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Uutiset:
Tattarisuon roskaamista
valvotaan.
Urheilu:
Sanna Koivumäen tavoite on
korkealla.
Kulttuuri:
Siltamäki sai oman levyn.

Päivi
Pirnes
Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

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

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

markku.viljander@kodista.fi

Annis
Viljander
Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Tarja
Haaranen
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

paivi.pirnes@kodista.fi
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MAISTUISIKO KAHVIT UUDESSA KODISSA KESÄN KORVALLA?
Kuka välittäjistämme saisi toteuttaa unelmasi?
Valitse oma välittäjäsi näistä Pohjois-Helsingin kokeneista ammattilaisista!

Kodit ovat yksilöitä, osaaminen oranssia.

POHJOIS-HELSINKI
Malminkaari 13 A, 3. krs
00700 Helsinki
puh. 020 780 3680

OULUNKYLÄ, KÄPYLÄ-PAKILA
Oulunkylän tori 3
00640 Helsinki
puh. 020 780 3280

@&+;& 3''@@'A!#>1/1#1
Myyntijohtaja, LKV
Oulunkylä, Malmi
puh. 020 780 3582
gsm 040 772 4517

-'>:> >8/1#1
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Malmi
puh. 020 780 3676
gsm 050 347 9809

->& 8/+->/5&A8/>:=
Myyntineuvottelija
Oulunkylä
puh. 020 780 3677
gsm 050 370 1439

3&+;& -+>1@4
Myyntineuvottelija, KiAT
Malmi
puh. 020 780 3442
gsm 050 511 1191

&11# +&=@#:&&+&
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Malmi
puh. 020 780 3288
gsm 040 753 1458

->+88/ )&53>1#1
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Malmi
puh. 020 780 3669
gsm 040 772 6833

3&+;/ )&53#5&>1#1
Myyntiassistentti, LKV
Malmi
puh. 020 780 3342
gsm 040 710 4021

->& )&5#1>=)
Myyntineuvottelija
Oulunkylä
puh. 020 780 3299
gsm 040 774 7286

3#+;& )&1$%#+"
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Oulunkylä
puh. 020 780 3284
gsm 050 557 3112

@==88& !&53#
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Oulunkylä
puh. 020 780 3292
gsm 040 653 2010

)&3> &>@@/5&
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Oulunkylä
puh. 020 780 3756
gsm 040 664 6858

8&&+>1 5&&88/
Myyntineuvottelija
Malmi
puh. 020 780 3285
gsm 0500 408 627

@>3/ 8&+>
Liideri
Malmi
puh. 020 780 3638
gsm 0500 617 121

;=!& 8/-/1#1
Myyntineuvottelija, OTM
Malmi
puh. 020 780 3602
gsm 040 647 4618
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Kiinteistönvälittäjä
LKV, KiAT, Malmi
puh. 020 780 3684
gsm 040 661 0048

3&+>1& 7/55)@(1
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Kaupanvahvistaja
Oulunkylä
puh. 020 780 2162
gsm 040 673 9771
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LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia

35 vuoden kokemuksella

Meillä auktorisoidut kiinteistönarvioitsijat
tekevät arviokirjoja eri tarkoituksiin

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

HEIKINLAAKSO
PIENTALOTONTTI
Kovapohjainen länsirinnetontti
639 m². Rakennusoikeus 160 m².
Kaukolämpö tontin rajalla. Yhtiö
perustettu, varainsiirtovero 2 %.
Hp. 175.000 € Kirvestie 11

LAAJASALO OKT
Omakotitalo 4 h, k, s, n. 103 m²
+ ullakko n. 40 m². Rv. 1986.
Kuntotarkastettu 7/2014.
Tonttiosuus n. 1023 m².
Hp. 335.000 €. Jollaksentie 19

SUUTARILA OKT

Omakotitalo 4 h, k, s, n. 90 m²
+ erillinen talousrakennus
n. 50 m². Rv 1951. Tontti 885 m².
Peruskorjattu 2011-2013. Kau-
kolämpö. Lämmityskulut 1100€/
vuosi. Hp. 295.000 €.
Saturnuksentie 12

MALMI OKT
Mansardikattoinen vanha oma-
kotitalo rauhallisella paikalla
kadun päässä, ei ohiajoa. 3 h, k,
s, n. 100 m², yläkerrassa erillinen
yksiö h, k, halli n. 45 m². Oma
tontti 616 m². Hp. 249.000 €
Kylänraitti 3

Kovapohjainen rakennuspaikka,
rakennusoikeus 333 m²,
asuntojen määrää ei rajattu. Meri
lähellä. Tonttiosuus n. 870 m².
Hp. 375.000 €. Jollaksentie 19

LAAJASALO PIENTALOTONTTI

TAPANILA ASUNTOTONTTI

Tapanilan keskustassa tasainen
tontti 695 m², ro yht. 280 m².
Asuntojen lukumäärää ei rajattu.
Tontilla purettava rakennus.
Hp. 280.000 €. Kuulijantie 4

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

Timo Kuosmanen
0400 397 731

Noora Melavirta
050 5874296

Marko Suvanto
0405643534

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270
Puistola pt 49 m²
2-3h,k,s. Puistoalueeseen rajoittuva upea,
persoonallinen huoneisto 4:n asunnon
yhtiössä. Korkea atelje-tyyppinen olo-
huone yläikkunoin. Kivitalo, 2014 uusittu
konesaumattu peltikatto. Vh. 220.000€,
mh. 212.716 €. Alankotie 39. Pertti Ka-
non/040-758 7596.

1152798
Tapaninkylä pt 100/145 m²
5h+k+s+kphx2+khh+autokatos. Vuonna
2006 valmistunut tyylikäs paritalo asunto
rauhallisella sijainnilla, jossa koulut
ja päiväkodit aivan tuntumassa. Mh.
435.000€. Leivosentie 27. Tomi Suvi-
nen/044-3355135

1150014

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. 365.000€. Leivo-
sentie 16. Jyrki Saulo, p. 050 5850500

1149769

Tapaninkylä 114 m²
3-4h, k, kph/s, 2xwc, ullakkotilat sekä AT/
var. Upea ja tyylikäs koti huippupaikalla!
Persoonalliset huonetilat korkea olohuone-
ruokailutila-keittiö. Ullakolla muuntelukel-
poiset tilat. Suojaisa, turvallinen pihapiiri.
Mh. 359.000€. Vallesmannintie 62. Kai
Lehtola/044-5140164

1152575

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
Tapaninkylä rt 89/113 m²
4-5h, k, kph/s, 2x wc, vaateh, var, AT.
Valoisa isommankin perheen koti suositulla
alueella. Erinomaiset huone – ja säilytys-
tilat, suojaisa takapiha, lapsiystävällinen
pihapiiri. Mh. 338.000€. Länsirinnetie 22.
Kai Lehtola/044-5140164 1148774
Siltamäki rt 110,5 m²
4h,k,s. Viehättävä, hyväkuntoinen pääty-
huoneisto loistopaikalla. Uusi avokeittiö,
remontoidut märkätilat, iso lasitettu
parveke omalle pihalle länteen. Kaunis,
vehreä yhtiön sisäpiha. Vh. 298.000 €,
mh. 294.509€. Pallomäentie 8 D.
Pertti Kanon/040-758 7596. 1152023
Puistola rt 77,5 m²
3h+avok+kph+s+erill.wc+vh+piha. Valoisa
koti, jossa tilavat huoneet. Päätyhuoneis-
to, reilun kokoinen piha. Pintojen päivityk-
sellä tässä viihtyy pitkään. Mh. 215.000 €.
Maamiehentie 4.
Kristiina Diomin, puh. 0400-201 444.

Pukinmäki kt 89,5 m²
4h, k, lasitettu parveke länteen. Hyvä per-
heasunto. Myydään vuokrattuna,
hyvä vuokratuotto.

Velaton mh. 190.000€. Eskolantie 13.
Tero Laurila/0400-600359

1151370
Savela kt 85,5 m²
4h+k+kph+s. Vuonna 1990 valmistuneessa
taloyhtiössä siistikuntoinen koti heti
Vantaan joen tuntumassa. Kylpyhuone
remontti tehty äskettäin huoneistossa. Mh.
249.000€. Johan Bockin Kuja 10.
Tomi Suvinen/044-3355135

Tapaninvainio pkt 58,5m2

2h, k, kph/s, wc, parv. Valoisa läpitalon
huoneisto huippupaikalla! Tilavat huoneet,

oma sauna ja parveke. Hyvinhoidettu
yhtiö. Hyvä vaihtoehto ensiasunnoksi tai
sijoitukseen. Heti vapaa. Mh.189.000€.
Muuttolinnuntie 14.
Kai Lehtola/044-5140164

1153014
Siltamäki 27,5 m2

1h+avok+kph+lasitettu parveke. Edulliset
asumiskustannukset! Toimiva pohjaratkaisu,
kaakeloitu kylpyhuone ja lasitettu parveke.
Säilytyskellarit samassa kerroksessa! Tule
tutustumaan! Mh. 129.000€. Kaksostentie
6. Kristiina Diomin, puh. 0400-201 444.

1153149

UUSI
TEHOKKAAMPI TAPA
MYYDÄ JA OSTAA ASUNTO,
kutsu meidät meidät maksuttomalle

kotikäynnille niin kerromme
videoesittelyiden hyödyistä!
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Markkinatie 6, 00700 Helsinki,
p. 09 3512 800, avoinna ark. 9–18, la 9–15
www.korupaja.fi
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Juhlitaan stadia

H
elsingin omaa nimikkopäivää on
vietetty jo vuodesta 1959 lähtien
12.6. Helsinki-päivänä on aina tar-
jolla monenlaista ohjelmaa eri ikäi-

sille ja eri teemolla. Valtaosa ohjelmatarjonnas-
ta keskittyy kaupungin keskustaan, mutta
monenlaista pääsee tekemään ja kokemaan
myös omilla kotikulmilla. Osa tapahtumista on
sellaisia, joita on toteutettu jo vuosikymmenet,
osa aivan uutta. Tuota vanhaa perinteistä edus-
taa upeasti Satakielikierros, jonka Puistola-Seu-
ra on järjestänyt jo monen vuosikymmenen
ajan. Yöllinen kierros Malmin lentokentän
ympäri tarjoaa paitsi monenlaista tietoa, myös
mukavaa juttuseuraa ja leppoisan kahvittelu-
hetken. Kahvittelemaan pääsee myös heti
aamusta, silloin suunnistetaan Siltamäen seura-
kuntakodille, jossa Siltamäki-Suutarila-seura
emännöi tilaisuutta.

Helsinki-päivän perinteisiin kuuluvat myös eri-
laiset palkitsemiset. Perjantaina selviää, ketkä
saavat kunnian olla vuoden helsinkiläisurheili-
joita, kuka valmentaja ja mikä seura palkitaan
tänä vuonna. Vuosien saatossa on palkintoja
osunut myös ilmestymisalueellemme, josta löy-
tyy mukavasti menestyneitä urheilijoita. Hyviä
ehdokkaita on taatusti tänäkin vuonna enem-

män kuin palkintoja jaetaan.

Viileä alkukesä sopii erilaisissa urheilukouluissa
kesälomaansa aloittaneille koululaisille. Vielä ei
uimarannoilla makoilu innosta, mutta liikun-
taan keli on oivallinen, jos ei kovasti sada. Tyt-
töjen Stadi Cup päättyi juuri, niiden tuloksia ja
kuvia nähdään ensi viikon lehdessä. Seuraavak-
si suuret joukot lapsia ja nuoria kerää palloken-
tille Helsinki Cup, jossa sielläkin moni täkäläi-
nen joukkue on kisaamassa. Muutoin harras-
tusrintamalla alkaa hiljetä, kerhot ja yhdistykset
ovat jääneet kesätauolle ja keräämään voimia
syksyä varten. Kesäfiilistä voi käydä hakemassa
vaikkapa Fallkullan kotieläintilalta, siellä eläi-
met ovat nyt pääasiassa laitumilla ihasteltavina.

