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Keskiviikko 7.5.2014 

Nro 19

Uutiset: 
Tapanilan ala-asteella
käytiin taisteluun.
Uutiset: 
Jakomäki-Seurasta 
Koillis Seura.
Kulttuuri: 
Huippublues soi Malmilla.

MIKSI TÄHÄN
LÄHIKOULUUN

EI OLE TUNKUA?

Annis  
MAttilA
Myyntineuvottelija
044 555 1604

tArjA 
HAArAnen
Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

MArkku 
ViljAnder
Myyntipäällikkö 
YKV, LKV
050 524 4854

toiMistoMMe AVoinnA 
ma-to klo 10.00-17.00   
pe klo 10.00-15.00

kirkonkyläntie 11, Helsinki 
puh. 010 228 3060

Kiinteistönvälitys Oy

PÄiVi  
Pirnes
Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

 
Karkkipeikko 

yllätti Mosassa

Vesikourut, 
piipunpellitykset, 

ikkunalistat, 
kattotyöt, 

palotikkaat, 
lumiesteet

Asennustakuu 3v.

[A]

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155  

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

TAPANINVAINIO  OK-TONTTI
Omakotitalotontti 569 m², rak.oik 
142 m², lisäksi autosuoja 25 m². 
Hp. 152.000 € Pohjanpellontie 9 b

TAPANINVAINIO  TONTTI
Pientalotontti 764 m². Rakennu-
soikeus 191 m² + autosuojatilaa 
20 m² /as + varastotilaa 5 m² / as. 
Asuntojen lukumäärää ei rajattu 
Hp. 210.000 € Kastanjatie 7 

LÄNSI-PAKILA   OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotontti 
511 m². Rakennusoikeus 128 m² 
+ 25 m². Hp. 140.000 € Elontie 4

Teollisuus- ja toimitilaa 360 m². 
Hallin vapaa korkeus 4.8 m. 
Korkeat sähkötoimiset nosto-ovet. 
Hyvä kunto. Kantava alapohja. 
Vuokra 6.50 € / m² + alv 24 %

HEIKINLAAKSO
240 m² teollisuustilaa ja 120 m² 
toimistotilaa. Maanvarainen lattia. 
Teräsrunko. Vuokra 1700 € / kk. 
Heti vapaa

VARTIOHARJU  OKT

Rauhallisella paikalla ok-talo 4h,k,rt
155 m² + lämmin at, var 25 m².
Rv 2000. Upea rinnetontti 749 m².  
Hp. 470.000 €. Sormuspolku 19

HEIKINLAAKSO   OKT

Täystiilitalo 1-tasossa 4h, k, rt, 
takkah, s, 120 m². At ja varasto 
25 m². Rv 1981, kuntotarkastettu 
6/2013. Suojaisa piha n. 610 m² 
hallinnanjakosopimuksella. 
Hp. 280.000 €TAPANINVAINIO  PT

Myydään 2 paritalohuoneistoa. 
1-tasossa 3h, k, takkah, sauna 
107 m². Rv 1977. Pihat länteen.
Hp. 235.000 €/huoneisto. Suvitie 6

VUOKRATAAN 
TEOLLISUUSTILAA

TATTARISUO

Pyydä meidät 
arviokäynnille!

24h

KATSO

TARJOUKSEMME

SIVULTA

18!

 Neste oil malmi ja Metsälä 
toivottavat hyvää 

äitienpäivää!

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

Kirsi-Marja 
Johansson-Torvinen
040 594 8231 

Kristiina 
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola 
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila 
0400 600 359 

Timo K .Nieminen 
040 088 5662 

Krista Suvinen
040 487 5040

Tomi Suvinen
 044 335 5135

Katso myös muut myynnissä 
olevat kohteet 

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Ilpo Korpi    
040 537 1323

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin 
046 812 5691

Tuomas Jääskeläinen 
050 306 1771

Vasil Zizan
044 514 7551

Pukinmäki Et 128/135m2

4h, k, 2Xkph/wc, khh, s, var. 
Upea, uudehko koti suositulla 
pientaloalueella. Valoisat huonetilat, 
kodikas tunnelma, kivitalon henkeä. 
Maalämpö, edulliset asumiskustan-
nukset. Rv. 2005. Mh. 497.000€. 
Ruotutorpantie 17. 
Kai Lehtola/044-514 0164 

1119927 

Tapaninvainio  et 158 m²
6h,k,tkh,s,at. Upea, uudenveroinen 
autotallein kytketty erillistalo kolmen 
asunnon yhtiössä. Korkea ateljee-
tyyppinen olohuone, muunneltavia 
tiloja, lämmin iso autotalli. Mh. 
568.000€. Karhusuontie 49. Pertti 
Kanon/040-758 7596.

1126356

Tapaninkylä  okt n. 106 m²
5h,k,s. Hyväkuntoinen viehättävä 
omakotitalo (rv. 1987) loistopaikalla 
Korkea olohuone, Kompakti ja suo-
jaisa, kaunis piha. Autokatos ja ul-
kovarasto. Mh. 385.000€. Takalantie 
20 A. Pertti Kanon/040-7587596.

1127623 

Suutarila Okt 84m2

3h+k,kph+s,parvi,varasto. 
Tyylikäs, korkeahuoneinen 
kivitalo rauhallisella alueella. 
Vmh. 368.000€. Sateenkaarentie 35. 
Tomi Suvinen/044-3355135

1127303

Tapanila pt 72 m2

3 h, avok, sauna, 2 wc, lasitettu 
parveke, lasiveranta, piha. 
Koti parhaimmalla sijainnilla! 
Kiva koti paritalon eteläpäädyssä, 
remontoi viihtyisäksi. 
Vmh. 269.000€. 
Erätie 12. 
Kristiina Diomin/046-812 5691.

1125638

Malmi rt 51/116m2

3-4h,k, khh, kph/s, 2xwc, 2xvh, 
ullakko, AK, var. Persoonallinen 
koti rauhallisella pientaloalueella. 
Vaaleasävyiset pintamateriaalit, 
remontoitu saunaosasto. 
Mh. 300 153€, Vh. 312 000€. 
Notkotie 22. 
Kai Lehtola/ 044-5140164 

1127721  

Tapaninvainio rt 83  m2

3 h, k, kph, erill wc, piha. Yksitasoi-
nen valoisa koti, jossa reilut huoneet 
ja ihana eteläpiha. Vmh. 279.000€. 
Karhusuontie 90. 
Kristiina Diomin/046-812 5691.

1126629

Siltamäki rt 80 m2

3 h, k, kph, wc, vh, piha. 
Kaunis koti viihtyisällä alueella, 
suojaisa terassipiha, tule ja ihastu! 
Vmh. 238.000€. Siltakyläntie 2. 
Kristiina Diomin/046-812 5691.

1123727

Siltamäki rt 80,5 m2

3 h, k, kph+s,wc piha. Kaunis koti 
viihtyisällä alueella, tule ja ihastu! 
Vmh. 229.000€. Siltakyläntie 2. 
Tomi Suvinen/044-3355135. 

1126270
Malmi kt 94m2

4h, k, kph, erill.wc, las.parv. 
Tilava läpitalon koti Malmin sy-
dämessä! Tässä on tilaa isollekin 
perheelle, hyvinhoidettu taloyhtiö 
omalla tontilla. Malmin palvelujen 
äärellä, heti vapaa! Velaton lähtöhin-
ta 178.000€. Markkinatie 7. 
Kai Lehtola/ 044-514 0164. 

1123678

Tapanila kt 68 m2

3 h, k, kph, 2 wc, parv. Valoisa perhe-
asunto Fallkullan kartanon läheisyy-
dessä.  Kylpyhuone täysin remontoitu, 
lasitettu huoneiston levyinen parveke. 
Vmh. 169.000€. Saniaistie 12. 
Kristiina Diomin/046-812 5691.

1122337
Tapanila  kt 62 m²
3h,k. Heti vapautuva ensimmäisen 
kerroksen tyydyttäväkunt. kolmio lä-
hellä juna-asemaa. Tyylikäs laatoitettu 
eteinen, kaksi länsiparv., vaatehuone. 
Mh.156.000€. Saniaistie 14-16 B.  
Pertti Kanon/040-7587596.

1127827
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
Kallio kt 29m2

1 h,kk, kph. Yksiö, jossa selkeä 
pohjaratkaisu. Sijainti kaupungin 
sykkeessä Pengerkadun ja Hä-
meentien välissä. Tarjouskaupan 
lähtöhinta 134.000€. Sakarinkatu 2. 
Kristiina Diomin/046-812 5691.

1127470

Reija Kivinen
050 533 0369
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Äidit asialla

A
kseli Gallen-Kallelan maalaus Lem-
minkäisen äiti osui jostain silmiini 
viime viikolla. Vaikka maalaus on 
synkkä ja sen tunnelma lähinnä 

ahdistava, huokuu teos jotain sellaista, mikä 
sopii hyvin tulevaan äitienpäivään. Siinähän 
Lemminkäisen äiti on kerännyt poikansa silvo-
tun ruumiin Tuonelan virrasta, kursinut hänet 
kasaan ja odottelee Ukko ylijumalalta hunajaa, 
joka herättäisi Lemminkäisen taas henkiin.  Sel-
laisia me äidit usein olemme. Haluamme pitää 
lapsemme hyvinvoivina ja henkisestikin koko-
naisina. Kannamme heistä huolta vielä sitten-
kin, kun he ovat jo aikuisia.

Äiti voi olla myös jollekin asialle tai tapahtumal-
le. Kulttuurituottaja Mirka Nokkaa voi hyvällä 
syyllä nimittää Vaippakansan karnevaalien äidik-
si, sillä hän on ideoinut, suunnitellut ja toteutta-
nut jo useamman kerran pienille lapsille ja lapsi-
perheille tarkoitetun iloisen tapahtuman Malmi-
talossa. Se koetaan taas reilun viikon päästä. 
Maksuttomat koko perheen tapahtumat ovat 
tärkeitä, sillä vauvaperheillä ei välttämättä riitä 
rahaa kulttuuritapahtumissa käymiseen. Silti 
yhdessä saadut hauskat kokemukset ja elämykset 
yhdistävät perhettä luoden mukavia muistoja. 
Yhdessä tekemisen ja olemisen hetket ovat niitä, 
joita aikuisina hyvillä mielin muistellaan. 

Tapanilalaisten Mosa Herää –tapahtumassa jul-
kistettiin viime sunnuntaina tämän vuoden kun-
niamosalainen. Tittelin sai ala-asteen opettaja 
Leena Zellama, joka on vuosikaudet halunnut 
tarjota oppilailleen hyvää ja luovaa opetusta.  
Opetussuunnitelman sisällä voi koulutusta 
antaa varsin monin tavoin ja Zellaman tyyli on 
sellainen, josta oppilaat ja heidän vanhempansa 
pitävät. Jokainen oppii, mutta hauskalla tavalla. 
Kouluasiat olivat muutenkin tapahtumassa pää-
osassa, sillä Tapanilassa äidit puolustavat leijo-
nan lailla lastensa oikeutta lähikouluun. Ope-
tusviraston näkemyksiä ei sulateta noin vain, 
vaan äidit ja myös isät ovat käyttäneet melkoi-
sesti aikaa selvittääkseen oikeita lukuja ja jaka-
en oikeaa tietoa eteenpäin niin opetuslautakun-
nan jäsenille kuin muillekin päättäjille. Moni 
heistä myös osallistui maanantaiseen mielenil-
maukseen koulujen puolesta. Hyvä vanhempi 
huolehtii ja välittää!

Oikein mukavaa 
äitienpäivää kaikille 
äideille ja isoäideille!

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Varaa pöytä 
(09) 3507 0728

Hinta 26 €/ hlö
1-5 -vuotiaat 1 €/ ikävuosi 

6-14 -vuotiaat 10 €

su 11.5. klo 12-15

MosaCafe

L     unas äitienpäivänä
Alkuruokana mm. maa-artisokka-pekonikeitto, 
sateenkaariterriini, monipuolinen salaattipöytä. 
Pääruokana loimulohi, parmesanjuurekset, 
kanttarellikastike. Jälkkärinä tuorejuustokakku.
Koko menu osoitteessa mosacafe.fi

11-14
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   Tapanila

Pajunen tulee Jakomäkeen! Sivu 8

Pukinmäenkaari 16–18 
tontteja koskeva asemakaa-
valuonnos on valmistunut ja 
sitä voi kommentoida 19.5. 
saakka.

Suunnittelualueeseen kuu-
luu kahden tontin lisäksi ur-
heilupuistoa ja Pukinmäen-
kaaren katualuetta. Nykyi-
sen ravintolarakennuksen 
viereen on tulossa majoitus-
rakennus ja alueen itäosaan 

2–4 kerroksisia asuinraken-
nuksia.

Kaavaluonnos ja muu ai-
neisto on nähtävillä Pukin-
mäen kirjastossa sekä kau-
punkisuunnitteluviraston net-
tisivuilla.

Kaavaehdotus on tarkoitus 
esitellä kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalle vuoden 2014 
lopulla.

Teija Loponen

Havainne-
kuva ker-

too, miten 
rakennukset 

sijoittuvat 
tonteille.

Kerrostalojen ja 
majoitustilan kaava-
luonnos valmiina
  Pukinmäki

RAKENNUSVIRASTO

osa heräsi yhtä 
värikkäästi ja 
iloisesti kuin 
ennenkin, vaik-

ka tällä kertaa puheissa 
kuulsi hätä omien opinahjo-
jen puolesta. Juhlapuheen-
pitäjä Olka Horila muistutti 
maanantaisesta mielenilma-
uksesta Kaupungintalolla 
lähikoulujen puolesta ja 
kertoi muutenkin tiukkaa 
tosiasiaa koulujen tilantees-
ta. Koulun puolesta kerät-
tiin myös nimiä ja adressiin 
kirjautuikin yli 600 nimeä.

