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Uutiset:
Eduskuntaan ei täältä noustu.
Lukijalta:
Ala-Malmin puistossa
ruma keskipiste.
Kulttuuri:
Nuorten kaupunginosakuvia
palkittiin.

Päivi
Pirnes
Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

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

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

markku.viljander@kodista.fi

Annis
Viljander
Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Tarja
Haaranen
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

paivi.pirnes@kodista.fi
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Longinoja voisi voida
paremminkin

Kirkonkyläntie 3,
MALMI

09 3855878

PESU,
LEIKKAUS
ja FÖÖNAUS

39€
Tervetuloa!

parturikampaamoalanko.fi

TARJOUS
!

ViinikkaOy

Heikinlaakso
Sienitie 34, Helsinki
Ark. 07:30 - 20:00 La09:00 - 15:00
029 3005500
heikinlaakso@autonkorjaus.net

Korso
Uranuksenkuja 1E, Vantaa
Ark. 08:00 - 17:00 La Sopimuksenmukaan
029 3005501
korso@autonkorjaus.net

Huollonyhteydessä ilmastointihuolto
Sisältää 1000gR134a. norm. 99€

135:-
Kaupanpäälle Tieturva 6 kk

Kaikille henkilöautoille:
• Öljynvaihto vaatimusten
mukaisella öljyllä
• Öljynsuodatin
• Kattava kuntotarkastus

55:-

Mekonomen
Huolto

norm. 195€

[A]

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

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia

35 vuoden kokemuksella

Meillä auktorisoidut kiinteistönarvioitsijat
tekevät arviokirjoja eri tarkoituksiin

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

MELLUNKYLÄ

Tasainen hiekkapohjainen
tontti 991 m². Rauhallinen sijainti.
Rakennusoikeus 248 m², saa
rakentaa 2 asuntoa.
Hp. 230.000 € Kultakummuntie 5

PUISTOLA PIENTALOTONTTI
Tasainen pientalotontti 695 m²,
rakennusoikeus 139m² (174 m²).
Hp. 160.000 €. Voi rakentaa
paritalonkin. Myyjä purkaa vanhat
rakennukset. Kiitäjäntie 17

SILTAMÄKI PIENTALOTONTTI

Tasainen ontti 724 m², saa
rakentaa 2 asuntoa. Rakennus-
oikeus 145 m² (181 m²). Kaikki
palvelut kävelymatkan päässä.
Hp. 178.000 € Seulastentie 1

HEIKINLAAKSO
PIENTALOTONTTI
Kovapohjainen länsirinnetontti
1277 m². Saa rakentaa 3 as.
Rakennusoikeus 319 m².
Kaukolämpö tontin rajalla. Yhtiö
perustettu, varainsiirtovero 2 %.
Hp. 360.000 € Kirvestie 11

PIENTALOTONTTI

VARTIOKYLÄ PIENTALOTONTTI

Kovapohjainen pientalotontti 873 m²,
rakennusoikeus 218 m².
Saa rakentaa enintään 2 asuntoa.
Hp. 270.000 € Lappeentie 18

MALMI OKT

Mansardikattoinen vanha oma-
kotitalo 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

Tapiontori 1
Espoo

Malmin kauppatie 8 b
Helsinki

Tullikatu 6
Tampere

Varaa vastaanottoaika
www.vastaamo.fi
044 4141 000
tuki@vastaamo.fi

A Masennus ja ahdistus
A Kriisit ja traumat
A Parisuhdeongelmat
A Syömishäiriöt
A Päihdeongelmat
A Työssä jaksaminen

1.5. lähtien
palvelemme nimellä

(nyk. Jaal Pizzeria)
Veljestentie 21, Tapanila

Tervetuloa!
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TukkaTapuli

Palokuja 4, 00750 Helsinki
puh. 09 386 2252

Hiusten värjäys + leikkaus alk. 77 €
Hiusten monivärjäys + leikkaus alk. 88 €

Tällä kupongilla värjäyksen yhteydessä
ripsien ja kulmien kestovärjäys

kaupan päälle.
Tarjous voimassa 9.5.2015 asti.

Varaa aikasi Sirkulle, Hannalle, Sofialle,
Hellikalle tai Anulle.
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Ohi on

Vaalihumut ovat takanapäin. Virallisen
ääntentarkastuksen tuloksia ei vielä
tämän lehden painoon mennessä ole
saatu, mutta näillä näkymin meidän

on tyytyminen siihen, ettei täältä kukaan nous-
sut suoraan kansanedustajaksi. Lähimpänä ovat
varasijoille päässeet vasemmiston Veronika
Honkasalo Tapulikaupungista ja perussuoma-
laisten Mari Rantanen Tapaninvainiosta. Vero-
nika Honkasalo keräsikin melkoisen äänisaa-
liin, 5371 ääntä ja Rantanen 3116. Hyvän saa-
liin sai myös kokoomuksen tapanilalainen
Fatbardhe Hetemaj, 3553 ääntä, mutta se ei riit-
tänyt sisälle pääsyyn. Eduskuntaan kesken kau-
den toistamiseen noussut keskustan Terhi Pelto-
korpi Suutarilasta ei 1842 äänellä pääse jatka-
maan pestiään. Ensikertalaisena mukana ollut
demareiden puistolalainen Sinikka Vepsä sai
mukavat 1445 ääntä ja RKP:n tapanilalainen
Björn Månsson 1045.

Moni vaalityössä mukana ollut teki ehdokkaan-
sa kanssa paljon töitä. Vaikka ehdokas ei men-
nyt läpi, ei tehty työ mennyt hukkaan. Äänestä-
jät saivat välitettyä poliitikoille huoliaan ja
ehdokkaat saivat kertoa, mitä asioita pitävät
tärkeinä. Mikäli kansanedustajiksi pyrkineet
yrittävät seuraavaksi valtuutetuiksi, he ovat jo
äänestäjille paljon tutumpia. Lisäksi vaalityö,

kuten moni muukin yhdessä tehtävä asia, loi
tekijöidensä kesken yhteenkuuluvaisuuden tun-
netta. Lisäksi se varmaankin antoi tunteen siitä,
että itse teki jotain, oli oikeasti yrittämässä vai-
kuttaa asioihin. Jo se oli monille hieno koke-
mus.

Elämä jatkuu. Vaalit sävyttivät elämää monta
viikkoa, nyt on aika keskittyä muuhun. Ylioppi-
laskirjoituksiin osallistuneet saavat jännittää
vielä kuukauden verran tuloksiaan. Nyt alkoi
uusi odotus niillä perheillä, joille oli ilmoitettu,
ettei lapsi pääse haluamaansa kouluun. Töyry-
nummen, Ylä-Malmin, Kotinummen sekä Silta-
mäen ja Suutarilan kouluihin otetaan lisää kou-
lutulokkaita uudella haulla. Kevätjuhlia järjestä-
vien ja muidenkin on nyt hyvä karsia turhia
tavaroita nurkista, sillä HSY:n keräysautot alka-
vat kiertää ja ottaa vastaan kotitalouksien tur-
haa tavaraa. Keräysautojen avulla romuista
pääsee helposti eroon.

Vaalit sävyttivät elämää monta
viikkoa, nyt on aika keskittyä
muuhun.

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Lounasbreikki
Se maukkaampi lounaspaikka

Lounasbuffet
ark. klo 10–14

Keittolounas

Avoinna klo 7.30–14
Wurthin yläkerrassa

Takoraudantie 1, Tattariharju
puh (09) 225 4400,
040 312 2033

8,90
7,90

Meiltä myös sauna- ym. yksityistilaisuudet.

Lähitieto löytyy
myös facebookista!
www.facebook.com/lahitieto

Avoinna:
ark. 9-18
la 9-15
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Gardenian kohtalosta keskustellaan Viikissä. Sivu 6

aikilla
asemil-
la pysäh-
tyminen
on asi-

akkaille helposti muistet-
tava reitti. Vaihtoehto ei
myöskään pidennä merkit-
tävästi matka-aikaa lento-
asemalle. Helsingistä Tik-
kurilan kautta matka-aika
on 27 minuuttia ja Myyr-
mäen kautta 32 minuuttia,

osastonjohtaja Tero Anttila
HSL:stä sanoo.

Tutkittavana oli kaksi lii-
kennöintimallia. Kaikilla
asemilla pysähtymisen vaih-
toehtona oli malli, jossa Ke-
häradan junat olisivat ohit-
taneet Käpylän, Tapanilan
ja Ilmalan asemat. Koeajot
osoittivat, ettei asemia ohit-
tamalla saada merkittäviä
säästöjä ajallisesti.

Kehäradan junien kirjain-

tunnukset ovat I Helsingis-
tä vastapäivään kiertävillä
junilla ja P Helsingistä myö-
täpäivään kiertävillä junilla.
Muutoin lähijunien kirjain-
tunnukset ja pysähtymispai-

kat eivät muutu.

Lopulliset aikataulut val-
mistuvat toukokuussa. Päi-
väliikenteessä Kehäradan I-
ja P-junien vuoroväli on 10
minuuttia, klo 19–22 vuo-
roväli on 15 minuuttia ja
hiljaisina aikoina klo 4–6 ja
klo 22–24 vuoroväli on 30
minuuttia. Viimeinen juna
lentokentälle lähtee noin klo
1.15, jolloin myös puolen-

yön aikaa saapuvilta len-
noilta on junayhteys kes-
kustaan.

Lähijunien linjakartto-
jen, aikataulujen ja asemi-
en lähialuekarttojen ulko-
asu uudistuu tulevana ke-
sänä. Helsingin seudun ju-
naliikenteen tilaaja HSL
vastaa myös matkustajain-
formaatiosta. HSL-alueella
on kaikkiaan 41 asemaa.

Teija Loponen

Tapanilan asema ei tule jäämään väliin Kehäradan junilta. Junat tulevat pysähtymään kaikilla Kehäradan varren asemilla.

Kehäradan junat pysähtyvät
myös Tapanilassa
HSL on tehnyt
päätöksen, että
heinäkuussa
avattavan
Kehäradan junat
pysähtyvät
kaikilla reitin
varrella olevilla
asemilla.

TEIJA LOPONEN

Eri tahojen yhteistyönä toteutettu Malmin lentokenttää puo-
lustava video on julkaistu Youtubessa.
Videolla on Ilmailuliitosta mukana puheenjohtaja Petteri

Tarma ja toiminnanjohtaja Timo Latikka. Videolla esiintyvät
myös kansanedustajat Antti Kaikkonen ja Tom Packalén
sekä Malmin lentokentän ystävien varapuheenjohtaja Jarmo
Nieminen. Paikallisista yrityksistä mukana olivat Helsingin
Lukkokeskus ja DeMotu Pilot Instruments.
Suomen Ilmailuliitto on harrasteilmailijoiden tärkein edun-

valvoja Suomessa. Liitto painottaa, ettäMalmin säilyttäminen
on tärkeää ilmailuharrastuksen ja lentäjien kouluttamisen jat-
kuvuudelle Suomessa.
Video pyörii vielä muutaman päivän ajan HD Life -kanaval-

la. Video on vapaassa jakelussaDigitanHD-antenniverkossa
kanavalla 19, Elisan kaapeli-TV verkossa kanavalla 16 ja Elisa
Viihde -palvelussa kanavalla 521.
Save theMalmi -themen on säveltänyt Lovex yhtyeestä tut-

tu Christian. Videon on ohjannut musiikki- ja mainosvideo-
ohjaajaSaku Perintö. Toteutuksesta vastasi Lumi FilmsOy.

