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henkilö-tai pakettiauton
määräaikaiskatsastus

TIKKURILA

Tikkurikuja 1
00750 Helsinki
Puh. 029 001 8700
ark. 9-18, la. 9-14

[A]

ITÄ-HAKKILA

Mittatie 27
01260 Vantaa
Puh. 09 741 50010
ark. 8-18

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

VARTIOHARJU OKT
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Laaksotie 33
01390 Vantaa
Puh. 0400 183 369
ark. 9-17

ROIHUVUORI 60 m² KT
Ihastuttava valoisa 2h, k, halli,
kph. Länsiparveke. Kolmas ylin
kerros. Putkiremontti tehty.
Vmh. 225.042 € Punahilkantie 4
TAPANINVAINIO PT
2 paritalohuoneistoa: 3h, k, takkah, s 107 m². Tontti 1011m².
Hp. 235.000 €/huoneisto. Suvitie 6
TAPANINVAINIO TONTTI
Pientalotontti 764 m². Ro. 191m²
+ at 25 m² /as. As. lkm. ei rajattu.
Mahdollisuus kaukolämpöön.
Hp. 210.000 € Kastanjatie 7
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Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610, ma-pe 9–20, la 9–14
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Kiinteistönvälitys Oy

HEIKINLAAKSO OKT

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

MALMI 45 m² KT
Aivan Malmin keskustassa 1 h,
alkovi, avokeittiö, kph. 2. krs, hissi.
Huonekorkeus 3,3 m. Rv. 1931,
saneerattu 2000. Mh. 159.000 € +
velkaos 4.660 € Kirkonkyläntie 2
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Rauhallisella paikalla ok-talo 4h,k,rt
155 m² + lämmin at, var 25 m².
Rv 2000. Upea rinnetontti 749 m².
Hp. 470.000 €. Sormuspolku 19

20

Täystiilitalo 1-tasossa 4h, k, rt,
takkah, sauna, 120 m². At ja var.
25 m². Tontti n. 610 m² hallinnanjakosopimuksella. Hp. 280.000 €
TAPANINVAINIO OK-TONTTI
Tontti 569 m², ro. 142 + at 25m².
Mahdollisuus kaukolämpöön.
Hp. 152.000 € Pohjanpellontie 9 b
LÄNSI-PAKILA OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotontti
511 m². Rakennusoikeus 128 m²
+ 25 m². Hp. 140.000 € Elontie 4
MALMI TEOLLISUUSHALLI
Kivirakenteinen 2-kerroksinen
teollisuusrakennus 745 m². Tilat
jaettavissa Rv-89. Tontti 1527 m².
HEIKINLAAKSO
Vuokrataan 240 m² teollisuustilaa ja 120 m² toimistotilaa.
Maanvarainen lattia. Teräsrunko.
Vuokra 1700 € / kk. Heti vapaa

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

PUHDASTA TULEE!

katsastustarjous

Nro

tArjA
HAArAnen

PUISTOLA PKT 70 M2
3h,k,s,ter .Huippukuntoinen pienkerrostalokoti kivalla alueella.
Pinnat remontoitu, oma sauna,
terassi ilta-aurinkoon. Palvelut ja
asema lähellä. Ei e-tod. Suuntimot
9636490
17 Tied. Jorma Falck

VUOSAARI KT 50 M2

KORSO KT 51,5 M2
2h,avok,sauna,kph,erill.wc,las.parveke.
Huippukuntoinen, tyylikäs kaksio, lähellä
kattavia palveluja ja juna-asemaa. Erittäin hyvä pohjaratkaisu, ei hukkaneliöitä.
Vapautuu nopeastikin. Korsontie 22 C ,
Mh. 142 000€ vh. 148 000€ Tied. Anne
9731134
Tauschi 0400 441460

HEIKINLAAKSO RT 120 M2
3mh+oh ja k yhdistelmä+s-os+takkatila+piha+varastot. Rauhallisella
sijainnilla valoisa ja avara Koti, suojaisella pihalla. Autokatos. Kalliokj
2B Mh. 335 000€ Tied. Tuija Tuomi
050 560 6944
9680808

