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PUHDASTA TULEE!
Laadukas ja edullinen!

Matot 
2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.  
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat 

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

UUTTA!
Meiltä myös 
vaatteiden  
kemialliset  

pesut

TILAA 
EDULLINEN 
NOUTO-
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki 
mankeloituna 

5,20€/kg

8,50/m

ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.fi

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610, 

Matot
8,70/m2

alk.

5,40€/m2

Heikinlaakso Pt 116 m2

4h, k, tkh, s. Hyvä perheasun-
to viihtyisällä pientalo alueella. 
Iso lämmin varasto, joka käy 
myös harrastetilaksi. Hyvin 
aikaa nykyisen asunnon 
myyntiin, vapautuminen 
kesäkuussa. Mh. 320.000€. 
Tukkipolku 13 Kristiina 
Kellander-Sinisalo 045 847 
2272

Heikinlaakso Pt 104 m²                               
Tarjouskauppa. 3-4 h,k,s. 
Vuonna 2000 valmistuneessa 
taloyhtiössä käytännöllinen 
hyväkuntoinen huoneisto. 
Pohjaratkaisu toimii monen-
laisille perheille, mahdolli-
suus 4-makuuhuoneeseen 
Lähtöhinta 262.000€. 
Kalkkivuorentie 2 Kristiina 
Kellander-Sinisalo 045 847 
2272

Tapaninvainio Pt 93m2

4h, k, s, las.parv. Avara, valoi-
sa ja hyväkuntoinen toisen 
kerroksen paritaloasunto 
pienyhtiössä. Kiertoilmatakka 
luo tunnelmaa olohuoneeseen 
ja v. 2008 rakennettu sauna 
on jatkuvalämmitteinen. Mh. 
248.000€. Valakkatie 2. Jyrki 
Saulo, p. 050 585 0500

1169187

Suutarila Pkt 74,5m2

3h, k, s, parveke. Rauhalli-
sessa pihapiirissä luhtitalon 
toisen kerroksen läpitalon 
kolmio. Keittiö ja ruokailutila 
nivoutuvat toimivasti yhteen. 
Vaatehuone, liukuovikaap-
istot. Vmh.189.000€. 
Vaskihuhdantie 4. Timo 
Kuosmanen/0400 397 731

1164927
Malmi Pkt 64,5 m² 
3h, k, piha. Kompakti 

kolmio loistavalla sijainnilla. 
Huoneistolla oma piha. 
Huoneisto kaipaa päivitystä, 
mutta kylpyhuone remontoitu 
muutama vuosi sitten. Mh 
190.000€. Laulurastaankuja 
1. Kristiina Kellander-Sinisalo 
045 847 2272

Siltamäki Kt 80,5m2

3h+k+kph. Hyvä pohjainen, 
tilava kolmio, josta pin-
taremontilla saat itsellesi 
loisto kodin! Vmh. 137.000€. 
Jousimiehentie 4. Tomi Suvin-
en/044 335 5135

1165058

Pukinmäki Kt 70,5m²  
3h+k+kph+lasitettu parveke. 
Hissitalossa läpitalon siisti-
kuntoinen kolmio.  Vapautuu 
tarvittaessa nopeastikin Vmh. 
198 000€. Säterintie 13. Noo-
ra Melavirta/ 050 587 4296 

116 4461 

Pukinmäki kt 61,5 m²
3h, kk. Siistikuntoinen 
ylimmän kerroksen muun-
neltavapohjainen tehokolmio 
loistopaikalla. Remontoitu 
kylpyhuone, parveke sisä-
pihalle, oma talonmies, heti 
vapaa! Mh. 172.000€. Säveltie 
7. Pertti Kanon/040 758 7596

1165104
Pihlajamäki kt 40,5m2

2h, kk, kph/wc. Hissitalon 
ylimmän krs:n toimivapohjain-
en koti. Avarat maisemat 
talojen yli etelään!
Mh. 114 564€. VH. 115 000€. 
Maasälväntie 8. Timo Kuos-
manen/0400 397 731

1165722

Pohjois-Haaga kt 28,5m2

1h, kk, kph/wc, parv. Suos-
itulla alueella sijaitseva pik-
kukoti! Kauniit puistomaiset 
parvekenäkymät, 2.asuinkrs. 
Hyvinhoid. yhtiö omalla ton-
tilla, edullinen vastike! Vmh. 
148 000 €. Ohjaajantie 16. 
Kai Lehtola 044 514 0164

1669876

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

Jyrki Saulo
050 585 0500

Timo Kuosmanen
0400 397 731

Noora Melavirta
050 587 4296

Marko Suvanto
040 564 3534

Vasil Zizan 
044 514 7551

Katso muut myytävät
kohteemme kotisivuiltamme

www.kiinteistomaailma.fi /helsinki-malmi

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

Roni Saarsola
040 830 8755

KUTSU MEIDÄT MAKSUTTOMALLE KOTIKÄYNNILLE JA 
KYSY EDULLISTA VÄLITYSPALKKIOTARJOUSTAMME!

Hanna Schönfeld 
0400 199 921

[A]

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

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

38 vuoden kokemuksella

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin. 
Pyydä meidät arviokäynnille!

MYYDÄÄN OMAKOTITALOJA

MELLUNKYLÄ OKT
Tilava rintamamiestalo 4h, k, 
sauna, pesuh, 2 wc ja iso auto-
talli, yht. n. 165 m². Varaava 
yösähkölämmitys. Tontti 524 m². 
Kuntotarkastus tehty 12/2015. 
Hp. 210.000 €. Koskenhaantie 47

Tasainen tontti 750 m², raken-
nusoikeus 300 m² + 40 m²/ as. 
Enintään 3 asuntoa. Hiekka-
pohja. Ei vanhoja rakennuksia.
Hp. 295.000 €. Vanha Tapani-
lantie 73

TONTTI TAPANILA

VUOSAARI OKT
Kivirakenteinen, arkkitehti K.A. 
Pinomaan suunnittelema omako-
titalo 5h, k, sauna, peh, 2 auton 
lämmin talli ym. n. 230 m². Tontin 
koko 1153 m². Rak.oikeutta käyt-
tämättä 150 m². Hp. 370.000 €.

TONTTI PUISTOLA
Tasainen tontti. Vesi- ja viemäriliit-
tymät tontilla. Rak.oikeus 174 m² 
+ 25 m² / as. Tontin koko 695 m². 
Hp.150.000 €. Kiitäjäntie 17

MYYDÄÄN ASUNTOTONTTEJA

TONTTI MALMI
Tasainen omakotitalotontti 450 
m², rak.oikeus 113 + 20 m². 
Kunnallistekniikka tontin rajalla. 
Hp.120.000 €. Kylänraitti 3

Konalassa kovapohjainen kerros-
talotontti. Rakennusoikeus 1250 
kem². Hp. 1 milj. €.

KERROSTALOTONTTI

Kerrostalohuoneisto 2h, k, kh, 
59,5 m². 2. krs, hoitovastike 250 
€/kk. Parveke. Hp. 132.000 €. 
Pyynikintie 4-8

PIHLAJISTO KTH

Otamme välitettäväksi uusia kohteita!

MYYDÄÄN ASUNTOJA

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

2-väri värjäys
+leikkaus
+föönaus

88
pitkät hiukset +27€

Voimassa 

09-22 45 202

Torikatu 3
Malmintori

Maarit ja Milla

www.volymex.com

22.3.16 asti

puolipitkät hiukset +13€

AVOINNA MA-TO 8-17, PE 8-16

SOITA JA VARAA! 
09 387 9282

Autotallintie 19, Tattarisuo

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA 1966

KAIKKIEN HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOJEN 
HUOLLOT JA KORJAUKSET KOTIMAISIN VOIMIN

Myymälä avoinna
ma–pe klo 6.00–17.30

la klo 9.00–14.00

Marian Konditoria Oy
Orakas 5, 

Heikinlaakso
www.mariankonditoria.fi 

Tällä kupongilla 
yksi pitko tarjoushintaan 1,90€.

Voimassa vain Heikinlaakson myymälässä 
18.–19.2.2016

Herkullinen 

Kanelitäytepitko
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Hyvässä hengessä

T
apanilan Urheilukeskuksen tavoittee-
na on palvella asiakkaitaan ilolla. 
Tapanilan Erällä katsotaan, että kai-
killa ihmisillä on samanlainen oikeus 

päästä liikuntaharrastusten pariin, kulttuuriin, 
uskontoon tai ihonväriin katsomatta. Etenkin 
kun esimerkiksi monissa kamppailulajeissa 
nimenomaan korostetaan toisten ihmisten kun-
nioitusta ja huomioon ottamista. Samalla myön-
teisellä elämänasenteella asioihin suhtaudutaan 
Tapanilassa yleisemminkin. Siksi tapanilalaiset 
nousivat takajaloilleen ystävällisen kanssakäyn-
nin ja kaikkia hyödyntävän yhteisöllisyyden 
kokiessa alueen ulkopuolelta tulevien ihmisten 
sanallisen hyökkäyksen, mielenilmaisun. Sitä ei 
hiljaisuudella haluttu kuitata, vaan siihen vas-
tattiin ystävyyden kyläjuhlalla. Halauksia har-
rastettiin rutkasti ja hymy oli hyvä lahja antaa 
tuntemattomallekin.

Hyvän tekemistä ja hyviä sanoja harrastettiin 
viime viikonloppuna enemmänkin. Siltamäessä 
leijonat tuottivat koko perheelle mukavan ulkoi-
lutapahtuman. Malmin Mieslaulajat juhlivat 
70-vuotista taivaltaan pilke silmässä, laulaen ja 
yleisöään iloisesti viihdyttäen. Konsertissa näh-
tiin videopätkiä harjoituksista, joissa kuorolai-
set kertoivat miten ja miksi ovat kuoroon tulleet 
ja mitä se heille antaa. Hyvä yhteishenki ja 

yhdessä tekemisen ja laulamisen ilo näkyivät 
myös parissa yllätysnumerossa, veikeässä räpis-
sä sekä Meksikon pikajuna -esityksessä. Juuri 
tällaista harrastamisen pitäisikin olla, tuottaa 
iloa ja onnistumisen riemua itselle ja näytöksissä 
myös katsojille, olipa kyseessä sitten liikunta tai 
kuorolaulu.

Nuoria syytetään helposti saamattomuudesta. 
Kyse voi kuitenkin olla siitä, ettei heille anneta 
riittävästi edellytyksiä sekä tukea tehdä asioita. 
Operaatio Pulssin kautta monet nuoret ovat 
päässeet suunnittelemaan ja myös itse toteutta-
maan itseään ja ystäviään innostavia tapahtu-
mia. Niitä ovat pitkin vuotta järjestettävät lyhyt-
kurssit eri aiheista sekä koululaisten talviloma-
viikolla toteutuva iso musiikkitapahtuma. 
Vastuun saaminen ja onnistumisen elämykset 
innostavat tekemään ja kokeilemaan enemmän-
kin. Nuorten aktiivisuudesta hyötyvät kaikki 
osapuolet ja se heijastuu monella hyvällä tavalla. 

Ystävyyden 
kyläjuhla yhdisti 
Tapanilassa.

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki 

ilomaatti.fi 

Yritysryhmien tykypäivät 
keilaus ● jousiammunta  
● tankofutis ● intialainen 
päähieronta ● kiipeily ● 
syvärentoutus ● asahi 
(+ 26 ohjattua palvelua)  
● sauna- ja kokoustilat  
● luennot ● catering ●  
Kaikki virkistävän päivän 
rakennusaineet kätevästi 
044 308 00 22 tai netissä 
  
 

Ajanvaraus: 09 387 2341  Nettiajanvaraus 24/7 
www.pihlajamaenhammaslaakariasema.fi  
Rapakiventie 10 F

HAMMASLÄÄKÄRIT
Lana Partonen
Martin Lemmini

ERIKOISHAMMAS-
TEKNIIKKO
Ilkka Garaisi

Hoidamme palveluseteliasiakkaita.
Palvelemme myös venäjäksi 
ja viroksi.

hammastarkastus • röntgenkuvat 
hammaskivenpoisto• värjäymien poisto

Hinnat ovat omavastuuhintoja

HAMPAIDEN 
PAIKKAUS -20%

TARKASTUS 26,50€
SUUN 
TERVEYSPAKETTI 125€

PROTEESIEN 
KORJAUKSET 
ODOTTAESSA

SUOSI 
ILMOITTAJIAMME

he tarjoavat sinulle 

tämänkin Lähitiedon

Ma-Pe 7–22, La 8–22, Su 11–22

Jousimiehentie 3, 00740 Helsinki
Puh. 010 386 8500
eero.pyy@k-market.com

K-MARKET KAVALJEERI

Muut voimassa olevat tarjoukset www.k-market.fi 

Tuore ruodoton
KIRJOLOHIFILEE

999
kg

Fazer
BERLIININMUNKKI

099
kpl 

KIIWI RASIA
500g

099
kpl 

HAUKIFILEE

1290
kg (säävaraus)

Grillattu
BROILERIN KOIPI

099
kpl

Atria
BROILERIN FILEESUIKALEET
250-300g

499
2rs

2 
rs

Siltamäen kauppiaan 
PARHAAT 
tarjoukset

an Tarjoukset voimassa

To-Su 
17.-21.2.2016

ellei toisin mainita

Löydät meidät nyt myös Facebookista 
Muista 0,99 päivät, paljon tarjouksia
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Lanta ei saa levitä ympäristöön Viikissä. Sivu 8.

ajat kiinni –
ryhmittymä jär-
jesti viikko sitten 
Tapanilan Urhei-

lukeskuksella mielenilma-
uksen, jossa kritisoitiin 
Tapanilan Erän urheilukes-
kuksessa toteuttamaa turva-
paikanhakijoiden karate-
harrastusta. Tapahtuma 
herätti mosalaiset toimi-
maan.

Ala-asteen vanhempain-
yhdistyksessä toimiva Jenni 

Korkeaoja ehdotti tapanila-
laisyhteisöille yhteisen tuki-
kirjeen lähettämistä Tapa-
nilan Erälle ja sen karate-ja-
ostolle. Yhteisen tukikirjeen 
lähettämiseen ovat lähdössä 
mukaan ainakin jo Tapani-
la-Seura, Tapanilan Kylätila 
ry, Tapanilan Työväenyhdis-
tys ry, Tapanilan Eläkkeen-
saajat ry ja Tapanilan Koti-
en Puolesta ry sekä Tapani-
lan kirkon väki.

– Lämmittää todella pal-

jon se tuki, jotta tapanilalai-
silta ihmisiltä ja yhteisöiltä 
alkoi meille heti mielenilma-
uksen jälkeen tulla. Se on ol-
lut upeaa. He ovat ymmär-
täneet sen, että meillä to-
dellakin on tarkoituksena 
auttaa näitä turvapaikan-
hakijoita tutustumaan suo-
malaisiin ja kotouttaa heitä, 
kiittelee Maija Laaksonen 
Erän karatejaoksesta.

Laaksonen kertoo kara-

tejaoksen saaneen sekä säh-
köpostin, että facebookin 
kautta paljon palautetta. 
Alkuun vihapuhetta, sitten 
tuen ilmauksia.

– Tuo mielenilmaus säi-
käytti monet vanhemmat, 
jotka toivat lapsiaan har-
rastuksiin. Vaikka kysees-
sä oli pieni porukka, heis-
tä lähti paljon ääntä. Lap-
sia ei kuitenkaan olla otta-
massa pois harrastuksista, 
vaan vanhemmat totesivat, 

että sellaisessa paikassa, jos-
sa lapset ja nuoret kokoon-
tuvat, ei saisi järjestää miele-
nilmaisuja.