Yllätyksenä torille hyppe-
li koulun vintillä asustele-
va sarvipää heitellen yleisön 
joukkoon hampaidenhoi-
tovälineitä – toffeekarkke-
ja. Koulua toivat esille myös 
Miitta-täti ja Krisse Salmi-
nen, joista jälkimmäinen 
toivoi tenaviensa saavan 
käydä sympaattista koulua 
vielä monta vuotta.

Sattumalta vuoden 2014 
Tapanilan kunnia-asuk-

kaaksi oli seura valinnut 
Tapanilan ala-asteella al-
kuopetusta antavan Lee-
na Zellaman. Häntä kiitel-
tiin luovista opetustavoista, 
joista mosalaiset koulutu-
lokkaat ovat saaneet nauttia 
jo 80-luvun lopulta lähtien.

Mosa herää sisältää aina 
uutta ja vanhaa. Uutta oli 
esimerkiksi Mitä Jäbä duu-
naa –näyttely, jossa saattoi 
perehtyä punontaan, puuk-
koihin ja moniin muihin 
kädentaitoihin. 

Vanhaa ja aina yhtä mu-
kavaa olivat traktoriajelut 

sekä Moottoripyöräkerho 
Ruosteen ja moottoripyö-
räyhdistys Kraftwolf ry:n 
tenaville tarjoamat ilmaiset 
ajelutukset. VPK:n paloau-
tolle riitti jälleen jonoa, sa-
moin Tapanilan Eläkkeen-
saajien muurinpohjalettui-
hin. 30 litraa taikinaa ka-

tosi muutamassa tunnissa 
parempiin suihin.

Stadin juhlaorkesterin so-
listeina yleisöä viihdyttivät 
Anna ja Janus Hanski, pieni 
sadekuurokaan ei karkotta-
nut kuulijoita. Äänentoisto-
laitteet olivat tosin hukassa, 
mutta moottoripyöräkerho-

laiset korjasivat tilanteen. 
Tuttuun tapaan sääkin oli 

mosalaisten puolella, räntää 
ja rakeita tuli vasta tapahtu-
man loputtua.

Teija Loponen

Mosa 
heräsi 
koulu 
mielessä
Miitta-täti ja Krisse, vuoden 
mosalainen kunnia-asukas ja moni 
toimijapiste Tapanilan torilla olivat 
kaikki samalla asialla: Mosan koulut 
on säilytettävä!

Prätkäjengit olivat paikalla. Mc Ruoste kyyditsi tenavia 
ja järjesti puuttuvan äänentoiston tapahtumaan. 

Miitta Sorvali ja Krisse Salminen laulattivat itselleen synttärilaulun ja hauskuttivat yleisöä vakavan asian ohessa. 
Taustalla Tapanila-Seuran puheenjohtaja Vesa Kinnunen.

Luovuudestaan tunnettu opettaja Leena Zellama valittiin tämän vuoden kunnia-
asukkaaksi.

M

TEIJA LOPONEN
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Malmin lentokentän
rakentaminen on alkanut

JOUKO KOMULAINEN

Malmin lentokentän epäselvä tulevaisuus ei ole 
hetkauttanut lentokentän tuntumaan rakentanutta 
uudisraivaajaa.

  Pihlajamäki
Poliisi huomasi Lahdenväylällä kaksi Helsinkiin kiitävää 
samanlaista BMW-henkilöautoa Pihlajamäen ja Kehä 1:n 
liittymien välillä toissa torstaina kello 18.30 aikoihin. Kul-
jettajat näyttivät ajavan kilpaa ja ohittelivat muita autoilijoi-
ta satasen rajoitusalueella. Toisen mittarilukemaksi poliisi 
sai 169 ja toisen 179 kilometriä tunnissa.

Poliisi pysäytti kaaharit Viikinmäen luona. Kuskit olivat 
selvin päin ja tunsivat toisensa. He saivat ajokiellon, me-
nettivät korttinsa ja päätyivät teollaan tutkintaan nimik-
keellä törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

PP

  Puistola
Kehä kolmosta 150–180 kilometriä tunnissa kiitänyt 

kuski sai poliisit peräänsä ennen keskiyötä viime lauan-
taina. Poliisi pysyi vaivoin kaaharin perässä ja sai hänet 
pysäytettyä Puistolan lähellä olevalle huoltoasemalle. Pa-
rikymppinen kuski kertoi, että hän testasi uutta kame-
raansa, jolla hän kuvasi edellä olevaa liikennettä.

Kameran muistikortti päätyi poliisin todistusaineistoksi, 
kuskilta lähti kortti ja häntä epäillään törkeästä liikenne-
turvallisuuden vaarantamisesta.

PP

  Malmi
Helsingin kaupungin Markkinatie 16:ssa omistamien 

vuokratalojen peruskorjaus on tarkoitus aloittaa syys-
kuussa.

Urakkakilpailun on voittanut edullisimman tarjouksen 
tehnyt YIT Rakennus Oy. Se on tarjoutunut tekemään re-
montin reilun 8,3 miljoonan euron verolliseen hintaan.

Peruskorjauksessa on tarkoitus uusia vuonna 1982 
Markkinatielle valmistuneiden asuntojen julkisivut, vesi-
katto, ilmanvaihto, parvekerakenteet, porrashuoneiden 
ovet, yhteistilojen sauna-, kerho- ja varastotilat. Lisäksi on 
määrä korjata pihan rakenteet, rakennusten salaojitus ja 
routasuojaukset.

PP

Bemarimiehiltä 
kiellettiin autoilu

Kameran testaajalta 
kortti pois

Markkinatien vuokrataloille 
8,3 miljoonan euron remontti

Vs.linjajohtaja Marjo 
Kyllönen on valmistele-
massa opetuslautakunnalle 
esitystä, joka olisi toteu-
tuessaan kuolinisku keskel-
lä Tapanilaa sijaitsevalle 
ala-asteelle.

Opetusviraston kuule-
mistilaisuuksia on Koillis-
Helsingissä ollut jo Silta-
mäessä, Malmilla, Puisto-
lassa ja Jakomäessä. Viime 
viikon tiistaina oli Tapani-
lan vuoro. Tapanila oli alu-
een ensimmäinen, jonne 
saapui myös opetuslauta-
kunnan puheenjohtaja Mi-
nerva Krohn. Lautakun-
nasta tuli myös jäsen Vil-
le Jalovaara (sd.) Vuosaa-
resta.

Muut saapuneet valtuu-
tetut olivat Osku Pajamä-
ki (sd.) Puistolasta ja Björn 
Månsson (rkp.) Tapanilas-
ta.

Kyllönen kertoi, että pel-
kän alakoulun sulkeminen 
säästäisi opetusviraston 
rahoja vuosivuokran ver-
ran eli 65 600 euroa. Ala-
asteen sulkeminen toisi vi-
rastolle pelkästään vuok-
rissa 661 000 euron vuo-
sisäästöjä, mikä Kyllösen 
mukaan on jo merkittävä 
määrä.

Päätöksenteon marssijär-
jestys on se, että opetuslau-
takunnan suomenkielinen 
jaosto päättää tiloista luo-
pumisesta. Mahdollises-
ta hallinnollisesta yhdistä-
misestä naapurikouluun 

päättää valtuusto.
Alakoulusta virasto olisi 

valmis luopumaan jo tänä 
vuonna. Ajatusta on vauh-
dittanut kaupungin ympä-
ristökeskuksen Veljestenpi-
ha 7:ään tekemä pistokoe, 
jossa yhden luokkatilan 
hiilidioksidipäästöt ylitti-
vät mittauksissa lain salli-
man rajan, ja pistokokeen 
tekijä oli aistinut jossakin 
tilassa homeen hajua.

Alakoulun kunto tutki-
taan vielä tarkemmin ja 
tulokset valmistuvat tou-
ko-kesäkuun vaihtees-
sa, kertoi Sari Hildén. Tie-
to kohahdutti salia, koska 
lautakunnalle Tapanilan 
asian on ilmoitettu mene-
vän 27.5. Päätöstä ollaan 
tekemässä ennen kuin fak-
tat ovat kasassa, asukkaat 
ihmettelivät.

Kaupungin kiinteistövi-
raston tilakeskuksen kiin-
teistöpäällikkö Hildénin 
mukaan ilmastoinnin 
rakentaminen painovoi-
maisella ilmanvaihdolla 
toimivaan alakouluun ei 
onnistu niin, että se täyttäi-
si nykyisen, erittäin tiukan 
lain vaatimukset. Tilakes-
kuksella on ollut asiasta 
epäonninen kokeilu Jäkä-
lätiellä, jossa entinen koulu 
on jouduttu sulkemaan 
päiväkotikäytöstä, koska 
vanhaan kouluun tehty 
koneellinen ilmastointi sai 
liikkeelle talon rakenteissa 
olevat epäpuhtaudet.

Vastausta vaille jäi yh-
den asukkaan kysymys, ei-
kö edullisinta olisi opettaa 
alakoulun opettajaa avaa-
maan ikkuna.

Toinen asukas puoles-
taan kehotti tilakeskus-
ta kääntymään asiantunti-
joiden puoleen, sillä asuk-
kaan tiedon mukaan pai-
novoimaisesti toimivan 

tilan voi koneellistaa on-
nistuneesti.

Tapanilassa ei ole jääty 
voivottelemaan koulun 
mahdollista menetystä, 
vaan noin 70 vanhemman 
ryhmätyön tuloksena Tiina 
Jaakkola yritti vakuuttaa 
päättäjät esityksellä, jossa 
kumottiin viraston esityk-
siä kohta kohdalta.

Poliitikot saivat muun 
muassa kuulla, että Tapa-
nilassa koulupaikoista on 
pulaa eikä ylitarjontaa, 
vaikka viraston esityksessä 
alueella on kerrottu olevan 
tilaa 300 lapselle. Selvisi, 

että virasto on koplannut 
esitykseen mukaan Suuta-
rilan, jossa yläasteella on 
300 oppilaan vaje.

– Asukkaan näkökulmas-
ta tuntuu tempoilevalta, ei-
kä kovin johdonmukaisel-
ta toiminnalta kaupungin 
puolelta lakkauttaa koulu 
kesken remontin, Jaakko-
la kritisoi.

Tapanilan ala-asteella on 
menossa perusparannus, 
johon on käytetty jo 1,8 
miljoonaa euroa. Virasto 
on esittänyt loppuremon-
tista luopumista. 

Pirjo Pihlajamaa

Perustelut sulkea 
koulu ontuvat pahasti
Tapanilan ala-asteen 
juhlasalissa ei jäänyt 
montaa penkkiä 
vapaaksi, kun 
Helsingin kaupungin 
opetusviraston 
linjajohtaja saapui 
kertomaan, miksi 
virasto haluaa 
lopettaa koko koulun.

  Tapanila

Tapanilan koulun lakkautus vaikuttaa suoraan 
lapsiin.

Vanhemmat vastustavat opetusviraston 
valmistelemaa esitystä koko Tapanilan ala-asteen 
lakkauttamisesta.

Tapanilan alakoulun ilma on ympäristökeskuksen mielestä kyseenalainen. Koulussa kukaan ei ole oireillut.

PIRJO PIHLAJAMAA

  Pukinmäki
Leikkipuisto Savelaa uhkaa jälleen sulkeminen, jota kau-
pungin varhaiskasvatusvirasto perustelee tuttuun tapaan 
pienillä kävijämäärillä. Varhaiskasvatuslautakunta jätti sul-
kemisehdotuksen vielä pöydälle viime viikon kokoukses-
saan.

PP

Savelaa 
lakkautetaan taas
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Tuorein Koillis-Helsingin Lähitieto -lehti löytyy lehtitelineistä Malmin Novan 
Citymarketin edestä, Malmintorin kauppakeskuksen toisesta kerroksesta Plaza 

Mocca kahvilan vierestä ja Kirkonkyläntien S-marketin aulasta.

Koillis-Helsingin Lähitieto

PUKIN MÄKI-PÄIVÄT 
17.-18.5.2014

Menossa mukana mm.
•	 Pellekaija Pum  (17.5.)
•	 Stadin Juhlaorkesteri (17.5.)
•	 Paikalliset järjestöt

Säveltäjänpuistossa, Unikkotie 8

Tervetuloa mukaan!

Tapahtuman järjestää
Pukinmäki-Seura Bocksbacka Sällskapet ry

Taito-käsityökoulu Helsky

Käsityökouluopetusta  
lapsille ja nuorille! 
 Mistä syntyvät taitavat 
käsityökoululaiset? 
Tekemisen riemusta ja  
keksimisen ilosta.  
Opetus alkaa viikolla 35

Haku käsityökouluun  on alkanut!

LISÄTIEDOT ja ILmOITTauTumISET 
www.helsky.net, koulu@helsky.net

Taito-käsityökoulu Helsky/ Helsingin käsi- ja taideteollisuus  

Tule mukaan!

MALMILLA - VIIKISSÄ - PALOHEINÄSSÄ 
POHJOIS-HAAGASSA  - KIVIKOSSA  

KANNELMÄESSÄ - HERTTONIEMENRANNASSA 
katso tarkemmat ryhmät www.helsky.net

KÄSITYÖKOuLu OPETuSTa

MALMITTARESTA KEVÄÄN- JA 
KESÄN VAATTEET ALE -30 %

TALVEN ASUT -50 %

Vaateliike
MALMITAR

Örskinkuja 2 B, 
00700 Helsinki

(käynti sisäpihan 
puolelta)

Meiltä myös koti-, siivous- ja ompelupalvelut!

