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Marialta
tippaleivät,
munkit, leivokset
ja patongit
vapun viettoon!

Marian Konditoria Oy

Asennustakuu 3v.

Orakas 5,
Heikinlaakso
www.mariankonditoria.fi
Myymälä avoinna
ma–pe klo 6.00–17.30
la klo 8.00–13.00

[A]

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

MALMI KT

TAPANINVAINIO OK-TONTTI
Omakotitalotontti 569 m², rak.oik
142 m², lisäksi autosuoja 25 m².
Hp. 152.000 € Pohjanpellontie 9 b
PUISTOLA TONTTI
Pientalotontti 674 m², rak.oik 135m²
(169m²). Lisäksi saa rakentaa autosuoja- ja varastotiloja 25m²/as.
Hp. 148.000 € Päitsitie 17
PUISTOLA TONTIT

Aivan Malmin keskustassa tilava
hyväkuntoinen 1 h, iso alkovi,
avokeittiö, kph, 45 m². 2. kerros,
hissi. Huonekorkeus 3,3 m. Rv.
1931, saneerattu 2000. Oma tontti.
Vmh. 177.660 € Kirkonkyläntie 2

Kaksi erillispientalotonttia
588m², rak.oik 147m² Hp. 80.000€
589m², rak.oik 147m² Hp. 110.000€
Tonteilla purettava asuinrakennus.
Aisatie 10

LÄNSI-PAKILA OK-TONTTI

HEIKINLAAKSO

Katuun rajoittuva omakotitalotontti
511 m². Rakennusoikeus 128 m²
+ 25 m². Hp. 140.000 € Elontie 4
TAPANINVAINIO TONTTI
Pientalotontti 764 m². Rakennusoikeus 191 m² + autosuojatilaa
20 m² /as + varastotilaa 5 m² / as.
Asuntojen lukumäärää ei rajattu
Hp. 210.000 € Kastanjatie 7
TAPANINVAINIO TONTTI
Kadunvarsi pientalotontti 929 m².
Rakennusoikeus 232 m² + 25m².
Tontilla purettava ok-talo.
Hp. 240.000 €

Vuokrataan 240 m² teollisuustilaa
ja 120 m² toimistotilaa. Maanvarainen lattia. Teräsrunko.
Vuokra 1700 € / kk.

Kiinteistönvälitys Oy
MArkku
ViljAnder

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

tArjA
HAArAnen

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

Annis
MAttilA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

VUOKRATAAN TATTARISUOLLA
Teollisuus- ja toimitilaa 360 m².
Voidaan vuokrata osissa. Hallin
vapaa korkeus 4.8 m. Korkeat
sähkötoimiset nosto-ovet. Hyvä
kunto.
VUOKRATAAN TATTARISUOLLA
Tuotantotila + pieni toimisto,
yhteensä 250 m².
Vuokra 1.600 € / kk + alv.

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

PÄiVi
Pirnes

Katso myös muut myynnissä
olevat kohteet
www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270
Tapaninvainio et 158 m²
6h,k,tkh,s,at. Upea, uudenveroinen
autotallein kytketty erillistalo kolmen
asunnon yhtiössä. Korkea ateljeetyyppinen olohuone, muunneltavia tiloja, lämmin iso autotalli. Mh. 568.000€.
Karhusuontie 49.
Pertti Kanon/040-758 7596.
1126356
Puistola Rt 112,5 m2 /127,5 m2
4h+k+s+at. Yksitasoinen ajattoman
tyylikäs koti loistavalla paikalla. rv
1989. Aurinkoinen aidattu piha Autollesi talli. Mh. 349.000€. Ylerminkuja 4.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 227
1121527
Itä-Pakila rt 86m2
4 h, k, erill wc, kph, sauna. Hyväpohjainen perheasunto, suositulla
pientaloalueella, koulujen ja tarhojen
lähettyvillä. VMH. 292.000€.
Lukkarintie 6. Es. su 13-13.40
Kristiina Diomin/046-812 5691.
1118693
Tapaninvainio rt 83 m2
3 h, k, kph, erill wc, piha. Yksitasoinen
valoisa koti, jossa reilut huoneet ja
ihana eteläpiha. Vmh. 279.000€.
Karhusuontie 90. Es. su 14-14.40.
Kristiina Diomin/046-812 5691.
1126629

Siltamäki rt 80 m2
3 h, k, kph, wc, vh, piha. Kaunis koti
viihtyisällä alueella, tule ja ihastu!
Vmh. 238.000€. Siltakyläntie 2.
Es. su 15-15.40.
Kristiina Diomin/046-812 5691.
1123727
Tapaninvainio Rt 72 m2
3h, k, s. Viehättävä saunallinen kolmio
suositulla alueella puiston vieressä ja
päättyvän kadun varrella. Kaupat, koulut ja
Malmin palvelut lähellä. Hyvät liikenneyhteydeet. Mh. 278.000€. Tuohikoivuntie 14,
Jyrki Saulo/050 5850500.
1123506
Suurmetsä kt 97 m²
4h,k,s. Siistikuntoinen ensimmäisen
kerroksen asunto, jossa oma ikkunallinen sauna. Lasitettu länsiparveke,
kuntosali samassa rapussa. Taloyhtiön
suuret peruskorjaukset tehty.
Mh. 164.682€, vh. 186.000€. Mätästie 3.
Pertti Kanon/040-758 7596.
1124578
Malmi kt 94m2
4h, k, kph, erill.wc, las.parv. Tilava
läpitalon koti Malmin sydämessä! Tässä on tilaa isollekin perheelle, hyvinhoidettu taloyhtiö omalla tontilla. Malmin
palvelujen äärellä, heti vapaa! Velaton
lähtöhinta 178.000€. Markkinatie 7.
Kai Lehtola/ 044-514 0164.
Es. to 17.30-18.00
1123678

Tapanila kt 82 m2
4 h, k, erill wc, kph, sauna, piha.
Esteetön kulku. Hyvä perheasunto,
muuntelukelpoinen pohjaratkaisu,
mainio sijainti Tapanilan aseman ja
ulkoilumaastojen lähellä. Hitas.
Vmh. 209.000€. Fallkullantie 8.
Kristiina Diomin/046-812 5691.
1112687
Tapanila kt 68 m2
3 h, k, kph, erill wc, parv.
Koti kivalla pohjaratkaisulla, lasitettu
huoneiston levyinen parveke.
Vmh. 178.000€. Saniaistie 12.
Es. to 17-17.30.
Kristiina Diomin/046-812 5691.
1123729
Tapanila kt 68 m2
3 h, k, kph, erill wc, parv. Mainio perheasunto viihtyisällä alueella, Fallkullan
kartanon läheisyydessä. Kylpyhuone
täysin remontoitu, lasitettu huoneiston
levyinen parveke. Vmh. 169.000€.
Saniaistie 12. Es. to 17-17.30.
Kristiina Diomin/046-812 5691.
1122337
Etelä-Haaga kt 62m2
3h, k, kph/wc, parv. Valoisuutta huokuva, kodikas läpitalon huoneisto huippupaikalla. Toimivat, vaaleasävyiset
huonetilat, hissitalon 3.krs, hyvinhoid.
yhtiö omalla tontilla. Mh. 238 500€.
Steniuksentie 26.
Kai Lehtola/044-514 0164
1126866

Pihlajamäki kt 32m2
1 h, avok, kph,ransk. parv.
Huikeat näkymät hissitalon ylimmässä
kerroksessa. Nätti avara ja toimiva
yksiö, todellinen kotkanpesä.
Tarjouskaupan lähtöhinta 97.000€.
Maasälväntie 8.
Kristiina Diomin/046-812 5691.
1122333
Rakennustontti 794 m2
Tasainen kulmatontti rauhallisella,
halutulla alueella. Rakennusoikeus
e=0,25 eli 198 m2. Västäräkintie 14.
Mh 229.000€
Es. Kristiina Diomin/046-812 5691.
1126577
Jakomäki 3 kpl rakennuspaikkoja
Kolme rakennuspaikkaa, joista
keskimmäisellä kuntotarkastamaton
omakotitalo. Koelaskelman mukaiset
tonttien koot ovat 516m2, 745m2
ja 295m2. Tehokkuus 0,35 kem2.
Rakentaminen edellyttää taaimmaista
tonttia rajaavan kaupungin omistaman 330 m2 maa-alueen lunastusta.
Myyntihinnat: 108.360€, 154.140€ ja
61.980€. Vuorensyrjä 3.
Jyrki Saulo/050 5850500.
1123715 1123728 1123741

Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

toiMistoMMe AVoinnA
ma-to klo 10.00-17.00
pe klo 10.00-15.00
kirkonkyläntie 11, Helsinki
puh. 010 228 3060

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Krista Suvinen
040 487 5040

Ilpo Korpi
040 537 1323

Kai Lehtola
044 514 0164

Tomi Suvinen
044 335 5135

Pertti Kanon
040 758 7596

Jyrki Saulo
050 585 0500

Timo K .Nieminen
040 088 5662

Tero Laurila
0400 600 359

Kristiina Diomin
046 812 5691

Tuomas Jääskeläinen
050 306 1771

Reija Kivinen
050 533 0369

Vasil Zizan
044 514 7551
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KANNUSTAMAAN JA VIIHTYMÄÄN!
Perjantaina 25.4. klo 18.00
Kolmosdivarin avaus
Puistolan Koudan hiekkakentällä

PuiU – KOPSE

HYVÄ PUFFETTI

PUIU VOITTOON!

unas äitienpäivänä
su 11.5. klo 12-15

Alkuruokana mm. maa-artisokka-pekonikeitto,
sateenkaariterriini, monipuolinen salaattipöytä.
Pääruokana loimulohi, parmesanjuurekset,
kanttarellikastike. Jälkkärinä tuorejuustokakku.

Koko menu osoitteessa mosacafe.fi
Hinta 26 €/ hlö

1-5 -vuotiaat 1 €/ ikävuosi

6-14 -vuotiaat 10 €

TEIJA
LOPONEN

Päättäminen ei ole helppoa

T

TATTARISUON
AUTOKATSASTUS

L

Pääkirjoitus

Varaa pöytä
(09) 3507 0728

MosaCafe

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Koillis-Helsingin Lähitieto
Ilmoituksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä
myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@lahitieto.fi

ietämättömyys on huono ominaisuus
etenkin päättäjillä. Tietoa pitää hankkia, jos aikoo osallistua päätöksentekoon. Kaikilla opetuslautakunnan
jäsenillä ei ole ollut oikeaa ja ajantasaista tietoa
käytettävissään kun heidän on pitänyt pohtia
kouluihin kohdistuvia säästötoimia. Ihanteellisinta olisi, jos kaikissa lautakunnissa jäsenet voisivat jalkautua tutustumaan esityslistalla oleviin
kohteisiin ennen päätösten tekoa. Toisinaan
päätöksiä tehdään kovin heppoisin tiedoin, pelkät numero- tai karttatiedot eivät kerro koko
totuutta asiasta. Päiväkotien ja koulujen kohdalla neliömäärää ei pitäisi katsoa tutkimatta
sitä, miten neliöt jakautuvat eri tiloihin. Neliöihin voi sisältyä vaikkapa paljon käytävätilaa,
joilla ei kuitenkaan oppitunteja voida pitää.
Tapanilan ala-asteen vanhemmat lähtivät jakamaan oikeaa tietoa lautakunnalle siinä määrin,
että Tapanilan kohtalo jätettiin vielä pöydälle.
Olisikin ollut outoa tehdä päätös, että rakennusta ei kannata korjata, ennen kuin mitään
kuntokartoituksia on tehty. Esitetyissä oppilasmäärissäkin on melkoisia heittoja riippuen laskentatavoista. Kouluvierailuilla voisi nähdä,
kuinka paljon käytännössä luokissa on oppilaita
ja kenties myös kouluavustajia. Erityisoppilaiden määrät tulee huomioida ja muistaa se, että
avustajia ja erityisopetusta tarvitsevien oppilai-

Millaisessa koulussa oppilaat
viihtyvät ja tuntevat olonsa
turvalliseksi?
den määrä ei suinkaan ole laskusuunnassa.
Oma merkityksensä pitäisi myös olla sillä, millaisessa koulussa oppilaat viihtyvät ja tuntevat
olonsa turvalliseksi. Vain silloin on hyvät edellytykset saavuttaa hyviä oppimistuloksia. Ja juuri
oppimista vartenhan koulut ovat olemassa.
Puistolassa Nurkkatien rakennukseen ja sen
ympäristöön tutustuminen voisi saada lakkauttamista vastustavan kannan nousemaan lautakunnassa. Lapsen ja koko perheen edun ajattelu
on myös kaupungin edun mukaista pidemmällä
tähtäimellä. Nurkan koululla toteutetaan jo
moniammatillista yhteistyötä, jota pidetään
tulevaisuuden koulujen tavoitteena. Toivotaan,
että päättäjät innostuvat vierailemaan perjantaina Nurkkatiellä, jossa heidän kanssaan haluttaisiin keskustella laskelmista, säästöistä ja alueen
virkamiesten osaamisen hyödyntämisestä päätöksenteon tukena. Säästöjä pitää saada aikaan,
mutta niiden syntyyn voi olla vaihtoehtoisia
tapoja, jotka on syytä tutkia. Oikeaa tietoa tarvitaan hyvien päätösten synnyttämiseen.

huhtikuun loppuun
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PIRJO PIHLAJAMAA

Talli maneesin puolelta katsottuna. Omakotitalojen ja tallin välissä on ratsastuskenttä.

