuonna 1953. Myöhemmin
vuoden 1961 seurakuntajaossa Malmin seurakunnasta
irrotettiin Herttoniemen ja
Pakilan seurakunnat. Pakilan ja Oulunkylän seurakunnat kuuluvat edelleen Malmin rovastikuntaan.
Vuonna 1973 Malmin seurakunta oli Helsingin suurin
suomenkielinen seurakunta
Helsingin hiippakunnassa.
Malmilla ei alkuun ollut
varsinaista kirkkorakennusta, vaan kirkko toimi
Helsingin pitäjältä alkuun
kunnantaloksi lunastetussa
rakennuksessa. Kirkkoherranvirastokin oli aikoinaan
lihantarkastamo.
Nykyisen punatiilisen kirkon on suunnitellut Alvar
Aallon oppilas Kristian Gul-

Malmin kirkkosali tulee toimimaan juhlamessun näyttämönä ensi sunnuntaina.

lichen. Kokonaan tiilirakenteisen kirkon rakennustyöt
aloitettiin v. 1980 ja se valmistui 1981.
Nykyään Malmin seurakunnalla on kuusi kirkkoa ja
kolme seurakuntakotia.

Juhlaviikoilla
monenlaista menoa

Juhlinta käynnistyi jo sunnuntaina Viikin kirkossa Lähetysmessulla, joka myös
radioitiin. Viikissä kuultiin
myös Safarikuoron konsertti.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen
Helsingin Kristilliseen kouluun

Yllihuomenna perjantaina katse kiinnitetään diakoniaan. Malmin kirkolla klo
12–14 viettävässä juhlassa
esiintyy muusikko Markus
Bäckman ja esillään diakoniatyötä vuosikymmenten
varrelta.
Seurakunnan aikuistoimintaa esitellään lauantaina
Malmin kirkossa kello 15,
samalla tulee myös perhetoiminta tutuksi. Kunnantiellä voi tutustua myös Hannu Ala-Hakkolan valokuvanäyttelyyn seurakunnan
kirkoista ja muista toimintatiloista.

www.helsinginkristillinenkoulu.fi
HKK:n ala- ja yläkoulu toimivat Pukinmäessä, uusituissa ja
peruskorjatuissa tiloissa, joissa vallitsee lämmin ja turvallinen
välittämisen ilmapiiri.

Avointen ovien päivä to 24.1. klo 9–14 ja
INFO-tilaisuus tuleville
1. ja 7. luokan oppilaille klo 18.00

Entinen
kunnantalo
toimitti Malmin
kirkon virkaa
useamman
vuoden.

Tiedustelut ja oppilashakulomakkeen tilaukset:
Koulusihteeri Ulla Jurvanen p. 050 512 0607
ulla.jurvanen@edu.hel.fi
Rehtori Markus Andersson p. 050 313 9710
markus.andersson@edu.hel.fi

Varsinaiseen juhlamessuun
sunnuntaina 27.1. saapuu
saarnan pitämään piispa Eero Huovinen. Mukana on
myös monta kuoroa. Juhlamessuun järjestetään bussikuljetus, eli kirkkobussit

noutavat väkeä seurakunnan eri alueilta Malmille.
Perheille suunnattu tilaisuus pidetään Viikin kirkolla
2.2. nukketeatterin, temppuradan ja monenlaisen muun
mukavan tekemisen mer-

keissä. Juhlaviikot päättää
Evankeliumijuna-konsertti
Puistolan kirkossa 3.2. Siellä
kuullaan lapsikuorojen laulamana negrospirituaaleja ja
gospelmusiikkia.
Teija Loponen
Malm i n sr k:n ar kisto

Viikki-Seuran tiedotuslehti

1/2013

Viikin Laskiaisrieha
sunnuntaina 10.2.2013 alkaen kello 11.

Perinteinen viikkiläinen talvitapahtuma Latokartanon torilla kirkon
kupeessa toteutuu sunnuntaina 10. helmikuuta klo 11–14.
Luvassa ulkona on pulkkailua (omat
pulkat), poniratsastusta (3 euroa),
koiravaljakkoajelua (2 euroa) ja lämmintä
suuhunpantavaa: grillimakkara (1
euro) ja kuumaa mehua (0,50). Sisällä
jaossa ilmapalloja, kasvomaalausta (1
euro), askartelua, lypsyrasti ja diplomi.
Lähetysväen pöydässä myynnissä hilloja,
mehuja ja käsitöitä. Pika-arpajaiset,
lelukirppis ja srk-salissa YV-kahvila
(maksullinen).
Järjestäjät Sampsa ry, Viikin kirkko,
Viikki-Seura ja Kaski.

s. 2
s. 3
s. 4
s. 4

Viikki-Seuran uudet aktiivit
Latokartanossa rakennetaan
Viikin junailija Heikki Rinne
Raitiovaunut korvaamaan Jokeribussit?
s. 6 Paikallisbistro Kaski avautuu
uudella konseptilla
s. 8 Mikä on turvallista?

Tuulenhuiske ehdolla
Vuoden Luontoliikuttajaksi
Viikkiläisten vanhempien perustama ja ylläpitämä iltapäiväkerho Tuulenhuiske
oli Suomen Urheilugaalassa ehdolla Vuoden Luontoliikuttajaksi. Tavoitteena on
opettaa ulkoilua lasten elämäntavaksi viemällä kerholaiset metsään ja luontoon
koulupäivän jälkeen.
Voittajana palkittiin Metsämörriohjaajat, mutta pääsy kolmen joukkoon oli upea
saavutus Tuulenhuiskeelle ja Kirkkohallituksen Vihreille Ripareille.

Rajojen ja rakkauden tasapainossa
Henkilökuvassa
viikkiläinen Vuoden Isä
Timo Kilpi

toja ja että niihin toden näköisesti
myös tulee asumaan lapsiperheitä?
Vihdoin syksyllä 2012 saatiin lapset
oman kylän päiväkotiin.”

S

OLEN IHAILLUT Timon positiivista asennetta ja kuinka lapset saavat hänen aikaansa ja huomiotansa. Vaikka tilanne on vaativampikin,
niin sydämen lämmöllä lasten ”aisoissa” pitäminen sujuu iloisen lep-

en jälkeen, kun isyys iski Timoon, olen nähnyt
häntä enemmän lastensa kanssa kuin ilman.
Olen ollut Timon kanssa vuosien varrella monessa arkikimpassa ja lähes aina lapsien syntymän jälkeen he ovat olleet menossa mukana.
Muutimme tahoiltamme saman
rapun asukkaiksi 1998 ja pian olimme ystäviä ja perhetuttuja. Fiksailemme silloin tällöin peräkkäisiä
saunavuorojamme keskenään ja
kerran, kun olimme äijät kaksistaan
lauteilla, Timo kehaisi perheenlisäystä olevan tulossa. Timon vaimo
Sanna istui oman vaimoni kanssa
iltaa meillä. Elettiin vuotta 2006.
Jotenkin tuo jännä ilon tunne sai
toteamaan, että on varmaan hyvä
syntyä teidänlaisten ihmisten lapseksi. Nyt vuosien jälkeen voin todeta miten oikeilla jäljillä tuli oltuakaan. Tytär Ria syntyi 2007 ja poika Roi 2009.

poisasti. Olen nähnyt useita kertoja eri tilanteissa, kuinka rajat ja rakkaus pysyvät tasapainoisesti sulassa sovussa.
”Kun tulin Prismasta lasten
kanssa, niin toinen täytyi ottaa välillä kainaloon, ja tietty toisenkin piti päästä. Heitä piti hetken kantaa
kaikella sillä hellyydellä ettei nyt
ihan sattunutkaan, mutta kuitenkin lopulta oli kummankin parem-

Kuva © Veijo Mickelsson

ikäiset rasavillit ja reilu parituntinen sujuu kuin rasvattuna. Lapset
pysyvät ihan hienosti heille annettujen tehtävien parissa. ”Jostain” ilmestynyt harmaa pölypeitto lasten
vaatteissa oli ainoa ylimääräiseltä
tuntuvan korjaustoimenpiteen aiheuttanut ilmiö.
”Olen koittanut lasten kanssa
hiekkalaatikolla, lastenpuistossa,
asukastaloilla ym. ollessani esimerkilläni rohkaista ja näyttää, että isät
voivat olla lastensa kanssa arjessa
paljon enemmän kuin mitä yleiskuvassa näkyy. Kun Viikkarin seinällä
näin MLL:n Viikin paikallisyhdistyksen perustamisilmoituksen, tahdoin ehdottomasti, että se perustetaan ja sitä kautta saadaan lapsille
hyvää toimintaa kotikulmille. Keväällä 2010 toiminta sitten alkoi ja
vuoden 2012 loppuun toimin sihteerinä. Viikkiin on tulossa isä-lapsi -virityksiä ja niistä voi lukea lisää
Viikin MLL:n nettisivuilta. Itse liputan vielä sitäkin enemmän koko
perheen yhteistoiminnan edestä.”
TIMON MIELESTÄ Viikissä on hyvä,

että täällä on paljon lapsiperheitä ja
lapsilla paljon seuraa. On kavereita, ohjattua kerhotoimintaa, luontoa ja hyvä kirjastokin.
”Uimahalli täällä pitäisi olla, kun
lapset tykkäävät niin kovasti vedessä pulaamisesta. Voisikohan asukasaloitteella saada sellaisen tänne? ”, Timo heittää.

”OLI IHAN KIVA, kun ikkunasta nä-

kyi lasten päiväkoti, mutta sitten
joutuikin viemään lapset Pihlajamäkeen päivähoitoon. Eivätkö ne
siellä rakennusvirastossa huomanneet, kuinka paljon olivat rakennuttaneet tänne isoja lapsiperheasun-

pi kävellä ihan tyytyväisenä omin
jaloin.”
VOIT KUVITELLA Timon vetämässä asukastalo motissa autonkorjauskursseja; siellä ollaan porukoiden kanssa ylösnostetun auton alla. Kaikenlaista värkkiä siellä ja vähän täällä. Autoa lasketaan ja sitten
ollaan nokkapelti ylhäällä auton konehuoneen päällä. Omat lapset ja
hoitolapsi menossa mukana, tuon

Rian ja Roin oma isä Timo Kilpi valittiin Vuoden isäksi.

Teksti: Veijo Mickelsson
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Riitta Korhonen
Viikki-Seuran
puheenjohtja

Uusia tuulia ja haasteita

Viikki-Seura toivottaa alueen
asukkaille hyvää toimintavuotta ja jatkaa toimintaansa pääosin perinteitä noudattaen.
Mutta näin alkuvuodesta on
mahdollisuus vielä täsmentää
toimintoja ja saada joukkoon
jotain uuttakin. Tuoreena puheenjohtajana olen valmis ottamaan vastaan myös uusia haasteita ja myötävaikutan mielelläni uusiin tuuliin. Ei pidä jäädä
tuleen makaamaan, sillä silloin
on vaarana kuppikuntaisuus ja
toiminnan kuivettuminen.
Perinteisiin toimintoihin on
kuulunut Viikissä tapahtuu
-lehti Vartin välissä kolme kertaa vuodessa. Nyt se polku on
kuljettu loppuun, mutta onneksi meillä on kuitenkin tilai-

suus kokeilla uutta lehteä ja toivon todella, että hyvällä yhteistyöllä saamme tämän julkaisun
toimimaan mahdollisimman
pitkään. Kevään siivoustalkoot
järjestämme Vapun jälkeisenä
lauantaina 4.5., jolloin toivomme runsasta osanottoa ympäristömme viihtyvyyden kohentamiseen. Perinteinen kevätjuhla yhdessä Viikkarin kanssa on suunniteltu pidettäväksi
23.5. ja kevätkirpputori 25.5.,
jolloin on valtakunnallinen komeroiden siivouspäivä. Seura
huolehtii edelleen Viikin viljelypalstojen vuokrauksesta ja
tulevana kesänä pyrimme valitsemaan myös parhaiten hoidetun palstan. Suunnitteilla on
myös vieraskasvien hävitystalkoot kesällä.

Tärkeänä tavoitteenamme on
valvoa, että Nuorisotalon rakentamiseen saadaan määrärahat. Tämä tarkoittaa aktiivista
yhteydenpitoa uuteen valtuustoon. Siihen toivon mahdollisimman monen viikkiläisen
osallistuvan. Olkaa yhteydessä
tuttuihin valtuuston jäseniin.
Liikennejärjestelyissä on runsaasti kehittämisen tarvetta
Viikissä. Yhteyttä Kehä I:seen
odotamme edelleen, bussiyhteydet ovat huonot erityisesti
Latokartanon periltä ja jalankulkijoiden turvallisuutta pitää parantaa. Näihin asioihin
pyrimme vaikuttamaan.
Uutena haasteena on tarkoitus elävöittää Latokartanon to-

ria. Sinne olemme suunnittelemassa kaupunkiviljelyä. Asiasta on jo saatu myönteinen
kanta kaupungin rakennusvirastosta, läheisiltä taloyhtiöiltä
ja seurakunnalta. Nyt vielä täsmennetään suunnitelmia ja sitten rakennettaan viljelylaatikot
talkootyönä. Viljelemään toivotaan järjestöjä ja harrastusryhmiä. Kiinnostuneet ryhmät
voivat ilmoittautua seuran sihteerille. Kun viljelylaatikot ovat
valmiina, järjestämme koulutustilaisuuden viljelijöille. Jatkossa voidaan järjestää yhteistilaisuuksia palstaviljelijöiden ja
lavaviljelijöiden kanssa.
Uusia tuulia odottelen puhallettavan ennen kaikkea aktiivisten jäsenten suunnalta. Lu-

paavia merkkejä on ilmassa,
sillä alueelle muuttaa edelleen uusia asukkaita ja on tärkeää saada heidät mukaan toimimaan mahdollisimman pian. Yhdistystyö on yhteispeliä.
Jatkamme edelleen yhteistyötä asukastalojen, seurakunnan,
Viikkarin, Nuorisotalon, NuTan Ritareiden, alueen koulujen, Gardenian, yliopisto-opiskelijoiden sekä lähialueen kaupunginosayhdistysten kanssa.
Viikki-Seura on meidän kaikkien yhteinen seura, joten olkaa
yhteydessä meihin, liittykää jäseneksi ja tulkaa mukaan toimintaan. Seuratkaa tapahtumakalenteria netissä ja tervetuloa kevätkokoukseen 15.4.
kertomaan toiveistanne!

nen kylä. Konkreettisella tasolla haluaisin lisää bussivuoroja, yhteisöllisiä tapahtumia
ja viljelypalstat kaikille siitä
haaveileville.
Viikissä parasta ovat
naapurit, jotka ovat ihania,
aktiivisia ja humaaneja ihmisiä. Parhautta ovat myös
hiihtoladut, pyörätiet, hyvä
päiväkoti, jokerilinja, luonto, asukastalot...

