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Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155  

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

TAPANINVAINIO                         OKT

Vanha, kaunis mansardikattoinen 
omakotitalo 4h, k, rt, kph n. 95m².
Puutarhatontti 530m² hallinnan-
jakosopimuksella. Hp. 190 000 €. 
Terhotie 13

MALMI                            OKT

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

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

TAPANINVAINIO       OK-TONTTI
Hallinnanjakosopimuksella mää- 
räosa n. 454 m², rak.oik. 120 m² 
+ varasto ja autosuojatiloja 25 m².
Hp. 140 000 €. Terhotie 13

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

TAPANINVAINIO

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 

UUDISTUOTANTOA

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

yli 30 vuoden kokemuksella

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

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

Jos Hanna-Marialla olisi taikasauva, hän 
heilauttaisi sillä Pulssille lisää resursseja ja 

ennen kaikkea jatkuvuutta. Sivu 5

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

Onnistunut kodinvaihto, alkaa kotikäynnistä. 
Kutsu meidät maksuttomalle arviolle!

Jaakko Lehto 
040 513 2669

Reija Drewett 
046 812 5698

Virva Ivakko 
046 812 5692

Klaus Jämsén 
046 812 325

Asta Koskela 
040 838 6462

Pekka Lindqvist 
0400 885 108

Stefan Matchalov 
046 812 5685

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

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

Kirsi-Marja 
Johansson-Torvinen
0405948231 

Kristiina 
Kellander-Sinisalo
045847227

Kai Lehtola 
0445140164

Markku Vuorinen
0468125696 

Pertti Kanon
0407587596

Tero Laurila 
00400600359 

Kristiina Diomin 
0468125691

Markus Vuorinen 
0468125697 

Timo K .Nieminen 
0400885662 

Heidi Autiosuo 
0405458799

Kirsti Sihvonen 
0404513313

Veikko 
Huuskonen
0505975110

Krista Suvinen
0404875040

Sini Orpana    
0400491830

Julia  Neuvonen
 0406894500
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myyntipäällikkö
Jussi 

Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@

hotmail.com

Ilmoituksiin 
liittyvissä 
asioissa 

voit ottaa 
yhteyttä

Koillis-Helsingin Lähitieto numero 3/2013. keskiviikko 6.2.2013
jakelualue: postinumerot helsinki 70–79, Malmi, Tapanila, puistola, pukinmäki, pihlajamäki-pihlajisto, siltamäki-suutarila, Tapulikaupunki, jakomäki, Tapaninvainio ja viikki. 
pääToiMiTTaja: Teija loponen, puh. 050 590 6675, teija.loponen@gmail.com, teija.loponen@lahitieto.fi. ToiMiTTaja: pirjo pihlajamaa, puh. 045 348 9373, pirjo.pihlajamaa@yahoo.com, 
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi. ilMoiTusMyynTi: jussi haapasaari, puh. 050 595 3233, jussihaapasaari@hotmail.com. TaiTTo: esWe suunnittelu / sirkka Wallin. 
kusTanTaja: koillis-helsingin lähitieto oy. paino: sanomapaino, vantaa 2013. 

 Pääkirjoitus

LäHetä 
vinkkeJä 

koillis-Helsingin 
tapahtumista.

Tarkemmat ohjeet sivu 15.

Kiitos sinulle, joka luet juuri nyt 
tätä lehteä. Kiitos siksi, että ehkä 
juuri sinä olet kuulunut heihin, jot-
ka ovat toivoneet Koillis-Helsin-
kiin uutta paikallislehteä. Aikoi-
naan kun MaTaPuPu-lehti  lope-
tettiin, tuli teiltä lukijoilta todella 
paljon palautetta uuden lähileh-
den tarpeesta. Silloin, aika tasan 
kymmenen vuotta sitten, pistet-
tiin pystyyn Koillis-Helsingin Lä-
hisanomat. Sen muututtua Vartik-
si ja jouduttua viime syksynä his-
toriaan, saimme henkilökohtaisiin 
sähköposteihimme, kännyköihim-
me ja myös kasvokkain kuultuna 
paljon palautetta siitä, että olisi 
jälleen aika nousta Feeniks-linnun 
lailla tuhkasta. 

Niin teimmekin. Teidän lukijoi-
den, joista osa on myös lehden il-
mestymisen kannalta elintärkei-
tä ilmoittaja-asiakkaita, ansiosta 
tämä uusi nousu on mahdollista. 
Ilman mainostajia ei lehti pärjää. 
Paikallislehti on mainio viestin-
viejä. Ilmoittajat saavat  taatusti 
myös paljon paikallisia asiakkaita 
yritykselleen. Kaikki siis hyötyvät. 

Oleellisen tärkeä tekijä ilmoit-
tajien rinnalla on ollut edellä mai-
nittujen lehtien perustaja ja pää-
toimittaja  Heimo  Laaksonen. 
Hemppa halusi nyt jäädä syrjään 
kunnallispolitiikkaan syventyäk-

seen, mutta uskomme saavamme 
häneltä jatkossakin kullanarvoi-
sia vinkkejä lehden tekoon. Ilman 
Hemppaa ei  lehteä nyt  tehtäisi. 
Hän on vetänyt  tätä edeltäneen 
siirtymävaiheen  sekä  opastanut 
meitä yrittämisen saloihin. Valta-
van suuri kiitos hänelle!

Kiitokset kuuluvat myös kau-
punginosayhdistyksille, jotka ovat 
yksissä  tuumin peräänkuulutta-
neet alueen omaa lehteä ja halua-
vat julkaista omia liitteitään leh-
temme välissä. Alueen kaikki toi-
mijat, seurat ja yhdistykset ovat 
meille tärkeitä yhteistyökumppa-
neita.

Me lehden toimituksessa koem-
me, että Koillis-Helsingin asukkai-
den palvelu on meidän tärkein teh-
tävämme. Siinä te lukijat voitte ol-
la mukana  lähettämällä  tuttuun 
tapaan juttuvinkkejä, kuvia ja pie-
niä tarinoita tapahtumista, joihin 
olette osallistuneet. Pieni toimitus 
ei kaikkialle ehdi, mutta yhdessä 
voidaan saada aikaan monipuoli-
nen lehti. Kaikkien iloksi ja hyö-
dyksi!

Ollaan siis yhteyksissä.
Teija Loponen

Juuri sinulle!

Pieni toimitus ei kaikkialle ehdi,  
mutta yhdessä voidaan saada aikaan 

monipuolinen lehti.

Leikkipuisto Unikon ympäristö:
Vetokoirakot ja Hali-Bernit paikalla kyydittämässä ja 

ilahduttamassa lapsia klo 11-13
Makkaraa, kuumaa mehua ja kahvia 
Perheliikuntaa: Talviset puuharastit

Päiväkoti Nuotin ympäristö: 
Toiminnallinen laskiaismäki musiikin tahdissa

Liukurirata, osallistujille laskudiplomi!
Lettuja partiokololla

Portti-kahvila
Talvinen koko perheen lauluhetki klo 11 - 11:30 

Tuoretta pullaa ja kahvia 
Lastenvaatteiden vaihtopöytä - tuo ja vie lastenvaatteita

Pukinmäkitalolla
Kirjasto auki klo 10-14

Talviurheiluvälineiden vuokrausta
Kuumaa mehua ja keksejä

Järjestäjät: 
Helsingin Erä-Leijonat, MLL Pukinmäki-Savela,

Pukinmäen kirjasto, Pukinmäen Kisa, Pukinmäen Martat, 
Pukinmäen seurakuntakoti, Pukinmäen taidetalo,
Pukinmäki-seura, päiväkoti Sinivuoren ja päiväkoti

Pieksun vanhempaintoimikunnat.

Laskiaisriehaa
Pukinmäessä!

sunnuntaina 10.2. klo 10-13

Koillis-Helsingin 
Lähitieto

Tuorein Koillis-
Helsingin Lähitieto 
-lehti löytyy 
lehtitelineestä 
Malmintorin 
kauppakeskuksen 
toisesta 
kerroksesta 
kahvila Plaza  
Moccan vierestä.

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

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

- Lastenleikkipaikka

Lauantaina 9.2 klo 21.00 
Cafe Jose

Myymässä asuntoa!
Pitkäaikainen kokemus asuntojen
myynnistä.

Irene Parkkinen  
puh. 0400 402041

Asuntomyynti City Oy, Malmin raitti 4, Helsinki   

Aimo Tasanko  
puh. 0400 404827

Helmikuun aikana myyntitoimeksi-
annon tehneille viikonloppu
Meri-Teijon vapaa-ajan asunnossa.
Asunnossa kaikki mukavuudet.

Välityspalkkiomme 3,5 % (sis. alv.)

Rakentaja-asiakkaamme etsii 3-6
asunnon pientalotonttia
pohjois-Helsingin alueelta! Soita heti,
nopea käteiskauppa!

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

Eija Häkkinen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 704618

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

Eija Häkkinen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 704618

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

Eija Häkkinen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 704618

Eija Häkkinen, LKV
0500 704618

Kari Välinen, KiAT
040 5239046
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Itse aloitin paikallislehtiurani rei-
lut 25 vuotta sitten MaTaPuPu-
lehdessä ensin toimittajana ja 
sitten toimituspäällikkönä. Työ-
matka Tapanilan sisällä oli mu-
kava, 5 minuuttia. MaTaPuPu:n 
lopettamisen myötä Laaksosen 
Hemppa kumppaneineen perus-
ti uuden Koillis-Helsingin Lähisa-
nomat -lehden, joka jatkui myö-
hemmin Pohjois-Helsingin Vartti 
-nimellä. Lähistä sain minäkin olla 
synnyttämässä ja tekemässä sen 
kymmenvuotisen historian ajan. 

Vaikka tämä paikallislehtityö on 
aina ollut intohimoni ja perheen-
jäsenenikin ovat välillä ”pääs-
seet” avustajiksi kuvaus- tai juttu-
keikoille, on sen oheen mahtunut 
kaksi rakasta harrastusta, partio 

ja Lions-toiminta. Niitä en nytkään 
hylkää, vaikka sainkin kunnian 
ryhtyä uuden lehtemme päätoi-
mittajaksi ja tiedän aikaa kuluvan 
työntekoon nyt entistä enemmän.

Uusi tärkeä tulokas lehtemme 
tekijöissä on Jussi Haapasaa-
ri. Jussi on syntynyt Espoossa, 
mutta muutti jo 4-vuotiaana tän-
ne ilmestymisalueellemme, Ta-
puliin. Nyt hän on asunut vuoden 
päivät Tapaninvainiossa. Teho-
kas myyntipäällikkömme omaa 
varsin monipuolisen työhistorian. 
Hän on toiminut tullaajana, viras-
tomestarina, myyntiedustajana, 
myyntipäällikkönä ja yhteyspääl-
likkönä. Urheilun saralla Jussi on 
melkoinen haka, hän on pelan-
nut jääkiekkoa Suomessa Mes-
tistasolla ja Ranskan Epinalissa 
5 vuotta, Dunkuerquessa vuoden 
ja lisäksi vielä vuoden Norjan Sta-
vangerissa. Jussi kertoo pelivuo-

silta jääneen todella hienot muis-
tot ja sieltä hän sai paljon oppia jo-
kapäiväiseen elämään. 

– Nyt on kuitenkin työelämässä 
uudet haasteet edessä. Toivon, et-
tä saadaan lehti hyvin käyntiin ja 
että tästä tulee meille pitkä taival 
yhdessä!

Tapaninvainiolainen Pirjo Pih-
lajamaa tuli toimittajaksi Koillis-
Helsingin Lähisanomiin vuonna 
2003.

– Kevään ajan avustin lehteä ja 
heinäkuun lopussa päätoimitta-
ja Laaksonen ojensi minulle alle-
kirjoitettavaksi työsopimuksen. 
Voi sitä onnea, sillä niin työkaverit 
kuin siihen mennessä tapaamani 
alueen asukkaat ja toimijat olivat 
jo osoittautuneet aivan mahtavik-
si ihmisiksi.

– Paikallislehden yksi moninai-
sista tehtävistä on oman alueen 
yhteisöllisyyden ja välittämisen il-

mapiirin rakentaminen, tai kuten 
isäni kerran totesi lehden luettu-
aan, että tämähän juurruttaa luki-
jansa omaan asuinalueeseen.

Vuosien saatossa Pirjolle on 
tullut yhä selvemmäksi se, kuin-
ka tärkeä tietokanava oma lehti 
on koillishelsinkiläisille. 

– Soitelkaa, meilatkaa, nykäis-
kää hihasta, jos joku asia kaipaa 
julkisuutta, Pirjo kannustaa asuk-
kaita.

Graafikko Sirkka Wallin on 
hänkin vanhaa tuttua teki-
jäkaartia. Sirkka oli aikoi-
naan luomassa Lähisano-
mien ulkoasua ja vastasi 
lehden taitosta, nyt tämä 
uusi lehtemme on sekin 
Sirkan luomus. Sirkka on 
kaikki nämä vuodet tait-
tanut myös Pihlajamäki 
ja Viikki -liitteet.

Teija Loponen

Keitä ovat Lähitiedon tekijät?

