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Uutiset:
Apteekin romahdus säikäytti.
Urheilu:
Erän nuoret karatekat
mitaleille.
Kulttuuri:
Jaakko Kyläsalo kokosi
elämäkerran.

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

Kimalaiscup sai
tenavat liikkumaan

1.5. lähtien
palvelemme nimellä

(nyk. Jaal Pizzeria)
Veljestentie 21, Tapanila

Tervetuloa!
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Marian Konditoria Oy
Orakas 5,

Heikinlaakso
www.mariankonditoria.fi
Myymälä avoinna

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

Leipomo

Marialta
tippaleivät,

munkit, leivokset
ja patongit

vapun viettoon!

herkkuja!täynnä vapun
FinCollagen
kauneus

Uutuus!

FinCollagen kauneus
on Suomessa

pakattu ravintolisä.
Tutkimusten mukaan
tuotteen sisältämät

bioaktiiviset
kollageenipeptidit
siloittavat kasvojen
juonteita ja lisäävät

elastisuutta.
Myynnissä

verkkokaupassa
www.nutrielixir.fi
ja Helsingissä

Jakomäen apteekissa.

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

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

tarkoittaa kahta muinaisten
atsteekkien voimaa: on tuli ja sydän.
Nyt tämä tulisydän kutsuu sinut ja ystäväsi
nauttimaan burritoja ja mausteisia salaatteja.

Kauppakeskus Malmin Nova, 2 krs.
ma-pe 11 - 19 | la 11-17

U U S I

TAKE AWAY

AVATTU

s14

[A]

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

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

Hauskaa vappua
asiakkaillemme ja

Koillis-Helsingin Lähitiedon
lukijoille!

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila
0400 600 359

Tomi Suvinen
044 335 5135

Katso muut myytävät
kohteemme kotisivuiltamme

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin
0400 201 444

Vasil Zizan
044 514 7551

HAUSKAA
VAPPUA!

Timo Kuosmanen
0400 397 731

Noora Melavirta
050 5874296

Marko Suvanto
0405643534

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

Tapaninkylä pt 100/145m2

5h+k+s+kphx2+khh+autokatos. Vuon-
na 2006 valmistunut tyylikäs paritalo
asunto rauhallisella sijainnilla, jossa
koulut ja päiväkodit aivan tuntumassa.
Mh. 449.000€. Leivosentie 27.
Tomi Suvinen/044-3355135 1150014
Suutarila pt 113 m²
5h,k,s. Remontoitava, muunneltava-
pohjainen asunto 84:n huoneiston
yhtiössä. Rauhallinen, lapsiystävällinen
pihapiiri ja ympäristö. Mh. 238.000€.
Pohjantähdentie 2 C.
Pertti Kanon/040-758 7596. 1149206

Tapaninvainio Pt 108 m2+At 21 m2

4h+k+s+lämmin autotalli. Kodikas ja
hyvin pidetty avara paritalohuoneisto
korkealla olohuoneella. Upea länteen
avautuva suuri piha ja oma tontti.
Mh. 378.000€. Leivosentie 16.
Jyrki Saulo, p. 050 5850500

1149769

Tapaninkylä rt 89/113m2

4-5h, k, kph/s, 2x wc, vaateh, var, AT.
Valoisa isommankin perheen koti suo-
situlla alueella. Erinomaiset huone – ja
säilytystilat, suojaisa takapiha, lapsiys-
tävällinen pihapiiri.
Vapautuu joustavasti!
Mh. 338.000€. Länsirinnetie 22.
Kai Lehtola/044-5140164

1148774

Puistola rt 77,5 m2

3h+avok+kph+s+erill.wc+vh+piha.
Valoisa koti, jossa tilavat huoneet.
Päätyhuoneisto, reilun kokoinen piha.
Pintojen päivityksellä tässä viihtyy pit-
kään. Mh. 234.000€. Maamiehentie 4.
Kristiina Diomin, puh. 0400-201 444.

Malmi rt 80m2

3h, k, kph/s, 2x wc, parv, piha,
var. Vaaleasävyinen pienen

perheen koti huippupaikalla!
Kauniisti remontoitu kph/ sauna.
Hyvinhoidettu hitas-yhtiö.
Velaton lähtöhinta 238.000€.
Heinäpellontie 9-13.
Kai Lehtola/044-514 0164

1147648

Siltamäki kt 115m2

5-6 h, k, wc, kph ja parv. Monien
mahdollisuuksien valoisa koti, jossa
jopa 4 makuuhuonetta. Reilun kokoiset
huoneet ja avarat näkymät.
Mh 198.000. Jousimiehentie 9. Kristiina
Diomin/0400 201 444. 1150343

Tapaninvainio kt 89m2

4h+k+kph+eril.wc+las.parveke.
Tilava, remontoitu, siistikuntoinen
perheasunto rauhallisella paikalla.
Mh.223.000€ Tyynelänkuja 6.
Tomi Suvinen/044-3355135 1148153

Malmi Kt 46m²
2h+kk+kph+lasitettu parveke+lämmin
varasto. Hyvällä maulla remontoitu
kompakti pikkukaksio lähellä Malmin
palveluita. Velaton lähtöhinta 138
000€. Malmin raitti 19.
Noora Melavirta/ 050 5874 296

Pihlajamäki kt 66m2

2h+k+parveke. Hissitalon 6 kerrokses-
sa tilava kaksio loistavilla maisemilla!
Palvelut lähellä.
Mh. 135.000€. Graniittitie 6.
Tomi Suvinen/044-3355135

Tapanila kt 54m2

2h+k+parveke. Ihana viiskytluku tun-
nelmainen läpitalon huoneisto. Hyvä
sijainti Tapanilan aseman lähellä. Parveke
rauhalliselle pihan puolelle, ylin kerros.
Mh 143.000€. Päivöläntie 24. Kristiina
Kellander-Sinisalo/045 847 2272 1150378
Suurmetsä Kt 61nm²
2h,k , kph ja lasitettu parveke. Yhtiön parhaal-
la sijainnilla hissi-talossa oleva kaksio josta
avarat metsänäkymät. Autotalli myydään lisää
hintaan 3000€. Tähän kannattaa tutustua!Mh
122 122,98 Vh 136 000€. Mätästie 3 A.
Kirsi-Marja Johansson 040 5948231
Pihlajamäki kt 50,5 m²
2h,kk,p. Heti vapaa, tyydyttäväkuntoinen
2. krs:n valoisa ja pohjaratkaisultaan on-
nistunut kaksio. Las. länsiparveke avarin
näkymin, edulliset asumiskulut.
Mh. 127.000€. Rapakivenkuja 2 G.
Pertti Kanon/040-758 7596. 1148886
Tapanila et 126/238m2

5h, k, khh, s, 2xwc, 2xparveke, kellari,
autokatos, varasto. Arkkitehdin piirtämä,
paikalla rakennettu As Oy muotoinen
erillistalo. Vesikiertoinen lattialämmitys,
maalämpö, matalat asumiskustannukset.
Vh 448.000€. Raatetie 9.
Vasil Zizan/ 044 514 7551

1149985
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Iloista vappua!

Meneillään on vappuviikko. Se on
kuin portti kevääseen ja kesään.
Kevätmieltä tuovat jo kukkivat
valkovuokot ja vauhdilla kasvava

nurmikko. Torstaina käynnistyvään vapunviet-
toon on monilla omat traditionsa. Toiset suun-
taavat keskustaan, Kauppatorille tai Kaivopuis-
toon katsomaan markkinatouhuja. Täällä
monet perheet lähtevät vappupäivänä Malmita-
loon, jossa vapun kunniaksi tarjoillaan lasten-
konsertti, iloista tanssimusiikkia ja taikurin
temppuja ihan ilmaiseksi. Vappuna ilmapallon-
myyjiä näkee täälläkin toreilla ja ostoskeskuksil-
la. Tänä vappuna luvattu sadekeli saattaa vähän
lannistaa vappumieltä, vesisateessa ei piknik
oikein maistu.

Toukokuun käynnistyminen tietää myös erilais-
ten kevätjuhlien ruuhkaa. Pukinmäen Taidetalo
ehti ensimmäiseksi, sen kevätsirkusta ja kevät-
konserttia saatiin jo ihailla huhtikuun lopulla
Malmitalossa. Taidetalon kausi ei kuitenkaan
kevätjuhliin lopu, vaan luvassa on iloisia esityk-
siä läpi kesän. Taidetalon nuoret esiintyjät viih-
dyttävät Mustasaaressa kesä- ja heinäkuussa
kesäsirkuksen- ja teatterin muodossa. Monessa
muussakin harrastuksessa toiminta jatkuu varsi-
naisen kauden päättymisen jälkeen. Liikuntala-
jeissa on tarjolla kesätoimintaa niin päiväleirei-

nä kuin ihan leiriviikkoinakin. MPS:n organisoi-
ma päiväkotien välinen Kimalaiscup innostaa
varmasti jälleen uusia pieniä pelaajia ilmoittau-
tumaan kesän jalkapallokouluihin. Liikunnan-
iloa tarjoavat monet täkäläiset seurat myös
kesällä.

Täydennysrakentamisen suunnitelmat etenevät.
Tapanilaan Fallkullan kulmille tapahtuvaa lisä-
rakentamissuunnitelmaa esiteltiin jo asukkaille.
Vastustusta ei juuri kuulunut. Pukinmäkeen
joen tuntumaan on suunniteltu asuintalorypäs,
josta järjestetty arkkitehtuurikilpailu on juuri
ratkaistu. Se jättäisi tilaa myös joenvarressa
ulkoileville. Siltamäessä odotetaan, mitä alueen
keskustan kohentamiseksi keksittäisiin, sen
sijaan Tapulissa ei täydennysrakentamista Sika-
lanpuiston tietämille olisi haluttu. Rakentamis-
suunnitelmat jakavat asukkaita. Osa kaipaa väl-
jyyttä, joidenkin mielestä täydennysrakentami-
nen lisää alueen viihtyisyyttä. Yksimielisyyttä
rakentamismääriin harvoin löydetään.

Vappuviikko on kuin portti
kevääseen ja kesään.

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

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

PUKINMÄENAPTEEKKI
KEHÄ I VARRELLA – ASEMANVIERESSÄ
Säterintie 2, 00720 HELSINKI
p. 3505 7210
ma-pe 8–19, la 9–17

TERVETULOA UUSITTUUN JA AVARAAN PUKINMÄEN APTEEKKIIN!
TARJOUKSEMME TOUKOKUUSSA:

7 40
(norm 9,90 €)

Aqualan plus 200 g

Tule tutustumaan arjen apuvälineisiin jamuihin Apteekki
-sarjan tuotteisiin. Esittelijä paikalla keskiviikkona
6. toukokuuta klo 12–17. Kaikista Apteekki-sarjan

tuotteista (apuvälineet, vitamiinit, sidetarpeet) koko
viikon (4.–9. 5.) 10%alennus.

Sebamed
oliivi pesuneste

3 85
(norm 5,12 €)

Ja pesuun

Tarjoukset voimassa 31.5. asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.
Katso kaikki tarjouksemmewww.pukinmaenapteekki.fi
Huomaathan uuden aukioloaikamme lauantaisin 9–17.
Arkisin palvelemme 8–19.

)

KI

ista Ap
iinit, sidetarpee

0%alennus.

MANVIERESSÄVIERE

p

Kevätihon
kosteuttamiseen

Hauskaa

Vappua!
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luetta halkoo
yksi uusi autoka-
tu sekä sitä ris-
teävä pyörätie-

baana, joka osin myötäilee
kunnostettavaa Longinojan
vartta.

–Paikassa on Pikku-Huo-
palahden tyyliä, maalai-
li kaavaluonnosta esitellyt
Helsingin kaupungin kau-

punkisuunnitteluviraston
asemakaava-arkkitehti Jo-
hanna Mutanen viime vii-
kon maanantaina Medialu-
kiossa.

Kuulijoita oli alta kymme-
nen. Pari tuntia aiemmin ol-
leessa tilaisuudessa heitä oli
neljä. Paikalla olleet eivät
millään muotoa vastusta-
neet rakentamista. Ihmetys-

tä herätti kuitenkin se, ettei
kaavaluonnoksesta löytynyt
tiloja koululle tai päivähoi-
dolle.

– Jos olisi päivähoito-
paikkoja, toimisi ajatus kä-
velykaupunginosasta pa-
remmin. Nyt lapsia pitää
kuljettaa autolla Malmil-
le, kritisoi yksi miesasukas
luonnosta.

Mutanen otti kritiikin vas-
taan ja sanoi, että hän voi li-
sätä alakerroksiin merkin-
nän, että päiväkoti on mah-
dollinen.

Omaa tonttia päiväko-
dille ei tätä nykyä ole tapa-
na piirtää, koska ne saatta-
vat jäädä rakentamatta. Lä-
hin esimerkki on viereinen
Fallkulla, jossa korttelikou-

Koillis-Helsingin Lähitieto 29.4.2015Uutiset

Yrittäjät testasivat nuorten työnhakutaitoja. Sivu 10.

Tapanila, Töyrynummi, Suutarila

Kiilassa ihmetytti
päivähoidon ja koulun puute
Fallkullaan on syntymässä uusi kerrostalojen keskittymä, Tapanilan
palveluihin tukeutuva Fallkullan Kiila. Suunnitelman mukaan nyt
joutomaana radan itäpuolella olevaan Kiilaan on tulossa 4–8-kerroksisia
taloja 900–1200 asukkaalle.

lulle ja päiväkodille on ollut
varattuna vuosikausia iso
tontti. Sen kohtalo ratken-
nee yleiskaavatyön jälkeen.

Kiilan miljöötä maustaa
lähikauppa, kampaamo,
parkkitalo sekä liityntäpy-
säköintialue. Asukkaat eivät
nähneet juuri järkeä tehdä
Tapanilaan liityntäpysä-
köintiä, koska nykyisiäkään
paikkoja ei juuri käytetä lii-
tyntäpysäköintiin. Paikalla
olija ehdottivat tilalle polku-
pyörien liityntäpysäköintiä,
ja Mutanen kirjasi idean
innostuneena ylös.

