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Pekanraitin korjausehdotus
ei kaikkia tyydytä

Uutiset:
Malmin terminaali
suljetaan väliaikaisesti.
Urheilu:
Hontai Judon Verlinille SM-kultaa.
Kulttuuri:
Kissakahvilassa kerrotaan
lemmikkien hyödyistä.
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Juhlimm
Äitiä!
Puhelin (09) 340 5585

Kuukauden kamppis!

Oppilastyöt

-50%

79€

Mansikkamoussekakku

29€

normaalihinnoista

Meiltä nyt myös laadukkaat

Aloe Vera

-hyvinvointituotteet!

Salon Wellcome
Eskolantie 2, Pukinmäki
00720 Helsinki
&&&#'!+()&"++$(*"#%

Auki sopimuksen mukaan!

[A]

Marian Konditoria Oy

Orakas 5,
Heikinlaakso
www.mariankonditoria.ﬁ

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

MALMI OKT

SILTAMÄKI PIENTALOTONTTI
Tasainen ontti 724 m², saa
rakentaa 2 asuntoa. Rakennusoikeus 145 m² (181 m²). Kaikki
palvelut kävelymatkan päässä.
Hp. 178.000 € Seulastentie 1
PUISTOLA PIENTALOTONTTI

Mansardikattoinen vanha omakotitalo rauhallisella paikalla
kadun päässä, ei ohiajoa. 3 h, k,
s, n. 100 m², yläkerrassa erillinen
yksiö h, k, halli n. 45 m². Oma
tontti 616 m². Hp. 270.000 €
Kylänraitti 3
MALMI OK-TONTTI
Tasainen omakotitalotontti 450 m²,
rakennusoikeus 113 m², lisäksi
saa rakentaa 20 m² / autokatos /
asunto. Saa rakentaa enintään 2
asuntoa. Hp. 130.000 €
Kylänraitti 3
MELLUNKYLÄ OK-TONTTI
Tasainen tontti 445 m². Rak.oik.
124 m², 1 as. Perustettu as.oy,
varainsiirtovero 2%. Hp. 120.000 €
Kultakummuntie 5

Tasainen pientalotontti 695 m²,
rakennusoikeus 139m² (174 m²).
Hp. 160.000 €. Voi rakentaa
paritalonkin. Myyjä purkaa vanhat
rakennukset. Kiitäjäntie 17
HEIKINLAAKSO
PIENTALOTONTTI
Kovapohjainen länsirinnetontti
639 m². Rakennusoikeus 160 m².
Kaukolämpö tontin rajalla. Yhtiö
perustettu, varainsiirtovero 2 %.
Hp. 175.000 € Kirvestie 11
VARTIOKYLÄ PIENTALOTONTTI
Kovapohjainen pientalotontti 873 m²,
rakennusoikeus 218 m².
Saa rakentaa enintään 2 asuntoa.
Hp. 270.000 € Lappeentie 18

Meillä auktorisoidut kiinteistönarvioitsijat
tekevät arviokirjoja eri tarkoituksiin

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

Tarja
Haaranen

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi
Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

paivi.pirnes@kodista.fi
Annis
Viljander

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi
Markku
Viljander

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

markku.viljander@kodista.fi

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

Mekonomen
Huolto

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

135:-

Kaupan päälle Tieturva 6 kk

norm. 195 €

Huollon yhteydessä ilmastointihuolto
Sisältää 1000 g R134a. norm. 99 €

Tarjoushinnat voimassa 30.6. asti.

Viinikka Oy

Korso Uranuksenkuja 1E, Vantaa
Ark. 08:00 - 17:00 La Sopimuksen mukaan
029 300 5501 | korso@autonkorjaus.net
Heikinlaakso Sienitie 34, Helsinki
Ark. 07:30 - 20:00 La 09:00 - 15:00
029 300 5500 | heikinlaakso@autonkorjaus.net

55:-
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Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Onnea äideille!

T

änä sunnuntaina se taas koittaa. Päivä,
jolloin useimmat lapsia omaavista naisista saavat perheeltään epätavanomaista huomiota osakseen. Omatekoiset kortit, kenties itse istutetut orvokit ja
yhdessä sisarusten tai isän kanssa väsätty kakku
vaihtavat aamusella lapsiperheissä omistajaa.
Nuo hetket jättävät sellaisia muistoja, jotka
palaavat mieleen vielä vuosikymmentenkin jälkeen, kuten galluppiimme vastanneet äidit kertovat. Esimerkiksi valkovuokot muistetaan niin
omasta lapsuudesta, kuin omien lasten ojentamina. Erityisen tärkeitä muistot ovat heille, joiden lapset eivät enää äitiään syystä tai toisesta
äitienpäivänä muista. Silloin vanhat kortit saattavat tuoda iloa yksinäiseen päivään. Vastaavasti lapsuuden muistoja palautellaan mieliin myös
hautausmailla, jonne käydään viemässä äitienpäiväkukat jo poisnukkuneelle äidille. Muistot
ovat ikuisia, me ihmiset emme.

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Muistoja kartutettiin roppakaupalla myös partioviikolla, jonka erilaisissa toiminnoissa ja
ohjelmissa olivat mukana monet täkäläiset partiolaiset. Pääkaupunkiseudun partiolaiset halusivat tarjota ulkopuolisille mahdollisuuden nähdä mitä kaikkea partiossa tehdään, sekä järjestää hauskaa yhteistä ohjelmaa omille jäsenille.

Kiinteistömaailma Malmi 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 10.5.
klo 16.00–16.45

19,90€
(norm. 27,90€)

Tällä kupongilla

Yhden pysähdyksen taktiikka.

15€

Neste Oil
Metsälä

24,90€
(norm. 34,90€)

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

!

Tällä kupongilla

Yhden pysähdyksen taktiikka.

Tervetuloa
ostoksille, kahville
tai autopesuun!

(20,90€)

LOISTOPESU
(Paras pesumme)
Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
31.5.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Hyvää
Äitienpäivää
10.5!

!

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

Harrastaminen ja yhdessä tekeminen sopivat
myös äitienpäivään. Yhteinen retki luontoon,
kevään ensimmäisten kasvien bongaaminen, tai
vaikkapa Gardenian trooppiseen puutarhaan
tutustuminen ovat arjesta poikkeavia tapahtumia, jotka tekevät päivästä erilaisen ja ikimuistettavan ilman suuria kuluja. Ainakin vielä nyt
sunnuntaille luvataan ihan mukavia ulkoilusäitä. Ja mukavia ulkoilupaikkoja ja retkikohteita
löytyy ihan läheltä. Mukavaa äitienpäivää!

Neste
Metsälä
palvelee

24 h

Neste
Malmi
palvele
e

ark. 6-2
la-su 8- 4
24

joka päivä,
myös Ä
itienpä
nä
ivänä
myös Äitienpäivä
10.5!
10.5!

Neste Oil K-market
Malmi

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

BestRent.fi

AUTOKORJAAMO - KAI KKI MERKIT
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Tällä kupongilla

Yhden pysähdyksen taktiikka.

Partio kuten monet muutkin harrastukset antavat paljon sellaisia kokemuksia, joita ei kotona
tai koulussa saa. Partiossa saaduista opeista on
hyötyä monessa elämäntilanteessa. Retkeilytaidot helpottavat esimerkiksi asepalveluksen suorittamista. Lisäksi harrastusten kautta voi syntyä jopa elämänmittaisia ystävyyssuhteita.

tai pyydä yksityisesittelyä
tai lisätietoja
Tomi Suvinen, 044 335 5135

TALVI/KESÄ
TEHOPESU
Halutessasi kuumavahalla
Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 31.5.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Harrastaminen ja
yhdessä tekeminen
sopivat myös
äitienpäivään.

VUODESTA 1966
HENKILÖAUTON

ÖLJYNVAIHTO
sis. öljynsuodattimet + max 5 l öljyä

ILMASTOINTIHUOLTO

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

Nyt myynnissä
myös rengassarjat,
kysy edulliset
hintamme!
Sis. tasapainotusja asennustyön
TYKKÄÄ MEISTÄ!

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

(norm. 69,-)
Tarjous voimassa 31.5.2015 saakka

AA!
SOITA JA VAR

282
09-387in9
tie 19,
Autotall
Tattarisuo

AVOINNA
ARKISIN 8-16
BestRent.fi

Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 19/2015. • Keskiviikko 6.5.2015. • 3. vuosikerta.
JAKELUALUE: postinumerot Helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, Malmi, Pihlajamäki, Pihlajisto, Puistola, Pukinmäki, Siltamäki,
Suutarila, Tapanila, Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Viikki. TOIMITUS: Postiosoite Askartie 3–5, 00700 Helsinki, sisäänkäynti Malmin raitti 4.
PÄÄTOIMITTAJA: Teija Loponen, puh. 050 590 6675, teija.loponen@lahitieto.ﬁ. TOIMITTAJA: Pirjo Pihlajamaa, puh. 045 348 9373, pirjo.pihlajamaa@lahitieto.ﬁ. ILMOITUSMYYNTI: Jussi Haapasaari,
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9738 529 KUSTANTAJA: Koillis-Helsingin Lähitieto Oy. PAINO: Sanomapaino, Vantaa 2014. PAINOS: 37 600 kpl. JAKELU: Helsingin Jakelu-Expert Oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.ﬁ tai ma–pe klo
9–16 puh. 02900 10040. Ilmoitus keskiviikon jakamattomasta Lähitiedosta mieluiten heti torstaina.
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Kirkonkyläntien silta menee remonttiin ja bussiterminaali siirtyy väliaikaisesti lähemmäs Vilppulantien risteystä.

HKR

Kirkonkyläntien
silta remonttiin

Toukokuun puolivälissä käynnistyy Kirkonkyläntien, eli Malmin
aseman sillan remontti, mikä siirtää bussiterminaali muutamaksi
kuukaudeksi sillan eteläpuolelle. Terminaali on poissa käytöstä
elokuun alkuun asti.

S

illan korjaustyöt tehdään
kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään liikennejärjestelyjä ja nykyinen
bussiterminaali suljetaan.
Väliaikainen bussiterminaali sijoitetaan sillan etelänpuolelle, lähelle Vilppulantien risteystä.

Jokaisen vaiheen aikana
sillan kannella on ajoneuvoliikenteen käytössä yksi
kaista molempiin suuntiin.
Kevyelle liikenteelle järjestetään oma reitti sillan yli.
Jalankulkijoiden pääsy
Malmin aseman laitureille on myös järjestetty koko
korjauksen ajan. Taksiasemalle tulee tilapäisjärjestelyt.

Yli puoli vuotta kestävissä peruskorjaustöissä uusitaan sillan kannen pintarakenteet, reunapalkit, kaiteet
ja kiveykset. Sillan alapuolen betonivauriot korjataan
ja vanhat suojalipat ja kaukolämpöputket puretaan.
Työmaa saattaa ajoittain
heikentää liikenteen sujuvuutta.

Bussiterminaalisillan
osalta uusitaan kannen pintarakenteet ja kiveykset.
Bussiterminaali on uudelleen käytössä elokuussa
2015. Koko urakka on valmis joulukuussa 2015.
Peruskorjauksen tilaaja
on Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja urakoitsija
Kreate Oy.
Teija Loponen

Siltaremontin aikana on kannella yhdet ajokaistat
suuntaansa. Kevyen liikenteen kulku turvataan myös.

Viikkiläiset pohtivat keinoja Gardenian säilymiseen. Sivu 10.
Suomi aloitti MM-finaa-

Suomi on nuorten maailmanmestari:

Tapanilan Erästä kuusi
kultamitalistia!
Suomi on voittanut salibandyn nuorten maailmanmestaruuden.
Suomi voitti Ruotsin Helsingborgissa pelatussa ﬁnaalissa Sveitsin
murskalukemin 13–3. Suomen joukkueessa pelasi peräti kuusi
Tapanilan Erän pelaajaa.

lin vahvasti. Kuuden minuutin pelin jälkeen sinivalkoiset
johtivat ottelua jo 2–0-lukemin, kun Rasmus Kainulainen ja Otto Lehkosuo osuivat 32 sekunnin välein.
Sveitsi kavensi vielä avauserässä 2–1-lukemiin, mutta
sen lähemmäs joukkue ei
missään vaiheessa päässyt.
Toisessa erässä Suomi meni
menojaan, ja valotaululla
loisti kahden erän jälkeen
Suomen 9–2-lohtolukemat.
Erän miesten liigajoukkueen kanssa juuri kahden

vuoden sopimuksen tehnyt
Miska Mäkinen teki Suomen 4–1-johtomaalin toisen
erän alussa. Tapanilan Erän
pelaajista finaalissa maalipuiden väliin osuivat myös
Eero Nuutinen ja Teemu
Metsälä . Nuutinen sivalsi
7–2-lukemat ajassa 32.06,
Metsälä niittasi 12–3-osuman ylivoimalla kolmannen
erän puolivälissä.

Nuorten maailmanmestarijoukkueessa pelasi peräti kuusi Tapanilan Erän pelaajaa. Kultamitalit ripustet-

tiin Mäkisen, Nuutisen (ﬁnaalissa 1+1) ja Metsälän (1+1)
lisäksi Joonatan Surakan
(0+1) , Henri Luoman ja
Riku Holopaisen kauloihin.
Suomen joukkueen penkin
takaa löytyi myös Erä-osaamista, sillä Nokian KrP:n liigajoukkuetta luotsaavan
Suomen päävalmentajan
Heikki Luukkosen apuvalmentajina toimivat Tapanilan Erän liigajoukkueen päävalmentaja Jyri Korsman ja
Erän urheilujohtaja Joonas
Naava.
Jyri Kivimäki
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Koulut olivat
pöydällä
Tapanila, Suutarila

Tapanilan ala-asteen ja Hiidenkiven koulun sekä Suuta-

rilan yläasteen ja Töyrynummen ala-asteen yhdistämisasiassa otettiin aikalisä kaupunginhallituksen kokouksessa
huhtikuun lopulla.
Pöydälle jätetty asia on otettu uudelleen esille kaupunginhallituksen maanantain kokouksessa.
PP

Raiskaustapaus
on nyt käräjillä
Tapanila

Tapanilan aseman lähellä maaliskuussa tapahtuneen

raiskauksen käsittely alkoi Helsingin käräjäoikeudessa
suljetuin ovin maanantaina.
Teosta epäillään viittä nuorukaista, joista valtaosa on
alaikäisiä. Yhtä syytetään törkeästä raiskauksesta ja neljää nuorena henkilönä tehdystä törkeästä raiskauksesta.
Oikeudenkäynti on salainen uhrin pyynnöstä.
PP

Poliisi kaitsi vappujuhlijoita
Helsingin poliisin vappuyö oli työntäyteinen. Pohjoisella

kenttäjohtoalueella oli 143 ja rauhallisimmaksi osoittautuneella itäisellä alueella 98 tehtävää. Vilkkainta oli eteläisellä kenttäjohtoalueella, jossa poliisi kirjasi 153 tehtävää.
Pahoinpitelyjä kirjattiin 70 kappaletta. Päihtyneistä henkilöistä tuli 104 ilmoitusta. Ilkivaltatehtäviä oli 110 ja kotihälytyksiä 63 kappaletta.
Vuonna 2014 vastaavat luvut olivat: 77 pahoinpitelyä, 87
päihtynyttä henkilöä, 109 ilkivaltatehtävää ja 59 kotihälytystä.
Vuonna 2013 kirjattiin 65 pahoinpitelyä, 67 päihtynyttä,
105 ilkivaltatehtävää ja 62 kotihälytystä.
PP

Matkustaja puri
lipuntarkastajaa
Latokartano

Matkalipuntarkastajien mukaan linjalla 550 matkus-

tanut 32-vuotias mies puri yhtä lipuntarkastajaa kyynärvarteen lauantaina noin kello 21.30. Mies kiistää tekonsa.
Tarkastajien mukaan mies oli yrittänyt rynnätä autosta
ulos huomattuaan tarkastuksen alkavan. Kaksi lipuntarkastajaa nappasi kiinni miehen, joka nappasi hampaillaan
toista tarkastajaa.
Mies ja tarkastajat jäivät Latokartanon pysäkille, jonne
poliisi tuli selvittelemään tapausta.
PP

Liukastuja jäi
ilman korvausta
Viikinmäki

Kiviteltankatu 7:n kohdalla jäisellä kevyen liikenteen

väylällä tammikuun 8. päivä kello 23 liukastunut henkilö
on hakenut Helsingin kaupungin rakennusvirastolta vahingonkorvauksia murtuneen solisluunsa ja kylkiluunsa hoitokuluihin, koska väylä on ollut hiekoittamatta.
Hakijan mukaan väylä on satunnaisesti aurattu ja hiekoitettu, mutta niin ei ole ollut tapaturmailtana.
Rakennusvirasto ei ole myöntänyt vahingonkorvausta.
Viraston mukaan väylän hoito ei kuulu virastolle vaan yksityiselle kiinteistölle.
Hakija on valittanut päätöksestä todeten, ettei kyseisellä
väylällä ole mitään merkintää talvikunnossapidon puuttumisesta. Hakijan mukaan väylää on pitänyt kunnossa rakennusvirasto eikä asuntoyhtiö.
Oikaisuvaatimusta on käsitellyt kaupungin lakimiehen
lisäksi yleisten töiden lautakunnan yhdeksän jäsentäkin
jo kahteen kertaan. Ensimmäisellä kerralla lautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Viime kokouksessaan lautakunta päätyi asiassa lakimiehen kannalle.
Hakijan korvausvaatimus on määrältään 79,80 euroa.
Lautakunnan jäsenen palkkio yhdeltä kokoukselta on 125
euroa.
Pirjo Pihlajamaa

Linjasto on suunniteltu otettavaksi käyttöön syysliikenteen 2017 alussa, jolloin linjasto voidaan kilpailuttaa
vuoden 2016 aikana. Linjastosuunnitelmalla ei ole vaikutusta liikennöintikustannuksiin.

Uudet bussilinjat esillä
HSL:n hallituksessa
Kovasti puhuttanut Koillis-Helsingin linjastomuunnos on ollut
esillä HSL:n hallituksessa eilen.

Esityksen mukaan linjaa
57 jatketaan aiemmin laaditun suunnitelman mukaisesti Latokartanosta Kontulaan. Linjaa 68 nopeutetaan
muuttamalla linjan reitti
kulkemaan Kustaa Vaasan
tien ja Lahdenväylän kautta
Koskelan liittymään saakka. Samalla Arabian reittiosuus poistuu.
Linjan 69 reitti muuttuu
Helsingin keskustassa siten,
että linjan päätepysäkki tulee olemaan Kampissa, ei
Elielinaukiolla. Muutos toteutetaan jo syksyllä 2015,
koska Helsingin keskustakirjaston rakennustyöt vähentävät bussitilaa Töölönlahdella. Linjan 69 reitti
jatketaan Malmilta Sepänmäen ja Alppikylän kautta
Jakomäkeen.
Linjatunnus 70T muuttuu numeroksi 70 ja reittiä
muutetaan kulkemaan Pukinmäen ja Malmin sairaalan kautta päättyen Malmille nykyisen Suutarilan sijaan. Linjaa liikennöidään
jatkossa vain arkisin.

Linja 71 jatketaan Savelasta Malmin asemalle. Ruuhka-aikoina joka toinen lähtö
ajetaan vain kuormitetuimmalla osuudella Rautatientori-Viikki linjatunnuksella 71B.
Linjan 72 perusversion
päätepysäkki siirtyy Erätieltä Siltamäkeen. Lisäksi
ruuhka-aikana ajetaan linjaa 72V Tapanilan urheilukeskukselle.
Linjan 74 Arabian reittiosuus jää pois ja linja kulkee
Kustaa Vaasan tietä Lahdenväylälle. Lisäksi Sepänmäen reittiosuus jää pois ja
reitti kulkee Malmin aseman kautta. Linja 74 kulkee jatkossa myös Puistolan
aseman kautta ja sen päätepysäkki on Heikinlaaksossa. Linja 74 korvaa Tapanilassa nykyisen liityntälinjan
76A/B.
Linjan 75 reitti muutetaan
kulkemaan Lahdenväylää
pitkin Jakomäkeen, jolloin
Pihlajamäentien ja Tattarinharjuntien osuus jää pois.
Linjan 77 reitti muutetaan

kulkemaan Pihlajamäentien
ja Tattarinharjuntien kautta. Jakomäessä reitti ei enää
kierrä Jakomäentien kautta, koska linjan 75 uusi reitti
kulkee tätä kautta.
Linjan 79 reitti jatketaan
Malmilta Siltamäen ja Suutarilan kautta Puistolan asemalle, jolloin se korvaa nykyisiä linjoja 70(T), 75A ja
77A. Malmilta reitti kulkee
Kirkonkyläntieltä Tapaninvainiontien ja Suutarilantien
kautta Siltamäkeen, jolloin
matka-aika nopeutuu useilla minuuteilla. Ruuhka-aikoina ajetaan lisäksi vahvistavaa linjaa 79B Siilitie metroasema-Latokartano.

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman mukaisesti nykyinen linja 506 jaetaan kahtia vuonna 2016 ja
linjatunnuksella 506 liikennöidään osuutta ViikkiMeilahti. Linjan 506 reittiä
jatketaan Viikistä Latokartanonkaaren kautta Myllypuroon.
Linja 554 korvataan uu-

silla linjoilla 553 Leppävaara-Maunula-Malmi-Hakunila ja 561B Itäkeskus-Malmi-Siltamäki-TöyrynummiTapaninkylä.
Linjat 75A, 76A, 76B ja
77A lakkautetaan ja ne korvataan edellä mainituilla
muiden linjojen reittimuutoksilla.
Yölinjasto muutetaan vastaamaan uutta päiväliikenteen linjastoa.

Suunnittelutyön aikana
oli jatkuvaa asukasvuorovaikutusta HSL:n blogin
kautta. Blogiin kirjoitettiin
säännöllisesti ja kirjoituksissa käsiteltiin työn etenemistä ja esiteltiin ajatuksia linjastoon liittyen. Blogi keräsi
työn aikana noin 1 800
kommenttia, mielipiteitä oli
laidasta laitaan. Lisäksi
HSL järjesti kolme eri asukastilaisuutta.
Pirjo Pihlajamaa

Malmin liikennesuunnitelmia voi kommentoida verkossa
Malmille Latokartanontien pohjoisosaan ja Malmin Asematien varteen on suunnitteilla uutta
asuin- ja toimitilarakentamista.
Lisärakentaminen edel-

lyttää muutoksia myös katuihin, sillä uusille asuintaloille
tehtäisiin tilaa siirtämällä Latokartanontietä muutaman
metrin lännemmäs Vilppulantien ja Malmin Asematien
välillä. Kadun siirtäminen vaikuttaisi lisäksi Malmin Asematien pohjoispään ja Vilppulantien länsipään linjaukseen.
Bussiterminaalia on tarkoitus laajentaa terminaalin toimivuuden ja viihtyisyyden

parantamiseksi. Syksyllä liikennöinnin aloittava runkolinja 560 eli Jokeri 2 kulkee
Malmin terminaalin kautta.
Liikennesuunnitelmassa
esitetään, että terminaaliin
ajavat pääasiassa vain etelästä tulevat bussit. Pohjoisesta tuleville busseille tehtäisiin pysäkit Latokartanontien reunaan terminaalin
viereen. Näin terminaali saataisiin tehokkaimmin käyttöön. Latokartanontielle merkittäisiin bussikaistat suju-

van bussiliikenteen varmistamiseksi.
Pyöräliikenteelle esitetään
pääosin yksisuuntaisia väyliä. Latokartanontiellä ja Malmin Asematiellä ne rakennettaisiin mahdollisuuksien
mukaan eri tasoon ajoradan
ja jalkakäytävän kanssa eli
ns. kolmitasoratkaisuna. Latokartanontien idänpuoleinen pyörätie jäisi kaksisuuntaiseksi Malmin Asematien
risteyksen eteläpuolella.
Tavoitteena on, että kau-

punkisuunnittelulautakunta
päättää alustavasta liikennesuunnitelmasta kevään
aikana. Alustavan liikennesuunnitelman pohjalta laaditaan myöhemmin lopullinen
liikennesuunnitelma.
Latokartanontien ja Malmin Asematien alustavasta
liikennesuunnitelmasta saa
kertoa kantansa 17.5. asti
osoitteessa kerrokantasi.hel.
ﬁ/latokartanontie.

Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

Valtuusto otti kantaa
yleiskaavaan
Helsingin uuden yleiskaavan lähetekeskustelu oli
kaupunginvaltuustossa tiistaina.
Valtuutetut eivät saaneetkaan vielä nähtäville satoja mielipiteitä, joita asukkaat ja eri toimijat ovat tehtailleet kaavaluonnoksesta
tammi-helmikuun aikana.
Valtuustoon tuotiin vasta
yleiskaavatoimistolle ennen
marraskuuta 2014 eli yleiskaavan luonnoksen valmisteluvaiheessa tulleet mielipiteet sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan joulukuussa 2014 hyväksymä
luonnos.
Tekeillä oleva Helsingin
yleiskaava luonnostelee, että
Helsinki on raideliikenteen

verkostokaupunki, jossa on
vähintään 860 000 asukasta
ja 560 000 työpaikkaa vuoteen 2050 mennessä.
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi yleiskaavaluonnoksen joulukuussa
2014.

Kaupunkia aiotaan tiivistää erityisesti raideliikenteen
asemien ja solmukohtien
sekä merkittävien pysäkkien
ympäristöissä.
Kaupunkibulevardien lisäksi osoitetaan merkittäviä maankäyttövarauksia
esimerkiksi Malmin lentokentälle ja sen nykyiselle
lentomelualueelle. Malmin kentän vaikutusalueella varaudutaan noin 25 000

asukkaaseen.
Tattarisuon ja Tattariharjun elinkeinotoimintojen
oletetaan kehittyvän Malmin lentokentän muutoksen
myötä.

Kaupunginvaltuuston
kokouksen voi katsoa jälkikäteen Helsinki-kanavalta
internetistä.
Kokouksesta laadittava
keskustelupöytäkirja on tarkoitus antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle,
jossa pöytäkirjaa on mahdollista käyttää yleiskaavan
valmistelutyössä.
Pirjo Pihlajamaa

K-MARKET Tapanintorin
Loppuviikon tarjoukset

Onnea
äiti!

Äitienpäivänä 10.5.
myymälämme suljettu

3

Juhla Mokka
KAHVI

pkt

500g

Myös tummapaahto
Yksittäin tai ilman
K-Plussa-korttia
4,29/pkt (8,58€/kg
Raj. 1 erä/talous

Justinn
PIKANUUDELIT

10

€

3 pkt

(6,66/kg)

1

€

85g Kanan tai lihan makuinen

5
p

Yksittäin
0,49/kpl (5,76€/kg)

s

Suomi

2

ERÄ!

Snackpoint
VOILEIPÄKAKKU

voimassa

Ke-La
6.5.-9.5.2015

750g

12

90
kpl

(17,20€/kg)

Äidille!

Geisha
SYDÄN SUKLAAKONVEHTIRASIA

225g

7

95
rasia

(35,33€/kg)

Espanja

99
kg
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Tarjoukset

VARHAISPERUNA

089
kg

Suomi/Ruotsi

Raj. 2kpl/talous

Tuorein Koillis-Helsingin Lähitieto -lehti löytyy
yy
estä,
lehtitelineestä Malmin Novan Citymarketin edestä,
ksesta
Malmintorin kauppakeskuksen toisesta kerroksesta
n
Plaza Mocca kahvilan vierestä, Kirkonkyläntien
S-marketin aulasta, Tapanintorin K-Marketiltaa sekä
Siltamäestä K-Market Kavaljeerilta.

5ps

(2,35€/kg)
(2,35€/kg

TOMAATTI

Tuore
KOKONAINEN KIRJOLOHI

Koillis–Helsingin Lähitieto
eto

5

6.5.2015

99
kg

ERÄ!

Kariniemen
MARINOITU
BROILERIN KOIPIREISI

1

49
kg

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

Poliitikot tarttuvat
Pekanraitin suunnitelmiin

Lähiörahasto on myöntänyt Pekanraitin ja Ala-Malmin torin suunnitelmien toteuttamiseen
miljoona euroa jo pari vuotta sitten. Tuolla rahalla on määrä uusia muun muassa Pekanraitti,
Ala-Malmin tori ja Ala-Malmin raitti.
Pekanraitin tienoon
katusuunnitelmat on saatu
Helsingin kaupungin rakennusvirastossa valmiiksi ja
viety päättäjille. Suunnitelmat ovat yleisten töiden lautakunnan käsiteltävinä tänä
keskiviikkona. Asia jäi edelliskokouksessa pöydälle.
Suunnitelmien mukaan
Ala-Malmin torin allas
poistetaan ja tilalle tehdään
tumma luonnonkivikaista. Valaisinten lähelle tulee
vaaleita paasia ja yksittäisiä penkkejä. Novan puoleiseen päähän istutetaan yksi
uusi puu.
Pekanpuiston luona penkkipaikkojen aluset kivetään.
Hietakummuntien ja Soidintien ylittävät suojatiet
saavat punaista ja valkoista
luonnonkiveä.
Uimahallin raitilla olevat
puut uusitaan. Pieni alue Pekanraitin kulmassa kunnostetaan. Huonot istutukset ja
puut uusitaan.
Ormusmäentien kääntöpaikka muutetaan paremmin päiväkodin saattoliikennettä palvelevaksi.
Pysäköinti kääntöpaikalla tapahtuu pitkittäispysäköintinä jalkakäytävän varressa, jotta jalankulkijoiden
turvallisuus paranee.
Pekanpuiston nykyiset
neljä tammea säilytetään
ja itäreunan huonot pihlajat poistetaan. Puistoa kiertävä betonikiveysalue uusitaan. Keskialueella nykyisin olevat betonikiveykset
ja betonireunukset poistetaan ja korvataan nurmikolla, istutuksilla sekä kivituh-

kakäytävillä. Pekanraitilla
on puomit Soidintien poh-

joispuolella ja Teerituontien jalkakäytävän reunas-

sa läpiajon estämiseksi.
Pekanraitin valaistus uusiPIRJO PIHLAJAMAA

taan välillä Latokartanontie
Ala-Malmin tori ja Soidintiestä pohjoiseen. Pekanraitin valaistus välillä Ala-Malmin tori–Soidintie pyritään
säilyttämään. Ala-Malmin
raitin valaistus uusitaan
Malmitalon kohdalla. AlaMalmin torin ja Pekanpuiston valaistus uusitaan.
Pekanraitin tasaus noudattaa pääpiirteissään alu-

een nykyistä maanpintaa lukuun ottamatta raitin pohjoispäätä, jossa nykyinen
väylä on painunut alkuperäisestä pahimmillaan puolisen metriä. Painuma korjataan. Tulevat korkomuutokset pohjoisosaa lukuun
ottamatta ovat pieniä, koska jo rakennettu ympäristö
asettaa omat rajoituksensa.

Pirjo Pihlajamaa

Muistutukset
eivät johtaneet mihinkään
Joukko Ormuspellon nykyisiä asukkaita on tehnyt suun-

nitelmista muistutuksen. Asukkaat katsovat, että suunnitelma ei huomio ormuspeltolaisia, vaikka Ormuspellon uusi
asuinalue on ollut Pekanraitin korjaustarpeen perustana jo
vuoden 2013 suunnitelmassa.
Suunnitelmassa korostetaan, että Malmi on julkisen liikenteen solmukohta, jossa jalankulkuyhteyksien toimiminen on tärkeää ja että Pekanraitti on Ormuspellon asukkaiden pääreitti kulkea Malmin palveluihin ilman autoa.
Asukkaat toteavat, että Pekanraitilta olisi tehtävä turvallinen tienylitys Ormuspeltoon. Pekanraitille tarvitaan korotettu suojatie tai muu läpiajoliikenteen nopeutta laskeva ratkaisu, jotta Ormuspellon puolelta pääsee Teerisuontieltä
turvallisesti Malmin palveluihin.
Kaupungin vastaus asukkaille on, että maaperän vuoksi
korotettua suojatietä ei voi tehdä. Vuosi sitten asiasta tehtyyn valtuustoaloitteeseen tuli sittemmin vastaus, että tien
ylittää noin sata jalankulkijaa per vuorokausi, joten liikennevalojen rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Pekanraitin korjausta on odotettu Ala-Malmilla kuin kuuta nousevaa.

Viikkiin tiedossa uusi silta

Raide-Jokerin tulo tarvitsee uuden sillan vanhan viereen Viikissä.

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Myös Helsingin Polkupyöräilijät ry on tehnyt muistutuksen. Yhdistys katsoo, ettei suunnitelma tuo helpotusta Malmitalon ja Malmin uimahallin edustan tai Latokartanontien
ja Hietakummuntien välillä pyöräilevien ja kävelevien törmäyskursseihin.
Lautakunnalle esiteltävän liikennesuunnitelman mukaan
raitilla ei erotella pyöräilyä ja jalankulkua. Hepo-yhdistyksen
mielestä ne olisi eroteltava Pekanraitilla kokonaan ja istutukset tulisi poistaa tai siirtää raitin reunoille tai mahduttaa
pyörätien ja jalkakäytävän väliin.
Jos erottelua ei tehdä, olisi yhdistyksen mielestä nykyiset
pyörätien jatkeet Hietakummmuntien ja Soidintien ylityksissä merkittävä Pekanraitin levyisiksi ja kohdistettava Pekanraitin suuntaisiksi. Nyt jatkeet ohjaavat pyörät Pekanraitin pohjoisreunalle.
Lisäksi nyt suunniteltu luiskattu reunakivikivi Hietakummuntien kohdalla Pekanraitin puolella aiheuttaisi yhdistyksen mukaan sen, että lounaasta koilliseen ajavat koukkisivat vastaantulijoiden puolelta.
PP

Raide-Jokerin asemakaavamuutokset ovat nyt siinä
vaiheessa, että niistä saa
antaa mielipiteensä kaupunkisuunnitteluvirastolle.
Viikissä Raide-Jokeria
varten on rakennettava uusi
silta Lahdenväylän kohdalla jo olemassa olevan sillan
viereen. Uutta siltaa varten
tarvitaan asemakaavamuutos, jossa nykyiset kaavoitetut suojaviheralueet muutetaan katualueiksi sekä
kauttakulku- tai sisääntuloalueen rakentamiseksi Lahdenväylän ylittävää siltaa
varten.
Viikintien etelä- ja pohjoispuoleisia peltoja ei ole
asemakaavoitettu. RaideJokeria varten asemakaava
tulee Viikintien eteläpuoleiselle maa-alueelle. Viikintien ja Viilarintien kiertoliittymän kohdalla katualuetta
on levitettävä suojaviheralu-

eelle.
Raide-Jokerista on tarkoitus tulla Helsingin seudun
ensimmäinen pikaraitiotie,
joka korvaisi runkolinjan
550 eli Bussi-Jokerin. RaideJokeri on suunniteltu kulkevaksi pääosin omalla väylällään erillään muusta liikenteestä, jotta raitiovaunut
pääsisivät kulkemaan nopeasti ja esteettömästi. RaideJokerin on tarkoitus kulkea
Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä.
Nyt valmisteilla oleva tekniset asemakaavat ja asemakaavamuutokset tarvitaan
hankesuunnitelman ja päätöksenteon tueksi.
Kirjalliset mielipiteet
suunnittelusta tulee toimittaan viimeistään 5.6. kaupunkisuunnitteluviraston
kirjaamoon.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Tarjoukset voimassa
TO-LA 7.–9.4.2015 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.
Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

SUNNUNTAINA
JUHLITAAN ÄITEJÄ
ja kauppa on kiinni.

I

ILMAINEN FILEOINT

6

15

95

90

kg

kg

Tuore kokonainen

Atria takuumurea

Suomi

palana, Suomi, pihveinä 19,95 kg

KIRJOLOHI

NAUDAN ULKOFILEE

-24%

17

95
kg

Oman savustamaton ruodoton

SAVULOHIFILEE

5

99

HK

kg
raj. 2 pkt /tal.

VILJAPORSAAN
ULKOFILEE n. 1,5 kg

23

9

95

95

kg

kg

HK takuumurea

Lihamestarin uunivalmis

kokonaisena

naudan suikaleesta, Suomi

NAUDAN SISÄFILEE

PUNAVIINIHÄRKÄ

Hinta ilman K-Plussa-korttia
7,95 kg

TOMAATTI
Suomi

kg

3

99
ltk

MANSIKKA 1 kg
3,99/kg, Espanja

10

1.-

90

pkt
raj. 2 pkt /tal.

kpl

Elonen

ERÄ Ingman

KINUSKIKREEMIKAKKU
800 g 13,63/kg

MAUSTETUT KERMAJÄÄTELÖT
1 l 1,00/l, ei laktoosittomat, ei vanilja
Hinta ilman K-Plussa-korttia
3,19 pkt (3,19/kg)

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi

1

99

-68%
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TEIJA LOPONEN

Helmi Liiketalousopisto on laajentamassa opiskelutarjontaansa.

Helmi ja Haaga-Perho yhteistyöhön
Haaga Instituutti
-säätiö ja Helmi
Liiketalousopisto Oy
ovat allekirjoittaneet
aiesopimuksen
uuden koulutusyhtiön
perustamisesta.
Tarkoituksena on luoda
yksityinen, noin 1500 opiskelijan ravintola-, matkailuhyvinvointi- sekä liiketalouden toimialoja kehittävä ja

näille toimialoille työvoimaa kouluttava ammatillinen oppilaitos. Oppilaitokselle haetaan ministeriöltä
sekä nuorten että aikuisten
koulutuksen koulutustehtävä.
Koulutus toteutetaan nykyisissä toimipisteissä eli
Ravintolakoulu Perhossa
Perhonkadulla, jonne valmistuu lisärakennus kesällä
2015 myös aikuiskoulutuksen käyttöön, sekä Helmi

Liiketalousopistossa Malmilla. Kokki- ja tarjoilupuolen koulutus toteutetaan jatkossakin Perhossa, Helmi
Liiketalousopiston puolella
panostetaan muun muassa
matkailualan opintoihin.

Perustettava osakeyhtiö
tulee tarjoamaan opiskelijoille joustavat mahdollisuudet tutkinnonalarajat
ylittäviin, yksilöllisiin oppimispolkuihin sekä koulu-

Pesimäpuuhia
Tämä
mustarastasemo
halusi
poikaselleen kodin
rakennetussa
ympäristössä
JANINA ISSAKAINEN

Tälle mustarastasperheelle
kelpasi perinteinen
pesä puunoksalla.
Molemmat
kuvat ovat
Tapaninvainiosta.

tusmahdollisuuksiin. Samalla henkilöstölle luodaan
nykyistä paremmat mahdollisuudet ammatissa kehittymiseen ja profiloitumiseen
omalla osaamisalueella.
– Toiminta käynnistyy
vuoden 2017 alussa, siihen
asti toimintoja kehitellään.
Malmilla tulemme kehittelemään lisäksi erilaisia kombinaatioita, joilla voisimme
tarjota aikuiskoulutuksen
puolella koulutuspaketteja

vaikkapa isoille yrityspuolen toimijoille, kertoo Helmi Liiketalousopiston rehtori Juha Ojajärvi.
Osapuolet toteavat, että yhdistymisen avulla voidaan paremmin kohdentaa
supistuvia taloudellisia voimavaroja toimintojen tehostamiseen sekä koulutusettä hallintoprosesseissa.
Myös muiden palvelualoja
täydentävien oppilaitosten
ja toimialojen liittämistä uu-

teen yhtiöön selvitellään.
Helmi Liiketalousopistolla on jo aiemmin ollut esillä
tarve laajennushankkeeseen
ja uusi yhteistyö tukee laajentamisen tarvetta. Tekeillä oleva asemakaavamuutos
tulee mahdollistamaan lisärakentamisen.

Teija Loponen

Huijarit vohkivat vanhusten rahat
Vanhusten huijausyritykset ovat lisääntyneet,
varoittaa Helsingin poliisi. Alkuvuodesta poliisille ilmoitettiin muutamasta
huijauksesta, helmi-huhtikuussa jo parista kymmentä.
Poliisilla on tutkittavana sekä petoksia että törkeitä petoksia, joissa vanhuksilta on viety rahaa ja
muuta omaisuutta. Tapausten vuoksi muutama henkilö on ollut kiinniotettuna ja
yksi vangittuna.
Koteihin on päästy eri tekosyin kuten pyytämällä
vettä, panttipulloja, vaihtamaan rahaa ja esittämällä
putkimiestä, kodinhoitajaa
tai poliisia. Huijarit ovat
kiertäneet sisällä ja vieneet
löytämänsä rahat.
Asunnot ovat olleet usein

palvelu- ja vanhustentaloissa. Tuntomerkit viittaavat
useisiin eri tekijöihin.
Viidessä tapauksessa huijarit ovat esiintyneet puhelimessa vakuutustarkastajina
ja kertoneet uhrin törmänneen autollaan parkkipaikan pysäköityyn autoon.
Uhrit on huijattu maksamaan käteisellä suoraan vakuutustarkastajalle.
Yhdessä tapauksessa huijari tekeytyi pankkivirkailijaksi ja sai vietyä vanhuksen kotoa pankkikortin
ja tunnusluvun. Vanhuksen tililtä lähti poliisin mukaan useampi tuhat euro.
Uusimmassa tapauksessa
uhri antoi tonnin huijareille, jotka väittivät vanhukseen auton sotkeneen huijarien auton tietokoneen.
– Rikoksissa ei yleensä

käytetä väkivaltaa vaan rikokset suoritetaan nimenomaan huijaamalla ja oveluudella. Huijarit hyödyntävät häikäilemättömästi vanhusten mahdollista
heikkoa fyysistä tai henkistä tilaa, kertoo rikoskomisario Sami Anttila Helsingin poliisin rikostorjuntayksiköstä.
Poliisi toivoo saavansa rikosilmoituksia, jos uusia
tapauksia ilmenee.
– Tuntemattomille ihmisille ei pidä avata ovea, ellei
pysty täysin varmistumaan
tulijan henkilöllisyydestä.
Myöskään pankki- ja luottokortteja ja niiden tunnuslukuja ei pidä koskaan luovuttaa kenellekään ulkopuoliselle, Anttila muistuttaa.
PP
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Sunnuntaina vietetään
äitienpäivää ja rukoussunnuntaita. Tuskin on äitiä
joka ei olisi koskaan ristinyt
käsiään ja nostanut hiljaista
huokausta Jumalan puoleen
lastensa edestä.

Kivaa kirkonmäellä
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Kevätlaulajaiset

TULE LIIKKUMAAN
JAKOMÄEN
UIMAHALLIIN!
NAISTEN
HYVINVOINTIPÄIVÄT
Tiistaisin 12.5., 19.5. ja 26.5.

HYVINVOINTIPÄIVÄT
KAIKILLE
Torstaisin 7.5., 21.5. ja 28.5.

www.hel.fi/liikunta

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

lähipalvelut

luo

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.ﬁ
Info puh. 045 122 9560
Ke 6.5. klo 19.00 Pyhän Hengen täyteyden ilta: Tapani
Vesalainen, Pertti Hottinen; esirukouspalvelua.
Musiikki: Ilmari Kauppinen
La 9.5. klo 19.00 Nuortenilta
Su 10.5. klo 11.00 Äitienpäivänjumalanpalvelus: Jari Vahtera,
Ville Rossi. Musiikki: Laku
Su 10.5. klo 14.30 Latinokokous: Fernando Cajas
Ti 12.5. klo 13.00 Päiväseurat: Kevätkauden päättäjäiset: Vilho
Mustonen, Marjatta Kähkönen. Musiikki: Maranata

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

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

>PM2:L,TK 3T14:N1K2:N67PMM: NT JH#F#
NM6 JC# V:P3N1646 O: M:53PN16462' O6Q2::
)MPK: =6SST4P# ;Q2TP3M:1M1:#

DIAKONIAN PERHELEIREJÄ
Perheleiri Mäntsälän Leiriniemessä
F#!D#E# &PK2: GF TY:PN#' JW TYM:53P F%JD 0'
:MMT F0 L:N3122:# &:NTL1N3TK 5:M:1213
JF#F# LTKKT33,#
Monikulttuurinen perheleiri Puhjon%
4:KK:K N1433PNT3N1N3T33: "6106M:33:
JF#!JC#E# &PK2: FW TY:PN#' JF TYM:53P G%JI
0' :MMT G0 L:N3122:# &:NTL1N3TK 5:M:1213
IC#F# LTKKT33,#
Hakukaavakkeita saa oman asuinalu%
eendiakoniatoimistosta tai kirkkoherran%
0P4:32632: 3TN, 3T14:N1KK:K KT22P3P01PM2:#
Palautus alueen diakoniatyöntekijälle tai
osoitteeseen: Malmin seurakunta, dia%
N6KP:2.*YMTP4P2' "1KK:K2PT J' WWDWW &TM3PKNP#
Diakoniatoimistojen yhteystiedot:
Malmi, Kunnantie 1, 00700 Hki p. 09 2340 4481
Jakomäki, Jakomäenpolku 7, 00770 Hki p. 09 2340 4488
Pihlajamäki, Liusketie 1, 00710 Hki p. 09 2340 4487
Pihlajisto, Tiirismaantie 4, 00710 Hki p. 09 2340 4480
Puistola, Tenavatie 4, 00760 Hki p. 09 2340 4485
Pukinmäki, Säterinportti 3, 00720 Hki p. 09 2340 4482
Siltamäki, Jousimiehentie 5, 00740 Hki p. 09 2340 4484
Tapanila, Veljestentie 6, 00730 Hki p. 09 2340 4483
Tapuli, Maatullinkuja 4, 00750 Hki p. 09 2340 4486
Viikki, Agronominkatu 5, 00790 Hki p. 09 2340 4489
Puhelinaika Malmin ma ja ke klo 10–11, Viikki ma
klo 10–11, muut ke klo 10–11. Muuna aikana soittopyyntö vastaajaan.

ILMOITTAUTUMINEN
KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄKERHOON
Seurakunta on mukana järjestä%
L,33, PM2:5,P0,NT4Q626PLPK2:: J#!I#
%M16NN:P3PMMT#
Hakuaikaa on 15.5. saakka. Säh%
köinen lomake löytyy internetistä
636P22TT32: ///#T71#QTM#U APM2:5,P0,%
toiminta. Niitä saa myös toimipisteis%
tä. Lomake palautetaan toimipis%
teeseen, jonne hakee paikkaa eli
?1P326M:K NP4NN6' =TK:0:2PT G 2:P =:%
N:KPP2.K NT4Q6Q16KT' =:N:KPP2.K2PT F(#
":151KRPKQ:MMP21N3TK 0:Q0P32:L:
L:N31 6K CW TYNN' 3P3# 0,MP5:M:#
Lisätiedot lapsityönohjaaja Marianne
&:53:M 5# WB IHGW GFCH' L:4P:KKT#
Q:53:M-T0M#U

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
///#QTM3PKRPK3T14:N1KK:2#UYL:MLP
Seurakunta facebookissa:
///#S:8T966N#86LYL:MLPK3T14:N1K2:

Tykkää ja pysy
lähitiedon tasalla.

ÄIDIT IRTI!

VINTOLA
A
R

SuperPark su 10.5.
TAPAHTUMA KAIKENKARVAISILLE
KOIRILLE JA KOIRIEN YSTÄVILLE

LISÄTIETOJA WWW.SUPERPARK.FI

ou

L

Miss & Mr. ShowHau 2015 -kilpailun studiovalokuvaus,
Kuonokirja, Match Show, trimmaus- ja stailauspalvelut jne.
SuperPark avoinna klo 11-20.
Tapahtuma puiston piha-alueella klo 10-16.

na

-15

ROADSHOW

Äitienpäivänä kaikki
äidit ilmaiseksi
SuperParkkiin.

sbuffet klo

Suomen liikuttavimpia sisäaktiviteettipuistoja™ | SuperPark Vantaa | Valimotie 13, 01510 Vantaa | www.SuperPark.ﬁ/Vantaa
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Uutiset
MERVI TIKKANEN

Koillis-Helsinki

Meeri Kuikka
iloitsee vihreiden
voitosta
Meeri Kuikka on neljän lapsen äiti Tapanilasta.
Hän pääsi syksyllä 2012 varavaltuutetuksi ja
sen myötä opetuslautakunnan varajäseneksi,
mutta kaksosten syntyminen 2 vuotta sitten
hidasti poliittista uraa.
Avomiehen jäätyä kotiisäksi, on Meeri tuntenut
voivansa omassa työssään
vaikuttaa enemmän kuin
politiikassa. Parasta oli
nauttia eduskuntavaaleissa vihreiden menestyksestä. Meeri jakoi postiluukkuihin Outi Alanko-Kahiluodon ja Emma Karin
esitteitä ja hänestä tuntui
aivan mahtavalta, kun Meeri Kuikka (vihr.)
molemmat menivät läpi.
Vihreät voittivat vaalit omaan edelliskerran menestykseensä verrattuna, ja siksi Meerin mielestä hallitukseenkin on ihan hyvä pyrkiä, mutta ei millä tahansa ehdoilla.
Meeri työskentelee edelleen soten vapaaehtoistyön
koordinaattorina, mutta vuoden alusta hänen yksikkönsä vaihtui ja hän on nykyään lastensuojelun alaisuudessa. Työnkuva on edelleen laaja.
Meeri toivoo pian jonkinlaista sote-ratkaisua, että tulevaan voisi varautua.
– Ei yhtään tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan
omaankin työhön kun vapaaehtoistyön organisointi ei
ole lakisääteistä.
Toisaalta sen arvo on noussut vuosien aikana, joten
Meeri uskoo sille löytyvän paikan omana toimintana,
tai sosiaali- ja terveyspalveluiden rinnalla.
Valtuuston kokoukseen hän toivoo kutsua vielä kevään aikana.
–On tuntunut siltä, että itselle tärkeät aiheet ovat jääneet säästöjen jalkoihin. Tuntuu, että on vain huonoja
”päätöksiä”, kun kaikesta pitää säästää.
–Toisaalta näen asiat monelta kantilta, eikä mikään
todella ole mustavalkoista, vaan aina asioilla on puolensa, Meeri toteaa.
Esimerkiksi opetusasioita hän katsoo vanhemman,
opetuslautakunnan, alueen asukkaan ja kunnan työntekijän silmin. Näiden näkökulmien yhdistäminen ei ole
kovin ristiriidatonta.
Meeri miettii, miten ovat omat resurssit jatkossa, kun
eniten tarvitaan kuitenkin äitinä.
– En tiedä siis vielä omasta jatkostani politiikassa,
edes Koillis-Helsingin vihreiden hallituksessa tai missään muuallakaan. Jatko-opiskelutkin himottavat,
mutta aika vain ei riitä kaikkeen, sanoo alakoululaisen,
tulevan eskarilaisen ja ensi vuonna päiväkotipaikkaa
odottavien äiti.
Koillis-Helsingistä ei ollut yhtään puolueen kansanedustajaehdokasta. Kesken vaalitaiston Koillisen ainoa vihreä valtuutettu Zahra Abdulla ja toinen kokenut
puolueen valtuutettu Sirkku Ingervo perustivat oman
kahden hengen punavihreän ryhmän. Silti vihreät säilyi toiseksi suurimpana puolueena Helsingissä sekä valtuustossa että tuoreissa eduskuntatuloksissa.
–Tämä siirtyminen oli mielestäni heidän henkilökohtainen asiansa. Harmi, että vihreitä on nyt vähemmän,
mutta tämä kuvastaa hyvin politiikkaa, jossa päätöksien syntymiseksi on kaikkien tehtävä kompromisseja.
Kenenkään ehdoton linja ei toimi, ja tämän takia puolueet näyttäytyvät välillä kovin samanlaisilta.
Meeri toivoo jatkossa yhteistä vastuuta kaikilta puolueilta vaikeiden päätösten tekemiseen ja asioiden katsomista pitkällä tähtäimellä eikä vain nykyhetkeä ajatellen.
Timo Huotinen

Paneelissa kuultiin, että Gardenian kello tikittää. Päätös talon tulevaisuudesta pitäisi tehdä kevään aikana.

Gardenian elämästä
päättää poliitikko
Mikäli Gardeniailtaan tulleet noin
kuusikymmentä
asukasta saisivat
päättää, jatkaisi Viikin
trooppinen puutarha
Gardenia toimintaansa.
Paikan kohtalo on
kuitenkin poliitikkojen
käsissä.
Heillä on valta sulkea neljätoista vuotta sitten kulttuuripääkaupunkivuoden
monumenttina avattu luontokeskus tai järjestää sille
rahaa budjetista.
Vaihtoehdot ovat subventoida Gardenian toimintaa
nykyistä enemmän tai pakottaa opetusvirasto lisää-

mään ostoja. Myös sponsoriraha tai varakas yhteistyökumppani voisi olla ratkaisu, mutta sponsoreita ei ole
ollut näköpiirissä.
Helsingin kaupungin
90 prosenttisesti omistama Gardenia-Helsinki Oy
on nyt todellisessa pulassa,
koska opetusvirasto on vähentänyt luontokoulupalveluiden oston minimiin. Taloutta rasittavat yhä myös
Gardenian rakentamisenaikaiset virheet ja paisuneet
rakennuskustannukset.
Opetusviraston vuosiostot
ovat pudonneet 150 tuhannesta eurosta 8000 euroon.
Tällä hetkellä Gardenia pitää luontokouluja kouluille

ilmaiseksi.

Trooppisen puutarhan
kohtalosta huolestuneet
asukkaat tenttasivat päättäjiä ja virkamiehiä Gardeniassa viime viikon tiistaina.
Paneelissa olivat tapanilalainen Björn Månsson (r.),
Ulla-Maija Urho (kok.),
Dan Koivulaakso (vas.),
Sari Mäkimattila (kd.) sekä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, kiinteistöviraston tilakeskuksen hankesuunnittelupäällikkö Jarmo
Raveala ja Gardenian toimitusjohtaja Sari Oikarinen.
Juontajana toimi toimittaja
Pasi Toiviainen.
– Luontokoulua kehutiin

Lotan muistot sykähdyttivät
Malmin kirkko täyttyi
kuulijoista kansallisena
veteraanipäivänä Lions club
Malmittarien järjestämässä
Isänmaallisessa illassa.
Malmin Mieslaulajien
esittämä Finlandia aloitti upeasti illan ja sen päätti heidän laulamansa tunnelmallinen Veteraanin iltahuuto.
Veteraanit olivat kunniavieraita tässä konsertissa.
Ohjelmassa kuultiin vanhaan lottapukuunsa pukeutuneen 90-vuotiaan lotta Lauraliisa Pitkäsen sotamuistoja Kannakselta.
Hänellä oli ollut kauan haaveissa päästä seminaariin
opiskelemaan opettajaksi,
mutta sodan jatkuessa haaveesta täytyi luopua. Vaikka
sota-ajat olivat rankkoja, ei
niistä jäänyt katkeruutta.
–Kyllä siellä iloisiakin yhdessäolon hetkiä muiden
lottien kanssa koettiin, kertoi Pitkänen.

Toinen juhlan arvovieras
ja puhuja oli Lauraliisa Pitkästä hivenen nuorempi veteraani Jyrki Lehikoinen.
Hän kertoi erityisesti sotamuistoja Helsingistä. Lehikoinen kertoi, kuinka lukion alkupäivinä opettaja
oli todennut, että nyt koulunkäynti katkeaa ja kehottanut nuorukaisia hakeutumaan ilmatorjuntaan,
–Ilmoittauduin itsekin heti vapaaehtoiseksi, olin silloin 17-vuotias. Sotaan valmistava koulutus alkoi heti
seuraavana päivänä. Mutta olimme kaikki valmiita puolustamaan isänmaata. Kuuluimme siihen joukkoon, joka koki ensimmäiset Helsingin pommitukset.
Isänmaallisessa illassa
kuultiin myös Kaartin soittokunnan varusmiehiä, jotka esittivät Muistoja Pohjolasta ja Porilaisten marssin.
Teija Loponen

kovasti ja se todettiin hyvin
tarpeelliseksi nykylapsille,
kertoo tilanteen ristiriidasta
Viikki-Seuran puheenjohtaja Riitta Korhonen.

Asukkailla oli monia ideoita pelastaa suosittu luontokeskus. He tarjoutuivat
esimerkiksi kehittämään
Gardeniasta Etelä-Suomen puutarha-alan koulutuskeskusta opettajille ja
Nuuksion Haltian kaltaista opastuskeskusta Vanhankaupungin luonnonsuojelualueelle. Myös ilmaista apua
markkinointiviestintään tarjottiin.
Gardenian toimitusjohtajan Sari Oikarisen mukaan
puutarhan juhlatilojen varausaste on hyvä ja luontokouluopettajat joutuvat
käännyttämään halukkaita
ovelta.
Pirjo Pihlajamaa

TEIJA LOPONEN

Lauraliisa Pitkänen kertoi lotta-ajoistaan Malmin
kirkon yleisölle.

Koillis-Helsingin Lähitieto

11

6.5.2015

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.

Malmin sairaalan terveyskeskuspäivystyksestä
On ehdotettu, että rakennuksien seinään kiinnitettäisiin laatta,
josta selviäisi, kuka rakennuksen
on suunnitellut ja rakentanut.
Näin asukkaat ja asiakkaat tietäisivät, mihin ”risut ja ruusut” voi
lähettää.
Kun Malmin sairaala rakennettiin, ei asiakkaiden ja henkilökunnan mielipiteitä juurikaan kysytty,
joten lopputulos oli sen mukainen.
Kun sairaala aamulla avaa ovensa, asiakkaat pääsevät tilaan, jos-

sa seinät ovat kaukana toisistaan
ja katto korkealla. Siinä sohvalla vuoroaan odotellessa voi nauttia auringon tuomasta valosta ja
ihmisen tekemästä taiteesta. Vastaanottotilat ovat myös asialliset
ja viihtyisät.
Tämä kattaa kuitenkin vain alle 20 prosenttia sairaalan päivystyksestä, valtaosa yli 80 prosenttia avun tarvitsijoista jonottaa terveyskeskuspäivystyksessä, täysin
riittämättömissä tiloissa iltaisin,

öisin ja viikonloppuisin. Jonotusaika täysin epäinhimillisissä tiloissa kestää 8–10 tuntia, joka on terveelle saattajallekin kohtuuton koettelemus.
Kun hoidon logistiikka on huonosti suunniteltu, joutuu myös
alimiehitetty henkilökunta venymään äärirajoille. Jos päättäjien
tarkoitus on ollut, että huonokuntoiset potilaaat mieluummin kuolevat kotonaan kuin tulevat päivystykseen kidutettavaksi, ovat he

onnistuneet tässä täydellisesti.
Illat, yöt ja viikonloput hieno sisääntuloaula humisee tyhjyyttään,
sairaat ja kärsivät on varastoitu
kahteen epäkäytännölliseen ja ahtaaseen odotustilaan, joissa yksityisyydestä ei ole tietoakaan. Tätäkö julkinen terveydenhuolto tarkoittaa?
Pienemmässä sisätautien odotuskopissa ei ole kaikille halukkaille edes omaa istuinta, isommassa odotustilassa huutaa kaksi

TV:tä eri kanavilla ja onpa sinne
dumpattu vielä automaatteja, joiden paikka olisi vaikka sisääntuloaulassa.
Tämänkö kurjuuden helsinkiläiset veronmaksajat ovat oikeasti ansaineet?
Sakari Partinen
omainen

Laulajan ilo
Mieli laulajan on iloinen....jne.
Tapanilan Seniorilaulajille kirjoitettu ja omistettu laulu kajahteli
Sompiontiellä 28.4 tiistaikerhossa.
Säveltäjä Dagﬁnn Rimestad, sovitus Reino Bäckström. Upeat sanat
on kirjoittanut kuorossa laulava
sananikkari Martti Pöysälä.
Tapanilan Seniorilaulajat toimivat Tapanilan Eläkkeensaajat ry:n
ja Tapanilan Kotien Puolesta ry:n
puitteissa. Kuoron karismaattisena johtajana toimii ikinuori Aija
Särkijärvi. Hän jaksaa aina innostaa ja tokihan kuoro yrittää parastaan.
Kuoro lauloi mm. Tiritomba,
Istanbul, jotka vielä ”raakileita” (kuten laulussakin sanotaan:
Muisti kun pätkii ja vanha on pää)
Mutta aina pitää uutta oppia, siihen pyritään.
Kerhossa vietettiin kultahäitä,
juontajana toiminut Ilpo Rossi ja
vaimo Ritva. Tilaisuus oli erittäin
tunnelmallinen. Tauno Suomi esitti parille koskettavan balladin ja
heidät kukitettiin.
Yhteislauluna laulettiin Veteraanin Iltahuuto, tämä laulu ei jätä
ketään kylmäksi. Kerhopäivä oli
antoisa ja mieli valoisa kun kotiin
palattiin.

AUTA HÄDÄSSÄ

Pienikin ilmoitus
huomataan!

Lainaa 4 500€
Kuukauden
kuluttua saat
kaksinkertaisena
eli 9 000€
puh. 045 607 5917

Herkut kevään juhliin
Räätälöidyt täytekakut
ja cateringherkut ●
Arkisin klo 11-14
linjastolounas ●
Lastenjuhlat ●
Keilahallin juomahuolto (B-oikeudet)
Tulossa: 10.5. äitienpäivän juhlabrunssi

MosaCafe
M

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Sisko Kallinen

MALMIN APTEEKKI ON AVATTU

KATTOREMONTIN JÄLKEEN UUDELLEEN OSOITTEESSA YLÄ-MALMIN TORI 3 (Prismaa vastapäätä).
Maanantaista keskiviikkoon
11–13.5.2015 kahvitarjoilu
klo 10–15.
Joka päivä
tarjoustuotteita.
Maanantaina
klo 16–18 vieraina
Muumipeikko ja Pikku-Myy

Tervetuloa kahville
asiakkaat!
kaikki nykyiset ja uudet
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Teema

Kauneus ja Hyvä olo
MARKUS HELANDER

Malmilla toimiva
hyvinvointikeskus
Eheys tuli tänä
vuonna toiselle
sijalle Vuoden löytö
-kategoriassa.
veydelle haitallista.

Henna Tarjanne-Lekola kertoi, että pitkittyneellä stressillä on vaikutusta sekä terveyteen, että työtehoon.

Toimistosissit tekivät löydön:

Stressistä irti
luonnollisin keinoin
ToimistoSissit on toimistotyöntekijöiden, sihteerien
ja assistenttien verkosto.
Omilla verkkosivuillaan he
jakavat kokemusperäistä
tietoa ja hyviä vinkkejä kollegojen kesken.

ToimistoSissit etsivät aktiivisesti hyviä palveluntuottajia ja yhteistyöyrityksiä ja sellaisen löydettyään
tiedottavat siitä muillekin.
He myös valitsevat vuosittain hyvistä kokemuksis-

! Hoitava jalkaterapia
! Akupunktio

Jalkaterapiapalvelut

! Hieronta

T (09) 351 1100

! Lymfaterapia

www.askelma.fi
Verkkoajanvaraus!

! Yksilölliset

tukipohjalliset

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Tukipohjallisista
10% alennus toukokuun ajan.

! Muista äitiä Askelman lahjakortilla!

ta parhaat Vuoden löydöiksi. Malmilla toimiva hyvinvointikeskus Eheys tuli tänä
vuonna toiselle sijalle Vuoden löytö -kategoriassa.

–Täällä on todella mukava

järjestää työyhteisöille rentouttavia tilaisuuksia. Esimerkiksi Irti stressistä –päivä, johon sisältyy sekä luentoja, että rentouttavia
hoitomuotoja, on aivan
erinomainen työpaikan

• Sokerointi- ja vahakäsittelyt
• Ripsi- ja kulmavärjäykset
• Aromaterapia
• Intialainen päänhieronta
• Meikkaukset

Kauppakeskus Malminnova 3. krs

050 542 8714

LAHJAKOR
TTI
ÄIDILLE!
Mary Cohr:
Luxus
kasvohoito
Age Repair!

60€

Hierontasarjakortista
iloa pitkäksi aikaa esim.
5 X 45 min niskahartiaja päähieronta

130€

(veloituksetta 1X kevyt kasvohoito
tai jalkaterien suolakuorinta)

Hieronta- ja hoitopalvelut
Vilppulantie 26, 00700 Hki
Ajat ajanvarauksella
044 303 3389 /Tarja
www.kolmenkonstin.suntuubi.com

alkupuhdistus • kuorinta • mekaaninen ihonpuhdistus
hieronta • naamio • hoitovoide

80€ (norm 88€)
Muista lahjakortıt äidille!
Malminkaari 15, 00700 Helsinki
044 514 9891
www.kauneushoidot.com

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

Kampaamo Kris-Mar
Puh. 3855 554

Perusjalkahoito (75 min)
ja hieronta (30min)

Teija Loponen

Ella Bachén kasvohoito hieronnalla

• Kasvohoidot:
Ultra- ja mikrovirta
Timanttihionta
Kasvolymfa
Lifting-hoidot
• Käsi-/jalkahoidot

Malminraitti 12

Ilahdutetaan Äitiä ja
Toukokuun juhlijoita!

hyvinvoinnin edistäjä, kehuvat toimistojen työmyyrät.
Huhtikuun puolivälissä Eheyden väki järjesti yhteistyökumppaneilleen Irti stressistä luonnollisin keinoin –aamupäivän, jossa
aamu käynnistyi luomukahvilla, tuorepuurolla ja terveellisillä smoothieilla. Samalla Eheyden Henna Tarja-Lekola valisti osallistujia
stressin syistä, jotka voivat
vaihdella jatkuvasta kiireestä ja isoista elämänmuutoksista jopa meluun. Lyhytaikaisesta stressistä kärsivät
lähes kaikki, mutta pitkäkestoinen stressi voi olla ter-

Aamupäivän aikana testattiin pienryhmissä erilaisia
keinoja torjua ja parantaa
stressiä.
Nina Näräsen lämpimillä
kivillä tekemä voimakivihoito sai lyhyenäkin kokemuksena kehon rauhoittumaan
ja mielen levolliseksi. Tiina
Surakan Rosen-harjoitus syvensi rentoutumista, vaikka
se tehtiinkin pareittain ja istualtaan. Varsinainen Rosen-hoito veisi syvemmälle
omaan ajatusmaailmaan ja
purkaisi mielen patoutumia.
Akupunktion saloihin
osallistujat johdatti Ilkka Westman kertoen hoitomuodosta ja laittaen kaikille muutaman neulan päässä
ja käsissä sijaitseviin stressiä
lievittäviin pisteisiin.
Neljäs tutustumispiste oli
Eija Laakson vetämä hengitysharjoittelu. Hengitystapa
vaikuttaa niin stressiin kuin
uneen ja oikeanlaista hengitystä harjoittelemalla saa venyttelyhetkistäkin enemmän
irti.
Neljän hoitopisteen kierros oli esimerkki siitä, miten
työyhteisöt voivat saada paljon konkreettista irti hyvinvointitapahtumasta.

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

Hiushoitola
Lintumäki
Kirkonkyläntie 6,
00700 Helsinki
Puh. 09 3852 999, 09 3853732

MALMI NAILS
Äitıenpäivätarjous
Manikyyri&lakkaus

15€

Geelilakkaus yksiväri
tai glitter

25€

Uudet ripset pidennys

50€

Uudet kynnet

35€

Tarjous voimassa 31.5. asti
puh 044 369 8888
Avoinna ma–pe 10–19, la 10–16
tai sopimuksen mukaan.
Kauppakeskus Malmin Nova 3krs.

Vihertalo
Lintumäki Oy
Kirkonkyläntie 6,
00700 Helsinki
Puh. 09-385 5350

Koillis-Helsingin Lähitieto

Äitienpäivä nostaa
esiin herkkiä muistoja
Kysyimme muutamalta
äidiltä, millaisia äitienpäivään liittyviä muistoja heillä
on. Vastauksena saimme
varsin ikimuistoisia ja herk-

kiä kokemuksia.
Ensimmäinen kysymys
koski parasta omaa äitienpäivämuistoa, toinen sitä,
miten itse lapsena muisti

omaa äitiään.
Onnea kaikille äideille tulevana sunnuntaina!
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Eira “Erru” Ormio
Tapanila-aktiivi
1. Olen synnyttänyt äitienpäivän yönä kaksi poikaa vuosina
1975 ja 1982. Lisäksi Mosan talomme ostotarjouksen hyväksynnästä tuli soitto vuoden 1976 äitienpäivänä. Kaikki kolme
ovat ikimuistoisia kokemuksia.
2. Äidille poimittiin aina valkovuokot ja kevätpiipot Munkkiniemen kotini lähimetsästä. Äitienpäivänä syötiin juhlallinen kotilounas ja mentiin raitiovaunulla mummulaan kylään.

