Lehti täynnä
paikallista
asiaa!
Yleisö sai esiintyä
Malmitalossa.
Musiikkiopiston juniorit
opettivat soittamaan. S. 11

Suutarilaan tulevien mökkien määrä pieneni, sivu 5.

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]

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
yli 30 vuoden kokemuksella

TAPANINVAINIO

TAPANINVAINIO

OKT

UUDISTUOTANTOA

Erillistalo 107m² 4h,k,s + kylmä
käyttöullakko 68,5m².
2 paritaloa 95,5m² 4h,k,s.
Myyntihinnat alk. 244 125 € ja
lainaosuudet alk. 214 875 €.
Arvioitu valmistumisaika 9/2013.
Immolantie 54
MALMI

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

OKT

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
+ varasto ja autosuojatiloja 25 m².
Hp. 140 000 €. Terhotie 13
PUISTOLA
OK-TONTTI
Omakotitalon tasainen rakennuspaikka 424 m², rak. oikeus 112 m².
Hp. 132 000 €. Hannukselantie 5

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
Pääty 3h, keittiö, kph, erillinen wc,
80 m². Lasitettu länsiparveke, kolmas kerros. Hp. 135 000 €.
Mätästie 1 L. Tee tarjous!

SUUTARILA
TONTTI
Hyvällä paikalla tasainen tontti
1522 m², rak.oikeutta 457m². As.
lukumäärä ei rajattu. Tontin voi
jakaa. Hp. 360 000 €. Penttiläntie 5
MALMI
TEOLLISUUSHALLI
Vuokrataan hallirakennus
n. 470 m². Kolme toimistohuonetta, tauko- ja wc-tilat ja
kattilahuone noin 50 m².
2 800 €/kk. Kaasutintie 33

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

Ympyrä on sulkeutunut

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.
Koillis-Helsingin
Lähitieto,
01510 Vantaa
RE/MAX
Partners
ilmoitusvaraukset:

Tasetie 8, Flamingo 2. krs.
01510
Vantaa
myyntipäällikkö

Jussi Haapasaari
puh. 050 595 3233,

jussihaapasaari@
hotmail.com

–Tehdään yhdessä läheistä luettavaa meille kaikille. Kirjoittakaa, soittakaa ja ollaan reippaita, kirjoitin 16.8.1981 perustamani ensimmäisen MaTaPuPu-lähilehden pääkirjoituksessa.
Tänään tuo ajatus on edelleen elinkelpoinen.
Kontaktilistaan voi vain lisätä sähköpostin,
jollaisesta ei tuolloin osattu edes uneksia. Samaisessa pääkirjoituksessa kerrottiin myös alueen asukkailla menevän mukavasti, on harrastuksia, toimintaa ja ympärillä on mukava kotiseutu, josta kuitenkaan ei tiedetä tarpeeksi. Tämäkään tilanne ei ole muuttunut. Paikallinen
tiedonjano ei ota sammuakseen, sille tarvitaan
yhteinen alusta. Tämä Koillis-Helsingin Lähitieto on juuri sellainen alusta, painettuna, sähköisenä tai molempina. Olennaista on se, että
lähes 100  000:n asukkaan alueella on yksi yhteinen lähde, josta voi ja saa ammentaa omaa
elämää koskettavia läheisiä tietoja!
Alueen oman lehden lailla ympyrä on sulkeutunut myös minun kohdallani. Tämä on viimeinen täkäläinen pääkirjoitukseni. Mielessä
on hitusen haikeutta, jonka kuitenkin jatkuvuuden ilo nujertaa mennen tullen. Ensi viikon
lehdestä lähtien vastuun kantavat uusi päätoimittaja ja muut osaavat tekijät. He saavat esitellä itsensä seuraavassa numerossa. Voin kuitenkin raottaa vähän esirippua. Sen takana on
monelle tuttuja paikallisen tiedonvälityksen  
ammattilaisia.
30-vuotinen pakerrukseni lehdentekijänä
alueemme yhteisen hyvän eteen saa jatkoa toisessa muodossa. Lokakuun kunnallisvaalien
äänimääräni 809 tuotti uuden työmaan kolmantena varavaltuutettuna Helsingin kaupun-

ginvaltuustossa sekä Liikuntalautakunnan varapuheenjohtajuuden. Nyt on aika tällä saralla puolustaa ja kehittää kotiseutuamme ja koko Helsinkiä. Pelkkää herkkua ei ole luvassa,
Helsingin verotulot pienenevät ja kulut nousevat. Hyvinvointi ja vanhat edut pyörivät velkarahalla. Näin ei voi jatkua hamaan tappiin. Lupaan väistämättä edessä olevissa säästösavotoissa Koillis-Helsingin kantilta katsottuna
ajaa tasapuolisuutta. Ottakaa yhteyttä ja pitäkää kovilla!
Pitkä ja vahva täkäläinen paikallislehtikulttuuri on myös parantanut asemiamme Helsingin poliittisessa päätöksenteossa. Alueellamme on nyt varmasti kaikkien aikojen vahvin
edustus valtuustossa, kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa. Hienoa me! Oma media
on tuonut hyvät lähiehdokaat tutuiksi, ja heitä on kannatettu. Monet heistä tuntien rohkenen kannustaa jokaista ottamaan tarvittaessa
yhteyttä koillishelsinkiläisiin luottamusihmisiin. Kysehän on yhteisten asioiden hoidosta,
jota tämäkin lehti takuuvarmasti tuo viikottain esille.
Ympyrän tällä laidalla kiitän joka ikistä henkilöä, jonka kanssa olen saanut olla tekemisissä paikallislehtiurallani. Ollaan tehty porukalla hyvää yhteistä lukualustaa, joka nyt on
saamassa ansaittua jatkoa hamaan tulevaisuuteen. Onnea myös kaikille tulevaisuuden tekijöille. Piste.

Kaupunki haluaa
eroon autoista

Viemäreille
sujutetaan sukka
Tapaninkylässä

Heimo Laaksonen

Te ija Lopon e n

Opastekyltin myötä
Takaniitynkujan varrella sijaitsevalle pysäköintialueelle ja
pääsisäänkäynnille löytää huomattavasti helpommin.

Syystien kyltti tuli tarpeeseen
Malmi

Syystien palvelukeskus sai toimintansa
käynnistyttyä toistuvasti palautetta siitä, että asiakkaat, omaiset ja tavarantoimittajat eivät löydä Takaniityntien pääsisäänkäyntiä ja
pysäköintialuetta. Asiakaspalautteen lisäksi naapurissa olevalta taloyhtiöltä tuli postia
heidän parkkipaikoilleen ja pihalleen väärin
pysäköidyistä autoista.
Syystien kulmaan anottiin joulukuussa
opastekylttiä ja kaupunkisuunnitteluvirasto

antoikin sosiaalivirastolle luvan pystyttää palvelukeskukselle ohjaavan osoiteviitan Syystien ja Takaniitynkujan risteykseen omalla
kustannuksellaan.
Keskus on aiemmin tunnettu nimellä
”Syystien monipuolinen vanhustenkeskus”,
mutta 1.1.2013 alkaen nimi on ”Syystien monipuolinen palvelukeskus”.

Koillis-Helsingin Lähitieto
www.matapupu.fi

Teija Loponen

Tattarisuo

Rakennusvirasto kuuluttaa siirrettyjen autojen omistajia lunastamaan ajopelinsä Tattarisuon siirtokeskuksesta.
Rakennusvirasto siirtää kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavia ja virheellisesti pysäköityjä ajoneuvoja kaupungin siirtokeskukseen
Tattarisuolle. Omistajia kehotetaan noutamaan talteenotetut ajoneuvot siirtokeskuksesta osoitteesta Jäähdytintie 12. Ellei ajoneuvoa lunasta 60 päivän sisällä, se siirtyy
kaupungin omistukseen.
Ajoneuvo luovutetaan omistajalleen, kun
siirto-, varastointi- ynnä muut kulut on maksettu. Siirrettyjen ajoneuvojen siirtokustannukset voi maksaa siirtokeskukseen. Ajoneuvon lunastuksen yhteydessä asiakkaan on
esitettävä henkilötodistus ja rekisteriote tai
selvitettävä oikeus ajoneuvoon muulla tavoin.
Tattarisuon toimisto palvelee ma-pe klo
8-17.30.
Luettelo siirretyistä ajoneuvoista on nähtävänä muun muassa rakennusviraston verkkosivuilla.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
saneeraa viemäreitä eri puolilla Helsinkiä.
Laajimpiin lukeutuu Tapaninkylän saneeraus. Viemäreistä saneerataan osuudet, jotka
on havaittu huonokuntoisiksi alueellisessa viemäreiden kuntotutkimuksessa tai toimintahäiriötä tutkittaessa. HSY:n mukaan
saneeraustyössä käytettävä menetelmä ei
vaadi kaivutöitä. Vanhaan viemäriin ujutetaan viemärikaivojen kautta sujutussukka,
joka asennetaan uv-valon avulla tiiviisti kiinni vanhaan putkeen.
Yhdellä katuosuudella työt kestävät
yleensä muutaman päivän. Työt saattavat
rajoittaa liikennettä ja pysäköintiä lyhytaikaisesti.
Tammikuun puolivälissä käynnistyneet
työt jatkuvat kesäkuuhun asti. Kiinteistöjen
vedenjakelu ja viemäröinti toimivat saneeraustyön ajan normaalisti. Saneeraustöistä
vastaa Putkistosaneeraus Eerola Oy.

Teija Loponen

Pirjo Pihlajamaa

Tapaninkylä

Keskiviikko 30.1.2013

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
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Malmilla lisätään

ajanvarausaikoja
Te ija Lopon e n

Malmin
poliisitalolla viime
kesänä avattu
lupatoimisto tulee
palvelemaan
asiakkaita vielä
toistaiseksi.