PUKINMÄKI RT 96,5 M2
4h+k+s-os+wc. Selkeäpohjainen
kiva rivitalokoti. Saunaosaston täysremontti hinnassa jo mukana.
Nopea ehtii vaikuttamaan materiaaleihin. Karhusuontie 22–24.
Mh 282.401,96 Vh 285.000 (D2007)
Tied. Timo Kanerva 045 8932189
9712030

MYLLYPURO RT

2h+k+s.Trendikäs 2. Krs
parvekkeellinen kaksio.
Remontoitu täysin 2012. Rv. 2006.
Ulappasaarentie 2. C2007.
Mh. 229.000€ Tied. Pettersson
040 1724159

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

Annis
MAttilA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

PÄiVi
Pirnes

Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

toiMistoMMe AVoinnA
ma-to klo 10.00-17.00
pe klo 10.00-15.00
kirkonkyläntie 11, Helsinki
puh. 010 228 3060

89,5 M2

4h,k,s,parv ja suojaisa piha.
Kaunis koti. Nopeasti vapautuva.
E2007. Mh. 296 000 €.Hallainvuorentie. Tied. Riitta Tyrkäs
0500 433522

Timo Kanerva
Maria Pettersson Anne Tauschi,
LKV, LVV, Partner LKV, osakas
LKV, Partner
0400 441460
045 89 321 89
040 1724159

Tuija Tuomi
LKV, LVV, KED,
KiAT, Osakas
050 5606944

Jorma Falck
Riitta Tyrkäs
LKV, YKV,AKALKV, Osakas
Asuntoauktorisoitu 0500 170947
0500 433522

Haluatko asunnollesi aidosti
välittävän Ammattilaisen Välittäjän?

Katso mitä mieltä Asiakkaamme ovat meistä:
http://www.huom.fi/valittajat

Huom! ® • Suomen Asuntopalvelut Oy LKV • Hitsaajankatu 24, 00810 Hki

www.huom.fi

2  
Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Lähipolitiikkaa

K
KERASILK -Yksilöllinen hiuksia
siloittava ja kiharoita pehmentävä
keratiinihoito pörröisille ja
hallitsemattomille hiuksille.
KERASILK -hoito alkaen 240€

(sisältää keratiinihoidon ja 3 käsittelyä
ylläpitävää kotihoitotuotetta, arvo 86€)
Katso lisää www.facebook.com/tukkatapuli

Tukka Tapuli
Palokuja 4,
00750 Helsinki
puh. 09-3862252

evään takkuilusta huolimatta kesän
tulo sen kun lähenee. Nyt on vietetty
äitienpäivät, pian ylioppilaskirjoituksiin osallistuneet saavat kuulla tuloksensa, harrastustoiminta alkaa hiipua ja ensimmäiset työntekijät rientävät jo kesälomiensa
viettoon. Vuodenkierrossa on paljon tuttuja ja
toistuvia asioita. Niihin kuuluvat myös kaupunginosatapahtumat, joita tänäkin viikonloppuna
vietetään muun muassa Malmilla ja Pukinmäessä. Toivotaan viikonlopulle kaunista säätä,
aurinko saa ihmiset liikkeelle ihan eri lailla kuin
sadesää. Sunnuntaina pääsee lisäksi tutustumaan Pukinmäen uuteen Kotikaupunki-polkuun, se kiertelee alueen tuttuja ja vähän tuntemattomampiakin paikkoja tehden alueen historiaa ja entisajan asukkaita tutuksi.
EU-vaalien mainostelineet ovat ilmestyneet katukuvaan. Se onkin lähes ainoa tapa, jolla nämä vaalit paikallisesti näkyvät. Muutama ehdokas täältä
kyllä löytyy, mutta heistä harva tietää. EU-vaalit
tuntuvat useimmista kovin kaukaisilta ja itseä
koskemattomilta. Äänestäjät eivät välttämättä
valitse ehdokastaan kovin syvällisesti asiapohjalta. Ollaan vain EU:n kannattajia tai vastustajia.
Vielä on kuitenkin aikaa selvittää, millaisia asioita
ehdokkaat olisivat valmiit ajamaan, varsinainen
vaalipäivä koittaa reilun viikon päästä, 25.5.