Sanna Ristaniemi
Riitta Korhonen, Sanna
Ristaniemi, Seppo Hildén ja Viivi
Koljonen

Viikki-Seuran uudet voimat
Riitta Korhonen,
puheenjohtaja 2013
”Olen koulutukseltani maaperägeologi (FL) ja erikoistunut turvetutkimuksiin.
Erityisalaani ovat olleet kylpyturvetutkimukset ja turvehoitojen lanseeraminen
Suomeen. Tein koko työurani (48 vuotta) Geologian
tutkimuskeskuksessa Otaniemessä. Kansainvälistä kokemusta olen saanut stipendimatkoilla ja kansainvälisen
suoseuran, International Peat Societyn luottamustoimissa. Suoseuran puheenjohtajana ovat Suomen soiden ja
turpeen parissa työskentelevät henkilöt ja suoasiat tulleet tutuiksi. Olen aina ollut
ns. yhdistysihminen ja luottamustoimia on ollut runsaasti. Ennen Viikkiin muuttoani toimin 12 vuotta Toukola-Vanhakaupunki-seuran

puheenjohtajana. Ykkösharrastuksiani ovat tennis ja valokuvaus.”
Olet ollut jo vuosia mukana Viikki-Seuran johtokunnassa. Mikä sai sinut nyt
rupeamaan puheenjohtajaksi?

Suuri kiinnostus lähiympäristön asioiden hoitamiseen ja vapautuminen työasioiden stressistä sekä parista
luottamustoimesta.
Mihin asioihin haluat Viikissä ensi sijassa vaikuttaa?

Nuorisotalon rakentamisen varmistamiseen, kaupunkiviljelyn toteutukseen, liikenneyhteyksien ja -turvallisuuden parantamiseen sekä kaupunkisuunnitteluun.
Mikä on parasta Viikissä
asumisessa?

Luonnonläheisyys.
Saako sinuun ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä, jos

on asiaa Viikki-Seuralle?

Kyllä!
Hallituksen jäsenten
kysymykset:
Mikä sai sinut
lähtemään seuran
johtokuntaan
mukaan?
Mihin asioihin haluat
Viikissä vaikuttaa?
Mikä on Viikissä
parasta?

Seppo Hildén

”Olen paluumuuttaja 30 vuoden jälkeen, seniori ja asun
Metsänhoitajankadulla. Vaimoni Mirjan kanssa harrastetaan liikuntaa, marjastamista ja kulttuuria. Eliaksen
(7 v.) ja Joonaksen (5 v.) kanssa opetellaan elämän perusasioita.”
Halu saada lisää tietoa
Viikistä ja päästä vaikutta-

maan tulevaan kehitykseen.
Seniori-ikäisten määrä Viikissä on kasvanut.
Heille olisi hyvä polkaista käyntiin Seniorikerho,
jonka toimintaa voisi ideoida vapaasti m.m. muistikerhosta vapaaehtoistoimintaan ja vaikka päiväkotien mummi-ukki -kummitoimintaan asti. Tällainen
voisi olla ikäpolvien välistä
kuilua yhdistävää toimintaa.
Luonto, hyvät liikuntamahdollisuudet ( hallin jumpat ja hyvin ajetut hiihtoladut ), hyvä julkinen liikenne.
Oma kirkko, kaupat (Prisma) ja hieno kirjasto. Rauhallinen asuinympäristö.

Viivi Koljonen

”Olen taidehistorioitsija ja
kulttuurin sekatyöläinen.
Asun eko-Viikissä miehen

ja 2,5-vuotiaan pojan kanssa.”
Halusin tulla ViikkiSeuraan mukaan, koska minua kiinnostaa, mitä asuinalueellani ja ympäristössäni
tapahtuu ja miksi.
Toivoisin, että Viikille voisi muotoutua yhteinen
identiteetti, johon asukkaat
samastuisivat ja jonka puolesta he toimisivat. Että Viikki-Latokartano olisi aktiivi-

”Asun Von Daehnin kadulla eli olen Viikin syvimmän
pään edustajana johtokunnassa. Ammatiltani olen teatteri-ilmaisun ohjaaja. Olen
naimisissa ja 1 v 4 kk ikäisen
pojan äiti.”
Syyskokouksessa sitä kysyttiin ja ajattelin, että
miksipäs ei!
Haluan tutkia ja olla
mukana kasvattamassa yhteisöllistä viikkiläisyyttä teatterin ja oman ammattitaitoni avulla.
Luonto ja paljon lapsia
sekä hienoja mahdollisuuksia, esim. asukastalot.

1/2013
Viikin-Latokartanon alueen sitoutumaton, kaikille avoin tiedotuslehti.
Ilmestyy kolmesti vuodessa tammi-, touko- ja syyskuussa. Seuraava lehti
ilmestyy toukokuussa 2013. Lehti jaetaan kaikkiin talouksiin, jotka eivät
ole kieltäneet ilmaisjakeluita. Lehteä on myös saatavana asukastaloilta,
Viikin kirjastosta ja Viikin kirkolta sekä Viikki-Seuran verkkosivuilta.
Julkaisija: Viikki-Seura ry, c/o Heikki Poroila, Nuppukuja 6 H 14, 00790
Helsinki, heikki.poroila@gmail.com
10. vuosikerta ISSN 1797-3139
Toimitus: päätoimittaja Heikki Poroila, toimittajat Timo Huotinen,
Riitta Korhonen, Juha Lares ja Mikko Savelius, taitto ESWE Suunnittelu /
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Ilmoitusmyynti: Jussi Haapasaari, p. 050 5953233,
jussihaapasaari@hotmail.com
Paino: Sanomapaino, Vantaa 2013
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yht. 37 300 kpl

Keskiviikko 23.1.2013

VIIKISSÄ TAPAHTUU

3

Kuva © Timo Marin

Teksti: Timo Huotinen

Viikin Latokartanossa rakennetaan ja
valmistuu uutta 2013–15

L

atokartanon perukoilkiittää, että sai omakla von Daehnin kadulsua asioita sitä ennen
la otettiin tammikuun
4,5 vuotta Rinteen
puolivälissä käyttöön
työparina.
kaivattu päiväkoti Satakieli, johon mahtuu neljä ryhmää
JO MARRASKUUSSA
ja yhteensä noin 100 lasta. Lähisaloitti YIT Latokartölle valmistuu vielä tammikuussa
tanon peruskoulua
Helsingin Pirja, joka käsittää rivivastapäätä ison työja paritaloja.
maan, johon valmistuu seitsemän kerMaaliskuussa saadaan muuttokuntoon Karpalon kolme HITAS- Ina Liljeström
rostaloa ja 14 rivitaloa.
kerrostaloa Latokartanonkaarelle
Tiistaina 15.1. tulivat
Biologinkadun kulmaan.
varaukseen tontille en– Mutta myös uutta on jo alettu raken- simmäisenä aloitetut Helsingin Proviitaa, kertoo asiantuntevasti tässä lehdessä sorin kaksi kerrostaloa, joissa on yhteenesiteltävän Heikki Rinteen seuraaja pro- sä 31 asuntoa toimivista kaksioista avajekti-insinööri Ina Liljeström.
riin neljän huoneen koteihin. ValmistuHän aloitti Viikin aluerakentamises- misaika on 1/2014.
Muut tontin yhtiöt Helsingin Apteekta vastuullisena syyskuun alusta 2012 ja
Piirros: © Kaupunkimittausvirasto, Helsinki

kari, Limnologi ja Agronomi aloittavat
työmaansa maalis-, kesä- ja syyskuussa
ja valmistuvat vastaavasti 3–4 kuukauden välein viimeinenkin vuoden 2015
alussa. Kaikkiaan kerrostaloasuntoja valmistuu 108.
VIELÄ ISOMPI yhtiö syntyy palvelutalo

Hoivaa vastapäätä lähemmäksi kirkkoa.
Pari vuotta viivästynyt Senioritalo Letkajenkka käsittää 120 asuntoa yhteensä
175 henkilölle. Omistusasuntojen lisäksi osa on vuokra-asuntoja. Työt käynnistyvät kesäkuussa 2013 ja valmista tulee
kahdessa vuodessa.
Viimeisenä rakennetaan kirkon ja
VVO:n talon väliin torin laitaan kauan
kaivattu nuorisotalo, jonka pystyttäminen päässee vauhtiin vielä niukasti vuoden 2014 puolella.

ERITASOLIITTYMÄSTÄ
KEHÄ I:LLE 2015

Latokartanon päässä Viikissä on ollut
suurena ongelmana pääsemättömyys
Kehä I:lle. Helsinki on varannut rahaa
ja sopimassa valtion kanssa maksujaosta, ja vihdoin liikennevirasto pystynee
osoittamaan osuutensa maksatukseen.
Nyt on toivoa, että vuosina 2013–15
rakennetaan eritasoliittymä Latokartanon ja Kivikon välille, nykyisen Kivikon tasoliittymän kohdalle. Se mahdollistaa siirtymisen molempiin suuntiin Kehälle ja vapauttaa turhasta ajelusta Viikin läpi ja Pihlajamäen ohi
nykyisille lähimmille rampeille. Samalla rakennetaan puistosilta kevytliikenteelle Kehä I:n yli sekä melusuojat.

Kuva © Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Asemakaavaosasto

Viikin-Kivikon eritasoliittymä valmistuu 2015.
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Heikki Rinteen mielestä
Viikin asukastalot ovat
hieno esimerkki siitä, kuinka
suunnittelussa voidaan ottaa
huomioon myös sellaisia
tarpeita, joista esimerkiksi
rakennuttajayhtiöt eivät ole
kiinnostuneita.

Sinulle Prisma ja kirjasto ovat ihan
vieressä, mutta ovatko ne oikeassa
paikassa Latokartanossa asuvia ajatellen?

Prisman kokoluokan kauppaa ei oikein voi asuntoalueelle viedä. Meillä on
kuitenkin hyvä lähikauppojen verkko
saatu syntymään sinne, missä ihmiset
asuvat. Kirjaston paikka oli kompromissi, kun se Pihlajamäestä lopetettiin kokonaan. Hyvin se on busseilla saavutettavissa, mutta eihän tässä tosiaankaan
kovin paljon asutusta ole ihan lähellä.
Tämä yhdistelmä kaupunginkirjasto ja
tiedekirjasto samassa rakennuksessa, sehän on aika ainutlaatuista.
Millaista työtä se Viikin kummisetänä oleminen oikein oli?

Kuvat ja kysymykset Heikki Poroila

Viikin junailija Heikki Rinne
Heikki Rinne toimi kaksi vuosikymmentä Viikin
aluerakentamisprojektin johtajana ja osallistui jo sitä
ennen kymmenkunta vuotta Viikin kaupunkisuunnitteluun. Nyt hän on muuttunut tavalliseksi viikkiläiseksi ja
tarkastelee maailmaa Viikinportin uudistalojen ylimmän
kerroksen asukkaana.

Mikä sai sinut muuttamaan juuri tänne?

Tuttuun Viikkiin halusin tulla asukkaaksi kaikkien näiden virkamiesvuosien jälkeen. Asiaan vaikutti myös hyvä sijainti palveluiden ja liikenneyhteyksien
lähellä. Maisematkaan eivät ole pahemmasta päästä.

Kun virastot ovat meillä Helsingissä aika itsenäisiä, tehtäväni oli pääasiassa toimia koordinaattorina ja yleisenä
päällekatsojana. Yritin lähinnä vaikuttaa
siihen, että suunnittelu ja rakentaminen
menivät aikataulussa ja sujuivat muutenkin. Viikissä olivat kaupungin lisäksi yliopisto, valtio ja kirkko isoina tekijöinä sekä suuri joukko asuntojen ja toimitilojen
rakennuttajia, joten koordinoitavaa riitti. Erillistä budjettia projektilla ei ollut,
joten onnistuminen vaati hyvää yhteistyötä osapuolten kanssa ja kesken. Projekti- ja hankekokouksia mahtui pariinkymmeneen vuoteen varmaan tuhansia
ja yhteyshenkilöitä oli satoja. Jälkikäteen
voi sanoa, että näin isoissa projekteissa
kyllä monet asiat ovat nopeutuneet ja ehkä laatukin parantunut, kun on ollut tällainen yhteinen junailija.
Miten paljon valtaa projektinjohtajalla loppujen lopuksi oli?

Yleiset linjat päätetään valtuustossa
ja kaupunginhallituksessa, mutta kyllä siihen on aika paljon pystynyt vaikuttamaan, miten asioita tehdään ja mihin
milloinkin voimavarat kohdennetaan.
Kun itselleni ovat energiansäästö, kestävä kehitys ja koerakentaminen olleet
läheisiä asioita, niin niitä olen varmasti pystynyt edistämään enemmän kuin

Raitiovaunut korvaamaan Jokeri-bussit?
Poikittaisliikenteen linja 550 eli ns.
bussi-Jokeri on saavuttanut suuren
suosion. Itäkeskuksen ja Espoon välinen
linja-autoliikenne on kasvanut vuosittain
keskimäärin seitsemän prosenttia. Kasvu
on kaksi kertaa nopeampaa kuin muilla
liikennöintilinjoilla. Ruuhka-aikoina bussiJokerit ovat tupaten täynnä ja pahimmillaan
pysäkille saattaa saapua jopa kolme linjaautoa peräkkäin.

Nyt liikennesuunnitelijat
ovat kaivaneet vanhat suunnitelmat poikittaisesta raitiovaunulinjasta eli ns. raideJokerista. Ensimmäisen kerran suunnitelma mainittiin
jo vuonna 1994, mutta poikittaisliikenne päätettiin toteuttaa lopulta säästösyistä
linja-autoilla. Viimeisten 5–
10 vuoden aikana Helsinki,
Espoo ja Helsingin seudun
liikenne (HSL) ovat jälleen
ottaneet raidevaihtoehdon
vakavan suunnittelun alle.