Rajat kiinni oli pyytänyt 
lupaa järjestää mielenilma-
us, mutta heille oli ilmoi-
tettu, että Urheilukeskuk-
sen tontilla se ei ole sallittua. 
Niinpä mielenilmaus toteu-
tettiin Erätiellä, lähellä bus-
sipysäkkiä.

Tukikirje sai konkreetti-

Tapanilalaiset kokoontuivat rajattoman ystävyyden juhlaan Tapanilan Urheilukeskukselle, paikalle saapui satamäärin asukkaita.

Tapanilalaiset tukevat 
yhteistuumin Erää
Rajaton ystävyys –kyläjuhla täytti kirjaston edustan sunnuntaina.
Tapanilalaiset yhteisöt ja asukkaat eivät halua vihapuheita ja vihaa lietsovia 
mielenilmaisijoita kotikulmilleen, ystävällisyys ja yhteisöllisyys nostettiin arvoonsa. 

semman ilmaisumuodon 
sunnuntaina, jolloin toteu-
tettiin Inkeri Hallamaan 
aloitteesta Rajaton ystävyys 
–tapahtuma korostamaan 
kaupunginosan yhteisölli-
syyttä. Kirjaston edustalle 
pystytettiin ystävänpäivänä 
telttoja ja sydänjulisteita ja 
mosalaismuusikot viihdytti-
vät yleisöä lukuisten 
puheenvuorojen välissä. 
Paikalla oli muutamia kan-
sanedustajia sekä paikallisia 
valtuutettuja, kuten liikun-
talautakunnan nimissä 
puhuneet Riku Ahola ja 
Heimo Laaksonen, sekä 
Björn Månsson ja Kauko 
Koskinen.

– Vihapuhe kaadetaan ha-
laamalla se kuoliaaksi, sa-
noi tapahtuman järjestäjiin 
kuulunut Jenni Korkeaoja.

Tapanila-Seuran puheen-
johtaja Vesa Kinnunen iloit-
si siitä, että paikalle ilmes-
tyi sadoittain mosalaisia ja 
muidenkin kaupunginosi-
en asukkaita jakamaan ys-
tävyyden ja ystävällisyyden 
ilosanomaa.

Teija Loponen

VESA KINNUNEN

R

Puistolan ala-asteen vanhaa koulurakennusta ei suo-
jella saman tien, päätti kaupunkisuunnittelulautakunta 
viime viikon kokouksessaan.

Lautakunta linjasi, että vuonna 1932 valmistuneen 
koulun suojelu on perusteltua toteuttaa silloin, kun kou-
lutonttia asemakaavoitetaan jonkin muun syyn takia.

Asemakaavamuutoksen tekemiseen yksinomaan 
suojelumerkintöjen vuoksi ei kaupunginhallituksen lin-
jausten perusteella ole välitöntä tarvetta, eikä toimen-
pide näin ollen olisi kaupunkisuunnitteluviraston resurs-
sien tehokkaan käytön kannalta tarkoituksenmukaista, 
päätti lautakunta.

PP

Koulusuojelua ei 
toteuteta heti

Abien perinteiset penkkariajot ja vanhojen tanssit viete-
tään tällä viikolla.

Koillis-Helsingistä noin sadan penkkariauton letkaan liit-
tyy kuorma-autoja abilasteineen Medialukiosta Tapanilasta, 
Helsingin Uudesta yhteiskoulusta Pihlajamäestä sekä Hel-
singin yliopiston normaalikoulusta eli Norssista Viikistä.

Autot kokoontuvat Merisatamanrantaan kello 12.30 al-
kaen, joten noin tuntia ennen kannattaa kuikuilla koulujen 
luona saadakseen osansa karkkisateesta jo ennen kau-
pungin keskustan kierrosta.

Arvokkaita vanhoja hienoissa tanssiaisasuissaan näkee 
seuraavana päivänä perjantaina, jolloin lukioiden toisluok-
kalaiset juhlivat valtaan nousuaan tanssimalla. 

TL

Penkkareihin karkkia 
keräämään
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Malmin seurakunnan tilastot kertovat, että jumalanpal-
veluksiin osallistuneita oli viime vuonna 58 886 henkeä, 
eli 1 300 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna.

Musiikkitilaisuuksissa kävi 17 238, mikä taas on peräti 
3.300 ihmistä edellisvuotta enemmän. 

Seurakunnassa kastettiin 601 henkilöä, kuolleiksi kir-
jasttiin 501 .

TL

Musiikki veti kirkkoon

  Tattarisuo 
Rakennus- ja puujätettä kierrättävällä Surehand Oy:llä 
on kaupungin lupa laittaa tontin reunaojiin Tuulilasintielle 
ja Rattitielle hulevesirumpuputkia ja purkaa tontille sa-
teen jäljiltä kertyviä vesiä katualueella oleviin avo-ojiin.

Tiedot tehdyistä vesi- ja viemärijohdoista kaivoineen 
on toimitettava Helsingin seudun ympäristöpalveluun.

Yhtiön vastuulla on, että hulevesien johtaminen ja 
purku yleisellä alueella toimii. Jos kiinteistön kohdalla 
olevalle katualueelle rakennetaan joskus HSY:n huleve-
siverkko, siirtyy yhtiö yleisen hulevesiverkon käyttäjäksi.

PP

Kierrätysyhtiö johtaa 
sadevesiä

Poliisi sai ilmoituksen kukkapenkkien yli Koillis-Helsin-
gissä ajaneesta kuljettajasta viime keskiviikkona puolilta 
öin. Poliisipartio havaitsi tuntomerkkeihin sopivan auton 
tulevan vastaan Tapulikaupungintielle johtavalla Tikkuri-
tiellä ja pysäytti kuljettajan.

Alkometriin 1,26 promillea puhaltanut kuski sai heti vä-
liaikaisen ajokiellon ja pääsi poliisikyydillä kuulustelta-
vaksi Malmin poliisitalolle.

PP

Humalainen autoili 
kukkapenkeissä

  Suutarila 
Keski-ikäinen miesautoilija lähti liikenteeseen ilmei-
sen päihtyneenä keskipäivän jälkeen viime viikon maa-
nantaina. Suutarilassa hän pasautti kiertoliittymään niin 
lujaa, että törmäsi edellä olevaan autoon, joka sinkou-
tui edellä olevaan autoon, joka työntyi vielä useita met-
rejä eteenpäin.

Kaikkien onneksi ihmisvahinkoja ei tullut. Poliisi otti 
ajokortin törttöilijältä, jonka epäillään ajaneen huumaus-
aineiden vaikutuksen alaisena.

PP

Mies ruttasi kolme autoa

Ensi viikolle osuva koulujen talviloma ei sulje pelkäs-
tään kouluja. Esimerkiksi tapanilalaisessa päiväkoti Jäkä-
lässä ja pukinmäkeläisen päiväkoti Nuotin Villa Öllerissä 
talviloma vähentää lapsimäärää niin, että paikat on pää-
tetty pitää suljettuina koko talviloman eli ensi viikon maa-
nantaista perjantaihin asti.

PP

Talviloma sulkee päiväkoteja

Viime lehdessä luki, että suunnitteilla olevan Rajavar-
tiolaitoksen tukikohdan tontilla on Ilmailumuseo. Näin ei 
ole, vaan museolla on ollut tontilta puretussa hallissa säi-
lytystilaa syksyyn 2014 asti.

Korjaus

  Savela 
Pakettiauto törmäsi Savelantiellä puuhun niin, että 
auton keulasta irtosi muovipaloja ja rekisterikilpi viime 
perjantaina. Poliisi löysi auton Savelantien päästä ja kus-
kin läheisestä asunnosta kello 23 jälkeen.

Ajokieltoon ja verikokeisiin määrätty kuski puhalsi al-
kometriin 0.94 mg/l.

PP

Rattijuoppo ajoi puuhun

Autoilijoiden joukoissa 
on katsottu, että huonosti 
liikkuvien tai painavien 
matkatavaroiden kanssa 
kulkevien saattokuljetus on 
unohdettu. Ennen remont-
tia Kirkonkyläntietä pohjoi-
seen jatkava autoilija saattoi 
pysähtyä odottamaan junal-
ta tulijaa aseman edustalle. 
Nyt paikalla on taksitolppa.

Siitä huolimatta moni au-
toilija on päätynyt poimi-
maan kyyditettävänsä tak-
seille varatulla alueella, jos 
tilaa sattuu olemaan ja po-
liisia ei ole näkösällä. 

Helsingin kaupungin kau-
punkisuunnitteluviraston 
liikenneinsinööri Juuso He-
landerin mukaan käytän-
nössä ei ole mitään väärää, 
jos pysähtyminen on hetkel-

listä.
– Taksiaseman liikenne-

merkin vaikutusalueella py-
säköinti on kielletty muil-
ta kuin takseilta. Toisin sa-
noen terminaalin kohdalla 
taksisyvennyksessä muun-
kin ajoneuvon kuin taksin 
pysäyttäminen siitä nouse-
mista tai siitä poistumista 
varten on merkin vaikutus-
alueella sallittu, Helander 
selventää.

Pohjoisesta päin tultaes-
sa vanhan asemarakennuk-
sen edessä ennen olleet 
parkkipaikat puuttuvat nyt 
kokonaan. Onko liiken-
neinsinööri saanut autoili-
joilta asiaa koskevaa palau-
tetta?

– Palautetta tästä ei ole 

kantautunut korviini. Jouk-
koliikenteen sujuvuuden ta-
kaamiseksi saattopaikat on 
jouduttu poistamaan termi-
naalin kohdalta. Kirkonky-
läntiellä ja Latokartanon-
tiellä pysäyttäminen on kiel-
letty liikennemerkein. Poh-
joisesta Kirkonkyläntietä 
terminaalille tultaessa voi 
matkustajan jättää kyydis-
tä esimerkiksi terminaalin 
kohdalla vanhan aseman 
edustan pysäkille. Pysäkille 
saa nimittäin jättää ja ottaa 
kyytiin matkustajan, kun-
han se voi tapahtua linja-
autoliikennettä estämättä, 
ruuhkaisimpaan aikaan tä-
mä voi toki olla vaikeam-
paa, Helander vastaa.

Jos kyyditettävää joutuu 
odottamaan, niin odotus-

alueena palvelee Helende-
rin mukaan esimerkiksi La-
tokartanontiellä terminaalin 
eteläpuolella sijaitsevat ly-
hytaikaista pysäköintiä pal-
velevat kadunvarsipaikat.

Helander kertoo liikenne-
järjestelyjen johtuvan siitä, 
että Malmin terminaali on 
haluttu kehäradan ja runko-
linja 560:sen aloittamisen 
myötä entistä tehokkaam-
paan joukkoliikennetermi-
naali käyttöön. Terminaali 
on ahdas ja mahdollisim-
man tehokkaan joukkolii-
kenteen toiminnan takaami-
seksi eri toimintojen sijoittu-
mista terminaaliin on 
jouduttu punnitsemaan. 

Pirjo Pihlajamaa

Taksitolpalla saa pysähtyä, 
ei pysäköidä
Malmin bussiterminaaliin matkustajia kyydittävät henkilöautoilijat ovat 
purnanneet sitä, kun terminaalin remontissa ei ole huomioitu henkilöautolla 
matkustajia kuljettavien liikenteen sujuvuutta.

Merkillä 375 kielletään 
taksiasemalla pysäköinti muilta 

ajoneuvoilta kuin takseilta. 
Lyhytaikaista pysähtymistä 

auton kuormaamista varten 
merkki ei kiellä. Merkki on 

voimassa merkkiin 534 asti.

TEIJA LOPONEN
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Elintarvikevälitteiset 
epidemiat katsotaan Euroo-
pan tasolla riskiksi kansan-
terveydelle. Ruoka-aineisiin 
liittyvien mahdollisten tau-
dinaiheuttajien löytäminen 
sekä rutiinivalvonnassa että 
epidemiaselvitystyössä koe-
taan yhä tärkeämmäksi 
kaikkialla maailmassa.

Ryhmä tutkijoita on pe-
rustanut INNUENDO-
hankkeen, jonka avulla ke-
hitetään eri maiden viran-
omaistahojen välille yhtei-
nen alusta saatujen tulosten 
hyödyntämiseksi elintarvi-

kevälitteisten taudinaiheut-
tajien valvontaan. Hanketta 
koordinoi apulaisprofessori 
Mirko Rossi Helsingin yli-
opistosta ja projekti on osit-
tain rahoitettu Euroopan 
elintarviketurvallisuusvi-
ranomainen EFSA:n myön-
tämällä noin puolen miljoo-
nan euron apurahalla.

INNUENDO-hankkeen 
tavoite on linjattu EFSA:n 
mission kanssa. Hanke al-
koi tammikuun puolivälissä 
ja kestää 30 kuukautta.

Hankkeessa on mukana 
sekä valtiollisia organisaa-

tioita, viranomaisia ja tutki-
musinstituutteja elintarvik-
keiden, eläinlääketieteen ja 
ihmislääketieteen sektoreil-
ta Suomesta, Eestistä, Lat-
viasta, Portugalista, Baski-
maasta ja Itävallasta. 

Projektin suomalaisjä-
senet ovat dosentti Mari 
Nevas Helsingin yliopistos-
ta, tohtori Saara Salmenlin-
na Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitokselta ja ja tohtori 
Marjaana Hakkinen Elin-
tarviketurvallisuusvirasto 
Evirasta.

TL

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan INNUENDO-tiimi: Takana apulaisprofessori 
Mirko Rossi. Vasemmalta dosentti Janne Lunden, ELT Ann-Katri Llarena, professori 
Maria Fredriksson-Ahomaa ja dosentti Mari Nevas.

Ruoan taudinaiheuttajia 
valvotaan Viikissä

VETULOATE
Tapanilan R-kioski on taas auki! 

Kauppias Claudia toivottaa kaikki lämpimästi 
tervetulleeksi asioimaan kioskiin. 

4  kpl 3 € 

Maxi Tupla 

R-kiOski TAPAniLA TORi päivöläntie 24, 00730 Helsinki 
ma–pe 7.00–21.00 | la 8.00–21.00 | su 9.00–21.00

Meillä nyt myös
posti-piste!

3 € 

Kahvi ja pulla

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV
Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, p. 050 361 5099, www.remax-extrakodit.fi  extrakodit@remax.fi , ma, ke–pe 10–18, ti 14–18, la 10–14

Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848

Sari Nieminen
yrittäjä, LKV

0500 465 573

Hanna Valtonen                            
assistentti

040 844 8991

Petri Hietala
LKV, LVV                                

040 051 9920

Juha Taponen
LKV, LVV, KiAT
0400 537 500

Seppo 
Väisänen 

040 042 6233

LOMA-ASUNTOJA LASKETTELUKESKUKSISTA

 Helsinki

Ville Vertainen
040 1494 300

Reetta Kukkonen 
myyntisihteeri
040 770 7807 

Jasmine 
Mansour 

044 259 3425

Maija Hurmalainen
LKV, LVV

040 852 4395

Berit 
Lönnqvist

040 961 1233

 Vantaa

vielä ehdit omaan lomakotiin!

Myynnissä koko yhtiön osakekanta, ostaa 
voit myös vain haluamasi huoneiston! Rv. 
1980, omalla 5941m2 tontilla. Pienet 
asumiskustannukset, hoitovastike vain 
3,20 €/m2. Taloyhtiössä tehty 
laajamittainen saneeraus 2014-2015, 
mm. ulko-ovet, ikkunat, parvekeovet, 
ulkoseinien lisäeristys sekä uudet julkisivut 
ja saneeratut ja lasitetut parvekkeet. E=D. 
Tiedustelut Ville Vertainen p. 040 1494 300.