Sinikka Putkonen
Siltamäen Nuorisoseuran toiminnanjohtaja
1. Nukuin(ko?), Putkonen otti koiran mukaan ja lähti kukkakiskalle ostamaan sitä kammottavaa äitienpäiväruusua, tytöt olivat
keittiössä ”hiiskumatta” aamiaispuuhissa. Sitten tulivat kaikki
korttien, kukkien ja laulun kera herättämään umpiunesta. Ehtoopuolla saatiin usein olla mukana jossain vanhustentalolla kuuntelemassa Liisa-tyttären bändin äitienpäiväsoitantaa. Silloin tuli
kyynel silmäkulmaan!
2. Samalla mallilla lapsuudenkodissa. Eltsun ajot kuuluivat myös
ohjelmaan. Tammikuussa äidin kotia tyhjentäessämme kaikki
äitienpäiväkorttiväkerrykset löytyivät taltioituina. Taas tuli tippa
silmäkulmaan, kun ne heitettiin pois - kaikkea kun ei vaan voi
säästää!

ahja
L
a
j
a
Kukk

Äideille
ohjelmaa
sunnuntaina

SAGA

Heikinlaaksontie 11,
00760 Helsinki
050 439 9849
Sinikka Simonen

Satumaiset äitienpäiväkukat Sagasta!
Su 10.5. 7–18

Äitienpäivänä on tarjolla
tekemistä äideille yksin ja
perheen kanssa. Jos äitienpäivälounas syödään kotona, on sen jälkeen mukava
lähteä yhdessä ulkoilemaan.
Äidin voi viedä edullisesti
tropiikkiin Viikin Gardeniassa. Äitienpäiväopastukselle trooppiseen puutarhaaan
pääsee sisäänpääsymaksun
hinnalla sunnuntaina 10.5.
kello 13. Opastuksella tutustutaan kaakkoisaasialaisiin kasveihin ja niiden käyttöön. Gardeniassa on lämmin huonommallakin kelillä.
Viikin komeassa paanukirkossa kuullaan äitienpäivänä konsertti Tahdon!
Lauluja rakkaudesta ja tästä elämästä esittävät viime
vuoden Voice of Finland –
voittaja Antti Railio, sekä
Antti Kleemola ja FaktaBeat
–yhtye. Konsertti kuullaan
illalla kello 18 ja sinne on
vapaa pääsy. Tilaisuudessa
kerätään kuitenkin kolehti
Kirkon Ulkomaanavun hyväksi.
Urheilullisemman äidin voi yllättää varaamalla
vaikkapa keilaradan Tapanilan urheilukeskukselta, tai
johdattaa hänet sauvakävelylle Malmin lentokentän
ympäri tai Fallkullan kotieläintilalle eläimiä katselemaan.
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Lämpimästi tervetuloa!

ti–pe 12–19
la–su 10–17
ma suljettu

Parturi-Kampaamo

IHANA TOUKOKUU!

Varauduthan kaikkiin tuleviin juhliin varaamalla aikasi ajoissa.
Lahjakortti kukkien kera on oiva lahja kaikkien makuun!
Outin tutut kädet saksiin meillä touko-kesä ja heinäkuun ajan!
Keväisin tervehdyksin
Sanna, Elina, Sini, Tanja, Nelli, Alex, Ira ja Outi
Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 09 351 5981 www.zois.ﬁ
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Anne Aalto
Tapanilan Erän toiminnanjohtaja
1. Parasta on aina kun saan omilta lapsiltani isot halaukset ja
itse tehdyt äitienpäiväkortit. Hauskinta korteissa ovat piirustukset, jotka esittävät äitiä.
2. Itsekin juhlimme lapsina äitiämme aina itsekerätyillä valkovuokoilla ja kortilla.

Marja-Leena Kajander
Meena K Oy,
Koillis-Helsingin Yrittäjien pj
1. Parhaita ovat tietysti ne äitienpäivät, jolloin pojat olivat pieniä ja olivat kerhossa tai koulussa tehneet äitienpäiväkortin ja
ryntäsivät aamulla sänkyyn korttia antamaan ja halaamaan.
Ja ne valkovuokot, joita oli poimittu hikiseen pieneen käteen!
Näistä muistoista nousee vieläkin onnenkyyneleet silmiin.
2. Parhaiten ovat muistissa opiskeluajat, jolloin menin kotiin
vain viikonlopuiksi. Silloin yritin antaa äidille vapaapäivän ruuanlaitosta. Maalaistalon emäntänä hän joutui aina laittamaan
ruokaa, usein isollekin porukalle. Silloin yritin toki keksiä myös
jotain vähän erikoisempia herkkuja. Ja tietysti oman äitinikin
muistamiseen kuuluivat valkovuokot!

Hyvinvointipäiviä
uimahallissa
Jakomäen uimahallissa

vietetään toukokuussa useita
hyvinvointipäiviä, jolloin tarjolla on vesijumppaa, uintiopetusta ja kuntosaliohjausta.
Tiistaisin hyvinvointipäivät ovat vain naisille, torstaisin koko perhe pääsee nauttimaan ohjauksesta.
Toukokuun lopulla koittaa
hyvinvointipäivien huipennus,
jolloin tarjolla on myös niskahartiahierontaa.
Naisille hyvinvointipäiviä järjestetään 12.5., 19.5. ja 26.5. ja
sisään pääsee porrastetusti
muutaman tunnin välein.
Hyvinvointipäivistä peritään
normaalit uintimaksut. Kaikille avoimet hyvinvointipäivät
ovat 7.5., 21.5. ja 28.5.
Hyvinvointipäivien sarja järjestetään nyt ensimmäistä
kertaa.
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Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
Hiukset,
tuo ihana
tekosyy
itsensä
hemmotteluun!
eluun!

85
75

Permis + leikkaus
€
+ sävy + fööni
Värjäys+leikkaus
€
+fööni
www.kampaamo-loser.ﬁ

Me
tykätään
susta.
Tykkää
sinäkin
meistä!

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

facebook.com/
lahitieto
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Urheilu

Vain MPS Edustus ylsi voittoon
Jalkapallo kolmonen

Menneellä kierroksella karttui täkäläisille
joukkueille neljästä ottelusta vain neljä
pistettä. MPS:n edustus raapi 1–0 voitollaan
täyden pistepotin Konnulta. Malmin Ponnistajat
hakivat tasapelipinnan Porvoosta. PuiU ja MPS/
Atletco Malmi kokivat karvaat tappiot.
Puistolan Urheilijat
kävi lupaavasti Myllypuron
tekonurmella Hyvinkään
Palloseuran kimppuun.
PuiU dominoi ensi jaksoa
näyttävästi. Mika Jaakkolan kaukolaukauksella ja
Sami Rinta-Kahilan maltillisella sijoituksella puistolalaiset johtivat tauolla reippaasti 2–0. Toisella jaksolla
HyPS pääsi peliin paremmin
mukaan. Tästä huolimatta
kotijoukkueella oli pari kolme loistavaa paikkaa tappaa ottelu. Toisin kävi, ja
katkerasti. Hyvinkääläiset
ylsivät loppukirillä 3–2 voittoon. Tasoitus ja voittomaali syntyivät lisäajalla. Se
syletti puistolalaisia.
Huomenna torstaina 7.5.
kello 19.15 PuiU kohtaa
Myllypuron tekonurmella
aina kiusallisen vastustajan
Spartakin.
MPS:n edustusjoukkue sai
Kontulan tekonurmella
pelinsä rulettamaan mainiosti FC Kontua vastaan.
Ensimmäinen vartti oli keltapaitojen näytöstä. Tulostakin tuli, Akseli Hietala

teki maalin, josta lopulta
tuli MPS:n 1–0 voittomaali.
Nuorehko ja nälkäisen tuntuinen Kontu paransi asteittain otteitaan. Ottelun loppuhetkillä se oli pariinkin
otteeseen liki tasoitusta.
MPS kuitenkin korjasi potin
ja jatkaa sarjaa voittojen
tiellä.
Eilen tiistaina MPS isännöi Myllypurossa PK K-U/
Allianssia. Seuraava peli on
vasta 16.5. Lahdessa Reipasta vastaan.

MPS/Atletico Malmi
lähti lauantaina Mosan
tekiksen sadekelillä toiverikkaana AC Vantaan kimppuun. Takaraivossa jyskytti
inhottava avaustappio
IFK:lle. ”Tico” oli myös
ennakkosuosikki, vedonlyönti lupasi vantaalaisten
voittokertoimeksi huikeaa
5:ttä. Mutta ottelusta tuli
vaikea vapun jälkeinen
waterloo. AC Vantaa nappasi kirkkaan 3–0 voiton.
Kotijoukkueen tuskaa lisäsi jälleen yhden pelaajan ulosajo. Loppunumerot
hemmottelivat vastustajaa,

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

OKUUSSA 2015
SU-BASKET JÄRJESTÄÄ TOUK

MA

IN
ALKEISKULERPSOSJILL
E.

vantaalaiset tekivät triplansa noin viidestä maalipaikasta. Hyvällä prosentilla.
Kaksi rysää syntyi komeista
vapaapotkuista.
Lauantaina 9.5. kello
18.15 atleetit käyvät jahtaamaan avauspisteitään Tuusulan Urheilukeskuksessa.
Vastassa on hyviä kevätotteita esittänyt TuPS.

Malmin Ponnistajat
matkasivat sunnuntai-illan
päätteeksi Porvooseen. Iltavirkkujen ottelu isäntäjoukkue Akillesta vastaan alkoi
klo 20.30. Yön pimeällä
kotimatkalla oli kyydissä
yksi tasapelipiste 1–1 päättyneestä ottelusta. Ponnarien maalin teki ensi jaksolla
Joel Tuovinen Aleksi Työppösen esityöstä. Toisella jaksolla Akilles sai kyseenalaisen rangaistuspotkun, josta
se tasoitti päätösluvuiksi
1–1.
-Tämä oli tämmöinen tyypillinen sarjanousijoiden
nuhraus, tuumi malmilaisluotsi Vesa Hiltunen heti
ottelun jälkeen ja manaili
samalla kahta malmilaisilta
hylättyä maalia.
Ylihuomenna perjantaina 8.5. kello 19.30 Ponnistajat kohtaavat Kontulassa
MPS:lle viime viikolla hävinneen FC Kontun.
Heimo Laaksonen

V

PuiU:n Sami Rinta-Kahila teki yhden maalin ja koetteli muutamaan otteeseen
Hyvinkään Palloseuran maalivahdin taitoja.

SM-mestaruus Hontai Judon Klaus Verlinille
Huhtikuun lopulla kamppailtiin judon suomenmestaruuksista Tikkurilan urheilutalolla.
Heikinlaaksolainen Hontai Judoa edustava Klaus Verlin kamppaili itsensä miesten Suomen mestariksi
painoluokassa alle 81 kiloa.
MARKO VERLIN

telun toisella minuutilla Sulanderin nostoyrityksen
näyttävään uchi- mata jalkaheittoon ja pääsi näin
tuulettamaan Hontai Judon
ensimmäistä miesten yleisen
sarjan suomenmestaruutta.
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Kurssin harjoitusajat:
5.5. Ti klo 17–18 Suutarilan ala-aste
12.5. Ti klo 17–18 Suutarilan ala-aste
19.5. Ti klo 17–18 Suutarilan ala-aste
26.5. Ti klo 17–18 Suutarilan ala-aste
Mukaan tarvitset, kumipohjaiset tossut, shortsit ja
t-paidan sekä juomapullon.
Kurssi on maksuton.
Kurssin jälkeen pojat ohjataan kesäharjoittelu
ryhmiin.

ILMOITTAUTUMINEN: WWW.MASUBASKET.NET/KORISKURSSI

Tämä heitto ratkaisi ottelun Verlinin voitoksi.

Verlin voitti alkusarjan
otteluissa Jimi Koiviston ja
Aleksi Siltalan nopeilla
Ippon voitoilla. Semiﬁnaalissa vastaan asettui Tampereen Judoseuran Eetu Laamanen, joka kuuluu Suomen olympiaryhmään.
Laamanen on kerännyt
käynnissä olevassa olympiakarsinnassa mukavasti pisteitä sarjaa alemmassa pai-

noluokassa.
Verlin aloitti semiﬁnaalin
hyvin tehden kaksi yukon
(5 pisteen) arvoista suoritusta. Ottelun loppupuolella
Laamanen hyökkäsi agressiivisesti, mutta Verlin puolusti johtoasemaansa hyvin
edeten ensimmäistä kertaa
miesten SM-finaaliin. Finaalissa kohtasivat Verlin ja
helsinkiläisen Meido-Kanin

taitava Petteri Sulander.
Kaksivuotiaana judon
harjoittelemisen aloittanut
Verlin oli ﬁnaalissa ennakkoon lievä altavastaaja. Sulander oli semiﬁnaalissa kukistanut moninkertaisen judon suomenmestarin Tikkurilan judokoiden Mika
Toroin.
Finaali oli kuitenkin ohi
nopeasti. Verlin käänsi ot-

Sovelletun judon ja
Katan suomenmestaruudet
ratkaistiin myös saman viikonlopun aikana. Hontain
Linda Naumann otteli
vakuuttavasti koko päivän
ja voitti viidennen mestaruutensa nyt painoluokassa
+ 78 kiloa neljällä selvällä
ippon - voitolla. Ottelut olivat Lindalle hyvää valmistautumista vuoden arvokisamittelöihin.
Judon Kata -sarjoissa pyritään suorittamaan judon
hyökkäys- ja puolustustekniikoita japanilaisittain, siis
täydellisesti. Hontain Tuomas Konttinen ja Lari Luhtanen osoittautuivat nageno-katan pronssimitalien
arvoisiksi. Ahkera harjoittelu näkyi parin hyvässä suorituksessa.
Anne Verlin

Koillis-Helsingin Lähitieto
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TUEMME
Puistolan Urheilijoiden
EDUSTUSJOUKKUETTA
ja A-junioreita

K-market Neste Oil Helsinki Heikinlaakso
Vanha Porvoontie 32, 00760 HELSINKI
puh: 09-3897132

Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389
389 3636
3 63 6

Tania
Orismaa-Suvinen
SKY-kosmetologi
Puh. (09) 222 5123

Kiinteistömaailma
Malmi
Puistolantori 5, 00760 Helsinki
Avoinna: ma-pe 10-17
Muina aikoina sop. mukaan
www.kauneussalonkitania.ﬁ

Katso myynnissä
olevat kohteet
www.kiinteistomaailma.ﬁ/helsinki-malmi

Kaupparaitti 13,
00700 Helsinki
p. 09 350 7270

Koti- ja toimistoremontit
Sisä- ja ulkomaalaustyöt
Taloyhtiöiden remontit

Maalausliike Kuikanmäki Oy

Tuttu ja
turvallinen!
www.pizzapalvelu.net

Takuutyötä vuodesta 1957

www.ma-ku.net
puh. 020 747 9231
toimisto@ma-ku.net · Koskelantie 42, 00610 Helsinki
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HeimoLaaksonen

Walmos Oy
Nähdään hyvissä merkeissä!

Rakennus- ja Vuokrauspalvelu
Talonrakennus- ja remonttityöt

Virta Oy

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

Puh. 040-584 0903

KANNUSTAMAAN JA VIIHTYMÄÄN!
Perjantaina 22.5. klo 18.00
Puistolan Koudan ruoholla miesten Kolmosen

PAIKALLISTAISTO

HYVÄ PUFFETTI

–

PUIU VOITTOON!