Avoinna KE ja TO klo 13-17 tai
sovi henkilökohtainen aika

p. 050-444 2664

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

Ke 7.5. Sanan ja rukouksen ilta ja kastejuhla, 
 Pertti Hottinen. Musiikki: Ilmari Kauppinen
Pe 9.5. 18.30–21.00 Koululaisten ilta kouluikäisille, 

leiritiimi ja lapsityöntekijät
La 10.5. 18.00–22.00 Ei nuortenilta, nuoret U-turn 
 konferenssissa. Keravan helluntaiseurakunta.
Su 11.5. 11.00 Jumalanpalvelus, Ville Rossi. 
 Musiikki: Laku; lastenohjelmaa
Su 11.5. 14.30 Latinokokous
Ti 13.5. 13.00 Päiväseurat, Jussi Jokisaari. Musiikki: 

Maranata
Rukouspäivä torstaisin klo 9–12 ja 
Aamurukoussolu Ma–Pe klo 8–9

Ja alkaa tapahtua.
SUUTARILA: Valokaari 6, puh. 093 541 2900

MARTINLAAKSO: Voimalantie 4, puh. 093 541 2400
Myymälät avoinna ma-pe 7-19, la 9-15

• starkki.fi • verkkokauppa.starkki.fi

STARKIN ULKOMAALAUSPÄIVÄ
Työnäytökset Suutarilan ja Martinlaakson Starkeissa 8.5.2014 klo 15-19.

VALTTI KALUSTE- JA 
TERASSIÖLJY RUSKEA 2,7 L 
• alustan väri tasoittuu ja säilyy
• liuoteohenteinen, hyvin puuhun tunkeu- 
   tuva ruskea puunhoitoöljy ulkokäyttöön
• tasoittaa hyvin kovapuupinnan värin
• soveltuu myös lämpö- ja kestopuulle 
   sekä teollisesti öljytylle puulle. Käyttö- 
   kohteena mm. pihakalusteet, terassit, 
   portaat, kaiteet ja aidat, BF28

3900
ast.

PIKATEHO
TALOMAALI
• Juhlapurkki 11,7 litraa
• (7,68 e/l), AD71

8990
ast.

Tule kysymään 
Tikkurilan 
ulkomaalaus- 
neuvonnasta 
vinkit omaan 
maalaus-
projektiisi!

SIVELLINSARJA
• 3-osainen, IP56

890
sarja
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Pukinmäki-seuran mielestä Soinisen koulua ei pitäisi yhdistää Pukinmäen perus-
kouluun.

Hakemuksessa haettiin 
lupaa muuttaa suojellun 
päärakennuksen käyttötar-
koitus koulutus- ja ravinto-
lakäyttöön sekä yläkerran 
osalta asumiskäyttöön. 
Myös suojeltu piharaken-
nus halutaan asumiskäyt-
töön. 

Uusi keittiö- ja ravintola-
rakennus rakennetaan ta-
lousrakennukselle osoite-
tulle rakennusalalle. Näissä 
kaikissa poiketaan jossain 
määrin asemakaavasta. 

Hakija haluaa myös 
muuttaa päärakennuksen 
värin keltaiseksi, nostaa 

maanpintaa hyötypuutar-
haa varten, siirtää jätehuol-
lon Karviaispolun päähän 
sekä siirtää pysäköintialu-
een paikkaa. 

Poikkeamislupa myönnet-
tiin siten, että tontilla on sal-
littu vain koulutustoimin-
nan kannalta välttämätön 
asuminen. Välttämätön-
tä asumista ei ole määritel-
ty sen tarkemmin. Väriva-
lintojen pohjaksi tulee tehdä 
asiantuntijan laatima raken-
nushistoriallinen selvitys ja 
muutos- ja kunnostustöissä 
huomioida kohteen raken-
nus- ja kulttuurihistorialli-

nen arvo. Rakennusten huo-
nejärjestystä ei saa muuttaa. 

Pysäköintialueen siirtä-
mistä ei puolleta naapurin-

tontille toiminnalle aiheutu-
van häiriön välttämiseksi ja 
Karviaispolkua ei saa käyt-
tää huoltoajoon. Myöskään 

jätekatosta ei pitäisi sijoittaa 
Karviaispolun päätteeksi.

Kaupunginmuseo seuraa 
tämän vanhan Örskin ti-

lan pää- ja sivurakennusten 
kunnostusta.

Teija Loponen 

Tulevaisuudessa tuttu punainen rakennus saattaakin olla keltainen.

Kaupunkisuunnitteluviraston 
virastopäällikkö päätti 
huhtikuun lopussa  hyväksyä 
kiinteistöviraston tilakeskuksen 
poikkeamishakemuksen, joka koskee 
entistä virkistyskeskuksen tonttia 
osoitteessa Latokartanontie 11.

Muuttuuko 
Virkkari keltaiseksi?

  Malmi
TEIJA LOPONEN

JOUKO KOMULAINEN

Vappuaattona  kello 
18.11 hälytyskeskus sai 
ilmoituksen, että Tattari-
suolla palaa. Samaan aikaan 
palopaikalta taivaan korke-
uksiin noussut musta savu-
pilvi sai sadat uteliaat kaar-
tamaan kulkupelinsä kohti 
Kytkintietä, jossa yhden 
autoromuttamon takapihal-
la roihunnut tulipalo oli 
levinnyt jo viereisen täyttö-
mäen metsänreunaan.

Osa paikalle saapuneista 
paloautoista jumittui het-
kellisesti Suurmetsäntien 
ruuhkaan ennen kuin pää-
si palopaikalle. Osoitteessa 
Kytkintie 55 roihusi auto-
ja, asuntovaunuja ja muu-
ta romutettavaksi tullutta 
tavaraa. Paloalue oli noin 
120 metriä leveä ja 55 met-
riä pitkä. Sammutustöihin 
osallistui myös Rajavartio-
laitoksen helikopteri.

Rikospoliisin palojaos tut-
kii tulipalon syttymissyytä. 
Palo saattaa olla tahallaan 
sytytetty.

Toissa perjantaina kello 
16 aikaan viereisen Suur-
metsäntien toisella puolella 
Puistolassa oli myös tulipa-
lo, jossa Maamiehenpolulla 
oleva vanha ulkorakennus 
paloi maan tasalle.

Pirjo Pihlajamaa

Tulipalosta 
tuli nähtävyys
  Tattarisuo

Heikinlaaksolainen Jouko Komulainen kuvasi vappuaattona Kytkintien rajua tulipa-
loa. Lisää kuvia löytyy Lähitiedon Facebook-sivuilta.

Pukinmäki-seuran 
johto on lähestynyt opetus-
lautakuntaa lausunnol-
laan, jossa se toteaa noin 
600 oppilaan suuruisen 
Pukinmäen peruskoulun 
olevan tunnettu hyvätasoi-
sena ja luotettavana oppi-
laitoksena, jossa esimer-
kiksi erilaisten häiriöteki-
jöiden määrä on pysynyt 
toistaiseksi silmiinpistävän 
vähäisenä. Koulu on pitkä-
jänteisellä työllä vahvista-
nut luonnettaan erityisesti 
liikuntaan painottuvana 
oppilaitoksena, joka on 
myös lisännyt koulun veto-
voimaisuutta. 

Kouluverkkotarkastelus-

sa yhtenä mahdollisuute-
na esille noussutta Malmin 
puolella sijaitsevan Soini-
sen koulun yhdistämistä 
Pukinmäen peruskouluun 
seura pitää Pukinmäen nä-
kökulmasta vähemmän 
onnistuneena esityksenä. 

– Soinisen koululla on 
omat ongelmansa, kuten 
olemme kuulleet, mutta 
kahden ilmeeltään erilai-
sen koulun kaavamainen 
yhdistäminen ei ole mi-
kään tae pitkän ajan ku-
luessa syntyneiden ongel-
mien ratkaisussa. Toiseksi 
yhdistäminen saattaisi pa-
himmassa tapauksessa tur-
mella Pukinmäen perus-

koulun vuosien kuluessa ja 
kärsivällisesti rakentaman 
myönteisen toimintakult-
tuurin, seura toteaa.

Seurassa nähdään luon-
tevana mahdollisuutena 
hyödyntää Malmin alueen 
koulujen kesken lisättävää 
yhteistoimintaa. Luonnol-
lisin ja jo nyt yhtenäisin 
koulupolku kulkee Soini-
sen koulun ja Ylä-Malmin 
peruskoulun välillä. Siihen 
kannattaisi seuran mukaan 
ottaa hallinnolliseen tar-
kasteluun mukaan myös 
Kotinummen ja Hietakum-
mun ala-asteen koulut.

Teija Loponen

Pukinmäki-seura 
ottaa kantaa 
kouluverkkoon

TEIJA LOPONEN
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Lihamestarin
PORSAAN ULKOFILEPIHVIT
marinoitu

MANSIKKA 500 g rasia
4,98/kg, Espanja

VARHAISPERUNA
Ruotsi

Oman savustamon
SUOMALAINEN SAVUSIIKA

VIHREÄ RYPÄLE 500 g
2,58/kg, Intia

Fazer
KAKKURULLA 485-500 g
16,47-15,98/kg

Karjala
III-OLUT 0,33 l pl
2,20/l, voimassa 29.4.2014 alkaen

Takuumurea
NAUDAN SISÄFILEE
kokonaisena, Suomi

Kalaneuvos ruodoton
LOHIFILEE 
palana

Tarjoukset voimassa TO-LA 8.-10.5.2014,
ellei toisin mainita.

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
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Hyvää äitienpäivää!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Lihamestarin
NAUDAN GRILLIPIHVI
sisäpaistista, marinoitu

Tarjoukset voimassa TO-LA 8.-10.5.2014,

STADIN AMMATTIOPISTON TULEVA 
MESTARIKOKKI JENNI TAPIO 

IDEOI UUDENLAISIA TARJOTTAVIA 
ÄITIENPÄIVÄÄN!

Jenni kokkailemassa perjantaina aina tasatunnein

klo 14-18 ja lauantaina 10-14

Karjala

12
pack 996

sis. pantit
1,20
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Tilaisuuteen on kutsuttu 
kirjeellä Alppikylän, Hei-
kinlaakson, Jakomäen ja 
Suurmetsän asukkaat. Heil-
lä on mahdollisuus esittää 
omien asuinalueiden ajan-
kohtaisista asioista kysy-
myksiä virastojen johtajille.

Tilaisuuden järjestelyistä 
vastaa Helsingin kaupungin 
kanssa nimensä uudistanut 
paikallinen asukasyhdistys 
Koillis Seura, jonka edusta-
ja saa vanhan perinteen mu-
kaan esittää illan ensimmäi-
sen kysymyksen. Jakomäes-
sä tehtävä tullee seuran pu-
heenjohtaja Timo Elolle.

Asukasillassa puheenjoh-
tajan hommat hoitaa Jus-
si Pajunen. Asukkaat ovat 
voineet lähettää hänelle se-
kä hänen alaisilleen tarkoi-
tettuja kysymyksiä etukä-
teen kaupungintalolle, jon-
ne on tullut jo muun muassa 
koulujen kuntoa ja Rutikan 
hiekkakuoppien kunnostus-
ta koskevia kysymyksiä. Il-
lassa saa esittää myös suoria 
kysymyksiä.

Yksi illan kuumista kysy-
myksistä koskee meluestet-
tä, jonka olisi pitänyt nous-

ta tänä vuonna Jakomäen 
eteläpäähän suojaamaan 
asukkaita Porvoonväylän 
melulta. Hartaasti toivot-
tua meluaitaa on lupailtu 
alueelle jo vuosia. Helsingin 
kaupungin rakennusvirasto 
esittelikin meluestesuunni-
telmia asukkaille Kivikossa 
järjestetyssä illassa marras-
kuussa 2012.

Viime vuonna Jakomäes-
sä huomattiin, että melues-
te on yllättäen kadonnut 
kokonaan tulevien melues-
teiden listalta. Asiaa raken-
nusvirastossa projektinjoh-
tajana valmistellut virka-
mies on kierrellyt, kaarrel-
lut ja lopulta vaiennut, kun 
asukkaat ovat yrittäneet 
saada vastausta siihen, min-
ne projekti on kadonnut.

Pirjo Pihlajamaa

Minne katosi 
Jakomäen meluaita?
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 
saapuu Helsingin 20 viraston 
virkamiesjohdon ja muutaman 
yhteistyökumppanin kanssa torstaina 
Jakomäen peruskoululle, jossa 
pidetään ylipormestarin asukasilta.

  Jakomäki

Ylipormestarin asukassillassa kerrotaan muun muassa siitä, miten Porvoonväylää kiitävä liikenne aiheuttaa 
meluhaittoja puutiheikön takana asuville ihmisille Jakomäessä.

Ylipormestarin asukasilta 
to 8.5.2014 klo 18.30-20.30 

Jakomäen peruskoulussa, 
Somerikkopolku 6. Ennen 

varsinaista tilaisuutta paikalla 
voi tutustua alueen toimi-
joihin, jotka kokoontuvat 

koulun aulaan kello 17.30.

Suurmetsä-Jakomä-
ki Seura ry:n nimikil-
pailun tulos on ratkennut. 
Vanha nimi jää pois käy-
töstä, sillä uudeksi nimek-
si on hallituksen ylimääräi-
sessä kokouksessa valittu ja 
rekisteröity Koillis Seura ry.

Samassa rytäkässä hal-
litus on päättänyt vaihtaa 
myös asukastalo Lähiötu-
van nimen. Nuorisotalon 
kanssa samassa kiinteistös-
sä toimivaa tilaa kutsutaan 
nyt asukastila Aamunkoik-
si.

Seura halusi päivittää ni-
mensä, koska yhdistys on 
laajentanut reviiriään ja 
ajaa Jakomäen ja Suurmet-
sän asuinalueiden lisäksi 
myös Alppikylän ja Heikin-
laakson asioita.

Heikinlaaksolaisille tilan-
ne tarkoittaa sitä, että heil-
lä on mahdollisuus liittyä 
kahteen asukasyhdistyk-
seen, sillä Heikinlaakso on 
myös Puistola-Seuran agen-
dalla. Välttämättä tilanne ei 
muuta mitään, sillä jo Suur-
metsä-Jakomäki Seurassa 

on totuttu vaikuttamaan 
myös Heikinlaakson asioi-
hin. Molempien seurojen 
hallituksessa istuva asuka-
saktiivi Vesa Vähätalo asuu 
Heikinlaaksossa.