Aurinkotallin
karsinapaikat ovat kysyttyjä
Puistola

Suurmetsäntielle pilkistävä Aurinkomäen vanha tilakokonaisuus vaihtaa ilmettä, sillä vanhoille pelloille
nousee talli ja hevosmaneesi. Hevospaikan rakentaminen alkoi viime vuoden lokakuussa ja valmista pitäisi
olla kesä-heinäkuun vaihteessa.

H

elsingissä
asuntopulasta tuntuvat ihmisten
lisäksi kärsivän myös
hevoset. Ainakin Puistolaan
kesällä valmistuvaa Aurinkotallia rakennuttava Olavi
Määttä on saanut runsaasti
tiedusteluja hevosenomistajilta, jotka haluavat vuokrata tallipaikan Helsingistä.
– Varauksia emme ole vielä ottaneet, mutta kiinnostus on laajaa. Jo kolmekym-

mentä on ilmoittanut halukkuutensa tulla, ja kyselyjä tulee koko ajan varsinkin
niiltä, joiden hevonen asuu
kauempana, kertoo Olavi
Määttä.
Hänen näkemyksensä
mukaan Helsingistä löytyy
kysyntää lähellä oleville talleille.
– Ajaminen kauas vie aikaa ja rahaa, hän kertoo hevosväen todenneen.
Rahaa vie myös hevospaikan teko.
– En ole uskaltanut edes

laskea esimerkiksi pelkän
ratsastuskentän hintaa. Halusin siihen kunnon pohjan
ja saven päälle ajettiin kalliomursketta.
Kaikki maansiirtotyöt yhteensä ovat vieneet 160 000
euroa. Vanhaa maata piti
viedä paljon Vihtiin ja se oli
kallista.
Kun tallikokonaisuus on
valmis, on siellä tarkoitus
pitää naapureille tupaantuliaiset.
– Rakentamisen alkuvaiheessa lähetin kaikille lähi-

naapureille kirjeen siitä, mitä on tulossa. Työmaan ohi
kulkiessaan he yleensä pysähtyvät ja jäävät juttelemaan ja ovat iloisia, kun
tähän tulee hevosia eikä
asuinaluetta. Vain yksi valitus on tullut, ja se oli teillä lehdessäkin, kun rakentamisvaiheessa urakoitsija
joutui käyttämään kävelytietä, jolloin yksi eläkeläispariskunta oli jäänyt auton
eteen seisomaan.
Pirjo Pihlajamaa

Ovia on paljon, koska joka karsinan ulkopuolelle tulee
jaloittelutarha.

Jännitystä riittää, vaikka miesten paikallistaistot puuttuvat. Sivu 10
ARKKITEHTITOIMISTO PIRKKO JA PEKKA PIIRTA

207 uutta asuntoa
purettavien talojen tilalle
Jakomäki
Jakomäessä puretaan
kaksi kerrostaloa ja niiden
tilalle rakennetaan kolme
viisikerroksista taloa.
Jakomäentie 4 tontille rakennettaviin kerrostaloihin
tulee 207 asuntoa, joiden
keskipinta-ala on 64,0 m2.
Asunnot ovat kooltaan
51,0 –95,0 m2. Asukkaiden
yhteistilat sijaitsevat kellarikerroksessa ja ylimmällä
kerrostasolla.

Pääasialliset julkisivumateriaalit ovat uritettu valko- ja väribetonielementti
ja parvekkeilla taustat tulevat olemaan maalattua
puuverhousta. Pysäköinnin 138 autopaikkaa sijoittuvat viereisille pysäköintitonteille.
Pihasuunnitelmassa osia
tontista säilytetään kallioalueiksi.
Rakennusvalvontavirasto

on kuullut naapureita poikkeamisten johdosta. Yksi
naapuri huomauttaa, että
tontin pohjoisosassa oleva
metsä olisi tarpeen siivota
rakentamisen yhteydessä.
Vanhat kerrostalot Oy
Jakomäentie 6 a ja b oli rakennettu 1960-luvun lopulla, niille myönnettiin purkulupa tammikuussa.
Teija Loponen

Tältä tulevat näyttämään uudet kerrostalot. Yläkuva Jakomäentielle, alakuva pihan
suuntaan.

4   Uutiset
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

JOUKO KOMULAINEN

Käpytikka nautti rasvaisesta ateriasta viime viikon
maanantaina.

Tikka talitangossa
Heikinlaakso

Käpytikka (Dendrocopos major) löysi laadukkaan pikaruokapaikan Heikinlaaksosta. Jouko Komulaisen pihan
talitankoa käyvät normaalisti napsimassa kuusitiaiset, sinitiaiset, talitintit ja varpuset. Kun kahden tiaisen seuraksi
tuli uusi asiakas viime maanantaina, vaihtoivat kantapeikot maisemaa.
PP

Uusia virkistyspaikkoja
ihmisille ja korille
Viikinranta

Viikinmäen uudisasukkaat saavat Viikinrantaan ja Pornaistenniemeen kelpo ulkoilumahdollisuudet. Kaupunki
satsaa noin 750 000 euroa alueen virkistysreittien rakentamiseen. Viikinrantaan kunnostetaan puisto ja rakennetaan polkuja ja koirien ulkoilualue. Asemakaavan muutos
vaatii vielä valtuuston hyväksynnän.
PP

Kantakaupunki ahmii
sähköä koillisesta
Viikinmäki

Kantakaupunkilaisten sähkön kulutus nousee ennusteiden mukaan peräti viidenneksen vuoteen 2020 mennessä. Sen takia Helen Sähköverkko Oy rakennuttaa uuden
kaksoiskaapeliyhteyden Suvilahden ja Viikinmäen kytkinasemien välille.
Kaapelointiprojekti on lajissaan Suomen jättimäisimpiä.
Katurakenteeseen kaivetaan yhteensä yli 36 000 metriä
110 kilovoltin kaapelia. Kaapeleihin on suunnitteilla uutta
tekniikkaa, kuten jatkuva kaapelirakenteen lämpötilavalvonta, jolla pystytään seuraamaan entistä tarkemmin kaapelin kuormitusta.
Kaapelireitin rakentamistyöt alkavat alkukesällä 2014.
Tavoitteena on olla valmis vuoden 2016 lopulla.
PP

Vorosta tuli sormus

Isonpellontien kaavamuutos toisi uusia liikerakennuksia Kehätien varteen ja asuinrakentamista
puistoalueelle.

Asuintaloja
Vantaanjoen varteen
Isonpellontien
ja Vantaanjoen
väliin ollaan
suunnittelemassa
asuntorakentamista.
Uusia liikerakennuksia
tulee Kehä ykkösen
varteen.
Vantaanjokeen rajoittuvaan jokimaisemaan on
nousemassa asuintaloja.
Suunnittelualueesta pääosa on rakentamatonta
Vantaanjoen rantaniittyä,
jolta joitakin vuosikymmeniä sitten lunastettiin tontteja puistoa varten. Uusi

kaavamuutos on vaihtamassa osan alueesta takaisin rakentamiskäyttöön.
Isonpellontien eteläpuolelle on tulossa asuinrakentamista ja Vantaanjoen rantaan jätetään puistovyöhyke. Samalla tutkitaan Helsinkipuistoon
liittyvän Pukinmäen rantapuiston ja sen lähiympäristön virkistyskäytön kehittämistä.
Pukinmäenkaaren kulmauksessa on kasvien
myyntiä palveleva liikerakennusten korttelialue, jolla sijaitsee asemakaavassa suojeltavaksi merkitty kulttuurihistoriallises-

ti arvokkaaksi määritelty
asuinrakennus.
Isonpellontie on jalankululle ja pyöräilylle varattu
katu, jolla tontille ajo on
sallittu.

Suunnittelualueen
länsiosassa on sähköasema, itäosassa Pukinmäen
Puutarha ja siihen liittyvä
asuinrakennus. Alueen
pohjoisreunaan on suunnitteilla liikerakentamisen
täydentämistä, joka samalla suojaisi muuta aluetta
Kehän liikennemelulta.
Kehä I:n varrella sijaitseva
rakentamaton liikerakennusten korttelialue on tar-

koitettu puutarhatarvikkeiden myyntiä palveleville
tiloille sekä yrityksen toiminnalle tarpeellisille
asunnoille.
Isonpellontien ympäristön asemakaavan muutokseen liittyvä osallistumisja arviointisuunnitelma on
nähtävillä Pukinmäen kirjastossa 22.4.–13.5. välisen ajan. Mielipiteet suunnitelmasta tulee lähettää
viimeistään 13.5. kaupunkisuunnitteluvirastoon tai
esittää suullisesti kaavan
valmistelijalle, Joakim Kettuselle p. 310 37289.
Teija Loponen

Malmi

Malmin korupajan myymäläpäällikkö epäili tiskin taakse kyykistyneen miehen nielaisseen sormuksen toissa
viikon maanantaina. Poliisi vei sekavassa tilassa olleen
epäillyn röntgeniin, joka todisti epäilyt oikeaksi.
Kahden päivän päästä poliisi ilmoitti, että sen erikoisvalmisteiselle vessalle oli tullut käyttöä ja laksatiivillla ravitun
voron asioinnin päätteeksi koru kilahti hintalappuineen
pöntön pohjalle, josta poliisi sen poimi, pussitti ja alkoi
suunnitella noin 500 arvoisen korun palautusta Malmille.
PP

Kaksi huumevarasta kiinni
Viikki

Kaksi henkilöä on otettu kiinni Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tiloissa tehdyn törkeän huumevarkauden takia.  Kiinni otetut ovat farmasiaa opiskeleva 25-vuotias mies ja hänen 24-vuotias avovaimonsa.
Varkaus tapahtui Viikissä 2.–3. päivä huhtikuuta. Tutkimustiloista anastettiin fentanyyliä, amfetamiinia, morfiinia,
heroiinia, kokaiinia ja LSD:tä. Tapaukseen liittyy mahdollisesti myös huumeista johtuva kuolemantapaus.
PP

Lilinkotisäätiö etsii vapaaehtoisia
Miltä tuntuisi toimia vapaaehtoisena mielenterveyskuntoutujien kanssa? Vastaus löytyy
Lilinkotisäätiöstä, jonka palvelutaloja löytyy ympäri Helsinkiä, hyvien kulkuyhteyksien
varrelta.
Säätiön asukkaat kaipaavat niin keskustelukaveria, seuraa urheilutapahtumiin ja konsertteihin,
ryhmänohjaajaa päivätoimintaan tai saattajaa kirkkoon.
Mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja tuoda iloa ja
vaihtelua asukkaan arkeen
on monia, ja sen voi tehdä
silloin, kuin itselle parhaiten sopii.
– Vapaaehtoistoiminta
antaa tilaisuuden käyttää

omaa luovuuttasi. Voit yhteislaulattaa asukkaita tai
lähteä vaikka kävelylle
luontoon, toteaa Viertokodin johtaja Anu Rautelin.
Kaikki vapaehtoiset ovat
yhtä tervetulleita, vaikka
kävisi vain yhden kerran.
Mielenterveyskuntoutujien kohtaaminen voi tuntua haastavalta, vaikka halua vapaaehtoistoimintaan
löytyisikin. Suutarinkodin
johtaja Jaana Jäntti rauhoittelee, ettei hätää.

