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Lounasbreikki
Se maukkaampi lounaspaikka

Lounasbuffet
ark. klo 10–14

Keittolounas

8,90
7,90

Meiltä myös sauna- ym. yksityistilaisuudet.
Avoinna klo 7.30–14
Wurthin yläkerrassa
Takoraudantie 1, Tattariharju
puh (09) 225 4400,
040 312 2033

[A]

Orakas 5,
Heikinlaakso
www.mariankonditoria.ﬁ

Myymälä avoinna
ma–pe klo 6.00–17.30
la klo 9.00–14.00

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

VUOKRATAAN KALLIOSSA

MALMI OK-TONTTI

Tasokas kulmahuoneisto 2 h,
avokeittiö, kph, vh, 49,5 m². Hyvin
varusteltu. Huoneisto täysin kunnostettu v. -08. Toinen asuinkerros
(3. krs), hissi. Vuokra 1.100 € / kk
/ tee tarjous. Heti vapaa.
Toinen Linja 25

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

MALMI OKT
Mansardikattoinen vanha omakotitalo rauhallisella paikalla
kadun päässä, ei ohiajoa. 3 h, k,
s, n. 100 m², yläkerrassa erillinen
yksiö h, k, halli n. 45 m². Oma
tontti 616 m². Hp. 270.000 €
Kylänraitti 3
PUISTOLA OKT
Tähän kotiin voit muuttaa ilman
remonttihuolia! Lähes kaikki tilat
uusittu. 1-tasossa 3-4 h, k, saunaos, n. 102 m². Lämmin autotalli
18 m². Maalämpö. Kadunvarsitontti 607 m². Hp. 385.000 €
MALMI

Marian Konditoria Oy

TEOLLISUUSHALLI

Myydään kivirakenteinen 2-kerroksinen teollisuusrakennus 745 m².
Tilat jaettavissa. Rv. 1989.
Tontti 1527 m².

PUISTOLA PIENTALOTONTTI
Tasainen pientalotontti 695 m²,
rakennusoikeus 139m² (174 m²).
Hp. 160.000 €. Voi rakentaa
paritalonkin. Myyjä purkaa vanhat
rakennukset. Kiitäjäntie 17
MELLUNKYLÄ OK-TONTTI
Tasainen hiekkapohjainen
tontti 991 m². Rauhallinen sijainti.
Rakennusoikeus 248 m², saa
rakentaa 2 asuntoa.
Hp. 240.000 € Kultakummuntie 5
VIIKINRANTA OK-TONTTI
Kovapohjainen tontti 592 m²
vanhankaupungin ytimessä.
Rakennusoikeus 260 m², as lkm
ei rajattu. Kunnallistekniikka
tontin rajalla. Hp. 257.000 €

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

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

Tarja
Haaranen

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

Huollot ja korjaukset
kaikkiin merkkeihin!
Huollot

Korjaukset

Asennukset

Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

paivi.pirnes@kodista.fi

Rahoitustilin hakeminen onnistuu
nopeasti ja myönnettyä luottoa voi
käyttää heti. Voit käyttää samaa tiliä
seuraavallakin käynnilläsi.
Lasku lähetetään sinulle ostoa
seuraavassa kuussa, jolloin valitset
sinulle sopivimman maksuajan useista
joustavista vaihtoehdoista.

Annis
Viljander

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Heikinlaakso

Sienitie 34,
00760 Helsinki
Ark. 07:30 - 20:00
029 300 5500
La 09:00 - 15:00
heikinlaakso@autonkorjaus.net

Markku
Viljander

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

Korso

Uranuksenkuja 1E
01450 Vantaa
Ark. 08:00 - 17:00
029 300 5501
La Sopimuksen
mukaan
korso@autonkorjaus.net

markku.viljander@kodista.fi

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

Viinikka Oy
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MosaBowling
Helsingin hohtavimmat radat

MosaCafe

hymy on tärkein mausteemme

Hohto-, koululaisja firmakeilaus

UUTUUS: itse
tehdyt juustokakut
ja marjapiirakat

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

Lounas ma-pe
klo 11-14

mosabowling.fi
(09) 3507 077

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Tapahtumarikasta aikaa

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Poikkeusaikataulu!
Pääsiäisen jälkeen ke 8.4.
ilmestyvä Koillis-Helsingin Lähitieto:
• ilmoitusvaraukset viimeistään ti 31.3.
• valmistettavat ilmoitusaineistot
viimeistään ti 31.3.
• valmiit aineistot ke 1.4. mennessä

P

ääsiäinen lähestyy vauhdilla. Viime viikonloppuna järjestettiin Tapanilan
VPK:lla jo vuosikymmenien perinteen
mukaisesti pääsiäismyyjäiset. Muutamat nyt lastensa kanssa paikalle tulleet myyjäisasiakkaat kertoivat itsekin käyneensä siellä lapsena vanhempiensa kanssa. Niin ne perinteet
siirtyvät. Tulevana viikonloppuna talo on isäntiensä omassa käytössä, Tapanilan VPK kun
täyttää upeat pyöreät 100 vuotta. Kunniakas
taival on takana.
Tulevana pyhänä vietetään jo palmusunnuntaita, jolloin muistellaan kuinka Jeesus ratsasti
aasilla Jerusalemiin. Nykyään palmunlehvien
sijaan on monilla lapsilla käsissään pajunoksia
virpomisvitsoina. Kannattaa siis varautua pääsiäismunilla, jos haluaa päästää lapset lausumaan
virpomisloitsujaan ja antamaan askartelemansa
vitsan. Ja ellei halua, voi sen ilmaista vaikkapa
laittamalla asiasta lapun oveen, jotta ovikello ei
turhaan ärsytä soitollaan.
Tuleva sunnuntai on myös se päivä, jolloin siirrytään kesäaikaan. Kellonviisareita on pyöriteltävä kesää kohden.
Viikkojen vieriminen tuo vaalit aina vain lähemmäs. Erilaisia vaalitilaisuuksia järjestetään tiuhaan. Osa on kaikille avoimia, osa suunnattu
jollekin tietylle ryhmälle. Malmin toimintakes-

Vaalitilaisuuksiin kannattaa
mennä tenttaamaan
ehdokkaita.
kuksessa ehdokkaat ovat saaneet kertoa erityisesti työttömille ja eläkeläisille millaista tulevaisuutta he työelämästä sivussa oleville povaavat.
Malmin liiketalousopiston tiloissa tullaan huhtikuun puolella kokemaan Haaga-Helian opiskelijoiden ja Koillis-Helsingin Yrittäjien yhteinen
vaalitentti, jossa nostetaan esille erityisesti yrittäjiä kiinnostavia näkökulmia. Onko yrittäjyydelle tulevaisuutta, vai tiedossa vain uusia veroja? Vaali-iltoja on luvassa lukuisia, niissä kannattaa käydä testaamassa ehdokkaitaan.
Aurinkoiset päivät ovat saaneet monet jo vaihtamaan talvirenkaat pois. Yöpakkaset saattavat
kuitenkin tehdä kadut aamuvarhaisella liukkaiksi. Samoin yöpakkaset jäädyttävät autonikkunat. Ellei sisätilalämmitintä ole käytössä, on
ikkunat syytä kaapia jääriitteestä vapaaksi,
muutoin voivat jalankulkijat olla vaarassa. Pieni
kurkistusaukko tuulilasissa ei riitä. Hetken laiskuudella voi olla vakavat seuraukset.

Nyt autot kevätkuntoon!
Kaikkien automerkkien huollot, kolhujen korjaukset, tuulilasien vaihdot sekä
renkaiden vaihdot nyt edullisesti ja nopeasti. Vakuutusyhtiöiden hyväksymä.
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InCar Oy on vuonna 1991 perustettu
kolarivaurioiden korjaamiseen
erikoistunut valtakunnallinen täyden
palvelun autovauriokorjaamo.
InCar tekee vauriokorjaukset kaikenmerkkisiin henkilö- ja pakettiautoihin
pienistä peltipainaumista aina
vaativiin korin oikaisutöihin asti.
Toimimme 20 paikkakunnalla.
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www.incar.fi
Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 13/2015. • Keskiviikko 25.3.2015. • 3. vuosikerta.
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PIRJO PIHLAJAMAA

Yleisten töiden lautakunta toteaa päätöksessään, että tontille tuleva pysäköintilaitos korvaa menetetyt kadunvarren parkkipaikat.

Jakomäentie siirtyy ja kapenee
Jakomäki

Jakomäentie kunnostetaan perusteellisesti
Jakomäenkallion ja Vuorensyrjän välillä. Samalla
Jakomäentietä siirretään vähän, jotta viereisen
kerrostalotontin voi rakentaa uusimman asemakaavan
mukaiseksi.

J

akomäentie 6:n
tontilta purettujen
kahden kerrostalon
ja pysäköintikatoksen tilalle tulee
uudet kerrostalot,
joissa on aiempaa enemmän
asuinneliöitä.
Taloille johtavaa tietä ka-

vennetaan asuntotontin
kohdalta kahdeksan metriä. Kadun koko leveydeksi
tulee 11 metriä ja ajoradan
leveydeksi seitsemän metriä. Tontin puolen reunaan
rakennetaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Nykyiset
valaisimet siirretään uuden

katulinjauksen mukaisesti
kadun reunoille.
Kadun molemmin puolin
rakennetaan linja-autopysäkit. Kadunvarsipysäköinti
poistuu tontin kohdalta.
Jakomäentie 6:sta pohjoiseen rakennetaan kadun
molemmin puolin pysä-

köintikaista ja kadun länsireunaan jalkakäytävä.

Katusuunnitelmasta
on ilmoitettu kirjallisesti
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille sekä Suurmetsä-Jakomäki-seuralle.
Suunnitelmasta on tehty yksi muistutus. Siinä kritisoitiin poistuvaa kadunvarsipysäköintiä ja siitä aiheutuvaa pysäköintipaikkojen vähyyttä. Kadunvarsi
on ollut päivittäin kymmenien autojen parkkipaikana. Muistuttaja huomautti
myös, että suunnitelma es-

tää Vuorensyrjä 3:n tontilta ajoneuvoliittymän Jakomäentielle.
Yleisten töiden lautakunta
on vastannut muistuttajalle, että pysäköintialueita ei
voi enää mahduttaa kadulle, koska katu kapenee. Lisäksi suunnitelma noudattaa uusinta, marraskuussa
2012 lainvoimaiseksi tullutta asemakaavaa, joka ei salli
liittymää Vuorensyrjälle.
Muistutuksen tehneen
mielestä kaupungin olisi
ollut hyvä jättää liittymän
mahdollisuus myöhempiä
asemakaavoituksia varten.

Tähän lautakunta ei ottanut
kantaa.

Vuodessa kadun ylläpitoon tule menemään noin
12 000 euroa eli keskimäärin tonni per kuukausi. Itse
rakentaminen maksaa
veroineen noin 517 000
euroa.
Työhön on varauduttu tämän vuoden investointiohjelmassa. Katua kunnostetaan liki 6 000 neliömetrin
kokoiselta alueelta.
Pirjo Pihlajamaa

Asukasaktivistit äänessä Tapaninvainion asukasillassa. Sivu 6.
KUVAKAAPPAUS

Malmia seurataan Hampurista asti:
Mathias Rust on jäsen numero 3054
Malmin lentoaseman
ystävien Facebookryhmä Friends of Malmi
Airportissa huomattiin
viime viikon tiistaina,
että saksalainen Mathias
Rust on liittynyt ryhmän
jäseneksi.
–Nyt joku saksan kielen taitoinen kehiin. Mathias täytyy
saada houkuteltua Malmille,
huudahti yksi jäsen.
Muut innostuivat asiasta

niin, että alkoivat jo suunnitella kolehdin keruuta.
MLY:n puheenjohtaja Timo
Hyvönen paljasti, että Rustia on kosiskeltu Malmille jo
monta kertaa.
–Rust voisi malliksi lentää
Malmille niin, jotta ilmavalvonta ei huomaisi vasta kun
kone rullaa kentälle, yksi ilakoi.
Rauhan sanomaa levittämään lähtenyt Mathias Rust,
47, lensi itsensä Malmin kentän kautta historian kirjoihin

28.5.1987.
Rust onnistui läpäisemään
Neuvostoliiton ilmatilan ja
laskeutumaan Chesnallaan
Moskovassa Punaiselle torille.
Neljä päivää aiemmin tuolloin 18-vuotias Rust teki välilaskun Malmille. Malmilta
harrastelentäjä jatkoi kohti Moskovaa Mihail Gorbatshovin tapaaminen mielessään.
Pirjo Pihlajamaa

Maailman rauhaa levittämään lähtenyt Mathias Rust laskeutui koneellaan Malmille
28 vuotta sitten.
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Uutiset
TEIJA LOPONEN

Suutarilan kirjaston
remontti venyy
Suutarilan kirjaston remontti tuleekin kestämään hive-

nen ennakoitua pidempään. Alun perin Seulastentiellä sijaitsevan kirjaston piti aueta 30.6. sisäilmaongelmiin paneutuvan remontin jälkeen.
–Nyt tuon ilmastointiremontin jälkeen tehdään vielä vähän tilauudistuksia ja saamme vähän kasvojenkohotusta
kirjastollemme. Se pidentää remontin kestämään elokuulle. Eli näillä näkymin kirjasto olisikin kiinni 8.7. asti, kertoo
kirjaston johtaja Tarja Mensio.
Kirjasto sulkee ovensa ennakkoäänestyksen jälkeen
15.4. Siihen saakka kirjastosta voi noutaa aineistoa tavallista huomattavasti pidemmällä laina-ajalla.
Teija Loponen

Johdolle uusi kaappi
Puistola

Elisa Oyj sijoittaa jakokaapin Kiviahontie 19:ään. Luvan
on antanut Helsingin kaupungin rakennusviraston palveluosaston alueidenkäytön toimistopäällikkö.

PP

Työsuojelutarkastajat
lähtevät kapakkakierrokselle
Ravintoloihin, hampurilaisbaareihin ja pizzerioihin voi

tulla tämän vuoden aikana yllätysvieraita myös Koillis-Helsingissä, sillä työsuojelutarkastajat tekevät valvontaiskuja
yöravintoloihin ympäri Etelä-Suomen.
Tarkoitus on tehdä noin sata yllätystarkastusta pikaruokaloihin ja yökerhoihin.
Tarkastuksissa havainnoidaan todellista työympäristöä
kiinnittäen huomiota meluun, asiakasväkivallan uhkaan,
työterveyshuollon järjestämiseen ja työvuorolistoihin.
Myös järjestäytymättömän työnantajan on noudatettava
alan yleissitovia työehtosopimuksia. Työntekijälle on kerrottava vähintään viikko etukäteen työajat seuraavalle kolmen viikon jaksolle.
Työvuorolistaan tulee merkitä työvuoroihin tehdyt muutokset. Listaa ei saa muuttaa ilman työntekijän ja työnantajan suostumusta.
Työntekijöille pitää olla selvää, miten uhkaavan asiakkaan kanssa toimitaan. Yötyöntekijöille ja kovassa melussa työskenteleville tulee olla tehtynä lain vaatimat terveystarkastukset.
PP

Mummokuusi kasvoi suunnilleen kuvan keskellä.

