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Uutiset:
Pihlajamäen arvoalueet
vaarassa.
Urheilu:
Häviöt eivät masentaneet.
Lukijalta:
Meluvaara uhkaa, jos
lentoasema poistuu.

Päivi
Pirnes
Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

Kiinteistönvälitys
Kodista Oy
Kirkonkyläntie 11,
00700 Helsinki
050 461 8787
www.kodista.fi

Markku
Viljander
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, LVV, YKV,
osakas
050 524 4854

markku.viljander@kodista.fi

Annis
Viljander
Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Tarja
Haaranen
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

paivi.pirnes@kodista.fi
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Tattarisuon yrittäjät
tivasivat vastausta

tarjoaa taloushallinnon
palveluita yrityksille,
yhteisöille ja taloyhtiöille.
Teemme teille kirjanpidon,
tilinpäätöksen, tasekirjan,
veroilmoituksen, palkanlaskennan ja
palkkojen vuosi-ilmoitukset, laskujen
maksut ja laskutukset ja myös muita
tarvitsemianne palveluita.

OTA YHTEYTTÄ
puh. 389 4613,
mail ac@aclaurens.fi
KÄY KATSOMASSA
www.aclaurens.fi
TULE KÄYMÄÄN
Eskolantie 12–14, 00720 Hki

www.lukitusturva.fi

Mätästie 3, 00770 Helsinki
Puh. (09) 66 94 24

• avaimet
• sarjoitukset
• lukot
• aukaisut
• korjaukset
• ym.palvelut

[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

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

VARTIOHARJU TONTTI
Kovapohjainen rinnetontti 873 m²,
rak.oik. 218 m², enint. 2 asuntoa.
Vesi-, viemäri- ja sähköliittymät
tontilla. Hp. 270.000 €
Lappeentie 18

MALMI OK-TONTTI
Tasainen omakotitalotontti 450 m²,
rakennusoikeus 113 m², lisäksi
20 m² / autokatos / asunto. Saa
rakentaa enintään 2 asuntoa.
Hp. 130.000 € Kylänraitti 3

MELLUNKYLÄ OK-TONTTI
Tasainen tontti 445 m². Rak.oik.
124 m², 1 as. Perustettu as.oy,
varainsiirtovero 2%. Hp. 120.000 €
Kultakummuntie 5

TONTTEJA

MALMI
Kovapohjaisella 11.000 m²
vuokratontilla sijaitseva kiinteistö.
Rakennettua tilaa 4500 m². Yli 7 m
korkeata varastotilaa 1080 m².
Pitkä lastauslaituri, nosto-ovet.
Runsaasti pysäköintipaikkoja.
Osa tiloista vuokrattu.
Käyttämätöntä rakennusoikeutta
6500 m². Lisätiedot: DI Kauko
Koskinen, p. 040 5838 503

VARTIOHARJU TONTTI
Tasainen tontti 1667 m², rak.oik.
333 m² (416 m²). Saa rakentaa
enintään 5 asuntoa. Tontilla
purettava asuinrakennus.
Hp. 420.000 € Riskutie 32

TEOLLISUUSTONTTI
KAIVOKSELA
Kovapohjainen tontti 3777 m².
Rak.oik. 3777 m². Rakennuksen
enimmäiskorkeus 14,5 m. Kun-
nallistekniikka tontin rajalla, myös
kaukolämpö. Logistisesti hyvä
sijainti. Hp. 640.000 € Taivaltie 10

TEOLLISUUSKIINTEISTÖ

VUOKRATAAN KALLIOSSA

Tasokas kulmahuoneisto 2 h,
avokeittiö, kph, vh, 49,5 m². Hyvin
varusteltu. Huoneisto täysin kun-
nostettu v. -08. Toinen asuinkerros
(3. krs), hissi. Vuokra 1.150 € / kk
/ tee tarjous. Heti vapaa.
Toinen Linja 25

Päivöläntie 20,
00730 Helsinki

Ari Wiskari
0400 418508

Henrik Vainio
040 1398112

Ville Heikkinen
040 1775808

Antti Himanen
044 2764636

Eija Häkkinen
0500 704618

Maria Jutila
045 1103345

Kruunuhaka Kt 139m2

5h, k, khh. Upea perheasunto lo-
istavalla paikalla. Maneesikatu 2a.
Vh. 865.000€. Tied. Juha Puotila
050 361 4190.

Viikinmäki Kt 48,5m2

2h+k+lasitparv. Viihtyisä ensimmäisen
kerroksen kaksio Viikinmäessä,
huoneistosta näkymä Vanhan kaupungin
lahdelle. Kiviteltankatu 5. Mh. 194.000€.
Tied. Antti Himanen 044 276 4636.
9991175

Etelä-Haaga Kt 53m2

2h+k+lasitettu parv. Valoisa sekä erittäin
tilava kaksio huippusijainnilla Huopalah-
den aseman vieressä. Artturi Kanniston
Tie 9. Mh. 195.000€. Tied. Antti Himanen
044 276 4636. 9540941

Siltamäki Rt 59 m2

2h+k+s. Ihastuttava saunallinen kaksio
omalla suojaisalla pihalla. Häräntie 13.
Mh. 207.579,46 Vh. 209.000€. Tied. Maria
Jutila, 045 110 3345. 9745067

Vuosaari Kt 63 m2

2h,k. Ihastuttava viidennen kerroksen
kaksio Vuosaaren kattavien palveluiden
läheisyydessa. Ulappasaarentie 1. Vh
178.000€. Tied. Henri Vainio
040 139 8112 9966479

Tapanila Kt 66 m2

3h,k,kpk,erill.wc,vh ja huoneiston levy-
inen lasitettu parveke lounaaseen. 3.
ylin krs. Päätykolmio vapailla maisemi-
lla. Tapanilan juna-asemalle vain 200
m. Fallkullantie 4. Vh. 169.000€. Tied.
Ari Wiskari, 0400 418 508.

Kuninkaala Kt 75 m2

Ihastuttava ylimmän kerroksen läpi-
talon huoneisto. Asunto sijaitsee aivan
Tikkurilan kupeessa. Huoneistossa
kylpyhuoneremontti tehty kesäkuussa
2013. Tähän asuntoon pääsee muut-
tamaan ilman remonttihuolia. Ta-
kojantie 5. Vh. 187.000 €. Tied. Henri
Vainio, 040 139 8112. 9683584

Tikkurila Rt 80,5 m2

3h,k,s. Upea remontoitu kolmio
Tikkurilan palveluiden välittömässä
läheisyydessä. Talvikkitie 71 C 9. Vh.
265.000€. Tied. Henri Vainio
040 139 8112. 9491085

Vaarala Rt 89 m2

4h,k,s,khh. Täysin remontoitu rivitalon
päätyhuoneisto. Kirkkokuja 20, VH.
278.000€. Tied. Henri Vainio,
040 139 8112.

Tapanila Okt 119m2

4h,k,s-osasto. Vuonna 2010 valmis-
tunut tyylikäs ja lämminhenkinen
talo, jossa laadukkaat materiaalit ja
paljon viimeisteltyjä yksityiskohtia.
Koko talossa lattialämmitys ja erittäin
maltilliset asuinkustannukset. Taliti-
aistie 16. Vh. 495.000€. Tied. Eija Häk-
kinen, 0500 704 618 9593089

Heikinlaakso Pt 132 m2

5h,k,s. Tilava vuonna 1998 rakennettu
kaksitasoinen koti isommallekin
perheelle. Rauhallinen sijainti ja
silti palvelut kävelymatkan päässä.
Kirvestie 28. Vh. 389.000€. Tied. Eija
Häkkinen, 0500 704 618. 9837255

Siltamäki Et 140+100m2

7h,k,s,tkh. Tilava kivitalo kaikkien
palvelujen tuntumassa. Riimusau-
vantie 5. Vh. 473.000€. Tied. Eija
Häkkinen, 0500 704 618. 9842374

Juha Puotila
050 3614190

Katso lisää kohteita www.kotikulma.fi

Hidasta elimistösi
rappeutumista

Tiesitkö että nivelistäsi noin
70 % koostuu kollageenista?

Ihmisen luontainen
kollageenintuotanto alkaa
hidastua 25-vuotiaana ja

se loppuu kokonaan
40 ikävuoden jälkeen.

Kollageenivarastoasi voit
täydentää uutuustuotteella

FinCollagen active.

Myynnissä verkkokaupassa
www.nutr ie l ix ir.!
ja Helsingissä Jakomäen

apteekissa.

Heikinlaakso okt 243m²
6h+k+kph+khh+s+uima-
allasosasto+autotalli. Hyvällä
alueella ja isolla, suojaisella tontilla
(1362m²) oleva As Oy muotoinen
okt. Mh 559.000€. Kirsitie 25.
Tomi Suvinen 044-3355135

1130386

Ala-Tikkurila okt 80/110m2

3h, k, kph/khh, s, erill.wc, kuisti,
var.ak. Kaunis, pienen perheen koti
rauhallisella pientaloalueella. Toimi-
vat asuintilat 1-tasossa. Edulliset
asumiskustannukset, oma 745 m2

tontti. RO:ta vielä käyttämättä.
Mh. 318.000€. Härkävaljakontie 14 B.
Kai Lehtola/ 044-514 0164

145177

Itä-Pakila pt 76m2

3h, k, kph/s, 2x wc, var, lämmin at.
Kodikas perheasunto 2-tasossa,
suojaisat piha-alueet. Edullista
asumista kaukolämpöyhtiössä,
oma tontti. Lömmin autotalli eri
osakkeilla. Vapautuu pian.
MH. 265.000€. Linjakeppi 4.
Kai Lehtola/ 044-514 0164

1145180

Puistola rt 112,5m2

4h+k+saunaosasto+erill.
wc+autokatos. Hyväkuntoinen,
yksitasoinen rivitaloasunto rauhal-
lisella lapsiperheiden suosimalla
alueella. MH. 349.000€.
Ylerminkuja 4.
Tomi Suvinen/044-3355135

1142598

Tapulikaupunki kt 97 m2

4h,k,p. Upea kokonaisuus, joka
ajatuksella ja tyylillä remontoitu.
Unelma perheelle, joka haluaa
täysin valmiin kodin, jossa avarat
oleskelutilat. Ylin 4. kerros,
ei hissiä. MH. 230.000€.
Kruunaajanpolku 3. Kristiina
Kellander-Sinisalo/045 847 2272

1138568

Tapaninkylä kt 74,5 m2

3h+k+kph+sauna+vh+ las.parveke.
Oma sisäänkäynti, haluttu alue!
Koti toimivalla pohjaratkaisulla,
oma sauna ja reilun kokoinen lasi-
tettu parveke. Viihtyisä taloyhtiö.
VH. 198.000€. Heinäpellontie 26.
Kristiina Diomin 0400-201 444

1144535

Tapulikaupunki kt 95,5m2

4h, k, kph/wc, erill.wc, las.parv. Va-
loisa, tilavanoloinen lapsiperheen
toivekoti päättyvän kadun varrella.
Reilun kokoiset huoneet, läpitalon
päätyasunto, 1.asuinkrs.
Heti vapaa! Mh. 184.467€

Vmh. 189.000€. Kämnerinkuja 1.
Kai Lehtola/ 044-514 0164

1141388

Pihlajisto kt 59,5 m²
2h,k. Heti vapaa neljännen kerrok-
sen alkuperäiskuntoinen asunto
(rv. 1971). Hyvä pohjaratkaisu,
tilavat huoneet, las.parv. , julkisivu-
remontoitu yhtiö. Mh. 124.006€,
vh. 129.000€. Tiirismaantie 6.
Pertti Kanon/040-758 7596.

1142631

Pihlajamäki kt 60 m2

2h+k+kph+erill wc+ las.parve-
ke. Läpitalon huoneisto, tilavat
huoneet, kylpyhuoneessa suihku-
kaappi ja ikkuna. Avarat näkymät.
VH. 145.000€ MH.140.865,03€.
Vuolukiventie 5.
Kristiina Diomin 0400-201 444

1145326

Puistola pt 57,5m2

2h+k+s+erill.wc+piha. Viehättävä,
remontoitu kaksio paritaloyhtiössä.
Oma reilunkokoinen piha. Juna-
asema kävelymatkan päässä.
MH.205.000€. Kiitäjäntie 7.
Tomi Suvinen/044-3355135

1145850
Pihlajamäki kt 51m2

2h+k+kph+las.parveke. Hissitalon
ylimmässä kerroksessa. Kylpyhuo-
ne remontoitu hiljattain. Taloyhtiön
rakennusvuosi -83. VH. 149.000€

MH.147.154,82€. Kivipyykintie 6.
Tomi Suvinen/044-3355135

1145789
Malmi kt 44 m2

2h+kk+kph. Keskeinen sijainti,
kulmahuoneisto jossa keittoko-
merossakin ikkuna. VH. 120.000€

Malmin Raitti 8-10.
Kristiina Diomin 0400-201 444

1137999
Suutarilan määräala 858m2

Tasainen puutarhatontti/ määräala suo-
jaisalla paikalla. Rauhallinen sijainti, ei
purettavia rakennuksia, liittymät kadun
varrella. RO 171,60 k-ema2 + autosuo-
ja 25m2. sateenkaarenkuja 3-5. Mh.
177.000€. Kai Lehtola/ 044-514 0164

1143766

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

Tomi Suvinen
044 335 5135

Katso muut myytävät
kohteemme kotisivuiltamme

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin
0400 201 444

Vasil Zizan
044 514 7551

Timo Kuosmanen
0400 397 731

Noora Melavirta
050 5874296

Marko Suvanto
0405643534
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Kasvun ongelma

Helsinki tarvitsee lisää asuntoja.
Uudessa yleiskaavaehdotuksessa nii-
tä on kaavoitettu runsaasti. Kaava-
suunnitelmien esittelyissä asukkaat

ovat havahtuneet siihen, että asuntoja aiotaan
tulevaisuudessa rakentaa myös sellaisille alueil-
le, joihin he eivät niitä haluaisi. Asukkaiden mie-
lipiteitä tuovat esiin pääasiassa kaupunginosa-
seurat, jotka toimivat omien alueidensa asian-
tuntijoina ja edunvalvojina. Esimerkiksi
Pihlajamäessä koetaan, että Aarnikanmäen ja
sen pohjoispuolen lehtometsän tulisi säilyä
kokonaisuudessaan rakentamattomana virkis-
tys- ja viheralueena. Asunnoille suunnitellulla
alueella sijaitsee muun muassa osa muinaismuis-
tolain nojalla suojeltua maailmansodan aikaista
maalinnoitusta. Puistola-Seura puolestaan halu-
aisi rauhoittaa lentokentän alueen asunnoilta,
koska sen rakentaminen tietäisi muutenkin
vähäisten luonto- ja ulkoilualueiden supistumis-
ta entisestään. Seura ottaa kantaa myös Suunti-
mopuiston rakentamiseen, puistoa ei haluta
vaihtaa tiiviisti rakennettuun kerrostaloaluee-
seen. Myös Suurmetsäntien varren metsäsaare-
ke tulisi jättää rauhaan rakentamiselta.

Radan varret halutaan entistä tehokkaamman
rakentamisen piiriin. Tapanilassa radan varressa
on vanhoja teollisuuskiinteistöjä, jotka tarjoavat
edullisia työtiloja muun muassa taiteilijoille.
Uudisrakennuksissa vuokrataso on aivan toi-

nen. Sen tietävät myös tonttien omistajat, jotka
luonnollisesti haluaisivat niistä paremman tuo-
ton. Uudisrakentamisen myötä monet pienyrit-
täjät jäävät jälleen vaille verstastiloja Helsingis-
sä. Uusien asuntojen ja kohtuuhintaisten liiketi-
lojen tarjoaminen ei ole helppo yhtälö.
Pukinmäessä sen sijaan toivotaan asemanseu-
dulle lisärakentamista selkeyttämään keskusta-
aluetta ja lisäämään sen viihtyisyyttä. Nyt
Pukinmäen keskustan ilmettä leimaavat ajoväy-
lät. Viikissä uhan alla ovat isot peltoalueet.
Moni Viikkiin sen luonnon vuoksi muuttanut
tuntee nyt olonsa petetyksi.

Helsingin kasvutarve tarkoittaa sitä, että johon-
kin on joka tapauksessa rakennettava. Täyden-
nysrakentamista tehdään lähes kaikkialla, mut-
ta isompiakin uusia asuinalueita havitellaan.
Minkä verran asukkaiden kannanotot yleiskaa-
vasuunnitelmaa muuttavat, tai muuttavatko
lainkaan, on vielä epäselvää. Silti monia häm-
mentää se, että asukkaita ollaan haalimassa run-
saasti lisää samanaikaisesti kun esimerkiksi kou-
luja lakkautetaan.

Johonkin
on rakennettava.
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Avoimet ovet Saga Helapuistossa to 26.2. klo 14-16

Tervetuloa tutustumaan upeisiin tiloihimme ja seniori-
asuntoihimme! Vietetään yhdessä avoimia ovia mukavan
ohjelman merkeissä. Päivän aikana on musiikkiesityksiä
sekä mahdollisuus tutustua Helapuiston taidenäyttelyyn.

Helatehtaankatu 1
00700 Helsinki
09 3541 5000
!!!)"'$'&'#%)(

www.tuomarinkyla.comLiity Facebook-ryhmään PRO Tuomarinkylä

PRO
Tuomarinkylä

Vaikuttava
Talvirieha

sunnuntaina 22.2. klo 11.00–15.00
Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa,

Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki.
Tule keskustelemaanHelsingin kaupungin kaava-asiasta päättäjien
kanssa. Sisäänpääsy ja kaikki ohjelmat ovat ilmaisia!Ohjelmassa
mm. lapsi-lelukoirajuoksukilpailu, keppiheppalaukkakilpailu,
vetokoira-ajelua, talutusratsastusta, hevoskärryajelua, runsas buffetti,
kuuluttajina Hansu ja Pirre! Silitettävia kaverikoiria ja kilttejä
hevosia! Infopiste kaava-asiasta: tule ja vaikuta!

Pro Tuomarinkylä -liikkeen järjestämä
koko perheen

Neste Oil
Metsälä
Avoinna 24h
Asesepänkuja 2,
00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428

Neste Oil K-market
Malmi
Avoinna arkisin 6-24 ja La-Su 8-24
Pihlajamäentie 37,
00700 Helsinki
Puh. (09) 387 2377

BestRent.fi

Kun aurinko paistaa, anna autosi loistaa!
nopeat ja hellävaraiset pesukatumme odottavat sinua!

!

TALVINEN TEHOPESU
Halutessasi kuumavahalla

19,90€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 15.3.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (norm. 27,90€)

!
LOISTOPESU
(Paras pesumme)

24,90€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
15.3.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (norm. 34,90€)

!

PEHMOHARJAPESU
vahalla tai alustapesulla

15€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 15.3.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (20,90€)

NESTE MALMI JA NESTE METSÄLÄ MYÖS
FACEBOOKISSA, KÄY TYKKÄÄMÄSSÄ SIVUISTAMME
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Linjojen 76A ja B reiteistä nettiadressi. Sivu 4.

leiskaava-
suunnitte-
l i ja Elina
Luukkonen
esitteli yleis-

kaavaa kertoen sen tekoon
liittyneistä yleisperiaatteista
ja teemakartoista. Mitoitta-
va yleiskaava antaa tehok-
kuusluvut asuinalueiden
rakentamiseen, tarkennuk-
set tulevat sitten asemakaa-
voissa. Asemanseudut ovat
tärkeitä kehityskohteita ja
sekä Malmille, Pukinmä-
keen, Tapanilaan, että Puis-

tolaan on tarkoitus asemien
lähistölle lisätä niin asuntoja
ja kuin toimitilaakin.

Kokoomuksen Matti Nii-
ranen edusti tilaisuudessa
sekä yrittäjiä että päättäjää,
yrittäjänä toimiva Niiranen
on kaupunkisuunnittelulau-
takunnan jäsen. Niiranen
pääsi vastaamaan lukuisiin
lentokentän ja Tattarisuon
yrittäjien esittämiin kysy-
myksiin.

–Miten lentokenttää vas-
tustavien 77 000 ihmisen ni-
met eivät merkitse mitään

päättäjille? Ja kuinka Hel-
singissä tulee mieleenkään
purkaa kenttää, kun muu-
alla maailmassa niitä raken-
netaan pääkaupunkien lä-
heisyyteen lisää, ihmetteli
Esa Laine.

Terttu Jaatinen kysyi, ai-
otaanko yrittäjyys tappaa
Helsingissä ja eritoten Tat-
tarisuolla. Siellä eivät yrit-
täjät voi vuokrata tai myydä
rakennuksiaan, saati sitten
sijoittaa rakentamiseen, kun
tulevaisuus on täysin avoin.
Jaatinen kiitteli Kauko Kos-

kista, joka on yrittänyt ajaa
vuokrasopimuksiin jatkoa
vuoteen 2050 saakka, mut-
ta se ei ole toistaiseksi on-
nistunut. Koskinen kertoi
myös esitelleensä lentoase-
man ystävien tekemiä vaih-
toehtokaavoja valtuustossa.

Kolmas alustaja esitti täy-
sin erilaisen Helsingin kas-
vumallin. SAFA arkkitehti
Matti Tapaninen on yksi
Pro Helsinki 2.0 vaihtoehto-
kaavan tekijöistä. Suunni-
telman ideaalikaupungissa,
metropolissa, asuminen,
palvelut ja yritystoiminta
sijoittuvat lomittain, autoi-
lun tarve on vähäistä palve-
lujen läheisyyden vuoksi ja
asumistehokkuus on kanta-
kaupunkia korkeampi.

– Rajasimme rakennus-
paikoista pois tulva-alu-

eet, arvometsät ja arvok-
kaat luontoalueet. Päätei-
den varsille mahtuu isot kes-
kusta-alueet. Lahdentien
ympyrän alue lähellä Mal-
mia on Kruunuhaan kokoi-
nen maa-alue. Kannattaako
näin paljon rakennusmaata
hukata, esitti Tapaninen.

Tapaninen nosti esille
myös sellaisen yksityiskoh-
dan, että halvimmat asun-
not löytyvät läheltä isoja os-
toskeskuksia. Uudet työpai-
kat taas ovat syntyneet Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman
läheisyyteen ja kehäteiden
varsille, ei Helsingin rajojen

sisälle.
Tapaninen arveli pitkään

jatkunutta vastakkainaset-
telua syyksi siihen, ettei
Malmin lentoaseman ystä-
vien vaihtoehtoa rakenta-
misen ja lentotoiminnan yh-
distämisestä ole noteerattu
kaupungin puolelta.

Malminseudun Yritys-
yhdistyksen puheenjohtaja
Lisbet Sipilä tivasi edelleen,
saako Tattarisuo todella säi-
lyä, jos kenttä rakennetaan.

Kun selvää vastausta ei
tahtonut tulla, pyysi tilai-
suuden vetäjä, Koillis-Hel-
singin yrittäjien puheenjoh-
taja Marja-Leena Kajander
kutakin alustajaa vastaa-
maan, onko teollisuusalu-
eella taattu tulevaisuus vuo-
sikymmenten päähän. Vas-
taus oli jokaiselta kyllä.

Teija Loponen

Yrittäjien illassa luvattiin:

Tattarisuo säilyy!
Koillis-Helsingin Yrittäjien järjestämässä
yleiskaavatilaisuudessa Tattarisuon ja Tattariharjun
yrittäjät saivat mieleisensä lupauksen, näiden
teollisuusalueiden toimintaan ei aiota tehdä muutoksia
lähivuosikymmenten aikana.

Yrittäjille järjestetty yleiskaavailta veti mukaan erityisesti Tattarisuon alueen yrittäjiä.

TEIJA LOPONEN
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Kaksi Suomessa asuvaa
virolaissyntyistämiestä eh-
ti tehtailla asuntomurtoja vii-
me vuonna liki viisi kuukaut-
ta ennen kiinni jäämistään.
Helsingin poliisi epäilee

miehiä yhteensä 25 asun-
tomurrosta tai niiden yrityk-
sestä. Rikokset ovat tapah-
tuneet 28.6.–19.11.2014 vä-
lisenä aikana Helsingin li-
säksi Porvoossa, Sipoossa,
Espoossa, Alavudella ja Po-
markussa. Tekoja tutkitaan

pääosin törkeinä varkauk-
sina.

Miehet ovat murtautu-
neet pääasiassa vanhempiin
omakotitaloihin useimmiten
yöllä rikkomalla ulko-ovesta
ikkunan ja vääntämällä luk-
kopesiä. Osa taloista on ollut
lukitsemattomia.
Miestenmatkaan on läh-

tenyt kotiavaimia, ja aikeena
on todennäköisesti ollut pa-
lata rikospaikallemurtojäl-

kiä jättämättä. Asukkaat ovat
saattaneet olla teon hetkellä
nukkumassa.
Anastetun omaisuuden

yhteisarvo on noin 200 000
euroa. Osa omaisuudesta
on saatu takaisin poliisin et-
sinnöissä. Kateissa onmuun
muassa arvokkaita kelloja,
koruja sekä yksi Volvo V70-
merkkinen henkilöauto.

PP

Helsingin poliisi selvitti
mittavan asuntomurtosarjan

Kolmas alustaja
esitti täysin

erilaisen Helsingin
kasvumallin.

Viisi luontojärjestöä ot-
ti kantaa yleiskaavaluonnok-
seen yhteisessä lausumas-
saan.
–Yleiskaavaluonnos hä-

vittäisi jopa kolmanneksen
kaava-alueenmetsistä, 1900
hehtaaria ja kaikkiaan 22
prosenttia viheralueista. Eri-
tyisen vakavaa on, ettämo-
net rakennettaviksi esitetyt
metsäalueet ovat juuri nii-
tä, jotka arvometsäkartoituk-
sessa on todettu säilyttämi-
sen arvoisiksi, kummastele-
vat luontojärjestöjen edus-

tajat.
Tringan suojelusihteeri

Hanna-Maija Kehvola pai-
notti, että kaupungin kehit-
tämisen tulisi tapahtua luon-
toa kunnioittaen eli säilyttä-
en kaupungin arvokkaat ym-
päristöt.
Helsingissä on esimerkiksi

useita useita arvokkaita lin-
tualueita, jotka tuleemerkitä
kaavakarttaan ja säästää.
–Me helsinkiläiset luon-

nonsuojelijat olemme huo-
lissamme siitä, mitä tulevai-
suudessa tapahtuu, ellei asi-

oita ole sitovasti määritelty,
Helsyn puheenjohtaja Jarmo
Nieminen kommentoi luon-
toalueiden epätarkkoja ja ei-
sitovia kaavamerkintöjä.
Luontojärjestöt vaativat-

kin uuteen yleiskaavaehdo-
tukseen selkeitämerkintö-
jä lähiluonnon ja monimuo-
toisten arvoalueiden säästy-
miseksi.
Ratkaisuna on tehdä todel-

lista tiivistämistä jo rakenne-
tuille alueille, eikä levittäytyä
virkistysalueille.

Teija Loponen

Viidesosa viheralueista katoamassa



4 Uutiset

Varhaiskasvatuslautakunta päätti jättää vielä pöy-
dälle kesää koskevat suunnitelmat päiväkotien, ryhmäper-
hepäiväkotien ja varakotien toiminnasta kesällä sekä sa-
moin leikkipuistojen ja perhetalojen kesätoiminnan aika-
tauluista.
Päivähoidon toiminta-aikojen on suunniteltu noudat-

tavan pääsääntöisesti aikaisempien vuosien käytäntöjä.
Suurin osa päivähoidossa olevista lapsista on lomalla ju-
hannuksesta heinäkuun loppuun. Niinpä 22.6.–31.7.2015
kullakin varhaiskasvatusalueella on tavoitteena pitää
avoinna keskimäärin 1–3 päiväkotia.

TL

Lastenhoito pöydälle

Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto Tukes on
saanut lupahakemuksen,
jossa Chemec Oy hakee
lupaa vaaralliseksi luokitel-
tujen kemikaalien varastoin-
tiin ja käsittelyyn Suutarilas-
sa, osoitteessa Lyhtytie 1.

Alueen asukkaita vaaral-
listen kemikaalien varas-
tointiaie ei innosta.

– Jakomäen, Puistolan,
Alppikylän, Suutarilan, Sil-
tamäen, Töyrynummen, Ta-
pulikaupungin, Tapanilan

ja Ala-Tikkurilan alueella
on paljon kouluja, päivä-
koteja, työpaikkoja ja asun-
toja, jotka ovat aivan pie-
nen matkan päässä varas-
tointipaikasta, hankkeeseen
kriittisesti suhtautuva Mar-
ja Haapa-aho toteaa.

Hän toivoo, että vaaralli-
seksi luokiteltujen kemikaa-
lien varastoinnista ja käsit-
telystä Suutarilassa kerättäi-
siin alueen asukkaiden ni-
miä kirjallisen mielipiteen
ilmaisun tueksi ja että mah-

dollisimman moni toimittai-
si mielipiteensä Tukesille en-
nen lupahakemuksen rat-
kaisemista.

Mielipiteensä voivat esit-
tää ne, joiden oikeutta tai
etua asia koskee sekä joiden
elinympäristöön ja muihin
oloihin asioilla voi olla huo-
mattava vaikutus. Mielipi-
teet tulee 2.3.2015 mennes-
sä Tukesille. PL 66, 00520
Hki tai kirjaamo@tukes.fi

Teija Loponen

Vaarallisten kemikaalien
varastointi pelottaa asukkaita

Suutarila
Lupahakemuksessa
vaaralliseksi luokiteltuja
kemikaaleja olisi Lyhty-
tien laitoksella enimmil-
lään seuraavasti:
• myrkyllisiä kemikaaleja
(T) 33 tonnia,

• syövyttäviä, ärsyttäviä
ja haitallisia (C, Xi, Xn)
65 tonnia,

• ympäristövaarallisia
(N, R5O, R50/53) 20
tonnia ja

• ympäristövaarallisia (N,
R51/53) 17 tonnia.

Alppikylä
Päiväkoti Alppikylän hankesuunnitelmaan on tehty kor-
jaus.
Esityslistalla luki, että vuokrakustannukset yhtä tilapaik-

kaa kohden tulevat olemaan 189 euroa kuukaudessa. Lu-
ku on korjattu ja oikea vuokra on 186 euroa per tilapaikka.
Päiväkodin rakentaminenmaksaa veroineen noin 5,6mil-

joonaa euroa. Arvioitu valmistumisaika on elokuussa 2016.
PP

Lapsen paikka on 186 euroa

Pihlajamäki
Vuosimallia 1957 oleva mies sai poliisit peräänsä, kun
hän ajoi päin punaisia Pihlajamäentiellä noin kello 21 tois-
samaanantaina.
Poliisi puhallutti miehen ja alkometri näytti törkeän ratti-

juoppouden eli 1,65 promillen lukemaa. Poliisi otti liiken-
neturvallisuutta vaarantaneelta mieheltä ajokortin ja mää-
räsi hänet väliaikaiseen ajokieltoon.

PP

Rattijuoppo ei
piitannut punaisista

SALLA LEIJAVUORI

Abit ajelivat, vanhat tanssivat

Abiturientit juhlivat viime torstaina penkinpainajaisissa
sitä, ettei lukioon tarvitse enäämennä päivittäin opiskele-
maan. Abiturienttien katseet ovat nyt kääntyneet kohti yli-
oppilaskirjoitusten luku-urakkaa.
Kun abit olivat lähteneet, alkoivat koulun vanhimmiksi

muuttuneet lukiolaiset tanssia.
Joka lukiolla on omat tanssiperinteensä. Helsingin me-

dialukion vanhimmat tanssivat ensin omassa lukiossaan,
sitten Suutarilan ja Puistolan peruskouluissa sekä Vuo-
rensyrjän palvelutalossa Jakomäessä.

PP

Lavallinen keskustaan suuntaavia abiturientteja
Helsingin medialukion pihalla. Abiajelu kesti
kaikkiaan noin kolme tuntia.

Helsingin medialukion vanhat tanssivat.

Jakomäen ilta sujui järjes-
täjien mukaan Malmia rau-
hallisemmissa tunnelmissa.
Ensimmäinen puolisko kerä-
si noin sata kuulijaa. Heti
perään pidetty toinen puolis-
ko toi paikalle enää alle kym-
menen bussilinjoista kiinnos-
tunutta. Lähitieto seurasi
tätä viimeistä tilaisuutta.

HSL:n joukkoliikenne-
suunnitteluosaston johtaja
Tero Anttila taustoitti, miksi
suunnitelmaa tehdään. Sääs-
töt eivät ole syynä, vaan ke-
härata ja Jokeri 2.

–Haluamme keskittyä ih-
misten kuljettamiseen penk-
kien kuljettamisen sijaan,
Anttila perusteli syitä lak-
kauttaa vähiten käytettyjä
linjoja.

Edellinen iso linjastomuu-
tos tapahtui vuonna 1996,
kun valmistui Tikkurilan
kaupunkirata ja Malmin lii-
tyntäterminaali.

HSL on päivittänyt linjasto-
suunnitelman saamiensa
palautteiden pohjalta.

–Meille oli yllätys, että lin-
jojen numerolla on niin suu-
ri merkitys. Jos matkustajien
mielestä linjan numeron on
oltava 69 mieluummin kuin
74, niin totta kai se muute-
taan niin, Anttila totesi.

Uusi linjastosuunnitelma
löytyy HSL:n verkkosivuilta.
Anttila kertoo, että aivan uu-
tena linjanumerona aloittaa
79 B. Reiteiltään muuttuvia
linjanumeroita ovat 68, 69,
70, 72, 74, 75, 77, 79, 506 ja
554 (K). Lopetettavia linja-
numeroita ovat 77 A ja 577
ja puolityhjinä kulkevat 75
A, 76 A ja B.

Koska viimeisessä yleisöti-
laisuudessa oli niin vähän
ihmisiä, salli Tero Anttila
yhteisen keskustelutuokion
reittimuutoksista. Liikenne-
suunnittelija Miska Pöyry
vastasi muun muassa linjaa
69 koskevaan kysymykseen,
että 69 säilyy. Kampin termi-
naalista lähtevä bussi tulee
jatkamaan nykyiseltä Ala-
Malmin torin puolen pääte-
pysäkiltään Jakomäkeen
asti.

Myös linja 72 säilyy, mutta
jatkaa Erätien päätepysäkin
sijaan Siltamäkeen. Erätielle
vie 561 B ja lähelle 73. Lin-
ja 74 kokee useita reittimuu-
toksia. Uudet reitit piden-
tävät monien nykylinjoihin
tottuneiden ihmisten kävely-
matkoja pysäkeille.

Linjat 75 ja 77 vaihtavat
päittäin reittiä Koillis-Hel-
singissä, jolloin Alppikylästä
pääsee nopeammin keskus-
taan, sillä Jakomäestä tuleva
75 siirtyy ajamaan moottori-
tien kautta.

Linja 79 jatkaa Malmilta
Siltamäen ja Suutarilan kaut-
ta Puistolaan.

Viikissä iloitaan jo, sillä
Lahdenväylälle laitettu linja
68 nopeutuu, kun Arabian-
rannan lenkki jää pois. Suur-
metsässä murehditaan, kun
Puistolaan ei pääse enää il-
man vaihtoa.

Edellisestä suunnitelma-
luonnoksesta poiketen lin-
ja 70 ei aja Hakaniemestä
Malmin ja Suutarilan kaut-
ta Puistolan asemalle vaan
Kampista Malmille nykyisen
linjan 70T reittiä. Linjan 71
vuoroväli tihenee.

Suunnitelmista voi antaa
palautetta maaliskuun
alkuun asti. Jos aikataulu
pitää, astuvat muutokset voi-
maan elokuussa 2017. Sitä
ennen poliitikkojen pitää
hyväksyä suunnitelma, jonka
jälkeen linjat pitää vielä kil-
pailuttaa.

Muitta mutkitta muutok-
set eivät näytä etenevän vie-
läkään, sillä ainakin linjan
76 A ja B junaradan itäpuo-
lisen reitin säilymisen puoles-
ta on perustettu nettiadressi
sunnuntaina.

Pirjo Pihlajamaa

Päivitetty linjastosuunnitelma
odottaa palautetta verkossa
Helsingin Seudun
Liikenne järjesti kaksi
yleisötilaisuutta,
joiden aiheena oli
Koillis-Helsingin
linjastosuunnitelma.
Malmilla toissa
maanantaina
ja Jakomäessä
toissa tiistaina
olleet tilaisuudet
paikkasivat
Malmitalon
epäonnista iltaa.

PIRJO PIHLAJAMAA

Suunnittelijat vastasivat ihmisten kysymyksiin alun tiedotustilaisuuden jälkeen vielä linjastokarttojen äärellä.
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Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Juha-Pekka
Savolainen
045 195 6818

Sam Kamras
040 837 3465

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

Hanna Valtonen
040 844 8991

Petri Hietala
LKV, LVV

040 051 9920
Juha Taponen

KiAT
0400 537 500

Seppo
Väisänen

040 042 6233

Sanna Hannula
045 800 2262

Pertti Kuikka
Yrittäjä, LKV, KED
Puh. 045 359 7727

Raine
Kellokangas
044 988 1800

HYVÄÄ HIIHTOLOMAA!
Me teemme kauppaa kun lomailet.

Soita ja tilaa ilmainen kodinmyyntisuunnitelma!

Helsinki Vantaa

Vuokralle tarjotaan

Stiina
Vikström

044 531 4680

Ville Vertainen
040 1494 300

VUOKRAVÄLITYS
Hoidamme vuokrauksen

vaivattomasti.
Nyt etsimme vuokralaisia

kohteisiimme sekä
vuokrattavia kohteita.

Ilmoittaudu hakijaksi tai pyydä
maksuton vuokraus-suunnitelma.

Tarkastamme luottotiedot
ja noudatamme hyvää
vuokranvälitystapaa.

Sam Kamras p. 040 837 3465
Stiina Vikström p. 044 531 4680

Kirkkonummi

Aurinkolahti KT 113m²
5h+k+s. Upea 6/6 kerroksen kulmahuoneisto
on avara ja valoisa kokonaisuus. Ruokailutilasta
on käynti suurelle lasitetulle parvekkeelle, josta
näkymä puistoon. Vuokraperusteiseen parkkihal-
lipaikkaan mahdollisuus talon alla olevasta parkki-
hallista. Mh. 448.000 €. Aurinkotuulenkatu 5. Tied.
Petri Hietala p. 0400 519920. 9778596

Siltamäki KT 62m²
TARJOUSKAUPPAKOHDE! 2h+k+p. Tähän
valoisaan asuntoon on helppo ihastua! Tämä
tunnelmallinen 1/3krs:n koti on 2012 tyylillä
remontoitu läpitalon huoneisto. Asunnolla on oma
pieni katettu terassi ja aidattu piha-alue. Velaton
lähtöhinta 160.000 €. Jousimiehentie 4. Tied.
Seppo Väisänen p. 0400 426 233 9900570

Simonkylä OKT 189/211m²
5h+avok+takkah+rt+2kph+khh+s+3wc+3vh+at.
Tämä upea kivitalo on moderni ja valoisa, mutta
silti lämminhenkinen kokonaisuus, jossa on paljon
oleskelutilaa. Maalämmön ja varaavien takkojen
vuoksi asumiskustannukset ovat hyvin edulliset.
Loiva rinnetontti 821m². Mh. 758.000 €. Ruso-
juurenkuja 3. Tied. Petri Hietala p.0400 519920.
9451749

Kuninkaanmäki OKT 126m²
oh+avok+3mh+tkh+2 wc/kph+s+2 terassia+at.
Laadukas ja energiatehokas UUSI Passiivikivi-
talo, vesikiertoinen lattialämmitys sekä viilennys
maalämmön kautta. Kiinteistö myydään määräosa-
na 504/1138m² hallinnanjakosopimuksella. Mh.
535.000 €. Pirtakuja 9. Tied.Petri Hietala p.0400
519920. 9420628

Tapaninvainio RT 98,5m²
4h+k+s. Rauhallisella ja lapsiystävällisellä alueella
upea päätyhuoneisto! Tämä valoisa ja toimi-
vapohjainen huoneisto on remontoitu kauttaaltaan
2013. Kylpyhuone, wc, keittiö ja kaikki pinnat ovat
saaneet uuden ilmeen. Etelään suuntautuva, suo-
jaisa piha. Mh. 335.000 €. Jokitie 20. Tied. Seppo
Väisänen p. 0400 426233 9738859

Vuosaari KT 52 m²
2h+k+s+lasitettu parveke. Hyvä sijoituskohde! Vuo-
krattu, hyvä tuotto. Hyväkuntoinen kaksio metron ja
kauppakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Mh.
189.000 €. Tyynylaavankuja 2. Tied. Sam Kamras
p. 040 837 3465 9799961

Martinlaakso KT 76,5m²
TARJOUSKAUPPAKOHDE! 3h+k+lasitettu
parveke. Hyväkuntoinen ja valoisa läpitalon
toimivapohjainen asunto, johon esteetön kulku
myös liikuntarajoitteiselle. Keittiö ja keittiökoneet on
uusittu 2008. Hyvä ja rauhallinen taloyhtiö. Velaton
lähtöhinta 133.000 €. Laajavuorenkuja 3. Tied.
Juha Taponen 0400 537 500 9869117

Siltamäki KT 80,5m²
TARJOUSKAUPPAKOHDE! 3h+k+p. Läpitalon
valoisa koti, kauniin puistomaisessa ympäristössä
lähellä alueen palveluita. Toimiva pohjaratkaisu
jossa tilava keittiö, makuuhuoneet, kylpyhuone
sekä vaatehuone. Olohuoneesta käynti lasitetulle
parvekkeelle josta näkymät puistoiselle pihalle.
Velaton lähtöhinta 153.000 €. Kauriintie 4. Tied.
Seppo Väisänen p. 0400 426233 9978554

Tapulikaupunki KT 62,5m²
2h+k+lasitettu p. Kauniisti remontoitu 2 asuinker-
roksen kaksio rauhallisesta taloyhtiöstä. Tilava
kylpyhuone sekä vaatehuone lisäävät asumis-
mukavuutta huomattavasti. Mh. 138.167 €, vh.
142.000 €. Käsityöläisentie 17. Tied. Petri Hietala
p. 0400 519920. 9815691

Porkkalanniemi OKT 332 m²
10h+2*kettiö+5*wc+saunaosasto. Upea Hirsin-
en huvila kukkulalla, suurella kiinteistöllä.
Mahdollinen 2-sukupolven taloksi! Tornista nä-
kymät merelle. Kiinteistöosakeyhtiö-muotoinen,
varainsiirtovero vain 2 %. Velaton hinta 750.000
€. Torsnäsintie 77b. Tied. Sam Kamras p. 040
837 3465 9646575

Oulunkylä KT 76m²
3h+k+p. Hyvä sijainti! Suuri lasitettu parveke,
erillinen vaatehuone. Palvelut ja liikenneyhteydet
hyvät. Vuokra 1100 €/kk. Välimetsäntie 9. Varaa
itsellesi esittely! Tied. Stiina Vikström p. 044 531
4680 9672329

OSTOTOIMEKSIANTO
Pohjois-Helsinki, 1–2h,+k/
kk tyydyttäväkuntoiset. Ei
putkiremonttia 3–5v.

Myyjälle ei kuluja, ostaja
maksaa välityspalkkion.
Yhteydenotot Petri Hietala

p. 0400 519 920

Malmin lentoaseman ystä-
vien puheenjohtaja Timo
Hyvönen piti tietoiskun
kentän tilanteesta noin 30
vieraalle. Hänen jälkeensä
maamme helikoptereita
huoltavan Heltech Oy:n
johtaja Seppo Lehtovuori
kertoi, mitä kentän lopetta-
minen tarkoittaisi yhteensä
noin 30 miljoonan euron lii-
kevaihtoa pyörittäville yri-
tyksille.

–Yrittäjien pitäisi maksaa
itse toimitilojensa purku ja
siistiä tontti alkuperäiseen

kuntoon. Yritys voi loppua
myös siihen, koska ei ole ra-
haa siirtää toimintaa muual-
le. Ja jos meille ihan oikeas-
ti tärkein voimavara eli hen-
kilökunta ei muuta muka-
namme uuteen paikkaan, ei
yrityksellä ole toimintaedel-
lytyksiä, Lehtovuori viitta-
si osaaviin työntekijöihinsä.

Kansanedustaja Mika
Raatikaisen (ps.) kysymys,
onko asian poliittinen val-
mistelu mennyt hyvän hal-
lintotavan mukaan, sai len-

toaseman yrittäjät lähinnä
hymähtelemään.

Perussuomalaisten maju-
ri evp Matti Kopra ihmet-
teli, mikseivät kentän viran-
omaiset osallistu julkiseen
keskusteluun ja sai vasta-
uksen, että heidät on ostet-
tu hiljaisiksi. Sitten hän ha-
lusi tietää, onko Kivikko
valittu pelastushelikopteri-
en paikaksi. Vastaus oli, et-
tä paikka on maantieteelli-
sesti hyvä, mutta asiaa ei ole
päätetty.

Ilmavoimien esikunta-
päällikön tehtävistä eläk-
keelle jäänyt Kari Salmi esit-
ti huolensa, että missä ilmai-
luammattilaiset jatkossa
koulutetaan. Malmille alas-
ta kiinnostuneiden nuorten
on ollut helppo tulla. Näin
tuskin käy, jos kenttä siirre-
tään pienen kunnan reuna-
mille.

Entä kuka lentokentän ot-
taisi? Sitä havitelleet kau-
pungit ovat yksi toisensa
jälkeen perääntyneet, kun
heille on valjennut, mitä pe-
rustaminen todella vaatii.
Esimerkiksi innolla kenttää
kosiskellut Loviisa lähet-
ti faktat kuultuaan Malmin
vierailun järjestäneelle kon-
taktihenkilölle yksisanaisen
viestin: Ilonpilaaja.

Pirjo Pihlajamaa

Perussuomalaisetkin haluavat
lentoaseman säilyvän
Poliitikkojen kiinnostus Malmin lentoasemaa
kohtaan on nousukiidossa. Perussuomalaisia
kansanedustajaehdokkaita, kansanedustajia sekä
puolueen muita aktiiveja vieraili viikko sitten Malmin
lentoasemalla, jonka säilyttämisestä on tullut yksi
puolueen vaaliteemoista.

Perussuomalaisten minibussissa kentälle saapui myös
keskellä seisova tapaninvainiolainen kansanedustaja-
ehdokas Mari Rantanen.

PIRJO PIHLAJAMAA

Maria Veitola x 4

Face à Face
439 € Dolce & Gabbana

199 €

Ray Ban
149 €

Pierre Cardin
143 €

SINUSTA ON MONEKSI.

KAHDET LASIT YHDEN HINNALLA!
OSTA SILMÄLASIT,
SAAT AURINKOLASIT
VAHVUUKSILLA
KAUPAN PÄÄLLE.

Yksiteholinssit alk. 25 €/pari, moniteholinssit alk. 180 €/pari, hionta alk. 60 €. Aurinkolasit kampanjamallistosta. Ei yhdistettävissä
muihin tarjouksiin. Kampanja on voimassa 19.4.2015 asti. Soita ja varaa aika näöntutkimukseen tai tule käymään. Näöntarkastusvaraukset

optikolle myös synsam.fi Optikko Synsam, Esimerkkikatu 000, 00000 Helsinki, puh. 010 237 XXXX, ma-pe X-XX, la X-XXAurinkolasit kampanjamallistosta. Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin. Kampanja voimassa 19.4.2015 asti.

www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2. kerros,
Puh. 09-345 4292 tai 0500 515 707,
ark. 10–18, la 10–14



6 Uutiset

Veronika Honkasalo (vas.),
39, Tapulikaupungista on
monikulttuurisuuteen erikoistunut tutkija
Nuorisotutkimusverkostossa, valtiotieteiden
tohtori ja kahden lapsen äiti.

Hän lähti mukaan vii-
me eduskuntavaalien
jälkeen puoluepolitiik-
kaan, kun maahan-
muuttokriittisyydeksi
verhoiltu rasismi tun-
keutui suomalaiseen
politiikkaan. Kunnallis-
vaaleissa 2012 hän
meni ensikertalaisena
heti läpi, saavutti nope-
asti luottamuksen ryh-
mänsä sisällä ja on nyt
vasemmiston valtuusto-
ryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen
jäsen.

Tavoitteena on eduskuntapaikka, ja siihen Ve-
ronika arvelee tarvitsevansa vähintään 7000 ään-
tä. Tavoitebudjetti on 10 000 euroa, josta noin 2/3
on omaa rahaa. Hänen tasaisesti kasvavassa tuki-
ryhmässään toimii yli 100 aktiivista jäsentä, ja tu-
kiverkostossa on mukana jo enemmänkin ihmisiä.
Tukijat ovat helsinkiläisiä yksityishenkilöitä, joi-
ta kaikkia yhdistää yhteinen arvomaailma: yhden-
vertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo kaiken
politiikan perustana.

Veronika ehti toimia kaksi vuotta varhaiskasva-
tuslautakunnassa, joka on tärkeä näköalapaikka
lapsiperheiden arkeen ja julkisiin palveluihin.
Koko aikuisikänsä hän on ollut aktiivinen feminis-
tisessä ja rasisminvastaisessa liikkeessä. Yhdistys-
toiminnan ja poliittisen aktivismin ohessa hän aina
ehtiessään ulkoilee, juoksee ja lukee kaunokirjalli-
suutta.

Honkasalo ajattelee, että hyvinvointi kuuluu kai-
kille.

–Meillä Suomessa on tähän hyvin varaa. Kaik-
kein tärkeintä on säilyttää peruspalvelut kattavi-
na ja tuottaa ne julkisesti lähipalveluina. Sosiaali-,
terveys- ja koulutuspalvelujen tuottamiseen ei so-
vi yksityisten firmojen voitontavoittelu. Pahimmil-
laan verovarat valuvat veroparatiiseihin.

Toinen tärkeä asia on ilmastomuutoksen estämi-
nen ja tiukka ilmastopolitiikka.

–Päästöt kuriin ja uusiutuvat energiamuodot te-
hokäyttöön. Ilmastomuutos lisää globaalia eriar-
voisuutta, kun se vaikuttaa raskaimmin köyhim-
piin maihin.

Kolmas iso asia näissä vaaleissa on työelämän
tasa-arvo. Meillä on syntynyt tilanne, jossa aiem-
min epätyypillisistä työsuhteista on tullut tyypilli-
siä. Työntekijöitä on kohdeltava tasa-arvoisesti
työn teon muodoista riippumatta.

Veronikan tavoite on solidaarinen yhteiskunta.
–Meiltä on päässyt unohtumaan vastuumme hei-

kommista, ja kylmästä itsekkyydestä on tullut pe-
lottavan hyväksyttävää. Solidaarisuus ja rauhanaa-
te pitää tuoda takaisin osaksi suomalaista yhteis-
kunnallista keskustelua.

Vaaleissa pienen budjetin kampanjointi painot-
tuu koko ajan yhä enemmän sosiaaliseen medi-
aan. Veronikan mielestä ihmisten kohtaaminen
on kaikkein tärkeintä, hän nauttii toritapahtumis-
ta. Torilla jaossa olevia esitteitä tukiryhmä jakaa
myös koteihin.

Timo Huotinen

Koillis-Helsinki

Veronika
Honkasalo on
nopeassa nousussa

Veronika Honkasalo
(vas.)

–Kartassa meille tärkeä
Aarnikanmäki ja sen poh-
joispuolella kasvava lehto-
metsä on laitettu rakenta-
misalueeksi aina hiidenkir-
nuilta kehätielle asti,
ihmettelee seuran puheen-
johtaja Ulla Artte.

Seurassa on tehty kiireen
vilkkaa kaavaluonnokses-
ta lausunto, jossa vaaditaan
merkinnän kumoamista.

–Alue on sekä luonto- et-
tä historiallisilta arvoiltaan
poikkeuksellisen arvokas.
Lisäksi se on erittäin tärkeä
paikallinen virkistys- ja vi-
herreitti, Artte summaa.

Ihmetystä herättää se, että
suurin osa yleiskaavaluon-
nokseen napatusta alueesta
on asemakaavalla suojeltua
rakennustaiteellisesti ja mai-
sema-arvoiltaan arvokasta
1960-luvulla rakennettua
Pihlajamäkeä.

Hallituksen jäsen Päivi
Seikkulan mukaan on ollut
iso työ käydä läpi yleiskaa-
valuonnoksen selvityksiä.

–Ja tätä arvokasta Pihla-
jamäen osaa koskevat muu-
tokset eivät edes löydy selvi-

tyksistä, vaan alueelle suun-
niteltu rakentaminen pitää
huomata tutkimalla vaikea-
selkoista pikselikarttaa. Ei-
vätkä ne pikselit varmas-
ti ole vahingossa siirtyneet,
koska myös viherreitti on
siirretty, toteaa Päivi Seik-
kula.

–Tosi huono juttu. Tämä
on meille tärkeä virkistys-
alue, ja sen päälle tämä on
tärkeä osa muuttolintujen
muuttoreittiä. Näitä muut-
toon liittyviä viherkäytäviä
olisi hyvä säilyttää, sanoo
seuran luontoryhmän vetä-
jä, biologi Sampsa Lommi.

Seurassa tutkitaan par-
haillaan myös toista akuut-
tia karttaa: yleiskaavaa
ohjaavan maakuntakaavan
4. vaihemaakuntaluonnos-
ta.

–Näyttäisi siltä, että sen
luonnoskartassa Aarnikan-
mäki on merkitty valta-
kunnallisesti merkittäväk-
si rakennetun kulttuuriym-
päristön alueeksi ja maa-
kunnallisesti merkittäväksi
kulttuurialueeksi käsittäen
sekä maisema- että raken-

netun kulttuurin alueita. Jos
maakuntakaavaluonnos py-
syy sellaisenaan, niin Pihlik-
sessä ei ole muutoksia, Artte
vertailee hämmentyneenä.

Asukkaista moni lienee
täysin tietämätön lähiluon-
toon kohdistuvista rakenta-
mispaineista.

–Ei oikeastaan edes yllätä,
ettei tästä ole paikallisesti
isommin ollut puhetta. Niin
vaikea muutosehdotusta on
huomata. Havahduimme
tähän vasta kun kaavakart-
toja tarkemmin katsonut
Pirjo Veijalainen huomasi
asian ja aloimme tutkia ti-
lannetta tarkemmin, kertoo
Seikkula.

Samalla tehtiin huomio,
että Lahdenväylän vierei-
nen Porraskallion aluekin
on osoitettu asuinrakenta-
miselle.

–Se on arvokas viheralue.
Merkintä siitä on saata-
va yleiskaavaan, painottaa
Artte.

Pirjo Pihlajamaa

Asukasyhdistyksessä tyrmistynyt tunnelma:

Yleiskaavan luonnos
rakentaa Aarnikanmäkeä

Pihlajamäki

Pihlajamäki-seurassa on
havahduttu tutkimaan Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston
yleiskaavatoimistossa tehtyä
karttaluonnosta suurennuslasin
kanssa. Pikselimerestä on löytynyt
yllätyksiä.

Yleiskaavaluonnoksen
pikselikartasta löytyy Aarni-
kanmäen lisäksi useita ra-
kentamiselle osoitettuja alu-
eita ympäri Koillis-Helsingin.
Tässä on joitakin esimerkke-
jä.
Savelan ja Pihlajamäen vä-

linen viheralue pienenee ra-
kentamisen takia reunoiltaan,
Suurmetsäntien ja Viikintien
varsi on asutettu, samoin Se-
pänmäen reuna ja tietenkin
Malmin lentokenttä.
Vantaanjoen varrella on

muutama asuintihentymä,
yksi on matonpesupaikan
ympäristö. Longinojan laak-
soon on laitettu raitiotie ja
kerrottu sen oheen sopivan
täydennysrakentamista.
Kirkonkyläntien ja Tapanin-

kyläntien koko risteysalue on
osoitettu rakentamiselle, Al-
hokujan puolelle on merkit-
ty uusi lähikeskus nykyisten
voimalinjojen tilalle.
Siltamäen keskusta-aluetta

on levitetty yli Suutarilantien,
Keravanjoen rannan viheralu-
eita on nipistetty rakentami-
selle. Asemanseudut tiivisty-
vätmukaan lukien osia Tapu-
likaupungista. Myös Jakomä-
ki tiivistyy.
Luonnosta voi kommen-

toida kaupungille ensi viikon
perjantaihin asti. Maakun-
takaavan luonnoksen kom-
mentointiaika päättyy yli-
huomenna.

PP

Pikselikartta
rakentaa monia
alueita koillisesta

Sampsa Lommi käy usein 11-vuotiaan Visa-poikansa (vas.) kanssa Aarnikanmäellä ulkoilemassa ja luontoa
tarkkailemassa. Alue on myös Päivi Seikkulan lähin virkistysalue.

Punaisella ympyröity
alue on rakentamiseen
osoitettua
Aarnikanmäkeä.

SAMI KETOLA
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa TO-SU
19.–22.2.2015 ellei toisin mainita
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
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1.-kg

499
kg
raj. 2 kalaa /tal. 699

kg

Coca-Cola
VIRVOITUSJUOMAT
1,5 l 4-pack 0,57/l

Valio Hyvä suomalainen
ARKIJUUSTO 1,25 kg
3,99/kg

ERÄ Tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Ruotsi

Golden ja Granny Smith
OMENA
Italia

Valio
OIVARIINI 500-600 g
3,32-3,98/kg, raj. 2 rs /talous

Hätälä Suomalainen
KUHA
ilmainen fileointi!

Lapin Kulta
OLUT 4,5%
0,33 tlk 24-pack
2,03/l, voimassa 22.1.2015 alkaen

Atria
VILJAPORSAAN ULKOFILEE
n. 800 g

Lihamestariltamme uunivalmis
PUNAVIINIHÄRKÄ
suikaleina

Familia
BROILERIN RINTAFILEE
400 g 7,48/kg, Liettua

499
pkt

24
pack2184sis. pantit

3,60

-22%

-21%

-35%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 8,99 kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,95 4-pack (0,73/l) sis. pantit 1,60

Hinta ilman K-Plussa-korttia
3,09 rs (5,15-6,18/kg)

4
pack 5.-sis. pantit1,60
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Hannele koki silti, ettei hän
itse voi olla ainoa asukkai-
den edustaja. Hän ideoi
kaupunginosaseuran perus-
tamista syksyllä 1998.
Tueksi suunnittelu-, paperi-
ja jakelutyöhön tuli Aija, ja
tammikuussa 1999 pidettiin
ensimmäinen yleisötilaisuus
yliopiston auditoriossa.

Hannele veti innostuneen
kokouksen, jossa päätettiin
valita valmistava työryh-
mä. Huhtikuussa oltiin val-
miit perustamaan Viikki-
Seura, jonka ensimmäisek-
si puheenjohtajaksi valittiin
Veijo Mickelsson. Varapu-
heenjohtajaksi tuli Hanne-
le, joka siirtyi vuonna 2000
puheenjohtajaksi. Mickels-
son aloitti juuri kunnioitet-
tavan 17:sta vuotensa johto-
kunnassa.

Hannelekin istui toista-
kymmentä vuotta hallituk-
sessa ottaen toisen kerran
puheenjohtajan nuijan, kun
eräät hallituksen avainhen-
kilöt olivat perustaneet kil-
pailevan Latokartanon Asu-
kasyhdistyksen (Latas).
Hannele rauhoitti tilanteen
ja kasvaviin asukastaloihin

löytyi erillinen osaava hal-
lintaryhmä Jorma Havian
johdolla.

Viidelle asukastalolle pe-
rustettiin oma Viikki-Lato-
kartanon asukastaloyhdis-
tys, joka toimii Viikki-Seu-
ran kanssa hyvässä yhteis-
työssä koordinaattorinaan
Taina Linna ja nykyisenä
puheenjohtajana Hannelen
ikätoveri Jarmo Luhtanen.

Alkuaikojen Viikissä
ihmiset tutustuivat helposti,
kaikki oli uutta ja ongelmat
yhteisiä. Koulua käytiin vii-
palekoulun parakeissa.
Alkuun kulki vain hidas ja
aikaisin lopettava bussi 79,
mutta Viikki-Seuran johdol-
la liikenneyhteydet saatiin
vähän paremmiksi.

Äiti-lapsi –aamupiiri oli
tärkeää toimintaa, joka siir-
tyi nopeasti äitien itsensä
vetämäksi vertaisryhmäk-
si. Afrotanssia harrastettiin
”Monarilla”, joka oli al-
kuun ainoa liikuntatila.

Tärkeintä oli lasten ilta-
päivätoiminnan järjestämi-
nen koulupäivän jälkeen.
Siinä seurakunta ojensi aut-
tavan kätensä kun kaupun-
ki ei vastannut vanhempain-
yhdistyksen anomuksiin.
Kylämeininki eli huippuai-
kojaan, vaikka Viikkiin saa-
tu oma pieni terveysasema
pian lopetettiinkin.

Viikki-Seura oli vuoden
2003 lopulla saanut oman
kaksi, ja myöhemmin kol-
me kertaa vuodessa ilmesty-
vän lehden Viikissä Tapah-
tuu. Se oli jatkumo Ranisen
perustamalle tiedotteelle.

Toiminta kirkolla on ke-
hittynyt ja saatu uutta hen-
kilökuntaa. Raninen oli teh-
nyt suunnittelu- ja rakenta-
misvaiheessa suuren urakan
rakentajien tukena ja tarvit-
si avausvuoden jälkeen vuo-
rotteluvapaata. Jukka Ho-
lopainen oli mainio tuuraa-
ja ja päätyi vuoden jälkeen
naapuriin Pihlajamäkeen.
Jarnon siirryttyä srk-yhty-
mään tilalle tuli mainio kap-
palainen Petri Jukanen.

Hannele Ugurin perusta-
maa Viikki-Seuraa johtaa
kolmatta vuotta Riitta Kor-
honen, ja sihteerin tointa on
kymmenisen vuotta hoita-
nut suvereenisti Heikki Po-
roila.

Timo Huotinen

elmikussa
50 vuotta täyt-
tävän Hannele
Ugurin neli-
henkinen per-

he muutti Viikin Maakaa-
renkujalle tammikuussa
1998. Työura SAK:ssa oli
juuri alkanut. Siellä hän on
edelleen, nyt aluetoiminnan
päällikkönä Suomessa ja
eteläisenä aluejohtajana.
Tyttäret ovat jo lähteneet
omilleen asumaan poikays-
tävien kanssa. Viikissä syn-
tynyt kuopus Can, lukiolais-
poika, asuu äidin ruoka-
kunnassa Pihlajistossa.

Sinne perhe siirtyi viisi vuot-
ta sitten.

Hannele on yhä sydämel-
tään viikkiläinen. Aloittaes-
saan neljä vuotta sitten Mal-
min seurakuntaneuvostos-
sa hänelle tarjottiin paikkaa
myös Pihlajamäen piirineu-
vostossa. Hannele halusi py-
syä Viikin neuvostossa, oli-
han Viikin kirkko oma ko-
tikirkko, jossa hän oli vuon-
na 2005 vihkiäisjuhlan
raamatunlukijana.

Piiripappi ja sittemmin
kappalainen Jarno Raninen
ja Viikin piirin srk-työnte-
kijä Kaarina Hakkarainen

löysivät Hannelen sopivaksi
asukkaiden edustajaksi Vii-
kin virkamiestyöryhmään
kehittämään uutta kaupun-
ginosaa.

Raninen oli työryhmän
näkyvä johtohahmo ja mui-
ta tärkeitä ihmisiä olivat ra-
kennusprojekteja johtanut
Heikki Rinne, joka nyky-
ään istuu eläkeläisenä Viik-
ki-Seuran hallituksessa, alu-
een sosiaalityöntekijä Tuu-
la Virtanen ja toisen pol-
ven nuorisotyöntekijä Aija
Niittynen. Hän on ollut taas
viime vuodet mukana Vii-
kin Nutan kehittämisessä.

Yli 10 vuoden haave Viikin
omasta nuorisotalosta on
vihdoin toteutumassa.

Virkamiehet tekivät alu-
een kehittämiseksi paljon
enemmän kuin viran puo-
lesta voi edellyttää, mutta

Hannele Ugur
kuuluu Viikin kehittäjiin
Viikki on vajaassa 20 vuodessa kasvanut valtavasti. Viikin kasvuprojekteihin
osallistui aikanaan myös Hannele Ugur, joka oli silloin aktiivinen ja
sosiaalinen kahden tytön perheenäiti. Hän on myös Viikki-seuran perustaja.

SAK:ssa työuraansa tekevä Hannele Ugur on tehnyt merkittävän uran myös vapaaehtoistyössä Viikin hyväksi.

SAK

Alkuaikojen
Viikissä ihmiset

tutustuivat
helposti, kaikki oli
uutta ja ongelmat

yhteisiä.

H

Valtakunnallinen Van-
hustyön keskusliiton Ystä-
väpiiri-toiminta on vilkasta.

Koillis-Helsingin alueella
alkamassa oleviin ryhmiin
etsitään parhaillaan osallis-
tujia.

– Etsimme yksinäisiä
ikäihmisiä Lähitiedon il-
mestymisalueelta, ja heitä
on ollut kovin vaikea löy-
tää. Auttaisiko juttu lehdes-
sä, toteaa Kirsi Alastalo.

Geronomiksi kouluttau-
tunut Alastalo toimii vapaa-
ehtoisena vetäjänä yhdessä
Kirsi Anthonin kanssa Syys-
tien palvelutalossa.

–Toiminta on osallistujil-
le maksutonta ja me ohjaa-
jat emme saa palkkaa.

Ryhmiin pääsee enintään
kahdeksan henkeä, ja kou-
lutettuja ohjaajia on kaksi.

– Tapaamisten sisältö
suunnitellaan yhdessä ja
osallistujien toiveiden mu-
kaisesti. Toiminta voi olla
keskustelua, retkiä, yhteis-
ten kokemusten jakamista,
liikuntaa, Alastalo kuvailee.

Ohjattuja tapaamisia on
kerran viikossa kolmen

kuukauden ajan. Tämän jäl-
keen ryhmällä on mahdolli-
suus kokoontua itsenäisesti.

Myös entisille omaishoi-
tajille - joiden omainen on
muuttanut pois kotoa - on
ryhmä. Se alkaa Syystiellä
perjantaina 6.3.

Kiinnostuneet voivat soit-
taa Ystäväpiiri-ohjaaja Kirsi
Anthonille numeroon 044-
066 5256.

Pirjo Pihlajamaa

Ystäviä tarjolla ikäihmisille
Kun ihminen
vanhenee, voivat
yksinäisyyden
kokemukset yleistyä.
Kokemusten
jakaminen vertaisten
kanssa on tutkitusti
tehokas täsmälääke
yksinäisyyteen.

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Jousiammunta,
kiipeily, keilaus,
mosalympialaiset

UUTUUS: taljajousi-
ammunta, tankofutis,
kinball, päähieronta

Luennot, catering,
veitsenheitto, asahi,
puhallusputket

Kaikkiaan 33
ohjattua vaihtoehtoa
GSM 044 3080 022

iloisten ilmeiden virkistys- ja
tykypäivät Pohjois-Helsingissä

ilomaatti.fi●
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Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
===(+1:.)6-)6.1@07<@667,(%'87:8)
Seurakunta facebookissa:
===(/731544<(348'87:8)6.1@07<@6,7

Elämä on vaeltamista autiomaassa.
Kuin armoton auringonpaahde kaikki

pelot, kivut ja huolet ahdistavat.
Kristus, autiomaankin sinä olet kokenut,

siellä sinuakin on kiusattu. Kulje vierelläni.

OLOHUONEET PERHEILLE
Kahvila Olohuone Tapulin seurakuntako-
dilla maanantaisin klo 11–13. Kahvi ja kah-
vileipä edullisesti. Juttuseuraa, vierailijoita,
laulutuokioita, leikkinurkkaus. Puurotarjoilu
kerran kuussa klo 11.15 (seur. 23.2.).
Leivänjako klo 11. Tied. Tapulin seurakun-
takodilta p. 09 2340 4426.
Pertunpellon olohuone alueen asukkaille
tiistaisin klo 16–18 Suutarilassa, Pertunpel-
lonraitti 2 kerhotila. Leikkinurkkaus ja pelejä.
Kahvia ja mehua. Tied. Merja Saviniemi p.
09 2340 4532.

PYHÄKOULU
Pyhäkoulu on lasten oma jumalanpalve-
lus, jossa raamatunkertomukset tulevat
tutuiksi. Pyhäkoulussa keskustellaan,
rukoillaan, lauletaan ja askarrellaan.
Pyhäkoulut keväällä
Pihlajiston seurakuntakodilla su klo 10.
Puistolan kirkolla su klo 10, 1.3. 8.3.
22.3. 5.4. 12.4. 26.4. 3.5. 10.5. ja 17.5.
Puistolan kirkolla su klo 10. Raamattu-
kerho lukutaitoisille lapsille.
Tiedustelut pyhäkouluista lapsityönohjaaja
Marianne Hapsal p. 09 2340 4583.

Paastonaika on alkanut
PERHEKERHO
Avoin tapaamispaikka lapsille ja kotona
lapsia hoitaville. Kerhossa on yhteinen
hartaushetki, tarjoilua ja askartelua tms.
puuhaa. Pieni tarjoilumaksu.
Jakomäen kirkolla to 9.30–11.
Pihlajiston srk-kodilla ti 9.30–11.
Puistolan kirkolla ke 9.30–11.
Pukinmäen srk-kodilla pe 9.30–11.
Tapanilan kirkolla ti 9.30–11.
Tapulin srk-kodilla to 9.30–11.
Viikin kirkolla ke 9.30–11.
Viikinmäki, Harjannetie 47 B:n kerho-
huoneella ke 9.30–11.

PERHEKAHVILAT
Perhekahvilat toimivat muskareiden
yhteydessä, mutta niihin ovat kaikki
lapsiperheet tervetulleita.
Malmin kirkolla pe klo 9.30–11.30.
Siltamäen seurakuntakodilla to klo
9.30–11.15.

PARISUHTEEN PALIKAT
-PARISUHDEILLAT
Siltamäen seurakuntakodilla
To 26.2. klo 18–20. Suku kulkee muka-
na. Kati Karppinen ja Pirjo Kettu
Su 15.3. klo 16–18 Sinun kanssasi
huomiseen. Musiikkia ja ajatuksia pa-
risuhteesta, Jukka Salminen. Tarjoilun
vuoksi ilmoittautuminen 26.2.–10.3.
2)0>4(<(<1,,@;1?:(% ,7) &"& "!$# !"&(
Tule löytämään työvälineitä parisuh-
teen arkeen! Voit tulla yksin tai kaksin.
Ei ryhmäkeskusteluja. Sopii monen-
ikäisille ja monenlaisissa elämäntilan-
teissa oleville. Lastenhoito järjestetty.

ILTARUOKA PERHEILLE
Viikin kirkolla ke 25.2. klo 17–19. Kasvis-
0@4<7 " 1' 210+1( 9@4<7):@6 >*:<116
iltahartaus.

TUHKAKESKIVIIKON MESSU
Malmin ja Viikin kirkoissa ke 18.2. klo 19.
Messussa on mahdollisuus saada otsaan
ristin muotoinen tuhkamerkki paaston
alkamisen merkiksi.

Lions Club Helsinki Sil-
tamäki järjesti viikko sitten
sunnuntaina perinteisen
koko perheen Talviriehan

Siltamäen liikuntapuistossa.
Monen muun mukavan

tekemisen lisäksi saattoi ki-
sailla useammassakin lajis-

sa, joiden tuloksia alla. Täy-
delliset tuloslistat löytyvät
LC Siltamäen kotisivuilta.

Talviriehan tuloksia

Tuulisesta säästä huolimatta Talvirieha veti lukuisan
osallistujajoukon nauttimaan ulkoilmasta, kertoo
talviriehavastaava Juha Malila.

• Tytöt 2010: Siina Pirinen,
Daisy Heino.

• Tytöt 2008-09: Nea
Juusela, Elsa Hietanen,
Anja Snabb, Moona
Castren.

• Tytöt 2006-07: Annika
Salo, Saana Piispala, Siiri
Kanerva, Pihla Lax.

• Tytöt 2004-05: Eriina
Perkiö, Enni Lax, Emilia
Lanamäki, Maija Haapala.

• Pojat 2010: Lassi
Korhonen, Valtteri Kivimo,
Pysy Suorsa, Joona
Mälkönen.

• Pojat 2008-09: Väinö
Kuivalainen, Luukas Lax,
Leevi Eklund, Vilho Santala.

• Pojat 2006-07: Markus
Lanamäki, Veikka
Mäkimartti, Lassi Lepistö,
Benjamin Autero.

• Pojat 2004-05: Matias
Piispala, Joel Lepistö,
Paul Nogelainen, Sasu
Hallivuori.

• Tytöt: Antti Mujunen,
EmmaRista, Anni Rista.

• Pojat: Matti Mujunen, Jimi
Kittilä, Antti Oksa.

• Naiset: Hanna Rista.
• Miehet: TimoOksa.

• Lapset: Antti Oksa,
Rasmus Aho, Anni
Rista.

• Aikuiset: Björn
Fagerholm.

ARI SIMBERG

Hiihtokisa/
neljä parasta

KetjunheittoCurling• Tytöt: Emma Rista, Anni
Mujunen, Siiri Kanerva.

• Pojat: Niklas Lepistö, Joel
Lepistö, Rasmus Aho.

• Naiset: Susanna Larsson,
Pia Aalto, Satu Haapaniemi.

• Miehet: KimmoKivelä,
Anssi Mujunen, Pekka
Koskinen.

Saappaanheitto

Malmin päivää vietetään tänä vuonna lauantaina 23.5. Päi-
vän suunnitteluun ja toteuttamiseen kutsutaanmukaan alu-
een asukkaat, yrittäjät jamuut toimijat.
–Luvassa on jo suuret ”Malmi pelaa”– avajaispelit Ala-

Malmin puistossa. Haasta naapurisi jo nyt mukaanmölkky-
turnaukseen tai muuhun pihapeliin. Paikalla onmyös koko
kesänMalmin alueella liikkuva laatikkopolkupyörä, josta saa
lainata pihapelejä ja pelikaverinkin, kertoo tapahtuman järjes-
telyissämukana oleva Tuija SalovaaraMalmin toimintakes-
kuksesta.
Nyt kysellään, mitä kukin haluaisi tehdäMalmin päivänä.
–Ohjaisitko puistoliikuntaa, tekisitkö taidetta, esiintyisitkö,

auttaisitko käytännön järjestelyissä?
Kaikille malmilaisille avoin Malmin päivän suunnittelukoko-

us pidetäänMalmin toimintakeskuksessa, Kirkonkyläntie 2,
maanantaina 23.2. klo 18.
Tapahtumassa kerrotaanmyös EläväMalmi – hankkeesta,

jonka puitteissa pelataan ulkona, muodostetaanmalmilaista
suurkuoroa sekä pidetään huolta alueen puistoista.

TL

Malmin päivä
tehdään yhdessä

Ristikko nro 4/2015
oikea ratkaisu

VUOKRATAAN

lisätietoa: www.ruoka-aika.fi
Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki

PUBPUBALEALE
Parhaat bileet
alkaa Alesta

Heittäydy hulvattomaksi ja pidä hauskaa
halvemmalla. Malmin Ale Pubissa parhaat bileet

ke–la klo 03:een. Kun bileet on hakusessa singahda
Ale Pubiin – et kadu.

TEHTAAN ETUVIIKOT!

Lanterna, Itäkeskus, Varikkotie 2 COMEA.FI

12. - 24.2. 2015

LIUKUOVET - LIUKUOVIKAAPISTOT - SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT

Suunnitellaan yhdessä
unelmiesi säilytyskaluste!
- Tervetuloa!

(Basic ja Original)

Merja Kirjavainen, Comea -kauppias
p 0440 923 644, lanterna@comea.fi

ilmainen
SUUNNITTELU
MITOITUS
KULJETUS
ASENNUS

Lähitietoa
tarvitaan aina.

VUOKRATAAN
Liikehuone 27m2,
Malminraitti 12
050 329 9728

Marjut Franssila



10 Urheilu

VS

LEMPÄÄLÄ

KIEKKO-VANTAA
LeKi

Klo 18.30 TRIO Areena
Keskiviikkona 18.2.

1994!2014

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 17.30.
Aikuiset 15 €, Lapset 5 € (7-15 v). Eläkeläiset, varusmiehet,

siviilipalvelus, työttömät, invalidit, opiskelijat ja Ruutanat 10 €
(Huom! varaudu esittämään asianmukainen todistus ovella)

Perhelippu: (4 henkilöä) - 25 €
Viiden lipun lippupaketti (vapaavalintaiset ottelut) 60 €

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten Divari: ke 25.2. klo 18.30
Erä Akatemia – M-Team (liput 7/4 €)

Naisten liigaa: ke 18.2. klo 18.30
Erä III – SB Vantaa (liput 7/4 €)

Lisätietoja: eraliiga.fi ja tapanilanera.fi

Miesten liigaa: su 22.2. klo 17.00
Erä – Josba (liput 13/8 €)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

VS

KEURUU

KIEKKO-VANTAA
KeuPa HT

Klo 18.30 TRIO Areena
Perjantaina 20.2.

1994!2014

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 17.30.
Aikuiset 15 €, Lapset 5 € (7-15 v). Eläkeläiset, varusmiehet,

siviilipalvelus, työttömät, invalidit, opiskelijat ja Ruutanat 10 €
(Huom! varaudu esittämään asianmukainen todistus ovella)

Perhelippu: (4 henkilöä) - 25 €
Viiden lipun lippupaketti (vapaavalintaiset ottelut) 60 €

LAURI JÄRVINEN

Elite-kisakatselmus keräsi Tapanilan Urheilukes-
kuksen Monarin täyteen joukkuevoimistelun ystäviä vii-
me perjantaina. Tapanilan Erän ja SC Vantaan Elite-jouk-
kueet esittivät kevään kisaohjelmansa Elite-kisakatsel-
muksessa. Mukana olleista joukkueista seurayhteistyö-
joukkue Elite keskittyy tulevana viikonloppuna Tartossa
kisattavaan kansainväliseenChallengeCupiin, jossa jouk-
kue edustaa Suomea.
Eliten tähtäin on kesäkuun alussa Färsaarilla kisatta-

va junioreidenMM-kilpailu. Samaan aikaan naistenWorld
Cupin ja junioreiden Challenge Cupin kanssa Tartos-
sa kisataan myös kansainväliset Miss Valentine-kilpai-
lut, joihin Suomesta on valittu Tapanilan Erän Elite Ale-
xa 10-–12-vuotiaiden sarjaan ja SC Vantaan Elite Electra
8–10-vuotiaiden sarjaan.
–Näillä kaikilla kolmella joukkueella hiihtolomaviikko

sujuukin tiukan treenaamisen merkeissä, jotta Tartossa
ohjelmat ovat huippukunnossa ja Suomen ja Eliten lippu
pysyy korkealla! Kisakatselmuksessa esiintyi myös Eli-
te Jr ja uusin seurayhteistyöjoukkue Elite Pre Jr kahdel-
la kokoonpanollaan. Näiden joukkueiden seuraava kilpai-
lu on kuukauden kuluttua Espoossa kisattava kansain-
välinen Ovo Cup, johon myös Elite ja Elite Alexa osallis-
tuvat, kertoo Erän voimistelujaoksen yhteistyövastaava
Lauri Järvinen.

TL

Elite tarjosi
kisakatselmuksen

Elite-joukkue lähtee pian Tartoon kilpailemaan.

Niinhän siinä kävi perjan-
taina, hieman tutun tuntui-
sesti, että SSV ja Erä väänsi-
vät tiukasti 60 minuuttia, ja
sitten SSV voitti 3–1. Kaava

muistuttaa Saksan maa-
joukkueen esityksiä jalka-
pallossa. Avauserä oli men-
nä hulinaksi erotuomarei-
den käydessä passittamaan
eräläisiä jäähyosastolle
oikein urakalla. Erä kesti
puolustustaistelun, mutta
SSV pääsi lopulta tasaken-
tällisin tekemään 1–0 joh-
don. Toisessa erässä isännät
siirtyivät 2–0 johtoon
vapaalyönti tilanteesta.

SSV:n piti päätöserässä
tehdä 3–0 maalinsa, jolloin
Erä kaivoi lisäkierroksia
moottoristaan. Lauri Ka-
panen onnistuikin rykäise-
mään 3–1 kavennuksen ja
päätösluvut.

Sunnuntaina Erällä oli
”Jyskälässä” vastassaan lii-
gan tämän hetken kovin ja
kuumin joukkue, Happee.

Isännän otteet myös näkyi-
vät Happeen takoessa ava-
userän lukemiksi 3–0 joh-
don.

Toisen erän 45 sekunnin
kohdalla Eero Nuutinen
räppäsi ilmasyötöstä 3–1
kavennuksen. Happee ei
tästä toipuakseen kaivannut
happea, vaan onnistui vielä
siirtymään 5–1 johtoon en-
nen päätöserää, jossa Erän
toivo syttyi reilun minuu-
tin jälkeen, Lauri Kapanen
värkkäsi 5–2 kavennuk-
sen. Eräläisten nallit kuiten-
kin kastuivat tähän. ”Hirvi-
joukkue” sai vielä kaunis-
teltua päätösluvuiksi 7–2.

Maininnan arvoista on ja
Erälle hunajaista, että Hap-
peen maalivahti Kosonen
torjui ottelussa 35 eräläis-
ten maaliyritystä ja palkit-
tiin pelin parhaana. Erä ei

ole kaukana sarjakärjen ta-
sosta.

Hyvää lupaa myös Erän
päävalmentaja Petteri Berg-
manin positiivisuus perjan-
tai iltana, hävityn SSV-otte-
lun kälkeen.

– Peli menee koko ajan
eteenpäin, tänään näkyi pal-
jon sellaisia juttuja, joita on
harjoiteltu. Otettiin taas yk-
si steppi ylöspäin ja joukku-
een taistelutahto sekä peli-
ilme lupaavat hyvää.

Hyvää on luvassa seuraa-
vaksi Energia areenalla en-
si sunnuntaina, 22.2. klo
17.00, jolloin Erä isännöi
joensuulaista Josbaa. Kak-
si ottelua ennen runkosar-
jan päätöstä Erä on sarjassa
7., ja menossa mitalihenki-
siin pudotuspeleihin.

Heimo Laaksonen

Erälle kunniakkaita
tappioita sarjakärjelle
Tapanilan Erä koetteli
kahden päivän sisällä
voimiaan ja kuntoaan
liigan kolmosta
sekä ykköstä
vastaan. Perjantaina
arkkivihollinen SSV
oli Pasilassa parempi
3–1, ja sunnuntaina
Jyväskylässä
kärkijoukkue Happee
näytti voimansa
7–2 lukemin. Mutta
Erän peli on hyvin
kypsymässä kevään
ratkaisumittelöihin.

Salibandyliiga miehet
Erän Kasper Vainikalla, 47, olisi ollut mahdollisuus

pukata reikäpalloa tiukassa ottelussa SSV:tä vastaan.

ERÄN SALIBANDYLIIGA/FLICKR.COM
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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.

Lähiristikko nro 4/2015
Ristikon oikea

ratkaisu sivulla 9.SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA, ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Koillis-
Helsingin
Lähitieto

Lähiristikko
joka toinen
viikko!

Nythän korkein hallintooikeus
on linjannut että Helsinki-Vantaan
lentokentän melualuetta laajenne-
taan vaikka kaupungit (Vantaa,
Kerava) ja kansalaisjärjestöt sitä
vastustivat. Nyt Malmin lento-
kenttä on suojannut lentomelua
Helsingin suuntaan. Mitenkäs käy
Helsingissä jos kenttä poistuu?

Nyt uudet polttoainetta säästä-
vät jatkuvan lähestymisen mene-

telmät taitaa olla EU päätöksiä ja
voidaanko edes muita käyttää jos
niiden käyttö on mahdollista?

Omassa tiedotuksessaan Fina-
via kertoi, että lentomelun olisi pi-
tänyt pienentyä, mutta toisin kä-
vi. Lentoliikenne on kaksinkertais-
tumassa, joten lienee varmaa et-
tä melu lisääntyy myös kiitotie 33
suuntaan.

Janne Vasama

Lentomelu uhkana

Jos Malmin ilmatila vapautuu täysin ja Helsinki-Vantaa alkaa
käyttää enemmän poikittaiskiitotietään, kiitotie15-33, niin melu
lisääntyy Suutarila- Tapanila - Puistola -Myllypuro - Itäkeskus
-linjalla.

Nykyinen linja 74 loppuisi. Uusi ajaisi
Fallkullan sivuitse Malminkaarta Mal-
min asemalle jne. Kotinummentieltä, Tee-
risuontieltä, Sunnuntaipalstoilta ja Tulli-
vuorentieltä ei enää pääsisi suoraan kohti
kantakaupunkia, vaan olisi kierrettävä
Malmin aseman kautta.

Tiedotustilaisuudessa 9.2. HSL:n edus-
taja väitti, että suunnitelmissa on otettu
huomioon rakentaminen Ormuspeltoon
sekä Sepänmäen ja Longinojan väliin ja
Vilppulantien päähän Longinojan var-
teen. Tilaisuuden jälkeen hän myönsi, et-
tei tunne asiaa.

Nykyisten 77A:n ja 577:n tilalle suun-
niteltu 69:n jatke ajaisi Teerisuontietä
Malminkaarelle. Kilometrin mittainen
Vilppulantie jäisi vaille linja-autoyhteyt-
tä. Sen varrella on kuitenkin merkittäviä
kerros- ja pientaloalueita, sekä sosiaali- ja
terveysalan oppilaitos ja sen kautta kul-
jetaan mm. Longinojan päiväkotiin, Fil-
puksen leikkipuistoon ja ammattikorkea-
kouluun ja liiketalousopistoon. Vilppu-
lantien pysäkkien hävittäminen merkit-
see monille käyttäjille 700–800 metrin
kävelymatkaa.

Pysäkkien käyttäjissä on paljon van-
huksia ym. vaikeasti liikkuvia. On to-
dettava myös, että Jakomäen suunnalta
tullessaan bussit pääsevät Vilppulantie-
tä joutuisasti Malmin terminaaliin ja siitä
eteenpäin. Kierros Malminkaaren kautta
pidentää ajoaikaa.

Nykyiset 69 ja 72 pelastuivat asukkai-
den ansiosta. Hyväksymmekö me 74:n,
77A:n ja 577:n asiakkaat HSL:n aikeet?
Entä uudet asukkaat, joita on tulossa ny-
kyisten reittien varsille uskoen joukko-
liikenteen palvelevan. Jos vaikenemme,
HSL katsoo meidän hyväksyvän huonon-
nukset. Maaliskuun 1. päivään asti on ai-
kaa ilmoittaa mielipiteitä. Sen voi tehdä
HSL:n nettisivulla Koillis-Helsingin lin-
jastosuunnitelma –blogissa sekä palaute-
lomakkeella, joita saa HSL:ltä.

Aarne Laurila

Hyväksymmekö
huononnukset?

Eija Ahvo,
Susanna

Haavisto ja
Jukka Linkola

tarjosivat
kuulijoilleen

upean
elämyksen.

LIISA SALO

Mahtava
konsertti!

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 18.2. klo 19.00 Pyhän Hengen täyteyden ilta:
Raili Tanskanen, Tapani Vesalainen;
esirukouspalvelua. Musiikki: Tanja ja Sanna

La 21.2. klo 19.00 Nuortenilta
Su 22.2. klo 11.00 Elämä ja Valo tilaisuus: Keijo Baltzar,

Kyösti Lindeman. Musiikki: Sanan Saattajat.
Hernekeittolounas

Su 22.2. klo 14.30 Latinokokous: Fernando Garcia
Su 22.2. klo 18.00 Hyvän Sanoman ilta: Henry Nyman,

Mika Särkkä. Musiikki: Sanan Saattajat

Maahiset Ry on Pohjois-Helsigissä
toimiva 170-henkinen partiolippukunta.
Myymme toimintamme (mm. kisa- ja leiritoiminta, oma kämppä)
tueksi pesuainetta. Kannata tärkeää vapaaehtoistoimintaa ja tue
toimintaamme!

Maahiset myy
perheen pesuaineet!

Myymme seuraavia tuotteita 1.3. saakka:
• Bio Luvil Professional pesuaine 8kg hintaan 38€
• Bio Luvil Sensitive pesuaine 4kg hintaan 20€
• Omo pyykinpesuneste 7,5l hintaan 40€
• Sun konetiskiainetabletit 100kpl hintaan 16€

Tilaus tapahtuu lähettämällä Hannalle
(hanna.hietikko@maahiset.net) sähköpostilla tilattavat tuotteet
ja määrät. Sen jälkeen saat maksuohjeet paluuviestinä.

Partiolippukunta Maahiset Ry kiittää tuestanne!



12 Kulttuuri

Taide aktivoi kerran kuukaudessa 12 kaupunginosaa
Helsingissä vuonna 2014. Kuvataiteilija Erkki Soininen
vierailee kevään aikana eri kirjastoissa esittelemässä jo-
kaisen toteutuneen tapahtuman, ne kaikki edustavat eri
taiteen aloja.
Kirjastot ovat valikoituneet tapahtumapaikkojen lähei-

syydestä.
Viikin kirjastossa kuullaan torstaina 19.2. kello 19, kuinka

taide herätti tutun kaupunginosan eloon.
Tilaisuuteen vapaa pääsy.
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Tapahtumisen tunne
– 12 kuvaelmaa

Tapahtumisen tunne koetaan Viikissä huomenna
torstaina.

–Yhdessä tehdyt ja tuotetut näytelmät ovat jopa syy joi-
denkin opettajien hakeutumiselle kouluumme, mainitsee
rehtori Juha Parviainen, joka itsekin nauttii siitä, että saa
tehdä kivaa duunia.
Ilmaisupainotteisessa koulussa on jo kolmisenkymmen-

tä vuotta tehty musiikkipitoisia näytelmiä, joiden tekemi-
sessä yhdistyvät useat eri oppiaineet ja joissa koko kou-
lun väki hitsautuu yhteen.
–Kaiken ydin on se, että uskotaan tekemiseen. Me kaik-

ki täällä olemme oman elämämme sankareita ja ansait-
semmemyös kokea sen.

Näytelmän ideointi käynnistyi jo viime keväänä ja opet-
tajat sekä avustajat tekivät yhdessä tarinan käsikirjoituk-
sen. Esitys kertoo karanneista eläimistä, jotka juhlivat va-
pauttaan, mutta joutuvat karkumatkallaan myös erilaisten
haasteiden eteen.
–Syksyllä käsikirjoituksenmuokkaamista jatkettiin. Seu-

raavaksi aloitettiin lavasteiden teko. Viimeiset neljä viikkoa
harjoiteltiin todella tiiviisti. Ne oppilaat, jotka eivät varsinai-
sesti näyttele, ovat joko tehneet lavasteita, ovat tekniikas-
sa tai muissa tehtävissä mukana. Kaikille on oma nimetty
tehtävänsä, Parviainen kertoo.
Musiikkinäytelmää esitettiin koululla reilu viikko sitten.

Teija Loponen

Karviaistiellä luotiin
musiikkipitoinen
selviytymistarina
Koko koulun väki on perinteisesti mukana
Karviaistien erityiskoulun ilmaisutaidon
produktiossa, joka on itse käsikirjoitettu
musiikkinäytelmä.

Musiikkinäytelmää harjoiteltiin tiiviisti ennen
yleisöesityksiä. Oppilaat myös dokumentoivat
harjoitukset kuvaamalla niitä.

apahtu-
maa jär-
jestämässä
oleva Sahis
eli Zouhir
Raiss ker-

too kiinnostuneensa itse
räpistä jo ekalla luokalla.

– Kuuntelin kavereitten
mukana suomalaista Bom-
funk MC`s nimistä yhtyet-
tä, jonka kautta Lose your
self ja muut Eminemin biisit
astuivat sisään meidän pii-
reihin. Kun aloin kuunnel-
la muita erilaisia räppäreitä
niin kiinnostuin räpin sano-
jen ja taustojen rytmikkyy-
destä.

– Räppien kuuntelu sai
mut kirjoittelemaan riime-
jä ja kasvattamaan omaa sa-
navarastoa. Huomasin kiin-
nostuksen kasvavan enkä
tahtonut lopettaa, sillä rä-
pin kautta pääsin olemaan
luova ja toteuttamaan it-
seäni monin tavoin, kuten
keksimään omia vertausku-
via ja mielipiteitä omista ar-
jen asioista ja huolista teini-

ikäisenä, kertoo Sahis.
Hän lisää nykyään äänit-

televänsä kappaleita ja keik-
kailevansa kavereitten kans-
sa ”New Generation MCS”
nimisellä kokoonpanolla,
jossa mukana ovat myös Ei-
wiii ja Tom Mikael sekä DJ
Taktine.

Sahis toteaa oman genren-
sä olevan erittäin suosittu
nykypäivänä nuorten kes-
kuudessa, mutta harvat
vanhemmat ihmiset arvos-
tavat räppiä.

–Se on harmillista, sillä jos
räpissä sukeltaa syvemmäl-
le pinnan alle niin huomaa,
että sieltä löytyy myös mo-
nia muita alatyylejä. Jos ih-
miset tietäisivät tästä niin
omat ennakkoluulot räppiä
kohtaan voisi murentua ja
ihmisten olisi helpompi sa-
maistua hip-hop ja räp-kult-
tuuriin.

–Malmitalolle saapuu rä-
pin eri alatyylejä edusta-
via räppäreitä. Paikalla on
muun muassa New Gene-

ration MCS, ääni ja vim-
ma 2014 finalistit, TBR, jo-
ka oli Hartwall Jaffan ja Ke-
säkaverit elokuvan yhteisel-
lä promo-kiertueella kesällä
2014 sekä Mansesteri, joka
on Tampereelta yksi tunne-
tuimmista räpin kokoon-
panoista. Näin luodaan rä-
pin avulla paikalle fiilistä
ja energiaa, lupaa Zouhir
Raiss.

Tapahtuman kesto on
2,5 tuntia ja ikäsuositus
12+. Tapahtuma on päih-
teetön ja sen järjestä-
vät yhteistyössä New Gene-
ration MCS ja Operaatio
Pulssi.

Teija Loponen

Räppärit valtaavat
Malmitalon
Nuorten Rhymes And Flows –tapahtuma Malmitalolla tuo kuultavaksi monia
nuoria lahjakkaita eri alatyylejä edustavia räppäreitä.

New Generation MCS

Rhymes And Flows to 19.2. klo 18 – 20.30 Malmitalolla.
Vapaa pääsy.

JENNA HELAKARE

T
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Pyhät tanssit ovat aiheena
Pukinmäen seurakuntako-
dilla vietettävässä kiireettö-
mässä iltapäivässä ensi vii-
kon lauantaina.
–Pyhä tanssi on rukous-

ta jamietiskelyä liikkeessä.
Tanssi siirtyi kristillisyyteen
juutalaisen perinteenmuka-
na. Se sopii kaikenikäisille ja
-kuntoisille ja liike tapahtuu
piiri- ja ketjumuodostelmas-
sa kirkollisenmusiikin säes-
tyksellä. Askeleet ovat help-
poja eikä tanssitaitoa tarvi-
ta, kertoo pastoriMeri Ala-
Kokko.
Ohjaaja Tiina Sara-aho

näyttää askeleet jokaisen
tanssin alussa, joten valmiik-
si ei askeleita tarvitse osata.
Tapahtumaan ilmoittau-

dutaan 21.2. mennessäMeri
Ala-Kokolle p. 09 2340 4452,
meri.ala-kokko@evl.fi. Viiden
euron osallistumismaksu si-
sältäämyös tarjoilua.

TL

Pyhiä tansseja
Pukinmäessä

Kiireetön iltapäivä
pyhien tanssien

merkeissä la 28.2. klo
13–16 Pukinmäen srk-
kodilla, Säterinportti 3.

Malmilainen 52-vuotias
Reija Ypyä on innokas
käsitöiden tekijä. Vastavir-
katulla pannulapulla Reija
on maksanut muun muassa
liftausmatkan.

– Rakkaan matkakäsi-
työn seurassa aika kuluu
kuin siivillä bussissa tai ju-
nassa. Pitkäkään odotus-
aika terveyskeskukses-
sa ei harmita, jos kassissa
on mieluinen virkkuutyö.
Telkkarin katsominen ja
neulominen on äärim-
mäisen nautitta-
vaa ”kaksoisuorit-
tamista”. En voisi
koskaan katsoa
telkkaria tyh-
jin käsin, se
tuntuisi tyh-
mältä, tuu-
mii Ypyä.

Ahkera
värkkääjä
muistuttaa,
että viihdyke-
käsityö ei saa ol-

la liian vaikea, vaan sen te-
kemisen pitää sujua siinä
sivussa, ei olla pääasia. Kä-
sityö ei myös saa olla liian
iso ja painava.

–Lentokoneessa on omat
kommervenkkinsä, mutta
onneksi koukkuja ja puik-
koja saa niin bambuisina
kuin muovisinakin. Kuin-
ka tylsää lentokentällä oli-
sikaan ilman käsityötä.

Patalappuja Reija ker-
too virkanneensa jo pit-

kään juna-
matkoilla ja
silloin har-
voin kun

tuijottaa
telkka-

ria.

– Ensin virkkaan pari
metriä pitkän paksun ket-
jusilmukkapötkön, jota
alan sitoa pylväillä ympy-
räksi. Kun ympyrä on val-
mis, alan kaventaa ja virk-
kaan samaa kyytiä toiselle
puolelle taustan pylväillä ja
kiinteillä silmukoilla.

Näitä on ihana tehdä jä-
mälangoista, ja vähän ou-
tokin lanka uppoaa kivaksi
efektiksi ketjusilmukkapöt-
köön. Varmaan olisi järke-
vämpää vaikka jumpata tai
sivistää itseään kuin virka-
ta patalappuja. Mutta virk-
kaaminen on niin rentout-
tavaa: nautin värien yh-
distämisestä ja aina uuden
näköisestä patalapusta,
pohdiskelee Reija.

Patalappuja on ehtinyt
syntyä jo vähintään kym-
menittäin. Ne eivät suin-

kaan ole kotona pinossa,
vaan Reija antaa niitä lah-
joiksi ja vie tuliaiseksi

–Olin myös pitkään poh-
tinut, että patalapuista tai
mistä tahansa käsitöistä
saisin kivan näyttelyn kir-
jastoon. Ja nyt toteutin sen!

TL

Patalapuille ei loppua näy
Reija Ypyä on koukussa käsitöihin. Malmin kirjastossa
on esillä 20 hänen virkkaamaansa patalappua
syntytarinoineen. Ja lisää syntyy jatkuvasti.

Reija Ypyän
Patalapputerapiaa

Malmin kirjastossa 28.2.
saakka. Kaikki patalaput
ovat myynnissä näyttelyn

jälkeen. Patalappu maksaa
10 euroa. Tiedustelut:
reija.ypya@welho.com
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Ruusu syntyi Trondheimin
lentokentällä ja koneessa matkalla
Suomeen.

Mikään ei ole tylsempää kuin parin tunnin odottelu
lentokentällä. Olin menossa Budapestiin viettämään
joulua ja lentokentällä patalapputehtaasta pullahti
ulos Ruis.

TEIJA LOPONEN

Risto Räppääjää odottaa ällistyttävä yllätys! Hän saa kuulla olevansa
kaukaisen sukulaisensa tuleva perijä. 72min. S.

La 21.2. klo 14, alk. 5 €

vä yllllätys! Hän saa kuulla oleva

Sevillan Saiturievilllan SSSaiiiittttuurrriiiiii
RäppääjäRisto

Kino Helios:

SSSja

Lumivyöry sekoittaa lapsiperheen
loman ja perheidyllin. 119 min. K12.
Pe 20.2. klo 18, alk. 6 €

ivyööry sekoittaa lapsiper

Turisti
Kino Helios:

MäkirantaMääääkkkkkiiiiran
Eliina

ranta
Quartet

Dokumenttielokuva Lordista, luovasta
hirviönerosta, joka voitti Suomelle
ensimmäisen Euroviisu-tittelin.
85 min. K7. To 19.2. klo 18, vapaa pääsy

Pohjoisen luonnon ja kuulaiden
öiden inspiroimaa musiikkia.
Su 22.2. klo 17, alk. 6 €

Dokumenttielokuva Lordista luovasta

Monsterimies

Varoitus: tapahtuma pitää sisällään
räppienergiaa! Ikäsuositus 12+.
To 19.2. klo 18–20.30, vapaa pääsy

Historian lehdet havisevat, kun UMOn
solistiksi saapuu Dizzy Gillespien yhtyeessä
1980-luvun lopulla soittanut saksofonisti
Jukka Perko. Ennen konserttia klo 14.15
kahvilassa Perko kertoo esityksen taustoista.
Ke 25.2. klo 15, alk. 12/6 €

FlowsFlows
Rhymes

&

Torstaielokuva:

– Dizzy Atmosphere– DiDiDiDiDizzy
Perko

oo pspsphhhheherere

UMOPPeerrkkkkkko
Jukka

AAAAAtmiiiiizzzzzzyyy AtAtAtAtAtAtmmmm

UUUUU&

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

JAKOMÄKI
Jakomäen Eläkeläiset
Kokoontuminen ti klo
11–13. To avoimet ovet
klo 11–13. Jakomäentie
6 i - talon kerhohuone.
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo 11–12.
Miesten turinatupa
ma klo 11–13. Nuorisotalon
yläkerrassa, Huokotie 3.

MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
MLL:n perhekahvila
Ei kahvilaa 19.2.
Syystien palvelukeskus
Ukkojumppa ma klo 11.15–
12, pingistä ti klo 14.15,
ompelua ke klo 9, bridge
ti klo 9.30–13.30.
ATK-ohjausta senioreille
Syystien palvelukeskuksessa
to klo 11.15–14.00, ilman
ajanvarausta. Järj. Enter ry.
Vappu Johansson &
Metta Savolainen
Metalligrafiikkaa ja akvarel-
leja. Yhteisnäyttelyn yhdis-
tävä teema on ympyrän
muoto. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–16. Vapaa pääsy.

Malmitalo 29.1.–21.2.
Nuorisoilmailijat 60 vuotta:
Taivaalle hiljaisin siivin
Valokuvia purjelennoilta.
Malmitalo, 3.2.–28.2.
Rhymes And Flows –
nuorten tapahtuma
Lavalla nähdään paljon nuo-
ria, mutta kuitenkin jo koke-
neita räppäreitä. Vapaa pääsy.
Yht. New Generation MCS ja
Operaatio Pulssi. Malmitalo,
to 19.2. klo 18–20.30.
Gabriel tule takaisin
Esitykset Malmin
Työväentalolla, Takaniitynkuja
9. To 19.2. klo 19, su 22.2.
klo 13 ja to 26.2. klo 19.
Liput 15/8e. Lippuvar.
hilkka.e.kinnunen@gmail.com.
Vauvojen loruhetki
Leppoisaa loruttelua ja leik-
kimistä vauvojen kanssa.
Ota mukaan pehmoinen
alusta ja kevyt huivi. Sopii
noin 3–12 kk ikäisille vaa-
veille. Malmin kirjasto, 20.2.,
6.3., 20.3. klo 10.30.
Ystäväpiiriryhmä
Syystien palvelukeskuksessa
entisille omaishoitajille, joi-
den omainen on muuttanut
pois kotoa. Kokoonnutaan
joka viikko 1 6.3. alkaen 2 ker-
taa, yleensä pe klo 10–12.
Tapaamisten sisältö suun-
nitellaan yhdessä. Jos koet
itsesi yksinäiseksi ja kai-
paat muutosta, ota yhteyttä.
Tapaaminen tutustumiskeskus-
telun merkeissä ennen ryhmää.
Lisät. Kirsi Alastalo ja Kirsi
Anthoni, p. 044 066 5256.
Novellikoukku
Malmin kirjastossa ti 24.2. klo
18. Kuullaan Maritta Lintusen
novelleja. Voit ottaa mukaan
oman neuletyösi tai osallis-
tua keräykseen lähetettävien
neuletöiden tekoon tai tulla
vain kuuntelemaan. Kirjasto

tarjoaa kahvia ja teetä.

PIHLAJAMÄKI
Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä ke
klo 10–12 ja to leikkipuisto
Salpausselässä klo 10–12.

PUISTOLA
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senio-
reita Puistolan kirjastolla ver-
taistukihenkisesti tietotekni-
sissä ongelmissa joka ke klo
10–12. Lisät. ja ajanvar. kir-
jastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Helmut Grzemban maalauksia
Akvarellimaalauksia esillä
Puistolan ja Tapulikaupungin
kirjastoissa 10.2.–20.3.
Puistolan Eläkkeensaajat
Jäsentapaaminen ti 24.2.
Puistolan kirkolla alk. klo
13 jumpalla, jonka jäl-
keen kenkäesittely.

PUKINMÄKI
MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa ti klo
18–19. Rento keskustelu-
ryhmä, jossa voit harjoitella
suomen kielen puhumista.
Enter ry:n
tietotekniikkaopastuksia
Pukinmäen kirjastossa ke klo
14–15 ja 15–16. Ajanvar. 09
310 85072 tai kirjastossa.
Aina parittoman viikon ke klo
10–12 Enter ry:n Tule ja kysy-
opastus, johon ei ennakkoilm.
Vauvojen lorutuokiot
Aina kuun toinen ti klo 10.15–



10.45. Kaikki alle 3-vuoti-
aat vauvat ja taaperot van-
hempineen tai huoltajineen,
myös isommat sisarukset.
Vapaa pääsy, ei ennakkoilm.
Myyjäiset & Kirppis
Su 1.3. klo 11–15 Savelantie
6:n kerhohuoneella. Myynnissä
mm. leivonnaisia, käsitöitä,
arpajaiset ym. Talotoimikunta
pitää kahviota mm. grilli-
makkaraa. Paikkavar. Merja
050 330 8191 tai Annika
046 579 6674 (klo 15 jäl-
keen) Paikat maksuttomia.
Valokuvanäyttely Andeilta
ja Galapagokselta
Opetusneuvos Martti
Tammiston luonto- ja
eläinkuvia Andeilta ja
Galapagokselta. Pukinmäen
kirjastossa 2.2.–28.2.
Novellikoukku
Pukinmäen kirjastossa ke
11.3. ja 8.4. klo 18–19.30.
Tule mukaan oman neule-
työsi kanssa, neulo langoista
hyväntekeväisyyskohteisiin tai
istahda ihan vain kuuntele-
maan ääneen luet-
tuja novel-
leja.

Yhteislaulua
24.2. klo 17.30 Madetojan pal-
velutalossa, Madetojankuja 3.
Laulattamassa Kalle Partanen
ja Esko Rantanen. Vapaa
pääsy. Järj. Pukinmäki-seura.
Opastusta tablettien ja
älypuhelinten käyttöön
Pukinmäen kirjastossa 19.2.
klo 13–15. Tablettien ja äly-
puhelimien käyttö on haus-
kaa ja helppoa, kunhan alkuun
pääsee! Kyseessä ryhmä-
opastus, joten aikaa ei tar-
vitse varata etukäteen.
Lautapeli-iltapäivä
Aloita talviloma vauhdik-
kaasti pelien merkeissä: Ota
kaverit mukaan ja tule kirjas-
toon pelailemaan lautapelejä
Afrikan tähdestä Tsuroon. Järj.
Operaatio Pulssi. Pukinmäen
kirjasto 19.2. klo 13–15.

TAPANILA
MLL: n iltaperhekahvila
Leikkipuisto Kurra-nummessa
torstaisin 17–19.
Tapanilan Eäkkeen-saajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta

Ti-kerhon kokoontumiset
klo 11.30–13.30. To

klo 11–14 tuoli-
jumppaa, tasa-
painon kehit-
tämistä, sisä-
boccia ja
pelikahvila
Tapanilan

Työväentalolla
Sompiontie 4.
Mammat

& muksut
treffipaikka pe

vaunuineen klo 10–13,
Päivöläntie 15.
Novellikoukku
tehdään käsitöitä ja kuun-
nellaan novelleja vaih-
tuvien lukijoiden luke-
mana. 27.1. klo 18–19.30,
Tapanilan kirjastossa.
Tapanilan Työväen Näyttämö
Agatha Christien Hiirenloukku,
Tapanilan Työväentalolla,
Sompiontie 4. Liput 8/14e.
Lippu var. 0600 399 499,
ennakkoon: www.netticket.fi/
hiirenloukku Esitykset: la 21.2.,
su 22.2., to 26.2., pe 27.2.
Kirjailijavieras
Kirjailija ja toimittaja Minna
Lindgren on Tapanilan kirjas-
ton kirjailijavieraana ke 4.3. klo
18.30. Suvi Ahola haastattelee.

TAPANINVAINIO
MLL:n perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuis-
tossa kaikille avoin perhe-
kahvila ma klo 10–11.30.
Tarjoilu 1,5e/perhe.

TAPULIKAUPUNKI
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekah-
vila kokoontuu ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa osoit-
teessa Moisiontie 18.
Lähiöliikunnan kuntolen-
tis naisille ja miehille
La 24.4. asti (ei 21.2., 4.4. ja
18.4.) klo 12–14 Maatullin
ala-asteella. Lähiöliikuntapassi
20e/kevät. Lisät. tomi.lempiai-
nen@hel.fi p 09 310 87512 tai
Lea Ojanne 041 504 2279.
Enter ry
opastaa senioreita

Tapulikaupungin kirjastolla
vertaistukihenkisesti tieto-
teknisissä ongelmissa ti klo
12–14. Opastukset jatku-
vat ti 26.5. asti. Listät. ja ajan-
var. kirjastolta p. 310 85075.
Kielikahvila
Haluatko oppia puhu-
maan paremmin suomea?
Kielikahvilassa voit harjoitella
suomen kieltä ja tutustua erilai-
siin ihmisiin. Tapulikaupungin
kirjastossa to klo 14–15:
26.2., 12.3., 26.3., 9.4, 23.4.,
7.5. ja 21.5.Vapaa pääsy.
Tapulin Eläkeläiset
ma- kerho 23.2. klo.
10–12. Tuolijumppaa, bin-
goa ja lauletaan.

TÖYRYNUMMI
MLL: n perhekahvila
leikkipuisto Kesannossa
ke 9.30–11.30! Tarjolla muka-
vaa seuraa ja pientä purtavaa.

VIIKKI
Viikin Terhokerho
kohtaamispaikka kaikille lei-
keistä ja eri-ikäisten yhtei-
sestä tekemisestä pitäville.
Erityisesti lapset ja eläkeläiset.
25.2. asukastalo Kaaressa,
Tilanhoitajankaari 9 klo
13–14.30. Tällä viikolla lei-
kimme ja tutustumme van-
hoihin esineisiin. Vapaa
pääsy, ei ennakoilm.
Leikistä syntynyt – Laura
Hynnisen maalauksia
Harpisti Laura Hynnisen maa-
laukset ovat ikkunoita taiteilijan
mielikuvitukseen. Gardenian
käytävägalleriassa 17.1.-26.2.
Avoinna ma–to klo 10–17, pe

klo 10-14 ja la-su klo 10-17.
Näyttelyyn vapaa pääsy.
Tablet-tietokoneet ja
älypuhelimet -opastus
Viikin kirjastossa to
12.3. klo 13–15.
Paastoryhmä
Viikin kirkolla la 21.2–28.3 klo

17. Hiljaisen viikon kokoon-
tumisesta sovitaan erik-
seen. Mukaan ryhmään voi
tulla myös kesken paasto-
kauden. Paasto aloitetaan
Viikin kirkossa tuhkakeskivii-
kon messulla 18.2. klo 19.

14 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

HYVINVOINTIKOKOUKSET

-myös jalka- ja kasvohoidot
-myös kotikäyntejä

Os. Graniittie 1 C (katutaso) Pihlajamäki (ostaria vastapäätä)
Puh. 09-3879878

Pihlajamäen Fysioterapia-hieronta-akupunktio
-osteopatia

KAMPAAMOT JA PARTURIT

a novel
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Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

menovinkkejä.
Palsta on yhdistysten ja seurojenkäyttöön.Etusijalla ovat maksuttomattapahtumat. Toimitus voi muokata sekälyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettääviimeistään torstaina klo 15 mennessä,jotta ne ehtivät seuraavan keskiviikon

lehteen.
OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.fi

KANTA-ASIAKASEDUT!
YLÄ-MALMIN TORI 3, puh. 222 7786

Avoinna ma–ti ja to–pe 9–18, la 9–14 tai sop. muk.

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

www.kolmenkonstin.suntuubi.com
Ajat ajanvarauksella

45€
35€Kevyt jalkahoito

45min/

Perusjalkahoito
75min

Hemmottelujalkahoito
90min/ 50€
Hieronta jalkahoidon yhteydessä
30min 20€, 45min 25€

JALKAHOITOLA

Hieronta- jahoitopalvelut
Vilppulantie 26,00700Hki

0443033389 /Tarja

Talviluontoretkelle Viikkiin
Miltä Vanhankaupunginlahti

näyttää talvella?
Vanhankaupunginlahden talvikalastajia
– opastettu talviluontoretki järjestetään

sunnuntaina 22.2. klo 13–15.
Talviluontoretkellä etsitään Vanhankaupunginkosken koskikaraa
ja saukon jälkiä. Jäätilanteen salliessa vieraillaan Kuusiluodon
talvikalastajien verkoilla Vanhankaupunginselällä. Retkelle voi

ottaa pulkan tai sukset, jos lumitilanne on sopiva. Retkelle
lähdetään klo 13 Meri-infon edestä, Viikintie 1. Retken järjestävät
Gardenia ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus. Vapaa pääsy.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään
maanantaina 2.3.2015 alkaen klo 18

Tapanilan kirkon kokoustiloissa,
Veljestentie 6

Kokouksessa käsitellään sääntöjen
10. pykälässä mainitut asiat.

Kahvitarjoilu
Tervetuloa kokoukseen!

VUOS IKOKOUS
TAPANILAN KIINTEISTÖYHDISTYS RY

Johtokunta

MALMINSEUDUN YRITYSYHDISTYS ry:n

VUOSIKOKOUS 25.3.2015 klo 17.00
Paikka: Liiketalousopisto Helmi,

Latokartanontie 12
Asiat : Sääntömääräiset asiat ja

Julkistetaan vuoden 2015 YRITTÄJÄ
Kahvitarjoilu

Hallitus TERVETULOA!

HUOM PVM!

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

tiistaina 24.2.2015 klo 11.30 alkaen,
Tapanilan työväentalolla, Sompiontie 4.

Esillä sääntöjen 8§:n mukaiset asiat
Johtokunta

Tapanilan Kotien Puolesta ry

Puistolan Pyryn VUOSIKOKOUS
Maanantaina 02.03.2015

klo 17.00 Puistolan Nurkalla
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa!
Johtokunta
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HAMMASLÄÄKÄRIT

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

25 vuotta

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

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

Koillis-Helsingin
Lähitieto

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.=

PALVELUJA TARJOTAAN

Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki

Puh. (09) 2519 5650
www.talohallinta.fi

Inhimillistä
isännöintiä

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

TALVI 2014–15

WI31KW22

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi

Tervetuloa
tarkastukseen
omavastuuhintaan
15€!

Helsinki

Puh. 09 345 3350

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

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+ leikkaus
+sävy+fööni

Värjäys+leikkaus
+fööni

85€

75€

Hiukset,
tuo ihana
tekosyy
itsensä
hemmotteluun!eeluun!

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

Hiihtolomat lähestyy,
suksi ajoissa kampaajalle,

loihditaan pipon alle pirteämpi ilme!
Aurinkoisia pakkaspäiviä toivoo

Sanna, Elina, Nelli, Tanja, Sini ja Alex
AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
puh. 0400 600 660
info@rengaskeskus.com
Palvelemme:ma–pe7–17.00

Autojenhuolto ja korjaus
Öljynvaihtoaikaavaraamatta

Renkaat ja vanteet
Vetokoukut, Tuulilasit

Defa- ja Calix-asennukset
...ja paljonmuuta autollesi

www.rengaskeskus.com

Puh. 044 351 5030
www.lvi-tukiainen.fi

lassi.tukiainen@lvi-tukiainen.fi
Maasälväntie 14 A 23

00710 Helsinki

Putkiliike
Pihlajamäessä

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

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama (suuhygienistit)

Kiinteistönvälitystä
Tehokasta, rehtiä ja luotettavaa palvelua
asuntokaupan alusta loppuun realistinen
hinta-arvio, tarjous välityspalkkiosta.

Timo Leppänen p. 045 133 1703
timoleppanen@24housing.com

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

LIITTYMISETU, siivouskäynnin yhteydessä Uunin
ja jääkaapin pesu veloituksetta palvelusopimuksen
tehneille! (arvo 120e)

Tarjoamme myös:
• Maalauspalveluja
• Pihakivien ja -laattojen asennuksia
• Maa-ainesten levityksiä
• Leikkivälineiden asennuksia
• Aitojen rakennustöitä
• Lumenaurauksia

KIINTEISTÖPALVELUT JA MAANRAKENNUS

Jori Kaski Jani Collin
050 377 5113
www.mrkpalvelut.fi

Palvelumme:
• Räystäskourujen putsaus
• Pensasaitojen leikkaus ja raivaus
• Nurmikon leikkauksia/kylvötöitä
• Kasvien istutuksia
• Kiinteistöhuolto 24h
• Kiinteistökorjauksia

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113ä i 6

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.

,,,+.&#-)!)($')!!).#))%)"&-+*
Kauriintie 5A 151, 00740Helsinki.

Puh:093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
SK A M PA A M O

RAILI
3 4 5 5 8 8 0
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78
MA-PE 9.00 - 17.00
LA 8.00 - 13.00
TO SULJETTU

MA-PE 9.00–17-00
LA suljettu

K A M PA A M O

RAILI
3 4 5 5 8 8 0
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78

MA-PE 9.00–17.00
TO suljettu
LA 8.00–13.00

K A M PA A M O

RAILI
3 4 5 5 8 8 0
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78

K A M PA A M O

RAILI
3 4 5 5 8 8 0
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78

Lähitieto.
Siitä

ihmiset
tykkää!



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

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

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

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus Kiinnostaako

yritysesittely?
soita
050 595 3233