– Voit kutoa asukkaillemme villasukkia. Tavoitteena on saada kaikille palvelutalojen asukkaille jouluksi 2014 villasukat. Sukkia
voit tulla mielellään kutomaan paikan päälle taloihin, tai tuoda ne lahjoituksina taloihin, kutsuu Jäntti.
Säätiön väki kannustaa,
että nyt on aika olla rohkea ja tulla kuuntelemaan
vapaaehtoistoiminnan infotilaisuutta. Samalla saa
tutustua Malmilla sijaitse-

vaan vanhaan Långin taloon.
– Tarjoamme vapaaehtoisille koulutusta, työnohjausta ja virkistystä. Lilinkotisäätiössä vapaaehtoisesta pidetään huolta, Rautelin lisää.
Mikko Jokio,
Lilinkotisäätiö

Info vapaaehtoisille
ti 20.5. klo 17 Långin talossa
Latokartanontie 13.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tullivuorentien eteläpuolen
rakentamishanke etenee
Ala-Malmi
Tullivuorentien eteläpuoleisen alueen lähiympäristön suunnitteluohje on
saanut kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksynnän.
Ohjeella havainnollistetaan asemakaavassa esitettyjä periaatteita ja täsmen-

netään suunnitteluperiaatteita. Ohjeessa on kiinnitetty huomiota erityisesti
rakennettavien kortteleiden
liittymistä katuihin ja puistoihin. Lisäksi on kiinnitetty huomiota pysäköinnin ja
huollon järjestelyihin, hulevesien käsittelyyn ja rakennusten ulkoarkkitehtuuriin.
Katujen ja puistojen osalta

laaditaan tarkemmat suunnitelmat rakennusviraston
toimesta.
Alueen tonttien luovutusmenettely on käynnissä kiinteistövirastossa. Helsingin kaupunginvaltuusto
hyväksyi kesäkuussa 2013
Tullivuorentien eteläpuoleisen alueen asemakaavan
muutoksen, joka mahdol-
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MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

listaa uuden asuinalueen rakentamisen alueelle. Longinojan länsipuoli on kerrostalovaltainen ja itäpuoli
pientalovaltainen. Longinojan varteen on suunniteltu
70 metriä leveä virkistysalue.
Uusia asukkaita alueelle
tulee noin 60–700.
Teija Loponen

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

Ke 23.4. 19.00 Sanan ja rukouksen ilta, Jari Vahtera.
Musiikki: Ville Rossi
La 26.4. 18.00–22.00 Nuortenilta, Mika Särkkä.
Su 27.4. 11.00 Jumalanpalvelus, Mika Särkkä, Juan
De Los Reyes. Musiikki: Exodus kvartetti.
Su 27.4. 14.30 Latinokokous, latinoryhmän vuosijuhla. Mika Särkkä.
Ti 29.4. 13.00 Päiväseurat.
Rukouspäivä torstaisin klo 9–12 ja
Aamurukoussolu Ma–Pe klo 8–9

AKU KARALAHTI

Ilkivallan jälkiä Siltamäessä. Leijonat ovat ajatelleet pitää radan kunnostustalkoot
ensi kuussa.

Minigolfrataa
pitää taas paikata
Siltamäki
Siltamäen leijonien ylläpitämä minigolfrata on
tänäkin talvena joutunut
ilkivallantekijöiden hampaisiin.
– Aidan yli on menty,
mutta mitään kummempia
työkalujälkiä ei näy. Ratoja
on rikottu ja parista on potkittu rakennelmat hajalle,
kuvailee ratamestari Aku
Karalahti tylyä näkyä.

Malmin poliisille asiasta
ei ole tehty ilmoitusta, koska tekijöistä ei ole havaintoja.
– Joka vuosi täällä on tehty jotakin. Nyt oli pahin
kerta, koska ratojakin on
hajotettu.
Aiempien vuosien ilkivaltalistalla on muun muassa
radalla ollut nuotio, rikottu
mökin katto, ja voron mu-

kana kadonnut kiikku.
Tällä kertaa rikkominen
oli siksikin ikävää, että vanhoja ratoja uusittiin vuosi
sitten.
Leijonat ylläpitävät minigolfrataa talkoilla ja radan
tuotto käytetään paikalliseen hyväntekeväisyyteen.
Pirjo Pihlajamaa

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV

Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, p. 050 361 5099

Re/max Extra Kodin henkilökunta
kutsuu sinut ja perheesi kevään
avajaisiin S-market Malmin toimistolle
lauantaina 26.4. klo 10 alkaen, luvassa
pientä tarjoilua sekä arvonnassa
S-marketin
lahjakortteja.
S-

www.remax-extrakodit.fi extrakodit@remax.fi
ma–to 9–18, pe 9–17, la 10–14

Harri Sallankivi
Yrittäjä
0400 630 848

Maria Jutila
KiAT
045 110 3345

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Hanna Valtonen
040 844 8991

Seppo Väisänen
040 042 6233

Petri Hietala
040 051 9920

Mikko Kaisla
050 352 4558

Sam Kamras
040 837 3465

Tule keskustelemaan kanssamme asuntoasioista,
tarjoamme sinulle kauppaan johtaneesta
toimeksiannosta toukokuun loppuun saakka
500 € lahjakortin valitsemaasi liikkeeseen.

Tai sovi aika ilmaiselle arviointikäynnille!

Tervetuloa asuntokaupoille!

Juha Taponen
Myyntijohtaja
0400 537 500

Sari Sankari
050 331 3141
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Tämän Tapanilan ala-asteen lisäksi opetusvirasto esittää kouluverkon tarkistuksia Jakomäessä, Malmilla, Pukinmäessä, Siltamäki-Suutarilassa ja Puistolassa.

Koillis-Helsingin
kouluesitykset kuohuttavat
Helsingin kaupungin opetusvirasto tekee ripeällä tahdilla
kouluverkon tarkistuksia.
Opetuslautakunnan
suomenkielinen jaosto
päätti viime viikon tiistaina
yhdellä kokouskerralla, että
se esittää opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että malmilainen Soinisen koulu ja
Pukinmäen peruskoulu
yhdistetään hallinnollisesti
1.8.2016 lukien.
Asiaa on esittänyt Soinisen koulun johtokunta. Pukinmäen koulun johtokunta on jättänyt lausunnon,
jossa se vastustaa yhdistämistä.Heti perään jaosto
päätti, että Suutarilan ylä-

asteen ns. lukiosiiven tilat
luovutetaan tilakeskukselle
1.8.2014 lukien.
Sen sijaan opetuslautakunta jätti viime viikon tiistaina pöydälle Tapanilan
ala-astetta koskevan esityksen, jossa ehdotetaan koulun remontista luopumista.
Opetusvirasto on tehnyt
myös ehdotuksen, joka enteilee jäähyväisiä tapanilalaiskoululle.
Virasto järjestää Tapanilan koulutilatarkistuksista
avoimen asukastilaisuuden
tiistaina 29.4.2014 kello
18–19.30. Tilaisuus on Tapanilan ala-asteen koulun

liikuntasalissa osoitteessa
Veljestenpiha 2.
Ennen sitä on julkinen tilaisuus Puistolassa, jossa
esitetään lakkautettavaksi Puistolanraitin ala-asteen
Nurkan toimipistettä. Esitys tullee lautakunnalle 6.
päivä toukokuuta.

Puistolalaiset vastustavat esitystä. Alueella katsotaan, että Nurkan kohtalo
on ennakkotapaus kaikille
niille kouluille, joita nyt tässä säästöaallossa yhdistetään hallinnollisesti.
Puistolanraitin ala-asteen
johtokunta ja vanhempain-

yhdistys ovat laatineet vaihtoehtoisen säästösuunnitelman, joka esitellään opetuslautakunnalle, virkamiehille ja poliitikoille 25.4. klo
9–10.30. Nurkan koululla.
Tilaisuudessa keskustellaan muun muassa numeroista ja neliöistä ja siitä,
mitä tiloista luopuminen
tarkoittaa koulun arjessa.
Tilaisuuteen on ilmoittautunut ainakin opetusviraston aluepäällikkö Leena Lakovaara sekä poliitikkoja.
– Opetusviraston äkkinäiset toimenpiteet, esityksien
virheelliset lähtökohdat ja
opetuslautakunnan piiles-

kely poliittiselta keskustelulta herättävät kysymään,
miten asukkaat voivat vaikuttaa päätöksentekoon,
kun virkamies vie poliitikkoja eikä poliitikko halua
kyseenalaistaa virkamiestä.
Puistolanraitin ala-asteella ei kuitenkaan vastusteta
säästöjä, vaan halutaan että
ne pohjautuvat oikeille faktoille. Vain siten säästöistä tulee todellisia, katsovat
Puistolanraitin ala-asteen
johtokunta ja vanhempainyhdistys lähettämässään tiedotteessa.

Opetuslautakunta:
pj. Minerva Krohn (vihr.),
Lauttasaari.
Wille Rydman (kok.),
Kamppi.
Anniina Palm (kok.),
Alppiharju.
Timo Raittinen (kok.),
Vuosaari.

Pirjo Pihlajamaa

Bernt Nordman
(vihr.), Kamppi.

Paikallispuolueet pitävät Nurkan puolia
Sekä Koillis-Helsingin
Vihreät että Puistolan
sosialidemokraattinen
työväenyhdistys ovat
nousseet puolustamaan
Puistolassa
säästöleikkuriin
ajautumassa olevaa
Nurkkatien koulua.
Puistolan demarit ovat
tyrmistyneitä opetusviraston aikeista viedä kaupungin säästötalkoissa yli 200
Puistolan lapselta Nurkkatien koulu alta kesken lukuvuotta, 1.1.2015.
– Ovatko puistolalaiset
huonompia veronmaksajia
kuin muut, kun meidän jälkeläisiä täytyy jatkuvasti kur-

mottaa, kysyy Puistolan Demarit ja ihmettelee, viedäänkö Puistolasta kaikki lähipalvelut.
– Ensin vietiin nuorisotilat
vuonna 2003 ja nyt ovat vuorossa lähikoulut. Kun koulu
lähtee, se heijastuu vääjäämättä myös kirjaston toimintaan.
Demarien mielestä Nurkkatien lähdöstä kärsivät eniten pienituloiset. Jos koulumatkat pitenevät, ei kaikilla ole varaa eikä työaikojen
puolesta mahdollisuutta lasten kuljetuksiin ja koulumatkojen valvontaan.
Demarit ihmettelee puutteita, joita opetusviraston
materiaaleissa on ollut.

– Erityisoppilaat pitäisi laskea kahden oppilaan paikalle, mutta näin opetusvirasto
ei ole tehnyt.
Demarien mukaan opetusvirasto on ollut tietämätön, että Puistolanraitin ja
Tenavatien toimipisteissä on
menossa sisäilmatutkimukset.
– Nurkkatien toimipiste on
ainoa terve koulurakennus
Puistolan alueella, ja se juuri aiotaan lakkauttaa, demarit hämmästelee.

Koillis-Helsingin Vihreät

kannattaa sitä, että Nurkan
koulun kohtaloa koskeva
päätöksentekoprosessi jäädytetään, kunnes lisäselvi-

Katri Korolainen
(vihr.), Töölö.
tykset on tehty.
– Opetusviraston esittelijät
tai linjajohtaja Kyllönen eivät ole pyynnöistä huolimatta toimittaneet kuulemistilaisuuden muistiota vanhemmille. Näiden yllätykseksi
esitys on lausuntopyyntövaiheessa muuttunut ja tiukentunut olennaisesti niin paljon, että vanhemmat työstävät valitusta hallinnollisesti
virheellisestä valmistelusta,
kertoo Koillis-Helsingin Vihreät kannanotossaan.
– Me Koillis-Helsingin Vihreät olemme tutustuneet
saamaamme materiaaliin
perusteellisesti ja keskustelleet alueen toimijoiden
kanssa vilkkaasti. Mieles-

tämme opetuslautakunnan
tulisi perehtyä asukasaktiivien ja koulujen rehtoreiden sekä muiden toimijoiden valmistelemiin selvityksiin huolella ja ajan kanssa
ja valmistella uusi esitys.
Koulutoiminnan lähtö
käynnistää todennäköisesti myös Nurkan kirjaston ja
varhaiskasvatuksen iltapäiväkerhotoiminnan lakkauttamisen, pelkää paikalliset
vihreät.
– Nurkka on kylän keskus
ja monitoimitalo, jonka kivijalka on koulu. Talon iltapäiväkerhotoimintaan osallistuu päivittäin 80–100 eka- ja
tokaluokkalaista.
PP

Nasima Razmyar
(sd.), Käpylä.
Ville Jalovaara (sd.),
Vuosaari.
Juha Leoni (vas.),
Vuosaari.
Marja Nyman (ps.),
Vuosaari.
Johan Ekman (r.),
Kallio.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Tarjoukset voimassa TO-SU 24.-27.4.2014,
ellei toisin mainita.