Helsingin kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskosken mukaan nyt on aika siirtyä kumipyöristä kiskoille.
– Suuresta suosiota johtuen bussi-Jokeri ei pysty
enää vastaamaan sille asetettuihin laatuvaatimuksiin.
Ruuhka-aikoina tiivistetty
kolmen minuutin vuoroväli on liian tiheä linja-autoliikennöintiin. Tämä aiheuttaa tilanteita, joissa ruuhkaaikoina linja-autot saapuvat

pysäkeille ketjuina, mutta
vuorojen välissä saattaa olla
pitkiäkin odotusaikoja, kertoo Lehmuskoski.
Uusissa suunnitelmissa raide-Jokerin arvioidaan
tuovan merkittävän parannuksen kuljetuskapasiteettiin, nopeuteeen sekä luotettavuuteen. Lehmuskosken mukaan Viikin kohdalla raide-Jokerin liikennöinti
tulisi toimimaan sujuvasti.
– Raitiolinja kulkisi pääsääntöisesti omalla ajoradal-

la. Tosin Viikin tiedepuiston
ja Viikintien välinen lyhyehkö osuus rakennetaan tilanpuutteen takia autoliikenteen kanssa yhteisellä kaistalla, kertoo Lehmuskoski.
Lehmuskosken mukaan
raide-Jokeriin investointi tukisi joukkoliikennettä ja verkostomaisen kaupunkirakenteen vahvistumista.
– Raide-Jokerin kustannusarvio on 212 miljoonaa. Kyseessä on merkittävä rahallinen investointi,
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joku toinen olisi tehnyt. Aika monesta
hankkeesta voi sanoa, että olen sitä auttanut liikkeelle.
Oliko Viikin projektinjohtajalla paljon ristiriitaisten intressien sovittelemista?

tieteiden keskus, vaikka sen rakentaminen
vielä on kesken. Eko-Viikki on palkittu
Pariisissa ja Malmössä ja siihen tullaan
edelleen ympäri maailmaa tutustumaan.
Puurakentamisen edistämisessä Viikki
on ollut maassamme eturivissä. Uusimmasta puukerrostalohankkeesta voin liioittelematta sanoa, että laitoin sen vireille.
Bussi- Miellyttävänä muistona tästä jäi ”Vuoden
B
jokerin puunkäytön edistäjä -tunnustus”, jonka
kävin metsäpäiviltä pokkaamassa eläksuosio yllätti keelle siirtymisen aattona.

Suurimmat intressiristiriidat, kuten
rakentamisen määrä ja sijainti suhteessa
luontoon, ratkaistiin jo Viikin yleiskaavassa. Asemakaavoitus ja toteutus ovat
edenneet yleiskaavan tavoitteiden mumeidät
kaan varsin hyvässä yhteisymmärryksessä, mistä kertoo sekin, että kaavavalituk- suunnittelijat
sia on ollut vain muutama. Yksittäisiin ja raidejokeri
hankkeisiin luonnollisesti liittyy intreson sen
sien sovittamista, johon projektinjohtaansiosta
jakin on osallistunut.
Viikissä on käytetty paljon suunnittevahvoilla.”
lu- ja tontinluovutuskilpailuja, jonka ansiosta toimijat pääsivät avoimesti tavoittelemaan erilaisia hankkeita ja näyttämään osaamistaan. Yleinen taloudellinen
tilanne kuitenkin aina säätelee toteutuksen etenemistä. Esimerkiksi alueen pohjoisreunaan suunniteltu toimistotalojen
rakentaminen ei ole käynnistynyt, koska
Helsingissä on toimistotilasta ylitarjontaa. Kun liittymä kehä Ykköseen saadaan,
uskon tämänkin kohteen toteutuvan. Nyt
se on yrityksille pussinperä.
Onko paikallisilla asukkaiden toimijoilla kuten Viikki-Seuralla oikeasti
roolia tällaisissa aluerakentamisprojekteissa?

Kyllä asukkaiden näkemykset vaikuttavat taustalla, vaikka suoraa vaikutusta
on usein vaikea nähdä. Itse olen pitänyt
tärkeänä käytännöllisiä yhteyksiä niihin,
jotka alueella asuvat ja toimivat. Olin Latokartanon pysäköintiyhtiössä kaupungin edustajana ja siinä syntyi tärkeitä kontakteja asukasaktiiveihin. Viikin asukastalot ovat muutenkin hieno esimerkki siitä, kuinka suunnittelussa voidaan ottaa
huomioon myös sellaisia tarpeita, joista
esimerkiksi rakennuttajayhtiöt eivät välttämättä ole kiinnostuneita. Asukastaloista olen henkilökohtaisesti vähän ylpeä.

Kirjaston talvessa
tapahtuu

Viikin nuorisotalon olisi pitänyt olla valmiina jo pitkään. Se on ollut budjettiteknisesti hankala juttu, kun nuorisotalot eivät ole lakisääteisiä tehtäviä. Nyt se näyttäisi nopeutuvan muutamalla vuodella
ja siinä on asukkaiden painostuksella ollut merkittävä rooli. Tätä painostusta on
muuten syytä jatkaa, että myös itse rakentamishanke saadaan varmasti budjettiin.
Vasta sitten asia on varma.
Mitä mieltä olet Viikin liikennejärjestelyistä?

Bussijokerin suosio yllätti meidät suunnittelijat ja raidejokeri on sen ansiosta
vahvoilla. Viikin projektin alussa oli esillä myös pikaraitiotieyhteys Helsingin keskustaan, mutta kun Malmin lentokentän
alueen ottaminen asuinrakennuskäyttöön
ei toteutunut, tämä hanke ei ole edennyt.
Hallainvuoren alitse suunniteltu väylä
hyödyttäisi enemmän Itäkeskuksen suuntaa, viikkiläisille siitä ei olisi ihmeemmin
etua jos ei haittaakaan. Aika kalliskin se
olisi, joten tuskin toteutuu ihan lähivuosina. Kehäliittymän rakentaminen sen
sijaan lienee lähivuosien asia ja se tulee
myös parantamaan melusuojausta Latokartanon pohjoisosassa. Lahdenväylän
melutaso alenee nykyisestään vasta, kun
moottoritien nopeusrajoitusta alennetaan.

Mitä muita myönteisiä saavutuksia
haluaisit Viikistä nimetä?

Viikin normaalikoulun saaminen tänne
oli mielestäni todella iso juttu, jonka arvoa ei aina tule ajatelleeksi. Kiitokset siitä yliopistolle! Norssi lisää merkittävästi
Viikin houkuttelevuutta asuinalueena ulkopuolisten silmissä. Viikin Tiedepuisto
on jo kansainvälisestikin merkittävä bio-

Kaikki Viikin torit kaipaavat lisäsuunnittelua ja jäsentämistä. Keskeneräisiksi ne ovat jääneet, ehkä vähän suunnittelijoiden ymmärtämättömyydenkin takia. On erittäin hyvä, että asukkaat ovat
nyt olleet aktiivisia istutusten saamiseksi. Prisman tilannetta vaikeuttaa kaavas-

sillä kaupunki käyttää vuosittain joukkoliikenteen liikennöinnin tukemiseen ja joukkoliikenneverkostoon noin
250 miljoona euroa, kertoo
Lehmuskoski.
Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) johtokunnan vastavalitun puheenjohtaja Otso Kivekkään
(vihr.) mukaan raide-Jokerille löytyy myös poliittista
tahtoa.
– Vihreiden ryhmässä
kyseessä on yksi kärkihank-

telmäsuunnitelmassa (HLJ
2011) raide-Jokeri on infrastruktuurihankkeiden kiireellisyysjärjestyslistalla sijalla 12. Suunnitelman mukaan rakentaminen tulisi
aloittaa ennen vuotta 2020.
Lisää raide-Jokerista löytyy
nettiosoitteesta www.raidejokeri.info .

Kuva © Päivi Karimaa

Viikin kirjasto
sinisessä ympyrätalossa,
Viikinkaari 11,
www.helmet.fi/viikinkirjasto

Mitä epäonnistumisia tulee aluekoordinaattorin mieleen?

Viikkiin on noussut muutamia julkisia taideteoksia – asut itse Miina Äkkijyrkän Vasikan vieressä –, mutta toisaalta kauppojen vieressä ammottavat isot torit kalsean tyhjinä. Mitä tälle voisi tehdä?

keista. Nykyinen linja-autolla liikennöity Jokeri-linja on
osoittautunut menestykseksi, mutta valitettavasti se on
päässyt pahasti ruuhkautumaan. Lisäksi raide-Jokeri
mahdollistaa lisäkaavoituksen reitin varrelle, kertoo Kivekäs.
Raide-Jokerin suunnittelu päätettiin aloittaa kesällä 2012, mutta varsinainen
rakentamispäätös syntyy aikaistaan vuonna 2014. Helsingin seudun liikennejärjes-

sa oleva hotellivaraus, jonka toteutumista odoteltaessa ei ehkä toriin ole haluttu
panostaa. Taideteoksia saisi mielellään lisätä, niillä on tärkeä rooli yhteisten tilojen hahmottajana.
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Heikki Rinteen mukaan Viikissä on
pysytty hyvin niissä suunnitelmissa,
joita tehtiin 1990-luvulla
rakentamisen ja luonnonympäristön
rajoista.

Mikä merkitys Viikin luontoympäristöllä on sinulle?

Talviaikana hiihto ilman muuta! Minulla on sukset tuossa valmiina, ladulle pääsee melkein kotiovelta. Kesällä pyöräily tulee olemaan ykkösjuttu ja varmaan
kunnollisen lintukiikarin hankinta tulee
myös ajankohtaiseksi. Viikissä on varsin
hyvin pysytty niissä suunnitelmissa, joita jo 1990-luvulla tehtiin rakentamisen ja
luonnonympäristön rajoista. Pellot pysyvät niiden mukaan viljeltyinä, vaikka paineita lisärakentamiseenkin varmaan tulevaisuudessa on. Mitään konkreettisia
hankkeita ei kuitenkaan ole käynnissä.
Olet selvästi tyytyväinen siihen, miten Viikki on toteutunut. Jos kuitenkin voisit jonkin yksityiskohdan tehdä
toisin, mikä se olisi?

Kyllä raideliikenne keskustaan päin olisi sellainen, vaikka sen toteutumiseen eivät projektinjohtajan muskelit yksin riitä.
Metroon en Viikin ratkaisuna usko, mutta pikaratikkayhteys tuosta Viikinrantaa
myötäillen, sitä pidän edelleen tavoiteltavana ja mahdollisena.

LAINAN PÄIVÄÄ vietetään
8.2. Kirjastossa kahvitarjoilu
klo 11–17. Menneen vuoden
lehtien poistomyynti alkaa.
NOVELLIKOUKKU alkaa
27.2. ja kokoontuu joka kuun
viimeisenä keskiviikkona klo
18–20. Tarkoitus on neuloa
novelleja kuunnellen. Mukaan voi tulla oman neuletyönsä kanssa tai neuloa hyväntekeväisyysneuletta kriisialueille. Kevään kokoontumispäivät ovat 27.2., 27.3., 24.4.
ja 29.5.
SATUJA luetaan yli 3-vuotiaille joka keskiviikko klo 10.
HENKILÖKOHTAISTA OPASTUSTA – Apua ja neuvoja tietokoneen, internetin ja sähköpostin käytön perusteisiin.
Myös kirjallisuuden, musiikin
tai vastaavan tiedonhakuun.
Opastus tapahtuu omalla tai
kirjaston tietokoneella.
KUVIEN DIGITOINTI (skannaus) keskiviikkona 13.02. klo
17–19
INTERNETIN KÄYTÖN ALKEET – Sama ryhmä kokoontuu kaksi kertaa! Keskiviikkoina 06.03. ja 13.3. klo 13–15.

Ilmoittautumiset ja ajan
varaaminen henkilökohtaiseen opastukseen
kirjastossa tai puhelimitse
09 310 85071.
Lämpimästi tervetuloa
kaikkiin tapahtumiin!

Teksti ja kuva:
Mikko Savelius
Helsingin kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö Ville Lehmuskoski
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Viikin
graffititaidetta

Viikinojan ylioppilaita

Kuva © Riitta Korhonen

Viikissä tapahtuu -lehti
ilmestyy seuraavan
kerran toukokuussa
2013, jolloin numero
tehdään yhteistyössä
Viikin normaalikoulun
oppilaiden kanssa.
Silloin selviää muun
muassa näiden
sähkökaappigrattien
tarina…

Latokartanon alueella sijaitsee viisi asukastaloa, jotka ovat kaikkien alueen asukkaiden
yhteisessä käytössä. Taloissa voi harrastaa monipuolisesti käsitöitä, liikuntaa ja taiteita,
korjata ajoneuvoja tai järjestää juhlia ja tapahtumia. Asukastalojen toimintaa järjestää
Viikki-Latokartanon asukastaloyhdistys ry.
KAARI – Kohtaamispaikka ja juhlatila
Tilanhoitajankaari 9
Asukastalo Kaaressa on juhlatila, jota voi varata
erilaisiin tilaisuuksiin. Talossa on laadukkaat
av-laitteet sekä astiastot, pöydät ja tuolit 50
hengelle. Isomman salin lisäksi talossa on
pienempi harrastustila. Talossa harrastetaan
mm. musiikkia, kuvataidetta ja liikuntaa.
KIILA – Kädentaitojen talo
Kevättori 1
Kiilassa voi askarrella monimuotoisesti puutöitä,
tekstiilitöitä, lasitöitä, metallitöitä ja kaikkea mitä
ei voi tehdä kotona tilan tai työkalujen puutteen
vuoksi. Kiilassa järjestetään kudonta- ja puutyökursseja ja siellä toimii Helskyn järjestämä
lasten käsityökoulu.

Latokartanon paikallisbistro Kaski
avautui uudella konseptilla

KUNTO – Liikunta- ja kuntoilutalo
Leskirouva Freytagin kuja 10

Viikin Latokartano on saanut vihdoin uuden Kaski
bistro&baarin, josta odotetaan pian valmistuvaan nuorekkaaseen
kaupunginosaan iltojen viihtyisää kokoontumispaikkaa.