Hallitus päätyi kirjoitus-
asuun Koillis Seura, joka on 
vastoin suomen kielen kieli-
oppisääntöjä.

– Keskustelimme asiasta 
ja kaikki olivat tämän muo-
don kannalla, kertoo seu-
ran puheenjohtaja Timo 
Elo.

Pirjo Pihlajamaa

Asukasyhdistys 
on nyt Koillis Seura

Nimensä 
uusineen 

seuran 
hallituksen 
jäsen Vesa 

Vähätalo on 
luonnostellut 

seuralle ja 
asukastalolle 

uudet logot.

  Jakomäki

Ylipormestarin illassa esitetään muun muassa:

PIRJO PIHLAJAMAA, KUVAMANIPULAATIO JANINA ISSAKAINEN
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Lähitieto 
kertoo 

lähiyritykset.

, 7.

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

MESSUT ÄITIENPÄIVÄNÄ 
SU 11.5.
Messu Jakomäen kirkossa klo 12.
Messu Malmin kirkossa klo 10. Kak-
kukahvit.
Messu Pihlajamäen kirkossa klo 10.  
Äitienpäivän keittolounas ja kahvit, mu-
kana Lions Club Helsinki/Pihlajamäki.  
Messu Puistolan kirkossa klo 10. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit.
Perhemessu Pukinmäen seurakunta-
kodissa klo 12. Mukana lapsikuorolai-
set. Täytekakkukahvit.
Messu Siltamäen seurakuntakodissa 
klo 12. Lähetyskahvila.
Valon messu Tapanilan kirkossa klo 
17. Raamattuopetus ja houseband 
16.30 alkaen. Lastenhoito. Iltatee.
Messu Viikin kirkossa klo 10.

KUMMILEIRI 
23.–25.5. Lohirannan leirikeskuksessa 
kummeille ja kummilapsille (7-12 v.). 
Ohjelmassa pelejä, leikkejä, yhteiset 
iltaohjelmat ja hartaudet. Hinta 70 e ai-
kuiselta, 35 e lapselta. Tied. Outi Lant-
to p. 09 2340 4475. Ilm. 9.5. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. 09 2340 4400.

MUSIIKKIA
Aava-kuoron konsertti Viikin kirkos-
sa pe 9.5. klo 19, joht. Janneke Moes. 
Vapaa pääsy, ohj. 10 e/7 e.
Konsertti Malmin kirkossa su 11.5. klo 
18. Terhi Aho, urut.
Virsitiistai Pukinmäen seurakunta-
kodilla ti 13.5. klo 18. Yhteistä laulua 
sekä virsitietoutta.
Musiikkimatinea Malmin kirkossa ke 
14.5. klo 13. Merja Wirkkala, laulu, 
Heikki Poutanen.

Koti-ikävästä puhuminen on 
vaikeaa, jos ei ole kokemusta 
kodista. Siunausta askareisiinne, 
te arkipäivän kotien luojat: äidit, 
isoäidit, sijaisäidit, äitipuolet.

Bongaa messu 
Malmin kirkon messu äitienpäivänä 
11.5. kuuluu Bongaa messu -sarjaan. 
Bongaa messu on vuoden kestävä 
kirkkokierros Helsingin seurakunnissa. 
Jokaisella seurakunnalla on yhte-
nä sunnuntaina oma nimikkomessu. 
Nimikkomessuissa voit tutustua eri 
seurakuntien jumalanpalveluselämään 
ja kerätä niistä omaan messupassiin 
käyntitarroja. 
Bongaamalla messuja tutustut myös 
uusiin paikkoihin ja ihmisiin. Bonga-
reille myös luvassa pieniä palkintoja 
bongattujen käyntikertojen mukaan. 
Messupasseja saa Bongaa messu 
-kirkkojen auloista.

SUORAN TOIMINNAN  
JOUKOT 
Viikin kirkolla to 15.5 klo 18. Ryhmä 
tekee käsitöitä, ideoi keräyksiä ja 
tempauksia lähimmäisenrakkauden to-
teuttamiseksi. Ryhmä myös suunnitte-
lee ja toteuttaa Kirkon Ulkomaanavun 
kampanjoiden jalkauttamista seura-
kunnassa. Tied. Outi Lantto  
p. 09 2340 4475, outi.lantto@evl.fi

SYKSYN SURURYHMÄ 
Malmin kirkolla ke 1.10.–10.12. klo 
18–19.30 kuusi kertaa. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon ma–pe klo 9–15 
p. 09 2340 4400.

VIIKKOMESSUT 
Viikin kirkossa to 8.5. klo 17.30.
Malmin kirkossa ke 14.5. klo 18. Mes-
sun jälkeen on Sanan ja rukouksen ilta.

TILAA AIKA
AJOISSA!

P. 385 4670
Kirkonkyläntie 4 k at s as t us t arjo us

Henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27

01260 Vantaa
Puh. 09 741 50010

ark. 8-18

ILOLA
Laaksotie 33
01390 Vantaa

Puh. 0400 183 369
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1

00750 Helsinki
Puh. 029 001 8700
ark. 9-18, la. 9-14

Vain ennakkomaksulla netistä www.plus.fi
2929

ONNITTELUT

Lähetä onnittelukuvia osoitteella teija.loponen@lahitieto.fi tai vie kuva 
teksteineen Malmintorin kauppakeskuksen Plaza Mocca -kahvilan luona 
sijaitsevaan posti-laatikkoomme. Voit myös postittaa kuvat osoitteella 
Lähitieto, Askartie 3–5, 00700 Hki. Liitä postimerkillä varustettu 
palautuskuori mukaan, jos haluat kuvan takaisin.

hedelmiä, vihanneksia

VARASTO
Hiidenportti 12, 00730 Helsinki

PORKKANA 

TARJOUKSEMME:

MYYNTI

NARIKKA

PE 9.5. 10–17
LA 10.5. klo 9–14

Uusi peruna, Italia  2,00€/kg
Kurkku, Suomi   1,15€/kg
Tomaatti, Hollanti  1,25€/kg
Jäävuorisalaatti, Esp.  1,35€/kg
Orvokki    6 kpl/5€         12 kpl/9€
Äitienpäiväruusu   10 cm/4,90€      12 cm/5,90€

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

Koillis-Helsingin Lähitieto

Hans täyttää 3 v 
6.5. 2014. 
Poika ihana, hymysuu
päivänsankari, kukas muu,
onnea paljon sinulle
suoden,
rakkaat halaukset 
mukana tuoden.
t. Pirkko-mummu
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Kaksi kertaa lukuvuodessa 
järjestettävä aamupäivän 
kestävä seminaari kokoaa 
yhteen niin oppilashuolto-
ryhmän, koulun johtoryh-
män kuin myös oppilaskun-
nan jäseniä. Seminaari 
käsittelee aina jotakin kou-
lun kehitystyöhön liittyvää 
aihetta. Lukuvuoden 13–14 
syksyllä järjestetyssä semi-
naarissa aiheena oli Opetus-
hallituksen tehtävänanto 
koskien uuden opetussuun-
nitelman arvoja. Tänä 
keväänä vuorossa oli puo-
lestaan ryhmätyötaitojen 
opettamisen kehittäminen.

Oppilaiden ääni halutaan 
saada kuuluviin, ja tämän 
ansiosta seminaariin kut-
sutaan esimerkiksi oppilas-
kunnan hallituksen jäsenet 
sekä mahdollisesti muita 
oppilaita. Lisäksi on tärke-

ää, että seminaariin osallis-
tuu eri-ikäisiä lapsia ja nuo-
ria; näin monenlaiset mie-
lipiteet nousevat esiin. Hii-
denkiven toimintamalli on 
tuore ja käytännönläheinen. 
Hommia tehdään tehok-
kaasti ja ryhmissä.

Kevään seminaari alkoi 
mukavissa merkeissä aamu-
palalla, joka oli järjestetty ja 
tuotu seminaaria varten 
varattuun koulun tilaan. 
Kevyen syömisen jälkeen 
alkoi työskentely. Isoille 
A2-paperiarkeille alettiin 
brainstormata, siis kerätä 
syntyviä ideoita aiheita kos-
kien. Ryhmätyön kehittä-
mistä alettiin lähestyä pohti-
malla muun muassa, mil-
laista on hyvä ryhmässä 
työskentely, millaisia ovat 
hyvin toimivat ryhmät, mil-

laisia ovat hyvät ryhmäteh-
tävät ja miten ryhmässä 
työskentelyä tulisi arvioida.

Kaiken tämän ideoinnin 
jälkeen jokainen ryhmä vie-
lä kehitteli oman unelma-
ryhmätyönsä käyttäen apu-
naan ideoituja asioita. Näitä 
ryhmätyöesimerkkejä opet-
tajat hyödyntävät omassa 
tulevassa kokouksessaan se-
kä tietenkin tulevaisuudessa 
opetuksessaan.

Kaiken kaikkiaan aamu-
päivä oli hyvin tuottoisa ja 
onnistunut. Hiidenkiven 
koulu sai seminaarista lu-
kuisia tuoreita ideoita jat-
koa varten. Hyväksi havait-
tua perinnettä aiotaan siis 
jatkaa koulussa.

Ville 9C ja Isa 9A
Hiidenkiven peruskoulu

Hiidenkivessä 
kehitetään opetusta 
oppilaiden kanssa
Hiidenkiven peruskoulussa järjestettiin 
huhtikuussa perinteinen ideointi- ja 
kehittämisseminaari. 

Hiidenkivessä kehitetään yhteisvoimin opetusta ja hyödynnetään aivoriihien 
aikaansaannoksia.

PETTERI ELO

Alkuvuodesta julkai-
simme Lähitiedossa yleis-
kaavasuunnitelmaan liitty-
viä asemanseutujen kehi-

tyssuunnitelmia. Eräs 
tarkkasilmäinen lukija tuli 
sen jälkeen käymään toi-
mituksessa Radan varrel-

la: Suomen rautatieliiken-
nepaikat –teoksen kanssa. 
Lukija huomautti, että kir-
jassa kerrotut tiedot Tapani-

lan aseman historiasta poik-
kesivat kaupunkisuunnitte-
luviraston tekstissä olleista 
tiedoista.

Wikipediassa ja yleiskaa-
vaan liittyvässä asemanseu-
tuselostuksessa kerrotaan, 
että Tapanilan liikennepaik-
ka otettiin käyttöön vuonna 
1903, aluksi seisakkeena. 

Radan varrella –teoksessa 
kerrotaan, että Vandan sei-
sake avattiin vuonna 1907, 
mutta nimi muutettiin jo 
seuraavana vuonna Mosa-
backaksi. Tapanila oli alku-
aan hyvin mitätön seisake, 
mutta jo vuonna 1910 se 
muutettiin pysäkiksi, jonne 
maakeinotteluyhtiö rakensi 

ensimmäisen pysäkkiraken-
nuksen. Samalla liikenne-
paikkaa siirrettiin puoli 
kilometriä etelämmäs. 

Helsingin pitäjä 1981 –
julkaisu on vuosiluvuissa 
samoilla linjoilla kuin luki-
jan näytille tuoma kirja. Pi-
täjän historiikissa todetaan, 
että “Marraskuussa rauta-
tiehallitukselle myönnettiin 
varat seisakkeen rakentami-
seen 3 km Tikkurilasta ete-
lään ja joulukuussa senaat-
ti vahvisti A.B. Parkstad - 
Vanda - Puistokylä O.Y:n 
säännöt. Seisake avattiin lii-
kenteelle vuonna 1907 ni-
mellä Vanda, mutta muu-
tettiin seuraavana vuon-
na Mosabackaksi. Pysäkik-

si ylennetty 
Mosabacka 
siirrettiin yhtiön laatimaan 
asemakaavaan paremmin 
soveltuvalle paikalle, kun 
yhtiö sitoutui rakennutta-
maan odotuspaviljongin 
vuonna 1910. Puistokylä 
O.Y:n ostettua palstoitus-
ta varten alueita Tapanin-
kylästä radan itäpuolelta 
avattiin uutta asutusta var-
ten vuonna 1910 Fastbö-
len seisake 2 km Tikkurilas-
ta etelään. Junat pysähtyivät 
aluksi molemmilla liikenne-
paikoilla tarvittaessa.”

Teija Loponen

Tapanilan 
asemasta 
monenlaista 
tietoa
Tapanilan junaliikenteen alkuvaiheista 
on tarjolla toisistaan poikkeavaa 
tietoa siitä, koska liikennepaikka 
otettiin käyttöön. 

Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveysviraston 
aluetyön yksikkö selvittää 
asukastalojensa käyttäjien 
kokemuksia kaupungin 
tuottamasta asukastalotoi-
minnasta.  

– Kyselyyn voi vasta-
ta kaikissa kaupungin yl-
läpitämissä asukastaloissa 
sekä verkossa. Kysely on 
avoinna 14.5. saakka ja se 
on osa sosiaali- ja terveys-
lautakunnan päätökseen 
liittyvää velvoitetta kuulla 
asukastiloja käyttäviä hen-
kilöitä ja yhteisötoimijoita, 
kertoo projektivastaava Si-
ni Heino-Mouhu. 

Samaa aihetta käsitellään 

myös Kaupunginkanslian 
osallisuus ja neuvontayksi-
kön järjestämässä asukas-
talojen toimintaa ja avus-
tuskriteerejä koskevassa 
avoimessa keskustelutilai-
suudessa kaupungintalon 
auditoriossa 14.5. Tilai-
suus liittyy kaupunginjoh-
tajan asettaman Asukas-
osallisuuden avustuskri-
teeristö -nimisen työryh-
män toimeksiantoon laatia 
yhtenäiset ja läpinäkyvät 
avustuskriteerit asukasyh-
distyksille, kaupunginosa-
seuroille ja asukastaloja yl-
läpitäville tahoille. Samal-
la laaditaan menettelytavat 
ja kriteeristö, joiden perus-

teella kaupungin nykyisin 
hallinnoimia asukastaloja 
voidaan luovuttaa järjes-
töjen ja yhteisöjen operoi-
taviksi sekä avustaa muita 
asukastaloja ylläpitäviä ta-
hoja. Tilaisuus kuuluu asu-
kasyhdistysten ja kaupun-
ginosaseurojen kuulemi-
seen. Tähän tilaisuuteen tu-
lee ilmoittautua ennalta.