Hyvää pääsiäistä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tule katsomaan ja kuulemaan
kun Stadin ammattiopiston tuleva
kokkimestari Taru Kokkala valmistaa
aherkkuja
helppoja ja maistuvia kal
ntaina aina

Hätälä Oy,
Rehtiä Pohjoisen kalaa!

Oksanen fileoi
Hätälän kalamestari Juho ksetta klo 8-18.
oitu
vel
lauantaina 26.4. kalasi

Taru kokkailemassa perja
ein klo 14-18 ja lauantaina klo 10-14.
tunn
tasa

1

7

79
kg

Tuore Norjan

LOHI

KURKKU

kokonainen

Suomi

22

95
kg

NAUDAN SISÄFILEE
Kokonaisena, Brasilia

2
rs

kg

3.-

MINILUUMUTOMAATTI
250 g 6,00/kg, Espanja

12

9

95
kg

Lihamestarilta

PORSAAN KALVOTTOMAT
GRILLIPIHVIT ULKOFILEESTÄ

2

95

SAVUKIRJOLOHIPALA

2

Vihreä

Juhla Mokka

4,98/kg

5,38/kg

kg

Tuore

NIERIÄ

kokonainen, Ruotsi

69

nippu

TANKOPARSA 500 g

kg

Kalamestarilta oman savustamon

49

14

95

2

pkt
raj. 2 pkt /tal.

pack

2

Hartwall

49

sis. pantit 0,80
raj. 3 erää /tal.

PEPSI, PEPSI MAX ja
UUTUUS NEXT 1,5 l

KAHVI 500 g

0,83/l

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

www.k-citymarket.fi

Tuore

95
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Parasta on
kun koulussa
saa olla ihan
oma itsensä
Pukinmäessä Pieksupolun koulun isolla
pihalla pelataan palloa, skeitataan ja
scuutataan, hypitään narua ja viihdytään
muutenkin.
Oscar, Abeni, Iiro, Elsa ja
Nuppu ovat kaikki Helsingin Kristillisen Koulun kuudesluokkalaisia. Heidän
mielestään tunneilla on
enimmäkseen ihan kivaa,
erityisesti oma opettaja saa
kehuja ja koulun yhteisistä
tapahtumista on tykätty
kovasti.
– Parasta on kuitenkin se,
että täällä voi olla ihan oma
itsensä. Ei tarvitse esittää
mitään, eikä kukaan kysele mitään, kiteyttää Nuppu
kaikkien yhteisen ajatuksen.
Kristilliseen kouluun jokainen tuli vähän eri syystä, mutta kaikki ovat viihtyneet. Parhaiden asioiden
joukkoon nousevat kiusaamattomuus, se että on aamu- ja ruokarukous, ja koululla on oma hyvä keittäjä.
Vuoden koulussa ollut
Oscar kiittelee pieniä luok-

kakokoja ja sitä, ettei tule
kiusatuksi kuten edellisessä koulussa. Etenkin alkuun
75 minuutin mittaiset oppitunnit tuntuivat oudoilta ja
puuduttavilta. Abenilla on
takana jo kolme vuotta kristillistä koulua ja kavereita
on kertynyt iso liuta. Yläasteen valinta on vielä avoinna. Abeni tuumii, että kavereista olisi kurja erota.
Iiro kuuluu jo kalustoon,
hän on käynyt Kristillistä
koulua ihan ekalta luokalta
asti ja toteaa koulun olevan
tosi hyvä.
– Täältä saa mainiot eväät
lukioon, sillä meillä on todella hyviä opettajia, hän
tuumii.
Elsalle kristillinen koulu oli entisessä sijaintipaikassaan Suurmetsässä lähikoulu, jota myös sisarukset kävivät. Muun muassa

Elsa, Nuppu, Abeni ja Iiro kiittelevät koulun väljää pihaa ja sitä, että jokainen saa olla sellainen kuin on.

musiikkia, VPK:ta ja yleisurheilua harrastava tyttö ei
muuttaisi koulussa mitään.
– Tai no, voisi olla yleisurheilukerho koulutuntien jälkeen.
Nuppu muutti Suomeen
Ruotsista ja kertoo viihtyvänsä uudessa koulussaan
mainiosti. Porukkaan oli
helppo päästä sisään ja olo
oli suorastaan tervetullut.
– Täällä on paljon samanhenkistä porukkaa. Uskontoa voisi olla enemmänkin
ja on tosi kiva, että on aamunavaus ja ruokarukous.

Kuudesluokkalaiset
pitävät kouluaan mainiona
paikkana, muutostoiveet
koskevat lähinnä kerhotoimintaa, jota saisi olla enemmänkin. Iiro huomauttaa,
että koulun alkamisaika
8.30 on erinomainen,

Kristilliseen
kouluun jokainen
tuli vähän eri
syystä, mutta
kaikki ovat
viihtyneet.

laista koulua olekaan, jossa ei jonkinlaista kiusaamista olisi. Mutta meillä on
tavoitteena nollatoleranssi, kiusaamiseen puututaan
ihan välittömästi, valistaa
koulun apulaisrehtori Hilla
Etelämäki.

samoin se, että joissakin
aineissa on eri opettajat.
– Sehän on kuitenkin vastassa yläasteella, joten on
parempi totutella jo nyt erilaisiin opetustapoihin, poika tuumii.
Koulussa on oppilaita laidasta laitaan. Osa haluaa
nimenomaan kristilliseen
kouluun, jossa sallitaan aamunavaukset rukouksineen. Toiset taas tulevat
opiskelemaan rauhassa, jos
ovat edellisessä koulussa
tulleet kiusatuiksi.
– Karu totuus on, ettei sel-

Pukinmäessä Kristillinen koulu toimii nyt toista
vuotta.
– Tämä on ensimmäinen
kunnon koulurakennus
meillä, nyt on erikoisluokatkin, kiittelee rehtori Markus
Andersson.
1–6 -luokkia on yksi sarja, yläasteella kaksi sarjaa ja
oppilaita luokilla noin 16.
Kristillinen koulu on Helsingin sopimuskoulu, eikä
sillä ole lukukausimaksuja,
kuten moni luulee.
– Koulu on avoin kaikille, jotka hyväksyvät kristil-

Kuolinpesä sai
ukaasin korjata suojelukohde
Suojellun rakennuksen kunnossapitovelvollisuudesta ei vapauta se, että tontin omistajilla ei
ole rahaa kunnossapitoon, on rakennuslautakunta päättänyt.
lo on vuodelta 1920 ja suojeltu vahvimmalla kaavamerkinnällä sr-3. Merkintä
tarkoittaa, että talo on kulttuurihistoriallisesti arvokas
suojelukohde, jolla on erityistä paikallishistoriallista ja
kaupunkikuvallista merkitystä. Rakennusta ei saa purkaa
ilman rakennuslautakunnan
lupaa, eikä korjata sen historiallista arvoa muuttavalla tavalla.

Rakennusvalvontavirasto sai kuolinpesän osakkailta tammikuussa vastineen, jossa vedottiin taloudellisiin ja terveydellisiin
seikkoihin, ja kerrottiin, että
kuolinpesä kerää rahaa korjausta varten, ja että talolle on
haettu korjausavustusta. Vas-

tineessa huomautettiin, että
talon katto ei vuoda ja rännien korjaustarve on tiedossa.
Kaupungilta pyydettiin aikaa ja inhimillisyyttä.
– Jos kaupunki nyt asettaa
uhkasakon, mitään remonttia ei tule tapahtumaan, koska joudumme sitten remonttirahojen keräämisen sijaan
keräämään rahastoa tämän
asian eli uhkasakon hoitamiseen, todettiin kuolinpesän
vastineessa.
Rakennuslautakunta käsitteli asiaa tammikuun lopussa
ja päätti, että rahan puute ei
vapauta suojellun rakennuksen kunnossapitovelvollisuudesta. Remontin venyminen
voi tuhota taloa lisää, jolloin
korjaus on entistä kalliimpaa.
Lautakunta päätti piden-

Teija Loponen

ALEX SUNDELL

Tapanila

Tapanilassa oleva suojeltu
puutalo joutui rakennusvalvontaviraston tarkkailuun
vuosi sitten. Virasto kehotti
tontin omistavaa kuolinpesää
kunnostamaan talon katon,
räystäät ja syöksytorvet syyskuun 2013 loppuun mennessä.
Koska mitään ei tapahtunut, patisti rakennusvalvontavirasto marraskuun lopussa
kuolinpesää korjaushommiin
sakon uhalla.
Rakennusvalvontaviraston tarkastajan mukaan talon
katto on ruostunut, ja syöksytorvista puuttuu osa ja osa
on puhki. Räystäsrakenteen
vauriot viittaavat siihen, että
jalkaränni voi vuotaa vesikatolla.
Kaksikerroksinen puuta-

lisyyden. Meillä on paljon
maahanmuuttajataustaisia
ja jopa yksi buddha on käynyt kouluamme, kertoo rehtori.
Koulun pehmeät arvot
kiinnostavat jopa sellaisia,
jotka eivät kuulu mihinkään
kirkkokuntaan.
– Neljännes oppilaistamme kärsii oppimisvaikeuksista. Meillä on äärettömän
hyvä oppilashuoltoryhmä,
joka kykenee auttamaan
kiusaamiskokemuksista oireilevia oppilaita. Myös yksinhuoltajaperheiden lapsia
on paljon, tosin heitä on tietysti kaikissa koulussa, lisää
Andersson.
Kristillisen kouluun voi
hakeutua keskellä lukukautta ja kaikilla luokkaasteilla on tilaa uusille tulijoille.

tää kunnostustöiden määräaikaa, jotta kuolinpesälle jää
aikaa järjestää rahoitus. Talo
määrättiin korjattavaksi joulukuun alkuun mennessä.
Kuolinpesä sai uhkasakon,
jota ei langeteta maksettavaksi, paitsi jos annettua velvoitetta ei noudateta. Sakon
määräksi tuli 2 000 euroa. Jokaiselta lisäkuulta tulee 400
euroa. Sakko langetettiin molemmille kuolinpesän edustajille erikseen.
Uhkasakkoa määriteltäessä
huomioitiin kuolinpesän varat. Kuolinpesä vapautettiin
viraston valvontamaksusta
kohtuusyiden perusteella.
Pirjo Pihlajamaa
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Opiskelijat kokkasivat
kaupassa karitsaa
Malmi

TEIJA LOPONEN

Stadin ammattiopiston kokkiopiskelijat tulivat
näyttämään Malmin Citymarkettiin keskellä kiirastorstaita, kuinka helposti
karitsasta syntyy pääsiäisruokaa.
Ruoanlaiton lomassa tulevaisuuden hansvälimäet jakoivat kuluttajille reseptejä
ja kokkausvinkkejä.
Tapahtuma ei jää ainutkertaiseksi. Stadin ammattiopiston yo-kokkiluokka
13R11 on lehtorinsa johdolla solminut ruoanlaittonäytöksistä sopimuksen Malmin Citymarketin kauppi-

aspari Jyrki Rannan ja Maria Ruokokosken kanssa.
Oppilaskokit tulevat Malmille joka viikko valmistamaan yksinkertaista kotiruokaa. Kokit valmistavat
ruokaa sesongin raaka-aineista ja selostavat ohjeita
ja ideoita asiakkaille. Yksi
kokkausjakso kestää noin
puoli tuntia, ja päivässä niitä on viisi.
Kummikokki-projektissa tulevaisuuden mestarikokit saavat hyvää harjoitusta
työelämää silmällä pitäen.

Ensimmäiset tulppaanit

Näyttivät Heikinlaaksossa
näin upeilta jo 10. päivä
huhtikuuta.

Pirjo Pihlajamaa

Kokkiopiskelijat kehottivat katsojia myös kyselemään.

Viime vuonna
5 610 leivänhakijaa
Malmin, Pihlajamäen
ja Jakomäen kirkoilla
sekä Tapulin
seurakuntakodilla
jaettiin viime vuonna
leipää kaikkiaan 5610
henkilölle.
Seurakunnan alueella
järjestetyissä soppakirkoissa kävi syöjiä 3 720, ruokailutilaisuuksia järjestettiin yhteensä 77 kertaa.