– Sanomme edelleen toistaiseksi, koska emme voi luvata mitään varmaa. Mutta ei lupatoimistoa nyt olla
sulkemassakaan, lupaa komisario Anne Hiltunen.
Hiltunen kertoo, että
Malmilla tullaan lisäämään
tarjolla olevien ajanvarausten määrää entisestään.
– Suosittelemme lämpimästi ajanvarauskäytäntöä.
Silloin saa palvelua juuri siihen aikaan, kun itselle sopii,
eikä tarvitse turhaan odotella ja jonotella. Ja jos ihmiset
yhä enemmän käyttäisivät
ajanvarausta, pystyisimme
myös resurssoimaan tarpeet
paremmin. Ajanvarauskäsittelyistä olemme saaneet
todella positiivista palautetta asiakkailta, komisario
Hiltunen kertoo.
Ylikomisario Juha Hakola arvelee, että Malmilla lupatoimisto tulee jatka-

maan niin kauan kuin talo
on poliisin käytössä. Siinä
vaiheessa jos Liikkuva poliisi lähtee pois eli sen toiminta lopetetaan, joudutaan lupatoimiston olemassaoloa
harkitsemaan uudestaan.
Alkuun Malmin lupatoi-

misto hoiti vain passiasioita ulkomaalaislupien lisäksi. Nyt Malmin lupatoimiston kautta hoituvat myös
ajokorttiasiat.
– Passeilla aloitettiin, koska lupatoimisto avattiin kovin nopealla aikataululla ja

lisäksi silloin haluttiin purkaa nimenomaan passijonoja, Hakola valistaa.
Ajokorttilupien käsittely lisättiin Malmin valikoimaan, kun pahin passisuma
purkautui.

Malmin poliisiaseman
lupatoimiston osoite on Viljatie
2, mutta sisään mennään
Kaupparaitin puolelta,
B-rapusta.

Teija Loponen

Lue Tapanilankaaren lähistön katusuunnitelmien pääkohdista sivulta 8.

Vanha rautakaupan talo pysyy Mosassa
Tapanila
Tapanilan pääkadulla
Päivöläntie 15 seisoo
suojeltu valkoinen
liikekiinteistö, joka on
rakennettu 1900-luvun
alkupuolella.
Rakennus on toiminut vuosikymmeniä rautakauppana. Nykyisin katutasossa on
puutarha-alan myymälä.
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt tontille uutta asemakaavaa, joka lainvoimaiseksi tultuaan
antaa mahdollisuuden rakentaa kauppatontille kerrostalon.
Vanha talo jää edelleen
paikoilleen, vaikka viereen
nousisi uusi. Kaupunginmuseon toiveesta kaupunkikuvallisesti arvokkaan talon
suojelumääräyksiä on entisestään täsmennetty.

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

Paikallishistoriaa edustavaa rakennusta ei saa purkaa, eikä siihen saa tehdä
muutostöitä, jotka alentavat
rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa tai muuttavat
julkisivun tai vesikaton ominaispiirteitä. Suojeltavan rakennuksen sisäänkäynti saa
olla osittain katualueella.
Asemakaavamuutoksessa
liiketontti jaetaan kahdeksi tontiksi, Päivöläntie 15 ja
Seunalantie 4. Toinen tontti
merkitään asuinkerrostalojen ja toinen asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Kokonaiskerrosala kasvaa tuhannella neliömetrillä
ja on kaikiaan 2 260 neliömetriä. Kaavasta poistuu
Seunalankujan katualue, jota ei ole koskaan toteutettu.
Kaavaan on laitettu Päivöläntien melu- ja tärinähaitan lieventämiseen täh-

tääviä määräyksiä. Tonteille
tulee rakentaa yksikerroksiset talousrakennukset ja
sen lisäksi tontit on aidattava talousrakennusten kanssa yhtenäisesti suunnitellulla puuaidalla tai muurilla.
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti esillä huhtikuussa 2012. Muistutuksia ei ole tehty.
Kaupunginhallituksen käsittelyssä asia oli maanantaina. Sieltä kaavaehdotus lähtee uuden valtuuston päätettäväksi. Nykyinen asemakaava on vuodelta 1982.
Pirjo Pihlajamaa

Suojellun
liiketalon rinnalle
saa tulevaisuudessa
tehdä kerrostalon.

Nainen jäi
auton alle
Tapaninkylä

Auto tönäisi vanhempaa
naista Tapaninkyläntien
ja Kottaraistien risteyksessä lauantaina aamupäivällä.
Poliisin mukaan henkilöautoa kuljettanut nainen ei havainnut tarpeeksi ajoissa suojatielle astunutta jalankulkijaa vaan
törmäsi tähän.
Loukkaantunut nainen
oli törmäyksen jälkeen tajuissaan ja hänet vietiin
sairaalahoitoon.
Autoa kuljettanutta,
vuonna 1958 syntynyttä
naista epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamisesta.
Teija Loponen
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Uutiset

Suutarilan mökkikylälle
on nyt paikka

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

SUUTARILA
Suutarilan rantapuistoalueelle
suunnitteilla olevan siirtolapuutarhaalueen paikka on valittu. Mökkien
määrä on tarkentunut 87:ään.
Lähtökohtana on ykkös-

vaihtoehto eli se, missä siirtolapuutarha on pohjoisempana pellolla, jossa ei nyt
ole varsinaista toimintaa.
Kiertoviljelijöiden palstojen päälle se ei tule, kertoo
aluetta Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluvirastossa suunnitteleva maisema-arkkitehti Mervi Nicklén.
Viime syyskuun asukastilaisuudessa aihe kirvoitti
paljon epäileviä kysymyksiä.
– Ajatusta vierastettiin, eikä siirtolapuutarha ollut
tervetullut, Nicklén kertoo
noin 120 asukkaan illasta.
Vahvinta vastustus on ollut asunto-osakeyhtiö Pohjantähdentie 2:n asukkaissa.
– Heitä suunnitelma ei
ilostuta, koska siirtolapuutarha tulee heidän asuntojensa viereen.
Toissa viikolla vastaanotto oli päinvastainen.
-– Tapasimme palstaviljelijöiden edustajia ja he olivat
myötämielisiä ja pitivät kaavailuja heille sopivina, eivätkä tunteneet menettävänsä
mitään.
Viljelypalstojen määrä py-

syy entisellään, osasta tulee
vain pienempiä, sillä kokonaispinta-ala kutistuu. Kiertotähdenkujan varteen, missä on nyt viljelypalstoja,
suunnitellaan pientaloaluetta, johon tulee kymmenisen

erimuotoista tonttia. Kaavaa valmistelee arkkitehti
Johanna Mutanen.
– Viljelypalstoja pystyy
laajentamaan 21 palstan
verran Keravanjoen varrelle
ja palsta-alueen reunoja otetaan käyttöön peruskunnostuksen yhteydessä.
Asukastapaamisten jälkeen maisema-arkkitehti on
tehnyt suunnitelmiin kompromisseja.
– Olen ottanut asukkaiden
mielipiteitä huomioon ja pysäköintialue laajenee toisella puolella ja siirtolapuutarhojen määrä laskee 89:stä
87:ään. Mökkien rakennusalue pyritään laittamaan
kauemmas asuinrakennuksista. Asuin- ja siirtolapuutarhatontin väliin tulee käytävä siirtolapuutarhan puolelle.
Kaavamuutos saattaa lisätä yritysten määrää Suutarilassa.
– Siirtolapuutarhaan on
mahdollista tehdä huoltorakennus, jossa voi olla esimerkiksi kahvila-kioski, jos
löytyy yrittäjä tekemään
hommaa.
Nicklén arvioi, että asemakaavaluonnos tulee nähtäville ennen kesälomaa, jolloin se etenee lautakuntaan.
Valtuuston aika olisi keväällä 2014.
Pirjo Pihlajamaa

Suunnitelman pohjana on tämä vaihtoehto. Pysäköintipaikkoja lisätään pohjoispuolelle, jonne tulee 45 mökkiä.
Eteläpuolen 42 mökkiä ovat vähän kauempana Pohjantähdentie 2:n aluerajasta kuin kuvassa.

M e rvi N icklén

Lähimielipiteitä
– Miksi tänne? Sipoossa olisi tilaa, samoin
Pukinmäessä tai Vantaalla.
– Alue on kerran kaavoitettu puistoalueeksi,
taas nipistetään.
– Onko mietitty suurmaisemaa ja vanhan
kirkon kulttuurimaisemaa?
– Siirtolapuutarha on alueen yksityistämistä.
Palstaviljelyalueen viljelijöistä 80 % tulee
lähialueelta. Viljelijät ovat saaneet ruokaa
alueelta ja suunnitelma sotkee alueen
yhteisön.
– Kuljettaisiinko alueelle tosiaankin julkisilla
kulkuneuvoilla?

– Siirtolapuutarhassa ei mitään hyvää.
Jatkovalmisteluja ei kannata tehdä
minkään vaihtoehdon pohjalta.
– Pohjantähdentie 2 asunnon arvo laskee.
Ongelmana melu, keskustelu kuuluu.
Pohjantähdentien liikenne ei toimi.
– Kiertotähdentiellä nyt ajoneuvoja 500–
1000 /vrk. Siirtolapuutarha-alue aiheuttaa
liikenneongelman.
– Siirtolapuutarhat ja palstaviljelyalueet
eivät ole toistensa kilpailijoita.
Myös palstaviljelyalue hyötyy mm.
saniteettitiloista.
– Korkeaa aitausta ei tarvita, n. 140 cm riittää.
– Siirtolapuutarhaan tullaan yleisesti julkisilla
kulkuneuvoilla ja polkupyörällä.

Mökeistä noin puolet
tulisi Pohjantähdentie 2:n
asuntojen viereen.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Rahankerääjä kierteli
Aita lisää
skeittaajien ja
jousiampujien
turvallisuutta.