Uusi ja toisaal-
ta vanha tuttu 
paikallislehti 
aloitti toimintansa 
nimellä Koillis-
Helsingin Lähitieto 
virallisesti nyt 
helmikuun alusta. 
Vielä hetken 
joudumme odot-
telemaan verkko-
sivujen aukemista 
ja ”oikeita” säh-
köpostiosoitteita, 
mutta se ei lehden 
tekoa haittaa! 
Olemme niin intoa 
täynnä.
 Ja melkoisen 
hyvin olette te  
lukijat ja ilmoit-
tajat osanneet 
meihin yhteyttä 
ottaa, vaikka 
virallisia osoitteita 
ei vielä olekaan 
olemassa.

M
oni on jo kysellyt, 
missä  toimituk-
semme  sijaitsee. 
Nyt  alkuvaihees-

sa meillä on virtuaalinen toimi-
tus, eli jokainen tekee töitä ko-
toa käsin. Ehkä syksystä lähtien 
meillä on sitten jo oma toimi-
paikkakin, aika näyttää. 

Haluamme kuitenkin jo nyt 
olla helposti tavoitettavissa ja 
siihen  antaa  mahdollisuuden 

Päivi Riihilahti-Syväsen emän-
nöimä Plaza Mocca Malminto-
rin kauppakeskuksessa. Tuol-
la toisessa kerroksessa sijaitse-
vassa kahvilassa me päivystäm-
me tiistaisin ja perjantaisin kello 
kymmenestä lähtien noin tun-
nin ajan. Tulkaa vain rohkeasti 
juttelemaan kanssamme! Mei-
dät tunnistaa siitä, että pöydäl-
lä näkyy Lähitiedon pieni kyltti. 
Sinne voi tulla halutessaan hoi-

tamaan myös 
ilmoitusasioita 
Jussimme  kans-
sa.

Plaza Mocca 
-kahvilan seinäl-
le tulee lehden 
postilaatikko, 
johon voi käydä tipauttamassa 
vaikkapa tenavien onnitteluku-
via, juttuvinkkejä, tai mitä ha-
luaakaan tietoomme välittää. 

Lisäksi kahvilan seinustalla on 
lehtiteline, josta voi Lähitiedon 
noukkia mukaansa. 

”Päivystämme 
Plaza Mocca 

-kahvilassa tiistaisin 
ja perjantaisin  

kello 10:stä lähtien 
noin tunnin ajan.” 

koillis-Helsingin Lähitieto -lehden ydintoimitus: päätoimittaja teija Loponen (vas.), ulkoasuvastaava Sirkka Wallin, myyntipäällikkö Jussi 
Haapasaari ja toimittaja Pirjo Pihlajamaa. Ja kuvasta puututte te kaikki vapaaehtoiset kirjoittavat avustajat! taustalla tiskin ääressä 
kahvilan emäntä Päivi Riihilahti-Syvänen.

Paikallista lehteä on 
tekemässä pitkälti 
tuttu porukka.

heiMo laaksonen

Tule tapaamaan toimitusta
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Hansu toivoo Pulssin 
kurssien järjestämiseen 
mukaan lisää alueen vaki-
tuisia harrastustoimijoita, 
jotka toimintansa esitte-
lyn kautta voisivat saada 
hyötyä myös pysyvien har-
rastajien muodossa. 

Lähimielipiteitä

– Saimme Malmin, Pukin-
mäen  ja Tapanilan Pulssi-
toiminnalle rahoituksen Lä-
hiöprojektilta ja vähän hi-
taan käynnistymisen vuoksi 
mukaan on ehtinyt ilmoit-
tautua  jo useita  toiminta-
kumppaneita, iloitsee Puls-
sin  projektikoordinaatto-
rina toimiva Hanna-Maria 
Lehtonen eli Hansu.

– Olen ainoa  työntekijä, 
mutta hanke on lähtökoh-
taisesti monitoimijainen, eli 
omilla resursseillaan muka-
na ovat muun muassa alu-
een kirjastot, koulut, kult-
tuuritalo,  nuorisotalot,  ja 
liikuntajärjestöjä. Eli Puls-
sin on tarkoitus olla alueen 
toimijoiden yhteinen työka-
lu  keskitettyyn  harrastus-
toiveiden keräämiseen nuo-
rilta, sekä siitä nousevaan 
kysyntään  vastaamiseen. 
Pulssi on työkalu myös vies-
tinnän helpottamiseen  se-
kä toimijoiden välillä, että 
nuorten ja toimijoiden välil-
lä. Pulssibrändi hyötyy toi-
mijoista  ja ennen kaikkea 
toimijat hyötyvät Pulssista. 
Ja koko paketista hyötyvät 
ennen kaikkea nuoret!

Kurssit voivat  tulla suo-
raan yhteistyökumppaneil-
ta, tai olla Pulssin itse tuot-
tamia.

Nuoria  tavoitetaan muun 
muassa  kouluvierailuilla, 
joita  tehdään  noin  kolme 
kaudessa.  Myös  nuoriso-
ohjaajat välittävät nuorille 
tietoutta Pulssista.

– Teimme  jo  kahdessa 
koulussa kyselyt, mitä nuo-
ret haluaisivat tehdä ja ko-
keilla ja sen perusteella on 
nämä ensimmäiset kurssit 
pitkälti järjestetty. Toiveina 
oli mm. parkour, seinäkii-
peily, valokuvaus, sekä graf-
fitien- ja leffantekokurssit. 

Pulssin pääkohteena ovat 
6–9  luokkalaiset  nuoret. 
Heidän joukostaan etsitään 
myös innokkaita osallistu-
jia nuorten omaan toimija-
ryhmään, joka ryhtyisi poh-
timaan Pulssin tarjoamaa si-
sältöä pidemmällä aikavä-
lillä.

– Nämä  toimijaryhmän 
nuoret  voisivat  myös  itse 
halutessaan juontaa ja jär-
jestää tapahtumia sekä ve-
tää työpajoja.

Pulssin päätavoitteena on 
sosiaalisuuden  lisääminen 
nuorten keskuudessa. Pois 
koneen äärestä pelaamas-
ta tekemään jotain yhdessä 
muiden kanssa ja kokeile-
maan uusia juttuja.

– Kannelmäessä  Pulssin 
avulla haluttiin myös vähen-
tää  levottomuutta  ja siinä 
on mielestäni hyvin onnis-
tuttukin. Se mikä ehkä yl-
lätti alkuun oli, että nuoret 
eivät tahtoneet uskoa, että 
heidän toiveitaan kuunnel-
laan. Kun esimerkiksi  toi-
vottiin nuorisokonserttia ja 
se järjestettiin, kaikki eivät 
tulleetkaan paikalle luullen, 
ettei sitä oikeasti kummin-
kaan ole! 

Kulttuurituottajataustan 
omaava Hansu toivoo, että 
Pulssista tulisi nuorten oma 
juttu, jonka kautta he pääsi-
sivät kokemaan monenlais-
ta uutta ja löytämään itsel-
leen pidempiaikaisia harras-
tuksia.

– Tämä on  tavallaan en-
naltaehkäisevää  nuoriso-
työtä. Siksi kurssitkin ovat 
maksuttomia, jotta kenen-
kään osallistuminen ei jäisi 
rahasta kiinni. 

Kursseille  tulee  ilmoit-
tautua  ennakkoon, mutta 
joihinkin  tapahtumiin voi 
myös osallistua ilmoittautu-
matta.

Hanna-Marialle voi ker-
toa halukkuudestaan osal-
listua nuorten  toimijaryh-
mään  tai  ryhtyä  yhteis-
työtahoksi  sähköpostitse 
osoitteeseen hanna-maria.
lehtonen@hel.fi

Teija Loponen

Pulssi antaa nuorille 
päätösvallan
Operaatio Pulssi sai alkunsa reilut 
kolme vuotta sitten Kanneltalon 
johtoryhmän ideoimana. Sen 
tavoitteena on innostaa nuoria 
kokeilemaan erilaisia harrastuksia 
tarjoamalla lyhytkursseja ja 
työpajoja. Pulssi käynnisti 
toimintansa tammikuun lopussa 
Malmin alueella.

näille kursseille mahtuu: 
• kirjat kuplimaan 

-sarjakuvakurssi ma 
11.2.–15.4. klo 17–
19 Tapanilassa. 

• Talviloman Graffiti-
kurssi (vain pari paik-
kaa vapaana) ja sarja-
kuvakurssi Malmilla. 

• valokuvauskurs-
si ke 6.3.–10.4. 
klo 17–19 Malmil-
la (vain pari paikkaa).

• Leffantekokurssi 
ke 3.4.–15.5. klo 17–
19.30 Malmilla 

• pukinmäen (23.2.) ja 
Tapanilan (2.3.) koru-
pajoihin mahtuu vielä.

Kevään Pulssitoiminta

LISÄTIETO

Pulssi syntyi kolme vuotta sitten Kannelmäessä tavoitteenaan innostaa 12–18-vuotiaita 
nuoria harrastamaan ja kokeilemaan uutta. 
Hanke käynnistyy nyt Malmin, Pukinmäen ja Tapanilan alueella. Pulssin toimintaa ovat eri-
laiset lyhytkurssit, avoimet teemaillat, työpajat ja tapahtumat. 
Toiminta  on maksutonta ja avointa 12-18-vuotiaille.
Koillis-Helsingin Operaatio Pulssissa mukana ovat mm. Helsingin kulttuurikeskus / Mal-
mitalo, alueen kirjastot, nuorisotalot ja koulut, HNMKY, 09 Human Rights ja Lähityö. Tuki-
jana toimii Helsingin kaupungin Lähiöprojekti.

Pois koneen 
äärestä 

pelaamasta 
tekemään 

jotain yhdessä 
muiden kanssa.
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Arpa valitsee Viikinmäen 
uudet asukkaat
  Viikinmäki

Asunto Oy Helsingin Vuollejokisimpukka on Helsingin kau-
pungin uusi hitas-kohde, johon valmistuu kaikkiaan 44 korko-
tuettua omistusasuntoa. Niiden hakuaika päättyi tammikuun 
lopulla. Asuntotuotantotoimisto on valinnut uudet asukkaat 
arpomalla. Arvonnan tuloksista lähtee kaikille hakijoille kirjal-
linen tieto perjantaihin mennessä.

Jos arpa ei ole suosiollinen, on asuntoon vielä mahdollisuus 
varasijalta, mikäli joku asunnon saajista peruu oman varauk-
sensa.

Vuollejokisimpukka käsittää kolmikerroksisen kerrostalon, 
jossa on 20 asuntoa sekä 10 asunnon rivitalon ja 14 asunnon 
rivi/kerrostalon.

Rakennustyöt käynnistyivät lokakuun alussa 2012 ja yhtiö 
valmistuu alustavan aikataulun mukaan keväällä 2014.

PP

Malmin poliisitalon pihalla on jo usean viikon 
ajan näkynyt vaihtolavoja, tiilikasoja ja 
erilaista rakennusmateriaalia. 

  Malmi

Poliisitaloa uudistetaan 

2000-luvulle

vaihtolavat ja kontit ovat vallanneet osan Malmin poliisitalon sisäpihasta. Remontti 
jatkuu kevääseen.

Taloa ei suinkaan olla sisäl-
tä purkamassa, vaan sisäti-
loja uusitaan toimivammik-
si.

– Jatkuvasti käytössä ole-
via  tiloja  remontoidaan 
2000-luvulle paremmin so-
pivaksi.  Tämähän  on  jo 
vanha talo ja tilat vähän sen 

mukaiset, kertoo komisario 
Jari Mäkiniemi.

Remontti tulee jatkumaan 
vielä kevään ajan. 

Poliisitalossa asioivia pi-
han vaihtolavat eivät juuri 
pääse häiritsemään, sillä si-
säänkäynti lupatoimistoon 

on kävelykadun puolelta B-
rapusta.

– Samoin jos joku on kut-
suttu tänne tutkintakuulus-
teluun, ohjataan tulemaan 
sisään tuon B-rapun kautta, 
lisää Mäkiniemi.

Teija 
Loponen

Lähiöprojektin kehittämishankkeista uusin hanke 
pureutuu Malmin asemakeskusalueen palvelujen ja 
yritystoiminnan edellytysten selvittämiseen. Selvitystyötä 
tehdään yhdessä yrittäjien ja alueen toimijoiden kanssa.

Ylä-Malmin torin kujien varrella on useita liikeyrityksiä, kartoitushankkeessa 
paneudutaan sekä pienten yritysten, että suurten kauppakeskusten tilanteeseen.

  Malmi

– Malmin alueelle laaditaan 
selvitys, jonka on tarkoitus 
tukea keskeisen asemakes-
kusalueen palvelujen ja yri-
tystoiminnan edellytyksiä. 
Kehittämistyötä  tehdään 
yhteistyössä kaupunkisuun-
nitteluviraston, kiinteistö-
viraston, rakennusviraston 
ja  elinkeinopalvelun  sekä 
asukkaiden  ja  alueellisten 
yrittäjäjärjestöjen  kanssa, 
kertoo Lähiöprojektin pro-
jektipäällikkö Tero Santa-
oja.