Asukastalo Kunto on suunniteltu nimensä
mukaisesti liikuntakäyttöön. Salissa voi harrastaa erilaisia pallopelejä, tanssia ja jumppaa.
Liikuntaa tarjoavat monet alan yritykset. Saliin
voi varata yksityisvuoronkin. Kunnosta löytyy
myös pieni kuntosali.
LAVA – Esittävän taiteen talo
Biologinkatu 5
Lava on suunniteltu esittävän taiteen harrastamista ja esityksiä varten. Talo sopii hyvin myös
tapahtumien, juhlien ja tilaisuuksien pitopaikaksi. Lavassa on korkealaatuiset äänentoistolaitteet ja talosta löytyy myös kaksi hyvin varusteltua musiikkiharjoitustilaa.
MOTTI – ajopelien kunnostuspaikka
Von Daehnin katu 5
Motissa voi pestä ja korjata autoja, moottoripyöriä, mopoja, polkupyöriä ym. menopelejä.
Halliin mahtuu sisälle samanaikaisesti 4 autoa.
Hallissa on autonostimen ja työkalujen lisäksi
nostolaite myös kaksipyöräisiä kulkuneuvoja
varten.
Kaikki Latokartanon alueen kiinteistöt osallistuvat asukastalojen rahoitukseen ja ylläpitoon.
Alueen asukkailta peritään heidän asumismuodostaan riippumatta vuokrissa ja vastikkeissa yhteiskerhotilamaksua, joka on suoraan sidottu asuinneliöihin. Talojen rakennustoiminnasta ja ylläpidosta vastaa alueelle perustettu pysäköintiyhtiö, Latokartanon pysäköinti oy,
jonka omistavat alueen asuntoyhtiöt ja Helsingin kaupunki yhdessä.
Viikki-Latokartanon asukastaloyhdistyksen vuosikokous pidetään 9.4.2013 klo 18.00
asukastalo Motissa. Kaikki alueen asukkaat ovat tervetulleita! Jos toimit asuntoyhtiösi
virallisena edustajana, muista hankkia valtuutus asiasta.
Yhteystiedot ja talojen varauskalenterit löydät verkkosivuiltamme

Kuva © Timo Marin

MARRASKUUN lopussa avau-
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tunut olohuone on kiinnostanut varsinkin nuorempaa
opiskelijaporukkaa, vaikka
keittiö ei ole vielä käytössä. Jo
aukioloajat arkisin kahteen
ja viikonloppuisin kolmeen
yöllä lupaavat isoa muutosta aiempaan.
Uusi pääomistaja Miska
Hellgren, 40, on liikkeellä
modernilla konseptilla. Nyt
tapahtuu markkinointi Facebookissa, tykkääjien määrä lähentelee tuhatta, ja väki
saa esittää toiveitaan. Niitä
on myös monia toteutettu,
vaikka ruokatoiveet on jouduttu siirtämään keittiön viemäröintiongelmien takia.
Ilmeisesti jo talon rakennusvaiheessa on tapahtunut rasvakaivon asennusvirhe, jonka korjaamista odotetaan. Hellgren osti edeltäjän Even liiketoiminnan
ja vuokrasi tilansa syyskuun
puolivälissä, ja sen jälkeen oli
ison rempan aika. Tässä vä-

lissä on liiketalon päävuokralainen Suomen Lähikauppa
ehtinyt joulukuussa myydä
omistuksensa Sijoitusrahasto Triton Fundille. Alkuperäistä rakentajaa toivotaan
pian korjaamaan mokansa.
seurakuntayhtymän rakennuttama Latokartanon liikekeskus valmistui Viikissä lähes kahdeksan
vuotta sitten suurin odotuksin. Valintatalossa on kauppa
käynyt saatuaan kylkiäiseksi
postin, mutta alakerran pieHELSINGIN

nemmät liiketilat ovat olleet
murroksessa. Yliopiston apteekki lähti ensin Viikin Prisman yhteyteen ja jätti tyhjät
tilat vuosiksi, kunnes SRVtyömaatoimiston vapauttamat neliöt vuokrasi Helsingin kaupunki viime vuonna
nuorisolle väliaikaisnutaksi.
Alakerrassa oli suurimmat tilat lounaskahvila Evellä, joka nopeasti lisäsi pubipuolen aluksi kokeillun lahjapuodin sijaan. Perheyhtiö
Riston keittiö oli erikoistunut myös pitopalveluun telt-
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Malmin seurakunta
täyttää 60 vuotta
Malmin seurakunta juhlii tammi-helmikuun vaihteessa
60-vuotispäiviään eri puolilla seurakuntaa.
Juhlamessussa Malmin kirkossa su 27.1. klo 10
saarnaa piispa Eero Huovinen.
Viikin kirkossa on perhetapahtuma la 2.2. klo 10–13.
Tarkempia tietoja juhlatapahtumista on Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehdessä ja seurakunnan kotisivuilla.
Tervetuloa mukaan juhliin!

Kirkon kellot kutsuvat
sunnuntaisin

Paastonaika ja pääsiäinen

MESSU

Viikin kirkossa messua vietetään joka
sunnuntai klo 10 ja sen jälkeen nautitaan
kirkkokahvit.
Pyhäkoulu messujen yhteydessä (ei perhemessupäivinä).

PERHEMESSUT

Nyt tapahtuu
markkinointi
Facebookissa,
tykkääjien määrä
lähentelee tuhatta,
ja väki saa esittää
toiveitaan.

toineen ja soppatykkeineen.
Kun naapurin R-kiska lähti kokonaan ilmeisen kyllästyneenä pieneen rauhattomuuteen, yhdisti Eve valtakuntaansa vielä ravintolasalin ruokailijoille.
MISKA ON YRITTÄJÄ
MALMILTA

Miska on kotoisin lähistöltä
Malmin sunnuntaipalstoilta
lentokentän kupeesta. Hän
on yrittäjä luonteeltaan, kokeillut kuntosalin omistajana, mutta viihtynyt parhaiten ravintola-alalla. Nykyinen paloheinäläinen 1,5 vuotiaan tytön isä alkoi Googlen
avulla hakea sopivaa aluetta ravintolalle ja päätyi Viikkiin. Kun Latokartanon torin
VVO:n talon tyhjät huoneet
eivät olleet vuokrattavissa tähän käyttöön, kävi hän jo viime keväänä kysymässä umpimähkään Teiton Riston
myyntihaluja. Niitä ei silloin
heti ollut, mutta kesän tauon
jälkeen kaupat syntyivät nopeasti 15. syyskuuta alkaen.
Jo edellinen omistaja esiintyi mielellään alueen mesenaattina yhteistyössä naapuri-kirkon ja urheiluseurojen
kanssa. Myös Hellgren on
kiinnostunut tutustumaan ja
palvelemaan asukkaiden tarpeita erilaisissa tapaamisissa.
100-paikkaisen bistro & baarin vetäminen on tietysti työlästä, mutta käly on
mukana ravintolapäällikkönä ja perheyrityksen luonne
jatkuu. Ruokatilaa voi nytkin tarjota asiakaskäyttöön,
NOIN

jos on täyttä tai kaipaa hiukan hiljaisempaa taustaääntä.
Joulukuussa tulivat lautapelit asiakkaille, ja televisio tarjoaa jo sporttikanavia.
Bistrolla on oma trubaduurinsa, ja viime viikolla alkoivat Ninan tietovisat keskiviikkoisin. Niitä saatetaan
vielä täydentää myöhemmin musavisalla. Viikonloppu on joskus live-esiintyjien
aikaa, ja aina tunteita herättävää on keskustelu karaoken
tarpeesta. Saattaa olla, että se
saa oman iltansa viikko-ohjelmaan. Biljardia harkitaan,
mutta asiantuntijat tietävät,
että kilpatasolla vaadittava
9-jalkainen pöytä vie kovin
suuren tilan.
on ollut yhteydessä
myös Viikin kampuksen ylioppilasjärjestöihin ja on valmis saamaan ohjelmarunkoon myös erityisiä opiskelijailtoja.
Kasken juomapuolella on
laaja tarjonta luomujuomineen sekä koti- ja ulkomaisine olutmerkkeineen. Nuoriso on hyvin asiantuntevaa ja
osa haluaa siiderinsä luomuna, vaikka tietää, että se on
kalliimpaa.
Kun niitä ruoka-annoksia vihdoin saadaan, on tarjolle tulossa konstailematonta bistroruokaa , burgereita,
pizzoja, lihapullia ja paistettuja silakoita, mutta myös
kasvisruokaa ja lapsille mieluista maistuvaa.
MISKA

ENTÄ mistä tuli nimi Kaski?

– Halusimme suomalaisen
nimen, joka kuuluu myös
paikalliseen historiaan. Tämä on ollut 1500-luvulla viljelyaluetta, johon on kuulunut olennaisesti myös kaskenpoltto, Hellgren selvittää
ja osoittaa seinällä olevaa aihetta kuvaavaa taulua.
Teksti: Timo Huotinen

Malmin seurakunta erotettiin vuonna 1953 Helsingin pitäjän
seurakunnasta. Seurakunta jakaantui sittemmin vielä Herttoniemen,
Pakilan, Roihuvuoren, Mellunkylän, Vartiokylän ja Vuosaaren seurakuntiin.
Malmin seurakunta on tätä nykyä Suomen 2. suurin seurakunta, jäseniä on
hieman yli 58.000. Alueen asukkaista 63 % kuuluu kirkkoon. Seurakunta
jakautuu kahdeksaan seurakuntapiiriin. Kirkkoja on kuusi, joista uusimpana
Viikin seurakuntapiirin alueelle vuonna 2005 valmistunut Viikin kirkko.

Perhemessu toteutuu lasten ja perheiden
ehdoilla. Siihen mahtuu lasten ääniä ja
liikettä. Messu on tavallista lyhyempi, toiminnallisempi ja sen musiikissa on lapsen
näkökulma.
• su 10.2. klo 10 Perhemessu ja laskiaisrieha (klo 11–14)
• su 10.3. klo 10 Perhemessu
• su 24.3. klo 14.30 Vauvakirkko erityisesti
sylissä pidettäville lapsille
• su 14.4. klo 10 Perhemessu
• su 5.5. klo 10 Perhemessu ja kuorojen
kevättapahtuma, klo 13 kevätlauluhetki.
Hiljainen viikkomessu torstaisin klo 17.30.
Viikkomessu on pieni arki-illan ehtoollishetki, paikka pysähtyä, rukoilla ja ottaa
vastaan pyhä ehtoollinen.

• Tuhkakeskiviikon iltamessu ke 13.2. klo 19
• Hiljaisuuden laulujen ilta ke 27.3. klo 18, Naiskuoro Pihlaja, joht. Marjasisko
Varha. Vapaa pääsy. Kolehti.
• Kiirastorstain iltamessu to 28.3. klo 19
• Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 29.3. klo 10
• Psalmiretriittikonsertti pitkäperjantaina 29.3. klo 15, Aino-Kaarina Mäkisalo, lausunta, Jussi Makkonen, sello.
• Pääsiäispäivän messu su 31.3. klo 10
• ”Kohti valoa”- konsertti su 31.3.2013 klo 18. Janne Maarala, piano. Vapaa
pääsy, ohjelma 5 €.

Konsertteja ja musiikkia
• To 31.1. klo 18. Riparilauluja ja nuoren seurakunnan veisuja eri vuosikymmeniltä. Marjasisko Varha, piano, Satu Nyman, huilu, Naiskuoro Pihlaja.
• Su 7.4. klo 16 ”Laulu keväälle -konsertti” Laura Pyrrö, laulu, Tiina Korhonen, piano.
• Su 14.4. klo 18 Tahdon! -konsertti. FaktaBeat solisteinaan Jore Marjaranta
ja Aki Louhela. Vapaa pääsy, kolehti yksinäisten vanhusten auttamiseksi
Yhteisvastuukeräyksen kautta.
• Su 21.4. klo 18 ”Täss´ on tukku tyttelöitä”. Naiskuoro Pihlajan 10 -vuotisjuhlakonsertti, joht. Marjasisko Varha. Satu Nyman, huilu. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 € sisältäen kakkukahvit.
• Su 5.5. klo 11–14 Kuorojen kevättapahtuma. Messu klo 10 ja kevätlauluhetki klo 13.
Kirkolla toimii kaksi kuoroa: Naiskuoro Pihlaja sekä Lapsi- ja nuorisokuoro
Pihlajanmarjat. Tiedustelut Marjasisko Varha.

Vauvat, lapset, kouluikäiset
• Ke 6.3. klo 9.30 Lasten pieni
viikkomessu
• Ke 27.3. klo 10 Lasten pääsiäishartaus
(myös ti 26.3. klo 9, 10 ja 12.30 sekä ke
27.3. klo 9)
• Ke 4.4. klo 9.45 Lasten
raamattuseikkailu
• Perhekerho vanhemmille ja lapsille ke klo
9.30–11
• Esikoisvauvakerho alle vuoden ikäisten
esikoisvauvojen vanhemmille to klo
12.30–14

La 2.2. Perhetapahtuma. Ohjelmaa lapsiperheille: ”Ylös, alas, ympäri”-

Pulkka talvileiri

16.–22.2. kouluikäisten perheille Tievatuvalla Saariselän maastossa. Leirillä
mahdollisuus lasketteluun, lautailuun sekä murtomaahiihtoon. Menomatkalla
yöpyminen Kemissä, Saarenottan leirikeskuksessa, paluu Malmille
perjantaiaamuna. Perheiden lisäksi leirille voidaan ottaa joitakin 11-14 -vuotiaita
ilman vanhempia. Leirin hinta 350 € /aikuiset, 230 €/12–14 v., 180 €/ 4-12 v., 50 €/
alle 4 v. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Kati Karppinen
p. 050 380 3728 tai kati.karppinen@evl.¿

18.–20.2. 1.–4.-luokkalaisille Upilan
leirikeskuksessa Hollolassa. Ensisijaisesti
Puistolan-Tapulin, Malmin, Siltamäen
ja Viikin alueiden lapsille. Tiedustelut ja
ilmoittautuminen: Asko Lintumäki
p. 040 720 0747, asko.lintumaki@evl.¿

nukketeatteriesitys (3x), ongintaa, askartelua, maalausta, temppurata, hiljaisuuden huone, sekä erilaisia Pyhän kokemisen paikkoja. Tapahtumassa on
tarjolla keittolounas. Tilaisuus järjestetään Malmin seurakunnan 60 -vuotisjuhlan merkeissä.

Su 10.2. klo 11–14 Laskiaisrieha Latokartanon torilla (Viikin kirkon ja

Valintatalon välissä) yhteistyössä opiskelijoiden, Viikki Seuran ja Kasken kanssa.
Kirkolla käsitöitä ja herkullisia tuotteita, askartelua, lelukirppis, ilmapalloja,
kasvomaalausta (1€), YV-kahvila (maksullinen) ja pika-arpajaiset. Torilla
poniratsastusta (3€), koiravaljakkoajelua (2€), pulkkamäki, grillimakkaraa (1€),
kuumaa mehua (0,50).