Helsinki-päivän
viimeinen tapahtuma
on yöllinen kierros
Malmin lentokentän
ympäri.

Kauppakaarre 1
00700 Helsinki
p. 09 345 2625,
p. 09 345 5846
www.malminhml.fi
Myös nettiajanvaraus!

TERVETULOA HYVÄÄN
HAMMASHOITOON
•Malmilla jo yli 30v.
• Ei toimistomaksua

Hymyile

kesälle

hoidetui
n

hampain
!

Ilmoitusvaraukset
keskiviikon 24.6. lehteen
viimeistään to 18.6.

Valmiit ilmoitukset
ma 22.6. klo 10 mennessä.

Lähetä menovinkit
viimeistään ke 18.6.

Juhannuksen
ilmoitusaikataulu

Lähiristikko nro 12/2015
Ristikon oikea

ratkaisu sivulla 13.
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lemme
tehostaneet
Tattarisuon
valvontaa.

Tavaraa kertyy lisää viikoit-
tain johonkin, kertoo ympä-
ristötarkastaja Jukka Putto-
nen Helsingin kaupungin
ympäristökeskuksesta.

Tattarisuolle tyypillistä jä-
tettä ovat huoneistosanee-
rauksista tullut irtaimisto
kuten kodinkoneet, huone-
kalut ja astiat sekä erilaiset

vaaralliset jätteet kuten akut
ja jäteöljy. Aivan oma lu-
kunsa ovat sinne tänne hy-
lätyt romuautot ilman re-
kisterikilpiä. Tavarat on ki-
pattu alueen ojiin ja muualle
maastoon.

Roskajätteen hylkäämi-
sen ympäristöön kieltää jo
jätelaki. Sen noudattamis-
ta valvoo Helsingissä ympä-
ristökeskus. Sille ilmoituk-
sia tulee poliisilta ja Helsin-
gin kaupungin rakennusvi-

rastolta.
Kun roskaaminen tulee

viranomaisen tietoon, läh-
tee roskaajalle tai roskaan-
tuneen alueen haltijalle sii-
vouskehotus. Pahimmista
kaatopaikoista voidaan teh-
dä esitutkintapyyntö polii-
sille. Poliisi antaa roskaa-
misesta pääasiassa huo-
mautuksen tai rikesakon,
räikeimmistä tapauksista
tehdään rikosilmoitus.

Ympäristökeskuksella
riittää valvottavaa ja raken-
nusviraston alihankkijalla
siivottavaa. Pelkkä siivous
maksaa noin 100 000 euroa
vuodessa. Siitä Tattarisuon
putsaus vie karkeasti arvioi-
den kymmenesosan. Lasku
kaatuu kaupungille ja lop-
pupeleissä veronmaksajille,
koska roskaaja jää harvoin
kiinni.

– Muistan Tattarisuolta
vain yhden kiinni jääneen

Koillis-Helsingin Lähitieto 10.6.2015Uutiset

Malmin aseman lähistölle isoja muutoksia. Sivu 4

Keskiviikon kovatmyrskytuulet koituivat yhdenMalmi-
talon edustalla olevan lipputangon kohtaloksi. Tuuli pääsi
tarttumaan lippuun niin navakasti, että taittoi tangon kah-
tia.
Vahtimestarin mukaan onni onnettomuudessa oli, että

katkennut osa ei kaatunut kenenkään päälle.
Uusi lipputanko luvattiin toimittaa paikallemuutamassa

päivässä, joten tänään uusi tanko lienee jo pystyssä.
Reippaat tuulenpuuskat kaatoivat myös väliaikaisia lii-

kennemerkkejä ja riepottelivat puita ja pensaita. Malmin
sairaalalla yksi parvekkeen jatketta vuoranneista peltile-
vyistä putosi maahan ja pelastuslaitos kävi irrottamassa
loput levyt, jotta nekin eivät putoaisi. Henkilövahingoilta
vältyttiin myös siellä.

Teija Loponen

Malmitalolta
katkesi tanko

Malmitalon lipputangoista yksi katkesi keskeltä ja nuppi lippuineen vaipui maahan.

Luvattomista kaatopaikoista
lankeaa lasku asukkaille
Tattarisuon teollisuusalueesta on tullut ympäristöstään piittaamattomien
dumppauspiste. Luvattomia kaatopaikkoja ilmestyy näin kevätkesän sesongin
aikoihin sinne tänne. Poliisi ottaa kaupungin ympäristötarkastajaan yhteyttä
säännöllisin väliajoin.

KUVA HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS

Kaupungin mailla Pihlajamäen Johtokiventiellä oli luvaton kaatopaikka ja
läjityspiste kaksi vuotta sitten.

JOS NÄET
ROSKAAMISTA

Roskaantuneista
alueista ja luvattomista
kaatopaikoista voi
Helsingissä ilmoittaa
ympäristökeskukseen
ymk@hel.fi,
p. 09 310 1635 tai
yleisten alueiden
osalta suoraan
rakennusviraston
asiakaspalveluun
rakennusvirasto@hel.fi,
p. 09 310 39000.

Tattarisuon poliisiasiaksi siirtyneestä kasasta löytyi
purkujätettä ja erilaista irtaimistoa elokuussa 2012.

PIRJO PIHLAJAMAA

Tattarisuo
tapauksen. Siinä tekijä ereh-
tyi laittamaan kasan keskel-
le henkilökohtaisia doku-
menttejaan. Yhtä paperia
lukuun ottamatta kaikissa
luki sama nimi.

Tekijää ei ollut vaikea ar-
vata, ja kippaajan firmakin
sattui vielä olemaan lähel-
lä tekopaikkaa. Elokuus-
sa 2012 paljastunut tapaus
siirtyi poliisin tutkittavaksi.

Valvontakameroiden
asennusta pahimmille pai-
koille on joskus mietitty.

–Ne ovat niin kalliita pe-
rustaa, että ajatus on kaatu-
nut siihen. Ja ammattimai-
set roskaajat osaavat kier-
tää kamerat. Pakettiautoilla
ajetaan niin, ettei rekisteriä

näe, kuvailee projektisuun-
nittelija Hannu Jukarainen
rakennusviraston katu ja
puisto-osastolta.

Jukarainen lohduttaa, et-
tä Tattarisuota lukuun otta-
matta Koillis-Helsinki ei ole
kaatopaikoista pahin. Pahin
tilanne on kantakaupungis-
sa ja etenkin Hermannin-
rannassa. Myös Malmin-
kartanon maastossa riittää
siivoamista.

Helsingin poliisi keskitti
viime viikolla valvontaansa
jäteroskien kippaajiin. Puis-
tojen ja torien lisäksi eri-
tyistarkkailussa olivat juuri
Hermanninranta sekä Tat-
tarisuon teollisuusalue.

Pirjo Pihlajamaa

”O



4 Uutiset

TEIJA LOPONEN

iranomais-
lausuntojen
lisäksi kaavoit-
tajat saivat
kaavatyön

alussa esitellystä osallistu-
mis- ja arvioimissuunnitel-
masta peräti 28 kirjallista
mielipidettä. Sen lisäksi kaa-
voittajat ottivat mielipiteitä
vastaan myös puhelimitse.
Kaavoittajan mukaan mieli-
piteet on pääosin huomioi-
tu, kun kaavaehdotusta on
laadittu.

Suurin osa mielipiteis-
tä tuli Paavolantien varren
pientaloalueelta. Asukkaat
eivät nähneet hyvänä kehi-
tyksenä asuttaa Paavolan-
tien erillispientalojen länsi-
puolen puisto- ja suojavi-
heraluetta.

Kannatusta taas sai esi-
merkiksi ajatus avata Mal-
min vanha asema yleiseen
käyttöön.

Asemanseudun kaavoitta-
minen nähtiin monessa mie-
lipiteessä piristysruiskeena,
jolla voi parantaa Malmin
julkista liikennettä ja palve-
luja.

Jotkut katsoivat, että suu-
rin osa nykyisistä helsinki-
läisistä ei halua keskusta-
maista asumista.

Tonttikohtaisissa asumis-
tehokkuuksissa on suuria
eroja johtuen kaava-aluees-
ta, johon kuuluu väljemmin
asutettavaa pientalovyöhy-
kettä ja tiheämmin asutetta-
vaa ydinkeskustaa.

Longinojan kulttuurihis-
toriallisessa ympäristössä
laskennallinen tehokkuus-
luku on noin 0,20. Juna-
rataa lähestyttäessä tehok-
kuusluku suurenee asteit-
tain ja on enimmillään 6,13.
Uusia asukkaita alueelle tu-
lee noin 600.

Useassa mielipiteessä
korostui Malmin alueen
monipuolinen historia ja
paikallispiirteet. Kaavoitta-
jan mukaan ne on tunnistet-
tu suunnittelussa kehitettä-
vinä vahvuuksina.

Longinojan varressa puis-
toalueella sijaitseva kult-
tuurihistoriallinen Pehrsin
talon pihapiiri muutetaan
asuin-, liike-, toimisto- ja
palvelurakennusten kortte-
lialueeksi. Pehrsin talo suo-
jellaan osana alueen histori-
allista rakennuskantaa. Ra-
kennukselle muodostetaan
uusi kortteli, johon julkisen
käyttötarkoituksen lisäksi
esitetään myös paikalle al-
kuperäistä asuintoimintaa.
Näin halutaan mahdollis-
taa kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan pihapiirin moni-

Malmin keskusta kehittyy
historiaa unohtamatta
Malmin aseman ympäristön kaavamuutos on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Kaava vaatii vielä
kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksynnän.

KUVA HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Havainnekarttakuva alueesta. Asemakaavan muutosta ovat kaupunkisuunnitteluvirastossa tehneet arkkitehti Elias Rainio, liikenneinsinööri
Juuso Helander, diplomi-insinööri Suvi Hokkanen ja maisema-arkkitehti Anu Lämsä.

puolinen käyttö.
Niemikotisäätiö voi jat-

kaa tontilla. Päärakennuk-
sen taakse 30 metrin etäi-
syydelle on sijoitettu paik-
ka uudisrakennukselle, jo-
ten Niemikotisäätiö voi

jopa laajentaa nykyistä toi-
mintaansa. Vaihtoehtoises-
ti paikalle voi sijoittua myös
muuta toimintaa tai uutta
asumista.

Myös Malmin vanha ase-
marakennus merkitään ase-

makaavassa suojelukoh-
teeksi. Asema on jo suojel-
tu ns. rautatiesopimukslla ja
sillä on RKY-asema eli ase-
marakennus on valtakun-
nallisesti merkittävä raken-
nettu kulttuuriympäristö.

Kaavatyön yhteydessä on
tilattu konsultilta Helsingin
kaupungin Lähiöprojektin
toimeksiannosta Malmin
asemakeskuksen toimija-
kartoitus.

Tavoitteena on ollut työ-
pajoja ja haastatteluja käyt-
täen selvittää yhteistyössä
alueen yrittäjien, järjestö-
jen ja kiinteistönomistajien
kanssa Malmin asemakes-
kusalueella toimivien taho-
jen rakenne sekä analysoida
alueen elinkeinojen kehittä-
misen lähtökohdat.

Kaavoittaja katsoo, että
kaavamuutos tukee Mal-
min keskusta-alueelle omi-
naista kivijalkakauppaa. Si-
tä on toivottu myös mielipi-
teissä.

Keskusta-alueelle tullaan
jatkossakin varaamaan riit-
tävästi yleisiä pysäköinti-
paikkoja.

Jokaisen tontin omat py-
säköintipaikat on osoitettu
asemakaavoissa tonttikoh-
taisesti erikseen. Lisäksi tu-

lee uusia, ohjeellisia paik-
koja vieras- ja asiakaskäyt-
töön. Aikarajoituksia ei
määrätä asemakaavassa.

Juna-aseman laiturialue ei
pääosin sisälly kaavamuu-
tosalueeseen. Mielipiteissä
ehdotettua laiturialueen laa-
jempaa kattamista voidaan
tarvittaessa tutkia myöhem-
min eri kaavamuutoksella
yhteistyössä siihen liittyvi-
en kiinteistöjen omistajien
kanssa.

Helmi-opiston tonttia on
mielipiteiden esittämisen jäl-
keen suunniteltu yhteistyös-
sä opiston edustajien kans-
sa.

HelpostiViikin Latokarta-
noon sekoittuva nimi Lato-
kartanontie jää pois käytös-
tä ja tien nimeksi tulee Van-
ha Helsingintie. Longinojan
toisella puolen jatkuvalla
maantiellä nimi on jo käy-
tössä.

Pirjo Pihlajamaa

Pehrsin talo suojellaan.

V
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Nyt polaroivat
Xperio-linssit omilla
voimakkuuksillasi

MAAILMAN PARHAAT
AURINKOLASIT?

Erikoistarjous on voimassa vain
kesäkuun loppuun saakka.

Malminkaari 15
Malmin Nova, katutaso

Puh (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh (09) 875 1868

-50%!
Tervetuloa sovittamaan!

World Amateur Golfers Championships 2015
World Amateur Golfers Championship on kansainvälinen kilpailu, joka alkaa maakohtaisista
karsinnoista ympäri maailman yli 30 eri maasta. Jokainen osallistujamaa karsii kauden aikana
5 eritasoista amatööripelaaja oman maansa edustusjoukkueeseen.

Pelaajat jaetaan viiteen tasoituskategoriaan, joka mahdollistaa sen, että kaikki pelaavat hyvin
samantasoisia pelaajia vastaan.

Tasoituskategorioiden voittajat pääsevät mukaan edustusjoukkueeseen, joten kaikilla on
mahdollisuus menestyä!

Vuosittainen World Amateur Golfers Championship -finaali pelataan ennaltamääritellyillä
maailmanluokan kentillä, unohtamatta vähintäänkin yhtä komeita puitteita ja ylläpitoa.

Suomen MM-joukkueen metsästys käynnissä, oletko sinä yksi viidestä?

31.5.2015 Hyvinkään Golf
07.6.2015 Messilä Golf
13.6.2015 Peurunka Golf
15.6.2015 Golf Talma
24.6.2015 Porrassalmen Golf
27.6.2015 Nordcenter Golf
01.7.2015 Tawast Golf
04.7.2015 Kytäjä Golf
08.7.2015 Ringside Golf
12.7.2015 Peuramaa Golf
19.7.2015 Tarina Golf
22.7.2015 Kaakon Golf

26.7.2015 Rauman Golf
08.8.2015 Karelia golf
09.8.2015 Kerigolf
15.8.2015 Viipurin Golf
22.8.2015 Nevas Golf
30.8.2015 Porvoo Golf
02.9.2015 Kullo Golf
05.9.2015 Kanava Golf

Suomen finaali
13.9.2015 Kullo Golf

Lisätiedot: www.worldgolfers.fi
Ilmoittautumiset: kisat@worldgolfers.fi
Järjestäjä: olli.palkamo@wgcfinland.fi
+358 [0] 400 457392, WGC FINLAND OY

Karsinta-aikataulu
Alla olevalla listalla näkyy karsintojen päivämäärät sekä pelipaikat.

Karsintojen Finaalissa Hole In One
palkintona Kia Sorento AWD,

arvo n. 50.000€

Expluswww.kosmetiikkakevät.2 www.worldgolfers.2

499

Tarjoukset voimassa

To-Su
11.-14.6.2015

OREO, DAIM,
MARABOU
SCHWEIZERNÖT
750ml

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

a

K-MARKET Tapanintorin
Loppuviikon tarjoukset

369

Kulta Katriina
KAHVIT
450-500g

plo
(6€/l)

Muistathan että meiltä saat muiden ostosten
yhteydessä veloituksetta take away- kahvin

MINIVESIMELONI
Espanja

099

120kg

Palmolive
NESTESAIPPUAT
250ml

1,-
plo
(6€/l)150 329

pkt
(6,58-7,31€/kg)

BANAANI

HelsinginMakkaratehtaan
RÖÖPERIN
GRILLIMAKKARA
380g

kesän viileimmät jäätelöt!
kpl

kg

MAKEA
FRISEE-
SALAATTI
100g

pss

IRTODONITSIT
Mansikka, Suklaa jaVanilja

kpl1,-
pkt
(6,65€/l)

pkt
(9,71€/kg)

Tule tutustumaan Tapanintorin
grillimakkaravalikoimaan mm.



6 Uutiset

–Talo on 50-luvun alussa
rakennettu rintamamiesta-
lo. Se on pysynyt miltei
alkuperäisessä muodossaan,
vain rakennuksen kuistia on
muutettu rakentamisen tii-
vistämisen takia. Rakennus
on saneerattu alkuperäisen
kursailemattoman tyylin
mukaisesti, kertoo Puistolan

Omakotiyhdistyksen sihtee-
ri Pekka Makkonen valin-
nan perusteista.

Omakotiyhdistys halusi
myös kunnioittaa rintama-
miesveteraanien rakenta-
mista vaikeissa olosuhteissa
ja pula-ajan vallitessa.

–Maanhankintalaista tu-
li 5.5.2015 kuluneeksi 70

vuotta. Laki oli erittäin rat-
kaisevassa asemassa sopeu-
duttaessa uuteen tilantee-
seen sodan jälkeen ja sen
pohjalta toteutettua maa-
reformia pidetäänkin erää-
nä radikaaleimmista mitä
Euroopan historia tuntee,
Makkonen valaisee.

Lain perusteella Heikin-
laaksoon kaavoitettiin noin
15 hehtaarin alue tonteiksi
valtion maille asevelikylää
varten. Alue sijaitsee Kalk-
kikallion eteläpuolella ny-
kyisen Puunkaatajantien
linjaan asti. Se on noin 300
m levyinen kaistale Kirves-

tien ja Vanhan Porvoontien
välillä.

Sahatien talo on etenkin
ulkoapäin varsin saman-
lainen kuin se oli rakennet-
taessa. Sisältä on poistettu
ovia, väritys vaihdettu vaa-
leammaksi ja yläkerras-
sa on kylmät ullakkotilat
otettu asuinkäyttöön, jot-
ta makuuhuoneita saatiin
enemmän. Huopakatto on
vaihtunut peltiin ja ikkunat
uusittu.

–Satuin juoksemaan täs-
tä ohi silloin kun tätä myy-
tiin 16 vuotta sitten ja kävin

kurkkaamassa sisään. Mie-
heni kanssa tuumimme en-
sin, että talo on kovin pie-
ni nelihenkiselle perheelle,
asuinneliöitä oli vain noin
60. Pekka totesi kuitenkin
rakenteiden olevan hyvässä
kunnossa ja kun yläkerras-
sa oli sitä kylmää säilytysti-
laa hyödynnettäväksi, pää-
timme, että kyllä me tän-
ne mahdumme, muistelee
Marjaana Arovaara-Heik-
kinen.

–Tämä on ekologinen ja
ekonominen talo. Näitähän
rintamamiestalojahan suun-
niteltiin silloin arkkitehti-

Marjaana Arovaara-Heikkinen ja Pekka Heikkinen ovat viihtyneet mainiosti vanhassa rintamamiestalossa, jota ovat peruskorjanneet talon
hengen mukaisesti.

Perinteet elävät Sahatien talossa
Puistolan Omakotiyhdistys ry julkisti
kevätkokouksessaan Puistolan perinnetalon
2014. Voiton vei Marjaana Arovaara-Heikkisen
ja Pekka Heikkisen omistama omakotitalo
osoitteessa Sahatie 11 A.

liiton toimesta. Kaikki au-
kot sijoitettiin oikeaoppises-
ti, energiatehokkaasti. Me
eristimme yläkerran Ekovil-
lalla ja sen ansiosta makuu-
huoneita ei tarvitse lämmit-
tää ollenkaan, Pekka Heik-
kinen kertoilee.

Pekalle talon nurkat olivat
entuudestaan tuttuja, sillä
monet koulukaverit olivat
asuneet Sahatiellä. Viihtyi-
sä asuinympäristö houkut-
teli myös Marjaanaa.

Lapset elivät remontin
keskellä ja tottuivat kulke-
maan milloin ikkunasta,
milloin terassin kaiteen yli
riippuen siitä, mitä juuri
kunnostettiin tai maalattiin.

–Remontin keskellä elä-
minen teki varmaankin lap-
sistamme kovin omatoimi-
sia. Kieltäydyimme nimit-
täin ostamasta 7-vuotiaal-
le tytöllemme korkkareita
ja hän väsäsi sellaiset itse
puusta ja kankaasta, paris-
kunta muistelee.

Tonttia Heikkisillä on ny-
kyään vain vähän alle 400
m2, jota he pitävät oivallise-
na ratkaisuna.

– Rakensimme tämän
kuistin näkösuojaksi ja mu-
kavaksi ruokailu-oleskelu-
tilaksi. Pihamaata jää juuri
sen verran, että siinä mah-
tuu kasvamaan muutamia
puita, pensaita ja kukkia.
Yhtään enempää ei tarvita-
kaan, Marjaana toteaa.

Talon paras paikka onkin
juuri terassi. Siinä vietetään
aikaa ja tehdään töitäkin.
Pekka arvostaa myös säily-
tystilaa tarjoavaa talon kel-
laria, joka on toiminut tar-
vittaessa työtilanakin.

Pekka Heikkinen on
TKK:n puutaloprofessori.
Sahatien talonsa lisäksi sa-
neerannut myös Puistolan
vanhimpiin taloihin kuulu-
van, vuonna 1906 rakenne-
tun vanhan neuvolan Van-
halla Puistolantiellä.

Puistolan Omakotiyhdis-
tys r.y palkitsi talon omis-
tajat messinkisellä seinään
kiinnitettävällä perinneta-
lo 2014 kilvellä, posliini-
lautasella, johon on maalat-
tu Puistolan vanhan aseman
kuva, sekä kukkasin.

Teija Loponen

TEIJA LOPONEN

Englantilaisilla rekisteri-
kilvillä varustettu auto oli
pysähtynyt pihaan ja miehet
olivat tarjoutuneet puhdista-
maan edullisesti pihakivetyk-
sen. Kun puhdistus oli muu-
tenkin ollut tarkoitus tehdä,
oli asukas antanut sen heidän
tehtäväkseen.

Seuraavaksi miehet olivat
ehdottaneet katon pesua.
Kun asiasta oli sovittu, oli

yksi mies tullut katolta alas
ja näyttänyt kamerastaan
kuvia kuinka katossa oli rei-
kiä. Omistaja oli hivenen ih-
metellyt varsin uuden katon
reikiintymistä, mutta kiireis-
sään todennut, että onhan
reiät syytä korjata.

Mies antoi paikkaustar-
vikkeita varten 1500 euroa.
Hieman myöhemmin poru-
kan edustaja tuli kertomaan,

ettei paikkaus onnistukaan,
pitääkin uusia koko toinen
puoli. Siihen tarvitaan toiset
1500 euroa. Kiireinen mies
ei olisi ehtinyt lähteä raho-
ja nostamaan, mutta työpo-
rukan vetäjä oli sanonut, et-
tei siinä mene kuin vartti kun
hän heittää autollaan auto-
maatille.