Asukkaiden autot sijoittu-
vat luonnoksessa kolmeen
eri parkkitaloon. Niistä on
kaikista Mutasen mukaan
korkeintaan sadan metrin
kävely kotiin.

Jos kaava etenee valituk-
sitta, voisi rakentaminen
alkaa jo vuonna 2018. Ra-
kennuttajia ei Mutasen tie-
toon ole tullut, mutta kiin-
teistövirastossa saattaa olla
sellaisistakin jo vihiä, ark-
kitehti aprikoi. Kohdetta ei
ole tarkoitus antaa yhdelle
isolle rakennuttajalle, vaan
ajatuksena on ollut jakaa
alue urakoitsijoille pienem-
pinä paloina.

Pirjo Pihlajamaa

Kiilaan tulee tuhatkunta
asukasta. Kuutien
ja Suurmetsäntien
risteykseen piirtyy
kiertoliittymä, joka tulee,
jos siihen on rahaa.
Longinojasta halutaan
kunnostaa alueelle
imagon nostaja.

Lopuksi asukkaat kokoontuivat karttojen äärelle
ja kyselivät kaavoittaja Johanna Mutaselta (oik.)
tarkentavia kysymyksiä.

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

PIRJO PIHLAJAMAA

A

Koulujen yhdistämisesi-
tykset ovat edenneet kau-
punginhallitukseen. Kaupun-
ginhallitus käsitteli Tapani-
lan ala-asteen ja Hiidenkiven
peruskoulun yhdistämistä
sekä Töyrynummen ala-as-
teen koulun ja Suutarilan
yläasteen koulun yhdistä-
mistä viimemaanantain ko-
kouksessaan.
Opetusvirasto haluaisi yh-

distää koulut syksyllä 2016.
Tapanilan ala-asteen joh-

tokunta vastustaa ehdotusta
yhdistää koulut. Samoin se
vastustaa puukoulusta luo-
pumista.
Tapanilan ala-asteen op-

pilaskunnasta on ilmoitettu,
ettei yhdistämistä vastus-
teta kunhan Tapanilan ala-
asteen nykyiset rakennukset
ovat jatkossakin oppilaiden

käytössä. Hiidenkiven perus-
koulun johtokunta kannattaa
yhdistämistä ja edellyttää,
että Tapanilan ala-asteen
koulutilat pysyvät käytössä.
Myös oppilaskunta kannat-
taa koulujen yhdistymistä. Li-
säksi Maatullin ala-asteen
johtokunta puoltaa oppilaak-
siottoalueen rajan siirtämistä
Tapanilankaareen.
Töyrynummen, Siltamäen

ja Suutarilan ala-asteiden
johtokunnat vastustavat esi-
tystä ja haluavat koulujensa
jatkavan omina yksikköi-
nään.
Suutarilan yläasteen joh-

tokunta hyväksyy lausunto-
pyynnössä esitetyistä vaihto-
ehdoista yhdistymisen Suu-
tarilan ala-asteen ja Töyry-
nummen ala-asteen kanssa.

PP

Päättäjät puivat kouluja

Hiidenkiven peruskoulu halutaan yhdistää Tapanilan
ala-asteeseen.

TEIJA LOPONEN
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Tuleva asuinkortteli sijoit-
tuu Isonpellontien eteläpuo-

lelle Vantaanjoen rantaan.
Helsingin kaupungin jär-

jestämän kilpailun tavoit-
teena oli löytää asemakaa-
voituksen pohjaksi ja asuin-
rakennusten toteuttamiseksi
ympäristöä parantava, kau-
punkikuvallisesti korkeata-
soinen ja toteuttamiskelpoi-
nen suunnitelma.

Kilpailun voittaneessa Ni-
kamassa rakentaminen on
sijoitettu mahdollisimman
etäälle jokivarresta Isonpel-
lontien tuntumaan.

Ehdotus saikin kilpailun
arviointiryhmältä kiitos-
ta siitä, että se jättää ranta-
puiston vapaaksi luonnon-
tilaiseksi vyöhykkeeksi ja si-
toutuu osaksi maisemallista
kokonaisuutta. Rakennuk-
sen muodon uskotaan tuot-

tavan luontevia ja kompak-
teja asuntoja, joihin liittyy
myös jokimaisemaan suun-
nattu parveke. Jokaisesta
asunnosta avautuu näkymiä
vähintään kahteen suun-
taan.

Kunniamaininnan kilpai-
lussa sai ARK-house arkki-
tehtien ehdotus ”Wolkka-
ri”. Se sai erityistä kiitosta
innovatiivisesta kerrostalo-
asumisen uusien muotojen
tutkimisesta.

Isonpellontien asemakaa-
van valmistelua jatketaan
kilpailun voittaneen ehdo-
tuksen pohjalta. Tavoittee-
na on tuoda kaavaehdotus
kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan käsiteltäväksi tä-
män vuoden aikana.

Teija Loponen

Nikama viitoittaa Vantaanjoen kerrostaloja

Pukinmäki

Isonpellontien asuinkorttelista järjestetyn suunnittelu- ja tarjouskilpailun on voittanut
arkkitehtuuritoimisto B&M:n ehdotus ”Nikamat”.

Ehdotus “Nikama” on muodoiltaan kuin selkäranka
ja mutkittelisi mukavasti Vantaanjoen tuntumassa.
Isonpellontien ja Kehän väliin on tarkoitus lisätä
liikerakentamista liikennemelua vähentämään.

Viikissä sijaitsevan urhei-
lu- ja virkistyspalvelujen
alueen, yleisen pysäköinti-
alueen ja katualueiden ase-
makaavan muutosehdotus
lähti kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalta kaupungin-
hallitukselle hyväksyttäväk-
si.

Tekeillä oleva asemakaa-
van muutos mahdollistaa
uusien asuinkerrostalojen
rakentamisen nykyisen koi-
ra-aitauksen ja yleisen py-
säköintialueen kohdalle.
Talonpojantien varren itä-
rinteeseen on suunniteltu
opiskelija-asuntojen raken-
tamista.

Samalla asemakaava luo
edellytykset Viikin monitoi-
mitalon laajentamiselle mo-
nitoimitalon nykyisen ton-
tin alueella. Pysäköinti jär-
jestellään laajennuksen yh-
teydessä uudelleen. Uutta
asuinrakentamista on 6750
k-m² ja liiketilaa 120 k-m².
Monitoimitalon tontin ra-
kennusoikeus kasvaa 1000
k-m².

Monitoimitalon etelä-
puolella olevan Viikin ken-
tän alue on suunniteltu lähi-
liikunta-alueeksi, johon on
tarkoitus sijoittaa liikunta-
kenttäalueita sekä lähilii-
kuntavälineitä. Nykyinen
kuplahalli puretaan ja koi-
ra-aitaus siirretään Viikino-
janpuistoon, jonka keskei-
nen sijainti palvelee nykyis-
tä sijaintia paremmin koko
Latokartanon asuinaluetta.

Asemakaavan muutos-
ehdotuksesta tehtiin kaksi

muistutusta.
Niissä kyseenalaistettiin

kuusikerroksisen kerrosta-
lon rakentaminen Tilanhoi-
tajankaaren ja Maakaaren
kulmaan. Rakentamista pi-
dettiin liian tiiviinä ja alu-
eella olevien puiden kaata-
misesta oltiin huolissaan.

Lisäksi epäiltiin pysäköin-
tipaikkojen riittävyyttä alu-
eella kun yleinen pysäköin-
titontti on tarkoitus osoittaa
asuntorakentamiseen.

Koira-aitauksen siirtoa
Viikinojanpuistoon ja lähi-
liikuntapaikan rakentamis-
suunnitelmia kiiteltiin.

Asemakaavan muutoseh-
dotusta on tarkistettu muis-
tutusten johdosta siten, että
alueen vihreän ilmeen säily-
miseksi kaavakarttaan on
merkitty kolmelle tontille
alueita, joilla tulee olla pui-
ta ja pensaita.

Teija Loponen

Kupla ja koirapuisto
väistyvät rakentamisen tieltä

Viikki

Rakentamisen määrästä ja pysäköintialueiden vähenemisestä tehtiin
muistutuksia, koirapuiston siirto sai kiitosta.

Kartta kertoo, kuinka Maakaaren ja Tilanhoitajankaaren välissä oleva
monitoimitalon ja Viikin kentän alue tulevat muuttumaan.

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Jakomäki
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus alkaa
periä Jakomäen kunnostetusta kirjastosta lisävuokraa.
Lisävuokra on 2740 euroa kuukaudessa ja sitä pitää

maksaa seuraavat 30 vuotta.
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on hyväksynyt vuokran-

korotuksen viime kokouksessaan.
Kirjaston remontti valmistui syyskuussa. Ennen remont-

tia kirjaston vuosivuokra on ollut 57 239,28 euroa, mikä
tekee 4 769,94 euroa per kuukausi.

Pirjo Pihlajamaa

Kirjastoremontti toi
lisävuokran

Tapaninvainio
Taiteiden yönä elokuun 20. päivä on Tapaninvainion ui-
marannalla perinteinen beach party. Parhaillaan värvätään
mukaan kaikkia koko perheen kyläjuhlan suunnittelusta
kiinnostuneita.
Ideariihi on tarkoitus pitää ravintola Kaaressa toukokuun

7. päivä kello 19 alkaen.
Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksellä on tänä

vuonna juhlavuosi. Koillis-Helsingin nuorin asukasyhdis-
tys täyttää tasan kymmenen vuotta.

PP

Rantajuhlille haetaan
ideanikkareita

Tapaninvainio
Laura Vehkaoja jatkaa Tapaninvainion kaupungin-
osayhdistyksen hallituksen puheenjohtajana kauden 2015-
2016.
Varapuheenjohtajana toimiiAri Orttenvuori ja sihteerinä

Johanna Heikkilä. Rahastoa hoitaa Jyrki Saulo.
Muut jäsenet ovat Elise Järvenpää, Päivi Kivelä, Anna

Pyyhtiä, Risto Suominen, Joanna Södergård sekä vara-
jäsenet Jukka Kieksi, TimoMartikainen jaSanna Siirilä.

PP

Asukasyhdistykselle
valittu veturit

Tapaninvainio
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on hyväksynyt Ta-
panilassakin toimivien musiikkikoulujen Demo- ja Jam-
kids päivitetyn opetussuunnitelman, joka koskee taiteen
perusopetuksenmusiikin yleistä oppimäärää.
Vuodelta 2007 peräisin olevaa opetussuunnitelmaa on

muokattu paremmin tätä päivää vastaavaksi, sillä asiak-
kaiden pyynnöstä koulu opettaa nykyään muidenkin in-
strumenttien soittoa kuin vain kanteleen.
Taiteen perusopetus on lakisääteistä. Opetusta järjeste-

tään ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Kunta voi ostaa pal-
veluita ulkopuoliselta yhteisöltä.
Jamkidsillä on 13 toimipisteessä. Koulun 800 oppilaasta

noin 300 on helsinkiläisiä.
Jamkids ja Demo ovat hallinnollisesti yksi oppilaitos,

jolla on kaksi eri brändiä. Jamkids-toiminnassa oli 225 ja
Demo-toiminnassa 83 henkilöä viime vuonna.

PP

Musiikkikoulujen
suunnitelmat päivitetty

Pekanraitin, Ala-Malmin torin, Ala-Malmin raitin, Ormus-
mäentien katusuunnitelmat ja Pekanpuiston puistosuunni-
telma vedettiin yleisten töiden lautakunnassa kahdeksi vii-
koksi pöydälle.
Vuonna 2013 aloitettu Pekanraitin tienoon kohentamis-

suunnitelma tähtää muun muassa Novan edustan viihtyi-
syyden parantamiseen ja ympäröivien kulkuväylien perus-
korjaukseen.

PP

Pekanraitin
kohennus pöydälle
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VAP
PUHULABALOOT!

City Mini 24”

City Child 12”

Sähköpolkupyörä Folding 20”

JA

TERVETULOA!VAP
PUHULABALOOT!

Voit myös kokeilla Bilteman fillareita ravintolan pihalla.
Testattavana aikuisten huippusuositut City Mini ja
Folding-sähköpolkupyörä sekä lasten City Child.

PERJANTAINA 1.5.
vappubrunssi klo 11–16, 19 €

klo 22 alkaen
trubaduuriAntti Kajander

-Idle Wolf-

Suomen pelien ajan:

Pukinmäenkaari 18
00780 Helsinki
Puh. 010 281 5440

Biltema tarjoaa grillikauden
avajaisiksi Grillihiilet

nauttimaan KAARI18:n kisatunnelmasta ja
kannustamaan SUOMIVOITTOON!

Olemme avoinna kaikkien
Suomen pelien ajan!

PE 1.5. (USA-Suomi)
SU 3.5. (Tanska-Suomi)
MA 4.5. (Norja-Suomi)

Ravintola on avoinna:
ma–to 10.30–22.00 (24.00)
pe 10.30–02.00
la 12.00–02.00
su 12.00–22.00 (24.00)

jalapenoburger
ranskalaisilla

TARJOAVAT

BILTEMA HELSINKI
Akseli 3 (Kehä III)
00750 Helsinki

halla.

69,-

10€149,-

699,-

299

”Edullisista paras”
Hem&Hyra, 6/2011

TESTIMENESTYS

99

Suomen pelien ajan:

jalapenoburger

4 säkkiä hintaan 999

Lätkäbur
ger

BILTEMA ON SUOMEN LEIJONIEN
VIRALLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI!

ma-pe 9.00–20.00
la 9.00–18.00
su 12.00–18.00

Avoinna:
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–Malmin lentoaseman
ystävät ry tervehtii tätä aloi-
tetta ilolla. Lopultakin asia
nostetaan kunnolliseen
käsittelyyn, toteaa yhdistyk-
sen puheenjohtaja Timo
Hyvönen.

Hyvönen huomauttaa, et-
tä tähän saakka lakkautta-
mista on ajettu vajavaisin ja
väärin perustiedoin.