Perheleiri

Muskareiden vapaita paikkoja voi tiedustella Marja Kyllönen. Päivä- ja perhekerhoista antaa tietoa lastenohjaaja
Laura Nuutinen. Kouluikäisten kerhoista antaa tietoa nuorisotyönohjaaja Emma Luoto.

Nuorille aikuisille ja vähän vanhemmillekin
• To 21.2. klo 18.30 Haastetaan kirkko!
Mitä kirkon pitäisi tehdä jäsenmäärän
pienetessä nuorten aikuisten ikäluokassa? Mitä sinä odotat kirkolta?
Missä haluaisit olla mukana? Tule
kuuntelemaan alustuspuheenvuoroja ja
keskustelemaan!
• Jumalanpalveluskoulu 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 yliopistolehtori Johan Bastubacka
- 14.3 Ehtoollisen mysteeri
- 21.3 Hetkirukousten siunaus, Henri
Järvinen
• La 13.4. klo 14–16 tutustu Kristilliseen
joogaan ohjaaja Rita Saaren johdolla.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Outi
Lantto p. 09 2340 4475. Osallistumismaksu 5 €.
• Taiteillen ryhmä. Elämän pohdiskelua
ja voimaustumista erilaisin taiteen ja
luovuuden keinoin. Materiaalimaksu.

Kokoontumiset la 2.3 ja su 3.3. sekä la
16.3. ja su 17.3. klo 13–16. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset 22.2. mennessä
ryhmän ohjaaja, pastori Saara Pasonen
saara.pasonen@gmail.com,
p. 050 564 3620.
• Aikuisrippikoulu la 27.4. ja su 28.4. klo
10–16 ja la 25.5. klo 10–16. Kon¿rmaatio su 26.5. klo 14. Ilmoittautuminen
kirkkoherranvirastoon, p. 09 2340 4400.
• To 18.4. klo 18 Tahdon ilta. Mikä
häämarssi alkaa tii-titti-dii? Milloin
ja miten ne kuulutukset tehtiinkään?
Onko morsiushuoneessa peili? Missä
kohdassa kaavaa polvistutaan?
Saako riisiä heittää? Näihin ja muihin
kysymyksiisi saat vastauksen Tahdon
-illassa. Mahdollisuus avioliiton esteiden
tutkintaan klo 17–18. Kysymyksiisi ovat
vastaamassa kanttori, pappi, suntio ja
seurakuntasihteeri
• Ke klo18–20 Ilmaisutaidon ryhmä.
Ryhmä valmistaa 20.2 klo 19 ensi-iltaan
näytelmän, tämän jälkeen se liittyy Via
Crucis -katunäytelmän ryhmään. Ryhmän vetäjänä toimii Via Crucis-ohjaaja
Mikko Lammi.

TAPAAMISIA,
RYHMIÄ JA DIAKONIATYÖTÄ
• Missio-kerho ma klo 18 parilliset
viikot (7.1., 21.1., 4.2., 18.2.,
4.3., 18.3., 15.4.), kädentaitojen
ja askartelun parissa lähetystyön
tukemiseksi
• Soppa-Paanu – ilmainen keitto/
laatikkoruoka to klo 12 (31.1.,
28.2., 21.3., 25.4., 30.5.)
• Rukouspiiri to klo 18 (3.1., 17.1.,
31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 11.4.,
25.4., 23.5.). Lisätietoja pastori
Veli-Matti Hammari, p. 050 585
1972
• pe 1.2. klo 19 Siioninvirsi -seurat Helena ja Pekka Untamalalla,
os. Tilanhoitajankaari 10 D 50
• Ajanvarausaika diakonia vastaanotolle ma klo 10–11, p. (09)
2340 4489
• Yksinhuoltajien olohuone
ke klo 17.30–19 (30.1., 13.2.,
27.2., 13.3., 10.4., 4.4.). Iltapala
ja lastenhoito. Lisätietoja Kirsi
Jaakonaho.

TIETOA VIIKIN KIRKON TOIMINNASTA
saat myös paikallislehdestä,
Kirkko ja kaupunkilehdestä, kirkon
ilmoitustaululta, Facebook-ryhmästä:
facebook.com/viikinkirkko,
netissä osoitteesta:
www.helsinginseurakunnat.¿/malmi
tai ottamalla yhteyttä kirkolle tai
kirkon työntekijään (sähköpostit:
etunimi.sukunimi@evl.¿).

Kappalainen Petri Jukanen (09) 2340 4457. Pastorit Outi Lantto, 050 380 3602, Anni Punkka (09)
2340 4471, rippikoulupappi Seija Knuutila-Loukonen, (09) 2340 4478 ja opiskelijapappi Laura
Mäntylä 050 591 9874. Kanttori Marjasisko Varha (09) 2340 4496. Muskarit Marja Kyllönen 040
572 0804. Diakoniatyöntekijä Kirsi Jaakonaho (09) 2340 4526. Lastenohjaaja Margit Jukanen
(09) 2340 4571. Varhaisnuorisotyönohjaaja Emma Luoto (09) 2340 4555. Nuorisotyönohjaaja
Heidi Granström (09) 2340 4559. Suntiot: Seija Hulkkonen, Mika Jokivartio, Raija Suppula.
Viikin kirkko Agronominkatu 5, 00790 Helsinki (09) 2340 4429, sähköposti: viikki.piiri@evl.¿
Viikin kirkko on käytössä kirkollisiin toimituksiin ja niihin liittyviin perhejuhliin. Varaukset Malmin
seurakunnan kirkkoherranvirastosta (09) 2340 4402, ma-pe klo 9–15, ke myös klo 16–17

8

Keskiviikko 23.1.2013

VIIKISSÄ TAPAHTUU

Halpa
henkivakuutus
Liikenneturvan tilastojen mukaan
vuosittain kuolee keskimäärin noin 40
ja loukkaantuu noin 570 jalankulkijaa,
puolet näistä kolmen pimeimmän
kuukauden aikana.
Vuonna 2010 liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat
tutkivat 16 pimeällä tai hämärällä
tapahtunutta kuolemantapausta. Niistä
kolme olisi voitu välttää käyttämällä
heijastinta. Vuositasolla tämä merkitsee
6-7 heijastimen käytön avulla
vältettävää kuolemaa.
Heijastimet ja heijastinliivit lisäävät
jalankulkijan ja pyöräilijän näkyvyyttä
jopa kolmanneksella: esimerkiksi
lähivaloilla ajava autoilija havaitsee
ilman heijastinta kulkevan henkilön
vasta noin 40 metrin päästä, kun
heijastimella varustettu jalankulkija
näkyy jopa 150 metrin etäisyydeltä.
Jalankulkuonnettomuuksissa
hämärässä tai pimeässä kuolleista
yhdeksän kymmenestä ei käyttänyt
Päiväkoti Auringonkukan lapset ovat kiinnostuneita arjen turvallisuuskysymyksistä. Ifin turvallisuusprofessorit Marita Vanhanen ja Miia
Nurmi vastasivat kärsivällisesti ja asiantuntevasti heille sateleviin kysymyksiin.

Mikä on turvallista?
Turvallisuusprofessorit
tenttasivat päiväkoti
Auringonkukan lapsia .
Ilmassa oli vaaran tuntua, kun päiväkoti Auringonkukan sali alkoi
täyttyä 3–6 vuotiaista lapsista. Olo
alkoi tuntua kuitenkin heti turvallisemmalta, kun lapset hiljenivät
kuuntelemaan vierailevia ”turvallisuusprofessoreja”. Päivän aikana
lapset olivat jo valmiiksi pohtineet,
mitä kaikkea turvallisuus pitää sisällään. Luvassa oli myös mukava
yllätys vahinkovakuutusyhtiö Ifin
Turvallisuusrahastolta.
Auringonkukan turvallisuuspäivänä lapset keskustelivat yhdessä Ifin
”turvallisuusprofessorien”, Marita
Vanhasen ja Miia Nurmen kanssa
arjen turvallisuudesta. Hetkestä ke-

hittyi varsin opettavainen niin lapsille kuin aikuisillekin.
Lapset tiesivät yllättävän paljon
siitä, mikä on turvallista ja varsinkin
siitä, mikä ei ole. Tulitikkujen ja au-

tojen vaarat tiedettin erinomaisesti
ja useat tiesivät myös, mikä palohälytin on – ainakin ulkonäöltä. Talvella turvallisuutta lisää erään nuoren miehen mukaan auraaminen.

Auringonkukan Tuohivirsujen eli 3–5-vuotiaiden
lasten mietteitä siitä, mitä turvallisuus tarkoittaa:
”Sitä, ettei liukastu tai kompastu.”
”…että varoo autoja ja ettei innoissaan juokse kadun yli kotipihalle.”
”Pimeällä pitää olla turvaliivi, että kaikki näkee, missä menen.”
”Pyöräilijällä on kypärä ja pyöräilijä jarruttaa, kun ihminen tai joku
muu tulee.”
”Minulla on heijastava yöpuku – se hohtaa.”
”Uimahallissa ei saa juosta, koska liukastuu ja sattuu. Pitää olla kellukkeet.”
”Lapset eivät saa koskea tulitikkuihin eivätkä sytyttää takkaa.”
”Lapset eivät saa leikkiä ilotulitusraketeilla.”
”Ei saa mennä yksin ulos eikä metsään – voi eksyä.”
”Metsässä ei saa syödä sieniä.” PT

heijastinta.
Vain noin puolet tielläliikkujista
käyttää heijastinta lisätäkseen
näkyvyyttään.
PT (Liikenneturva,
Tilastokatsaus 8/12)

Lapsien mieltä askarrutti puolestaan, miten vakuutusyhtiö aina tietää, missä onnettomuudet tapahtuvat ja toisaalta taas, miten se palohälytin on turvallinen?
Auringonkukka vastaanotti tilaisuudessa vahinkovakuutusyhtiö
Ifin Turvallisuusrahastolta varsin
mieluisan lahjoituksen eli uudet
heijastinliivit kaikille. Liivit tulevat tarpeeseen, koska auringonkukkalaiset retkeilevät ahkerasti. Pienimmät lapset puetaan huomioliiveihin aina ulkoilun yhteydessä.
Päiväkodin johtaja Marja-Liisa Kärkkäinen oli ilahtunut käytännöllisestä lahjoituksesta ja innostavasta keskusteluhetkestä lasten kanssa:
– Oli hieno huomata, kuinka paljon lapset tietävät erilaisista arjen
vaaratilanteista. Jokainen asia, jo-

ka lisää lasten arjen turvallisuutta
ja estää yhdenkin onnettomuuden,
tapahtui se sitten hoidossa tai kotioloissa, on aina erittäin tervetullut.
Tähän vuodenaikaan lasten näkyvyyteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota.
If turvallisuusrahaston tarkoituksena on edistää turvallisuutta arjen ja käytännön tasolla. Tukea voi
hakea sitä edistäviin hankintoihin
ja projekteihin, kuten heijastinliivien, pyöräilykypärien ja muiden
vastaavien hankintojen rahoittamiseen tai turvallisuustietouden lisäämiseen. Viime vuonna rahasto jakoi tukea noin 200 kohteelle. Tukea voivat hakea esimerkiksi Suomessa toimivat päiväkodit, koulut,
kerhot ja yhdistykset.
Teksti ja kuva: Pirjo Tikkanen

Tule Viikki-Seuraan!
www.kaupunginosat.net/viikki
Viikki-Seuran verkkosivut ovat edelleen viikkiläisten yhteinen tiedotuspaikka ja ilmoitustaulu. Jos
haluat tiedottaa tapahtumasta, käytä hyväksi tapahtumapalstaa. Jos haluat kertoa mielenkiintoisesta tai tärkeästä asiasta, käytä uutispalstaa tai
aloita keskustelu.
Älä jää murehtimaan, miten saisit sanaa viikkiläisille. Käytä maksutonta, helppokäyttöistä ja kaikille avointa Viikki-Seuran verkkosivustoa!

Viikki-Seura on
sitoutumaton, kaikille avoin
kaupunginosayhdistys, jonka
toimialueena on ViikkiLatokartano.
Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki Viikin asioista kiinnostuneet. Tule sinäkin mukaan, aktiiviseksi tai vain tukijäseneksi. Jäsenmaksu on vain
10 euroa vuodessa, tukijäseniltä 20 euroa.
Viikki-Seura toimii kaikkien
viikkiläisten yhteisenä ään-

Liity
ViikkiSeuraan!
enä, oli sitten kyseessä liikenne, nuoriso, liikunta, sosiaali- ja terveyspalvelut tai pientä
taloudellista tukea tarvitseva
paikallinen hanke.
Kaikissa seuraan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä

puheenjohtaja Riitta Korhoseen (riittakorhonen3@gmail.
com) tai sihteeri Heikki Poroila (heikki.poroila@gmail.
com).
Viikki-Seura ry:n johtokunnassa vuonna 2013 ovat lisäk-

si Seppo Hildén, Leena Kauko, Viivi Koljonen, Juha Lares,
Veijo Mickelsson, Jouni Myllykangas, Airikka Nurmela,
Henna Pesonen, Pörrö Sahlberg ja Mikko Savelius.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Herra Morrison on kova
peilailemaan
Valkoinen
alpakka
nimeltään
Herra Morrison
ilahdutti ja
hämmästytti
runsasta yleisöään
Malmilla Syystien
palvelukeskuksessa.  

leen yleisön edessä aulassa.
Eikä ollut siitä moksiskaan.
siirtyi vain pois lammikosta,
etteivät jalat kastuisi.
– Miten pehmeä karva sillä olikaan, ihmetteli Herra

Morrisonia taputellut Eila
Järveläinen.
– Ja se oli myös paljon korkeampi kuin aikaisemmin
näkemäni alpakat, rouva
Järveläinen pohti puolisonsa

Oivan antaessa Morrisonille
poropellettiä.
Poropellettien lisäksi se
syö mielellään kauraa ja heinää sekä kivennäisaineita.
Alpakka elää noin 20-vuo-

tiaaksi ja karvan värivaihtoehtoja on parikymmentä.
Vaihtelua koirille
Syystien palvelukeskuksessa
on lähes päivittäin henkilöTe ija Lopon e n

Neljä ja puolivuotias valkea
herra oli hyvin innokas peilailemaan ja ihaili itseään
innokkaasti niin hissin peileistä kuin toisen kerroksen
aulan wc-tilassa. Sinne se tepasteli väen väkisin peilailemaan itseään.
Yksi yllätys oli sekin, että
vaikka Herra Morrison oli
päivätoimintaryhmä Syysunelmassa sekä Tammi- ja
Syyskodeissa käynnin jälkeen käytetty ulkona, se
päätti kuitenkin laskea alHerra Morrison
seisoi tyynenä Eila
Järveläisen silitellessä
sen turkkia. Innokkaita
taputtelijoita löytyi
niin talon asukkaista
kuin palvelukeskuksen
harrastusryhmissä
kävijöistä.