Kauden 2015 muut kotipelit Koudan kentällä
Pe 29.5. klo 18.00
PuiU – Malmin Ponnistajat
Pe 12.6. klo 19.30
PuiU – Akilles, Porvoo
Ke 17.6. klo 19.00
PuiU – FC Kontu
Pe 26.6. klo 18.00
PuiU – PK K-U/Allianssi
Pe 24.7. klo 19.30
PuiU – Lahen Pojat JS
Pe 7.8. klo 19.30
PuiU – Spartak
Pe 14.8. klo 19.30
PuiU – FC Viikingit/2
Pe 4.9. klo 18.00
PuiU – RiPS
La 3.10. klo 13.00
PuiU – Reipas

TATTARISUON
AUTOKATSASTUS
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Kulttuuri
PINJA YLHÄVUORI

Partiokolona toimivan kontin ympärillä kävi kuhina.

Partioviikko
oli täynnä toimintaa

pitää hauskaa porukalla,
kun on hyvää musiikkia ja
parhaat kaverit paikalla.
Sieltä sitten väsynyt joukko
alkoi suunnata koteja kohti
pitkän päivän jälkeen.
Ohjelma ei kuitenkaan
ollut vielä tässä, sillä yli
15-vuotiailla johtajilla oli

illalla omat johtajabileensä
Suvilahden Kattilahallilla.
Sinne ei kuitenkaan meidän
lippukunnastamme kukaan
jaksanut enää mennä, sillä
päivä oli ollut melkoisen sateinen ja väsyttävä.
Pinja Ylhävuori

Huhtikuussa vietetyllä partioviikolla oli paljon kaikkea partiomaista
ohjelmaa. Partiolippukunta Sinivuoren Soihdut osallistuivat muun muassa
PopUp-koloiltaan ja Kohtaamiseen.

P

opUpkoloilta oli
tarjolla tiistaista torstaihin
Kampin
Narinkkatorilla. Se oli avoin jopa ”ei vielä
partiolaisille”, eli sinne sai
tulla kuka tahansa ohikulkija tutustumaan partioon.
Tiistaina oli sudenpennuille
ja samoajille suunnattua
ohjelmaa. PopUp-kolon
reu
reu-

nalle oli laitettu kiipeilyseinä ja oikeastaan heti, kun
olimme saapuneet torille,
kuului sudenpentujen suusta: ”Joko me saadaan mennä kiipeilemään?”.
Kiipeilyn lisäksi sudenpennut saivat yrittää rakentaa mahdollisimman korkean tornin vinosti sahatuista
puupalikoista. Se oli yllättävän vaikeaa ja ennätys taisi
olla hieman yli kym-

menen palikan torni. Tämän jälkeen kävimme kolona toimivassa rakennuksessa bongailemassa sen
seinillä olevista leirikuvista
tuttuja kasvoja.

Partioviikon kruunasi
Kohtaaminen, joka kesti
lähes koko sunnuntaipäivän. Lähdimme jo puoli
yhdeksältä sateisena aamuna kohti Kansalaistoria
samaan aikaan, kun
sa
su
sudenpennut ja seikkailija
jat lähtivät Korkeasaare
reen.
Tarpojien, samoajien ja
vvaeltajien ohjelman nimi
k
keskustassa oli Puuttuva
p
palanen. Kiersimme siis
H
Helsingin nähtävyyksiä
jja keräsimme puuhelm jokaisesta paikasmiä
t Kävimme muun muta.
Suuri lakana kehotti
kaikkia tulemaan tutustumaan partioon
PopUp-kololle.

assa Kiasmassa, Luonnontieteellisessä museossa ja Mannerheimin
patsaalla. Siinä tuli ainakin Suomen luonto
ja nykytaide tutuiksi!
Kaupunkiseikkaivilun jälkeen lähdimme Suvilahteen. Siellä jokainen saii
ison paperin, joka oli tietyn värinen. Muodostimme papereita pitelemällä valtavan
Roihu-logon, joka kuvattiin korkealta nosturista.
Roihu on siis vuoden 2016 Finnjamboree eli Suomessa
järjestettävä maailmanlaajuinen suurleiri. Leirin logosta
tuli kyllä aika huiman näköinen.

Loppuiltapäivä
kului partiofestareiden merkeissä. Partiolaiset todella osaavat

PopUp-kololla sai muun
muassa kiipeillä.

Kohtaamisen
partiofestareilla yleisöä viihdytti tuttuja kappaleita
soittava bändi.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Hoivatalo otti ilon irti vapusta

SYYSTIEN ARKISTO

Syystien monipuolisen

palvelukeskuksen henkilökunta piti asukkaille vappujuhlat viime keskiviikkona.
Ohjelmaan kuului muun muassa henkilökunnasta koostuvan Kultanivelet-orkesterin kevätesitys, runonlausuntaa, huilumusiikkia sekä
muotinäytös, jonka juonsi
pukusuunnittelijana toiminut
rouva Rintava.
Muotiluomuksiin kuului
muun muassa sukkahousut,
pussihousut, puolihame ja
pillerihattu sekä pillifarkut ja
kansitakki.
PP

Syystiellä otettiin
vappu muodikkaasti
vastaan.

Taidelainaamo juhlii Malmilla
Rikhardinkadun kirjaston yhteydessä toimiva
Taidelainaamo täyttää 20
vuotta. Sen kunniaksi taide
jalkautuu toukokuussa ympäri Helsinkiä Taidebussin
kuljettamana.
Kaupunginkirjaston lasten

kirjastoauto täytetään äitienpäiväviikolla taideteoksilla ja
Taidebussi kiertää esittelemässä Taidelainaamon toimintaa eri kulttuuritaloilla.
Malmitalon edustalla bussin sisältöä pääsee katselemaan perjantaina 8.5. kello

14–15.30.
Taidebussissa voi paitsi
tutustua Taidelainaamon toimintaan ja ajankohtaiseen
teosvalikoimaan, myös lainata esillä olevia teoksia.

TL

Lähikoulu Töyriksen pihalle
pystytetään piknik ja festivaalit
Töyrynummen alaasteen koulu, tuttavallisemmin Töyris on ollut olemassa 25 vuotta. Merkkipaalun
kunniaksi koulu järjestää
isot festivaalit, jonne ovat
tervetulleita koulun vanhat
ja nykyiset kävijät eli oppilaat, opettajat ja vanhemmat sekä kaikki, joille lähikoulu on jollain tavalla merkityksellinen.
Koulujuhlapäivään kuuluu kevätjuhlaesitys vanhemmille ja muille kutsuvieraille. Oppilaiden ohjelmassa on oppilaiden toisilleen valmistamia työpajoja
ja toimintapisteitä. Rikunpuistosta löytyy partiolippukunta Maahisten ja oppilaiden yhteinen paja. Paristakymmenestä erilaisesta
pajasta löytyy monenmoista. On esimerkiksi liikuntaa,
korujen tekoa, ohjelmointia
ja Pullip-nukkeja.
– Toivomme juhlapäi-

Päivällä festivaalit levittäytyvät sekä koulun sisälle että
sen ympärille kello 9–12. Illalla juhlitaan aikuisten kesken kello 18 alkaen.

vään tietysti kaunista säätä, koska pystytämme koulun pihalle perheiden piknikin. Piknikin lomassa voi
harrastaa QR-suunnistusta kaverin tai perheen kanssa, syödä herkkuja, ihastella
25-vuotistaideteosta, leikkiä
tai vaan tunnelmoida, rehtori Jaana Heporauta kutsuu Töyriksen ystäviä.
Pirjo Pihlajamaa

Yliopistollisen eläinsairaalan kissakahvila pop-up tarjoilee kahvin
lomassa eläviä kissoja katseltavaksi ja jakaa tassueläimestä monenlaista terveysja hyvinvointitietoutta.
Kissakahvilan avasi Euroopan parlamentin jäsen
Sirpa Pietikäinen maanantaina.
Kissakahvilan avulla halutaan kiinnittää huomiota
kissan asemaan, levittää kissatietoutta kertomalla muun

muassa kissojen käyttäytymisestä ja terveydestä sekä
muistuttamalla lemmikinpidon omistajilleen tuomista terveyshyödyistä. Lemmikin pito lisää tutkitusti
omistajansa hyvinvointia ja
onnellisuutta.
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen eläinlääkäri neuvoo lemmikinomistajia ja jakaa uutta Lemmikki Helsingissä -esitettä
Viikin kissakahvilassa vielä torstaina ja perjantaina
kello 9–10.30. Opas kertoo
muun muassa kissan kiinnipidon säännöksistä.
– Kissaa on syytä ulkoiluttaa taajama-alueella vain
kytkettynä tai ulkotarhassa. Eläinsuojelulain mukaan
kissan omistajan on huolehdittava sen turvallisuudesta.
Liikenteen seassa yksin ulkoileva kissa on kaikkea muuta kuin
turvassa, katsoo Helsingin

Töyrynummen
koulun festivaalit
la 23.5.2015. Lisätietoa ja
ilmoittautumisohjeet aikuisten
iltajuhlaan koulun kannatusyhdistys Törkyn kotisivuilla http://torkyry.net

Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Kahville kissojen kanssa
Helsingin kaikkien
aikojen ensimmäinen
kissakahvila on
popsautettu Viikissä
viikoksi auki.
Kahvilavieraita
vastassa on seitsemän
kissaa, jotka on
lainattu yhdeltä
perheeltä.
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kaupungin ympäristökeskuksen eläinsuojelueläinlääkäri Elli Valtonen.
Pop-up kissakahvila on
syntynyt usean toimijan
yhteisvoimin. Kahvila on
osa Helsingin yliopiston
375-juhlavuoden ’Eläimellinen yliopisto ’ -ohjelmaa
Viikin kampuksella.
Pirjo Pihlajamaa

Yliopistollisen
eläinsairaalan
Kissakahvila pop-up,
Tähkän kabinetti, Koetilantie
7. Auki 8.5. asti klo 9–10.30
ja 13.30–18 sekä la 9.5 klo
10–14 (alustava). Luento
kissojen geenitutkimuksesta to 7.5. klo 18, ell.
Maria Kaukonen, luentosali
Paatsama, Pieneläinsairaala,
2 krs., Koetilantie 2.
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to 7.5. klo 18, vapaa pääsy
Yhteisnäytöksessä nähdään kaksi tuoretta kotimaista tanssilyhytelokuvaa. Kimmo Pohjosen musiikkiin luotu Subsurface luotaa
ihmissuhteen tasoja myyttisten luonnonelementtien kautta. Ensimmäinen kotimainen tanssin 3D-ﬁlmatisointi The Raven puolestaan
taltioi elokuvalliseen muotoon Compañía Kaari & Roni Martinin
palkitun Korppi ja kello -nykyﬂamencoteoksen.
Yhteiskesto noin 30 min.
Tänään!

&

maa
htum
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Mallitap
U
ArturThe
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ew C
New
N
ke 6.5. klo
o 19
19, alk.
alk
lk 112
2€
Uusi helsinkiläinen lupaus suomalaisen
vaihtoehtorockin saralla! Yhtyettä johtaa 23-vuotias steel-kitaristi Artur U,
jolle on jo nuoresta iästään huolimatta
kertynyt yhteisiä levytyksiä ja esiintymisiä New Yorkissa mm. Bill Laswellin
ja James Chancen kanssa.

Kino Helios:

Kahvilan perustajat haluavat tuoda esiin Yksi terveys –ajattelua, jossa ihminen,
eläimet ja ympäristö ovat kaikki yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat siten kaikkien
yhteiseen terveyteen.

Malmin

la 9
9.5.
5 kl
klo 10–18,
10 18 alk
alk. 5/2
5/2,50
50 €
Malmitalon parvella on pienoismalleja
näytteillä n. 300 Pohjoismaiden parhailta rakentajilta. Esillä on vesialuksia,
lentokoneita, autoja sekä sotilaskalustoa. Näyttelyn ohessa järjestetään
kilpailu eri malliluokkien kesken.
Varaukset: malli.tapahtuma@gmail.com

3D

Henkesi edestä

Vihdoin koton
naa
ios:

pe 8
8.5.
9.5.
klo 18
alk. 6 €
5 jja lla 9
5 kl
118, alk
Yksi hetki muuttaa peruuttamattomasti neljän ihmisen elämän. Kun totuus
tulee ilmi, onko anteeksiantaminen jo
liian myöhäistä? Kesto 92 min, K12.

la 9.5. klo 14, alk. 6 €
Maapallon on ottanut haltuunsa yltiömäisen itsevarma mutta sympaattinen
Böö-kansa. Kesto 95 min, K7. Puhutaan
suomea.

Kino Hel

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

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 ajankohtaisista asioista. Kahvi- ja
teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.
Miesten turinatupa
Ma klo 11–13. Tule turisemaan 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, tarjoilu 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 kielen kurssi. Kurssilla puhutaan, luetaan, lauletaan ja käytetään 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.
Atk-ohjausta senioreille
To klo 11.15–14,
Syystien palvelukeskus, Takaniitynkuja 3.
Ilman ajanvar. apua esim.
netissä liikkumiseen, sähköpostin ja verkkopankin käyttämiseen ym. Voi
tuoda mukaan oman läppärin. Opastus maksutonta eläkeläisille ja työttömille palvelukeskuskorttia vastaan.
Aulis Harmaala:
Metamorfoosi –
installaatio ja valokuvia
Valokuvista ja installaatiosta koostuva näyttely rakentuu perhoskokoelman ympärille ja on tutkielma muutoksesta. Harmaalan teokset
ovat esineitä, esitystä sekä

valokuvia yhdistäviä installaatioita. 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.
Artur U & The New City Limits
Uusi helsinkiläinen lupaus suomalaisen vaihtoehtorockin
saralla! Yhtyettä johtaa 23-vuotias steel-kitaristi Artur U, jolle
on jo nuoresta iästään huolimatta kertynyt yhteisiä levytyksiä sekä esiintymisiä New
Yorkissa muun muassa kaupungin vaihtoehtolegendojen Bill Laswellin ja James
Chancen kanssa. Liput 12 e,
Malmitalo, ke 6.5. klo 19.
Malmin Mallitapahtuma
Pienoismalleja on näytteillä n.
300 Pohjoismaiden parhailta
rakentajilta. Esillä on vesialuksia, lentokoneita, autoja sekä
sotilaskalustoa. Näyttelyn
ohessa järjestetään kilpailu
eri malliluokkien kesken.
Tapahtumassa on myös pari
esitelmää pienoismallien rakentamisesta sekä työnäytepiste,
joka on avoinna koko tapahtuman ajan. Liput 5/2,50e, var.
malli.tapahtuma@gmail.com.
Malmitalo, la 9.5. klo 10–18.
Malmin seudun
näkövammaiset ja oppaat
Ma-kerhon kevätjuhla 11.5
klo 14 Malmin kirkolla,
Kunnantie 1. Ohjelma vielä
osin avoin. Kesäisiä lauluja
ja kakkutarjoilua. Oma pastori Joona Mikkola on mukana.
Oppaat ovat vastassa 20 min.
ennen tilaisuuden alkua.