Alueen asukkaiden edun
ja hyvinvoinnin pitäisi
kaikessa olla etusijalla.

Politiikka on yksi niitä asioita, jotka saattavat
joko herättää todella suuria tunteita ja intohimoja, tai sitten tuntua maailman tylsimmältä
puheenaiheelta. Isäni oli sitä mieltä, että kyläillessä on parasta jättää politiikka ja uskonto
puheenaiheiden ulkopuolelle, jotta ei syntyisi
turhia riitoja. Jokaisella kun on oikeus omaan
mielipiteeseensä ja näkemykseensä, olivatpa
muut mitä mieltä tahansa. Väittely ei yleensä
näkemyksiä muuta. Paikallispolitiikassa yhteen
hiileen puhaltaminen oman lähialueen asioiden
hyväksi olisi todella tärkeää. Moni parannusta
kaipaava asia on sellainen, jossa puoluetaustalla
ei ole mitään merkitystä. Toki säästöistä ja
rakentamiskohteista on puoluepoliittisesti erilaisia näkemyksiä, mutta alueen asukkaiden edun
ja hyvinvoinnin pitäisi kaikessa olla etusijalla.
Näissä merkeissä odotellaan myös kouluverkkopäätöksiä.

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori
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PIRJO PIHLAJAMAA

Koululaiset kritisoivat
ankeaa harmautta
Jakomäki

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen
istutti parikymmentä virkamiestä
Jakomäen yläasteella Alppikylän,
Heikinlaakson, Jakomäen ja
Suurmetsän asukkaiden eteen
ylipormestarin illassa torstaina.

Vaikka osa asukkaista oli
lähettänyt kaupungintalolle
etukäteen kysymyksiä, jäivät monet vastaukset ympäripyöreiksi, koska virkamiehet eivät olleet saaneet
perehtyä kysymyksiin.
Jo Koillis Seuran puheenjohtaja Timo Elon suoraan
ytimeen iskenyt avauskysymys osoittautui niin kinkkiseksi, että kaupunginjohtaja lupasi alaisilleen aikalisän
miettiä vastausta.
– Onko ylipormestari Pajusella tai hänen hovillaan
kokonaisnäkemystä alueen
palvelurakenteesta vuonna
2020, Elo kysyi.
Tuulikki Toropainen ei
saanut rakennusvirastolta
selvää vastausta, miksi
Jakomäen eteläosaan
ei ole tehty sinne jo
vuosia sitten aiottua
meluestettä.

Rakennusvirastolla
oli hyviä uutisia
hiekkakuoppien
ystäville.
Helsingin kaupungin virastot tekevät tunnetusti hommat omissa poteroissaan katsomatta kaupungin
kokonaisuutta, joten eipä
ihme, että kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö Mikko Aho myönsi laaja-alaisen kysymyksen
nostattaneen hien pintaan.
Hän ja Jakomäkeä paljon
aluearkkitehtinä suunnitellut ksv:n toimistopäällikkö
Tuomas Eskola yrittivät pelastaa muut panelistit mainiten lähiaikojen suunnitelmiin kuuluvat Jakomäen
palveluverkkosuunnitelmat,
ostoskeskusalueen rakentamisen, kirjaston remontin,

Tilaisuuden jälkeen virkamiehet jäivät vastaamaan
niille, joiden kysymyksiä ei ehditty kuulla
varsinaisessa tilaisuudessa.

koulutiloille aiotun korjauksen ja Alppikylän rakentamisen.

Jakomäen yläasteen
oppilaiden esittämä videokysymys osui ja upposi etenkin nuorisoasiainkeskusta
johtavaan Tommi Laitioon.
Videolle oli taidokkaasti
kasattu Jakomäen ongelmakohtia nuorten silmin.
– Kouluun ei ole mukava
tulla, kun koulun värit ovat
niin harmaan ankeat. Koulun pihalla ei voi leikkiä,
kun piha on parkkipaikka,
videolla esiintynyt koululainen kritisoi.
Opetusviraston johtava arkkitehti Kaisa Nuikkinen katsoi ongelmien olevan enemmän koulun itsensä hoidettavissa.
– Toki opetusviraston pienillä varoilla voidaan jotain
tehdä, Nuikkinen totesi.
Nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio uskalsi luvata
jotain konkreettista eli etsiä
keinot tehdä koululle ympäristötaideteos.