Malmin seurakunnassa annettiin diakonia-avustuksia yhteensä 67 698
euroa, noin kymppitonni enemmän kuin edellisvuonna. Summaan sisältyy
Kirkon diakoniarahaston
myöntämät avukset 14 550
euroa, hiippakunnan avustukset 1 774 euroa, seurakuntayhtymän kriisirahaston avustukset 2 170 euroa
sekä seurakuntayhtymän

Diakonialeirejä 2014
kriisirahaston ruoka-avustukset 35 000 euroa ja diakonian avustusrahoista
myönnetyt 14 200 euroa.
Avustuksia myönnettiin
muun muassa ruokaan, terveydenhoitokuluihin, vaatteisiin, erääntyneisiin laskuihin ja velkoihin. Lasten
harrastuskuluihin saatiin
avustuksia Tukikummitsäätiön kautta.
Teija Loponen

Mielenterveyskuntoutujien leiri 19.–22.5.
Leiriniemen kurssikeskuksessa Mäntsälässä. Hinta 45 e sisältää kuljetukset, majoituksen ja ruokailut. Haku 2.5. mennessä.
Vanhemman väen ja eläkkeellä olevien
omaishoitajien leiri 9.–12.6.
Kurssikeskus Onnelassa Tuusulassa. Ohjelmassa yhdessäoloa, ulkoilua, illanviettoa,
musiikkituokioita ja hartaushetkiä. Leiripaikan luonteesta johtuen leirille tulijoilta
odotetaan omatoimisuutta. Majoitus kahden
hengen huoneissa. Leirin hinta on 60 e, sis.
matkat, tapaturmavakuutukset, täysihoidon
ja ohjelman. Etusijalla ovat ensikertalaiset.
Haku 9.5. mennessä.
Monikulttuurinen perheleiri 16.–19.6.
Puhjonrannan kurssikeskuksessa Kouvolassa. Leirin hinta 50 e aikuiset 10 e lapset
(4-17v) alle 4v maksuton. Hintaan sis.
matkat, tapaturmavakuutus, täysihoito ja
ohjelmat. Haku 26.5. mennessä.

Reijo Paananen
Viikistä EUehdokkaaksi

Vanhemman väen leiripäivä ti 9.9.
Porvoon Karijärvellä. Ilmoittautuminen 15.8.
mennessä.

Koillis-Helsinki sai
ainakin toisen ehdokkaan
Eurovaaleihin, kun Reijo
Paananen, 49, Viikistä
nimettiin viime tipassa
Demarien ehdokkaaksi.
Kaikkiaan Suomessa on
250 ehdokasta, joista 13
valitaan EU-parlamenttiin.
Paanasen valinta oli yllätys, kun hän pyrkii jatkamaan myös puoluesihteerinä SDP:ssä. Tätä tehtävää hän on hoitanut kohta
kaksi vuotta.
Björn Månsson (Rkp),
61, Tapanilasta nimettiin
ehdolle jo puolisen vuotta
sitten.

Ilmoittautuminen: Hakukaavakkeita saa
oman asuinalueen diakoniatyöntekijältä,
kirkkoherranvirastosta sekä internetistä
osoitteesta: www.helsinginseurakunnat.
fi/malmi (Toiminta-Aikuiset-Leirit, retket,
matkat)
Hakemukset palautetaan diakoniatyöntekijälle tai kirkkoherranvirastoon tai postitse
osoitteeseen Malmin seurakunta/diakoniatyö/leirit, Kunnantie 1, 00700 Helsinki.
Palautus yllä mainittuihin päiviin mennessä.

, 7.
”Kuka sinä olet?” Kuolleista noussut
Jeesus oli jälleen opetuslasten keskellä. Hämmennyksen jälkeen suuri ilo.
Samoin Vapahtajamme tulee meidän
keskellemme. Mikä ilo ja toivo!

MATKAILUILTA
Malmin kirkossa la 26.4. klo 18.
Eeva-Maria Muurman, aiheena Namibian häviävää kulttuuria.
YHTEISVASTUULOUNAS
Tapulin seurakuntakodilla la 26.4.
klo 13–15.
Keittolounas 5 e, lapset 3 e, alle
4-vuotiaat maksutta.
PORTTIKAHVILAN KEVÄTKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET
Pukinmäessä, Säterinportti 1 ma
28.4. klo 12–15.
Maksuton vapputarjoilu. Laulutuokio
ja lähetystietoisku klo 12.45. Kirpputori avoinna.
RETKI SÄRKÄNNIEMEEN
4.–7.-luokkalaisille (11–14v)
Retken hinta 40 e sis. huvipuistorannekkeen, matkat ja lounaan
(menomatkalla). Retki on tarkoitettu ensisijaisesti Malmin ja Tapulin
alueen varhaisnuorille. Paikkoja
rajoitetusti. Ilmoittautuminen Taava
Lankiselle p. 09 2340 4544.

Yhteystiedot alueen diakoniatyöntekijöille:
Jakomäki, Jakomäenpolku 7, 00770 Hki p. 09 2340
4488
Malmi, Kunnantie 1, 00700 Hki p. 09 2340 4481
Pihlajamäki, Liusketie 1, 00710 Hki p. 09 2340 4487
Pihlajisto, Tiirismaantie 4, 00710 Hki p. 09 2340 4480
Puistola, Tenavatie 4, 00760 Hki p. 09 2340 4485
Pukinmäki, Säterinportti 3, 00720 Hki p. 09 2340 4482
Siltamäki, Jousimiehentie 5, 00740 Hki p. 09 2340 4484
Tapanila, Veljestentie 6, 00730 Hki p. 09 2340 4483
Tapuli, Maatullinkuja 4, 00750 Hki p. 09 2340 4486
Viikki, Agronominkatu 5, 00790 Hki p. 09 2340 4489
Puhelinaika Malmi ma ja ke klo 10–11, Viikki ma
klo 10–11, muut ke klo 10–11. Muuna aikana soittopyyntö vastaajaan.

TH

Lähitieto
kertoo
lähiyritykset.
Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

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

10   Urheilu
Jalkapallo Kolmonen
JANNE VOTTONEN

Kausi käynnistyi,
luvassa jännitystä
MPS Atletico Malmi korkkasi Nupurissa eilen käyntiin tämän
vuoden sarjakauden. Vastassa oli NuPS. Seuraavaksi on perjantaina
Puistolan Koudan hiekalla tulessa PuiU, joka isännöi KOPSE:a. MPS:n
edustusjoukkue on tositoimissa lauantaina, jolloin se mittaa Tapanilan
tekonurmella sarjanousija Töölön Taiston tason.
Tänä suvena ei täällä nähdä aitoja paikallistaistoja.
Kaikki kolmoslaisemme
pelaavat eri lohkoissa. Teoriassa syksyllä voidaan
kokea vaikka kolmet nousujuhlat. Tuskinpa kuitenkaan! Atletico pelaa lohkossa 1, MPS edustus lohkossa
2 ja PuiU taistelee kolmoslohkossa.
Etenkin viime kauden
pohjalta ehkä suurimmat
”nousupaineet” kohdistuvat Atleticoon. Joukkue on
määritellyt viralliseksi tavoitteekseen sijat 1–3. Joukkue on terästäytynyt sitten
viime kauden.
Valmennuksesta vastaa
mieleinen paluumuuttaja
Antti Raudoskoski yhdessä pelaajavalmentaja Timo
Kinnusen kanssa. Pelaajistoa vahvistavat talvikaudella tehokkaasti esiintyneet Pasi Vapaa sekä Miro
Kauti. Tuorein lisä, on ikiMPS:läinen Tommi ”Mertsi” Eklöf, joka otti hommakseen maalivahtivalmennuksen.
– Atletico lähtee tulevaan
kauteen erittäin valmiina,
vakuuttaa joukkueenjohtaja Janne Vottonen.

MPS edustusjoukkue on
myös pessyt kasvojaan sitten viime vuoden. Pelaajisto
on vahvistunut merkittävästi. Myös valmennus on
uusissa, mutta tutuissa
käsissä. Mark Soutar, Skotlannin lahja malmilaisfutikseen vastaa ex-keltapaitapelaaja Jyri Niemisen kanssa
MPS:n valmennuksesta tällä
kaudella.
– Ei me lähdetä paukuttelemaan henkseleitä liikaa,
mutta joka peliä lähdemme voittamaan. Harjoituspelimme ovat talven aikana parantuneet koko ajan,
iloitsee Jyri Nieminen.
Nieminen kertoo joukkueen olevan jo kasassa, tarkoituksena on myös nostaa
A-junioreista pelaajia kauden aikana edustusjoukkueen mittelöihin.
– Mutta jos joku täsmähankinta tulee kauden aikana eteen, niin toki sitäkin
silloin mietitään. Ja eiköhän
me lähdetä sitä viime vuotista sarjasijoitusta (5.) parantamaan, pohtii Nieminen
matalalla profiilla.
Puistolan Urheilijat
starttaavat kauteen uudessa

”– Ei me lähdetä
paukuttelemaan
henkseleitä
liikaa, mutta joka
peliä lähdemme
voittamaan.”
-Jyri Nieminen
komennossa. PuiU:n valmennuspuikkoihin hyppäsi
maaliskuun alussa unkarilaissyntyinen futisammattilainen Arpad Mester, 35.
Pelaajien palaute uuden valmentajan harjoitteista on
ollut kiittävää. Monivuotinen valmennusvelho Sami
Kaalikoski jatkaa kakkosvalmentajana. Puistolalaisten talvipelit ovat sujuneet
kohtuullisen hyvin. Pahoja
tappiota ei ole tullut, saldona on paljon tasureita ja
maalin voittoja. Joukkue
kaipaa tulivoimaa maalintekoon. Apua on tulossa, kun
selkävaivoista kärsinyt
Samy Talat palaa lähiviikkoina täyteen pelikuntoon.
Joukkue saattaa vielä
kevään aikana saada riveihinsä pari uutta, toivottavasti vahvistavaa pelaajaa.

Atleticon maalivahtivalmennuksen hommakseen ottanut kokenut MPS-torjuja
selvitti kädet ojossa näkemyksiään ennen Atleticon talvisarjan finaalipeliä, jossa
se voitti HPS:an 4–0.

KOLMOSEN LOPPUVIIKON SARJA-AVAUKSET:
•   Perjantaina 25.4. klo 18.00 Puistolan Koudan hiekalla PuiU-KOPSE
•   Lauantaina 26.4. klo 16.00 Tapanilan tekonurmella MPS-Töölön Taisto

Heimo Laaksonen

Jalkapallo naiset

PETRI LUNKI

MPS:n naiset
kohtaavat
Viikingit
Suomen Cupin kolmannella kierroksella naisten 1. divisioonaa
alkavalla kaudella pelaavat MPS:n naiset tiputtivat Cupista
liigassa pelaavan HJK:n.
Cup-ottelut jatkuvat
Malmin Kauniiden ja Keltaisten kohdalla 24.4. Talin
jalkapallohallissa, jossa
Malmittaret kohtaa puolivälieräottelussaan paluun
1. divisioonaan alkavaksi
kaudeksi nousseen paikallisvastustajan, FC Viikingit.
Luvassa on varmasti tulikuuma paikallisottelu. Vierasjoukkue FC Viikingit on
treenannut kovaa ja jouk-

kueen riveistä löytyy nuoruuden paloa ja kokemusta muun muassa Lotta Peitsen ja Saida Härkösen (Saarinen) johdolla.
Puolivälieräottelussa riittää panosta yllin kyllin sillä ottelun voittaja varmistaa
paikkansa vähintään Suomen Cup pikkufinaaliin, eikä isoon finaaliinkaan pääsy ole poissuljettua. MPSFc Viikingit otteluparin

voittaja kohtaa välierissä ottelupari Åland United – Fc
Honka voittajan.
24.4. Talin jalkapallohallissa klo 18.15 alkavaan otteluun on vapaa pääsy. Jos
ei pääse seuraamaan ottelua paikan päälle, voi peliä seurata netin kautta livenä osoitteessa www.sportTV.fi.

