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Uutiset:
Pajusen esikuntaa
pommitettiin kysymyksin.
Urheilu:
Erä läheni välieriä.
Kulttuuri:
Lolitat kokoontuvat
Tapanilassa.

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

Labrasta löytyy
museotavaraaS
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PUHDASTA TULEE!
Laadukas ja edullinen!

Matot
2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

UUTTA!
Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset

pesut

TILAA
EDULLINEN
NOUTO-
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki
mankeloituna

5,20€/kg

8,50/m

ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.fi

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610,

Matot
8,70/m2

alk.

5,40€/m2

[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!

MALMI OK-TONTTI

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

MELLUNKYLÄ OK-TONTTI
Tasainen tontti 991 m². Rakennus-
oikeus 248 m², saa rakentaa 2
asuntoa. Varainsiirtovero 2%.
Hp. 240.000 € Kultakummuntie 5

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

PUISTOLA PIENTALOTONTTI
Kaksi tasaista pientalotonttia:
695 m², rakennusoikeus 139m²
(174 m²). Hp. 165.000 €.
Asuntojen lukumäärää ei rajattu.
Kiitäjäntie 17

VIIKINRANTA OK-TONTTI
Kovapohjainen tontti 592 m².
Rakennusoikeus 260 m², as lkm
ei rajattu. Kunnallistekniikka
tontin rajalla. Hp. 257.000 €
Kalastajanpolku 7

MALMI
Kovapohjaisella 11.000 m²
vuokratontilla sijaitseva kiinteistö.
Rakennettua tilaa 4500 m², jossa
yli 7 m korkeata varastotilaa
n. 2000 m².Pitkä lastauslaituri,
nosto-ovet. Runsaasti pysäköin-
tipaikkoja. Käyttämätöntä raken-
nusoikeutta 6500 m².

TEOLLISUUSKIINTEISTÖ

TEOLLISUUSTONTTI
MALMI
Tasainen teollisuustontti 11.900 m²
rakennusoikeus 5.950 m², saa
rakentaa enintään kahteen kerrok-
seen. Tontilla vanhoja rakennuk-
sia. Myydään yhtiön osakekanta.
Kaupungin vuokratontti.
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Eija Häkkinen

LKV
0500 704 618

Päivöläntie 20, 00730 Helsinki

Sienitie 34,
00760Helsinki
029 3005500

Uranuksenkuja 1E
01450Vantaa
029 3005501

Heikinlaakso

Korso

Ark. 07:30 - 20:00
La 09:00 - 15:00

Ark. 08:00 - 17:00
La

heikinlaakso@autonkorjaus.net

korso@autonkorjaus.net
Sopimuksen
mukaan

ViinikkaOy

Rahoitustilin hakeminenonnistuu
nopeasti jamyönnettyä luottoa voi
käyttää heti. Voit käyttää samaa tiliä
seuraavallakin käynnilläsi.
Lasku lähetetään sinulle ostoa
seuraavassa kuussa, jolloin valitset
sinulle sopivimmanmaksuajanuseista
joustavista vaihtoehdoista.

Huollot ja korjaukset
kaikkiinmerkkeihin!
Huollot Korjaukset Asennukset
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Parempia aikoja odotellessa

Yhdessä viikossa lumi on sulanut lähes
täysin, kinoksia on jonkun verran jäl-
jellä vain sellaisissa paikoissa, joihin
lunta on kasattu. Tälle viikolle luvatut

lämpötilat taitavat siirtää nekin unholaan.
Kesää kohden mennään nyt vauhdilla. Kevättä
odotellaan monesta eri syystä. Osa odottaa läm-
pöä ja aurinkoa, toiselle kevät tietää jonkin jak-
son loppumista, kolmannelle se merkitsee kesän
ja loman lähestymistä. Moni yrittäjä toivoo
kevään piristävän markkinoitaan. Useissa yri-
tyksissä on huomattu kaupan käyvän paremmin
aurinkoisena kuin harmaana päivänä. Auringol-
la on vaikutusta mielialaan ja sen kautta käyt-
täytymiseen, myös ostoskäyttäytymiseen.
Keväällä halutaan uudistua ja uusia myös kotia,
sekä päästä istutustöihin.

Koillis-Helsingin yrittäjien tavoitteena on tänä
keväänä innostaa jäseniään tekemään hankinto-
ja toisiltaan. Koillisen alueen palvelut ovat niin
kattavat, että harvan yrityksen täytyisi sen vuok-
si tehdä hankintoja muualta. Täältä löytyy ter-
veys- ja hyvinvointipalveluita, huolto- ja korja-
uspalveluita, rakennusalan ammattilaisia,
mediapalveluita ja monia muita yritystoimintaa
tukevien alojen yrityksiä. Paikallisuus on monel-
le myös tae turvallisuudesta ja luotettavuudesta.
Kukapa nyt naapuriaan yrittäisi huijata. Se
onkin yksi syy siihen, miksi etenkin asukkaat

ostavat mielellään lähistön kaupoista tarvitse-
mansa tuotteet. On tarvittaessa lyhyt matka
mennä valittamaan ja useimmiten sellaiseen ei
syytä olekaan.

Pyöräilijöitä on tänä talvena näkynyt runsaasti
ja kunhan kaupunki ehtii korjata hiekoitushie-
kat pois, lisääntyy fillaristien määrä entisestään.
Hiekan on vielä annettu olla kaduilla, jotta
aamuliukastumisilta vältyttäisiin. Öisin kun yhä
mennään pakkaselle, on vaarana, että päivällä
sulaneet lumet jäädyttävät jalkakäytävän pin-
nan. Pyöräilijöiden ohella myös jalkapalloilijat
odottavat jo innolla kevätkelejä. Kunhan hiek-
kakentät ja viheriöt kuivuvat, pääsevät pelit
käynnistymään toden teolla. Talven sohvaperu-
natkin lähtevät helpommin liikkeelle, kun ulko-
na on illalla valoisampaa. Nyt lenkillä näkee
lähinnä koiranulkoiluttajia tai sitten tosissaan
treenaavia. Tavalliset iltakävelijät ovat olleet
harvemmassa. Pian sekin muuttuu.

Kauppa käy paremmin
aurinkoisena kuin harmaana
päivänä.

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
mitoil

lasi!

Tavattavissa Malmin työväentalolla
vaalipaneelissa

11.3. klo 12.00–14.00

SINIKKA VEPSÄ

SDPHelsinki www.sinikkavepsa.fi

ÄÄNESTÄ ARJEN
ASIANTUNTIJA EDUSKUNTAAN

ENSI KERTAA EHDOLLA

Maksan ilmoituksen itse

HELSINGIN VARAVALTUUTETTU, SAIRAANHOITAJA,
TERVEYDENHOITAJA, OSASTONHOITAJA

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 5.4.2015 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
5.4.2015 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 5.4.2015 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

et sisältää: salaattipöytä, keitto,
mintä ruokaa, vesi, maitoooooooooooooooooooooooooooooooo taiiiiiiiiiiiaiaiaai
pä, kahvi/tee
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Asukasillassa Tapaninvainion isot kaavamuutokset. Sivu 6.

–Helpota ahdinkoamme ahtauden keskellä ja tule lai-
naamaan kirjasto tyhjäksi, kannustaa Suutarilan kirjaston
johtaja Tarja Mensio Suutarilan kirjastosta.
Sisäilmaongelmien takia remontissa oleva kirjasto toimii

nyt pienennetyissä tiloissa pienemmällä aineistolla. Paikka
joudutaan sulkemaan asiakkailta kokonaan keväämmällä.
–Toimimme ennakkoäänestyspaikkana suunnitellun

mukaisesti, mutta kirjasto suljetaan loppuremontin ajaksi.
Näillä näkymin ovet suljetaan 15.4.–30.6 väliseksi ajak-

si. Tuolloin Suutarilan aineistot voi palauttaamihin tahansa
pääkaupunkiseudun kirjastoista. Jo nyt laina-aikoja piden-
netään niin, etteivät lainat eräänny sulkuaikana.
–Asiakkaille saapuvat varaukset ohjaammeMalmin kir-

jastoon. HelMet-verkkokirjastossa asiakas voimyösmuut-
taa noutopaikkaa tai lukita varauksen sulkuajaksi. Neuvoa
voi kysyä tarvittaessa kirjastosta.
Lähimmät kirjastot löytyvät Malmin lisäksi Tapanilasta ja

Tapulikaupungista.
Pirjo Pihlajamaa

Seulastentien kirjasto menee kiinni 2,5 kuukaudeksi
Suutarila

Suutarilan kirjastoa on pienennetty muoviseinien
avulla.

TARJA MENSIO

Helsingin kaupunki avasi nuorille kesätyöhaunmaanan-
taina. Töitä on tarjolla 16–17-vuotiaille sekä 16–20-vuotiail-
le Siisti kesä -hankkeessa.
Iältään 16–17-vuotiaille on eniten paikkoja sosiaali- ja

terveysvirastossa, nuorisoasiainkeskuksessa ja varhais-
kasvatusvirastossa. Työt ovat avustavia tehtäviä, kuten
vanhusten kanssa seurustelua, lasten kanssa leikkimistä
ja erilaisia toimistotehtäviä.
Siisti kesä! -hankkeen 16-20-vuotiaille on puistojen, au-

kioiden, kadunvarsien sekä liikunta- ja uimapaikkojen sii-
voustöitä. Näitä työpaikkoja on haussa HKL:ssä, Starassa
ja liikuntavirastossa.
Kesätyöt kestävät kolmesta viikosta kahteen kuukau-

teen. Työnhaku loppuu perjantaina 20.3. kello 16.
PP

Kaupungin
kesätyörekry alkoi

aluamme
vaalia ja
haluamme
lisää ekoky-

lää. Nyt meidän pellot aio-
taan rakentaa, meidän met-
sät meinataan nakertaa ja
meidän arvokas, upea Gar-
denia meinataan ajaa alas.
Tätä emme voi ymmärtää,
emme sallia. Miksi tilakes-
kus kerää kirjanpidollista
voittoa Gardeniasta, miksi
sitä ei vuokrata markkina-

hintaan?
Kaupunkisuunnitteluvi-

raston asemakaavapäällik-
kö Olavi Veltheimin vastaus
oli, että kaupungin portteja
ei voi sulkea, ettei kaupun-
ki näivety. Kaupungilla on
taipumus kasvaa ja uudelle
väestölle täytyy löytää asun-
not. Raidejokerilinjaus on
ekologinen ja kestävän ke-
hityksen periaatteiden mu-
kainen.

Kiinteistöviraston tila-
keskuksen hankesuunnitte-
lupäällikkö Jarmo Raveala
jatkoi Gardeniasta todeten,
että sisäinen vuokra Garde-
niassa on harhaanjohtava
käsitys. Liki 60 000 euron
kuukausivuokra koostuu
investoinneista, poistoista ja
ylläpidosta, jotka ovat mak-
saneet Gardeniassa paljon.
Edessä on esimerkiksi mil-
joona euroa maksava katto-
remontti.

Gardenialle on yritetty et-
siä toimijaa aina nuorisota-
loa ja hotellia myöten. Ra-
kennus on vuokralla. Kiin-
nostuneet voivat ottaa yh-
teyttä Ravealaan.

Viikkiläinen Miia Toikka
kuvasi aluetta nukkumalä-
hiöksi ja toivoi Viikkiin elä-
vyyttä ja liiketiloja.

Asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheimin mukaan
tuo haaste on ympäri kau-

punkia. Rakennuttajat eivät
halua tehdä kivijalkaliikkei-
tä. Viraston toimistopäällik-
kö Tuomas Eskola muistut-
ti, että ongelmaa koske ky-
synnän ja tarjonnan laki.

–Ravintolaa ja kahvilaa
toivotaan aina, mutta niitä
pitää myös käyttää. Yliopis-
ton tontille koetetaan inno-
voida iltaelämää urheilu-
kentän viereen, Eskola ilah-
dutti kuulijoita kertomalla
uuden ravintolan mahdol-

lisuudesta. Viikistä etsitään
myös nuorille skeittipaik-
kaa.

Norssissa kävijöiden tur-
vallisuudesta huolestunut
rehtori Reijo Honkanen toi-
voi koulun edessä olevan
pysäkin siirtoa. HSL:n ryh-
mäpäällikkö Arttu Kuukan-
korpi näki isomman riskin
siinä, että pysäkki olisi ala-
mäessä.

Pirjo Pihlajamaa

Jussi Pajusen tiimi ratkoi
visaisia kysymyksiä Viikissä
Ylipormestarin asukasilta oli Viikin Normaalikoulussa torstaina. Illan ensimmäisen kysymyksen sai esittää
Viikki-Seuran puheenjohtaja Riitta Korhonen. Esiin nousivat Gardenia ja yleiskaavoitus.

PIRJO PIHLAJAMAA

Jussi Pajusen ilta on alkamassa. Valkokankaalla penkin vasemmassa reunassa katselee Viikki-Seuran puheenjohtaja Riitta Korhonen.

Lue lisää
ylipormestarin

asukasillasta
sivulta 4.

”H
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Malmi
Pietiläntieltä saa purkaa 1950-valmistuneen rintama-
miestalon. Kaupunginmuseolla, kaupunkisuunnitteluviras-
tolla ja naapureilla ei ole ollut mitään purkutyötä vastaan.
Noin tuhannen neliön tontille saa rakentaa noin 250 neliö-
metrin kokoisen omakotitalon. PP

Rintamamiestalon saa purkaa

Joukkoliikenteen vanhat matkakortit poistuvat käy-
töstä reilun vuoden kuluttua. Uudet, sinisetmatkakortit tu-
levat jakoon syksyllä 2016.
HSL joutuu vaihtamaan kortit, jotta ne toimivat yhteen

uuden vyöhykemallin kanssa. Matkakorteista on tulossa
malli, jonka voi ladata itse verkossa. Näillä näkymin lataus
onnistuu vuoden 2017 aikana.

PP

Bussikortit menevät uusiksi

Ala-Tikkurila
Runkovesijohdon korjaustyöt menivät Ala-Tikkurilas-
sa poskelleen ja vesijohto levisi käsiin viime keskiviikko-
na. Rikkoontumisen takia joukko vantaalaisia jäi ilman vet-
tä, koska putkistosta katosi paineet.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kehotti Haku-

nilan ympärillä asuvia vantaalaisia säästämään vettä, jotta
sitä riittäisi mahdollisimmanmonelle.
Vian korjauksen arvioitiin kestävän viikonloppuun. HSY

perusti väliaikaiset vedenjakelupisteet Hakunilan ja Itä-
Hakkilan ostoskeskuksen tonteille, Kuninkaanmäkeen ja
Kuusikon koululle.

PP

Helsingin vika
vei Vantaalta vedet

Pihlajamäki
Käynti paikallisessa R-kioskissa osoittautui kannatta-
vaksi Meripihkatiellä viikko sitten. Asiakas halusi ostaa
Keno-kupongin, josta hän valitsi 10-tason käyttäen ker-
rointa. Illan arvonnassa kupongista löytyi yhdeksän oikein.
Kioskiasiakkaan voittaman potti kohosi kertoimen ansios-
ta 30 000 euroon.

PP

Kioskissa kävijää onnisti

Malmi
Korkein oikeus ei anna valituslupaa Malmin Korupajan
ryöstäjille. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yleisradio.
Tuomitut vaativat käräjäoikeuden tuomioiden alentamis-

ta ensin hovioikeudessa. Hovi ei muuttanut tuomioita, jos-
sa kaksi miestä sai kuuden sekä viiden ja puolen vuoden
ehdottomat vankeusrangaistukset.
Malmin Korupajasta ryöstettiin liki kolmenmiljoonan eu-

ron edestä koruja tammikuussa 2011.
PP

Korupajan ryöstäjien
tuomiot pysyvät

Malmin Lidl sulki ovensa neljäksi viikoksi remontin
vuoksi.
Malmin kauppakeskuksessa lähes yksitoista vuotta toi-

minut Lidl-myymälä remontoidaan lattiasta kattoon, jotta
myymälän viihtyisyys paranisi ja asiointi helpottuisi.

TL

Malmin Lidl sulkeutui

Pukinmäki
Poliisipartio valvoi liikennettä Karhusuontien risteyk-
sessä lauantaina, kun Malmilta päin lähestyi Pukinmäen-
kaarta kovaa kyytiä urheiluauto lauantaina.
Poliisin Stalker-tutka näytti auton ajavan 127 km/h:n no-

peutta 40 km/h:n nopeusrajoitusalueella.
Kuljettajalle rapsahti törkeästä liikenneturvallisuuden

vaarantamisesta ajokielto ja hän menetti toistaiseksi ajo-
korttinsa.

PP

Poliisi otti kaaharilta kortin

Viikin Latokartanon, Vii-
kinmäen ja Pihlajiston asuk-
kaiden kysymyksiin olivat
vastaamassa kaupunginjoh-
taja Jussi Pajusen kanssa
virastojen vastuulliset johta-
jat.

Pari vuotta sitten Espoos-
ta muuttanut Anna-Mari
Hursti purki pettymystään
Viikinmäkeen.

–Meidät houkuteltiin hie-
nolla kukkulakaupunki-
suunnitelmalla. Talo, jon-
ka viereen piti tulla kaksi-
kerroksinen rivitalo ja neljä
erillistaloa, on muuttumassa
3-kerroksisiksi aso-kohteek-
si. Me asukkaat olemme
erittäin pettyneitä. Tontti
piti rakentaa heti, nyt se ta-
pahtuu aikaisintaan 2016.

Kotikatumme on edelleen
asfaltoimaton, ei ole katu-
valoja, tietä ei hiekoiteta
kunnolla, puisto on raken-
tamatta, kukkulakaupun-

gissa tuulee vinoon, eikä
ole bussikatosta. Ainoa po-
sitiivinen asia on uusi kou-
lu.

Hurstin kysymys kuului,
että miten on mahdollista
suunnitella ja markkinoi-
da aluetta niin, ettei pysytä
päätöksissä. Kysyjän mieles-
tä ostoon haksahtaneille tu-
lee tappiota.

– Mitä saamme verora-
hoilla? Milloin saamme tiet,
milloin hiekkaa, suojatiet ja
vaikka meluesteen Lahden-
väylälle. Talomme palokat-
kotkin olivat kaksi vuot-
ta rakentamatta, Hursti ih-
metteli.

– Ennustaminen on vai-
keaa. Taantuman ja laman
syntyminen on viivästyttä-

nyt. Paikka on hieno. Aika
varmasti korjaa asiaa. Yksi-
kään asunto ei ole kaupun-
gissa jäänyt myymättä, vas-
taili kaupunkisuunnitteluvi-

raston asemakaavapäällik-
kö Olavi Veltheim.

–Toteutus on viivästynyt,
kun kauppa ei ole käynyt ja
tonttien hinnat ovat laske-
neet, säesti kiinteistöviras-
ton virastopäällikkö Jaakko
Stauffer.

Pajustakin alkoi kiinnos-
taa, että mikä on kaupungin
vastuu, jos asunnon ostajille
on maalailtu tulevaisuuden
kuvia, jotka eivät toteudu.

Päälliköiden mielestä vas-
tuu on asunnon myyjällä ja
sen lisäksi vastuu sysättiin
valtuustolle, joka kaupun-
gin suunnitelmista päättää.

Asukas Terttu Tiitinen ih-
metteli, miten asuinalueen
vieressä voi olla ympäristö-
haittaa tuottava Ruduksen
kivenmurskaamo. Ympäris-
tösuojelupäällikön mukaan
vuokrasopimus on voimas-
sa vielä tämän vuoden.

Kaupunkisuunnittelu-
viraston liikenneosaston
tuore liikennesuunnittelu-
päällikkö Reetta Putkonen

sai illan aikana paljon kysy-
myksiä. Uusi johtaja oli
ottanut asiat hyvin haltuun
ja vastaili asukkaille konka-
rin lailla.

Pihlajisto–Viikinmäki
Asukasyhdistys PNV ry:n
puheenjohtaja Marjatta
Tahvanainen tiedusteli, on-
ko Maaherrantien siltaa
mahdollista leventää, sil-
lä Jokeri-reitin reunoilla on
vaarallista kulkea.

Putkonen vastasi, että sil-
ta jää kokonaan kevyen lii-
kenteen käyttöön, jos rai-
de-Jokeri toteutuu. Koska
nykyiselle sillalle raiteet ei-
vät mahdu, tulee viereen uu-
si silta.

Rivien välistä voinee lu-
kea, että sillalle ei aiota teh-
dä sitä ennen mitään.

Illan viimeinen kysymys
jäi vielä vaille vastausta.

–Ovatko nämä vain mu-
kavaa keskustelua vai johta-
vatko nämä mihinkään?

Se selvinnee lähivuosien
aikana.

Pirjo Pihlajamaa

Kukkulakaupungin
keskeneräisyys harmittaa
Helsinki ja asuntokauppiaat markkinoivat Viikinmäkeä sanoilla omaleimainen kukkulakaupunki.
Viikinmäen asukkaiden pettymys katteettomiin myyntilauseisiin ja alueen rakentamisen muutoksiin ja
myöhästymisiin nousivat esiin ylipormestarin asukasillassa Viikin Normaalikoulussa torstaina.

k äällik i ill ik lj k

Kaupunkisuunnitteluviraston uusi

liikennesuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen

vastaili kysymyksiin tottuneesti.

Jos puheenvuoroa ei halunnut ottaa yleisön kuullen, sai virkamiehiltä käydä lopuksi kysymässä oman
kysymyksensä kahden kesken.

Lahdenväylän nopeuden alentaminen saiasukkailta kannatusta. YleiskaavapäällikköRikhard Mannisen mukaan Lahdenväylänhaltuunotto valtiolta Viikin ja Pihlajiston luonaon mahdollinen vaihtoehto, jos bulevardisointitoteutuu.

”Ovatko nämä vain
mukavaa keskustelua
vai johtavatko nämä

mihinkään?”

PIRJO PIHLAJAMAA
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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.

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

Kirkonkyläntie 47
00780 Helsinki
050 436 4889
teija.ahonen@k-market.com
avoinna ma–pe 7-22
la 8-22, su 10-22TAPANINTORI

Tarjoukset
voimassa to–su
12.–15.3.2015

(0,19-0,30€/kpl)

KUUMA
GRILLIBROILERI 500

kpl (raakapaino 1,075kg)

099
kg

LUUMU-
TOMAATTI
ESPANJA 099

pussi

JÄÄSALAATTI
100G

(9,90€/kg)

TULPPAANI
7kpl/nippu200

6kpl

OMASTA
UUNISTA
TIMANTTI-
SÄMPYLÄT
Yksittäin
0,39€/kpl
(5,20-5,42€/kg) (4,44-4,63€/kg)

399
6-pack(litrahinta. 1,56€

sis.pantit 0,90€)

PEPSI MAX
0,33L/TLK
6-PACK

LIBERO HOUSU-JA
TEIPPIVAIPAT

999
pkt

34-54 kpl/pkt

K-MARKET TAPANINTORIN
LOPPUVIIKON TARJOUKSET

500
2kplYksittäin

3,50€/nippu

6kpl
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Yleiskaavan luonnok-
sessa Tapaninvainio kokee
muodonmuutoksen lähi-
vuosikymmenien aikana.
Kadunvarsia ja Vantaan-
joen läheisiä liepeitä täy-
dennysrakennetaan. Tapa-
ninkyläntien ja Kirkonky-
läntien risteysalueelle tulisi
pieni kaupallinen keskitty-
mä.

Malmin lentokentältä
Malmin asemalle tuleva rai-
tiotie on linjattu jatkamaan
Kirkonkyläntien ja Tapa-
ninkyläntien kautta koh-

ti Tuomarinkylää tai vaih-
toehtoisesti pohjoisempaa
Torpparinmäestä.

Kolmantena vaihtoehto-
na on reitti, jossa raitiovau-
nu ajaisi Tapaninvainios-
sa vain vähän matkaa, sillä
raiteet rakennettaisiin me-
nemään Malmilta Pukimä-
enkaarta pitkin läpi Karhu-
suontien ja ohi matonpesu-
paikan ja yli Vantaanjoen.

Yleiskaavaesityksen
jälkeen seuraa kaksi esitystä
asukasaktivismista. Ensim-

mäinen koskee HSL:n jouk-
koliikennesuunnitelmia,
jossa asukkaat saivat pelas-
tettua linjan 69 sekä linjan
72, jonka lopullinen reitti
on vielä päättämättä.

Toisessa esityksessä tapa-
ninvainiolainen Risto Suo-
minen kertoo Pro Tuoma-
rinkylä –liikkeestä, jonka
missiona on pelastaa Tuo-
marinkylän historiallinen
kartanokokonaisuus. Rai-
tiotiet, kerrostalot ja liike-
rakentamiset pilaisivat suo-
jellun kulttuurimaiseman ja

veisivät harrastusmahdolli-
suuksia.

Illan kolmas esitys kertoo
naapurissa virtaavasta Lon-
ginojasta ja taimenten
kudusta. Siitä saapuu kerto-
maan puroaktiivi Juha
Salonen. Hän on monena
vuonna ollut mukana tal-
koissa, joissa on kunnostet-
tu Vantaanjokeen laskevia
puroja niin ihmisille kuin
eläimillekin viihtyisimmiksi
paikoiksi.

Pirjo Pihlajamaa

taimenten kutua, yleiskaavaa
ja asukasaktivismia
Miten yleiskaava muuttaa Tapaninvainiota? Aiheesta tulevat puhumaan
tapaninvainiolaisten asukasiltaan arkkitehdit Kati Kivelä ja Tapani Rauramo Helsingin
kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavatoimistosta.

PIRJO PIHLAJAMAA

Helsingin kaupungin vuotuinen asuntotonttien varauskier-
ros käynnistyi viime perjantaina. Haettavissa on pääasiassa
kerros- ja rivitalorakentamiseen tarkoitettuja tontteja, joista
suurin osa sijaitsee täydennysrakentamisalueilla.
Tontteja on tarjolla muun muassa Tapaninkylässä ja Silta-

mäessä. Tonttien rakennusoikeus on yhteensä noin 115 000
kerrosneliömetriä, joten niille voidaan rakentaa noin 1400
asuntoa.
Tontit on teknisistä ominaisuuksistaan johtuen suunnat-

tu erityisesti ammattimaisille rakennuttajille ja rakennuttaja-
konsulteille. Haku on kuitenkin avoin ja tontteja voivat hakea
kaikki kiinnostuneet, jotka katsovat pystyvänsä toteuttamaan
hankkeen. Tontteja voidaan varata myös ryhmärakennutta-
mista varten.
Etusijalle asetetaan hakemukset, jotka kohdistuvat valtion

tukemaan tai muuhun säänneltyyn tuotantoon, kuten ARA-
vuokra-asuntojen ja Hitas-asuntojen tuotantoon.
Hakulomake ja tiedot tonteista löytyvät kiinteistöviraston in-

ternetsivuilta. Hakuaika päättyy 17.4.2015 klo 15. Tonttien va-
raamisesta päättää tämän vuoden aikana kiinteistölautakun-
nan esityksestä kaupunginhallitus.

Teija Loponen

Asuntotontteja tarjolla

Staranmiehet eivät ole laiskuuttaan jättäneet Suuntimotien
portaiden korjausta venymään, kuten epäillä saattaisi. Syynä
viivästykseen oli ennen kaikkea se, että pintalaatat (portaiden
päällyslaatat) olivat toimittajalta kaksi kuukautta myöhässä.
Betoni oli pidettävä odotusajan lämpimänä eli muovitettava,
siksi huppu seisoi ja seisoi.
Lisäpuuhaa tuotti ilkivalta: kylmällä säällä ”sekämuksut että

narkkarit”käyttivät suojaa hyväkseen. Sieltä sai puhdistaa tö-
herryksiä ja ”vessatavaraa”.
Toiveissa on, että maaliskuulla vihdoin valmistuisi hanke –

siis tänä vuonna, ei 2018. Näin tarinoivat tuskastuneen tuntui-
set miehet kahdelle ohikulkijalle helmikuun viimeisenä per-
jantaina. Annetaanko heille synninpäästö ?

Marjatta ja Matti Vasara

Portaat tulevat – ei pelkoa
pressun puolesta

Suuntimotien länsipuoliset portaat ovat valmiina ja
toistaiseksi siistit. Itäpuoliset ovat vielä peitossa.

Tapaninvainio tarjoilee

M. VASARA

Ensimmäisenä peliken-
tälle saapuivat yleisten töi-
den lautakuntalaiset. Viime
viikon tiistain yhtenä koko-
usasiana oli yleiskaavaluon-
noksesta kaupunginhalli-

tukselle annettava lausunto.
Pelin avasi kokoomuksen

Jarmo Nieminen. Hänen
ehdotuksensa voitti äänes-
tyksessä 6–3. Päätösasiakir-
jaan lisättiin, että ”Malmin
lentokentälle kaavailluista
tämänhetkisistä merkittä-
vistä maankäyttövarauksis-
ta sekä alueelle kaavailluista
asuinrakentamisesta luovu-
taan, sekä selvitetään ken-
tän osalta maankäytön uu-
det mahdollisuudet”.

Nieminen tiedotti asias-
ta kokouksen jälkeen Face-
book-sivullaan, ja puolessa
vuorokaudessa kommentti

oli kerännyt yli 27 000 tyk-
kääjää. Helsingin Sanomien
ja Hufvudstadsbladetin toi-
mittajat halusivat haastatel-
la Niemistä.

Toisessa erässä Malmin
kentällä pelasi ympäristö-
lautakunta. Aiheena oli
maakuntakaavan luonnos.

Suomen Ilmailuliiton toi-
minnanjohtaja, kepulainen
Timo Latikka sai vihreiden
Leo Straniuksen kannat-
tamana äänestykseen esi-
tyksen, jossa päätökseen
haluttiin seuraava lisäys:
”Mikäli Malmin lentoase-

ma rakennetaan, sen kult-
tuurihistoriallinen arvo ra-
kennetun kulttuuriympä-
ristön kohteena tuhoutuu.”
Äänestyksessä latikkalaiset
voittivat niukasti 5–4. Lati-
kan ja Straniuksen puolelle
tulivat Timo Korpela (kok.),
Sirpa Norvio (kok.) ja Tuu-
la Palaste-Eerola (vihr.).

Vähemmistöön jäivät Joo-
na Haavisto (kok.), Timo
Pyhälahti (vihr.) ja demari-
kaksikko Matti Niemi sekä
Anita Vihervaara.

Viimeisenä kentälle
pumpsahtivat liikuntalauta-

kunnan jäsenet torstaina.
Aiheena oli yleiskaava.

Varapuheenjohtaja
Hemppa Laaksonen (kok.)
oli verrytellyt kielensä vet-
reäksi, ja puhui enemmistön
lentoaseman puolelle. Tau-
luun tuli lukemat 7–2.

Laaksosen esitystä raken-
taa kentälle asuntoja ja säi-
lyttää lentotoiminta yhdellä
kiitoradalla ja säästää Suur-
metsäntien pohjoispuoli ra-
kentamiselta kannattivat
Heidi Ruhala (kok.), Silja
Borgarsdottir-Sandelin (r.),
Riitta Hämäläinen-Bister
(sd.), Jukka Järvinen (sd.),

Riku Ahola (vas.) ja Tiina
Sandberg (skp.) Tappion
nielivät vihreiden Sallamaa-
ri Muhonen ja Joonas Lyy-
tinen.

Torstain riemu vaihtui
ällistykseksi, kun Helsingin
Uutiset julkaisi verkkouuti-
sen, jossa yleiskaava-arkki-
tehti Marja Piimies totesi,
että on hukkaan heitettyä
aikaa tutkia asuntojen ja
lentotoiminnan yhdistämis-
tä. Kentälle sopii vain asun-
toja tai lentokenttä.

Pirjo Pihlajamaa

Lentokentän puolustajiin valettiin toivoa: Hattutempun riemu hiipui lehtijuttuun
Malmin lentoaseman
puolustajat saivat
seurata viime
viikolla kolmessa eri
lautakunnassa käytyä
poliittista peliä, jossa
kentän puolustajat
iskivät lopulta tauluun
lukeman 3-0 kentän
puolustajien hyväksi.

Avoin asukasilta on keskiviikkona 18.3. kello
18–19.30 Staffansby lågstadieskolanissa, joka
löytyy osoitteesta Laulurastaantie 20.
Illan järjestää Tapaninvainion
kaupunginosayhdistys.
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 12.–15.3.2015 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
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1495
kg 1895

kg 795
kg 599

kg

699
kg 995

kg

Juhla Mokka
KAHVI 500 g
6,67/kg, myös tumma paahto, raj. 1 erä /tal.

KOOKOSPÄHKINÄ
Chile

Hätälä
POHJOISEN NAPAPIIRIN
KIRJOLOHI
kokonainen, Suomi

iso tuore makea
ANANAS
Costa Rica

Kalamestarimme
LOHIMEDALJONGIT
voim. to-la

Oman savustamon ruodoton
SAVULOHIFILEE
voim. to-la

FANTA ja SPRITE 1,5 l
0,40/l,

Lihamestarimme uunivalmis
PUNAVIINIHÄRKÄ
naudan suikaleesta, Suomi,
voim. to-la

HK viljaporsaan
KASSLER n. 2,3 kg
Suomi

Lihamestarimme
HUNAJA-PIPPURI POSSU
suikaleena, Suomi

199kg099
kg

-13% -69%

Hinta ilman K-Plussa-korttia
ja yks. 3,85 pkt (7,70/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia
2,35 pl (1,30/l) sis. pantin 0,40

3
pkt 10.-

ILMAINEN FILEOINTI

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

MEILTÄ TIETYSTI

MYÖS KAIKKI
MUUTKIN

K-CITYMARKETIN
MAMMUTTI-
TARJOUKSET
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jat
ovat
muut-
tuneet
valta-
vasti.

Esimerkiksi vuonna 1988
kun tulin tänne laboratori-
oon, ei veriviljelyjä juuri
tehty. Ja jos tehtiinkin, se oli
iso työ, potilaalle laitettiin
steriloidut kääreet käteen,
lämmitettiin putkilot ja teh-
tiin monta eri työvaihetta.
Kaikki oli käsityötä. Nyky-
ään veriviljelyt ovat päivit-
täistä rutiinia ja hoituvat
pitkälti koneiden avulla,
kertoo osastonhoitaja Eine
Mattsson.

Pauliina Naala siirtyi Mal-
mille Kivelän sairaalasta
reumaosaston mukana.

–Silloin oli kova pula la-
boratorion väestä, sillä ta-
lossa toimi kirurginen osas-
to, verikeskus ja reuma. Ne
kaikki työllistivät paljon,
Naala valaisee, esitellen ”pi-
petointilihasta”, joka syntyi
jatkuvasta näytteiden pipe-
toinnista.

Parhaimmillaan Malmin
sairaalassa työskenteli jo-

pa viitisenkymmentä hen-
keä laboratoriossa, nyt hei-
tä on 31.

–Alkuun laboratorio toi-
mi vain päiväsaikaan. Sitten
iltavuoro jatkui ensin kel-
lo kahdeksaan ja myöhem-
min iltakymmeneen. Nyky-
äänhän laboratorio on auki
24/7, sillä päivystys ja muut
osastot tarvitsevat palvelui-
ta ympäri vuorokauden.

Organisaatiouudistuksia-
kin on ollut useita, kaupun-
ginsairaala vaihtui vuonna
-99 HYKS:n alle ja vuodes-
ta 2001 laboratorio on ollut
osa HUS:ia.

–Silti me tunnemme yhä
olevamme Malmin sairaa-
lan väkeä, naiset tuumivat.

Eine Mattsson tuli aika-
naan Malmin sairaalaan
kesätyöntekijäksi. Vuode-
osastolla työskennellessään
hän totesi, ettei sairaanhoi-
tajan työ sittenkään ole
hänen juttunsa. Kansliassa
työskentely ei sekään saanut
häntä syttymään, mutta sit-
ten kirurgisen päivystykses-
sä avustaessa lääkärien työ
tuntui houkuttelevalta.

–Seuraavaksi työskente-
lin labrassa osastosihteeri-
nä kaksi vuotta ja siellä eräs
hoitajista suositteli minulle
laboratorionhoitajakoulua.
Kävin sen ja tulin suoraan
taas tänne. Minua kehotet-
tiin heti hakemaan avoin-
na olevaa virkaa, kun muita
hakijoita ei ollut. Välillä kä-
vin erikoistumassa, -80-lu-
vun lopulla minusta tuli
apulaisosastonhoitaja ja sit-
temmin osastonhoitaja. Eli
kesätyöt ovat jatkuneet var-
sin kauan, Eine naurahtaa.

Pauliina Naala kertoo
olevansa ikään kuin aina
vain kolmen kuukauden
sijaisuutta hoitamassa, vaik-
ka vuosia onkin vierähtänyt
jo useampi kymmen samalla
alalla.

–Lukiossa olin kiinnostu-
nut kemiasta ja matematii-
kasta ja siksi hain laborato-
rionhoitajaksi tietämättä it-
se työstä mitään. Valmistu-
essani vuonna -88 sanoin,
että näihin töihin en jää,
mutta samalla ryhdyin te-
kemään keikkaa kotikau-
pungissani Järvenpäässä.
Hain kolme kertaa Teatte-
rikorkeakouluun, mutta en
päässyt. Niinpä otin uuden
sijaisuuden äitiyslomien jäl-
keen kolmeksi kuukaudek-
si vuonna -92 ja sillä tiellä
olen yhä, Pauliina kertoo.

Näyttelemistä hän ei kui-
tenkaan unohtanut, siitä tuli
rakas harrastus Järvenpään
teatterissa.

– Yksi haastavimmista
ja antoisimmista rooleis-
ta oli Kuka pelkää Virginia
Woolfia pääosa.

–Me kävimme
työporukalla si-
täkin katsomas-
sa. Pauliina oli to-
della hyvä, Eine huo-
mauttaa.

Pauliina Naala toimii
myös Järvenpään valtuutet-
tuna ja on kaupunginhalli-
tuksen varajäsen.

Malmin uudessa sairaalas-
sa laboratorion väki kiitte-
lee sitä, että

nykyisissä potilashuoneissa
näytteiden otto on helppoa,
kun kärryt saa aivan vie-
reen. Ei tarvitse enää tehdä
akrobaattisia temppuja
näytteiden otosta selvitäk-
seen.

– Aamukierrokselle läh-
detään seitsemältä ja näyt-
teitä otetaan 100–150 po-
tilaalta joka aamu. Siksi la-
boratoriopalvelut aukeavat
asiakkaille vasta kahdek-
salta, seitsemän ja
kahdeksan
väli on vain
ajanva-
rauspo-
tilail-
le, osas-
tonhoi-
taja Eine
Mattsson
muistut-
taa.

Vaikka automatisointi on
nopeuttanut työntekoa, vie
laadunvalvonta paljon ai-
kaa.

–Näytteet on otettava oi-
kein, tutkittava oikein ja säi-
lytettävä oikein. Ja vaikka
potilaista tuntuu välillä tur-
hauttavalta, että kysymme
aina nimen ja sosiaaliturva-
tunnuksen, on se äärettö-
män tärkeää. Tämä on oike-
astaan vähän sellaista nipot-
tajille sopivaa työtä, naiset
nauravat.

Toisaalta laboratorion-
hoitajat ovat myös se ryh-
mä, jonka kaikki sairaalas-
sa tuntevat.

–Potilaat uskaltavat hel-
pommin kysyä meiltä, mik-
si näyte otetaan tai mitä sillä
tutkitaan. Mitään tuloksia
tai diagnooseja me emme
anna, Mattsson

painottaa.

–Me kun olemme ihan sii-
nä potilaan iholla, keskit-
tyen sen näytteenoton ajan
vain kyseiseen ihmiseen,
niin meihin on helppo ottaa
kontaktia, Naala arvelee.

Malmin sairaalan uusi la-
boratorio on ollut todella
suosittu avauksestaan saak-
ka. Heti ensimmäisenä aa-
muna oli 50 ihmistä jonos-
sa.

–Asukkaiden on kuiten-
kin hyvä muistaa, että voivat
käydä missä tahansa
HUS:in laboratoriossa,
vaikka siinä lähellä työpaik-
kaansa. Ja Kampin labora-
torio on avoinna lisäksi il-
taisin ja lauantaisin, osas-
tonhoitaja Mattsson muis-
tuttaa.

Teija Loponen

Pauliina Naala ja Eine
Mattsson katselevat

vanhoja kuvia
Malmin sairaalan

henkilökunnan
erilaisista
juhlista vuosien
varrella. He
toivovat,
että vanhat
juhlaperinteet
ja erilaiset
kerhot elpyvät
taas.

Laboratorion
väen tuntevat kaikki
Malmin sairaalan yli satavuotisen historian
aikana on myös laboratorion väki on
elänyt melkoisissa muutoksissa. Vuonna
1930 valmistui Helsingin maalaiskunnan
kunnanvaltuuston toimesta uusi ajanmukainen
3-kerroksinen tiilinen sairaalarakennus, jossa
oli myös pieni laboratorio. Henkilökuntaa siellä
oli vain muutama ihminen. Vuosikymmenet
ovat kasvattaneet sairaalaa ja laboratorion
henkilökuntaa.

jo useampi kymmen samalla
alalla.

–Lukiossa olin kiinnostu-
nut kemiasta ja matematii-
kasta ja siksi hain laborato-
rionhoitajaksi tietämättä it-
se työstä mitään. Valmistu-
essani vuonna -88 sanoin,
että näihin töihin en jää,
mutta samalla ryhdyin te-
kemään keikkaa kotikau-
pungissani Järvenpäässä.
Hain kolme kertaa Teatte-
rikorkeakouluun, mutta en
päässyt. Niinpä otin uuden
sijaisuuden äitiyslomien jäl-
keen kolmeksi kuukaudek-
si vuonna -92 ja sillä tiellä
olen yhä, Pauliina kertoo.

Näyttelemistä hän ei kui-
tenkaan unohtanut, siitä tuli
rakas harrastus Järvenpään
teatterissa.

– Yksi haastavimmista
ja antoisimmista rooleis-
ta oli Kuka pelkää Virginia
Woolfia pääosa.

–Me kävimme
työporukalla si-
täkin katsomas-
sa. Pauliina oli to-
della hyvä, Eine huo-
mauttaa.

Pauliina Naala toimii
myös Järvenpään valtuutet-
tuna ja on kaupunginhalli-
tuksen varajäsen.

Malmin uudessa sairaalas-
sa laboratorion väki kiitte-
lee sitä, että

asiakkaille vasta kahdek-
salta, seitsemän ja
kahdeksan
väli on vain
ajanva-
rauspo-
tilail-
le, osas-
tonhoi-
taja Eine
Mattsson
muistut-
taa.

tuuutkitaan. Mitään tuloksia
tai diagnooseja me emme
anna, Mattsson

painottaa.

Teija Loponen

Pauliina Naala ja Eine
Mattsson katselevat

vanhoja kuvia
Malmin sairaalan

henkilökunnan
erilaisista
juhlista vuosien
varrella. He
toivovat,
että vanhat
juhlaperinteet
ja erilaiset
kerhot elpyvät
taas.

M
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Näytteenottoputkilot steriloitiin ennen keittämällä ne
kattilassa.

”A

Parhaimmillaan
Malmin sairaalassa

työskenteli jopa
viitisenkymmentä

henkeä
laboratoriossa, nyt

heitä on 31.

TEIJA LOPONEN
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Tykkää ja pysy
lähitiedon tasalla.

K-CITYMARKET
MALMI

Malminkaari 19
Ke 11.3., To 12.3.
ja Pe 13.3.
Klo 10–16.30

TUO ARVIOITAVAKSI, ILMAINEN ARVIOINTI!

Tervetuloa.
Juha Kilkkinen
puh. 050 5816 138

Ostamme
KULTAA ja HOPEAA

korut; myös rikkinäiset, mitalit, rahat, rahasarjat,
setelit, sotien kunniamerkit, Kalevala-korut sekä
antiikkiesineet.

Yhteistyössä:

AUREK

Kullan ja
hopean y

m.

ostopäiv
ät Malmi

lla
KÄTEISMAKSUtai tilille

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
BBB%36/F2J42JF6DGP0DJJPE%O#.P/.2
Seurakunta facebookissa:
BBB%5PL6NII0%LI.#.P/.2JF6DGP0DJEP

Minulla on kaksi, sinulla ei ole
yhtään. Mutta jos kuitenkin lait-

taisin toisen omastani pahan päi-
vän varalle? Itsestänihän minun
täytyy huolta pitää. Vai olisiko se

parempi jotenkin toisin?

VALON MESSUT
Puistolan kirkossa su 22.3., 26.4.,
24.5. klo 17. Lapsille pyhäkoulu ja puu-
hapiste. Iltapala ja rukouspalvelu.
Tapanilan kirkossa su 12.4. ja 10.5.
klo 17. Opetus ja musiikkia klo 16.30.
Lastenhoito. Iltapala ja rukouspalvelu.
Tule tekemään Valon messuja, vapaa-
ehtoisvoimin toteutettuja jumalanpal-
veluksia. Ota rohkeasti yhteyttä, laura-
6/2JP%0I2C2FEI;6C/%O* H% !?! ?=! @>@<%

POHDINTAA PARISUHTEESTA
Sinun kanssasi huomiseen, musiikkia
ja ajatuksia parisuhteesta Siltamä-
en seurakuntakodissa su 15.3. klo 16.
Jukka Salminen. Tarjoilua. Ilm. menn.
H2G1I%0%06EED;6C/%O* H% !?! ?=K A=?!%
Parisuhdepäivä - elokuva parisuhteen
apuna /P K<%A% 0/I M@'M> "2202J 02G0I//P%
Anna-Leena Härkösen romaaniin perus-
tuva elokuva Ei kiitos. Alussa ja lopussa
asiantuntija-alustukset elokuvan kerto-
mista parisuhteen mahdollisuuksista ja
rajoista. Tilaisuuden jälkeen mahdoll.
lyhyeen konsultaatioon. Tarjoilua. Ilm.
KA%A% .6JJ6FF, 1IIJP%.200I/P;6C/%O EP2
p. 09 2340 4453.

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.

MUSIIKKIA
Mies ja kitara - Juha Tapion kon-
sertti Puistolan kirkossa to 12.3. klo
19. Vapaa pääsy. Kolehti Suomen lä-
hetysseuran Tasauskeräykselle. Ovet
PCPEPPJ 0/I M<%
Isänmaallisia lauluja -lauluilta Sil-
tamäen seurakuntakodilla to 12.3. klo
M< 6G2E% C6E6GPPJ62//6* FIEP2JCP/2762//6
ja lotille. Sellisti Olga Mäkinen. Silta-
mäen Lions Club. Kahvitarjoilu.
Tulkinnanvaraista - Uuden musii-
kin konsertti Viikin kirkossa su 15.3.
0/I M<% -D3I )P2E2/P% (316/.P M! 6%
Uteliaat muusikot ry.
Konsertti Malmin kirkossa su 15.3.
0/I M<% &600P 9PP3E2* F6//I* 8/00P
Teerijoki, klarinetti, Kimmo Salonen,
piano.
Leivoskonsertti Pukinmäen seu-
rakuntakodissa su 22.3. klo 13.15.
Aleksi Kotila, viulu ja Kaisu Rauha-
maa, piano esittävät Jean Sibeliuk-
sen sävellyksiä messun jälkeisillä
kirkkokahveilla. Maksuton kahvitarjoi-
lu, kahvin kanssa nautittavia leivoksia
myydään Yhteisvastuun hyväksi.
Konsertti Malmin kirkossa su 22.3.
0/I M<% (DE2 :GI'962J2/,* /PD/D* +P1
Ekman, piano.

Mieli, sydän ja sielu
Kristinusko haastaa kulutuskulttuu-
rin -keskusteluilta Viikin kirkossa to
MK%A% 0/I M<% 8/EP IJ IFP $P2CPPFFP IJ
reikä -sarjaa kristinuskosta ja luonnos-
ta. Kristillisen luonnonsuojeluyhdistyk-
sen A Rochan varapj. ja kirkon kansain-
välisen työn asiantuntija Anssi Almgren.

AIKUISTEN KERTAUSRIPARI
$PHPJ2/PJ 02G0IFFP 06 MM%A% 0/I M<%A!%
Aiheena Isä meidän -rukous. Iltatee.
Messu Pukinmäen seurakuntakodissa
su 15.3. klo 12. Messukoulu klo 13.30.
Aiheena ”Jokapäiväinen leipä”.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n Kenttäpostia-lehti
ilmestyy 8.4. Lehti sisältää ajankohtaista asiaa ja
historiaa Malmin lentoasemasta.

Hyvä yrittäjä, yhdistys, kansanedustajaehdokas jne.
tule mukaan ilmoituksellasi!

Näytä tukesi Malmin lentoasemalle!

Ota yhteyttä myyntijohtaja Jussi Haapasaareen,
050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi
tai
Heimo “Hemppa” Laaksoseen, 0400 731 055
hemppa.laaksonen@kolumbus.fi

ntoasemalle!

Toukokuu 2014

Hallituksen kehysriihessä tipautettiin

suoranainen lentopommi. Liikenneminis-

teri ehdotti valtion vetäytyvän Malmin

lentokentältä vapauttaakseen sen asun-

torakentamiseen. Kenttää käyttävät 70

harrastelentäjää saavat etsiä tilaa muu-

alta, että tuleville helsinkiläisille saa-

daan edullisia asuntoja. Periaatepäätök-

sen taustat ovat hämärät. Ei 70 harrasta-

jaa voi saada aikaan 40 000 operaatiota

vuodessa. Onko päättäjiä harhautettu?

Tilanne on monimutkainen. Kenttää ope-

roi pieteetillä liikelaitos Finavia pitäen

lennonjohdon ja pelastuspalvelun toi-

minnassa sekä kentän puhtaana. Valtion

omaa toimintaa kentällä on Rajavartio-

laitoksen helikopteritukikohta, josta tuo-

tetaan pelastuspalvelu Suomenlahdel-

le. Lopullinen päätösvalta kentän kohta-

losta ei ole valtiolla tai rakennusliikkeillä

vaan Helsingin kaupunginvaltuustolla.

Helsinki hyödyntää kenttää minimaa-

ti vaikka ulosmitattavaa olisi pal-

ttä tuottaa 900

tuskin koskaan pääsee tällaisiin summin,

on se merkittävä osa maamme ilmailun

liikenneinfrastruktuuria ja voisi olla Hel-

singin vetovoiman kiihdytin. Tänä kevää-

nä ulkomaalaisia liike- ja yksityiskoneita

on näkynyt Malmilla aiempaa enemmän,

otetaan höyty irti! Ei kukaan lennä yleis-

ilmailukoneella Turkuun tai Pirkkalaan

jos on tulossa Helsinkiin. Valvomattomat

lentokentät eivät ole vaihtoehto.

Malmi on nimittäin metropoliseu-

dun ainoa valvottu yleisilmailukenttä.

Sen kannattava toiminta on väistämättä

mahdollista. Käytännössä jokainen suo-

malainen ansiolentäjä on saanut lento-

koulutustaan Malmilla. Kouluttajiksi on

saatavissa Helsingissä toimivia ammat-

tilaisia ja lentoliikenteen riittävä määrä

takaa oppimisen turvalliseen toimintaan

vilkkaassa liikenteessä. Lakkauttamisen

vaikutus yleisilmailuun ja lentokoulutuk-

seen ja yksityisilmailun turvallisuuteen

Suomessa olisi todella radikaali.

Lehdissä on esitetty epämääräisiä ja

virheellisiä tietoja kentän toiminnas-

ta ja lakkauttamisen aikatauluista. Tä-

mä vaikuttaa luonnollisesti kenttään tu-

keutuvien yritysten investointihaluun

ja toimintakykyyn. Kannustan yrityk-

siä jatkamaan toimintaansa ja luotta-

maan tulevaisuuteen Malmilla – muual-

la sitä nimittäin ei tälle liiketoiminnalle

ole. Pääkaupunkiseutu on asukasmääräl-

tään Suomessa ainoa alue, joka mahdol-

listaa kannattavan kaupallisen lentokou-

lutus- ja ilmailuteollisuuden tässä mit-

takaavassa. Jo nyt Malmilla koulutetaan

ammattilentäjiä noin kolmasosalla siitä

kustannuksesta, joka vastaavaan koulu-

tukseen menee valtion rahoittamassa il-

mailuopistossa.

Uusi kevyt liikelentokalusto valtaa len-

tomatkustamista vauhdilla. Uuden suku-

polven koneiden lentotuntimäärät ovat

kasvaneet Euroopassa peräti 725 % vii-

dessä vuodessa. Suomelle ja pääkaupun-

kiseudulle saavutettavuudella ilmateit-

se on erityisen suuri merkitys: muusta

EU:sta katsoen Suomi on saari meren ta-

kana. Kasvuennusteet, modernien lento-

suunnistusmenetelmien kehitys ja

lentokaluston uusi sukupolvi asett

Malmin kentän hävittämisehdotu

outoon valoon. Valtakunnallista l

neinfrastruktuuria ja ilmailualan

suutta ei voi hoitaa yksittäisen k

gin kaavoituspolitiikan ehdoilla.

Tähdätään tulevaan, kehitetään

lentoasemaa ja taataan sen eli

suus. Kehysriihen ehdotukset t

taa todelliseen arviointiproses

reettisten vaikutusten selvittä

ole häpeä muuttaa päätöksiä

tiedot osoittautuvat virheelli

Timo Hyvönen

Puheenjohtaja

Malmin

lentoaseman

ystävät ry

Harhautus?

PÄ
Ä

KI
R

JO
IT

U
S

Malmin elävä lentokenttäkokonaisuus on

kansainvälisesti tunnustettu arvokas kulttuuriaarre.

TEKSTI: Seppo Sipilä

almin lentokenttä on

kahdesti peräkkäin (vuo-

sina 2004 ja 2006) lis-

tattu World Monuments

Fundin (www.wmf.org) ylläpitämäl-

le maailman sadan uhanalaisimman

kulttuuriaarteen listalle, jonka va-

lintapaneelissa ovat mukana mm.

UNESCOn maailmanperintöluette-

loinnissakin neuvoa-antavina asi-

antuntijoina toimivat kansainväli-

set ICOMOS- ja ICCROM-järjestöt

(www.icomos.org ja www.iccrom.

org).
Myös kansainvälinen DoCoMo-

Mo-järjestö (www.docomomo.com)

on ottanut Malmin kenttäkokonai-

suuden modernin arkkitehtuurin ar-

vokohteidensa luetteloon.

Nämä tosiseikat lienevät unohtu-

neet päättäjiltä viime vuosien aika-

na kaavoittajan huomion käännyt-

tyä pois Malmilta, kun mm. Öster-

sundomin alueliitos toi vuonna 2009

Helsingin kaupungin käyttöön yli 17

kertaa Malmin kentän ja sen suoja-

alueiden verran kaavoitettavaksi so-

veltuvaa maata.

MALMIN LENTOASEMA onkin

vuodesta 2009 kuulunut aluekoko-

naisuutena myös Museoviraston yl-

läpitämään valtakunnallisesti arvok-

kaiden rakennettujen kulttuuriym-

päristöjen (RKY) luetteloon.

Valtakunnallisissa alueidenkäyttö-

tavoitteissa kyseinen luettelo maini-

taan erityisesti kaavoitusta ohjaava-

na inventointina. Museoviraston Ra-

kennusperintöportaalissa (www.rky.

fi) Malmin lentoasemaa ja sen mer-

kitystä kuvataan seuraavasti:

Malmin lentoasema on pääkau-

punkiseudun ensimmäinen siviili-

lentoliikenteen maalentoasema, jo-

ka on yhdistänyt maamme kansain-

väliseen lentoliikenteeseen. Malmin

lentoasema on rakennushallituksen

toteuttamaa dynaamista ja funktio-

naalista rakentamista – kuin symboli-

na lentämisen ennakkoluulottomuu-

delle. Terminaali on kansainvälisesti-

kin arvioiden harvinaisen hyvin alku-

peräisessä asussa ja käytössä säilynyt

1930-luvun lentoasemarakennus.

---
Terminaalirakennuksen lisäksi kent-

täkokonaisuuteen kuuluvat lentoko-

nehalli ja kiitoradat. Ensimmäiset nel-

jä betonikiitorataa olivat 800 metrin

mittaisia. 1940 olympialaisten takia

pääkiitorata on jatkettu 1400-met-

riseksi. Kiitoratoja on sittemmin laa-

jennettu ja päällystetty uudelleen.

MALMIN LENTOASEMAA koskev

RKY-aluemerkintä löytyy Rakennu

perintöportaalin kartalta, jolle vie

kalinkki http://tinyurl.com/malm

lentoasema.

Uusimmissa suunnitelmissa ke

täalueelle esitetty 20 000–30

asukkaan kerrostalolähiö tuh

paitsi Malmin kentän arvon

keuksellisen hyvin säilyneenä

vänä kokonaisuutena liikenne

lun alkuajoilta, myös Suome

sainvälisen maineen kulttuu

na. Onkin toivottavaa, ettei

lentokenttäkokonaisuuden k

välinen kulttuuriarvo ole ol

täjien tiedossa viimeisimpiä

sia tehtäessä.

Malmin lentoasema kuuluu

aluekokonaisuutena Museoviraston

ylläpitämään valtakunnallisesti

arvokkaiden rakennettujen

kulttuuriympäristöjen (RKY)

luetteloon.

Ilmoitusvaraukset ja aineistot viim. ma 30.3. klo 16 mennessä.

Keskiviikon
kohokohta
–tutkitusti!

Lähes
80% puhelin-

haastatelluista ja

100%
internet-paneeliin
vastanneista luki

tai aikoi lukea
lehden!

SSM/Janton Oy
Tammikuu
2015

Tule Tapaninvainion asukasiltaan!

Keskiviikkona 18.3.2015 18:00-19:30

Paikka: Staffansby lågstadieskola, LaulurastaanQe 20

Kahvibuffet

OHJELMA

! Yleiskaava muuJaa Tapaninvainiota - Alustajina arkkitehdit KaK Kivelä
ja Tapani Rauramo Yleiskaavatoimistosta

! Miten asukkaat voivat itse vaikuJaa? - Esimerkkeinä HSL:n linjasto-
suunnitelmat ja Pro Tuomarinkylä -liike

! Longinoja - taimenten kutupaikka koKkulmilla,
puroakKivi Juha Salonen

TERVETULOA!

Vuosikokous Qlaisuuden jälkeen klo 19.30. Osallistu Tapaninvainion
kaupunginosayhdistys ry:n vuosikokoukseen samassa paikassa!
Seuraa Facebookissa: Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry.

Tavoita lähialueen asukkaat
Lähitiedolla!

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 11.3. klo 19.00 Raamattutunti: Mika Särkkä: Profetian
ja kieltenselittämisen armolahjat

Pe 13.3. klo 18.30 Naistenilta: esteistä eroon - Jumalan
läsnäoloon. Ilta naisille kahvin ja pikkupurtavan
kera. Tervetuloa!

La 14.3. klo 19.00 Nuortenilta
Su 15.3. klo 11.00 Jumalanpalvelus: Risto Kultanen,

Jussi Viisteensaari Musiikki: Laku
Su 15.3. klo 14.30 Latinokokous: Fernando Cajas
Ti 17.3. klo 13.00 Päiväseurat: Arto Pöllänen.

Musiikki: Maranata
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Loistavia tarjouksia ja

TÄHTIPÄIVÄT
KAUPPA

DNA-kauppa
' \/OS8 GL]

49€
' Cellyn tarvikkeet

#NG>
' MTV Total

[C%CG €/kk/6kk

Malmin Optiikka katutaso
' ^8SQSPPW 1SPOHP81SW7 6108RSPPW

LUMOA-FINNISH DESIGN
-aurinkolasit
KAUPAN PÄÄLLE ]€ (arvo 119€)

+ halutessasi Polaroivat Xperio
huippulinssit voimakkuudella
#G]>! <S1HP0HH []]> :9# R8
THSQHS1I1/6R87,

Kauneushoitola 3. krs.
Marjo Vilen-Ahonen
' =S41SW7 R8 Q/POSW7 QW106.H2RHI1

NG€ 5762O! L]€)
Varaa aika: ]JJ#G[JCDC[

;82R6/Q1W0 6.80 .6SO8118 ^8/448QW1Q/1 Z8POS7

Glitter
' ^62/281S8

LC%C]€ 5762O! EC%C]€)
' =877WQ62/0

1€ 5762O! E%C]€)
' ZS7SQ62/281S8

2€ 5762O! 8PQ8W7 G%C]€)
' ?SW7S 087UPW V2WW TS/1T82R8

3€ 5762O! 8PQ8W7 E%C]€)
' $16 087UPW V2WW TS/1T82R8

G€ 5762O! 8PQ8W7 [[%C]€)

J]> -\)AA:< IPS J]€ ostoksesta
L]> -\)AA:< IPS L]€ ostoksesta
N]> -\)AA:< IPS N]€ ostoksesta

Koskee normaalihintaisia tuotteita. Ei voi
ITXS10HH O/STS7 082R6/Q1SS7! -PW77/1 P81QW0887
kassalla.

Parturi kampaamo Zois
' 9H2S*PWSQQ8/148QW0S7 IT0WIXW11H

Q/POSW7 O/606SP/ R8 .H2RHI1
9)\@$;:^<);;- 582.6 [G€)

Beauty Hair Sirpa Mansner
' ^8Q1S.H2S .H2RHI1 * PWSQQ8/1

* VFF78/1!
?8QW00S 8PQ! []]€ (norm 127€ - 143€)

;82R6/1 .6SO8118 ;HT0S4HS.SW7 8R87!

New Hairstore
' +S6* 0/600WW0

OSTA 2 MAKSA 1

LOISTA
;-="@:

"- Z:^
@&")\Z
\- [J!L! Q

nimi:

postinumero: puh:

e-mail:
Malmin Nova saa lähettää minulle sähköpostia

Palauta kuponki New Hairstoren vieressä olevaan palautuslaatikkoon
Tähtipäivien aikana 12.-14.3.2015. Arvonta suoritetaan 16.3. ja
voittajille ilmoitetaan voitoistahenkilökohtaisesti.

@<-\\$<;: ;Y&;$?Y$9$)A -=9@A;--A "- 9@$;-
\@$<;-9$- ?-\^$A;@"- Z-\Z$A A@9-A )=$ \$$^^)$<;Y

I1

11H

r

43€)

\- [J!L! Q

$T8780 Z$A$?@A
1SPS0WP0H.H7H R8 ST8SP08.
Q8/448QW1Q/Q1W7 WXW1

"W77S ?WSQ67

PÄÄSIÄIS-
-<^-=;)\:
ala-aulassa

K

Liity

Nissen
' Kaikki iWear-piilolinssit

OSTA 4 MAKSA 3
' Kaikki iWear-piilolinssinesteet

OSTA 3 MAKSA 2
' Aurinkolasit omilla

voimakkuuksillasi
alk. 79€

Suomalainen Kirjakauppa
' \S1H8PW77/1

keltaisen hintalapun tuotteista
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www.malminnova.com
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12 Ihmiset

Olli Sademies, 67, muistetaan täällä
Koillis-Helsingissä edeltäjämme
MaTaPuPu-lehden poliisipakinoitsijana.

Suosittu palsta perustui poliisin ammattiko-
kemuksiin ja niihin liittyviin alan moniin luot-
tamustoimiin muun muassa Suomen Rikospo-
liisiliiton hallituksessa ja työsuojeluasiamiehe-
nä, Helsingin Rikospoliisiyhdistyksen
sihteerinä ja luottamusmiehenä, Valtakunnal-
lisen poliisiyhdistyksen Poliisit ry:n varapu-
heenjohtajana ja pääluottamusmiehenä sekä
Valtion Virkamiesten työttömyyskassan halli-
tuksessa.

Työuransa jälkeen Olli Sademies päätyi eri
puolilla koillista asuneena Koillis-Helsingin
Perussuomalaisten johtoon. Tänä vuonna hä-
net valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajak-
si, vaikka hän asustaakin nykyään naapurissa
Pakilassa.

Helsingin kaupunginvaltuustoon Olli astui
edesmenneen Tony Halmeen tilalle ja peri sa-
malla tältä jääneen rakennuslautakunnan jäse-
nen paikan. Tällä hetkellä hän on valtuuston
varajäsen, kiinteistölautakunnan ja HSY:n hal-
lituksen varsinainen jäsen sekä Pääkaupungin
Vesi Oy:n hallituksen varajäsen.

Ollin vaalibudjet-
ti asettunee 4000–
5000 euron paik-
keille. Tukiryh-
mässä toimii 12
henkilöä, eikä
varsinaista vaali-
päällikköä ole vie-
lä nimettynä.
Kampanjassaan
ehdokas keskittyy
ottamaan verkos-
toonsa yhteyttä

henkilökohtaisilla kirjeillä, sähköpostein
somessa, tavoittamalla ihmisiä toritapahtu-
missa sekä pienimuotoisin lehtimainoksin.

Vaaleissa hän tavoittelee mahdollisimman
suurta äänimäärää ja haluaa tässä ilmoittaa
äänestäjille: Muistakaa, että äänestyskopissa
olette yksin!

Ollilla on eduskuntavaaleissa neljän L:n
vaaliteemat: Lämpöä (jokaiselle asianmukai-
nen asunto). Leipää (leipäjonot ovat häpeäk-
si maalle, joka kutsuu itseään hyvinvointival-
tioksi). Lämmintä kättä (hoitopalvelut kaikil-
le väestöryhmille tasapuolisesti vauvasta vaa-
riin). Luoteja (Puolustusvoimain ja poliisin
toimintaedellytykset turvattava).

Malmin lentokenttää ei Ollin mielestä pi-
dä missään tapauksessa lakkauttaa, koska se
kuuluu suomalaiseen perinnekulttuuriin. Ken-
tän toimintoja on kehitettävä vastaamaan ny-
kyistä paremmin tulevaisuuden lentoliikenteen
tarpeita vastaavaksi.

Vapaa-aikanaan Sademiehen Ollin harras-
tuksia ovat mökkeily, lavatanssit, palstaviljely,
kalastus, metsästys, sienestys ja marjastus. Hä-
nellä on viisi omaa lasta ja kolme lastenlasta.

Timo Huotinen

Koillis-Helsinki

Olli Sademies
on persujen
eduskunta-
ehdokas

Olli Sademies (ps.)

Mari Rantanen
pitää itseään
järkipersuna

Malmin seudun omako-
tiyhdistyksen kokouksessa
tehtiin vuoden 2014 lopussa
historiaa.

Yhdistyksen pitkäaikai-
nen puheenjohtaja Kauko
Salmi luopui tehtävästään ja
hänen jatkajakseen valittiin
Katri Saarnela-Martin Ta-
paninvainiosta.

Salmi on hoitanut tehtä-
vää vuodesta 1993 lähtien.
hän jatkaa hallituksen jäse-
nenä ja neuvoo sekä siirtää
uudelle puheenjohtajalle ko-
kemustaan järjestötoimin-
nasta. Puheenjohtajan vaih-
dos sujui hyvässä henges-
sä ja Kauko vitsailikin, että
Katri on yhdistyksen ensim-
mäinen naispuheenjohtaja
68 vuoteen.

Järjestäytymiskokoukses-
sa hallitus kertasi toiminnan
pääpainon olevan edunval-
vonta, lausuntojen antami-
nen ja omakotitalkkaripal-
velut, jotka on tarkoitettu
vain yhdistyksen jäsenille.

Paljon muutakin tehdään.
Uusi puheenjohtaja kehot-
taakin jäsenistöä ottamaan

osaa toimintaan.
–Ei tämä ole mitään sala-

tiedettä. Itse asiassa meillä
touhutaan varsin leppoisas-
sa hengessä, vakuuttaa Kat-
ri Saarnela-Martin.

Kokouksessa mietittiin,
että miten omakotiyhdistys
voisi auttaa alueen ikään-
tyviä asukkaita niin, että
he voisivat asua kotonaan
mahdollisimman pitkään.

Edelleen kehiteltiin ke-
väistä omakotiasukkai-
den rompetoria, missä voisi
myydä nurkkiin keräytynei-
tä teknologiatuotteita.

Yhteinen renkaidenvaih-
topäivä oli yksi kehiteltävä
ajatus, jolla voisi helpottaa
varttuneempien jäsenten au-
toilua. Samalla voisi nauttia
kupin kahvia ja tavata tut-
tuja. Malmin seudun oma-
kotiyhdistyksen toimintaa
voi seurata Omakotiliiton
alasivustolla http://www.
omakotiliitto.fi/malmi tai
Facebookissa www.face-
book.com/maseoy.

Pirjo Pihlajamaa

Omakotiyhdistykselle
ensimmäinen nainen

Uusi ja vanha puheenjohtaja kättelemässä.
Uusi puheenjohtaja Katri Saarnela-Martin on
koulutukseltaan insinööri. Ensi töikseen hän lupasikin
laitaa nettisivut palvelemaan paremmin jäsenistöä.

MALMIN SEUDUN OMAKOTIYHDISTYS

Mari Rantanen, 39, oli viime
eduskuntavaaleissa demarien
ehdokkaana Uudellamaalla ja sai
kohtuulliset 1915 ääntä, jotka riittivät
puolueen 13. sijaan.

Nyt Tapaninvaini-
ossa asuva Mari on
perussuomalaisten
listalla Helsingissä
ja luulee 4 000
äänen olevan mel-
ko varmasti riittä-
vä läpipääsyyn. ”Ei
mahdoton, mutta
vaatii sen, että
kaikki menee aivan
nappiin.”

Marin vaalibud-
jetti on noin 2000
euroa ja perustuu pääasiassa omaan rahoituk-
seen. Ylimenevä osuus on pääosin lahjoituksia
yksityishenkilöiltä ja yhdeltä yritykseltä, tois-
taiseksi.

Tukiryhmässä on noin 20 henkilöä tekemäs-
sä elämäntilanteensa mukaan hommia, mutta
ehdokas itse pitää lankoja käsissään ja päätök-
set tehdään porukalla.

Viime kunnallisvaaleissa Mari pääsi Helsin-
gissä varavaltuutetuksi. Kiinteistölautakunnan
jäsenen paikasta hän luopui kesällä 2014, kun
vaihtoi puoluetta.

Ammatiltaan Mari on ensihoitaja-sairaan-
hoitaja sekä omaishoitaja. Hän on suorittanut
myös poliisin perustutkinnon. Hän työskente-
lee ensihoitajana ambulanssissa Keski-Uuden-
maan pelastuslaitoksella Vantaalla.

Mari on naimisissa ja uusperheellinen. Har-
rastuksiin kuuluu kahden koiran kanssa puu-
hastelu. Toinen löysi heidän perheensä 2011
lomamatkalta Kreetalta, ja tästä Mari päätyi
Kreetan eläinsuojeluun ja perustamaan yhdis-
tyksen Kreetan Kodittomat Eläimet ry:n vuon-
na 2012. Lisäksi hän pyrkii harrastamaan lii-
kuntaa ja lukee mielellään.

VaalikampanjassaMarilla on jalkautumi-
sia ja tilaisuuksia reilut 100 ennen vaaleja.
Hänen mielestään mikään ei korvaa ihmisten
kohtaamista. Siitä saa kullanarvoista tietoa
erilaisissa elämäntilanteissa elävien arjesta.

Hänen vaalisloganinsa on Työtä, terveyttä
ja turvallisuutta. Marille tärkeät asiat voi tii-
vistää: Säilytetään terveydenhuolto julkisena.
Omaishoito on maailman parasta hoitoa - tu-
etaan sitä. Pidetään huolta suomalaisten tur-
vallisuudesta. Työn vastaanottamisen pitää ol-
la kannattavaa ja Suomella ei ole varaa toimia
maailman sosiaalitoimistona.

Rantasen mielestä Malmin lentokentän lak-
kautuspäätös on tehty kapeilla tiedoilla. Hän
itse näkee tärkeämpänä säilyttää kentän niin
työpaikkojen, poikkeusolojen, koulutuksen
kuin sen kulttuurihistoriallisten arvojenkin
vuoksi.

Näin Mari esittäytyy ja kehottaa äänestä-
mään rohkeasti ihmisten ja eläinten hyvinvoin-
nista kiinnostunutta järkipersua.

Timo Huotinen

Mari Rantanen (ps.)

Helsingissä oli viime vuoden lopussa työ- ja elinkeinominis-
teriön tilastonmukaan liki 38 600 työtöntä.
Määrä on noin tuhat enemmänkuinMalmin osa-alueiden, Pu-

kinmäen, Tapanilan ja Tapaninvainion asukasmäärä yhteensä.
ProsenteissaHelsingin työttömyysaste oli 11,7. Edellisen ker-

ran työttömienmäärä oli korkeampi vuoden 1996 päätteeksi.
Työttömistä yli 3800 oli nuoria. Nuorisotyöttömyys kasvoi

edellisvuodesta 27 prosenttia.
Alle 25-vuotiaista reilu kymmenesosa oli työttömänä. Alle

30-vuotiaiden työttömyysaste oli 9,8 prosenttia.
Pitkäaikaistyöttömien määrä oli Helsingissä 47 prosenttia

korkeampi kuin vuonna 2013. Heitä oli viime vuonna kaikkiaan
12 700.
Helsingissä oli 17 prosenttia koko maan työpaikoista. Koko-

naistyöpaikkoja oli 411 200. Niitä katosi 6100.
Työllisiä oli 319 900. Työllisten määrä on tänä vuonna kasva-

nut, sillä kaupunkiinmuutto on vilkastunut.
Luvut löytyvät Helsingin kaupungin tietokeskuksen uudes-

ta julkaisusta Työmarkkinat Helsingissä vuosina 2012–2014.
PP

Joka kymmenes
nuori on työtön
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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. Viestissä oltava mukana
lähettäjän yhteystiedot.

Tapaninvainion kaupungin-
osayhdistys ry toivoo, että kau-
punki huomioi yleiskaavaa laa-
tiessaan Tapaninvainion ja
lähiympäristön virkistys- ja har-
rastustoiminnan jatkumisen edel-
lytykset.
Samoin toivomme ulkoilureitistö-
jen säilyvän katkeamattomina
Vantaanjokilaakson molemmin
puolin. Jokirannan alueen liikun-
ta- ja virkistyskäyttö tulisi selvittää
kokonaisuutena, osana alueen
kaavoitusta.

Vantaanjoen ympäristössä
Tapaninvainion, Tuomarinky-

län ja Pukinmäen alueella on
paljon harrastus- ja vapaa-ajantoi-
mintaa. Tuomarinkylän puolella
toimii ratsastustalli ja koiraharras-
tuskeskus; joen rantaväylä tarjoaa
hiihto-, kävely-, pyöräily- ja lenk-
keilyreittejä.

Tapaninvainion puolella voi me-
loa, pelata jalkapalloa ja talvisin
luistella; Pukinmäen rannoilla pes-
tään mattoja ja palstaviljellään.

Lisäksi jokilaakson rantatör-
mät tarjoavat virkistäviä luonto-
kokemuksia. Uimarannat, saunat
ja heinätalkoot luovat mahdolli-
suuksia sosiaaliseen kanssakäymi-
seen. Tämä kaikki vahvistaa pai-

kalliskulttuuria Koillis- ja Pohjois-
Helsingissä.

Vantaanjokilaakso tarjoaa myös
suositun väylän työpaikkapyöräi-
lyyn Koillis- ja Pohjois-Helsingistä
keskustaan. Oletamme, että yleis-
kaavan suunnittelussa tätä yhte-
näistä reitistöä ei katkaista koillis-
pohjoisesta kohti Vanhankaupun-
ginlahden luonnonsuojelu- ja
ulkoilualueita.

Vuonna 2013 Tapaninvainio oli
yksi Helsingin kaupungin demo-
kratiapilottialueista.

Lähidemokratiahankkeen tulok-
sena syntyi ajatus koko lähialuetta

palvelevasta Jokirannan liikunta-
puistosta. Yhdistys esitteli ajatuk-
sen Liikuntavirastolle. Uskomme,
että liikuntapuisto edistäisi alueen
kehittymistä ja asumisviihtyvyyt-
tä.

Toivomme, että Jokirannan liikun-
ta- ja virkistysalueiden tarpeelli-
suudesta ja kehittämisestä käyn-
nistetään selvitystyö, jossa huomi-
oidaan myös asukasmäärien
kasvu.

On arvokasta, että kaupunki
vaalii ja kehittää alati väheneviä
viheralueitaan. Riittävät viheralu-
eet harrastusmahdollisuuksineen

ovat merkittävä tekijä asukkaiden
hyvinvoinnin kannalta. Ne on syy-
tä huomioida mahdollisen uuden
asuntorakentamisen yhteydessä.

Vuosikymmenien ajan Vantaan-
joki jokilaaksoineen on ollut lähi-
alueen asukkaille arvokas voima-
vara. Yhteistyöllä ja huolellisella
suunnittelulla se tulee olemaan si-
tä myös tuleville sukupolville.
Laura Vehkaoja, puheenjohtaja

Tapaninvainion kaupun-
ginosayhdistys ry

Lausunto yleiskaavaluonnoksesta 2050: Jokirannan liikunta- ja virkistysalueiden puolesta

Jo toisena vuonna peräk-
käin jouduttiin luistelukil-
pailu ja luisteluesitys peru-
maan jään puutteen vuoksi.
Luistelukilpailun sijaan jär-
jestettiin ”biathlon ” Kaisa
Mäkäräisen kunniaksi. Kil-
pailussa osallistujat juoksi-
vat ensin lyhyen matkan,
sitten he heittivät ketjuja
laatikkoon ja lopulta juok-
sivat maaliin. Sakkomatkaa
tuli, jos ei saanut ketjua osu-
maan.

Sarjoittain ero tuli sekun-
tipelillä 0-6v: 1. Kalle-Ma-
tias Karvinen 41.51; 2. Me-
lissa Nevalainen 45.82; 3.
Petja Lanamäki 1.51.89,
7-8v: 1. Markus Lanamäki
34.21; 2. Benjamin Nevalai-
nen 37.91 9-10v: 1. Emilia
Lanamäki 27.97.

Tapahtumassa talluste-

li myös leijona. Se ei ollut
karannut eläintarhasta ei-
kä piipahtanut Ruokolah-
delta, vaan sen on lahjoitta-
nut Porttipuiston Star-ren-
gas. Paikalla kilpailtiin lei-
jonan nimestä ja voittajaksi
valikoitui nimi ”Lennu”, jo-
ta oli ehdottanut Heikki Ta-
wast. Heikille on palkinto
jo toimitettu. Lennu oli joil-
lekin aluksi pelottava, mut-
ta moni taapero sai myös
nauttia sen halauksesta. Jat-
kossa Lennu on mukana
LC Puistolan tempauksissa
ilahduttamassa lapsia ole-
massaolollaan.

Vaikka jäätä ei ollutkaan,
niin HL:n muodostelmaluis-
telun minoritytöt eli Sun-
lights oli paikalla. He esit-
tivät ohjelmansa osia hiek-
kakentällä tennarit jalassa.

Tyttöjen luistelukausi hui-
pentuu Tikkurilan jäähallis-
sa 28.3. pidettävään loppu-
kilpailuun, jossa he ovat yk-
si mitalisuosikeista.

Hevonen ei tänä vuon-
na vetänytkään rekeä, vaan
ajelemaan pääsi vanhal-
la kunnon puukärrillä. Ol-
kipaalien päällä oli muka-
va istuskella, kun polle kier-
si kenttää. Toinen mukana
ollut eläin oli islanninhe-
vonen. Vaalea, rauhallinen
pullukka oli monelle pienel-
le mieleinen kohdata. Sen
selässä sai matkata turvalli-
sesti ohjaajan talutuksessa.
Puistolan VPK:n paloauto
kiinnosti myös lapsia.

Kiitos kaikille paikalla ol-
leille!

Aarne Vesamäki
LC Hki/Puistola

Biathlon
korvasi luistelun
LC Hki/Puistolan perinteinen talvirieha pidettiin jälleen Koudan
kentällä. Talvi loisti poissaolollaan mutta riehaa oli tarjolla.

Lennu ja mitalin saanut Petja.

Näytelmässä esiintyneet
neljäsluokkalaiset Joel Pla-
tan ja Eino Mantere olivat
erittäin tyytyväisiä esityk-
seen. Joel esitti näytelmässä
Oskar Sysikontua ja Eino
Niilo Multasta. Poikien
mukaan näytelmän sano-
mana oli, ettei saa tehdä
metkuja.

–Näytelmässä Siiri joutui
vankilaan, kun teki metku-
ja, pojat sanovat yhteen ää-

neen.
Joel oli näyttelijänä ensim-

mäistä kertaa, mutta Eino
oli ollut mukana myös vuo-
si sitten.

– Kaikesta vaikeinta oli
repliikkien oppiminen ja ki-
vointa näytteleminen, ker-
too Eino.

Pojat pitivät näyttelemis-
tään hahmoista.

– Oskar Sysikontu otti
homman haltuun, totesi Jo-
el.

Einolle Niilo Multasen
esittäminen sopi mainiosti:

–Niilo on ujo tyyppi. Ko-
va soittaan kitaraa ja laulaa.
Harrastan itsekin kitaran-
soittoa, Eino kertoo.

Näytelmäkerhossa on

25 lasta. Kerhon toimintaa
tukee Puistolanraitin ala-
asteen vanhemmat ry. Ker-
ho toteutetaan yhteistyössä
Q-teatterin kanssa.

Ohjaaja Jonna Wickström
on ollut mukana useina
vuosina vaihtuvien työpari-
en kanssa. Tällä kertaa työ-
parina toimi Joel Härkönen,
koreografina Milla Kuikka
ja puvustajana Paula Koi-
vunen.

Lapset ovat harjoitelleet
näytelmää useiden viikko-
jen ajan ja odottivat ennen
esityksen alkua erityisesti
yleisön taputuksia. Lasten
odotukset palkittiin, sillä
katsojat antoivat äänekkäät
taputukset ja vihellykset se-
kä näytelmän lomassa että
sen loputtua.

Viime keskiviikon esitys
keräsi Puistolanraitin ala-
asteen Raitin toimipistee-
seen yli 200 katsojaa.

Teatterikahvilassa
esiintyi koulun Phoenix
kuoro opettaja Satu Asp-
lund-Jokisen johdolla.

–Lapsia kuorossa on täl-
lä hetkellä 30. Tämän illan
keikalla 21, Satu kertoo.

Koulun kuoro on perus-
tettu reilu neljä vuotta sit-
ten. Sen keikkatilaajiin kuu-
luu muun muassa Puistolan
Martat. Kuoro esiintyy esi-
merkiksi Karelia Puhallin-
orkesterin kanssa.

Seuraava kuoron konsert-
ti on maanantaina 27.4. ve-
teraanipäivänä.

–Keikka on yhdessä Pää-
majan soittokunnan kans-
sa kaupungintalolla, kertoo
Asplund-Jokinen.

Teija Isomäki,
puheenjohtaja

Puistolanraitin vanhemmat ry

”Kiva näytellä,
vaikea oppia repliikit”
Puistolanraitin
ala-asteen
näytelmäkerho esitti
Kenneth Grahamen
klassikkokirjaan
perustuvan näytelmän
Kaislikossa suhisee.

Q-teatteri ohjaa ala-asteen lapsia:

Karhun puvussa Joel Platan ja Joelin vieressä Eino
Mantere.

TEIJA ISOMÄKI

JARKKO WAHLSTRÖM
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Aivan tuntematonta
”Ellulle” Suomifutis ei ole.
Hän aloitti jalkapallouransa
Suomessa juniorivuosina
HJK :ssa, josta vahva,
nopea ja fyysinen pelaaja
siirtyi silloin Naisten liigassa
pelanneen Tikkurilan Pallo-
seuran joukkoihin. Pelit
Tikkurilassa jäivät melko
vähäisiksi loukkaantumis-
kierteestä johtuen.

– Päätin huonosti men-
neen TiPs -kauden jälkeen
keskittyä opintoihin ja muu-
tin takaisin Viroon. Virossa
pelasin opiskeluiden ohessa
Tallinnalaisessa FC Levadi-
an joukkueessa Viron liigaa.
Kausi 2014 jäi hieman tor-
soksi ja ajatus palata Suo-
meen alkoi pyöriä mieles-
sä. HJK:n ja TiPs:in ajoil-
ta minulla on paljon tuttuja
pelaajia Suomessa ja oltua-
ni yhteydessä muutamaan
entiseen pelikaveriin päätin
lähteä tutustumaan Malmin
Palloseuran naisten joukku-
een toimintaan. Sen histo-
ria on Suomen naisfutikses-
sa varsin mittava, kertoilee

Daniela Mona Lambin.
–Heti alusta alkaen MPS

joukkueena huokui hyvää
henkeä, pelaajat ja valmen-
nus ottivat hyvin minut vas-
taan. Tekeminen ja pelaaji-
en asenne ovat sitä, mitä hy-
vältä ja eteenpäin pyrkivältä
joukkueelta tuleekin odot-
taa. Siirtymispäätös MPS:n
riveihin oli helppo tehdä,
kertoo Lambin.

KS

Viron maajoukkueen
Daniela Mona Lambin
MPS:n naisiin
Jo useamman vuoden Viron naisten maajoukkueen
vakiokalustoon kuulunut Daniela Mona Lambin
pelaa alkavalla kaudella Malmin Palloseuran
naisten 1. divarin joukkueessa.

MPS:n puheenjohtaja Jyrki Saulolla oli ilo ojentaa
Daniela Mona Lambinille MPS:n pelipaita.

MALMIN PALLOSEURAN
NAISTENJOUKKUEEN
KUNNIATAULUKKO

• SuomenMestari 1994
ja 2003

• SM-hopeaa 1997,
1998, 1999 ja 2001

• SM-pronssia 1995,
2000 ja 2002

• Suomen CupMestari
1997 ja 2003

• Suomen Cup Finalisti
/PikkuFinalisti 1998,
2013 ja 2014

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

Alussa usein hankalaa,
näin kävi Erällekin ensim-
mäisessä kohtaamisessa vii-
me perjantaina Tampereel-
la. Isäntäjoukkue aloitti
täydellä latingilla ja johti
avauserää pahimmillaam
3–1. Erä heräsi ja kavensi
taukoluvuiksi 3–2. Mosa-
laisten tärkeät maalit teki-
vät Jere Oksanen ja Jussi
Kosola.

Toisessa Erässä Erä otti
homman haltuun. Kotiylei-
sö sai nähdä ajoittain Clas-
sicin maalivahti Lassi Tori-
sevan pitävän joukkuettaan
pystyssä. Erän ainoa tilasto-
merkintä tuli Tuomas Iisko-
lalle, jonka rautainen lämä-
ri tasoitti tilanteeksi 3–3.

Iiskola jatkoi päätöseräs-
sä siitä mihin jäi toisessa.
Hän vei Tapanilan sinipai-

dat 4–3 johtoon. Lisää rie-
mua toi kokeneen Jussi Ko-
solan illan toinen maali, jol-
la Erä karkasi 5–3 johtoon.
Classic kokeili vielä lopussa
pelata ilman maalivahtia-
kin. Mutta eräläiset taiste-
livat, ja varastivat näin 5–3
voiton ja ”kotikenttäedun”.

Sunnuntaina Vantaan
Energia Areenalla toistui
Tampereen ilmiö. Classic
hallitsi alkua ja karkasi 1–0
johtoon. Kumpikaan jouk-
kue ei kuitenkaan onnistu-
nut avauserässä lisämaalien
teossa.

Toisen erän viidennellä
minuutilla kotijoukkueen
takaa-ajo palkittiin. Mikko
Pasasen tarkka etunurkka-
laukaus tasoitti pelin. Ajas-
sa 13.36 yksi illan sanka-

reista, Ilkka Koski upotti
pallon kaukolaukauksella
Classicin verkkoon, 2–1 ja
yleisö riemuitsi.

Classic ei antautunut, kol-
mannen erän alussa se pää-
si tasoittamaan lukemiksi
2–2, kiitos lepsun eräläis-
puolustuksen. Mutta ei hä-
tää, erän voitontahto sai
palkintonsa ylivoimalla pe-
likellon näyttäessä 10.21.
Sen pysäytti Lauri Kapanen
hallitulla 3–2 maalillaan.
Vajaa kolme minuuttia ja
Ilkka Koski tykitti taas kau-
kaa 4–2 voittomaalin. Vain
8 sekuntia myöhemmin oli
Pasasen vuoro tehdä illan
toinen kaappinsa, ja taulul-
la säihkyi Erän 5-2 johto.
Apinan raivolla kavennus-
ta jahdannut Classic onnis-
tui vielä ajassa 15.48 run-

nomaan väkisin illan vii-
meisen täysosuman. Näin
Erä uusi Tampereen temp-
punsa samoin 5–3 voittolu-
kemin.

Palkintoraati palkitsi
pronssilla Erän Mikko
Pasasen, hopealla Classicin
Niko Juholan ja kullalla
kotijoukkueen Ilkka Kos-
ken.

Välieräpaikka heltiää kol-
mella voitolla. Tänään kes-
kiviikkona Erällä on mah-
dollisuus Tampereella saa-
listaa tämä ratkaiseva kol-
mas voitto. Jos se ei jostain
syystä onnistu, niin jouk-
kueet kohtaavat neljännen
kerran Vantaan Energia
Areenalla ensi sunnuntaina
15.3. klo 17.

Heimo Laaksonen

Ottelun parhaana palkittu Erän Ilkka Koski tuuletti raikkaasti toista maaliaan. Riemuun yhtyvät takana Lauri
Kapanen, vas, ja Jere Oksanen.

2 x 5–3 = Erä voiton
päässä välierästä!
Tapanilan Erä käynnisti puolivälieräottelut Tampereen Classicia
vastaan mallikkaasti. Erä nitisti Classicin sekä Tampereella, että
kotiareenallaan Vantaalla 5–3 ollen nyt yhden voiton päässä paikasta
edetä välierävaiheeseen, mitalien kiilto silmissä.

MIKKO HYVÄRINEN

Salibandyliiga miehet

PuMa-VolleynB-tyttö-
jen joukkue voitti lauantaina
Etelä-Suomen aluemesta-
ruuden lentopallossa. Kulta-
juhlia vietettiin Valkealassa.
Finaalissa oli vastassa Val-
kealan Kajon joukkue, jonka
pohjoishelsinkiläinen jouk-
kue voitti 2–1. Pronssille si-
joittui Korian Ponsi.

PuMan joukkue onmyös
kärkisijoilla valtakunnallises-
sa SM-sarjassa. Viime kesä-
nä joukkue voitti kansainvä-
lisessä Power CUP turnauk-
sessa kultaa C-tyttöjen sar-
jassa ja tammikuussa Baltic
Sea Junior –turnauksessa.
PuMan C-tyttöjen joukkue

sijoittui aluemestaruuski-

soissa neljänneksi ja C-po-
jat viidenneksi. Myös PuMan
muut joukkueet sijoittuivat
hyvin B-tyttöjen 2. joukkue
8. sijalle ja C-tyttöjen 2. jouk-
kue 7. sijalle.
Lentopallon sarjakausi

päättyy huhtikuussa. Edes-
sä onmini-ikäisten (9-10- ja
11-12-v) aluemestaruusot-

telut sekä vanhempien juni-
oreiden SM-sarjojen loput
turnaukset.
B-tytöt ovat jo varmista-

neet pääsyn SM-finaaliin, jo-
ka pelataan 18.-19.4. C-tytöt
karsivat ensi lauantaina väli-
eriin pääsystä.

Jouni Lind

PuMan B-tytöt Etelä-Suomen mestareiksi
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Kuvanveistäjä Gunnar Uotilan ja Alli Uotilan (o.s. Joutsila, ent. Johansson) 6-henkinen perhe asui Puistolan Harju-
tien (nyk. Karrintie) mäen päällä 1920-luvun omakotitalossa, jota oli laajennettu v. 1947. Perheen pojista Timo ja Ilk-
ka kävivät Helsingin Ressua, Pekka Puistolan kansakoulua. Tytär Laura oli tulossa taaperoikään. Koulua käytiin kuu-
tena päivänä viikossa. Hiihtolomaa vietettiin kotona, josta pääsi puusuksilla runsaille laduille Suurmetsän suuntaan.
Suurmetsä ei silloin ollut asuntoalue vaan nimensä veroinen suurmetsä.

Timo Uotila:

MuistojaWanhasta Puistolasta
Hiihtolomalla 1955

Maanantai helmikuun 28. päivä 1955
5 astetta, melkein selkeää 1. hiihtolomapäivä
Aamulla heräsin kymmeneltä, siistin sängyn ja luin Hesaria ja Viikon kertojat –lehden näytenumeroa, joka tuli
mukana. Sitten tein käsikirjoitettua lehteäni.

Ilma oli kaunis ja aurinkoinen. Hiihtelin pihassa Laura-sisko sylissäni. Sitten hiihdin metsässä merkityn latu-
kierroksen kolme kertaa.

Isä toi kaupungilta sähkölaitteita, joita hän tutki koko illan Ilkan kanssa. Pekka ja Laura saivat isältä muovi-
laivan ja ilmapallon. Isä oli ostanut itselleen Eden-hatun.

Tein taas käsinkirjoitettua lehteäni.Illalla olin ulkona katsomassa tähtiä. Radiosta kuuntelin jotain kuunnel-
maa. Pesin itseni perusteellisesti: kädet, kasvot, kaula, rinta ja jalat.

Tiistai maaliskuun 1. päivä 1955
-5 astetta, puolipilvistä 2. hiihtolomapäivä
Iltapäivällä olin pihassa kaivon luona sahaamassa puita. Sitten menin metsään hiihtämään. Sinne oli ilmestynyt
uusi sinisillä papereilla merkitty latu, joka kulkee aivan Karellin talon vierestä. Ilkka ja Pekka tulivat vastaan.
Kiersimme ladun ympäri. Se kävi kaukana Tapanilassa asti.

Sen jälkeen olimme Niemisellä hakemassa perunoita. Perttikin oli mukana. Ilkan piti käydä Paavilaisen kau-
palla vaihtamassa 500 mk:n seteli, koska perunat maksoivat 400 mk.

Aloimme palata pihassa jääpalloa. Matti ja Artokin ilmestyivät meille. Pelasimme siten, että Arto oli lätkä-
mailoineen maalissa. Sain paljon maaleja.

Kirjailija Otto Varhia tuli meille illalla. Isä kävi laulukuorossa ja saunassa. Oton kanssa puhuimme histori-
asta ja musiikista. Kun isä oli palannut kotiin, puhuimme luurangoista, ikiliikkujista, rahan hankinnasta ym.

Keskiviikko maaliskuun 2. päivä 1955
0 astetta, pilvistä 3. hiihtolomapäivä
Arto, Matti ja Pertti tulivat. Pelasimme pihalla jääpalloa. Matti haki sukset kotoaan. Sitten lähdimme tekemään
omaa ”olympialatua”. Santakuopille asti pysyimme jotenkin yksimielisinä, mutta kun laitoimme ladun mene-
mään erään suuren mäen yli lähellä Porvoontietä, Pertti suuttui ja lähti. Me jatkoimme vielä latua Alppilan
suuntaan, mutta emme päässeet valmiiksi, vaan tulimme vihreällä merkittyä latua takaisin meille.

Kirjailija Into Kallio oli meillä illalla koirineen.
Illalla olin saunassa ja aloin peseytyä niin myöhään, ettei äiti ehtinyt tulla pyykkihommiin. Valvoin taas illalla

myöhään ”Aleksis Kivestä Saima Harmajaan” –teoksen parissa.

Torstai maaliskuun 3. päivä 1955
+2 astetta, puolipilvistä 4. hiihtolomapäivä
Aamulla loikoilin kauan sängyssä. Isä antoi minulle tehtäväksi kirjoittaa gramofonilevyluettelon, mutta en ehti-
nyt vielä valmiiksi, koska tein fysiikan työselostusta heilurista.

Naapurin Virtasen Pami oli lomalla sotaväestä. Menin Ilkan kanssa pihalle. Sitten tulivat Matti ja Pertti. Me-
nimme Matin kanssa hakemaan Seppoa, mutta hän joutui isänsä kanssa purkamaan autosta tiiliä. Artokin tu-
li meille. Pelasimme pihassa jääpalloa.

Illalla hoidin Laura-siskoa, kun äiti oli ompeluseurassa ja isä Marttojen Rakennuskerhon kokouksessa. Luin
vielä vähän läksyjä.

Perjantai maaliskuun 4. päivä 1955
-1 aste, pilvistä 5. hiihtolomapäivä
Aamulla ennen puolta päivää veivasin pesumyllyä saunassa, ensin 15 ja sitten 20 minuuttia. Sitten laitoin hiih-
toporkkiin uudet lenkit.

lkka siivosi omaa huonettaan. Samalla hän päästi Lauran minun huoneeseeni tekemään pahojaan. Siivosin
sitten pikkusiskon tuottamia tuhoja.

Joukko kavereita meni metsään. Voitelin sukset ja menin perässä. Ilkka oli pyörällä hakemassa Perttiä. Pert-
ti tuli paikalle potkukelkalla.

Kuuntelin radiosta Holmenkollenin selostuksia. Illalla kouluasiat alkoivat harmittaa: kasvit, rippikoulu,
työselostukset, kokeet ym. ym.

Lauantai maaliskuun 5. päivä 1955
-9 astetta, selkeää 6. hiihtolomapäivä

Aamulla luin lehden ja tein fysiikan työselostuksia. Äiti pesi yhä pyykkiä. Olin veivaamassa pari ”pyykkisat-
sia”. Koetin saada saunan pesää syttymään märillä puilla.

Ennen puolta päivää tulivat Arto ja Matti hakemaan minua pelaamaan jääkiekkoa Tapanilaan. Kun näytin,
etteivät luistimeni mahtuneet jalkaan, he lähtivät kahdestaan. Kirjoitin kouluun kolme työselostusta ja lähdin
Ilkan kanssa metsään hiihtämään ”syöksylaskua”. Rata kulki Karellin luota polkua alas ojan yli. Meillä oli pil-
li lähettimenä. Otimme jokaiselle aikoja.

Sunnuntai maaliskuun 6. päivä 1955
9 astetta, puolipilvistä
Aamulla tein koulun työselostuksia ja korjasin hiihtoporkkani käsiremmin. Naapurimme Hautamäki oli radi-
ossa eräässä keskustelussa.

Olin Ilkan ja Pekan kanssa hiihtämässä pienen kilpailun. Pertti oli illalla pelaamassa shakkia Ilkan kanssa.
Ilkka voitti. Pertin lähdettyä pelasimme vielä dominoa isän, Ilkan ja Pekan kanssa.

Illalla teimme kokeita reikäkameralla. Koulukaverini Hannukselan Juhani soitti ja varmisti, että maanantai-
na olisi vielä hiihtolomapäivä.

Timo Uotila

Tapanilan Erän nuoret ka-
ratekat kisasivat Tallinnassa
viime kuun vaihteessa. Mita-
leita tuli kahdelle kisaajalle.
Lauantaina Estonia Open

kilpailuissa katan (liikesar-
ja) ja kumiten (ottelu) parem-
muudesta taistelivat omis-
sa sarjoissaan yli 14-vuotiaat
kadetit, yli 16-vuotiaat junio-
rit, aikuiset ja yli 35-vuotiaat
veteraanit.
Sunnuntaina Tallinna Bull-

dog-kisassa kamppailivat al-
le 14-vuotiaat. Molempina
päivinä osallistujia oli Viron ja
Suomen lisäksi ainakin Ve-
näjältä, Latviasta, Liettuasta,
Valko-Venäjältä, Georgiasta,
Itävallasta ja Ruotsista.
Erän nuori lupaus Nina

Uusi-Esko, 16, voitti prons-
sia ikäluokkansamolemmis-
ta sarjoista. Ninan kehitys
huomattiin, ja hän sai kutsun
osallistua vahvistuksena juni-
orityttöjen joukkuekilpailuun
Renshinkanin joukkueessa.
Sunnuntaina nuoret eräläi-

set jatkoivat Tallinnan Bull-
dog -kisoissa ennakkoluulo-
tonta kisaamista. Luka Liik-
ka, Ronja Piironen ja Ben
Parikka pääsivät kaikki ke-
räilemään katasarjoissaan.
Luka katasi pronssia ja Ronja
hienosti 5. sijan.

Ben ja Luka osallistuivat
myös ottelusarjoihinsa. Pal-
kintosijat menivät odotetus-
ti latvialaisille, venäläisille ja
valkovenäläisille.
Saatujen näyttöjen pe-

rusteella karatejaos uskal-
taa odottaa lisää menestystä
maaliskuun puolivälissä Tuk-
holmassa kisattavasta Kata-
pokalenista ja kuun lopulla
SM-kisoista kuun lopulla.
Tuomareista tulessa ovat

seuraavaksiMaija Laakso-
nen aikuisten EM-kilpailuis-
sa ja Nea Vallenius Ruotsin
Katapokalen kilpailuissa.
Koutseina Tallinnan kisois-

sa toimivat Heidi Väkeväi-
nen ja allekirjoittanut.

Tuuli Vänskä

Karatekat
hakivat pronssia

Pronssin napanneen Nina Uusi-Eskon kyvyt
huomattiin.

Luka Liikka otti pronssia.

TUULI VÄNSKÄ

PuMan B-tytöt voittivat Etelä-Suomen mestaruuden.
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Finlandia-palkinnon Isäksi ja tyttäreksi –romaanil-
laan vuonna 1990 voittanut kirjailijaOlli Jalonen on kut-
suttu kirjailijavieraaksi Malmille.
Jalonen kertoo ja on valmis keskustelemaan yleisön

kanssa työstään ja uusimmasta teoksestaan Miehiä ja
ihmisiä. Kirjassa nuori miehenalku ottaa ensiaskeleitaan
töiden, naisten ja väkijuomien kanssa.
Työväenopiston ja Malmin kirjaston järjestämässä tilai-

suudessa Jalosta haastatteleePäivi Hytönen.
PP

Kuvataiteita pitkää harrastanut suutarilalainen Riit-
ta Halttunen-Sommardahl on tuonut töitään Siltamäen
seurakuntakodille.
Hänen pastelli- ja akvarellimaalauksiinsa voi tutustua

Jousimiehentiellä seurakuntakodin ollessa auki. Tilaan
pääsee esimerkiksi tiistaisin ja perjantaisin kello 11–14,
kun on Korttelitupa.
Näyttely päättyymaaliskuun 20. päivä.

PP

Finlandia-palkittu
Jalonen Malmilla

Oi, nuoruus – elämää ja koke-
musta kirjallisuudessa.

Olli Jalonen Malmin kirjastossa 18.3.
klo 18–19.30. Vapaa pääsy.

Taidetta seurakuntakodissa

Italiastakin inspiraatiota hakeneen Riitta
Halttunen-Sommardahlin näyttelyssä on
kymmenkunta taulua, joissa näkyy esimerkiksi
talvisia rantamaisema- ja lintukuvia.

KirjailijaMarko Leinon kahdeksas romaani on nimel-
tään Syntymättömät. Kirjaa kuvaillaan paljaaksi teoksek-
si kuoleman jamenetyksen pelosta.
Leino kietoo romaanissaan yhteen kolme rinnakkaista

tarinaa, jotka yhdessä yrittävät vastata päähenkilön pa-
kottavaan kysymykseen: Mitä on aika ja oma historia, jos
elää jatkuvasti hetkeä, jona vielämikään ei ole syntynyt?
Runoilija Tomi Kontio inspiroitui kirjasta niin, että hän

halusi tehdä kuvia kirjan synnyttämistä mielikuvista, sen
sisällön kummallisuuksista jamonitahoisuudesta.
Kuvista syntyi valokuvanäyttely ”Syntymättömistä syn-

tyneet”. Valokuvanäyttely on esillä Pasilan kirjastossa
30.3. asti. Näyttely on yksi Kirjan vuoden tapahtumista.

Pirjo Pihlajamaa

Leinon uutuuskirjasta
syntyi valokuvanäyttely

Marko Leino tyttärensä kanssa kotipihallaan.
Leinon uutuusteos tuli myyntiin viime kuussa.
Esikoisteos Miehen tehtävä julkaistiin 16 vuotta
sitten. Teos palkittiin Kalevi Jäntin palkinnolla.

PIRJO PIHLAJAMAA

ahvilan pyörit-
täjä Milla Sainio
perusti Manga
Cafén alunperin

Helsingin keskustaan. Kah-
vila joutui myöhemmin
muuttamaan Tapanilan
Erän nuorisotalon tiloihin,
mutta sen tärkeys nuorille
on silti säilynyt.

Nyt nuorisotalon tiloissa
sen nuorisotyöllinen merki-
tys on vahvistunut entises-
tään. Kahvilassa voi herkut-
telun lisäksi muun muassa
tavata muita mangasta kiin-
nostuneita, pelailla lautape-
lejä ja lueskella mangaa.

Yksi osoitus nuorten in-
nokkuudesta Manga Cafée-
ta kohtaan oli se, kun jouk-
ko vapaaehtoisia nuoria
suunnitteli ja toteutti nuo-

risotalon askarteluhuoneen
sisustamisen ja seinien maa-
laamisen Manga Cafén tyy-
liseksi. Nyt seinillä näkyy
hauskoja, mutta tyylikkäitä
mangahahmoja ja kirjahyl-
ly täynnä mangaa on löytä-
nyt paikkansa oviaukon vie-
restä.

Kahvilan viereiseen huo-
neeseen on ahtautunut run-
saasti huolitellusti pukeutu-
neita nuoria tyttöjä. Nämä
Lolitat ovat tulleet Suomen
Lolitojen yhteiseen miittiin
eli tapaamiseen.

Paikalle ovat saapuneet
myös Minja Hätinen, Myrs-
ky Ylppö ja Erika Jensen-
Eriksen. Minja on tullut
Tampereelta asti, eikä sik-
si ole ennen käynyt Man-

ga Caféssa. Myrsky ja Erika
ovat käyneet aikaisemmin
Manga Caféssa silloin, kun
se oli vielä keskustassa.

Tytöillä on ollut aikai-
nen herätys aamulla, sillä
Lolita-asujen, -meikkien ja
-kampausten valmisteluun
voi mennä jopa useam-
pi tun-
ti. Nyt
on suun-
nitelmis-
sa viettää
laatuai-
kaa mui-
den Lo-
lita-har-
rastajien
kanssa.

Pinja
Ylhävuori

Lolitat kokoontuvat
Manga Caféssa
Viime keväänä Tapanilan Erän nuorisotalolla aloitti
toimintansa Manga Café. Kahvila on erikoistunut erityisesti
japanilaiseen kulttuuriin, mikä näkyy jo sen ulkonäöstä,
seiniä näet koristaa hauskat japanilaistyyliset hahmot.

Myrsky Ylppö, Minja Hätinen ja Erika Jensen-Eriksen näkevät vaivaa ulkonäkönsä eteen valmistautuessaan
Lolitojen tapaamisiin.

MANGA JA LOLITAT

• Manga on japania ja
tarkoittaa Japanissa
tehtyä sarjakuvaa.

• Mangalle tyypillistä
on hahmojen suuret
silmät ja se, että
lukeminen aloitetaan
kirjan “lopusta”.

• Lolita on japanilainen
katutyyli, jossa
käytetään kellomaisia
mekkoja ja kiharaisia
peruukkeja.

• Lolitat korostavat
söpöyttä ja
nukkemaisuutta
pukeutumisessaan.

PINJA YLHÄVUORI

Ensi sunnuntaina kuullaan
Malmin kirkossa konsertti,
jossa esiintyy Ilkka Teerijo-
en (klarinetti),Pekka Haah-
den (sello) jaKimmo Sa-
lonen (piano) muodosta-
ma trio.
Tapaninkyläläisen Haah-

den kokoama trio on esiinty-
nyt yhdessä useinkin, mutta
pitää nyt ensimmäisen yhtei-
sen konserttinsa.

Ohjelmassa kuullaan aluk-
si Ludwig van Beethovenin
varhainen trio, joka on sä-
velkieleltään rikas ja elämän
iloa kupliva.
Tämän jälkeen soi neljä

karakteristista kappaletta sä-
veltäjäPaul Juonilta. Hänet
tunnettiin aikanaanmyös Je-
an Sibeliuksen opettajana.
Illan päätteeksi kuullaan

italialaisen säveltäjänNino

Rotan klarinettitrio vuodelta
1973. Rota tuli parhaiten tun-
netuksi elokuvasäveltäjänä
Fellinin, Zeffirellin jaCopp-
lan ohjaamissa elokuvissa.
Nino Rotan trio tuo paljol-

ti mieleen elokuvamuisto-
ja: ensimmäinen osa sisäl-
täämielikuvituksellista fan-
tasiaa, hidas osa on puoles-
taan nostalgian sävyttämä
ja finaalissa päästään sitten

pähkähulluihin sirkustun-
nelmiin.
Konsertin kesto on vajaa

tunti ja yleisöllä on tilaisuu-
teen vapaa pääsy.

TL

Pekka Haahden trio Felliniläisissä tunnelmissa

Kirkkokonsertti
15.3. kello 18 Malmin
kirkossa, Kunnantie 1.

K

a
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Puhujavieraina ovat teo-
logian maisterit Riitta Lem-
metyinen ja Marianne Jans-
son Akasia-säätiöstä. He
ovat aikaisemmin eläneet
nunnina Evankelisten
Mariasisarten luostarissa
Saksassa.

Poislähdön jälkeen hei-
dän elämänsä oli täysin nol-
lilla. Tulevaisuuden ja toi-
von näköalat olivat vähissä.
Pukinmäessä entiset nunnat
kertovat, miten vaikeat ko-
kemukset muuttuivat voi-
mavaraksi ja kuinka he ryh-
tyivät toimimaan kouluttaji-
na Akasia-säätiössä. Säätiön
työ on opetus-, julistus- ja
sielunhoitotyötä seurakun-
tien ja järjestöjen kanssa yh-
teistyössä.

– Meillä kaikilla elämän
unelmat ja odotukset ei-
vät aina toteudu, ihmissuh-
teet särkyvät, koemme pet-
tymyksiä. Mistä saisimme

uutta rohkeutta? Olisiko
Raamatulla jotain sanotta-
vaa tähän? Tätä pohdimme
iltapäivän aikana, kertoo il-
tapäivän Taize-messussa pu-
huva pastori Paula Närhi.

Marianne Jansson ja Riit-
ta Lemmetyinen ovat yhdes-
sä kirjoittaneet kaksi kir-
jaa luostarielämän ihanteis-
ta, kivusta ja kilvoittelusta:
Kun luostarin muurit mur-
tuvat ja Uskolla alistetut –
Matkalla eheyteen. Tilai-
suudessa on kirjapöytä.

TL

Entiset nunnat
opastavat rohkaistumaan
Naisten iltapäivää vietetään Pihlajamäen
kirkossa 22.3. rohkaistumiseen ja elämässä
eteenpäin menoon liittyen.

Marianne Jansson

Naisten iltapäivä
Pihlajamäen kirkossa 22.3.
kello 13 lounas ja kahvi, 5
e, kello 14 ”Ehjäksi elämän
sirpaleista”, elämyksellinen
raamatunopetus ja kello 16
myös miehille avoin Taizé-

messu. Ilmoittautuminen 16.3.
mennessä p. 09 2340 4427. Riitta Lemmetyinen

Juoksuhaudantie

Taas yhdessä

Koko perheen pelimusiikkikonsertti

Kestävätkö nauruhermosi tämän virtuoottisen kahden tunnin pläjäyksen?
Nauru raikuu alusta loppuun, kun kaksi klovnia käy läpi Kari Hotakaisen

Finlandia-palkitun romaanin. Pe 13.3. klo 19, alk. 13/9 €

as yhdhdhdessäsä

Potta

RedNoseClub & Teatteri Quo Vadis

Blast
Videogame

Koko perheen taidenäyttely Malmitalon
galleriassa tarjoaa yleisölle väri-ilottelu-
ja, kankaasta esiin tunkevia maalauksia
ja sähkökaappikollaaseja.
To 26.2.– la 21.3., vapaa pääsy

Risto Räppääjää odottaa ällistyttävä yl-
lätys! Hän saa kuulla olevansa kaukaisen
sukulaisensa tuleva perijä. 72 min. S.
Ke 11.3. klo 18, alk. 5 €

t Rä ääjää d tt älli t ttä ä l

Räppääjä
Risto

Kino Helios:

Sevillan SaituriSeevviiiiiillllllllllllaa
ja

PPPPPPottta
Mark

aatttaa
& Musiikkialan monitaituri, pianisti-

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

Hauskassa ja energisessä konsertissa
soitetaan unohtumattomia videopelimu-
siikkiklassikoita aina 80-luvun alkupuo-
lelta nykypäivään. La 14.3. klo 16, alk. 5 €

itt iiaitttu iiri ipianiistiti-

TessaTTTTTBossa

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

Noin kuukausi sitten ohjel-
massa kuultiin Erkki Poh-
janheimoa. Tulevissa jak-
soissa mukana ovat myös
hänen kaksi tytärtään.

Pohjanheimo on tullut tu-
tuksi TV1:n Viihdetoimi-
tuksen tuottajana ja ohjaa-
jana. Häntä kuultiin usein
myös Eurovision laulukil-
pailun Suomen kommen-
taattorina. 1960-luvulla
Erkki teki useita levyjä ku-
ten Kutsukaa tri Casey,

Limbo Rock, Lapin taika-
rummut, Niin paljon kuu-
luu rakkauteen ja Kaunein
aamuisin.