Kaksituntisessa illassa
kaupungilta odotettiin toimia moniin murheisiin. Niihin kuuluivat kouluverkko,
liikenne, puuttuvat roskakorit, täyttömäki, Heikinlaakson teollisuusalue, asukasta pompottava terveydenhoito, rakennettujen
alueiden hoidon laiminlyönti, lämpökeskuksen hajuhaitta, turhautunut nuoriso
ja koulukiusaaminen.
Rakennusvirastolla oli hyviä uutisia hiekkakuoppien ystäville. Niiden kunnostussuunnittelu on tarkoitus
käynnistää ja virasto ottaa
mielellään mielipiteitä asukkailta. Neljästä kuopasta
kolme on Vantaan puolella, joten Vantaa on mukana
suunnittelun teossa.
Ympäripyöreiden vastausten laariin rakennusviraston
toimistopäällikkö Jussi Luomanen lennätti yhden illan
odotetuista kysymyksistä,
jossa ihmeteltiin, että minne on kadonnut Jakomäen
eteläosaan luvattu Porvoonväylän meluaita.
Pirjo Pihlajamaa

Traktorissa jammailtiin vaikka vettä tuli niskaan. Sivu 8.

Malminseudun yrittäjät
saivat kenttätietoa
-Tattarisuon
teollisuusalueen
lähtölaskenta
alkaa varmasti, jos
Malmin lentokenttää
ryhdytään muuttamaan
asuinalueeksi, arvelivat
muutamat Tattarisuolla
toimivat yrittäjät.
Pääosin Tattarisuon teolli-

suusalueella toimivista yrittäjistä koostuva Malminseu-

dun Yritysyhdistys piti viimeisimmän hallituksen kokouksensa Malmin lentoasemalla.
Vieraaksi oli kutsuttu Malmin lentokentän ystävien puheenjohtaja Timo Hyvönen,
joka kertoi missä vaiheessa
nyt ollaan valitusten ja jatkotoimenpiteiden suhteen.
– Lentokentällä on ollut
yhtäjaksoisesti jo 13 vuotta rakennuskielto voimassa.
Teimme siitä viikko sitten valituksen Korkeimpaan oikeu-

teen. Maakuntakaavassa ei
korvaavaa paikkaa kentälle ole osoitettu, joten Malmin
lentokenttä on vapautettava
sen toiminnan kehitettäväksi.
Nyt esimerkiksi Rajavartiolaitos ei ole voinut rakentaa tarvitsemiaan halleja uusia helikoptereita varten, tiesi Hyvönen kertoa.
Hyvönen valisti yhdistysväkeä myös siitä, että kehysriihessä tehty päätös Malmin
lentokentän rakentamisesta

TEIJA LOPONEN

asuinalueeksi syntyi väärien
pohjatietojen perusteella. Niitä pyritään nyt korjaamaan ja
siten vaikuttamaan periaatepäätöksen purkuun.
Yritysyhdistyksen väki ymmärsi hyvin lentokentällä toimivien yrittäjien ja ilmailuharrastajien harmin. Yhdistyksen
hallitus esitti myös halunsa
edesauttaa Malmin lentokentän säilyttämistä, mikäli siihen löytyy tarvetta ja keinoja.
Teija Loponen

Malminseudun Yritysyhdistyksen hallitus kuuli
kokouksensa aluksi Timo Hyvösen selostuksen
Malmin lentokentän tilanteesta ja kuinka sitä voitaisiin
kehittää ilman lentotoiminnan lopettamista.
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”Korjatkaa lukunne!”
Noin parisataa vanhempaa ja lasta osoitti kaupungintalon
edessä mieltään viime viikon maanantaina.
EIRA ORMIO