Hinta- ja huoneistoesimerkkejä:
1h+kk   36m2     56.049,68 €    65.000 €
2h+kk   50m2     61.569 €     74.000 €
3h+k     72,5m2   70,975,05 €    89.000 €

Karpalokuja 2. 
 
9892089, 9976396, 9839708

Jyväskylä, Kangaslampi 
KERROSTALO

Ruka, Maston Aitio PT           70 m2

3h,avok,s,kph,parvi. Nyt myynnissä TuottoOmis-
tus-mallin mukainen vapaa-ajan asunto Rukalla! 
Voit käyttää majoitusta omiin tarpeisiisi 98vrk/v ja 
lopun ajan hyödynnät sijoituksena. Huoneiston 
varustus on käytännössä täydellinen. Petipaikkoja 
huoneistossa on 6:lle. Yhteensä 3 makuuhuonet-
ta Avara olohuone ruokailutiloineen, sekä 
avokeittiö. Erillinen wc, kph/sauna, eteisessä 
kuivauskaappi. Yläkerrassa yksi makuuhuone, 
jossa 2:lle petipaikat. Mh. 111 824,31 €, vh. 
192.000 €. Rinnekyläntie 3 A. Tied. Seppo 
Väisänen p. 0400 426233 9837374

Herttoniemenranta, RT           112 m2 
3-4h+k+s+p+terassi. Upea hyväkuntoinen koti. 
Selkeä skandinaavinen,  vaalea tyyli ja toimiva 
pohjaratkaisu. E: ET-luku 198. Mh. 618.000 €. 
Amiraali Cronstedtin ranta 3. Tiedustelut Maija 
Hurmalainen p. 040 852 4395 9783325

Malmi, RT              79 m2

3h+k+s. Valoisa, selkeäpohjainen koti, jossa au-
rinkoinen terassipiha. Hyvä pohjaratkaisu, reilusti 
säilytystilaa. E=D. Mh. 221.926,03 €, vh. 249.000 
€. Huhtatie 6. Tied. Jasmine Mansour 
p. 044 259 3425 9696446

Tapaninvainio KT 76,5 m2
3h+k+s. Avara ja fi ksupohjainen kolmio suosi-
tulla Tapaninvainion alueella lähellä palveluita ja 
yhteyksiä! Huoneistossa on uusittu makuuhuonei-
den lattiat sekä keittiön kodinkoneita, muuten 
asunto on alkuperäiskuntoinen. Erinomainen 
mahdollisuus remontoida tästä unelmien kotisi. 
Oma sauna, parkettilattia sekä itään suuntau-
tuva lasitettu parveke ovat ehdottomasti tämän 
huoneiston plussat. Hyvin hoidettu taloyhtiö. Ei 
suuria remontteja tulossa. E=D2007. Mh. 175 
833,96 €, vh. 182.000 €. Tyynelänkuja 6. Tied. Ville 
Vertainen p. 040 1494 300 9671044

Alppila, KT              71 m2

3h+k+kph+p. 4. krs päätykolmio, ikkunat kolmeen 
suuntaan. Taloyhtiössä putkiremontti, tämän talon  
kohdalla valmistunut. Isännöitsijän ilmoituksen 
mukaan remontti valmistuu kokonaisuudessaan 
kesällä 2016, jonka jälkeen varmistuu asunto-
kohtainen remonttikustannus. Alustava arvio 
hankeosuudesta 1292,29/m2. Remontoi tästä 
oma unelmiesi koti. E=E. Mh. 248.500 €. Aleksis 
Kivenkatu 48 A. Tied.t Berit Lönnqvist p. 040 9611 
233    9823903

Pakila KT              32 m2

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 1h+kk, Todella siisti 
ja hyvin pidetty valoisa kerrostalo yksiö. Tässä 
viehättävä koti sinulle, joka et kaipaa remontointia. 
2 asuinkerroksen muuttovalmis huoneisto. Vaaleat 
maalatut seinät, siisti laminaatti lattia. E=F  Velaton 
lähtöhinta 133.000€. Osuuskunnantie 31. Tied. 
Petri Hietala p. 0400 519920. 9427204

Kontula KT            30 m2

1h+kk. Hissitalossa, toisen kerroksen tyy-
dyttäväkuntoinen yksiö, palvelut vieressä! Tästä 
koti sinulle jolla pysyy remonttitarvikkeet käsissä. 
Asunto kaipaa kunnostusta, mutta pienellä 
vaivalla saat todella kivan ja näppärän pikkukodin. 
Kaikki palvelut ja metro kävelyetäisyydellä. E=G. 
Mh.93.314,56 €, vh. 97.000 €. Kaarikuja 5. Tied. 
Petri Hietala p. 0400 519 920 9656602

Tahkovuori, huvila 258m2
8h, k, s, at. Huvila soveltuu erinomaisesti 
ympärivuotiseen lomailuun, tilaa löytyy niin 
yksityis- kuin edustuskäyttöön. Tilat soveltuvat 
erinomaisesti isommallekin perheelle / ryhmälle, 
sillä makuuhuoneita on 5kpl ja tilat jakautuvat 
3-kerrokseen. Käytännöllisyyteen on panostettu 
ja huvilasta löytyy mm. 3 wc:tä, kodinhoitohuone 
kaikilla varusteilla, tilava saunaosasto sekä 
avarat oleskelutilat. Mh. 660.000 €. Syvärinkuja 
6.  Tied. Petri Hietala p. 0400 519 920. 
9439657

Tahkovuori, mökki  75/123 m2
4h+k+s+2*wc+parvi+harrastetilaa. Lapponian 
alppitalo ympärivuotiseen käyttöön aivan 
Tahkon ydinalueella! Erinomaiset tilat soveltuvat 
erinomaisesti isommallekin perheelle / ryhmälle, 
makuuhuoneita on 3-4kpl ja tilat jakautuvat 
3-kerrokseen. Avara keittiö ja n. 5m korkea 
olohuone tuo näyttävyyttä loma-asumiseen. 
Soveltuu mainiosti myös yrityksille.Mh. 254.000 
€. Tähtitie 10. Tiedustelut Ville Vertainen p. 040 
1494 300. 9973767

Levi, Sirkka, huvila 114/128 m2
oh+avok+rt+3mh+2wc+khh+kph/s-osas-
to. Huoneisto on suunniteltu toimimaan 
nimenomaan loma- ja vapaa-ajankäytössä. 
Alakerrassa moderni keittiö ja iso olohuone, 
jossa voidaan seurustella, nauttia lämpimästä 
takkatulesta, katsella televisiota ja ruokailla. 
Yöpymistä varten huoneistossa on kolme 
erillistä kahdenhengen makuuhuonetta ja 
yläaulan vuodesohvasta saa lisäksi vuodepaikat 
kahdelle. Mh. 318.000 €. Tiedustelut Ville 
Vertainen p. 040 1494 300. 9448069

Nissas, KT            72,5 m2

Tässä perheasunnossa on tilava keittiö, jonne 
mahtuu suurempikin ruokapöytä. Valoisasta olohu-
oneesta on kulku omalle parvekkeelle, josta kauniit 
ylimmän kerroksen näkymät. Eteisessä tilava 
peilikaappi. Toisessa makuuhuoneista on kiinteät 
kaapistot ja lisäksi on tilava vaatehuone. E=D. MH. 
163.400,18 €, vh. 168.000 €. Viikinkitie 4. Tied.t 
Harri Sallankivi p. 0400 630 848 9583073
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Rakennusvirasto tulee kaatamaan Pihlajamäen Pih-
lajalaaksosta lahoja kuusia. Pihlajalaakson alueen kuu-
set kairattiin tammikuussa ja saatujen tulosten mukaan 
niistä joudutaan kaatamaan 52 alueen ulkoilukäytön tur-
vallisuuden takia.

Kuusten lisäksi kaadetaan yhdeksän lehtipuuta. Kaa-
dettavat puut on leimattu punaisella rastilla. 

Kaikissa kaadettavissa kuusissa todettiin juurikäävän 
aiheuttamaa lahoa. Osa kaadettavista puista jätetään la-
hopuiksi. Poistettavien puiden tilalle istutetaan mäntyä 
ja koivua.

Yleisten töiden lautakunnan hyväksymän Pihlajamäki 
– Pihlajisto – Savelan aluesuunnitelman mukaisia luon-
nonhoitotoimenpiteitä on tehty vuosien 2014–2015 ai-
kana. Reittien varsilla ja pihojen läheisyydessä kiinnite-
tään erityistä huomiota asukkaiden ja ulkoilijoiden turval-
lisuuteen ja viihtyvyyteen.

Pihlajalaakson puiden kaadosta tiedotetaan asukkaille 
ja muille alueen käyttäjille maastotauluin. Puiden kaato-
työt tehdään ennen lintujen pesintäkautta 1.4.–31.7.2016.

Teija Loponen

52 kuusta nurin

Kartan osiolle 75 (korpi) jätetään osa kaadettavista 
puista lahopuiksi.

  Pihlajamäki

Helsingin Yrittäjät pitää Raide-Jokerin toteuttamista 
mahdollisimman nopealla aikataululla tärkeänä, jotta poi-
kittaisliikenteen sujuvuutta saadaan parannettua ja erityi-
sesti työmatkaliikennettä nopeutettua.

Raide-Jokeri mahdollistaa myös merkittävissä määrin 
asuntojen rakentamista nopean raideyhteyden varteen. 

Raide-Jokeri on saamassa valtiolta 83 miljoonaa euroa 
eli kolmanneksen Espoosta Helsingin Itäkeskukseen 
ulottuvan, 275 miljoonaa maksavan raideyhteyden raken-
tamiseen. 

Raide-Jokeri kulkee Itäkeskuksesta Pitäjänmäkeen 
pääosin runkobussilinjan 550 eli Bussi-Jokerin reittiä Vii-
kin, Oulunkylän, Maunulan ja Haagan kautta Pitäjänmä-
keen ja sieltä ratalinja kulkee Leppävaaraan ja Otaniemen 
kautta Keilaniemeen.

Radalle tulee 33 pysäkkiparia. Pysäkit sijoitetaan pai-
koille, jotka ovat nyt tai tulevaisuudessa asumisen, työ-
paikkojen tai palvelujen keskittymiä. Raide-Jokeri on poi-
kittaislinja, josta tehdään paljon vaihtoja toisiin, erityisesti 
säteittäisiin joukkoliikennelinjoihin. Tämän vuoksi vaih-
topysäkkien järjestelyihin ja toimivuuteen kiinnitetään 
suunnittelussa erityistä huomiota.

Keskeisillä pysäkeillä varaudutaan pyörien liityntäpy-
säköintiin ja pysäkeille suunnitellaan hyvät jalankulku- ja 
pyöräily-yhteydet.

Tietulleja yrittäjäjärjestö ei sitä vastoin kannata. Helsin-
gin, Espoon ja Vantaan Yrittäjät toteavat kannanotossaan, 
että pääkaupunkiseudulla auton käyttäminen on monesti 
väistämätöntä. Autoa yritystoimintansa tai työnsä puo-
lesta tarvitsevia ei pidä rangaista lisämaksuilla.

Esimerkiksi Koillis-Helsingistä keskustaan ajavat jou-
tuisivat suunnitelmien mukaan maksamaan tietullia.

– Tietullit olisivat erityisen haitallisia Helsingille. Ne vai-
keuttaisivat asiointi-, työmatka- ja tavaraliikennettä Hel-
sinkiin ja ohjaisivat kuluttajia asioimaan ympäristökun-
nissa, painottaa tapanilalainen Helsingin Yrittäjien toimi-
tusjohtaja Tiina Oksala.

Teija Loponen

Yrittäjät kannattavat 
Raide-Jokeria

Opetuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto on 
puhunut ja päättänyt viime 
kokouksessaan luopua 
osasta Töyrynummen ala-
asteen koulutiloja. Käytän-
nössä päätöstä seuraa Töy-
rynummen kuudesluokka-
laisten siirto Suutarilan 
yläasteelle elokuusta alkaen, 
jolloin koulut yhdistyvät 
hallinnollisesti. Sen jälkeen 
alkaa viidesluokkalaisten 
siirtojen suunnittelu.

Päätökseen lisättiin jä-
sen Katri Korolaisen (vihr.) 
pyynnöstä edellytys, että 
uuden koulun tilatarpeet ja 
mahdollisuudet toisen vai-
heen tilaluopumisiin arvi-
oidaan yhteistyössä koulun 
henkilöstön, oppilaiden ja 
perheiden kanssa lukuvuo-
den 2016–2017 aikana.

Vanhempia edustava töy-
rynummelaisäiti Minna 
Marttila-Mäki kritisoi kou-
lupäätöstä, jossa Helsingin 
saama säästö vaikuttaa lop-
pupeleissä olevan nolla eu-
roa.

– Lähtökohtaisesti Töyry-
nummella ei vastusteta sääs-
töjä vaan sitä, että Helsingin 
kaupungin kokonaisetua 
ei katso kukaan. Säästämi-
sen nimissä tosiasiallises-

ti lisätään rahan menoa ja 
samaan aikaan hankaloite-
taan koulun arjen sujumis-
ta. Tässä ei mielestämme 
ole mitään järkeä, painottaa 
Marttila-Mäki.

Vanhemmat ovat vastus-
taneet Töyrynummen kou-
lun tilaluovutuksia, koska 
kaupungin opetusvirastolta 
kaupungin tilakeskukselle 
siirtyvät tilat näyttävät jää-
vän tyhjilleen.

– Samaan aikaan Suuta-
rilan yläasteella olevat tilat 
ovat jo nyt erittäin tiiviissä 
käytössä, ja ilmanvaihto on 
ongelmallinen jo nykyoppi-
lasmäärillä.

Yläasteen remontti mak-
saa ja koululle pitää hank-
kia lisää kalusteita. Tammi-
kuussa, jo ennen kuin pää-
töstä oli tehty, käytti ope-
tusvirasto 20 000 euroa 
Suutarilaan hankittuihin 25 
kannettaviin tietokoneisiin.

– Lisäksi yläasteen pihan 
remontointi ala-asteikäisille 
vaatii rahaa. Emme näe täs-
sä säästöä, emmekä järkeä.

Vanhempien mielestä 
myös opetusviraston tilalas-
kelmat ovat kyseenalaisia. 
Opetusvirasto väittää käyt-
tävänsä mitoituslaskelmis-

saan opetushallituksen suo-
situksia. Vanhemmat ovat 
tehneet opetushallituksen 
uusimpia suosituksia vuo-
delta 2012 käyttäen omat 
laskelmansa ja päätyneet 
viraston kanssa aivan eri 
lukuihin.

– Laskelmiemme perus-
teella Suutarilan yläaste on 
opetustilat mukaan laskien 
325 oppilaan koulu ja ko-
konaistilat huomioiden 270 
oppilaan koulu.

Opetusviraston ilmoitta-
ma kapasiteetti on 504 op-
pilasta. Nyt täpötäyden ylä-
asteen oppilasmäärä on 342 
oppilasta.

Vanhemmat ja molempi-
en koulujen rehtorit ovat 
käyneet tapaamassa opetus-
viraston linjanjohtaja Outi 

Saloa ja aluepäällikkö Ulla-
Maija Vähäsarjaa sekä kah-
ta viraston arkkitehtiä tam-
mikuun 26. päivä.

Tapaamisessa kävi ilmi, 
että opetusvirasto ei teekään 
tehokkuuslaskelmia opetus-
hallituksen uusimpien suo-
situsten mukaisesti. Lin-
janjohtaja Outi Salon mu-
kaan he käyttävät pohjana 
1990-luvulta peräisin ole-
via vanhentuneita opetus-
hallituksen suosituksia, joi-
ta ovat muokanneet.