Teija Loponen

Nuoret keräsivät ponirahaa vuoden

Fallkulla sai uudet ponit
Fallkulla
Fallkullan
kotieläintilalle on
saapunut syystalven
aikana kaksi uutta
ponia, Wissy ja
Qina.
Qina on 5-vuotias russponitamma ja väriltään ruunikko
eli ruskea mustalla harjalla
ja hännällä. Tamma on reipas ja mukava kaikkien kaveri. Qina tuli Fallkullaan
Varsinais-Suomesta.
Fallkullan PoPe (Poniperhe) keräsi rahaa yli vuoden
ja odotus palkittiin lokakuussa, jolloin Qina saapui
Fallkullaan. PoPe on nuorten perustama osallisuusryhmä, jonka tarkoituksena oli
kerätä rahaa uuteen poniin.

kunnan koiria asukkaiden
hellittävinä, mutta alpakka
siellä nähtiin ensimmäistä
kertaa.
– Eräs lähihoitajamme ehdotti alpakkaa tai laamaa
vierailijaksi ja Suomen Alpakkayhdistyksestä saimme
mäntsäläläisen Tarja Jokisen
yhteystiedot. Tarja ja Kari
Jokinen tekevät terapiatyötä
eläinten avulla, joten heidän
alpakkansa ovat tottuneet
lähestymään ihmisiä., tietää
vierailua järjestämässä ollut
sosiaaliohjaaja Minna Keronen.
Keronen kertoi itse hymyilleensä leveästi siitä saakka, kun alpakka astui taloon. Niin mukava oli seurata alpakkaa silittelevien
vanhusten ilmeitä ja viereisestä Takataskun päiväkodista kylään kutsuttujen lasten riemua.
– Kaikki suhtautuivat talon
johtoa myöten myönteisesti
herra Morrisonin tuloon ja
innokkaita katselijoita ja taputtelijoita on totisesti riittänyt. Alpakalla on kuin koiran tassut, joten sen on ollut
helppo liikkua täällä osastolta toiselle, Keronen kertoo.
Ei tainnut Herra Morrisonin kyläreissu jäädä viimeiseksi!

Ponin saavuttua PoPe alkoi
kerätä rahaa omaan retkeen.
Wissy on 6-vuotias risteytysponitamma. Wissyn virallinen nimi on Wichita ja se
on väriltään voikko eli kauniin kullan vaalea. Wissy on
kiltti ja mukava ratsastaa.
Wissy saapui joulukuun lopussa Fallkullaan Klaukkalasta.
Molemmat ponit ovat kotiutuneet hyvin Fallkullaan,
vaikka Wissyä alkuun jännitti uusi paikka kaikkine
hajuineen ja äänineen. Wissy
ja Qina eivät aluksi tykänneet toisistaan, mutta nyt ne
ovat jo ystäviä.
Qina tuli Fallkullaan nuorten ratsuksi, mutta sillä voi
ajaa myös kärryillä. Wissy
tuli ratsuponiksi, sillä Ckyra-poni lähti aiemmin syksyllä vihreämmille laitumille

sairauden vuoksi.
Fallkullan kotieläintilan
kevään toiminta nuorille alkoi viikolla 2. Fallkullassa

Qina on ruunikko eli
karvapeite on ruskea ja
jouhet mustat.
Wissy on voikko eli
kullankeltainen.

nuoriso.hel.fi/fallkulla
Fallkulla on avoinna
yleisölle ke–pe klo
10–18 ja su klo 10–15.

9–17-vuotiaat nuoret pääsevät ohjatusti hoitamaan eläimiä ja tekemään navetta- ja
tallitöitä.

Teksti Sissi Puranen,
Fallkulla lehtiryhmä
Kuvat Kati Honkanen,
nuoriso-ohjaaja
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Uutiset
Pi rjo Pi h lajamaa

Pakkanen ei pelottanut
talvisuunnistajia
MALMI

KOKO PERHE
KUNTOILEMAAN!
Tarjoamme monipuolista liikunta
ikään tai kuntotasoon katsomatta
koko perheelle.

Koillishelsinkiläisille avautui
lauantaina
loistotilaisuus
tutustua asukkaille
tarkoitettuihin
palveluihin ja
alueella toimiviin
eri yhteisöihin.

Vapaita paikkoja vielä seuraavissa ryhmissä:
Puistolan kirkolla:
Taaperojumppa, To 10:30-11:15

Ädin ja vauvan yhteinen jumppa To 11:15-12:00

Puistolan ala-asteella:
Gymstickjumppa teho, Ti 18:00-18:55

Gymstickjumppa kevyt, Ti 18:30-19:25
Teemajumppa, Ti 19:00-19:45

Naistenpeliryhmä, Ke 20:00-21:00

Juoksu ja maratonkoulu, Ti 18:30–20:00

ILMOITTAUDU MUKAAN:

www.puistolanurheiljat.fi

Mukaan
kesken
kauden!

040-4177646 toimisto@puistolanurheilijat.fi

Työväentalon
onnenpyörän luona
jännitettiin voittoja.

Malmin rastit on jokavuotinen tapahtuma, jossa malmilaistoimijat tarjoavat koillishelsinkiläisille pöytien täydeltä tietoa omasta toiminnastaan.
Tällä kertaa rastipaikkoja oli yhteensä yksitoista. Jo
viidessä paikassa käymällä
pääsi osallistumaan kaikkien suunnistajien kesken
myöhemmin järjestettävään
arvontaan, jossa oli luvassa
hyvät palkinnot.
Takaniitynkujalla olevan
Malmin Työväentalon ovi
kävi tiuhaan koko nelituntisen session ajan, kun suunnistajia tuli ja meni. Salin
esiintymislavalla Malmin
Työväen Näyttämön näyttelijät antoivat keskipäivän jälkeen maistiaisia sunnuntaina
ensi-iltaan tulleesta näytel-

Malmin VPK:lla opetettiin, että
miten menetellä, jos kattila
roihahtaa liedellä palamaan.

Lähitieto

mästä ”Avoimien ovien päivä”. Salin toisella seinustalla
eri yhdistysten aktiivit olivat
valmiina vastailemaan suunnistajien kysymyksiin ja ohjaamaan halukkaita mukaan
toimintaan.
Narikalla suunnistajien papereihin puumerkkejä lyönyt Ritva Kaartoaho
Malmin Eläkeläisistä arvioi
heillä käyneiden suunnistajien määräksi yli sata.
– Yllättävän paljon on ollut kävijöitä, vaikka on kova pakkanen. Yhtä paljon
kuin aiempina vuosina ei ole
ollut, sillä ihmiset eivät ole
saaneet tästä niin hyvin tietoa, kun ei ole ollut paikallislehteä kertomassa. Hienoa, jos taas on, hän iloitsee.
Pirjo Pihlajamaa
Pi rjo Pi h lajamaa

Malmin rastipaikat
1. Malmin nuorisotalo, Malminraitti 3. Lähityöhanke, SPR:n
Pohj.-Hgin osasto,
break-tanssiryhmä,
ystävä-, nuoriso- ja
monikultturisuustoiminta.
2. Koillinen työ- ja toiminta, Traktoritie 2.
3. Malmin kirkko. Kunnantie 1. Malmin seurakunta, Malmin Martat.
4. Malmin palloiluhalli, Siemenkuja 3.
09 Helsinki Human
Rights -säätiö.
5. Malmin VPK, Askartie 8, alkusammutusopetusta.
6. Malmin työväentalo.
Takaniitynkuja 9. Malmin eläkeläiset, Malmin Työväen Näyttämö, Suomi-VenäjäSeuran Malmin seudun osasto, Malmin
Rintamaveteraanit,
Malminseudun Työväen yhdistys.
7. Syystien palvelukeskus, Syystie 15. Malmikoti, palvelukeskus.
8. Malmin kirjasto. AlaMalmin raitti 1. Lions
Malmittaret, MalmiSeura.
9. Tukiyhdistys Karvinen, Malmin raitti 19.
10. Malmin toimintakeskus, Kirkonkyläntie 2. Esko ry.
11. Malmikoti, Kunnantie 2.
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Lentopallo

Akrobatia ja maraton
vetäviä uutuuksia
PuiU liikuttaa ja kasvattaa1350:n jäsenen voimin
Puistolan Urheilijat edustaa vahvaa keskisarjaa
suomalaisessa urheiluseura-kentässä.
1350:n jäsenen seuran
pyörittäminen ei entisaikojen malliin suju vain talkootyöllä, vaikka sillä onkin ratkaisevan tärkeä merkitys.
Seuran palveluksessa on neljä liikunta-alan ammattilaista, joista kaksi liikuntaohjaajaksi opiskelevaa liikuttaa
nuoria ja vanhoja puiulaisia
oppisopimuspohjalla.
– Kyllä meillä jäsenmäärässä on ihan pikkaisen kasvua,
jäseniä on nyt 1350. Siinä on
aina pientä liikettä kun ihmiset hakevat itselleen ja lapsilleen sitä oikeaa harrastusta,
sanoo PuiU:n toiminnanjohtaja Jouni Leppäsaajo.
Jos joskus menneillä vuosikymmenillä PuiU-verkkareissa esiinnyttiin vain jalkapallossa, hiihdossa tai yleisurheilukentällä, niin tänä
päivänä on toisin. Ihmisen
liikunnalliset tarpeet muuttuvat ja kehittyvät kaiken aikaa. Myös muoti vaikuttaa.
– Esimerkiksi viime vuosina suositun zumpan harrastajien määrä on tippunut rajusti. Nuorten akrobatia on
ollut kovassa kasvussa, kun
saimme Janette Oksmanin

Petra Ollikainen nautti maratonharjoittelusta
PuiU:n leirillä viime kesänä Saarenmaalla.

Tommy Mikkonen lyö taas yhden pisteen Erälle. Kapon
torjunta on voimaton.

PuiU järjestää
helmikuun
lopulla, lasten
talvilomaviikolla,
ohjatun
Wintergamesviikon.

Erä ja koillinen johtavat
Helsingin lentopalloa

Nuorena on vitsa väännettävä. Nuorimmat puiulaiset
5–6-vuotiaiden satujumpassa.

porukkaamme. Akrobatia
on seurassa ihan uusi liikuntamuoto, iloitsee Leppäsaajo.
PuiU:ssa akrobatiaa harjoittavat 8–12-vuotiaat kahdessa tasoryhmässä. Akrobatia antaa myös hyvät valmiudet kehon hallintaan,
vaikka nuori löytäisi myöhemmin jonkin muun kilpailu- tai harrastelajin. Akrobatiaryhmät harjoittelevat mm.
käsilläseisontaa, ristiriipuntaa, voltteja ja erilaisia pyramideja.
Toiminnanjohtaja itse on
kovakuntoinen moniottelija ja maratoonari. Leppäsaajo on synnytttänyt seuraan
mm. maratonklubin, maratonkoulun ja juoksukoulun.

Klubilaiset ovat kokeneita
maratoonareita, maratonkoululaiset valmistautuvat
lajin ensimmäiseen koitokseensa ja juoksukoulussa
opetellaan lyhyempien matkojen oppeja.
– Kuume vain kasvaa, yrityksetkin ovat olleet kiinnostuneita maraton- ja juoksuopeista. Maratonklubissamme on nyt 20 aktiivia ja maratonkoulun listalla on kuusi
innokasta. Keväällä järjestämme juoksukoulun, tilittää Leppäsaajo.
PuiU-maratoonarit harjoittelevat kerran viikossa ja
leireilevät. Porukka oli juuri
Pajulahdessa ja kesällä Viron saarenmaalaiset tulevat
näkemään puistolalaisia ma-

ratoonareita kauniissa maisemissaan.
Mutta nyt on talvi. Jouni
Leppäsaajo kertoo seuran
järjestävän taas tauon jälkeen helmikuun lopulla, lasten talvilomaviikolla, ohjatun Wintergames-viikon. tavoitteena on liikuttaa silloin
noin 20 lasta, ja tarjota heille antoisa lomaviikko liikunnan ja kavereiden parissa.
– Wintergames on tosi sopiva lapsille, joiden vanhemmat ovat työssä, ja heillä ei
kenties ole isovanhempia tai
muita, jotka varmistaisivat
ruokahuollon ja kaitsennan,
painottaa Leppäsaajo.
Heimo
Laaksonen

Miesten molemmat kolmossarjajoukkueet avasivat kevätkautensa viime torstaina.
Nuorempi kolmosjoukkue
otti Suutarilassa riemukkaan
3-2-kotivoiton Karkkilan
pojista kasvattaen joukkueiden piste-eron kahteen pisteeseen.
Ensimmäinen erä oli tiukkaa vääntöä ja antoi aavistaa pelin venyvän. Kapo voitti vuoropallotteluin
edenneen erän niukasti 2426. Sama vääntö jatkui toisessa erässä, jossa nähtiin
muun muassa Janne Niutasen syöttövuorolla 8 omaa
eräpistettä. Kapo joutui palauttelemaan vaikeita syöttöjä helppoina eikä Erä säälinyt.
Erän edetessä Kapon passari Matti Moisio syötteli
vielä neljä pistettä putkeen
tavoittaen näin Erää. Tasoitus ei riittänyt ja Erä vei erän
lopulta tiukasti mutta ilman
uhkaa 26-24.
Kolmas erä lähti liikkeelle
Kapon viedessä, ja piste-ero
oli välillä jo kuusi pistettä
Erän tappioksi. Peli tasoittui
lopussa mutta Kapo voitti
25 minuuttia pitkän erän lopulta 25-23.
Erä piristyi neljänteen
erään huomattavasti. Heti alkuun Matias Snickars
syötteli johdon 8-1 ennen
kuin Kapo sai pelistä kiinni.
Erä tasoittui vähän, mutta
lopulta Erä vei sen aivan selvästi 25-13 16 minuutissa.
Viidennen erän alku oli
murskaava. Janne Niutanen syötteli tilanteeksi heti
8-0 ja Kapo sai ensimmäisen pisteensä vasta puoltenvaihdon jälkeen. Kapon Mika Coles puolestaan syötteli
muutamia pahoja ja Erä auttoi virheillään tilanteeksi yllättäen melkein tasatilanteen
9-8, kunnes Tomi Niemi löi
tärkeän pisteen ja Erä torjui
pari hyökkäystä.
Aikalisä tilanteessa 12-9 ei
enää auttanut Kapoa, vaan
lopulta jännittävä erä ja peli

tulivat Tapanilaan 15-11 ja
koko peli 3-2. Erän joukkueessa pelasi myös 15-vuotias
Riku Lehtonen, jonka suoritus mahtui hyvin tälle tasolle. Makea voitto.
Vanha miesten ykkösjoukkue pelasi vierasottelunsa
Otaniemen teekkarien PUSvolleytä vastaan torstain
myöhäispelissä, joka alkoi
klo 21.30. Nämä molemmat
miesjoukkueet ovat kolmossarjan keskivaiheilla.
Erän muut miesjoukkueet pelaavat 4.- ja 5.-sarjaa.
Naisten ykkösjoukkue jatkaa kakkossarjan alemmassa jatkosarjassa. Naisten
muut joukkueet pelaavat
kolmossarjaa.
Huomattavaa on, että
kuntolentopalloilijoista nelossarjaan lähtenyt nelosjoukkue nousi viime vuonna
pelisuorituksellaan suoraan
kolmossarjaan ja tavoittelee
nyt sarjapaikan säilymistä
kevätkierroksella.
Timo Hyvönen

Lisätietoa

• Tapanilan Erässä pelaa jo lähes 200 aikuista lentopalloilijaa. Erä on Helsingin
ylivoimaisesti suurin
aikuisten lentopalloseura.
• Tärkeä juniorityö tehdään Puistolan Puma-volleyssa, jossa
moni eräläinen valmentaakin. Juniorijoukkueet alkavat
Pumassa 2005 syntyneistä.
• Erässä miesten kilpajoukkueita on viisi, naisten joukkueita
neljä. Lisäksi eräläiset pelaavat ohjattua
kuntolentopalloa ja
osallistuvat erilaisilla
joukkueilla erilaisiin
turnauksiin.
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Kulttuuri
M i ka Harti kai n e n

Childen Playing After School, 2008.