Viime  viikolla  Malmilla 
järjestettiin jo yksi työpaja 
ja tällä viikolla toinen, jos-
sa ovat erityisesti kiinteistö-
jen omistajat läsnä. Osallis-
tujina näissä työpajoissa on 
paikallisten yrittäjien ja eri 
hallintokuntien edustajien 
lisäksi lukuisa joukko kau-
pungin virkamiehiä.

– Malmilla  kartoitetaan 
missä ja mitä liikkeitä täällä 
on, miten yritysyhdistys toi-
mii, mihin ollaan tyytyväi-
siä ja mihin tyytymättömiä. 
Haluamme  selvittää,  mil-
lainen on yritysten kannal-
ta Malmin tulevaisuus, sillä 
Malmilla riittää kyllä poten-
tiaalia, Santaoja toteaa.

Työpajakeskusteluissa 
halutaan selvittää myös alu-
een ongelmat ja keksiä nii-
hin ratkaisuja. 

– Tosin  minä  puhuisin 
kyllä ennemmin haasteista 

kuin ongelmista, huomaut-
taa Tero Santaoja.

Yksi  haaste  on  julkisen 
ympäristön siisteys, tai sen 
puute. Haastetta tuo eten-
kin se, että kaupungin ka-
tualuetta on suhteellisen vä-
hän, valtaosa julkisesta ti-
lasta kuuluu kiinteistöille. 
Yksi selvityksen kohde on-
kin, miten sotkuisuus vai-
kuttaa yritystoimintaan.

– Yksi konkreettinen eh-
dotuskin jo tuli tästä aihees-
ta, siivoustempaus, projekti-
päällikkö iloitsee.

Malmilaiset yrittäjät ja toi-
mijat kokevat, että Malmia 
on paljon tutkittu ja monen-
laista luvattu, mutta mitään 
ei koskaan toteuteta. 

– Tähän hankkeeseen ni-
voutuu myös muita projek-
teja, kuten Pekanraitin yleis-
suunnitelman teko, joka on 
yhdellä lähiöarkkitehdeista 
työn alla. Sen myötä Pekan-
raitti tullaan perusparanta-
maan, mikä vaikuttaa myös 
yleiseen viihtyvyyteen.

Myös  yleiskaavatyö  on 
käynnistynyt ja siinä halu-

taan  pitää  elinkeinopuoli 
kiinteästi mukana. 

– Tapaamisten ja haastat-
telujen jälkeen kootaan ra-
portti  nykytilanteesta  ja 
pohditaan  kehittämissuo-
situksia. Ne esitellään kau-
pungin  eri  tahoille  ja  sen 
myötä jotain parannuksia-
kin voidaan saada aikaan. 
Mutta paikallisen yritysyh-
distyksen toiminta on tässä-
kin merkittävä tekijä, muis-
tuttaa Tero Santaoja.

Teija 
Loponen

Helsinki aikoo parantaa
yritystoiminnan edellytyksiä

  Ala-Malmi
Tullivuorentien eteläpuolelle luonnonpuro Longinojan molem-
min puolin kaavoitetaan yleiskaavasta poiketen noin 600-700 
asukkaan asuinaluetta.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut asukkaiden kom-
mentoitavana ja kiertänyt kaupungin virastoissa, joista on ke-
rätty lausuntoja kaavamutosta käsittelevien lautakuntien ko-
kouksia varten. Tuoreimman lausunnon on antanut pelastus-
lautakunta, joka totesi vain, ettei sillä ole suunnitelmista mi-
tään huomautettavaa.

Aiemmin kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksikkö on 
kommentoinut kaavamuutosta kulttuuriympäristön vaalimi-
sen näkökulmasta.

Kaupunginmuseo on kiinnittänyt huomiota kaavamuutosalu-
eelle syksyllä 2011 rakennetun päiväkoti Poutapilven tonttiin. 
Kun päiväkotia rakennettiin vuonna 2010, dokumentoi kaupun-
ginmuseo tontin kallioisella mäellä muinaismuistolain suojaa-
mat 1. maailmansodan aikaiset ja tuhoutuneiksi oletetut Hel-
singin maalinnoituksen linnoitteet. Niistä on jäljellä enää beto-
ninen konekivääriasema tai suojahuone.

Kohta on merkitty asemakaavan muutosehdotukseen sm-
merkinnällä. Asemakaava-alueella ei sijaitse muita tunnettuja 
muinaismuistolain suojaamia kohteita.

PP

Longinojan tulevalle 
asuinalueelle jää 
muinaismuisto
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Malmin 
lentokentän 
rakennuskielto 
jatkuu edelleen. 
Alue pysyy 
rakennuskiellossa 
seuraavat viisi 
vuotta. Syynä on 
tekeillä oleva uusi 
yleiskaava.

Lentokentän  uusi  raken-
nuskielto on määritelty kes-
tämään vuoden 2018 huhti-
kuun 23. päivään asti.

Uusi  kielto  koskee  van-
haan  tapaan  lentokenttä-
aluetta, lentokentän etelä- ja 
länsipuolista puistoaluetta, 
lumenkaatopaikka-aluetta, 
nuorten  liikennekoulutus-
keskusta, Tattarisuon teolli-
suusalueen länsipuolista lä-
hivirkistysaluetta sekä paria 
muuta  tonttia. Rakennus-
kieltoalueen  pinta-ala  on 
211,5 hehtaaria.

Jotta  rakennuskielto voi 

astua voimaan, vaatii se vie-
lä  kaupunginhallituksen 
päätöksen.

Nykyinen  kielto  päät-
tyy vajaan kahden kuukau-
den kuluttua, huhtikuun 24. 
päivä. Se on sarjassaan kuu-
des kielto. Ensimmäinen an-
nettiin vuonna 2001.

Pääosalla aluetta on voi-
massa  huhtikuussa  1964 
vahvistettu  asemakaava. 
Osalla aluetta ei ole ollen-
kaan asemakaavaa ja osalle 
on valmistunut kaavat vuo-
sina 1987 ja 1999.

Lentokenttäalueen maat 
omistaa Helsingin kaupun-
ki. Malmin lentokenttä on 
vuokrattu valtiolle.

Helsingin kaupunki on jo 
vuosia odottanut, että valtio 
suostuisi  purkamaan  len-
tokentän  maita  koskevan 
vuokrasopimuksen. Helsin-
ki haluaisi rakentaa kentän 
tilalle asuntoja.

Valtio ei ole luopunut ken-
tän käytöstä, koska korvaa-
vaa aluetta ei ole löytynyt. 
Kentän virallinen vuokra-

sopimus  ulottuu  vuoteen 
2034.

Helsinki  ja  valtio  ovat 
vääntäneet Malmin  lento-
kentästä kättä  jo pitkään. 
Vuonna 2007  liikenne-  ja 
viestintäministeriö etsi rat-
kaisua kolmesta vaihtoeh-
dosta, jotka olivat lentoken-
tän kehittäminen Malmilla, 
uuden Helsingin seutua pal-
velevan lentokentän raken-
taminen Porvoon Backak-

seen sekä Malmin lentoken-
tän toiminnan supistaminen 
helikopteritukikohdaksi. 
Vaihtoehdoista ei ole tehty 
ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyä (YVA).

Malmin  lentokentän  ja 
sen lähiympäristön asioita 
oli tarkoitus käsitellä myös 
Uudenmaan maakuntakaa-
van muuttamisen yhteydes-
sä.  Uudenmaan  2.  vaihe-
maakuntakaavan  ehdotus 
valmistui vuoden 2012 lo-

pussa kuitenkin ilman esi-
tystä korvaavasta kentästä. 
Uudenmaan liiton mukaan 
kysymystä tarkastellaan uu-
delleen käynnistyvässä ole-
vassa Uudenmaan 4. vaihe-
maakuntakaavassa.

Helsingin nykyinen Yleis-
kaava 2002 on tullut voi-
maan vuonna 2007 ilman 
Malmin lentokenttää. 

Yleiskaava 1992:ssa alue 
on osoitettu liikennealueek-
si, joka muutetaan asunto-
alueeksi, jos yleiskaavakar-
talla osoitettu muu toiminta 
siirtyy pois.

Rakentamista  ja  maan-
käyttöä  ohjaava  yleiskaa-
va tehdään noin kymmenen 
vuoden välein. Uusimman 
valmistelu käynnistyi viime 
vuoden marraskuussa. Yleis-
kaavaehdotus pyritään esit-
telemään kaupunkisuunnit-
telulautakunnalle  vuoden 
2016  loppuun  mennessä. 
Hyväksytty yleiskaava oh-
jaa asemakaavoitusta arviol-
ta vuosijaksolla 2016-2030.

Pirjo Pihlajamaa

Malmin lentokenttä saa 
sen seitsemännen rakennuskiellon

sini loponen

Helsinki ja valtio 
ovat vääntäneet 

Malmin 
lentokentästä 

kättä jo pitkään. 

  Malmi
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Kyläsaarenkatu 7 A, 00580 Helsinki, Aukioloajat 7:30-16:30
Puhelin: 09- 728 8430, Säköposti: stop-rust@kolumbus.fiStop-Rust Oy

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
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Meille on helppo tulla!

Malmi

Puistola

Tapanila
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KEHÄ l

Tapaninkyläntie

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

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

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

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

Lihat  Kalat  Leivät  Juustot  Ateriat  Hedelmät  Vihannekset  Kalat  Leivät  Juustot

Lihat  Kalat  Leivät  Juustot  Ateriat  Hedelmät  Vihannekset  Kalat  Leivät  Juustot

Lihat  K
alat  S

alaatit  
Leivät

K-citymarket Vantaa Tammistossa 
leipomo keskellä myymälää
HINNAT VOIMASSA TO–SU 7.–10.2.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.
Keittiön tarjoukset ei voimassa su 10.2.

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

349
rs

HK rypsiporsaan
FILEEPIHVIT
360 g 9,69 /kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia 4,79 /rs (13,31 /kg)

499
rs

-27%-23%

-50-53%

HK naudan
PAISTIJAUHELIHA
600 g 8,32 /kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia 6,49 /rs (10,82 /kg)

-50-53%
149pl

sis. pantin 0,40
raj. 5 pl/tal

Fanta ja Sprite
VIRVOITUSJUOMAT
1,5 l 0,73 /l
Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,60-2,75 /pl
(1,47-1,57 /l) sis. pantin 0,40

399
rs

Sinuhe
RUNEBERGIN TORTTU
2 kpl/200 g
19,50 /kg

YKSITYISENÄ
YRITYKSENÄ,

MAKSAMME KAIKKI
VEROMME SUOMEEN!

Alko palvelee:
ma-pe 9-20

la 9-18

Palvattu porsaan
KASSLER

Silavaton
PALVIKINKKU
palana

SAVUPOTKA

AITOA PALVATTUA POSSUA SAVUHOVILTA!

1995
kg 1795

kg 845
kg

279
kpl

Leipomo 
keskellä 

myymälää!

Meille ei riitä, että paistamme pakasteleipää omasssa uunissa! 
MEILLÄ AIDOSTI LEIVOTAAN!

Kaupungin vielä nukkuessa saapuvat ensimmäiset leipurimme leipomoomme
klo 5.00. Siitä leivonta jatkuu koko myymälän aukioloajan. Myymälän leipomon

toimintaa täydentää leipäosaston muu tarjonta: joka viikko 25 leipomoa,
joista suurin osa on lähi- ja pienleipomoita.

Uutuutena nyt myös leipomostamme gluteenitonta tuoreleipää.

349
kpl 399

kpl

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

Tammiston leipomo: 
LASKIAISPULLA
2 kpl/240 g
16,63 /kg

Tammiston leipomo:
Leipurin
TALONLEIPÄ 450 g
6,20 /kg

495
kpl

Tammiston leipomo:
Gluteenittomat
VAALEA- JA
JYVÄISÄLEIPÄ
500 g 9,90 /kg

Leipomo 
keskellä 

myymälää!

495
kpl

Tammiston leipomo:
Gluteeniton
SAARISTOLAIS-
LEIPÄ
500 g 9,90 /kg

Leipomo 
keskellä 

myymälää!

695
kg

Tammiston keittiö:
Uunivalmis täytetty
BROILERI
paistopussissa,
Suomi

1695
kg

Tammiston keittiö:
Premium
KARJALANPAISTI
tuore, Suomi

1995
kg

Tammiston keittiö:
Tuore porsaan
ULKOFILEEKÄÄRYLE
kylmäsavuporo-tuorejuusto,
Suomi

3595
kg

Tammiston keittiö:
Gourmet
PORONKÄRISTYS
varastoitu pakasteena,
Suomi

Tammiston keittiö:
Täytetty tuore broilerin
RINTALEIKE
kylmäsavuporo-tuorejuusto,
Suomi

1495
kg

Tammiston keittiö:
Tuore
KUHAFILEE
Viro

2595
kg

2290
kg

HK naudan
takuumurea
ULKOFILEE

2995
kg

Tammiston keittiö:
E. Eriksson uunivalmiit
LOHIRULLAT
pesto- ja
katkarapu-tuorejuusto

2580
kg

Tammiston keittiö:
E. Eriksson Skagen
KATKARAPU-
SALAATTI

Tammiston keittiö:
Oman uunin
SAVULOHIFILEE

2690
kg

Tammiston keittiö:
Savuhovin
KINKKUFILEE
siivuina

Tammiston keittiö:

2695
kg

Tammiston keittiö:Tammiston keittiö:

1595
kg

Tammiston keittiö:
Savuhovin
LAAVALAUANTAI-
MAKKARA
palana ja siivuina
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– Yhteisöjen  kokouk-
set ovat muutaman kerran 
vuodessa pidettäviä vapaa-
muotoisia tilaisuuksia, joi-
hin kaikki tapanilalaiset jär-
jestöt ja muut kylätoimijat 
ovat tervetulleita. Kokouk-
sissa on mahdollista tava-
ta  muita  Mosa-toimijoita 
ja näin nimet saavat kasvot. 
Jatkossa  on  sitten  helppo 
kylän raitilla moikata ja ve-
tää hihasta, jos aihetta on, 
tai vaikka ei olisikaan. Ko-
kouksissa on myös helppo 
vaihtaa tietoa tulevista ta-
pahtumista  ja viritellä yh-
teistyötä muiden yhteisöjen 
kanssa, selventää Tapanila-
Seuran puheenjohtaja Jaani 
Räty Tapanilan yhteisöko-
kousten taustaa.