– Opetushallituksen yli-
arkkitehti Reino Tapanisen 
mukaan ne ovat vanhentu-
neet johtuen muun muas-
sa siitä, että koulunkäynti 
on muuttunut hyvin paljon 
reilussa 20 vuodessa, kertoo 
Marttila-Mäki valtion ter-
veiset.

Hän on myös pyytänyt 
opetusvirastolta sen käyttä-
miä lukuja kokonaistiloista.

– Niitä ei ole tullut, hän ih-
mettelee.

Hän sai virastolta puut-
teellisia lukuja helmikuun 
2. päivä, jolloin asia oli jo 
lautakunnan jaostolla, jon-
ka päätös näyttää myös pe-
rustuvan puutteellisiin lu-
kuihin. 

Pirjo Pihlajamaa

Helsingin kokonaisetu 
sivuutettu
Joukko Töyrynummen ja Suutarilan alueen koulujen vanhempia on 
ihmeissään, kun poliitikkoja myöten kukaan ei tunnu ajattelevan kaupungin 
kokonaisetua.

Opetuslautakunnan Ville Jalovaara ja Katri Korolainen keskustelemassa Minna Marttila-Mäen (oik.) kanssa 
Suutarilan yläasteen kouluillassa tammikuussa.

 Vanhemmat:

PIRJO PIHLAJAMAA

Opetusvirasto 
ei teekään 

tehokkuuslaskelmia 
opetushallituksen 
uusimpien, vaan  

muokattujen 
90-luvun 

suositusten 
mukaisesti.
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa 
TO-SU 18.–21.2.2016 ellei toisin 
mainita tai niin kauan kuin 
tavaraa riittää.

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-LA 8-21, SU 12-18
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Voimassa to-la
Hätälä tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi/Ruotsi

Voimassa to-la
Tuore
KUHAFILEE
Viro

Kalamestarilta
SAVUSTETTU
KIRJOLOHIPALA

APPELSIINI
Egypti ja
IDA RED OMENA
Puola

KUKKAKAALI
Espanja

Atria
BROILERIN KOIPI 800 g
2,49/kg, Grillimaustettu, Suomi 

BonAqua
KIVENNÄISVEDET
0,33 l pl 24-pack 0,95/l,
original, sitruuna-lime ja villivadelma

Voimassa to-la
Lihamestarilta
NAUDAN 
PAISTIJAUHELIHA

Candy King
IRTOMAKEISET

Kulta Katriina jauhetut
KAHVIT 450-500 g
(5,00-5,56/kg)
Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks.
2,89 pkt (5,78-6,42/kg)

-13%

699
kg 10 .-raj. 1 erä

/talous

2495
kg 995

kg

599
kg, raj.
2 kg /tal.995

sis. pantit
2,40069

kg149
kg

199
rs 895

kg

24
pack

4
pktIlmainen fi leointi!

LAUANTAISIN
OLEMME AUKI KLO 8-21!



8   Uutiset

Viime torstaina illansuussa 
vedenpinta kävi korkeim-
millaan tänä talvena.

Vantaanjoen vesi on nous-
sut rantapenkoille ja peittä-
nyt osin kevyen liikenteen 
raitit. Myös osa joen var-
ren puista on jäänyt veden 
saartamiksi. Varsinaisesta 
tulvasta ei kuitenkaan vielä 
ole kyse ELY-keskuksen mu-
kaan.

Sateen jatkuessa veden-
korkeudet voivat nousta 
myös Vantaanjoella lähel-
le tulvalukemia. Oulunky-
lässä Vantaanjoen vesi on jo 
noussut lähelle siirtolapuu-
tarhan vahinkorajaa. 

Vantaanjoen virtaama 
Oulunkylässä oli ennus-
teen mukaan keskimää-
räistä vuoden suurinta vir-
taamaa pienemmäksi jää-
vässä huipussaan viime vii-
kon torstaina. Virtaama oli 
noin 130–140 m3/s, mikä 
siis vastaa pidemmän aika-
välin havaintoihin verrattu-

Talvi- vai kevättulva?
Vantaanjoki tulvii ja samoin Longinoja, vaan onko 
helmikuussa kyse talvitulvasta vai jo kevättulvasta? 

Nämä puut eivät ainakaan kuivuudesta kärsi.

TEIJA LOPONEN

na keskimääräistä vuoden 
maksimia. Loppuviikolla 
sään pakastuminen sai ve-
denpinnan korkeudet las-
kuun.

Vesi oli korkealla myös 
muun muassa Malmin 
lentokentän ympäristössä, 
lähinnä Longinojan var-
rella. 

Teija Loponen

Lähiristikko nro 4/2016
Ristikon oikea 

ratkaisu sivulla 10.SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA, ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

UUSIN 
LÄHITIETO 
LÖYTYY MYÖS 

Lehtitelineistä
• Malmin 
Citymarketin edestä
• Malmintorin
 kauppakeskuksen 
2. kerroksesta 
Plaza Mocca kahvilasta
• Kirkonkyläntien 
S-marketin aulasta
• K-Market 
Tapanintorilta
• Siltamäen 
K-Market Kavaljeerilta

Tiesitkö?

Vantaanjoen 
vesi peitti pitkän 

pätkän kävelytietä 
lähellä Pukinmäen 

matonpesupaikkaa.

Ympäristökeskus kat-
soo, että lannan käsittely 
koetilalla on saatava toimi-
maan aiempaa paremmin. 
Ympäristökeskus kertoo 
joutuneensa jälkivalvomaan 
tilan toimintaa moneen ker-
taan viime vuosina.

Navetassa on kuivalanta-
järjestelmä. Lantalan pin-
ta-ala on 180 neliömetriä. 
Siinä on 3,3 metriä korke-
at betoniseinät. Lantalassa 
on virtsan ja sadeveden ke-
räilyä varten kaivot, joista 
neste päätyy HSY:n jäteve-
siviemäriin. Lantalaan tuo-
daan myös yliopiston isojen 
koe-eläinten lannat ja Vii-
kin eläinsairaalasta hevos-
ten lannat.

Viikin pelloilla noin kilo-
metrin päässä navetasta on 
betonista tehty lantalaat-
ta, jonne lanta varastoidaan 
ennen pelloille levittämistä.

Ympäristökeskuksen 
mielestä tilan lannan säily-
tystilojen ja virtsasäiliön 
kunto tulee tarkastuttaa 
rakennusalan asiantuntijalla 
tänä vuonna. Ympäristö-
keskukselle on toimitettava 
kuntoraportti, jossa on esi-
tetty selkeästi sekä toimivat 
rakenteet että puutteet ja 
kunnostussuunnitelma.

Virasto huomauttaa, että 
lantavarastot eivät saa va-
lua ympäristöön, niiden on 

oltava vesitiiviitä ja vastat-
tava MMM:n vaatimuksia. 
Myös säilörehun laakasii-
lot tulee tarkistaa ja navetan 
lantalan käsittelyjärjestel-
män parantaminen tutkia.

Lausunnossa edellytetään, 
että jatkossa tilalla olevat 
lannan ja virtsan säilytysti-
lat on tyhjennettävä ja nii-
den kunto tarkastettava 
vuosittain. Havaitut viat on 
korjattava viipymättä ja ha-
juhaitat minimoitava. Lan-
tavarastoja tyhjennettäes-
sä lantaa ei saa valua kuor-
mausalueelta ympäristöön 
ja lannan kuljetusreittien li-
kaantuneet alueet tulee puh-
distaa lannasta välittömäs-
ti. Liete ja lanta on hyödyn-
nettävä pellolla lannoitteena 
noudattaen nitraattiasetusta 
tai toimitettava luvalliseen 
laitokseen.

Tulvauhkat on huomioi-
tava. Tulvaherkkiä peltoja ei 
saa lannoittaa eikä kyntää 
syksyllä, vaan vasta kevääl-
lä tulvan jälkeen.

Tilan toiminnassa tulee 
varautua riittävästi poik-
keuksellisiin häiriötilantei-
siin, kuten polttoainevuo-
toihin ja lantavarastojen 
vuotoihin, jotka voivat aihe-
uttaa päästöjä ympäristöön.

Ennen luvan myöntämis-
tä tulee saada selvyys jäte-
vesiin rinnastettavien nestei-

den käsittelystä. Tilan teke-
män hakemuksen mukaan 
jätevedet ja lantalan nes-
teet toimitetaan HSY:n vie-
märiin. Ympäristökeskus 
huomauttaa, että koetilalla 
ei kuitenkaan vielä ole voi-
massaolevaa sopimusta nes-
teiden vastaanotosta.

Ympäristöluvassa on ym-
päristökeskuksen mieles-
tä määrättävä toiminnan-
harjoittajan kirjanpito- ja 
raportointivelvollisuudes-
ta koskien eläinsuojan toi-
mintaa ja jätteiden käsitte-
lyä. Raportti on toimitetta-
va valvontaviranomaisel-
le eli ympäristökeskukselle 
vuosittain helmikuun lop-
puun mennessä.

Etelä-Suomen aluehallin-
tovirasto odottaa lausun-
toa ympäristölautakunnal-
ta. Se on käsitellyt viraston 
tekemää tekstiä kokoukses-
saan eilen.

Pirjo Pihlajamaa

tiukka 
ympäristölausunto
Viikin opetus- ja tutkimustila hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta 
ympäristölupaa eläinsuojalle Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen 
kehotuksesta. Ympäristökeskus puoltaa hakemusta, mutta on pyytänyt 
avilta lupaehtoihin useita määräyksiä.

Kaupungilta tutkimustilalle

Lausunnossa 
edellytetään, että 

jatkossa tilalla 
olevat lannan ja 

virtsan säilytystilat 
on tyhjennettävä 

ja niiden kunto 
tarkastettava 

vuosittain.
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Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    
helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:  
facebook.com/malminseurakunta

Muista minua, Jeesus!  
Tämä oli kanaanilaisen naisen 

ja ristin ryövärin rukous, ei 
itseensä tyytyväisten ja tahrat-
tomien. Muista minua, koska 

omassa voimassani  
en mitään voi.  

Sinä olet ainoa turva.

Lähetysmessut
Pihlajamäen kirkossa 21.2. klo 16. Vie-
raana kirkon uskontokasvatussihteeri, Thai-
maan lähetystyöntekijä Pekka Y. Hiltunen 
Kirkkohallituksesta. Messun jälkeen ruo-
kailu lähetyksen hyväksi. Pekka Hiltunen 
kertoo kristinuskosta Aasiassa. 
Puistolan kirkossa 24.4. klo 17. Lähetys-
aiheinen Valon messu
Viikin kirkossa 29.5. klo 10. Kirkkokahvil-
la lähetyskuulumisia.  
Malmin kirkossa messu su 13.3. klo 10. 
Kirkkokahvilla nimikkolähetti Katriina 
Mäkelän eläkkeellelähtöjuhla. Mäkelä on 
työskennellyt Senegalissa kielenkääntä-
jänä ja sereerin kielen kehittäjänä yli 30 
vuoden ajan.

Lähetyspiirit
Piireissä seurataan nimikkolähettien ja -kohteiden 
työtä ja avataan näkymiä lähetystyöhön eri puolil-
la maailmaa.Ryhmät ovat kaikille avoimia. 
Malmin kirkolla joka toinen to klo 17. 
(seuraava 25.2.)
Pihlajamäen kirkolla joka toinen ma klo 
17. (seuraava 29.2.)
Puistolan kirkolla kuun 1. ma klo 18.30.
Viikin kirkolla ke klo 18, 24.2., 9.3., 6.4., 
20.4. Käsitöitä lähetyksen hyväksi.

Monikulttuuriset messut 
Viikin kirkossa la klo 18, 12.3., 16.4. ja 
7.5. Englanninkielinen, Taize-hymnejä. 
Malmin kirkossa kansainvälinen Gospel-
messu su 6.3. klo 18. 
Pihlajamäen kirkossa su 15.5. klo 16.  

Kansainväliset nyyttärit 
Pihlajamäen kirkolla ke 16.3. klo 18. Makujen 
ja kokemusten ilta. Tuo pientä syötävää ja 
halutessasi lyhyt ohjelmanumero omasta kult-
tuuristasi. Kansainväliset ystäväsi mukaan. 

Perheleiri ja -retki
Monikulttuurisille perheille ja maahanmuut-
tajaperheille suunnattu kesäleiri 20.–23.6. 
Valkealassa leirikeskuksessa. 
Monikulttuurinen perheretki Mustasaareen la 
13.8. Tied. Helena Pietinen p. 09 2340 4530.

Lähetysillat 
Siltamäen seurakuntakodilla ti klo 18: 
23.2. Laulamme yhdessä Simojoen ja 
Kaskisen lähetyslauluja. 
22.3. Tule yli ja auta meitä. Eläytyvää 
raamattutyöskentelyä. 
19.4. Pietarin jalanjäljissä Galileasta Roo-
maan. Rovasti, Israelin tuntija Pentti Holi.

MATKAILUILLAT 
Malmin kirkossa la klo 18.
5.3. Minna-Sisko Mäkinen:  Toiivoa Senegalissa 
2.4. Mervi Kannelniemi: Beninin tasa-
valta eli Benin sijaitsee Länsi-Afrikassa
7.5. Antti Ylinen: Elokuvan Poika ja del-
fiini maisemissa
Matka Ranskaan 23.-28.9. Pariisi ja 
Lyon. Hinta 1360 e. Tied. Antti Ylinen, 
p. 050 380 3564. Ilm. kirkkoherranviras-
toon p. 09 2340 4400.

Kansainvälisyydestä  
seurakunnan kotisivuilla 
Toiminta > Kansainvälisyys > Lähetys
Toiminta > Kansainvälisyys > Monikult-
tuurisuus
Toiminta > Aikuiset > Seurakunnan matkailu

– Matkailu

Lähetys – 
 
Monikulttuurisuus 

Helsingin Yrittäjät - Koillis-Helsinki ry
c/o Kissaniitty Oy
Alhokuja 8, 00780 HELSINKI 
koillis_helsingin@yrittajat.fi
www.kohy.fi

Löydät 
meidät myös 
Facebookista: 
facebook.com/ 
koillishelsingi-
nyrittajat

Onko Helsinki 
yrittäjäystävällisin 
kaupunki?
Koillis-helsinkiläinen yrittäjä, oletko 
tyytyväinen siihen, miten yrittäjiin 
virkamiesten taholta suhtaudutaan?

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla tänä vuonna 
Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki.  Onko kaupunki 
onnistunut tavoitteessaan ja mitä kaikkea sen 
toteuttamiseksi pitäisi vielä tehdä?

Tule keskustelemaan ja kuulemaan aiheesta Koillis-
Helsingin Yrittäjien järjestämään aamukahvitilaisuuteen 
Malmitalolle torstaina 3.3. kello 8–10. 
Aiheeseen ottavat kantaa muun muassa yhdistyksemme 
uunituore puheenjohtaja Milla Kissaniitty, Helsingin 
elinkeino-osaston edustaja kehityspäällikkö Minna 
Maarttola, paikallisia valtuutettuja sekä kansanedustaja 
Tuula Haatainen.

Merkitse päivämäärä jo nyt kalenteriisi, ilmoittaudu ja 
pohdi, mitä ajatuksia teemamme sinussa herättää. Voit 
lähettää meille etukäteen yrittäjäystävällisyyteen liittyviä 
kysymyksiä kirjoittamalla ne ilmoittautumiskaavakkeen 
Terveiset järjestäjälle -kohtaan.
Tilaisuus on jäsenille maksuton, muilta peritään 10 euron 
aamiaismaksu. Lämpimästi tervetuloa! 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 26.2. mennessä:
http://tinyurl.com/hty4y6r

Aft er workissa kroppa kuntoon!
Hallituksemme uusi jäsen Aki Miikkulainen laittaa yrittäjät 
kuntoon tai ainakin kuntoilun pariin perjantaina 19.2. klo 18 
alkavassa koillisen yrittäjien omassa liikuntatapahtumassa PG 
Areenalla (Jarrutie 1, Tattarisuo).
Treenit sopivat aloittelijalle ja ne toteutetaan mukanaolijoiden 
taito-, voima- ja kuntotasojen mukaan. Treenin jälkeen pääsee 
saunomaan!
Vielä ehdit nipin napin ilmoittautua mukaan! 
http://tinyurl.com/ja5syyl

Milla Kissaniitty

Tuula Haatainen

Minna Maarttola

Kuva: Sonja Wesa

Tiesitkö?

– Onnistuakseen tämä 
edellyttää alueen luontee-
seen sopivaa, urbaania 
rakentamista sekä alueella 
jo olevien elinvoimaisten 
toimintojen ja palvelujen 
kehittämistä sekä virkistys-
alueiden säilyttämistä, 
yhdistys painottaa yleiskaa-
vasta tekemässään muistu-
tuksessa.

Yhdistys vaatii, että kau-

pungin tulee huomioida 
yleiskaavassa Helsinkipuis-
ton erityisyys ja tarpeelli-
suus - niin luonto-, maise-
ma-, kulttuuri- kuin vir-
kistysalueena. Lisäksi Van-
taanjokilaakson liikunta- ja 
virkistyskäyttö tulee ensi ti-
lassa selvittää kokonaisuu-
tena ja luoda sille kehitys-
suunnitelma.

Helsinkipuisto on kaa-

voin ja muin suunnitelmin 
Vantaanjokiuoman molem-
min puolin rajattu alue.

– Helsinkipuiston ja siihen 
kuuluvan Jokilaakson tur-
vaamiseksi esitämme Raide-
Jokeri 2:n linjauksen muut-
tamista ja Jokilaakson ra-
kentamiseen maltillisuutta, 
yhdistys kirjoittaa.

Se ei kannata yleiskaavan 
ehdotusta rakentaa jokeri-
raide Malmilta Pukinmä-
en matonpesupaikalle ja sii-
tä joen yli kohti Tuomarin-
kylää.

Omaleimaisen ja viih-

tyisän kaupungin luomisek-
si Tapaninvainion kaupun-
ginosayhdistys esittää, että 
yleiskaavaehdotusta muu-
tettaisiin siten, että Raide-
Jokeri 2:n linjaus muute-
taan vastaamaan bussijoke-
rin nykyistä reittiä välillä 
Kirkonkyläntie – Uusipelto 
ja uutena ajatuksena kulke-
maan myös Tapaninvai-
niontien ja Tapaninkylän-
tien risteykseen suunnitel-
lun lähikeskuksen kautta. 
Näin se palvelisi tapaninvai-
niolaisten mielestä myös 
Töyrynummen, Siltamäen 
ja Tammiston asukkaita.

Kaupunginosista 
suunniteltava houkuttelevia
Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen mielestä 
Helsingin kaupungin olisi erityisesti keskityttävä 
siihen, että kaupungista ja sen eri osista tulisi 
viihtyisiä, omaleimaisia ja haluttuja asuinpaikkoja ja 
toiminnan keskuksia.

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys:
Muistutuksessa todetaan, 

että raidelinjaus soveltuu 
paremmin olemassa oleville 
ajoradoille ja sinne rakenta-
minen on edullisempaa kuin 
ennestään paaluttamatto-
mille viheralueille. Lisäksi 
bussijokerin nykyinen lin-
jaus mukailee tiheämmän 
asuntorakentamisen aluei-
ta. Kirkonkyläntien poh-
joispään tuntumassa ja kes-
kivaiheilla on yhdistyksen 
mukaan kerrostaloasumis-
ta ja mahdollisuuksia täy-
dennysrakentamiseen toisin 
kuin Pukinmäenkaarella, 
sen arvokasta puistoaluetta 
lukuun ottamatta.

Yhdistys katsoo, että 
kaupungin tulee kunnioit-
taa ja vaalia helsinkiläisil-
le tärkeitä virkistys- ja har-
rastusmahdollisuuksia, 
Vantaanjokilaakson val-
takunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta sekä Tuo-

marinkylän kartanoalueen 
merkittävää kulttuuriympä-
ristöä.

– Jos jokea myötäilevä 
Pukinmäenkaaren vierus-
ta päätetään rakentaa, tulee 
alueen topologia ja Pukin-
mäen viimeiset metsäalu-
eet huomioida ja sulauttaa 
uudisrakentaminen ympä-
röivään rakennuskantaan 
ja koko Jokilaakson aluee-
seen. Nykyisessä suunnitel-
massa olevat 6–7 -kerrok-
siset talot eivät ole linjassa 
Jokilaakson muun arkki-
tehtuurin kanssa, yhdistys 
muistuttaa.

Tapaninivainiolaisyhdis-
tys päättää muistutuksensa 
toteamalla, että koko joki-
laakson ja sen lähialueen ra-
kentamisen ja tulevien suun-
nitelmien tehokkuuslukujen 
on oltava tasapainoisessa 
suhteessa alueen pientalo-
valtaiseen asutukseen.

Pirjo Pihlajamaa



Yhdeksänjäsenisen 
lautakunnan yksimielinen 
päätös on vastaus tapanin-
vainiolaisvaltuutettu Kauko 
Koskisen (kok.) aloittee-
seen, jossa edellytettiin 
vuokramaksujen takia vai-
keuksiin joutuneen Pukin-
mäen taidetalon toiminnan 
turvaamista.

Kiinteistölautakunta päät-
ti, että tilakeskukselta ei he-
ru vuokrahelpotusta lasten 
ja nuorten harrastustoimin-
taa varten.

– Tilakeskus ei voi tukea 
mitään toimintaa antamal-
la huonetiloja vuokrasub-
vention muodossa ilmai-
seksi käyttöön tai vuok-
raamalla huonetiloja alle 
markkinahinnan. Tuet tule-
vat muuta kautta yhdistyk-
sille ja järjestöille ja tilakes-
kuksen toiminnan tulee olla 
tasapuolista ja läpinäkyvää 
kaikkia ulkopuolisia tahoja 
kohtaan, ilmoitti lautakun-
ta päätöksessään.

Koskisen alulle panemas-
sa valtuustoaloitteessa en-
nustettiin salin jäävän tyh-
jäksi, jos taidetalo joutuu 

taivasalle. Tilakeskus il-
moittaa saaneensa varteen-
otettavan vuokralaisen.

– Eräs urheiluseura on jät-
tänyt nyt kysymyksessä ole-
vasta rakennuksesta mark-
kinavuokraisen vuokratar-
jouksen. Tarjouksen tekijän 
toiminta vaatii liikuntasa-
lin ja koko rakennus aputi-
loineen soveltuisi erinomai-
sesti ko. toimintaan. Näin 
ollen rakennus ei tulisi jää-
mään tyhjilleen, vaan tulisi 
käyttötarkoituksensa mu-
kaiseen liikuntakäyttöön 
markkinavuokralla, tilakes-
kus kirjoitti.

Taidekoulu on ilmoitta-
nut, että se haluaa ostaa 
rakennuksen. Tilakeskus 
on vastannut, että se ei voi 
myydä rakennusta tilantees-
sa, jossa alueen kehittämi-
nen on kesken ja päiväko-
din mahdollisia tulevia tila-
tarpeita vielä kartoitetaan. 
Rakennus sijaitsee puistossa 
ja samassa puistossa on vii-
si muuta kaupungin omis-
tamaa päiväkodin käytössä 
olevaa rakennusta.

Pirjo Pihlajamaa

10   Uutiset

Pukinmäen taidetalo teki tilakeskuksen kanssa 
vuokrasopimuksen Erkki Melartinintien 216 neliömet-
riä käsittävistä sali- ja sosiaalitiloista vuonna 2015. Sitä 
ennen taidetalolla oli lupa käyttää salia aina silloin, kun 
rakennusta vuokrannut päiväkoti Nuotti ei tarvinnut ti-
loja.

Päiväkoti luopui tiloista 2014 lopussa. Pukinmäen 
taidekoulu halusi kuitenkin jatkaa toimintaansa raken-
nuksessa, vaikka se ilmoitti, ettei pysty maksamaan 
täyttä vuokraa vielä vuonna 2015.

Tilakeskus sopi taidetalon kanssa, että taidekoulu 
käyttää tiloja ilman vuokraa kevään 2015 ja hakee toi-
minnalleen tukea. Vuoden 2015 syys-joulukuun neliö-
vuokraksi sovittiin viisi euroa per neliö ja tämän vuo-
den neliövuokraksi 10 euroa, joka on tilakeskuksen 
mukaan salin markkinaehtoinen vuokra.

Sittemmin taidekoulu ilmoitti tilakeskukselle, ettei se 
pysty maksamaan sovittua vuokraa eikä halua tehdä 
vuokrasopimusta.

Laihan lompakkonsa kanssa jo vuosia nuorallatans-
sineen taidetaloyhdistyksen linja on, että kaikilla lap-
silla pitää olla yhtäläinen mahdollisuus harrastaa luo-
viakin lajeja vanhempien varallisuuteen katsomatta. 
Siksi yhdistys pyrkii pitämään lukukausimaksut mah-
dollisimman edullisina ja on yrittänyt saada julkista 
sektoria ymmärtämään asian merkityksellisyyden.

Pirjo Pihlajamaa

Sirkusta harrastavat lapset ja nuoret ovat voineet sekä harjoitella että pitää esityksiä Erkki Melartinintiellä 
olevassa salissa.

Taidetalon salivuokra ei alene
Pukinmäen taidetalo ei saa Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselta vuokrahelpotusta Erkki 
Melartinintien salitiloihin. Niistä on kiinnostunut toinenkin vuokraaja. Taidetalon on syytä hakea toimintatukea 
kulttuurilautakunnalta, ellei se luovu tiloista, päätti kiinteistölautakunta torstaina.

Kyse 2160 euron
kuukausivuokrasta

 PIRJO PIHLAJAMAA

Pukinmäen matonpesu-
paikan lähettyville on hylätty 
kaksi sohvaa. Käyttäjiä ei 
näillä keleillä sohville tuolla 
rannan lähettyvillä ole, vaikka 
joki sinänsä olisikin kau-
nista katseltavaa. Oikeampi 
jättöosoite olisi ollut Sortti-
asema.

TL

Sohvat 
heitteillä Sanaristikko nro 4/2016

oikea ratkaisu 

Kesäseteli-hanke tukee nuorten kesätyöllistymistä.
– Kuinka monella on jo kesätyöpaikka?, Pukinmäen 

nuorisotalon työntekijä, Tomi Helvelahti, kysyy. 
Vain muutama käsi nousee ysiluokkalaisten joukosta. 

– No entä kuinka moni suunnittelee sellaisen hank-
kivansa?
Lähes jokainen teini nostaa kätensä.

Ollaan Helsingin kaupungin uuden hankeen, kesäse-
telin, Pukinmäen peruskoulun käynnistystapahtumassa. 
Hankkeella pyritään kannustamaan nuoria sekä hake-
maan kesätyötä että helpottamaan sen saamista, se-
teli kun korvaa työnantajalle 300 euroa nuoren palkasta. 

Idea seteliin lähti nuorten vaikuttamisryhmä Ruudilta 
ja viime vuonna päästiin toteuttamaan hankkeen pilotti. 
Kuluvana keväänä jokainen helsinkiläinen 9-luokkalai-
nen saa kesäsetelin.

Tammi-helmikuu on oivallisinta aikaa hakea kesätöitä. 
Millaisia vinkkejä Helvelahdella on työpaikan hankkimi-
seen? 

– Kannattaa mennä paikan päälle ky-
symään, tai ainakin soittaa. Äitiä 

ei kannata laittaa asialle. Suosi-
tuimmat paikat menevät nope-
asti, joten ei kannata jäädä odot-
telemaan rantakelejä. 9-luokka-
laisen kannattaa tietenkin myös 
kertoa setelistä.
Paitsi rahaa, saa kesätyöstä 

myös arvokkaita kokemuksia työ-
elämästä. Se myös auttaa 

seuraavien työpaikkojen 
saannissa sekä opis-

kelemaan pyrkiessä. 
Mutta mitä tär-

keintä, on kesä-
työ usein haus-

kaa ja antoi-
saa ja saat-
taahan sieltä 

löytyä hyviä ys-
täviäkin.

Aino Heikka ja 
Ada Hirvonen

Pukinmäen 
peruskoulu

Nuoria työn makuun

 Kesäsetelillä voi palkata 9.-luokkalaisen nuoren 
kesäksi töihin 1.6.–16.8.2016 välisenä aikana.

 Työpäiviä on oltava vähintään 10 ja työtunteja vä-
hintään 50, joko yhtäjaksoisesti tehtynä tai eri jaksoi-
hin sijoittuvana. Viikossa työtunteja on oltava vähin-
tään 18.

 Nuoren nettopalkka on vähintään 335 euroa 10 
työpäivältä ja 50 työtunnilta. Summa pitää sisällään 
lomakorvauksen. Lisäksi työnantaja maksaa normaa-
lit työnantajamaksut.

 Työnantaja voi palkata nuoren myös pidemmäksi 
ajaksi. Jos töitä on tehty enemmän, tulee palkankin ol-
la suurempi kuin 335 euroa.

 Kaupunki suosittaa työnantajaa käyttämään palk-
kauksen periaatteina alan työehtosopimusta ja edel-
lyttää Vastuullinen Kesäduuni-kampanjan periaattei-
den noudattamista.

 Lisätietoa: http://kesaseteli2016.munstadi.fi/

Mikä kesäseteli?

Tomi Helvelahti opasti 
nuoria kesätyönhaussa.

N
M

K
Y
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Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Vantaan Energia Areena 
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten Divari: ke 20.2. klo 17.00
Erä Akatemia – Steelers (liput 7/4 €)

Naisten liigaa: ke 24.2. klo 18.30
Erä III – Classic (liput 8/4 €)

Lisätietoja: eraliiga.fi  ja tapanilanera.fi 

Miesten liigaa: ke 27.2. klo 17.00
Erä – Koovee (liput 14/9 €)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

Perhelippu (1–2 aikuista ja 1–3 lasta) 30 €

Miss Valentinessa Suo-
mea edusti 10–12-vuotiai-
den sarjassa Tapanilan Erän 
Elite Alexa, joka sai alkukil-
pailussa pisteet 15.95. Jouk-
kue oli alkukilpailun jälkeen 
viidentenä ja parhaana suo-
malaisista selvitti tiensä 
finaaliin. 

Loppukilpailussa tytöt 
nostivat vielä tasoaan saa-
den pisteet 16.10. Joukku-
een vastuuvalmentaja Em-
mi Piippo piti Tarton reissua 
kokonaisuudessaan antoi-
sana ja oli ylpeä joukkuees-
taan.

– Erityisen hienoa oli se, et-
tä tytöt pystyivät paranta-
maan omaa tekemistään vie-
lä finaalisuorituksessa. On 
hieno saavutus olla oman 
sarjansa paras suomalais-
joukkue ja kokonaiskilpai-
lun viides sija yhdessä arvos-
tetuimmassa kansainvälises-
sä kisassa on upea suoritus 
tytöiltä, Piippo totesi. 

12–14-vuotiaiden sar-
jassa Suomea edusti Tapani-
lan Erän ja SC Vantaan seu-
rayhteistyöjoukkue Elite Pre 
Jr. Myös Prennut olivat Suo-
men ykkösiä ja alkukilpai-
lun pisteet 17.05 riittivät nel-
jänteen sijaan. Finaalissa pis-
teet laskivat hieman, mutta 
yhteispistein 33.90 joukkue 
säilytti neljännen sijansa. 