Asukastalokyselyyn pää-
see linkistä: Stadin asukas-
talokysely - vastaa ja vai-
kuta.

Teija Loponen

Asukastaloista 
kerätään mielipiteitä
Tarvitaanko asukastaloja ja miksi. 
Asukastalotoimintaa koskeviin kysymyksiin voivat 
yksittäiset kävijät ja asukastalojen tiloja käyttävät 
yhteisötoimijat  vastata toukokuun puoliväliin saakka. 

Malmin toimintakeskuksessa voi käydä täyttämässä asukatalotoimintaa koske-
van kyselyn.

 TEIJA LOPONEN
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Liikennesuunnittelu-
osasto on laatinut ehdo-
tuksen määrärahojen osoit-
tamiseksi liikennejärjes-
telyihin, jalankulku- ja 

pyöräilyjärjestelyihin, lii-
kenneväyliin sekä melues-
teisiin Helsingin vuoden 
2015 talousarviossa ja vuo-
sien 2016–2024 investointi-

ohjelmassa. 
Vuonna 2015 katuihin, 

liikenneväyliin ja ratoihin 
on käytettävissä yhteen-
sä 103,24 miljoonaa euroa. 

Kaupungin strategiaohjel-
man 2013–2016 mukai-
sesti etusijalle on nostettu 
joukkoliikenteen, kävelyn 
ja pyöräilyn osuutta nosta-

via liikennehankkeita.

Suunnitelmassa etenkin 
joukkoliikenteen liityntäpy-
säköintiä ja terminaalien 
toimivuutta aiotaan paran-
taa. Myös jalankulku- ja 
pyöräilyverkostojen jatku-
vuutta ja turvallisuutta 
parannetaan. 

Kolmantena tavoittee-
na on pyrkiä aikaistamaan 
Raide-Jokerin toteutusta.

Jokeri 2 -linjalla pääosin 
Vantaan puolella sijaitse-
van Tapaninkyläntien ja Va-
limotien liittymän paranta-
miseen esitetään Vantaan 
kaupungin esityksen mukai-
sesti osallistuttavan 50 %:n 
rahoitusosuudella, mikä 

käytännössä tarkoittaisi yh-
teensä 700 000 euroa. Ris-
teyksen kohentaminen no-
peuttaa Jokeri 2 bussin kul-
kua huomattavasti kohdas-
sa, jossa bussireitti käväisee 
Vantaan puolella ja hyödyt 
kohdentuvat suureksi osak-
si helsinkiläisille. Liittymän 
parantaminen nähdään tär-
keänä toteuttaa esitetyssä 
aikataulussa, jotta työmaa 
ei myöhemmin Jokeri 2 -lin-
jan jo liikennöidessä aiheu-
ta runkobussilinjalle merkit-
täviä viipeitä ja epäluotetta-
vuutta.

Teija Loponen

Tapaninkyläntien 
liittymää parannetaan
Helsinki aikoo maksaa puolet Tapaninkyläntien ja Valimotien liittymän 
parantamiseen liittyvistä kustannuksista, jotta Jokeri 2-linja pääsee 
aikanaan kulkemaan luotettavasti. 

Kuluneen kevään aikana 
on Malmin lentoasemalla 
järjestetty kerran kuukau-
dessa Lauantailuentoja. 
Niiden aiheet ovat liittyneet 
niin lentoaseman historiaan 
kuin tämän päivän elä-
mään. Lauantaina 3.5. 
luentoväki lähti luontoon ja 
kiersi ohjatulla kävelykier-
roksella kenttää ympäröi-
vän kuntopolun.

Malmin lentoaseman 
ympäristöön liittyy mo-
nia kiinnostavia vaiheita 
ja tarinoita. Kävelyretkellä 
oli mukana ihmisiä, jotka 
muistelivat sotavuosien jäl-
keisiä aikoja tai lapsuutensa 
leikkimaisemia. Retken ai-
kana pysähdyttiin kymme-
nessä eri kohteessa, joihin 
jokaiseen liittyi historialli-
sesti tai ilmailullisesti mie-
lenkiintoisia kertomuksia. 
Osanottajat tietävätkin nyt, 
missä sijaitsi jatkosodan jäl-
keen valvontakomission ai-

kana  suuri neuvostoliitto-
lainen teatteriparakki, mis-
sä on synkistä tarinoista 
tunnettu Tattarisuon lähde 
tai mistä löydettiin vuon-
na 2006 saksalaisen Focke 
Wulf-hävittäjän jäänteet. 
Monelle oli uusi tieto, et-
tä matkan varrella olevas-
sa Patria Pilot Trainingin ti-
loissa koulutetaan Euroo-
pan uudenaikaisimmalla 
kalustolla ja koulutusjär-
jestelmällä Airbus-matkus-
tajakoneen tulevia lentäjiä.

Kävelyretken ajoitus 
osui sattumalta kohdalleen, 
kun retkeläiset saivat seura-
ta läheltä laskuvarjohyp-
pääjien maahantuloa. Jou-
kossa oli myös kolme 
paria  kouluttajan kanssa 
samalla varjolla hypänneitä 
ns. tandemhyppääjiä. 
Unohtumattoman elämyk-
sen taivaalla kokeneet hyp-
pääjät olivat epäilemättä 

mielissään, kun 70 hengen 
kävelijäjoukko osoitti heille 
iloiset aplodit.

Kenttäkierrokselle osal-
listuneista useampi ilmai-
si huolensa ainutlaatui-
sen ilmailuympäristön tu-
levaisuudesta. Samalla mo-
ni katsoi, etteivät päättäjät 
ja kaupunkisuunnitteli-
jat välttämättä tiedä, mi-
ten monipuolista toimin-
taa Malmin lentoasemal-
la on. Koko kenttäalue luo 
samalla merkittävällä ta-
valla pohjois-helsinkiläis-
tä kaupunki-identiteettiä. 
Malmin lentoaseman laajat 
niittymaisemat ovat kuin 
”merinäkymä keskellä tihe-
ää kaupunkia”, kuten eräs 
osallistujista asian ilmaisi.

Raine Haikarainen
varapuheenjohtaja

Malmin lentoaseman 
ystävät ry

Kenttäkierros 
kiinnosti

TIMO HYVÖNEN

Toimittaja Katriina Raine haastattelee MLY:n varapuheenjohtaja Raine Haikaraista 
ennen kenttäkierrosta. Vieressä puuhamies Klaus Wesa.

Runsaat 70 henkeä osallistui esittelyyn. Tässä ryhmä lähtee kierrokselle.

Helsinki maksanee puolet Tapaninkyläntien liittymän parannuskuluista jotta jokeri-bussi kulkisi sujuvasti.

JOHANNA HOKKANEN
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Puheenjohtaja Saadia Radou-
ai yhdistyksestä nimeltä Al-Birr 
Lähimmäisapu esittelee Soidinku-
jan sisäpihalta löytyvää huoneis-
toa, jossa yhdistys on toiminut 

kolmisen kuukautta.
– Tähän tilaan oli ensin ajateltu 

tehdä moskeija, mutta sen kuul-
tuani sanoin, että niitä on jo tar-
peeksi. Tarvitsemme tilan, jos-
sa maahanmuuttajille voi opet-
taa suomea. Ilman kielitaitoa on 
vaikea sopeutua Suomeen, Saadia 
Radouai esittelee tiloja.

Yhdessä huoneessa opetetaan 
käsitöitä, toisessa on lapsia leikki-
mässä vanhempien valvoessa.

– Nyt täällä on hiljaista, kos-
ka tänään ei ole koulua. Koulun 
jälkeen täällä saattaa olla 50 las-
ta läksykerhossa, puheenjohtaja 
kertoo ja ohjaa kolmanteen huo-
neeseen.

Siellä on alkamassa suomen kie-
len tunti. Pöydässä keskustellaan 
arabian ja somalian kielillä.

Marokosta 23 vuotta sitten 
Suomeen muuttanut Saadia 
Radouain puhuu itse sujuvaa suo-
mea. Vaikka sanojen taivutukset 

eivät aina osu kohdalleen, opettaa 
hän itse suomen alkeisryhmää.

– On hyvä, että maahanmuut-
tajille suomea opettavat ovat suo-
malaisia. Mutta jos suomalainen 
ei osaa kieltä, jota oppilaat pu-
huvat, on opettaminen hankalaa. 
Siksi minä opetan alkeet, ja sit-
ten ryhmä siirtyy suomen kielisen 
opettajan opetukseen.

Soidinkujalla maahanmuuttajat 
saavat myös vertaisohjausta.

– Autamme esimerkiksi yksin-
huoltajia ja vanhuksia. Tytöille on 
tulossa koripallokerho, jonka Pal-
loliitto on luvannut maksaa.

Lisäksi Metropolian opiskeli-
jat pitävät kokkikerhoa, jonka lo-
massa voi oppia suomea. 

Kaikki tapahtuu vapaaehtois-
pohjalta. Nyt Saadia Radouain 
elää toivossa, että Helsingin kau-
punki alkaisi tukea yhdistyksen 
toimintaa.

Pirjo Pihlajamaa 

Mamut kotoutuvat 
Soidinkujalla
Laulussa sanotaan, että kaiken takana on 
nainen. Malmin Soidinkujalla tuo nainen on 
Saadia Radouai, joka vapaaehtoisena organisoi 
ja ohjaa toimintaa maahanmuuttajille 
suunnatussa toimintakeskuksessa.

PIRJO PIHLAJAMAA

  Malmi

 
Al-Birr Lähimmäisapu 
ry

Yhdistyksen tarkoituksena on 
avoimesti ja pitkäjänteisesti 
neuvoa, palvella, auttaa ja 
tukea erottelematta arjen 
ja käytännön asioissa 
kohderyhmäänsä: 
puutteen- ja hädänalaisia 
maahanmuuttajia 
riippumatta tämän 
sukupuolesta, kielestä, 
etnisestä kansalaisuudesta, 
ihonväristä tai uskonnosta. Irakista Suomeen tullut Karim Muhammad Ali pärjää jo suomen 

kielellä, mutta hän haluaa oppia kieltä vielä paremmin, ja tuli siksi 
alkeisryhmään.

Normaalisti lastenhuoneessa on koulupäivien jälkeen paljon lapsia. Vappuaattona oli hiljaisempaa, koska vanhemmat olivat saaneet kuulla, että ”vapun takia opettajat 
olivat sulkeneet koulut”.

Osa suomen tunnille saapuneista naisista ujosteli kameraa, jolloin 
opettaja keksi, että hunnulla voi peittää kasvot.
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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.

 Tapanilan Seniorilaulajien 
ikinuori ja energinen johtaja 
Aija Särkijärvi oli laatinut lau-
luin kerrotun  tarinan.Hän lait-
taa meidät todella yrittämään 
parastamme.

Lauantaki-illasta edetään ke-
vään tunnelmiin (Tipitii) käve-
lylle kesäiltaan kultaani kaipaa-
maan. Ritva Virtanen väritti ta-

rinaa jokaisen laulun välissä. Ju-
hannusvalssin, Maruzellan, 
Katinkan ja monen muun lau-
lun siivittäminä saimme  osuu-
temme suoritettua.

Yleisöä oli runsaasti paikalla 
ja yhteislaulun tunnelmiin joh-
datteli ihastuttava Duo Suomi, 
he myös esittivät tangosikermän 
ja yleisö tykkäsi.

Lopuksi karismaattiset Mosan 
Kisällit lauloivat laulujaan ja Ve-
teraanipäivän kunniaksi esitti-
vät Veteraanin Iltahuudon.

Kuoro oli harjoitellut ahkeras-
ti ja kaikki me nautimme laula-
misesta.

Musiikista saamme voimaa, 
sekä yleisö että kuoro.

Sisko Kallinen

Kevätlaulelot kaikuivat 
Sompiontiellä

 –  Kotona kun ei vain tule tehtyä, 
totesi moni Siltamäen Nuorisoseu-
ran kalakukkokurssille osallistunut.

Kolmikiloisia muikkukukkoja 
oli maaliskuun kurssilla tekemässä 
kaksi ”kukkoa” ja yhdeksän ”ka-
naa”. He toivoivat uusintaa, koska 
”yhdessä on hauskempaa, kuulee 
tuoreimmat vitsit”.

Kukot kainalossa mentiin perjan-
tai-iltaan, laitettiin kotona uunit 
päälle ja valmiit kukot yöksi paket-
tiin pehmenemään.

Viikonloppu herkuteltiin perheen 
kesken tai ystävien kanssa – kukin 
tavallaan.

Sinikka Putkonen

Kukot kainalossa
perjantai-iltaan

Kari Putkonen saa santsata.

SINIKKA PUTKONEN

ILPO ROSSI

Kukkivat edelleen, 
pääsiäisestä saakka 

Ränkikujalla 
Puistolassa.

Heidi

Heikinlaakson 
pihapuissa 

ahkerasti 
jumppaava orava 

pitää lihakset 
vetreinä myös 

evästauoilla.