TL

Ilmailuliitto mukana Malmin
kenttää puolustavalla videolla

Rakennusvirasto laatii Jakomäen, Tattarisuon ja Tat-
tariharjun alueelle aluesuunnitelmaa, joka sisältää asema-
kaavoitettujen katujen, puistojen ja metsäisten alueiden
hoitoa, kunnostusta ja käyttöä koskevat tavoitteet.
Alueen asukkaat ja muita käyttäjiä kutsutaan tapaamaan

alueen suunnittelijoita ja kertomaan mielipiteitä ja kehit-
tämisehdotuksia. Osallistumalla työpajaan on mahdolli-
suus pohtia ja kehittää edelleen ratkaisuja yhdessä mui-
den kanssa sekä vaikuttaa alueen tulevaisuuteen.
Rakennusviraston verkkosivuilla www.hkr.hel.fi/alue-

suunnitelmat -kohdassa voi tutustua vuonna 2014 tehdyn
katu- ja puistoalueiden kuntokartoituksen yhteenvetoon
sekä asukaskyselyn tuloksiin.
Kaikille avoimet tilaisuudet pidetään Jakomäen kirjastol-

la Jakomäenpolku 3, torstaina 23.4. Suunnittelijat ovat ta-
vattavissa klo 14–17 ja työpajatyöskentelyä on kello 18–20.

Teija Loponen

Jakomäen aluesuunnitelmaan
pääsee vaikuttamaan

”K

Koillis-Helsingin bussilinjoille 73(N), 74(N), 75A, 76A,
76B, 77A, 70(T) sekä seutulinjalla 611 (ent. 70V) on tulos-
sa jatkoaika. Syynä on Koillis-Helsingin uusi linjastosuun-
nitelma, joka tuleemyöhästymään alkuperäisestä aikatau-
lustaan 7,5 kuukaudella.
HSL ja liikennöitsijä aikovat jatkaa sopimuskautta vuo-

della eli kausi jatkuu syyskauden 2017 alkuun asti.
HSL perustelee jatkoa myös sillä, että yhtymälle jää ai-

kaa koota bussiliikenteen tarjouskilpailuihin suurempia
tai tarkoituksenmukaisempia liikennekokonaisuuksia, joil-
la alueen linjastomuutokset saa toteutettua tehokkaas-
ti ja sujuvasti.
Liikennöintisopimusten jatkaminen on mahdollista, sil-

lä HSL on sorvannut määräaikaisiin linja-autosopimuksiin
jatko-option, jonkamukaan sopimuksia voi jatkaa 2-3 vuo-
della, jos tilaaja ja liikennöitsijä niin päättävät.

Pirjo Pihlajamaa

Linjastosuunnitelma viivästyy,
bussisopimuksille jatkoaika

Koeajot osoittivat,
ettei asemia
ohittamalla

saada merkittäviä
säästöjä ajallisesti.
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Puistola
Kääntöpaikoilla pysäköinti ei ole sallittua, mutta se on
yleistä. Aurinkotien kääntöpaikalla pysäköinti haittaa auto-
jen kääntämistä ja siksi sinne asennetaan pysäköinnistä
kieltävä liikennemerkki.
Pysäköinti tullaan kieltämään Aurinkotien kääntöpaikal-

la alkaen kolme metriä ennen numeroiden 21 ja 23 välis-
tä tonttirajaa.

TL

Tapulikaupunki
Kaupunki kaataa Syökärinpolun varrelta kuusi poppelia
uuden rivitalotontin kohdalta.
Puut kaadetaan kuluvan viikon aika talonrakentamisen

tieltä.
Puiden poisto sisältyy yleisten töiden lautakunnan hy-

väksymään Syökärinpolun katusuunnitelmaan. Siihen
kuuluu myös, että kaadettavien puiden kohdalle istute-
taan seitsemän purppuraomenapuuta Syökärinpolun ra-
kentamisen yhteydessä.
Kadun rakentaminen ja uusien puiden istutus tehdään

vasta tontin rakentamisen jälkeen, aikaisintaan ensi vuon-
na.

Teija Loponen

Kääntöpaikalle
pysäköintikielto

Poppeleita nurin

Pukinmäki
Arviolta yli 20-vuotias mies vei vuonna 1926 syntyneen
naisen käsilaukun kerrostalon pihalla Eskolantie 8–10:ssä
toissa perjantaina kello 17.20.
Mies oli tullut kysymään tietä, ja napannut käsilaukun

rollaattorin kädensijasta. Tekijä poistui polkupyörällä Pal-
samipolkua pitkin Madetojalle päin. Laukku löytyi myö-
hemmin lähistöltä. Sieltä oli otettu kännykkä, pankkikort-
ti ja 50 euroa.
Tummaihoinen mies oli pienikokoinen ja hänellä oli ly-

hyt, kihara,musta tukka. Hän oli pukeutunut tummiin hou-
suihin ja takkiin.

PP

Pyöräilijä varasti
vanhuksen käsilaukun

eskustan Ter-
hi Peltokorpi
ehti edustaa run-
saat puoli vuotta

Koillis-Helsinkiä noustuaan
Mari Kiviniemen tilalle,
mutta äänisaalis 1 842 ei
riittänyt huhtivaaleissa. Pää-
ministeriehdokkaaksi nous-
sut Juha Sipilä johdatti kes-
kustan 49 edustajapaik-
kaan, mutta Helsingissä
määrä jäi melkoisena takais-
kuna vain yhteen. Tämä
valittu oli Brysselistä palaa-
va Olli Rehn.

Lähinnä kansaedustajan
tuolia oli 5371 äänellä va-
semmistoliiton Veronika
Honkasalo. Jos puolue oli-
si saanut lähes varmana pi-
detyt kolme paikkaa, oli-
si kolmas kuulunut Veroni-
kalle. Paavo Arhinmäki sai
10 000 ääntä vähemmän
kuin viimeksi Helsingin ää-
nikuninkaana, ja näin Hon-
kasalo joutui tyytymään en-
simmäiseen varasijaan.

Koko maan vaalituloksissa
perussuomalaiset sijoittui-
vat toiseksi 38 edustajalla,
sillä Kokoomuksen 0,6 pro-
senttia suurempi (18,2)
ääniluku riitti vain 37 paik-
kaan. Helsingissä kokoo-

mus oli totutusti suurin
kuudella edustajalla, ja seit-
semäskin oli hilkulla. Alu-
eemme Fatbardhe Hetemaj
oli Helsingissä puolueen
kolmas varaedustaja 3553
äänellä.

Perussuomalaisiin siirty-
nyt Mari Rantanen oli lä-
hempänä läpimenoa, sillä
kolmen edustajan kannoil-
la hän on puolueessa ensim-
mäisenä varalla 3116 äänel-
lä.

Vihreät säilyi kunnallis-
vaalien tapaan Helsingin
kakkosena nousemalla vii-
teen paikkaan, mutta heillä
ei ollut koillisessa asuvia
ehdokkaita. Turkkilaissyn-
tyinen Ozan Yanar oli yllät-
täjä Vuosaaresta. Demarit
jäi neljällä paikalla stadin
kolmanneksi ja koko maan
nelossijalle 34 edustajalla.
Nasima Razmyar otti sen
naisten maahanmuuttaja-
paikan, jota me toivoimme
Fadelle.

Paikalliset demarinai-
semme Sinikka Vepsä 1445
äänellä ja Mirka Vainikka
1404 äänellä jäivät varasi-
joille, joilta tuskin noustaan
riittävästi vaalikauden aika-

na.
Ruotsalaisten ainoan pai-

kan Helsingissä sai edus-
kuntaan palaava Eva Biau-
det. Rkp:n Björn Månsson
Tapanilasta sai tyytyä 1045
ääneen. Hiukan paremmin
pärjäsi keskustan toinen tä-
käläinen Markku Vuorinen
1061 äänellä.

Vaikka keskusta oli yli-
voimainen, se jäi selvästi al-

le suurimpien paikkaodo-
tusten. Itse asiassa suurvoit-
to ei lopulta kuitannut edes
viimekertaista tappiota, sillä
vuoden 2007 ykköspaikka
tuli vielä 51 edustajalla. Ko-
koomus ja demarit ovat kui-
tenkin pudonneet paikoissa
jo kolmissa peräkkäisvaa-
leissa.

Timo Huotinen

Koillis-Helsinki jäi
ilman kansanedustajia
Koillisen kulmamme jäivät suureksi pettymykseksi taas ilman paikkoja
eduskuntavaaleissa.

Veronika Honkasalo Vas. 5371
Fatbardhe Hetemaj Kok. 3553
Mari Rantanen PS 3116
Terhi Peltokorpi Kesk. 1842
Sinikka Vepsä SDP 1445
Mirka Vainikka SDP 1404
Markku Vuorinen Kesk. 1061
BjörnMånsson RKP 1045
Maria Landén PS 808
Jarmo Keto PS 436
Tuulikki Tepora KD 344
Riku Ahola Vas. 333
Sophia Leppä Vas. 198
Markku Penttilä M11 84
Tiina Sandberg SKP 74
Jorma Luotonen IPU 58
Emmi Tuomi SKP 26

Koillis-Helsingin
ehdokkaiden äänimäärät

Demareista
perus-
suomalaisiin

siirtynyt Mari
Rantanen on

perussuomalaisten
ensimmäisellä

varasijalla.

Veronika
Honkasalo
ylsi lähimmäksi
kansanedustajan
tuolia ja sai
täkäläisittäin
suurimman

äänimäärän.

K

Uutta Jakomäkeä nousee vanhan tilalle Jakomäentiellä,
jossa neljä huonokuntoista betonikerrostaloa korvataan
viidellä uudella.
Viime viikolla maisemasta katosi talo Jakomäentie 4

B:stä. Aiemmin puretun 4 A -talon paikalle rakennetaan jo
perustuksia.

Teppo Kulmala

Vanhat menevät, uudet tulevat

Nelikerroksinen ja kymmenrappuinen betonitalo
osoitteessa Jakomäentie 4 B näytti viime viikon
tiistaina tältä.

Jakomäentie 4 A:sta puretun talon paikalle on tullut
vauhdilla uudet perustukset.

TEPPO KULMALA
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TAI VÄRIPEILIT
TAVALLISTEN HINNALLA!

Ostaessasi polaroivat
Xperio-linssit omilla
voimakkuuksillasi
saat trendikkään
liukuvärin tai
haluamasi väripeilin
tavallisten Xperio-
linssien hinnalla!
Kuusi eri liukuväri-
vaihtoehtoa,
kahdeksan
väripeilivaihtoehtoa.
Tervetuloa
tutustumaan!

TRENDIKKÄÄT

Tarjous voimassa
30.4.2015 saakka

Malminkaari 15
Malmin Nova, katutaso

Puh (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh (09) 875 1868

LiikkumaTiLa
on lämminhenkinen, valoisa ja
innostava liikuntasali hyvinvoinnille,
pienryhmävalmennukselle ja
yhdessä tekemiselle.

Tule kokemaan ja
oppimaan kanssamme
liikunnan iloa!

EväsTiLa - raakaruoka
-kurssi LiikkumaTiLassa
Inspiroidu raakaruoasta osana omaa
ruokavaliotasi ja hyvinvointiasi!

la 16.5. klo 14-17 kurssin hinta 60 €

Kurssin vetäjänä toimii ravinnon ja mielen
hyvinvointiin erikoistunut psykologi,
valmentaja ja kokki Outi Rinne.

Ilmoittaudu 3.5. mennessä
"(-","()"+%.+&$+--,,&*"'-+"!#LiikkumaTiLa

Hyvinvointia lähelläsi

www.liikkumatila.fi I Malmin raitti 17 B, 00700 Helsinki I 050 5166 737

Kampin Laiturin kaupun-
kisuunnittelumessuilla
paneeliin osallistuneista
poliitikoista vain Tom Pack-
alen (ps.) ilmoitti, että Mal-
min lentoasemalle on edel-
leen tarve.

–On impivaaralaista ajat-
telua, että suljetaan tiet, len-
tokentät ja vinttikoiraradat,
hän lateli.

–Ehdottomasti asuntotuo-
tannolle, iski väliin vasem-
miston Eija Loukoila saaden
laajempaa tukea.

–Olen Eijan mieltä, säes-
ti kokoomuksen Matti Nii-
ranen liputtaen asunnoille ja
ihmetellen puheita, että ken-
tän ympärille ei jää viheralu-
eita.

–Se on valtion päätös, tote-
si ”harrastekentän” lakkaut-
tamisesta asuntojen rakenta-
mista puoltava vihreiden Eli-
na Moisio.

Hän painotti lenkkipolun
säilyttämistä ja että yleiskaa-
van on turvattava Helsingin
virkistysalueet ja metsät.

–Päätös on valtion, ei Hel-
singin käsissä. Kaupungin
tehtävä ei ole pyörittää len-
tokenttää, ilmoitti kantansa

lautakunnan puheenjohtaja
Risto Rautava (kok.).

–Helsingin kaupungilla ei
ole varaa pyörittää tappiol-
lista kenttää. Kaupungin
asuntoja jonottaa 30 000 ih-
mistä. Lenkkipolut on sääs-
tettävä, täydensi demarien
Jape Lovén kuljettaen kes-
kustelua koillisen low tech-
alueeseen.

Low techillä hän tarkoitti
Tattarisuon teollisuusaluet-
ta, jonka yritysten säilymis-

tä lautakunnan jäsenet tun-
tuivat kannattavan yksituu-
maisesti.

Tosin Niiranen himmai-
li, että low techistä voi pi-
tää kiinni nyt, mutta että hän
on enemmän high tech – ja
smart city –ihminen.

Selväksi tuli myös se, että
Malmin lentokentän asutta-
minen mahdollistaa pikarai-
teen rakentamisen Koillis-
Helsinkiin.

Lautakunnan jäsenistä pai-
kalta puuttuivat Osmo Soi-
ninvaara (vihr.), Hennariik-
ka Andersson (kok.) ja Heta
Välimäki (sd.).

Pirjo Pihlajamaa

Kaavoituslautakunnan enemmistö
rakentaisi Malmin lentokentän
Viisi kuudesta Kampin Laiturilla olleesta
kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenestä
ilmoitti kannattavansa Malmin lentokenttäalueen
rakentamista viime torstaina.

PIRJO PIHLAJAMAA

Tarjoukset voimassa

To-Su
23.-26.4.2015

749
Raj. 2 pkt/talous

Tuore
LOHIFILEE
Norja, vakuumipakattu

kg

PICADELI SALAATTIBAARISTA
VOIT ITSE KASATA HALUAMASI
SALAATTIANNOKSEN

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

KEVÄÄN
KUKKASIPULIT

VAPPUPALLOJA
Niin kauan kuin tavaraa riittää

229
pkt

5€
Omasta gri

llistä!

1€kpl/rs

BANAANI

1490
kg

K-MARKET Tapanintorin
Loppuviikon tarjoukset

ERÄ!

GRILLIBROILERI
Raakapaino 1,2kg

kpl

RAIKKAITAVIHANNEKSIA

ERÄ!

Uutta Tapanintorilla!

1€kg

6€
kpl

Paneelia vetänyt kaupunkitoimituksen esimies Kalle
Silfverberg (takana vasemmalla) Helsingin Sanomista
käsiäänestytti asiassa vielä 70–80-päisen yleisön ja
laski, että heistä noin kaksi kolmasosaa oli valmis
rakentamaan Malmin lentokentälle.
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Koillis-Helsingin vinkke-
listä katsoen voi ennustaa
kipakoita mielipiteitä Mal-
min lentokentästä ja tämän
alueen metsien ja viheraluei-
den kuten Viikin ja Van-
taanjoen liepeiden rakenta-
misaikeista sekä bulevar-
deista ja raidelinjauksista.

Normaalisti valtuusto pi-
tää lähetekeskustelun isois-
ta asioista jo ennen kuin ne
siirtyvät virkamiesvalmiste-

luun. Yleiskaavasta lähete-
keskustelu on jäänyt pitä-
mättä, vaikka kaavatyötä
starttailtiin jo vuoden 2012
puolella.

Epäkohdan nosti esiin
valtuutettu Yrjö Hakanen
(komm.) tekemällä lähete-
keskustelua vaativan val-
tuustoaloitteen. Valtuusto
hyväksyi aloitteen yksimieli-
sesti helmikuun lopulla.

Lopullinen valtuustopää-
tös yleiskaavasta on aika-
taulutettu vuodelle 2016.

Kaupunkisuunnittelulau-
takunta pitää valtuustoko-
kousta edeltävänä päivänä
seminaarin, jonka aiheena
on yleiskaava ja siitä tullut
palaute. Satamäärin kerty-
neistä palautteista on tul-
lut tuolloin julkisia. Helsin-
gin kuntahistorian ehkäpä
paksuimpiin kuuluva koko-

uspaperipumaska maustaa
varmasti myös valtuuston
kokousta.

Valtuuston kokous on
poikkeuksellisesti tiistai-
na, kun se normaalisti
kokoustaa keskiviikkona.
Kokouspäivä on muuttu-
nut Reykjavikissa pidettä-
vän Pohjoismaisen pääkau-
punkikokouksen vuoksi,
jonne 17 päättäjää lähtee

6.5.2015 loppuviikoksi.
Lauta- ja johtokunnat ei-

vät voi pitää kokouksia sa-
mana päivänä valtuuston
tai valtuustoryhmien koko-
usten kanssa. Siksi myös ta-
vallisesti tiistaisin kokousta-
va kaupunkisuunnittelulau-
takunta on perunut koko-
uksensa.

Pirjo Pihlajamaa

Lautakunnalla seminaari, valtuustolla lähetekeskustelu:

Mielipiteet yleiskaavaluonnoksesta julkisia toukokuun alussa
Helsingin
kaupunginvaltuuston
toukokuun 5.
päivän tiistaikokous
sisältänee räväköitä
puheita ja normaalia
enemmän yleisöä,
sillä esityslistalle
tulee lähetekeskustelu
tekeillä olevasta
yleiskaavasta.

Päättäjistä paikalle ovat lupautuneet ainakin apulais-
kaupunginjohtaja Pekka Sauri, kaupunginvaltuutetut
Tuomas Rantanen (vihr.), Pilvi Torsti (sd.) sekä Ulla-
Maija Urho (kok.).
Järjestäjien mukaan kyseessä saattaa olla viimeinen

kerta, kun asioihin voi yrittää vaikuttaa.
–Toivotamme kaikkia Gardenian kohtalosta välittäviä

paikalle esittämään tiukkoja kysymyksiä ja näyttämään
päättäjille ja valmistelijoille, että asia on meille viikkiläisil-
le tärkeä, järjestäjät kutsuvat asukkaita.
Gardenia-taloa ylläpitävän Oy Gardenia-Helsinki Ab:n

kohtalosta päättää Helsingin kaupunginhallituksen kon-
sernijaosto, joka seuraa kaikkien Helsingin tytäryhteisö-
jen toimintaa.
Konsernijaostossa istuvat kokoomuksesta Urhon lisäksi
Lasse Männistö ja Laura Rissanen, vihreiden Rantasen
lisäksi puheenjohtaja Tuuli Kousa, demarien Torstin lisäk-
siOsku Pajamäki, vasemmiston Silvia Modig ja perus-
suomalaistenMika Raatikainen.

Gardenian tilannetta konsernijaos on käsitellyt moneen
otteeseen. Joulukuussa jaosto päätti, että kiinteistövirasto
voi alkaa selvitellä Gardenianmyyntiä tai yksityiselle vuok-
rausta ja että Gardenian on jatkettava kannattavuutta pa-
rantavia toimenpiteitä.
Gardenia-yhtiön taloustilanne on heikko. Talon on en-

nustettu tuottavan tänä vuonna noin 170 000 euroa tap-
piota.
Yhtiö maksaa kiinteistövirastolle liki 60 000 euron kuu-

kausivuokraa. Viikki-Seura on toivonut, että kiinteistöviras-
to kohtuullistaisi vuokraa. Viimeksi seuran puheenjohtaja
Riitta Korhonen kysyi asiaa ylipormestarin asukasillassa
maaliskuun alussa Viikin Norssissa.
Kiinteistövirastoa johtavan virastopäällikkö Jaakko Stauf-
ferin vastaus vuokranalennustoiveisiin oli, että talon ylläpi-
to on niin kallista, ettei vuokranalennus tule kysymykseen.

Pirjo Pihlajamaa

Onko Gardenialla
vielä toivoa?

Viikki
Viikin Gardenian tulevaisuus nostetaan esille
Gardenian suuressa keskustelutilaisuudessa
ensi tiistaina. Illan järjestäjinä ovat Viikki-Seura
yhdessä Gardenian kanssa.

Myös apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri on
luvannut saapua Viikkiin.

PERTTI NISONEN

Longinoja on yksi suurim-
mista ja merkittävimmistä
Helsingin puroista. Sitä on

kunnostettu 2000-luvun
alkupuolelta lähtien suoris-
tamalla, putkittamalla ja
siirtämällä.

Puroa ovat kunnostaneet
Virtavesien hoitoyhdistys ja
Suomen kalastusmatkailun
edistämisseura. Lisäksi Hel-
singin kaupungin rakennus-
virasto ja Suomen ympäris-
tökeskus ovat olleet muka-
na laajemmissa kunnostuk-
sissa.

–Uoman eroosiota on py-
ritty vähentämään ja pu-
roon on rakennettu taimel-
le sopivia kutusoraikkoja ja
poikasalueita, kertoo tutki-
ja Katja Pellikka ympäristö-

keskuksesta.
Hän on ollut mukana Jaa-

na Kuisman ja Laura Virta-
sen kanssa tekemässä ympä-
ristökeskuksen julkaisemaa
tuoretta selvitystä nimeltä
Longinojan vedenlaatu ja
ekologinen tila.

Veden elämästä julkaisu
kertoo, että Longinojan läh-
deperäinen, viileä vesi so-
veltuu erittäin uhanalaiselle
taimenelle. Puron alkuperäi-
nen taimenkanta on hävin-
nyt, mutta puroon on saa-
tu kotiutettua Vantaanjoes-
ta nouseva meritaimen.

Lisäksi purossa elää run-
saasti taimenen poikasille

tärkeitä saalislajeja, kuten
purokatkoja ja kolmipiik-
kejä.

Longinojan vesi on
moneen muuhun Helsingin
puroon verrattuna kirkasta
ja veden fosforipitoisuus on
melko matala.

Puroille tyypilliseen ta-
paan veden hygieeninen laa-
tu vaihtelee paljon. Ajoit-
tain havaitut suuret baktee-
ripitoisuudet ovat viitanneet
satunnaisiin jätevesipäästöi-
hin.

Longinojan merkittävin
sivuoja on Malmin pien-
lentokentän suunnalta las-
keva Lentokentänoja. Sen
virtaama on pohjavesiva-
lunnan vuoksi suuri ja var-
sin tasainen läpi vuoden.
Vuosina 2010–2011 Len-
tokentänojan typpikuor-
ma vastasi 30–50 prosenttia
pääuoman typpikuormasta
ja 15–60 prosenttia fosfori-
kuormasta.

Lentokentänojalla ei
kuitenkaan ole kaikki
hyvin. Sen sedimentissä lyi-
jyn, nikkelin, sinkin, kupa-
rin, kadmiumin ja arseenin
pitoisuus oli korkeampi
kuin Longinojan latvoilla
tai pääuomassa. PAH- ja
PCB-yhdiste- sekä torjunta-
ainepitoisuudet olivat sen-
tään pieniä.

Tattarisuon pienteolli-
suusalueella Longinojaan
laskevasta Tattarisuonojas-
ta löytyi myös sanomista.
Siitä ja Longinojasta mitat-
tiin korkeita öljyhiilivetyja-
keiden pitoisuuksia.

Myös orgaanisten tinayh-
disteiden summapitoisuus
oli korkein valuma-alueen
latvoilla ja laski alavirtaa
kohti.

Haitallisimman organoti-
nayhdisteen, tributyylitinan,
pitoisuus oli suurin Lento-
kentänojassa, mutta sedi-
mentti oli myös muilla näy-
tepaikoilla mahdollisesti pi-
laantunutta.

Pirjo Pihlajamaa

Meritaimenten ja
raskasmetallien Longinoja
Meritaimenten
kodiksi kunnostetun
Longinojan
ekologinen tila on
tyydyttävä. Purovesi
on moneen muuhun
puroon verrattuna
kirkasta. Veden
laatua himmentää
kuitenkin
yläjuoksulta veteen
ajautuvat monet
raskasmetallit.

Longinojaan kuuluva Fallkullan suora on kunnostettu ihmiskäsin. Nykyään suora
saa muokkautua luonnon haluamalla tavalla.

KATJA PELLIKKA
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 23.–26.4.2015 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

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

w
w
w
.k
-c
ity

m
ar
ke

t.fi

1690
kg

089
kg 199kg 059

pkt

1795
kg 2395

kg 695
KG

695
kg 499

kg

ERÄ
TALOUSSOKERI 1 kg
0,59/kg, raj. 10 pkt /talous

VARHAISKAALI
Unkari

Tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi, voimassa to-la

ERÄ
VARHAISPERUNA
Espanja

Kalamestarilta tuoreet ruodottomat
LOHIMEDALJONGIT
myös marinoituna, voimassa to-la

Oman savustamaton ruodoton
SAVULOHIFILEE

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

HK Suomalainen
PORSAAN KASSLER
palana, pihveinä 9,95 kg

Lihamestarin
NAUDAN JAUHELIHA 15%
Suomi

HK suomalainen
NAUDAN SISÄFILEE
kokonaisena

24
pack2184sis. pantit

3,60

ILMAINEN FILEOINTI
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p. 044 7888 488
Vanha Tapanilantie 88, Hki

saloncaramel.fi

Myös vanhoilla asiakkailla on mahdollisuus saada 5€ alennusta
suosittelemalla Salon Caramelia uusille asiakkaille.

Voimassa 31.5.2015 saakka

Kevätkampanja!Uusille asiakkaille
ensimmäinen käynti -5€!

Tapanilan torilla on kokoonnuttu jo vuosikymme-
nien ajan ottamaan kevät yhdessä vastaan ohjelmal-
lisen yhdessäolon muodossa. Samalla aina tarjou-
tuu koulujen vanhempainyhdistyksillemahdollisuus
myydä herkkuja ja muita tuotteita luokkien retki-
kassojen kartuttamiseen, samoin alueen yhdistyk-
set voivat tuoda toimintaansa esille ja kartuttaa kas-
saansa herkuillaan.
Muutaman vuoden on ohjelmassa ollut myös Ta-

panilan kunnia-asukkaan julkistaminen, niin tänäkin
vuonna. Lisäksi on paikallisten esittämää musiikkia
koko perheelle, itämaista tanssia sekä luettavaa kir-
jaston poistokirjapöydältä.
Tämän vuoden erikoisuutena torilla voi kuvauttaa

itsensä 1850-luvun tyyliin ja kuvan saamukaansa.
Taimitorilla voi vaihtaa tai ostaa taimia. Tuttuun ta-

paan myös motskarikerho ajeluttaa lapsia koulun
pihalta.

TL

Mosa herää
koetaan sunnuntaina

26.4. klo 11–14.
Mosa herää torilla
Kevät koittaa, kun Mosa herää.

Työväenopiston kuoroi-
hin kuuluva Virkkarin kuo-
ro vieraili Miljan palveluta-
lossa ilahduttamassa sen
asukkaita keväisillä lauluilla
viime perjantaina.

Puolen tunnin konsert-
ti oli samalla ensiesiintymi-
nen kuoron uuden johtajan,
Essi-Reetta Särkämön joh-
dolla.

Konsertin alkaessa ulko-
na piiskari raekuoro, mutta
kevätlaulut saivat auringon
esiin ja mielet valoisiksi.

– On ilo tuottaa hyvää
mieltä muille laulamalla,
mutta laulamisen merkitys
on todella suuri myös mei-
dän laulajien hyvinvoinnil-
le, kertoo kuorossa laulava
Marja-Leena Hassinen.

Virkkarikuoron väki toi-
voo, että he saisivat jat-
kossakin laulaa yhdessä ja
myös vierailla ikäihmisten
luona esiintymässä.

–Kiva oli kuunnella, esit-
tivät niin iloisia lauluja. Ja
hienoa, että heti alkuun oli
myös yhteislaulu, kuulijat
kiittelivät.

Teija Loponen

Virkkarin kuoro
ilahdutti Miljassa

Malmilla työväenopiston tiloissa harjoitteleva Virkkarin kuoro toi keväisen
tuulahduksen Miljan väelle.

TEIJA LOPONEN

Parturi-Kampaamo Nina
Veljestentie 19, 00730 Helsinki
Puh 09 386 2197 045 269 5432
Tarjous
permis+väri+leikkaus+fön (lyhyet 79e)
Väri+nl+fön (lyhyet 71e)
Hiusten leikkaus 27e

voimassa 31.5.15 asti. Teitä palvelevat Nina ja Kirsi

• Kolarivauriot • Ruostevauriot • Maalaukset
Vakuutusyhtiöiden työt • Huolto • Jarrut ja
muut korjaukset • 45 v. kokemuksella

AUTO
KORJAAMO OY

KOSKELA

Tapanila Viertolantie 2
Puh. 09 3867 623 09 3867 624

MOSA
INTERIORS
%%%!+)'$,*&"(,)('!#

Viertolantie 2

Mittavaan kiitoteiden
peruskorjaukseen on bud-
jetoitu 18 miljoonaa euroa.
Korjattavaa kiitotietä on
yhteensä 3,4 kilometriä.
Korjaustoimia hidastaa se,
ettei kyseessä ole vain pel-
kän asvaltin poisto ja
uuden veto, vaan kiitotie-
alueella sijaitsee noin
14 000 valaisinta ja maas-
sa myös risteilee melkoinen
määrä sähköä- ja telekaa-
peleita.

Kiitotie 1 on Finavian tie-
dotteen mukaan kansain-
välisestikin mitattuna vilk-
kaassa käytössä: Helsin-

ki-Vantaalla on keskimää-
rin 550 nousua ja laskua
eli operaatiota vuorokau-
dessa.

Kiitotieremontin aikana
11.5.–2.8. liikenteen jär-
jestelemisessä on haastet-
ta, sillä normaalin kolmen
kiitotien sijaan käytössä on
remontin ajan vain kaksi
kiitotietä. Lisäksi kahdek-
san ensimmäisen remontti-
viikon aikana pääkiitotien
lisäksi myös sen kanssa ris-
teytyvän kiitotie 2:n kapa-
siteetti on rajallinen ja ris-
teysalue suljettu.

Risteys saadaan käyt-

töön heinäkuun alussa, jol-
loin kiitotietä voidaan taas
käyttää normaalisti laskeu-
tumiseen. Remontti val-
mistuu elokuussa pohjoi-
sen suunnasta.

Finavia pyrkii normaa-
listi välttämään tiheimmin
asuttuja alueita kiitoteiden
käytössä, mutta tänä kesä-
nä melulta ei voida niillä-
kään välttyä. Lentoaseman
ykköskiitotie pysyy suljet-
tuna toukokuun puolesta
välistä elokuun alkuun as-
ti.

Teija Loponen

Lentomelu
lisääntyy kesällä
Helsinki-Vantaan lentoaseman pääkiitotien peruskorjaus käynnistyy
toukokuussa. Töitä tehdään lähes tauotta kolme kuukautta putkeen.
Korjaustyöt merkitsevät lentoliikenteen lisääntymistä erityisesti
Malmin ja lentoaseman välisellä alueella.

Tapanilassa kierros läh-
tee asemalta ja esittelee sen
vieressä olevan 1920-luvulla
rakennetun työväentalon.
Reitin edetessä esitellään
Jukolantie 16 rakennus
1910-luvulta, Tapanilan
kirkko, Tapanilan tori ja
ala-asteen koulu, josta kaar-
retaan vanhaan sorakuop-
paan 1990 rakennettuun
Hiidenkiven puistoon ja
sieltä Hiidenkiventietä pit-

kin Päivöläntien vanhoja
rakennuksia ihailemaan.

Siltamäkeen suuntautu-
van pyörähdyksen jälkeen
palataan Vanhan Tapani-
lantien ja Tervapääskyn-
polun risteyksen vanhalle
asuin- ja liikerakennuksel-
le, jota parhaillaan kunnos-
tetaan asuinnoiksi.

Tapanilan ruotsinkielinen
kansakoulurakennus vuo-
delta 1896 on saanut seu-

rakseen uuden kouluraken-
nuksen.

Seuraava pysähdyspiste
on Päivölänkuja 3:n raken-
nus 1910-luvulta, saman ai-
kakauden taloja on lähistöl-
lä muitakin. Fallkullan rau-
tatiesillan ylityksen jälkeen
löytyy Franzenin torppa
1800-luvulta, jossa Aleksis
Kivi asui vuonna 1870.

Matka jatkuu nuoriso-
asiainkeskuksen Fallkul-

lan kotieläintilalle, jossa voi
eläinten lisäksi ihailla van-
haa kartanon päärakennus-
ta 1860-luvulta. Viimeinen
rasti kartalla on Jäkälätie
11, johon valmistui kansa-
koulu 1923.

Kotiseutupyöräreittien
kartat ja opastuksen löyty-
vät kaupungin nettisivuilta.

Teija Loponen

Tapanilaa pyöräillen
Helsingin Kotiseutupyöräilyreittien joukosta löytyy myös Tapanilaan
tutustuttava reitti. Tapanilan lisäksi kierros vie Siltamäkeen.

Miitta Sorvali ja Krisse Salminen naurattivat yleisöä viime
vuoden Mosa herää:ssä.

TEIJA LOPONEN
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Lähitieto löytyy
myös facebookista!
www.facebook.com/lahitieto

Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
>>>'+1<2)8-)821.47=.8870'$&:7<:)
Seurakunta facebookissa:
>>>'/731566='36:&:7<:)821.47=.807

Aina sitä on vähän ulko-
puolinen ja sydämessä

kaipuu jonnekin muualle
missä nyt on. Jonnekin
jossa olisi paremmin.

Onko se lapsuuden kai-
puuta vai peräti kaipuuta

Jumalan syliin?

Kevätretkiä

Eläkeläisten kevätretki ke 29.4. Tuusu-
lan Lottamuseoon ja Kellokosken juhlata-
loon. Lähtö Malmin kirkolta klo 10, paluu
n. klo 15.30. Hinta 20 e, sis. matkat,
vakuutuksen, lounaan ja kahvit. Tied. ja
ilm. Kaisa Moilanen tai Saara Menezes,
p. 09 2340 4481.

Puistolan, Tapulin ja Tapanilan elä-
keläisten kevätretki Tammisaareen to
7.5. klo 9–17. Hinta 25 e. Ilmoittautumi-
nen 30.4. mennessä diakoniatoimistoon,
Puistola p. 09 2340 4485 tai Tapuli p. 09
2340 4486.

Eläkeläisten iltapäivä to 7.5. klo 12.
Retki Kansallismuseon opastettuun Us-
kontojen maailma -näyttelyyn Pukinmä-
estä junalla ja kävellen. Kävelyä n. 2 km.
Omakustanteinen. Tied. ja ilm. Meri Ala-
Kokolle 29.4. mennessä p. 09 2340 4452,
:14)'7<7(=6==691,<'$

Retki ke 13.5. Lohirannan leirikeskuk-
seen Lohjalle. Kiireetön rantasauna,
ruokailu ja kirkkohetki. Lähtö Pihlajiston
Alepan edestä klo 9.30 ja Pihlajamäen
kirkolta klo 9.40. Paluu n. klo 17. Hinta
20 e. Ilmoittautuminen 5.5. mennessä
Sari Hakuri p. 050 544 0554 tai kirkolla
käydessäsi.

Mielenterveyskuntoutujien retki ma
18.5. Orimattilan kotieläinpuistoon. Bussi
lähtee Malmin kirkolta klo 9.30 ja palaa n.
klo 16. Omat eväät mukaan. Hinta 10 e.
Paikkoja rajoitetusti. Ilmoittautuminen 8.5.
:188122* 8))87',700691,<'$ 07) %; #"!%
4485.

MUSIIKKIA
Konsertti Malmin kirkossa su 26.4.
klo 18. Koilliskuoro, Malmin kantaat-
tikuoro ja Missio-kuoro, joht. Heikki
Poutanen.
Veteraanipäivän konsertti Malmin
kirkossa ma 27.4. klo 18. Malmin
Mieslaulajat, Kaartin soittokunnan
yhtye. Ohjelma 10 e, veteraaneille
ilmainen. Lions Club Helsinki Mal-
mittaret.
Virsitiistai Pukinmäen seurakun-
takodissa ti 28.4. klo 18. Vieraana
muusikko Jukka Tolonen.
Hengellisten laulujen ilta Siltamä-
en seurakuntakodissa ma 4.5. klo

MATKAILUILTA Malmin kirkos-
sa la 25.4. klo 18. Syntymäpäivät
Rio de la Platalla, Esko Laine.
LÄHETYSILTA Siltamäen
seurakuntakodissa ti 28.4. Pietarin
jalanjäljissä Galileasta Roomaan,
Pentti Holi. Iltatee.

PORTTIKAHVILAN VAPPU-
JUHLA
Pukinmäessä, Säterinportti 1A ke
29.4. klo 12–15. Tarjoilusta vapaa-
ehtoinen maksu. Laulutuokio ja
hartaus klo 12.45

PERHETAPAHTUMA
Viikin kirkolla su 26.4. klo 11–14.
Temppurata, kasvomaalausta, mak-
sullinen keittolounas, vohvelinpais-
toa, kirpputori. Lastenlauluhetki klo
12.30. Pihlajanmarjat -kuoro.

KIITOS
LUOTTAMUKSESTA JA

HYVÄÄ KEVÄTTÄ KAIKILLE!

SINIKKA VEPSÄ

Samalla matkalla Puistolan Urheilijoiden
vetämä ohjelmallinen liikuntamatka.

Lähde keväiselle Sa
arenmaalle

Tarjoushintaan, ilman liikunnallista osuutta, sisältyy:
Edestakaiset laiva-, lautta- ja bussimatkat Helsinki–Tallinna–
Kuressaari. Majoitusvaihtoehdot aamiaisella.
Joko hot. Meri 2hh/hlö 300€ tai hot Gospa 380€/hlö/2hh.

HELATORSTAI

VIIKONLOPUKSI 1
4.5.–17.5.!

Tai nauti päivää pidempi reissu!
Kolme kokonaista päivää perillä 14.5.–18.5.
Silloin hintoihin lisätään + 27€/hlö.

www.saaretar.eu
Kysy lisää 040 181 3316 tai info@saaretar.eu

www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2.

kerros, Puh. 09-345 4292
tai 0500 515 707,
ark. 10–18, la 10–14

ON AIKA TARKISTUTTAA NÄKÖSI!

Mikko Leppilampi x 4kkoooo LeLeLeLeLeppppppppppppppillililililammamamamam iipipipipipipipipp xxxxxxxx 444444444

Ray Ban
157 €

POLO Ralph Lauren
189 €

Dolce & Gabbana
199 €

Perry Ellis
229 €

OSTA SILMÄLASIT, SAAT AURINKOLASIT
VAHVUUKSILLA KAUPAN PÄÄLLE!

KiinteistömaailmaMalmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

Lujarakenteinen
ok-keltatiilitalo
herkullisen suojaisalla
1362m2 tontilla
Puistola Heikinlaakso asuintila
243m2, 6h+k+kph+s+uima-allas,
autotalli, velaton myyntihinta
533.000 euroa.

ESITTELY
Kirsitie 25

sunnuntaina 26.4.
klo 16.00–16.45

tai pyydä yksityisesittelyä
tai lisätietoja

Tomi Suvinen, 044 335 5135

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 22.4. klo 19.00 Rukousilta: Walter Morales, Mika Särkkä.
Musiikki: Activado Fe

Pe 24.4. klo 18.30–21.00 Koululaistenilta
La 25.4. klo 13.00–18.00 Pääkaupunkiseudun Diakoniatyöpäivä
La 25.4. klo 19.00 Nuortenilta
Su 26.4. klo 11.00 Jumalanpalvelus: Daniel Sabure, Jari Päärni.

Musiikki: Kansainvälisiä ryhmiä
Su 26.4. klo 14.30 Latinokokous: Carlos Tacza
Su 26.4. klo 18.00 Hyvän Sanoman ja Hengellisten laulujen ilta;

Jussi Jokisaari, Milla ja Mika Särkkä. Musiikki: Helena
Päärni ja Petra Mäkinen; tarjoilua

Ti 28.4. klo 13.00 Päiväseurat: Mika Särkkä. Musiikki: Maranata

Malmin Työväentalossa, Takaniitynkuja 9
Keskiviikkona 29.04.2015 klo 12.00
Lipun hinta 8 €, sisältää kahvin ja pullan

Juhlakonsertti
Malmin Metkat

Kuoroa johtanut 15 vuotta
Lilia Melnikova

Konsertissa esiintyy myös:
Duo Leivonen

Kitara: Mihail Melnikov
Viulu: Artemij Gvazava
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Noin 200 nuorta osallistuu
eri ikäluokissa kilpapelei-
hin. Pojat ovat tehneet vah-
van tulemisen ja nyt harras-
tajia on miltei yhtä paljon
kuin tyttöjä.

PuMa-Volleyn B-tytöt
nappasivat Etelä-Suomen
aluemestaruuden ja SM-fi-
naalissa joukkue sijoittui 7.
sijalle. Baltic Sea –turnauk-
sessa joukkue voitti B-sar-
jan. D-tytöissä Lions -jouk-
kue voitti aluemestaruuden
ja Tigers-joukkue Tiikeri-

sarjan hopean. E-tyttöjen
joukkue voitti aluemesta-
ruushopeaa ja Baltic Sea –
turnauksessa kultaa.

D-pojissa Ässät voitti-
vat aluemestaruushopeaa.
Poikien Tiikeri-sarjan alue-
mestaruusfinaalit ovat vie-
lä edessä.

Muillakin joukkueilla
oli sarjoissa hyvät sijoituk-
set. C-tytöissä joukkueet
sijoittuivat valtakunnalli-
sessa sarjassa 22. ja 30. si-
jalle 113:sta joukkueesta.

Kolmas joukkue tsemppa-
si myös viimeisessä turna-
uksessa toiseksi. E-pojissa
kolme joukkuetta kisasivat
kärjen tuntumassa, mutta
paras sijoitus oli 4.sija alue-
mestaruussarjassa. C-pojat
sijoittuivat 30. sijalle 49:stä.

Baltic Sea –turnauksessa
pojat voittivat kultaa.

PuMan toiminta on laa-
jentunut voimakkaasti.
Harrastusryhmät ovat vetä-
neet nuoria ja aikuisharras-

tajia mukaan. 6–8-vuotiai-
den toiminta on hyvin aktii-
v i s t a . U u t e n a o n
käynnistynyt 3–6-vuotiai-
den lentisliikkarit.

PuMa on pyörittänyt
useilla alakouluilla Easy
Sport –kerhoja ja niihin
osallistujia on ollut muka-
vasti. PuMa on osallistu-
nut myös Puistolan perus-
koulun 7. luokkalaisten
aamuvalmennukseen len-
topalloteemalla. Ensi syk-
synä toiminta laajenee ylä-

asteikäisten kilpapelaajien
aamutreenien ohjaamiseen
Malmilla.

Kesällä pumalaiset tree-
naavat ahkerasti ja mu-
kaan tulee beach-pelaami-
nen. PuMa järjestää kesä-
kuussa Easy Sport –kerho-
ja 10–16-vuotiaille nuorille.
Kilpapelaajille järjestetään
uutuutena viikkokisoja ja
leirityksiä.

Jouni Lind
www.puma-volley.fi

PuMalla
menestyksekäs kausi
Lentopallon sarjakausi alkaa olla taputeltu. Koillisessa toimiva junioreiden erikoisseura PuMa
osallistui sarjapeleihin peräti 22 joukkueella, joka lienee historian ennätys.

PuMan D-tytöt finaalipelissä – tuloksena aluemestaruus.

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Hohto-, koululais-
ja firmakeilaus

UUTUUS: itse
tehdyt juustokakut
ja marjapiirakat

Lounas ma-pe
klo 11-14

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

Helsingin hohtavimmat radat
MosaBowling

hymy on tärkein mausteemme
MosaCafe

Kolmosdivarin ja sitä
alempien sarjojen joukku-
eilla on myös tie edetä euro-
kentille. Tämän mahdollis-
taa Regions` cup, jota on
tänä vuonna pelattu kaksi
kierrosta. Suomen ykkösek-
si selviytyjä saa budjettiinsa
5000 euroa voittorahaa ja
etenee Euroopan jatkotur-
naukseen.

Perinteitäkin on, neljä
vuotta sitten Malmin Pallo-
seuran edustusjoukkue oli

Suomen ykkönen, ja pääsi
ikimuistoiselle edustusmat-
kalle Puolaan.

Nyt on käynnistymäs-
sä cupin kolmas kier-
ros. Ilahduttavasti muka-
na on vielä neljä täkäläis-
tä joukkuetta. Kolmannel-
la kierroksella SUMU/Sob
kohtaa SAPA/3:n, MPS/At-
letico Malmi ottaa mittaa
HIFK/4:stä, PuiU saa vas-
taansa FC Viikingit/S.C.P:n
ja SUMU/77 isännöi per-

jantaina 24.4. klo 18.30 Ja-
komäen hiekalla espoolais-
ta EBK:ta.

Viime lauantaina MPS/
Atletico varmisti jatkopaik-
kansa höyhentämällä Pal-
lokentällä HJK Laajasalon
pesäpalloluvuin 7–0. Eri-
koista oli se, että malmilai-
sia sarjatasoa alemmalla pe-
laavat laajasalolaiset pystyi-
vät pitämään pelin puoli-
aikaan asti 0–0 lukemissa.
Toisella jaksolla taivas ja

maalit aukenivat. Atleetit
latoivat normaaleja sekä
näytöstyylisiä häkkejä tasa-
tahtiin järjestyksessä: Jon-
ne Ketonen 1–0 ja 2–0, Jani
Putkonen 3–0, Akan Oko-
moh 4–0, Ville Ruuska 5–0,
Henri Mattsson rp. 6–0 ja
Okomoh viimeisteli 7–0
päätösluvut.

Heimo Laaksonen

Jalkapallo

Jengimme etenevät
Regions cupissa

Koillis-Helsingin jalka-
pallon ystäviä kiehtova Kol-
mosen sarjasirkus on julis-
tettu käyntiin. Ensimmäisek-
si suorittajaksi ehätti Malmin
Palloseuran vahva edustus-
miehistö, joka avaa kauden
kohtaamalla tänään kello
18.30Myllypurossa Porvoon
Akilleksen.
Malmilaisten kanssa sa-

massa lohko 3:ssa kisaileva
Puistolan Urheilijat korkkaa
kautensa tulevana lauan-
taina kello 14 Lahden Kisa-
puistossa, jossa puistola-
laisia odottelee Lahen Pojat
JS. Ja ensi tiistaina 28.4. kel-
lo 18 PuiU avaa kotikauden
Koudan kentän viheriöimis-
tä odotellessaMyllypuron te-
konurmella, jonne vastusta-
jaksi saapuuHyvinkään Pal-
loseura.
MPS edustus jatkaa kevät-

kirmaustaan vapun alla, kes-
kiviikkona 29.4. kello 18 Kon-
tulan tekomatolla FC Kontua
vastaan.
Pitkään odotettu paikallis-

derby on toukokuun lopulla
22.5., kun PuiU tulee isännöi-
mään Koudan viheriöllä Mal-
min Palloseuraa.
MPS/AtleticoMalmi saa

käyntiin oman taipaleensa
kakkoslohkossa nyt lauan-
taina 25.4. kello 16.15 Töö-
lön Pallokentän tekonurmel-
la, jossa isäntäjoukkueena
on HIFK/2.

Heimo Laaksonen

Jalkapallo
kolmonen

Sirkus
liikkeelle,
MPS
avasi jo

Lentopallo

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori
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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.

65 00
40 00

Ohjauskulmien
nelipyörä suuntaus alk.