Tammikuun lopussa pide-
tyssä tämän vuoden ensim-
mäisessä yhteisöjen koko-
uksessa keskusteltiin ongel-
masta,  joka  yhdistyksillä 
on säilytystilan kanssa. Ta-
panila-Seura kaipaisi pien-
tä omaa tilaa kylältä, johon 
voisi säilöä seuran kalustoa 
ja myyntituotteita. Nykyti-
lanteessa tavarat ovat joh-
tokunnan jäsenten yksityis-
asunnoissa, mutta harvalla 
on kotonaan paljon ylimää-
räistä tilaa. Myös henkilöi-
den  vaihtuminen  tuottaa 
omat ongelmansa varaston 
hallintaan. 

– Toissa  kesänä  yhden 
johtokuntalaisen  pihal-
le ilmestyi saateviestin kera 
Tapanila-Seuran 25 vuotta 

vanha,  lähes käyttämätön 
kahvinkeitin, joka oli  löy-
tynyt erään mosalaisen ulla-
kolta. Historia hautaa haja-
sijoitetut tavarat tehokkaas-
ti, Jaani toteaa.

Kokouksessa  tuli  ilmi 
myös se, että Tapanilan ki-
vijalkakauppiaat  ja  muut 
pienyrittäjät ovat virittele-
mässä laajempaa yhteistyö-
tä. Pienyrittäjät muodosta-
vat tarjonnastaan palvelu-
paketteja, jotta esimerkiksi 
häiden järjestäjät voivat saa-
da kaikki hääjuhlapalvelut 
samalta kylältä kampaamo-
palveluista pitopalveluun ja 
juhlapaikkaan.  Myös  yri-
tystapahtumia on luvassa. 
Ensiksi yrittäjät aikovat jär-

jestää Tapanilan putiikki-
päivät osana Helsingin Yrit-
täjien  Poikkea  putiikissa 
-viikkoja. Yritysten yhteis-
toimintaa vetää Rea Nääp-
pä Rean Puutarhajuhlasta.

Tiedon seuraavasta kok-
ouksesta saa esimerkiksi ta-
panila.fi-sivuston kalenteria 
seuraamalla.
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Mosassa toimitaan 
yhteiseksi hyväksi

”Historia 
hautaa 

hajasijoitetut 
tavarat 

tehokkaasti.”

Pääsiäinen 29.3.–1.4.   
Rauhallinen kevätloma Spa-hotellissa Kuressaaressa. 

Seniorit Saarenmaalla 21.5.–24.5.  
Keväinen Saarenmaa ja kivaa liikunnallista ohjel-
maa. Ohjaajina Kirsi ja Kristiina Tapanilan Erästä.

Orkidea- ja luontomatkat 
7.6.–10.6. ja 14.6.–17.6.
Oppaana saarenmaalainen orkidea-asiantuntija, 
kansainvälisesti arvostettu Tarmo Pikner. 
Näitä matkoja et saa muualta.

Lisätietoja kaikista Saarenmaan ja Tallinnnan 
matkoistamme www.saaretar.eu
Tiedustelut ja varaukset info@saaretar.eu

Mukavia matkoja Saarenmaalle

1. Miten päädyit mukaan 
asukasyhdistystoimin-
taan?

– Olin  yksi  yhdistyksen 
perustajajäsenistä  vuonna 
2005. Perustamisen syy oli 
Immolan koulun pelastami-
nen. Molempia parakkeja 
oltiin siirtämässä pois, juuri 
kun lapsemme olivat aloit-
tamassa koulutaivalta.

2. Osasitko silloin arvata, 
että vielä joskus olet pu-
heenjohtaja?

– Ei se yllätä, koska olen 
aina ollut yhdistysihminen. 
Olen ollut monessa muka-
na ja todennäköisesti tässä-
kin puheenjohtajana vielä 
tämän vuoden. Vuosikoko-
us on toukokuun lopulla.
3. Paljonko harrastus vie ai-

kaasi?
– Ei tähän mene kuin pa-

ri tuntia viikossa. Aina kun 
tulee jotain, kokoonnumme 
meidän kotimme kellarissa, 
koska meillä ei ole kokoon-
tumistilaa. Mutta sitä en va-
lita, onpahan lyhyt matka 
kokouksiin.
4. ihmisillä on usein mieli-
kuva, että asukasyhdistyk-

set vastustavat kaikkea. Mi-
tä tapaninvainiossa vastus-
tetaan?

– Me olemme vastustami-
sen yläpuolella  ja ajamme 
asioita  positiivisella  ener-
gialla. Kutsumme asukkai-
ta  esimerkiksi  Beach  Par-
tyyn, seuraava on 22. päivä 
elokuuta. Jos asian haluaa 
kääntää, niin vastustamme 

sitä,  että  kaupunki  lupaa 
meille 3,6 miljoonaa euroa 
Kapuntaloon, merkitsee sen 
budjettiin ja vetää sen sitten 
pois.
5. Mitä puolustatte?

– Palveluita, jotka meiltä 
puuttuvat. Alueen asukkail-
le kuuluu kaupungin puo-
lelta palveluita. Veroäyreille 
pitäisi saada vastinetta. Tä-
mä on tutkitusti huonointa 
seutua sen suhteen.
6. Ottaako Helsinki asuk-
kaiden mielipiteitä ja toi-
veita huomioon?

– Kyllä. Jos joku sanoo, et-
tä poliisi on ystävä, niin on 
virkamieskin. Tervettä kuu-
loa on ja tietoa jaetaan avoi-
mesti. Esimerkiksi kaupun-
kisuunnitteluvirastosta on 
sanottu suoraan, että he ha-
luavat kuulla, mitä me halu-
amme.
7. Muuttuvatko sanat teoik-
si?

– Valitettavasti eivät. Vaik-
ka virkamieskunta on posi-
tiivissävyinen, olemme saa-
neet  nenillemme  valtuus-
tossa. Tästä vastauksestani 
saan kyllä kuulla, sillä tie-
dän, että edes meillä halli-

tuksessa kanssani ei olla sa-
maa mieltä.
8. toiveissanne on ollut ka-
puntalo eli monitoimitalo 
Uimaranantien tyhjälle ton-
tille. kaupunki antoi sen yl-
lättäen yksityiselle mielen-
terveyskuntoutujien asun-
toja varten. Mitä ajattelit, 
kun ensi kerran kuulit asi-
asta?

– Lähestyimme heti alue-
arkkitehti Johanna Mutas-
ta,  että mitä  ihmettä.  Sit-
temmin on  selvinnyt,  että 
asia on aika kähmintää, ei-
kä ole mitenkään selkeää, 
onko  Esperi  Carella  edes 
lainmukaista oikeutta käyt-
tää tonttia. Emme vastusta 
mielenterveyskuntoutujia, 
mutta haluamme enemmän 
palveluita, joista on hyötyä 
asukkaille ja täällä on vain 
kaksi tonttia, joille palvelui-
ta voi rakentaa.
9. Mitä yhdistyksessä ta-
pahtuu nyt?

– Iso juttu on, että pääsim-
me viime hetkellä kaupun-
gin demokratiapilottiin, jos-
sa kartoitetaan, mitä palve-
luita me tänne haluamme. 
Tähän  tarvitsemme  asuk-
kaiden apua keväällä.
tietävätkö kaikki tapanin-
vainiolaiset asuvansa tapa-
ninvainiossa?

– Eivät todellakaan. Mo-
ni ajattelee,  että Tapanin-
vainiontien  länsipuoli  on 
Tapaninvainiota, vaikka se 
jatkuu  pitkälle  itäpuolta. 
Valtuutettu Kauko Koski-
nenkin muistaa aina sanoa, 
etteihän Tapaninvainio-ni-
mistä  kaupunginosaa  ole 
edes olemassa. Virallisesti se 
onkin niin.

Pirjo Pihlajamaa

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

ville Ranta on saanut kuulla uudisasukkailta, miksi takana näkyvän kapunmäen tuhoavaa rakentamista ei 
vastusteta. kaikki eivät tiedä, että mäen säilymistä luonnontilaisena on yritetty puolustaa alueella kiivaasti jo 
ennen asukasyhdistyksen perustamista.

Veroäyreille pitäisi  
saada vastinetta

LÄHItietoa

• Yrittäjä Ville Ranta, 
 s. 30.3.1962, Hki.
• Muutto Tapanin-
 vainioon 15.11.1998.
• Vaimo Virpi, lapset 
 Viia, 19, ja Virve 16.
• It-ohjelmistokehitys-

yritys Trafore Malmilla.
• Harrastukset 
 golf, melonta, kauka-

lopallo.

pirjo pihlajaMaa

  Haastattelussa puheenjohtaja Ville Ranta Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksestä.
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Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:  
www.facebook.com/malminseurakunta

Messut laskiaissunnuntai-
na 10.2.
Jakomäen kirkossa klo 12. 
Malmin kirkossa klo 10. Messun 
jälkeen soppatykki kirkon pihalla.
Pihlajamäen kirkossa klo 10. 
Lähetysmessu, jonka jälkeen 
hernekeittoa ja laskiaispullakah-
vit, 5 e lähetystyön hyväksi. 
Puistolan kirkossa klo 10. Lähe-
tyskahvila.
Pukinmäen srk-kodissa klo 12. 
Kirkkokahvit.  
Siltamäen srk-kodissa klo 12. 
Herättäjä-Yhdistyksen kirkkopy-
hä. Saarna Minna Ruuttunen. 
Kirkkokahvit ja seurat.
Tapanilan kirkossa klo 12. Kirkko-
kahvit.
Viikin kirkossa klo 10. Perhemes-
su, jonka jälkeen laskiaisrieha.

Paaston aika alkaa. Voimme hiljentää 
tahtia, pohtia arvojamme ja elämän-
tapojamme, ja tehdä tilaa Jumalalle, 
joka rakastaa meitä. 

Perheiden ekotaPahtuma 
Tapanilan kirkolla ke 13.2.
Klo 18 Messu. Saarna yhteiskunta ja 
kestävä kehitys -työalasihteeri, pastori 
Ilkka Sipiläinen Kirkkohallituksesta.
Klo 18.45–20.00 pysäkit: lapsille: kier-
rätyskeskuksen duunauspaja sekä ras-
tirata, aikuisille: Ilkka Sipiläinen puhuu 
ekopaastosta, ”Maailma on jumalan 
ruumis”. Iltapala. Malmin seurakunnan 
paastonajan vuoden 2013 julkaisun ”7 
viikkoa kohtuullisuutta” julkistaminen.

Laskiaisrieha su 10.2. klo 
11–14 Latokartanon torilla yhteistyössä
opiskelijoiden ja Viikki Seuran kanssa. 
Torilla poniratsastusta, koiravaljakko-
ajelua, pulkkamäki, grillimakkaraa ym. 
Kirkolla myytävänä käsitöitä ja herkulli-
sia tuotteita. Askartelua, lelukirppis ym. 
YV-arpajaiset ja YV-kahvila.

Konsertti Malmin kirkossa 10.2. klo 18. 
Schubert: Winterreise. Johanna Tuomi, 
laulu, Colin Hansen, piano.
Virsitiistai Pukinmäen srk-kodissa 12.2. 
klo 18. Laulaen kohti paastonaikaa.
Matkavirsiä Tapanilan kirkossa su 10.2. 
klo 18. Esa Ruuttunen baritoni, sello-
kvartetti Jussi Makkonen, Ulla Lampela, 
Iida-Vilhelmiina Laine, Matti Makkonen. 
Ohjelma 10 e yhteisvastuun hyväksi.

Tuhkakeskiviikon messut 13.2. 
Messussa sinun on mahdollista 
saada otsaasi tuhkaristi. 
Malmin kirkossa klo 19. Messun 
jälkeen Sanan ja rukouksen ilta. 
Puistolan kirkossa klo 18.
Tapanilan kirkossa klo 18. 
Viikin kirkossa klo 19.

kristiLLinen toiPu-
misryhmä 
”Askeleita syyllisyydestä toipumi-
seen”. Malmin kirkolla maanan-
tai-iltaisin klo 18, alkaen 4.3. 
Materiaalikirja 10 e.  
Ilmoittautuminen ja puhelin-
haastattelu ryhmään to 7.2. klo 
16–17.30, p. 09 2340 4482 (soit-
topyyntö vastaajaan).

www.facebook.com/7VIIKKOA

Vihitty 21.1.2013
Svetlana Ivanova ja 
Artem Dolgiy

ONNITTELUT

FoToMannelin

Olemme julkaisseet Koilli-
sen kunnallisia luottamus-
henkilöitä 2013. Otamme 
vastaan täydennyksiä mie-
luummin puolueittain  jul-
kaistavaksi. On hyvä tietää, 
ketkä naapurustosta edusta-
vat meitä, ja nykäistä vaik-
ka hihasta. 