Oravan 
ruokailuasennot

JOUKO KOMULAINEN
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MPS edustusjoukkue hoiti 
viikon peliurakkansa pois jo 
ennen vappua kohdatessaan 
tiistaina Pallokentällä yhden 
kakkoslohkon nousijaeh-
dokkaista, Kiffenin. Aaton-
aaton odotettu taistelu 
käynnistyikin malmilaisit-
tain hyvin. MPS hallitsi 
mukavasti ensi jaksoa. 
Hunajaakin valui keltapai-
tojen purkkiin Mark Souta-
rin jatkaessa 17. minuutilla 
Mikko Vesterisen kulma-
potkusta pallon Kiffenin 
maaliin. Tämän lisäksi ken-
tällä nähtiin vauhtia ja hyviä 
tilanteita. Kotijoukkue Kif-
fen sai myös otetta peliin 
ensi jakson loppuhetkillä.

Kuin ennakoiden, mustil-
le hurmureille oli tauon jäl-
keen jäänyt menovaihde 
päälle. Se hivuttautui kus-

kin pukille. 65. minuutilla 
Kiffenin Samuli Komulai-
nen täytti joukkueensa kiri-
janon tekemällä 1–1 tasoi-
tusmaalin. Tämän jälkeen 
kummallakin oli paikkoja 
voittomaalin tekoon, Kiffe-
nillä malmilaisia useammin. 
Mutta lisäosumia ei nähty. 

Näin lohkon kaksi kovaa 
päätyivät pistejakoon kova-
vauhtisessa kärkitaistossa.

MPS edustus käy seuraa-
vaksi pistejahtiin tulevana 

lauantaina klo 14.30 Mo-
san tekonurmella. Vastusta-
jana on Pöxyt Espoosta.

PuiU keskittyi vapun ajan 
vaikeaan vieraspeliin Riihi-
mäellä perjantaina. Isäntä-
joukkue Riihimäen Pallo-
seura on asettanut kauden 
tavoitteekseen tapella tosis-
saan noususta Kakkoseen. 
Avauskierroksen tappios-
ta sisuuntunut PuiU laittoi 
kuitenkin riihimäkeläiset 
ahtaalle heti alusta pitäen. 

Peli eteni vauhdikkaasti 
päästä päähän ilman erityi-
siä maalitilanteita. Jakson 
puolivälissä RiPS:an toppa-
rille PuiU:n Sami Rinta-Ka-
hilan vauhti oli liikaa. Hän 
joutui kaatamaan Samin 
punaisen kortin ja ulosajon 
arvoisesti. Hetken pääs-

tä Riihimäen maalivahti te-
ki saman tempun Rinta-Ka-
hilalle, ja Atte Virtanen sai 
laukaista pilkulta 1–0 joh-
don. Draamaa lisäsi, että 
hetken päästä PuiU:n ko-
ko ottelun mainiosti pelan-
nut maalivahti Aleksi He-
lander torjui rangaistuslau-
kauksen.

Toisella jaksolla RiPS ha-
ki vajaalla tasoitusta. Toi-
sin kävi. Markus Rosenblad 
pääsi hienon hyökkäysku-
vion jälkeen tekemään 2–0 
johdon. Lopussa tunteet 
tiivistyivät. Kummaltakin 
joukkueelta hylättiin maa-
li paitsion vuoksi. Kotijouk-
kue onnistui kulman jäl-
kitilanteesta tekemään yh-
den kavennusmaalin. Näin 
puiulaiset pääsivät kotiin-
päin kolmostielle matkas-

saan arvokas päänahka ja 
täysi pistepotti.

PuiU tarjoaa nyt perjan-
taina 9.5. klo 18.00 koti-
Koudallaan monipuolista 
herkkua. Tuolloin todennä-
köisesti avataan nurmikausi 
ja vastassa on aina sytyttävä 
vastustaja Spartak.

Atletico Malmi kohtasi 
lauantaina Mosan tekiksellä 
vanhan kiistakumppaninsa 
SAPA:n. Kauden pistepotti 
aukesi ansaitulla 2–0 voitol-
la. Ottelu ei noussut klassi-
koiden joukkoon, mutta 
tärkeintä oli avata pistesal-
do, Atleeteilla on myös vielä 
loukkaantumisten johdosta  
sivussa joukko avainpelaa-
jia.

Kauden avausmaalin ko-
tikentällä sai 16. minuutil-

la tehdä Alfred Sinnemäki. 
Hän pukkasi varmasti pe-
livälineen SAPA:n kassiin 
kulmapotkun jälkihässä-
kästä.

Toisella jaksolla atlee-
tit hakivat vimmatusti lisä-
maaleja. Sellainen nähtiin 
vasta 86. minuutilla sivura-
jaheiton jälkimainingeista. 
Helpottavan 2–0 osuman 
tekaisi Antti Nurkka Timo 
Kinnusen tarjoilusta. Näin 
ticotico-väki pääsi aidosti 
huokaisemaan voiton var-
mistumista.

MPS/Atletico Malmilla on 
seuraavaksi ensi maanantai-
na edessä kova paikka Han-
gon Rukki-areenalla. Keh-
rättävänä siellä on isäntä-
joukkue HIK.

Heimo Laaksonen

  Jalkapallo Kolmonen

Atletico Malmi ja PuiU 
voittoihin, MPS edustukselle 
arvokas tasuri
Koillisen Kolmosen kolmikolla oli vappuineen päivineen koko lailla mukiin menevä viikko,  
saldoksi karttui kaksi voittoa ja yksi tasapeli. Kolmen pisteen saalistajina olivat Atletico Malmi  
ja Puistolan Urheilijat, MPS edustusjoukkue päätyi tasapeliin kovan Kiffenin kanssa.

Kuin 
ennakoiden, 

mustille hurmureille 
oli tauon jälkeen 

jäänyt menovaihde 
päälle.

NESTE OIL K-MARKET MALMI JA NESTE OIL METSÄLÄ

toivottaa hyvää äitienpäivää
TUO NELIRENKAINEN YSTÄVÄSI PESULLE! NOPEAT QUICK WASH  

PESUKATUMME POISTAVAT PÖLYT JA MÖKKITIEHIEKAT POIS

HELLÄVARAISESTI - JONOTTAMATTA TOTTAKAI

Neste Oil 
Metsälä 24H
Asesepänkuja 2, 
00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428
kai.malmgren@k-market.com

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

METSÄLÄ 
AVOINNA 24H

Kuponki voimassa 31.5.2014 asti.

Pehmoharjapesu
vahalla tai 

alustapesulla

15€
(norm. 20,90€)
Tällä kupongilla

!

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla & 
Metsälässä 31.5.2014 saakka, eikä etua 
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

Kuponki voimassa 31.5.2014 asti.

Kesätehopesu
Sis. esipesu, lisäesipesu, korkeapainehuuhtelu, alustapesu,  
hellävarainen pehmoharjapesu ja halutessa kuumavaha.

19,90€
(norm. 27,90€)
Tällä kupongillaEtu voimassa vain Neste Oil Malmilla & 

Metsälässä 31.5.2014 saakka, eikä etua 
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

!

TARJOAMME 

KAIKILLE

AUTOKORJAAMON

ASIAKKAILLEMME 

KAUPAN PÄÄLLE 

AUTOPESUN 

 MALMIN NESTEELLÄ 

voimassa 30.6.2014 saakka

Puh. 09-387 9282, 0440-630 360,
Autotallintie 19, 00770 Helsinki

Rautaista ammattitaitoa jo vuodesta 1966 

AUTOSI HYVINVOINNIN AMMATTILAINEN

A UTOKORJ A A MO - KA IKK I MERKIT

V UODESTA 1 9 6 6

Öljynvaihdot • Määräaikaishuollot • Ilmastoinnin huollot • Jakohihnojen vaihdot • Jarru- sekä alustakorjaukset 
• Vikakoodien luvut • Katsastustarkastukset ja katsastuspalvelu • Sijaisautopalvelu

KUN VAIN PARAS KELPAA 
Käytämme huollossamme laadukkaita Neste Oil 
voiteluaineita ja kemikaaleja. 
Autosi hyvinvointi on meille tärkeää. 

TERVETULOA KAHVILLE!

Yhteistyössä Neste Oil K-market Malmi

Äitienpäivänä su 11.5. Neste Oil Malmi 
palvelee klo 8-24 ja Neste Oil Metsälä 24 h
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TUEMME
Puistolan Urheilijoiden
A-JUNIOREITA
ja edustusjoukkuetta

A

B

C

Koko Kenttä -ilmoitus
kork. 60 mm, lev. 80 mm
Hinta 180 e + alv 24%

Puoli Kenttä -ilmoitus
kork. 30 mm, lev. 80 mm
Hinta 90 e + alv 24%

Nimi-ilmoitus
kork. 20 mm, lev. 80 mm
Hinta 60 e + alv 24%

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

K-market Neste Oil Helsinki Heikinlaakso
Vanha Porvoontie 32, 00760 HELSINKI

puh: 09-3897132

Puistolantori 5, 00760 Helsinki
Avoinna: ma-pe 10-17
Muina aikoina sop. mukaan
www.kauneussalonkitania.fi

Tania 
Orismaa-Suvinen
SKY-kosmetologi
Puh. (09) 222 5123

www.ma-ku.net
puh. 020 747 9231

toimisto@ma-ku.net · Koskelantie 42, 00610 Helsinki

Koti- ja toimistoremontit
Sisä- ja ulkomaalaustyöt
Taloyhtiöiden remontit

Maalausliike Kuikanmäki Oy
Takuutyötä vuodesta 1957

Kiinteistömaailma
Malmi

Kaupparaitti 13,
00700 Helsinki
p. 09 350 7270

Katso myynnissä 
olevat kohteet 

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 333888999  33366336666

www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja 
turvallinen!

VARATTU
Rakennus-

ja Vuokrauspalvelu

Virta Oy
Puh. 040-584 0903

Walmos Oy
Suomen suurin scootti-

kauppa!

Pekanraitti 4, 00700
Helsinki

puh. 040 754 5062

KANNUSTAMAAN JA VIIHTYMÄÄN!   
Perjantaina 9.5. klo 18.00 

Kolmosen ottelu               
Puistolan Koudan ruoholla (varalla hiekka)

PuiU – Spartak
PUIU VOITTOON!    HYVÄ PUFFETTI

TATTARISUON 
AUTOKATSASTUS

Kauden 2014 muut kotipelit Koudalla
Pe 30.5. klo 19.30  PuiU – FC Vantaa
Pe 13.6. klo 19.30  PuiU – KäPa/PuLe
Pe 27.6. klo 19.30  PuiU – Nopsa
Pe 1.8. klo 19.30  PuiU – RiPS
Pe 15.8. klo 19.30  PuiU – LPS
Pe 22.8. klo 19.00  PuiU – HyPS
Pe 05.9. klo 18.30  PuiU – NJS
Pe 19.9. klo 17.45  PuiU – HerTo
La 4.10. klo 15.00  PuiU – Reipas
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aiteilijoita on 
totuttu pitämään 
luovina ja sitä 
kautta ehkä hive-

nen erikoisina ihmisinä. Sel-
lainen on myös Heikki 
Mäntymaa. Hän ei kaipaa 
mainetta eikä mammonaa, 
hänellä ei ole sähköä eikä 
puhelinta, mutta silti hänet 
tavoitetaan esiintymään eri-
laisissa tilaisuuksissa.

Ystävät ja tutut tietävät 
miehen olevan elossa näh-
dessään vilahduksen hänes-
tä vaikkapa jossain uutis-
pätkässä.

– Esimerkiksi viimeksi hal-
litusta kasattaessa olin jo-
ka päivä muutaman tunnin 
Säätytalon portailla esiinty-
mässä. Valitsin paikan niin, 
että osuin aina kuvattavien 
kansanedustajien taakse, eli 
näyin siten television uuti-
sissa. Koska olen itse toimi-
nut valokuvaajana, tiedän 
millaisia kohteita he etsivät 
ja millainen sijainti on oival-
lisin, Heikki Mäntymaa to-
teaa.

Mäntymaa tunnetaan-
kin ehkä parhaiten perfor-
mansseistaan. Niitä hänen 
saattaa nähdä esittävän Ha-
rakan saarellakin aina kun 
siellä jotain tapahtuu. Siel-
lä sijaitsee myös hänen työ-
huoneensa. Mäntymaa on 
kuitenkin myös arvostettu 
valokuvaaja, joka kuuluu 
Suomen Valokuvataiteilijoi-
den liittoon ja on saanut Ka-

meraseuran Vuoden kuvaa-
ja -tittelin vuosina 2000–
2001. 

Kuvaamisen ja perfor-
manssien ohella Mäntymaa 
on tehnyt paljon muutakin.

– Vuonna 1968 toimin ul-
komaankirjeenvaihtajana 
Prahan lähellä. Alkuun piir-
sin kuvitukset teksteihini, 
myöhemmin valokuvasin. 
Helsinkiin muutin 1970 ja 
silloin tein muun muassa 
puutyöohjeita lehtiin. Kir-
joitin juttuja ja kuvitin ne 
MLL:n ja Lastensuojelun 
keskusliiton lehtiin, samoin 
Koululaiseen ja Marttalii-
tolle. Aloitin vapaana tai-
teilijana vuonna 1976. Sil-
loin tuntui kuin olisi paino 
tipahtanut rinnaltani.

– Kuvatessa käytän dioja, 
vaikka nykyään kestääkin 
viikon saada otokset näh-
täväksi. Toisinaan kuvakul-
mat eivät ihan osu kuten ha-
luaisin, mutta sen näen vas-
ta kun kuvat on kehitetty. 
Digikameralla kuvakulmi-
en muuttaminen saman tien 
olisi helpompaa, mutta digi-
kameraa en ole tullut vielä 
hankkineeksi. Pärjään näin-
kin. 

Mäntymaalla on taka-
naan 250 yksityis- ja ryhmä-
näyttelyä. Uusin näyttely on 
parhaillaan esillä Galleria 
viileä punaisessa.

Siellä tuorein työ on pääsi-

äisenä otettu otos, vanhim-
mat ovat vuodelta 1978. 
Näyttelyn kuvissa kohteena 
on yleensä Mäntymaa itse ja 
valtaosa niistä on otettu Ha-
rakan saarella.