Mummokuusi menehtyi
sittenkin
Tapulikaupunki

Viime lehdessä iloittiin Tapulikaupungintien varrella olevan vanhan kuusen henkiin jäämisestä. Ilo oli ennenaikaista, sillä toimitukseen soittanut tapulikaupunkilaisnainen
kertoi, että lehteen kuvattu kuusi ei ollut aito mummokuusi.
–Mummokuusi on kaadettu, ilmoitti Pirkko Toivainen
ikävän uutisen.
Alatikkurilalaisen Alva Fanarin lailla kuusesta tuli tärkeä
myös Pirkko Toivaiselle hänen 92-vuotiaan äitinsä kautta.
Äiti Ulla Toivaisella on ollut tapana käydä tarkistamassa,
että Alvan kuuseen kiinnittämä lappu on paikoillaan. Lapussa Alva-tyttö pyytää säästämään mummokuusen.
Kaupungilta tuli aikanaan toivoa antava viesti, että mummokuusi ei ole asuntorakentamisen tiellä ja se voidaan
säästää. Kukaan ei vain ollut tajunnut katsoa liikennesuunnitelmia, sillä pari viikkoa sitten kuusi kaadettiin pois Tikkuritien kiertoliittymän tieltä.
Pirjo Pihlajamaa

Sirkusesityksiä on yleisölle tarjolla Malmilla muun muassa Pukinmäen Taidetalon toimesta.

Kulttuuria
tasapuolisesti kaikkialle
Helsingin kulttuurijohtaja Stuba Nikulan tavoitteena on tarjota kulttuuria
tasapuolisesti aivan kaikkiin kaupunginosiin. Yhtenä toteuttamiskeinona on
osallistavan alueellisen kulttuurityön malli. Tulevaisuudessa Jakomäessä saattaa
olla sijoitettuna jopa sata Taidemuseon julkista taideteosta.
Kulttuurijohtaja Stuba
Nikulan alustuksessa kävi
ilmi esimerkiksi se, että
Malmin, Pukinmäen ja Suutarilan oppilaat eivät käy
yhtä aktiivisesti kulttuuri- ja
taidelaitoksissa kuin Puistolassa ja Latokartanossa käydään.
–Toisinaan alueen aktiivisuutta voi lisätä esimerkiksi yksi yksittäinen opettaja,
joka vie usein oppilaitaan
kulttuuri- ja taidetapahtumiin, pohtii tähän syytä viestintäpäällikkö Terttu
Sopanen Helsingin kulttuurikeskuksesta.
Kulttuurin kohdeavustukset jakautuvat nekin kovin
suppealle alueelle ja on useita kaupunginosia, jonne ei
avustuksia jaeta lainkaan.
Esimerkiksi Malmilla, Lato-

tä enemmän yhdessä alueen
yhteisöjen kanssa sekä osallistua alueen rakenteiden
kartoittamiseen.
Hyvinkin yksinkertaiset
asiat, kuten huonot liikenneyhteydet, saattavat vähentää kulttuuritarjonnan
hyödyntämistä.

kartanossa ja Pukinmäessä
taide- ja kulttuurilaitosten
avustuksia jaettiin vuonna
2013 noin 18-4,5 euroa per
asukas, kun Suutarilassa luku oli nolla.
–Haasteena on, ettei kaikkialta edes tule hakemuksia.
Taiteilijoillakin on taipumus
valita asuinpaikoikseen tiettyjä kaupunginosia, joissa
myös toimitaan aktiivisesti,
selventää Sopanen.

Helsingin tietokeskus on
koostanut suuntaa antavan
taulukon, josta selviävät

Keinot, joilla käytännössä
Helsingin eri kolkkiin voitaisiin päästä tarjoamaan
taide- ja kulttuurielämyksiä,
on kartoittaa alueellisia
rakenteita ja linkittää taidelaitoksia alueille ja sitä kautta vahvistaa rakenteita.
Aluetalojen uudenlainen
rooli taas on toimia entis-

Yksinkertaiset
asiat, kuten
huonot
liikenneyhteydet,
saattavat vähentää
kulttuuritarjonnan
hyödyntämistä.

suurpiireittäin vuoden aikana kulttuuritilaisuuksissa ja
-tapahtumissa käyneet helsinkiläiset.
Siihen nähden, että koillisesta löytyy kaksi galleriaa, käydään taidenäyttelyissä Helsingin keskitasoa harvemmin, vastanneista vain 57 prosenttia kertoi
käyneensä taidenäyttelyssä
tai galleriassa viimeisen 12
kuukauden aikana. Alueiden keskiarvo oli 75%.
Teatterissa täkäläisistä
kertoi 67 prosenttia käyneensä ja elokuvissa 71%.
Kirjamessuilla oli vieraillut
27% ja kirjastojen palveluja hyödyntää 80 prosenttia
vastanneista. Tanssi- ja balettiesityksissä käyneiden luku oli Helsingin pienin.
Teija Loponen

Näin rahaa
on jaettu
Kulttuurisuunnittelija Petteri

Räisäsen mukaan kaikille kaupunginosille ei rahaa ole jaettu. Ilman on
jäänyt muun muassa Suutarila.
Jakomäki on saanut 2 000 euroa,
Puistola noin 3000 euroa.
Jos tilannetta katsotaan asukasmäärän suhteuttaen, sai vuonna 2013
Puistola 0, 2 euroa per asukas, Jakomäki 0,4, Latokartano 5,1, Pukinmäki 11,2 ja Malmi 18,4 euroa asukasta
kohden. Rahat kohdistuivat taide- ja
kulttuurilaitoksille.

Malmin kulttuuritarjonta on runsasta, sillä Malmitalolla toimivat
muun muassa musiikkiopisto, kuvataidekoulu, tanssiopisto ja
käsityökoulu.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tarjoukset
voimassa to–su
26.–29.3.2015

Face à Face
439 €

Dolce & Gabbana
199 €

K-MARKET TAPANINTORILTA

TASARAHALLA!

KARINIEMEN
KANANPOJAN PAISTISUIKALE
300G

1

€

400G

pkt/kpl/
ps/rs

Maria Veitola x 4

(6,98/kg)

KAHDET LASI
T YHDEN HIN
NALLA!

OSTA SILMÄLASIT,
SAAT AURINKOLASIT
VAHVUUKSILLA
KAUPAN PÄÄLLE.

3

5kpl

KINDER MAXI
SUKLAAPATUKKA

€

21G

kpl

Yksittäin 0,50€/kpl
(23,81€/kg)

VAIN MA 30.3.
TUOREET KOTIMAISET
KANANMUNAT
10 KPL/580G/rasia

OSTA SILMÄLASIT,
SAAT AURINKOLASIT
VAHVUUKSILLA
KAUPAN
PÄÄLLE.
SINUSTA
ON MONEKSI.

2

€

(19,05€/kg)

1

€
rs

(1,72€/kg)

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

www.synsam.fi

Yksiteholinssit alk. 25 €/pari, moniteholinssit alk. 180 €/pari, hionta alk. 60 €. Aurinkolasit kampanjamallistosta. Ei yhdistettävissä
tori
PRISMAN
talo
09-345 tai
4292
tai 0500
515 707,
muihinYlä-Malmin
tarjouksiin. Kampanja
on voimassa
19.4.2015
asti. 2.
Soitakerros,
ja varaa aikaPuh.
näöntutkimukseen
tule käymään.
Näöntarkastusvaraukset
optikolle myös synsam.fi Optikko Synsam, Esimerkkikatu 000, 00000 Helsinki, puh. 010 237 XXXX, ma-pe X-XX, la X-XX

ark. 10–18, la 10–14

Kun aurinko paistaa,
anna autosi loistaa!

(0,50€/kg)

Muistathan varata pikkuvirpojille
herkkuja! Esim.

TAPANINTORIN
MAALAISLEIPÄ
430G

1

€

5ps

Yksittäin 0,29€/ps
(0,73€/kg)

Omasta uunista!

Pierre Cardin
143 €

(3,30€/kg)

MYLLYN PARAS
MAKARONI

ERILAISIA HEDELMIÄ JA
VIHANNEKSIA

ERÄ!

1

€

rs

Raj. 3 rs/talous

Ray Ban
149 €
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AUTOKORJAAMO - KAI KKI MERKIT

nopeat ja hellävaraiset
pesukatumme odottavat sinua!

A!
LEVAT MOLEMMILLA ASEMILL
NOPEAT PESUKATUMME PALVE

!

TALVINEN
TEHOPESU
Halutessasi kuumavahalla
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 26.4.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

19,90€
(norm. 27,90€)

!

PEHMOHARJAPESU
vahalla tai alustapesulla
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 26.4.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

15€
(20,90€)

!

LOISTOPESU
(Paras pesumme)

Neste Oil K-market
Malmi

Avoinna arkisin 6-24 ja
La-Su 8-24
Pihlajamäentie 37,
00700 Helsinki
Puh. (09) 387 2377
kai.malmgren@k-market.com

Neste Oil
Metsälä 24H

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

VUODESTA 1966

HENKILÖAUTON

ÖLJYNVAIHTO
sis. öljynsuodattimet + max 5 l öljyä

ILMASTOINTIHUOLTO

(norm. 89,-)
Pakettiautot 79 € (norm. 99,-)
Tarjous voimassa 31.5.2015 saakka

(norm. 69,-)
Tarjous voimassa 31.5.2015 saakka

SOITA JA VARAA!

09-387 928,2
Autotallintie 19
Tattarisuo

Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
26.4.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

24,90€
(norm. 34,90€)

TYKKÄÄ
MEISTÄ!

BestRent.fi

TYKKÄÄ MEISTÄ!

Yhteistyössä:
Neste Oil K-market Malmi
& Neste Oil Metsälä

AVOINNA
ARKISIN 8-16
BestRent.fi
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PIRJO PIHLAJAMAA

Koillis-Helsinki

Tuulikki
Tepora edustaa
kristillisdemokraatteja
Tuulikki Tepora, 65, on kasvatustieteen
maisteri ja eläkkeellä yli 40 vuoden
työuran jälkeen luokanopettajan virasta.
Pihlajamäessä asuva Tepora on avioliitossa,
josta on kolme aikuista lasta ja yksi
lapsenlapsi.
Risto Suomalainen, Salla Lappalainen, poika Juha Salonen
ja isä Matti Salonen sekä Jussi Jalkanen haluavat rakentaa
parempaa kaupunkia.

Asukasaktivismilla
voi vaikuttaa

Neljä asukasaktivistia
kertoi Tapaninvainion
asukasillassa,
minkä puolesta
he ovat lähteneet
vaikuttamaan.

Ensimmäisenä yleisön
eteen saapui tapaninvainiolainen Risto Suominen. Hän
kertoi Pro Tuomarinkylä –
liikkeestä, jonka synnytti
yleiskaavan luonnos. Suominen lähti liikkeeseen
mukaan pelastaakseen Tuomarinkylän historiallisen
kartanomiljöön sekä Pukinmäenkaaren ranta- ja metsäalueet rakentamiselta.
Työmaata tuntuu riittävän, sillä ennen Suomisen
esitystä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaava-arkkitehdit Kati Kivelä ja Tapani Rauramo
kertoivat, että viraston uusin visio on, että Pukinmäenkaarelta rakennettaisiin

raitiosilta Vantaanjoen yli
niin, että se jatkuisi useamman sataa metriä pilareiden varassa, jotta virkistysalueella liikkuvat ratsastajat
ja muut ulkoilijat pääsevät
kulkemaan luonnossa esteettömästi sillan ali.
–Eikö pilarit voi laittaa jo
rakennetun Tuusulanväylän
päälle, ihmetteli miesääni
yleisön joukosta.
Tuomarinkylästä virisi vilkas keskustelu, eikä yksikään tapaninvainiolainen
kannattanut kulttuurimiljöön minkäänlaista rakentamista. Tapaninvainion
pientaloalueen tonttitehokkuuden nostaminen aiheutti
myös vastalauseita. Kerrostalojen rakentaminen pientaloalueelle ei hymyilyttänyt.

Seuraava asukasaktivisti
oli Salla Lappalainen, jonka
ansioihin voi laskea bussilinjan 72 säilymisen. Lappalainen organisoi nimen

keruun adressiin, jonka allekirjoitti 1 200 asukasta
lyhyessä ajassa. Bussin
lopullinen reitti ei ole vielä
selvillä.
Idean adressiin hän sai linjan 69 pelastajaksi ryhtyneeltä Jussi Jalkaselta. Hän
kertasi lyhyesti linjan pelastumisen.
– Me voimme vaikuttaa.
Kyllä kannattaa yrittää, Jalkanen kannusti.
Neljäs aktivisti oli Juha

Salonen, joka on jo nelisentoista vuotta tehnyt talkoita Vantaanjokeen laskevan
Longiojan eteen. Liki umpeen kasvaneesta puronpahasesta on tullut taimenten
suosima kutupaikka.
Nyt kalat voivat erinomaisesti, kun Lokapojatkaan eivät ole enää valuttamassa
rasvakattiloiden jämiä puroveteen.
Pirjo Pihlajamaa

Arkkitehti Tapani Rauramo hämmästytti yleisöä
kertomalla suureellisesta siltasuunnitelmasta yli
Vantaanjoen.

Tuulikki on kristillisdemokraattien Helsingin piirin puheenjohtaja
ja sen tehtävän myötä
myös Suomen Kristillisdemokraattien puoluehallituksen jäsen. Muita luottamustehtäviä
ovat Oy Helsingin
Asuntohankinta Ab:n
hallituksen ja Sote-jaoston jäsenyys. Ne tulivat Tuulikki Tepora (kd.)
vuoden 2012 kunnallisvaaliehdokkuuden kautta.
Eduskuntavaaliehdokkaana Tepora on ensimmäistä kertaa. Hänen tärkeät vaaliteemansa ovat
perheen hyvinvointi, palvelujen suuntaaminen perheiden tarpeisiin ja tukeen kasvatustyössä, lasten ja
nuorten laadukas koulutus kaikkialla Suomessa sekä nuorten työllistäminen. Ikääntyvien oikeus saada hyvää, oikeanlaista hoitoa ja kuntoutusta tarpeen mukaan on taattava.
Puolueensa linjan mukaisesti avioliitto on Tuulikille miehen ja naisen välinen liitto, eikä lapsen
ensisijaista oikeutta sekä isään että äitiin saa lakisääteisesti horjuttaa. Pariliitto on sopiva nimitys
kahden miehen tai kahden naisen liitolle.
Suomen sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta
on pidettävä huolta ja lisättävä niihin määrärahoja.
Malmin lentokenttä tulee säilyttää, sillä Helsingistä löytyy runsaasti parempia asuntojen rakentamiseen sopivia alueita kuin Malmin kenttä.
Tuulikin harrastuksia ovat laulu sekä raamatullinen tanssi. Some-aktiivisuuttakin on jonkin verran,
mutta mielellään hän on myös toreilla, turuilla ja
tilaisuuksissa kohtaamassa ihmisiä.