Naisten 1. divisioonan

Veera Vartiainen edusti viime kaudella FC Honkaa, nyt Malmittaria.

kausi potkaistaan tosissaan
käyntiin lauantaina 26.4.,
jolloin Malmittaret matkustavat Lahteen, jossa joukkue kohtaa Fc Kuusysin naiset. He kaatuivat kevättalvella Suomen Cup:n
ottelussa jatkoajan jälkeen
lukemin 0–1.
MPS:n naisten joukkueen
harjoittelukausi on mennyt
mallikkaasti. Joukkue on
harjoitellut hyvin, samoin

harjoitusotteluiden tulos on
ollut hyvä. Edellisessä harjoitusottelussa kaatui Viron liigassa kakkoseksi kaudella 2013 tullut Fc Floran
naisten joukkue Tallinnassa 2–4 .
Joukkueessa on viime kaudesta tapahtunut muutamia
muutoksia. MPS:n paidassa
maaleja tehnyt Riikka Hannula siirtyi naisten liigassa
pelaavaan naapuriseura Fc

Honkaan. Joukkueeseen on
myös tullut uusia pelaajia.
Viimeisimpinä vahvistuksina tulivat toistakymmentä A-maaottelua pelannut ja
menneellä kaudella Fc Honkaa edustanut Veera Vartiainen sekä yli kaksikymmentä A-maaottelua pelannut ja
viime kauden mestarijoukkue Åland Unitedia edustanut Tiina Saario.
Kari Silfver
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Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita koskevia
mielipiteitä. Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.fi, postitse
Askartie 3-5, 00700 Helsinki, käynti Malminraitti 4 tai
Malmintorin 2. kerroksessa Plaza Mocca kahvilan vieressä
olevaan Koillis-Helsingin Lähitieto-postilaatikkoon.

Malmin kentästä
Lentokentän polun varsi on nyrhitty
Kyllä on suru puserossa,
kun lentokentän ympäri
vievällä polulla on puut
nyrhitty tyngille.
Pari vuotta sitten otta-

mastani kuvasta tehty harrastelija-akvarelli osoittaa alueen luonnon virkistävyyden ja toinen maisemanäkymän tänä keväänä.

Vain kivet taustalla ja tie
yhdistää entiseen maisemaan.
Soile Atacocugu

SOILE ATACOCUGU

Malmin kentän ympäristöä on viime vuosina jo
rakennettu kerrostaloilla
lähinnä kentän länsiosassa.
Nyt on ajateltu rakentaa
loputkin, parisen neliökilometriä, vaikka esimerkiksi
uudessa Helsingin Sipoossa
olisi tilaa monin verroin
enempi ja sinne on suunnitteilla metrokin.
Malmin kenttä on keskeisesti Suur-Helsinkiä ja

on ainut toinen kenttä Helsinki-Vantaan lisäksi. Pienkoneliikenne kasvaa Malmilla kuten USA:ssakin,
jossa suurkaupunki San
Franciscon tuntumassa on
parikymmentä lentokenttää, suurimman osan ollessa pienkenttiä. Myös liikenteen kasvu olisi otettava
huomioon ja mahdollinen
sotatila.
Nyt pääsee helposti Mal-

mille ja sieltä muualle Suomeen, Viroon Venäjälle,
Ruotsiin, Norjaan, ja muualle, lähes samassa ajassa
kuin ajaa autolla arvaillulle
korpikentälle. Kentän puolustajat voivat laittaa nimensä Malmin kentällä adressiin kentän säilyttämisen
puolesta.
Tapani Sinkkonen

Karaokelaitteet kehitysvammaisille
Siltamäen Lions -klubi luovutti
viime maanantaina karaokelaitteet
kehitysvammaisten asuntolaan
Kaskenkotiin.
Asukkaiden innostus oli suuri
saadessaan toivomansa laitteet nyt
käyttöönsä. Karaokelauluja saatiin kuulla heti innokkailta esiintyjiltä.
Laitteet otti vastaan kodin johtaja Taimi Tillanen yhdessä muun
hoitohenkilöstön ja asukkaiden
kanssa. Lions klubin puolesta laitteet luovuttivat presidentti Koivusalo ja sihteeri Leo Ranta-Pantti.
Paikalla oli myös lady Seija Koivusalo.

Asukkaat alkoivat heti laulaa karaokea. Takaalalla Kaskenkodin johtaja Taimi Tillanen ja
klubin sihteeri Leo Ranta-Pantti.

Näkymä lentokentän polulta ennen ja jälkeen.

Pekka Koivusalo
presidentti

NESTE OIL K-MARKET MALMI JA NESTE OIL METSÄLÄ

HUOLEHTII SINUSTA JA AUTOSTASI
NOPEAT QUICK WASH
TUO NELIRENKAINEN YSTÄVÄSI PESULLE!
N POIS HELLÄVARAISESTI
PESUKATUMME POISTAVAT SUOLAN JA LIA
- JONOTTAMATTA TOTTAKAI

Kevään auringossa maistuvat
uunituoreet herkut
Sibyllan grilliherkut, kuten hampurilaisateriat, hodarit,
paninit löytyvät meiltä. Kannattaa tulla maistamaan.
Tuoreet itse tehdyt sämpylät ja uunituoreet leivonnaiset
tuoreen pannukahvin kera maistuvat joka päivä!
Meiltä vuokraat helposti
paketti- ja muuttoautot,
peräkärryt ja nyt uutuutena
mobiili kylpypalju!
Katso lisää BestRent.fi

METSÄLÄ
AVOINNA 24H

Asiak
ka
pyynn iden
östä!

Lihapiirakka
juoma
makkaralla +(norm. 7,50)

5.-

✁
Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla &
Metsälässä 25.5.2014 saakka, eikä etua
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

✁

Neste Oil K-market
Malmi

Pihlajamäentie 37,
00700 Helsinki
Puh. (09) 387 2377
kai.malmgren@k-market.com

(norm. pesun hinta 34,90)
Tällä kupongilla

24,90
Kuponki voimassa 25.5.2014 asti.

Pehmoharjapesu
vahalla tai
alustapesulla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla &
Metsälässä 25.5.2014 saakka, eikä etua
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

✁

Asesepänkuja 2,
00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428
kai.malmgren@k-market.com

Loistopesu

kaikilla mausteilla ja
ShineLux vahakäsittelyllä

a 6,kananmunall

assa
Tarjous voim
ka
31.5.2014 saak

Neste Oil
Metsälä 24H

Kuponki voimassa 25.5.2014 asti.

(norm. 20,90€)
Tällä kupongilla

15€
Kuponki voimassa 25.5.2014 asti.

Talvi/kesätehopesu

Sis. esipesu, lisäesipesu, korkeapainehuuhtelu, alustapesu,
hellävarainen pehmoharjapesu ja halutessa kuumavaha.
Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla &
Metsälässä 25.5.2014 saakka, eikä etua
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

(norm. 27,90€)
Tällä kupongilla

19,90€

12   Kulttuuri
LEENA VALKEAPÄÄ OMAKUVA

Pöytälaatikon
helmet pääsivät
runokirjaan
Vuoden vaihteen tienoilla suutarilalainen
Leena Valkeapää näki ilmoituksen, jossa pieni
kustantamo haki pöytälaatikkojen kätköistä
löytyviä ennen julkaisemattomia runoja tekeillä
olevaa runokirjaa varten.
Vuosikausia proosaa ja
runoja kirjoittanut valokuvaaja innostui.
– Tapanani on katsoa
säännöllisesti kirjoituskilpailuja netistä ja sitä kautta
löysin Runo päivässä - kilpailun, hän muistelee.
Runoja kerännyt Kanttarelli Publishing –kustantamo sai runsaasti yhteydenottoja. Yksi tuli kisan loppumetreillä Suutarilasta.
Kustantaja innostui Suutarilan runottaren teksteistä
toden teolla.
Lopulliseen kirjaan valikoitui noin 170 runoilijan
teoksia. Vain kolme henkilöä sai kirjaan viisi runoaan, ja Valkeapäällä oli

kunnia olla heistä yksi.
– Suurin osa on esikoiskirjailijoita ja se oli tavoitekin:
saada runot pölyttymästä
pöytälaatikosta kirjaan.
Runokirjaan koottiin
vuoden jokaiselle päivälle
oma runo. Runo päivässäPoem a day –kirja on juuri julkaistu, ja sitä saa tilata kaikista isoista kirjakaupoista.
Runokirjan kanteen on
koottu kuvia runoilijoista.
Valkeapään kuvaa kannessa ei ole.
– Kirja oli mennyt jo painoon, kun runoni otettiin
mukaan, viime tipassa runonsa lähettänyt kirjoittaja
hymyilee.

– Nykyään valokuvaan ja kirjoitan yhtä aikaa. Runo on kuin valokuva, joka piirtyy lukijan

Jo kuukau- sisimpään, avaten uusia ajatuksia. Aion laittaa runojani myös verkkosivuilleni www.nancy.kuvat.fi,
sia ennen ru- suunnittelee Leena Valkeapää.
nokisaa Valkeapäälle oli
iskenyt runojen tekemisen niin paljon, Valkeapää huovimma. Oli pakko kirjoit- kaa.
taa.
Siinä sinä seisot sateessa bussipysäkillä.
Hänelle ideat tulevat
– Kirjoittaminen on kuin omasta tai muiden elämäsSinivalkoraitainen sateenvarjo kädessäsi,
lapsen syntymä, se on syn- tä. Ajatus voi saada alkunkeltaiset kumisaappaat jalassasi.
nytettävä. Minulla on jo sa vaikka bussipysäkillä tai
Olet palaamassa töistä kotiin,
valmiita runoja kokoelman hautajaisaamuna.
kotiin, jossa sinua odottaa se yksinäisyys
verran, ja nyt aloitan niiden
– Kun idea tulee eteeni ja
joka on ollut varjosi siitä hetkestä kun
lähettämisen eri kustantajil- tartun siihen heti. Kannan
rakkaasi poistui luotasi.
le. Se on hirvittävä homma, mukanani aina vihkoa ja
Annoit hänen lähteä.
mutta minä haluan kirjoit- kynää, muuten idean unohEt taistellut vastaan.
taa ja onnistua siinä.
taa. Avoimella mielellä pysEt kertonut että rakastat häntä,
Runoja on vain valitetta- tyy vastaanottamaan uutjätit niin paljon sanomatta.
van vaikea saada julkais- ta, tapahtuipa se missä taSinulta pyydettiin anteeksi, muttet antanut.
tuksi.
hansa.
Nyt maksat ylpeydestäsi,
Pirjo Pihlajamaa
– Se on sääli, koska lyhyseisoessasi sateessa keltaisissa saappaissasi.
elläkin runolla voi sanoa

Pysäkillä

Hehkuvalle sydämelle toivotaan paikkaa vaikkapa sairaalan tiloista.

Sydän sykkii
hyväntekeväisyydelle

Ilkka Heiskanen muuntuu moneksi.

Heiskanen hehkuttaa
Huovisen hahmoilla
Huovisen erikoiset tuo Malmitalon lavalle jäniskoira
Hempan, tanssivan mateen ja Jutta Grahnin miehen.
Ilkka Heiskanen kiertää
esittämässä eri kulttuuritaloissa hupaisaa Veikko
Huovisen tuotannosta dramatisoitua näytelmää.
Näyttelijä Ilkka Heiskanen kertoo rakastavansa
Huovisen tuotantoa intohimoisesti ja marssittaa lavalla esiin kirjailijan hahmoja riehakkaana kavalkadina. Heiskanen näyttelee
esityksessä noin kahtakym-

mentäviittä roolia hersyvällä huumorilla ja hykerryttävästi, kertoen juuri meistä,
Huovisen kansasta. Erillisistä tarinoista syntyy huikea kokonaisuus.
Esityksen on ohjannut Sakari Kirjavainen, joka vastaa myös dramaturgiasta
yhdessä Heiskasen kanssa.
Näytelmän ensi-ilta nähtiin Teatteri Vantaan näyttämöllä viime keväänä. Sen

jälkeen esitys on vieraillut
muun muassa Oulussa, Kemissä, Savonlinnassa, Kajaanissa ja Suomussalmella.
Teija Loponen

Malmitalo 29.4. klo 15
ja 19. Liput 5/10 e.
Kesto noin 1 h 50
min väliaikoineen.