Galleria viileä punai-
sessa Heikki Mäntymaa 
on paikalla joka sunnun-
tai valokuvanäyttelynsä 
ajan ja silloin saavat galle-
riassa kävijät olla valmiita 
kohtaamaan jotain täysin 
odottamatonta.

– Harvoin suunnittelen 
performansseja etukäteen. 
Teen mitä milloinkin tun-
tuu hetkeen sopivalta. Ei pi-
dä pelästyä, jos tulen kuis-
kaamaan jotain korvaan tai 
heittäydyn lattialle makaa-
maan. Luova lorvailu on 
muuten yksi harrastuksis-
tani, paritanssia ja vapaata 
luisteluakin harrastava tai-
teilija kertoo.

Heikki Mäntymaa on ai-
na halunnut tehdä kaiken 
pienesti ja kiireettömästi. 
Hän heittäytyy vuorovai-
kutukseen hetken ja paikan 
kanssa. Näitä heittäytymisiä 
näkee näyttelyn kuvissa, jot-
ka Mäntymaa on ottanut it-
selaukaisimen avulla.

Teija Loponen

Harakka 
innostaa 
Heikkiä
Mies joka on valokuvannut 45 vuotta, tehnyt 
taidemallin töitä 25 vuotta ja esiintynyt noin tuhannessa 
performanssissa jaksaa yhä innostua pienistä asioista. 
Ja poseerata toimittajalle erilaisissa asennoissa.

Heikki Mäntymaa 45 
vuotta valokuvausta. 
Galleria viileä punainen, 

Päivöläntie 20, 29.4.-18.5. 
Avoinna ti-pe 13-18, la 11-15.

Taiteilija Heikki Mäntymaa esittäytyy Galleria viileä punaisessa, jossa voi valokuva-
näyttelyn ohella kokea sunnuntaisin pieniä performansseja.

•  Performanssi on sekä taiteenala että eräs esityskeino.
•  Se on yleisön edessä tai joukossa tapahtuva taide-esitys, joka voi noudattaa 

ennalta laadittua suunnitelmaa, tai syntyä esityshetkellä improvisaationa. 
•  Performanssi on multimediaa ja voi sisältää elementtejä eri taidemuodoista.
•  Performanssi kehitettiin 1960-luvulla ja sen tavoitteena on visuaalisen ja 

ajatuksellisen kokonaisuuden luominen.

  TAIDETIETOA

TEIJA LOPONEN

T

Malmin  seurakunnan 
kummileirillä kummi pää-
see yhden tai kahden 
7–13-vuotiaan kummilap-
sensa kanssa viettämään 
yhteistä aikaa, ulkoilemaan, 
askartelemaan ja touhua-
maan yhdessä muiden kum-
miporukoiden kanssa.

Kummileirille pääsevät 
ensisijaisesti Malmin seura-
kunnan jäsenet,  mutta jos 
tilaa jää, mukaan otetaan 
myös muista seurakunnista 
ja kirkkoon kuulumattomia 
kummiporukoita. 

Lohirannan leirikeskuk-

sessa pidettävä kummilei-
ri toteutetaan 23.–25.5. ja 
sinne mahtuu 15 kummipo-
rukkaa. Hinta on kummil-
ta 70 e ja kummilapsilta 35 
euroa. Lisätietoja leiristä voi 
kysellä pastori Outi Lantol-
ta, 050 3803602.

Kummileirin toinen vetä-
jä Ville Lähdesmäki on itse 
aikoinaan osallistunut leiril-
le kummilapsensa kanssa ja 
innostui kummitytön kans-
sa vietetystä antoisasta vii-
konlopusta  niin, että lähti 
itsekin vetämään leirejä. 

TL

Kummileirillä 
touhutaan yhdessä

Tänä keväänä ja kesänä 
pääsee opiskelemaan erilai-
sia tansseja rennosti ja 
ilman osaamispaineita Pih-
lajamäen nuorisopuistossa 
ja Malmitalon takana Ala-
Malmin puistossa. Tanssit 
toteutetaan ulkosalla ja 
hiekka-alustalla, joten hie-
noja tanssikenkiä ei tarvita, 
lenkkarit lienevät parhaat 

jalkineet. 
Oma parikaan ei ole vält-

tämätön, jos muuten parit 
sattuvat menemään tasan, 
astuu opettaja pariksi pa-
rittomalle. Joka kerralla on 
uusi tanssi opittavana.

Tanssit käynnistyvät jo 
toukokuussa Malmilla, jos-
sa ensimmäisenä opetel-
laan humppaa keskiviikko-

na 21.5. kello 17.30. Mal-
min tanssit ovat aina keski-
viikkoisin samaan aikaan. 
Jos sattuu satamaan, siir-
rytään tanssimaan Malmi-

talon aulaan. Pihlajamäes-
sä tanssitaan sateellakin ul-
kona.

TL

Tanssikengät esiin!
Maksuttomat kaupunkitanssit käynnistyvät 
taas pian. Kaupunkitansseissa on meneillään 
juhlavuosi, sillä paritanssin opetusta on 
pyöritetty kaupungilla jo peräti 15 vuotta.

Kaupunkitanssit – paritanssin opetusta: humppa 
Ala-Malmin puisto ke 21.5. klo 17.30. Vapaa pääsy

TUUKKA YLINEN
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Newyorkilaiskitaristi ja 
laulaja Bobby Radcliff on 
viime vuosina onnistunut 
pysyttelemään piilossa suu-
relta julkisuudelta ja 
keikkaillut harvak-
seltaan kotiseutu-
jensa ulkopuolel-
la. Radcliff lähti 

nuorena poikana, 12-vuoti-
aana, Chicagoon etsimään 
idoliaan ja yllätyksekseen 
löysikin Magic Samin sai-
raalasta toipumassa lievästä 

aivoinfarktista. Magic 
Samin opastuksella 
Radcliff kehitti oman 
tunteikkaan soitto- ja 
laulutyylinsä, 

joka perustuu 
sel-

keään 
ja yti-

mek-
kääseen 
ilmai-
suun.
Radcliff 

on julkaissut 
vuosikymmenten 
kuluessa useita le-
vyjä, muun mu-
assa arvostetul-

le Black Top Records -blue-
syhtiölle. Hän on myös 
työskennellyt Roomful of 
Blues -kitaristi Ronnie Ear-
lin, huuliharppuvirtuoo-
si Mark Hummelin sekä 
Muddy Watersin luottokita-
risti Bob Margolinin kans-

sa. 
– Toukokuus-

sa Ruotsia ja Suo-
mea kiertävällä Ra-
dcliffillä on muka-

naan yhteispohjois-
mainen kokoonpano, joka 
on työskennellyt Bobbyn 
kanssa menestyksekkäästi 
aiemminkin, tietää Malmi-
talon tiedottaja Irene Sala-
ma kertoa.

Teija Loponen

Malmitalolla Anne Suni-
la toteuttaa jo useamman 
vuoden kestänyttä projekti-
aan ”Paikkoja kaupungis-
sa, Pariisi – Helsinki”. Suni-
lan taiteellisiin projekteihin 
liittyy luontevasti työsken-
tely eri kaupungeissa. Parii-
sissakin hän on tehnyt töitä 
useaan otteeseen.

Anne Sunilan maalaus-
työhön liittyy kiinteästi tut-
kiva asenne. Tutkimusta 
hän on kartoittanut ja sy-

ventänyt kuvataiteen jatko-
opinnoissa. 

Malmitalolla esittäytyvä 
kuvataiteilija on perehty-
nyt erityisesti tilan, paikan 
ja havainnon merkityksiin. 
Taiteentekijän näkökulma 
sitoutuu paikan päällä ole-
miseen ja reaaliaikainen ha-
vainnoiminen on osa maa-
lausprosessia. Maalaami-
sen lisäksi Sunila työskente-
lee kirjoittaen.

Pari viikkoa sitten avautu-
nut näyttely muodostaa 
maalausinstallaation. Kau-
punkiympäristö on monin 
tavoin intensiivinen elinpii-
ri. Teoksissa ollaan jonkin 
liikkeessä ja muutoksessa 
olevan äärellä. Kokija, 
ihminen, on niissä suoraan 

läsnä visuaalisena hahmo-
na, tai epäsuorasti katsoja-
na. Moniosaisissa teoksissa 
tapahtuu muutosta tilan-
teesta toiseen. Joissakin 
töissä maalaus on asettunut 
kolmiulotteiseen muotoon.

Anne Sunila asuu ja työs-
kentelee pääsääntöisesti 
Helsingissä. Hän on toteut-
tanut julkisia teoksia, pitä-
nyt useita yksityisnäyttelyi-
tä ja ollut mukana monissa 
ryhmänäyttelyissä niin ko-
timaassa kuin ulkomailla.

Teija Loponen

Anne Sunila: Dimension nro 2.

Kuvataiteilija Anne 
Sunila on työskennellyt  
Suomen lisäksi Pariisissa 
ja tutkinut monien 
taiteellisten projektien 
muodossa kokemusta 
kaupunkiympäristöstä. 

Vertigo tuo 
Pariisia Malmillle

Anne Sunila: Vertigo 
to 24.4. – la 17.5. 

Malmitalon galleriassa. 
Avoinna arkisin ma–pe 9–20 

ja la 9–16. Vapaa pääsy.

JOHAN HAGSTRÖM

Bobby Radcliff tunnetaan erityisesti Chicagon West Side -tyylin 
mestarina. Tähän Chicago-bluesin soulimpaan tyyliin hän on perehtynyt 
legendaarisen Magic Samin opastuksella.

Huippubluesia 
Malmitalossa

New York Bluesman, 
kitaristi ja laulaja Bobby 

Radcliff Malmitalossa tänään 
ke 7.5. klo 19. Liput 12 e.Bobby Radcliff esiintyy tänään Mal-

mitalossa.

Sykähdyttävä elokuva hehkuu ja 
lumoaa. 105 min. K7. Pe 9.5. ja 
la 10.5. klo 18, alk. 6 €

Visuaalisesti hieno animaatio. 
Puhe japania, tekstitys englan-
niksi. 63 min, K7. To 8.5. klo 18 
vapaa pääsy

Elämänmakuista bluesia sydämestä.
Pepe Ahlqvist – laulu ja kitara. To 15.5. klo 19, alk. 12 €

AhlqvistPepe

Anime: 

Kino Helios: 

Ti 13.5. klo 17.30 vapaa pääsy

Opetellaan valssia. 
Ke 14.5. klo 17.30 vapaa pääsy

Kaupunkitanssit

Yhteislaulua

Lunchbox

Centimeters
Second

Rehevän hauska jatko-osa suositulle 
animaatiolle. Puhuttu suomeksi. 
102 min. K7. La 10.5. klo 14 ja 
ke 14.5. klo 18, alk. 6 €

Kino Helios: 

Rio 2
3D

Per

The

5

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

Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Aito nepalilainen ravintola Malmilla
Laadukasta ruokaa!

Ravintola Makalu Pikkalankatu 5, 
00700 Helsinki, Puhelin: 050-59858 400  

www.ravintolamakalu.fi 
Avoinna: Ma–to 10.30–21.30 pe 

10.30–22.00 la 12–22 su 12–21.30

Lounas arkisin 10.30–15.00

Take away
-10%

annokset mukaan 
vain á la carte -listan 

pääruoista

A-oikeudet

TERVETULOA!

Tällä kupongilla

-15%
á la carte -annoksista paikan 
päällä syötynä. Jälkiruoaksi

Mango lassi-juoma. (arvo 5€)
Tarjous voimassa
31.05.2014 asti.

“Yksi Helsingin 
parhaista 

nepalilaisista.”
-eat.fi 



  MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle! 
Kahvila on avoinna ma 
klo 9–13, ti–to 9–15, pe 
12–14. Kirkonkyläntie 2.
Päivätanssit 
Malmin työväentalolla 
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15. 
Elävää musiikkia. Buffet. 
Liput 8 e, ei narikkamaksua. 
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Tukiyhdistys Esko ry
Markkinat Toimintakeskuksessa 
10.5. Pöytävaraukset ja tie-
dustelut 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 liikuntasa-
lissa paikan päällä on muu-
tamia mailoja – oman mailan 
voi ottaa mukaan. Sisäkengät 
vaaditaan. Takaniitynkuja 
3. Vapaaehtoisten ompe-
luryhmä kokoontuu keski-
viikkoisin klo 9–11.30.
Anne Sunila: Vertigo
Näyttely muodostaa koko-
naisuutena maalausinstallaa-
tion, joka tuo esiin välähdyk-
siä tutkivan taiteilijuuden pro-
sessista. Avoinna arkisin ma–
pe 9–20 ja la 9–16 paitsi 
30.4. 9–16. Vapaa pääsy. 
Malmitalo, to 24.4. – la 17.5.
Bobby Radcliff (USA)
Newyorkilainen blueskitaristi 
ja -laulaja Bobby Radcliff tun-
netaan erityisesti Chicagon 
West Side -tyylin mestarina. 
Magic Samin opastuksella 
Radcliff kehitti oman tunteik-
kaan soitto- ja laulutyylinsä, 
joka perustuu selkeään ja yti-
mekkääseen ilmaisuun. Liput 
12 e, Malmitalo, ke 7.5. klo 19.
Anime: 5 Centimeters 
Per Second
Visuaalisesti hieno elokuva. 
Japani 2007.  Kesto 63 min, 
K7. Puhe japaniksi, teks-
tit englanniksi. Vapaa pääsy, 
Malmitalo, to 8.5. klo 18.
Leikkipuisto Traktori 
viettää 30-vuotissyntymä-
päiviään to 8.5. Juhlapäivänä 
Tyynelänkujanpäästä löy-
tyvällä pihalla esiintyy 
Kengurumeininki kello 10.
Koillis-Helsingin 
seniorien kokous
ti 13.5. klo 14, Syystien pal-
velukeskus. Pohjois-Helsingin 
musiikkiopiston yhtye esiin-
tyy, sitten puhuu 44 vuotta 
diplomaattina toiminut euro-
vaaliehdokas Marjatta Rasi. 
To 15.5. retki luontokes-
kus Haltiaan Espooseen, 
lisät. Kari Sjöbergiltä.