Timo Huotinen

PIRJO PIHLAJAMAA

Ympäristökeskus patistaa
HKR:ää pesemään kadut
Pääkaupunkiseudun ilma täyttyi viime viikolla katupölystä, liikenteen
pakokaasuista sekä ulkomailta kulotuksen takia kantautuvista
pienhiukkasista niin, että Helsingin kaupungin ympäristökeskus antoi
rakennusvirastolle toimenpidepyynnön.
Pyynnössä edellytettiin, että katuja on kasteltava laimealla kalsiumkloridiliuoksella.
Kalsiumkloridi sitoo pölyä pitämällä sen pitkään kosteana. Se toimii myös pikku pakkasissa.
Lakaisukone on ollut tuttu
näky Koillis-Helsingin kaduil-

la parin viikon ajan, kun teiltä siivotaan pois hiekoitushiekkoja.
Joillain kaduilla on aloitettu myös pesu. Kaupungin lisäksi jalkakäytävien pesutöihin ovat ryhtyneet yksityiset
kiinteistöt.
Ympäristökeskus halusi

myös huomauttaa, että hiekoitushiekka on lakaistava ja
poistettava kosteana. Hommaa ei saa tehdä lehtipuhaltimella, koska laite nostattaa
runsaasti pölyä ilmaan.

Pirjo Pihlajamaa

Kadut pölisevät nyt runsaasti. Ympäristökeskus latasi verkkoon
kastelupyyntökartan, jonne se toivoo urakoitsijoita hommiin.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Tarjoukset voimassa
TO-SU 26.–29.3.2015 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.
Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

5

95

Tuore

6

99

kg,
raj. 2 kpl /tal.
HK

NORJAN LOHI 1-2 kg

kg
raj. 2 rs /tal.

NAUDAN JAUHELIHA
17% 1 kg

kokonaisena, voim. to-la

-21%

18

95
kg

Oman savustamon ruodoton

SAVULOHIFILEE

9

95
kg

15

95

Lihamestarimme uunivalmis

Atria

naudan suikaleesta, Suomi, voim. to-la

palana

PUNAVIINIHÄRKÄ

8

99

kg

Affco

NAUDAN ULKOFILEE

rs

LAMPAAN LUUTON PAISTI
n. 1,9 kg

Uusi-Seelanti, pakaste
Hinta ilman K-Plussa-korttia
11,49 kg

rs

3.-

VIHREÄ ja TUMMA
RYPÄLE 500 g

3,00/kg, Chile/Intia, yks. 2,89 rs (5,78/kg)

3.-

Jumbo

HERKKUSIENI

2.-

24

kg

pack

MUNAKOISO
Hollanti

21

84
sis. pantit
3,60

Lapin Kulta

OLUT 4,5%
0,33 tlk 24-pack

Hollanti

2,30/l, voimassa 22.1.2015 alkaen

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi

2

kg

7
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Uutiset
PÄIVI METSÄNIEMI

Koillis-Helsinki

Tiina Sandberg (skp) on
ehdolla Uudellamaalla
Suutarilalainen Tiina Sandberg, 41, on SKP:n
Uudenmaan piirisihteeri, naimisissa ja kahden
pojan äiti. Hän on ollut aiemmin ehdolla Turussa,
Helsingissä ja nyt toista kertaa Uudellamaalla.

Tentattavat saivat kertoa, mitä politiikka heidän mielestään on.

Vaalitentin voi järjestää näinkin:

Olohuonetentti
Tapanilassa
Monet ovat innostuneet järjestämään
kodeissaan omia tenttejä
eduskuntavaaliehdokkaille.
– Olohuonetentti on
kuin moderni tupailta. Politiikan ravintolapäivä. Ideana on, että kaveriporukka
kutsuu olohuoneeseen
ehdokkaita ja järjestää pienimuotoisen poliittisen tentin, kertoo olohuonetenteistä innostunut Päivi Metsäniemi.
Tapanilassa kokoontui
kolmisenkymmentä alueen
asukasta Tomi Metsäniemen olohuoneeseen.
– Tämä on juuri sitä mitä
olen aina kaivannut. Fiksuja ihmisiä puhumassa ﬁksu-

ja, toteaa Tomi Metsäniemi.
Tentattavina olivat Nina Suomalainen kokoomuksesta, Ville Jalovaara
SDP:stä, Veronika Honkasalo vasemmistoliitosta sekä
Otso Kivekäs vihreistä. Illan
aikana puhuttiin muun muassa vaalilupauksista, terveydenhuollosta ja tapanilaisia lähellä olevasta kouluasioista.
Yleisö kommentoi aktiivisesti tenttiä niin olohuoneessa kuin sosiaalisessa
mediassa.
TL

Olohuonetentin perustajat rohkaisevat kaikkia
innokkaita järjestämään tenttejä kodissaan. Vieraat voi
tarvittaessa istuttaa lattiallekin.

OLOHUONETENTIN ABC:
1. Päätä paikka ja aika.
2. Kutsu ehdokkaat.
Useimmat ottavat
kutsun innoissaan
vastaan. 4–5
ehdokasta on hyvä
määrä. Kaikkien
puolueiden edustajia
ei tarvitse kutsua.
Keskustelu on
vireintä, kun paikalla
on ehdokkaita eri
puolueista.
4. Kutsu olohuoneeseesi
kaikki ystäväsi, tuttusi
ja tutuntuttusi, sillä
vain osa pääsee
paikalle. Kerro, että on
nyyttärimeininki.
5. Raivaa olohuone.
Varaa tuolit
ehdokkaille. Yleisö voi
istua lattiallakin.
6. Miettikää ennakkoon
kaveriporukan kanssa,
mitkä teemat teitä
kiinnostavat. Valitkaa
puheenjohtaja,
joka pitää poliitikot
aisoissa.
7. Varatkaa runsaasti
aikaa yleisön
kysymyksille. Olkaa
reiluja kaikkia
ehdokkaita kohtaan.
8. Kerro tentistä
muillekin. Twiittaa,
instagrammaa
ja facebookkaa
aihetunnisteella
#olohuonetentti.
Lähde: olohuonetentti.
org

Tiina on Helsingin liikuntalautakunnan
varajäsenenä päässyt tukemaan Koillisen
asioista pj-Rikua ja vpj-Hemppaa. Itselle
mielenkiintoisin tehtävä on Euroopan
vasemmiston Latinalaisen Amerikan työryhmän jäsenyys.
Heka-Suutarilan vuokralaistoimikunnan sihteerinä hän on saanut perheelleen
kodin, jossa on piha, patio ja parveke sekä 100 metriä puutarhapalstalle. Tiinan
mielestä puutarhanhoito on ainoa asia,
joka tässä maailmassa on tärkeää. Mikään ei ole hauskempaa kuin kitkeminen
ja rapsutus, sadonkorjuu ja kokkaaminen itse kasvatetusta.
Facebookiin Tiina on perustanut Stadin Omenapörssin. Hän on kotonaan somessa ja pitää sen mahdollisuuksilla leikkimisestä, mutta hauskinta on ihmisten
kanssa toimiminen yhteisten asioiden parissa. Kesällä pitää ehtiä kaupungille ja
kaupunkiluontoon seikkailemaan poikien kanssa.
Tiina sai äskettäin tiedon mukavasta
lahjoituksesta, jonka ansiosta on varaa
toteuttaa vaaleissa jokin hausta tempaus.
Kokonaisbudjetti on silti alle 2 000
euroa. Tukiryhmä yllättää aina iloisesti

juuri silloin,
kun itsellä
iskee uskon
puute. Kansanliikkeessä
toimiminen
ja ihmisten Tiina Sandberg (skp)
ymmärrys
voida itse
vaikuttaa asioihin on hienointa.
Tiinan mielestä perheille on turvattava varhainen apu. Kodinhoitaja on saatava hätiin ennen lastensuojelua ja taattava tähän riittävä rahoitus. Kunnallisen
vuokra-asuntotuotannon kautta on lähdettävä laskemaan asumisen hintaa. Nyt
on juuri oikea rakentaa ja valtion käytettävä tässä jo piiskaa.
Lentokenttätoiminta Malmilla pitäisi
säilyttää: se on alueelle arvokkaan ulkoilureitin säilyttämisen tae. Toisaalta kentän käyttö on monipuolisempaa ja yhteiskunnallisesti tärkeämpää kuin vastustajat antavat ymmärtää.
–Kannattaa kokeilla kommunistia, Tiina sanoo ja urheilutermejä lainaten tekee
vaaleissa parhaansa ja katsoo, mihin se
riittää.
Timo Huotinen

Emmi Tuomi (skp) siirtyi
Lapista Helsinkiin
Emmi Tuomi, 37, Heikinlaaksosta on Skp:n
Helsingin ehdokas. Hän on johtava psykologi
kehitysvamma-alalla Rinnekoti-Säätiössä
Espoossa. Perheeseen kuuluvat puoliso ja 7- ja
12-vuotiaat pojat. Aiemmin Emmi on pyrkinyt
eduskuntaan Lapista 2007.
Hän on SKP:n varapuheenjohtaja ja
Helsingin kaupungin työllistämistoimikunnan varajäsen. Muita mielenkiintoisia tehtäviä ovat Euroopan vasemmiston hallituksen jäsenyys ja työpaikalla
akavalaisten luottamusmies-tehtävä.
Emmin vaalibudjetti on enimmillään
1000 euroa tärkeimpinä tukijoina puolue ja puolueosasto, jonka tuki on muutenkin tärkeää. Puolueen ohjelmasta
hän nostaa tärkeimmäksi kuusituntisen
työpäivän, joka vaikuttaisi merkittävästi työntekijöiden ja ihmisten yleiseen hyvinvointiin sekä työttömyyteen ja tulonjakoon. Hän on vankka julkisten lähipalveluiden puolustaja. Koululaisten ja
kehitysvammaisten kanssa työskennellessä on Emmille erityisen tärkeäksi tullut vaatimus ”jokaiselle tarpeensa mukaan”, siis erityisen tuen palveluissa oltava vaihtoehtoja kevyestä vahvimpaan,
ja tasavertaisuus edellyttää yksilöllisten
tarpeiden huomioimista.
Emmi tekee työn ohella yliopistossa
jatko-opintoja ja tutkimusta. Hän harrastaa lenkkeilyä sekä judoa puistolalai-

sessa Hontai Judossa. Poikien
judo-, tanssi- ja musiik- Emmi Tuomi (skp)
kiharrastusten seuraaminen ja niihin kuskaaminen
on äidille mieluinen harrastus.
Hän on hyvin epäaktiivinen somessa
eikä ole facebookissa. Vaalikoneet ovat
tärkeä tapa tuoda esiin poliittisia mielipiteitä. Mieluummin Emmi tapaa ihmisiä kasvotusten.
Emmi nauttii Malmin kentän luontoympäristöstä ja kodin yläpuolella lentävistä koneista. Siitä huolimatta hän näkee, että kenttä tulisi hyödyntää asuinrakentamiselle, jonka rinnalle on kehitettävä palveluita.
Emmi toivoo, että äänestäjät löytävät
ja uskaltavat äänestää myös eduskunnan ulkopuolista puoluetta. Hänen mielestään on mahdollisuus tuoda radikaalia vasemmistolaista muutosta myös valtakunnalliseen politiikkaan.
Timo Huotinen

Koillis-Helsingin Lähitieto

Silvia Modig

PUNAVIHREÄ
HELSINKILÄINEN

nº38

SINIKKA VEPSÄ

Lähitieto
joka
keskiviikko!

ÄÄNESTÄ ARJEN
ASIANTUNTIJA EDUSKUNTAAN
ENSI KERTAA EHDOLLA

• Hyvä hoito kuuluu kaikille!
• Pidetään lentokenttä elossa!

154

www.silviamodig.ﬁ
facebook/silviamodig
@silviamodig

SUOMEN JA HELSINGIN TULEVAISUUDESTA KESKUSTELLAAN

PUKINMÄEN KARTANOSSA TI 31.3. KLO 18
PUHUJINA EDUSKUNTAVAALIEHDOKKAAT

NASIMA RAZMYAR
JA

MIRKA VAINIKKA

138

SDP Helsinki
www.sinikkavepsa.ﬁ

Ville Jalovaara

Maksan ilmoituksen itse

153

, 7.

Palmusunnuntaina ihmiset
ryntäilivät kadun varteen
ottamaan vastaan Jeesusta.
Kunpa tänäänkin osaisimme
iloita ja riemuita yhtä paljon siitä,
että saamme kulkea kohti
pääsiäisen suurta juhlaa.

Maksaja: Villen tukiryhmä

HELSINGIN VARAVALTUUTETTU, SAIRAANHOITAJA,
TERVEYDENHOITAJA, OSASTONHOITAJA

9

25.3.2015

vaikeiden aikojen
vaikuttaja

147

suorapuheinen toiminnan mies,
isä, aktiivinen kaupunginvaltuutettu, dosentti, turvallisuuspolitiikan tuntija eduskuntaan!
www.villejalovaara.net

Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Pukinmäen sosdem. yhdistys
Yhdistyksen kevätkokous klo 17.30

Me tykätään susta. Tykkää sinäkin meistä!
facebook.com/lahitieto
MUSIIKKIA
Seurakunnan lapsikuorojen konsertti
Puistolan kirkossa su 29.3. klo 16. Laulupuu Puistolasta, Pihlajanmarjat Viikistä,
Tuulenpesä Pukinmäestä, DoReMi Tapanilasta, Piccolo Jakomäestä ja Siltamäen
lapsikuoro esittävät Jukka Salmisen lauluja. Joht. Marjasisko Varha, säest. Mikko
Pettinen Express. Laulupuun kahvila.
Viktor Klimenko ja säestystrio. Konsertti
Pihlajamäen kirkossa su 29.3. klo 19. Liput
15 e. Lions Club Pihlajamäki.
Konsertti Viikin kirkossa su 29.3. klo 18.
Sinuun turvaan Jumala. Oopperalaulajat
Maria Kettunen, Jyrki Korhonen ja Raimo
Laukka. Pirkko Korhonen, piano. Ohj. 5 e.
Konsertti Malmin kirkossa su 29.3. klo 18.
Marjukka Andersson, urut.
Luukas-passio säv. Seppo Pänkäläinen
Malmin kirkossa ti 31.3. klo 19. Phonic-kuoro,
Tapanilan kantaattikuoro, joht. Lenne Mitt.
Merja Wirkkala, laulu.
Virsiä ristin tiellä Pukinmäen seurakuntakodissa ti 31.3. klo 18. Yhteislaulua.
Joseph Haydn: Seitsemän sanaa ristillä
Malmin kirkossa ke 1.4. klo 19. Alexanderkvartetti.
Taizé-yhteislauluilta Jakomäen kirkossa
ke 1.4. klo 18. Lauluryhmä Toivon Säteet,
joht. Kaisu Rauhamaa.
Luukas-passio Tapanilan kirkossa ke
1.4. klo 18. Tapanilan kamarikuoro. Jussi
Hirvonen, evankelista, Samuli Korkalainen,
Jeesus. Heikki Poutanen, urut. Joht. Merja
Wirkkala.
Hiljaisten laulujen ilta Viikin kirkossa ke
1.4. klo 19. Naiskuoro Pihlaja, Marjasisko
Varha. Tekstit Outi Lantto. Kolehti.
PÄÄSIÄISASKARTELUA
Pukinmäen Porttikahvilassa, Säterinportti
1 A, la 28.3. klo 10–14. Tarjoilua.