Tässä tarkennusta sosiaa-
lidemokraattisiin päättäjiin: 
Mari Rantanen, Tapanin-
vainio, 4. varavalt, kiinteis-
tölautakunta.Jaana Aalto-
nen, Heikinlaakso, 11. vara-

valt., rakennuslautakunta. 
Anita Vihervaara,  Suuta-
rila,  15.  varavalt.,  ympä-
ristölautakunta. Sari Kok-
ko, Savela, opetuslautakun-
nan varajäs. Raphael Tsan-
ga, Heikinlaakso, teknisen 
palvelun  lautakunta vara-
jäs. Heta Warto, Siltamäki, 
Palmian johtokunta. Carita 
Bardacki, Jakomäki, tasa-
arvotoimikunta. Ann Selin, 
Malmi, 6.  varavalt.,  työl-
listämistoimikunta.  Petra 
Jääskeläinen,  Tapaninvai-

nio, vapaaehtoistyön neu-
vottelukunta. Harri Laiho, 
Tapanila, Mäkelänrinteen 
Uintikeskus Oy johtok. Ar-
zu Caydam-Lehtonen, Puis-
tola,  vammaisneuvosto. 
Matti Ropponen, Puistola, 
Ami-säätiön hallitus. Rei-
jo Vuorento,  Tapaninvai-
nio, HUS hallit. varajäs. ja 
HYKS:in lautakunta. Antti 
Vuorela, Tapanila, 8. vara-
valt., HSY:n hallitus.
     TH

Lisää koillisen luottamushenkilöitä

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3  www.malminsaalem.fi 
Info puh. 045 1229560

Ke 6.2. 19.00 Kastejuhla Harri Kröger, 
 Veijo Kähkönen
To 7.2. 19.00 Kaikukuoron harjoitus
Pe 8.2. 18.00-20.30 Varkki-ilta 6-9-luokkalaisille
La 9.2. 19.00 Nuortenilta & kahvila
Su 10.2. 11.00 Jumalanpalvelus Mauri Venemies ja 
 Helsingin Saalemin Seniorikuoro
 14.30 Latinokokous ja kastejuhla
 18.00 Pyhän Hengen Ilta Jari Vahtera, 
 Tapani Vesalainen, musiikki Miika Koivisto
Ma 11.2.  19.00 Israel-ilta
Ti 12.2. 18.30 Sanan äärellä -ilta

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

lähetä hääparien kuvia, tai muita 
onnittelukuvia lehteen osoitteella 
teija.loponen@gmail.com tai vie kuva 
teksteineen Malmintorin 
kauppakeskuksen plaza Mocca 
-kahvilan luona sijaitsevaan 
postilaatikkoomme. kuvat voi myös 
postittaa osoitteella Teija loponen, 
vanha Tapanilantie 52, 00730 hki. 
liitä postimerkillä varustettu 
palautuskuori mukaan, jos haluat 
kuvan takaisin.

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

Malmin Sosialidemokraa-
tit ovat lähestyneet kaupun-
kisuunnittelulautakuntaa 
muistutuskirjeellä. Muistu-
tuksessa todetaan, että Pu-
kinmäestä Ala-Malmin hal-
ki kohti Tapanilaa ja Puisto-
laa suuntautuva Longinojan 
viherväylä  on  merkittävä 
koko Koillis-Helsingin kan-
nalta. Sen arvo on tähän asti 
otettu hyvin huomioon alu-
een kaavoituksessa. Väylän 
eheys on tärkeä sekä kasvil-
lisuuden että monipuolisen 
eläimistön kannalta.

Nyt  käsiteltävä  ehdotus 
merkitsee tuon väylän kat-
kaisemista. Pahiten se kos-
kee Longinojan, Vanhanra-
danraitin  ja Teerisuontien 
välissä  olevaa  kolmiota. 

Longinojan  varteen  jäävä 
viherkaistakin tulee muuttu-
maan kunnallisteknisistä ja 
perustustöistä johtuen. 

Vaikka kaavaehdotukseen 
sisältyy istutuksia, korttelis-
ta tulee demarien mielestä 
tavanomainen  kerrostalo-
kortteli, joita on esim. Niini-
mäentien  ja Vilppulantien 
välissä sekä Vilppulantien 
varrella. Mikäli alueelle ra-
kennetaan ehdotuksen mu-
kaisesti,  tulee  varoa  Van-
hanradanraitin  ja Longin-
ojan varren puuston vahin-
goittamista.

Yhdistys epäilee autopaik-
kojen riittävyyttä ja pelkää, 
että paikkapulan vuoksi lä-
heisille pikkukaduille jätet-
tävät autot haittaavat huol-

toajoa ja kadun puhtaana-
pitoa. 

Yhdistys  huomauttaa 
myös, että Longinojan ve-
den puhdistamiseksi on vii-
me  vuosina  työskennelty 
tuloksellisesti ja pääasiassa 
vapaaehtoisvoimin  tehdyt 
kalaistutukset ovat onnistu-
neet. Rakentaminen ja käyt-
tö eivät saa vaikuttaa Longi-
nojan veden laatuun.

Demarit  toteavat,  että 
Longinojan arvokkaan vi-
herväylän kannalta olisi pa-
rasta, että ehdotettua raken-
tamista supistetaan. Jos se ei 
ole mahdollista, tulee alueen 
luontoa käsitellä hyvin va-
rovaisesti.
     TL

Malmin demareilta kannanotto 
Longinojan varren rakentamiseen

Maria Laurila
pj, Malmi-seura

Ilo kirjoittaa alueen omaan lehteen – onnea matkaan Lähitiedolle!

Olin Lähiöprojektin tilaisuudessa, jossa kartoitettiin malmilaisen liike-
elämän nykytilaa ja tulevaisuutta. Malmilla on yritystä, alle kilometrin 
säteellä Malmin asemasta on satoja yrityksiä, monenlaisia toimialoja. 
Terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä yrityksiä Malmilla on paljon eikä 
sitä tarvetta ainakaan pienennä uudistettu sairaala, keskusterveysase-
ma ja lukuisat palveluasunnot. 

Malmi on harvinainen paikka Helsingissä: samalla matkalla voi hoitaa 
kauppa-asiat, liikuntaharrastuksen, kulttuuritapahtuman ja vaikka ra-
vintolasyömisen. Kaikkea tätä tarjontaa on, vaikkei sitä niin jatkuvasti 
huudellakaan. Ehkä Malmi on kaupunginosien Sanna-Raipe, tyynesti 
asiaan keskittyen itseään korostamatta: ”Kai mä ny sen tiedän.”

Mutta laitetaan hihat heilumaan ja kerrotaan hyvästä muillekin! Mal-
mi on mukana kahdeksassa kaupunginosassa tapahtuvassa IHME-
projektissa huhtikuun alussa. Ideana on, että kukin kaupunginosa ker-
too oman viestin lippuviittomin. Malmin viesti on MALMIN SYDÄN 
RATA JA PUISTOT, joka viitotaan lauantaina 6. huhtikuuta Arabias-
sa. Arabian väki viittoo oman viestinsä ja yhdessä keskustellaan 
Arcadassa Malmin identiteetistä ja yleensä osallistumisesta. Keskuste-
lua vetää Demoksen Aleksi Neuvonen.

Päivä huipentuu puistotapahtumaan illalla Ala-Malmin puistossa: 
mm. musiikkia, katutaidetta, filmejä. Kutsun kaikki viittomaan! Se te-
kee hartioille hyvää, siinä oppii uuden merkkikielen, muutkin kuulevat 
Malmista ja se on hauskaa! Tiistaisin Malmitalolla klo 18. Lisätietoja 
www.ihmeproductions.fi

Ihmeellistä elämää 
Malmilla
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erän nyrkkeilyn kulta-aikojen moottorit Leo 
Jokela, (vas.) ja Lauri ”kenkä” Westerberg.

Lentopallo

Tapanilan Erän salibandyn 
miesten liigajoukkue on teh-
nyt jääkiekkomaisen ratkai-
sun ja päätöksen. Se on jo 
hyvissä ajoin nimennyt Pet-
teri Bergmanin liigamiehis-
tön  päävalmentajaksi  en-
si kaudeksi. Bergmanilla on 
ollut kahden vuoden sapatti 
Erän ligajoukkueen luotsin 
hommista. Hän on tänmä 
aikana jakanut arvostettu-
ja oppejaan Erän A-junio-

reille.
Bergmanin  valmennus-

parina Erää piiskaa uuteen 
nousuun joukkuetta meneil-
lään  olevalla  kaudellakin 
valmentava  Tomi Rastas. 
Erä ottaa  vauhtia purjeh-
duksen puolelta, kun olym-
piahopeamitalisti Tuuli Pe-
täjä-Sirenin fysiikkavalmen-
nuksesta  vastannut  Mika 
Saari käy nyt trimmaamaan 
Erän miehiä.

Ensi kautta koskevat pää-
tökset eivät liikuta meneil-
lään  olevaa  kautta.  Erän 
nykyinen valmennusryhmä 
piiskaa mosalaisia yhä pu-
dotuspeleihin ja kevään me-
nestykseen. Pelaajahankin-
ta ensi kaudelle sai uuden 
valmentajavalinnan jälkeen 
lähtölaukauksen.  Haussa 
on sata lasissa sitoutuvia- ja 
kehityshaluisia pelaajia.

Heimo Laaksonen

Petteri Bergman taas Erän luotsiksi

Salibandy

Petteri Bergman saa 
taas ensi kaudella 
vastailla erän peleistä ja 
saavutuksista.

Erä-lentiksen  miesjouk-
kueet jyräsivät vastustajan-
sa 3-0.

M1  kohtasi  kolmossar-
jassa tiistaina vanhan tutun 
vastustajan, Vuosaaren Vii-
kingit.  Edes  ensimmäisen 
erän ankea 1-8 tilanne ei py-
säyttänyt Tapanilaa, vaan 
Viikinkien terä saatiin tyl-
symään Erän paukuttaessa 

taululle 3-0 lukemat (25-21, 
27-25, 25-13).

Lauantaina  ei  ollut  ai-
van yhtä hyvä päivä. M1 
tahkosi 5 erää  ja 2,5 tun-
tia VanLe2:n kanssa. Louk-
kaantumisten ja jatkopallo-
jen sävyttämä peli kääntyi 
lopulta vieraille 2-3 (22-25, 
25-12,  25-18,  24-26,  17-
19). Erän ykkösjoukkue on 

kuitenkin sarjassa tällä het-
kellä viidentenä.

Sunnuntaina M2 kohta-
si VanLe3:n Malmin Hel-
mi  Centerissä.  Kokenees-
ta kokoonpanostaan huo-
limatta  vantaalaiset  eivät 
saaneet peliään käyntiin al-
kuunkaan, ja Erä nollasi ti-
lanteen alle tunnissa. Tulos 
3-0 (25-19, 25-16, 25-15) 

nosti  joukkueen  sarjakär-
keen Malmin urheilijoiden 
perään. 

Keskiviikon  niukka  vie-
rasvoitto 3-2 Nurmijärven 
Jukolaisista vei Erältä yh-
den pisteen MU:n jatkaessa 
puhtailla voitoilla. Tilanne 
on kärjessä hyvin tasainen.

TH

Erämiehet nollasivat 
vastustajansa

viikingeistä otetulla voitolla erä M1 nousi lohkossa viidenneksi 12-joukkueen 3-lohkossa. Joukkueeessa pelaavat 
tomi Riipi, kay Schwieger, Dejan Subotic, timo Hietaranta, Antti Härkönen, Jura Mikkonen, Aaron kiema, Sauli 
niemi, tuomo tamminen, Lasse Lipsanen ja Oskari Gestrin sekä valmentaja Satu Lehto.

P
erustavassa 
kokouksessa 
päätettiin  liit-
tyä viiteen Suo-
men Voimiste-

lu- ja Urheiluliiton alaiseen 
lajiliittoon: urheilu-, hiihto-, 
pesäpallo-, pyöräily-, poi-
kaurheilu- ja jalkapalloliit-
toon. Uuden seuran jäsen-
määrä kasvoi nopeasti. En-
simmäisenä toimintavuonna 
se oli jo tasan 200 henkilöä. 

Seuran  historian  kun-
nianhimoisin hanke oli eit-
tämättä oman urheilutalo-
hankkeen käynnistäminen 
1950-luvulla.  Kesäkuussa 
1953 iskettiin talkoovoimin 
lapiolla silloisen Väinölän-
tien varrella sijaitsevan ton-
tin hiekkaan. 