– Prennuilla oli hieno de-
byytti kansainvälisissä ki-
soissa. Alkukisan suori-
tus oli joukkueena harjoi-
tustasoa, mutta yksilöillä 
oli upeita henkilökohtaisia 
huippusuorituksia. Finaa-
liin lähdettiin parhaana suo-
malaisjoukkueena ja finaali-
suoritus oli ryhdikäs ja edel-
listä rohkeampi, mutta yk-
sittäiset virheet rokottivat 
pisteitä. Kokonaiskisan nel-
jäs sija kuitenkin säilyi. Kai-
ken kaikkiaan suorituksiin 
voitiin olla tyytyväisiä tässä 
vaiheessa kautta, sillä suun-
ta on oikea. Nälkää kuiten-
kin jäi ja harjoittelu jatkuu 
nyt kotisalilla. Kokonaisuu-
dessaan kilpailusta on opit-
tu paljon ja Tartossa on 
nautittu kisatunnelmasta ja 
oman joukkueen seurasta, 
kommntoi päävalmentaja 
Heini Tuovinen tyttöjen esi-
tystä loppukilpailun jälkeen.

EM-kisoissa seurayhteis-
työjoukkue Elite saavutti 
juniorisarjan alkukilpailussa 
pisteet 16.40, ja joukkueen 
kohtaloksi tuli karsiutumi-
nen finaalista maakiintiön 
takia. Naisten sarjan ensim-
mäisen Euroopan mestaruu-
den voitti TV:n Minetit. 
Juniorisarjassa Minetit Jr 
saavutti EM-hopeaa. 

Lauri Järvinen

otipelin näyttä-
mönä oli koko 
sarjan ainoan 
kerran kotoinen 

Mosahalli, jossa 417 katso-
jaa sai viime viikon keski-
viikkona kokea hyvän olon 
tunteen Erän nuijiessa lap-
peenrantalaisen NST:n 8–4 
lukemin. Alku oli hiukan 
nihkeää, avauserä tasattiin 
2–2 maalein. Kotijoukku-
een maaleista huolehtivat 
Tom Strömsten ja Petri Iko-
nen upealla laukauksella. 
Toisessa Erässä mosalaiset 
löivät lisää vauhtia konee-
seen, 2–0 Erälle. Maalareina 
Janne Salonen sekä Ilkka 
Koski. Päätöserä kirjattiin 

kotijoukkueelle maalein 
4–2. Tommi Aro teki 5–2, 
Mikko Jolma jatkoi Tuo-
mas Iiskolan syötön ilmasta, 
6–2. Iiskola sörkki maalin 
kulmalta 7–4 ja Jolma päät-
ti illan kaaripallolla tyhjään 
NST-maaliin, 8–4. 

Lauantaina Erä laittoi 
sarjajohtaja Classicin kovil-
le Tampereella. Huikeiden 
vaiheiden jälkeen Classic 
nappasi potin 5–4 voitolla. 
Erällä starttasi hyvin, se vei 
avauserän 3–1 Ilkka Kos-
ken, Iiskolan ja Aaro Kos-
ken osumilla. Toinen erä 
päättyi kiikarinumeroihin 
0–0. 

Päätöserässä kotijoukkue 
Classic sai Erän avauserän 
kaltaisen vaihteen päälle 
vieden sen 4–1. Classic ry-
käisi kolme rysää kolmessa 
ja puolessa minuutissa. Lai-
haksi lohduksi jäi 22 sekun-
tia ennen päätöstä Jussi Ko-
solan tekemä ottelun viimei-
nen maali, 4–5 kavennus. 
Rohkaisevaa oli, että Erä 
antoi täyden vastuksen sar-
jan ykkösjoukkueelle.

Tampereelta yöksi Jyväs-
kylään ja sieltä sunnuntaina 
Ouluun, jossa odotti levän-
nyt kotijoukkue OLS. Alku 
oli pyöreä, vaikka se meni-
kin kotijoukkueen tiliin 

3–2. Erän osumista vastasi-
vat Strömsten ja Tom Palin. 
Toinen oli tasainen 1–1 erä. 
Mosalaisten ainoan teki 
Miika Iskanius. Päätöseräs-
sä Erällä oli paikkoja, mutta 
ei osumia. OLS kyykytti vie-
raansa kahdella rysällä. 
Näin OLS otti 6–3 voiton.

Runkosarjaa on jäljellä 
neljä peliä. Ensi sunnuntai-
na Erä saalistaa Raumalla 
SalBan vieraana. Erä on nyt 
25 pisteellään sarjassa kuu-
dentena. Neljäntenä olevaa 
tavoitepaikkaa pitää hallus-
saan 29 pinnalla Viikingit, 
jonka Erä kohtaa Pasilassa 
26.2.

Heimo Laaksonen

Erälle karttui kolmesta 
pelistä vain kotivoitto
Tiukaksi menee! Tapanilan Erän jahti neljän parhaan joukkoon 
kapuamisesta ja kotipeliedusta kevään pudotuspeleihin koki kovia. Erä 
voitti kolmesta viime viikon pelistään vain kotipelin NST:tä vastaan.

SALIBANDYLIIGA

Upean täysosuman täräyttänyt Erän Petri Ikonen, 6, ja NST:n parhaimmistoa ollut Ilkka Voutilainen, 2, ottivat 
mittaa toisistaan Mosahallissa.

Erän tytöt finaaleissa

Joukkuevoimistelun kisakausi pyörähti käyntiin 
viikonloppuna Viron Tartossa, jossa käytiin 
perinteisen Miss Valentine-kilpailun ohella lajin 
ensimmäiset viralliset EM-kilpailut. 

Elite Pre Jr. sekä Elite Alexa yhteiskuvassa.

  Joukkuevoimistelu

LAURI JÄRVINEN

  Salibandyliiga miehet

K
Sanaristikko nro 4/2016
oikea ratkaisu 
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Liikuntavirastolla on 
koululaisten talvilomavii-
kolla monenlaista ulkoilua 
tarjolla. Jakomäen uima-
halliin pääsee polskimaan ja 
luistelijoiden käytössä on 
muun muassa Oulunkylän 
tekojäärata, sekä Lassilan ja 
Pukinmäen tekojääkauka-
lot ja Rautatientorin Jää-
puisto. Helsingin jäähallei-
hinkin pääsee luistelemaan, 
sillä maksuttomia yleisö-
luisteluvuoroja on keski-
viikkona Pirkkolassa, tors-
taina Paloheinässä ja per-
jantaina Malmilla.

Jos kelit ovat kehnot, voi 
nauttia Malmitalon mak-
suttomasta leffatarjonnasta 
tai tutkailla, mitä lähikirjas-
toissa olisi tarjolla.

Malmitalossa on kaksi 
leffanäytöstä tiistaista per-

Talvilomalla liikkumaan ja nauttimaan

Up –kohti korkeuksia on yksi Malmitalon talvilomaleffoista, joita pääsee katsomaan ihan ilmaiseksi.

jantaihin kello 11 ja 13. Vii-
kon aikana nähdään muun 
muassa Risto Räppääjää, 
Onneli ja Anneli, sekä Up 
– kohti korkeuksia ja Suu-
ri pähkinäryöstö. Elokuvat 
ovat ilmaisia ja niihin on va-
paa pääsy, paikkoja ei voi 
varata ennalta.

Torstaina 25.2. illalla koe-
taan Rhymes And Flows 
2, jossa rap/hip-hop -hen-
kisen musailtaman laval-
la nähdään pääesiintyjänä 
Ratakakarat sekä suomi-
rapin nouseva nimi Dilem-
ma ja TBR. Esiintymässä 
ovat myös Taponen & Asi-
kanius, Tom Mikael ja Emi-
ly Que. Ilta on paikallisten 
nuorten aikuisten suunnitte-
lema ja toteuttama, tukena 
on Operaatio Pulssi. Sinne-
kin on vapaa pääsy.

Teija Loponen

apulikaupun-
g issa  asuva 
tuottelias Ulla 
Welin on kirjoit-

tanut vuosien varrella lukui-
sia runoteoksia eri aiheista, 
naisen elämästä, eläimistä, 
jopa moottoreista. Ullan 
tuotannosta löytyy myös 
sukuhistoriaan paneutuva 
kirja, sekä aivan toista ääri-
päätä, kevyttä lomaluke-
mista. 

Helmikuussa ilmestynyt 
Siiven hipaisu on lajissaan 
ainutlaatuinen, sen her-
kät runot sopivat juuri su-
run kokeneelle, surun vuok-
si toista lohduttavalle ja ke-
nelle tahansa, jolla on hetki 
aikaa pysähtyä elämää suu-
rempien asioiden eteen. Ru-

noja tukevat Britta Muns-
terhjelmin upeat värivalo-
kuvat luonnosta.

Ulla Welin on elämän-
myönteinen ja iloinen per-
soona, joka on elämänsä 
varrella saanut itsekin 
kokea läheisten menetyksiä. 
Sururunoista kumpuava 
elämänilo on kokemuksen 
synnyttämää tietoa siitä, 
että vaikka suru ei koskaan 
häviä, se kuitenkin haalis-
tuu ajan myötä siedettäväk-
si. Tietoisuus siitä auttaa, 
kun selviää pahimman vai-
heen yli.

Siiven hipaisu –kirjan jul-
kistamistilaisuudessa kuul-
tiin teoksen runoja Ullan 
lausumina sekä kanttori 

Kaisu Rauhamaan soittoa 
kanteleella sekä pianolla. 
Herkkä tilaisuus sai monen 
kuulijan silmäkulman kos-
tumaan.

Vastaavanlainen runo-
matinea Siiven hipaisun tii-
moilta kuullaan Viikin kir-
kossa 15.3. 

Teija Loponen

Kun kuolema käy kylässä

Kun kuolema käy kylässä
auringonpaistekin on kylmää
päivät ovat jäätyneet
on kummallista kun maailma ympärillä pyörii.
Eräänä päivänä lapsenlapsi tulee kylään
kiipeää syliin
pienillä kätösillään siirtää suruvuoren syrjään
nostaa auringon paikoilleen
ottaa taskustaan naurun
asettaa sen kummankin kasvoille.

Ulla Welin

Siiven hipaisu, runoja 
surusta, kuolemasta 

ja lohdutuksesta. 
Kovakantinen värikuva-
teos, Neirol-kustannus, 

ovh 24,20. Kirjaa voi kysyä 
myös suoraan  
Ulla Weliniltä,  

ulla.welin@welho.com

Siiven hipaisu saa 
silmät kostumaan
”Ei suru häviä, suru muuntuu, haalistuu siedettäväksi…”
Ulla Welinin uunituore kaunis kuvakirja paneutuu 
suruun, läheisen kuoleman aikaansaamiin tuntemuksiin ja 
lohdutukseen.

Älä lähde

Älä lähde
Älä tänään
Älä vielä.
Vaan sinä lähdit ja minä jäin.
Joka solua sattuu.
Maailmasta katosivat värit
Linnut putosivat puusta.
Yksinäisyys pusertaa,
eikä lohdutusta ole.

Ulla Welin

T

TEIJA LOPONEN
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to 18.2. klo 19, alk. 12 €
Musiikkia aina argentiinalaisista  
tangoista jopa galaksien välisiin  
improvisaatioihin asti. Kari Ikonen –  
piano ja Henrik Sandås – bandoneon

pe 19.2. ja la 20.2. klo 18, liput 6 €
Faktaa ja fiktiota Talvivaarasta.  
97 min. K12

pe 19.2. klo 19, alk. 20/15 €
Musiikki- ja tanssiteatteriteos vie 80-luvulle seuraamaan  

iskelmäyhtyeen maailmanvalloitusta. 

pe 19.2. klo 20, vapaa pääsy
Kaikille lavatanssien ystäville Tsuumin esityksen jälkeen.

klo 11 Risto Räppääjä ja Sevillan saituri. 72 min. -S-
klo 13 Onnelin ja Annelin talvi. 83 min. -S-
klo 11 Lentsikat 2: Pelastajat. 83 min. K7
klo 13 Up – kohti korkeuksia. 103 min. K7
klo 11 Nalle Puhin elokuva. 63 min. K3
klo 13 Suuri pähkinäryöstö. 85 min. K7

ti 23.2.

ke 24.2.

pe 26.2.

la 20.2. klo 14 ja ke 24.2. klo 18, liput 5 €
Vallattomat pikkuoravat seikkailevat 
jälleen. 91 min. K7. Puhutaan suomea.

Ikonen
Sandås

Kari

Henrik

Finnhits

Tanssiteatteri Tsuumi

-aulatanssit! 

KAKE
– Tiellä tähtiin

Jättiläinen
Kino Helios: 

Alvin
pikkuoravat

Kino Helios: 

ja

reissussa

Liput 09 310 12000 ja Ticketmaster Suomi 
Ala-Malmin tori 1 | malmitalo.fi | 

Talvilomaelokuvia
Ei ennakkovarauksia!

VAPAA PÄÄSY!

Koillis-Helsingin Lähi-
tiedon 3-vuotissyntymä-
päivien merkeissä pidettyjen 
avointen ovien iltapäivän 
yhteydessä järjestettiin van-
hojen valokuvien tunnistus-
kilpailu.

Kaikkien vastanneiden 
kesken arvottiin yllätyspal-
kinto, jonka saajaksi osui 
malmilainen Atte Tuomi. 
Onnea voittajalle!

TL

Kuvakisan 
voitto 
Atelle

Ylä-Malmintori, 
vanha palokaivo

Hämeentien, nykyisen Kirkonkyläntien ja Päätien, 
nykyisen Malminraitin kulma.

Kukkopillitehdas, 
saviruukkutehdas, 
Karviaistie 9.

Kirkonkyläntie, 
Markkinatien kulmaus

Veljestentie – Liiketie, Tapanilan tori

Hannu Iso-ojan Kaupun-
kikuvia –näyttelyssä Malmita-
lossa on esillä digitaaliteknii-
kalla tehtyjä valokuvia, joiden 
yhteinen tekijä on Helsinki. 

Katsojalle annetaan näytte-
lyssä vapaus yhdistää muisto-
jaan, tunnelmiaan ja merkityk-
siään kuvien hiljaisen ja osittain 
autionkin Helsingin maisemiin. 

Iso-ojan kuvien elemen-
tit muodostavat yhdessä mo-
nokromaattisen sinisen sävy-
maailman kanssa jokaiselle kat-
sojalle yksilöllisen kuvan.

TL

Kaupunkikuvia 
omin aatoksin

Hannu Iso-ojan kaupunkikuvat antavat 
mahdollisuuden muisteluihin.

Kaupunkikuvia
Malmitalossa 17.2.-

12.3., avoinna ma–pe 
9–20 ja la 9–18. 

Vapaa pääsy.



  JAKOMÄKI 
Koillis Seura
Ma miesten turinatuokio klo 
11–13, peliporukka klo 13–15. 
Ti tiffanylasikerho klo 11-14. 
Ke naistenkammari klo 12–14. 
To käsityökerho klo 10–13. 
Kerhot toimivat seuran tiloissa 
Asukastila Aamunkoissa 
(ent. Lähiötupa) Huokotie 3.
Taidenäyttelyitä Jakomäestä
Jakomäen kirjastossa 
Helmikuun ajan kaksi taide-
näyttelyä. Jakomäki Top -näyt-
telyssä valokuvia Jakomäestä 
vuosien varrelta. Jakomäen 
taidekerhon näyttelyssä 
Jakomäki -aiheisia teoksia.