Sillä välin katolle jääneet
miehet olivat purkaneet puo-
li kattoa pois.

Töiden piti jatkua heti he-
latorstain jälkeen, mutta työ-
miehiä ei enää näkynyt, ei-
kä puhelimellakaan heitä ole
enää tavoittanut.

–Ei minua niinkään harmi-
ta se 3000 euroa ja se, etten
uskonut omia epäilyjäni asi-

assa, vaan se, että katto on
nyt puoliksi purettu ja piha
täynnä tuota purkuroskaa.
Lisäksi katon uudelleen kun-
toon paneminen tulee mak-
samaan vähintään saman
verran, hyväuskoinen mies
harmittelee.

Hän haluaa varoittaa luki-
joitamme kiertelevistä töiden
tarjoajista. Nytkin työsopi-
mus tehtiin kirjallisesti ruot-
sinkielisen yrityksen kans-
sa, mutta sen olemassaolo jäi
tarkistamatta.

Remonttifirmojen taustat
on syytä tarkistaa ennen so-
pimusten tekoa ja maksujen
suorittamista.

Teija Loponen

Remonttihuijareita liikkeellä

Brittienglantia puhuva kiertelevä remonttiryhmä
onnistui huijaamaan vakuuttavien työkansioidensa
ansiosta omakotitaloasukasta Tapaninvainiossa.

π Tapaninvainio

Helsingin seurakuntayhtymä haki jatkoaikaa Tapu-
likaupungin seurakuntatalon 140 –neliöisen tilan käy-
tölle edelleen liiketilana. Jatkoaikaa haettiin ja saatiin viisi
vuotta.
Maatullinkuja 4:ssä on toiminut vuokralaisena pitopal-

veluyritys ja lupa edellyttää tiloihin edelleenkin pitopalve-
lutoimintaa.
Poikkeuslupaa on haettu aiemmin vuosina 2004 ja

2009.
Lupa heltisi, koska ympäristössä on tarvetta pitopalve-

lutoiminnalle, sen sijainti palvelee hyvin kiinteistönmuuta
toimintaa ja hankkeesta ei koidu haittaa alueen asuk-
kaille tai muille yrityksille.

TL

Pitopalvelu saa jatkaa
π Tapulikaupunki
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 11.–14.6.2015 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
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-c
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m
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ke

t.fi

1795
kg

119kg 149pkt
raj. 2 pkt /tal.

695
kg 1995

kg 995
kg

695
kg 499

kg

Hartwall
NOVELLE ja NOVELLE
CITRONELLE 0,33 l 24-pack
0,95/l

Arla
MEIJERIVOI 500 g
2,98/kg

Voimassa to-la
Hätälä tuore kokonainen
NORJAN LOHI n. 1-2 kg

TOMAATTI
Suomi

Oman savustamon ruodoton
SAVULOHIFILEE

Voimassa to-la
Hätälä Päijänteen iso
MUIKKU

Karhu
III-OLUT 4,6% 0,33 l tlk 18-pack
2,91/l, voim. 30.3.2015 alkaen

HK
VILJAPORSAAN KASSLER
palana

Voimassa to-la
Lihamestarilta
PORSAAN ULKOFILEEPIHVIT
myös marinoituna

18
pack1998

sis. pantit
2,70

24
pack 995

sis. pantit
2,40

Voimassa to-la
Lihamestarilta Atria takuumurea
NAUDAN ENTRECÔTE
pihveinä

-43%

-16%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,65 pkt (5,30/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia 5,99 kg

ILMAINEN FILEOINTI!



huomattavasti enemmän
kuin voimme hoitaa. Meillä
kuukausitason vaihtuvuus
oli alkuvaiheessa noin
50–60-potilasta, nyt kuu-
kausittain voi potilaita olla
120–130. Potilaspaikkoja
meillä on nykyään 20. Koti-
kuolemia on vaihtelevasti,
joskus enemmän ja joskus
vähemmän, se tekee tästä
työstä omalla tavallaan ras-
kasta. Viime vuonna koto-
naan sai kuolla 97 potilasta
meidän Pohjoisen kotisai-
raalan alueella, Tuula Här-
mä laskeskelee.

– Saattohoidamme po-
tilasta ja tuemme omai-
sia, saattohoito on rankkaa
kaikille osapuolille, mutta
usein potilaan toive on saa-
da kuolla kotona läheisten
ympäröimänä.

Kotisairaalan soittolistalla
on noin sata potilasta, jotka
voivat tarvitessaan hälyttää
itselleen apua.

Potilaiden luona vietettä-
vät ajat vaihtelevat kovasti-
kin. Tulehduspotilaan lääki-
tys vie ehkä puolisen tuntia,
syöpäsairaan hoidot puo-
lisentoista tuntia ja saatto-
hoitopotilaan luona saattaa
vierähtää kauemminkin.

Tuula Härmä on ollut
mukana Kotisairaala –toi-
minnassa alusta saakka ja
nykyään siis pohjoisen osas-
tonhoitajana.

–Alkuun teimme kolmi-
vuorotyötä, mutta nykyään
kahdessa vuorossa. Koti-
hoidon kanssa on hyvä yh-
teistyö, varsinkin yökoti-
hoidon osalta. Siitä huoli-
matta meitä välillä vaivaa
työvoimapula, sillä kotisai-
raalatoiminta vaatii tekijäl-
tään paljon erikoisosaamis-
ta ja lisäkoulutusta. Työ on
haastavaa, mutta juuri sik-
si myös hyvin motivoivaa,
Tuula Härmä valistaa.

Hän toimii itsekin välillä
käytännön hoitotyössä, jos
muuten ei oma väki kaikki-
alle ehdi esimerkiksi loma-
kausien aikana.

Muutoksia on muuttojen

lisäksi ollut vuosien varrel-
la muitakin. Malmin Koti-
sairaala oli alkuun ainoa pi-
lotti, nyt kotisairaala on le-
vinnyt koko kaupunkiin ja
on ikään kuin HUS:n jat-
kohoitoyksikkö. Nimikin
on ehtinyt vaihtua muuta-
maan kertaan. Alkuun se
oli Koillinen kotisairaala,
sitten Malmin kotisairaa-
la ja nykyisin se on siis Poh-
joisen Kotisairaala, jolle ni-
mensä mukaisesti kuuluu
myös Pohjois-Helsinki koil-
lisen lisäksi sekä myös osa
idän alueesta vuoden 2014
lopusta.

Yksi suuri vuosien muka-
naan tuoma muutos on
potilaiden monikulttuuri-
nen tausta.

–Se luo omat haasteensa.
Kaikissa kulttuureissa ja us-
konnoissa on omat tapansa,
jotka pitäisi voida huomioi-
da. Aina se ei ole ihan help-
poa ja usein tulee myös kie-
liongelmia. Jos ei kotoa löy-
dy tulkkia, voidaan tarvitta-
vat asiat tulkata vaikkapa
puhelimen välityksellä, ker-
too Härmä.

Toinen muutos liittyy hoi-
tajien turvallisuuteen. On
alueita ja koteja, joissa ei
kaikkina vuorokaudenai-
koina ole ihan turvallista
liikkua.

–Hoitajat saavat turvalli-
suuskoulutusta ja tarvitta-
essa paikalle mennään työ-
parina. Mitään vakavaa ei
kuitenkaan ole kenellekään
sattunut, huomauttaa osas-
tonhoitaja.

Vaativasta ja rankastakin
työstä huolimatta Kotisai-
raalan väki viihtyy tehtäväs-
sään ja vaihtuvuus on suh-
teellisen pientä.

–Me taidamme olla ihan
omaa rotuamme, Tuula
Härmä naurahtaa.

Teija Loponen

8 Uutiset

M
al

m

in sairaala

os
a4

Tarvikepakkeja, tippate-
lineitä ja apuvälineitä poti-
laille wc:n korottajista pyö-
rätuoleihin. Kotisairaalan
väki on välillä liikkeellä
kuin muuttokuorman kans-
sa. Autojen saanti on ollut
suuri helpotus, vaikka talvi-
kaudella autoilukaan ei aina
niin herkkua ole jos akku

hyytyy, lumihanget kätkevät
ajopelin tai parkkipaikat
ovat lumivallien alla.

Pilottina Malmilla käyn-
nistynyt Kotisairaalatoimin-
ta on vakiintunut koko Hel-
sinkiin ja muuallekin Suo-
meen. Kotisairaala mah-
dollistaa potilaan hoidon
kotona, olipa kyseessä sitten

saattohoito, syöpähoidot tai
erilaisten tulehdusten hoito.

Potilas itse maksaa vain
hoitopäivämaksun, ei laite-
vuokria.

–Esimerkiksi alipaineimu-
haavahoidot ovat lisäänty-
neet paljon tehokkuutensa
vuoksi, vaikka laitevuokra
onkin kallis, kertoo Pohjoi-

sen Kotisairaalan osaston-
hoitaja Tuula Härmä.

Potilaiden ikähaitari on
varsin laaja, 18–101 vuotta.

–Työntekijöitä meillä on
nykyään yhteensä 11 sekä
lisäksi lääkäri ja osa-aikai-
nen lääkäri.

–Potilaita on todella paljon,

Malmin Kotisairaala
pian parikymppinen
Seitsemän kertaa Malmin sairaala-alueen sisällä muuttanut Kotisairaala on
vihdoin saanut pysyvät tilat. Välillä on ”koti” ollut leikkaussalissa, välillä
pitkäaikaisosastojen kainalossa. Alkuun ajeltiin polkupyörillä, bussilla ja
yhdellä autolla, mutta toiminta-alueen laajennuttua käytössä on nyt neljä
autoa.

KOTISAIRAALAN ALBUMIT

Tuula Härmä katselee
varastosta löytyviä
vanhoja valokuva-
albumeja, jotka tuovat
monia muistoja mieleen
kotisairaalan historiasta.

Vuonna 1998 kotisairaalan auton edessä Nina Leppä,
Eve Linnavirta, Elina Pitkänen, Tuula Härmä ja Katja
Leppänen.

TEIJA LOPONEN
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Lähitieto tuo
lähiyritykset luo

Lähitietoa
tarvitaan aina.

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

PUISTOZUMBA ALKAA 3.6.2015

HUOM: SATEELLA TUNTIA EI PIDETÄ

TERVETULOA TANSSIMAAN
Pukinmäen liikuntapuistoon

3.6.–2.9.2015
keskiviikkoisin klo 18.15–19.15
Vetäjät: Leo Guzmán Monet (Kuuba/Hki)
Kertamaksu: 5.00 euroa
Osoite: Kenttätie 12, 00720 Helsinki

www.conexion.fi

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.

Määräaikais-
katsastus

39€
Koskee henkilö- ja

pakettiautojen määräaikais-
katsastuksia.

*

Päästömittaukset:
Diesel 27€, Bensiini 16€, OBD 12€
*Katsastuksen hinta sisältää Trafin viranomaismaksun 2,73€. (sis. alv 24%)

8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min (alv 24 %)

Meiltä nyt myös edulliset
autoilijan tarvikkeet!

Päivänsäde verraton,
meidän hymytyttömme
Sara on!
Superhyperonnittelut
1-vuotiaalle sinisilmälle,
tv: äippä + iskä, mymmeli
ja fanfaari, kummit
Sini ja Juha sekä (iso)
mummi ja Tomi.

Stailaus ja sisustus.
Tietämystä on.

Tanja Laajaranta
045 171 5606

LÄHTISITKÖ KANSSANI
KAUPUNKI-
KIERROKSELLE!

www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo
2. kerros, Puh. 09 345 4292

tai 0500 515 707,
ark. 10–18, la suljettu

KEHYKSET JA LINSSIT -25 %

Ajanvaraus: 09 387 2341 Nettiajanvaraus 24/7
www.pihlajamaenhammaslaakariasema.fi

TARJOUSVOIMASSAJUHANNUKSEENSAAKKA

SUUN
TERVEYS-
PAKETTI
110 € (1H)
hammastarkastus • röntgenkuvat
hammaskivenpoisto• värjäymien
poisto• kiillotus• fluorausorausppppppoisto• kiillotus• fluo

HAMMASLÄÄKÄRIT

Lana Partonen
Martin Lemmini

ERIKOISHAMMAS-
TEKNIIKKO
Ilkka Garaisi

HAMPAIDEN PAIKKAUS
-15%

UUSISTA PROTEESEISTA
100 € ALENNUS
Palvelemme myös venäjäksi
ja viroksi.

Lähitieto netissä
www.facebook.com/lahitieto

www.lahitieto.fi

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 10.6. klo 19.00 Rukousilta: Altti Akujärvi, Niko
Virkkula. Musiikki: Eero Manninen

La 13.6. klo 15.00–18.00 Helsinki rukoilee
Su 14.6. klo 11.00 Jumalanpalvelus: Harri Kröger,

Kristian Paavilainen, Jari Päärni.
Musiikki: Jasmine Virtanen & kump.

Su 14.6. klo 14.30 Latinokokous: Veijo Kähkönen

Siltamäki
Siltamäen leijonien minigolfradalla kävi viikonloppuna
varkaita.
Siltamäen liikuntapuistossa sijaitsevan leijonien minigolf-

kentän kioskirakennuksen lukko oli murrettu ja jääkaapin
juomat ja pakastimen jäätelöt viety. Se ei vielä varkaille ollut
riittänyt, vaan samalla he olivat hajottaneet kopin sisustaa.
LCHelsinki Siltamäenminigolfrata on avoinna kesäkaudella

ja sen tuotto käytetään alueen lasten ja nuorten hyväksi
Teija Loponen

Varkaita Siltamäessä

Malmi
Malmin hautausmaalla uusitaan noin 550 metrin pituinen
vaahterakujanne sekä noin 150metrin pituinen vaahterarivi.
Kujanteesta kaatuu 144 ja rivistä 14 vaahteraa. Kujanne-

vaahteroiden tilalle istutetaan 125 vähintään nelimetristä
tammen taimea. Vaahterarivin tilalle tulee 22 yli kaksimet-
ristä lehtikuusen taimea.
Helsingin seurakuntayhtymänmukaan vaahterat ovat pää-

sääntöisesti huonossa kunnossa ja ne kaadetaan turvalli-
suussyistä.
Myös parempikuntoiset kaadetaan sillä perusteella, että

taimien osittainen istuttaminen suurten puiden väleihin tuot-
taisi epätasaisen ja uusien taimien kasvuun lähdön kannalta
huonon lopputuloksen.

PP

Hautausmaalla iso puusavotta

Jakomäki
Helsingin kaupungin asunnot Oy on saanut raken-
nusluvan tehdä Jakomäentie 6:ssa purettujen kerrostalojen
tilalle uudet. Taloihin tulee 62 asuntoa, joiden keskikoko on
noin 56 neliömetriä.
Rakennusluvan antanut rakennuslautakunta edellyttää, että

työmaa järjestellään niin, että yleisen jalankulun ja pyöräilyn
sujuvuus ja turvallisuus taataan.
Koska talot on suunniteltu samanlaisiksi viereisen Jakomä-

entie 4:n kerrostalojen kanssa, poikkeaa hanke asemakaa-
vanmääräyksistä julkisivumateriaalien ja rakennuskorkeuden
osalta. Kaava edellyttää rappaus- tai tiilijulkisivua, uudisraken-
nus tulee kuitenkin olemaan betoninen, kuten naapuritalotkin.
Myös enimmäiskorkeus ylittyy noin kaksi metriä, jotta katto

sovittuu viereisen tontin rakennusten vesikattokorkeuteen.
Naapureilla ei ole ollut huomautettavaamuutoksiin.

PP

Kerrostaloista korkeampia
Tapulikaupunki

Helsingin seurakuntayhtymä haki jatkoaikaa Tapulikau-
pungin seurakuntatalon 140 –neliöisen tilan käytölle edel-
leen liiketilana. Jatkoaikaa haettiin ja saatiin viisi vuotta.
Maatullinkuja 4:ssä on toiminut vuokralaisena pitopalve-

luyritys ja lupa edellyttää tiloihin edelleenkin pitopalvelutoi-
mintaa.
Poikkeuslupaa on haettu aiemmin vuosina 2004 ja 2009.
Lupa heltisi, koska ympäristössä on tarvetta pitopalvelu-

toiminnalle, sen sijainti palvelee hyvin kiinteistönmuuta toi-
mintaa ja hankkeesta ei koidu haittaa alueen asukkaille tai
muille yrityksille.

TL

Pitopalvelu saa jatkaa
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Mona on edustanut seuraa
SM-tasolla sekä nuorten
maajoukkueessa ja Akseli
SM-tasolla Etelä-Suomen
aluejoukkueessa. Molem-
mat ovat lajissa ja voimata-
soissa kehittyneitä pelaajia,
joilla myös on ulottuvuutta
pelata verkolla.

Puistolan peruskoulun au-
ditorio oli toukokuun lopul-
la viimeistä penkkiä myöten
täynnä, kun noin 130 pu-
malaista kokoontui juhlista-
maan kauden päätöstä. Pu-
heenjohtaja Jouni Lind kiit-
teli pelaajia, valmentajia ja
huoltajia kauden onnistu-
miseen eteen tehdystä työs-
tä. PuMa onnistui saamaan
kuusi aluemestaruusmitalia,
joista kolme oli kultaista.

–Parasta oli kuitenkin pe-
laajien kehittyminen kaikis-
sa ikäryhmissä, kiitteli Kor-
son Vedon liigajoukkueen
passari ja PuMan tutor Ar-
to Hanni.

PuMa palkitsi ansiomitalil-
la seuran pitkäaikaisen
puheenjohtaja Anna Kojo-
lan sekä seuran nykyisen
puheenjohtajan Jouni Lin-
din. Molempia kuvastaa
valtava sitoutuneisuus ja
halu tehdä nuorten eteen
työtä.

Vuoden nuorisovalmen-
tajaksi valittiin D-poikien
valmentaja Dejan Subotic.

Palkinto on osoitus poikien
upeasta kehityksestä viime
vuosina. Vuoden seuratoi-
mijaksi valittiin Jussi Tikka-
nen, joka on pyyteettömäs-
ti tehnyt työtä koko seuran
eteen korostaen kasvatuk-
sellisia arvoja ja sinettitoi-
mintaa.

Jokaisesta joukkueesta
valittiin myös ns. tsemppari-
pelaaja. F-junioreissa (6–9
v) tsempparit palkittiin ikä-
vuosien mukaan: 2006 Pyry
Korhonen, 2007 Aaro Kin-
nunen, 2008 Miina Laurila
ja 2009 Ella Koskinen.

Muut tsempparit palkit-
tiin joukkueittain. E-juni-
orit (9–10 v): E-t Rainbow
Venla Vehviläinen, E-t Shi-
ne Milja Henriksson. E-p
Yellow Toni Heikkinen, E-p
White Lauri Ahola ja E-p
Black Paavo Tuononen. D-
juniorit (11–12 v): D-t Lions
Sofia Lehto, D-t Tigers Sa-
ga Piispanen, D-t Panthers
Elsa Ikola, D-p Ässät Ant-
ti Kalo ja D-p Devils Jimi
Jokinen. C-juniorit (13–14
v): C-t Bang Lotta Juvonen,
C-t Spike Saara Suorsa, C-t
Light Suvi Päiväniemi ja C-p
Leo Pärnanen. B-juniorit:
B-t Prime Sara Tiihonen ja
B98 Milla Hakala sekä har-
rastusryhmä Sanni Hautala.

JL

PuMa palkitsi pelaajia
ja toimijoita
Mona Kokko ja Akseli Pursiainen valittiin
vuoden pelaajiksi, kun lentopalloseura PuMa-
Volley juhli kauden päätöstä.

PuMa-Volley palkitsi vuoden pelaajina Mona Kokon ja
Akseli Pursiaisen.

Pienimmät palkittavat olivat lentisliikkarilaisia.

almin
Ponnistajat
parantavat
otteitaan ottelu

ottelulta. Nyt paremmuu-
den joutui Ala-Malmin nur-
mella tunnustamaan yksi
kolmoslohkon etukäteen
vahvoista, Hyvinkään Pal-
loseura. Hyvinkääläiset
aloittivat murhaavasti men-
nen 10. minuutilla 0–1 joh-
toon. Mutta ”ponnarit” loi-
vat nauhalta maalipaikkoja.
40 minuutilla Aleksi Työp-
pönen kirmasi maalivahti
Kim Kanervan syötöstä
maalintekoon, tuloksena
1–1 taukotulos.

Toisen jakson 71. minuu-
tilla kotijoukkueen Teemu
Wallin toimitti pallon lah-
telaisten maalin takakul-
maan, 2–1. Viisi minuut-
tia ennen täyttä aikaa HyPS
onnistui yhdestä harvoista
maalipaikoistaan pukkaa-
maan 2–2 tasoituksen. Mal-
milaisveri ei hyytynyt, 90
minuutilla Joel Tuovinen sai
ladata pallon pilkulta lahte-
laisten häkkiin, 3–2. Jatkoa
seurasi minuutin päästä,
kun Aku Iivonen kauniste-
li päätöslukemiksi 4–2 mal-
milaisvoiton.

Eilen tiistaina Ponnista-
jat kohtasivat Spartakin.
Ensi tiistaina, 16.6. kello
18, Ponnistajien käsittelyyn
Ala-Malmin nurmella jou-
tuu FC Viikingit/2.

Puistolan Urheilijat läh-
ti viime perjantaina maa-
kuntamatkalle haastajana
Riihimäen Palloseura.
Miten kävikään, sarjakärki
RiPS sai todeta kotiareenal-
laan PuiU:n selvästi parem-
makseen luvuin 1–4. Koti-
joukkue siirtyi 1–0 johtoon,
mutta PuiU:n Sami Rinta-
Kahilan maalilla taukotulos
oli 1–1.

Toisella jaksolla nähtiin
vahvaa puistolalaisten hal-
lintaa joukkueen esittäessä
kauden parasta peliä. Siitä
seurasi myös maaleja, teki-
jöinä Rinta-Kahila toistami-
seen, Olli Isosalo kaukoty-
killään 30 metristä, sekä Sa-
my Talat, joka päätti upean
hyökkäyskuvion.

Nyt perjantaina, 12.6.
kello 19.30, PuiU ottaa ko-
ti-Koudallaan vastaan por-
voolaisen Akilleksen. Ja en-
si keskiviikkona, 17.6. kello
19, on luvassa huipputais-
to, vastassa on silloin loh-

kon tämänhetkinen kärki
FC Kontu.

MPS edustusjoukkue tuhri
paikkansa voittaa Spartak
Mosan nurmella. 35.
minuutilla kotijoukkue
meni 1–0 johtoon Mikko
Halmeen maalilla.

Etenkin toisen jakson
alussa malmilaisilla oli lu-
kuisia paikkoja ratkaista ot-
telu. Onnistujaa ei vain löy-
tynyt. 5 minuuttia ennen
päätöstä Spartak sai hieman
kevyesti, ilmeisesti käsivir-
heestä rangaistuspotkun.
Vetäjä, Andrei Bemgardt ei
epäonnistunut, vaan latasi
1–1 päätösluvut.

Tänään keskiviikko-
na kello 19.15 MPS pe-
laa Kartanon kentällä FC
Viikingit/2:ta vastaan, ja
maanantaina 15.6. on peli-
paikkana Lahden radiomä-
ki, isäntänä Lahen Pojat JS.

MPS/Atletico Malmi
sortui yllättäen Itä-Hakki-
lan keinonurmella IHK/
OMV:lle maalein 2–1.
Atleetit hallitsivat etenkin
ensi jaksolla mielin määrin.
Kyse oli vain, milloin maali-
tili aukeaa ja kuinka monta

rysää malmilaiset tekevät.
Toisin kävi. 37 minuutilla
auringon sokaisema malmi-
laispuolustus töhri pallon
omaan maaliin.

Toisen jakson alussa itä-
hakkilalaiset onnistuivat
tyrkkäämään 2–0 johdon.
Atleettien takaa-ajo toi ka-
vennuksen vasta 85. minuu-
tilla Iiro Helisen survoessa
pallon maaliviivalta tuot-
toisammalle osastolle. Lop-
puhetket atleetit janoivat
tasoitusta, mutta Itä-Hak-
kilan kilpalaiset onnistui-
vat ajanpeluulla ja ulottuvil-
la toppareillaan torjumaan
malmilaisten yritykset.

Maukasta lohtua tuli lau-
antaina, kun Atletico tiput-
ti Puksussa Regions cupin
4. kierroksen ottelussa ki-
vikovan FC Espoon maa-
lein 3–1. Ticolaiset reissaa-
vat 5. kierroksen otteluun
Vaasaan.

Atleticon seuraava sarja-
ottelu on lauantaina 13.6.
kello 14.45 Pukinmäessä,
vastassa on NouLa. Keski-
viikkona 17.6. kello 19.30
Atletico kohtaa poikkeuk-
sellisesti Tapulin nurmella
SibboV:n.

Heimo Laaksonen

Ponnistajat ja PuiU
viikon ilon aiheet
Viime kierrokseen mahtuu ripaus yllätyksellisyyttä niin hyvässä kuin
huonossa. Riemukkaimmat voitot tuottivat Malmin Ponnistajat ja Puistolan
Urheilijat. MPS:n edustusjoukkue takelteli itänaapurien kanssa ja MPS/
Atletico Malmi hävisi huonommalleen.

M

Jalkapallo kolmonen

Mainion kevään pelannut maalintekijä Jesse Ketonenkaan ei onnistunut toisen jakson vaihtomiehenä
kartuttamaan Atleticon maalitiliä Itä-Hakkilassa. Arkistokuva.

HEIMO LAAKSONEN
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Joukkuevoimistelu

KANNUSTAMAAN JA VIIHTYMÄÄN!
Miesten Kolmosta

Perjantaina 12.6. klo 19.30
Puistolan Koudan nurmikentällä

TATTARISUON
AUTOKATSASTUS

PUIU VOITTOON!HYVÄ PUFFETTI

Porvoo
PuiU – Akilles

Tapanilan Erän ja SC Vantaan vajaa vuosi sitten perus-
tettu yhteistyöjoukkue Elite huipensi upean kautensa junio-
reiden MM-kisoissa. Joukkueen lauantain alkukilpailun pis-
temäärä 16.95 riitti seitsemänteen sijaan mutta maakiintiön
takia finaalipaikka jäi valitettavasti haaveeksi.
Nuori joukkue teki kuitenkin huikean debyytin kovatasoi-

seen juniorisarjaan ja onnistui heti nimensä mukaisesti val-
taamaan paikan lajin kansainvälisessä eliitissä. Suomalais-
joukkueista TV:n Minetit Juniors nappasi hienosti hopeaa ja
maiden välisen kisan voitti Suomi - niinpä myös Elite osana
SuomenmaajoukkuettaMinetit Juniorsin ja OVO Junior Tea-
min ohella palkittiin maiden välisen kilpailun voittajana.
Naisten sarjan voitto tuli myös Suomeen - TV:n Minetit vei

kultaa huikean esityksen jälkeen.

Tampereen kisoissa Tapanilan Erän joukkueista Elite
Alexa saavutti jälleen korkeimman kategorian (1) ja bonuk-
sen ohjelman teemasta ja joukkue palkittiin mitalein jo nel-
jännen kerran kevään aikana.
Axorian kategoria oli 3 ja joukkue sai tekniseltä tuomaris-

tolta erikoispalkinnon. Axoria05:n kategoria oli 6 ja Amilan 7.
12–14-vuotiaiden kilpasarjassa Anastasia01 selvitti tiensä
sunnuntaiseen finaalin, jossa joukkue keräsi pisteet 15.97
sijoittuen upeasti viidenneksi.

Ennen kesälomaa juhlitaan vielä Eliteä Tapanilan Nutalla
keskiviikkona 10.6 klo 17–19.
Moni eräläinen voimistelija osallistuu kesän suurtapahtu-

maan, Gymnaestradaan, joka kokoaa yli 20 000 voimisteli-
jaa ympäri maailmaa heinäkuiseen Helsinkiin. Lyhyen ke-
säloman jälkeen alkaa keskittyminen syksyn välinekauteen,
joka huipentuu marraskuun lopussa Korson Lumossa jär-
jestettäviin SM-kisoihin, jotka Tapanilan Erä ja SC Vantaa yh-
dessä järjestävät.

Lauri Järvinen

Menestyksekäs
kisakausi päätökseen

Tammikuussa alkanut joukkuevoimistelun
kilpailukausi huipentui viikonvaihteessa,
kun lajin maailmanmestaruudet ratkottiin
Färsaarilla Tampereella käytiin Voimistelupäivillä
10–12-vuotiaiden pääkisa ja 12–14-kilpasarjan
mestaruuskilpailu.

Elite Alexan “pakollinen” yhteisselfie onnistuneen
kisan jälkeen.

LAURI JÄRVINEN

Urheilu on aina ollut osa
Sanna Koivumäen elämää.
Luistelua on takana 12
vuotta ja jalkapalloa hän
pelaa vieläkin squashin rin-
nalla. Squashin Sanna aloitti

kolme vuotta sitten. Lyhyes-
sä ajassa hän on kehittynyt
maajoukkuetason pelaajak-
si, mikä on merkittävä saa-
vutus.

Squashissa Sannaa kieh-

too erityisesti se, että pää-
see jatkuvasti haastamaan
itsensä sekä jokainen harjoi-
tus on erilainen. Kesäloman
alkaessa edessä on täysi pa-
nostus lajiin, kun koulun
tuomat velvollisuudet het-
keksi päättyvät.

Lajiharjoituksia pidetään
useana päivänä viikossa.
Yleisesti treenimäärä vaih-
telee viidestä seitsemään
kertaan viikossa. Treenit
aloitetaan lämmittelyllä, sit-
ten käydään läpi tekniikkaa.
Näiden jälkeen pelataan ra-
joitettuja pelejä, joissa kaik-
ki lyönnit eivät ole sallittuja
ja lopuksi kunnon pelejä oi-
keilla säännöillä.

Harjoitusohjelmaan kuu-
luu luonnollisesti myös kun-
tosaliharjoittelu, mikä lisää
treenien monipuolisuutta.
Kesto vaihtelee 1,5 tunnis-
ta kahteen tuntiin. Ohjat-
tujen harjoitusten lisäksi
kunkin pelaajan viikkoon
kuuluu omatoiminen har-
joittelu. Tätä itsenäistä har-
joittelumuotoa pelaajat te-
kevät 5–15 kertaa viikossa.
Sanna on osa noin 15 hen-
gen squash-ryhmää, joka
harjoittelee yhdessä ja pyr-
kii tuomaan toisistaan par-
haan irti kentällä. Hyvä il-
mapiiri tuntuu vallitsevan
nuorten urheilijoiden kes-
kuudessa.

Idoleikseen Sanna nime-
ää Suomen taitoluisteluiko-
nin Kiira Korven, sekä
malesialaisen squash pelaa-
jan, Nicol Davidin. Korves-

sa Sannaan vetoaa kyky ylit-
tää vaikeudet ja nousta niis-
tä huolimatta huipulle.
David on puolestaan voitta-
nut squashin World Open-
kilpailut ennätykselliset 8
kertaa.

Squash-pelaajan kauteen
kuuluu noin 20–35 kilpai-
lua. Kilpailut pidetään pää-
osin viikonloppuisin. Kausi
kestää elokuusta aina kesä-
kuulle saakka, joten kisaa-
maan on mahdollista men-
nä lähes joka viikonloppu.
Näin pysyy kisatuntuma
hienosti yllä, sekä kisaami-
sen rutiini ja käytännöt tule-
vat tutuiksi. Sanna kisaakin
oman ilon kautta asettamat-
ta itselleen ylimääräisiä pai-
neita.

Tulevaisuudessa Sannan
tavoitteet ovat tiukasti maa-
joukkue-edustuksessa. Hä-
nellä on suuri halu kehit-
tyä lajissa ja se ajaakin hän-
tä eteenpäin. Jonain päivänä
Sanna aikoo kilpailla am-
mattilaisturnauksissa squas-
hissa. Oman fyysisen kun-
non ja terveyden ylläpitämi-
nen ovat tärkeä osa Sannan
motivaatiota urheilla. Hä-
nen opiskelutavoitteissaan
on valmistua Mäkelänrin-
teen urheilulukiosta hyvin
arvosanoin ja tältä osin var-
mistaa oma tulevaisuutensa
myös pelaamisen ulkopuo-
lella.

Reo Hurskainen
Urheilutoimittaja-

opiskelija, Heo

Ilon kautta kohti unelmia
Siltamäessä asuva 16-vuotias Sanna Koivumäki
pelaa maajoukkuetasolla squashia. Hän
ei tavoittele huipulle väkisin, vaan oman
intohimonsa saattelemana. Oma tahto
menestyä onkin suuri tekijä onnistumiselle.

Sanna Koivumäki tähtää pitkälle,
ammattilaisturnaukset ovat mielessä.

Menestyminen vaatii päivittäisiä treenejä. Sanna kuuluu 15 nuoren squashryhmään.

SANNA KOIVUMÄKI

REO HURSKAINEN

illis-Helsingin L

AINEN
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Helsinki-päivänä
tapahtuu aamusta yöhön
Koillis-Helsingissä koetaan koko Helsinki-päivän aikaisin ja myöhäisin
tapahtuma. Ja sille välillekin riittää kyllä tekemistä.

TEIJA LOPONEN

amun
ensim-
mäinen
tapahtu-
ma pide-
tään Vii-
kissä.

Aamulypsylle eli maatilakä-
velylle Viikin opetustilalle
pääsee kello 6.30–8 välillä.
Lypsylle tai edes navettaan

ei kyllä pääse, mutta karjaa
näkee ulkona ja samalla
kuulee esimerkiksi eri vilje-
lymenetelmistä.

Kokoontuminen on Gar-
denian etupihalla, Koetilan-
tie 1, ja tapahtuma on avoin
kaikille ilman ilmoittautu-
mista.

Siltamäessä nautitaan aa-
mukahvit, eli siellä kokoon-

nutaan Helsinki-päivän aa-
mukahvitilaisuuteen ostos-
keskuksella olevalle seura-
kuntakodille kello 9–11.
Aamukahvien yhteydessä
kuullaan Veli-Matti Kun-
narin musisointia. Ohjel-
maan kuuluu myös ”Ostos-
keskuksen uudistaminen”
–keskustelu, jossa on mu-
kana kaupunkisuunnitte-

luviraston ja kau-
punkisuunnittelu-
lautakunnan sekä
paikallisten toimijoi-
den edustajia.