Pirjo Pihlajamaa

Skeittipuiston graffitiaitaa
suunnitellaan Tapulissa
Tapulikaupunki

Millaisen graffitiaidan, sisääntulon ja valaistuksen
haluaisit Tullikirjurin skeittipuistoon? Tapulikaupungissa järjestetään ensi keskiviikkona asukasilta, jossa
saa esittää omia skeittipuistotoiveitaan ja ideoida uudistuksia.
Tullikirjurin skeittipuiston
eli Tullarin ja viereisen jousiammuntaradan väliin tarvitaan turvallisuussyistä aita.
Aidasta on tarkoitus tehdä
sellainen, että sitä voi käyttää myös laillisena graffitiaitana.
Valmiisiin verkkoaitaelementteihin kiinnitetään levyjä, joihin katutaidetta voi
maalata. Jos aitamalliin ollaan tyytyväisiä, saattaa se
toimia aitatyyppinä muis-

Poliisi pyytää vihjeitä

sakin paikoissa, joihin pystytetään pysyvä graffitiaita.
Aidan teon yhteydessä
puisto on tarkoitus valaista, jolloin siellä voi skeitata
syksyllä lumen tuloon saakka. Lisäksi kävelijöiden tuloreitti puistoon halutaan
muuttaa Lyhtytieltä Tapulikaupungintielle, jolloin kävelijöiden ei tarvitse kulkea
ajoradalla.
Pirjo Pihlajamaa

Suunnitteluilta
pidetään Tapulikaupungin
nuorisotalolla
(Ajurinaukio 5)
keskiviikkona 6.2.
alkaen kello 17.30.

© H e lsi ng i n Poli isi

Pihlajamäestä
on kadonnut
mies
Vuonna 1955 syntynyt Kari
Lindgren on kadonnut. Hän
on poistunut asunnostaan
Helsingin Pihlajamäestä ennen 11.4.2012. Tämän jälkeen hänestä tiedetään ainoastaan se, että hän on nostanut korttiautomaatista rahaa Helsingissä 18.5.2012
ja että kortti on sen katoamisen takia suljettu 28.6.2012.
Sen jälkeen tilillä ei ole tapahtumia.
Lindgrenillä, 57, ei ole ajokorttia, passia, henkilöllisyystodistusta tai vastaavaa asiakirjaa. Hän on pituudeltaan
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Tapaninvainio
Alueella rimputteli viime
viikolla ovikelloja punatakkinen mies ojentaen
oven avaajille luettavaksi tekstattua lappua. Siinä kerrottiin, että kuuro
mies kerää rahaa lääkäriä varten. Yhden asukkaan mukaan matka
eteni joutuisasti ovelta
ovelle, kun lompakoita
ei otettu esille tuntemattoman nenän edessä.

Vieras mies poikkesi
Syystien poikkikadulla
viime viikon
maanantaina.

30-vuotis
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MIKROKUITULIINA

3€

I!
KK
KAI

Merkki-

AURINKOLASEJA

30 €

-30% -80%




 

AURINKOLASIT

-30% -60%

/kpl

(Myös
Serengeti)
(Ei Serengeti)

!
ERÄ

30 €

/kpl

%
-50 Bio

SilmälasiKEHYKSIÄ

True (60 ml)

PIILOLASINESTE

3€

/kpl

/plo

Missä on Kari Lindgren?

175 senttimetriä, ruumiinrakenteeltaan hoikka ja hänellä on viikset. Hän sortaa r-kirjainta ja puhuu jonkin verran
venäjää.
Poliisi pyytää Kari Lindgrenistä jotain tietäviä ottamaan yhteyttä Helsingin
poliisin nuomeroon
071 877 5334.

Korjaus

Hytti kiinteistölautakuntaan,
Sydänmaa on varapuheenjohtaja
Koillisen luottamuspaikkajutusta (23.1.) oli pudonnut pois
Tapulikaupungin Antti Hytin (sd) valinta kiinteistölautakunnan jäseneksi.
Viikkiläisistä Johanna Sydänmaa (kok) jatkaa varapuheenjohtajana kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa, ja Pörrö
Sahlberg (vihr) on uudestaan jäsenenä yleisten töiden
lautakunnassa. TH

!
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Silmälasien

PUHDISTUSAINE

3€

PA!
HAL

Solo Care Aqua (360 ml)

PIILOLASINESTE

/plo

30 €

(3 ploa)

!
KKI
KAI

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

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Puh. (09) 875 1868
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Uutiset
H e lsi ng i n kau pu ng i n kau pu n kisu u n n itte luvi rasto

Asuintontit, joihin
katusuunnitelmat
vaikuttavat, on
merkitty karttaan
vaaleanruskealla
värillä.

Kanervatien sorapinta peittyy asfalttiin

Tapanilankaarelle meluaitaa
ja uusi tonttiliittymä

H e lsi ng i n kau pu ng i n Rake n n usvi rasto

Tapanila
Tapanilan katusuunnitelmiin voi
perehtyä Helsingin kaupungin
rakennusviraston verkkosivuilla
vielä viikon. Suunnitelmat
koskevat katuja Tapanilankaari,
Kanervatie, Kanervavinkkeli,
Kanervakuja, Nukarintie ja Ripetie.
Kanervavinkkeli on täysin

uusi Tapanilankaareen liittyvä jalkakäytävätön tonttikatu. Sen varrelle tulee
myöhemmin uuden asemakaavan mukaista täydennysrakentamista.
Tapanilankaaren ja Kanervavinkkelin väliin sijoituu uusi lähivirkistysalue
Kanervavinkkelin puistikko, jonne on tarkoitus istuttaa puita ja tehdä tulvavettä keräävä sadevesien viivytysallas.
Kanervavinkkeliltä rakennetaan kevyen liikenteen yhteys Tapanilankaaren linjaautopysäkille ja korokkeilla
varustettu suojatie Tapanilankaaren ylitse. Tapanilankaaren pohjoispuolelle rakennetaan meluseinä. Lisää meluseinää rakennetaan
Rintamasotilaantien liittymän kohdalla myös Tapanilankaaren eteläpuolelle.

Suunnitteluprojektista

vastaava Ismo Rantanen
Helsingin kaupungin rakennusvirastosta esitteli Kanervatien alueen suunnitelmaluonnosta asukkaille
Hiidenkiven koululla joulukuun alussa. Tuolloin keskustelua nostatti Kaner-

vatien peruskorjaus. Osa
kavahti ajatusta, että perinteinen sorakatu asfaltoidaan. Osa ihmetteli, miksi
kadun reunoille tulee terävänkorkeat reunakivet, joista on alueen ahtailla teillä
huonoja kokemuksia.
– Kanervatien reunakivistä ja autojen vaikeista
väistämistilanteista on tullut paljon palautetta. Suunnitelmia on muutettu niin,
että reunakivi on vain toisella puolen ja sen korkeus laskettu kuuteen senttiin.
Toisen puolen reuna on nupukiveä. Tien pinta on viisto. Sadevedet pysähtyvät
reunakiveen ja valuvat hulekaivoihin.

Tapanilankaaren puisen
meluesteen havainnekuvat.

Tienhoito halutaan helpommaksi, siksi pintaan on
tulossa asfaltti.
– Hiekkapinnan ongelmana on kuivatus. Keväällä tie
reikiintyy ja lätäköityy ja tie
on niin kapea, että nyt vedet
päätyvät tonteille. Pohjoispuolen tontit ovat vielä katua alempana.
Kanervatie on jo investoinneissa mukana, mutta
toteutus saattaa viivästyä
hamaan tulevaisuuteen ny-

kyisen taloustilanteen takia.
Muista suunnitelluista kaduista Kanervavinkkeli on
tarkoitus rakentaa tänä kesänä, koska sinne on kaavoitettu uusi asuinalue.
Tapanilankaari ei muutu
kovin paljon. Kadun eteläpuolelle Kanervavinkkelin
ja Päivöläntien linja-autopysäkin välille tulee reunakivinen jalkakäytävä. Päivöläntien ja Tapanilankaaren liit-

tymässä keskikorokkeita ja
reunakiviä siirretään siten,
että Tapanilankaaren eteläpuolinen jalkakäytävä saadaan levitettyä 2,5 metriseksi myös Tapanilankaaren ja
Päivöläntien kaarteen kohdalla.
Kanervavinkkelin itäpuolella olevaa keskikoroketta
muotoillaan siten, että vasemmalle kääntyville tulee
oma ryhmittymiskaista.
Kanervakuja muuttuu ke-

Lähitieto
Tapanilankaaren melusuojaus

• Pohjoispuolelle 2 m kork. meluseinä välille Rintamasotilaantie-Iiriskuja.
• Eteläpuolelle 2 m kork. meluseinä Rintamasotilaantien liittymän kohdalle.
• Pohjoispuolelle 1,2 m kork. betoninen melukade n. 50 m matkalle välille Iiriskuja–Moisiontie.
• Meluseiniin lukittavat ovet tonttien kohdalle, joilta nykyisin yhteys Tapanilankaarelle. Takalankujan,
Rimpisuonpolun, Raatetien, Rasmuksentien, Iiriskujan sekä Ripekujan kohdalle jää kevyen liikenteen kulkuaukot.
• Meluseinien puuverhous kadun puolella tumman punaruskea, pihojen ja puiston puolella harmaa. Puupintaa
elävöitetään oranssein ja sinisin akryylilevyin ja köynnösistutuksin.
• Joitain puita pitää kaataa melusuojauksen tieltä. Uusia istutetaan Ripekujan päähän sekä Rintamasotilaantien
itäpuolisen linja-autopysäkin luo.

vyenliikenteenväylästä tonttikaduksi. Sen päähän rakennetaan kääntöpaikka,
josta kevyt liikenne pääsee
jatkamaan. Asfalttikadulle
tulee 6 cm:n reunakivi ja 6
metrin pylväsvalaisimet.
Nukarintie ja Ripetie on
suunniteltu 4,5 metriä leveiksi kaduiksi. Asfalttikaduille tulee 8 cm:n reunakivi ja 6,5 metrin pylväsvalaisimet. Ripetien päähän rakennetaan kääntöpaikka.
Kaivot ja uudet hulevesiputket liitetään nykyiseen
hulevesiviemärijärjestelmään.
Jos katusuunnitelmista haluaa tehdä muistutuksen, on
se toimitettava helmikuun
5. päivään mennessä kirjallisesti yleisten töiden lautakunnalle osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Yleisten töiden lautakunta, PL 10, 00099 Helsingin
kaupunki.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