  PIHLAJAMÄKI
MLL Pihlajamäki 
Perhekahvilat 
Ke leikkipuisto Maasälpä 
klo 10–12, to leikki-
puisto Salpausselkä klo 
10–12, Pihlajistossa. 
Yhdessäoloa, ohjelmaa, oma-
kustanteista tarjoilua.
Englanninkielen kes-
kusteluryhmä
Pihlajamäen lähiöasemalla 
joka ti klo 11–12. Liusketie 
3A. Vetäjänä Tuula Aiso.
Pihlajamäki-Pihlajiston 
eläkeläiset
Kerho kokoontuu kevään 
viimeiseen kerhoon ja 
kevätjuhlaan 12.5. klo 
10.30. Pihlajamäen nuo-
risotalolle, Moreenitie 
2. Vieraana Kalliolan 
Viihdeorkesteri, sekä 
vaate-esittelijä ja-
myyjä Liisa Heino.

  PUISTOLA
Neulekerho kirjastossa
Neulekerho monitoimiti-
lassa ke klo 17.30–19.30. 
Sopii niin vasta-alka-
jille kuin kokeneille käsi-
työnharrastajille. Opetusta 
ei ole, mutta neuvoa ja apua 
saa pidempään käsitöitä har-
rastaneilta. Mukaan lankaa 
ja puikot /virkkuukoukku.
Vauvamuskari
Alle 1-vuotiaille lapsille ja 
huoltajalle Puistolan kir-
kolla pe-aamuisin. Tied. Ulla 
Pesonen 050 380 3622.
Puutarhailta 
Ti 13.5. klo 18 Puistolan 
kirjastossa, Nurkkatie 2. 
Pirjo Isotupa, puutarhan-
hoidon harrastaja ja bio-
logi (FM) Puistolan Omakoti-
yhdistyksestä kertoo mm. 
hedelmäpuiden ja pihan pen-
saiden leikkauksista ja vastaa 
puutarha-aiheisiin kysymyksiin.
Puistolan Marttojen 
kesäretki Mikkeliin
Lähde marttojen mukana 
Mikkeliin la 7.6. Käydään 
Kenkäverossa ja 
Mikkelipuistossa, Naisvuorella, 
Viestikeskus Lokissa ja 
Kissakoskella. Matka hinta 
sisältää 2x kahvin kahvilei-
vän kera, lounaan ja opas-
tuksen Lokissa sekä matkat. 
Lähtö klo 8 Puistolan torilta 
ja paluu n. klo 20. Viim. ilm. 
23.5. Hinta 50 e. Eräpv. 27.5. 
Lisät. Laila Kivelä, puh.050 
4053763 ja laila.kivela@eli-
sanet.fi sekä Edda Nikula, 
edda.nikula@elisanet.fi.

  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 
Säveltäjänpuistossa la 17.5. 
klo 10 alk. Stadin juhlaorkes-
teri, Pellekaija Pum, Pukinmäen 
Taidetalo, Katusoittajat-yhtye 
ja Malmin eläkeläisten liikun-
taryhmä, yhdistykset esit-
täytyvät. Su 18.5. avataan 
Pukinmäen kotikaupunkipolku. 
Lähtö klo 10  aseman luota, 
mopohallin kohdalta. Klo 12 on 

srk-kodissa kansanlaulumessu.
Pukinmäen taidetalon 
Kevätnäyttely
Perinteinen Taidetalon kevät-
näyttely esillä Pukinmäen kir-
jastossa huhtikuun ajan. 
Nuorten 5–15-vuotiaiden teki-
jöiden öljyväri-,keramiikka-  ja 
hiilipiirrustustöitä.

  SILTAMÄKI 
Siltamäen Korttelitupa 
srk-kodissa ti ja pe klo 11–14. 

  SUUTARILA
MLL Perhekahvila
Lapsiperheiden avoin koh-
taamispaikka. Joka kk toinen 
to lastenvaatteiden ja -tar-
vikkeiden kierrätystä, ei mak-
sua. Joka kk:n kolmas to val-
mistetaan keittolounas (lap-
set 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, sisä-
boccia ja pelikahvila Tapanilan 
Työväentalolla Sompiontie 4. 
Tarkempi ohjelma netistä 
tapanilan.elakkeensaajat.fi.

  TAPANINVAINIO
Perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa 
kaikille avoin MLL.n perhe-
kahvila ma klo 10–11.30. Tule 
mukaan! Tarjoilu 1,5 e /perhe
Siivous-talkoot
La 17.5. kansallisena 
talkoopäivänä, klo 
12–15 Tapanin-
vainiossa 
joenpenkko-
jen ja uima-
rannan 
roskien 
siivousta! 
Tehdään 
yhdessä 
siivoamalla 
joenran-
nasta entistä 
kauniimpi 
ja mukavampi 

ulkoilualue. Lisätied. www.tal-
koot.fi/hakemisto/view/76.
Kompostointikurssi
Käytännön asiaa kom-
postoinnista konka-
reille ja aloittelijoille.
7.5. klo 18, Tervapääskyn-
polku 12.

  TAPULIKAUPUNKI
Puistolan MLL:n perhekahvila 
kokoontuu joka ti klo 10–12 
Tapulin leikkipuistossa, 
Moisiontie 18. Perhekahvilan 
ohjelma Facebookissa.

  TÖYRYNUMMI
Perhekahvila leikkipuisto 
Kesannossa ma klo 10–12. 
Tarkempi ohjelma MLL 
Tapaninkylän nettisivuilta.

  VIIKKI
Tahdon! -konsertti
Lauluja rakkaudesta ja tästä 
elämästä tänään ke 7.5. klo 
19. FaktaBeat, solisteina Jussu 
Pöyhönen ja Mikko Leppilampi. 
Vapaa pääsy, kolehti. Viikin 
kirkko, Agronominkatu 5.
Tahdon! -ilta 
to 8.5. klo 18 kevään ja kesän 
vihkipareille. Kysymyksiin vas-
taamassa kanttori, pappi, 
suntio ja seurakuntasihteeri. 
Naiskuoro Pihlaja, Satu Nyman, 
huilu. Mahdollisuus avioliiton 
esteiden tutkintaan klo 17-18.

Pakolaisteltta Malmilla
Pohjois-Helsingin osasto pystyttää 
pakolaisteltan Malmitalon aulaan. 

Teltassa voi tutustua pakolaisen arkeen.
Punainen Risti haluaa lisätä tietoa pakolaisten tilanteesta ja 

elämästä sekä tarjota pakolaisista ja turvapaikanhakijoista käytä-
vään keskusteluun tuoreita näkökulmia. Teltan ympärillä on oheis-
ohjelmaa ja PR:n vapaaehtoiset päivystävät teltalla vastaamassa 

ohikulkijoiden kysymyksiin sekä kertomassa pakolaisteltan arjesta. 
Pakolaisteltta koostuu tilasta, johon tuotetaan pakolaisleirin ääntä, 

kuvaa ja esineistöä. Tilaan voi tutustua ryhmän kanssa tai itsek-
seen Malmitalolla torstaina 8.5. klo 13.30–19 Vapaa pääsy.

22   Menot

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)

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

HYVINVOINTI

jalkaterapeutti

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

Raili Asikainen

Jalkaterapia Talus
Muista äitiälahjakortilla!

TATU BLOMQVIST

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.  

OSOITE: 
janina.issakainen@

lahitieto.fi

Miten käytetään lavakau-
lusta tai kasvatussäkkiä? 
Voiko omenapuita leikata 
vain keväisin? Puistolan 
kirjastossa on tarjolla kah-
via, teetä ja vertaistukea 
puutarhanhoitoon. Biologi 
Pirjo Isotupa Puistolan 
Omakotiyhdistyksestä 
tulee kertomaan kasvien 
hoitamisesta ja vastaa 
samalla yleisön kysymyk-

siin. Isotupa antaa vinkkejä 
muun muassa pensaiden ja 
hedelmäpuiden leikkaami-
seen, kertoo haitallisista 
vieraskasveista ja opastaa 
perennojen kasvattajia.

Pirjo Pihlajamaa

Vertaistukea 
puutarhaa 
hoitaville

Puutarhailta 
ti 13.5. klo 18 Puistolan 
kirjastossa, Nurkkatie 2.

  Puistola

PIRJO PIHLAJAMAA
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Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin 
sisä-ja ulkoremontit

Toimisto Eskolantiellä 
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet. 

– 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

PALVELUJA TARJOTAAN

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Puh. 09 345 3350
Malmin raitti 4 B 
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi 

Helsinki

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

Tuula Kuhlefelt
Merja Lindfors
Tarja Malassu
Leila Tenhunen
Marja Heinilä
Kirsi Niemelä
Päivi Masalin (iensairaudet)

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama

(suuhygienistit)

POHJOIS-HELSINGIN 
LÄHIKIINTEISTÖ-

HUOLTO
www.rundelin.com   
kpr@rundelin.com

LVI-TYÖT 
044 9726 802

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

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.fi
Kotitalousvähennysmahdollisuus

Vesikourut • Tikkaat • Lumiesteet

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

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

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

���������

���� ���� ����

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

2014

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

25 vuotta

Malmilla!

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN 
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

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

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981   www.zois.fi

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

www.kampaamo-loser.fi 
 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

Permis + kuivatus
Permis + 

leikkaus+ fön
Permis + leikkaus

+ sävy + fön 

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
Sähäkkää 
säkkärää 
vai loivia 
laineita?

50€
Hinnat alk.

74€

85€

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

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

Puh. 09-385 5297
Huoltopalvelut, öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja 

rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä 
katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

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

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammas-
teknikko

Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 09 387 2341

www.ph-hammasasema.fi

Tarjous:
Hammastarkastus
omavastuuosuus

25€
%

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

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

Kauppakeskus Malminnova 3. krs
050 542 8714

• Kasvohoidot:
 Ultra- ja mikrovirta
 Timanttihionta
 Kasvolymfa
 Lifting-hoidot
• Käsi-/jalkahoidot

• Sokerointi- ja vaha-
 käsittelyt
• Ripsi- ja kulmavärjäykset
• Aromaterapia
• Intialainen päänhieronta
• Meikkaukset

Virkistävä JALKAHOITO 59€

LAHJAKORTTI ÄIDILLE!
Hemmottelu KASVOHOITO alk.60€



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!Soita Heti. 09-3463090 / 045-6565658

ABONEABONE
www.pizzeriaabone.�

PIZZAT
Norm. 6,00€ Perhe 11,00€

Pannupizza 11,00€

Norm. 7,00€ Perhe 12,00€
Pannupizza 12,00€

Norm.8,50€ Perhe 14,00€
Pannupizza 14,00€

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Margarita
Juusto, tuore tomaatti
Bolognese
Naudan jauheliha
Kinkkupizza
Kinkku
Al Tonno
Tonnikala

Tropicana
Ananas, tonnikala
Salamipizza
Salami, sipuli
Fransescana
Kinkku, herkkusieni
Americano
Kinkku, ananas, aurajuusto
Tropical Hawai
Pepperonimakkkara, ananas, aurajuusto
Opera
Tonnikala, kinkku, herkkusieni
Amigo
Tonnikala, kinkku
Angeles

25.

26.

27.

28.

Super pizza 
Salami, katkarapu, jauheliha, tuplajuusto
Marsa
Kana, aurajuusto, sipuli, herkkusieni, parsa
Spicy Hot
Salami, jauheliha, katkarapu, jalopeno, 
pippurisekoitus, sipuli
Special Vegetariana
Herkkusieni, aurajuusto, paprika, 
parsa, sipuli, tuplajuusto
Abone Special
Salami, katkarapu, fetajuusto, tomaatti, 
paprika, sipuli, pippurisekoitus
Empire Special
Salami, kinkku, katkarapu, sipuli, 
pippurisekoitus, valkosipuli, tuplajuusto
Mexicana
Jalopeno, jauheliha, paprika, 
pippurisekoitus, pepperonimakkara
Kebabpizza
Kebabliha, vihreä chili, katkarapu, 
sipuli, tomaatti
Ma�oso

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Pitaleipäkebab
Pitaleipä, kebabliha, salaatti, kastike
Riisikebab
Riisi, kebabliha, salaatti, kastike
Kebab Perunoilla
Ranskalaiset/lohkoperunat/juustoperunat/
kermaperunat/valkosipuliperunat/
aurajuustoperunat, kebabliha, salaatti, kastike
Kebab salaatilla
Runsaasti salaattia, kebabliha, kastike
Iskenderkebab
Pitaleipäpaloja, kebabliha, salaatti, kastike
Rullakebab
Ohut paistettu leipä, kebabliha, salaatti, kastike
Fetakebab
Kebabliha, fetajuusto, salaatti, kastike
Kebab -ateria
Pitaleipäkebab, ranskalaiset

KEBABIT

SALAATIT 6,50€

6,00€

6,50€

7,00€

7,00€

7,00€

8,00€

8,00€

8,00€

Tonnikala
Salaatti, tomaatti, kurkku, tonnikala
Katkarapu
Salaatti, tomaatti, kurkku, katkarapu, ananas
Kinkku
Salaatti, tomaatti, kurkku, kinkku
Fetajuusto
Salaatti, tomaatti, sipuli, kurkku, 
fetajuusto, oliivi
Kana

Estel
Salami, kinkku, jauheliha, sipuli
Bingo
Kinkku, katkarapu, aurajuusto, ananas
Paris
Kinkku, katkarapu, herkkusieni, aurajuusto
Julia
Salami, katkarapu, aurajuusto, ananas

045-6565 658
(09) 346 3090

Lounas pizza 5€ Katso tarjoukset! www.pizzeriaabone.fi

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus


