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Uutiset: 
Yleiskaavoittaja, 
älä unohda Eko-Viikkiä.
Urheilu: 
Erä hassutteli lepsusti 
Mansessa.
Lukijalta: 
Hyväksymmekö huononnukset?

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

Poistuuko bussi 
72 Erätieltä?S

IV
U

 3
:

N
EL

JÄ
ST

Ä 
KO

U
LU

ST
A 

TU
LI

 K
AK

SI

Kirkonkyläntie 3, 
MALMI

09 3855878

alkaen

TAR-
JOUS!
Permanentti, 

leikkaus 
ja kampaus

89€
Tervetuloa!

parturikampaamoalanko.fi 

[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

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

PUISTOLA  PIENTALOTONTIT

Kaksi tasaista pientalotonttia:
Osa 1: 695m², ro 139m², hp. 165.000 €
Osa 2: 695m², ro 139m², hp. 165.000 €
Asuntojen lukumäärää ei rajattu. 
Kiitäjäntie 17

PUISTOLA   OKT

Tähän kotiin voit muuttaa ilman 
remonttihuolia! 1-tasossa 3-4 h, 
k, saunaos, n. 102 m². Lämmin 
autotalli 18 m². Maalämpö. 
Kadunvarsitontti 607 m². 
Hp. 385.000 €

VIIKINRANTA  OK-TONTTI

Kovapohjainen tontti Viikinran-
nassa 592 m². Rak.oik. 260 m², 
as lkm ei rajattu. Rakentaa saa 
enintään 3 kerrokseen. Kunnal-
listekniikka tontin rajalla. 
Hp. 257.000 € Kalastajanpolku 7 

Malminkaari 13-19 | 00700 Helsinki 

Kauppakeskus Malmin Nova
www.malminnova.com

Tervetuloa 
Tähtiostoksille! 

Ihanat MINIPONIT,
Falabellat,
siliteltävänä ja
ihailtavana
ulkona kauppa- 
keskuksen edessä 
Ala-Malmin torilla

TÄHTIPÄIVÄT
TO-LA 12.-14.3.

LA 14.3. klo 11-15

Jenni Peikon 
PÄÄSIÄIS- 
ASKARTELU
ala-aulassa

LOISTAVIA TARJOUKSIA 
JA MUKAVAA OHJELMAA!

KAUPPAKESKUS

Kurvailetko sinä syksyllä 
uudella Jopolla?

Osallistu arvontaan!

NYT KATSASTUS VAIN

32€
+ mahdolliset päästömittaukset

 

Tervetuloa SUOMALAISELLE 
katsastusasemalle!

 

Heikinlaakso okt 243m²
6h+k+kph+khh+s+uima-allasosasto+ 
autotalli. Hyvällä alueella ja isolla, suo-
jaisella tontilla (1362m²) oleva 
As Oy muotoinen okt. Mh 549.000€.  
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 rauhallisel-
la pientaloalueella. Toimivat asuintilat 
1-tasossa. Edulliset asumiskustan-
nukset, oma 745 m2 tontti. RO:ta vielä 
käyttämättä. Mh. 318.000€. 
Härkävaljakontie 14 B. 
Kai Lehtola/ 044-514 0164 

1145177

Tapaninkylä pt 92/114 m²
3-4h, k, kph/s, khh, 2x wc, ullakko, AT/
var. Upea ja tyylikäs koti loistopaikalla! 
Persoonalliset huonetilat, korkea 
olohuone/ keittiö. Runsaasti kaappi- ja 
säilytystilaa. Lämmin talli ja pihapaikka 
autoille. Hyvin hoidettu yhtiö omalla 
tontilla/ Rv-99. Mh. 376.000€. 
Vallesmannintie 62. 
Kai Lehtola/ 044-514 0164

1145178

Puistola pt 57,5m2
2h+k+s+erill.wc+piha. Viehättävä, re-
montoitu kaksio paritaloyhtiössä. Oma 
reilunkokoinen piha. Juna-asema käve-
lymatkan päässä. MH.205.000€. 
Kiitäjäntie 7. Tomi Suvinen/044-3355135

1145850
Puistola rt 112,5m²
4h+k+saunaosasto+erill.wc+autokatos. 
Hyväkuntoinen, yksitasoinen rivita-
loasunto rauhallisella lapsiperheiden 
suosimalla alueella. MH. 349.000€. 
Ylerminkuja 4. Tomi Suvinen/044-3355135

1142598
Tapanila lt 73m²
3h,k,s,piha. Hieno pihallinen, sau-
nallinen kolmio loistavalla paikalla. 
Rauhallinen sijainti yhtiössä omalta 
n. 75 m2 aidatulta pihalta näkymät 
Vanhan Tapanilan puutaloalueelle.  Mh. 
249.000€. Päivöläntie 28. Kristiina 
Kellander-Sinisalo/045-847 2272
Tapulikaupunki kt 95,5m²
4h, k, kph/wc, erill.wc, las.parv. Valoi-
sa, tilavanoloinen lapsiperheen toiveko-
ti päättyvän kadun varrella. Reilun ko-
koiset huoneet, läpitalon päätyasunto, 
1.asuinkrs. Heti vapaa! Mh. 184.467€ 
Vmh. 189.000€. Kämnerinkuja 1. 
Kai Lehtola/ 044-514 0164

1141388

Tapaninkylä kt 74,5m²
3h+k+kph+sauna+vh+ las.parveke. 
Oma sisäänkäynti, haluttu alue! Koti 
toimivalla pohjaratkaisulla, oma sauna 
ja reilun kokoinen lasitettu parveke.  
Viihtyisä taloyhtiö. VH. 198.000€. 
Es su 13.45-14.15. 
Heinäpellontie 26. 
Kristiina Diomin 0400-201 444

1144535

Tapaninkylä kt 67m²
3h+k+kph+sauna+p. Päätyhuoneisto, 
jossa keittiö jatkuu olohuoneeseen. 
Saunassa ja kylppärissä ikkunat. 
Reilu parveke avarin näkymin. Yhtiön 
kattoremontti juuri valmistunut. Hi-
tas. VH. 198.000 Heinäpellontie 17. 
Ensies. su 13-13.40. Kristiina Diomin 
0400-201 444

1144425

Pihlajisto kt 59,5 m²
2h,k. Heti vapaa neljännen kerroksen 
alkuperäiskuntoinen asunto (rv. 1971). 
Hyvä pohjaratkaisu, tilavat huoneet, 
las.parv. , julkisivuremontoitu yhtiö.  
Mh. 120.006€, vh. 125.000€. Tiiris-
maantie 6. Pertti Kanon/040-758 7596.

1142631

Malmi kt 51m²
2h,k, alk,s. Uudenveroinen (rv. 2011) 
ylimmän kerroksen upea asunto. Mah-
dollisuus kahteen makuuhuoneeseen. 
Hissi, eteläparveke, edulliset asumis-
kulut.  Mh. 148.792€, vh. 235.000€. 
Ormusmäentie 1. 
Pertti Kanon/040-758 7596.

1146603

Malmi kt 47,5m²
1h+k+kph+alk. Malmin sydämessä, 
hissitalon ylimmässä kerroksessa 
hyväkuntoinen asunto. Vuonna 2000 
täysin peruskorjattu taloyhtiö. 
MH. 179.000€. Kirkonkyläntie 2. 
Tomi Suvinen/044-3355135

1146189

Suutarilan rakennuspaikka  1807m²
Tasainen puutarhatontti  suojaisalla 
paikalla 2-omakotitalolle tai 2-parita-
lolle. Rauhallinen sijainti, purettavat 
talo ja autotalli, liittymät kadun varrella. 
RO 361,40 k-em2 + autosuoja 25m2/ 
asunto. Sateenkaarenkuja 3-5.
 Mh. 360.000€. 
Kai Lehtola/ 044-514 0164

1146415

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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Hyvää naistenpäivää!

Naistenpäivää vietetään Suomessakin 
tulevana sunnuntaina, joskin varsin 
monilta tuo päivä sujahtaa ohi huo-
maamatta. Kansainvälisen naisten-

päivän historia vie vuoteen 1911, jolloin 19.3. 
Itävallassa, Tanskassa, Saksassa ja Sveitsissä jär-
jestettyihin kokoontumisiin osallistui yhteensä 
yli miljoona ihmistä vaatien naisille muun muas-
sa äänioikeutta, työoikeutta ja oikeutta ammat-
tikoulutukseen. Ensimmäisen maailmansodan 
aikaan naistenpäivä liittyi vahvasti rauhanliik-
keeseen. Nykyään YK järjestää vuosittain nais-
tenpäivän konferenssin, jolla pyritään edistä-
mään naisten oikeuksia ja naisten mahdolli-
suuksia osallistua sosiaalisiin, poliittisiin ja 
taloudellisiin prosesseihin. Niissä on vielä 
parantamisen varaa useimmissa maissa. 

Meillä naistenpäivän laimeaa viettoa aiheuttaa 
ehkä se, että täällä tasa-arvo naisten ja miesten 
välillä on ollut selvästi parempi kuin useimmissa 
muissa maissa. Suomi on ollut naisten aseman 
suhteen monesti myös edelläkävijä. Näin esi-
merkiksi silloin, kuin Elisabeth Rehn valittiin 
Suomen puolustusministeriksi. Sitä ei muissa 
maissa oltu vielä koettu. Paikallisesti katsoen 
meillä naiset ovat päässeet joissain asioissa mie-
hiä pidemmälle. Esimerkiksi politiikassa kan-

sanedustajaksi on täältä muutamaankin kertaan 
noussut nimenomaan nainen. Ensin Sirkka Lek-
man ja hänen jälkeensä Terhi Peltokorpi. 

Pihlajamäessä muistetaan aina kadunnimeä 
myöten 1800-luvulla elänyt naisasialiikkeen 
pioneeri, naispedagogi Lucina Hagman. Hän 
perusti muun muassa Martta-järjestön ja Suo-
malaisen Naisliiton. Hän oli ensimmäisiä nais-
kansanedustajia sekä maan ensimmäisen suo-
menkielisen yhteiskoulun ensimmäinen rehtori. 
Hagman myös perusti nykyään Pihlajamäessä 
toimivan Helsingin Uuden yhteiskoulun vuonna 
1899. Merkittäviä naisia Suomessa on ollut 
useita. Hagmanin perustama Martta-järjestökin 
voi edelleen hyvin ja yksi sen osastoista, Pukin-
mäen Martat, viettivät juuri 30-vuotisjuhliaan. 
Onnittelut heille!

Kansainvälistä 
naistenpäivää vietetään 
tulevana sunnuntaina.

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 29.3.2015 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 
29.3.2015 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 29.3.2015 saakka, 
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Etu voimassa vain Neste Oil  
Metsälässä 30.4.2015 saakka.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (20,90€)

750

1400

Neste Metsälän lounasbuffet 
arkisin klo 9.30-14.30,
nyt tutustumistarjouksena:

Yhdelle

tai tuo kaverisikin,
buffet kahdelle

/hlö (norm. 9,20)
Tällä kupongilla

/2 hlö (norm. 9,20/kpl)
Tällä kupongilla

Lounasbuffet sisältää: salaattipöytä, keitto, 
kaksi eri lämmintä ruokaa, vesi, maito tai 
kotikalja, leipä, kahvi/tee

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

NESTE MALMI JA NESTE METSÄLÄ MYÖS 
FACEBOOKISSA, KÄY TYKKÄÄMÄSSÄ SIVUISTAMME
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Pukinmäessä syödään juutalaisten juhlapäivällistä. Sivu 12

Uuden poikittaisen runkolinjan 560 eli Jokeri 2:n on tar-
koitus tulla liikenteeseen elokuun 10. päivä.

Tuolloin linja 78 (Vuosaaren satama-Malmi) lopettaa 
nykymuodossaan. Linjaa ei kuitenkaan lopeteta heti ko-
konaan, vaan se jatkaa liikennöintiä syksyyn 2016 asti 
uudella reitillä. Reitti kulkee väliä Kontula-Kivikko-Malmi 
kulkien ruuhka-aikoina noin vartin välein.

Linja 78 liikennöi Malmin sairaalalle Kivikon eritasoliit-
tymän valmistumisen asti. Liittymä on näillä näkymin val-
mis lokakuussa 2016 eli linjat 506 ja 78 liikennöivät noin 
vuoden yhtä aikaa.

Kun eritasoliittymä on valmis, jatketaan nykyisin Lato-
kartanoon päättyvän linjan 57 reittiä Kivikon kautta Kon-
tulaan, jolloin väliaikainen linja 78 lopetetaan.

Kun 78 lopettaa liikennöinnin, loppuu myös bussilii-
kennöinti Malmin sairaalan päätepysäkille. Jatkossa sitä 
voivat käyttää pienbussit.

PP

Jokeri 2 ja linja 78 kulkevat vuoden kimpassa

Bussipysäkeille ilmestyy uusi linjatunnus 560 viimeistään 
elokuussa.

Suutarilan palvelukeskuksessa sijaitsevassa kirjastos-
sa on käynnissä remontti, joka on sulkenut osan palvelu-
alueesta.

Huonon sisäilman ongelma koitetaan saada nyt kirjas-
ton osalta kuntoon ja se tulee vaikuttamaan myös kirjas-
ton aukioloon.

Parhaillaan töitä tehdään kirjaston keittiössä ja sosiaali-
tiloissa, sekä osittain lastenosaston puolella, jonka kirjoja 
on siirretty toisaalle kirjastossa.

Vielä ei ole tarkkaa tietoa, kuinka kauan remontti kaikki-
neen tulee kestämään ja joudutaanko kirjasto sulkemaan 
kokonaan joksikin aikaa.

– Kerromme kyllä, kunhan saamme tietoa aikatauluista. 
Ennen sulkemista toivomme tehtävän paljon lainoja ja sil-
loin laina-ajatkin annetaan selvästi tavallista pidemmäksi 
ajaksi, kertoo kirjaston johtaja Tarja Mensio.

Teija Loponen

Suutarilan kirjastossa 
sisäilmaremontti

petuslauta-
kunta on päät-
tänyt yhdistää 
Koillis-Helsin-

gin kouluja. Tapanilan ala-
asteen koulu ja Hiidenkiven 
peruskoulu yhdistetään 
1.8.2016 alkaen yhtenäisek-

si peruskouluksi. Samoin 
käy Töyrynummen ala-
asteen koululle ja Suutarilan 
yläasteen koululle.

Töyrynummi-Suutarilan 
koulupäätös meni läpi muit-
ta mutkitta viime iikon tiis-
taina pidetyssä kokoukses-

löi koulut yhteen

PIRJO PIHLAJAMAA

Opetuslautakunta

O

Tapanilalaiskoulujen yhdistämistä kannatti seitsemän ja vastusti neljä päättäjää. 
Siltamäen ja Töyrynummen koulujen liittoa kannattivat päättäjistä kaikki.

sa. Tapanilan osalta syntyi 
äänestys, koska vasemmis-
tojäsen Juha Leoni teki Vil-
le Jalovaaran (sd) kannatta-
mana vastaehdotuksen, jo-
ka oli, että kouluja ei yhdis-
tetä.

Leonin ja Jalovaaran puo-
lelle tulivat Marja Nyman 
(ps.) ja Nasima Razmyar 
(sd.).

Koulujen yhdistämi-
sen puolesta äänestivät Jo-

han Ekman (rkp.), Kat-
ri Korolainen (vihr.), Mi-
nerva Krohn (vihr.), Berndt 
Nordman (vihr.), Anniina 
Palm (kok.), Timo Raitti-
nen (kok.) sekä Wille Ryd-
man (kok.)

Seuraavaksi asia etenee 
kaupunginhallitukseen ja 
lopulta valtuustoon.

Pirjo Pihlajamaa

PIRJO PIHLAJAMAA, HANNA JÄRVINEN

TEIJA LOPONEN
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Helsinki kannustaa yrityksiä palkkaamaan nuoria kesä-
töihin kesätyöseteleiden avulla. Aloite seteleistä lähti Ruu-
din ydinryhmän nuorilta. 

Kesäseteleiden kokeilualueena toimivat koillisen suur-
piirin lisäksi itäinen ja kaakkoinen Helsinki. Niiden perus-
kouluissa opiskelee yhteensä 2 286 yhdeksäsluokkalais-
ta, joiden kesätöihin pääsyä seteleillä halutaan helpottaa.

Kesäseteli jaetaan maaliskuun lopulla yhdeksäsluok-
kalaisille ja kaupunki korvaa 300 euroa työnantajalle, jo-
ka ottaa nuoren töihin kesän aikana. Työpäiviä on oltava 
vähintään 10 ja työtunteja vähintään 50. Nuoren tulee saa-
da nettopalkkaa vähintään 335 euroa kymmeneltä päivältä 
ja lisäksi työnantaja maksaa normaalit työnantajamaksut. 
Nuoren voi palkata pidemmäksikin ajaksi, jolloin palkkaa-
kin on maksettava enemmän. 

Kaupunki odottaa ensimmäisenä kokeiluvuonna setelil-
le 50 prosentin käyttöastetta.

Teija Loponen

Kaupungin kesätyöseteleitä 
koillisen nuorille

Nuori mies ryösti teräaseella uhaten Latokartanon Si-
wan kassan kello 11.10 viime viikon tiistaina. Mies sai mu-
kaansa kassasta vähäisen summan rahaa.

Von Daehnin kadulla olevassa lähikaupassa oli ryöstön 
hetkellä asiakkaita, mutta kukaan ei vahingoittunut. Poliisi 
etsi miestä lähistöltä tuloksetta.

Tekijä on hoikka, nuori, suomea puhuva mies. Hänellä 
oli yllään violetinsini-vaaleansininen huppari, jonka huppu 
oli nostettu ylös. Hänellä oli ruskeat tai vihertävät housut 
ja ruskeat talvikenkätyyppiset jalkineet.

Jos joku tunnistaa miehen kuvista, voi asiasta ilmoittaa 
poliisille virka-aikana numeroon 0295 475 459 ja muuna 
aikana 0295 417 935 tai sähköpostiin ryosto.helsinki@po-
liisi.fi. 

PP

Poliisi etsii Siwan ryöstäjää

Asiaa tutkitaan törkeänä ryöstönä.

  Tattarisuo
Neste Markkinointi Oy on pyytänyt, että kaupunki jatkaisi 
sen omistaman kylmäaseman vuokra-aikaa vuoden 2019 
loppuun asti.

Noin tuhannen neliön tontilla oleva tankkauspiste on tar-
jonnut dieseliä vuodesta 1998.

Kiinteistölautakunta on hyväksynyt vuokra-ajan piden-
nyksen. Uudessa sopimuksessa tontin vuosivuokraksi on 
tulossa 14 000 euroa.

PP

Rattitien kylmäasema
haki lisää vuokra-aikaa

  Heikinlaakso
Suovaniityntielle voi rakentaa kaksi pientaloa sen jäl-
keen, kun tekeillä oleva asemakaavamuutos on vahvistettu.

Tällä hetkellä tontilla on puhelinkeskus, joka on valmis-
tunut 1950-luvun lopulla. Kaava muutetaan niin, että osa 
puhelinkeskuksen tontista lohkaistaan ja jaetaan kahdek-
si asuintontiksi.

Kaavamerkintä putoaa e = 0,5:stä e=0,25:een eli tontin jo-
ka neljännen neliön saa rakentaa. Rakennusoikeutta on yh-
teensä 247 kerrosneliömetriä.

Yksityisomistuksessa oleva alue sijaitsee pientaloalueel-
la Heikinlaaksontien eteläpuolella, noin 1,2 kilometriä Puis-
tolantorilta kaakkoon.

PP

Omakotialueelle tulossa
kaksi uutta tonttia

VALVONTAKAMERAKUVA

Tukesin kemikaliotuote-
valvonnan johtaja Esa 
Nikunen vaihtaa työpaik-
kaa ja aloittaa Viikissä Hel-
singin ympäristökeskuksen 
johtajana huhtikuun jäl-
keen.

Paloheinässä asuva Niku-
nen on syntyperäinen hel-
sinkiläinen. Hän kertoo har-
rastaneensa ympäristöasioi-
ta pikkupojasta saakka.

– Koulutukseni ja työko-
kemukseni ovat ympäristö-
alalta. Helsingin ympäristö-
johtajan työssä nämä kaik-

ki asiat yhdistyvät hienosti, 
Nikunen kertoo.

Työhuone löytyy Viikin 
ympäristötalosta Viikinkaa-
relta. Nikunen aikoo kulkea 
noin kahdeksan kilometrin 
työmatkansa polkupyöräl-
lä. Kesällä matka kolmin-
kertaistuu, kun hän polkai-
see hommiin Sipoon mökil-
tä.

Pyöräilyn lisäksi Nikunen 
on ahkera twiittaaja. Työs-
sään hän aikookin panos-
taa ympäristöasioiden vies-
tintään.

– Ympäristökeskuksen pi-
tää pyrkiä lisäämään ympä-
ristötietoutta. Pyrimme vai-
kuttamaan muiden tahojen 
toimintaan siten, että nämä 
ottavat ympäristöasiat huo-
mioon.

Ympäristökeskuksen teh-
tävänä on edistää helsinki-
läisten elinympäristön ter-
veellisyyttä ja viihtyisyyttä 
sekä huolehtia paikallises-
ta ympäristön- ja terveyden-
suojelusta.

Nikusen valinnasta päätti 
kaupunginvaltuusto. Paikka 

tuli auki, kun tehtävää nyt 
hoitava Pekka Kansanen jää 
eläkkeelle huhtikuun alussa. 
Hakijoita oli 61.

Koulutukseltaan Niku-
la on maatalous- ja met-
sätieteiden maisteri. Hän 
on työskennellyt vuodesta 
2011 lähtien Turvallisuus- 
ja kemikaaliviraston johta-
jana. Tätä ennen hän on toi-
minut muun muassa Suo-
men ympäristökeskuksessa 
johtotehtävissä.

Pirjo Pihlajamaa

Uusi johtaja lupaa lisätä ympäristöviestintää

Päivitetyssä liikenne-
suunnitelman luonnoksessa 
linja 72 loppupään reitti on 
muuttunut niin, että keskus-
tasta tuleva bussi ei käänny-
kään Suutarilantieltä Yrtti-
maantielle, vaan bussi por-
haltaa Suutarilantietä vielä 
hetken suoraa ja kääntyy 
sitten kohti Siltamäen ostos-
keskusta Riimusauvantielle, 
jonka lopussa on bussin 
uusi päätepysäkki.

Suutarilantie-Erätie väliltä 
jää pois noin 1,5 kilometrin 
osuus ja sen kuusi pysäkkiä. 
Ne ovat Erätieltä päin las-
kettuna Tapanilan Urheilu-
keskuksen, Kotinummen-

tien, Sidetien, Sidekujan, 
Korsitien ja Vallesmannin-
tien pysäkit.

–  O lemme  t ehnee t 
HSL:lle vetoomuksen, että 
reitti ei muuttuisi. Olen kes-
kustellut tästä myös heidän 
liikennesuunnittelijansa, 
Miska Peuran kanssa. Hän 
perusteli asiaa monipuoli-
sesti. Hän myös kertoi yllät-
tävän tiedon, että päätepy-
säkillä matkustajien mää-
rä on dramaattisen pieni, 
kertoo Tapanilan Urheilu-
keskuksen toimitusjohtaja 
Matti Linnavirta.

– Ruuhkan ulkopuolella 

Erän päätepysäkiltä nousee 
vain yksittäisiä matkusta-
jia. Heitä on noin yksi mat-
kustaja per bussivuoro, vah-
vistaa liikennesuunnittelija 
Miska Peura.

Hänen mukaansa myös 
Yrttimaantien varren pysä-
keiltä matkustajia tulee vä-
hänlaisesti.

Suunnitelmaluonnosta 
hiotaan parhaillaan niin, 
että se olisi valmis tämän 
kevään aikana. Sen jälkeen 
linjastosuunnitelmasta kerä-
tään lausunnot jäsenkunnil-
ta ja lopullisen päätöksen 
tekee HSL:n hallitus.

Jos päätepysäkki muuttaa 
Erätieltä Riimusauvantielle, 
aikoo urheilukeskuksen vä-
ki tyytyä kohtaloonsa.

– Emme ala pukeutumaan 
säkkiin ja tuhkaan. Sitten 
pitää elää asian kanssa, to-
teaa Linnavirta.

Jos muutos tapahtuu, 
on urheilukeskus pohtinut 
mahdollisuutta rakentaa 
nykyisen päätepysäkin tilal-
le lapsiparkki, jonne autoi-
levat vanhemmat voisivat 
viedä ja tuoda lapsensa.

Pirjo Pihlajamaa

Erätien päätepysäkki
saattaa kadota syksyllä 2017
Tapanilan Urheilukeskuksessa ollaan yllättyneitä, koska Koillis-
Helsingin päivitetyssä linjastosuunnitelmassa linja 72 on kadonnut 
Erätieltä.

Jos muutos toteutuu, siirtyy Erätien päätepysäkki Riimusauvantielle tämän hetken arvion mukaan syksyllä 2017, 
ja Erätietä lähinnä olevat bussit olisivat jatkossa 73 ja 561B.