Yhteisvastuuta hyvän vanhuuden
puolesta

Vi lle Asi kai n e n

Vuonna 2013 Yhteisvastuun
kotimaisena keräyskohteena
on etsivän vanhustyön
projekti. Ulkomaan kohde ovat
Kambodzan vanhukset.
Etsivän vanhustyön projektin kohderyhmänä ovat
kaikkein heikoimmassa
asemassa olevat yksinäiset,
eristäytyneet tai syrjäytyneet
vanhukset.
Suomessa yli 300 000
ikääntynyttä kokee itsensä yksinäiseksi, syrjäytyneiden määrää ei tiedä kukaan.
Moni jää vangiksi omaan
kotiinsa, kun liikuntakyky heikkenee ja ulos ei enää
pääse ilman apua. Joka toinen päivä yksi yli 65-vuotias
päättää elämänsä oman käden kautta.
Keräysvaroin etsitään näitä heikko-osaisia vanhuksia
ja pyritään saamaan heidät
erilaisten palvelujen piiriin.
Heidän vertaistukihenkilöikseen koulutetaan aktiivisia vanhuksia, jotka haluavat jakaa arkeaan ikäistensä kanssa.
Kansainvälisenä kohtee-

na on Kambodza. Siellä yksinäiselle vanhukselle toimeentulon hankkiminen on
haasteellista. Eläkejärjestelmää ei ole ja muitakin tukipalveluja on hyvin vähän,
maaseudulla ei käytännössä ollenkaan. Moni vanhus
joutuu tekemään töitä aivan
elämänsä viime metreille.

Malmin
seurakunta
järjestää
yhteisvastuutapahtumia:
• Tapanilan kirkossa esiintyy su 10.2.

klo 18 Esa Ruuttunen + neljä selloa.

• Tapulin seurakuntakodilla ma 18.2. klo 18.
Jukka Tolonen ja Juhani Aaltonen. Ohjelma ja
kahvit 5 e YV:n hyväksi.
• Viikin kirkolla syödään 3.2. messun jälkeen Yhteisvastuulounas, jonka maksut 10 e
aikuiselta ja 5 e lapselta (koko perhe 20 e) tilitetään Yhteisvastuulle.

Yhteisvastuulle tilitetään myös arpajaisten (joka arpa voittaa!)
tuotto. Arpoja myydään 3.2. sekä laskiaisriehapäivänä 10.2.,
jolloin Viikin kirkolla on
myös Yhteisvastuukahvila sekä lelukirppis.

An Sean
huolehtii
yksi neljästä
lapsenlapsestaan.
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Malmille
kaksi uutta seurakuntapastoria
Malmin seurakunnassa on jäänyt
avoimeksi yksi seurakuntapastorin
virka tammikuun alussa ja toinen
tulee avoimeksi helmikuussa.
Näitä virkoja täyttämään löytyi
44 halukasta, joista kuudelta kuitenkin puuttui haussa edellytetty
pappisvihkimys.
Tehtäviin päätettiin valita teologian tohtori Paula Närhi ja pastori
Elina Perttilä.
Paula Närhi tulee sijoittumaan
Pihlajamäen seurakuntapiiriin ja
hänen työalakseen tulee lähetystyö.
Närhi voi aloittaa työskentelyn seurakunnassa vasta maaliskuun alussa, joten helmikuun ajan tehtävää
hoitaa rovasti Raili Lehtinen.
Elina Perttilän seurakuntapiiriksi tulee Jakomäki ja työalaksi lapsityö.
Teija Loponen

Yhteisvastuu on
lähimmäisenrakkauden
kansanliike ja
evankelis-luterilaisen
kirkon vuosittainen
suurkeräys, joka
auttaa hädänalaisia
syntyperään,
uskontoon tai
poliittiseen
vakaumukseen
katsomatta.

Monet myös joutuvat huolehtimaan lastenlapsistaan,
joiden vanhemmat ovat lähteneet siirtotyöläisiksi tai
kuolleet.
Yhteisvastuu tukee köyhien maaseutualueiden kehityshankkeita, joissa kyläyhteisöjä koulutetaan parantamaan elinolosuhteitaan.
Yhteisöjen vahvistuminen
helpottaa myös vanhusten
arkea.
Malmin seurakunnassa Yh-

teisvastuukeräys käynnistyy
tulevana sunnuntaina järjestettävien messujen yhteydessä.
Yhteisvastuukeräys toteutetaan seurakunnan alueel-

la lipas- ja listakeräyksenä.
Lisäksi järjestetään erilaisia
tapahtumia, joissa voi olla
mukana osallistujana tai kerääjänä. Halukkaat voivat
ilmoittautua vapaaehtoisiksi ”arkienkeleiksi” seurakunnan diakoniatyöntekijälle.
– Jo tunti tai pari lipaskerääjänä on suureksi avuksi,
kerrotaan seurakunnasta.
Keräystuotosta 60 prosenttia käytetään ulkomaisen kohteen hyväksi. Kotimaan osuudesta 40 prosenttia menee yhteisen keräyskohteen hyväksi ja puolet
seurakuntien omaan diakonian avustustyöhön.
Lahjoituksia voi tehdä
Yhteisvastuutapahtumissa,
joita Malmin seurakunnassa järjestetään helmikuussa
ja maaliskuussa. Kotoa käsin lahjoittaminen käy kätevästi verkossa.  Keräyksen
tilinumero on FI16 2089
1800 0067 75, Nordea. Tilitiedot löytyvät myös Yhteisvastuukeräyksen sivuilta.
Laittamalla viestikenttään
tiedon: Malmin seurakunta 308320, ohjautuu 10 %
oman seurakunnan avustuskohteisiin.
Teija Loponen

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 1229560
Ke.30.1 19.00 Sanan ja rukouksenilta
Veijo Kähkönen
To.31.1 9-14 Rukous ja paastopäivä
Pe. 1.2 18.30 Koululaistenilta srk.n
lapsityöntekijät ja leiritiimi
La. 2.2 19.00 Nuortenilta & kahvila
Su. 3.2 11.00 Jumalanpalvelus ja
ehtoollinen Veijo Kähkönen
14.30 Latinokokous
Ma.4.2 19.00 Israelilta
Tii.5.2
13.00 Päiväseurat Kari Koivisto,
Vilho Mustonen, Marjatta Kähkönen
ja Maranata kuoro
18.30 Innostava vanhemmuus
alustus Ulla Koskinen
18.30 Sanan äärellä ilta Tapani Vesalainen
Ke.6.2
19.00 Kastejuhla Harri Kröger , Veijo Kähkönen

Kerran Jeesus-lapsi vietiin temppeliin
ja hänestä säteili kirkkaus. Näin on
yhä tänään. Kirkossa voi kokea Jumalan pyhyyttä, läsnäoloa ja valoa.

Stefan Bremer

Yhteisvastuu 2013

auttaa yksinäisiä vanhuksia Suomessa ja ulkomailla Kambodzassa.
Yhteisvastuu seurakunnan kotisivuilla
Yhteisvastuusta löytyy tietoa seurakunnan
kotisivuilta www.helsinginseurakunnat.fi/
malmi kohdasta Toiminta/Kansainvälisyys/
Yhteisvastuu.
Seurakunnan omalle sähköiselle keräyssivulle sivulta pääsee myös. Suora osoite
on https://jelpi.fi/kerayssivut/yhteisvastuumalmin-seurakunta. Keräyssivun kautta
10 prosenttia tuotosta kohdentuu Malmin
seurakunnan diakonian avustuskohteisiin.

Yhteisvastuukeräyksen
avaus messuissa
kynttilänpäivänä 3.2.
Jakomäen kirkossa klo 12. Messu ja kirkkokahvit.
Malmin kirkossa klo 10. Messu
ja kirkkokahvit.
Pihlajamäen kirkossa klo 10.
Messu, sen jälkeen keittotarjoilu.
Puistolan kirkossa klo 10. Messu
ja kirkkokahvit.
Pukinmäen srk-kodissa klo 12.
Perinnejumalanpalvelus ja kahvit.
Siltamäen srk-kodissa klo 12.
Messu, lähetyskahvila.
Tapulin srk-kodissa klo 17. Tapulimessu, lähetyskahvila.
Viikin kirkossa klo 10. Messu ja
YV-lounas, (aik. 10 e, lapset 5 e,
perheet 20 e) ja YV-arpajaiset.

konsertteja Yhteisvastuuun hYväksi
Esa Ruuttunen ja selloyhtye Tapanilan kirkossa su 10.2 klo 18.
Jukka Tolonen ja Juhani Aaltonen Tapulin seurakuntakodissa ma 18.2 klo
18. Ohjelma ja kahvit 5 e YV:n hyväksi

, 7.vertaisrYhmiä

Yhdessä enemmän mielenterveyskuntoutujien avoin vertaistukiryhmä
Malmin kirkolla joka toinen maanantai klo 13.–14.15. Seuraava kerta 11.2.
Omaishoitajien vertaistukiryhmä Malmin kirkolla joka toinen tiistai 5.2.–16.4.
klo 9.30–11.
Näkövammaisten kerho Malmin kirkolla joka toinen maanantai klo 14. Seuraava kerta 4.2.
Yksinhuoltajien olohuone joka toinen viikko Pihlajamäen kirkolla to (7.2.) klo
17.30, Viikin kirkolla ke (13.2.) klo 17.30, sekä Pukinmäen seurakuntakodilla ke
(6.2.) klo 17 ja Tapulin seurakuntakodilla ti (12.2.) klo 17.
Sururyhmä Malmin kirkolla tiistaina 19.3., 26.3., 16.4., 23.4. ja 14.5. klo
17.30–19. Sururyhmä on omaisensa menettäneiden vertaisryhmä, jossa on
lupa surra, keskustella ja kysyä vaikeitakin kysymyksiä luottamuksellisessa
ilmapiirissä. Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon, p. 09 2340 4400.