– Lentoaseman esitetyil-
lä lakkauttamistoimilla olisi
suuri valtakunnallinen mer-
kitys. Kokonaisuutena ala
tuo valtiolle vuosittain 2,5
miljardia verotuloja ja edus-
taa jo 3,2 % Suomen brut-
tokansantuotteesta. Yleisil-
mailun operaatioista 44.2%
tapahtuu Helsinki-Malmin
lentoasemalla, ja se on Suo-
men ammattilentäjäkoulu-

tuksen keskus. Lentoase-
man lakkauttaminen olisi
raskas isku koko Suomen il-
mailuteollisuudelle, joka on
yksi harvoja kasvavia vien-
titeollisuuden aloja. Helsin-
gin kaupungille lentoasema
voi olla suuri erottava tekijä
kansainvälisessä kilpailussa,
kun metropolin saavutetta-
vuus säilyy ja paranee, Hy-
vönen muistuttaa.

Lentoasemalla on kansal-
lista merkitystä myös kult-
tuuri- ja luontoasioissa.

–Lentokentälle on muo-
dostunut erityinen flora ja
fauna vuosikymmenten saa-
tossa. Se on myös useiden
suojeltujen eläinlajien tuki-
piste, toteaa yhdistyksen va-
rapuheenjohtaja Jarmo Nie-
minen.

–Kentän merkittävät kult-
tuuriarvot on tunnustet-
tu koko lentokenttäalueen
RKY-merkinnällä ja Koillis-
Helsingin asukkaille kenttä
on suuri ruumiinkulttuurin
vaalimisen keskus, Niemi-
nen tietää.

Julkaisemassaan tiedot-
teessa Malmin lentoaseman
ystävät toivoo nyt asiallis-
ta, tosiasioihin perustuvaa
keskustelua ja faktatietoi-
hin perustuvaa suunnitte-
lua. MLY uskoo, että val-
tion ja Helsingin kesken on
mahdollista päästä hyvään
vuoropuheluun ja sopimuk-
seen järjestelystä, jossa sekä
valtakunnan että Helsingin
kaupungin etu toteutuvat.

Teija Loponen

Malmin lentoasema käsittelyyn
valtakunnan tasolla
Hallituksen muodostajana toimiva keskustapuolue on esittänyt Malmin lentoaseman toiminnan käsittelyä hallitusneuvotteluissa.

Malmin lentokenttärakennus kuuluu suojeltaviin kohteisiin.

TEIJA LOPONEN

Mosa heräsi
sateessa
Sateenvarjot ja telttakatokset
värittivät sunnuntaista Tapanilan
kaupunginosatapahtumaa, jossa taivaalta
tuleva vesi karsi hivenen yleisömäärää.

Mosa herää –tapahtuma
Tapanilan torilla oli yksi sen
historian vetisimmistä, mut-
ta tunnelma ei siitä kärsinyt.
Luokkatoimikuntien ja
yhdistysten myyjät ja esitte-
lijät eivät saaneet yhtä pal-
jon kauppoja aikaan kuin
paremmilla keleillä on saa-
tu, mutta siitä ei lannistuttu.

Lapsille päivän kohokoh-
tia olivat Tapanilan VPK:n
paloautoon tutustuminen ja
hevosajelut, moottoripyörä-
kyydit sen sijaan oli turvalli-
suussyistä peruttu.

Aikuisia lämmitti erityi-
sesti Tapanilan kunnia-
asukkaan nimitys. Tänä
vuonna tuo kunnia päätet-
tiin jakaa useamman ih-
misen kesken, jotka kaikki
ovat tehneet rutkasti töitä
koulujen pelastamisen suh-
teen. Seuran puheenjohta-
ja Vesa Kinnusella ja viime
vuoden kunnia-asukkaal-
la, opettaja Leena Zellamal-
la, oli ilo jakaa kunniakir-
jat Tiina Jaakkolalle, Jenni
Korkeaojalle ja Seppo Sii-

ka-aholle. Saajat
saivat paikallaoli-
joilta runsaat suo-
sionosoitukset.

Mosa herään
kaikki ohjelmat
oli tänä vuon-
na toteutettu
paikallisin voi-
min, musiikkia
myöten.
Teija Loponen

Vesa Kinnunen ja Leena
Zellama kiittelivät
koulujen pelastamisen
eteen töitä tehneitä
Tiina Jaakkolaa, Jenni
Korkeaojaa ja Seppo
Siika-ahoa.

Satavuotiaan
Tapanilan VPK:n
kalusto kiinnosti

tänäkin vuonna
tenavia.

Sade ei
innokkaita
mosalaisia

haitannut, torille
tultiin katsomaan

Mosa herään
antia.

TEIJA LOPONEN
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa KE-TO 29.–30.4.2015 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

795
kg

1495
kg 399

ltk 179pkt
raj. 3 pkt /tal.

2990
kg 2395

kg 699
rs
raj. 2 rs /tal.

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

595
kg
raj. 2 kalaa /tal.

179pkt
raj. 2 pkt /tal.

Dr. Oetker Ristorante
PIZZAT 216-390 g
4,59-8,29/kg, ei mare

MANSIKKA 1 kg
3,99/kg, Espanja

Hätälä Salmo Salar tuore
NORJAN LOHI n. 2-3 kg
kokonaisena

Kokoa Wapun salaattisi
EDEN-SALAATTI-
BAARISTAMME

ERÄ Oman savustamon kokonainen
SAVUKIRJOLOHI

ERÄ Kalamestariltamme tuore
KUHAFILEE
Suomi, säävaraus

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

HK aito
NAKIT 420 g
4,26/kg

HK naudan
JAUHELIHA 10% 1 kg
6,99/kg

Atria takuumurea
NAUDAN SISÄFILEE
pihveinä 29,95 kg

-55%

-25%

-38% -69%

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

Hinta ilman K-Plussa-korttia
9,39 rs (9,39/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia
2,89 pkt (7,41-13,38/kg)

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

EDEN -SALAATTIBAARIN
asiantuntija maistattamassa
salaatteja torstaina klo 10-16

Vappuaattona palvelemme klo
8-18 mutta perjantaina 1.5.

kauppa on suljettu!

EDENIN
SALAATTIASIANTUNTIJA

MAISTATTAA SALAATTEJA

TORSTAINA KLO 10-16

Santa Maria
Tex Mex Soft

TORTILLA 320 g
3,13/kg, raj. 2 erää /tal.,
yks. 1,79 ps (5,60/kg)

2.-2
ps
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Heti aamusta Nurkalle kannettiin isot määrät mokkapa-
loja, kerättyjä arpajaisvoittoja ja ongintapalkintoja, itse as-
karreltuja myyntituotteita ja kirpputoritavaraa. Makkara-
piste nousi nopeasti pihalle odottamaan ensimmäisiä asi-
akkaita. Heitä riittikin mukavasti koko tapahtuman ajan.
Tapahtuma on Puistolanraitin ala-asteen vanhempain-

yhdistyksen ja luokkatoimikuntien monivuotinen perinne,
jonka avulla kerätään rahaa lasten luokkaretkiin jamuuhun
yhteiseen kivaan. Tapahtuma vaatii vanhemmilta paljon tal-
koohenkeä, mutta on samalla mukavaa yhdessäoloa.

3 F -luokalla on selvät sävelet siitä, mihin tapahtuman
tuotto käytetään: elokuun leirikouluun Solvallassa.
–Luokka retkeilee myös kerran vuodessa Heurekassa,

toteaa yksi luokan aktiivivanhemmista,Marion Ulmer-Pe-
sonen.
Luokka on himoretkeilijöitä, Suomenlinnassa oltiin yksi

yö leirikoulussa jo viime syksynä.

Yhdeksänvuotias Tessa otti tapahtumasta kaiken
hyödyn irti, ja kotiin viemisenä oli muun muassa kirpputo-
rilta pehmolelu ja arpajaisista voitettu avaimenperä.
–Kiekauksessa kivointa oli ehdottomasti hepparatsas-

tus, toteaa ratsastusta hieman jännittänyt Tessa.
Vuotta nuoremman Aatoksen mielestä kivointa oli

temppurata.
–Se oli niin hauska, koska siellä oli lähes kaikkea, mitä

temppuradalla pitää olla. Parasta oli kuitenkin iso pinkki
pallo, jota sai pyörittää salissa.
–Olisi kiva, jos kevätkiekauksessa olisi jotain eläimiä,

joita voisi silittää, esimerkiksi pupuja, kuuluu Tessan vinkki
ensi vuoden järjestäjille.

Teija Isomäki,
puheenjohtaja

Puistolanraitin ala-asteen vanhemmat ry

Ratsastus jännitti,
temppurata kiehtoi

Kevätkiekaus-tapahtuma keräsi ison
joukon puistolalaisia ja heikinlaaksolaisia
nauttimaan keväisestä lauantaipäivästä.
Päivä oli erittäin positiivinen ja sää suosi
sekä tekijöitä että osallistujia.

Puistola

Anna Matilainen (vas.), Tessa Aarniovuori ja Ida
Matilainen lähdössä hevosajelulle.

ANTTI MATILAINEN

Parhaillaan joissakin koillishelsinkiläiskodeissakinmie-
titään, lähteäkö mukaan seuraavaan Ravintolapäivään vai
ei. Tapahtuman kestohitteihin kuuluvassa kesäkahvila Ra-
parperitaivaassa päätös on jo tehty.
Alamalmilaisen omakotitalon puutarhasta löytyvä kesä-

kahvila on jälleen mukana yhteisöllisessä ruokakulttuuri-
tapahtumassa, jonka seuraavaksi päivämääräksi on pää-
tetty 16.5.
–Tämän päivän lapset ovat kunniavieraitamme, hiekka-

lelut odottavat jo leikkijöitä ja keinumme keinujia. Mikään
ei ole kallista ja ilo on ilmaista, houkuttelevat Paavolantiellä
piristävät Maija Hurmevirta ja Markku Rönkä.
Raparperitaivaan leivonnaisia ja muita herkkuja pääsee

maistelemaan kello 12–18 osoitteessa Paavolantie 7.
PP

Kotipihan kesäkahvila
aukeaa taas

Ylä-Malmin torille Dans-
ke Bankin entisiin tiloihin
remontoitu liikehuoneisto
alkoi kumista ja rytistä kes-
ken henkilökunnan asiak-
kailleen tarjoamien avajais-
kahvien.

–Joku sanoi, että Danske
Bankin valomainosta irrote-
taan. Mutta sitten rytinä al-

koikin kuulua apteekin si-
sällä, apteekkari Sirpa Peura
kertaa epätodellista hetkeä.

Seuraavaksi katseet nousi-
vat ylös ja kaikkien kasvoil-
le levisi ällistys, sillä sisäkat-
to alkoi repeillä niin, että sii-
hen ilmestyi näkyviä halkea-
mia.

– Katto halkesi mones-
ta kohtaa ja kaikki säikäh-
tivät. Onneksi katto ei kui-
tenkaan tullut alas.

Apteekkari soitti hätäkes-
kukseen kello 12.20 ja sen
jälkeen VVO:lle.

– Palokunta sanoi, ettei-
vät he tule, koska katto ei
ole pudonnut. VVO mää-
räsi tilan evakuoitavaksi ja
sieltä tuli miehiä avaamaan
kattoa.

Selvisi, että katon metal-
liset sisäkannattimet olivat
romahtaneet ja sen johdosta
katon kipsilevyt olivat hal-
keilleet.

–Oli vain ajan kysymys,
koska katto olisi pudonnut
kokonaan, apteekkari ker-
too vakavana.

Katon repeämisen syyksi

on paljastunut rakentamis-
virheet.

– Kipsilevyihin laitetut
kiinnikkeet ovat pettäneet.
Niitä on ollut liian vähän ja
vääränlaisia, jonka seurauk-
sena kaikki pettivät ketjure-
aktiona.

Katto on tehty vuonna
1988 ja nyt selvitellään ku-
ka korvaa. Kaikeksi onnek-
si katon kantavat rakenteet
ovat ehjiä.

Tällä hetkellä apteekissa
ei ole suoramyyntiä, mutta
henkilökunta toimittaa ko-
ko ajan lääkkeitä asiakkail-
le, joilla on jatkuva lääkitys.

Apteekkiin voi soittaa kai-
kissa lääkeasioissa. Numero
on 09 5656 080.

Apteekki on tarkoitus
avata uudelleen viimeistään
ensi maanantaina. Sen jäl-
keen edessä häämöttävät
uudet avajaiset.

Pirjo Pihlajamaa

Sisäkatto murtui kesken
apteekin avajaisten
Malmin apteekin
uusien tilojen
avajaisriemu
vaihtui katon
halkeamisen takia
täystyrmistykseksi
viime viikon
maanantaina
keskipäivän jälkeen.
Tuuriakin oli, sillä
loukkaantumisilta
vältyttiin.

Sisäkatto tuettiin evakuoinnin jälkeen puusta tehdyillä telineillä. Remonttimiehet alkoivat avata sisäkattoa
viikko sitten. Katosta löytyi liian lyhyitä kiinnitysruuveja.

Kattoon ilmestyi halkeamia.

Malmin apteekki on muuttanut Kirkonkyläntieltä
Ylä-Malmin torin puolen väljempiin tiloihin uuden ap-
teekkarin johdolla. Kirkonkyläntien apteekki suljettiin
toissa lauantaina, ja sen apteekkarina ollut Kirsi Pietilä
siirtyi Kontulaan.
Malmin uusi tila oli juuri remontoitu. Kattoon kiinnitet-

tiin pari valaisinta, ei muuta.
–Laitoin apteekkia lopulliseen kuntoon koko perjan-

tain yötä myöten. Sisustaja oli saanut aikaan täydelli-
sen kauniin tilan ja sitten kävi näin, uusi apteekkari Sirpa
Peuramurehtii.
Onnettomuuden takia sisutus piti rikkoa, tavaroita siir-

tää ja kaikki oli peitettävä suojamuovilla. Katto tuettiin
heti puurakenteilla.
Hätätilassa oli myös tragikoomisia piirteitä.
–Ainakaan nyt ei tarvitse tehdä perusteellisia selvityk-

siä vakuutusyhtiölle, sillä kun katto alkoi hajota, oli vie-
raiden joukossa myös pankinjohtaja ja vakuutusyhtiön
edustaja. Heistä tuli silminnäkijöitä.

Pirjo Pihlajamaa

Vakuutusyhtiö näki kaiken

SIRPA PEURA
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Juodaan nakkeja
ja grillataan simaa!

HELSINKI
Keskusta, Mannerheimintie 5/Kaivopiha, avoinna joka päivä 7-24
Töölö, Mannerheimintie 96, avoinna joka päivä 24 h
Malmi, Ala-Malmin tori 5, avoinna joka päivä 7-22
Viikki, Viikintori 3, avoinna ma-pe 8-21, la 8-18 ja su 12-18
Viikki suljettu vappupäivänä 1.5.

VANTAA
Tammisto, Valimotie 9, avoinna ma-pe 8-21, la 8-18 ja su 12-18
Tammisto suljettu vappupäivänä 1.5.

Verkkoapteekki
www.ya.fi

Vai miten se meni? Meiltä saat avun aina, sillä palvelemme
keskustassa, Töölössä ja Malmilla vuoden jokaisena päivänä.

Viikissä ja Tammistossa palvelemme kauppojen
aukioloaikojen mukaisesti. (lisätiedot alla)

Tervetuloa.

n

Hauskaa
vappua!

Tarjoukset voimassa

Ti-Su
28.4.-3.5.2015

299
HK
NAUDAN JAUHELIHA 10%
400g

PICADELI
SALAATTIBAARISTA
VOIT ITSE KASATA
HALUAMASI
SALAATTI-
ANNOKSEN

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

kpl
(3,43€/kg)

Yksittäin
0,46/kpl (8,07€/kg)

VAPPUPALLOJA
Niin kauan kuin tavaraa riittää

4€

1490
kg

Yksittäin tai ilman
K-Plussa-korttia
2,55/ps (7,85–15,94€/kg)

K-MARKET Tapanintori
TOIVOTTAA HAUSKAA WAPPUA!!

ERÄ!

Uutta Tapanintorilla!

6€
kpl

RANSKALAINEN PATONKI
230g

kpl
(3,43€/kg)079

Lapinjärven
HILLOMUNKKI
57g 1505 kpl

(5,26€/kg)

Tarjous voimassa
vain to 30.4

Taffel
MEGA PERUNALASTUT
235-325g

2 ps
(6,15-12,50€/kg)

Santa Maria
TEX MEX
SOFTTORTILLA
320g

1€ps(3,13€/kg)
Raj. 3 ps/talous rasia

(7,48€/kg)

Ilman
K-Plussa-korttia
4,19/ps (10,48€/kg)

KURKKU
Suomi

kgkg099

2
ps

Vapun ajan aukiolot:
KE 29.4 klo 7-22 ,TO 30.4 klo 7-18 , PE 1.5 SULJETTU,
LA 2.5 klo 8-22, SU 3.5 klo 10-22

TR-KALUSTE PORTTIPUISTO
Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
p. 09 8233 585
tr-kaluste@tr-kaluste.fi

AVOINNA
ma-pe 10-19
la 10-16
su 13-16Palveleva kalustetalo jo vuodesta 1976.

KEVÄTSIIVOUS
ALE

w
w
w
.tr
-k
al
us
te
.fi

Teemme tilaa kesäkalusteille,
mallituotteet alta pois!

-30%
-40%

-50%

-70%
HUIPPUTARJOUS!
3m SUORA PUUPOLKU

19.90€
(ovh 49,90€) RAJOITE

TTU

LOPPUE
RÄ!!!

HUIPPUTARJOUS!
3m SUORA PUUPOLKU

19.90€
(ovh 49,90€)



10 Uutiset

Kaikki Pukinmäen perus-
koulun kahdeksasluokka-
laiset pääsivät tänäkin
vuonna kahden päivän
sisällä kokemaan, millaista
on käydä työhaastattelussa.

Hakemukset ja CV:t oli
tehty valmiiksi koulun op-
pitunneilla. Valtaosa TET-
harjoittelun työpaikoista
oli kuviteltuja, mutta muu-
tamat pääsivät haastatel-
taviksi ja osa valituksikin
ihan oikeisiin työpaikkoi-
hin ensi syksynä. Lisäjän-
nitystä oppilaille toi se, et-
tä haastattelut tehneet yrit-

täjät olivat heille täysin
vieraita ihmisiä. Haastat-
telu-urakkaa oli suoritta-
massa kaikkiaan yhdeksän
koulun ulkopuolista toimi-
jaa.

Oikeita paikkoja oli tar-
jolla MV-kuvissa Malmilla,
Hoivaonni –yrityksessä Vii-
kissä sekä Koillis-Helsingin
Lähitiedossa.

Koskipa haastattelu sit-
ten oikeaa harjoittelupaik-
kaa tai keksittyä, haastat-
teluihin suhtauduttiin yhtä
tosissaan.

–On kyllä harmi, ettei ole
tarjota harjoittelupaikkaa,
niin upeita oppilaita tänään
kohtasin, tuumaili yrittäjä
Satu Savolainen haastatte-
lu-urakkansa jälkeen.

–Osa jännitti jonkin ver-
ran, mutta kukaan ei men-
nyt täysin kipsiin, kuten
joskus käy haastatellessani
aikuisia rekrytoitavia, ker-
toi puolestaan Kari Väänä-
nen.

Heikki Kaseva MV-ku-
vista oli luvannut TET-pai-
kan, mutta totesi, ettei oli-
si ottanut siihen ketään, el-

lei hakija olisi ollut tehtä-
vään sopiva. Lähitietoon
oli tarjolla kaksi niin mai-
niota toimittajan työstä in-
nostunutta hakijaa, että he
saavat molemmat TET-pai-
kan.

Helsingin Yrittäjien toi-
mistosta oli poikkeukselli-
sesti peräti kolmen hengen
edustus. Heistä Marju Si-
lander oli aivan otettu op-
pilaiden käytöksestä työ-
haastattelun aikana.

– Toki useimmille saat-
toi antaa lisäohjeita tulevia
työhaastatteluita varten,
mutta kaikki asennoituivat
työhaastatteluun oikein,
olivat kohteliaita, innok-
kaita ja osoittivat halua
päästä hakemaansa paik-
kaan, Silander kiitteli.

Työhaastattelun päät-
teeksi jokainen oppilas sai
haastattelijaltaan palautet-
ta siitä, miten työhaastat-
telu oli mennyt, mitä voisi
tehdä toisin ja mitkä ovat
niitä vahvuuksia, joita eh-
dottomasti kannattaa ko-
rostaa enemmänkin. Mo-
ni oppilas oli aivan turhan
vaatimaton taidoistaan tai
harrastuksistaan. Oikeaan
työhaastatteluun on har-
joittelun jälkeen varmasti
helpompi mennä.

Teija Loponen

Torstai 7.4.1955
Meillä kävivät aamupäivällä kirjailija Otto Varhia,
joka lainasi 1500 mk.

Hoidin Lauraa (1v 10kk) pihassa, jossa heitin tik-
koja. Laura poimi maasta tikkoja eikä halunnut antaa
niitä takaisin Isä hakkasi saunaan puita. Minä nostelin
sinne vesiä. Äiti oli kaupassa Pekan kanssa. Pekka ke-
rää kahvipaketeista auton kuvia. Äiti toi kaupasta pää-
siäistavaraa ja alushousuja.

Saunan jälkeen kuulin radiosta Selma Lagerlöfin le-
gendan Punatulkku. Ulkona on selkeän kaunis, mutta
kylmä ilma. Kuu loistaa täytenä alhaalla etelässä. Sen
yläpuolella on Spica-tähti.

Perjantai 8.4.1955
Kirjailija Into Kallio oli meillä soittamassa puhelimella
ja kertomassa Puolan-matkastaan. Noihin aikoihin
läheskään kaikissa taloissa ei ollut lankapuhelinta niin
kuin meillä. Illemmalla Into Kallio tuli taas soittamaan
puheluita.

Lähdimme Matin ja Ilkan ja kolmen kelkan kanssa
metsään. Laskettuamme ensin pari kertaa ”kelkkajo-
noa” nostimme eräästä näreiköstä viina- ym. pulloja
esiin. Toimme pulloja kelkalla meille. Aikomuksenam-
me on myydä ne Alkoholiliikkeeseen (10 mk/kpl).

Näin miltei täysikuun nousevan Spican ja Saturnuk-
sen välitä.

Alakerrassa innostuin lukemaan Robinson Crusoe-
ta. Aamupäivällä olin kirjoitellut merkintöjeni pohjal-
ta vuoden 1953 säätilastoja.

Lauantai 9.4.1955
Heitin pihassa tikkaa ”itseni kanssa kilpaa”. Sain 7
metristä tuloksen 36 ja 3 metriltä kahteen kertaan 43.
Lauraakin piti hoitaa pihalla.

Kirjailija Otto Varhia tuli illalla kylään haettuaan en-
sin avaimet kotoaan. Joimme ”pääsiäiskahvit” Kuun-
telimme radiosta ABC-tietokilpailun ym.

Sunnuntai 10.4.1955
Koko aamupäivän tein käsin kirjoitettua lehteä nimel-
tä ”Viime tiedot”.

Isä ja Ilkka menivät kello 10:ksi Malmin kirkkoon.
Minulla oli taas kurja onni, kun minunkin piti men-
nä kirkkoon, mutta kello olikin jäljessä, enkä ehtinyt.

Söimme alakerrassa pääsiäisruokia keittiön pöydäs-
sä, joka oli vedetty seinästä irti. Isän oikea ranne oli
pahasti kipeä, ja se haittaa pahasti työntekoa.

Olan täti Heikinlaaksosta
oli meillä kylässä iltapäiväl-

lä. Olin koko sen ajan ylä-
kerrassa lueskellen lehtiä.
Söin sen jälkeen alaker-

rassa ruokia ja täytekak-
kua, join kahvia ym. Ilkka
ja Pekka olivat Olalla. Toi-
vat mukanaan lehtiä ja sar-
jakuvia. Illalla nostin pai-

noa 32+42+32+32 kertaa ja
voimistelin.

KuvanveistäjäGunnar Uotilan ja Alli Uotilan (o.s. Jout-
sila, ent.. Johansson) 6-henkinen perhe asui Puistolan
Harjutien (nyk. Karrintie) mäen päällä 1920-luvun oma-
kotitalossa, jota oli laajennettu v. 1947. Vesi noudet-
tiin mäen alta kaivosta. Sauna ja puucee olivat pihara-
kennuksessa. Pyykkiä pestiin käsivoimalla veivattavalla
laitteella. Perheen pojista Timo ja Ilkka kävivät Ressua,
Pekka Puistolan kansakoulua. Tytär Laura oli tulossa
taaperoikään. Koulua käytiin kuutena päivänä viikossa.
Keskustaan matkustettiin höyryveturijunalla tai nokalli-
sella bussilla, jossa liput maksettiin rahastajalle. Televisi-
ota ei ollut. Liikkuvaa kuvaa katsottiin elokuvateatterissa
Kino Puistolassa tai Kino Tapanilassa.
Kuulakärkikynä oli tuore ”tekniikan ihme”. Siitä sai mus-
tetta jopa ilman mustepulloa. Rahaa ei ollut kenelläkään
paljon, ei varsinkaan vapailla taiteilijoilla.

Timo Uotila:

Muisteloita
Wanhasta
Puistolasta 1955
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Timo Uotila lapsena isänsä
Gunnar Uotilan kuvaamana.

TIM
O
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A

Työnhakuharkoissa jaettiin
hyödyllisiä neuvoja

–Todella fiksuja nuoria. Sanavalmiita ja mukavan oloisia, heitä palkkaisi
mielellään harjoittelijoiksi, tuumivat työhaastatteluharjoituksia tekemään
tulleet alueen yrittäjät ja Helsingin Yrittäjien edustajat.

Pukinmäki

–Korosta sitä, että olet tottunut aamuheräämisiin ja säännöllisyyteen urheiluharrastuksesi kautta, opasti Kaisa
Välivehmas Tomi Luosujärveä.

TEIJA LOPONEN

Haastattelijat saivat koululounaan työn päätteeksi. Vasemmalta Satu Savolainen,
opinto-ohjaaja Monica Sourander, Heikki Kaseva, Kari Väänänen, äidinkielen
opettaja Ritva Hyttinen ja Marju Silander.
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Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki
MosaCafe

Herkut kevään juhliin

M

Räätälöidyt täytekakut
ja cateringherkut ●
Arkisin klo 11-14
linjastolounas ●
Lastenjuhlat ●
Keilahallin juoma-
huolto (B-oikeudet)

Tulossa: 10.5. äitien-
päivän juhlabrunssi

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

La 2.5. klo 19.00 Nuortenilta
Su 3.5. klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus: Jari

Päärni, Ville Rossi; tulkkaus englanniksi ja
venäjäksi. Musiikki: Kaiku

Su 3.5. EI LATINOKOUSTA
Su 3.5. klo 17.00 Kastejuhla

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
///(06,5.)2.)5617"-1))"3(%'+",+.
Seurakunta facebookissa:
///(4"86!::-(8:+'+",+.)5617"-1)3"

Olen kahden maan kansalainen
ja molemmista on todistukset
kunnossa. Lipaston laatikossa

on Suomen passi ja otsaani
ja rintaani on kasteessa

piirretty ristinmerkki.

Tulossa
Suvivirttä pääsee laulamaan su 24.5.
Jakomäessä, Puistolassa ja Tapanilassa
sekä su 31.5. Malmilla, Pihlajamäessä,
Pukinmäessä, Siltamäessä ja Viikissä.

Seurakunnan juhannusjuhlat Kello-
koskella ja Lohirannassa juhannusaat-
tona 19.6. Kuljetus.

Meriristeily Kreikassa Saroninlahden
saarien tuntumassa 19.–26.9. Hinta
1370 euroa, sis. lennot, hotellin, puo-
lihoidon ja ohjelman mukaiset retket.
Tied. Antti Ylinen p. 09 2340 4450.

TAHDON! -ILTA
kevään ja kesän vihkipareille Viikin
kirkossa to 7.5. klo 18.
Mikä häämarssi alkaa tii-titti-dii? Mil-
loin ja miten ne kuulutukset tehtiin-
kään? Onko morsiushuoneessa peili?
Missä kohdassa kaavaa polvistutaan?
Saako riisiä heittää? Näihin ja muihin
kysymyksiisi saat vastauksen Tahdon!
-illassa. Mahdollisuus avioliiton estei-
den tutkintaan klo 17–18. Kysymyksii-
si ovat vastaamassa kanttori, pappi,
suntio ja seurakuntasihteeri.

TAHDON! -KONSERTTI
Viikin kirkossa su 10.5. klo 18. Lauluja
rakkaudesta ja tästä elämästä. Fakta-
Beat, solisti Antti Railio. Vapaa pääsy,
kolehti.

MESSUJA
Gospelmessu Tapanilan kirkko su
3.5. klo 12. Mukana Houseband.
Viikkomessu Malmin kirkossa ke 6.5.
klo 18. Messun jälkeen klo 18.30 on
Sanan ja rukouksen ilta.
Viikkomessu kirkossa to 7.5. klo 17.30

URKUKONSERTIT Malmin kirkos-
sa su 3.5. klo 18 Stephen Evans sekä
su 10.5. klo 18 Mathias Sandell.

PERHERETKI
Hennolan kotieläinpihaan Vihtiin ti 19.5.
Lähtö Viikinmäestä Harjannetie 47
edestä klo 9.15, Pihlajiston srk-kodilta
klo 9.20 ja Pihlajamäen kirkolta klo
9.30. Paluu klo 16. Ruokailu Lohiran-
nan leirikeskuksessa klo 11.15. Hinta
$& 6'96706* 5.5( !155.+"3-")* 71:-".,1)
ja sisäänpääsyn. Ilm. 14.5. menn. ko.
alueiden perhekerhossa tai Jukka Holo-
paiselle, p. 050 444 4376,

RUOKAA JA HARTAUS
Soppapaanu Viikin kirkolla to 30.4. klo
12-13. Ilmainen keitto- tai laatikkoruoka.
#,155" 71:-"71-:15' 0"73"15(
Soppakirkko Tapulin seurakuntakodilla
ma 4.5. klo 11.15–12.15.

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.

Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Ristikko nro 9/2015
oikea ratkaisuSuomalaisen kalastusmat-

kailun edistämisseuran en-
simmäinen sana oli kirjoitettu
viime Koillis-Helsingin Lähi-
tiedon (22.4.2015) Longin-
ojasta kertovassa jutussa vir-
heellisesti muotoon Suomen.

Korjaus

Koillis-Helsingin Lähitieto
(22.4.2015) uutisoi, että kau-
punkisuunnittelulautakunnan
yleiskaavaseminaari on ensi
tiistaina. Se pidettiin kuiten-
kin jo tämän viikon tiistaina.

ONNITTELUT

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

Sydämelliset onnittelut
26.4.2015 3-vuotta täyttä-
välle Daniel Bäckmanille.
T. Äiti, isi, pappa,
mumu, isomummi, tädit ym.
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Lähiristikko nro 9/2015
Ristikon oikea

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

Koillis-
Helsingin
Lähitieto

Lähiristikko
joka toinen
viikko!

Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita koskevia
mielipiteitä. Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.fi, postitse
Askartie 3-5, 00700 Helsinki, käynti Malminraitti 4 tai
Malmintorin 2. kerroksessa Plaza Mocca kahvilan vieressä
olevaan Koillis-Helsingin Lähitieto-postilaatikkoon. Viestissä
oltava mukana lähettäjän yhteystiedot.

Aarne Laurila kyseli lentoken-
tän tilanteesta ja tulevaisuudesta.
Tietoa löytyy jatkuvasti www.mal-
miairport.fi, mutta tässä koottuna
vastauksia polttavimpiin kysy-
myksiin.

Suuri joukko Helsingin ja var-
sinkin koillisen asukkaita työsken-
telee kentän säilymiseksi ilmailu-
ja virkistyskäytössä. Liikenne- ja
viestintäministeriö asetti talvella

työryhmän selvittämään sitä, mi-
ten kentän toiminta jatkuu jos Fi-
navia operaattorina poistuu ken-
tältä. Trafi koordinoi tätä työtä
ja se on hyvässä vauhdissa. Myös
kaupungilta on työryhmässä edus-
tus, ja kaupunki on halukas so-
pimaan kentän ilmailutoimin-
nan jatkumisesta. Rakennukset ja
kenttäalue on tässä kohtaa käsitel-
ty kokonaisuutena.

Nythän eduskuntavaalien tu-
los voi kiepsauttaa asiaa koko-
naan eri asentoon. Viime kevään

kehysriihipäätöksiä avataan var-
masti. Pisararata näyttää jo peruu-
tetulta ja toivottavasti myös lento-
kenttäasiassa otetaan järki käteen.
Liikenneministeri vastasi hallituk-
selle esitettyyn kirjalliseen kysy-
mykseen 1155/2014 maaliskuus-
sa, että yleisilmailulle etsitään uusi
paikka, joten siihen asti on jo kan-
santalouden kannalta syytä säilyt-
tää Malmi ilmailukäytössä.

Surullisinta on, jos kenttä jää tyh-
jilleen tai jopa joutokäyttöön. Ber-

liinin Tempelhof on aukio, jonka
ilmailukäyttöä nyt pyritään
palauttamaan. Göteborgin Tors-
landa alkoi rakentua vasta pari-
kymmentä vuotta lentotoiminnan
loppumisen (1977) jälkeen. Sinne
on hiljalleen rakenneltu teollisuut-
ta ja asuntoja, viime vuonna jo
kirkkokin. Malminkin osalta kaa-
voituksiin, valituksiin ja rakenta-
miseen menisi niin pitkä aika, ettei
monikaan meistä olisi enää sitä
tuhoa näkemässä.

Uuden lentokentän perustami-

nen ja rakentaminen kestää ai-
kansa ja on suoraan kuin hölmö-
läisten peiton pidentäminen leik-
kaamalla toisesta päästä ja om-
pelemalla toiseen. Parasta olisi
päätyä lentokenttäasiassa nolla-
vaihtoehtoon eli Malmin lentoase-
man vahvaan kehittämiseen ilmai-
lukäytössä. Säilytetään siis kent-
tä lastemme käyttöön, he tulevat
liikkumaan huomattavan paljon
enemmän ilmateitse kuin nykyiset
sukupolvet arvaavatkaan.

Timo Hyvönen, DI, Tapanila

Vastine Laurilalle

Aarne Laurila esitti hyviä kysy-
myksiä lentokentästä 16.4 Lähitie-
to-lehdessä. Kun koko lentokent-
täalue rakennuksineen on siirtynyt
kaupungin omistukseen, onko
kaupunki valmis vuokraamaan ne
vastakin lentokenttätoimintaan?
Onko kaupunki kiinnostunut
vuokraamaan osan omistamistaan
maista edelleen lentotoimintaan?
Finaviahan päätti vetäytyä Mal-
milta taloudellisista syistä, koska
ei halunnut enää tukea tappiolli-
sen kentän toimintaa kahdella mil-
joonalla eurolla vuosittain. Finavi-
an toiminta lakkaa vuonna 2016
ja Rajavartioston helikopterit siir-
tyvät Helsinki-Vantaan lentoase-
malle.

Lausunnossaan Uudenmaan lii-
ton vaihekaavasta kaupungin-
hallitus vahvisti kaupungin tah-
totilan ottaa lentokenttäalue taa-
jamarakentamiseen, siis asumi-
sen käyttöön. Sama kanta näkyy

yleiskaavaluonnoksessa. Julkises-
sa keskustelussa vähemmälle huo-
miolla on jäänyt se, mitä realistisia
taloudellisia edellytyksiä on jatkaa
lentokenttätoimintaa Malmilla il-
man valtion, siis Finavian ja kau-
pungin voimakasta taloudellista
tukea toiminnalle. Mielikuvien va-
raan ei kannata toimintaa raken-
taa.

Olen arvioinut, että asuntora-
kentamistilanteessa, kun alueella
on noin 10 000 asuntoa kaupunki
saa vähintään 12 miljoonaa euroa
vuodessa tontinvuokratuloja ja
asuinrakennusten kiinteistöveroa.
Alue tulee rakentumaan 2020-lu-
vulla ja arvioidut tulot kertyvät
rakentumisen myötä. Käytännös-
sä kaupunki rakennuttaa aluetta
monipuolisesti myös tontteja myy-
den. Arvio on tehty oletuksella, et-
tä kaikki tontit vuokrataan.

Koillis-Helsingissä sijaitsevan
HITAS-talon tontinvuokra kau-

pungille on 1000 euroa ja kiinteis-
tövero 160 euroa vuodessa, yh-
teensä siis 1160 euroa tuloa kau-
pungille asuntoa kohden vuodes-
sa. Tältä pohjalta laskettuna noin
10 000 asunnon tulo tontinvuok-
rina ja kiinteistöveroina olisi noin
12 milj. euroa vuodessa Malmin
lentokenttäalueen ollessa raken-
nettuna. Kiinteistöverotilaston
mukaan Helsingin kaupunki saa
verotuloa asuinrakennuksista 39
milj. euroa vuodessa.

Minulle Malmin lentokenttäalue
on korkealla rautalankaverkkoai-
dalle kuntalaisilta suljettu alue.
Erilaisia tapahtumia siellä on ol-
lut ”viimeisen taiston” merkeissä
yltäkyllin. Kannatan lämpimästi
alueen asuntorakentamista koh-
tuuhintaisen asumisen mallikoh-
teena myös kaupungin taloudelli-
nen etu huomioiden.

Pauli Outila, HTM
Pukinmäki

Malmin lentokenttäalueen rakentamisesta

–Olisiko hyvä taas muistutella koiran omistajia,
että ei jätetä niitä kakkapusseja ympäriinsä, jos

roskis on täynnä, vaan viedään vaikka kotiin
roskiin, kysyy Vantaanjoen varrella liikkunut

lukija.

Aiheellinen muistutus
pussikuskeille

Ajattelemattomat ovat jättäneet jälkensä Tapaninvainion
uimarannan roskasäiliön viereen.

KIRSTI PENTTI
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Neste
Malmi

palveleeto 30.4. 6-22pe 1.5. 8-24la-su 8-24

Neste
Metsälä
palvelee
24 h
joka päivä

!

TALVI/KESÄ
TEHOPESU

Halutessasi kuumavahalla

19,90€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 31.5.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

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

!

PEHMO-
HARJAPESU
vahalla tai alustapesulla

15€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 31.5.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (20,90€)

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

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

BestRent.fi

SOITA JA VARAA!

09-387 9282

Autotallint
ie 19, 00770

Helsinki

Rautaista ammattitaitoa jo vuodesta 1966

AUTOSI HYVINVOINNIN AMMATTILAINEN
Öljynvaihdot • Määräaikaishuollot • Ilmastoinnin huollot • Jakohihnojen vaihdot • Jarru- sekä alustakorjaukset

• Vikakoodien luvut • Katsastustarkastukset ja katsastuspalvelu • Sijaisautopalvelu

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

AVOINNA
ARKISIN 8-16TYKKÄÄ MEISTÄ!

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

BestRent.fi

HENKILÖAUTON
ÖLJYNVAIHTO

sis. öljynsuodattimet + max 5 l öljyä

Tarjous voimassa 31.5.2015 saakka

Pakettiautot 79 € (norm. 99,-)

(norm. 89,-)

ILMASTOINTI-
HUOLTO

Tarjous voimassa 31.5.2015 saakka

(norm. 69,-)

Nyt myynnissä
myös rengassarjat,

kysy edulliset
hintamme!

Sis. tasapainotus-
ja asennustyön

Hauskaa Vappua!
Tervetuloa ostoksille,

kahville tai autopesuun!



Paikalla lapsia viihdyttämässä olilastenmusiikkiorkesteri Hääppöset, joka esiintyikahdesti tapahtuman aikana.

14 Urheilu

Tapulikaupungin urhei-
lupuisto oli täynnä hulinaa
ja innokasta naurua Kima-
laisCupin ollessa täydessä
käynnissä. Tästä turnauk-
sesta saattaa alkaa monen
lapsen jalkapalloharrastus
ja kukaties joku tulevaisuu-
den tähtikin saattoi olla
pelaamassa juuri tässä
tapahtumassa. Tuulinen

sääkään ei menoa haitan-
nut. Moni lapsi saa ensim-
mäiset muistonsa ja koke-
muksensa jalkapallon paris-
sa juuri KimalaisCupissa.

Paikalla oli 47 eri joukku-
etta 30:stä Koillis-Helsin-
gin päiväkodista. Jokaisella
joukkueella on oma hauska
nimensä, mikä itsessään on
jo osa KimalaisCupin viehä-

tystä. Mukana olivat tänä
vuonna muun muassa Sil-
tamäen Sihisevät Kyyt, Pou-
tapilven Jäätävät Jalat sekä
Tapanilan Heiluvat Ham-
paat.

Järjestävinä seuroina Ki-
malaisCupissa toimivat
Malmin Palloseura sekä
Puistolan Urheilijat. Tal-
kooväellä on suuri rooli jär-

jestelyissä. Kojuilla ja peleis-
sä riitti ahkeraa väkeä eri-
laisissa hommissa. Seurojen
omat junioripelaajat toimi-
vat pelinohjaajina ja näin
lapsilla oli hyvät mahdolli-
suudet päästä käsiksi lajin
perusasioihin. Tärkein ele-
mentti oli tietenkin reilu pe-
li sekä puhdas hauskanpi-
to. Se onkin ehkä yksi suu-

KimalaisCupissa
riemulla ei ollut rajoja
Historian 10. KimalaisCup järjestettiin viime torstaina Tapulikaupungin
urheilupuistossa. Koillis-Helsingin päiväkotien oma jalkapalloturnaus keräsi
tänä vuonna lähes 900 innokasta potkijaa paikalle. Aamupäivän aikana
pelattiin yli 70 tiukkaa peliä 11 eri nappulakentällä.

rimmista syis-
tä miksi KimalaisCupista
on muodostunut mukava
keväinen perinne päiväko-
deille.

Jokainen mukana ollut
päiväkoti sai omakseen jal-
kapallon, jonka toivotaan
innostavan lapsia liikku-
maan lajin parissa.

Itse pelaamisen ohessa oli
lapsille tarjolla monenlais-
ta viihdykettä. Kaksi kertaa
lavalla esiintynyt lastenmu-
siikkiyhtye Hääppöset sekä
kenttiä kiertänyt maskot-
ti pitivät huolen siitä, että
tapahtumasta tuli monelle
lapselle ikimuistoinen koke-
mus. Kappaleet olivat tart-

tuvia ja esityk-
set hauskoja,
mikä oli nau-
rusta ja lau-
lusta päätellen
lasten mieleen.
Lukuisat ilma-
pallot loivat li-
sää iloista tun-
nelmaa. Jokai-
sella joukkueella
oli myös “mak-
karavuorot”, jol-
loin oli aika is-
tua alas hetkeksi
ja nauttia makka-
rakojun antimis-

ta. Lisäksi kaikki nuoret jal-
kapallosankarit ikuistettiin
joukkuekuvauksissa.

Otteluiden päätyttyä seu-
rasi pienimuotoinen palkin-
tojenjako. Päiväkoteja pal-
kittiin aktiivisesta osallistu-
misestaan KimalaisCupiin
vuosien varrella. Pronssipal-
kinnon saaneet olivat osal-
listuneet tapahtumaan kuu-
desti sen historian aikana.
Hopeaa pokanneet kahdek-
san, ja kultapalkinnon voit-
taneet päiväkodit olivat ol-
leet kisaamassa jo peräti yh-
deksänä vuonna. Suosio on
siis kova. Hyvää uutta vuo-
sikymmentä, KimalaisCup!

Reo Hurskainen

Urheilukenttää kiertävä maskotti sai aikaan

monenlaista ihmetystä. Tässä päiväkoti Pieksun

lapset tekemässä tuttavuutta.

Tiukkaa taistelua pallosta. Reilu peli
oli päivän sana.

REO HURSKAINEN

Kansainväliset kilpailut
käydään yleensä kaksipäiväi-
sinä, jolloin ensimmäisen
päivän alkukilpailuista pää-
sevät parhaat joukkueet toi-
sen päivän finaaliin ja lopul-
liset sijoitukset ratkeavat
kahden päivän yhteistulok-
sen perusteella. Maakiintiös-
tä johtuen enintään kaksi
joukkuetta kustakin maasta
voi saavuttaa finaalipaikan.

Elite lunasti hienosti pai-
kan finaalista kauden kär-
kipistein jättäen taakseen
OVO Junior Teamin ja CO-

CO Royalin. Korkeimman
alkukilpailupistemäärän ke-
räsi venäläisjoukkue Victoria
ennen Tampereen voimisteli-
joiden Minettejä. Kolmante-
na alkukilpailun jälkeen oli
Bulgarian maajoukkue en-
nen Eliteä. Kärjen osalta jär-
jestys pysyi samana myös fi-
naalipäivän jälkeen, joten
Elite sijoittui upeasti neljän-
neksi.

Vasta vajaa vuosi sitten pe-
rustettu Tapanilan Erän ja
SC Vantaan yhteistyöjouk-
kue on siis maailman nel-

jänneksi paras juniorisarjas-
sa - hieno saavutus uudelta
joukkueelta uudessa sarjas-
sa. Eliten kausi jatkuu va-
jaan kahden viikon kuluttua
SM-kisoissa Espoossa. Tuol-
loin ratkeaa Suomen mesta-
ruuden ohella myös se, mit-
kä kolme joukkuetta pääse-
vät kesäkuun alun MM-ki-
soihin. Tällä hetkellä näyttää
vahvasti siltä, että Elite on
mukana Färsaarilla edusta-
massa Suomea.

Joukkueen valmentaja Kiia
Kuusela oli erittäin tyytyväi-
nen joukkueen suoritukseen.

–Eliten tytöt ovat vahvo-
ja kilpailijoita ja yleensä-
kin parhaimmillaan kisois-
sa. Joukkue teki Tampereella
todella kovassa kisassa kol-
me hyvää ja ehjää suoritusta
ja tästä on hyvä jatkaa kohti
kauden päätavoitteita.

Samanaikaisesti järjes-
tettiin Hyvinkää Cup, jossa
lauantaina käytiin asemakil-
pailu ja 10–12-vuotiaiden
sarja. Asemasarjassa Erää
edusti Amila05. 10–12-vuo-
tiaiden sarjassa Axoria saa-
vutti hienosti toiseksi kor-
keimman kategorian 2. Ami-
lan kategoria oli 5 ja
Axoria05:n 6.

Sunnuntaina oli vuoros-
sa kilpa- ja SM-sarjojen kil-
pailut ja mukana oli yhteen-
sä viisi Tapanilan Erän omaa
joukkuetta ja kaksi seurayh-
teistyöjoukkuetta.

12–14-vuotiaiden kilpa-
sarjassa Anastasia01 oli yksi
kolmesta palkitusta saavut-
taen korkeimman kategorian
A. 14–16-vuotiaiden kilpa-
sarjassa Anastasia keräsi pis-
teet 13.10, Aforia99 13.07
ja Anastasia00 12.97. Jouk-
kueiden sijoitukset olivat

vastaa-
vasti 15.,
17. ja 18.
16–20-vuo-
tiaiden sar-
jassa Aforia si-
joittui hienosti
neljänneksi.

12–14-vuo-
tiaiden SM-
sarjassa seu-
rayhteistyö-
joukkueet
Elite Pre Ju-
niors 02 ke-
räsi kauden
korkeimmat
pisteensä
14.95,
jolla
jouk-
kue
si-
joit-
tui

nel-
jänsik-

si.
Elite Pre

Jr:n piste-
määrä sivusi

niinikään kau-
den parasta, ja

joukkue palkittiin
suorituksestaan upe-

asti hopeamitaleilla.
Vauhdikas kisavii-

konloppu oli Erän
joukkueille tuloksel-
lisesti hieno.

Lauri Järvinen

Joukkuevoimistelu
Joukkuevoimistelun kilpailukausi jatkui viikonloppuna
kansainvälisillä ja kotimaisilla kisoilla. Tapanilan
Erän omat joukkueet kisasivat Hyvinkää Cupissa ja
seurayhteistyöjoukkue Elite osallistui Tampereella
kansainvälisen Challenge Cupin viimeiseen
osakilpailuun.

i järjes-
p, jossa
semakil-
otiaiden
sa Erää
12-vuo-
ria saa-

ksi kor-
2. Ami-
i 5 ja

vuoros-
ojen kil-
yhteen-

än omaa
eurayh-

n kilpa-
oli yksi
saavut-

tegorian
n kilpa-
räsi pis-
9 13.07
7. Jouk-
t olivat

vastaa-
vasti 15.,
17. ja 18.
16–20-vuo-
tiaiden sar-
jassa Aforia si-
joittui hienosti
neljänneksi.

12–14-vuo-
tiaiden SM-
sarjassa seu-
rayhteistyö-
joukkueet
Elite Pre Ju-
niors 02 ke-
räsi kauden
korkeimmat
pisteensä
14.95,
jolla
jouk-
kue
si-
joit-
tui

nel-
jänsik-

si.
Elite Pre

Jr:n piste-
määrä sivusi

niinikään kau-
den parasta, ja

joukkue palkittiin
suorituksestaan upe-

asti hopeamitaleilla.
Vauhdikas kisavii-

konloppu oli Erän
joukkueille tuloksel-
lisesti hieno.

Lauri Järvinen

Elite sijoittui
upeasti
maailman
tasolla

neljänneksi.

PETRI VILHUNEN

Elite kurottaa
kohti maailman kärkeä



Koillis-Helsingin Lähitieto 29.4.2015 15

Tänä vuonna kilpailuihin
osallistui 195 kilpailijaa
24:stä eri seurasta. Ensim-
mäistä kertaa Orimattilan
juniorikilpailuissa kilpailtiin
myös joukkuesarjoissa ja
osallistujamäärästä päätellen
tälle oli todella tilausta.
Yhteensä 19 joukkuetta tais-
teli mitaleista.

Tapanilan Erältä kisaan
osallistui 17 kilpailijaa, 7
valmentajaa, yksi tuomari ja
useita huoltajia.

Erältä mukana kilpaile-
massa olivat Bella Aalto, Eli-
as Haarnoja, Hanan Lafgha-
ni, Luka Liikka, Niila Luoto,
Noora Marttila, Ben Parik-
ka, Sanja Pesonen, Pinja Pii-
ronen, Ronja Piironen, Kalle
Puotiniemi, Linnea Salojär-

vi, Alexander Schvedchikov,
Petja Sutinen, Nina Uusi-Es-
ko, Sonja Voutilainen ja Fe-
lix Wahl.

Valmentajina toimivat San-
na Kämäri, Tero Liikka, Ki-
mi Nyberg, Marko Runde-
lin, Katja Salojärvi, Sami Su-
tinen ja Heidi Väkeväinen.
Erän Anne Aalto toimi ki-
soissa tuomarina.

Jälleen kerran Tapanilan
Erän kilpailijoilta nähtiin
loistavia suorituksia tatamil-
la, seuraan tuli peräti 14
mitalia. Sarjavoitot nappasi-
vat Erän Hanan Lafghani
tyttöjen pyykkipoikaottelus-
ta, Luka Liikka poikien otte-
lusta ja Ronja Piironen tyttö-
jen katasta (liikesarja).

Mitalisuoritusten lisäksi
nähtiin tatameilla onnistumi-
sen hetkiä ja valmentajat oli-
vat tyytyväisiä näkemäänsä
kehitykseen nuorien karate-
koiden otteissa.

Ensikertalaisia kisoissa oli-
vat Elias Haarnoja ja San-
ja Pesonen. Oli ilahduttavaa
nähdä heiltä ennakkoluulot-
tomia ja rohkeita suorituk-
sia kokeneempia kilpailijoi-
ta vastaan.

Seuraavan kerran eräläi-
set ovat tulessa kevätkauden
päättävässä kansainvälises-
sä Tavastia Open kilpailussa,
joka järjestetään 16.5. Hä-
meenlinnassa.

Heidi Väkeväinen

Erän junnuille 14 karatemitalia
Orimattilassa järjestettiin reilu viikko sitten jokavuotinen juniorikarateturnaus,
joka on yksi suurimmista nuorille suunnatuista kansallisista kilpailusta
Suomessa. Eräläiset menestyivät siellä hyvin.

Otteluvuorossa Niila Luoto.

TERO LIIKKA

PALVELEMME VAPPUNA
To 30.4. 7–18, Pe 1.5. Sulj.
La 2.5. 8–22, Su 3.5. 11–22

Jousimiehentie 3, 00740 Helsinki
Puh. 010 386 8500

K-MARKET KAVALJEERI

CandyKing
IRTOMAKEISET
Suuresta valikoimasta

599
kg

Tuore
KIRJOLOHENMÄTI
Suomi

2995
kg

Tuoreet Mureat
NAUDAN
ULKOFILEEPIHVIT
Suomalaista lihaa

1595
kg

Tarjoukset voimassa to 30.4.– su 3.5.
Tai niin kauan kun tavaraa riittää

Pienen Kaupan Suuret Valikoimat
Tarjoaa Onnistuneen Vapun Edullisesti !!

JÄÄSALAATTI-
PUSSI
1lk. Suomi

099
pss

MINIVESIMELONI,
HUNAJAMELONI,
CANTALOUPEMELONI
Costa RIca, Espanja

159kg

Aito Fazerin
VADELMAMUNKKI
95g

099
kpl (10,42/kg)

Mummon Aidot
POIMUTETUT
RANSKALAISET
PERUNAT
450g

089
pss (1,98/kg)

Tuore Rypsiporsaan
maustettu ja luuton
GRILLIKYLKI
Suomalaista lihaa

599
kg

Tuoreet
LOHIMEDALJONGIT
Norjan lohesta

1395
kg

Kariniemen tuoreet
BROILERINSIIVET
700g.
Makuina: Liekki, Hunaja ja Lime

199pss (2,84/kg)

Tuore
KURKKU
Suomi

099
kg

Fosters
OLUT 4,5%
0,5l

199tlk (3,68/l)

sis.pantin
0,15€. Alkaen
1.2.2015.

MPS:n edustusjoukkue
kyykytti Myllypurossa por-
voolaista sarjanousijaa
Akillesta. MPS:n tyrmäys-
voiton loppulukemat 12–1
ovat harvinaisia jopa pesä-
pallossa.

– Vastustaja oli ainakin
ensimmäisessä kolmosen
pelissä pahasti jäljessä joka
osa-alueella, tuumi MPS:n
valmentaja Jyri Nieminen
railakkaan sarja-avauksen
jälkeen.

Malmilaisten maalinteki-
jät Akilleksen kaadossa oli-
vat: Mikko Vesterinen 3,
Robin Julin 2, Miikka Suik-
ki 2, Jouni Liesirova 2, se-
kä Mikko Halme 1, Alek-
sis Ulander 1 ja yhden maa-
lin porvoolaiset töhrivät
omaan verkkoonsa.

Tänään keskiviikkona
MPS ottelee kello 18 Kon-
tulassa FC Kontun vieraa-
na, ja ensi tiistaina 5.5. kel-
lo 18 malmilaisten koti-
kenttänä on Myllypuron

tekonurmi ja vastassa PK
K-U/Allianssi.

Puistolan Urheilijat
avasivat kauden harvinai-
sella vierasvoitolla. Peli-
paikkana oli lauanaina
kuningas Jari Litmasen pat-
saan kunnioittama Lah-
den Kisapuisto, jota isännöi
Lahen Pojat JS. Ensi jakso
mentiin tunnustellen 0–0
tunnelmissa. Toisella jak-
solla PuiU onnistui rakente-
lemaan muutamia tolkuk-
kaita hyökkäyksiä. Yhdestä
niistä ensimmäistä peliään
Puistola-paidassa pelannut
algerialaisjuurinen Abde-
rezak ”John” Benhamadi
irtautui lahtelaispuolustuk-
selta ja sijoitti oikealta taka-
kulmaan 1–0 voittomaalin.