Iltapäivällä esiintyy Pihla-
jamäessä leikkipuisto Maa-

sälvän Helsinki-päivän
tapahtumassa Taikuri Jari
kello 14. Osoite on Maasäl-
väntie 3, ja tapahtuma kes-
tää 15.30 asti.

Tekniikan museoon on
Helsinki-päivänä vapaa si-
säänpääsy ja kello 14 on
mahdollisuus osallistua
Vanhankaupungin ja ve-
silaitoksen historiaan pe-
rehdyttävän Vettä ja elä-
mää -opastuskierroksen se-
kä kello 15 8–12 -vuotiail-
le suunnattuun Sähköä ja
moottoreita -työpajaan.
Opastukselle mahtuu 25
henkilöä, työpajaan max.
20 lasta. Ilmoittautuminen
museon lipunmyyntiin en-
nen opastuksen / pajan al-
kua. Osoite on Viikintie 1.

Puistola-Seura järjestää
tuttuun tapaan Helsinki-
päivänä suositun yölaulaja-
linturetken, Satakielikier-
roksen. Vastaavia retkiä
jokaisena Helsinki-päivänä
on järjestetty keskeytykset-
tä vuodesta 1985 lähtien.

–Moni puistolalainen on
sanonut, että Malmin lento-
kentän ympäri patikoitu sa-
takielikierros vasta aloittaa
oikean kesän, kertoo Anna-
Riitta Piilonen Puistola-Seu-
rasta.

Retkelle tulee pituutta 5,5
km ja kesto on noin 2,5 tun-
tia.

Linturetkeläisten ryhmä
kävelee rauhallista tahtia
lentokenttäalueen ympäri.
Aina välillä pysähdellään
tarkkailemaan ja kuuntele-
maan lintuja. Muitakin eläi-
miä saattaa liikkua kävely-
tien varsilla ja lentokentän
aukioilla.

–Retken oppaina on ni-
mekkäitä lintuharrastajia,
joilta saadaan kiinnostavaa
taustatietoa tehdyistä eläin-
havainnoista. Tälläkin ker-
ralla retkeen sisältyy arva-
uskilpailu, jossa veikataan
havaittujen satakielten se-
kä lintulajien lukumäärä.
Parhaiten arvanneet saavat
palkinnon, muistuttaa Pii-
lonen.

Retken taukopaikalla on
mehu- ja kahvitarjoilu se-
kä sään salliessa kenties ih-
mistenkin tuottamaa elävää
musiikkia.

Lähtö tapahtuu kello 22
Malmin lentokenttää kier-
tävän ulkoilupolun parkki-
paikalta, joka sijaitsee noin
400 metriä Malmin suun-
taan Malminkaaren ja Ta-
sankotien risteyksestä.

Sopiva jalkinevarustus on
kävely- tai lenkkiken-
gät. Kierrokselle ei
tarvitse ilmoittautua
ennakkoon.

Teija Loponen

Taikuri Jari ilahduttaa tenavia
Pihlajamäen leikkipuisto Maasälvässä.

Illan päätteeksi lähdetään kiertämään Malmin lentokentän ympäri menevää ulkoilutietä Satakielikierroksen merkeissä.

A
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Lions club Helsinki Siltamäki
jakoi Staffansby lågstadieskolan
oppilaille kuusi stipendiä. Stipen-
dien jaon suoritti klubin jäsen
Martin Stigzelius yhdessä vaimon-
sa Leilan kanssa.

-Olen ylpeä, että sain olla muka-
na juhlassa ja nähdä iloisten las-
ten esittämiä hienoja ohjelmia. Jo-
kaisella luokalla oli oma ohjelma,
Stigzelius toteaa.

LS

Siltamäen leijonilta stipendejä

Rehtori Birgitta Ponthin, lion Martin Stigzelius ja Mats Blomqvist
jakamassa stipendejä.

LEILA STIGZELIUS

Hallitus on vaihtunut ja ohjel-
ma on selvillä. Perussuomalaiset
lupasivat poistaa autoveron. Nyt
on aika tarkastella tuloksia. Vii-
den prosentin alennuksen saavat
ne, joilla on varaa hankkia uusi
auto. Vanhojen autojen omistajat
saavat 30–50 euron lisäveron.

Valtion taloutta paikataan mak-
sattamalla perussuomalaisten hy-
väosaisille antama vaalilupaus
vanhojen autojen omistajilla. Har-
valla on varaa ostaa uutta autoa
joka vuosi. Tällaisena taloudellise-
na aikana ei pitäisi olla varaa an-
taa tuollaisia vaalilupauksia, saa-
ti maksattaa niitä lupauksia hei-
kompiosaisilla. Olisivat jättäneet
koko lupauksen toteuttamatta.

AsmoMaanselkä,
KD Puoluesihteeri,

Tapanila

Vanhojen autojen
omistajat petettiin Mikä se sellainen koiranomis-

taja on, joka tuo koiransa tarpeil-
leen venyttelypaikkojen läheisyy-
teen?

Tuo Pukinmäen kentällä oleva
paikka, roskakorit pursuaa niistä
jätöksistä ja kun niitä ei säännölli-
sesti tyhjennetä, pussit jätetään sii-
hen maahan ja linnut niitä levitte-
lee. Yök.

Eikö tuohon Malmin kentän pu-
ruradalle saisi kahta ilmoitustau-

lua, alkupisteeseen ja loppupistee-
seen? Ei tarvitsisi puihin kiinnittää
ilmoituksia (säilyisivätkin paikal-
laan) ja ihmiset myös lukisivat ne
paremmin.

Huom. Vielä te koiranomista-
jat. Metsiä riittää ja koira-aitauk-
sia. Mieluummin metsät kuin koi-
rahäkit, siellähän koirakin saa va-
pauden.

Kirsi Haverinen

Lenkkipolkujen venytyspaikoista

Esimerkiksi Pekanraitilla on
ollut läpi vuoden (vuosien) pimeä-
nä ainakin tuo yksi lamppu. Nyt
kun mennään juhannusta kohden
kas kummaa: kolmen ukon voi-
min ollaan lamppua vaihtamassa
(+nosturivehje).

Sitten tuossa Malmin kentän

lenkkipolulla on Tattariharjun
puoleisella polulla valot palaneet
yötä päivää + osittain myös Tatta-
riharjuntiellä. En tiedä liekö tämä
asia nyt korjattu.

Että näillä ajatuksilla kohti va-
loisaa juhannusta lukijoille.

Kirsi H

Katulamppujen vaihdosta

Lähiölevyprojekti Osta-
rilla Siltamäen on kolmen
Siltamäki-Suutarilassa asu-
van kaveruksen levyhanke.
Kolmikon kantavana aja-
tuksena on ollut nostaa
esille Siltamäen kau-
nis ympäristö ja
kumartaa
Siltamäen van-
halle ostoskes-
kukselle.

– Se on ollut
kaikkien kolmen
kohtaamispaik-
ka niin uimahal-
lissa, kaupassa, ap-
teekissa, postissa, par-
turissa, fysikaalisessa hoi-
dossa kuin ravintolassakin
asioidessa, kertoo Veli-Mat-
ti Kunnari, yksi hankkeen
alullepanijoista.

Kolmikosta hän ja Mi-
ka Roni ovat soittajia ja
lauluntekijöitä. Kolmas
mies, Eero Isotalo harras-
taa valokuvausta. Isota-
lo on taltioinut erityisesti
Siltamäen ostoskeskusta ja
siellä asioivia ihmisiä. Kuvat
olivat esillä lähikirjastossa
syksyllä 2013.

–Valokuvat ja tekstit ovat
heijastuksia siitä, miten me
tekijät olemme katselleet os-
tarin elämää, kertoo Kun-
nari.

Cd-levypakkaus sisältää
Siltamäki-laulun ja 12 si-
vuisen kuva-albumin
Siltamäestä. Laulussa
monisärmäinen ostarielämä
nähdään lasin läpi, baarin
puolelta.

Kunnarin mukaan levy-
hanke on kumarrus 45-vuo-
tiaan Siltamäki-Suutarila-
seuran työlle alueen hyväk-
si. Kuva-albumin tekstit on

lainattu Sirkka Lekmanin
kirjoittamasta Si-Su-seuran
40-vuotisjuhlakronikasta.

Lähiyri-
tyk-

set ovat olleet tukemassa
hanketta. Tekijöiden yhte-
nä tarkoituksena onkin toi-
ve aikaansaada kotikul-
mille myönteistä kehitys-
tä ja elinvoimaa. Ajatuk-
sissa on myös laajempi
kokonaisuus, jossa hanke
etenisi muihinkin lähiöihin.

–Yhteisöllisyyden vahvis-
taminen eri muodoissaan
on tärkeää lähiön menesty-
miselle, pohtii Kunnari.

Levy on tarkoitus julkais-
ta Helsinki-päivänä. Lau-
lusta on tehty myös mu-
siikkivideo, joka on kuvat-
tu Siltamäen kummuilla
ja ostarilla. Video julkais-
taan myöhemmin levyn
julkaisun jälkeen.

Pirjo Pihlajamaa

Siltamäki-levyn
julkaisutilaisuus ravintola
Rubiinissa pe 12.6. klo 21.

Duo Veli-Matti Kunnari-
Mika Roni. Eero Isotalon

kuvia. Yllätysesiintyjiä.
Vapaa pääsy.

Miehet levyttivät
oodin omalle lähiölle

ana aja-
ostaa
u-

p-
par-
ssa hoi-

tyk-

Välivuoden vietosta
palannut Pihlajamäki goes
blues lunasti lauantaina
paikkansa kesän leppoi-
simpiin kuuluvana musata-
pahtumana.

Kiillepuiston maastoon
levittäytynyt blueskansa
sai nauttia sadan vapaaeh-

toisen järjestämästä ta-
pahtumasta, jossa osa-
taan pitää hauskaa myös
ilman ilolientä.

Juhlakansaa viihdyt-
tivät Melrose, Frank
Zappa Memorial Panca-
ke Breakfast feat. Honey
B & Kuloniemi, Robbie
Hill sekä Frim Fram feat.

Lähiblues jytisi Kiillepuistossa

PIRJO PIHLAJAMAA
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Hill sekä Frim Fram feat.

Mitä lähemmäs lavaa meni, sitä tiiviimmin yleisö oli pakkautunut.

Moni tuli
lähibluesiin polkupyörällä.
Tässä luovasti toteutettu perhemalli.

Seppo Luusalo.
Tapahtuman alkumetreil-

lä puistossa oli väljää, sil-
lä sade karkotti kuulijoi-
ta, mutta pilvien väistyttyä
puisto täyttyi entiseen mal-
liin.

Ruokahuolto pelasi kol-
misointujen lomassa.

– Mansikkahilloa kuusi
kiloa ja vohvelitaikinaa äm-
päritolkulla, laski vapaaeh-
toisena festariväkeä ruok-
kinut Ira Hyyryläinen illan
viimeisen esiintyjän, Melro-
sen aikana.

Pirjo Pihlajamaa

Koko perheen
bluesjuhlassa lapsille oli paljon

tekemistä. Tässä jonotetaan keinumaan.



MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
Syystien palvelukeskus
Ukkoklubi ma klo 11.15–12,
pingistä ti klo 14.15, ompe-
lua ke klo 9, bridge ti klo
9.30–13.30. Takaniitynkuja 3
Xu Xian: Tussimaalauksia
Taidemaalari Xu Xian on
yksi monista kiinalaisista
kuvataiteilijoista, jotka jatkavat
tussimaalauksen traditiota.
Avoinna ma–to 9–20, pe
9–18 ja la–su suljettu. 9–16.
Malmitalo 21.5.–13.6.
Anssi Hanhela:
Pohjoissuomalainen – Kaksi
aikuista lasta, maalauksia
Avoinna ma–to 9–20, pe
9–18 ja la–su suljettu paitsi
to 18.6. klo 9–16, juhannus-
aatto 19.6. suljettu. Vapaa
pääsy. Malmitalo 18.6.–22.8.
Malmin rintamaveteraanit
kesäretki Tampereelle 5.8.
Ohjelmassa lounas sekä
Tampereen Komediateatterin
”Tankki täyteen” -esitys.
Lisät. ja ilm. Irja Remekselä,
puh. 050 336 5057.
Kuva puhuu 2015
-kuvataidenäyttely
Puhe- ja kehitysvammaisten
taiteilijoiden piirroksia ja maa-
lauksia. Näyttely on koottu
Papunet-verkkopalvelun kuva-
taidekilpailuun osallistu-
neista töistä. Malmin kirjas-
tolla 8.–26.6. Vapaa pääsy.
Ka-Pow! Nuorten
sarjakuvatyöpaja
Kolmipäiväinen sarjistyö-
paja. Kahtena ensimmäi-
senä päivänä opetellaan sar-
jakuvan tekemisen perusteita.
Kolmantena päivänä rakenne-
taan alueen pienoismallia ja
somistetaan kirjaston ympäris-
töä pienillä teoksilla Unelmien
asuinalueesi –pajassa. Ilm.
Malmin kirjastossa, koillis-
pulssi@hel.fi tai Ilonalle puh.
040 336 1361. 15.–17.6.
klo 15–18, Malmin kirjasto.
Kaupunkitanssit
Paritanssin opetusta on koko
kesän ajan ke klo 17.30–18.15
alk. 3.6. ja jatkuen aina 26.8.
saakka. Hyvällä säällä tanssah-
dellaan Malmitalon takana Ala-
Malmin puistossa ja sateella
talon aulassa. Laita muka-
vat kengät jalkaan ja tule kun-
toilemaan samalla oppien
paritanssien salaisuuksia.
Mukaan voi tulla yksin, kak-
sin tai joukolla. Vapaa pääsy.
10.6. humppa, 17.6. foksi.

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.

Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Kaupunkitanssit
Pihlajamäessä
Maksutonta paritanssin ope-
tusta Pihlajamäen nuoriso-
puistossa ke klo 19–19.45.
Ke 10.6. jenkka, 17.6. samba,
24.6. valssi, 1.7. humppa,
8.7. foksi, 15.7. bugg, 22.7.
tango ja 29.7. cha cha. Vapaa
pääsy, tanssiteatteri Tsuumi.

PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla kesä- hei-
näkuun ajan to 17.30–19.30.
Puistotäti Pipa
hoitaa 0–6v. lapsia 30.6.
asti ulkona aidatulla alueella.
Heinäkuun lomalla, toiminta jat-
kuu 3.8. 12e/kerta tai 30–60e/
kk. Nurkkatie 2. Lisät. 0400
645 210 tai fb: Touhutenavat.
Kouluratsastuskilpailut
Su 14.6. alkaen klo 10.
Buffasta suolaista ja makeaa.
Vanha Aurinkomäentie 4,
Vapaa pääsy. Järj. Equestrian
Banance ry ja Aurinkotalli

PUKINMÄKI
Kisan puistojumpat
Ma klo 18–19 bailatino ja klo
19–20 asahi. Ke klo 18–19
keppijumppa. Pukinmäen ran-
tapuistossa, viljelyspalstojen
luona. Mukaan oma alusta ja
keppi/kävelysauva. Kertamaksu
4e. Ohjaajana Kirsi Mattsson.
Järj. Pukinmäen Kisa ry. Lisät.
050 5814118 tai ritva.tuo-
misto@outlook.com.
Pihatapahtuma
Perinteeksi muodostunut
tapahtuma. Kirpputorille voi
jokainen halukas tulla myymään
omia romppeitaan vapaasti,
oma pöytä/viltti mukaan.
Lapsille ohjelmaa, mm. juoksu-
kisa. Grafit maalausta, origa-
mien tekoa, kahvilasta leipo-
muksia kahvin/teen/mehun kyl-
kiäisiksi, sitä pitää talotoimi-
kunta. Lopuksi kaikkien osallis-
tujien kesken kesken arvonta.
Su 14.6. klo 10–15, Sunilantie
9/Säterintie 30 sisäpihalla.
Kesäillan kävely
To 11.6. klo 19 Pukinmäen
rantapuiston hiekkaken-
tältä lähtö iltakävelylle jokivar-
teen (n 2,5 km). Kävelijöille

ilmainen arpa: palkintoina mm.
Tukholman risteily, Kunnon
Kisa -kirjoja ja T-paitoja. Vapaa
pääsy. Järj. Pukinmäen Kisa
ry. Tied. ritva.tuomisto@out-
look.com tai p. 050 5814118.

SILTAMÄKI
Siltamäen korttelitupa
Avoinna srk-kodissa perj
12.6. klo 11–14, jolloin
jäämme kesätauolle elo-
kuun alkuun saakka.
Pienoisgolfia
Kenttä avoinna 1.6.–16.8.
Ma-pe klo 17.30–20.30, la–
su klo 14–19. Rata suljettu
10.6. ja 18.–21.6. Lapset 2e,
aikuiset 4e. Kioskissa jääte-
löa ja virvokkeita, vain kätei-
nen. Siltamäen urheilu-
puiston pohjoispuoli lähellä
Keravanjoen rantaa. Järj.
Siltamäen Lions Club.
Helsinki-päivän aamukahvit
pe 12.6. klo 9–11 Siltamäki-
Suutarila-Töyrynummi –alueen
asukkaille! Kahvituksen kera on
tarjolla uutta musiikkia klo 9.30.
ja 10.30, jolloin trubaduuri Veli-
Matti Kunnari laulaa ja soittaa
mm. ensiesityksenä ”Siltamäki”
-kappaleen. Siltamäki-
Suutarila-Seuran järjes-
tämän ja Helsingin
kaupungin tuke-
man Helsinki-
päivän aamu-
kahvien
pitopaik-
kana toimii
srk-kodin
sali, Jousi-
miehentie
5 (ostos-
keskuksen
yhteydessä).
Vapaa pääsy

- tule pistäytymään kahveilla!

TAPANILA
Tapanilan Eäkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Ulko-boccia ja mölkyn pelaa-
mista Tapanilan torilla ti klo
10–11 16.6.–1.9. Kesäkerho
Tapanilan VPK:n talolla ti klo
11.30–12.30 16.6.–1.9.
Kesätori
13.–14.6. la 11–15, su
12–15. Pihapuoti, myyjäi-
set, lettuja, esiintyy saip-
puakuplaryhmä Raffle
Army. Viertolantie 2.

TAPULIKAUPUNKI
Tapulin juhla –piknik
Tapulikaupunki-Seura kutsuu
asukkaat ystävineen piknikille
su 14.6. klo 12–15 Tapulin
leikkipuistoon, Moisiontie
18. Tule mukaan juhlimaan
40-vuotiasta kaupunginosaa
kesäpäivää yhdessä viettäen.
Petankki -seuraakin saat-
taa löytyä. Omat eväät, vil-
tit ja päivävarjot mukaan!

14 Menot

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi
3858 375

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi
Ma–pe 9–18,

kesälauantait 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!

tsensä
eeluun!

Me
tykätään
susta.
Tykkää
sinäkin
meistä!

facebook.com/
lahitieto

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!

Siltamäki-Suutarila-akselilla peruskoulun ja lukion
käynyt ja suurimman osan elämästään asunut taidemaa-
lari Aki Turunen, 31, on tehnyt Kluuvin galleriaan näyttelyn,
jonka pääosassa on käärme.
Taidenäyttelyllään Turunen jää historian kirjoihin pitämällä

Kluuvin viimeisen näyttelyn, sillä 60-luvulla perustettu galle-
ria muuttaa Tennispalatsiin syksyllä.
Turunen varioi käärme-aihetta monessa muodossa, va-

losta pimeyteen. Matelijaeläin kuvaa eri kulttuureissa eri
asioita kuten pahuutta, suojelijaa tai uuden syntymistä.
–Käärme on keskeinen kristillinen ja länsimaisen kulttuu-

rin symboli, joskin yritän teoksissani välttää näitä tulkintoja,
kertoo nykyisin Alppilassa asuva Turunen.
Kuvataideakatemiassa sekä Kööpenhaminan kuninkaalli-

sessa taideakatemiassa opiskellut taiteenmaisteri on työs-
tänyt taulujaan Alppilan työhuoneellaan intuitiivisesti, eikä
vielä osaa sanoa, miksi aiheeksi valikoitui ihmisissä monia
tunteita herättävämatelija.
–Se selvinnee vuoden parin kuluttua. Aihe liittyy minulle

eroottiseen rakkauteen, aistillisuuteen ja koskettamiseen,
pohtii taiteilija jättäen katsojalle vapaat kädet tulkintoihin.

Pirjo Pihlajamaa

Aistillisesti käärmeissään

Gardeniassa
tänään pioni-ilta
Gardenian pionit
ja kotipuutarhan

vinkit
-puistokävely

tänään 10.6. kello
18-20 Illan aikana

tutustutaan
pioneihin ja

niiden hoitoon.
Gardeniassa kasvaa noin 100
erilaista pionia, joista osa on
parhaillaan kukassa. Pionien

lisäksi tutustutaan myös muihin
kukassa oleviin perennoihin.

Kävelylle lähdetään
Gardenian etupihalta.

Kävelyn järjestävät Gardenia
ja Helsingin kaupungin

rakennusvirasto. Vapaa pääsy.

Aki Turusen näyttely ”Kaikki käärmeistä”
Helsingin taidemuseon Kluuvin galleriassa 15.6.2015 asti.

Kaikki käärmeistä, leopardikeitaan lampi, 60 cm x
54 cm, öljy ikonipohjalle, 2014.

AKI TURUNEN

Sanaristikko nro 12/2015
oikea ratkaisu

an järjes-
gin
-

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
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SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

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

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Inka Utriainen
Rahim Keshvari

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

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

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

OPTIKOT

HYVINVOINTI

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

25 vuotta

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

www.talohallinta.fi

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

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

2015

puh. 3507050

Voit varata aikasi
myös internetistä!

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

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
puh. 0400 600 660
info@rengaskeskus.com
Palvelemme:ma–pe7–17.00

Autojenhuolto ja korjaus
Öljynvaihtoaikaavaraamatta

Renkaat ja vanteet
Vetokoukut, Tuulilasit

Defa- ja Calix-asennukset
...ja paljonmuuta autollesi

www.rengaskeskus.com

ilmalämpöpumpun
asennus

kysy tarjous
puh 045159 9889

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

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

Kotirinki Puistola
puistola@kotirinki.fi

0400 513 272

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

jalkaterapiatalus.fi

Jalkaterapia
Talus

Jalkaterapia!

Yksilölliset tukipohjalliset!

Akupunktio!

Lymfaterapia!

Hieronta! (09) 3511100

www.askelma.fi

Jalkaterapiapalvelut

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Myös nettiajanvaraus!

Soita
ilmainen
mittaus

•Rullaverhot
•Pystylamellit
•Sälekaihtimet
•Puusäle- •
kaihtimet
• Markiisit

•Peililiukuovet

Ylä-Malmin tori 3,
00700 Helsinki
Puh. 09-385 2393

www.torikaihdin.fi
info@torikaihdin.fi



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233