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

Erä haki Seinäjoelta
uskoa kevääseen
Sisuuntunut ja ryhdistäy-

tynyt Tapanilan Erä matkasi viime perjantaina onnistuneesti lakeuksille, Seinäjoelle. Väkevän taistelun jälkeen
Erä katkaisi kolmen ottelun tappioketjunsa ja puristi 7–7 tuloksella tasapelipisteen hallitsevalta Suomen
mestarilta SPV:ltä.
Seinäjoen näyttöä edelsi
omituinen selkäsauna Vantaan Energia Areenalla, jossa Espoon Oilers pumppasi Erästä ällistyttävän 8–15
voiton.
Erä esiintyi kesysti Oilersia vastaan toisella kotiareenallaan Vantaalla. Apua ei
herunut edes Angry Birdsistä, joka väritti ottelutapahtumaa. Espoolaiset pinkaisivat karkuun jo ensi erässä 2–5 maalein. Erä tosin
aloitti rohkaisevasti, kun
Pekka Ahonen vei mosalaiset 1–0 johtoon. Tämän
jälkeen tulikin öljymiesten
vuoro näyttää mallia maalinteossa. Oilers mätti viisi
rysää, kunnes Tom Ström-

M i kko Hyvär i n e n

sten kavensi avauserän lopussa 2–5.
Toinen erä oli mosalaisittain lupaava, päättyen 3–3.
Erän maalintekijät olivat
Tommi Rosendahl ja Mika Moilanen, kaksi kertaa.
Päätöserän oljenkorren tarjosi Mikko Sipilä, joka kavensi luvuiksi 6–8. Jatko
oli tapanilalaisittain kuin
pahaa unta. Oilers tehtaili
maaleja eräläisten hävitessä
kaksintaisteluita. Mosalaisten lohdutusosumista vastasivat Sipilä ja Mikko Pasanen.
Oilers pumppasi 8–15
voiton. Se siitä.
Seinäjoella eräläisiin tarttui pohjalainen sisukkuus.
Isäntä SPV oli jo menevinään menojaan voittaen avauserän 3–1, vaikka
Erän Tomi Palin teki ottelun
avausmaalin.
Toisen erän alku näytti
synkältä SPV:n siirtyessä jo
4–1 johtoon. Mutta Tuomas Iiskolan maali takasi

Sinipaita Tom Strömsten oli tehdä Seinäjoella Erän voittomaalinkin. Kuva
onnettomasta ottelusta Oilersia vastaan.

toisen erän 1–1 tasapeliksi.
Päätöserässä Erä pisti kaiken peliin, tavoitteena oli
AIKKI putki.
poikkaista
NYT Khuono
Eräläiset sytyttivät itsensä liJOPA
TELYMMEviidesti.
maalilamppua
ÄSIT
Ksäksi

MALLA
12kk KOROTTO
!
MAKSUAJALLA

Maalareina olivat: Tomi Palin, Sami Lehtinen kahdesti,
Moilanen ja Strömsten.
Strömstenin maali vajaa
10 minuuttia ennen päätöstä näytti olevan jopa voit-

tomaali. Se mykisti kotiyleisön, mutta 5 minuuttia ennen täyttä aikaa SPV
onnistui tekemään 7–7 tasoituksen. Tämä jäi myös
ottelun lopputulokseksi, sil-

lä joukkueet eivät enää jatkoajalla onnistuneet maalien teossa.
– Voitolta tulos ei lopulta sentään tuntunut, mutta
piste oli tärkeä ja tämä oli
koko ryhmän heittäytymisen tulos, kiitteli valmentaja Teemu Kalinainen porukkaansa Erän verkkosivulla.
SPV-tasurin merkitys on
Erälle suuri. Se nostatti pelaajien itsetuntoa kevään
ratkaiseviiin koitoksiin.
Erällä on nyt 19 kierroksen
jälkeen kasassa 18 sarjapistettä, joilla se sijoittuu liigan
keskikastiin. Pinna per peli vauhtia on syytä parantaa, jotta pudotuspelit mestaruudesta odottavat.
Seuraavaksi Erä matkaa
8.2. todelliseen noidankattilaan Loviisaan. Sikäläisten rumpujen ja torvien
pauheen seasta olisi paikallaan kuskata täysi pistepotti
Mosaan. Sunnuntaina 10.2.
on kotiottelun vuoro, kun
vieraaksi saapuu Josba.
Heimo Laaksonen

NYT KAIKKI

NYT KAIKKI
EPJAOPA
SITTELYMMJO
KÄKSÄITTELYMME
TOAM
RTTOOTM
LLAALLA
O
K
k
k
2
O
1
R
O
K
k
k
12
JAAL!LA!
MKASKUSAUJAALL
MA

NYT KAIKKI
JOPA
KÄSITTELYMME
MALLA
12kk KOROTTO
!
MAKSUAJALLA

TALVITARJOUS esim. Nissan Qashqai alustakäsittely
590€, etusi 90€. Rahoitus ilman korkoa alkaen 59€/kk
Pakettietuna vahaus 40€ ruosteeneston yhteydessä
Muista hyödyntää postitettu henkilökohtainen uuden auton 90€ etusetelisi
määräaikaan mennessä”

Katso lisää www.stoprust.fi
Meidät löydät myös facebookista: www.Facebook.com/Stop Rust

Stop-Rust Oy

Kyläsaarenkatu 7 A, 00580 Helsinki, Aukioloajat 7:30-16:30
Puhelin: 09- 728 8430, Säköposti: stop-rust@kolumbus.fi
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Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi,
www.facebook.com/KCMTammisto

KIINALAINEN
UUSIVUOSI ALKAA
K-citymarket Tammistosta

KIINALAINEN UUSIVUOSI ON ALKANUT!
Se on kiinalaisten vuoden tärkein juhla, jota
vietetään perheen ja sukulaisten kanssa. Juhlat
kestävät neljä päivää ja silloin upeasti koristelluissa kodeissa nautitaan herkullisia aterioita.

Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi,
HINNAT VOIMASSA TO–SU 31.1.–3.2.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.
HINNAT VOIMASSA TO–SU 31.1.–3.2.2013,
ELLEI TOISIN MAINITA.
www.facebook.com/KCMTammisto
Keittiön tarjoukset ei voimassa su 3.2.
Keittiön tarjoukset ei voimassa su 3.2.
Tammiston keittiö:
Tuoreet karitsan

Tammiston keittiö:
Hienointa pihvilihaa
rotukarjan

PAAHTOPAISTIPIHVIT

ULKOFILEEPIHVIT

naturel ja tuoreyrttimarinoitu,
Uusi-Seelanti

-28%

9

95

rs

HK rypsiporsaan

kg

Kariniemen broilerin

KINKKUSUIKALE
300 g 11,63 /kg, naturel

MINUUTTIPIHVIT
JA SISÄFILEET
n. 700-1000 g
Hinta ilman K-Plussa-korttia 13,95 /kg

1 .-

1 .-

ps

pl

Santa Maria

Santa Maria

MUNANUUDELI
250 g 4,00 /kg

4

SWEETCHILIKASTIKE
200 ml 5,00 /l

95
ps

Arvo Kokkonen kuoritut

17

95
kg

Tammiston keittiö: Valmis

KATKARAVUT
300 g

HAPANIMELÄPOSSU
TAI KIINALAINEN
BROILERIKASTIKE

16,50 /kg

-25%

4 .-

2

raj. 1 erä/tal.

pkt

Costa Rica

Suomi

4,00 /kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks.
2,69 /pkt (5,38 /kg)

kg

Puistola
Tapaninkyläntie
Tapanila
Malmi

KEHÄ l
Meille on helppo tulla!

95
kg

Tammiston keittiö:
Tuore lihamestarin naudan

Tammiston keittiö:
Broilerin

Suomi

natural ja tuoreyrttimarinoitu, Suomi

PALAPAISTI

16

FILEEPIHVIT

15

95

95

kg

Tammiston keittiö:
KCM-ruokamestarin

PAHOLAISEN
LOHITASKU

26

KUHARULLAT

kylmäsavulohi-tuorejuusto
ja parmankinkku-tuorejuusto

39

95

80

kg

Kalavalmis

kg

Kalaneuvos

SAVULOHIFILEE
n. 600 g

15

kg

Tammiston keittiö:
Uunivalmiit

SAVUSIIKA
n. 700-900 g

10

95
kg

PUNAINEN JA
KELTAINEN
PAPRIKA

95
kg

TOMAATTI
Espanja

Espanja / Israel

2

1

49

49

kg

Tammiston keittiö:
Valmiit herkulliset

MALAGAN- JA
NIZZANSALAATTI

PATARUOAT
Unkari ja kebab

17

17

95

95

kg

Tammiston leipomo:

LUOMU
KAURAHERKKU
450 g

kg

Tammiston leipomo:

KAURAPELLAVALEIPÄ
540 g

Leipomo
keskellä
myymälää!

7,31 /kg

3

kg

Tammiston keittiö:

6,83 /kg

3

29

69

kpl

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

KEHÄ lll
Tuusulanväylä

kg

Tammiston keittiö: Tuore

SIIKAFILEE

KAHVI 500 g

Valimotie

22

90

39

95

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

3

49

28

naturel ja tuoreyrttimarinoitu, Suomi

kpl

Leipomo
keskellä
myymälää!
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Aimo Vuorisen
näytelmää harjoitellaan
Tapanilassa.
Kolmantena oikealta
ohjaaja Keijo Franck
näytelmän teksti
kädessään.
Poikani venäläinen vaimo
Esitykset arkisin klo19 ja
lauantaisin ja sunnuntaisin
klo 15: pe 1.2. (ensi-lta) su
3.2., to 7.2., pe 8.2., la 9.2.,
su 10.2., to 14.2., la 23.2.,
su 24.2. (myyty), to 28.2.,
la 2.3., su 3.3., to 7.3., pe
8.3., la 9.3. (myyty). Liput 7
ja 13 e, tied. 040-5251965.
Väliaikatarjoilun voi tilata
ennalta numerosta 040-594
6724. Tapanilan työväentalo, Sompiontie 4.