PuiU pelasi eilen tiistai-
na Hyvinkään Palloseuraa
vastaan ja seuraava vastus
on Spartak ensi viikon tors-
taina 7.5. kello 19.15 Myl-
lypurossa.

MPS/Atletico Malmi
joutui heti kättelyssä koville
kohdatessaan Väinämöisel-
lä yhden lohkonsa vahvim-
mista HIFK/2:n. Punapai-
dat passittivat ticot Malmil-
le päin 2–0 tappion kera.
Erotuomari passitti jo ensi
jaksolla yhden malmilaispe-
laajan pois pelistä ja lisäksi
kenttäalueen joutui jättä-
mään Atleticon valmennus-
johto ylikuumenneiden tun-
teiden vuoksi. Harvoin tais-
telua voitetaan vajailla
miehillä. Seuraavaksi MPS/
Atletico käy Vapun jälkeen
lauantaina 2.5. kello 16
Mosan tekonurmella FC
Vantaan kaatoon.

Malmin Ponnistajat
kävivät sarjanousijan
innokkuudella isännöi-
mään yhtä kolmoslohkon
voittajasuosikkia Riihimä-
en Palloseura vastaan.
Hyvin ”ponnarit” laittoi-
vatkin hanttiin riksulaisille.
Varoituksia ja maaleja tuli.
Lopulta Riihimäki oli
parempi maalein 4–2. Pon-
nistajien täysosumista vas-
tasivat Joel Tuovinen ja
Aleksi Työppönen.

Ensi sunnuntaina 3.5.
Ponnistajat matkaavat Por-
vooseen, ja ottavat mittaa
luokattoman esityksen ava-
uksessa antaneesta Akillek-
sesta.

Heimo Laaksonen

Jalkapallo Kolmonen

MPS ja PuiU voittoihin
avauskierroksella

Kolmosen futiskaruselli sysättiin liikkeelle
menneellä viikolla. Avauksen pommittaja oli Malmin
Palloseura 12–1 voitollaan. Puistolan Urheilijat haki
arvokkaan vierasvoiton Lahdesta. MPS/Atletico
Malmi ja Malmin Ponnistajat joutuivat tyytymään
tappioihin.



16 Kulttuuri

C-3 saa-
puu Mal-
mille
tämän het-

kisen tiedon mukaan 5.5.
klo 16.00. Aikataulu saat-
taa tietysti vielä muuttua,
mutta todennäköisesti ei

ainakaan aikaisemmaksi,
kertoo DC-yhdistyksen
jäsen Marko Kempas.

Talven ajan Vaasassa huo-
lettavana ollut kone otetaan
juhlallisesti vastaan. Se rul-
laa kenttäpalokunnan ja pe-
lastuslaitoksen autoista ty-
kitettyjen vesisuihkujen al-
ta suuren maailman tyyliin

asematasolle. Konetta pää-
see yleisö katsomaan lähem-
pääkin.

Konetta ylläpitää DC-yh-
distys, joka toimii vapaaeh-
toisvoimin.

Douglas DC-3 on kiinte-
äsiipinen, yksitasoinen ja
kaksimoottorinen matkus-
taja- ja kuljetuslentokone.

Sitä valmistettiin 1930-lu-
vun puolivälistä alkaen ai-
nakin 13 000 kpl.

DC-yhdistyksen omista-
ma kone valmistui Douglas
Aircraft Companyn tehtaal-
la Kaliforniassa jouluaatto-
na 1942. Koneen oli tilan-
nut Pan American Airways
toimimaan Latinalaisen

Amerikan linjoillaan, mut-
ta sodan takia se otettiin he-
ti asevoimien palvelukseen.

DC-kolmosen saapumis-
ta pääsevät kaikki haluk-
kaat seuraamaan Malmin
kentälle.

Teija Loponen

Hopeinen Hotelli liitää Malmille
Douglas DC-3 OH-LCH ”Hotelli”
saapuu kotikentälleen Malmille ensi
tiistaina juhlallisin vastaanotoin.

Kaunotar palaa Malmille ensi viikolla. Huono sää voi siirtää lentoaikaa.

JARMO LOPONEN

”D

–Omakustanteeni ai-
heet käsittelevät radio- ja tv-
toimintaa, kuluttamista ja
syömistä. Kaikki televisiosta
tuttuja aiheita, Jaakko Kylä-
salo kertoo.
Vappuna ilmestyvän opuk-

sen yli 450 sivua sisältävät yli
870 valokuvaa, piirrosta, tai
leihtileikettä. Kuvissa vilah-
televat niin viihdealan julk-
kikset kuin päättäjätkin, Suo-
mesta ja ulkomailta.
Tarina alkaa nuoresta par-

tiopojasta, joka pääsi laula-
malla julkisuuteen.
Koulupoikien bändi ylsi

Peacockin lavalle laulamaan
Vihreä oksa –kisassa, joka
vastasi nykypäivän Idolsia.
Kyläsalo ehti olla mukana
useammassakin bändissä.
Musiikki jäi toimittajan töi-

den vuoksi, sillä ystävä eh-
dotti häntä tekemään juttua
suuresta kansainvälisestä
partioleiristä radion ajankoh-
taisohjelmiin. Yhden jutun si-

jaan Kyläsalo sai harjoittelu-
paikan.
–Heinäkuun alussa aloi-

tin radion a-toimituksessa.
Rantasen Eila, ihana ihmi-
nen, tyrkkäsi minut heti toi-
mittaja Jukka Häyrisen
mukaan, joka antoi pika-
opetusta ajankohtaishaas-
tattelun tekemisessä Mai-
hak-selostusnauhurilla. En-
simmäinen juttu oli tehdä
haastattelu virvoitusjuoma-
tehtaalta kuumana kesäpäi-
vänä.

Radiosta televisioon
Jaakko Kyläsalo siirtyi
vuonna 1968. Vuorossa oli
useita ruokaan ja ravintoasi-

oihin liittyviä ohjelmia, joista
Kyläsalo sai runsaasti palau-
tetta.
Kirjassaan Kyläsalo kertoo

monia mielenkiintoisia tari-
noita ohjelmien tekoon liit-
tyen. Kotimaan lisäksi hän
kiersi useissa euroopan
maissa, Lontoossa hyvänä
apuna oli kirjeenvaihtaja
Erkki Toivanen.
Kotimaassa Kyläsalo tuli

tunnetuksi erityisesti kulut-
tajien oikeuksiin liittyvistä ju-
tuista. Niistä tuli paljon kii-
tosta, mutta ne johtivat myös
herjaustuomioihin ja sakkoi-
hin. Pisin osio kirjassa onkin
nimeltään Kuluttajan puo-
lesta tuulimyllyjä vastaan.

Lopulta Mister
Kuningasku-
luttaja sai pot-
kut tuosta oh-
jelmasta.
–Vappuna il-

mestyvän kir-
jan kustantajana
on perheyrityk-
semme, JK Vi-
suals. Levityksen
osalta ei ole vielä
sovittu mitään,
mutta ainakin sitä
saa Pirjo Kyläsa-
lolta Korjausompe-
limo Hukkapalasta
Kotinummentieltä, Jaakko
Kyläsalo opastaa.

Teija Loponen

Toimittajakonkarilta paksu opus elämäntyöstään
Kuningaskuluttajana tutuksi tullut toimittaja Jaakko
Kylläsalo on asunut Malmilla yli 20 vuotta. Tuona
aikana hän ehti toimittaa lukuisia radio- ja tv-
ohjelmia. Muistoista on nyt koottu muhkea kirja,
jossa on peräti 461 sivua ja yli 870 kuvaa.

Jaakko Kyläsalon opus
tarjoaa historiatietoa
radio- ja tv-ohjelmien

teosta.
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Kunnantien kirkossa
kuullaan englantilaissyntyi-
sen Stephen Evansin
(s. 1950) urkukonsertti pian
vapun jälkeen.
Evans aloitti pianonsoiton

7-vuotiaana Frances Hil-
lin johdolla. Suomessa hän
on suorittanut muunmuassa
musiikin kandidaatin tutkin-
non Sibelius-Akatemian kirk-
komusiikkiosastolla 1991
sekä filosofian tohtorin tut-
kinnon kreikan kielessä
Turun yliopistossa 2001.
Stephen Evans on opiskel-

lut urkujensoittoaGeoffrey
Flowersin, Erkki Alikosken
jaHannu Ilolan johdolla.
Hän on osallistunut profes-
soriMatti Raekallion, pro-
fessori Igor Lebedevin ja

lehtoriHui Ying Liun piano-
mestarikursseille.
Evans on toiminut Laitilan

kanttorina vuodesta 2012 ja
sitä ennen Parkanon kant-
torina.
Evansin soitossa kuuluu

pehmeä ja romanttinen ang-
likaaninen tyyli yhdistettynä
luterilaiseen kurinalaisuu-
teen.

Stephen Evans on pitänyt
dramatisoituja koulukonsert-
teja ympäri Suomea.

TL

Urkukonsertti
Malmilla

Stephen Evans on opiskellut muun muassa
kirkkomusiikkia Suomessa.

Konsertti
Malmin kirkossa 3.5.

kello 18. Stephen Evans,
urut. Vapaa pääsy.

Muhkeaäänisenä hevi-
miehenä tunnetun Antti
Railion elämään on Voice of
Finlandin jälkeen mahtunut
monenlaista musiikkia.
Voittovuoden lopulla ilmes-
tyi Raskasta Joulua levy,
jossa hän oli mukana. Viime
vuonna ilmestyivät soo-
louraa siivittäneet singlet
Ruostunut ankkuri, Halla
ja etelätuuli sekä Kaiken
muun saa viedä. Viime
vuonna Universal Music jul-
kaisi Railion levyn Vieras
Maa, jonka musiikki on
iskelmällistä rockia hevi-
maustein.

Railion kanssa Viikissä
esiintyy pianisti ja laulaja-
lauluntekijä Antti Kleemo-
la, joka tunnetaan hänen
muille artisteille tekemis-
tään herkistä poprockkap-
paleista.

Antteja säestää ammatti-
muusikoista koostuva Fak-
ta Beat Band, joka on nähty

lavalla monen tunnetun ar-
tistin kanssa Laura Voutilai-
sesta ja Jore Marjarannasta
aina Sami Pitkämöön ja Ni-
na Tapioon.

Teija Loponen

Hevimies laulaa rakkaudesta
Viikin kirkossa kuullaan äitienpäivänä konsertti Tahdon! Lauluja
rakkaudesta ja tästä elämästä. Esiintyjinä ovat Voice of Finland -voittaja
Antti Railio sekä musiikin monilahjakkuus Antti Kleemola, joita säestää
FaktaBeat -yhtye.

Sunnuntaina 10.5. klo 18:
Tahdon! Lauluja rakkau-
desta ja tästä elämästä

Viikin kirkossa,
Agronominkatu 5. Vapaa

pääsy, kolehti Kirkon
Ulkomaanavun työhön.

Antti Kleemolan lauluja laulavat monet muutkin kuin
hän itse.

Antti Railio tunnetaan tunteikkaana hevimiehenä.

KATI LAUKKALA

MAREK SABOGAL

Lisää Gardenian tulevasta ohjelmasta
www.gardenia-helsinki.fi >tapahtumat

GARDENIASSA TAPAHTUU

Gardenia-Helsinki, Koetilantie 1, Viikki - p. (09) 3478400

SU 3.5. KLO 11-14 KIRPPIS

1.-5.6. JA 8.-12.6. KLO 10-14
LUONTOHARRASTUSPÄIVÄT

Gardenian pihalla, sateella sisätiloissa.

Koululaisille. Teemoina Lintupäivä, Lumopäivä,
Vesiötökkäpäivä, Puutarhapäivä ja Metsäpäivä.
Hinta 50 €/lapsi (yksi viikko). Ennakkoilmoitt.

Lähitieto
kertoo

lähialueen
menot

JAKOMÄKI
Jakomäen Eläkeläiset
Kokoontuminen aina ti klo
11–13. Nyt myös to avoimet
ovet klo 11–13. Jakomäentie
6 i - talon kerhohuone.
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo 11–12.
Juttuseuraa, sanomalehtien

ääneenlukua ja juttelua ajan-
kohtaisista asioista. Kahvi- ja
teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.
Miesten turinatupa
Ma klo 11–13. Tule turise-
maan ja tutustumaan
Lähiötupaan. Nuorisotalon
yläkerrassa, Huokotie 3.

MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa
pe ja Traktorissa ma klo
9.30–11.30 Perhekahvilaan
osallistuminen ilmaista, tar-
joilu 1,5 e /perhe.
Syystien palvelukeskus
Ukkojumppa ma klo 11.15–
12, pingistä ti klo 14.15,
ompelua ke klo 9, bridge
ti klo 9.30–13.30.

ATK-ohjausta senioreille
Syystien palvelukeskuksessa
to klo 11.15–14.00, ilman
ajanvarausta. Järj. Enter ry
Päivätanssit
Malmin Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia, buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Suomen kielen kurssi
Malmin toimintakeskuksessa
on ma 10.30–12 suomen kie-
len kurssi. Kurssilla puhu-
taan, luetaan, lauletaan ja käy-
tetään suomen kieltä. Opetus
on maksutonta. Lapsen voi
ottaa mukaan. Kurssi jatkuu
18.5. asti. Mukaan voi tulla
milloin vain. Opettaja Hanna
Kotta hanna.kotta@netti.fi.
Malmin rintamaveteraanit
Rintamaveteraanien perintei-
set kevätkauden päättäjäiset
Syystien vanhustenkeskuksella,

ke 29.4. klo 18, alk. 6 €
Asterix kohtaa 3D-seikkailussa vihollisensa Caesarin, joka
yrittää rakentaa uuden Rooman Asterixin kylän ympärille.