Ilmastoinnin
täyttöhuolto alk.

tarjoukset voimassa 31.07.2015 asti

ACTION CAR SERVICE- ACS OY
Kytkintie 34, 00770 Helsinki puh.09-389 2865

TÄYDEN PALVELUN
AUTOKORJAAMO LÄHELLÄ SINUA

AUTOASI Rengasmaailma, HEIKINLAAKSO
puh. 0400 600 660, info@rengaskeskus.com

www.rengaskeskus.com

TM-TESTIVOITTAJA!
ContiPremiumContactTM5
”Continentalin pito onmärällä kelillä
hyvä ja erityisesti ajo-ominaisuudet
ovat upeat. Se onmyösmukavan hiljai-
nen. Continental on lähes täydellinen
paketti huippuominaisuuksia kaikissa
olosuhteissa.”
TEKNIIKANMAAILMA5/2014

Kesärenkaat EDULLISESTI
(hinta ei sisällä töitä):

SPORTIVA
175/65R14 213€
205/55R16 336€
225/45R17 417€

NEUTON (2015 UUTUUS!)
175/65R14 203€
205/55R16 312€
225/45R17 395€

KESÄRENKAAT
TARJOUKSESSA!

RENGASHOTELLI
alk. 70€/kausi

ALLEVAIHTO
alk.30€

Ilman ajanvarausta!

KEVÄTHUOLTO

229€
• täyssynteettinen öljy (maks. 4,5 litraa)
• öljynsuodatin, raitisilmasuodatin ja vaihtotyö
• vikakoodien luku • jarrujen tarkastus
• apulaitteiden käyttöhihnojen tarkastus
• jarrunesteen määrän tarkastus ja täydennys
• pyyhkijänsulkien kunnon tarkastus
• ajovalojen toimintakunnon tarkastus
• renkaiden kunnon ja ilmanpaineiden tarkastus
• alustan tarkastus • akun tarkastus
• jäähdytysnestetason ja pakkaskestävyyden varmist.
• jousituksen ja iskunvaimennuksen tarkastus
• lukkojen ja saranoiden yleisvoitelu

g

5 litraa)
tin ja vaihtotyö

+RENKAIDENALLEVAIHTOVELOITUKSETTAkeväthuollon yhteydessä

www.autoasi.fi AUTOASI – korjaa käsityksesi korjaamoista

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6, 00760Helsinki

puh. 0400 600 660
info@rengaskeskus.com
ma–pe 7–18.00, la 9–15
www.rengaskeskus.com PAR TN E R I

Varmista
aukioloajat
nettisivuilta

ASENNAMMEM
YÖS:

Tuulilasit • Vet
okoukut • Def

at

ja paljonmuu
ta.

TARJOUS:Mak
samme50%tuulilasin

omavastuuos
uudestasi.

Viime viikon Lukijalta –
palstalla kerrottiin moottori-
pyöräilijänaisesta joka siis vie-
raili Tapanilan Eläkkeensaaji-
en Uteliaitten poppoossa
kertomassa matkastaan. Joki-

nen toivoi korjausta, että hän
ei kaatunut moottoripyörällä
ajaessaan, vaan paikallaan
seistessään, kun oli painava
pyörä ja kuski kevyt ja lyhyt.

Rauno Sättri eli Rane

Minna Jokinen kaatui paikallaan

Vuonna 1972 perustettu Jako-
mäen Pyry järjesti jäsenilleen
perinteisen kevätretken Pajulah-
den Urheiluopistolle. Mukana oli
51 pyryläistä.

Pajulahdessa oli ohjelmassa ul-
koilua, ohjattua liikuntaa aikuisil-
le ja lapsille ja tietenkin uintia.

Vuonna 1972 perustettu Jako-
mäen Pyry liikuttaa kolme kertaa
viikossa noin 180 jäsentään.

Sunnuntaina ja maanantaina on
Jakomäen uimahallissa miehille ja
naisille yhteistä edullista vesijump-
paa, jota vauhdittavat hyvät vetä-
jät, Jenni ja Susanna. Vesijumppa

alkaa syyskuussa ja päättyy huhti-
kuun lopussa.

Torstaisin naisia liikuttaa Dona-
ta. Toimintakausi on sama kuin
vesijumpassa.

Touko-elokuussa järjestetään jä-
senille edullinen puistojumppa Ja-
komäen leikkipuistossa.

Viime syysretkellä tutustuttiin
Nuksioon ja Haltian luontokes-
kukseen. Syysretkistä pyritään te-
kemään myös perinne.

Erkki Kauppinen,
varapuheenjohtaja

Jakomäen Pyry

Pyryn 51 kevätretkeläistä
nauttivat liikunnasta ja makkarasta

Pajulahden retkellä käytiin laavulla paistamassa makkarat ja
nauttimassa kahvit.

ERKKI KAUPPINEN

Kävelin ”kotipuistoni” läpi.
Oli keväistä ja kaunista,

suihkulähde oli juuri laitettu
käyntiin. Mutta, mutta...

tuo suuri häpeäpilkku,
”lasitaideteos” pilaa kaiken.

Jotain pitäisi tälle ongelmalle
voida tehdä.

Riitta Heleste
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elsin-
gin
kau-
pungin
lähiö-

projekti, nuorisoasiain-
keskus ja liikuntavirasto
halusivat järjestää valo-
kuvauskilpailun päästäk-
seen vuoropuheluun
nuorten kanssa heidän
omalla kanavallaan. Insta-
gramissa järjestettyyn kil-
pailuun osallistuikin peräti
625 valokuvaa.

Raati kiitteli kilpailuva-
lokuvien tunnelmaa. Tuo-

mariston mukaan lähiöt oli
ymmärretty laajasti, kuvat
kertoivat positiivisesti Hel-
singistä ja kuvatarjonta oli
jakautunut eri alueille kau-
pungissa. Luonto oli voi-
makkaasti kuvissa läsnä.

Tuomaristo arvosti erityi-

sesti sitä, että yksityiskoh-
tia oli kuvattu paljon ja ku-
via oli otettu erilaisissa säis-
sä, eri vuoden- sekä vuoro-
kaudenaikoina..

Laura Rautjoen kuva ”Su-
lon Pasila” valittiin voitta-
jaksi 20 eniten ääniä saa-

Kunniamaininnat Jakomäkeen, Pukinmäkeen ja Tapulikaupunkiin

Liketälähiötä –kisalla
huikeasti osallistujia
#liketälähiötä-valokuvakilpailun voitti “Sulon Pasila”. Kymmenen muuta kuvaa palkittiin
kunniakirjoin, mukana Jenni Laurilan Tapulikaupungista, Alex Marttusen Pukinmäestä ja
Jalmari Sarlan Jakomäestä ottamat kuvat.

Jenni Laurilan kuvassa Tapulikaupungista on
hieno sommitelma ja kauniisti toistuvat värit.

Jalmari Sarla arvasi
kuvaavansa katoavaa
maisemaa ottaessaan

kuvan Kutosen kyltistä ja
rakennuksista.

Alex Marttusen
Pukinmäessä
ottama kuva
tallentaa
hienosti
hetken.

i k lähiö li i i ä

A
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neen valokuvan joukosta.
Tuomariston mukaan valo-
kuva oli hyvin sommiteltu ja
valoa oli käytetty taitavas-
ti, lisäksi sen humoristisuus
miellytti tuomareita.

Osallistujien suuren mää-
rän ja valokuvien hyvän laa-
dun vuoksi järjestäjät pyy-
sivät raatia valitsemaan
kymmenen kunniamainin-
nan saajaa. Niissä arvostet-
tiin muun muassa sitä, että
kuva kertoo lähiöstä tunnis-
tettavasti. Muita kriteerejä
olivat taitava hetken tallen-
taminen, kuvan ihmislähei-
syys ja kodikkuus.

Yksi kunniamaininnan
saaneista oli Jalmari Sarla
Jakomäestä ottamallaan
kuvalla.

–Asuin Jakomäessä vuo-
sina 2010–2015, jolloin ku-
vakin on otettu. Asuin yh-
dessä kuvan kaltaisessa be-
tonitalossa, kunnes sen pur-
ku tuli ajankohtaiseksi,
Sarla kertoo.

Kisaan Jalmari Sarla päät-
ti osallistua, sillä hän käyt-
tää aktiivisesti Instagram-
mia.

–Se antaa arkiselle puheli-
mella kuvailulle inspiroivan
tarkoituksen ja jakokana-
van. Pidän siellä järjestetyis-
tä kuvakilpailuista, joissa ei
tarvitse täytellä mitään tie-
toja mihinkään, riittää kun
kirjoittaa hashtagin kuvan
alle ja toivoo parasta. Täl-
lä kertaa lykästi, mikä on
itselleni erityisen kivaa, sil-
lä olen hyvin kiinnostunut
kaupunkiasioista.

Jalmari Sarla toteaa ot-
taneensa kuvan arkisella
kauppareissulla ilman sen
kummempaa tunnesidettä.

–Kyseisestä 70-luvun hen-
keä huokuvasta infotaulus-
ta olen pitänyt aina kovas-
ti, ja se hauskalla tavalla
symboloi ”kutosia”, Jako-
mäentie 6 -taloyhtiötä, jol-
la on oma maineensa jakis-
laisten keskuudessa. Olen
myös havainnut, että tuo
kyltti vilahtelee mediassa-
kin eri yhteyksissä kun kä-
sitellään lähiöitä. Arvasin
sen kohtalon jo nähdessäni
sen ensimmäisen kerran. Ja
arvasin oikein, peruskorja-
uksen tai purun yhteydessä
kyltti tuhotaan ja vaan ku-
vat jäävät jäljelle, ellei joku
onnekas osu roskalavalle
juuri oikeaan aikaan pelas-
tamaan kylttiä.

Kuvallaan Sarla haluaa
viestittää sen katsojille näin:
“Kuvatkaa kehittyvää kau-
punkiympäristöänne, sillä
tämän päivän arkinen otos
on huomisen nostalginen
matka maailmaan, jota ei
enää ole!”

12.1. – 2.3.2015 järjeste-
tyn kilpailun tarkoitus oli
ottaa valokuva tärkeästä ja
viihtyisästä paikasta jossa-
kin Helsingin lähiössä. Va-
lokuvia kävi äänestämässä
Lähiöprojektin verkkosivul-
la 354 ihmistä.

Teija Loponen

-
-
i
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Malmilla toimiva naisten
Lions klubi Malmittaret
järjestää perinteiseen
tapaansa Veteraanipäivän
konsertin Malmin kirkolla.
Tänä vuonna konsertti
toteutetaan juuri Veteraani-
päivänä, eli maanantaina
27.4.

Isänmaallisen illan nimel-
lä kulkeva konsertti pitää
sisällään sekä musiikkia, et-
tä puhetta.

Ilta käynnistyy upeas-
ti Kaartin soittokunnan
varusmiesten ja Malmin
Mieslaulajien esittäessä yh-

dessä Finlandian.
Lotta Lauraliisa Pitkä-

nen kertoo omia sotamuis-
tojaan Kannakselta ja Jyrki
Lehikoinen jakaa sodanai-
kaisia kokemuksiaan Hel-
singistä.

Musiikkia kuullaan use-
aan otteeseen ja myös ylei-
sö pääsee yhtymään yhteis-
lauluihin.

Isänmaallinen ilta on hy-
väntekeväisyyskonsertti,
jonka ohjelmatuloista saa-
tava voitto käytetään van-
husten ja veteraanien hy-
väksi.

Ohjelman hinta on 10 eu-
roa, mutta veteraaneilta si-
tä ei peritä. Ohjelmaa myy-
dään ennakkoon muun
muassa Hiushoitola Lintu-
mäellä, Optikko Sjöblomil-
la, Tattarisuon Autokatsas-
tuksessa ja Lähitiedon toi-
mituksessa.

Teija Loponen

Isänmaallinen ilta
Veteraanipäivän merkeissä
ma 27.4. kello 18 Malmin

kirkossa, Kunnantie 1.

Veteraanipäivän konsertissa
kuullaan sotamuistoja
Kaartin soittokunnan varusmiehet, Malmin Mieslaulajat sekä sodan kokeneiden
muistelut luovat Veteraanipäivän Isänmaallisen ilta -konsertin tunnelman.

Kaartin soittokunnan varusmiehet esittävät muun muassa Porilaisten marssin.

40-vuotiaan UMOn riveissä on soittanut usei-
ta suomalaisia arvostettuja muusikoita. Heistä yk-
si rumpali, pianisti ja jazzpedagogi Jukkis Uotila,
joka esiintyy UMO JazzOrchestran kanssaMalmi-
talossa ensi keskiviikkona.
Ensi viikolla kuultava kolmas UMO juhlii -kon-

sertti keskittyy Jukkis Uotilan omiin tuoreisiin big
band -sävellyksiin ja -sovituksiin. Konsertissa
kuullaanmateriaalia pääosin The Music Of Jukkis
Uotila -albumilta, jonka hän levytti Stockholm Jazz
Orchestran kanssa 2013. Tiedossa on siis jazzin
perinteisiin pohjautuvaa musiikkia, mutta myös
vahvasti säveltäjän omaa ainutlaatuista soundia,
eli kantaaottavia melodioita monimuotoisin har-
monioin, joita säestävät tuhdisti groovaavat rytmit.
Ennen iltapäivän konserttia voi osallistua Enem-
män irti esityksestä –tilaisuuteen, jossa JukkisUo-
tila kertoo esityksen taustoista. Tarinatuokio pide-
täänMalmitalon kahvilassa kello 14.15.

Teija Loponen

UMO juhlii Jukkis Uotilan kanssa

Jukkis Uotila kertoo musiikistaan
ja esiintyy yhdessä UMOn kanssa
Malmitalolla.

UMO juhlii, Music of Jukkis Uotila
ke 22.4. kello 15. Liput 12/6 e.

Kesto 60 min, ei väliaikaa.

MICHAEL ASTON

EINO JOKKALA

Puistolanraitin ala-as-
teen kevättapahtuma ni-
meltä Kevätkiekaus on
huhtikuun viimeisenä lau-
antaina. Koko perheen ta-
pahtuma on tehty onnen-
pyörästä, temppuradasta,
kasvomaalauksesta, kirp-
putorista, puhvetista jamo-
nestamuusta ohjelmasta.
Nurkkatienmonitoimita-

lossa pidettävän kevätkar-
kelon järjestelyistä vastaa-
vat Puistolanraitin ala-as-
teen luokat ja koulun van-
hempainyhdistys.

PP

Nurkalla
kiekaisee
kevät

Perinteinen kevätkiekaus
la 25.4.2015 klo 10-14
Nurkalla, Nurkkatie 2.

Muusikko Jukka Tolonen
on erityisvieraana Pukinmä-
en seurakuntakodin virsi-
illassa ensi tiistaina.

Tolonen on kansainvä-
lisesti tunnettu suomalai-
nen kitaristi, joka soitti
1970-80-luvuilla Wigwam-
ja Tasavallan Presidentti –
yhtyeissä.

2000-luvulla Jukan elämä
ja musisointi saivat uuden
suunnan vankilassa tapah-
tuneen uskoontulon myötä.
Silloin virsien sanoma tuli
hänelle rakkaaksi ja niiden
koruttomat sävelmät pu-
huttelivat. Vankilasta pää-
syn jälkeen hän on tehnyt jo
kaksi hengellistä musiikkia
sisältävää levyä.

Jukka Tolonen vieraili Pu-
kinmäen virsi-illassa pian
ensimmäisen levynsä ilmes-
tymisen jälkeen keväällä
2011. Yhteisen laulun voi-
ma teki häneen silloin vai-
kutuksen. Niinpä virsitiis-
taina 28.4. on mahdollisuus
taas laulaa Jukan säestyksel-
lä ja kuulla hänen virsisovi-
tuksiensa lisäksi myös omia
uusia sävellyksiä.

Musiikkitilaisuuden päät-

teeksi on kahvitarjoilu.
Jukka Tolosen virsilevyjä

Juudan leijona (2011) se-
kä Valmistu Herran kan-
sa (2014) on myynnissä 20
euron hintaan, ja niihin saa
halutessaan häneltä omis-
tuskirjoituksen.

TL

Jukka Tolonen
vierailee

Jukka Tolonen vierailee
Pukinmäen seurakunta-
kodilla.

Jukka Tolonen virsi-illassa
tiistaina 28.4. kello 18

Pukinmäen seurakunta-
kodilla, Säterinportti 3.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Rosvolatelää!

UMO juhlii:

to 23.4. klo 18.30, vapaa pääsy
Kuule ja näe Helsingin Kaupunginorkeste-
rin konsertti suorana verkkolähetyksenä
Malmitalon valkokankaalta. HKO:ta johtaa
Eivind Gullberg Jensen, solistina klarine-
tisti/säveltäjä JörgWidmann. Ohjelmassa
mm. Mozartia, Rahmaninovia ja Jörg
Widmannin Con brio.

su 26.4. klo 17, alk. 6 €
Keskittyneisyyden ollessa äärimmillään
on vain NYT-hetki ja musiikki. Siinä
tilassa toimii Sid Hille Contemporary
Collective. Yhtye julkaisi lokakuussa
2014 esikoislevynsä ”Outer Space”.

ke 22.4. klo 15, alk. 12/6 €
40-vuotiaan UMOn riveissä on soittanut
monia maamme arvostetuimpia muusikoita
ja yksi heistä on rumpali, pianisti ja jazzpe-
dagogi Jukkis Uotila. Ennen konserttia kahvi-
lassa klo 14.15 Jukkis Uotila kertoo esityksen
taustoista.

ke 22.4. klo 18, alk. 5 €
Vauhdikas seikkailuelokuva 10-vuoti-
aasta Viljasta, joka tulee erehdyksessä
maantierosvojen kidnappaamaksi.
Kesto 84 min, K7.

pe 24.4. klo 18, alk. 6 €
Elokuva kertoo naisesta, joka loi Mari-
mekon sekä sen puhdaslinjaisen tyy-
lin, jota on opittu pitämään modernin
suomalaisen muotoilun synonyymina.
Kesto 84 min, K7.

ti 28.4. klo 19, alk. 10 €
Helsingin Pop & Jazz Konservatorion
konsertissa kuullaan Stevie Wonderin
musiikkia kolmelta vuosikymmeneltä
erilaisilla kokoonpanoilla.

RRRRRMeee
e 2244 44 kkllo 18 al8 l

Armi

UMUMUMUMUMOOOOO jjjujujuhlhlhlhlhliiiiiiiiii::
Uotila

ke 22 4 klo 15 alk 12/

Jukkis
ofoMusic

– suora
konsertti-
lähetys

HKO

23 4 klo 18 30 v

k
lScreen

I Wonder, YouWonder,

ti 28 4 klo 19 alk 10 €

Wonder, ou o
Stevie Wonder!

Tänään!

Kino Helios
:

Kino Helios:

Contemporaryonnttttemp
Sid Hille

6 €€6 €€€

p y
Collective

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

Viime lehden Metsällä-kil-
pailussa pärjänneen Lee-
na Valkeapään runo oli fik-
tiivinen eikä tositarina, kuten
Koillis-Helsingin Lähitiedos-
sa 15.4.2015 luki.

Korjaus

26.4. klo 16 alkaen Suutarilan
monitoimitalolla, Seulastentie 11.

Esiintymässä lähes kaikki harrasteryhmämme,
lisäksi puffetti, arpoja ja yleisötanssina poloneesi.

Kevätmatinea

Tervetuloa!
Siltamäen Nuorisoseura ry

Lähitieto
tuo

lähiyritykset
luo.
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KAMPAAMOT JA PARTURIT

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi
3858 375

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi
Ark. 9-18,

la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

Permis+ leikkaus
+sävy+fööni

Värjäys+leikkaus
+fööni

85€

75€

Hiukset,
tuo ihana
tekosyy
itsensä
hemmotteluun!eeluun!

Me
tykätään
susta.
Tykkää
sinäkin
meistä!

facebook.com/
lahitieto

Parturi-kampaamo FMhair
Happy hours joka maanantaina

miesten ja naisten hiustenleikkaukset -20%
Miesten 16 e (norm. 20 e)

Naisten 28e (norm 35 e sis. pesu ja kuivaus.)
Pihlajamäki, Liusketie 9, puh. 045 87 28 097

WWW.FMHAIR.FI

JAKOMÄKI
Jakomäen Eläkeläiset
Kokoontuminen aina ti klo
11–13. To avoimet ovet
klo 11–13. Jakomäentie
6 i - talon kerhohuone.

MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa
pe ja Traktorissa ma
klo 9.30–11.30.
Syystien palvelukeskus
Ukkojumppa ma klo 11.15–
12, pingistä ti klo 14.15,
ompelua ke klo 9, bridge
ti klo 9.30–13.30.
ATK-ohjausta senioreille
Syystien palvelukeskuksessa
to klo 11.15–14.00, ilman
ajanvarausta. Järj. Enter ry.
Helsingin taidemuseo
kylässä: Intialaisia
elokuvajulisteita
Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–16. Vapaa pääsy
Malmitalo 31.3.–25.4.
Pohjois-Helsingin
kuvataidekoulu
Oppilastöiden kevätnäyttely ja
taiteen perusopetuksen visu-
aalisten taiteiden kuvatai-
teen laajan oppimäärän päät-
tötyönäyttely. Avoinna ma–
pe 9–20 ja la 9–16. Vapaa
pääsy. Malmitalo 8.4.–29.4.
UMO juhlii: Music
of Jukkis Uotila
Kolmas UMO juhlii -konsertti
keskittyy Uotilan omiin tuo-
reisiin big band -sävellyksiin
ja -sovituksiin. Liput 12/6 e.
Malmitalo, ke 22.4. klo 15.
HKO Screen – suorat
konserttilähetykset
Ohjelmassa Jörg Widmannin
Con brio, Wolfgang Amadeus
Mozartin Klarinettikonsertto
A-duuri KV 622 ja Sergei
Rahmaninovin Sinfonia nro
2 e-molli op. 27. Helsingin
kaupunginorkesteria joh-
taa Eivind Gullberg Jensen,
solistina klarinetisti/säveltäjä
Jörg Widmann. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 23.4. klo 18.30.
Jazz’n Jam: Sid Hille
Contemporary Collective
Keskittyneisyyden ollessa
äärimmillään on vain NYT-hetki
ja musiikki. Siinä tilassa toi-
mii Sid Hille Contemporary
Collective. Yhtye julkaisi
lokakuussa 2014 esikoisle-
vynsä Outer Space. Liput 6
e. Malmitalo, su 26.4. klo 17.
I Wonder, You Wonder,
Stevie Wonder!
Helsingin Pop & Jazz
Konservatorion konser-
tissa kuullaan Stevie
Wonderin musiikkia kolmelta

vuosikymmeneltä erilai-
silla kokoonpanoilla. Mukana
on laulusooloja, instru-
mentaaliversioita ja a cap-
pella -esityksiä. Liput 10 e.
Malmitalo, ti 28.4. klo 19.
Atk-ohjausta senioreille
To klo 11.15–14, Syystien
palvelukeskus, Takaniitynkuja
3. Ilman ajanvar. apua esim.
netissä liikkumiseen, säh-
köpostin ja verkkopan-
kin käyttämiseen ym. Voi
tuoda mukaan oman läppä-
rin. Opastus maksutonta elä-
keläisille ja työttömille pal-
velukeskuskorttia vastaan.

PIHLAJAMÄKI
Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä
ke klo 10–12.
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Seuraava kerho 27.4. klo
10.30, Pihlajamäen nuorisota-
lolla, Moreenitie 2.Vieraana
vaate-esittely ja myynti.
Pihlajiston ala-
asteen Vappurieha
Alpakoita, kesyrottia, hevosaje-
lua. Alueelliset toimijat esit-
täytyvät ja järjestävät ohjel-
maa pisteillään. Grillikahvila,
herkkukoriarpajaiset, kasvo-
maalausta ja kynsistudio! Tee
kevätsiivous ja tuo lelu kier-
rätyspöytään tai perusta vilt-
tikirppis koulun pihalle. Kaiva
polkupyörä talviteloilta ja tuo
se maksuttomaan keväthuol-
toon! Su 26.4. klo 11–14.