  MALMI
Syystien palvelukeskus
Ma Ukkojumppaa klo 11.15–
12. Ti bridge klo 9.30–13.30. 
Ke ompelu/vapaaehtoistoiminta 
klo 9–11.30. Lahjoituslankoja 
otetaan vastaan. 
Palveluohjausta
Syystien palvelukeskuk-
sessa, Takaniitynkuja 3. Esim. 
etuusasioissa, palvelujen pii-
riin hakeutumisessa tai lomak-
keiden täyttämisessä avus-
tamista sekä neuvomista. 
Sosiaaliohjaajan palveluohja-
usta ke paikan päällä klo 9–11, 
varaa aika p.09310 24972
Enter ry:n tablet-opastukset 
Malmin kirjastossa
Enterin vapaaehtoiset ver-
taisopastajat auttavat tablet-
tietokoneiden käytössä. 
Opastus on henkilökohtaista 
ja maksutonta. Oman laitteen 
saa ottaa mukaan. Opastukset 
to klo 10–11 ja 11–12. Varaa 
aika p. 09 31085070.
Malmin toimintakeskus
Asukastalo avoinna ma–to 
9–15, pe 9–14. Ma maanan-
taimaalarit-avoin kuvataide-
ryhmä klo 11–13 (tarvikkeita 
talon puolesta).Ke kädentai-
topaja klo 13.30–15.30, kir-
jallisuuspiiri joka toinen pe 
12–14. Talosta löytyvät myös 
mm. kahvila, päivänlehdet, 
internet, opastusta tietoko-
neen käytössä, ompelukone 
ja saumuri. Kirkonkyläntie 2.
Naamiotyöpajoja
Tehdään näyttäviä naami-
oita kanaverkosta, paperimas-
sasta ja kierrätysmateriaa-
lista. Voit ilmoittautua aamu- 
tai iltatyöpajoihin. Ilm. asu-
kastalolla tai 040 334 0898. 
Ohjaajana artesaani/muotoilja 
Kaisa Kiukkonen. Maksuton. 
Ti klo 16–19 ja to klo 10–14, 
Malmin toimintakeskus.
Sosiaalisen median 
opastukset
Facebook, Twitter, Instagram. 
Maksutonta henkilökoh-
taista opastusta some-pal-
veluiden peruskäyttöön 

ti (parilliset viikot) klo 13. 
Varaa aika Malmin kirjas-
tosta p. 310 85070.
Hannu Iso-oja: Kaupunkikuva
Digitaalitekniikalla tehtyjä 
valokuvia yhdistää Helsinki. 
Katsojalle annetaan vapaus 
yhdistää muistojaan, tunnel-
miaan ja merkityksiään kuvien 
hiljaisen ja osittain autionkin 
Helsingin maisemiin. Avoinna 
ma–pe 9–20 ja la 9–18. Vapaa 
pääsy, Malmitalo, 17.2.–12.3.
Kari Ikonen ja Henrik Sandås 
– Kaksi sooloa ja duo
Kaksi erilaista musiikillista maa-
ilmaa, argentiinalaisista tan-
goista aina galaksien välisiin 
improvisaatioihin asti, esittäytyy 
ensin kummankin artistin soolo-
osuuksissa ja lopuksi yllätyk-
sellisenä duo-esityksenä. Liput 
12e, Malmitalo, to 18.2. klo 19.
Tanssiteatteri Tsuumi: 
Kake – Tiellä tähtiin
Tragikoominen musiikki- ja 
tanssiteatteriteos vie 80-luvulle 
seuraamaan iskelmäyhty-
een maailmanvalloitusta. 
Ikäsuositus 12+. Yhteistyössä 
Tsuumi ja Helsingin kult-
tuurikeskus. Liput 20/15e, 
Malmitalo, pe 19.2. klo 19.
Finnhits-aulatanssit!
Kaikille lavatanssien ystä-
ville on Tsuumin esityksen jäl-
keen aulatanssit suomalais-
ten iskelmien tahdissa.
Vapaa pääsy. Malmitalo, 
pe 19.2. klo 20.
Talvilomaleffat Malmitalossa. 
Ilmaiset talvilomanäytökset 
Malmitalossa, ei varauksia. Ti 
23.2. klo 11, Risto Räppääjä ja 
Sevillan saituri. Kesto 72min. 
Klo 13 Onnelin ja Annelin talvo. 
Kesto 83min. Ke 24.2. klo 11, 
Lentsikat 2: Pelastajat. Kesto 
83min, K7. Klo 13 Up -Kohti 
korkeuksia. Kesto 103min, K7.
Novellikoukku 
Malmin kirjastossa ti 1.3. 
klo 18. Tällä kerralla kuul-
laan Mark Levengoodin tari-
noita. Voit ottaa mukaan 
oma neuletyösi tai osallis-
tua SPR:n keräykseen lähe-
tettävien neuletöiden tekoon.  
Kirjasto tarjoaa kahvia ja teetä. 

  PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12. 
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14. 
Liusketie 3. Vapaa pääsy.

  PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastossa ke 
klo 17.30–19.30.
MLL Puistola
Puistolan kirkolla ke perhesir-
kus (1–3 ja 3–5v.) ja to sir-
kuskerho (5–7v.). Viulunsoiton 
opetus Nurkan koululla tiistai-
sin. Lisät. ja ilm. puistola.mll.fi. 
Uusi perhekahvila to klo 9.30–
11.30 Nurkan leikkipuistossa.
Puistolan kirjaston lukupiiri
Kevään ohjelma: 23.2. Antti 
Holma: Järjestäjä, 29.3. Jonas 
Gardell: Älä koskaan pyyhi kyy-
neleitä paljain käsin: Rakkaus, 
26.4. Andrés Neuman: 
Vuosisadan matkustaja, 24.5. 
Jevgeni Vodolazkin: Arsenin 
neljä elämää. Tapaamiset alka-
vat klo 18. Lukupiirikirjaa saa 
Puistolan kirjastosta - kysy 
lainaustiskiltä! Lukupiiriä 

vetävät keväällä erikoiskirjas-
tonhoitaja Niina Holm ja kir-
jastonjohtaja Virpi Jero.
Puistolan eläkkeensaajat 
Tiistaitapaaminen 23.2. klo 13, 
jumppa klo 14. Sinikka Vepsä 
tulee kertomaan verenpaineen 
merkityksestä terveyteen. 

  PUKINMÄKI
Enter ryn opastukset
Opastukset aina ke klo 
14–15 ja 15–16 sekä parit-
toman viikon keskiviikkoi-
sin lisäksi myös klo 10–11 
ja 11–12. Halutessaan voi 
varata kaksoistunninkin. Varaa 
aika kirjastossa tai p. 09 310 
85072. Pukinmäen kirjasto.
Satutunnit 
Pukinmäen kirjas-
tossa aina parillisen vii-
kon ma klo 10.15–10.45.
Digitalkkari
Digitalkkarilta voi varata ajan 
ja kysyä neuvoa niin kannet-
tavan, kännykän kuin table-
tinkin ongelmissa.Pukinmäen 
digitalkkari on paikalla aina 
to klo 9-15 ajalla 14.1.-24.3. 
Kysy lisää henkilökunnalta 
tai soita p.0931085072.
Puksun kädentaitolauantait
Inspiroidutaan kädentaitokir-
joista ja opetellaan tekemi-
sen kautta uusia tekniikoita 
ja jippoja. 20.2. klo 13–15 
Lankatekniikoiden paja – sol-
meilun taikaa. Pajat on suun-
nattu aikuisille ja yli 15-v. 
nuorille, 12 henkilöä/paja.
Ennakkoilm. pukinmaen_kir-
jasto@hel.fi tai p. 09 3108 
5072. Vapaa pääsy.
Lasten taidenäyttely
Perhepäivähoitoyksikkö 
Latokartano-Pukinmäessä on 
oltu ahkeria ja taiteiltu upeita 
töitä esille Pukinmäen kir-
jastoon. Lapset ovat iäl-
tään 1-5 vuotiaita. Näyttely 
esillä helmikuun ajan.
Kevättalven yhteislaulua
Ti 23.2. klo 17.30 Madetojan 
palvelutalossa, Madetojankuja 
3. Laulattamssa Kalle Partanen 
ja Esko Rantanen. Vapaa 
pääsy. Järj. Pukinmäki-seura.
Lestien lumoava leikki 
Malmilaiset Saija Flinkkilä, 53, 
ja Reija Ypyä, 53, innostuvat 
kaikista materiaaleista ja luo-
vat niistä kiinnostavia teoksia. 
Esim. roskalavalta löydetyistä 
vanhoista lesteistä syntyi kokei-
levaa taidetta!.Reijan ja Saijan 
lestit ovat esillä Pukinmäen 
kirjastossa 27.2. asti.

  SILTAMÄKI 
Neulomis ja 
virkkaamislauantait
Kurssille ilm. etukäteen, silt-
amaennuorisoeura.fi Kurssi 
toteutetaan lauantaisin klo 
10 – 11.30. La 13.2. sukan 
kantapää, isoäidin neliöt. 

Järj. Siltamäen nuoriso-
seura, Kiertotähdenpolku 2.
Korttelitupa 
Korttelitupa avoinna ti ja 
pe klo 11–14. Tupaa hoi-
tavat Siltamäki-Suutarila-
Seuran vapaaehtoiset.
Jousimiehentie 5, srk-koti.

  SUUTARILA
Lukupiiri
Luetaan kiinnostavia kirjoja ja 
keskustellaan niistä. Vetäjänä 
Maikki Eronen. Suutarilan kir-
jastossa kerran kuussa to klo 
18–19. 10.3. Alan Bennett: 
Epätavallinen lukija. 7.4. 
Joel Haahtela: Elena. 19.5. 
Jean-Paul Didierlaurent: 
Lukija aamujunassa. 
Novellikoukku
Tule neulomaan ja kuun-
telemaan luettuja novel-
leja. Kahvi- ja teetarjoilu. 
Suutarilan kirjasto, to 25.2., 
17.3. ja 21.4. klo 18–19.30. 
Satutuokiot
Suutarilan kirjastossa parit-
tomien viikkojen to klo 
18. Kesto n. 30min. 
Digitalkkari
Suutarilan kirjastossa 24.3. 
saakka. Maksutonta yksilö-
opastusta ajanvarauksella 
mm. omien tablettien ja mui-
den laitteiden peruskäyttöön. 
Ajanvaraus kirjastossa tai 
puhelimitse 09 310 85074.

  TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensajat ja 
Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerhon kokoontumiset 
klo 11.30–13.30. Torstaikerhot 
klo 11–14: tuolijumppaa, tasa-
painon kehittämistä, sisä-boc-
cia ja pelikahvila.Tapanilan 
Työväentalo Sompiontie 4. 
Hilman päivät -teatteriesitys
Esitykset 19.2. klo 19, 20.2. 
ja 21.2. klo 15, 26.2. klo 19, 
27.2., 28.2. ja 5.3. klo 15, 
10.3. ja 11.3. klo 19 ja vii-
meinen esitys 12.3. klo 15. 
Aikuiset 14e, lapset/eläkeläi-
set/työttömät/opiskelijat 8e. 
Järj. Tapanilan työväen teatteri.
KukkaMadonnan matkassa
Ilona Huolmanin öljyvärimaa-
lauksia 2.–21.2. ti–pe 13–18, 
la–su 11–15.  Galleria Viileä 
Punainen, Päivöläntie 20.
Muistipulmia - missä 
ja miten hoidetaan? 
Muistineuvoja Jari Jokiluhta 
Helsingin Alzheimer-
yhdistyksestä kertoo 
aiheesta Tapanilan kirjas-
tossa to 18.2. klo 18.
Musa-klubi
Jp.Meronen, huuliharppu ja 
kitara esiintyy PuutarhaJuhlassa 
Elämänmakuisia lauluja 
aikuiseen makuun, Rean 
PuutarhaJuhla, Päivöläntie 
15, pe 19.2. klo 18. 

14   Menot

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

  TAPANINVAINIO
Ravintolapäivän 
vohvelijumppa
Su 21.2. klo 10–12, 
Leikkipuisto Tervapääskyssä. 
Ohjelmassa mm. Vohvelikahvio 
ja makkaraa, koko perheen 
ulkojumppaa ja pihaleik-
kejä. Järj. MLL Tapaninkylä.

  TAPULIKAUPUNKI
Enter ry opastaa
Enter ry opastaa seni-
oreita vertaistukihenki-
sesti tietoteknisissä ongel-
missa kerran viikossa ti klo 
12–14. Tapulikaupungin kir-
jasto. Varaa aika p. 09 310 
85075 (1 h /opastettava).
MLL Puistola
Tapulin nuorisotalolla ke 
Tanssitan vauvaa (3–6kk)- 
ja Born to dance (7–12kk) 
-kurssi, ja su teatterikerho (2–4 
ja 5–8v.). Lisät. ja ilm. puis-
tola.mll.fi. Perhekahvila ti klo 
10–12 Tapulin leikkipuistossa.
Tapulin eläkeläiset
22.2. 10–12 
Maanantaikerhoon tulee 
apteekkari kertomaan 
uudistuksista ja muutok-
sista lääkekorvauksissa. 
Ajurinaukio 5 ( 2.Krs. ).

  VIIKKI
Satutuokiot 
jatkuvat Viikin 

kirjastossa ke klo 10.
Iltasatutuokiot
Viikin kirjastossa joka toi-
nen ti klo 18.
E-kirjat ja -lehdet tabletilla 
opastus Viikin kirjas-
tossa to 18.2. klo 13–15. 
E-opastuksessa neuvo-
taan ja opastetaan e-aineis-
tojen käytössä. Miten e-kir-
jan voi ladata omalle lait-
teelle? Kuinka luetaan sähköi-
siä lehtiä? Voit käyttää kirjas-
ton tabletteja tai ottaa mukaan 
oman laitteesi. Ei ennakkoilm.
Lautapelikerho 
kaikenikäisille to 18.2. klo 
16–20. Klo 16–17 pelai-
lua lapsille, nuorille ja per-
heille. Klo 17–20 aikuisten 
peli. Kerho kokoontuu joka toi-
nen to, seuraavat kerrat ovat 
3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4.

Molli saapuu Pukinmäkeen
Pukinmäen kirjastossa 

koetaan 24.2. kello 10.15–11 
satuesitys Molli, joka 

pohjautuu Katri Kirkkopellon 
kirjaan yksinäisyydestä ja 

ystävyydestä. Sadun on 
elävöittänyt Minna Rimpilä. 

Esitys sopii yli 3-vuotiaille, kesto noin 
40 min. Osoite Kenttäkuja 12

Lähimenot–palstalle 
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia 

menovinkkejä. 
 Vinkit tulee lähettää 
viimeistään to klo 15 

mennessä, jotta ne ehtivät 
seuraavan keskiviikon 

lehteen.  
janina.issakainen@

lahitieto.fi
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KAMPAAMOT JA PARTURIT

Parturi-Kampaamo

PARTURI-KAMPAAMO ZOIS PALVELEE SINUA 
JOUSTAVIN AUKIOLOAJOIN KAHDESSA 

PISTEESSÄ MALMINNOVAN KAUPPAKESKUKSESSA. 

Tervetuloa!
MalminNova   www.zois.fi    093515981

Vanhassa tutussa katutason liikkeessä palvelee 
Tanja, Nelli, Sini ja Niina 

Tuoreemmassa pisteessä 3 krs. Sanna ja Elina

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

NETTIAJANVARAUS 24h. 

Kaikki kodin 
sisä-ja ulkoremontit

Toimisto Eskolantiellä 
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet. 

PALVELUJA TARJOTAAN

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.
Huom: Ei toimistomaksua!

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

MALMIN HAMMAS

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 4.krs p. 09 351 5015

NETTIAJANVARAUS 
www.malminhammas.com

SUUHYGIENISTI

puh. 3507050

Voit varata aikasi 
myös internetistä!