Palmusunnuntaina
29.3.
Perhemessu Malmin kirkossa klo
10. Muskarilaiset. Kahvit ja mehut.
Messu Jakomäen kirkossa klo 12.
Messuun kutsuttu rippikoululaiset.
Musamessu Pihlajamäen kirkossa
klo 16. Kahvihetki.
Messu Puistolan kirkossa klo 10.
Lähetyskahvila.
Messu Pukinmäen seurakuntakodissa klo 12. Kirkkokahvit.
Messu Siltamäen seurakuntakodissa
klo 12. Pääsiäisvaellus. Lähetyskahvila.
Messu Tapanilan kirkossa klo 12.
Messu Viikin kirkossa klo 10. Saarnan aikana lastenhetki. Virpomisoksien askartelua.

HILJAISELLA VIIKOLLA
Iltakirkko Malmin kirkossa ma 30.3.
klo 19.
Musiikkiahti Pihlajamäen kirkossa
ke 1.4. klo 19. Kirkon kuoro,
Pääsiäishuoneet Jakomäen kirkossa ke 1.4. klo 17.
Lasten pääsiäiskirkot Pihlajamäen
kirkossa ke 1.4. klo 9.15, 10.15 ja
12.15.
Lasten pääsiäishartaus Viikin kirkossa ke 1.4. klo 10.

ACTION CAR SERVICE- ACS OY

Kytkintie 34, 00770 Helsinki

puh.09-389 2865

TÄYDEN PALVELUN
AUTOKORJAAMO LÄHELLÄ SINUA

Rovasti ja jääkarhu kirkon ilmastotyöilta
Viikin kirkossa to 26.3. klo 18. Ilta
on osa Taivaassa on reikä -sarjaa
kristinuskosta ja luonnosta.Ekoteologi, kirkon yhteiskunn. työn ja
ympäristöasioiden asiantuntija Ilkka
Sipiläinen.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
###"2/,&0)+0)&/$'4.$))4%"5!*4,*0
Seurakunta facebookissa:
###"-41/3((."1(*!*4,*0)&/$'4.$)%4

65

Ohjauskulmien
nelipyörä suuntaus alk.

00
Ilmastoinnin
täyttöhuolto alk.

40

00

tarjoukset voimassa 31.07.2015 asti
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Uutiset
PIRJO PIHLAJAMAA

Tapanila-Seura esittää
lähikeskustan siirtoa
rautatien toisella puolen
olevalle Fallkullan
puolelle.

lestä esimerkiksi Katajanokka, Käpylä, Pihlajamäki ja
Kumpula.
Toisekseen seura haluaa
karttaan rakentamistehokkuutta ohjaavaksi merkinnäksi 0,25.
– Vanhan Tapanilan alue
(radan länsipuoli) tulisi
merkitä tällä kevyemmällä
merkinnällä, joka vastaa nykyisen kaavan tehokkuutta.
Luonnoksessa pienin tehokkuus on 0,4. Pientaloalueella se tarkoittaa, että
tuhannen neliön tontille saa
rakentaa 400 neliömetrin
kokoisen talon.
Kolmanneksi seura haluaa Malmin lentokentän säilyvän ja kehittyvän myös
asuinalueena.
Neljäs ja viimeinen toive
on, että lähikeskustaa siirretään itään päin, pois vanhasta Tapanilasta.
Pirjo Pihlajamaa

Asukasyhdistys haluaa:

Normitehokkuutta, suojelukaavan,
lentokentän ja siirtää lähikeskustan

Seura on tehnyt
listan muutosehdotuksista,
jotka se haluaa
mukaan
varsinaiseen
yleiskaavaan.

Tapanila-Seura ry. pitää yleiskaavaluonnosta Tapanilan alueen osalta
pääosin onnistuneena. Seura on löytänyt yleiskaavan pikselikartasta
neljä kehittämiskohtaa.

”

T

ulkitsemme,
että luonnos
mahdollistaa
Tapanilan sata
vuotta vanhan ja kulttuurihistoriallisesti erittäin
arvokkaan pientaloalueen
säilymisen. Myös Fallkullan

kartanon alueen säilyttämistä viheralueena pidetään
hyvänä, lausuu seura.
Seura on tehnyt listan
muutosehdotuksista, jotka
se haluaa mukaan varsinaiseen yleiskaavaan.
Ensimmäisessä toivotaan,

että asemakaavoitusta ohjaavaan kaavakarttaan tulee
merkinnät kulttuurihistoriallisista alueista.
– Merkintä tähtää alueen
säilymiseen ja tarkoittaisi,
että alueelle laaditaan suojelukaava mahdollisimman

pian.
Tapanilan lisäksi merkintää kaipaavat seuran mieFallkullan eläintila säilyy
kaavaluonnoksessa.
Kartanon reunamille on
osoitettu rakentamista.

Ehdotukset ja perustelut
1. Kulttuurihistorialliset alueet
kaavakarttaan

Yleiskaavaluonnoksessa tähdätään hyvään
täydennysrakentamiseen. Tähän liittyy kuitenkin riskejä ja hyvinkin tehtynä rakentaminen muuttaa alueen luonnetta. Osa vanhoista asuinalueista tulisi rajata kokonaan
täydennysrakentamisen ulkopuolelle ja säilyttää sellaisenaan.
Vanha Tapanila on ainoa säilynyt 1900-luvun alun palstoitustoiminnan myötä syntyneistä pientaloalueista (”työväen huvilakaupunki”).
Tapanilaa on nykyisen kaavan puitteissa
täydennysrakennettu melko onnistuneesti.
Alue pitäisi merkitä yleiskaavaan suojelta-

vaksi ja sille tulisi laatia suojelukaava.
Vastaava merkintä tulisi tehdä kaikille tärkeimmille suojeltaville kaupunginosille. Tapanilan suojelutarve tulisi mainita myös
Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt
-liitteessä.

la myös erittäin kevyt tehokkuusmerkintä
0,25. Tämä vastaa pääosin vanhan Tapanilan nykyistä tehokkuutta. Merkintää voitaisiin käyttää rajatusti tärkeimmillä kevyesti
rakennetuilla vanhoilla asuntoalueilla.

tulevaisuudessa.
Kenttä on myös erittäin tärkeä virkistys- ja
luontoalue koillisen asukkaille. Alueelle on
mahdollista kaavoittaa lisää asuntoja, vaikka kenttä säilytettäisiin.

2. Tonttitehokkuudeksi myös 0,25

3. Malmin lentokenttä säilytettävä

Malmin lentokenttä on Suomen tärkeimpiä
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita
ja se on merkittävä myös kansainvälisesti.
Kentällä on ainutlaatuinen arvo vain lentokenttänä. Malmin lentokenttää tulisi kehittää yhteiskunnallisen ja kaupallisen pienilmailun keskuksena. Lentäminen on kehittyvä liikkumismuoto ja suurkaupunki tarvitsee hyvin sijoitetun pienilmailukeskuksen

4. Lähikeskusta itään päin

Yleiskaavassa ei pitäisi antaa viestiä, että
jonkin alueen rakennustehokkuus on nousemassa tulevaisuudessa. Se voi johtaa
keinotteluun tonttimaalla. Suhteellisen kevyesti rakennetut vanhat alueet ovat suurimmassa vaarassa hävitä, jos niillä on liian
suuri tehokkuus kaavassa.
Tästä syystä yleiskaavassa tulisi ol-

Tapanilan aseman itäpuolella on rakentamaton peltoalue. Lähikeskusta on kuitenkin piirretty yleiskaavaluonnoksessa enemmän länteen, jolloin se ulottuu vanhan Tapanilan pientaloalueelle. Lähikeskuksen rajaus ja painopiste tulisi siirtää itään, niin että
se ei ole ollenkaan vanhan Tapanilan päällä.
PP

Koillis-Helsingin Lähitieto

Mies pahoinpiteli
toista miestä

Pyöräonnettomuudet
siirtävät kyltin

Tuntematon mies iski yht’äkkiä toista

Teerisuontiellä Malminkaaren risteykses-

miestä suuhun nyrkillä ravintola Crazy Horsen edessä lauantain ja sunnuntain välisenä
yönä yhden aikaan.
Lyöty kaatui maahan ja iski päänsä asfalttiin.
Paikalle hälytetyn ambulanssin miehistö totesi, että miehen etuhampaat olivat vääntyneet
sisäänpäin ja huuli oli haljennut.
Lyöjä juoksi karkuun ja pujahti ravintola
Lucky Ladyyn. Crazy Horsen ovimies kävi tunnistamassa miehen poliisille, joka poimi pahoinpitelijän mukaansa. Hän kieltäytyi kertomasta henkilöllisyyttään poliisille.
PP

Keskiviikon
kohokohta
–tutkitusti!
Lähes

80% puhelin-

haastatelluista ja

100%

internet-paneeliin
vastanneista luki
tai aikoi lukea
lehden!
SSM/Janton Oy
Tammikuu
2015

sä oleva Ylä-Malmille ohjaava paikalliskohteen viitta siirretään risteyksen eteläpuolelle.
Nykyisellä paikallaan paikalliskohteen viitta haittaa Teerisuontieltä Malminkaaren risteykseen saapuvia autoilijoita havaitsemasta
Malmikaarta etelästä saapuvia pyöräilijöitä.
Malmikaaren ja Teerisuontien liittymässä on tapahtunut vuosina 2009–2013 kuusi poliisin tietoon tullutta polkupyöräonnettomuutta. Kuuden polkupyöräilijäonnettomuuden myötä liittymä on polkupyöräilijöille yksi
kaupungin vaarallisimmista.

su 5.4. ja ma 6.4. klo 8–14
VARAA PAIKKASI
P. 0400 689263
P-hallissa, Malmin Kauppatie 18
www.malmintorinkirppis.ﬁ

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.ﬁ
Info puh. 045 122 9560
Ke 25.3. klo 19.00 Rukousilta: seurakunnan nuoret
Pe 27.3. klo 18.30–21.00 Koululaistenilta
La 28.3. klo 19.00 Nuortenilta
Su 29.3. klo 11.00 Jumalanpalvelus: Veijo Kähkönen,
Ville Rossi. Musiikki: Maranata. Kevätmyyjäiset
Su 29.3. klo 14.30 Latinokokous: Veijo Kähkönen
Ti 31.3. klo 13.00 Päiväseurat: Jari Päärni.
Musiikki: Maranata
Ti 31.3. klo 18.00 Sääntömääräinen vuosikokous

Rukouspäivä torstaisin klo 9–12 ja
Aamurukoussolu Ma–Pe klo 8–9
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AMMATTITAITOINEN AUTOKORJAAMO
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MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA
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• peltikorjaukset

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

maalaukset
muovikorjaukset
vahinkotarkastukset
ilmastointihuolto
tuulilasien vaihto
pintakäsittelyt
ruostesuojaus
sisäpesut
sijaisautopalvelut
autohuollot

Tervetuloa!
www.autokorjaamokanerva.ﬁ

AUTOKORJAAMO KANERVA OY
SIENITIE 40 •00760 HELSINKI

Puh 09 388 1378, 040 707 6879
kari@autokorjaamokanerva.ﬁ

Tavoita lähialueen asukkaat
Lähitiedolla!

Avoinna:
ark.
la

9-18
9-15

Tykkää meistä
facebookissa!
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Uutiset
TEIJA LOPONEN

Pukinmäen bambut
ja tulppaanit valmiina
messuille

Kevätpuutarha-messuilla Messukeskuksessa nähdään
tulevana viikonloppuna upeita kukkasaarekkeita, joissa
joukossa on tuhatmäärin Pukinmäen puutarhassa
kasvatettuja kasvia ja kukkia.

M e s s u i l l a nähtävät
tuhannet kasvit eivät kuki
sattumalta juuri tänä viikonloppuna, vaan niiden
kukkaan saattamiseen on
tarvittu hyvää etukäteissuunnittelua. Kasvien sisäistä kelloa on käännetty, jotta kukat olisivat loistossaan
juuri messujen aikaan.
Kevätpuutarhan kukat
hyödetään kolmessa suomalaisessa puutarhassa. Pukinmäen puutarha on mu-

kana ensimmäistä kertaa
hyötämässä Kevätpuutarhan kasveja.
– Meillä on kasvatettu
messuja varten mustia ja
oransseja tulppaaneja, alliumeja, helmihyasintteja sekä heinäkasveja, kuten
Fargesia murielae vuoriruokobambua, Purple Baron
purppurasulkahirssiä sekä
Carex morrowii ´Variegata´
japaninsaraa, listaa puutarhuri Sam Johansson.

Valkoiset helmilijat aukeavat juuri sopivasti messuille.

Heinien kasvattaminen
vaati puutarhalta poikkeuksellisia tilajärjestelyjä, sillä heinät eivät normaalisti
kuulu tähän aikaan vuodesta hyödettäviin kasveihin.
– Kyllä tässä tietysti on
saanut järjestelyjä tehdä,
jotta kaikki saadaan mahtumaan kasvihuoneisiin. Mukava mahdollisuus tämä oli,
vaikka vaatikin pohdintaa
ja poikkeustoimia. Ensimmäiset kasvit istutettiin jo
ennen joulua.
Kevätpuutarhan yleiskoristelualueelle istutetaan
muun muassa 250 ruukkua bambua, 500 heinäastiaa sekä tuhansia tulppaaneja, helmililjoja ja narsisseja,
jotka on kasvatettu Pukinmäessä.
Pukinmäen puutarha on
itse messuilla ollut mukana
jo viitisen vuotta, mutta nyt
ensimmäistä kertaa sieltä tilattiin koristeluihin tarvittavia kasveja.
Teija Loponen

Bambut ovat saaneet nauttia talven ajan noin 15–28 asteen lämmöstä. Messuille on
lähdössä myös melkoiset määrät tulppaaneja.

PIRJO PIHLAJAMAA

Lahjoita lankoja hyvään työhön

Martoilta toukkapusseja
vastasyntyneille
Pukinmäen Martat ovat päättäneet ryhtyä kutomaan
toukkapusseja, jotka lahjoitetaan Naistenklinikalle
vastasyntyneille annettavaksi.
–Meillä on ollut useita erilaisia hyväntekeväisyysaiheita ja jäsenemme halusivat taas jonkin uuden kohteen. Meillähän moni kutoo
tai virkkaa jatkuvasti, joten
käsityöhankkeet sopivat
meille mainiosti. Nyt siis
ryhdymme tekemään toukkapusseja, jotka ovat kudottuja tai virkattuja kehonmyötäisiä ”makuupusseja”
vastasyntyneille, kertoo
marttojen puheenjohtaja
Marjukka Hautanen.
Hautanen soitti Naistenklinikalle ja kysyi, olisiko
siellä tarvetta toukkapusseille.
– Sieltä vastannut osastonhoitaja oli todella iloinen ideastamme. Heillä ei
kuulemma ole vielä yhtään
toukkapusseja ja odottavat
nyt niitä innolla, Hautanen
kertoo.

Toukkapusseihin etsitään
lankoja lahjoituksina.
–Langan tulisi olla pesunkestävää, villa-, tai puuvillalankaa. Yksi hyvin käytetty
on Seitsemän veljestä Polkka-lanka, mutta toki muutkin pesunkestävät langat
käyvät hyvin. Eikä samaa
lankaa tai väriä tarvitse välttämättä olla paljoa, kirjavat
toukkapussit ovat oikein
pirteitä, muistuttaa Hautanen.
Lankalahjoitukset voi toimittaa Pukinmäen seurakuntakodille ja laittaa pussin päälle lapun Martoille
tai Marjukka Hautasen nimen.
–Ihan pienetkin lankalahjoitukset otetaan mielellään
vastaan, muistuttaa marttojen puheenjohtaja.
Teija Loponen

TEIJA LOPONEN

Sairaala-alueen vanhojen rakennusten
pintaremontit muuttuivat urakan edetessä
peruskorjauksiksi.

Malmin sairaalan
lisälaskulle löytyy syitä
Malmin sairaalan rakentamisen lisätöihin on
varattu 1,6 miljoonaa euroa ekstraa. Summa
nostaa sairaalan lisä- ja muutostyövarauksen
arvon kaikkiaan 9 337 000 verottomaan euroon.
Lisäys ei kuitenkaan ylitä sairaalalle määriteltyä enim-

Kaikenlaiset pesunkestävät villa- ja puuvillalangat
sopivat hyvin vauvojen toukkapusseihin.

mäishintaa, joka on noin 73 840 000 euroa.
Yllätysrahalle on ollut tarvetta pitkin sairaalan liki kymmenvuotisen uudisrakentamis- ja korjausurakan.
Vuonna 2008 oli kahteen suojeltuun rakennukseen tarkoitus tehdä vain pintaremonttia. Korjausten alkumetreillä
rakennusten välipohjatäytteistä löytyi terveysriski, sillä täytteissä oli mikrobeja.
Lisäksi taloista piti uusia vesikatot urakan lisätyönä. Se
johtui siitä, että 30-luvulla tehdyistä katoista puuttuivat
aluskatteet ja sen päälle katosta löytyi vuotavia kohtia.
Sovittuihin urakoihin sisältymättömät ja ennalta arvaamattomat korjaustyöt ovat suurin syy siihen, että lisä- ja
muutostyövarausta on pitänyt korottaa.
Malmin sairaala toimii Helsingin itäisenä yhteispäivystyssairaalana. Sen peruskorjaus- ja laajennusurakan päävastuu kuuluu KR-Rakennuttajalle.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto
Minulla oli aivan uskomattoman ihana isäntäperhe, enkä unohda heitä ikinä. Isäntäperhe oli hieman
vanhempi pariskunta, jolla oli koira. Asuimme suomalaisittain pienessä, mutta
viihtyisässä omakotitalossa. Jaoimme huoneet muutaman tytön kesken, meillä oli omat televisiot, pienet jääkaapit ja todella mukavat sängyt. Isäntäperhe
auttoi meitä kaikissa ongelmissamme ja mikä parasta
- teki meille todella hyvää
brittiruokaa. Saimme kaiken lisäksi koko ryhmämme
suurimmat eväät aina kouluun mukaan!

”Please mind
the gap between
the train and the
platform.”

Nautin Pariisin päivistä suunnattomasti. Taustalla tietenkin Eiffel-torni.

Puistolasta Pariisin kautta Englantiin

– kielimatkalta
uusia kokemuksia
Paris – Torquay – London, tällä nimellä kulki viime kesän kielimatkani.
Lähdin kielimatkalle Englannin etelärannikolle STS:n kautta ja nautin
reissusta suunnattomasti. Mukana oli tusinan verran suomalaisia
ikätovereita, joita ketään en tuntenut etukäteen.
Matkan aluksi vietimme
kolme päivää Pariisissa, jossa näimme Eiffel tornin,
Riemukaaren, NotreDamen, Louvren ja pääsimme käymään myös Disneylandissa. Rakastin Pariisin
vierailuamme todella paljon
ja se oli yksi parhaista asioista kielimatkalla.
Pariisista matkustimme bussilla yön yli Englantiin ja perillä saimme tavata
isäntäperheemme. Vietimme ihanassa kurssikohteessamme Torquayssa kaksi
ja puoli viikkoa. Meillä oli
joka päivä muutama tunti
koulua ja paljon erilaisia aktiviteetteja.
Meillä oli kolme erilaista tuntia, jotka kaikki olivat
mahtavia ja opettavaisia. Pidimme erityisesti ryhmämme kahdesta nuoresta brittiläisestä opettajasta, jotka
ehtivät tulla todella tutuiksi. Koulun lisäksi meillä oli

hurjasti erilaisia aktiviteetteja. Ringo ridea, treasure
huntia, student partyja, kei-

lausta, battleﬁeld lifea eli lasersotaa ulkona ja mitä erilaisimpia retkiä.

Torquaysta lähdimme
Lontooseen. Näimme Big
Benin ja London Eyen sekä
kävimme shoppailemassa
Oxford Streetillä. Kävimme
myös katsomassa ensimmäisenä iltana Wicked –
musikaalin, minkä olin jo
pitkään halunnut nähdä.
Matkasimme joka paikkaan
Lontoon Undergroundilla ja
mieleen jäi ehdottomasti
repliikki ”Please mind the
gap between the train and
the platform.”
Lähtiessämme kohti
Heathrow’n lentokenttää
en olisi voinut olla onnellisempi. Olin saanut monta
uutta ihanaa ystävää, sekä
nähnyt ja kokenut vaikka
mitä uskomatonta ja upeaa. Ennen kaikkea olin ollut ensimmäistä kertaa yksin ulkomailla ja selvinnyt
monista ongelmista englannin kielellä.
Muistelen matkaani ottamieni kuvien kautta. Jos en
olisi uskaltanut lähteä ulkomaille yksin, en olisi ikinä
kokenut niitä asioita. Kielimatka on ollut yksi elämäni upeimmista kokemuksista enkä antaisi hetkeäkään
pois.
Reija Vesamäki
Puistola
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ONNITTELUT
Lähetä hääparien kuvia tai muita onnittelukuvia osoitteella teija.loponen@
lahitieto.ﬁ tai vie kuva teksteineen Malmintorin kauppakeskuksen Plaza Mocca
-kahvilan luona sijaitsevaan postilaatikkoomme. Kuvat voi myös postittaa
osoitteella Lähitieto, Askartie 3–5, 00700 Hki. Liitä postimerkillä varustettu
palautuskuori mukaan, jos haluat kuvan takaisin.

Nealle 8-vuotispäivänä
22.3.2015 paljon
onnea! T. Mummi

Railakkaat 8-vuotis
onnittellut 22.3.2015
Nuutille! T. Mummi

Mira 9 v. Niin monta pientä
tähtöstä kuin taivaankansi
kantaa, niin monta
onnentoivotusta tahdon
sulle antaa. T. Mummu
ja tuta, äiti, isä ja Roni.

Paljon onnea 10-vuotiaalle
Jeminalle 30.3. T.
Seija-mummu.

Syömällä kasvetaan isoiksi! Onni 3,5v ja Kasper 2v
24.3. Mummo ja vaari plus kaikki muutkin onnittelevat.

Päiväkoti saa lisää
kasvattavia virikkeitä
Pihlajisto

Koko suomalaisryhmämme yhteiskuvassa Torquayssa.

Vanhemmat tempaisivat pystyyn päiväkoti Pyynikkiin
lastentapahtuman viime viikon tiistaina. Tapahtumasta
kertyi potti, jolla talon noin kahdeksankymmentä lasta
pääsee retkelle ja päiväkotiin voi ostaa hyödykkeitä, joihin verovarat eivät tahdo riittää.
– Saimme tavaraa myymällä 950 euron tuoton, jolla
voimme hankkia lapsille tarvikkeita kuten paperia ja kyniä sekä viedä lapsia retkille vaikka nukketeatteriin tai Viikin Gardeniaan, kertoo Pyynikin vanhempaintoimikunnan
aktiivi Leena Hilvonen.
Tapahtuman organisoinnista ja lankojen käsissä pysymisestä vastasi Hirvosen lisäksi Kaisa Koponen, Saija
Penttilä ja Mona Juntunen.
Naiset saivat houkuteltua mukaan liudan yrityksiä, joiden tuki osaltaan auttaa päiväkotilasten kasvatuksessa.
Pirjo Pihlajamaa
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Urheilu
MIKKO HYVÄRINEN

Erässä päävalmentajan
pestin tähän kevääseen
lopettava Petteri Bergman
oikoi kravattiaan ja ohjeisti
samalla hyvät pudotuspelit
pelannutta Mikko Pasasta
lauantain kotiottelussa.

J

Salibandyliiga miehet

Erä pronssin kimppuun!
Hallitseva Suomen mestari Jyväskylän Happee oli liian kova luu päästämään
Tapanilan Erää Suomenmestaruusﬁnaaliin. Se linkosi kolmella peräkkäisellä
voitolla Erän pronssiotteluun.

PuiU:lle mitalisadetta SM- ja
ikäluokkamestaruuskisoissa
Alle 17- ja 15-vuotiaiden sulkapallon SM-kisat sekä 13- ja 11-vuotiaiden
ikäluokkamestaruuskisoihin osallistui yhteensä 159 pelaajaa eri puolelta Suomea. Viime
vuosien tapaan PuiU:n juniorit saavuttivat menestystä useammassa peliluokassa.

13-vuotiaiden tyttöjen
sarjassa seuraan saatiin

Sunnuntain TV2-ottelussa kolmas kerta sanoi toden
Happeelle. Tosin Erä laittoi
vimmatusti hanttiin, vieden
avauserän 2–0 Janne Salosen
ja Fagerholmin maaleilla.
Toinenkin erä oli tasainen,
vaikka jyväskyläläiset ylsivätkin runnomaan taululle
2–2 luvut. Päätöserässä kotijoukkue sai kaksi helppoa
onnistumista, joista syntyi
3–2 voittomaali ja 4–2 päätösluvut.
Näin Happee saa kolmen
ottelun voitollisen välieräsarjan jälkeen valmistautua
puolustamaan mestaruuttaan tämän vuoden ﬁnaalissa. Vastaan tulee joko Seinäjoen Peli Veljet tai vuosaarelainen SSV.
Erä pääsee pronssiottelun
kimppuun vieraskentälle,
jolloin vastassa on joko SPV
tai SSV. Päättäessään kauden
voittoon, Erä tekee historiaa. Aiemmin ei runkosarjan
8. joukkue ole yltänyt pronssimitaleihin. Pronssiottelun
ajankohta ja pelipaikka löytyvät Tapanilan Erän kotisivulta.
Heimo Laaksonen

Salibandyliiga tytöt

Sulkapallo

11-vuotiaiden tyttöjen
sarjassa Lilli Lauri voitti
kaksin- ja nelinpelissä kultaa nelinpeliparinaan Jemina Salonen. 11-vuotiaden
tyttöjen kaksinpelissä neljän parhaan joukossa oli
kolme puistolalaista. Hopeaa sai Cecilia Harti ja
menestystä täydensi Hanna
Häkkisen 4. sija.
Tyttöjen nelinpelissä finaali oli seuran sisäinen
mittelö, josta hopeamitalin
kuittasivat Cecilia Harti ja
Hanna Häkkinen. Cecilia
Harti saavutti myös sekanelinpelissä kultaa ja Hanna Häkkinen pronssia.
13-vuotiaiden poikien kaksinpelissä Sami
Blümchen taisteli itsensä
hopealle ja Thomas Harti
täydensi PuiU:n menestystä neljännellä sijallaan. Lisäksi Sami ja Thomas saivat hienosti kultaa nelinpelistä. Aleksi Toivio saavutti
neljännen sijan poikien nelinpelissä.

oukkueet kohtasivat ensimmäisen kerran viime viikon
torstaina Jyväskylässä. Erä aloitti hyvin
mennen heti alussa Lauri
Kapasen maalilla 1–0 johtoon. Sen jälkeen isännät
ottivatkin komennon hirviareenalla. Lopputulos tässä
ensimmäisessä välieräottelussa oli lopulta Happeen
puhdas 7–3 voitto.
Lauantaina oli toisen taiston vuoro Erän kotikentällä Vantaalla. Taas starttasi hyvin, Aaron Fagerholm riemastutti hieman yli
1 000-päistä kotikatsomoa
vieden Erän alkuhetkillä 1–0
johtoon. Vieraat eivät lannistuneet, vaan tasoittivat
avauserän lukemiksi 1–1.
Nyt sinipaitojen potku ylsi pidemmälle kuin Jyväskylässä. Tuomas Iiskola siirsi
mosalaiset toisen erän alkupuolella 2–1 johtoon. Happee tasoitti taukoluvuiksi
2–2. Kolmannessa erässä
Happeen rutinoituneet luottopelaajat kuitenkin latoivat pallon viisi kertaa Erän

pömpeliin, kotijoukkueen
yhtä vastaan. Näin päätösluvut olivat samat kuin ensimmäisessä kohtaamisessa,
Happeen 7–3 voitto.

myös tuplamestari. Julia
Salonen voitti kultaa sekä
kaksinpelissä että nelinpelissä. Tyttöjen nelinpelissä
Meri Blümchen sijoittui 4.
sijalle. Kahden kultamitalin
lisäksi Julia Salonen saavutti parinsa Sami Blümchenin
kanssa 13-vuotiaiden sekanelinpelissä hopeaa.
15-vuotiaiden poikien
sarjassa Eero Laurilla oli
kolmen mitalin päivä. Kaksinpeleissä hän jäi täpärästi hopealle, mutta nelinpelissä hän sai kultaa parinsa Teemu Taivaisen kanssa.
Lisäksi sekanelinpelistä tuli toinen mestaruus. Teemu
Taivainen sijoittui kaksinpelissä kolmannelle sijalle.
Emilia Harti voitti
17-vuotiaiden sekanelinpelistä kultaa. Lisäksi hän
saavutti kolmannen sijan
tyttöjen nelinpelistä ja neljännen sijan kaksinpelistä.
Kisojen upea menestys on
hieno palkinto seuran tekemälle juniorityölle. Kilpaurheilun lisäksi seurassa sulkapalloa pelaa myös
suuri joukko harrastajia.

Puistolan urheilijoilla on
valmennusta minisulkiksesta aikuisryhmiin. Lisätieto-

ja: www.puistolanurheilijat.ﬁ/sulkapallo
Johanna Toivio

Julia Salonen palkittiin 13-vuotiaiden tyttöjen
nelinpelin voitosta. Vieressä oikealla ESB:n Carla
Kivikko.

Runkosarja päättyi
tiukkaan tappioon
Tapanilan Erän tyttöjen
SM-joukkue päätti
runkosarjan tiukkaan
tappioon paikallisvastus
M-Teamia vastaan.
Joukkue nousi hienosti 7–2

tappioasemasta ja paremmalla viimeistelyllä olisi noussut rinnalle ja jopa ohitse.
Ensimmäisessä erässä tilanne oli vielä tasan, Katri
Toivonen ja Veera Sinikallio
tasoittivat alun 2–2 lukemiin.
Toisessa erässä ei Erä
maaleja onnistunut tekemään, vastustaja M-Team sen
sijaan maalasi kolmasti. Pelin
lähetessä loppua käynnistyi
tiivis taisto ja vastustajan kahta maalia vastaan Erä onnistui
tuplaten, maalintekijöinä Aino
Tuokkola, Oona Hyrylä, Milja-Maaria Saarikoski ja Nea
Korhonen. Se ei kuitenkaan
riittänyt, voitto meni M-Teamille tiukasti 7–6.
Lopullinen runkosarjasijoitus joukkueella oli kuudes.
– Vähän ehkä jäi pari ottelua jälkeenpäin harmittamaan
kaudelta, jotka kääntämällä
eduksemme olisimme saaneet kotiedun pleijareihin. Toisaalta play off -paikka on tärkein ja kauden pelit ovat näyttäneet, että joukkueella on
mahdollisuudet minne saakka vain. Peli on mennyt eteenpäin valtavasti, kiittelee päävalmentaja Ville Turunen.
Erän naisten liigajoukkueen

mukana treenanneet tytöt siirtyivät nyt tyttöjen joukkueen
mukaan harjoittelemaan, kun
naisten joukkue jäi hieman liigan play off -paikan ulkopuolelle.
– Päästään treenaamaan
nyt hyvin koko rosterilla ja tavoite on nostaa pelillistä tasoamme vielä muutama pykälä
ja tuoda siihen pari uutta elementtiä ennen pudotuspelejä,
kertoo Turunen.

Vastustajaksi Erän valitsi
nurmijärveläinen SB-Pro, jonka runkosarjasijoitus oli kolmas. Runkosarjassa molemmat joukkueet voittivat vieraissa omat pelinsä, joten tasainen puolivälieräsarja on
varmasti tulossa.
–Nyt meillä ei ole kuin voitettavaa. Pidän meitä altavastaajana runkosarjan sijoituksen sekä keskinäisten otteluiden perusteella. Vaikka vieraissa onnistuttiinkin
voittamaan, oli se silti selkeää Pron hallintaa. Mutta altavastaajana pelaamme parhaiten ja asema sopii meille erinomaisesti, Turunen tuumii.
Ottelusarjassa vaaditaan
kaksi voittoa ja pelit pelataan seuraavasti: La 21.3. klo
14 Campo Sportcenter, Vantaa, la 28.3. klo 14 Mosahalli,
su 29.3. klo 14 (tarvittaessa)
Campo Sportcenter.
Teija Loponen
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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.

TUIJA SALOVAARA

Yöroskaaja - voitko lopettaa
Talomme parkkipaikalta lähellä Puistoria on koko talven ajan
löytynyt roskia. Joku tuo niitä
yöaikaan. Mutta kuka?
Kotitalousjätteitä on ollut jopa
viikoittain levällään. Asukkaista kukaan ei ole huomannut mitään. Yhtenä yönä viime viikolla
roskia jätettiin taas katokseemme
niin kuin ne olisivat meidän roskiamme.

Alkaa jo sieppaamaan, kun
kaupungilla on kuitenkin eri pisteitä, minne roskia voi viedä.
Roskaaminen ei rajoitu vain
tontillemme, vaan sama kohtalo
on Puistorilla.
Täällä kulmilla on nähty esimerkiksi vanhoja patjakääröjä, joulukuusi ja jätesäkillinen metallijätettä.

Puistolan asukas

Joutomailla tilaa
Yhä useampi taho näyttää olevan kentän säilyttämisen kannalla.
Marja Piimiehen itsepäistä kantaa
en ymmärrä laisinkaan. Onko asiasta tullut arvovaltakysymys
hänelle? Toivottavasti ei, ne on vaikeasti ratkaistavissa.
Vantaanjoen ja Pukinmäenkaaren välissä on joutomaata, peltoa.
Samoin Vantaanjoen länsipuolella. Paloheinään päin metsää. Miksi

tänne ei rakenneta? Miksi pitää väkisin purkaa toimiva lentokenttä,
Suomen toiseksi vilkkain, ja rakentaa siihen (suomaalle) asuinrakennuksia kun lähellä on mainitut alueet, varmaan enemmän pinta-alaa
kuin lentokentästä saa?
Näin maalaisjärjellä ajatellen.
Fred Rosbäck
Pukinmäki

Helsingin asemakaavaehdotus 2050 ja
kaupunkilaiset eri linjoilla
Helsingin asemakaavasuunnitelmassa kaupunki tulee kasvamaan 360 000 asukkaalla. Toisessa vaihtoehdossa asukasluku nousisi Helsingissä yli miljoonaan.
Koska alue on rajallinen, on kehitys huolestuttava.
Rakennusmaat on otettu asuntokäyttöön yritystoiminnan kustannuksella, vaikka Helsingissä on yli
400 ha peltomaata. Niiltä voitaisiin hyödyntää ilman suuria ristiriitaisuuksia ja kustannuksia.
Yrittäjiä ja työpaikkoja pakkopoistetaan, kun kaupunki ei uusi
vuokrasopimusta. Jos vuokra-aikaa jatketaan, ovat hinnankorotukset kohtuuttomia. Yritysmyönteisempää toimintaympäristöä ei
jouduteta, vaan päinvastoin. Tämä on jo johtanut monen yrityksen
siirtymiseen yritysystävällisempiin
ja halvempiin lähikuntiin.
Malmin lentokenttä on hyvä esimerkki yritystoiminnan karkottamisesta. Ilmasta katsottuna tämä pieni alue on jo nyt tehokkaasti hyödynnetty. Itse lentokentän
yritystoiminnat, yli 400 työpaikkaa pakkosiirretään, vaikka vaihtoehtopaikkaa ei ole tiedossa. Uusi kenttä tehtäisiin veronmaksajien
kustannuksella.
2050 luonnoksessa Malmin
aluetta ei ole nimetty teollisuus- ja
työpaikkakeskittymäksi. Tattarisuon ja Kivikon alueen yrityspalvelut ja työpaikat ovat kaavassa vahvistamatta.
Nykyisessä epävarmuudessa yritykset eivät voi investoida, toimitilat ja niiden kunnosta pitämättä
jättäminen vain vauhdittavat kehitystä. Yli 2000 työpaikalla täytyy
olla merkitystä, miksi suunnitelmissa tätä ei huomioida. Kaupunkiaktiivit haluavat tuhota myös
Herttoniemen ja Pitäjänmäen teol-

lisuusalueet, HS 28.2.
Suunta pitää olla ihan muuta.
Vaihtoehtoja kaavaehdotuksiin
pitää saada, jotta monimuotoisuus ja yritysmyönteisyys säilyvät.
Lentokentästä ja sen ympäristöstä pitää luoda tapahtuma- ja yrityspuisto. Missään Helsingin alueella ei ole toimivampaa ulkotilaa yleisötapahtumien järjestämiseksi. Massatapahtumat tulevat
yleistymään ja lentotoiminta joustaa ja tarvittaessa tukee niiden onnistumista. Rakentamalla hotelleja ja kansainväliseen kehitykseen
perustuvaa yritystoimintaa, sitä
tukee toimiva lentoliikenne. Nopeilla ja toimivilla yhteyksillä on
kansainvälisesti merkittävä taloudellista kehitystä edistävä vaikutus.
Vain toimiva lentokenttä takaa
Tattarisuon yritystoiminnan säilymisen ja kehittymisen. Tämä kehitys ei poista asuntotuotantoa vaan
sitä voidaan täydennysrakentamisen puitteissa edelleenkin toteuttaa
alueelle. Tämä takaa asukasmäärän kasvun lentokentän ohella, se
on kaikille osapuolille pitkäkestoinen ratkaisu.
Mitä teemme asunnoilla, jos ei
ole työpaikkoja?
Miten yli 70 000 lentokenttää
puoltavan mielipide tulisi huomioitua? Näin vaalivuonna pitäisi poliitikkojen olla asukkaiden puolella ja muuttaa tulevaa asemakaavaa
vaihtoehtoisempaan suuntaan.
Nyt kannattaa ottaa aikalisä ja
poliitikot ovat avainasemassa. Äänestämällä saamme juuri sitä mitä enemmistö haluaa. Tukea voit
myös https://www.kuntalaisaloite.
ﬁ/ﬁ/aloite/983 sivustolla.
Huolestunut yrittäjä
Risto Lehtinen

Toimintakeskuksen vaalitentti 1.
Malmin toimintakeskuksen
vaalipaneelissa 18.3 olivat paikalla Jani Liukkonen (kd) Kati Juva
(vihreät), Olli Sademies, (perussuomalaiset), Björn Månsson
(RKP) ja Riku Ahola vasemmisto-

liitosta.
Yleisöä kiinnosti ehdokkaiden
näkemykset lähipalvelujen tulevaisuudesta, eläkkeiden tasosta ja
vanhustenhoidosta.
Keskustelu jatkuu ja keskiviik-

kona 25.3. ovat samoista teemoista vastaamassa SDP:n Mirka Vainikka, Kokoomuksen Fatbardhe
Hetemaj, SKPn Yrjö Hakanen ja
Keskustan Terhi Peltokorpi.

nijäämisen riskistä, vähentää rikollisuutta.
Raukkamaisissa joukkoraiskauksissa ovat kaikki tekijät kollektiivisesti vastuussa teosta, syyllisyyttä ei yhtään vähennä, jos vuorollaan raiskaa vain vähän, pitää
uhrista kiinni kevyellä otteella, tai
seisoo vain ympärillä, peittäen teon.
Yksikin viidestä raiskaajasta olisi voinut estää teon, sanomalla tovereilleen, hei kundit annetaan ol-

la, minä en halua osallistua tähän.
Näin tämäkin ikävä tapaus olisi
jäänyt häirinnän asteelle, joka sekin on tuomittavaa ja rangaistavaa.
Yhteiskunnan on selvästi viestitettävä, ettei se hyväksy tälläistä käytöstä, vaikka kyseessä olisi
nuoria ensikertalaisia. Suomi on
oikeusvaltio, täällä ei pidä, eikä
ole tarvetta ottaa oikeutta omiin
käsiin.

TS

Raiskauksesta
Tapanilassa tapahtui erittäin
ikävä ja vakava rikos, viiden nuoren joukko raiskasi tytön. Poliisi
kiirehti kertomaan, ettei uhri
loukkaantunut vakavasti. Vaikka
uhria ei hakattu henkihieveriin,
joutuu raiskauksen uhri usein elämään loppuelämän henkisessä
helvetissä.
Jokaiseen junaan ja bussiin ei
voida palkata vartijaa, mutta voidaan kyllä asentaa valvontakamerat. Tietoisuus valvonnasta ja kiin-

We Danced for HOPE
Lauantaina 14.3. Suutarilan
monitoimitalolla liikuttiin ja
samalla tehtiin hyvää – paitsi
jokainen liikkumiseen osallistunut itselleen, myös HOPE ry:lle
suorittamalla osallistumismaksun
HOPE:n keräyslippaisiin.
Tapahtuman pääorganisaattorina toimi Siltamäen Nuorisoseura ry, mutta ilman tapahtuman
aloitteentekijöitä Auli Fagertsröm-Karhusta ja Sanna Salovuorta tapahtumaa ei varmaan olisi
syntynyt.
Kolmen tunnin ajan ohjaajat vetivät talkoilla zumbaa, baila-bailaa ja vaikka mitä sykettä
nostattavaa liikuntaa. Osallistujia kolmituntisen aikana oli koko ajan tasaisesti salin täydeltä.

Myös Nuorisoseuran kahviossa
riitti kävijöitä sen verran, että saatiin tapahtuman kulut peitettyä.
Tapahtuman yhteydessä järjestettiin keräys, joka käynnistyi jo
edeltävällä viikolla Nuorisoseuran kerhotilassa: itselle tarpeettomia, käyttökelpoisia lasten ja
nuorten vaatteita, urheiluvälineitä, leluja ynnä muuta lahjoitettiin
edelleen toimitettaviksi niitä tarvitseville.
Kiitos tapahtuman onnistumisesta kuuluu Nuorisoseuran talkooväelle, ohjaajille sekä Suutarilan koululle ja nuorisotalolle. Ehkä ensi vuonna taas – niin innostavaa oli palaute tapahtumasta.

Sinikka Putkonen
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Kulttuuri
rinko laskee länteen. Klimenko näytteli Helsingin
Kaupunginteatterissa, vieraili muissa teattereissa ja
teki myös elokuvia. Vuonna
1969 hän räjähti julkisuuteen ympäri Eurooppaa levyllään Stenka Rasin.
1980-luvulla Viktor Klimenko hylkäsi vuosikausiksi julkisuuden parrasvalot ja esiintymislavat laulaen ainoastaan kirkoissa ja
seurakunnissa. Hän keräsi
vaihtuneelle ohjelmistolleen
ihailijoita hengellisen musiikin kuuntelijoista ympäri
maailman, Yhdysvaltoja ja
Neuvostoliittoa myöten.
Värikkyyttään Klimenko
ei yleisön onneksi ole kyennyt kätkemään. Viktor Klimenkolla on kymmenen
kultalevyä ja kaksi platinalevyä. Erilaisia levytyksiä on
lähemmäs sata.

Komeaääninen Viktor Klimenko
laulaa muun muassa Finlandian
Pihlajamäen kirkolla.

Viktor Klimenko
äänessä Pihlajamäessä

Palmusunnuntaina saadaan kuulla komeääänistä ja monien rakastamaa kasakkaa, Viktor
Klimenkoa Pihlajamäen kirkossa.

V

iktor Klimenko on tullut tunnetuksi varsin
monipuolisena

muusikkona. Hän on esittänyt slaavilaisen musiikin
lisäksi heprealaisia sävelmiä, perinteisiä virsiä, herk-

kiä hengellisiä lauluja, mustalaismusiikkia, rautalankagospelia sekä klassista
musiikkia tulkiten kaikkia

yhtä vahvasti ja vaikuttavasti.
Viktor Klimenko loi laulajana ja näyttelijänä uransa

jo nuorena. Vuonna 1965
hän oli Suomen edustajana
Euroviisuissa Napolissa
esittämällä kappaleen Au-

Pihlajamäen kirkon konsertin ohjelmistoon on koottu suosittuja lauluja eri aikakausilta. Mukana ovat esimerkiksi Aurinko laskee
länteen, Karjalan kunnailla, Täällä Pohjantähden
alla ja Elämää juoksuhaudoissa. Konsertti päättyy
Finlandiaan.
Konsertin järjestävät LC
Helsinki/Pihlajamäki ja
Malmin seurakunta ja sen
tuotolla tuetaan alueen nuorisotyötä.
Lippuja saa ennakkoon
muun muassa Pihlajamäen
kirkolta tai paikallisilta leijonilta. Lipunmyynti ovelta
alkaa tuntia ennen konsertin alkua.
Teija Loponen

Palmusunnuntain konsertti
Pihlajamäen kirkossa su
29.3. kello 19. Esiintyjinä
Viktor Klimenko ja pianisti
Benjamin Roth. Liput 15 e.

Kultanivel rokkasi Syystiellä sydämiin
Puhelinlangat laulaa, Ajetaan me tandemilla ja monta
muuta tuttua iskelmää ja laulua raikui Malmilla Syystien
palvelukeskuksessa viime viikolla, jolloin siellä nautittiin
oman house-bändin ensiesiintymisestä.
TANJA HUOPOLAINEN

Kultanivel on Syystien
palvelukeskuksessa työskentelevien Marika Keskisen, Mika Oinosen, Kaisu
Kauppisen ja Tiina Laitisen
bändi.
Marika on sairaanhoitaja, Mika asiakasneuvoja ja
Kaisu sekä Tiina sosiaaliohjaajia.
–Me kaikki olemme hyödyntäneet musikaalisuuttamme jollain tavalla töissä ennenkin, mutta koko taloa palveleva bändi on ihan
uutta. Olemme kyllä esiintyneet esimerkiksi duoina ennenkin omilla osastoillamme, mutta sitten keksimme,
että voisimme vähän kartoittaa kuka osaa mitäkin ja
koota taidot yhteen, kertoo
Kultanivelen
ensimmäinen konsertti
veti noin 60 innostunutta
kuulijaa. Seuraava keikka
on viimeistään talon
vappujuhlassa 29.4.

Marika.
– Rumpali kun vielä löytyisi, olisi bändi entistä upeampi, tuumii monissa bändeissä soittava ja esiintyvä
sähkökitaran varressa heiluva Mika Oinonen.
–Mikaa lukuun ottamatta
me kaikki myös laulamme,
kertoo viulisti Kaisu Kauppinen.
– Kappaleesta aina riippuu, soittavatko kaikki, lisää Marikan kanssa pianoa
ja erilaisia rytmisoittimia
soittava Tiina.

Nelikon musiikkimaku
yltää rokista klassiseen,
jazz, blues ja bilemusa ovat
Mikalle tuttuja, Marikan
lemppareihin kuuluvat gospelit.
– Me lähdimme liikkeelle
siitä, että niitä ihan vanhoja sota-ajan kappaleita emme lähde harjoittelemaan,
vaan tarjoamaan vähän uudempaa musaa aivan laidas-

ta laitaan. Osa asukkaista pitää vauhdikkaammista kappaleista, osa rauhallisista, siksi tarjoamme vähän
kaikenlaista, kertoo Marika
bändin ohjelmasta.
Bändin jäsenet saavat harjoitella kerran viikossa työaikana, jos vain työajat sattuvat osumaan yksiin.
– Ihan asukkaiden iloksi
me tätä teemme, tosin kyllä siitä itsellekin saa todella hyvän mielen, kun näkee kuulijoiden nauttivan.
Monesti muistisairaille lauseiden muodostaminen voi
olla vaikeaa, mutta vanhat tutut laulujen sanat kyllä nousevat mieleen, tietää
Marika.
– Kun harjoittelimme yksi päivä tuossa salissa, niin
ohikulkeva asukas pyörähteli tanssin askelein. Se tuntui tosi mukavalta kannanotolta, Kaisu kertoo.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

Mosabacka Big Band ja Pentti Lahti
Earl Bosticin jäljillä

JAKOMÄKI

Jakomäen Eläkeläiset
Ti klo 11–13. To avoimet
ovet klo 11–13. Jakomäentie
6 i - talon kerhohuone.

MALMI

Malmin toimintakeskus
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
Malmi laulaa 31.3 klo 13.
Lauletaan yhdessä, Veera
Railio laulattaa. Tule opettelemaan ja soittamaan ukulelea. Aiempaa soittokokemusta
ei tarvita ja ukulelen saat ryhmän ajaksi lainaan. Ryhmä
aloittaa ti 31.3, kokoontumiset jatkossa ti klo 14-15.
Maksuton. Ilm. Toimintakeskus/
Tuija 040 334 0898.
ATK-ohjausta senioreille
Syystien palvelukeskuksessa
to klo 11.15–14.00, ilman
ajanvarausta. Järj. Enter ry
Syystien palvelukeskus
Ukkojumppa ma klo 11.15–
12, pingistä ti klo 14.15,
ompelua ke klo 9, bridge
ti klo 9.30–13.30.
Suomen kielen kurssi
Malmin toimintakeskuksessa
ma 10.30–12. Kurssilla puhutaan, luetaan, lauletaan ja käytetään suomen kieltä. Opetus
maksutonta. Lapsen voi

oli toisen maailmansodan
jälkeen suosituimpia saksofonisteja USA:ssa. Hänellä oli oma persoonallinen
p sekä
soundi ja soittotapa
ksellisen hyvä soitpoikkeuksellisen
ka.
totekniikka.
Bostic levytti ensimmäian jo vuonna 1945.
sen kerran
Oman Rhythm & Blues –
soinnin kehittymisen
jälkeen Bosticia seuellinen hitrasi todellinen
n sarja ja
tilevyjen
valtava myyntiys maailmenestys
uisesti.
manlaajuisesti.
mman
Tunnetuimman
ensa Flakappaleensa
mingo Bostic lenna 1951.
vytti vuonna

The Music of Earl Bostic,
Mosabacka Big Band
feat. Pentti Lahti
ke 1.4. kello 19
Malmitalossa. Liput 15 e.

Porttikahvilassa voi lauantaina kahvinjuonnin
yhteydessä askarrella pääsiäiskoristeita.

Porttikahvilaan ja sen
kirpputoriin pääsee tutustumaan lauantaina, jolloin voi
samalla tehdä vaikkapa pääsiäisyllätykseksi pääsisäiskoristeita. Askarteluja ohjaa
Minna-Liisa Palander Hiltunen ja pastori Meri AlaKokko kertoo pääsisäiskoristeiden merkityksestä. Tilaisuus on maksuton.
Pukinmäen Porttikahvila pyörii vapaaehtoisvoimin
tarjoten sekä ohjelmahetkiä että juttuseuraa. Kahvin ja voileivän saa hintaan 1,50 e.
Pukinmäen seurakuntapiirin Portin yhteydessä

Saksofonisti Pentti
Lahti esittää Earl
Bosticin hittejä
Malmitalolla.

ottaa mukaan. Kurssi 18.5.
asti. Mukaan voi tulla milloin vain. Opettaja Hanna
Kotta hanna.kotta@netti.ﬁ.
Hurraa! -festivaali: Cirque
des Puces – Maïva
Runollinen tarina kertoo yksinäisestä tytöstä, joka kohtaa pelkonsa. Liput 5 e.
Malmitalo, ke 25.3. klo 18.
KÄSILLÄ – taitoa –
iloa – muotoa
Taito-käsityökoulu Helskyn
lasten- ja nuorten oppilastyönäyttely. 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 kierrätysmateriaaleista tehtyjä teoksia. Ma–
pe 9–20 ja la 9–16. Vapaa
pääsy, Malmitalo 3.3.–28.3.
Pauliina Aarnio:
Mielikin korkeita päiviä
– kaakelikuvia
Näyttelyssä ihmisyyden ja
materiaalin tunnusta kiinnostunut taiteilija tutkii, miten
Mielikin ja muiden historiallisten ja myyttisten naishahmojen naiskuva aukeaa ihmiskuvaksi. Ma–pe 9–20 ja la
9–16 paitsi 2.4. 9–18. Vapaa
pääsy, Malmitalo 26.3.–18.4.
Torstaielokuva:
Talvivaaran miehet
Talvivaaran miehet on elokuva kriisistä toiseen kulkevan kaivosyhtiön työntekijöistä.
Kesto 75 min, S. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 26.3. klo 18.
Klangfarben Ensemble (FRA):
Songs Under the Shower
Soundpainting-teos osoittaa
surrealistisella tavalla, kuinka
suihku ei ainoastaan ole polku
likaisesta puhtaaksi, vaan muodonmuutoksen metafora. Liput
12e. Malmitalo, to 26.3. klo 20

Malmin lentoaseman ystä-

Pääsiäisaskartelua

Teija
eija Loponen

TEHDAS Teatteri ja
Teatteri SudenEnne: Sata
ja yksi yksisarvista
Teltan sisällä tapahtuva esitys vie aistien kutitusmatkalle öiseen metsään etsimään yksisarvisia.
Ikäsuositus 5–10v. Liput 5 e.
Malmitalo, pe 27.3. klo 18.
HKO Screen – suorat
konserttilähetykset
Helsingin kaupunginorkesterin suora konserttiesitys
Malmitalon valkokankaalla.
Ohjelmassa mm. Einojuhani
Rautavaaraa ja Sibeliusta.
Tuuli Takala, sopraano, Niina
Keitel, mezzosopraano,
Jussi Myllys, tenori, Gerald
Finley baritoni. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ti 31.3. klo 18.30.
Mosabacka Big Band
feat. Pentti Lahti: The
Music of Earl Bostic
Yhtye esittää konsertissaan
suositun saksofonisti Earl
Bosticin tuotantoa. Liput 15
e. Malmitalo, ke 1.4. klo 19.
Mika Waltarin Gabriel,
tule takaisin
Malmin Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9. Lippuvar.
040 7382843 tai
hilkka.e.kinnunen@gmail.
com. Viim. esitykset: to 26.3.
klo 19 ja su 29.3. klo 13.
Atk-ohjausta senioreille
To klo 11.15–14, Syystien palvelukeskus, Takaniitynkuja 3.
Ilman ajanvar. apua esim.
netissä liikkumiseen, sähköpostin ja verkkopankin käyttämiseen ym. Voi
tuoda mukaan oman läppärin. Opastus maksutonta eläkeläisille ja työttömille palvelukeskuskorttia vastaan.
Jazz’n Jam: PLOP
PLOP:in musiikissa vastustamattomana vyöryvä
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Lentokenttää
teatterin
keinoin

Maailmankuulun amerikkalaisen saksofonisti Earl Bosticin tuotanto tulee
tutuksi Mosabacka Big Bandin ja suomalaisen saksofonilegenda Pentti Lahden
yhteiskonsertissa.
– Olemme ylpeitä voidessamme esittää konserttiprojektin “The Music of Earl
Bostic”, yhdessä Pentti Lahden kanssa. Hänhän on
Skandinavian upein ja tunnetuin saksofonisti, todellinen multi-instrumentalisti,
toteavat big bandin jäsenet.
Pentti Lahti soittaa saksofonin lisäksi huilua, klarinettia ja bassoklarinettia.
Kaikki saksofonit alkaen
pienimmästä sopraninosta
suurimpaan bassosaksofoniin ovat hänelle tuttuja.
Lahti on Jazzorkesteri UMOn perustajajäseniä
vuodelta 1975 ja johtikin
UMOn saksofonisektiota liki neljäkymmentä vuotta.
Ajatus Earl Bostic -projektista kyti Pentti Lahden mielessä jo vuosien ajan. Nyt
konsertti toteutuu yhdessä Mosabacka Big Bandin
kanssa.
Earl Bostic (1912–1965)

25.3.2015

toimii myös kirpputori, jonne vastaanotetaan puhtaita,
hyväkuntoisia vaatteita sekä
astioita.
Kirpputorin tuotto ohjataan
Malmin seurakunnan nimikkolähetin Katriina Mäkelän
työn tukemiseen Senegalissa.
Porttikahvila ja kirpputori ovat avoinna maanantaisin
ja keskiviikkoisin klo 12–15,
28.1.–29.4. välisenä ajanjaksona.
TL

Pääsiäisaskartelua
la 28.3. klo 10-14 Portissa,
osoitteessa Säterinportti 1.

vät ja tulevat teatteri-ilmaisun
ohjaajat tarjoavat asukkaille
mahdollisuuden ilmaista ajatuksensa teatterin keinoin.
– Tule kertomaan, mitä sinun mielestäsi Malmin lentokentälle pitäisi tehdä. Me
tulevat teatteri-ilmaisun ohjaajat kuuntelemme mielipiteesi ja teemme sen taiteen
keinoin näkyväksi, opiskelijat
lupaavat.
Malmin lentoasemalla järjestetään tulevana lauantaina 28.3. kello 10 Malmi-tilannekatsaus ja MLY:n -kevätkokous, sen jälkeen kello 13
on pyöreässä aulassa tarjolla koko perheelle teatteri-ilmaisun tempaus, jossa myös
kentän vastustajien ääntä halutaan nostaa esille.
Malmin lentoaseman ystävien lentokenttätilaisuudet
jatkuvat taas 11.4., tapahtuman teema selviää myöhemmin.