Kuuban tunnelmia
ja sydämellisiä ajatuksia
Tapanilalaisella taidevalokuvaaja Mika Hartikaisella on parhaillaan esillä kaksi valokuvanäyttelyä,
joissa teokset valottavat myös hänen omaa ajatusmaailmansa ja tapaansa käsitellä asioita.
Te ija Lopon e n

Spirit of Cuba näyttelyn kuvat ovat vuodelta 2008, jolloin Mika Hartikainen kiersi Kuubaa Fidel Castron ollessa viimeistä kuukautta
vallankahvassa kiinni. Soft
Dreamy City -osuus kuvaa
unenomaista kaupunkikuvaa pehmeine muotoineen
muun muassa Havannasta,
Santiago de Cubasta ja Baracoasta. Toinen puoli näyttelyä, Souls of Cuba tarkastelee kuubalaista sielunmaisemaa ihmispotrettien välityksellä. Kiireettömyyttä,
leppoisuutta ja iloisuutta
ankeista oloista huolimatta.
Kuubassa ihmiset panostivat huomattavasti enemmän
energiaa yhdessäoloon kuin
maineen tai mammonan
hankkimiseen.
Kuubasta kotiutuminen
olikin sitten shokki, sillä
Suomessa kaikilla oli johonkin kiire, eikä kukaan ollut
läsnä hetkessä. Suomalaisilta
tuntui myös puuttuvan kuu-

”Kuubasta
kotiutuminen
olikin sitten
shokki, sillä
Suomessa
kaikilla oli
johonkin kiire,
eikä kukaan
ollut läsnä
hetkessä.”
M i ka
Harti kai n e n

balaisten kyky nauttia siitä
mitä heillä on ja kokea arki
mieluisana elämyksenä.
– Näyttelyn tarkoitus on
herättää ajatuksia, olenko
läsnä tässä hetkessä, elänkö
menneisyydessä vai jo tulevassa, Mika tiivistää sanomansa.
Sydämiä ja sydämellisiä
ajatuksia

Voimaannuttavaa taidetta
tarjoaa Hartikaisen näyttely

Statueman in Baracoa, 2008.

Mika Hartikaisen Spirit of Cuba -näyttely Kahvila
ja Puoti Lillanissa, Katajaharjuntie 11, Lauttasaari,
esillä 9.2. saakka liikkeen aukioloaikoina.
Sydämiä ja sydämellisiä ajatuksia Shop Cafe Annan
Ostarilla, Fredrikinkatu 32, 9.2. saakka kahvilan ollessa avoinna.

Mika Hartikainen

Sydämiä ja sydämellisiä ajatuksia, joka koostuu uudemmista taidekuvista.
Mystiikkaa, iloista mieltä
ja lämpöä tuottaneet sydämet saivat alkunsa yksinäisyydestä ja siitä seuranneesta
masennuksesta.
– Muutettuani Turusta Tapanilaan olin yksinäinen
ja työtön. Ensin se masensi niin, että epätoivoisimpina hetkinä menin kauppaan
tai kirjastoon edes nähdäk-

seni ihmisiä ja kuullakseni heidän puhettaan. Sitten
opin olemaan yksin ja löysin
luonnon sekä sen uskomattoman kauneuden ja yksityiskohtien runsauden.
Mika kertoo alkaneensa epätoivoisina hetkinään
nähdä sydämiä, jotka tulivat
esiin milloin perunoissa, kuralätäköissä, jäässä tai huurteessa.
– Pohdin, olivatko ne maailmankaikkeuden tai Juma-

lan tapa piristää minua, tai
olivatko sydämet kenties enkeleitä?
Sydämet saivat joka tapauksessa Mikan kokemaan
vahvaa rakkauden tunnetta,
iloa ja jopa hymyilemään.
Osan sydämistä Mika sai
tallennettua kameralla ja
rohkaistui tuomaan ne näyttelyn kautta kaikkien nähtäviksi.
– Toivon, että nämä sydämet välittäisivät eteenpäin

ne hyvät energiat, jotka itse
olen niiltä vastaanottanut.
Toivon tätä etenkin heille,
jotka ovat elämässään yksin tai rankan oppitunnin
pyörteissä. Ja toivon, että
kanssaihmiset huomioisivat
enemmän varsinkin heitä,
jotka kulkevat yksinäisyyden, sairauden tai puutteen
kanssa.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Te ija Lopon e n

Timo Uotila:

Muistoja Wanhasta Puistolasta
puolen vuosisadan takaa
Selailin vanhoja päiväkirjojani ja ryhdyin lukemaan, millaista meillä oli
Puistolassa runsaat puoli vuosisataa sitten. Asuimme Helsingin esikaupungissa talossa, jonka isäni Gunnar Uotila oli ostanut vuonna
1937. Taloa oli laajennettu sotien jälkeen v. 1947. Kuvanveistäjäisäni
sai silloin oikein kahden kerroksen korkuisen ateljeen. Mutta vesijohto ja viemäri puuttuivat 1960-luvun alkupuolelle saakka. Televisio tuli
taloon muistaakseni vuonna 1960. Hieman aiemmin meille oli ostettu Mercedes Benz vuosimallia 1938.
Eniten ihmettelen, miten meidän kuusihenkinen perheemme tuli toimeen, sillä isällä ei ollut vakinaista työpaikkaa. Hän oli vapaa taiteilija,
joka hankki tuloja myymällä etupäässä puusta valmistamiaan veistoksia. Äiti oli ajoittain töissä kioskilla ja lehdenjakajana. Itse olin koulun
kesälomilla töissä 15-vuotiaasta alkaen.
Vuonna 1974 isäni sai taiteilijaeläkkeen, mikä helpotti taiteellista
työtä. Isäni eli Puistolassa kuolemaansa saakka vuoteen 1997. Hänen syntymästään tuli 1.9. 2013 kuluneeksi 100 vuotta, jolloin hänelle avattiin Rikhardinkadun kirjastossa muistonäyttely.
05.11.1957

Vuonna 1957 kävin oppikoulua nimeltä Ressu Kalevankadulla.
5.12.1957 siellä järjestettiin juhla Suomen 40-vuotiaan itsenäisyyden
kunniaksi. Tässä on otteita päiväkirjamerkinnöistäni vuodelta 1957:
Siellä kuoro lauloi, lausuttiin runo, eräs VI B -luokan oppilas soitti
flyygelillä oivallisesti mm. Sibeliuksen Poloneesin ja rehtori Ilmari Havu puhui. Tilaisuus päättyi Maamme-lauluun. Ruokaväliajalla olin Vanhankirkon tykönä seurannut jonkun kenraalin hautajaisia. Koko ylin upseeristo oli paikalla, samoin soittokunta ja paljon lippuja.
Tulin kotiin 14.15-junalla. Illalla minulla oli veljeni Ilkan kanssa kiistaa, kumpi menisi isän kanssa kantamaan kaupalta perunasäkkiä.
Toinen joutuisi vastaavasti viemään laskiämpärin ulos kolmena peräkkäisenä päivänä. Minun osalleni tuli laskiämpäri, jolla kannoin likavedet ulos tunkiolle.
Joulukuun 6. päivänä 1957 oli lämpöä +4 astetta ja puolipilvistä.
Aamulla heräsin sopivasti yhdeksäksi nähdäkseni, kun isä nosti lipun salkoon.
Iltapäivällä isä ja Ilkka olivat naapurissa Salon Matilda-tätiä auttamassa puunkadossa. (Matildalla ei mökissään ollut edes sähkövaloa, vaan hän poltteli öljylamppua.) Pari runkoa saatiin palkaksi meillekin. Iltapäivän pimetessä olin veljieni Ilkan ja Pekan kanssa metsässä. Maa on suurimmaksi osaksi vapautunut lumipeitteestä, ja kankailla oli mukava kulkea.
22.11.1960

Olin nostamassa Virtasen Matin autoa tuosta Karrintieltä Valton portin luota. Oli kuulemma ollut lapsia edessä, niin että piti väistää ojaan.
Näytti ensin siltä, ettei auto nousisi. Mutta asia selvisi, kun Juha tuli apuun.
26.11.1960

Iltapäivällä oli paljon taloustöitä. En voinut kieltäytyä niistä, vaikka minun olisi pitänyt kirjoittaa koneella esitelmääni. Isä oli kaupungissa
näyttelyssään.
Kävin panemassa saunan lämmityksen alulle ja pyysin pikkuveljeäni
Pekkaa huolehtimaan jatkosta niin kauan kuin olisin Tapanilassa ostoksilla. Lähdin polkupyörällä. Karrintie oli aivan sohjon vallassa, mutta isoilla teillä saattoi sentään ajaa.
Kotona saunan lämmitys oli mennyt hiukan retuperälle, kun Pekka
oli polttanut koivupuut loppuun. Hän ei ollut vielä edes sytyttänyt tulta padan alle. Pataan ei ollut edes kannettu vettä. Toimitin nopeasti
asiat kohdalleen ja hain veljeni Ilkan hoitamaan lopusta. Saunoimme
Ilkan kanssa ensimmäisessä vuorossa.
Laura (7 vuotta) vietti jonkinlaista pikkujoulua.
Illalla alkoi sataa vettä. Suretti, kun äidin piti aamulla nousta jakamaan lehtiä.
Ti mo Uoti la

Timo Uotila isänsä Gunnar Uotilan muistonäyttelyssä
Rikhardinkadun kirjastossa.

Erilaisilla naishahmoilla on merkittävä osuus Uotilan tuotannossa.

Puu pääosassa
Erityisesti puuveistäjänä
tunnetun puistolalaisen kuvanveistäjä
Gunnar Uotilan 100-vuotismuistonäyttely on
parhaillaan esillä
Rikhardinkadun kirjastossa.
Gunnar Uotilan veistosten pyöreät muodot miellyttävät silmää
ja herättävät halun silittää töiden pintaa. Vaikka esillä on vain
murto-osa Uotilan töistä, kuvanveistäjän monipuolisuus nousee
mainiosti esille. Nuori Maria sekä Äiti ja lapsi kuvaavat taiteilijan herkkää puolta, Hirven pää
ja Muotoja jakkarassa ovat vahvoja ja elinvoimaisia teoksia.
Kirjaston toisen kerroksen Kirjatorniin on koottu monipuolinen näyttelypiste, josta löytyy 18
veistosta sekä valokuvia ja lehti-

leikkeitä, jotka kertovat kuvanveistäjän urasta ja töistä.
Gunnar Uotilan (1913–1997)
syntymästä tuli näyttelyn avajaispäivänä 9.1. kuluneeksi 100
vuotta. Gunnar Uotila syntyi Hämeenlinnassa, muutti Helsinkiin
18-vuotiaana ja opiskeli Taideteollisessa keskuskoulussa vuosina 1934–37. Tämän jälkeen hän
toimi kuvanveistäjä Emil Filénin
apulaisena.
Uotilan veistoksia oli ensi kertaa näyttelyssä v. 1940 ja vuodesta 1945 hänellä oli lukuisia yksityisnäyttelyjä. Uotilan työt ovat
kiertäneet myös Ruotsissa, Saksassa ja Tshekkoslovakiassa. Valtion taiteilijaeläkkeen Uotila sai v.
1974.
Hänen teoksiaan on Ateneumissa sekä lukuisissa museoissa
ja yksityiskokoelmissa Suomessa ja ulkomailla. Uotilan kirkkoTe ija Lopon e n

Vaikka näyttelyssä
on esillä vain
murto-osa
Uotilan töistä,
kuvanveistäjän
monipuolisuus
nousee mainiosti
esille.

taidetta on mm. Maarianhaminassa, Vaasassa, Rovaniemellä
ja Pieksämäellä, sekä Helsingissä
Vartiokylässä, Herttoniemessä,
Puistolassa ja Tapanilassa.
V. 1987 Helsingin Puistolan torille pystytettiin Gunnar Uotilan
suunnittelema viihdetaiteilija Reino Helismaan muistomerkki.
Teija Loponen

Gunnar Uotilan
100-vuotismuistonäyttely
9.1.–30.1. Rikhardinkadun
kirjastossa, Rikhardinkatu
3, Kirjatorni 2. krs.

Etualan Sisarukset–teos on
mainio esimerkki Gunnar
Uotilan kyvystä luoda
hyvinkin pienillä viilloilla ja
kaiverruksilla puusta jotain
aivan uutta ja eloisaa.
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Menot
E r kki Su itiala

MALMI

Silja ja Asta haluaisivat elää omaa elämäänsä omalla tavallaan, ilman äidin asioihin langettamaa
varjoa.