Erkki tyttärineen kertoo
ohjelmassa hauskoja tari-
noita levytystilaisuuksista
ja tv-työstään. Hollannissa
asuva tytär Pauliina Pohjan-
heimo, taiteilijanimeltään
Pauliina May on laulaja ja
laulunopettaja.

Nuorempi tytär on näyt-
telijä-laulaja Petriikka Poh-

janheimo. Juuri nyt hän
esiintyy Maire Ojosena Rii-
himäen teatterin Harmony
Sisters –musiikkinäytelmäs-
sä.

Ohjelma on kaksiosainen.
Helsingin Lähiradio KaRa
lähettää 1. osan 12.3. tors-
taina ja 2. osan seuraavan
viikon torstaina 19.3. kel-
lo 13.

Pirjo Pihlajamaa

Musikaaliset
Pohjanheimot eetterissä
Ruotutorpassa asuva televisiotuottaja-ohjaaja ja laulaja
Erkki Pohjanheimo tyttärineen on vieraana Liisa-
Hellevi ja Erkki Rantasen toimittamassa ohjelmassa
Iskelmätähtiä ja tähti-iskelmiä.

Kuvassa vasemmalta Petriikka Pohjanheimo, Erkki Pohjanheimo ja Pauliina May.

JAKOMÄKI
Jakomäen Eläkeläiset
Kokoontuminen aina ti klo
11–13. Nyt myös to avoimet
ovet klo 11–13. Jakomäentie
6 i - talon kerhohuone.
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo 11–12.
Juttuseuraa, sanomalehtien
ääneenlukua ja juttelua ajan-
kohtaisista asioista. Kahvi- ja
teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.
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
Leikkipuisto Kotinummessa pe

ja Traktorissa ma klo 9.30–
11.30 Perhekahvilaan osallis-
tuminen ilmaista, tarjoilu 1,5
e /perhe. 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
Päivätanssit
Malmin Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Itämaista tanssia
rauhalliseen tahtiin Malmin
Nuorisotalolla, Malminraitti
3. Parillisten viikkojen sun-
nuntaisin klo 13 -14. Sopii
myös vasta-alkajille ja kun-
toliikunnaksi. Vetäjä: Riitta
Heleste p. 040 7207 262
Järj. Korret Kekoon ry p.
0400 447 022 (vapaaehtoi-
nen maksu yhdistykselle).
KÄSILLÄ – taitoa –
iloa – muotoa
Taito-käsityökoulu Helskyn
lasten- ja nuorten oppilas-
työnäyttely. Avoinna ma–
pe 9–20 ja la 9–16. Vapaa
pääsy. Malmitalo 3.3.–28.3.
Päivi Raatikainen Lystikäs
lintutarha – esinekollaaseja
Humoristisessa näyttelyssä

on esillä kekseliäitä kierrätys-
materiaaleista tehtyjä teok-
sia. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–16. Vapaa pääsy,
Malmitalo 3.3.–28.3.
Anime: Shin chan: Appare!
Sengoku Daigassen
5-vuotias Shin Chan seikkai-
lee valkokankaalla hullunku-
risen perheensä kanssa. Ei
sovellu lapsille! Kesto 95min.
K12. Tekstitys englanniksi,
puhe japania.Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 12.3. klo 18.
Päivi Raatikainen Lystikäs
lintutarha – esinekollaaseja
Humoristisessa näytte-
lyssä on esillä kekseliäitä
kierrätysmateriaaleista teh-
tyjä teoksia. Avoinna ma–
pe 9–20 ja la 9–16 Vapaa
pääsy. Malmitalo 3.3.–28.3.
RedNoseClub & Teatteri Quo
Vadis, Juoksuhaudantie
Nauru raikuu alusta loppuun,
kun kaksi klovnia käy läpi Kari
Hotakaisen Finlandia-palkitun
romaanin. K15. Liput 13/9 e.
Malmitalo, pe 13.3. klo 19.
Videogame Blast – koko
perheen pelimusiikkikonsertti
Hauskassa ja energisessä
konsertissa soitetaan unoh-
tumattomia videopelimusiik-
kiklassikoita. Näitä ovat mm.
Turrican II, Halo, The Secret
of Monkey Island, International
Karate, Elder Scrolls, Angry
Birds, Assassin’s Creed IV



sekä tietysti kaikkien tuntema
Super Mario Bros. Liput 5 e.
Malmitalo, la 14.3. klo 16.
Eeva Mattila Pianokonsertti
Pianisti Eeva Mattila soit-
taa venäläisen pianokirjalli-
suuden helmiä. Liput 10/5 e.
Malmitalo, ti 17.3. klo 19.
Kovasikajuttu &
Jamppamania
Dokumenttielokuva Suomen
kovimmasta punk-yhtyeestä,
Pertti Kurikan Nimipäivistä.
Aluksi näytetään lyhyt doku-
menttielokuva Jamppamania,
joka kertoo edesmenneen
iskelmätähti Jamppa Tuomisen
aktiivisesta ja monenkirjavasta
fanijoukosta. Näytöksen kesto
n. 100 min. S. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 19.3. klo 18.
Gabriel tule takaisin
Esitykset Malmin
Työväentalolla, Takaniitynkuja
9 to 12.3. klo 19.
Liput 15/8e. Lippuvar.
hilkka.e.kinnunen@gmail.
com tai p. 040 738 2843.
Atk-ohjausta senioreille
To klo 11.15–14, Syystien pal-
velukeskus, Takaniitynkuja 3.
Ilman ajanvar. apua esim.
netissä liikkumiseen, sähkö-
postin ja verkkopankin käyt-
tämiseen ym. Voi tuoda
mukaan oman läppärin.
Vauvojen loruhetki
Leppoisaa loruttelua ja leik-
kimistä vauvojen kanssa. Ota
mukaan pehmoinen alusta ja
kevyt huivi. Sopii noin 3–12
kk ikäisille vaaveille. Malmin
kirjasto, 20.3. klo 10.30.
Kansalaiskeskustelu
Sote-soppa kiehuu
Helsingissä. Keskustelussa
mukana Mirka Vainikka sdp,
Kalevi Kannisto vas., Emmi
Tuomi skp ja Yrjö Hakanen
skp. Tule keskustelemaan ja
ottamaan kantaa. Ti 24.3 klo
18 Malmitalo kokoushuone 2.
Järj. SKP:n Koillis-Helsingin
osasto ja DSL:n opintokeskus.
Vaali-ilta
Koillis-Helsingin
Kokoomusyhdistysten yhtei-
nen vaali-ilta pidetään ma 30.3.
Miljan palvelutalon Vilja-salissa

Malmilla alk. klo 18.30. Vaali-
illassa kansanedustajaeh-
dokkaita sekä kokoomus-
vaikuttajia. Kahvitarjoilu.

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Maaliskuinen
perhetapahtuma
Päiväkoti Pyynikin lastenta-
pahtuma 17.3 klo 16–18!
Arpajaiset, kahvila, kirp-
pis, onginta, pikakampaamo.
Vapaa pääsy. Pyynikintie
5. Järj. Päiväkoti Pyynikin
Vanhempaintoimikunta.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Kerho kokoontuu 16.3. klo
10.30 Pihlajamäen nuorisota-
lolla, Moreenitie 2. Musiikista
vastaa Melnikovan Mainiot
Miehet Malmilta, säestäjänä
Lilja Melnikova. Kahvitarjoilu.

PUISTOLA
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senio-
reita Puistolan kirjastolla tie-
toteknisissä ongelmissa
joka ke klo 10–12. Lisät. ja
ajanvar.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.

PUKINMÄKI
MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa joka
ti klo 18–19. Rento keskus-
teluryhmä, jossa voit harjoi-
tella suomen kielen puhu-
mista. Kielitaitosi ei tarvitse
olla sujuva, mutta on hyvä,
jos osaat suomea jo hiukan.

Enter ry:n
tietotekniikkaopastuksia
Pukinmäen kirjastossa ke klo
14–15 ja 15–16. Ajanvar. 09
310 85072 tai kirjastossa.
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.
Novellikoukku
Pukinmäen kirjastossa ke 11.3.
klo 18–19.30. Novellikoukussa
sukelletaan tarinoiden maail-
maan sekä neulotaan yhdessä!
Tarjolla kahvia ja teetä!
Virkkurin vinkit
Kaipaatko vinkkejä uusimmista
neule- ja virkkaustrendeistä ja
käsityökirjallisuudesta? Tule
hakemaan käsitöihin inspiroivat
kirjavinkit ja tapaa virkkuriguru
Molla Mills! Pukinmäen kir-
jasto, ti 17.3. klo 17.30–19.30.
Pääsiäismyyjäiset & Kirppis
La 28.3. klo 11–15 Savelantie
6:n kerhohuoneella. Myynnissä
mm. kauden leivonnaisia, käsi-
töitä, pääsiäistavaraa, arpa-
jaiset ym. Talotoimikunta
pitää kahviota mm. grilli-
makkaraa. Paikkavar. Merja
050 330 8191 tai Annika
046 579 6674 (klo 15 jäl-
keen) 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. Riitta
Halttunen-Sommardahlin
pastelli- ja akvarellimaa-
lauksia esillä Siltamäen
srk-kodissa tapahtumien
aikana 20.3. saakka.
Entiset Virkkarilaiset
(eritoten kangaspuilla kuto-
jat) kahvittelevat joka kk:den
1. ma klo 10 Siltamäen
Palvelukodilla, Peltokyläntie
4–6, E-talo (valk. pienehkö
rapattu talo). Mahdollisuus
ostaa matonkuteita noin klo
11.30. Tule mukaan, jos ei
kutomaan, niin vaikka kah-
ville rupattelemaan.
Eduskuntavaalipaneeli
Ma 16.3. Suutarilan
Palvelukeskuksessa, alk. klo
18.30. Asukkaiden tentatta-
vana ja evästettävänä ovat
edustajat kustakin eduskun-
tapuolueesta, mm. Fatbardhe
Hetemaj (kok.), Terhi Peltokorpi
(kesk.), Olli Sademies (ps.)
ja Mirka Vainikka (sd.). Muut
panelistit vahvistuvat ennen
tilaisuutta. Kahvitarjoilu.

TAPANILA
MLL: n iltaperhekahvila
Leikkipuisto Kurranummessa
torstaisin 17–19.
Tapanilan Eäkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Ti-kerhon kokoontumi-
set klo 11.30–13.30. To klo
11–14 tuolijumppaa, tasapai-
non kehittämistä, sisä-boc-
cia ja pelikahvila Tapanilan
Työväentalolla Sompiontie 4.
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.
Lippu var. 0600 399 499,
ennakkoon ostettuna:
www.netticket.fi/hiiren-
loukku Esitykset: to 12.3.,
pe 13.3., la 14.3., su 15.3.,
to19.3., pe 20.3 ja la 21.3.
Mau Salmen ja Ulla-Kaija
Lammin maalauksia
näyttelyssä Koskaan ei ole liian
myöhäistä 24.2.–15.3. Ti–pe
13–18, La–su 11–15. Galleria
viileä punainen, Päivöläntie 20.
Perinteiset pääsiäismyyjäiset
Arpajaiset, kanttiinissa lohi-
keittoa. Myynnissä mm. mat-
toja, kevätpontsoja, koruja,
sukkia, virpomisvitsoja, kuto-
makerhon kevättekstiilejä, lei-
vonnaisia, jauhoja ja ryy-
nejä. Su 22.3. klo 10–14
Tapanilan VPK, Päivöläntie 50.
Järj. Mosan Käsityöystävät

TAPULIKAUPUNKI
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu ti klo 10–12 Tapulin
leikkipuistossa, Moisiontie 18.
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 erilaisiin ihmi-
siin. Tapulikaupungin kir-
jastossa to klo 14–15:
12.3., 26.3., 9.4, 23.4., 7.5.
ja 21.5.Vapaa pääsy.

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

VIIKKI
Soile Ataçocugunin
akvarellinäyttely
”Malmin lentokentän villi luonto”
Viikin kirjastossa 21.2.–19.3.
Tablet-tietokoneet ja äly-
puhelimet -opastus
Viikin kirjastossa to
12.3. klo 13–15.
Näe puita ja metsää
Mika Myllynevan valoku-
via Gardenian käytävä-
galleriassa 28.2.–9.4.
Avoinna ma-to klo 10-17, pe
klo 10-14 ja la-su klo 10-17.
Näyttelyyn vapaa pääsy.
Viikin iltaruoka
vapaaehtoisten valmis-
tama kasvisruoka viikkiläi-
sille perheille joka toinen ke
klo 17-19 alkaen 25.2. päät-
tyen 6.5. Ruoka on laktoosi-
ton ja gluteeniton, omakus-
tannushinta 5e perheeltä. Ilta
päättyy yhteiseen hartauteen.
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.

18 Menot

HYVINVOINTI

KOKOUKSET

Ajanvaraukset
p. 09 3741 340
Malminraitti 4–6,
00700 Helsinki

jalkaterapiatalus.fi

Jalkaterapia
Talus

Pukinmäki-Seura ry:n
KEVÄTKOKOUS JA ASUKASILTA
Kevätkokous ja asukasilta pidetään torstaina
26.3.2015 klo 18.00 alkaen Madetojan palvelu-
talossa, Madetojankuja 3.

Tervetuloa! Kahvitarjoilu!
- Johtokunta

Ennen kokousta pidettävässä yleisötilaisuudessa
joukkoliikennesuunnittelija Miska Peura (HSL)
selostaa Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma-
muutoksia. Tule kertomaan mielipiteesi!

Maanjäristyksistä, tuli-
vuorista ja tsuna-
meista kertoo
Jari Salmivainio.
Vapaaehtoinen
kahviraha 2e.
Tule kuunte-
lemaan mie-
lenkiintoista
luentoa!

Mestariparantaja Hannes Karppinen:
Mitä meillä on päässämme.

Korttelitupa ti 17.3. klo 11.15
Jousimiehentie 5, Siltamäen srk-koti.

Vapaa pääsy.

tuli- 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

KEVÄTKOKOUS
Pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 18.00
Malmin kirkon kokoustiloissa, Kunnantie 1.

Malmin Seudun Omakotiyhdistys ry:n

17.3. klo 18 ilta Malmitalolla aiheesta ”Hyötyviljely omalla pihalla ja
parvekkeella”.Vierailijana toiminnanjohtaja Taina Laaksoharju Hyötykasvi-
yhdistyksestä. Mukaan mahtuu 29 vierasta. Ilm. seijalky@gmail.com

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle
määrätyt asiat. Puhujana Omakotiliiton järjestöpäällikkö

Sami Toivanen.

Tapaninvainion Kaupunginosayhdistys ry.
Staffansslättens Stadsdelsförening rf.

Yhdistyksen sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
järjestetään ke 18.3.2014 alkaen klo 19.30

Paikka: Staffansby Lågstadieskola
Osoite: Laulurastaantie 20, 00780 Helsinki

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat

TERVETULOA!
Tapaninvainion Kaupunginosayhdistys ry. –

Staffansslättens Stadsdelsförening rf. Hallitus - Styrelse
Tervetuloa myös ennen vuosikokousta asukasiltaan

alkaen klo 18.00!

www.kaupunginosat.net/tapaninvainio

Ennen kevätkokousasioita on kaikille avoin asukasilta
ja kahvitarjoilu. Asukasillan alustajavieraana

on päätoimittaja Teija Loponen.
Keskustellaan paikallislehtitoiminnasta Koillis-Helsingissä.

Tervetuloa!

PUISTOLA-SEURA ry:n
sääntömääräinen kevätkokous

torstaina 19.3.2015 alk. klo 18.30
Puistolan kirkolla.

TEIJA LOPONEN
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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

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!

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 2Kaikki 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

! 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

Helsinki

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

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

SIIVOUS
MALMITAR

Kotisiivoukset ja muut
kodin askareet

P. 050 444 2664

www.talohallinta.fi

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

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

rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

Hoitava jalkaterapia!

Yksilölliset Orthopodo
-tukipohjalliset

!

Akupunktio!

Lymfaterapia!

Hieronta!

(09) 3511100
www.askelma.fi

Jalkaterapiapalvelut

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Hieronta, lymfaterapia ja
akupunktio on tarkoitettu
koko keholle.
Meiltä myös hyvän olon lahjakortit jouluksi!

Uutta:
nettiajanvaraus!

!

!

T

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

Ilmoituksiin
liittyvissä asioissa

ota yhteyttä
myyntijohtaja

Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@

lahitieto.fi

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
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!

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

RENGASPALVELUITA



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233