Aimo Vuorisen komedia Tapanilan näyttämöllä
Tapanilassa on
päästy nauttimaan
teatteriesityksistä
peräti 105 vuotta.

Jo 1908 perustettu Tapanilan
Työväen Näyttämö (TTN) esittää Tapanilan Työväentalolla tällä kertaa Aimo Vuorisen mainion ajankuvan Poikani venäläinen
vaimo (1991). Teoksen ohjaa Kei-

jo Franck, jonka tilillä on monta
mainiota TTN-esitystä.
Aimo Vuorisen näytelmistä tunnetuin on mainio Votkaturistit
(1976). Poikani venäläinen vaimo
kuvaa myös suomalaisten ennak-

Laitakaupungin elämää
Kuvataiteilija Ritva Larssonin
töitä teemalla Laitakaupunki – öljyväri- ja akvarellimaalauksia elämästä kaupungin laidalla on esillä
Tapanilan Galleria viileä punaisessa vielä loppuviikon ajan.
– Laitakaupunki, lähiö, tai miksi sitä haluammekin kutsua sykkii
elämää. Kaupungin laidalla asustaa sulassa sovussa elämän koko
kirjo; kauneus, rumuus, lapsuus,
aikuisuus, rappio, hyvinvointi, yksinäisyys, yltäkylläisyys ja rock’n
roll, toteaa taiteilija näyttelystään.

Larssonin maalauksia on yksityisnäyttelynä nyt jo kolmatta kertaa galleria Viileässä Punaisessa,
edelliskerrat olivat vuosina 2006
ja 2009. Lisäksi hänen maalauksiaan on ollut mukana kahdessa yhteisnäyttelyssä Mosan galleriassa.
Viileä punaisen ohella Larsson
on ollut hyvin tuottelias kuvatai-

koluuloja, muukalaiskammoa ja
suhtautumista venäläisiin. Tyypillisen suomalaisperheen poika lähti
ennakkoluuloista huolimatta Leningradiin ”opiskelemaan Bysanttia”. Kaiken lisäksi hän tuo tulles-

saan venäläisen morsiamen. Siitä
seuraa loputtomasti koomisia tilanteita, kun edetään suomalaisvenäläisiin häihin ja kaksospoikien ristiäisiin.
Timo Uotila

Ritva Larsson:
Custom Ranger

teilija ja pitänyt kymmeniä omia
näyttelyitä ja osallistunut lukuisiin
yhteisnäyttelyihin.
TL

Ritva Larssonin Laitakaupunki Galleria viileä punaisessa,
Päivöläntie 20, 3.2. saakka.
Avoinna ti–pe 13–18, la–su 11–15.

Yonan konsertissa sukkuloidaan musiikkilajista toiseen
Yona & Orkesteri Liikkuvat Pilvet
-yhtyeen musiikissa on välähdyksiä
suomi-iskelmästä kansanmusiikkiin ja hiphopista urbaaneihin laulelmiin.
Yona on välitön esiintyjä ja mukaansatempaavia keikkoja on jopa
kutsuttu vahvojen tunteiden vuoraamiksi elämyksiksi, joiden toivoisi aina vain jatkuvan. Nyt tätä elämystä on tarjolla Malmillakin.

Yona eli Johanna Louhivuori on
Itävallassa syntynyt, mutta Oulussa ja Kuopiossa lapsuutensa ja nuoruutensa asunut laulaja ja lauluntekijä.  Hän on harrastanut koko
ikänsä kuoroa ja pianonsoittoa sekä valmistunut Helsingin Pop &
Jazz Konservatoriosta muusikoksi.
Yona palkittiin vuoden 2010 Tulokas-Emmalla.

Yonan kolmas pitkäsoitto Vaikka tekee kipeää, ei haittaa julkaistiin syyskuussa 2012.
Teija Loponen

Yona & Orkesteri Liikkuvat Pilvet Malmitalolla,
Ala-Malmintori 1, ke 6.2. klo 19. Liput 16 e.
Järj. Helsingin kulttuurikeskus ja Little Booker Music

Yona on värikäs ja persoonallinen laulaja, joka
on lavalla omassa elementissään.

Koillis-Helsingin Lähitieto
Pi rjo Pi h lajamaa

Musiikinopettaja Anna-Maija Pirhonen (vas.) antoi
Linda Gerasinin, 6, ja Veronika Narciso Moreiran, 15,
näyttää, miten pidetään viulua.

Kulttuuri kipinöi
Malmitalossa
Koillis-Helsingin kulttuu-

rikeskus Malmitalo päästi
yleisön valloilleen viime lauantaina. Kipinää talveen -tapahtumassa sai sekä nautiskella eri esityksistä että kaivella oman taiteilijaminänsä
esiin ja kokeilla vaskipuhaltimien ja viulun soittoa tai
kankaanpainanataa.
Talo tarjosi muun muassa
jazzia, bluesia, lasten ohjelmaa, tapahtumia, esityksiä,

Zahra Esparamin
luo kirjastossa oli
koko ajan jono. Hän
tekstasi persiantai arabiankielisin
kirjaimin halukkaiden
etunimen korttiin.
Kirjaston
valokuvanäyttely
sai paljon eri-ikäisiä
katsojia.

konsertteja, näyttelyitä ja
taidekasvatusta.
Toimintaansa esittelivät
Helsingin kulttuurikeskus,
Koillinen työväenopisto,
Pohjois-Helsingin musiikkiopisto, Pohjois-Helsingin
kuvataidekoulu, Taito-käsityökoulu Helsky, Malmin
kirjasto ja Malmitalon ravintola.
Pirjo
Pihlajamaa
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Sata
lapsikuorolaista
junassa
Noin sata Malmin seurakunnan eri lapsikuorojen
laulajaa on mukana, kun Evankeliumijuna
puksuttaa Puistolassa.
Evankeliumijuna on musiikilli-

Äiti Piia Myllykoski ja 3-vuotias Sulo Kinnunen
Pihlajamäestä tutustuivat Helskyn järjestämään
kankaanpainantaan. Sulon mielestä tapahtumassa
kaikki oli parasta ja etenkin se, kun kirjastossa sai
tehdä ketun.

30.1.2013

nen junamatka negrospirituaalien ja gospelmusiikin maailmaan.
Junankuljettajana toimii Viikin
kanttori Marjasisko Varha, joka
kuljettajan ominaisuudessa johtaa
yhdistyneitä lapsikuoroja.
Jättikuoron säestysbändinä musisoi Mikko Pettinen Express.
Mikko Pettinen on puistolalainen
UMO:sta tuttu laulava trumpetisti-pianisti. Muut yhtyeen soittajat ovat Petri Krzywacki, kitara;
Sampo Tiittanen, basso ja rumpali
Thomas Törnroos.
Konduktöörikin pitää junassa
tietysti olla ja se virka on annettu

kanttori Kaisu Rauhamaalle. Konduktööri Kaisu kuuluttaa tulevat
asemat eli juontaa illan tapahtuman laulut ja kertoo muutenkin
junamatkan kulusta.
– Evankeliumijuna on kokonaisuus, jota on esitetty jo kahtena
vuonna Lasten kirkko soikoon
-festivaalilla Helsingissä, sekä viime vuonna Kirkon musiikkijuhlilla Jyväskylässä. Alkuperäisen
Evankeliumijunakonsertin ideoijana ja käsikirjoittajana on ollut
muusikko Säde Bartling. Nyt konsertti kuullaan vähän muokattuna, mutta yhtä mukaansatempaa-

vana, vakuuttaa Kaisu Rauhamaa.
Pukinmäen kuorolaiset ovat olleet mukana Vanhan kirkon konserteissa,
Nyt kokonaisuus esitetään täysin malmilaisin voimin, mukana
on Malmin seurakunnan eri lapsikuorojen laulajia Jakomäestä,
Puistolasta, Pukinmäestä, Siltamäestä, Tapanilasta ja Viikistä. Laulajien ikä vaihtelee alle kouluikäisistä yläkoululaisiin.
Puistolaan Evankeliumijuna puksuttaa juhlistamaan Malmin seurakunnan 60 -vuotista taivalta.
Kaikkia kutsutaan mukaan kyytiin, matka on ilmainen. Konsertin
jälkeen palvelee Laulupuun ravintolavaunu, eli kahvio, jonka tuotto menee Puistolan lapsikuoro
Laulupuun hyväksi. Evankeliumijuna-laulun sanoin: Nouse junaan,
ystäväiseni, ettei paikkasi tyhjäksi
jää, muistuttaa Rauhamaa.
Teija Loponen

Koko perheen Evankeliumijunakonsertti Puistolan kirkossa,
Tenavatie 4, sunnuntaina
3.2. klo 16. Vapaa pääsy.
Konduktööri Kaisu
toivoo paljon väkeä
ilmaiselle
junamatkalle.
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Kuvapolun julkistustilaisuudessa oli mukana lukuisia puistolalaisia kertomassa omia kuvien kohteisiin liittyviä muistojaan.