Koillisen työväenopiston maalausryhmässä on tehty
yhteistyönä mittavan kokoinen sydän. Se sykkii
Malmitalon aulassa.
Teemana kurssilla oli
rakkaus ja siihen liittyen
maalarit tekivät ison ryhmätyön, ihmisen sydämen
pienistä osasista.
– Olemme saaneet tästä
ryhmätyönä tehdystä maalauksesta hyvää palautetta.
Nyt haluaisimme lahjoittaa tilateoksemme jollekin taholle, jota kiinnostaa
hyväntekeväisyysmielessä
vastaanottaa taulu sijoitettavaksi johonkin yleiseen
tilaan. Toivoisimme värikkään taulun voivan tuot-

taa jossain julkisessa paikassa iloa katselijoilleen,
kertoo Jorma Järvinen, joka on yksi projektiin osallistuneista taiteilijoista.
Maalausryhmän toivomuksena on, että taulun
vastaanottaja lahjoittaa
hyväntekeväisyyteen taulusta summan, joka voisi
olla 500–1 000 euroa.
– Sijoituskohteina voisi olla esimerkiksi Helsingin Lastensairaala tai -klinikka tai vaikkapa Malmin uusi sairaala. Ryh-

mämme ei vaadi itselleen
mitään korvausta tehdystä työstä tai materiaaleista. Haluaisimme vain tuottaa sillä hyvää mieltä. Yhteystietomme saa Malmin
Koillisen työväenopiston
toimistosta, kertoo Jorma
Järvinen.
Punaisen sävyissä hehkuvaa sydäntä ehtii ihastelemaan Malmitalolla vielä muutaman päivän, 25.4.
saakka.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

Kevään
kuorokonsertteja
Malmilla

Malmin kirkon konsertissa Koilliskuoro ja Malmin kantaattikuoro laulavat aluksi J.S.Bachin koraalin Kristus valo valkeuden
(Jesus bleibet meine
Freude). Tätä seuraa kaksi
Psalmin 23 tekstiin sävellettyä laulua: norjalaisen
Egil Hovlandin , On niin
onnellista olla ja Juhani

Haapasalon Herra on
minun paimeneni. Näitä
seuraa W.A. Mozartin Gloria (Mozartin 12. messusta). Lopuksi kuoro Missio
-kuorolla vahvistettuna
laulaa sikermän Heikki
Poutasen kuorolle sovittamia, englanninkielisiä negro spirituaaleja. Sooloosuudet laulaa kantaattikuorolainen Laura
Kokkola ja urkusäestyksistä vastaa Jakomäen kanttori Outi Aro-Heinilä.

Malmitalon viihdekonsertissa kuullaan Koilliskuoron esittämänä, kuoron
kuluneena talvena harjoit-

telemia, ikivihreitä viihdesävelmiä ja kansanlauluja.
Näistä mainittakoon muun
muassa englantilainen kansanlaulu Sait multa kukkaset toukokuun sekä suomalainen kansanlaulu Kesäillalla, Oskar Merikannon
Kullanmurunen, venäläiset
kansanlaulut Ajomies sekä
Kuljen yksin autiolla tiellä,
ranskalaisen Charles Trenetin Laulu merelle (La
mer), Glenn Millerin elokuvasävelmä Kuutamoserenadi , Rauno Lehtisen
Muuttuvat laulut, Jerry
Bockin musikaalisävelmä
Nousee päivä ja Victor
Yongin Surujen kitara

Aarne Vesamäki on koonnut
yhteen lähialueilla toimivia
leijonia järjestämään yhdessä
veteraanipäivän messua.

Lisäksi kuoro laulaa
yhdessä yleisön kanssa
muutamia tuttuja, kesäisiä
yhteislauluja.
Kuorot esiintyivät Malmin kirkossa pidetyn konsertin ohjelmalla vielä sunnuntaina 4.5. Hyvinkään
uudessa kirkossa.
Konsertteihin on vapaa
pääsy.
Raimo Laitinen,

kuorolainen

Helskyn
aikuistaidetta
Taito-käsityökoulu
Helskyn aikuisten päättötöistä koottu näyttely tuo
esille käsityöllisten tekniikoiden ja materiaalien hallintaa.
Näyttelyssä on esillä Aiku3-ryhmän päättötyönä
valmistamat tallukat, nelivuotiset opinnot yhteen kokoavat portfoliot ja ryhmän
muita käsityökoulun aikana
valmistamia töitä.
Taito-käsityökoulu Helsky järjestää käsityön taiteen

Leyla

&
Medjnun

Puistolan kirkossa veteraanipäivänä eli ensi
sunnuntaina vietettävässä Kansallisen veteraanipäivän
messussa on mukana useiden paikallisten lionsklubien
edustajia.
Suomen Lions-liitto on
päättänyt palvella veteraaneja eri tavoin kaudella 2014–2015 Kiitos veteraanit -teemalla. Paikalliset klubit etsivät erilaisia käytännön
tapoja auttaa ja palvella
oman toiminta-alueensa veteraaneja.

(Johnny Gitar). Kaksi viimemainittua ovat Seppo
Hovin sekakuorosovituksia.

perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille yleisen oppimäärän mukaisesti. Aikuisten käsityökoulu- opintojen painopistealueita ovat
esteettinen, visuaalinen ja
kulttuurinen osaaminen, perinteen taitaminen, käsityöilmaisun kehittäminen sekä
käsityöllisten tekniikoiden
ja materiaalien hallinta.
TL

Aikuisten päättötöitä
14.4 - 4.5. Malmitalon parvella.

World Cinema:

Leijonat apuna
veteraanimessussa

Messussa palvelevat
Puistolan piirin kappalainen, Torsti Paijola LC Suurmetsästä ja Pihlajamäen piirin kappalainen, Jukka
Holopainen LC Pihlajamäestä. Useiden eri klubien leijonat avustavat ehtoollisessa. Kolehdin keräävät puistolalaisen naisklubi Parkin
edustajat ja kahvituksesta
huolehtivat Malmittaret.
Puistolan leijonat avustavat
veteraaneja kirkkoon tarjoten heille tarvittaessa autokyydin.
– Ajatuksenani on se, että kutsumme kaikki Malmin seurakunnan alueella
olevat veteraanit kirkkoon
ja tarjoamme heille tarvittaessa kyydin, vapaaehtoisten avustaman messun ja
juhlavan kahvihetken, kertoo idean isä, LC Puistolan
jäsen Aarne Vesamäki. Hän
itse kuuluu myös Puistolan
piirineuvostoon.
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Ruukussa
kohtaavat
visuaalisuus,
tekniikoiden
osaaminen ja
materiaalien
hallinta.

Koilliskuorolla eli Helsingin
työväenopiston sekakuorolla, Malmin
kantaattikuorolla sekä Missio -kuorolla
on perinteinen kevään yhteiskonsertti
Malmin kirkossa sunnuntaina 27.4. klo 18.
Lisäksi Koilliskuoro pitää
viihde- ja kansanlaulujen
konsertin Malmitalon juhlasalissa tiistaina 13.5. klo
19.30.
Kuorot on valmentanut
ja niitä johtaa Heikki Poutanen.

23.4.2014

Kahden rakastavaisen tarina
690-luvulta. Ennen elokuvaa
on lyhyt esittely. 95 min. K15.
To 24.4. klo 18, vapaa pääsy

RNO –

Easy Listening

Licence
to

Mambo!
Riku Niemi Cool Mambo solistivieraanaan
Reija Lang sekoittaa ja ravistaa Bond-elokuvista tuttuja kappaleita. To 24.4. klo 19, alk. 15 €

TEIJA LOPONEN

Kino Helios:
Dallas
Buyers Club
Parhaan miespääosan Oscar! Teksasilainen naistenmies saa HIV-tartunnan
ja ryhtyy itse etsimään lääkitystä. Eletään 1980-lukua. 117 min. K16. Pe 25.4.
ja la 26.4. klo 18, alk. 6 €. Tekijänoikeuspäivän kupongilla lauantaina kaksi
yhden hinnalla!

Teija Loponen

Huovisen
erikoiset
Näyttelijä Ilkka Heiskanen
marssittaa lavalle riehakkaana
kavalkadina hahmoja Veikko
Huovisen kirjoista. Ohjaus:
Sakari Kirjavainen. Ti 29.4.
klo 15 ja 19, alk. 10/5 €

Jazz’n Jam:

Liberty Ship
Yhtye purjehtii saksofonisti/säveltäjä Esa
Pietilän johdolla ylväästi luovan musiikin
ulapalle. Su 27.4. klo 17, alk. 6 €
Ohjelmaa koko perheelle. To 1.5. klo
12–15, vapaa pääsy

Vappujuhla

Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1, malmitalo.fi

14   Menot

Rakkauslauluja maailmalta
Pienemmissä piireissä hyvin tunnettu ja kokenut
laulajatar Pirita Nurmi esiintyy Malmilla.
Solistikoulutuksen saanut nainen tunnetaan parhaiten Edith Piaf- ja Carola-tulkinnoistaan.
Malmitalolla hän esittää Edith Piaf, Carola, Leonard Cohen -tulkintoja teemalla
Rakkauslauluja maailmalta. Malmitalo 6.5. kello 19. Liput 9 e. Kesto 1h 30 min, ei väliaikaa.

MALMI

Tukiyhdistys Esko ry
harrastukset Malmin toimintakeskuksessa: englannin keskustelukerho ke klo 11 Seijan
johdolla ja ruotsin to klo 11
Tuulan johdolla. Markkinat
Toimintakeskuksessa 10.5.
Pöytävaraukset ja tiedustelut
Ritva Lindqvist 050 303 9903.
Syystien palvelukeskus
Atk-opastusta senioreille ti,
ke ja to klo 11.15–14 varaa
aika etukäteen infosta tai p.
09 310 58413. Neulekahvila
to 9.30–12. Pingistä ti klo
14.15–15.30 mahdollisuus
pelata pingistä liikuntasalissa paikan päällä on muutamia mailoja – oman mailan
voi ottaa mukaan. Sisäkengät
vaaditaan. Takaniitynkuja
3. Vapaaehtoisten ompeluryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 9–11.30.
Työväenopiston lauluryhmä
esiintyy to 24.4. klo 16.15.
Anne Sunila: Vertigo
Näyttely muodostaa kokonaisuutena maalausinstallaation, joka tuo esiin välähdyksiä tutkivan taiteilijuuden
prosessista. Siinä on osuutensa maalaamisella ja kirjoittamisella. Avoinna arkisin
ma–pe 9–20 ja la 9–16 paitsi
30.4. 9–16. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 24.4. – la 17.5.
World Cinema: Leyla
& Medjnun – idän
suurin rakkaus
Elokuva kertoo 690–700luvulla eläneen kahden rakastavaisen tarinan. Sitä on kerrottu jo satoja vuosia arabialaisessa ja persialaisessa kirjallisuudessa monin eri versioin.
Ennen elokuvaa on lyhyt esittely. Kesto: luento n. 15 min
ja elokuva 80 min. Ikäsuositus
15+. Turkinkielinen elokuva
on tekstitetty suomeksi.
Vapaa pääsy. Malmitalo,
to 24.4. klo 18.
RNO – Easy Listening:
Licence to Mambo
Historian tunnetuimpia salaisia agenttisäveliä sekoittaa ja ravistaa Riku Niemi
Cool Mambo solistivieraanaan Reija Lang. Liput 15 e.
Malmitalo, to 24.4. klo 19.
KÄSILLÄ – taitoa –
iloa – muotoa 2
Taito-käsityökoulu Helskyn
aikuisten päättötyönäyttely.
Esillä Aiku 3 -ryhmän päättötyönä valmistamat tallukat sekä nelivuotiset opinnot yhteen kokoavat portfoliot. Lisäksi opiskelijoiden muita
käsityökoulun aikana valmistamia töitä. Avoinna arkisin
ma–pe 9–20 ja la 9–16 paitsi
30.4. 9–16. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ma 14.4. – la 3.5.