Innostus ja kova talkoo-
henki eivät riittäneet torju-
maan taloudellisia realiteet-
teja. Monien vaiheiden jäl-
keen Tapanilan Erä ehdotti 
Tapanilan Urheilutalosää-
tiön perustamista  vuonna 
1960. Tapanilan Erästä tuli 
säätiön tärkein asiakas.

Leo Jokela  kuuluu  Erän 
historiaan. Erän legendaari-
nen keulahahmo Leo Jokela 
tuli Erän toiminnan piiriin 
jo 1951, ja erityisesti hän-
tä kiinnosti silloin nyrkkei-
lytoiminta. Jokelasta tulikin 
Suomen nyrkkeilyn ja urhei-
lun edistämisen suuri hah-
mo.  1960-luvulta  lähtien 
hyvin hoidettuna valmen-
nus  ja  kilpaurheilu  alkoi 

  Malmi
Iältään 19-vuotias helsinki-
läismies oli matkustanut yk-
sin taksilla perjantaina aamu-
yöllä 02:40 ja lähtenyt taksi-
matkan päätteeksi livohkaan 
maksamatta. Taksinkuljettaja 

ei ollut tästä lannistunut, vaan 
kipaisi miehen perään ja sai 
tämän kiinni Malmin kauppa-
keskuksen luona, jossa asia-
kas oli valmis pieneen paini-
otteluun.

Tapahtumien yhteydessä 

kiinteistön rappukaiteen la-
si oli rikkoontunut. Kun polii-
si saapui selvittelemään asi-
aa, löysi luikurimies itseltään 
rahaa taksin maksuun.

Päihtynyt taksiasiakas ei 
muistanut mistä oli tulossa, ja 

oli kuvitellut olleensa taksis-
sa kavereidensa kanssa, joi-
den idea taksin maksamatta 
jättäminen oli miehen mieles-
tä ollut.

PP

Taksipetosta yrittänyt jäi kiinni
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tuottaa urheilullisia tulok-
sia. Tätä työtä Erällä tehtiin 
varsinkin nyrkkeilyn parissa 
ensin Lauri Westerbergin ja 
sitten Leo Jokelan luotsaa-
mana. 

Valmennustoiminta tuotti 
monta nykypolvellekin tut-
tua nimeä jotka on kirjat-
tu seuran historiaan. Näistä 
legendaarisista nimistä on 
pakko mainita olympiaur-
heilijat Börje Karvonen, Ar-
to Nilsson, Risto Meronen, 
Kalevi Marjamaa,  Han-
nu Kaislama  ja  Joni Ny-
man. Täytyikin sitten odot-
taa Sydneyn olympialaisia 
vuonna 2000, jolloin Erää 
edustanut  judoka  Maarit 
Kallio osallistui kisoihin.
Tapanilan urheilukeskuk-
sessa pantiin useita  suuria 
hankkeita alulle, ja vuonna 
1983 aloitettiin uudet raken-
nustyöt. Uudisrakennuksen 
valmistumisen myötä 1985 
Erä pystyi toimimaan vuok-
raamissaan tiloissa entistä 
monipuolisemmin ja kyke-
ni tarjoamaan ympäristön 
asukkaille  entistä  parem-

pia palveluja. Sekä kunto- 
ja terveysliikunta sekä eri-
koislajijaostot alkoivat ku-
koistaa. 

Tapanilan Erä koki 1980- 
luvulla ja 1990-luvun alus-
sa muodonmuutoksen taas 
leimallisesti monilajiseurak-
si. Seuran  johto tiivistikin 
vuonna  1986:  ”Tärkeim-
mät, vaikkakin ilman jul-
kista huomiota jäävät pal-
kintomme saavutamme kui-
tenkin kasvatustyössämme: 
huipputuloksien saavutta-
mista arvokkaampaa on 
kasvaa isoksi ja tulla hyväk-
si, onnelliseksi kansalaisek-
si”. 

Erästä  muodostui  aivan 
uudenlainen liikuntayhtei-
sö.  Harraste-  ja  kuntolii-
kunnan pariin hakeutui en-
tistä enemmän tapanilalai-
sia ja muun lähiympäristön 
asukkaita,  ja  lajijaostojen 
urheilukirjo kasvoi. Urhei-
lun kentän kehityksen myö-
tä lajipainotukset muuttui-
vat, ja esimerkiksi vuonna 
1992 salibandytoiminta sai 
Mosahalliksi  nimetyn  yli-

painehallin  myötä  pariin-
sa runsaasti harrastajia. Sa-
libandystä tulikin vuositu-
hannen vaihtumiseen men-
nessä  leimallisin osa Erän 
huippu-urheilua. 

Erän  kamppailulajit  li-
sääntyvät budolajien myö-
tä, ja niitä täydensivät myö-
hemmin  Erän  ohjelmaan 
liitetyt  itsepuolustuslajit.  
Perinteinen kunniakas nyrk-
keily uudisti voimakkaasti 
ilmettään liittämällä ohjel-
maansa kuntonyrkkeilyn. 

Voimistelu,  erityises-
ti  joukkuevoimistelu  kas-
voi 1990-luvulla niittämään 
menestystä kilpa-areenoil-
la ja saamaan raikuvia suo-
sionosoituksia Erän perin-
teisissä liikuntanäytöksissä 
jouluisin ja keväisin. 

Kymmenen  vuotta  sitten 
Tapanilan  urheilukeskuk-
sessa vanha Mosahalli oli 
tullut tiensä päähän ja sen 
tilalle nousi uudeksi Mosa-
halliksi nimetty salibandy-
halli  ja  hieno  kiipeilykes-
kus. Erän salibandy sai nyt 

Tapanilan Erä liikuttanut 
koillishelsinkiläisiä jo 80 vuotta

Pian 80-vuotiaan 
erän nuorimmat 
vauvajumpassa.

Tapanilan Erä perustettiin virallisesti 80 vuotta sitten, syyskuun 6. päivänä 1933. Silloin asialla oli 23 tapanilalaista, 
ja tuskin kukaan arvasi kasvavan aikanaan Helsingin suurin liikuntaseura. 

Pilates intensiivikurssi 
26.2. – 25.4.2013 (9X)
tiistaisin klo 19.00-20.00/ liikuntasali 4
keskiviikkoisin klo 19.00 – 20.00 / studio
Hinta 70 €
Ohjaajana: Julia  Oravisto
Ilmoittautumiset www.tapanila.com
tai 029 1934 200
Tapanilan Urheilukeskus

Äijätreeni 
Keskiviikkoisin klo 18.00 – 19.00
kertamaksu 8€/ 10-kerran lippuvihko 65€

Ohjaajana: Ulla
Tapanilan Urheilukeskus/liikuntasali 3

Kiertoharjoittelu
Keskiviikkoisin klo 17.00-18.00
Kertamaksu 8€/ 10-kerran lippuvihko 65€

Ohjaajana: Ulla
Tapanilan Urheilukeskus/Liikuntasali 3

Temppis
To klo 17.45-18.30 4-5v. Ohjaajana Ulla
Pe klo 16.30-17.15 4-5v. Ohjaajana Mia
Pe klo 17.15-18.30 5-6v. Ohjaajana Mia
(28.2. – 26.4.) Hinta 45€

Ilmoittautumiset www.tapanila.com
tai 029 1934200
Tapanilan Urheilukeskus/liikuntasali 4

Perheliikunta
Su klo 10.00-10.45 1-2v. 
Su klo 10.45-11.30 2-3v. Ohjaajana Ulla
(3.3. – 28.4.) Hinta 45€

Ilmoittautumiset www.tapanila.com
tai 029 1934200
Tapanilan Urheilukeskus/liikuntasali 4

Tapanilan Erän
UUDET
liikuntakurssit

mahdollisuuden harjoitella 
ja pelata Tapanilan Urhei-
lukeskuksessa nykyaikaisis-
sa ja tarkoituksenmukaisis-
sa olosuhteissa. 

Sopivasti  Tapanilan  Ur-
heilukeskus sai uudisraken-
nuksen myötä myös toimin-
tansa piiriin Helsingin kii-
peilykeskuksen jonka erita-
soisista kiipeilyseinistä myös 
Erän kiipeilyjaosto sai uudet 
harjoittelutilat. Uuden hal-
lin alakerrassa on uusi jousi-
ammuntarata, ja Erän jousi-
ampujien vuoroilla kurssite-
taan nyt ennätysmäärä uu-
sia lajin harrastajia.

Erä oli edelläkävijä jo vuon-
na 1987 yhdistäessään las-
ten  iltapäivätoiminnan  ja 
liikunnan. Koululaisten lii-
kuntapäiväkerho  kokoaa 
lukukausien  aikana  mer-
kittävän osan Hiidenkiven 
koulun ja Tapanilan ala-as-
teen 1. luokkien oppilaista 
hoiviinsa. 

Myös nuorisotalotoimin-
ta Tapanilassa siirtyi kau-
pungilta Erälle. Erä sitoutui 
ylläpitämään taloa ja toteut-
tamaan  oman  profiilinsa 
puitteissa avointa nuoriso-
talotoimintaa. Nuorisota-
losta  on  tullutkin  monen 

alueen nuoren  turvallinen 
tukikohta, ja se tarjoaa nuo-
rille myös runsasta kerho-
toimintaa.

Hyvät  liikuntatilat  ovat 
ensiarvoisen tärkeitä. Juu-
ri näinä viikkoina valmis-
tuvat Tapanilan urheilukes-
kuksessa uudet tilat lasten 
perusliikunnalle ja sisäpyö-
räilylle. Näistä hyvin suun-
nitelluista tiloista pääsevät 
hyötymään myös  lukuisat 
Erän ryhmät.

Nyt Tapanilan Erän jäsen-
määrä on vakiintunut noin 
7 000  aktiivisen  liikkujan 
joukoksi. Kunto- ja terveys-
liikunnan sekä lasten liikun-
nan osuus on voimakkaasti 
lisääntynyt. Monet lajit ovat 
eläneet elinkaarensa Erässä, 
ja uusia on tullut tilalle. Toi-
set lajit ovat kyenneet vas-
taamaan ajan haasteisiin ja 
uudistuneet  saaden  uusia 
harrastajia. 

80-vuotiaassa Tapanilan 
Erässä on tällä hetkellä äi-
tiseuran  totetuttaman  ter-
veys- ja harrasteliikunnan, 
koululaisten  iltapäivätoi-
minnan  ja nuorisotalotoi-
minnan lisäksi 18 urheilula-
jijaostoa. Koillis-Helsingin 
liikkujilla on varaa valita.

Jaakko Hannula
Tapanilan erän 

hallintopäällikkö



Perhe on pop 
pystyttää laskiaisriehan

Pulkkavetokisa 
on riehan uusi hupilaji

Laskiaissunnuntaina pidet-
tävän riehan yhtenä ohjel-
manumerona  on  pulkka-
vetokisa, jonka ideoinnista 
vastaa  joukko  jakomäke-
läisiä.

Laskiaisohjelman  suun-
nittelu yhdessä asukkaiden 
kanssa on käynnistetty uu-
dessa Perhe on Pop -projek-
tissa,  jonka puuhanaisena 
toimii Jakomäen aluetyön-
tekijä Kirsti Kallansalo.

– Perhe on Pop on väline, 
jolla voi vaikuttaa omaan 
lähialueeseensa yhdessä vir-
kamiesten ja alueen toimi-
joiden  kanssa,  Kallansalo 
kertoo uudentyyppisestä lä-
hidemokratiamallista.

Projektin kautta sekä nuo-
rille että vanhemmille avau-
tuu tilaisuus osallistua oman 
ympäristönsä  kehittämi-

seen. Kallansalo ymmärtää, 
että elinympäristöön vaikut-
taminen voi näyttää vaikeal-
ta.

– Jokainen on tervetullut 
esittämään  omat  ideansa, 
hän kannustaa.

Yleisölle  laskiaisriehassa 
on luvassa myös lumimaala-
usta ja koiravaljakkoajelua. 
Koirat tulevat Helsingin ve-
tokoirakerhosta.  Paikalla 
on kokenut vetäjä opasta-
massa ja vastaamassa ajelu-
jen turvallisuudesta.

Laskiaisrieha Alppikylän 
pohjoisreunassa  olevalla 
täyttömäellä  alkaa  aamu-
kymmeneltä ja päättyy ilta-
päivällä kello kahdelta, jon-
ka jälkeen mäki jää vapaa-
seen laskukäyttöön.

Pirjo Pihlajamaa

  Alppikylä/Jakomäki

Koko perheen laskiaisrie-
haa  vietetään  useammas-
sa eri paikassa sunnuntai-
na 10.2 klo 10–13. Leikki-
puisto Unikon ympäristössä 
ovat vetokoirakot ja Hali-
Bernit paikalla kyydittämäs-
sä ja ilahduttamassa lapsia 
klo 11–13. Koko perheen 
huviksi käyvät Talviset puu-
harastit, joiden jälkeen voi 
nauttia makkaraa ja muita 
puffetin antimia. 

Päiväkoti Nuotin ympä-
ristöstä  löytyy  toiminnal-
linen  laskiaismäki  musii-
kin tahdissa. Liukurirataan 
osallistuvat  saavat  lasku-

diplomin ja sitä voi juhlis-
taa syömällä lettuja partio-
kololla.