Mielenosoittajissa oli
runsaasti koulujen puolustajia Malmilta, Pukinmäestä, Puistolasta ja Tapanilasta. He vaativat iskulausein,
että kouluverkon tarkastelussa on otettava järki
käteen, korjattava virheelliset luvut ja kohdeltava kouluja oikeudenmukaisesti.
Huutoon ollaan vastaamassa, sillä opetuslautakunta on perustanut jaoston selvittämään lakkautusuhan
alla olevien koulujen tilannetta.
Lisäselvityksien takia
esimerkiksi päätös Nurkan
koulun tulevaisuudesta siirtyy 27.5. olevaan opetuslautakunnan kokoukseen.
Opetuslautakunta haluaa
perehtyä puistolalaisten
tekemään esitykseen, joka
toteutuessaan säilyttäisi
Nurkkatien koulun 1–4
luokkalaisille ja säästäisi
nykyvuokrassa 100 000

Helikopteri osallistui etsintöihin.

Mies hukkui
Vantaanjokeen
Tapaninvainio

Tapaninvainiossa seurattiin sunnuntaina vaitonaisina
murhenäytelmää, jossa viranomaiset etsivät Vantaanjokeen joutunutta miestä. Pelastustoimiin osallistui useita palomiehiä ja poliiseja. Paikalla kävi myös Rajavartiolaitoksen helikopteri.
Hälytyskeskus kirjasi onnettomuusilmoituksen kello
11.46. Lähellä Keravanjoen haaraa tehdyt etsinnät päättyivät puolen päivän jälkeen. Sukeltajat naarasivat vedestä  reppuselkäisen miehen.
PP

Tapanilalaisia kyläkoulukyltin alla.

euroa per vuosi.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari
(vihr.) tuli tapaamaan mie-

lenosoittajia. Myös hän kritisoi opetusviraston tekemiä
valmisteluja ja niiden tasoa.
Opetuslautakunnassa pää-

töksentekoa johtaa Puoskarin puoluetoveri Minerva Krohn.
Pirjo Pihlajamaa
PAULIINA KOPONEN

Koskinen esittää jatkoa
Tattarisuolle
Tattarisuo

Tattarisuon teollisuusalueella toimii kolmisensataa yritystä, jotka työllistävät noin 1 500 työntekijää. Yrittäjien
vuokrasopimukset ovat voimassa enintään vuoteen
2034 saakka, mikä hillitsee intoa tehdä peruskorjauksia tai rakentaa uusia halleja.
Valtuutettu Kauko Koskinen (kok.) Tapaninvainiosta toteaa tekemässään valtuustoaloitteessa, että koska
yleiskaava 2050-visiossa on lähtökohtana Tattarisuon
teollisuusalueen säilyminen ja kehittäminen työpaikkaalueena, tulisi tonttien enimmäisvuokra-aikaa jatkaa ainakin vuoteen 2050 asti.
Koskinen toteaa myös, että jäljellä oleva 20 vuoden
vuokra-aika alentaa hallikiinteistöjen vakuusarvoja eikä
siten edistä yrittäjien toimintamahdollisuuksia.
Kauko Koskinen sai aloitteeseensa mukaan lukuisia
muitakin valtuutettuja.
Teija Loponen

Eurovaaleissa saa
jo äänestää

Nurkan koulun ekaluokkalaiset Aatos Kajasola ja Onni Lassila halusivat ehdottomasti mukaan lähikouluja puolustavaan mielenosoitukseen.

Viikkiläispojalle
käsityökoulun
stipendi
Käsi- ja taideteollisuuden

Edistämissäätiö on myöntänyt vuonna 2014 Suomessa  
toimiville Taiteen perusopetuksen Taito-käsityökouluille kannustusstipendejä. Stipendit lahjoitetaan Taitoliiton
100-vuotisonnittelurahastosta.
Käsityökoulut ovat valinneet valtakunnallisten 50
euron stipendien saajat oppilaidensa joukosta. Helsin-

HAMZAH HUSSEIN

gin Taito-käsityökoulu Helskyn stipendi annettiin Marten Mustille, joka käy käsityökoulua Viikissä.
Martenin opettaja luonnehtii poikaa reippaaksi, ystävälliseksi ja käsistään käteväksi. Opettajan mukaan Martenilla on silmän ja mielen yhteistyö sekä ajattelu mukana
työskentelyssään.
Taitoyhdistysten ylläpitämät Taito-käsityökoulut eri
puolilla Suomea antavat käsityön taiteen perusopetusta 4–16-vuotiaille lapsille ja
nuorille sekä aikuisille. Käsityökoulussa opitaan käsityön
vaiheet suunnittelusta toteut-

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys on alkanut
tänään keskiviikkona. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai 20. toukokuuta.
Koillisessa ennakkoon voi äänestää Jakomäen ja
Pihlajamäen nuorisotaloissa sekä Suutarilan, Tapulikaupungin ja Viikin kirjastoissa ja Malmin postissa toimipaikkojen aukioloaikoina.
Ennakkoon voi äänestää missä tahansa äänestyspaikassa. Varsinaisena vaalipäivänä saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa.
Vaalipäivä on sunnuntaina 25. toukokuuta. Silloin äänestyspaikat ovat auki kello 9–20.
Pirjo Pihlajamaa

Rattijuoppo
kimposi tieltä
Jakomäki

tamiseen. Opetus kehittää
tietoja, taitoja ja valmiuksia
käsityökulttuurin eri osa-alueilla.
TL

Opettaja Jaana Tuomisto
luovutti Marten Mustille
valtakunnallisen käsityökoulustipendin.

Jakomäentien suoraa mutkitteli kovaa kyytiä auto lauantain puolella kello 03.44. Kuljettajan matka tyssäsi
kanttikiveen, josta auto kimposi vastakkaisen kaistan
kanttikiveen ja siitä kevyen liikenteen väylän kautta nurmikolle. Tapahtumaa todistanut poliisi puhallutti kuskin. Tulos oli 2,79 promillea. Virossa rekisteröidyn auton kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä rattijuopumuksesta.
PP

Tervehdys Koillis-Helsinki Tervetuloa Terveystalo

KESÄN PUISTOJUMPAT PUISTOLASSA
12.5.–20.6. ja 4.8.–28.8.2014
Aika ja paikka: Suuntimopuisto
MA
TI
KE
KE
TO

Malmille!

Jooga klo 18.00–19.00
Huom! kesto 2.6.–20.6. ja 4.8.–28.8.
Bootcamp kuntopiiri klo 18.00–19.00
Huom! Paikka Nurkan leikkipuistossa
Zumba klo 17.15–18.00
Kahvakuula klo 19.00–20.00 sekä 20.00–21.00
Pilates&Venyttely klo 18.00–19.00
Huom! kesto 2.6.–20.6. ja 4.8.–28.8.

Lisätietoa: www.puistolanurheilijat.fi/puistojumppa
Maksu: Kertamaksu 5€
Vain käteinen tai liikuntasetelit, maksetaan
ohjaajalle tunnin alussa

Täyden palvelun lääkärikeskuksessamme saat
ammattitaitoista apua vaivoihisi. Yleis- ja erikoislääkäripalvelujen lisäksi saat meiltä työterveyspalvelut,
päiväkirurgiset toimenpiteet sekä laboratoriopalvelut.
Saat ajan joustavasti, pääset hoitoon nopeasti!

Lähitietoa tarvitaan aina.

Jalaskuja 6, 00750 Hki
LA. 17.5. klo 10.00–16.00
SU. 18.5. klo 10.00–15.00

TERVETULOA
TEKEMÄÄN
LÖYTÖJÄ!!!

Erinomaiset
VALOKUVAT

miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Thai-hieronta
Poreamme/Sauna
P.044-922 1765

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

TILAA AIKA
AJOISSA!

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 122 9560

Voimassa ma-to klo 20-22. Max. 4 heittäjää/ratatunti.
Hinta sis. kenkävuokran. Tarjous voimassa toistaiseksi.

MosaCafe

Helsingin hohtavimmat radat

K ir ko n k ylä n tie 4

P. 385 4670

						
www.facebook.com/lahitieto

5

Keilaus 15 €/ratatunti
MosaBowling

Ke 14.5. 19.00 Rukousilta, Riitta ja Leevi Koponen.
Musiikki: Ville Rossi.
La 17.5. 9.00–16.00 Suuri Siivouspäivä, kaikki
mukaan talkoisiin!!!
Su 18.5. 11.00 Jumalanpalvelus, lähetyskokous,
Anne Kuosmanen, Jelena Rjabova.
Musiikki: Elvira ja Upi duo.
Su 18.5. 14.30 Latinokokous.

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

VARAA AIKA
terveystalo.com
p. 030 6000*

Terveystalo Malmi
Malmin kauppatie 18, 3. krs
avoinna ma-to 7.30-19,
pe 7.30-16, la 10-16
Terveystalo Kampissa
24 h päivystys

AVOINNA MYÖS
viikonloppuisin

la klo 10-16

MYYDÄÄN
KUOLINPESÄN
IRTAIMISTOA

14.5.2014

*Ajanvaraus avoinna ma–pe 7–21, la-su ja arkipyhät 8-20. 030 6000 puhelun hinta on lankaliittymästä
8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.

Koillis-Helsingin Lähitieto

hymy on tärkein mausteemme

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

Lounas ma-pe klo 11-14
Catering + lastenjuhlat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Lähitieto. Siitä ihmiset tykkää!

Rautaista ammattitaitoa jo vuodesta 1966

AUTOSI
HYVINVOINNIN
AMMATTILAINEN
Öljynvaihdot • Määräaikaishuollot • Ilmastoinnin huollot • Jakohihnojen vaihdot
• Jarru- sekä alustakorjaukset • Vikakoodien luvut
• Katsastustarkastukset ja katsastuspalvelu • Sijaisautopalvelu

KUN VAIN PARAS KELPAA

Käytämme huollossamme laadukkaita
Neste Oil voiteluaineita ja kemikaaleja.
Autosi hyvinvointi on meille tärkeää.

MME
TARJOA LE
KAIKIL AMON
RJA
AUTOKOAILLEMME
ASIAKK N PÄÄLLE
KAUPA PESUN
AUTO STEELLÄ
NE
MALMIN .2014 saakka

KAHVIPANNU ON KUUMANA!
TERVETULOA!

a 30.6
voimass

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

Neste Oil K-market
Malmi

Pihlajamäentie 37,
00700 Helsinki
Puh. (09) 387 2377
kai.malmgren@k-market.com

VUODESTA 1966

Yhteistyössä Neste Oil K-market Malmi

SOITA! 09-387 9282, 0440-630 360,
Autotallintie 19, 00770 Helsinki

6   Uutiset
JANINA ISSAKAINEN

Pidätyksen
jälkeen poliisi
keräsi paikalle
kerääntyneiltä
asukkailta
silminnäkijähavaintoja.
Tori oli
välikohtauksen
jäljiltä
lasinsirpaleissa.

Kirvesmies
raivosi torilla
Ylä-Malmi

Selkäpiitä karmiva huuto ja pauke katkaisi Ylä-Malmin
torin uneliaan ilmapiirin kuin seinään viime viikon
tiistaina noin yhdentoista maissa. Isokokoinen mies
hakkasi raivoisasti kirveellä torille parkkeeratun
Fiat Ducaton ikkunoita.

– En ole tuollaista silmitöntä raivoa nähnyt ikinä. En
kenelläkään. Koko tori tyhjeni, kertaa romutetun
auton omistava muusikko
ja kalakauppias Henry Pitkänen Tapulikaupungista.
Hän katseli äimistyneenä, kun hänelle tuntematon
mies riehui ja huusi, että lyö
häntä kirveellä. Pitkänen ei
lyönyt, vaan sanoi, että laita sinä se toinenkin kirves
pois.
Kaikki lähti siitä, kun Pitkänen oli tullut kuskina toimineen kaverinsa kanssa
torille saadakseen entiseltä
työmieheltään yhteystiedot