Hurraa!

ali
ivaal
-ffesttiva
-fes

Cirque des Puces

Maïva

Runollinen tarina kertoo yksinäisestä
tytöstä, joka kohtaa pelkonsa. Mielikuvitusmaailmaan sijoittuva teos käsittelee
epävarmuutta ja oman äänen löytämistä
ystävyyden kautta. Ikäsuositus 5–12 v.
Ke 25.3. klo 18, alk. 5 €

i
Sata ja yks

sisarviissta
yykksi
TEHDAS Teatterin ja Teatteri Suden
Enteen esitys vie aistien kutitusmatkalle
öiseen metsään etsimään yksisarvisia.
Ikäsuositus 5–10 v. Pe 27.3. klo 18, alk. 5 €

Klangfarben Ensemble

Songs U
Under
e
h Shower
tth

s:

Kino Helio

Cinderella
ina
ariina
tar
imon tarina
imon
hkim
hki
uhk
Tuhkim
T
Tuh
Tu

Huikaisevan kaunis elokuva herättää
henkiin Disneyn 1950 -luvun ajattoman
animaatiomestariteoksen. Alkuperäinen,
englanninkielinen versio. Kesto 105 min,
K7. Ke 25.3. klo 18, alk. 5 €

Uusi soundpainting-teos osoittaa surrealistisella tavalla, kuinka suihku ei
ainoastaan ole polku likaisesta puhtaaksi, vaan muodonmuutoksen metafora.
Suihkulla voidaan tarkoittaa elämää
itseään, hengähdystaukoa, ylellisyyttä,
mutta myös natsien käyttämää kiertoilmausta. To 26.3. klo 20, alk. 12 €

PLOP
PLOP:in musiikissa vastustamattomana
vyöryvä improvisaatio ja tiukka avantgarde kohtaavat perinteisen jazzin
svengaavan ja koskettavan ytimen.
Su 29.3. klo 17, alk. 6 €

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

TL
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Menot

improvisaatio ja tiukka avantgarde kohtaavat perinteisen jazzin svengaavan ja koskettavan ytimen. Liput 6 e.
Malmitalo, su 29.3. klo 17.
Vaali-ilta
Koillis-Helsingin
Kokoomusyhdistysten yhteinen vaali-ilta ma 30.3. Miljan
palvelutalon Vilja-salissa
Malmilla alk. klo 18.30. Vaaliillassa kansanedustajaehdokkaita sekä kokoomusvaikuttajia. Kahvitarjoilu.
Kasvisruokaa
Krishna-liike jakaa ilmaista
kasvisruokaa ja hedelmiä Ala-Malmin torilla
to 26.3. klo 11–13.
Vaalipaneeli
Ke 25.3. klo 13–15. Mukana
Fatbardhe Hetemaj (kok.),
Mirka Vainikka (sdp.),
Yrjö Hakanen (skp.), ja
Terhi Peltokorpi (kesk.)
Kansanedustajaehdokkaiden
näkemyksiä mm. lähipalveluista ja vanhusten hyvinvoinnista. Malmin toimintakeskus, Kirkonkyläntie 2, avoinna
ma-to 9-15, pe 9-14.
Verenluovututusta
Verta voi luovuttaa perusterve 18–70-vuotias, joka painaa väh. 50 kg. Uuden luovuttajan tulee olla alle 60v, ja 66
vuotta täyttäneen on pitänyt
luovuttaa edellisen kerran alle
2 vuotta sitten. Lisät. p. 0800
0 5801 tai www.veripalvelu.
ﬁ. Henkilötodistus mukaan!
Malmin srk-talo, Pekanraitti
16, 30.3. klo 15–19. Järj.
Suomen Punainen Risti.
Novellikoukku
Malmin kirjastossa ti 31.3. klo
18. Kuullaan Nelli Hietalan
ja Sinikka Nopolan novelleja.
Kirjasto tarjoaa kahvia ja teetä.

PIHLAJAMÄKI

Taidenäyttely
Niilo Kääriäisen taidenäyttely koostuu maalauksista ja askartelutöistä.
Pihlajamäen lähiöasema,
Liusketie 3, 19.3.–31.3.
Ma-pe 9–15. Vapaa pääsy.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Kerho 30.3. klo 10.30
Pihlajamäen nuorisotalolla,
Moreenitie 2. Sirkka Kuivala
eläkeläisten Helsingin aluejärjestöstä tulee kertomaan aluejärjestön toiminnasta. Kontulan
Kipakat laulaa ja laulattaa.

PUISTOLA

Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita Puistolan kirjastolla tietoteknisissä ongelmissa ke
klo 10–12. Lisät. ja ajanvar. p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Puistolan Martat
Jäsenille, aiheena kertomus aprillipäivästä, tietoa I-taitoavaimen suorittamisesta ja vapaata seurustelua. Ke 1.4. klo 18,
Marttalassa, Puistolantori 5.

PUKINMÄKI

Enter ry:n
tietotekniikkaopastuksia
Aina ke 14–15 sekä 15–16.
Parittomilla viikoilla myös klo
10–11 ja 11–12. Kaikki ajat

ovat yksilöopastuksia, var.
etukäteen p. 09 310 85072
tai kirjastossa. Oman laitteen voi ottaa mukaan.
Pääsiäismyyjäiset & Kirppis
La 28.3. klo 11–15 Savelantie
6:n kerhohuoneella. Mm. kauden leivonnaisia, käsitöitä, pääsiäistavaraa, arpajaiset ym.
Talotoimikunta pitää kahviota
mm. grillimakkaraa. Paikkavar.
Merja 050 330 8191 tai
Annika 046 579 6674 (klo
15 jälk.) Paikat maksuttomia.
Muisti-ilta
Kasvitieteilijä, professori
Sinikka Piippo kertoo ravinnon merkityksestä muistin ja
mielen terveyteen. Pukinmäen
kirjastossa 25.3. klo 18.
Pääsiäispajat
Tule askartelemaan virpomisvitsoja, pääsiäiskoristeita ja
-kortteja. Askartelussa hyödynnetään kirjaston poistokirjoja ja -lehtiä. Ota virpomisvitsoihin omat oksat mukaan,
muut tarvikkeet tarjoaa kirjasto.
Pukinmäen kirjasto, to 26.3. klo
13-15 lapsille. Vapaa pääsy.
Martti Suomelan öljyväritöitä
”Ilmiöitä luonnossa”
Pukinmäkeläisen taiteilijan Martti Suomelan öljyväritöissä hehkuvat värit.
Työt esillä 28.3. asti.
Tulevaisuuskeskustelua
Suomen ja Helsingin tulevaisuudesta keskustellaan kaikille avoimessa tilaisuudessa
ti 31.3. klo 18 Pukinmäen
kartanossa Rälssintie 15.
Alustajina eduskuntavaaliehdokkat Nasima Razmyar ja
Mirka Vainikka. Kahvitarjoilu.
Järj. Pukinmäen sosdem. yhdistys.

SILTAMÄKI

Siltamäen korttelitupa
ti ja pe klo 11–14, srk-koti,
Jousimiehentie 5. Ti 31.3. auki
vain srk-kodin Pääsiäisvaellusnäyttelyn ja sen jälkeisen kahvihetken ajan. Kokoontuminen
klo 11, esittely kestää puoli
tuntia. Ti 7.4. klo 11.30, vt. erityissosiaalityöntekijä Johanna
Vuorisen ajankohtaistietoa: mm. vanhuspalvelulaki ja
uudistuva sosiaalihuoltolaki.
Entiset Virkkarilaiset
(eritoten kangaspuilla kutojat) 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 kahville rupattelemaan.
Korttelitupa
Pe 27.3. srk-koti ei käytössä. Tavataan ostarin
ravintola Rubiinissa: omakust. lounas tai kahvi. Lisät./
ilm. tuvalla viim. pe 20.3.

TAPANILA

Tapanilan Eäkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Ti-kerhon kokoontumiset klo 11.30–13.30.
To klo 11–14. Tapanilan
Työväentalolla Sompiontie 4.
Trefﬁmesta Mammat ja muut
tarjolla sosekeittoa ke klo
10–13 PuutarhaJuhla
Päivöläntie 15.
Johanna Mäkeläinen
Folklaulaja-lauluntekijä

Johanna Mäkeläinen esiintyy pysäyttävillä kappaleillaan 25.3. klo 18–20.
ReanPuutarhaJuhla,
Päivöläntie 15.

VIIKKI

Sormet multaan –
istutustyöpaja senioreille
Työpajassa tehdään kauden
kukista pieni istutus koriin ja
koristellaan se oman maun
mukaan. Työpajan hinta 18
e sis. kukat ja muut materiaalit, ohjauksen, kahvit sekä
sisäänpääsyn. Ennakkoilm.
Gardeniaan p. 09 3478
400. Gardenia, Koetilantie
1, ke 25.3. klo 10–11.
Näe puita ja metsää
Mika Myllynevan valokuvia Gardenian käytävägalleriassa 28.2.–9.4.
Ma-to klo 10-17, pe klo
10-14 ja la-su klo 10-17.
Näyttelyyn vapaa pääsy.
Viikin iltaruoka
vapaaehtoisten valmistama
yksinkertainen kasvisruoka
viikkiläisille perheille joka toinen ke klo 17-19 alkaen 25.2.
päättyen 6.5. Ruoka on laktoositon ja gluteeniton, omakustannushinta 5e perheeltä.

Think Pink 1
Galleria viileä punaisen
10-vuotisjuhlanäyttelyssä
taiteilijat Tuula Aalto, Jari
Järnström, Eeva Kokki,
Jertta Ratia ja Päivi Uljas
antavat visioita ihanan
ärsyttävästä pinkistä.

Sitä on nykyään joka puolella. Jopa miehet,
uutisankkuritkin, valitsevat vaaleanpunaisen
paidan tai solmion. Mainonta on ottanut
pinkin huomioväriksi keltaisen tilalle. Galleria
viileä punaisella se on jo nimessä.
Think Pink 1 Galleria viileä
punaisessa, Päivöläntie 20,
17.3.–2.4. Avoinna ti-pe 13–18, la 11–15.
Ilta päättyy hartauteen.
Novellikoukku
neulontaa ja novelleja, Viikin
kirjastossa ke 25.3. klo 18–20.
Ympäristöaiheisia
keskusteluja
Keskusteluillan aiheena to
26.3. kello 18 ”Rovasti ja jääkarhu — Kirkon ilmastotyö.
Miksi?”. Vieraana ekoteologi,
kirkon yhteiskunnallisen työn
ja ympäristöasioiden asiantuntija, rovasti Ilkka Sipiläinen.

Isäntänä Mikko Kurenlahti.
Viikin kirkko, Agronominkatu 5.
Viikin Seniorikerho
Retki Marskin Majalle ke 22.4.
Lähtö klo 10 bussilla asukastalo Kaaren edestä. Hinta 25
e/hlö (sis. kuljetuksen, ruokailun ja opastuksen). Sitovat
ilm. 12.4. mennessä Olli
Parjanen p. 050-569 7080.

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

KAMPAAMOT JA PARTURIT

KOKOUKSET

Pukinmäen taidetaloyhdistys ry:n sääntömääräinen

Parturi-Kampaamo

KEVÄTKOKOUS

Taidetalolla, Unikkotie 4,
ti 7.4. klo 20.00. Tervetuloa!

PUKINMÄEN
TAIDETALO

Pukinmäen Taidetalon hallitus

Aurinko armas näyttäytyy.

Tule ottamaan ihana kiilto Wellan väreillä
hiuksiisi. Trendikkäästi pastellisävyjä kevääseen!
Valoisin terveisin
Sanna, Elina, Tanja, Sini, Nelli Alex ja Ira

www.facebook.com/lahitieto

OPTIKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727
Ark. 9-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb,
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo
Ajanvaraus
ma– pe 10– 18, la 10– 14 (kesäla sulj.)
Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS
Malminkauppatie 18 (Prisma) 2. krs
(Samassa tilassa Optikko Sjöblom)

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

Kampaamo-Parturi

PARTURI-KAMPAAMO

Hiukset,
tuo ihana
tekosyy
itsensä
hemmotteluun!
eluun!

sakset
09 342 6334
09 385 5007
Pirjo
Tuija

Pirjo Löser

85
75

Permis + leikkaus
€
+ sävy + fööni
Värjäys+leikkaus
€
+fööni
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

Uniikki

Liikkuvat

KEVÄTTARJOUS
Raidat+ Pesu+ fön 48€
Leikkaus + fön alk 20€
Shampoon ostajalle
hoitoaine 1/2 hintaan
TERVETULOA!
Unikkotie 3
00720 Hki

Lähitieto
joka
keskiviikko!

Oppilastyöt -40%
11.2.-1.4.2015.
Toisen vuoden opiskelija
Hair Studio Niina
Päivöläntie 21, 00730 Helsinki
Puh.09 386 2381
hairstudioniina@gmail.com
www.hairstudioniina.ﬁ

Koillis-Helsingin Lähitieto

HYVINVOINTI

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

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

SUUHYGIENISTIT

puh. 3507050

Hammaslääkärit:

Tarvitsetko apua tukija liikuntaelinvaivoihin?

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Tarjoamme korkeatasoista fysioterapiaa
asiakkaan tarpeiden mukaan:
• Asennon ja liikkeen häiriöiden tutkiminen ja korjaaminen
• Manuaalinen terapia (Maitland consept)
• Hieronta sekä sidekudos- ja lihaskalvokäsittelyt
(Fascial Manipulation)
• Lymfaterapia
• Akupunktio
• Voice Massage – terapia
(äänenhuolto- ja purentahoidot)
• Kinesioteippaus
• Neurologinen fysioterapia

HAMMASLÄÄKÄRIT

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

-myös jalka- ja kasvohoidot
-myös kotikäyntejä
-osteopatia

Suuhygienisti:

Helsinki

Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Puh. 09 345 3350
www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

Hammashoitoa iv-sedaatiossa/
lääkerentoutuksessa
sopimuksen mukaan.

RENGASPALVELUITA

Tervetuloa käymään!

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992
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Kotitalousvähennysmahdollisuus

HELPOTA ELÄMÄÄSI – TILAA KOTISIIVOUS
HUOLEHDIMME PUOLESTASI
• Säännölliset sopimussiivoukset

Viikottain tai joka 2. viikko
• Kertasiivoukset
Esim. ikkunanpesut, muutto-, perus- tai
remontin loppusiivoukset

SOITA MEILLE TAI LÄHETÄ TARJOUSPYYNTÖ
Siskon Siivous Oy
Pukinmäenaukio 4
00720 Helsinki
puh. 09 374 1370
www.siskonsiivous.fi
siskon.siivous@siskonsiivous.fi

Puistolantori 1, 00760 Helsinki
Puh. 09-389 6304
www.puistolanfysioterapia.com

Autojen huolto ja korjaus

Koillis-Helsingin Lähitieto

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki

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

puh. 0400 600 660

info@rengaskeskus.com
Palvelemme: ma–pe 7–17.00

Öljynvaihto aikaa varaamatta
Renkaat ja vanteet
Vetokoukut, Tuulilasit

www.talohallinta.fi

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

Verhoomo Elegante

www.rengaskeskus.com

HAMMASLÄÄKÄRIT

TALVI 2014–15

ERKKI JANATUINEN

Liike suljettu muuton
ajan 27.3.–8.4.
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Kehärengas Oy
www.keharengas.ﬁ

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
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.

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

RENKAAT JA RENGASTYÖT
KAUSISÄILYTYS

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

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Verhoilee Jakomäessä
huonekalut,
mp-satulat, venepatjat, yms.
verhoomoelegante@gmail.com

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

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

Putkiliike
Pihlajamäessä
Puh. 044 351 5030
www.lvi-tukiainen.fi
lassi.tukiainen@lvi-tukiainen.fi
Maasälväntie 14 A 23
00710 Helsinki

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON
MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT
YM. PIENKONEET
MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

SIIVOUS
MALMITAR

Kotisiivoukset ja muut
kodin askareet
P. 050 444 2664

TILITOIMISTOJA

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

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

LAUKKANEN

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

Puh. 044 7666 166

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

malmin.pienkonehuolto@
gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

RADIAL OY

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

Koillis-Helsingin
Lähitieto

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

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

www.verhoomoelegante.ﬁ

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

HAMMASLÄÄKÄRIT
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Pihlajamäen Fysioterapia-hieronta-akupunktio

MALMIN
HAMMAS

25.3.2015
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Ilmoituksiin
liittyvissä asioissa
ota yhteyttä
myyntijohtaja
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@
lahitieto.ﬁ

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233