PUISTOLA
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita
Puistolan kirjastolla tietotekni-
sissä ongelmissa joka ke klo
10–12. Lisät. ja ajanvar. kir-
jastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla ke
klo 17.30–19.30.
Puistolan Martat
Kesäretki la 23.5.2015
”Someroa pitkin ja poikin”.
Lähtö Puistolan torilta 8.30,
paluu 18.45. Käydään Hovilan
kartanossa, näyttelyssä,
Pellavakeskuksessa ym. Hinta
sis. matkat, ruokailun, kahvit.
Puistolan Martat 40e, mui-
den yhd. Martat 65e, ulko-
puoliset 82e. Tied. Edda
Nikula p. 040 590 8356 tai
edda.nikula@elisanet.fi.
Puistolan Martat
Aiheena: Voileipäkakut, jokai-
nen tekee oma pienen kakun.
Leikkuulauta, veitsi ja rasia
mukaan. Voileipäkakun tar-
vikemaksu 5e. Ei kahvi-
maksua. Ke 29.4. klo 18,
Marttalassa, Puistolantori 5.
Taidelainaamo esittäytyy
Puistolan kirjastossa
Kaipaako kotisi taidetta,
mutta et ole varma minkä-
laista? Lainaa ja kokeile!
Taidelainaamo jalkau-
tuu kirjastoon ma 27.4. klo
18–19.30 mukanaan heti lai-
nattavissa olevia teoksia.
Läppäritohtorin vastaanotto
sekä tablettien ja älypuhelin-
ten käytön opastusta. Ma 27.4.

Klo 10–12 Läppäritohtorin
vastaanotto: ajanvar. kirjas-
tosta tai p. 09 310 850 76.
Klo 13–15 tablet-tietoko-
neiden ja älypuhelimien käy-
tön opastusta, ei ennakkoilm.

PUKINMÄKI
MLL:n perhekahvila
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.
Enter ry:n
tietotekniikkaopastuksia
Aina ke 14–15 sekä 15–16.
Parittomilla viikoilla myös
klo 10–11 ja 11–12. Kaikki
ajat ovat yksilöopastuksia ja
ne varataan etukäteen joko
p. 09 310 85072 tai kirjas-
tossa. Opastuksiin voi ottaa
oman laitteensa mukaan.
Vauvojen lorutuokiot
Aina kuun toinen ti klo 10.15–
10.45. Kaikki alle 3-vuoti-
aat vauvat ja taaperot van-
hempineen tai huoltajineen,
myös isommat sisarukset.
Vapaa pääsy, ei ennakkoilm.
Opastusta tablettien ja
älypuhelinten käyttöön
Vinkkejä antaa ja pulmat ratkoo
Roni Rauramo Viikin kirjastosta
23.4. klo 13-15. Kyseessä
ryhmäopastus, joten aikaa ei
tarvitse varata etukäteen.
Pukinmäen taidetalon
oppilastöiden näyttely
Tämänvuotinen näyttely, kara-
vaani, on esillä Pukinmäen kir-
jastossa 1.4.-30.4. Näyttelyn
tekijät ovat 6–16-vuotiaita.

SILTAMÄKI
Siltamäen korttelitupa
Ti ja pe klo 11–14, srk-
koti, Jousimiehentie 5.
Tarpeettomien tavaroiden
ja vaatteiden keräys
La 25.4. klo 11–14, Suutarilan
palvelukeskus, Seulastentie
11. Voit tuoda keräykseen siis-
tejä, ehjiä ja käyttökelpoisia
vaatteita, kenkiä, laukkuja, ver-
hoja, lakanoita, ja muita tekstii-
lejä, sekä astioita, kirjoja, mat-
toja, pientavaraa, urheiluväli-
neitä, askartelu- ja käsityötar-
vikkeita, myös rikkinäisiä nah-
kavaatteita. Järj. Siltamäen
Martat ja Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskus.

SUUTARILA
Kevätmatinea
Esiintymässä lähes kaikki har-
rasteryhmät. Puffetti, arpoja,
yleisötanssina poloneesi. 26.4.
klo 16 alkaen. Suutarilan moni-
toimitalo, Seulastentie 11. Järj.
Siltamäen Nuorisoseura ry.

TAPANILA
MLL: n iltaperhekahvila
Leikkipuisto Kurranummessa
torstaisin 17–19.
Tapanilan Eäkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Ti-kerhon kokoontumi-
set klo 11.30–13.30. To klo
11–14 tuolijumppaa, tasapai-
non kehittämistä, sisä-boc-
cia ja pelikahvila Tapanilan
Työväentalolla Sompiontie 4.
Taimitori
Mosa herää -tapahtumassa
tuttuun tapaan taimitori, johon
voi joko kasvattaa taimia
tai ottaa pistokkaita vaih-
dettavaksi. Taimia voi myös
ostaa, ellei vaihtokasvia ole.
Mosa herää koittaa 26.4.

Mosa herää
Su 26.4. klo 11–14.
Ohjelmassa mm. valokuvausta
1850-luvun tyyliin mustalle
alumiinilevylle, valmiin kuvan
saa mukaansa. Paikallisten
esittämää musiikkia lapsille
ja aikuisille, sekä puheita.
Yhdistysten ja koulujen van-
hempainyhdistysten toripöy-
diltä syötävää ja juotavaa, kir-
jaston kirjoja. taimitori jne.
Rean PuutarhaJuhla
Kvartetti Soft & Blue bänd
esiintyy pe 24.4. klo 18.
Mosa herää 26.4. vastajau-
hetun kahvin ja suklaaka-
kun tuoksuun, sekä sosekeit-
toa ja sämpylää klo 10–14.
PuutarhaJuhla, Päivöläntie 15.
Kymmenen naista
Hienoisen huumorin sävyttämä
murhatarina, joka pohjautuu
Agatha Christien klassikkoro-
maaniin Eikä yksikään pelastu-
nut. Näytelmän on dramatisoi-
nut ja ohjannut Nina Rinkinen
ja sen esittää Teatteri Tuikkeen
ilmaisukoulun aikuisryhmä
Hehku. Liput 5e. Esitykset
12.5 klo 19, 14.5 klo 14 &
19, 16.5 klo 19, 19.5 klo 18.
Teatteri Tuike, Viertolantie 2.

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

TAPULIKAUPUNKI
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu ti klo 10–12 Tapulin
leikkipuistossa, Moisiontie 18.
Kielikahvila
Kielikahvilassa voit harjoi-
tella suomen kieltä ja
tutustua erilaisiin ihmi-
siin. Tapulikaupungin kirjas-
tossa to klo 14–15: 23.4.,
7.5. ja 21.5.Vapaa pääsy.
Lukukoira-Jade tavattavissa
Lukukoiratoiminnan tarkoi-
tus on kannustaa ja roh-
kaista lapsia lukemaan
ääneen. Koira auttaa keskit-
tymään lukuhetkeen. Jade on
Tapulikaupungin kirjastossa
aina kuukauden viimeinen ke
klo 18–18:45, 29.4., 27.5.
Marttojen viherilta
Kirjastossa to 23.4. klo
18-19. Illan asiantunti-
joina Marjut Arimaa ja Minna
Ylinen Puistolan Martoista.
He puhuvat perennoista ja
parvekeviljelystä sekä esit-
televät Martta-toimintaa.
Yleisökysymykset toivottuja.
Runoilijavieras
Runoilija Heli Laaksonen
kiertää Helsingin kirjas-
toja minikiertueellaan touko-
kuussa. Tapulikaupungin kir-
jastossa to 6.5. klo 12. Heli
lausuu rakastettuja ja ajan-
kohtaan sopivia runoja lou-
naissuomen murteella.

TÖYRYNUMMI
MLL: n perhekahvila
leikkipuisto Kesannossa
ke 9.30–11.30.

VIIKKI
Viikin iltaruoka
vapaaehtoisten valmistama
yksinkertainen kasvisruoka viik-
kiläisille perheille joka toinen
ke klo 17-19 alk. 25.2. päät-
tyen 6.5. Ruoka on laktoositon

ja gluteeniton, omakustannus-
hinta 5e perheeltä. Ilta päät-
tyy yhteiseen hartauteen.
Jesus Caballero
Puentesin maalauksia
esillä Viikin kirjastossa
7.4.–30.4.
Viikin normaalikoulun lukio
esittää: Legally Blonde.
Elokuvanakin tunnettu musi-
kaali kertoo Elle Woodsista,
joka raivaa tiensä Harvardin
lakikouluun voittaakseen poi-
kaystävänsä takaisin.
Mukana 70 opiske-
lijaa, jotka vastaa-
vat musikaalin
niin taiteellisesta
kuin teknises-
täkin toteutuk-
sesta. Ei sovellu
lapsille. Liput
12/8e. Esitykset
la 25.4. klo 18,
su 26.4. klo 15,
ma 27.4. klo 18,

ti 28.4. ko 18, ke 29.4. klo 18
ja la 2.5. klo 15. Viikin nor-
maalikoulu, Kevätkatu 2.
MLL:n lastenvaate-ja
kirppistapahtuma
Tapahtuma on maksu-
ton. Paikalla myös kahvila ja
Marskin muksujen lasten-
vaatekeräys. Su 26.4. klo
9.30–12.00, Asukastalo
Kaari Tilanhoitajankaari 9.

Veteraanien kunniaksi
Kansallisen veteraanipäivän

kunniaksi LC Malmittaret järjestävät
Isänmaallisen illan Malmin kirkossa

maanantaina 27.4. kello 18.
Sunnuntaina 26.4. pidetään veteraanimessu ja

ohjelmallinen ilta Pihlajamäen kirkolla kello 16. Sen
järjestävät kaikki alueen leijonat yhteistyössä.

Kuvassa Malmin kirkon pihalla sijaitseva
muistokivi sotiemme veteraaneille.

een poi

Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

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

lehteen.
OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.fi

TEIJA LOPONEN



Koillis-Helsingin Lähitieto 22.4.2015 15

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb,
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo

Ajanvaraus
ma–pe 10–18, la 10–14 (kesäla sulj.)

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Inka Utriainen
Rahim Keshvari

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso
Puh. (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso
Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

HYVINVOINTI

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

25 vuotta

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT
Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)
Hemmo Kalsi (iensairaudet)
Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)
Leo Tjäderhane (juurihoidot)
Thomas Åberg (oikomishoidot)

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

SUUHYGIENISTIT
Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi puh. 3507050

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

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

Koillis-Helsingin
Lähitieto

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä

Pukinmäessä.
0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

PALVELUJA TARJOTAAN

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi

Helsinki

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

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

-myös jalka- ja kasvohoidot
-myös kotikäyntejä

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

Pihlajamäen Fysioterapia-hieronta-akupunktio
-osteopatia

Koillis-Helsingin Lähitieto

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

www.talohallinta.fi

Vuokraa minikaivuri
Toimitus työmaalle
040 573 2276

HELPOTA HOMMIA

KOKO VARASTO POIS
- 50 %

Örskinkuja 2 B sisäpiha
p. 050 444 2664

VAATELIIKE
MALMITAR

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www*$'%(!'"&(#*)

2015

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

RENGASPALVELUITA

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA

• 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

Puistolantori 1, 00760 Helsinki
Puh. 09-389 6304

www.puistolanfysioterapia.com

Tervetuloa käymään!

Tarvitsetko apua tuki-
ja liikuntaelinvaivoihin?
Tarjoamme korkeatasoista fysioterapiaa
asiakkaan tarpeiden mukaan:

0400 617 146
Yrttimaantie 24, 00740 Helsinki
seppo.koukkunen@kolumbus.fi
www.seppokoukkunen.net

Putki-ja Öljypoltinhuolto
Seppo Koukkunen Oy

Ilmoituksiin
liittyvissä asioissa

ota yhteyttä
myyntijohtaja

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

lahitieto.fi

Korjaus-ja
verho-ompelua

lähelläsi!
Design

Susanna Toivanen
044 356 4595

HUOM. PUISTOLA,
JAKOMÄKI, TAPANILA!

Jalkahoitaja AT

09-3402028
jalkahoitola.k.malkki@

gmail.com
MALMIN UIMAHALLI
PEKANRAITTI 14
00700 HELSINKI

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233