Portti-kahvilassa järjeste-
tään talvinen koko perheen 
lauluhetki  klo  11–11.30 
ja kahvila on toiminnassa. 
Lastenvaatteiden  vaihto-
pöydälle voi tuoda vaatteita 
ja ottaa vastineeksi muiden 
tuomia tenavien asusteita.

Pukinmäkitalolla  pitää 
kirjasto ovensa avoinna klo 
10–14 hoitaen samalla tal-
viurheiluvälineiden vuokra-
usta ja tarjoten kuumaa me-
hua ja keksejä.

TL

Oletko 
koskaan 
kävellyt 
lumikengillä? 
niitäkin voi 
lainata  
Pukinmäen 
kirjastosta.

Pukinmäki järjestää 
laskiaisriehan

Tapahtumaa ovat järjestämässä Helsingin Erä-Leijonat, MLL 
Pukinmäki-Savela, Pukinmäen kirjasto, Pukinmäen Kisa, 
Pukinmäen Martat, Pukinmäen seurakuntakoti, Pukinmäen 
taidetalo, Pukinmäki-seura, päiväkoti Sinivuoren ja päiväkoti 
Pieksun vanhempaintoimikunnat.

Teija loponen

  Pukinmäki

12      Lähipostia

Kaupungin ja Malmin toimintakes-
kuksen yhteisökumppanien ja -toi-
mijoiden tutustumispäivä 19.1. ke-
räsi tiukasta pakkasaamusta huo-
limatta yllättävän paljon liikkujia 
rasteille. Tarjolla oli infoa toimin-
nasta, yhdessä olemista ja järjestö-
jen aatteita, sekä pieniä virvoke- ja 
evästarjoiluja.  Innoittajana myös 
leimat,  joita tarpeeksi kerättyään 
osallistui arpajaisiin. Tietoa ja haas-
tatteluja kertyi melkein kaikista pis-
teistä. Äänimateriaalia on mukana 
Pihlajamäen kaupunginosaradion 
11.2. lähetyksessä 19.30, joka tulee 
lähiradiosta 100,3MHz. 

Toimintakeskus koordinoi jo tut-
tua tapahtumaa ja sosiaaliohjaaja 
Johanna Kankkunen sisäisti rasti-
paikkojen ja toiminnan henkeä al-
kumetreiltä ensikertalaiselle. Pöy-
täkirjan mukaan kirkolla kävi noin 
180 vierasta  ja kirjastossa Lions 
Club Malmittaret  ja Malmi-Seu-
ra laskivat 144 leimaa. SPR Nutal-
la tiedotti  jopa nelinkertaista kä-
vijämäärää aikaisempiin vuosiin. 
Hernekeiton loputtua Tukiyhdistys 
Karvisen rastilla loihdittiin esiin ka-

lakeittoakin. Kahvit, mehut ja pur-
tavat palkitsivat reippaat liikkujat 
rasteilla ilman lauhtuessa.

Toimijoita  ja  järjestöjä  tapah-
tumassa oli mukana 21 ja rasteja 
11. Malmin toimintakeskus oli ta-
pahtumajärjestäjänä nyt yhdeksät-
tä kertaa. 2014 Malmin Rastit jär-
jestetään la 18.1.  Kesätapahtuman 
luomista Malmille arvioitiin rastien 
puinnissa myös tarpeelliseksi. 

Toivomme rahoituksen ja toimin-
nan jatkumista KO-TY Ry:lle, sillä 
avun tarve vähävaraisille ja vanhuk-
sille on ikävä arjen tosiasia. Kotiin 
tuotu apu on yksinäisille ja liikunta-
rajoitteisille tärkeää. Kotilähettiläät 
Pihlajamäessä tekevät mm. kauppa-
käyntejä vanhusten puolesta.

Malmin työväentalon rastilla esit-
täytyivät Malmin eläkeläiset, va-
semmiston valtuutettu ja paikalli-
suuden aatteet, Työväen Näyttä-
mön teatteri, Suomi-Venäjä-seura, 
sekä Rintamaveteraanien pienene-
vän joukon henki. Tukiyhdistys Es-
ko Ry kokoontuu toimintakeskuk-
sessa välittäen kuntoutujista ja mie-
lenterveysliiton jäsenistä. Nutalla 

Lähityöhanke (Aty) kertoi, kuinka 
kodittomia on ja tarve suojaan pak-
kasilla. Malmin palloiluhalli (Hu-
man Rights -säätiö) ja Malmin VPK 
olivat myös mukana.

Malmin toimintakeskuksen tule-
vaisuusinfo sai 28.1. aktiiviset van-
hukset paikalle, kun mukana oli 
kansanedustaja, vanhusasianainen 
Rakel Hiltunen. Vanhuspalvelula-
ki, hoitopaikat,  ennaltaehkäisevät 
palvelut, lääkekattokorvaukset, se-
kä tukijärjestelmien tavoitettavuus 
olivat tilaisuuden aiheina.

Jani Karvonen

Yhteisötoimijat 
aktiivisina

Tarjolla oli infoa 
toiminnasta, yhdessä 

olemista ja järjestöjen 
aatteita, sekä 

pieniä virvoke- ja 
evästarjoiluja. 

palstalla julkaistaan koillis-helsingin 
paikallisia asioita koskevia mielipiteitä. 
Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.fi 
tai Malmintorin 2. kerroksessa kahvila plaza 
Mocan vieressä olevaan koillis-helsingin 
lähitieto -postilaatikkoon.

Vauhtipäät pääsevät pulkkamäkeen 
Suurmetsäntien täyttömäellä, jossa 
järjestetään koko perheen laskiaisrieha. 

Pukinmäkeläiset toimijat ovat pistäneet 
taas hynttyyt yhteen koko perheen yhteisen 
laskiaistapahtuman järjestämisessä.

Pohjois-Helsingin Vartissa oli alku-
syksystä juttua Suutarilantien omi-
tuisesti jaksotetuista liikennevalois-
ta ja silloin joku virkamies lupasi, 
että tilannetta tutkitaan ja paranne-
taan.

Ajelin lauantai-iltasella Malmil-
ta päin Suutarilantietä kohti Kehän 
liittymää ja jouduin pysähtymään 
joka ikisissä liikennevaloissa! Sitä 

en parannukseksi sanoisi. Muuta-
man sadan metrin välein piti jarrut-
taa ja sitten taas kiihdyttää. Ei sii-
nä ainakaan ympäristön ilmanlaa-
tu parane ja turhaa ääntäkin noista 
pysähdyksistä ja lähdöistä koituu. 

Takaisin tullessa tilanne oli lähes 
samanlainen, tosin yksistä valoista 
pääsin läpi suoraan.

Jos tilannetta on tutkittu, niin ei 

sitä ainakaan mielestäni ole miten-
kään parannettu. Tai ehkä tutkimi-
nen on edelleen käynnissä? Vähän 
toivoisin järkeä siihen, miten suo-
raan ajavaa liikennettä pätkitään 
yhden ainoan sivutien risteyksek-
sessä odottavan auton vuoksi.

Hämmästellen
JH Tapanila

Mitähän meille luvattiin?

Nuorisoasiainkeskuksen 
Fallkullan  kotieläintilan 
järjestämään hiihtoloman 
ajan toimintaan voi jo 
ilmoittautua. 

Lapsille ja nuorille on erilaista oh-
jelmaa joka päivälle eläintenhoi-
dosta kädentaitoihin ja leivonnas-
ta  Lumpiolaisiin.  Lumpiolaiset 
ovat Fallkullan omat talviolym-
pialaiset. Jos sää sallii, tehdään tä-
näkin vuonna retki lehmien kans-
sa pulkkamäkeen.

Kaikki ohjelma on ilmaista, mut-
ta nuorisoasiainkeskuksen jäsen-
kortti on oltava. Päivien ohjelmiin 
tulee ilmoittautua etukäteen joko 
paikan päällä tai soittamalla Fall-
kullaan.

Teija Loponen talviloman voi viettää vaikka possuja taputellen Fallkullassa.

Fallkullassa viedään lehmät pulkkamäkeen
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Tapahtuman järjestävät Sampsa ry, Viikin kirkko, 
Viikki-Seura ja Kaski.

Layla min alf – Yksi 
tuhannesta yötä 

Malmitalossa la 9.2. klo 
17. liput 20/15/10 e. 

Duo Zorbas: Maria – laulu ja 
viulu, kari vannemaa – buzuki, 

kitarat, ud-luuttu, victoria 
vatanskaja – koskettimet, 

juha levo – basso ja Christer 
hackman – darbuka.

  Viikki

Zorbas johdattaa tanssiin
Egyptiläistä  ja  kreikka-
laista  musiikkia  soitta-
va Zorbas sekä itämaista 
tanssia esittävä El Hosse-
ny Dance saapuvat jälleen 
valloittamaan Malmitalon 
yleisöä.

El  Hosseny  Dance  on 
kansainvälistä  mainetta 
niittänyt itämaisen tanssin 

koulu ja tanssiryhmä, joka 
on erikoistunut egyptiläis-
ten tanssien eri muotoihin. 
Tanssiryhmän taidot ulot-
tuvat naisten perinteisestä 
soolotanssista kansantans-
seihin  ja myös  itämaisen 
tanssin aivan moderneihin 
versioihin. 

Zorbas-orkesteri  on  jo 

vuosikymmenet  esiinty-
nyt menestyksekkäästi se-
kä  koti-  että  ulkomail-
la.  Zorbaksen  ohjelmis-
ton perustana on kreikka-
lainen populäärimusiikki. 
Sen lisäksi orkesteri soittaa 
turkkilaista ja arabialaista 
musiikkia. 

TL

Zorbas ja El 
Hosseny Dance 
ilahdutti yleisöä 

taitavalla 
esityksellään 

Malmitalossa 
myös viime 

syksynä.
Perinteistä viikkiläistä talvitapahtumaa 
vietetään laskiaissunnuntaina 10.2. kello 
11–14 Latokartanon torilla kirkon kupeessa.

Ulkona on luvassa pulkkailua omilla pulkilla,  ponirat-
sastusta kolmella eurolla, koiravaljakkoajaelulle pää-
see kahdella eurolla ja lämmintä suuhunpantavaakin 
voi ostaa.

Viikin kirkossa on jaossa ilmapalloja, siellä voi askar-
rella, ottaa eurolla kasvomaalauksen sekä osallistua lys-
pyrastiin. Missiokerhon pöydässä on myynnissä hilloja, 
mehuja ja käsitöitä. Lisäksi ohjelmaan kuuluu pika-ar-
pajaiset, lelukirppis ja srk-salissa Yhteisvastuu-kahvila. 
Perhemessu käynnistyy kello 10.

TL

Viikissä 
lypsetään 
laskiaisriehassa

Palvelukeskukselta  läh-
ti moni kotiin tyytyväisenä 
sukset  tai  luistimet kaina-
lossa, herkkukori kädessä ja 
monta kokemusta rikkaam-
pana. Rekiajeluun hevosen 
vetämänä oli koko ajan jo-
noa, samoin riitti innokkai-
ta isompia ja pienempiä pa-
loauton tutkijoita. 

Sisällä  myytiin  monen-
laista tavaraa koruista kos-
metiikkaan ja leivonnaisista 
käsitöihin. Yksi suosituim-
mista pisteistä tuntui olevan 
Sporttikirppis.

– Sukset  myytiin  ensim-
mäisen tunnin aikana mil-
tei loppuun. Kysyntää näyt-
ti olevan niin aikuisten, kuin 
lasten  suksille.  Kolmisen-
kymmentä paria niitä  tai-
si alkuun olla, kertoo Tarja 
Helin.

– Monoja on myös men-
nyt hyvin kaupaksi  ja nyt 
meillä oli ensimmäistä ker-
taa  myös  rattikelkkoja  ja 
pulkkia tarjolla. Luistimia 
oli saman verran kuin aiem-
pinakin vuosina, mutta nii-
den kysyntä oli tällä kertaa 

selvästi vähäisempää, poh-
diskeli Nina Alen.

Tarja ja Nina olivat jo seit-
semättä kertaa pyörittämäs-
sä  sporttikirppistä,  jonka 
myynnistä 25 % jää koulun 
oppilaiden hyväksi ja 75 % 
tavaran hinnasta tilitetään 
sen myyntiin tuoneelle.

– Aika moni jättää monot 
ja  luistimet  sitten  koulun 
käyttöön, elleivät ole men-
neet kaupaksi. Ja se on ihan 
hyvä, että koululla on tarjo-
ta talviulkoiluvälineitä heil-
le, joilla niitä ei ole. Luisti-

met teroitetaan ensin van-
hempaintoimikunnan puo-
lesta, Alen lisää. 

Kirjaston  puolella  myy-
tiin poistokirjoja ja siellä sai 
kuunnella Sammakko San-
nan lukemia satoja. Nuori-
sotalo esitteli omaa toimin-
taansa, samoin partiolaiset.

Helmihulinat  osoittivat 
jälleen kerran, että Suutari-
lan ala-asteen vanhempain-
yhdistyksen  järjestämäl-
le omalle talviselle tapahtu-
malle on tarvetta.