Puistolan kuvapolku

Puistola sai kuvapolun
Puistolan teiden varsilta löytyy kuusi sähkökaappia,
joita koristaa vanha mustavalkoinen valokuva.
– Ajatus kuvapolusta syntyi,

kun näimme sähkökaappeihin
kiinnitettyjä historiallisia kuvia Malmilla, jossa pidämme
klubikokouksemme. Yksi Malmin kuvapolun kuvista on aivan Lions-talon vieressä Kirkonkyläntiellä. Pohdimme, että
Puistolaan muuttaneilla uusilla
asukkailla, eikä aina vanhemmillakaan, ole välttämättä tietoa alueen historiasta. Siksi halusimme ehdottaa kuvapolun
perustamista myös Puistolaan,
jotta paikallisten asukkaiden side omaan asuinpaikkaan vahvistuisi, kertoo Sirpa Pellinen
puistolalaisesta lions club Parkista.
Leijonanaiset ottivat yhteyttä
Helsingin kaupunginmuseoon,
joka on toteuttanut aiemmat
kuusi kuvapolkua. Kaupungin-

museo oli heti valmis yhteistyöhön ja mukaan saatiin myös
Helsingin Energia.
– Helsingin Energia kustansi puolet kuvatauluista ja Puistolan yhdistykset toisen puolen.
Kaupunginmuseo huolehti kuvien teknisen puolen, Pellinen
kertoo.
Kuvat kertovat kaupunginosasta ja sen asukkaista juuri siellä missä kuvakin on otettu. Osa vanhoista valokuvista
saatiin yksityisistä valokuvakokoelmista, osa kaupunginmuseosta.
Kuvapolun avajaisia vietettiin marraskuussa kiertämällä
kuvapolku läpi. Monet mukana olleet puistolaiset antoivat
hankkeesta hyvää palautetta ja
moni vanhempi alueen asukas

”Halusimme
ehdottaa
kuvapolun
perustamista
myös
Puistolaan,
jotta
paikallisten
asukkaiden
side omaan
asuinpaikkaan
vahvistuisi.”

kertoi kuviin liittyviä omia mukavia muistojaan.
– Hyvästä palautteesta ilahtunut kaupunginmuseo kertoi
olevansa valmis tuottamaan
lisääkin kuvapolkuja eri kaupunginosiin yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa,
iloitsee Sirpa Pellinen.
Kuvat tulevat pysymään sähkökaapeissa niin kauan, kun ne
säilyvät hyvinä. Ne on tuotettu
kestävälle paloturvalliselle materiaalille, jonka pitäisi kestää
hyvin muun muassa säätilan
vaihteluita.
LC Park toivoo, että hankkeessa mukana ollut Puistola-seura
tulisi hyödyntämään kuvapolkua omassa toiminnassaan, samoin alueen koulut vaikkapa
ympäristötiedon tunneilla.
Teija Loponen

Kuvalliset sähkökaapit löytyvät
Puistolan torin läheisyydestä,
Puistolantanhualta ja Puistolanraitilta.
Kuvissa on Puistolan VPK:n
palomiehiä 1950-luvulta, joukko
iloisia pankkivirkailijoita kulkemassa
Puistolan teitä 1960-luvulla sekä
Puistolan vanha asema kuvattuna
1940-luvulla, rakennus purettiin 2001.
Yksi hauskimmista ja joukon
vanhin kuva on 1930-luvulla kuvattu
Puistolan kansakoulu, jonka ympärillä
vilistelee suuri joukko lapsia sukset
jaloissa.
Puistolan torin vanha liikerakennus
on kuvattu 1966 ja Iivarinpolun ja
Vanhan Puistolantien kulmassa
olleella kioskilla näkyy pyöräileviä
asiakkaita ja pari lapsia vaunuissa
työntävää naista myöskin
vuonna 1966.
Puistolan kuvapolusta löytyy
tietoa sekä kartta sähkökaappien
sijainnista Helsingin
kaupunginmuseon Internet-sivuilta
Kuvapolut-otsikon alta, www.hel.fi/
hel2/kaumuseo/kuvapolut/Puistola/
index.html
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Intohimoisten harrastajien
taidetta Suutarilassa

V

anhat ystävykset,
puistolalainen Seija De Rybel ja Heljä
Vuori osallistuivat
syksyllä 2011 Pekka
Halosen Akatemian Kansanopiston Taiteen syventävän linjan opintoihin. Viisi täyttä päivää viikossa
taiteen tekoa useamman kuukauden ajan sytytti sellaisen innon, että
nykyään Seija käy viikottain viidellä eri työväenopiston taidekurssilla
ja Heljä kolmella.

– Tutustuin Heljä Vuoreen jo
60-luvulla käydessämme yhdessä
taidekoulua. Taide jäi kummaltakin harrastukseksi Heljän suunnatessa kirjastoalalle ja minun ollessani useita vuosia ulkomailla töissä, kertoo nykyisin eläkkeellä oleva
arkistotoimittaja Seija De Rybel.
2000-luvulla harrastus alkoi taas
elpyä ja eläkkeelle jäätyä aikaa
rakkaalle harrastukselle jäi entistä
enemmän.
– Ehkä minä nyt kohdistan sen
tunteen palon taiteeseen, joka aiemmin oli suunnattuna työntekoon, De Rybell naurahtaa.
Pekka Halosen opiston myötä
valmiiden töiden määrä kasvoi sen
verran suureksi, että näyttelyn pitäminenkin tuli mahdolliseksi.
– Olemme valinneet tänne Suutarilan kirjaston ikkunagalleriaan sekä Kansanopistossa että muualla
tehtyjä töitä. Työt valitsimme yhdessä niin, että ne sopivat yhteen ja

molemmilla on suurin piirtein saman verran esillä. Tosin minulla on
muutama suurempi teos ja ne on sijoitettu täällä kirjastossa erikseen
seinille, Seija de Rybell kertoo.
Maisemat ovat hänelle tavallisin
maalausten aihe. Seija kuvaa hyvin
paljon ja käyttää toisinaan valokuviaan apuna muistuttamassa ikuistettavan kohteen valoista ja varjoista sekä yksityiskohdista.
– Olen tehnyt niin akryyli-, vesiväri-, kuin öljyvärimaalauksia, grafiikkaa ja piirustuksia sekä jonkin verran veistoksia. Halusimme
tänne esille mahdollisimman kattavasti kaikkea Halosen opistossa tehtyä, jotta sinne taidekursseille menoa mahdollisesti harkitsevat
rohkaistuisivat lähtemään opiskelemaan.
Seija rakastaa kesää ja sen värikkyyttä ja lempivärikin löytyy kesästä, se on kissankellon lämmin
sininen. Syksyn tummat värit ahdistavat toisinaan niin, että kesken
syyskauden Seija innostuukin maalaamaan keväisiä töitä.
– Sanomaa en yritäkään töihini
tyrkyttää, tavoitteena on toteuttaa
kauniita näkymiä.
Heljä Vuoren silmää ilahduttavat
räikeät ja hehkuvat keltainen, punainen ja vihreä.
– Niitä värejä taitaa tauluissanikin kyllä paljon näkyä, hän hymähtää.
Heljä on vuosien varrella tottu-

nut maalaamaan enimmäkseen
pastelliväreillä, mutta nyt opintojen myötä akryyli- ja öljyväritkin
tulivat tutummiksi.
– Tuon kurssin parasta antia olikin osin se, että tehtiin samaa aihetta eri tekniikoilla, joka taas avasi aivan uusia ulottuvuuksia nähdä
kohteet.
Suutarilassa esillä olevista maalauksistaan hän pitää itse eniten
puroa ja metsää kuvaavista töistä.
– Siitä omakuvareliefistä olen
saanut palautetta, että se on hyvin
näköiseni!
Näyttelyn pystyttäminen jännitti alkuun ja ellei Suutarilan kirjaston johtaja Leena Mantere olisi siihen houkutellut, ei töitä varmaan
olisi esille tuotukaan. Seijan lailla
Heljä pohti kovasti, onko mikään
työ tarpeeksi hyvä tuoda näkysälle. Nyt mielessä on, että jos uusia
teoksia tulisi ahkerasti tehtyä, voisi yhdessä Seijan kanssa uskaltautua toistekin avamaan omaa itseään suuremmalle yleisölle näyttelyn muodossa.
Teija Loponen

Oikeesti haasteellista;
Seija De Rybel ja Heljä Vuori ovat
Suutarilan kirjaston ikkunagallerian
taideteosten takana. Näyttely
on esillä 4.2. saakka.

Seija De Rybelin oman pienen puutarhan ja viljelypalstan kasvit antavat aiheita tauluihin. Unikkopelto löytyy kotipihalta.

Heljä Vuoren naishahmo. – Omista töistä
on vaikea luopua, vaikka ei niitä voi
kotonakaan kaikkia esillä pitää.
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Menot
Maarit BjörkmanVäliahteen
Himon muistijälki
-näyttely
Malmitalon
galleriassa
31.1.–23.2.
Avoinna
ma–pe 9–20,
la 10–16.

MALMI

Malmin toimintakeskus
Kirkonkyläntie 2:ssa aina ma klo 13.30 +60 ryhmä, jossa bingoa, juttuseuraa, kahvia ja tietokilpailuja.
Ti tuolijumppaa klo 10.30,
ke Käsityökerho klo 12–
15.30, 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.
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
Malmin Työväen Näyttämö
Avointen ovien päivän näytökset Malmin Työväentalolla, Takaniitynkuja 9,
to 31.1. klo 19, su 3.2. klo

13, to 7.2. klo 19, su 10.2.
klo 13 ja to 14.2. klo 19, jatkuen maaliskuun puoliväliin. Liput 14 e (sis. käsiohjelman ja narikan), opiskelijat ja eläkeläiset 7 e. Lippuja
ovelta tai varaten hilkka.kinnunen@pp1.inet.fi tai
040 7382 843 klo
16 jälkeen.
Koillis-Helsingin
Parkinson-kerho
Kaikki Koillis-Helsingin
Parkinson-tautiset ja kumppanit tervetuloa kerhoiltaan ti 5.2. kello 17–19

Malmin kirkon takkahuoneeseen. Vieraana Uudenmaan
Parkinson-yhdistyksen tiedotussihteeri Anna Ylitalo.
Jatkamme myös järjestäytymiskokousta ja keskustelemme kaikesta meitä kiinnostavasta. Uusi tieto ja keskustelu auttavat parhaiten pärjäämään taudin kanssa.
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.
Yhteislauluilta
Yhteislauluillan isäntinä Jukka Okkonen ja Pauli
Kainulainen. Malmitalo ti 5.2.
klo 17.30. Vapaa pääsy.
Terry Hanck
Blues Awards 2012 -gaalan
vuoden bluespuhaltaja Terry
Hanck esiintyy Malmitalolla ti
5.2. klo 19. Liput 10 e. Järj.
Helsingin kulttuurikeskus ja
Homework Productions
Yona & Orkesteri
Liikkuvat Pilvet