Jazz’n Jam: Liberty Ship
Saksofonisti/säveltäjä Esa
Pietilän johtamassa yhtyeessä musiikissa yhdistyvät freejazzin kesyttämätön
henki ja hetkessä eläminen
vaikutteisiin muualta modernista taidemusiikista. Liput 6
e, Malmitalo su 27.4. klo 17.
Ilkka Heiskanen:
Huovisen erikoiset
Koominen ja karnevalistinen näytelmä on dramatisoitu
Veikko Huovisen tuotannosta.
Lukemattomissa TV-sarjoissa,
elokuvissa ja teattereissa näytellyt Ilkka Heiskanen marssittaa esiin kirjailijan hykerryttäviä hahmoja riehakkaana
kavalkadina. Erillisistä tarinoista muodostuu kokonaisuus, joka kertoo tarkasti ja hauskasti juuri meistä,
Huovisen kansasta. Kesto
n. 1 h 50 min väliaikoineen.
Liput 10/5 e, Malmitalo
ti 29.4. klo 15 ja 19.
Vappujuhla Malmitalossa
Iloisessa vappuhulinoinnissa mukana ovat Pellekaija
Pum -duo, Klovni Sebastian
ja orkesteri Puhekupla.
Ohjelmaa lapsille ja aikuisille.
Vapaa pääsy. Malmitalo,
to 1.5. klo 12–15.
Pirita Nurmi: Rakkauslauluja
maailmalta
Pienimuotoinen soolokonsertti sisältää erityyppisiä kappaleita kuten chansonlauluja, joiden aiheena on rakkaus. Kokenutta laulajatarta
säestää orkesteri. Liput 9 e,
Malmitalo, ti 6.5. klo 19.
Bobby Radcliff (USA)
Newyorkilainen blueskitaristi
ja -laulaja Bobby Radcliff tunnetaan erityisesti Chicagon
West Side -tyylin mestarina.
Magic Samin opastuksella
Radcliff kehitti oman tunteikkaan soitto- ja laulutyylinsä,
joka perustuu selkeään ja ytimekkääseen ilmaisuun. Liput
12 e, Malmitalo, ke 7.5. klo 19.
Anime: 5 Centimeters
Per Second
Visuaalisesti hienon elokuvan
nimi viittaa nopeuteen, jolla kirsikankukan terälehdet putoavat. Japani 2007. Kesto 63
min, K7. Puhe japaniksi, tekstit englanniksi. Vapaa pääsy,
Malmitalo, to 8.5. klo 18.
Isänmaallinen ilta
Konsertti ja runoja
Veteraanipäivän hengessä
Malmin kirkossa, Kunnantie 1,
to 24.4. klo 18. Esiintymässä
Malmin Mieslaulajat ja Kaartin
soittokunnan varusmiehiä.
Ohjelma 10 e, tuotto veteraanien ja vanhusten hyväksi.
Järj. LC Malmittaret.
Pukinmäen taidatalon
ohjelmaa Malmitalossa
Kevätkonsertti. Taidetalon
oppilaiden esittämä konsertti. Liput 6 e, la 26.4. klo

12. Musta aukko -teatteriesitys. Taidetalon teatterioppilaiden esitys. Liput 10 e, la 26.4.
klo 15. Pukinmäen taidetalo:
Kevätsirkus I. Taidetalon sirkuskoulun nuorempien oppilaiden esitys. Liput 10 e, la 26.4.
klo 17.30. Pukinmäen taidetalo: Kevätsirkus II. Taidetalon
sirkuskoulun edistyneempien oppilaiden esitys. Liput
10 e, la 26.4. klo 19.30.

PIHLAJAMÄKI

MLL Pihlajamäki
Perhekahvilat
Ke leikkipuisto Maasälpä
klo 10–12, to leikkipuisto
Salpausselkä klo 10–12,
Pihlajistossa. Yhdessäoloa,
ohjelmaa, omakustanteista tarjoilua.
Englanninkielen
keskusteluryhmä
Pihlajamäen lähiöasemalla
joka ti klo 11–12. Liusketie
3A. Vetäjänä Tuula Aiso.
Pihlajamäki- Pihlajiston
eläkeläiset ry
Kerho kokoontuu 28.4.
klo 10.30, Moreenitie 2.
Vierailijana optikko, sekä vaateesittelijä ja myyjä Liisa Heino.

PUISTOLA

Neulekerho kirjastossa
Neulekerho monitoimitilassa
ke klo 17.30–19.30. Sopii
niin vasta-alkajille kuin kokeneille käsityönharrastajille.
Opetusta ei ole, mutta neuvoa
ja apua saa pidempään käsitöitä harrastaneilta. Mukaan
lankaa ja puikot /virkkuukoukku.
Puistolan Martat ry
Lavakauluksia suoraan autosta Marttalan
edessä 6.5. klo 18–19
(Puistolantori 5) uudet
15 e/kpl ,käytetyt 7 e/kpl.
Tekemällä ennakkotilauksen 30.4. (perhe.ainamo@
hotmail.com tai 041 545
6096) mennessä varmistat
haluamasi määrän saamisen.

PUKINMÄKI

Satutuokiot Pukinmäen
kirjastossa
perheen pienimmille aina
parillisen viikon ma
klo 10.15–10.45.
MLL Perhekahvila
to klo 10-11.30 Pukinmäen
nuorisotalon tiloissa,
Säterintie 2, 2. krs.
Pukinmäki-päivät
Yhdistysväen yhteinen tapahtuma 17.–18.5. Yhdistyksiltä
toivotaan hyvissä ajoin tietoa ohjelmatarjonnasta. Lisät.
Pukinmäki-seura / pj Kauko
Koskinen 040 583 8503, siht.
Tero Tuomisto 050 594 1655.
Pukinmäen taidetalon
Kevätnäyttely
Perinteinen Taidetalon kevätnäyttely esillä Pukinmäen kirjastossa huhtikuun ajan.

Nuorten 5–15-vuotiaiden tekijöiden öljyväri-,keramiikka- ja
hiilipiirrustustöitä.
Läppäritohtori
Pukinmäen kirjastossa
ma 28.4. klo 10–12.
Läppäritohtori Roni Rauramo
antaa ensiapua kannettavien laitteisto- ja ohjelmistoongelmiin. Oman koneen
voi ottaa mukaan. Opastus
on avoin kaikille eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.
Satuokio
Satutunnit pidetään aina parillisina maanantaina Pukimäen
kirjaston lastenosastolla.
Kohderyhmänä kaikki 3–7-vuotiaat lapset huoltajineen. Ma
28.4. klo 10.15–10.45.

SUUTARILA

MLL Perhekahvila
Lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka. Joka kk toinen
to lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kierrätystä, ei maksua. Joka kk:n kolmas to valmistetaan keittolounas (lapset 0,50 e/annos, aikuiset 1
e/annos). Linnunradantie 8,
to klo 10–12.

TAPANILA

Tapanilan Eläkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30.
To klo 11–14 tuolijumppaa,
tasapainon kehittämistä, sisäboccia ja pelikahvila Tapanilan
Työväentalolla Sompiontie 4.
Tarkempi ohjelma netistä
tapanilan.elakkeensaajat.fi.
Jazzia
Tule kuuntelemaan Duo Kisax
(saksofoni & kitara ) soittaa Old jazz, Bossanovaa
klo 18–20 pe 25.4.
PuutarhaJuhla, Päivöläntie 15.
Puutarhuri kertoo
Ma 28.4. klo 18 Tapanilan kirjastossa puutarhuri-hortonomi
Rea Nääppä kertoo puutarhasta hyvinvoinnin edistäjänä.
Samalla kesäkukkavinkkejä!

TAPANINVAINIO

Perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa
kaikille avoin MLL.n perhekahvila ma klo 10–11.30. Tule
mukaan! Tarjoilu 1,5 e /perhe.

TAPULIKAUPUNKI

Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu joka ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa,
Moisiontie 18. Perhekahvilan
ohjelma Facebookissa.
Tapulin eläkeläiset
5.5. juodaan Vapun jälkisimat.
Maanantaikerho joka toinen
ma klo 10–12 Tapulin nuorisotalolla, Ajurinaukio 5, 2 krs.

VIIKKI

Alina Cieslan
valokuvanäyttely
Kohtaamisia, eläinmuotokuvia

- Möten, djurporträtt 2.4. 29.4. Viikin kirjastossa.
Kirjailijavieras
Vanhankaupunginlahden rysäkuninkaita ja muita kalastajia - Eero Haapanen kertoo kirjastaan Sörkan rysäkeisarit. Luento Viikin kirjastossa ma 28.4. klo 18.
Luvassa kiehtovaa tarinaa
Vanhankaupunginlahden,
Toukolan, Hermannin ja
Sörnäisten historiasta.
Peter Pan-musikaali
Peter Pan-musikaalin on J.M
Barrien aiheen pohjalta kirjoittanut Ritva Holmberg.
Musiikin on säveltänyt Jukka
Linkola ja laulujen sanat on
kirjoittanut Jukka Virtanen.
Peter Pan vie katsojat

seikkailumatkalle Mikä-mikämaahan. Musikaalissa on
mukana noin 60 opiskelijaa.
Ensi-ilta 26.4. klo 18. Liput
12/8e. Muut esitykset ovat
su 27.4. klo 15, ma 28.4. klo
18, ti 29.4. klo 18, pe 2.5.
klo 18 sekä la 3.5. klo 15.

Lähimenot–palstalle
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia
menovinkkejä.
Vinkit tulee lähettää
viimeistään to klo 15
mennessä, jotta ne ehtivät
seuraavan keskiviikon
lehteen.
janina.issakainen@
lahitieto.fi

HYVINVOINTI

Jalkaterapia Talus
jalkaterapeutti

Raili Asikainen
Avoinna toistaiseksi ke–pe
Ajanvaraukset p. 09 3741 340
Malminraitti 4–6, 00700 Helsinki

OPTIKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT
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
Sirkku Laine
AJANVARAUS
Puh. 875 1868
Ark. 10-18,
la 9-14

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

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)

Koillis-Helsingin Lähitieto

KAMPAAMOT JA PARTURIT

K A M PA A M O

RAILI
3455880
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78
MA-PE 9.00 - 17.00
LA
8.00 - 13.00
TO SULJETTU
Parturi-Kampaamo

Ihana kevät näkyy myös kiiltävissä Wella
väreissä. Varaa aikasi värjäykseen ja tunnet
kevätauringon myös piristyneessä mielessä!
Tukka hyvin kaikki hyvin!
Sanna, Elina, Tanja, Nelli, Alex, Sini ja Outi

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

Helsinki
Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Hammaslääkärit:

Vesikourut • Tikkaat • Lumiesteet

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

Kattojen pesut ja maalaukset

Suuhygienisti:

Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

Tiina Kokko

ilmainen tarjous/korjausarvio

Puh. 09 345 3350

050 594 2992

www.hammaskulmahelsinki.fi

kjkmestarit.fi
Kotitalousvähennysmahdollisuus

a
uott
25 v
illa!
Malm

Kirkonkyläntie 3 A, II krs, 00700 Helsinki
puh. (09) 347 8850
www.malmintorinhammas.fi



ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

HAMMASLÄÄKÄRIT

Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)
Hemmo Kalsi (iensairaudet)
Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)
Leo Tjäderhane (juurihoidot)
Thomas Åberg (oikomishoidot)
Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi

www.keharengas.fi

50
74
85

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

3858 375
040-831 9626

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi
Ark. 9-18,
la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

HAMMASLÄÄKÄRIT

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

20v.

Tuula Kuhlefelt
Merja Lindfors
Tarja Malassu
Leila Tenhunen
Marja Heinilä
Kirsi Niemelä
Päivi Masalin (iensairaudet)
Eija Poikonen (suuhygienistit)
Minna Valkama

Koillis–
Helsingin
Lähitieto
Ilmoituksiin
liittyvissä asioissa
ota yhteyttä
myyntipäällikkö
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@
lahitieto.fi

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

Pystylamellit
Markiisit

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

TORIKAIHDIN
TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

HAMMASLÄÄKÄRIT

Kauppakaarre 1
00700 Helsinki
p. 09 345 2625,
p. 09 345 5846
www.malminhml.fi

Soita ilmainen mittaus
Sälekaihtimet
Rullaverhot
• Peililiukuovet

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

RENKAAT JA RENGASTYÖT
KAUSISÄILYTYS

puh. 3507050

PALVELUJA TARJOTAAN
Tuorein
Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehti löytyy
lehtitelineistä Malmin
Novan Citymarketin
edestä, Malmintorin
kauppakeskuksen toisesta
kerroksesta Plaza Mocan
kahvilan vierestä ja
Kirkonkyläntien
S-marketin aulasta.



RADIAL OY

Hinnat alk.

Permis + kuivatus
€
Permis +
€
leikkaus+ fön
Permis + leikkaus
€
+ sävy + fön
www.kampaamo-loser.fi



Kehärengas Oy

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

Kampaamo-Parturi

Sähäkkää
säkkärää
vai loivia
laineita?

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

2014


SUUHYGIENISTIT

Pirjo Löser

15

23.4.2014

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

v

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

TEBOIL MALMI

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

Puh. 09-385 5297

ergadesign.fi

Laulurastaantie 2, Hki 78. Ark. 6–21, la 7–21, su 8–21

Huoltopalvelut, öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja
rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.
VEIKKAUSPISTE

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet
www.uudenmaanpeltityo.fi

Kaikki kodin remontit
edullisesti. P. 0400 701 884
piimaja@koti.luukku.com

LVI-TYÖT
044 9726 802

POHJOIS-HELSINGIN
LÄHIKIINTEISTÖHUOLTO
www.rundelin.com
kpr@rundelin.com

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

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

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.

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

045-6565 658
(09) 346 3090

ABONE

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus
www.pizzeriaabone.fi
Lounas
pizza 5€ Katso tarjoukset! www.pizzeriaabone.fi
Soita Heti. 09-3463090 / 045-6565658

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