Teija Loponen

Helmihulinoilla tavara vaihtoi omistajaa
Suutarilan palvelukeskuksella riitti todella hulinaa sunnuntaina suutarilaistoimijoiden 
järjestämässä talvitapahtumassa. Paikalle oli saatu myös muun muassa Puistolan VPK, Malmin 
Palloseura, Hontai judo sekä SPR hoitamaan verenluovutusta.

kirjaston oma Sammakko Sanna eli Sanna Makkonen 
pitää lapsille satutuokioita ja järjestää koululaisille 
kirjavinkkausta. kuuntelemassa oli tällä kertaa Saga.

tarja Helin ja nina Alen ovat olleet mukana pyörittä-
mässä Sporttikirppistä jo seitsemänä vuonna.

Rekiajelulle pääsy oli monelle tapahtuman kohokohta.
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  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 kärkika-
vennuksen teko, istuva 
peukku tumppuun ja tiski-
kukkaset. to klo 13.30–17 
bridge-kerho ja pe 1.2. klo 
13.30–15 vireyskerho + 70 
v: Tuolijumppaa, rupattelua, 
visailuja ja aivojumppaa. 
Malmin Työväen Näyttämö
avointen ovien päivän 
näytökset Malmin 
Työväentalolla, Takaniitynkuja 
9, to 7.2. klo 19, su 10.2. 
klo 13, to 14.2. ja 28.2. 
klo 19, su 3.3. ja 10.3. 
klo 13 sekä to 7.3. ja 14.3. 
klo 19. pe 15.3. klo 19 ja la 
16.3. klo 17 esityspaikkana 
on Malmitalo. liput 14 e 
(sis. käsiohjelman ja narikan), 
opiskelijat ja eläkeläiset 7 e. 
lippuja ovelta tai varaten 
hilkka.kinnunen@pp1.inet.fi 
tai 040 7382 843 
klo 16 jälkeen. 
Yona & Orkesteri 
Liikkuvat Pilvet 
konsertti tarjoaa musiikkia 
suomi-iskelmästä kansan-
musiikkiin 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 
Malmitalossa to 7.2. klo 
18. vapaa pääsy.
Toukkatorstai 
elokuvia perheen pienimmille: 
Myyrän seikkailut Malmitalo 
to 7.2. klo 10. 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 & helsinki-
listojen valtuustoryhmä
Ratiriti rallaa –
phMo:n konsertti 
Malmitalolla ma 11.2. klo 18. 
vapaa pääsy. järj. pohjois-
helsingin musiikkiopisto
Philip Catherine

jo 70-luvulla paikkansa 
eurooppalaisen jazzin 
eturintamaan paaluttaneen 
jazzkitaristin soittoa kuullaan 
Malmitalossa ti 12.2. klo 19. 
liput 15 e. järj. hgin kulttuu-
rikeskus ja ilkka rantamäki
Aivot ja lääkkeet
Työväenopiston kuinka ma-
sennuslääkkeet vaikuttavat? 
– luennolla kerrotaan masen-
nuslääkkeiden vaikutuksista 
ja kuinka mielialalääkkeiden 
hyötyä on kyseenalaistettu. 
proviisori henri autio 
luennoi ti 12.2. klo 18—19.30 
Malmitalo (ala-Malmin tori 1 
B), isoluokka. vapaa pääsy. 
Teatteri Hevosenkenkä: 
Spökstök
Mod och ärlighet varar 
längst i denna roliga 
och spännande pjäs.
längd c. 45 min, rekom-
menderas från 3 år uppåt, 
ti 12.2. klo 10. Fritt inträde, 

platserna bokas på förhand 
malmitalo.tuotanto@hel.fi
Golden Saxophones
The Great helsinki swing 
Big Bandin omien fonistien 
soolokonsertti Malmitalossa 
ke 13.2. klo 19. liput 18 e.
Hoedown feat. Marjo 
Leinonen ja Jukka Gustavson
roots-kokoonpano juhlistaa 
10-vuotistaivaltaan to 
14.2. klo 19 Malmitalossa. 
liput 15 e. järj. hgin 
kulttuurikeskus ja hoedown
Casablanca 
klassikkosarjan elokuva to 
14.2. klo 18 Malmitalossa. 
rooleissa mm. humphrey 
Bogart, ingrid Bergman. 98 
min, usa 1942. vapaa pääsy
Kino Kaiku
Bob Dylan -elokuvaluento 
Malmitalossa to 14.2. 
klo 18. vapaa pääsy.
 

  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.

  PUKINMÄKI
Lukukoira vierailee
lainan päivänä pe 8.2. 
pukinmäen kirjaston juhla-
vieraaksi saapuu lukukoira 
Börje, joka on luvannut 
kuunnella karvoihin katsomat-
ta lukijoiden lukunäytteitä! 

Börjen vastaanotto klo 
13–15. lisäksi myynnissä on 
lehtien vanhoja vuosikertoja ja 
tutkitaan itse kunkin  lempikir-
joja. kahvia tarjolla klo12–16.
Pukinmäessä Laskiaisrieha
su 10.2 klo 10–13 ohjelmaa 
eri puolilla pukinmäkeä. Mm.
leikkipuisto unikossa veto-
koirakot ja hali-Bernit paikalla 
kyydittämässä ja ilahdut-
tamassa lapsia klo 11–13 
sekä talviset puuharastit. pk 
nuotin luona laskiaismäki, 
porttikahvilassa lauluhetki 
ja lastenvaatekirppis ja 
pukinmäen kirjastossa talviur-
heiluvälineiden vuokrausta.
Lautapelejä kirjastossa
operaatio pulssi järjestää 
lautapeli-itoja pukinmäen 
kirjastossa neljänä torstaina 
klo 17–19. illassa pelataan 
suosittuja seurapelejä ja 
kokeillaan kiinnostavia uu-
tuuspelejä. kirjasto tarjoaa 
naposteltavat. seuraavat 
peli-illat 14.2. ja 14.3.

  SILTAMÄKI
Korttelitupa 
siltamäen korttelitupa 
kokoontuu aina ti ja pe klo 
11–14 siltamäen srk-kodilla 
ostoskeskuksessa.

  SUUTARILA
Tiskirätistä torkkupeittoon
novita esittelee kevään tyy-
likkäitä ja raikkaita neuleide-
oita uusin langoin ja värein 

  Siltamäki 

Perinteinen Talvirieha toteutuu tänäkin vuonna Siltamäen 
urheilupuistossa Siltamäen Lions Clubin toimesta.

Hiihtokisa tenaville
penTTi hakulinen

Siltamäen hiihtomesta-
ruuskisoja on jo odotet-
tukin. kaikille hiihtäjille 
on luvassa mitali hyvästä 
suorituksesta.

Koko perheen  talvitapah-
tuman suurin vetonaula on 
monena vuonna ollut lasten 
ja nuorten hiihtomestaruus-
kilpailut. Hiihtokilpailuun 
voi ilmoittautua ennakkoon 
netissä, rieha-aamuun klo 9 
mennessä osoitteessa lion-
shiihto@gmail.com.  Jäl-
ki-ilmoittautumiset paikan 
päällä klo 11 saakka. Kaik-
ki hiihtäjät saavat mitalin 
ja mehun, sarjojen parhaat 
saavat  lisäksi  kotiinvietä-
väksi palkintolusikan.

Koko perheelle on monen-
laista  mukavaa  tekemis-
tä, kuten rekiajelua ja po-
niratsastusta. Hiihtokisojen 
ohella kilpaillaan tikanhei-
tossa, saappaanheitossa ja 
curlingissa,  ja  myös  näi-
den  lajien  parhaat  palki-
taan. Onneaan voi testata 
onnenpyörässä ja onginnas-
sa ja rohkeimmat voivat lä-
hestyä poliisia ja palokun-
taa, jotka tuovat hälytysva-
rauksin kalustoaan paikalle 
yleisön tutkittavaksi. Parti-
olaiset pystyttävät tapahtu-

maan teltan, jossa he esitte-
levät toimintaansa nuotion 
lämmössä.

Viluiset voivat lämmitella 
puffetin antimien parissa ja 
nauttia samalla musiikista. 
Tilaisuuden juontaa Maikki 
Metsäketo.

Teija Loponen

itse kudottu bambu-
tiskirätti tuo pirteyttä 
keittiöön.

Seela Sella. Ottaa sydämestä on 2000-luvun kabaree farssin piirteitä 
saavasta suomalaisesta terveydenhuollosta. 

esitykset Malmi-talolla to 7.2. klo 19 liput 13/9 e ja pe 8.2. klo 15, liput 5 e.
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HAMMASLääkäRit

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPtikOt

SILMÄLÄÄKÄRIT  
MALMILLA

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

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

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN 
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

PALveLUJA tARJOtAAn

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

v Eberspächer asennukset/myynti/huolto  v Sijaisauto

– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU

Soita: Erkki 0500 503 357
Mikko 040 9311 466

ergadesign.fi 

MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön

Kirjanpito ja muut hallintopalvelut 
tehokkaasti ja edullisesti, 

myös OSTOLASKUJEN SÄHKÖINEN 
KIERRÄTYS ja NETTIPALVELU

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

tiLitOiMiStOJA

HYvinvOinti

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6

(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Lady Moonlight
Rakennekynnet

Ripsien pidennykset
Kauneudenhoito

Susanne Ollonqvist
044 9669 171

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

Lapsiparkki

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne 
mukaisesti.

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Juha Ruotoistenmäki
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN 
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

malmin.hammas.oy@kolumbus.fi 

kAMPAAMOt JA  
PARtURit

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

Hiusten 
leikkaus

alk.
29€

Permis-
paketti
sis. leikkaus
+ sävy

alk.

85€

www.kampaamo-loser.fi 

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

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

Asiakasparkki No 13 Bussit 74/77A/577

Tervetuloa vanhat ja 
uudet asiakkaat

www.zois.fi  sivuiltamme voit 
varata uuden aikasi!

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

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 351 5981 www.zois.fi 

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

Myös ilman ajanvarausta.

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja 
vanhat asiakkaani!

Kampaamo Kris-Mar

Koillis-Helsingin 
Lähitieto
ILMoITuSVARAuKSeT
myyntipäällikkö Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@hotmail.com

suutarilan kirjastossa to 7.2. 
klo 17.30 alkaen. voit tuoda 
oman käsityösi mukaan. 
lähde rentoon käsityöiltaan!

  TAPANILA
Perheiden ekotapahtuma 
Tapanilan kirkolla, veljestentie 
6 tuhkakeskiviikkona ke 13.2. 
klo 18 Messussa saarnaa 
yhteiskunta ja kestävä kehitys 
-työalasihteeri, pastori ilkka 
sipiläinen kirkkohallituksesta. 
klo 18.45–20 lapsille 
kierrätyskeskuksen duunaus-
paja sekä rastirata ja aikui-
sille ilkka sipiläinen puhuu 

ekopaastosta. Tarjoilua. 
Poikani venäläinen vaimo
Tapanilan Työväen näyttämö 
esittää aimo vuorisen näytel-
mää poikani venäläinen vaimo 
Tapanilan työväentalolla to 
7.2., pe 8.2., to 14.2., 28.2. 
ja 7.3. klo 19,  sekä la 9.2., 
su 10.2., la 23.2., 2.3. ja su 
3.3. klo 15. liput 7 ja 13 e. 
narikka 1 e. väliaika.
Tapanilan Eläkkeensaajat 
ja Tapanilan kotien puolesta 
kevätkausi käynnistynyt. 
Tiistaikerho klo 11.30–13.30 
Tapanilan Työväentalolla, 
sompiontie 4. Muusta toimin-
nasta saa lisätietoa kerhosta. 

uudet ja vanhat jäsenet mu-
kaan kehittämään toimintaa!
Perhoselta
Galleria viileä punaisessa 
avautuu päivi uljaksen
akvarellinäyttely perhoselta. 
näyttely on avoinna
5.-24.2. ti–pe 13–18, la–su 
11–15. vapaa pääsy.

  VIIKKI
Viikin laskiaisrieha 
su 10.2. klo 11–14 
kirkolla ja latokartanon
torilla. sisällä ilmapalloja, 
kasvomaalausta (1e), askar-
telua, lypsyrasti ja diplomi. 

lähetysväen myyntipöytä, 
arpajaiset, lelukirppis, yv-
kahvila. ulkona pulkkailua 
(omat), poniratsastusta (3 
e), koiravaljakkoajelua (2e), 
grillimakkaraa (1e), kuumaa 
mehua (0,50) ja vpk:n 
paloauto. järjestäjät sampsa 
ry, viikin kirkko, viikki-seura
ja kaski. 
Satutuokioita kirjastossa
viikin kirjastossa (pyöreä 
sininen rakennus) satutuokiot 
aina ke klo 10–10.30. 
What a widerful world 
jari siilin panoraamaluonto-
kuvia 26.1.–7.3. Gardenian 
käytävägalleriassa. siilin 

valokuvissa yhdistyvät digi-
taalitekniikan erikoisominai-
suudet ja filmiajan maltillisuus. 
näyttely on esillä ma–to klo 
10–18, pe klo 10–14 ja la–
su klo 10–17. vapaa pääsy.
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, suurim-
mat painavat jopa 20 kiloa! 
avoinna ma–to klo 10–18, 

pe klo 10–14 ja la–su klo 
10–17. vapaa pääsy.

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 Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!

Irto ovet

Pohjois - Helsingissä paikallinen
toimittaja vuodesta 1987