Konsertti tarjoaa musiikkia suomi-iskelmästä kansanmusiikkiin ja hiphopista urbaaneihin laulelmiin
Malmitalolla ke 6.2. klo 19.
Liput 16 e. Järj. Helsingin
kulttuurikeskus ja Little
Booker Music.
Kino Kaiku
Bob Dylan -elokuvailta to
7.2. klo 18. Vapaa pääsy.
Vähennetäänkö
terveysasemia?
Keskustelutilaisuus
Malmitalolla to 7.2. klo
18.30-20. Keskustelemassa
Tarja Tenkula, sdp,
Anna Vuorjoki, vas,
Yrjö Hakanen, SKP &
Helsinki-listat. Malmitalo,
2. krs kokoushuone. Järj.
SKP:n Koillis-Helsingin
osasto ja SKP:n & Helsinkilistojen valtuustoryhmä

PUISTOLA

Satuilua tarjolla
Puistolan kirjastossa satutunti aina ma klo 9.30. Kaikki alle kouluikäiset tenavat ovat
tervetulleita satujen pariin.
Touhua koulun jälkeen
Puistolan kirjastossa

Nurkkatiellä koululaisille iltapäivätoimintaa klo
13–15. Läksyhelpin ohella on tarjolla lautapelejä ja askartelua. Lisäksi ma
klo 15–17, ke klo 16–19
ja pe klo 12–16 on tarjolla PlayStation 3 peli-iltoja.
Lastenkonsertti
Puistolan kirkolla pidetään su 3.2. klo 16
Evankeliumijunakonsertti,
jossa esiintyvät Malmin
seurakunnan lapsikuorot.
Ohjelmassa on negrospirituaaleja ja gospelmusiikkia.
Tapahtuma on osa Malmin
seurakunnan 60-vuotisjuhlia.

PUKINMÄKI

Topi Torstilan
hälytysautonäyttely
Pukinmäen kirjastossa on
esillä 2.2. saakka viisivuotiaan Topi Torstilan hälytysja pelastusajoneuvokokoelma. Mukana on esimerkiksi Saksasta ja Dubaista tuotuja hälytysajoneuvoja.

SILTAMÄKI

Korttelitupa
Siltamäen korttelitupa kokoontuu aina ti ja pe klo
11-14 Siltamäen srk-kodilla ostoskeskuksessa.
Siltamäen Marttojen
kirjallisuuskerho
Kokoontuminen joka kuukauden viimeinen torstai
klo 18 Muonamiesmökillä,
Pallomäentie 3. Torstaina
31.1.valitaan kevään novellikirjailija. Ehdokkaina mm.
Katja Kettu, novellikokoelma
Jäänsärkijä ja Maupassant,
Mademoiselle Fifi.

Viikissä nukketeatteria
ja tekemistä koko perheelle
Viikin kirkolla
järjestetään
lauantaina
perhetapahtuma,
johon koko suku
on tervetullutta. Ja
vaikka tapahtuma
on Viikissä, se
on tarkoitettu
koko Malmin
seurakunnan
alueen asukkaille.

Seurakunnan 60- vuotis-

juhlaan liittyvässä tapahtumassa on temppurataa, askartelua, maalausta ja ongintaa sekä hiljaisuuden
huone ja erilaisia Pyhän kokemisen paikkoja.
Tapahtumassa nähdään
myös nukketeatteria, jota esittää Sananjalka. Ylös,
alas, ympäri -esityksessä nykypäivän lapsi kohtaa Raamatun ajan lapsen. Yllättävä tapahtumasarja alkaa,
kun Lilli nukahtaa kirkossa
äitinsä syliin. Alttaritaulun
henkilöt Asser, Mirjam, Jeesus ja Sakkeus tulevat Lillille tutuksi 35 minuuttia kestävän esityksen aikana. Esityksessä Pyhä on läsnä ystävän hymyssä, perhosen
väreissä, lämpöisessä sylissä
ja Jeesuksen kohtaamisessa. Lopussa päästään laulamaan yhdessä. Näytök-

siä on kolme, kello 10.15,
11.15 ja 12.15.
– Tapahtumaan voi jokai-

nen perhe tulla itselleen sopivaan aikaan ja kiertää toimipisteitä omaan tahtiin.
Haluamme tarjota mahdollisuuden toimintaan, ihmettelyyn ja kokemiseen, kertoo lapsityönohjaaja Marianne Hapsal.
Perhetapahtumassa tarjotaan myös keittolounasta
kello 10.30–12.30.
– Kaikki tässä perhetapahtumassa on ilmaista, mutta
onginnasta keräämme vapaaehtoisen maksun Yhteisvastuulle, joka käynnistyy
heti seuraavana päivänä eli
sunnuntaina, Hapsal muistuttaa.

Monipuolinen tapahtuma

on haluttu järjestää teke-

mään tutuksi Malmin seurakunnan ohjelmatarjontaa
perheille.
– Haluamme vahvistaa
seurakuntajäsenyyttä ja
tuoda esille sitä, että kaikki
ovat tervetulleita tapahtumiimme juuri sellaisina kuin
ovat, omilla ehdoillaan.
Teija Loponen

Nukketeatteri Sananjalan esityksessä
siirrytään Raamatun ajan lapsen
maailmaan.

Perhetapahtuma Viikin kirkolla, Agronominkatu 5.
lauantaina 2.2. klo 10–13.

Koillis-Helsingin Lähitieto

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 kirkolla on esillä Kautta aikain -näyttely, joka esittelee kuvin, esinein ja
kertomuksin Malmin seurakunnassa vuosien varrella tyttöjen ja poikien parissa tehtyä työtä. Näyttelyyn voi tutustua omatoimisesti kirkon
aukioloaikoina 2.2. saakka.

TAPULIKAUPUNKI
Eläkeläiset koolla
Tapulin eläkeläiset kokoontuvat Tapulin nuoriso-talolla Ajurinaukio 5 (2. krs.) maanantaisin klo 10–12. 4.2.

vierailija TallinkSiljalta. 18.2.
Soppapäivä ja nukketeatteriesitys. Tervetuloa mukaan.

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)

PUISTOLAN MARTAT ry:n
Sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
Pidetään 21.2.2013 klo 18 Marttalassa Puistolantori 5
Tervetuloa jäsenet! Puistolan Martat ry:n hallitus

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

Helenan

MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727
Ark. 9-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

OGELISSA

KANTA-ASIAKASEDUT!

Myös ilman ajanvarausta.
Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

AUTONASENNUS JA HUOLTO
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

Puh. (09) 875 1868

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)

www.zois.ﬁ sivuiltamme voit
varata uuden aikasi!
Terveisin Sanna, Elina, Outi, Tanja, Nelli,
Alex ja Joni
Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 351 5981 www.zois.fi

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

Hammaslääkärit

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

MALMIN
HAMMAS

ergadesign.fi

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Juha Ruotoistenmäki
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
Tervetuloa vanhat ja
uudet asiakkaat

Permispaketti
sis. leikkaus
+ sävy
alk.

29€

alk.

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

P. 351 5015
www.malminhammas.com
malmin.hammas.oy@kolumbus.fi

Hiusten
leikkaus

www.kampaamo-loser.ﬁ

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

3858 375 040-831 9626

Vilppulantie 26 Ala-Malmi (sisäpihalla)
ark. 9-18, la 9-14 ja ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan

HAMMASLÄÄKÄRIT

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

puh. 3507050

Ilmoitusvaraukset
Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@hotmail.com

Jalkahoitola

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

Asiakasparkki No 13 Bussit 74/77A/577

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

Koillis-Helsingin
Lähitieto

85€

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Parturi-Kampaamo

LAUKKANEN

Sirkku Laine

Ark. 10-18,
la 9-14

Salonki

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

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

SILMÄLÄÄKÄRIT

Kampaamo Kris-Mar

Palveluja tarjotaan

Tilitoimistoja

Optikot

15

Kampaamot ja parturit

Kokouksia

VIIKKI

Satutuokioita kirjastossa
Viikin kirjastossa (pyöreä sininen rakennus) satutuokiot aina ke klo 10–10.30.
Perhetapahtuma
Viikin kirkolla la 2.2. klo
10–13 monenlaista ohjelmaa temppuradasta ongintaan sekä nukketeatteriesityksiä. Keittolounas.
Tapahtuma on osa Malmin
seurakunnan 60-vuotisjuhlia.
What a widerful world
Jari Siilin panoraama-luontokuvia 26.1.–7.3. Gardenian
käytävägalleriassa. Siilin valokuvissa yhdistyvät digitaalitekniikan erikoisominaisuudet ja filmiajan maltillisuus.
Näyttely on esillä ma–to klo
10–18, pe klo 10–14 ja la–
su klo 10–17. Vapaa pääsy.
20-kiloinen siemen
Siemenestä se alkaa -näyttely Gardenian vitriinissä
21.3. saakka. Siemenen itäminen ja kasvun ihme jaksaa hämmästyttää joka kevät uudelleen. Jokaisen kasvin siemen on uniikki ja omanlaisensa – pienimmät pölymäisiä hippusia, suurimmat painavat jopa 20 kiloa!
Avoinna ma–to klo 10–18,
pe klo 10–14 ja la–su klo
10–17. Vapaa pääsy.

30.1.2013

Hyvinvointi

Lady Moonlight
Rakennekynnet
Ripsien pidennykset
Kauneudenhoito
Susanne Ollonqvist

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

Kauneudenhoitopalvelut
Kasvohoito Dr.Scheller
luomu tuottein
- alkupuhdistus ja
kulmien muotoilu
- kuorinta ja
epäpuhtauksien poisto
- kosteuttava tehoaine
- naamio ja akupainanta
- kasvohieronta ja
ihotyypin mukainen voide

69€ (78 €)

Hinnat voimassa 28.2.2013 asti

SKY-Cidesco kosmetologi
Heljä Siitonen
050 326 2495
Vanha Tapanilantie 88
www.kauniina.ﬁ

15%

-45% -15%
Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!
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ovh -hinnasta. alennus ei koske jääkiekkotekstiilejä.

TAMMISTO

Palvelemme ma-pe 10–20, la 10–17 ja su 12-17.

tammiston ostospuisto, sähkötie 2-6, 01510 vantaa.