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

v Eberspächer asennukset/myynti/huolto  v Sijaisauto

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

TALVI 2015–16

WI31KW22

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi 
 3858 375 

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi 
Ark. 9-18,

la 9-14, ke suljettu, 
ilta-aikoja sop. mukaan

Asiakasparkki No 13 
Bussit 77A/74/703/705

Ovi raollaan kevääseen. 
Onko tukka hyvin?

75€
Yksiväri +

 leikkaus + fön
Permis+leikkaus

+sävy+fön 85€

Hiusten leikkaus29€

Kivipyykintie 6,
00710 Helsinki

Info@sahkosalo.fi 
040 506 4481
050 547 1250

Kaikki 
sähköalan työt

Sähkö-Salo Oy

www.r-a.fi 
myyn� @r-a.fi  
040 758 97 58 ja 0400 930 344

Kotimaista rakentamista, 
saneerausta ja maalaamista 
aikataulutakuulla yli 18 vuotta
Remontoimme puolestasi kaiken aina julkisivusta 
sisä� loihin. Hoidamme myös kiinteistönhoidon, 
-huollon ja pihatyöt.

LEVIKKI 37 600  ALA-TIKKURILA, ALPPIKYLÄ, HEIKINLAAKSO, JAKOMÄKI, LATOKARTANO, MALMI, PIHLAJAMÄKI, PIHLAJISTO, PUISTOLA, 

PUKINMÄKI, SILTAMÄKI, SUURMETSÄ, SUUTARILA, TAPANILA, TAPANINVAINIO, TAPULIKAUPUNKI, TÖYRYNUMMI, VIIKKI

Keskiviik
ko 10.2.2016 

Nro 6

Uutiset: 

Malmin kirkkoherra
n 

tehtävä ei h
oukuttele

.

Urheilu: 

Tuleek
o Erästä maailman suurin?

Kulttuuri: 

Harrastajateatteri
sta opit 

ammattiin
.

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

s3
Hansu ja Pirre 

Tapulin ilona
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PÄTEVYYSVAATIMUS KIINTEISTÖNVÄLITYSALALLA 

MUUTTUI VUODEN VAIHTEESSA

Täytämme vaatimukset kirkkaasti, sillä meistä yli 80 % on laillistettuja kiinteistönvälittäjiä (LKV).  

ORANSSIA ENERGIAA ASUNTOSI MYYNTIIN. Soita jo tänään. 

 
MALMI | Kauppakeskus Nova, Malminkaari 13 A, 3. krs, 00700 Helsinki, puh. 020 780 3680  

TARJA  

Myyntijohtaja, LKV

puh. 020 780 3582

gsm 040 772 4517

Kiinteistönvälittäjä, LKV

puh. 020 780 3676

gsm 050 347 9809

 

Kiinteistönvälittäjä, LKV

puh. 020 780 3288

gsm 040 753 1458

 

Kiinteistönvälittäjä, LKV

puh. 020 780 3669

gsm 040 772 6833

 

Myyntiassistentti, LKV

puh. 020 780 3342

gsm 040 710 4021

 

Kiinteistönvälittäjä, LKV

puh. 020 780 3285

gsm 0500 408 627

 KARI

Liideri

puh. 020 780 3638

gsm 0500 617 121

 

Kiinteistönvälittäjä

LKV, OTM

puh. 020 780 3602

gsm 040 647 4618

 

Kiinteistönvälittäjä 

LKV, KiAT

puh. 020 780 3684

gsm 040 661 0048

Myyntineuvottelija

puh. 020 780 2227

gsm 040 536 8774

MARITA 

Myyntineuvottelija

puh. 020 780 3299

gsm 040 774 7286

Huoneistokeskus Oy LKV, Valimotie 17–19, 00380 Helsinki. Y-tunnus 1831315-2. Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24 %).

/ Huoneistokeskus
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LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]

Malminkaari 5, 00700 Helsin
ki, p. 09 351 1155  

kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi

www.lkvkaukokoskinen.fi

Itse
näistä

 ja osaavaa kiinteistö
n-

välitystä ja auktoriso
itua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri ta
rkoituksiin. 

Pyydä meidät arviokäynnille!

TAPANILA OKT

Rapattu omakotitalo, jossa kaksi 

huoneistoa, yht. 90 m². Kellari-

kerroksessa sauna, varastotiloja 

n.90 m². Lisäksi lämmin autotalli 

20 m². Rv. -6
0. Oma tontti 715m². 

Hp. 197.000 €. Hietapellontie 25

MELLUNKYLÄ OKT

Tilava rintamamiestalo 4h, k, 

sauna, pesuh, 2 wc ja iso auto-

talli, yht. n. 165 m². Varaava 

yösähkölämmitys. Tontti 524 m². 

Kuntotarkastus tehty 12/2015. 

Hp. 210.000 €. Koskenhaantie 47

Tasainen tontti 750 m², raken-

nusoikeus 300 m² + 40 m²/ as. 

Enintään 3 asuntoa. Hiekka-

pohja. Ei vanhoja rakennuksia.

Hp. 295.000 €. Vanha Tapani-

lantie 73

TONTTI TAPANILA

VUOSAARI OKT

Kivirakenteinen, arkkitehti K.A. 

Pinomaan suunnittelema omako-

titalo 5h, k, sauna, peh, 2 auton 

lämmin talli ym. n. 230 m². Tontin 

koko 1153 m². Rak.oikeutta käyt-

tämättä 150 m². Hp. 370.000 €.

TONTTI PUISTOLA

Tasainen tontti. V
esi- ja viemäriliit-

tymät tontilla. Rak.oikeus 174 m² 

+ 25 m² / as. Tontin koko 695 m². 

Hp.150.000 €. Kiitäjäntie 17

Tasainen tontti ra
uhallisella pai-

kalla. Tontin koko 677 m² ja rak.

oikeus 169 m²+26 m² / asunto. 

Kunnallistekniikka tontin rajalla. 

Hp. 155.000 €. Hietapellontie 25
TONTTI TAPANILA

TONTTI MALMI

Tasainen omakotitalotontti 450 

m², rak.oikeus 113 + 20 m². 

Kunnallistekniikka tontin rajalla. 

Hp.120.000 €. Kylänraitti 3

Konalassa kovapohjainen kerros-

talotontti. R
akennusoikeus 1250 

kem². Hp. 1 milj. €.KERROSTALOTONTTI

Hyväkuntoinen kerrostalohuo-

neisto 2h, k, kh, 59,5 m². 2. krs, 

hoitovastike 250 €/kk. Parveke. 

Hp. 132.000 €. Pyynikintie 4-8PIHLAJISTO KTH
Otamme välitettäväksi uusia kohteita!

AVOINNA MA-TO 8-17, P
E 8-16

SOITA JA VARAA! 

09 387 9282

Autotallintie 19, Tattarisuo

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA 1966

KAIKKIEN HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOJEN 

HUOLLOT JA KORJAUKSET KOTIMAISIN VOIMIN

Avajaisjuhla 

jatkuu

Tervetuloa uusiin tiloihimme Koivuhakaan, Juurakkotie 3.

Viinikka Oy

Juurakkotie 3, Vantaa

029 300 5500

Huikeita avajaistarjouksia 

koko helmikuun ajan!

99:-
Henkilöautoille

Avajaishuolto

Sis.  • Öljynvaihto  • Suodatin  

• 19 kohdan tarkastus

Voimassa 29.2. asti.

SII
VVVUU

8
SSII

VV

KOKOUKSET

Malmin asema

Tapanilan asema

Takuuvarma autokorjaamo
Kattavat huoltopalvelut

Mosan Autohuolto Oy

Mosan Autohuolto Oy palvelee autoilijoita Tapanilassa.
Tarjoamme asiakkaillemme helppoa ja turvallista autoilua 
huolehtimalla autoilijan puolesta auton kunnosta ja 
hyvinvoinnista. Noudatamme tiukkoja laatukriteereitä 
niin korjaustyössä kuin käyttämissämme varaosissa. 
Palvelemme teitä nykyaikaisissa tiloissa Tapanilassa ja 
korjaamollamme on käytössä kaikkiin automerkkeihin 
soveltuvat testerit ja ohjelmat.

Huollamme myös takuun alaisia autoja ja luonnollisesti 
niiden takuu säilyy. Tervetuloa!

Mosan Autohuolto Oy
Hiidenportti 10

Puh 09 350 6070
asiakaspalvelu@
mosanautohuolto.fi

Palvelemme
Ma-Pe 07.00-17.00
La Suljettu

PIKAHUOLTO
Avoinna klo 8-16

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

Puh. 09 385 5297

Tuo autosi meille pesuun! Myös mm. huoltopalvelut, 
öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja rengastyöt,

 ilmastointilaitehuollot sekä katsastuspalvelut.

VEIKKAUSPISTE

Tule samalla nauttimaan 
kahvilamme herkuista!

TEBOIL HUOLTAA AUTOJA JA IHMISIÄ

AUTOLLESI

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

Malmin raitti 12, MALMI Puh. 0400 449 638

Valmistan yksilölliset
hampaat toiveittenne 
mukaisesti.

Huom! Uusi osoite!

A!

SEURAA MEITÄ:

Alueesi Kotirinkiyrittäjä Pauliinan tavoitat puhelimitse 
numerosta 0400 513 272 tai puistola@kotirinki.fi 

TOIMII MYÖS MOBIILISSA!

Tilaa nyt kotiisi testisiivous
tuntiveloituksella.

Tilaa helposti

www.kotirinki.fi

Kirjoita kampanjakoodiksi TESTI

Jos olet tyytyväinen ja solmit
sopimuksen säännöllisestä koti-
siivouksesta *, saat 100 € hyvityksen )

ensimmäisessä kuukausilaskussasi!

*) Säännöllinen kotisiivous 2, 3 tai 4 krt/kk.
Hyvitystä ei voi liittää muihin tarjouksiin.

LEVIKKI 37 600  ALA-TIKKURILA, ALPPIKYLÄ, HEIKINLAAKSO, JAKOMÄKI, LATOKARTANO, MALMI, PIHLAJAMÄKI, PIHLAJISTO, PUISTOLA, 

PUKINMÄKI, SILTAMÄKI, SUURMETSÄ, SUUTARILA, TAPANILA, TAPANINVAINIO, TAPULIKAUPUNKI, TÖYRYNUMMI, VIIKKI

Tiistai 5.1.2016 

Nro 1

Uutiset: 

Karviaistie
n toimintakeskus

korjataan vaikeavammaisille
.

Urheilu: 

Keppanalla on kirittä
vää.

Kulttuuri: 

Upea blueskevät tied
ossa.

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

s10-11
Jumppakärpänen 

puraisi
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Se maukkaampi 

lounaspaikka!

Lounasbuffet

ark. klo 10–14

Keittolounas

Avoinna klo 7.30–14

Takoraudantie 1, 

Tattariharju

puh (09) 225 4400,

040 312 2033

8,90

7,90

Lounas-Ravintola

breikki
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LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]

Malminkaari 5, 00700 Helsin
ki, p. 09 351 1155  

kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi

www.lkvkaukokoskinen.fi

Itse
näistä

 ja osaavaa kiinteistö
n-

välitystä ja auktoriso
itua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri ta
rkoituksiin. 

Pyydä meidät arviokäynnille!

ERILLISTALO RUSKEASANTA

Suositulla alueella tyylikäs lohko-

tiilita
lo. 5h, k, saunaos. n.150 m². 

Autokatos 2 autolle + varasto 

n. 27 m². Tonttiosuus 419 m². 

Rajoittuu Tulppaanipuistoon. Rv 

1998. Hp. 360.000 €. Malvatie 40

ITÄ-PAKILA OKT

Tilava rintamamiestalo 4h, k, 

sauna, varastotilat, autotalli n. 

180m². Kaukolämpö. Tontti 600 

m². Hp. 230.000 €. Taulutie 31

Kovapohjainen länsirinnetontti 

1277 m². Rak.oikeus 319 m². Saa 

rakentaa 3 asuntoa. Autosuoja-

ja varastotiloja 30 m²/as.

Hp. 339.000 €. Kirvestie 11
TONTTI HEIKINLAAKSO

Tasainen rivitalotontti 750 m². 

Rak.oikeus 300 m² + 40 m² / as. 

Enintään 3 asuntoa. Hiekka-

pohja. Ei vanhoja rakennuksia. 

Hp. 310.000 €. Vanha Tapani-

lantie 73

TONTTI TAPANILA

VUOSAARI OKT

Kivirakenteinen omakotitalo. 5h, 

k, sauna, peh, 2 auton talli ym.

n. 230 m². Tontin koko 1153 m². 

Hp. 370.000 €. Verkkotie 2

TONTTI PUISTOLA

Tasainen tontti. V
esi- ja viemäri-

liittymät tontilla. Rakennusoikeus 

174 m² + 25 m² / as. Tontin koko 

695 m². Hp. 150.000 €.

Kiitäjäntie 17

Tasainen tontti M
almin keskustan 

tuntumassa. Pinta-ala 450 m² 

ja rak.oikeus 113 m² + 20 m². 

Enintään 2 asuntoa. Kunnallistek-

niikka tontin rajalla. Hp.125.000 €. 

Kylänraitti 3

TONTTI MALMI

TONTTI PUISTOLA

Tasainen tontti aseman tuntu-

massa, asuntojen lukumäärä ei 

rajattu. Tontin koko 610 m². Rak.

oikeus 152 m² + 20 m² / as. 

Hp. 160.000 €. Puistolantanhua 6

TONTTI MELLUNKYLÄ

Kovapohjainen tontti 579 m². 

Rak.oikeus 145 m² + 20 m².

Hp. 110.000 €. Koskenhaantie 47

Kirsi-Marja

Johansson-Torvinen

040 594 8231

Kristiina

Kellander-Sinisalo

045 847 2272

Kai Lehtola

044 514 0164

Pertti K
anon

040 758 7596

Tero Laurila

0400 600 359

Tomi Suvinen

044 335 5135

Jyrki Saulo

050 585 0500

Timo Kuosmanen

0400 397 731

Noora Melavirta

050 587 4296

Marko Suvanto

040 564 3534

Vasil Zizan 

044 514 7551

Katso myytävät

kohteemme kotisivuiltamme

www.kiinteistomaailma.fi /helsinki-malmi

Kiinteistömaailma Malmi 

Kaupparaitti 1
3, 00700 Helsinki 

p. 09 350 7270

UUSI VUOSI,

UUDET TUULET

Roni Saarsola

040 8308755

KUTSU MEIDÄT ILMAISELLE KOTIKÄYNNILLE! 

(ei sis. päästömi� auksia.)29€
Heikinlaakso, 

Ta� ariharju, 

Her� oniemi ja Konala

02 919 2020

Parturi-

Kampaamo

VOLYMEXParturi-

Kampaamo

VOLYMEX

Permis

+leikkaus

+föönaus

95
pitkät hiukset 121€

09-22 45 202

Torikatu 3

Malmintori

Maarit ja
 Milla

www.volymex.com

Voimassa 6.2.16 astipuolipitkät hiukset 106€

Erikoispermis lisä
 +33€

Kult
ama

lmi
KULTAMALMI Kauppakeskus Malmintori, Helsinki, p. 09-385 2501

Avoinna ma, ke, pe 10-18, ti ja
 to 10-19, la 10-15 • www.kultamalmi.fi 

KELLO- JA KULTASEPÄNALAN KAUPPAA JO VUODESTA 1926

LOPPUUN-

MYYNTI

Kaikki alennettu!

Liike lopetetaan

-30%
-20%

-10%

-40% -50%
-60%

ILMOITA
LÄHITIEDOSSA
Ota yhteyttä 
myyntijohtaja 
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari
@lahitieto.fi

Puistolan Pyryn 
VUOSIKOKOUS 

Maanantaina 29.02.2016 
klo 17.30 Puistolan Nurkalla
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa!
    Johtokunta



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!