HANNA JÄRVINEN
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SUURMYYMÄLÄ VANTAAN PORTTIPUISTO:
Porttisuontie 4, (09) 2797 2210
auki ma–pe 11–20, la 10–18 ja su 12–17

                               www.finsoffat.fi

Sohvamestarin
kuukauden tarjoukset

TEHDAS JA TEHTAANMYYMÄLÄ KERAVA: 
Huhtimontie 4, (09) 2797 220 
auki ma–pe 9–17 ja la 10–15                               

                     230                 200                200                154          77         140        100  28   120          286   

100                                           Rahi
                                           

Rahi

Kaikki Max-modulisohvat

-25 %
Rakenna mieleisesi kokonaisuus

Myös erikoismitoin 

Aina-vuoteet

-25 % 

Sohvan  
vaihtoviikot

Aina patja mukautuu kehosi lämmön 
ja muotojen mukaan yksilöllisesti 
antaen parhaan mahdollisen tuen.

4.3.-15.3.
Hyvitämme vanhasta 

sohvastasi
Laadukkaat vuodesohvat jousitetulla 
tuplamekanismilla.

 jopa

-500 €vähintään

 50 €

Ota kuva mukaan 
vanhasta sohvasta

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV
Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, p. 050 361 5099, www.remax-extrakodit.fi  extrakodit@remax.fi , ma–to 10–18, pe 10–16

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

KEVÄT KEIKKUEN TULEVI JA 
KAUPPA KOHISTEN KÄYPI!

Soita ja pyydä kodinvaihtosuunnitelma, ammattilaisemme käytettävissänne!

 Helsinki

 Vantaa

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

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

Tapulikaupunki KT          62,5m²
TARJOUSKAUPPA! 2h+k+lasitettu p. Kauniisti 
remontoitu 2 asuinkerroksen kaksio rauhallisesta 
taloyhtiöstä. Tilava kylpyhuone sekä vaatehuone 
lisäävät asumismukavuutta huomattavasti. 
Lähtöhinta ilman velkaosuutta 114 167 €, velaton 
lähtöhinta 118.000 €. 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

Metsälä PT       147,5 m²
6h+k+s. Tilava, kaksitasoinen koti paritaloyhtiöstä. 
Suurehko piha etelään. Rauhallinen alue. Voisi 
hieman päivittää materiaaleja. Mh. 469.000 €. 
Takametsäntie 6. Tied. Sam Kamras p. 040 837 
3465 9545845

Aurinkolahti KT            53 m²
2h+avok+s+lasitettu parveke. Tyylikäs koti, jossa 
lähes 3 metriä korkeat huoneet. Ensimmäinen 
kerros, ei maantasa. Sisäpihan puolelta esteetön 
kulku. Hyvässä yhtiössä. Mh. 238.000 €. 
Maustetehtaankatu 6. Tied. Sam Kamras p. 040 
837 3465 9632069

Katajanokka           37,5m²
1h+kk. Tätä uniikkia kohdetta on remontoitu kauni-
isti vuosien saatossa ja erinomainen pohjaratkaisu 
tuo avaran tunteen heti eteiseen astuttaessa. 
Oma varastokin on piilotettu fi ksusti sisäänkäynnin 
alapuolelle. Mh. 288.103,50 €, vh. 289.000 €. 
Kruunuvuorenkatu 1, Tied. Ville Vertainen p. 040 
1494 300 9717421

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



6   Uutiset

Björn Månsson Tapanilasta on kokenut 
ja menestyksekäs ehdokas eduskunta-, 
EU- ja kunnallisvaaleissa. Tällä hetkellä 
hän on Helsingissä puolueensa 
valtuustoryhmän puheenjohtaja, 
HSL:n hallituksessa ja Uudenmaan 
maakuntavaltuustossa jäsenenä. Vuoden 
2011 eduskuntavaaleissa Månsson oli 
ehdolla Uudellamaalla ja pääsi vajaalla 
3000 äänellä Rkp:n toiselle varasijalle.

Ammatiltaan 
Månsson on nyky-
ään vapaa toimit-
taja. Hän on nai-
misissa, kolmen 
aikuisen pojan isä 
ja neljää lastenlasta 
rakastava 62-vuo-
tias isoisä. Harras-
tuksia toisen pol-
ven kanssa seurus-
telun lisäksi ovat 
Vincent van Gogh, 
pienoismallit ja 
sudoku.

Vaalitoiminta on tuttua, ja Månssonilla on 
blogissaan päivittäin täydentyvät nettisivut, 
joissa vaaliteesien määrä noussee vaaleihin 
mennessä yli kahdensadan. Kolme keskeistä 
teesiä ovat talous ja työllisyys, lasten hyvin-
vointi ja koulutus sekä vanhusten hyvinvointi 
ja hoito.

Alueemme tärkeästä avainkysymyksestä, 
Malmin lentokentän tulevaisuudesta Björnillä 
on selvä kanta. 

– Malmin kenttä pitää pelastaa, ei vain len-
totoiminnan takia, vaan myös työpaikkojen 
ja ulkoilualueen vuoksi. Sehän on nyt Koillis-
Helsingin oma keskuspuisto. Kenttää pitää ke-
hittää, ei sulkea, hän korostaa.

Vaalibudjetista Månssonilla on koossa 
vajaat 8 000 euroa. Omaan osuuteen ei ole lii-
emmin varaa, rahat tulevat puolueelta ja sitä 
lähellä olevilta tahoilta. Tukiryhmä on vielä 
kokoamisvaiheessa, mutta itse ehdokas on val-
mis panostamaan vaalityöhön.

– Olen hyvin aktiivinen Facebookissa, sei-
son toreilla, osallistun vaalipaneeleihin, ja suu-
rin osa rahoista menee varmaankin lehti-ilmoi-
tuksiin. 

Kaksikielinen Björn toivoo, että ihmiset 
osaisivat äänestää ennakkoluulottomasti osaa-
vaa ja pätevää ehdokasta. Hän tuntee olevansa 
sellainen työelämänsä tässä vaiheessa. Tavoit-
teena on äänimäärää, joka riittää puolueen 
ykkössijaan Helsingissä. Viimeksi siihen tarvit-
tiin vajaat 5 000 ääntä.

Timo Huotinen

Koillis-Helsinki

Björn Månsson 
pyrkii rkp:n 
Helsingin 
ykkössijalle

Björn Månsson (rkp.)

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Hohto-, koululais-
ja firmakeilaus

UUTUUS: itse 
tehdyt juustokakut 

ja marjapiirakat

Lounas ma-pe
klo 11-14

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

Helsingin hohtavimmat radat
MosaBowling

hymy on tärkein mausteemme
MosaCafe

Seura muistuttaa yleiskaa-
voittajia ja Helsingin kau-
pungin päättäjiä siitä, että 
Viikki on maailmanlaajui-
sesti tunnettu ekologisena 
asuinalueena. Eko-Viikki on 
Suomen ensimmäinen ekolo-
gisesti suunniteltu ja monissa 
yhteyksissä palkittu asuin-
alue, johon tutustuu vuosit-
tain suuri määrä ulkomaa-
laisia asiantuntijoita ja turis-
teja.

Alueen suunnittelun läh-
tökohtana on ollut kestävä, 
terveellinen ja muunneltava 
asuinympäristö. Eko-Viikin 
rakentamista varten on luo-
tu ekorakentamisen kritee-
rit, ja kaikkiin toteutettuihin 
hankkeisiin on jo lähtökoh-
taisesti pitänyt sisältyä eko-
logista koerakentamista.

Eko-Viikki on rakennettu 
periaatteella, että Kevätka-
dun ja Tilanhoitajankaaren 
kerrostaloilta lähtien asun-
tojen korkeus laskee, jotta 
rakennuksissa voidaan hyö-
dyntää vähäinenkin aurin-
gon valo ja lämpö lämmityk-
sessä. 

Seuran mielestä on itses-
tään selvää, että Viikintien 
varren pelloille rakentami-
nen huonontaisi ratkaisevas-
ti lintujen elinolosuhteita ja 
rikkoisi Suomen antamia 
kansainvälisiä suojelusitou-

muksia Ramsar-sopimuksen 
alla.

Vanhankaupunginlahti 
on Helsingin laajin ja tun-
netuin luonnonsuojelualue, 
joka Uudenmaan ympäris-
tökeskuksen mukaan muo-
dostaa lähipeltojen kanssa 
etenkin linnustolle hyvin tär-
keän alueen. Viikintien var-
ren pohjois- ja eteläpuoliset 
pellot ovat keväästä loppu-
syksyyn asti linnuille tärkeä 
muutto-, ruokailu- ja pesin-
täalue.

Viikintien eteläpuoliset 
alueet ovat entistä meren-
pohjaa, johon nousee ajoit-
tain tulva ja johon raken-
taminen olisi myös erittäin 
kallista. Seuran mukaan on 
huomioitava, että museovi-
rasto on nimennyt vuonna 
2009 Viikin koetilan ja pel-
lot valtakunnallisesti merkit-
tävät Rakennetut Kulttuu-
riympäristöt (RKY) –suoje-
luohjelmaan.

Yleiskaavaluonnoksen 
positiivisena asiana seura 
näkee raideliikenteen kehit-
tämisen. Seura huomauttaa, 
että raiderakentamisella ei 
saa vaarantaa Vanhankau-
punginlahden Natura 2000 
-alueen olemassaoloa eikä 
Viikin peltojen rakentamisel-

la saa kaventaa pesivien lin-
tujen elinoloja.

Jos raidejokerin pysäkin 
lähettyville Tilanhoitajan-
kaaren varteen aiotaan lisä-
tä asutusta, se on syytä teh-
dä niin, että rakentaminen 
madaltuu itään päin mentä-
essä ja Eko-Viikin ”vihersor-
mien” jatkuvuus turvataan, 
neuvoo Viikki-Seura.

Seura ideoi, että lisäraken-
tamisen voisi toteuttaa eko-
logisilla asuntomessuilla. 
Rakentamista ei pidä kuiten-
kaan ulottaa nykyisen Viiki-
nojan yli eikä myöskään ra-
tapenkan etelänpuoleisil-
le pelloille. Gardenian eteen 
- Viikintien eteläpuoleisille 
pelloille - ei pidä lisätä asu-
tusta.

Sen sijaan Lahdenväylän 
varren, Tiedepuiston ja Vii-
kin keskuksen maankäytön 
tehostaminen on seuran mu-
kaan aiheellista.

Niin tehtäessä on yliopis-
tolle jätettävä riittävästi tilaa 
tarpeellisiin tutkimuskenttiin 
ja koealoihin. Viikin ope-
tus- ja tutkimustila on kan-
sainvälisestikin merkittävä 
ja ainutlaatuinen alue kes-
kellä metropolialuetta, sen 
toiminta on turvattava, pai-
nottaa Viikki-Seura.

Pirjo Pihlajamaa

Viikki-Seura edellyttää 
yleiskaavaluonnoksesta 
tekemässään 
kannanotossa, että 
kaikki lisärakentaminen 
alueelle tulee tehdä 
ekologisilla periaatteilla. 
Eko-Viikkiä ja 
Vanhankaupunginlahden 
Natura 2000 aluetta ei 
seuran mielestä saa 
vahingoittaa.

YVA: VIIKINTIEN
ETELÄOSA SOPIMATON 
RAKENNUSPAIKKA

Ennen Eko-Viikin ra-
kentamista tehdyissä 
yva- eli ympäristövaiku-
tusselvityksissä todet-
tiin, että Viikintien etelä-
puolelle ei voi rakentaa. 
Alueet ovat elintärkei-
tä Natura-alueella pesi-
ville ja muuttomatkoil-
la ruokaileville linnuille. 
Selvityksessä todettiin 
tarpeelliseksi rajoittaa 
myös ihmisten liikku-
mista lintujen pesimä-
alueilla.

Rakentamisen rajak-
si määriteltiin Viikin-
tien vieressä oleva rata-
penkka ja penkan us-
kottiin jo olemassaolol-
laan estävän liiallisen 
liikkumisen peltoau-
kealla.

PPViikki-Seura korostaa
asuinalueensa ekologisia arvoja

PIRJO PIHLAJAMAA

Viikki-Seura toteaa, että 
yleiskaavaluonnoksessa esitetty 
korttelitehokkuus ei sovi alueelle, koska 
se merkitsisi korkeiden kerrostalojen 
rakentamista Eko-Viikin eteläpuolelle.

KODIN LIUKUOVIKAAPISTOT

Lanterna, Itäkeskus, Varikkotie 2       
p 0440 923 644, lanterna@comea.fi       
COMEA.FI    LANTERNA.FI    

LIUKUOVET - LIUKUOVIKAAPISTOT - SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT

 Suunnitellaan yhdessä 
unelmiesi säilytyskaluste!
 - Tervetuloa!

Sinun 
mitoilla

si!

 Suunnitellaan yhdessä 

Sinun 
mitoilla

si!
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa 
TO-SU 5.–8.3.2015 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

w
w

w
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ity

m
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t.�

 

1295
kg 1895

kg 1595
kg 449

rs

599
kg 149

pkt
raj. 2 pkt /tal.

PEPSI MAX 1,5 l 4-pack
0,57/l

Oululainen
REISSUMIES 
12 kpl /705 g
1,55/kg

Hätälä tuore kokonainen
NORJAN LOHI 1-2 kg
voim. to-la

VIHREÄ ja TUMMA
RYPÄLE 500 g
3,00/kg, Etelä-Afrikka

Hätälä tuore kokonainen
NIERIÄ
Ruotsi, voim. to-la

Kalamestarimme ruodoton
SAVULOHIFILEE

Lapin Kulta
OLUT 4,5%
0,33 tlk 24-pack
2,30/l, voimassa 22.1.2015 alkaen

HK Aito
NAKIT 420 g
3,55/kg

Kariniemen
KANANPOJAN
FILEESUIKALEET 520-650 g
6,91-8,63/kg

HK takuumurea
NAUDAN ULKOFILEE
palana 

109
ps

24
pack2184

sis. pantit
3,60

-30%

-2,50€

Hinta ilman K-Plussa-korttia
3,99 pkt (9,50/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia
6,49 rs (9,98-12,48/kg)

2
rs 3 .- 4

pack 5 .-sis. pantit
1,60

ILMAINEN FILEOINTI
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Asiantuntijat arvioivat 
EU-alueen lentoliikenteen 
kasvavan jopa 2–3-kertai-
seksi vuoteen 2050 mennes-
sä. Erityisen voimakasta 
kasvu on ollut yleisilmailus-
sa. 

EU:n parlamentti on anta-
nut julkilausuman ”Yleisil-
mailun ja liikelentotoimin-
nan kestävä tulevaisuus”, 
jossa se korostaa yleisilmai-
lun kysynnän kasvua samal-
la kun uusi teknologia tekee 
ilma-aluksista tehokkaam-
pia ja vähentää niiden kus-
tannuksia ja ympäristövai-
kutuksia. EU-parlamentti 
suosittaa jäsenvaltioille pai-
nokkaasti olemassa olevan 
yleisilmailua palvelevan kii-
totiekapasiteetin säilyttä-
mistä ja jopa lisäämistä. 

EU-komission tiedonan-
non mukaan eurooppalai-
sista lentoasemista yli 60 
saattaa ruuhkautua pa-
hoin vuoteen 2025 mennes-
sä. Komissio suosittaa, että 
ruuhkien välttämiseksi ole-
massa olevaa lentoasema-
kapasiteettia pitäisi hyödyn-
tää mahdollisimman paljon. 

– Tähän sisältyy erityises-
ti yleisilmailun ja liikelento-
toiminnan tarpeisiin  varat-
tujen varakiitoteiden ja len-
toaseman tai lentopaikan 
alueiden käyttö, selventää 

MLY:n puheenjohtaja Timo 
Hyvönen.

Hyvönen esittää liikenne-
valiokunnalle, että Finavial-
ta ja Trafilta kerättyjen 
todellisten faktatietojen 
perusteella Malmin lento-
asema säilytetään ilmailu-
käytössä  ja osana Suomen 
maakuntalentokenttien ver-
kostoa.

– Tarvittaessa valtion on 
syytä lunastaa kenttäalue 
ja mahdollistaa näin tämän 
teollisuuden kehittyminen, 
Hyvönen toteaa lisäten, et-
tä mikäli Malmin kentäs-
tä luovutaan, on korvaava 
vaihtoehto rakennettava en-

nen Malmin toiminnan lo-
pettamista.

Timo Hyvönen valisti lii-
kennevaliokuntaa myös sii-
tä, että Malmin lentoase-
malla työskentelee noin 300 
ihmistä ja yritysten liike-
vaihto on noin 20 miljoo-
naa euroa. Pelkästään am-
mattilentäjiksi kouluttau-
tuvat maksavat vuosittain 
arvonlisäveroa valtiolle yli 
kaksi miljoonaa euroa. Ken-
tän vuosikymmeniä hiou-
tunut monipuolinen infra-
struktuuri ja hyvä sijainti 
tarjoaisivat hyvät mahdol-
lisuudet kehittää edelleen 
kaupallista toimintaa.

Teija Loponen

TH

Eduskunnan 
liikennevaliokuntaa valistettiin
Malmin Lentoaseman ystävät toimittivat liikennevaliokunnalle tietoa 
lentoaseman toiminnasta ja EU-komission suosituksista.

Eduskuntaan vietiin tietopaketteja Malmin lentoase-
man toiminnasta.

PUKINMÄEN APTEEKKI
KEHÄ I  VARRELLA – ASEMAN VIERESSÄ
Säterintie 2, 00720 HELSINKI
p. 3505 7210 
ma-pe 8–19, la 8–15 (1.6.–31.8. la 8–14)

MAALISKUUN TARJOUKSENA

Sana-sol  
monivitamiini 500 ml

 NYT 2x 500 ml

KAKSI YHDEN 

HINNALLA!

11

Maitohappobakteeri + B

30 ja 100 kpl  - 15 %

19,95 €

730 kpl

100 kpl16
  (9,31€)

13

90
95

Tarjoukset voimassa 
2.3.–31.3.2015 tai 

niin kauan kuin 
tavaraa riittää.

Paljon onnea 
9-vuotiaalle Timille 
toivottaa mummi, 
vaari ja Tuula.

TURVALLISUUS EUROOPASSA JA MAAILMALLA?

ke 11.3.2015 klo 17 - 18.30 
Tapanilan Työväentalo, Sompiontie 4
Keskusteluun johdattavat:
Ulkoministeri ERKKI TUOMIOJA
sair.hoit., VTM TUULA HAATAINEN

Miten sota, turvattomuus, työttömyys ja köyhyys vaikuttavat terveyteen?

Tervetuloa!  Kahvitarjoilu

ONNITTELUT

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

Tänä vuonna 50 vuotta 
täyttävä Pihlajamäen ala-
aste valmistautuu juhlimaan 
syntymäpäiviään pitämällä 
sitä ennen muisteluiltamat.

Lucina Hagmanin kujan 
koulun nykyinen henkilö-
kunta kutsuu kaikkia jutte-
lemaan ja muistelemaan yh-
dessä menneitä kahvikup-
posen ääreen. Paikalle tu-
lijoiden toivotaan tuovan 
mukanaan jonkin koulu-
muiston. Se voi olla esimer-
kiksi vanha oppikirja, kir-
joitusvihko, käsityö, valo-
kuvia tai vaikkapa piirustus.

– Keräämme tietoa koulun 
eri vuosikymmeniltä. Kou-
lun juhlavuoden kunniak-
si pystytämme näyttelyn. 
Näyttely rakentuu muisto-
jenne kautta, kutsuu muiste-
lijoita koululle luokanopet-
taja Mikko Kaha.

Varsinaiset 50-vuotiskek-
kerit koulu pitää huhtikuun 
24.–25. päivä.

PP

Pihlajamäen koulumuistoja
voi kaivaa esiin laatikoista

Koulun arkistojen kätköistä löytyneet kuvat ovat luultavasti 60-70-luvuilta. Kuvissa 
pelataan välituntipihalla, ollaan ruokalassa ja tehdään opettajan hommia.

Muisteloilta 
Pihlajamäen koululla
tiistaina 10.3. klo 18.00

PIHLAJAMÄEN ALA-ASTEEN KOULU
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Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

, 7.

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

Tuntematon auttoi pulassa. 
Kysyin, miten voisin kunnolla 

häntä kiittää. Auta sinä vuorollasi 
toista, kun tilaisuus tulee. Hyvä 

kasvattaa hyvää, paha kasvattaa 
pahaa.Saamme itse valita.

PAASTORYHMÄ 
Viikin kirkolla la 21.2.–18.3. klo 17. 
Kuljemme yhdessä paastoten kohti 
pääsiäisen suurta juhlaa. Seuraamme 
7 viikkoa kohtuullisuutta -ohjelmaa ja 
keskustelemme kohtaamistamme haas-
teista ja saamistamme oivalluksista. 
Päätämme kokoontumiset ehtookello-
jen soidessa vietettävään hartauteen. 
Mukaan voi tulla myös kesken paasto-
kauden.

SINUN KANSSASI HUOMISEEN 
musiikkia ja ajatuksia parisuhteesta Sil-
tamäen seurakuntakodissa su 16.3. klo 
16. Jukka Salminen. Tarjoilua. Ilm. 10.3. 
mennessä pirjo.k.kettu@evl.fi, p. 050 572 
3750.

KRISTINUSKON JA ISLAMIN 
YHTEISET JUURET 
Malmin kirkossa to 5.3. klo 17. Profes-
sori Jaakko Hämeen-Anttila. Teetarjoilu.
Isak vai Islam -ilta Pukinmäen seu-
rakuntakodissa ke 4.3. klo 18.30. 
Juutalainen, islamilainen ja kristillinen 
näkökulma Abrahamiin, pastori Markus 
Kopperoinen.

JUHA TAPION KONSERTTI 
Puistolan kirkossa to 12.3. klo 19. 
Vapaa pääsy. Kolehti Suomen lähe-
tysseuran Tasauskeräykselle. Ovet 
avataan klo 18. 

PROJEKTIKUORO
Kuoro harjoittelee Pukinmäen seura-
kuntakodilla israelilaiseen perinteeseen 
pohjautuvia Shalhevetjah-messun laulu-
ja. Harj. pe 6.3., 13.3., 20.3. ja 27.3. klo 
18. Kuoro esiintyy messussa pe 10.4. 
sekä kiirastorstaina 2.4. Ilm. Kaisu Rau-
hamaa, p. 09 2340 4494.
Shalhevetjah-messu sekä Seder-ate-
ria 10.4. klo 18. Israelilainen ehtool-
lismessu ja juutalainen pääsiäisateria. 
Messu on kaikille avoin. Aterian hinta 20 
e, ruokalippuja myydään seurakuntako-
dilla 1.3. alkaen. 

NAISTEN ILTAPÄIVÄ 
Pihlajamäen kirkossa su 22.3. klo 
13–16. Ehjäksi elämän sirpaleista. 
Mariasisarten entiset nunnat Riitta Lem-
metyinen ja Marianne Jansson Akasia-
säätiöstä. Lounas ja kahvit 5 e. Eläytyvä 
raamattutyöskentely. Ilm. kirkolle viim. 
16.3. p. 09 2340 4427.

MARKUKSEN EVANKELIUMI 
-KIRKKODRAAMA 
Evankeliumin kymmenet historialliset 
henkilöt esityksissä tulkitsee Pauli Mah-
lamäki Tornion kaupunginteatterista.
Puistolan kirkossa ti 10.3. klo 19. Va-
paa pääsy.
Pukinmäen seurakuntakodissa ke 
11.3 klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 e.

KIRKON SYNTYMÄPÄIVÄT 
Pihlajamäen kirkko 39v la 7.3. Kirkolla 
klo 12 hernekeittoa, klo 13 Diletantit-
kuoron konsertti. Kahvit.

Vapaaehtoistoiminnasta  
merkitystä elämään!
Malmin seurakunnan vapaaehtoistoi-
minnasta ja erilaisista tehtävistä löydät 
tietoa kotisivuiltamme www.helsingin-
seurakunnat.fi/malmi 
Eteenpäin vie etusivun banneri Vapaa-
ehtoistoiminta.

Puhujina:
Daniel Sabure, Jari Päärni 

Musiikki: 
Kansainvälisiä lauluryhmiä

Malmi’s International Christian Meeting 

Pe 6.3. klo 18:00 

MICM

Malmin Saalem  |  Malmin asematie 3, 00700 Helsinki

Su 8.3.2015 klo 18:00 
Hyvän Sanoman Ilta

Hanna-Maria Helenius
  

konsertti

VAPAA PÄÄSY

Puhujana Jari Vahtera

Malmin Saalem  |  Malmin asematie 3, 00700 Helsinki

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-XX

www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori  PRISMAN talo 2. kerros, Puh. 09-345 4292 tai 0500 515 707, 

ark. 10–18, la 10–14

OSTA SILMÄLASIT, 
SAAT AURINKOLASIT
VAHVUUKSILLA
KAUPAN PÄÄLLE.

Lähitieto. 
Siitä 

ihmiset 
tykkää!

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 4.3. klo 19.00 Rukousilta: Pertti Hottinen. Musiikki: Ilmari 
Kauppinen

Pe 6.3. klo 18.00 Malmi International Christian Meeting (MICM): Jari 
Päärni, Daniel Sabure. Musiikki: Kansainvälisiä lauluryhmiä

La 7.3. klo 13.00–16.00 Kristittyjen yhteinen rukouspäivä: Jorma ja 
Anneli Lahikainen

La 7.3. klo 19.00 Nuortenilta
Su 8.3. klo 11.00 Jumalanpalvelus: Mika Särkkä: Näky Pyhässä 

Hengessä, Jari Päärni. Musiikki: Toivon ihme
Su 8.3. klo 14.30 Latinokokous, Ernesto Muñoz
Su 8.3. klo 18.00 Hyvän Sanoman ilta Pisara-konsertin merkeissä: 

Hanna-Maria Helenius, Jari Vahtera, Jari Päärni
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Suomen Cupin pikkufi-
naalin voiton jälkeen alkoi 
vaikeampi jakso, joka koet-
teli niin pelaajia kuin val-
mennusta. Jopa tippuminen 
alaloppusarjaan näytti mah-
dolliselta. Ryhtiliike ja mui-
den joukkueiden sopiva ris-
tiin pelaaminen veivät 
MPS:n kuitenkin mukaan 
yläloppusarjan peleihin. 
Siellä parannusta edelliseen 
kauteen tuli yhden sijan ver-
ran, tuloksena kolmas sija 
valtakunnallisessa 1. divisi-
oonassa.

Kaudella 2014 vastuuval-
mentaja toimineen Kimmo 
Makkosen siirtyessä sivuun 
valmennuksesta vastuun 
ottivat edellisellä kaudella 
mukana olleet Jarmo Luo-
maniemi ja Tommi Ahtinen 
sekä uusina mukaan tulleet 
Ville Sainio, jonka vastuul-
la ovat maalivahdit, sekä 
pelaajauraa Porissa tehnyt 
ja sen jälkeen pitkään fyysi-
seen valmennukseen keskit-
tynyt Raimo Suutari.

Loppuvuoden harjoituk-
sissa valmennus oli tyyty-
väinen näkemäänsä. 

Joulu-tammikuun aika-
na joukkueen rakenne alkoi 
muodostua ja alkavalla 
kaudella Malmin Kauniit & 
Keltaiset tulee olemaan 
sekoitus kokemusta ja nuo-
ruuden vimmaa. 

Nuorta energiaa jouk-
kueeseen tuo PK-35 Bt SM 
-kultajoukkueesta MPS:aan 
siirtynyt ja nuorten maa-
joukkueessakin esiintynyt 
Matilda Yrjölä. Matildan li-
säksi PK-35:stä ja HJK:sta 
sekä JäPS:stä Malmille siir-
tyi nippu loistavia nuoria 
pelaajia. 

Kokemusta joukkueessa 
edustavat Anne Hirvasvuo-
pio, Daisy Währn ja Krista 
Dahlberg. Myös maalivah-
tiosasto on vahvistunut. Jo 
kaksi kautta koppeja MPS:n 

maalilla ottanut Minja Lah-
delma saa rinnalleen kak-
si vähintäänkin yhtä koke-
nutta tekijää, viime kau-
della paikallisvastustaja FC 
Viikinkien maalivahtina ol-
lut Maija Tiainen sekä 2013 
Suomen mestaruuden voit-
taneen ja 2014 SM hopeaa 
napanneen Åland Unitedin 
maalivahti Ellen Ahlström 
pukevat päälleen MPS:n pe-
liasut.

Joukkueen pelaajarinki on 
suuri, sopimuspelaajia on 
tällä hetkellä kolmisenkym-
mentä, joten pelipaikoista 
kilpaillaan koko ajan. Muu-
tama pelaaja kuntouttaa it-
seään vielä viime kaudella 
tapahtuneista vammoista, 
Sanni Siltalan akillesjänteen 
katkeaminen ja Sofia ”Här-
kä” Borodavkinin polvi-
vamma vievät oman aikan-
sa.

Suomen Cup potkaistiin 
käyntiin jo helmikuussa, 
MPS sai avauskierroksen 
vastustajakseen espoolaisen 
EPS:n. Varsinainen sarja 
starttaa huhtikuussa. 

Edellisiin kausiin nähden 
sarjajärjestelmä on muut-
tanut 1. divisioonan valta-
kunnalliseksi ja kilpailu me-
nestyksestä on kova. Tänä 
vuonna 12 joukkueen sar-
jan voittaja nousee suoraan 
liigaan ja kakkoseksi tullut 
karsii Naisten liigassa yh-
deksänneksi tulleen kanssa 
paikasta liigaan. Sarjan kak-
si huonointa tippuu suoraan 
kakkosdivisioonaan. 

Tänä vuonna naisten 1 
divisioonassa ovat muka-
na MPS:n lisäksi: Tips, VJS, 
Pallokerho Keski-Uusimaa, 
Kokkola F10, JyPK, Tu-
We, Fc Kuusysi, Härmä Hä-
meenlinnasta, IK Myran, 
Sudet Kouvolasta Ja Oulun 
Naisfutis.

Kari Silfver

MPS:n naisten edustusjoukkue 
valmistautuu 1. divisioonaan
Malmin Palloseuran naisten edustusjoukkueen 
kausi 2014 oli varsin vaiherikas. Kausi lähti 
pelillisesti loistavasti käyntiin, voittoja tuli niin 
Suomen Cupissa kuin sarjapeleissäkin. 

Matilda Yrjölä siirtyy MPS:n naisiin PK-35:n 
kultajoukkueesta.

Ilmoittaudu kursseille puh. 029 1934200 
tai tapanila.com/ilmo

Tutustu Tapanilan Erän monipuoliseen 
RYHMÄLIIKUNTAOHJELMAAN 
tapanila.com ja tule mukaan!

Tule mukaan PARILATTARIKURSSILLE!
Parilattarikurssi sunnuntaina 22.3. klo 14.00–16.00. 
Aiheena: Samba
Ohjaajina: Jaana Pesonen & Jouni Ilonen
Hinta 24€/hlö
Paikka: Tapanilan Urheilukeskus/studio

TEMPPUILUA 7–8v-vuotiaille!
Tule TEMPPUILEMAAN keskivikkoisin klo 15.00–15.45/
liikuntasali 4
Tervetuloa 7–8-vuotiaat työt ja pojat :)

Kevätkauden hinta 50€
Ohjaajana: Saana Ryynänen

Anytimekortti 2.3.–3.5. nyt 135€ (sisältää kaikki jumppa-, 
sisäpyöräily-. kiertoharjoittelu ja zumbatunnit).

Temppuilu on jatkoa nuorempien temppikselle. Tunneilla jatketaan 
telinejumppaharjoittelua, kehitetään oman kehon hallintaa ja tasapainoa. 
Temppuilutunnit sisältävät vauhdikkaita temppuratoja, liikuntaleikkejä ja 
akrobatiaa. Tule kokeilemaan!

VS

KAJAANI

KIEKKO-VANTAA
Hokki

Klo 18.30  TRIO Areena
Perjantaina 6.3.

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 €

Valmistautumismie-
lessä edessä odottavia 
pudotuspelejä, Erällä oli 
huono kenraaliharjoitus 
Kooveeta vastaan. Tampere-
laiset valtasivat Energia 
Areenan häärien kapteenin 
ottein, etenkin avaus- ja pää-
töserässä. Hyvin ”merkityk-
settömään peliin” latautunut 
Koovee vei avauserän 
nimiinsä 3–6. Erä oli kaiken 
aikaa takaa-ajajana.

Toisessa erässä kotijouk-
kuekin intoutui treenaa-
maan kuvioitaan. Se ei hä-
keltynyt, vaikka vieraat 
ehättivät jo muhkeaan 4–8 
johtoon. Sinisotureista Tuo-
mas Iiskola pyyhkäisi 5–8 
maalin, Tommi Aro te-
ki näyttävästi 6–8 ja Iiskola 
merkkasi taukoluvuiksi 7–8.

Vielä kolmannen erän al-
kupuolella Erä jahtasi tasoi-
tusta, mutta parempaakin 

paremmat tilanteet kilpis-
tyivät tamperelaisten maa-
livahti Arvid Vonkiin. Selkä 
taittui, Koovee onnistui siir-
tymään peräti neljän maa-
lin johtoon. Loppu oli show-
ta Erän harjoitellessa 6–5 pe-
laamista. Maalivahti Mar-
kus Laakso loikki ahkeraan 
kaukalon yli miehistön puo-
lelle. Hasardi ei onnistu-
nut, Koovee tuuletti kolmea 
maalia, joissa pallo löysi 

tiensä Erän tyhjään maaliin. 
Näin taululle syntyivät tylyt 
8–14 päätöslukemat.

– Play offeissa ei toki voi 
tällä tavalla pelata, tai nou-
taja tulee nopeasti. Tästä tuli 
tällainen lepsu avoimien ovi-
en hassuttelu. Tänään näin, 
tästä katsotan taas eteen-
päin. Maanantaina katso-
taan, kenelle kelvataan ja 
aletaan sitten pilkkoa tule-
vaa vastustajaa atomeiksi, 
analysoi tällä erää viimeistä 
kevättä Erää luotsaava pää-
valmentaja Petteri Bergman 
Koovee-sirkuksen jälkeen. 

Heimo Laaksonen

Koovee vei kapteenina,
Erällä huono kenraali
Erä isännöin tamperelaista Kooveeta perjantaina runkoliigan viimeisessä 
ja merkityksettömässä ottelussa. Kumpikin joukkue oli jo varmistanut 
paikkansa tulevana viikonloppuna starttaaviin pudotuspeleihin. Erä 
hävisi pesisluvun 14–8.

Välistä Koovee-pelaaja jäi näin tiukkaan tilanteeseen, erotuomarin ja Erän Tommi 
Rosendahlin väliin. Koovee kuitenkin korjasi hurlumhei-henkisen ottelun potin.

Classic se
tahtoo Erän

Salibandyligan pudo-
tuspelien valintatilaisuu-
dessa maanantaina Sano-
matalon mediatorilla liigan 
neljä parasta saivat valita 
runkosarjassa sijoille 5–8 
sijoittuneista joukkueista 
itselleen ensimmäisen ja 
mieluisimman vastustajan. 
Erä odotti ”kosijaa” Hap-
peesta, SPV:stä, Classicis-
ta tai SSV:stä.

Lastenlaulun sanoin: 
Classic se tahtoo Erän, tin-
tantantan tallallei, Classic 
se tahtoo Erän…

Joukkueet kohtaavat pu-
dotuspelien 1. kierroksel-
la Tampereella perjantaina. 
Su 8.3. klo 17 on kotiottelu-
Erä-Classic Vantaan Ener-
gia Areenalla.

HL 

TAPANILAN ERÄ/FLICKR

  Salibandyliiga miehet
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Lähiristikko nro 5/2015
Ristikon oikea 

ratkaisu sivulla 13.SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA, ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Koillis-
Helsingin 
Lähitieto

Lähiristikko 
joka toinen 
viikko!

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. Viestissä oltava mukana lähettäjän 

yhteystiedot.

 Tunneltulta malmilaisvaikut-
taja Aarne Laurilalta toivottiin 
kannanottoa Koillis-Helsinkiin 
suunnitelluista liikenteen muu-
toksista. Hän täytti toivomukset, 
kiitos siitä.  

Kirjoituksessaan 18.2.2015 
Koillis-Helsingin Lähitiedossa 
hän kuvasi tilannetta kilomet-
rin mittaisella Vilppulantiellä, jo-
ka jäisi kokonaan vaille linja-au-
toyhteyttä. Tilanne on aivan sa-
manlainen suunnilleen samanpi-
tuisella Yrttimaantiellä. Vaikka 
72 pelastui alkupäästään, sen 
loppu Yrttimaantiellä ei vielä pe-
lastunut. Senkin pysäkkien hä-
vittäminen merkitsisi käyttäjille 
500–800 metrin kävelymatkaa. 

Siltä poistuisivat samat linjat 
77A ja 577 ja lisäksi linja 72, jo-
ka siirtyisi kulkemaan Suuta-
rilantietä Siltamäkeen ja Yrtti-
maantie jäisi täysin ilman julkis-
ta liikennettä. Kuitenkin Suutari-
lantietä kulkee ja kulkisi edelleen 
muitakin linja-autoja. 

Yrttimaantie on alueemme pe-
rinteinen kokoomakatu. Sen ja 
poikkikatujen varren taloista 

suuri osa on peräisin 60/70 – lu-
kujen taitteesta ja asukkaat ovat 
vanhentuneet talojensa mukana. 
Yksi kodin valinnan kriteereistä 
on yleensä julkisen liikenteen toi-
mivuus. Tämä kriteeri täyttyi ta-
loja rakennettaessa ja kotia valit-
taessa. Nyt meitä on täällä suu-
ri joukko vanhuksia joille jo tuo 
puolen kilometrin kävelymatka 
on ylivoimainen. Sama koskee 
alueelle hyvien liikenneyhteyksi-
en vuoksi muuttaneita lapsiper-
heitä. Taloja emme pysty siirtä-
mään julkisen liikenteen muutos-
ten perässä.

Kaupungin tavoite on van-
husten asuminen kotonaan niin 
pitkään kuin mahdollista. Tä-
mä mullistus tekee siitä kerralla 
mahdotonta. Meiltä katkeaa yh-
teys terveyskeskukseen, apteek-
kiin, hammaslääkäriin, sairaa-
laan, kirkkoon, kouluun, Mal-
min keskustaan, Siltamäkeen ja 
Helsingin keskustaan sekä jul-
kisen liikenteen jatkoyhteyksiin, 
ylipäänsä kaikkialle. Paitsi jos 
käyttää omaa autoa tai taksia - 
ne joilla on siihen mahdollisuus  

tai varaa.
HSL:n tiedotustilaisuudes-

sa nuori suunnittelija arveli, et-
tä matka pysäkille ei ole kovin 
pitkä. Ei se ollut meillekään 50 
vuotta sitten, mutta nyt on. Jos 
vielä jotenkin jaksaisimmekin 
kävellen kauppaan, paluu os-
toksia kantaen ei enää onnistui-
sikaan. Toinen esimerkki: HSL:n 
jakamassa taulukossa kävely-
matka 72:n pysäkille on merkitty 
pitkäksi. Samassa taulukossa si-
tä kuitenkin tarjotaan yhteydek-
si Suutarilan terveyskeskukseen. 
Tarvitsee vain vilkaista karttaa 
niin näkee, että matka kotoa py-
säkille ja poistumispysäkiltä ter-
veyskeskukseen on yhteensä pi-
tempi kuin kävelymatka esimer-
kiksi Yrttimaantieltä Olkitietä tai 
Yläkaskentietä pitkin terveyskes-
kukseen. Kaikki nämä ongelmat 
voidaan ratkaista säilyttämäl-
lä liikenne Yrttimaantiellä, mie-
luimmin linja 72. 

Ei, emme todellakaan halua 
vaikenemalla hyväksyä huonon-
nuksia.

Heidi Suonuuti

Hyväksymmekö huononnukset, osa 2?

 Malmin lentoasema on säilytet-
tävä ilmailukäytössä. Malmin len-
tokentän alue on merkitty nykyi-
seen maakuntakaavaan valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti 
merkittävänä rakennettuna kult-
tuuriympäristönä. On lyhytnä-
köistä ja alueen asukkaiden mieli-
piteiden halveksimista kaavoittaa 
lentokentän alue tiiviiseen asunto-
rakentamiseen ja poistaa maakun-
takaavan merkinnät rakennetusta 
kulttuuriympäristöstä.

Malmin lentokentän arkkitehto-
niset ja kulttuurihistorialliset arvot 
sekä alkuperäisessä asussaan säily-

nyt 30-luvun kansainvälinen len-
toasema ovat niin poikkeuksellisia 
koko maailmassa, että lentokenttä 
kokonaisuutena on valittu World 
Monuments Fundin ylläpitämälle 
maailman sadan uhanalaisimman 
kulttuurikohteen listalle 2004–
2005 Museoviraston ja Ilmailu-
museoyhdistys ry:n tuella. Valinta 
on uudistettu vuosille 2006–2007.

Malmin lentokentän alue on alu-
een ainoa henkireikä luonnossa 
liikkujille, eikä hahmotelma alu-
een asemakaavaksi tarjoa luon-
nossa liikkumisen mahdollisuuk-
sia alueella juuri laisinkaan. On 
todennäköistä, että alueen liiken-
teen ruuhkaisuus lisääntyy huo-
mattavasti lisäten samalla hiilidi-

oksidipäästöjä melkoisesti. 
25 000 asukkaan lisäys alueelle 

ruuhkauttaa muutenkin koko alu-
een liikenteen ruuhka-aikoihin, ei-
kä kaavailtu pikaraitiotie toisi hel-
potusta ruuhkautumiselle.

Malmin lentokentän luontoar-
vot ovat merkittävät. Kenttä on 
huomattava alueellinen lintupa-
ratiisi juuri avoimuutensa ja aluet-
ta ympäröivän turva-aitansa ansi-
osta. Esimerkiksi isokuovi ei pesi 
Helsingissä missään muualla kuin 
Malmin lentokentällä. Kentällä ta-
vataan useita EU:n lintudirektiivin 
liitteessä 1 mainittuja lajeja. Siel-
lä pesivät kansainvälisen IUCN-
uhanalaisluokituksen mukaan sil-
mälläpidettäviin lajeihin kuuluvat 
ruisrääkkä, pensastasku, pensas-

kerttu ja pikkulepinkäinen. Avoi-
muuden merkitys korostuu siksi-
kin, että koillisessa Helsingissä ei 
ole merenrantoja tai muita avoi-
mia näkymiä. Malmin lentoken-
tän lakkauttamista ovat lausun-
noissaan vastustaneet Suomen 
luonnonsuojeluliitto, piirijärjes-
töistä myös Etelä-Hämeen luon-
nonsuojelupiiri ja Uudenmaan 
ympäristönsuojelupiiri sekä Hel-
singin luonnonsuojeluyhdistys ja 
paikalliset luontoyhdistykset.

Länsisalmen ja Östersundomin 
alue tulevan metroyhteyden pääs-
sä on kehittämiskelpoinen alue 
Helsingissä, jos mietitään tulevia 
massiivisia asukasmääriä. Metro-
polialueen rakentaminen on toteu-

tettava rakentamalla lähtökohtai-
sesti ylöspäin, jos pääkaupunki-
seudulle kaavaillut 250 000 
asukasta aiotaan sijoittaa järke-
västi alueelle.

Miksi kaavoittaja haluaa eh-
doin tahdoin tuoda korkeaa ra-
kentamista pientalovaltaiselle alu-
eelle Ala-Malmille, Tapanilaan ja 
Puistolaan, joiden nykyinen inf-
rastruktuuri kouluineen ja päi-
väkoteineen on tälläkin hetkel-
lä jo ylikuormittunut? Malmista 
ei tarvitse tehdä kaupunkimais-
ta kaupunkia kaupungin sisään. 
Malmilainen identitetti on pienta-
lovaltainen, kylämäinen, avara ja 
aukea. Ei kaupunkimainen.

Kim Heinonen, malmilainen

Kannanotto 
maakuntakaavaan

Lumityöt ovat olleet tänä talvena vähissä. 
Työmiehellä oli aikaa poistaa katuun pakkautunutta 

jääkerrosta kaivinkoneella.

SEPPO POSTI
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Pukinmäen seurakuntapiirin kevätkauden yhtenä teema-
na ovat kristinuskon juutalaiset juuret. Siihen liittyen järjeste-
tään pääsiäisen aikaan juutalaiseen perinteeseen pohjautu-
va Seder-ateria.

Aterialla muistellaan israelilaisten vapautumista Egyptin or-
juudesta samoin sanoin kuin juutalaiset ovat tehneet vuosi-
satojen ajan. Aterian valmistamisesta vastaavat Pukinmäen 

Martat.
Seder-ateriaa nautitaan Pukinmä-

en seurakuntakodilla pääsiäisen 
jälkeisenä perjantaina 10.4. klo 

18 alkaen. Ruokalippuja voi 
ostaa seurakuntakodilta 
maaliskuun alusta lähtien, 
hinta on 20 euroa.

Pukinmäen seurakun-
takodin osoite on Säte-
rinportti 3 ja puhelinnu-
mero 09 2340 4422.

TL

Seder-ateria Pukinmäessä

Seder-ateria nautitaan 
perinteiseen juutalaiseen 
tapaan.

Kolmenkymmenen laulajan muodostaman virkeän 
60-vuotiaan HKL:n Mieslaulajat -kuoron musiikki koostuu 
neliäänisesti esitettävästä perinteisestä mieskuoromusii-
kista.

Muhkeaäänistä kuoroa johtaa Hannu Sinnemäki ja 
säestää Tapio Lehtonen. Solisteina laulavat Pentti Fors-
sell ja Arvo Isohanni.

TL

HKL:n Mieslaulajat 
kevättä kohti

Helsingin liikennelaitoksen mieslaulajat tuovat
kevään konsertillaan.

HKL:n mieslaulajien Kevättä Kohti –konsertti 
Malmitalossa lauantaina 7.3. klo 16. Kesto 

noin 1,5 h, väliaika. Liput 12 e.

inulla oli pyörinyt mielessä-
ni jo pitkään idea välipala-
kirjan tekemisestä. Tapasin 
Hanna Sumarin, Monna 
Pursiaisen ja Aino Mäkelän 
puolitoista vuotta sitten I 
love me -messuilla, joilla 
olimme kaikki bloggaajina. 
Hauduttelin ideaa vielä 
puolisen vuotta ennen kuin 
pyysin heitä mukaan teke-
mään kirjaa, kertoo Marjo 
Kauppila. 

Marjo kertoo huoman-
neensa koko nelikon syö-
vän samalla tavalla 5–6 ker-
taa päivässä. Välipaloilla on 
kunkin ruokavaliossa tär-
keä osa.

– Kaikki innostuivat oi-
tis välipalakirjan teosta, sa-
moin kustantajamme Rea-
dme.fi. Sovimme, että jo-
kainen tekee tietyn määrän 
reseptejä. Aino toimi kir-
jamme superfood-asiantun-
tijana ja kirjoitti selostuksen 
superfoodien käyttötarkoi-

tuksista ja mihin mikäkin 
tuote vaikuttaa. Kukin sai 
tehdä sellaisia reseptejä kuin 
halusi, ensin keskustelimme 
vain siitä, millaisiin reseptei-
hin rajaamme kirjan. 

Reseptejä selaavalla voi 
mennä sormi suuhun pohti-
essaan, mistä saisi hamppu-
proteiinia tai macajauhetta.

– Nykyään monet hyvin 
varustetut kaupat ovat ot-
taneet valikoimiinsa laajan 
valikoiman superfoodtuot-
teita. Terveyskaupoista löy-
tyy vielä laajemmat valikoi-
mat. Pitää kuitenkin muis-
taa, että on olemassa myös 
suomalaisia superfoodeja, 
kuten monet suomalaiset 
marjat ja viljat, sekä kanan-
munat.

Aloittelijoille Marjo suo-
sittelisi smoothieita, jotka 
ovat jo monille tuttuja väli-
paloja. 

– Niissä käytetään ihan 
perusraaka-aineita ilman 
mitään erikoisia super-
foodjauheita. Smoothiet 
syntyvät helposti vilkkaan 
mielikuvituksen avulla. 
Smoothien joukkoon voi se-

koittaa erilaisia marjoja ja 
hedelmiä ja nesteenä käyt-
tää maitoa tai mantelimai-
toa, Marjo opastaa. 

Virtaa superfoodeista -kir-
jan ohjeet ovat pääosin glu-
teenittomia. Muutamassa 
välipalaohjeessa on glutee-
nia sisältävää leipää, mutta 
se on helposti vaihdettavissa 
gluteenittomaksi. 

– Kirjan tekijöistä kah-
della on keliakia, joten sik-
si voimme suositella kir-
jaa myös erikoisruokavali-
oisille. Superfoodit tuovat 
hyvän vaihtoehdon vatsa-
ongelmista kärsiville juuri 
gluteenittomuuden vuoksi, 
niiden avulla löytyy ruoka-
rajoitteisille ikään kuin uu-
si maailma, Marjo valistaa. 

Marjo kertoo joutuneensa 
itse muuttamaan keliakian 
myötä ruokavaliotaan.

– Löydettyäni superfoodit 
ja muutettuani ruokavaliota 
terveellisempään suuntaan 
huomasin olotilassani selke-
än muutoksen. Olen saanut 
elämään lisää virtaa ja ener-
giaa. Ihmiset usein kysy-
vät, että kuinka sinä ehdit ja 
kuinka sinä jaksat olla mu-

kana niin monissa jutuissa. 
Vastaan, että syömällä su-
perfoodeja. Ruokavalioni 
on hyvin terveellinen, hän 
muistuttaa.

Kiireisille ja stressaan-
tuneille Marjo suosittelee 
mustaherukka-chiavanu-
kasta. Mustaherukasta saa 
paljon C-vitamiinia, chiasta 
omegarasvahappoja ja pro-
teiinia. Helppo ja hyvä vä-
lipala ihan jokaiselle ikään 
katsomatta.

Marjon oma ehdoton 
suosikki kirjassa on Ener-
giapatukka. 

– Se on saanut todella hy-
vät arvostelut varmaan 
jokaiselta, joka on si-
tä maistanut. Kun it-
se tekee välipalan-
sa, niin tietää, että 
mistä ne on teh-
ty ja mitä raaka-
aineita niihin on 
käytetty. Ehdot-
tomasti suositte-
len testaamaan oh-
jeita, sitten ei enää 
tarvitse miettiä mitä 
ottaisi välipalaksi.

Teija Loponen

Tehonaiset kokosivat välipalaopuksen

Marjon innostus 
superfoodin pääsi kansiin
Chia-siemenet, lucuma ja mehiläisen siitepöly ovat superfoodia, mutta 
niin myös tutummat mustikat, viljat ja pähkinät. Siltamäkeläinen Marjo 
Kauppila kokosi ystäviensä kanssa välipalakirjan Virtaa superfoodeista.

Varsin kiireiset ja monessa mukana olevat Monna Pursiainen, Hanna Sumari, Aino Mäkelä ja Marjo Kauppila 
kokosivat kirjaa noin yhdeksän kuukautta. – Saimme tähän nyt kaiken haluamamme, joten jatko-osaa ei tällä 
hetkellä ole suunnitelmissa. 

”M

Lentoasemalta 
löytyi upeaa kuvattavaa
Maria-Pelagea Keurulaisen valokuvanäyttely on 
avautunut Malmin lentoasemalla. 

Lentokenttäkuvia ihastelemassa Janne Vasama, 
Marko Kempas ja valokuvaaja Maria-Pelagea 
Keurulainen.

 KLAUS WESA
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ja antoi palettiveitsen tilalle. 
Sen jälkeen olen itsekin usein 
vaihtanut siveltimen palet-
tiveitseen, Ulla-Maija Salmi 
kertoo.

Grafiikka kiehtoo myös 
molempia naisia, vaikka 
useimmiten maalaukset syn-
tyvät akvarelli-, tai akryyli-
väreillä.

– Pääsen nykyään Lap-
peenrannassa Etelä-Karjalan 
taiteilijoiden grafiikan pajal-
le. Siellä on kaikki tarvitta-
vat välineet, grafiikan teko-
han ei kotona onnistu, Sal-
mi iloitsee.

Näyttelyn nimi Koskaan ei 
ole liian myöhästä syntyi 
yhteisestä sopimuksesta.

– Ikä ei ole este millekään 
asialle. Aina voi opetella uut-
ta ja tehdä asioita, joita ei ole 
ennen tehnyt. Minä en kos-
kaan nuoruudessani päässyt 

kielikurssille ulkomaille, jo-
ten kävin nyt eläkkeellä sel-
laisella, Salmi listaa.

– Minä houkuttelen akva-
rellikursseille ihmisiä, jotka 
eivät ole sitä koskaan kokeil-
leet, mutta haaveilleet maa-
laamisesta. Koskaan ei ole 
liian myöhäistä aloittaa uut-
ta harrastusta. Meidän pitäi-
si ottaa oppia lapsilta, jot-
ka lähes päivittäin kokei-
levat jotain uutta. Itse olen 
oppinut pieniltä lapsenlap-
silta uudelleen hämmästelyn 
ja ihmettelyn taidon. Se tuo 
paljon iloa elämään. 

Teija Loponen

– Olemme olleet samalla 
Marjukka Paunilan maala-
usmatkalla Unkarissa ja 
Chilessä, kerran olimme 
kämppiksiä maalausreissulla 
Normandiassa ja nyt sitten 
työmme ovat samassa tilassa 
esillä, Lampi ja Salmi kerto-
vat taustoistaan.

Molemmat ovat pitäneet 
lukuisia näyttelyitä Suomes-
sa ja ulkomailla, mutta tä-
mä on ensimmäinen yhtei-
nen näyttely.

Ulla-Kaija Lampi asuu 
Lappeenrannassa ja Mau 
Salmella on ollut työhuone 
Tapanilan Tapauksessa jo 
neljä vuotta. Siellä tämänkin 
näyttelyn työt ovat valmistu-
neet kuluneen talven aikana.

– Niihin tarttui vähälumi-
sen talven harmaus, hän esit-
telee siniharmaasävytteisiä 
teoksiaan.

– Värit valikoituvat maa-
lauspaikan mukaan. Chilen 
matkoilla tehdyt työt suoras-
taan hehkuvat vahvoja väre-
jä. Ja täälläkin on muuta-
ma voimakkaampi vesiväri-
työ. Ne olen maalannut itse 
sekoittamillani vesiväreillä, 
siksi pigmentit näkyvät vah-
vempana, Mau selventää.

Luonto on pääasiallinen 
aihe molempien töissä.

Ulla-Kaijan esillä olevat 
maalaukset ovat kaikki pa-
lettiveitsellä tehtyjä.

– Jokunen vuosi sitten läh-
din kielikurssille, jossa sai 
valita lisäaineena kokkaus-
ta, golfia tai kuvataiteita. 
Kokkaus ei yhdelle hengel-
le innosta, golffata voin Suo-
messakin, joten valitsin ku-
vataiteet. Jossain vaiheessa 
opettaja otti siveltimen pois 

  JAKOMÄKI 
Jakomäen Eläkeläiset
Ti 10.3. alk. klo 11. Esittely 
kevään uusimmasta muo-
dista varttuneille, manne-
kiineina toimii yhdistyksen 
omat mannekiinit. Jakomäentie 
6 i - talon kerhohuone.

  MALMI
Syystien palvelukeskus
Ukkojumppa ma klo 11.15–
12, pingistä ti klo 14.15, 
ompelua ke klo 9, bridge 
ti klo 9.30–13.30.
Itämaista tanssia 
rauhalliseen tahtiin Malmin 
Nuorisotalolla, Malminraitti 
3. Parillisten viikkojen sun-
nuntaisin klo 13 -14. Sopii 
myös vasta-alkajille ja kun-
toliikunnaksi. Järj. Korret 
Kekoon ry p. 0400 447 022 

KÄSILLÄ – taitoa – 
iloa – muotoa
Taito-käsityökoulu Helskyn 
lasten- ja nuorten oppilas-
työnäyttely. Ma–pe 9–20 
ja la 9–16. Vapaa pääsy. 
Malmitalo 3.3.–28.3.
Robbie Hill & The Blue 62’s
Nuori skotlantilainen kitaristi 
Robbie Hill on lyönyt itsensä 
läpi oman sukupolvensa yhtenä 
taitavimpana ja lahjakkaim-
pana bluesin tulkitsijana. Liput 
15 e. Malmitalo, ke 4.3. klo 19
Lasse Liemola & Whistle Bait 
sekä Tuija Rantalainen & Trio 
Rouvat Kultainen 50–60-luku
Suomen ensimmäinen teini-
idoli Lasse Liemola vie lauluil-
laan takaisin 50- ja 60-luku-
jen tunnelmiin. Liput 20 e. 
Malmitalo, to 5.3. klo 19.
Päivi Raatikainen Lystikäs 
lintutarha – esinekollaaseja
Humoristisessa näyttelyssä on 
esillä kekseliäitä kierrätysmate-
riaaleista tehtyjä teoksia. Ma–
pe 9–20 ja la 9–16. Vapaa 
pääsy, Malmitalo 3.3.–28.3.
Helsingin liikennelaitoksen 
mieslaulajat Kevättä kohti
Liput 12 e. Malmitalo, 
la 7.3. klo 16. 
Boheemi elää
Dokumenttielokuva näytte-
lijä Matti Pellonpäästä. Ohjaaja 
Janne Kuusi paikan päällä esit-
telemässä elokuvaa ja vastaa-
massa yleisön kysymyksiin! 

Vapaa pääsy. Kesto 75 min. 
Malmitalo, to 5.3. klo 18.
Vaippakansan karnevaalit
Luvassa on työpajoja, esi-
tyksiä ja kaikenlaista haus-
kaa tekemistä. Också på 
svenska! Esityksiin ja pajoi-
hin on rajallinen määrä paik-
koja, joten niihin jaetaan ilmais-
lippuja Malmitalon aulassa 
tapahtumapäivänä klo 9.30 
alkaen. Vapaa pääsy. Katso 
koko ohjelma: malmitalo.fi. 
Malmitalo, su 8.3. klo 10–14.
Yhteislaulut: Tapsan lauluja
Teemana Tapio Rautavaaran 
laulamat laulut. Isäntäparina 
Jukka Okkonen ja Pauli 
Kainulainen. Vapaa pääsy. 
Malmitalo, ti 10.3. klo 17.30.
Sven Zetterberg Blues Band
Skandinavian blues-kuningas 
saapuu Suomeen Blues Band 
–kokoonpanollaan.Liput 15 
e. Malmitalo, ti 10.3. klo 19.
BossaTessa
Musiikkialan monitai-
turi, pianisti-laulaja Tessa 
Virta vie huippukvintetil-
lään keväisiin rytmeihin ja 
tunnelmiin. Liput 15/10 e. 
Malmitalo, ke 11.3. klo 19
Anime: Shin chan: Appare! 
Sengoku Daigassen
Rääväsuinen animehahmo, 
5-vuotias Shin Chan seikkai-
lee valkokankaalla hullunku-
risen perheensä kanssa. Ei 
sovellu lapsille! Kesto 95min. 

Ristikko nro 5/2015
oikea ratkaisu 

Koskaan ei ole liian myöhäistä
Tapanilan Galleria viileä 
punaisessa kävijöitä 
ilahduttavat kahden 
maalausmatkoilla 
toisiinsa tutustuneen 
taiteilijan Ulla-Kaija 
Lammen ja Mau Salmen 
luontoaiheiset työt. 

Mau Salmi ja Ulla-Maija Lammi toteavat, että taide 
tekee maailman kauniimmaksi ja taiteenteko opettaa 
näkemään asioita eri silmin.

Koskaan ei ole liian 
myöhäistä,

 24.2.-15.3. Galleria viileä 
punainen, Päivöläntie 

20. Avoinna ti-pe 
13-18, la-su 11-15.

– Kentällä kun kiertelee ja 
fiilistelee, saa upeita kuvia. 
Sami Saikkonen kannusti 
kokoamaan kuvista näytte-
lyn, joten se on nyt sitten siel-
lä lentoaseman tiloissa, ker-
toilee nuori kuvaaja.

Valokuvanäyttelyn synty-
minen tapahtui vähän sattu-
malta.

– Menin vapaaehtoisek-
si Malmin lentoaseman ys-
täville kenttäkierrosten pe-
ränpitäjäksi viime vuoden 
Fly Inn:iin. Se oli ensimmäi-
nen käyntikertani kentällä, 
vaikka olen asunut koillisen 
suunnalla vuodesta -92. En 
vain ole uskaltautunut sin-
ne aiemmin, kun ei ole ollut 
asiaa. Ja se harmittaa, koska 
paikka on upea, Maria-Pela-
gea hehkuttaa. 

– Menkää ihmiset tutustu-
maan historialliseen ja upe-
aan paikkaan ja fiilistele-
mään koneita ja koko ko-

konaisuutta. Suosittelen lu-
kemaan kentän historiikin, 
on kiva liikkua paikan pääl-
lä sen jälkeen kun tietää his-
toriaa.

Vapaaehtoiseksi kenttä-
kierroksille Maria-Pelagea 
löysi tiensä osuttuaan Face-
bookissa Friends on Malmi 
airport- ryhmän sivulle, jossa 
kutsuttiin vapaaehtoisia  
mukaan.

– Tykästyin paikkaan, kun 
kävin siellä Fly Innissä. Olin 
myös kaksi päivää MLY:n 
vapaaehtoisena kansainvä-
lisessä lentonäytöksessä ke-
räämässä nimiä adressiin. 
Otin samalla paljon videoita, 
jota olen jakanut sinne ryh-
mään.

Ensimmäisen kameransa 
Maria-Pelagea sai jouluna 
2013 ollessaan äitinsä luona 
Espanjassa. Sitä ennen hän 
kuvasi vain kännykällä. Vii-

me syyskuussa Maria-Pela-
gea osti itse ensimmäisen jär-
jestelmäkameransa ja nyt va-
paa-aika kuluukin pääasias-
sa kuvatessa.

– Loppukesästä ja syksyllä 
tuli kuvailtua paljon kentäl-
lä. Kun ryhdyin jakelemaan 
kuvia sinne MLY:n ryhmään, 
sain paljon hyvää palautet-
ta ja ihmiset rupesivat ky-
selemään valokuvanäytte-
lyä. Kun vielä Sami Saikko-
nen kirjoitti Facen aikajanal-
le, että kuvista voisi koostaa 
näyttelyn, niin tässä sitä nyt 
ollaan.

Teija Loponen

Maria-Pelagea 
Keurulainen valokuvia 
Malmin lentoasemalla

 21.3. saakka, jonka jälkeen 
näyttely siirtyy Ilmailumuseolle.

Kuvia voi katsoa myös: 
Flickr: Maria-Pelagea

TEIJA LOPONEN

Yhteislaulut:

Vauvojen oma festivaali tulee taas! Luvassa on työpajoja, esityksiä ja 
kaikenlaista hauskaa tekemistä. Ilmaisliput esityksiin klo 9.30 alkaen.

Su 8.3. klo 10–14, vapaa pääsy

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

Vaippakansan

Teemana ovat Tapio Rautavaaran lau-
lamat laulut. Lauluillan isäntäparina 
toimii Jukka Okkonen ja Pauli Kainu-
lainen. Ti 10.3. klo 17.30, vapaa pääsy

Musiikkialan monitaituri, pianisti-
laulaja Tessa Virta vie huippukvintetil-
lään keväisiin rytmeihin ja tunnelmiin.
Ke 11.3. klo 19, alk. 15/10 €

Risto Räppääjää odottaa ällistyttä-
vä yllätys! Hän saa kuulla olevansa 
kaukaisen sukulaisensa tuleva perijä. 
72min. S. La 7.3. klo 14, alk 5 €

Dokumenttielokuva Matti Pellonpään 
elämästä ja työstä. Ohjaaja Janne Kuusi 
on paikan päällä esittelemässä elokuvaa 
ja vastaamassa yleisön kysymyksiin!  
75 min. To 5.3. klo 18, vapaa pääsy

Skandinavian blueskuningas Sven Zetter-
berg tuo Malmitaloon Ruotsin bluesken-
tän ykköstykit! Ti 10.3. klo 19, alk. 15 €

laulujaTapsan

Sami Hedbergin, Aku Hirviniemen ja 
Jaajo Linnonmaan tähdittämä komedia 
kolmesta miehestä, jotka matkustavat 
takaisin kotikaupunkiinsa osallistuakseen 
lukionsa luokkajuhlaan. 88 min. K12. 
Pe 6.3. klo 18 ja la 7.3. klo 18, alk. 6 €

Luokkakokous
Kino Helios: Boheemi elää

Torstaielokuva: 

Räppääjä
Risto

Kino Helios: 

Sevillan Saituri
ja

Blues Band
Zetterberg

SvenTessaBossa

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



K12. Tekstitys englanniksi, 
puhe japania.Vapaa pääsy. 
Malmitalo, to 12.3. klo 18.
Gabriel tule takaisin
Esitykset Malmin 
Työväentalolla, Takaniitynkuja 
9 to 5.3. klo 19, su 8.3. 
klo 13, to 12.3. klo 19.
Liput 15/8e. Lippuvar. 
hilkka.e.kinnunen@gmail.
com tai p. 040 738 2843.
Vauvojen loruhetki
Leppoisaa loruttelua ja leik-
kimistä vauvojen kanssa. Ota 
mukaan pehmoinen alusta ja 
kevyt huivi. Sopii noin 3–12 kk 
ikäisille vaaveille. Malmin kir-
jasto, 6.3., 20.3. klo 10.30.
Kirppis Vaippakansan 
karnevaaleilla
MLL Malmi vaippakansan kar-
nevaaleilla su 8.3 klo 10–14. 
Yhdistyksen jäsenille mahdol-
lisuus kirpputoripöytään lasten 
vaatteille ja tavararoille. Muille 
10 e paikan päällä. Pöytää 
pääsee järjestelemään tapahtu-
mapäivän aamuna klo 8. Oman 
rekin voi tuoda mukaan. Ilm. 
therese.karhinen(at)gmail.com.
Meditaatiolla sisäiseen 
rauhaan, vapauteen 
ja onnellisuuteen 
Yleisöluento 6.3. klo 18. 
Luennoitsija Adam Starr. 
Ilta koostuu opetuksesta 
ja ohjatusta, todella ren-
touttavasta meditaatiosta. 
Malmitalo, vapaa pääsy.
Elvis ja 100 Ruusua
Naistenpäivän ennakko 
Malmin kirjastossa 6.3. klo 
11–14. Vapaa pääsy.

  PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka 
ke klo 17.30–19.30.
Helmut Grzemban maalauksia
Akvarellimaalauksia esillä 
Puistolan ja Tapulikaupungin 
kirjastoissa 
10.2.–20.3.

Puistolanraitin ala-
asteen näytelmäkerho 
esittää:Kaislikossa suhisee
Ke 4.3.2015 klo 18.30 
Puistolanraitin ala-asteen, 
Raitin toimipisteen juhlasa-
lissa. Sovitus ja ohjaus :
Jonna Wikström ja Joel 
Härkönen. Liput 2/4e. 
Puistolan Eläkkeensaajat 
jäsentapaaminen ti 10.3. 
Puistolan kirkolla, kevään vii-
meinen jumppa klo 13 ja sen 
jälkeen omaa ohjelmaa.
Puistolan Martat 
Jäsenille aiheena: Kodin 
turva-asiat, 5.3. klo 18, 
Marttalassa, Puistolantori 5.
Puutarhakerho
9.3. alk. klo 18 Puistolan kirjas-
tossa. Keskustelun aiheena on 
marjapensaiden ja koristepen-
saiden leikkaus. Vapaa pääsy, 
tee- ja kahvitarjoilu. Kaikille 
avoin. Järj. Puistolan kirjasto ja 
Puistolan Omakoti-yhdistys.

  PUKINMÄKI
Vauvojen lorutuokiot
Ti klo 10.15–10.45. Kaikki alle 
3-vuotiaat vauvat ja taaperot 
vanhempineen tai huoltajineen, 
myös isommat sisarukset. 
Vapaa pääsy, ei ennakkoilm.
Novellikoukku
Pukinmäen kirjastossa ke 
11.3. ja 8.4. klo 18–19.30. 
Tule mukaan neulomaan tai 
istahda ihan vain kuuntele-
maan ääneen luettuja novel-
leja. Tarjolla kahvia ja teetä! 
Pääsiäismyyjäiset & Kirppis 
La 28.3. klo 11–15 Savelantie 
6:n kerhohuoneella. Paikkavar. 
Merja 050 330 8191 tai 
Annika 046 579 6674 (klo 15 
jälkeen) Paikat maksuttomia.
Patalapputerapiaa 
vitriininäyttely
Reija Ypyän Patalapputerapiaa 
vitriininäyttely on esillä 
Pukinmäen kirjas-
tossa 23.3. asti.

  SILTAMÄKI 
Siltamäen korttelitupa
ti ja pe klo 11–14, srk-koti, 
Jousimiehentie 5. Ti 10.3. 
klo 12 yhteislaulua, säes-
täjänä Matti Reittamo, hai-
tari. Ti 17.3. klo 11.15, 
mestariparantaja Hannes 
Karppinen puhuu aiheesta: 
Mitä meillä on päässämme. 
Entiset Virkkarilaiset 
(eritoten kangaspuilla kuto-
jat) kahvit joka kk:den 1. ma klo 
10 Siltamäen Palvelukodilla, 
Peltokyläntie 4–6, E-talo. 
Mahdollisuus ostaa maton-
kuteita noin klo 11.30. Tule 
mukaan, jos ei kutomaan, niin 
vaikka kahville rupattelemaan. 

  TAPANILA
Treffimesta Mammat ja muut 
tarjolla sosekeittoa klo 
10–13 keskiviikkoisin. 
PuutarhaJuhla Päivöläntie 15.
Tapanilan Työväen Näyttämö 
Agatha Christien Hiirenloukku, 
Tapanilan Työväentalolla, 
Sompiontie 4. Liput 8/14e. 
Lippuvar. 0600 399 499, 
ennakkoon: www.netticket.
fi/hiirenloukku Esitykset: to 
5.3., la 7.3., su 8.3., to 12.3., 
pe 13.3., la 14.3., su 15.3., 
to19.3., pe 20.3 ja la 21.3.
Kirjailijavieras
Kirjailija Joel Haahtela on 
Tapanilan kirjaston kirjailija-
vieraana ke 4.3. klo 18.30. 
Suvi Ahola haastattelee.
Mau Salmen 
ja Ulla-Kaija 
Lammin 
maalauksia 
näyttelyssä 
Koskaan ei 
ole liian myö-
häistä 24.2.–
15.3. Ti–pe 
13–18, La–su 
11–15. Galleria 
viileä punainen, 
Päivöläntie 20

Sydänilta
to 5.3. klo 18–19.30 kirjas-
tossa sydänilta. Helsingin 
Sydän-yhdistyksen asiantun-
tijat mittaavat verenpaineita, 
antavat ohjeita mittauksen 
omaseurantaan sekä kerto-
vat sydänterveyden hoidosta. 
Lisäksi Tunne pulssisi -esitys.

  TAPULIKAUPUNKI
Lähiöliikunnan kuntolen-
tis naisille ja miehille
La 24.4. asti (ei 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.
Kielikahvila
Kielikahvilassa voit harjoi-
tella suomen kieltä ja

tutustua erilai-
siin ihmi-

siin. 

Tapulikaupungin kirjas-
tossa to klo 14–15: 12.3., 
26.3., 9.4, 23.4., 7.5. ja 
21.5.Vapaa pääsy.
Tapulin eläkeläiet 
ma-kerho kokoontuu 9.3 klo. 
10–12 Tapulin nuorisota-
lolla. Muistathan Keravalle 
teatteriin lähtijä su 8.3. lähtö 
Tapulin Valintatalon edestä 
klo.11.50. Matkan hinta 
30e, varaathan tasarahan.

  VIIKKI
Soile Ataçocugun
akvarellinäyttely 
”Malmin lentoken-
tän villi luonto” Viikin 
kirjastossa 21.2.–19.3.
Tablet-tietokoneet ja 
älypuhelimet -opastus 
Viikin kirjastossa 
to 12.3. klo 13–15.

Näe puita ja metsää
Mika Myllynevan valoku-
via Gardenian käytävä-
galleriassa 28.2.–9.4.
Ma-to klo 10-17, pe klo 
10-14 ja la-su klo 10-17. 
Näyttelyyn vapaa pääsy.
Tuoksupolku 
Gardenian tuoksupolulla pää-
set tutustumaan kasveihin, joi-
den haihtuvia öljyjä käytetään 
erilaisiin tarkoituksiin. Mukaan 
puutarhan sisäänpääsymaksun 
hinnalla. Gardenia, 7.–15.3.
Viikin Seniorikerho
Maaliskuun kk-tapaaminen 
ke 18.3. klo 13 Asukastalo 
Kaaressa, Tilanhoitajankaari 
9. Maanjäristyksistä, tulivuo-
rista ja tsunameista kertoo Jari 
Salmivainio. Vapaaehtoinen 
kahviraha 2 e. Tule kuuntele-
maan mielenkiintoista luentoa!

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

HYVINVOINTI

KOKOUKSET

-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

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!

Pienikin 
ilmoitus 
huomataan!

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

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
Hietakummuntie 16

TI-PE 10-18.30. la 9-15
www.salonperfect.fi

p. 09-385 3911

Lähimenot–
palstalle 

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia 

menovinkkejä. 
Palsta on yhdistysten ja seurojen käyttöön.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

Sven Zetterberg Blues Band
Skandinavian blues-kuningas 
Sven Zetterberg saapuu 

Malmitalolle Blues Band 
–kokoon-panollaan. 

Sven tulkitsee Chicago-
bluesin klassikoita ja 
syvän etelän soulia 

sykähdyttävällä tavalla.
Malmitalo, ti 10.3. klo 19. Liput 15 e.

Siltamäki-Suutarila-Seura ry:n
sääntömääräinen 
KEVÄTKOKOUS ja ASUKASILTA

Maanantaina 16.3.2015 kokous klo 18.00 
ja ASUKASILTA klo 18.30
Suutarilan Palvelukeskus, 
Seulastentie 11, 00740 Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 
kevätkokousasiat, mm. edellisen vuoden 
toimintakertomus ja tilinpäätös. 

Asukasillan aiheena on vaalipaneeli, jossa 
asukkaiden tentattavana ovat edustajat kustakin 
eduskuntapuolueesta. 
Paikalla ovat erityisesti koillishelsinkiläiset 
ehdokkaat, joita voimme evästää ajamaan 
alueemme yhteisiä asioita.

Kahvitarjoilu.

OSALLISTU-TOIMI-VAIKUTA
www.siltamakisuutarila.fi 

Tervetuloa mukaan toimimaan 
alueemme asukkaiden parhaaksi.
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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

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

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 

Helsinki

Puh. 09 345 3350
Hammashoitoa iv-sedaatiossa/
lääkerentoutuksessa 
sopimuksen mukaan.

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova 
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981   www.zois.fi 

Aurinko armas näyttäytyy. 
Tule ottamaan ihana kiilto Wellan väreillä 

hiuksiisi. Trendikkäästi pastellisävyjä kevääseen! 
Valoisin terveisin

Sanna, Elina, Tanja, Sini, Nelli Alex ja Ira
AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki 
puh. 0400 600 660
info@rengaskeskus.com
Palvelemme: ma–pe 7–17.00

Autojen huolto ja korjaus
Öljynvaihto aikaa varaamatta

Renkaat ja vanteet 
Vetokoukut, Tuulilasit

Defa- ja Calix-asennukset
...ja paljon muuta autollesi

www.rengaskeskus.com

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)

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

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!

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne 
mukaisesti.

www.siltamaenhammaslaakarit.fi
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.

Puh: 093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

Oppilastyöt -40% 
11.2.-1.4.2015.

Toisen vuoden opiskelija
Hair Studio Niina

Päivöläntie 21, 00730 Helsinki
Puh.09 386 2381

hairstudioniina@gmail.com
www.hairstudioniina.fi 

Kampaamo Kris-Mar
Malminraitti 12

Puh. 3855 554 
Ark. 9–17, lauantait 8–14, muina aikoima sop.muk.

Värjäys, leikkaus, föönaus lyhyet alk. 85€ 
Permis paketti alk. 90€

SIIVOUS 
MALMITAR

Kotisiivoukset ja muut
kodin askareet

P. 050 444 2664

www.talohallinta.fi

Lähitieto 
ei lisää 

tuskaa :D



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!

Kiinnostaako 
yritysesittely? 

soita Jussille
050 595 3233