Puhutaan suomea. Kesto 86 min, K7.

Metamorfoosi
– installaatio ja valokuvia

Aulis Harmaala:

23.4–16.5., vapaa pääsy
Valokuvista ja installaatiosta koostuva
näyttely rakentuu perhoskokoelman
ympärille ja on tutkielma muutoksesta.

sarin, joka

nousu ja tuhonnnnnnoooooouuuuusssssuuuu jjjjjjaaa ttttuuhhhho
JumaltenrannanJJJJJJJJuuuuummmmaaaallllllttttteennrannan
Asterix

3D

ti 5.5. klo 17.30, vapaa pääsy
Lauluillan isäntäparina toimii
Jukka Okkonen ja Pauli Kainulainen.

ti 5 5 klo 17 30 vapaa pääsy

Yhteislaulut

ke 6.5. klo 19, alk. 12 €
Uusi helsinkiläinen lupaus suomalaisen
vaihtoehtorockin saralla! Yhtyettä joh-
taa 23-vuotias steel-kitaristi Artur U,
jolle on jo nuoresta iästään huolimatta
kertynyt yhteisiä levytyksiä ja esiinty-
misiä New Yorkissa mm. Bill Laswellin
ja James Chancen kanssa.

Artur U
19 alk 12 €

r U
The New City LimitsNNNNNNeeewww CCCCC
& pe 1.5. klo 12–15, vapaa pääsy

Serpentiinit ja ilmapallot mukaan!
Nyt on kevään iloisen juhlan aika ja
Malmitalossa on ohjelmaa lapsille ja
aikuisille. Tarjolla on iloista ja keväistä
musiikkia, koiramainen konsertti ja
koko perheen taikashow!

K7.

pe 11 5.5. klklo 1212 1–155, vapaa pääääääsysy

Vappujuhla

Kino Helios:

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



Takaniitynkuja 3, 4.5. klo 14.
Aulis Harmaala:
Metamorfoosi –
installaatio ja valokuvia
Valokuvista ja installaati-
osta koostuva näyttely raken-
tuu perhoskokoelman ympä-
rille ja on tutkielma muutok-
sesta. Hänen teoksensa ovat
esineitä, esitystä sekä valo-
kuvia yhdistäviä installaati-
oita. Avoinna ma–pe 9–20 ja
la 9–16 paitsi 30.4. klo 9–16
ja 13.5. klo 9–18. Vapaa
pääsy, Malmitalo 23.4–16.5.
Vappujuhla
Serpentiinit ja ilmapallot
mukaan! Nyt on kevään iloisen
juhlan aika ja Malmitalossa on
ohjelmaa lapsille ja aikuisille.
Tuija Rantalainen ja Vahtikoira
Veikko klo 12 & 13.30, Saksa
Brothers löp 12.40&13.30,
Puijon paroni taikaesitys
klo 12.40&14.10, ja vappu-
naamaripaja. Vapaa pääsy,
Malmitalo 1.5. klo 12–15.
Yhteislaulut
Lauluillan isäntäparina toi-
mii Jukka Okkonen ja Pauli
Kainulainen. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ti 5.5. klo 17.30.
Artur U & The New City Limits
Uusi helsinkiläinen lupaus suo-
malaisen vaihtoehtorockin
saralla! Yhtyettä johtaa 23-vuo-
tias steel-kitaristi Artur U, jolle
on jo nuoresta iästään huoli-
matta kertynyt yhteisiä levy-
tyksiä sekä esiintymisiä New
Yorkissa muun muassa kau-
pungin vaihtoehtolegendo-
jen Bill Laswellin ja James
Chancen kanssa. Liput 12 e,
Malmitalo, ke 6.5. klo 19.

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.
Koillis-Helsingin seniorit ry
Kk-tapaaminen ti 5.5.
klo 13 kevätjuhlan mer-
keissä Pihlajamäen kirkolla,
Liusketie 1. Mukana siluet-
titaiteilija Sirkka Lekman.

PUISTOLA
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita
Puistolan kirjastolla vertais-
tukihenkisesti tietoteknisissä
ongelmissa joka ke klo 10–12.
Lisät. ja ajanvaraukset kir-
jastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Puistolan Martat
Kesäretki la 23.5.2015
”Someroa pitkin ja poi-
kin”. Lähtö Puistolan torilta
8.30, paluu 18.45. Käydään
Hovilan kartanossa, näytte-
lyssä, Pellavakeskuksessa
ym. Hinta sis. matkat, ruokai-
lun, kahvit. Puistolan Martat
40e, muiden yhd. Martat 65e,
ulkopuoliset 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.
MLL Puistolan Luova lauantai
MLL Puistola järjestää perintei-
sen koko perheen tapahtuman.
Tapahtumassa on tarjolla mm.
nukketeatteri, tanssiesityksiä,
puutyöpaja, kankaanpainan-
taa ja savitöitä. Nukketeatteri
2 euroa, muuten ilmainen.
Nurkkatie 2, la 9.5. klo 10–13.

PUKINMÄKI
MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
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.
Pukinmäen taidetalon
oppilastöiden näyttely
Tämänvuotinen näyttely, kara-
vaani, on esillä Pukinmäen kir-
jastossa 1.4.-30.4. Näyttelyn
tekijät ovat 6–16-vuotiaita.
Namuja! 0 kaloria!
-näyttelyn avajaiset
Kierrätysaiheinen käsityö-
näyttely karkkipapereista!
Työt on taiteillut Marja Karlin.
Makeita avajaisia vietetään
ma 4.5. alk. klo 18. Näyttely
on esillä Pukinmäen kirjas-
ton vitriinissä 28.5. asti.

SILTAMÄKI
Siltamäen korttelitupa
Ti ja pe klo 11–14, srk-
koti, Jousimiehentie 5.
Entiset Virkkarilaiset
(eritoten kangaspuilla kuto-
jat) kahvittelevat joka kk:den
1. ma klo 10 Siltamäen
Palvelukodilla, Peltokyläntie
4–6, E-talo (valk. pienehkö
rapattu talo). Mahdollisuus
ostaa matonkuteita noin klo
11.30. Tule mukaan, jos ei
kutomaan, niin vaikka kah-
ville rupattelemaan.

TAPANILA
MLL: n iltaperhekahvila
Leikkipuisto Kurranummessa
torstaisin 17–19.
Tarjolla mukavaa seu-
raa ja pientä purtavaa.
Tapanilan Eäkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Ti-kerhon kokoontumiset klo
11.30–13.30. To klo 11–14
tuolijumppaa, tasapainon kehit-
tämistä, sisä-boccia ja pelikah-
vila Tapanilan Työväentalolla
Sompiontie 4. Ohjelma netistä:
tapanilan.elakkeensaajat.fi.
Kymmenen naista
Kuka kutsui kymmenen naista
saarilomalle ja miksi? Miten
unelmalomasta tulee lopulta
piinallinen koettelemus?
Kymmenen naista on hie-
noisen 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.
Keväinen askartelutuokio
Askarrellaan yhdessä keväi-
siä perhosia kierrätysmate-
riaaleja hyödyntäen. Kirjasto
tarjoaa materiaalit.Tulkaa
kaikenikäiset koululaiset!
Tapanilan kirjasto, ke 29.4.
klo 13–15. Vapaa pääsy.
Lukukoira Börje vierailee
Tapanilan kirjastossa
Börje on maltankoira, joka
työskentelee lukukoirana
Tapiolan kirjastossa Espoossa.
Lukukoiran ammatina on kuun-
nella, kun hänelle luetaan.
Lukukoira ei arvostele tai kor-
jaile virheitä. Börjellä on pal-
jon faneja ympäri maailman.
Tule moikkaamaan Börjeä
Tapanilan kirjastoon tou-
kokuussa! Ohjelmassa on
vapaata faniaikaa eli rap-
sutuksia ja koiramaista
menoa. Ti 5.5. klo 13–15.

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

TAPULIKAUPUNKI
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekah-
vila kokoontuu ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa
osoitteessa Moisiontie
18. Ohjelma löy-
tyy Facebookista
”MLL Puistola”
ja nettisivuilta
puistola.mll.fi.
Kielikahvila
Haluatko
oppia puhu-
maan parem-
min suomea?
Kielikahvilassa
voit harjoitella
suomen kieltä ja
tutustua erilaisiin

ihmisiin. Tapulikaupungin kir-
jastossa to klo 14–15: 7.5.
ja 21.5.Vapaa pääsy.
Lukukoira-Jade tavattavissa
Lukukoiratoiminnan tarkoitus
on kannustaa ja rohkaista lap-
sia lukemaan ääneen. Koira
auttaa keskittymään lukuhet-
keen. Lukukoira voi olla lukemi-
sen apuna myös esim. lukihäiri-
öistä kärsivälle aikuiselle. Jade
on Tapulikaupungin kirjastossa
aina kuukauden viimeinen ke
klo 18–18.45, 29.4., 27.5.
Runoilijavieras
Runoilija Heli Laaksonen kier-
tää Helsingin kirjastoja mini-
kiertueellaan toukokuussa.
Tapulikaupungin kirjastoon
hän saapuu to 6.5. klo 12. Heli
lausuu rakastettuja ja ajan-
kohtaan sopivia runoja lou-
naissuomen murteella.
Tapulin eläkeläiset
4.5. klo 10–12 Aira Bauman
tulee kertomaan miten pie-
nillä parannuksilla voidaan vai-
kuttaa ikäihmisten arkeen ja
turvallisuuteen kotona asu-
essa. Kevätkauden viimei-
nen ma-kerho 18.5. klo
10–12 Tapulin nuorisotalolla.
Tapuliseurasta tulee vierai-
lija kertomaan seuran toimin-
nasta sekä uudisrakennus-
kohteista ja väylämuutoksista.
Toivotamme aurinkoista ja läm-
mintä kesää jäsenillemme.
Siivoustalkoot
La 2.5. klo 14–16
Kartuusipolulla ja
Nuuskapolulla
(Tapulikaupungintien suun-
tainen kevyenliikenteenväylä
radan varrella). Tapaaminen

Medialukion
kohdalla

18 Menot

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!ossa

ontie
kohdalla

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

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

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect
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Lähitieto
joka

keskiviikko!

Malmin Mallitapahtuma
Pohjoismaiden parhailta

rakentajilta on näytteillä noin
kolmesataa pienoismallia

Malmin Malllitapahtumassa
lauantaina 9.5. kello 10–18.

Esillä on vesialuksia, lentokoneita, autoja sekä sotilaskalustoa.
Malmitalossa pidettävän näyttelyn ohessa järjestetään

kilpailu eri malliluokkien kesken. Tapahtumassa on myös
esitelmiä pienoismallien rakentamisesta sekä työnäytepiste,

joka on avoinna koko tapahtuman ajan. Liput 5 / 2,50e.

JARI B MIETTINEN

olevalla parkkipaikalla.
Kaupunki tuo roskapih-
tejä ja – säkkejä. Omat
hanskat mukaan! Järj.
Tapulikaupunki-Seura ry.

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

VIIKKI
Jesus Caballero
Puentesin maalauksia
esillä Viikin kirjas-
tossa 7.4.–30.4.
Viikin normaalikoulun lukio
esittää: Legally Blonde.
Elokuvanakin tunnettu musi-
kaali kertoo Elle Woodsista,
joka raivaa tiensä Harvardin
lakikouluun voittaakseen
poikaystävänsä takaisin.
Produktiossa mukana 70
opiskelijaa, jotka vastaavat

musikaalin niin taiteellisesta
kuin teknisestäkin toteutuk-
sesta. Ei sovellu lapsille. Liput
12/8e. Esitykset ke 29.4. klo
18 ja la 2.5. klo 15. Viikin nor-
maalikoulu, Kevätkatu 2.
Kevätkirppis
Gardenian pihalla järjestetään
kirpputoritapahtuma, jonne
voit tulla myymään itsellesi tar-
peettomia tavaroita ja vaat-
teita sekä tulla ostamaan tar-
peellista. Myyjille pöytäpaikka-
maksu 16 e. Ilm. ennakkoon
Gardeniaan p. 09 3478 400.
Sateella myyntipaikat sisäti-
loissa. Su 3.5. klo 11–14.
Viikin iltaruoka
vapaaehtoisten valmistama
kasvisruoka viikkiläisille per-
heille joka toinen ke klo 17–19
päättyen 6.5. Ruoka on laktoo-
siton ja gluteeniton, omakus-
tannushinta 5e perheeltä. Ilta
päättyy yhteiseen hartauteen.
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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!

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 2.
kerroksesta Plaza Mocan
kahvilasta, Malmin
S-marketin aulasta, sekä
K-Market Tapanintorilta ja
K-Market Kavaljeerilta
Siltämäestä

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

www.talohallinta.fi

Vuokraa minikaivuri
Toimitus työmaalle
040 573 2276

HELPOTA HOMMIA

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

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

Putki-ja Öljypoltinhuolto
Seppo Koukkunen Oy

Korjaus-ja
verho-ompelua

lähelläsi!
Design

Susanna Toivanen
044 356 4595

HUOM. PUISTOLA,
JAKOMÄKI, TAPANILA!

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

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

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

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

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

rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

Soita ilmainen mittaus

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Sälekaihtimet
Rullaverhot

Pystylamellit
Markiisit20v.

TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
TORIKAIHDIN

•Peililiukuovet

Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
TORIKAIHDINTORIKAIHDIN

25v.

Kotirinki Puistola
puistola@kotirinki.fi

0400 513 272

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

KIINTEISTÖPALVELUT JA MAANRAKENNUS

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

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

puh. 3507050

Voit varata aikasi
myös internetistä!

Malminkaari 13 A 00700 HKI,
Malmin Nova 4.krs.

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset
Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992
%&%#($")!'"*+
Kotitalousvähennysmahdollisuus
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ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

Malmin raitti 12, MALMI Puh. 0400 449 638

Valmistan yksilölliset
hampaat toiveittenne
mukaisesti.

Huom! Uusi osoite!

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

Puh:093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

Malmin TV-huolto
Korjaukset TV:t,
kodinkoneet ym.
044 945 4424



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233