PIHLAJAMÄKI

Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä
ke klo 10–12.
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskusteluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskusteluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.

Härkätiellä, tutustuminen
Ateljee Hiidenlinnaan. Matka,
ruokailu, kahvit ja oppaan palvelut sis. hintaan. Puistolan
Martat 40e, muiden yhd. Martat
65e, ulkopuoliset 82e. Sitova
ilm. 12.5. mennessä. Tied.
Edda Nikula p. 040 590 8356
tai edda.nikula@elisanet.ﬁ.
MLL Puistolan Luova lauantai
MLL Puistola järjestää perinteisen koko perheen tapahtuman.
Tapahtumassa on tarjolla mm.
nukketeatteri, tanssiesityksiä,
puutyöpaja, kankaanpainantaa ja savitöitä. Nukketeatteri
2 euroa, muuten ilmainen.
Nurkkatie 2, la 9.5. klo 10–13.
Puutarhakerho
Aiheena ”Ruusuja, ruusuja, lajikkeita ja hoitoa”.
Keskustelua vetää vertaistukihenkisesti Pirjo Isotupa, puutarhanhoidon harrastaja ja biologi (FM) Puistolan Omakotiyhdistyksestä. Tilaisuudessa
on kahvi- ja teetarjoilu. Vapaa
pääsy. Puistolan kirjastolla ma 11.5. klo 18–20.
Siivoustalkoot
Osana pääkaupunkiseudun
yhteisiä siivoustalkoita siivoamme Suuntimotien puistoa ti
5.5. klo 17 alkaen. Talkoissa
kerätään pois luontoon kuulumattomat roskat. Kaupunki
tarjoaa jätesäkit ja siivousvälineet sekä huolehtii roskien poiskuljetuksesta. Tulkaa
kaikki alueen asukkaat!
Puistolan Martat
Jäsenille äitienpäiväjuhla ti
12.5. klo 18, Marttalassa,
Puistolantori 5.

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
Tietotekniikan opastusta
ajat ovat yksilöopastuksia ja
Enter ry opastaa senioreita
ne varataan etukäteen joko
Puistolan kirjastolla vertaisp. 09 310 85072 tai kirjastukihenkisesti tietoteknisissä
tossa. Opastuksiin voi ottaa
ongelmissa joka ke klo 10–12.
oman laitteensa mukaan.
Lisät. ja ajanvaraukset kirVauvojen lorutuokiot
jastolta p. 09 310 85076.
Lorutuokiossa nautitaan
Käsityökerho
yhdessä rytmistä ja riimeistä.
Puistolan kirjastolla joka ke klo
Kaikki alle 3-vuotiaat vauvat
17.30–
ja taaperot vanhempineen tai
huoltajineen, myös isommat
Lähimenot–
sisarukse Tuokio kestää
sisarukset.
palstalle
m ja lorut ja
n. 20 min.,
voi lähettää Koillis–
leikk
leikkiohjeet
saa myös
Helsinkiä koskevia
mu
mukaan
kotiin!
menovinkkejä.
Va
Vapaa
pääsy, ei
Palsta on yhdistysten ja seurojen
e
ennakkoilmoitkäyttöön.Etusijalla ovat maksuttoma
t
t
tautumista.
tapahtumat. Toimitus voi muokata sekä
N
Namuja!
lyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettää
viimeistään torstaina klo 15 menness
0 kaloria!
ä,
jotta ne ehtivät seuraavan keskiviiko
-n
-näyttely
n
lehteen.
Kie
Kierrätysaiheinen
OSOITE:
käsi
käsityönäytjanina.issakainen@
tely ka
karkkipapelahitieto.ﬁ
reista! Ty
Työt on taiteillut Marja Ka
Karlin. Näyttely
on esillä Pukin
Pukinmäen kirjas19.30.
ton vitriinissä 28.5. asti.
Puistolan Martat
Retki la 23.5. ”Someroa pitSiltamäen korttelitupa
kin ja poikin”. Lähtö Puistolan
Ti ja pe klo 11–14, srktorilta 8.30, paluu 18.45.
koti, Jousimiehentie 5. Pe
Tutustuminen Hovilan kar10.4. ei korttelitupaa, Pe
tanoon, käynti näyttelyssä
17.4. vanhat henkilövalokuja Pellavakeskuksessa.
vat, Ti 21.4. Onnenpöytä.
Ajelua Somerolla ja Hämeen

PUISTOLA

SILTAMÄKI

Big Bandillä jukebox
The Great Helsinki Swing Big Band esittää kevätkauden
päättäjäiskonsertissaan yleisön toivomia kappaleita.

Illan aikana kuullaan viisitoista eniten ääniä saanutta kappaletta joko instrumentaaliversioina tai eri
solistien esittäminä. Konsertin johtaa Antti Rissanen. Malmitalo 13.5. kello 19, liput 20 euroa.

Entiset Virkkarilaiset
(eritoten kangaspuilla kutojat) kahvittelevat joka kk:den
1. ma klo 10 Siltamäen
Palvelukodilla, Peltokyläntie
4–6, E-talo (valk. pienehkö
rapattu talo). Mahdollisuus
ostaa matonkuteita noin klo
11.30. Tule mukaan, jos ei
kutomaan, niin vaikka kahville rupattelemaan.

SUUTARILA

Sibeliuksesta päivän
listoille: Musiikkiluokkien
kevätkonsertti.
Illassa esiintyy myös Finnairin
kuoro. Väliajalla vanhempainyhdistyksen puffetti ja arpajaiset, joiden tuotto oppilaiden hyväksi. Ohjelma 5e/aikuiset, 3e(3–12v), alle 3-vuotiaat ilmaiseksi. Väliajalla vanhempainyhdistyksen puffetti
ja arpajaiset, joiden tuotto
oppilaiden hyväksi. Ti 12.5.
klo 18.30 Suutarilan yläaste, Vaskiniitynkuja 2.

TAPANILA

MLL: n iltaperhekahvila
Leikkipuisto Kurranummessa
torstaisin 17–19.
Tarjolla mukavaa seuraa ja pientä purtavaa.
Tapanilan Eäkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Ti-kerhon kokoontumiset klo
11.30–13.30. To klo 11–14
tuolijumppaa, tasapainon kehittämistä, sisä-boccia ja pelikahvila 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 hienoisen
huumorin sävyttämä murhatarina, joka pohjautuu Agatha
Christien klassikkoromaaniin Eikä yksikään pelastunut.
Näytelmän on dramatisoinut

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 leikkipuistossa kaikille avoin perhekahvila ma klo 10–11.30.
Tarjoilu 1,5e/perhe.
Katukirppis Länsirinneja Talitiaistiellä.
Helatorstaina, 14.5.15 klo
10–13, pidetään jo yhdeksättä kertaa katukirppis
Länsirinne- ja Talitiaistiellä.
Tarjolla taimia, kodintarvikkeita,
vaatteita, leluja, kirjoja, yms.
Käpylinnuntiellä on samana
päivänä kirppis klo 10–15.
Tule tekemään löytöjä!

TAPULIKAUPUNKI

Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu ti klo 10–12 Tapulin
leikkipuistossa osoitteessa
Moisiontie 18. Ohjelma löytyy
Facebookista ”MLL Puistola”
ja nettisivuilta puistola.mll.ﬁ.
Kielikahvila
Haluatko oppia puhumaan paremmin suomea?
Kielikahvilassa voit harjoitella suomen kieltä ja
tutustua erilaisiin ihmisiin. Tapulikaupungin kirjastossa to klo 14–15: 7.5.
ja 21.5.Vapaa pääsy.
Lukukoira-Jade tavattavissa
Lukukoiratoiminnan tarkoitus
on kannustaa ja rohkaista lapsia lukemaan ääneen. Koira
auttaa keskittymään lukuhetkeen. Lukukoira voi olla lukemisen apuna myös esim. lukihäiriöistä kärsivälle aikuiselle.
Jade on Tapulikaupungin kirjastossa ke 27.5. klo 18–18.45.
Runoilijavieras
Runoilija Heli Laaksonen

kiertää Helsingin kirjastoja minikiertueellaan toukokuussa. Tapulikaupungin kirjastoon hän saapuu to 6.5. klo
12. Heli lausuu rakastettuja
ja ajankohtaan sopivia runoja
lounaissuomen murteella.
Tapulin eläkeläiset
Kevätkauden viimeinen makerho 18.5. klo 10–12
Tapulin nuorisotalolla.
Tapuliseurasta tulee vierailija kertomaan seuran toiminnasta sekä uudisrakennuskohteista ja väylämuutoksista.
Toivotamme aurinkoista ja lämmintä kesää jäsenillemme.
Linturetki
Ma 11.5. MaTaPuPu Birding
Societyn oppaan johdolla
tutustutaan Puustellinmetsän
runsaaseen linnustoon ja ihastellaan kevään tuloa. Kierros
kestää n. 2 tuntia. Tapaaminen
Tapulikaupungin urheilupuiston pukusuojan luona
klo 19, Parmaajantie 3. Järj.
Tapulikaupunki-Seura ry.

TÖYRYNUMMI

MLL: n perhekahvila
leikkipuisto Kesannossa ke
9.30–11.30! Tarjolla mukavaa seuraa ja pientä purtavaa.

VIIKKI

Viikin Seniorikerho
Kevään viimeinen kävelyretki Suomenlinnassa ti
12.5. Kokoonnutaan klo
10 Kauppatorin lauttarannassa. Ei ennakkoilm.
Tablet-tietokoneet ja
älypuhelimet- opastus
Kevään viimeinen opastus Viikin kirjastossa
7.5. klo 13–15.
Istuta äitienpäiväkukkanen
Päällystetään ruukut, laitetaan siemenet itämään ja
kiva lahja äidille on valmis.
Viikin kirjasto tarjoaa tarvikkeet. 7.5. klo 13–15.30.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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OPTIKOT
HAMMASLÄÄKÄRIT
Tuula Kuhlefelt
Merja Lindfors
Tarja Malassu
Leila Tenhunen
Marja Heinilä
Kirsi Niemelä
Päivi Masalin (iensairaudet)

SILMÄLÄÄKÄRIT
OGELISSA

MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Inka Utriainen
Rahim Keshvari
AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Kauppakaarre 1
00700 Helsinki
p. 09 345 2625,
p. 09 345 5846
www.malminhml.ﬁ
Eija Poikonen
(suuhygienistit)
Myös nettiajanvaraus! Minna Valkama

Ark. 10-18,
la 9-14

Ark. 9-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

HAMMASLÄÄKÄRIT

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

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

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

HYVINVOINTI

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015

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

SUUHYGIENISTIT

puh. 3507050

www.malminhammas.com

Koillis-Helsingin
Lähitieto
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

2015

-myös jalka- ja kasvohoidot
-myös kotikäyntejä
-osteopatia
Os. Graniittie 1 C (katutaso) Pihlajamäki (ostaria vastapäätä)
Puh. 09-3879878

Kehärengas Oy
www*$'%(!'"&(#*)

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti
Jäähdytintie 24,
Tattarisuo, Hki 77
P. 09 388 1345
ark. 9 - 17
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RENKAAT JA RENGASTYÖT
KAUSISÄILYTYS

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

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

Hammaslääkärit:

AUTONASENNUS JA HUOLTO

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Puh. 09 345 3350
www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

LAUKKANEN

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

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Määräaikaishuollot ! Ilmastointihuollot
Pakokaasumittaukset, bensa 13€ ! OBD-mittaukset 13€
! Katsastuskorjaukset ! Katsastuspalvelut
! Renkaiden vaihto alk. 20€ ! Kausisäilytys 50€
! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto
!

Hammashoitoa iv-sedaatiossa/
lääkerentoutuksessa
sopimuksen mukaan.

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio
%&%#($")!'"*+
Kotitalousvähennysmahdollisuus

VAATELIIKE
MALMITAR
KOKO VARASTO POIS

- 50 %

Örskinkuja 2 B sisäpiha
p. 050 444 2664
Malmin TV-huolto
Korjaukset TV:t,
kodinkoneet ym.
044 945 4424

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON
MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

!

www.talohallinta.fi

HUOM. PUISTOLA,
JAKOMÄKI, TAPANILA!

Korjaus-ja
verho-ompelua
lähelläsi!
Design
Susanna Toivanen

044 356 4595

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

Puh. 044 7666 166

www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

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

RADIAL OY

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Helsinki

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

PALVELUJA TARJOTAAN

Pihlajamäen Fysioterapia-hieronta-akupunktio

HAMMASLÄÄKÄRIT

(&.%#$,",- + )%##''- + *,!%&.-&&-

050 594 2992

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

• Hieronta
• Akupunktio

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

puh. 0400 600 660

Renkaat ja vanteet
Vetokoukut, Tuulilasit
Defa- ja Calix-asennukset
...ja paljon muuta autollesi

www.rengaskeskus.com

Puh. (09) 875 1868

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

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
info@rengaskeskus.com
Palvelemme: ma–pe 7–17.00

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

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

Autojen huolto ja korjaus
Öljynvaihto aikaa varaamatta

Putki-ja Öljypoltinhuolto
Seppo Koukkunen Oy

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Pienikin
ilmoitus
huomataan!

0400 617 146

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

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

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

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233