Vakavaa asiaa
ja arjen huumoria
Anna-Leena Härkösen näytelmä Avoimien ovien päivä sai
sunnuntaina ensi-iltansa Malmin Työväen Näyttämön lavalla. Yleisöllä oli tilaisuus löytää esityksestä niin omakohtaisia kokemuksia ja tuttuja tuntemuksia kuin myös
nauraa sydämensä pohjasta.
Sirkku Peltola on dramatisoinut
Anna-Leena Härkösen näytelmän
sopimaan oivallisesti Malmin Työväen Näyttämön esitykseksi. Ydinperheen äiti, vähän nyhverö isä,
kolme aikuista tytärtä ja yksi omaperäinen poikaystävä yrittävät rakentaa elämäänsä eteenpäin.
Vanhemmat rakastavat tietysti
lapsiaan ja haluavat heille vain hyvää. Mutta mikä on aikuisten lasten
mielestä heille hyvää ja kuinka paljon äiti voi vaikuttaa lastensa seurustelukumppaneihin? Toteuttavat-

ko lapset vanhempiensa unelmia ja
pitäisikö edes?
Arjen huumoria ei puutu myöskään juhlapyhien viettoon liittyvistä
kohtauksista, eikä tyttöjen pyristelystä kohti omaa itsenäistä elämää.
Näytelmä kertoo ydinperheestä,
jossa erilaisia elämän palikoita peritään, vaikka niitä ilmankin haluttaisiin tulla toimeen.
– Esityksessä on paljon vakavaa
asiaa, mutta se kevenee arjen huumorilla, kertoo yksi näytelmän tyttäristä, Vuokko Suitiala.

Avoimien ovien päivä etenee herkullisesti kuuden näyttelijän voimin. Äitiä esittää Anne Karhunen,
isän roolissa nähdään Markku Tuominen ja tyttärinä Vuokko Suitiala (Asta), Oivi Niklander (Silja) ja
Janita Roine (Heli). Poikaystävän
herkän roolin hoitaa Juha Ukkola
(Jätski).
Näytelmän on ohjannut Mikki
Shikeben, joka toimi ohjaana myös
edelliskauden esityksessä.
Teija Loponen

Malmin Työväen Näyttämön Avointen ovien päivän esitykset jatkuvat maaliskuun puoliväliin saakka.
Seuraavat esitykset sunnuntaisin 27.1., 3.2. ja 10.2. kello 13 sekä torstaisin 31.1., 7.2., 14.2. ja
28.2. klo 19. Liput 14 e, opiskelijat ja eläkeläiset 7 e, sis. käsiohjelman ja narikan. Lippuja ovelta tai
etukäteen varaten hilkka.kinnunen@pp.inet.fi Esitykset Malmin Työväentalolla, Takaniitynkuja 9.

Pukinmäen VPK
esittäytyy kirjastossa

Kallion keskuspaloasemalla käynti innostutti Topin
keräilemään erilaisia hälytysajoneuvoja jo pari vuotta
sitten.

Pukinmäen kirjasto tarjoaa lauantaina 26.1.
mielenkiintoista ohjelmaa lapsille ja lapsiperheille.
Kirjastolle saapuu Pukinmäen VPK sammutusyksikön
kanssa esittelemään toimintaansa kello 12–14.
Kirjasto tarjoaa lämmintä mehua ja keksejä ja samalla
reissulla voi tutustua viisivuotiaan Topi Torstilan
hälytysajoneuvonäyttelyyn kirjaston vitriineissä. Esillä
on melkoinen kokoelma erilaisia hälytysautoja, osa
niistä on ulkomailta tuotuja.
Teija Loponen

Kino Kaiku
Woody Allen -elokuvaluento to 24.1. klo 18
Malmitalossa. Vapaa pääsy.
Luckan: Busklubben
Dramaverkstad fre 25.1. klo
10 Malmitalo Fritt inträde,
anmälningar zusan.soderstrom@luckan.fi Org. Luckan
och Helsingfors kulturcentral.
Kipinää talveen
Malmitalon avoimet ovet
la 26.1. klo 11–14.
Koko perheen tapahtuma esittelee Malmitalon toimintaa esitysten ja työpajojen muodossa. Vapaa pääsy
Malmin toimintakeskus
Kirkonkyläntie 2:ssa aina ma klo 13.30 +60 ryhmäs, jossa bingoa, juttuseuraa, kahvia ja tietokilpailuja.
Ti tuolijumppaa klo 10.30, ke
Käsityökerho klo 12–15.30,
tutuiksi sukan kantapään ja
kärkikavennuksen teko, istuva peukku tumppuun ja tiskikukkaset. To klo 13.30–
17 bridge-kerho ja pe 1.2.
klo 13.30–15 vireyskerho +
70 v: Tuolijumppaa, rupattelua, visailuja ja aivojumppaa.
Elokuva Prahan
matkalta
Malmin seurakunnan perheja aikuistoimintaa esitellään
Malmin kirkossa la 26.1. klo
15 teemalla Yhdessä enemmän, toimintaa esittelee rovasti Pirkko Poisuo. Samassa
tilaisuudessa nähdään pastori Antti Ylisen elokuva Prahan
matkalta, Kahvitarjoilu.
Kuvia kirkoista
Malmin seurakunnan 60-vuotisjuhlaviikkoihin liittyen
Malmin kirkon aulassa on
Hannu Ala-Hakkolan valokuvanäyttely Koillisen kirkot 20.–27.1. välisenä aikana. Näyttely esittelee alueen kirkkoja ja seurakuntakoteja. Kunnantie 1.
Iltakonsertti
Naiskuoro Pihlaja, Malmin
kantaattikuoro ja Tapanilan
Kamarikuoro sekä Lauluryhmä
Raiku konsertoivat Malmin
kirkossa su 27.1. klo 18.
Jazz’n Jam: Kauhukakara
Neljän lahjakkaan muusikon
kvartetti Malmitalolla tarjoaa su 27.1. klo 17 uhmaikäisen itseluottamuksella vauhdikasta improvisointia ja taiteellisesti kunnianhimoisia sävellyksiä. Liput 6 e.
Carl Sonny Leyland

Erinomaisena pianistina tunnettu Carl Sonny Leyland
rokkaa ti 29.1. klo 19
Malmitalolla yli genrerajojen rythm’n bluesista jazziin ja
swingistä rockiin. Liput 15 e.
DocPoint-jatkot:
Jäniksenä Varkaudessa
(Ohj. Matleena Jänis,
58 min) ja Metsänpeitto
(Ohj. Salla Hämäläinen,
20 min) ti 29.1. klo 18,
Malmitalo. Vapaa pääsy
DocPoint-jatkot:
Tavarataivas (Ohj.
Petri Luukkainen, 80
min) ti 29.1. klo 19.30
Malmitalo. Vapaa pääsy
Kirjailijavieraana
Juha Vakkuri
Kuinka sana kääntyy kuvaksi? Entä kuinka elokuvasta tulee sanaa? Kirjailijavieraat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Malmin kirjastossa
kirjailija Juha Vakkuria haastattelee ke 30.1. klo 18 FM
Päivi Hytönen. Vapaa pääsy. Järj. Malmin kirjasto ja
Koillinen työväenopisto
60+-sarja
UMO: Lumikki ja seitsemän
todella fantastisen loistavaa
big band -sävellystä ke 30.1.
klo 15 Malmitalolla. Liput 5 e.
Crossover
Mitä kuuluu 2013 -konsertti Malmitalolla to 31.1. klo
18. Tyylirajat ylittävä konsertti, jossa eri musiikin genrelajit sulautuvat yhteen.
Vapaa pääsy. Järj. PohjoisHelsingin musiikkiopisto.

PUISTOLA

Puistolan Martat
Järjestää avoimen illan 24.1
klo 18 aiheena kaupungin
tarjoamaa sosiaalipalvelua
ikäihmisille. Kahviraha 2e.
Satuilua tarjolla
Puistolan kirjastossa pidetään satutunti aina ma
klo 9.30. Kaikki alle kouluikäiset tenavat ovat tervetulleita satujen pariin.
Touhua koulun
jälkeen
Puistolan kirjastossa
Nurkkatiellä järjestetään
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 pelli-iltoja.

PUKINMÄKI

Topi Torstilan hälytysautonäyttely
Pukinmäen kirjastossa on
esillä 2.2. saakka viisivuotiaan Topi Torstilan hälytysja pelastusajoneuvokokoelma. Mukana on esimerkiksi Saksasta ja Dubaista tuotuja hälytysajoneuvoja.
Pukinmäen Porttikahvila
20 vuotta.
20-vuotisjuhla ke 30.1.
klo 12–14. Klo 12 kakkukahvit, klo 13 ohjelma- ja

Koillis-Helsingin Lähitieto

Hyväntuulisista keikoista tunnettu Kauhakara
ei esiinny turhan vakavasti.

laulutuokio, haastatteluja.
Kirkkoherra Pertti Simola, johtava diakoniatyöntekijä Virpi
Kylmälahti ja Pukinmäen seurakuntapiirin nykyisiä ja entisiä työntekijöitä ja Portin vapaaehtoisia. Porttikahvila
ja kirpputori ovat tämän jälkeen avoinna ma ja ke
klo 12–15, kahvi ja leipä 1 e, Säterinportti 1 A.

SILTAMÄKI

Korttelituvalla ohjelmaa
Sosiaali-ja terveysviraston edustaja Ulla SavolaMannonen tulee pe 25.1.
Korttelituvalle esittelemään
kaupungin järjestelmää ja erityisesti vastaamaan asukkaiden kysymyksiin, jotka koskevat palvelutarvekartoitusta ja muutakin. Korttelitupa
kokoontuu Siltamäen srk-kodilla ostoskeskuksessa.
Martoilla matkailuilta
Siltamäen marttojen matkailuilta ti 29.1. klo 18 Siltamäen
seurakuntakodilla. Sari TuuriSalonen kertoo sanoin ja kuvin kainiista Kreetan saaresta matkailukohteena.
Siltamäen Marttojen
kirjallisuuskerho
Kokoontuminen joka kuukauden viimeinen torstai

klo 18 Muonamiesmökillä,
Pallomäentie 3. Tule torstaina 31.1.2013 valitsemaan kevään novellikirjailija. Ehdokkaina mm. Katja
Kettu, novellikokoelma
Jäänsärkijä ja Maupassant,
Mademoiselle Fifi.

SUUTARILA

Oikeesti haasteellista
Seija De Rybel ja Heljä Vuori
ovat tuoneet Suutarilan kirjaston ikkunagalleriaan taideteoksiaan. Näyttely
on esillä 4.2. saakka.
Helmihulinat
palvelukeskuksessa.
Suutarilan ala-asteen vanhempainyhdistys järjestää Helmihulinat su 3.2. klo
10–14 Suutarilan palvelukeskuksessa, Seulastentie
11. Myyntipöydät 5–20 e.
Sporttikirppis! Pöytävaraukset
kaisa.herrala@luukku.com tai
040-5716088 ark. klo 18-20.

TAPANILA

Kautta aikain
Tapanilan kirkossa avataan
ti 29.1. klo 18 Kautta aikain -näyttely, joka esittelee
kuvin, esinein ja kertomuksin Malmin seurakunnassa

vuosien varrella tyttöjen ja
poikien parissa tehtyä työtä. Musiikkia, Matkalle tuntemattomaan -nukketeatteriesitys ja kahvit. Näyttelyyn voi tutustua omatoimisesti kirkon
aukioloaikoina 2.2. saakka.

Hiidenkiventie 21. Satuiluja
joka toinen keskiviikko, seuraavan kerran 30.1. klo
9.30–10.15. Satuhetki tarkoitettu 3–7-vuotiaille.

Satutuokioita
Tapanilan kirjaston satutuokiot
järjestetään remontin vuoksi
Tapanilan Erän nuorisotalolla,

Satutuokioita kirjastossa
Viikin kirjastossa (pyöreä sininen rakennus) satutuokiot aina ke klo 10–10.30.

VIIKKI

Linnut joulukorteissa
Eeva Patjaksen korttinäyttely Gardenian vitriinissä
13.1. asti. Eläimet kuuluvat
oleellisena osana joulukorttien aihepiiriin. Näyttelyssä
on postikortteja 1900-luvun alusta tähän päivään.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.
Kirkonkyläntie 6, MALMI

Helsinki

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

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

MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön
– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU
Soita: Erkki 0500 503 357
Mikko 040 9311 466

Hiusten pesu, leikkaus ja föönaus

Tilitoimistoja
Kirjanpito ja muut hallintopalvelut
tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN SÄHKÖINEN
KIERRÄTYS ja NETTIPALVELU

(norm.

TALVITARJOUS!

HIUSTENLEIKKAUS 25
 €

Permantti, leikkaus, värjäys ja
föönaus alk. lyhyisiin hiuksiin

Suuhygienisti:
Tiina Kokko
Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Puh. 09 345 3350

www.hammaskulmahelsinki.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

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265


)

Meiltä myös hiustenpidennykset!










   
  
    

Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,
Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Helenan

Salonki

KANTA-ASIAKASEDUT!

Myös ilman ajanvarausta.
Vilppilantie 10, Helsinki
Puh. 010 425 0190 WinWin.fi

Ark. 9-18,
la 9-14

)

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

ergadesign.fi

Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727



(norm.

Palveluja tarjotaan

MALMILLA

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko

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)

Kampaamot ja parturit

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

Parturi-Kampaamo

SILMÄLÄÄKÄRIT

Hammaslääkärit:

Lähimenot



Optikot

Hammaslääkärit
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www.zois.ﬁ sivuiltamme voit
varata uuden aikasi!

OGELISSA
Sirkku Laine

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

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

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

Ark. 10-18,
la 9-14

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
alk.

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)

29€

Permispaketti
sis. leikkaus
+ sävy

Hiusten
leikkaus
alk.

85€

Tervetuloa vanhat ja
uudet asiakkaat

Hyvinvointi

Lady Moonlight
Rakennekynnet
Ripsien pidennykset
Kauneudenhoito
Susanne Ollonqvist

044 9669 171
Vilppulantie 26B, 00700 Helsinki
susanne@ladymoonlight.fi
Kauppa.ladymoonlight.fi
Lapsiparkki

www.kampaamo-loser.ﬁ

Jalkahoitola

3858 375 040-831 9626

Vilppulantie 26 Ala-Malmi (sisäpihalla)
ark. 9-18, kesälauantaisin suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13 Bussit 74/77A/577

PIRKKO PASANEN
Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6
(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA
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