miehen kehumalle Tattarisuon yrittäjälle, jota kannattaisi pyytää hitsaamaan hajonneet torikojujen kehikot.
– Soitin kaverille autosta,
ja hän kertoi olevansa ravintola Konjassa. Sanoin, että ajamme sitä kautta, niin
saan tiedot ylös.
Entinen työmies tuli ulos
Pitkäselle tuntemattoman
miehen kanssa. Työmies alkoi puhua palkkasaatavista,
jotka Pitkäsellä oli miehen
mielestä maksamatta.
– Se puhe oli ihan huuhaata. Hän on mukava sälli, joka on ollut töissä meillä.
Kaikki on maksettu, ely-tuet ja provikat. Hän sai myös
kottia, jotka vähennettiin
palkasta. Kaikesta löytyy
paperit, Pitkänen kertaa.
Entinen työmies oli toista
mieltä, ja tuntematon mies
ryhtyi säestämään.
– Autossa on kaksi kirvestä, koska teemme loimulohta varten pilkkeitä. Olimme
pois autosta, ja mies sai kirveet käsiinsä, jolloin pyysin ne takaisin. Hän palautti vain isomman, ja pisti pienemmän hihaansa.
Pitkänen vaati kirvestä takaisin, jolloin tuntematon
pimahti niin, että autosta
oli kohta kaikki lasit rikki ja
pellit lommolla.
– Käsittämätön raivo. Ei

se minua pelottanut pätkääkään. Olen kotoisin Punkaharjulta ja tottunut, että
miehellä voi olla kirves kädessä.

Miehen vähän tyynnyttyä,
päätti Pitkänen kaverinsa
kanssa ajaa auton pois torilta. He veivät sen muutaman
sadan metrin päässä olevan
Malmin poliisiaseman
pihaan, jossa poliisipartioita
oli juuri lähdössä torille sieltä tulleen hälytyksen takia.
– Sitten en tiedä, mitä torilla on tapahtunut. Luin
uutisesta, että mies olisi
heittänyt kirveen maahan.
Mutta se tieto oli väärä, että
miehellä olisi ollut oma kirves mukana. Kyllä hän vei
sen meiltä.
Kuusi poliisia sai kaadettua miehen Konjan päädyssä ja nosti maija-autoon.
Nyt Pitkäsellä alkaa setviminen vakuutusyhtiön ja
muiden virallisten tahojen
kanssa.
Auto on Delta-autossa ja
menee todennäköisesti lunastettavaksi. Siitä on rikki
tuulilasi, molemmat takaikkunat, sähköpeilit ja se on
ihan lommoilla.
– Poliisi laski, että auton
kyljessä oli 18 kirveeniskua.
Pirjo Pihlajamaa

Kypärää käyttää jo yli puolet pyöräilijöistä

Mopo- ja pyöräonnettomuudet
ovat lisääntyneet
Liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet Helsingissä
merkittävästi edellisten vuosikymmenten aikana, mutta mopo- ja
pyöräonnettomuuksien määrät ovat olleet kasvussa.
Nykyään tapahtuu vuosittain noin 500 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, kun 70-luvulla
määrä oli lähes 1 700.
– Viime vuosina mopo- ja
polkupyöräonnettomuudet
ovat kuitenkin lisääntyneet,
joten tehtävää liikenneturvallisuuden parantamiseksi
riittää, sanoo Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman, Hellin vetäjä, liikenneinsinööri Hanna
Strömmer kaupunkisuunnitteluvirastosta.
Kehittämisohjelman työstäminen käynnistyi laajan
asiantuntijaverkoston voimin. Alkuvuoden aikana
laadittiin alustava esitys lii-

kenneturvallisuutta parantavista toimenpiteistä. Nyt
suunnitelmaan kaivataan
kannanottoja järjestöiltä ja
myös yksittäisiltä kaupunkilaisilta.
Kehittämistyöhön voi tutustua ja sitä pääsee kommentoimaan hankkeen blogissa osoitteessa liikenneturvallisuus.wordpress.com.
Kehittämistyön on tarkoitus valmistua ensi syksynä.
Silloin kaupungilla pitäisi
olla selkeät tavoitteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä myös keinoja
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pyöräonnettomuudet

Kypärää käytetään
eniten työmatkoilla.
Vähiten kypärää
käytetään lyhyillä
asiointimatkoilla.
ovat lisääntyneet, mutta
onneksi myös kypärän käyttäjien määrä on lisääntynyt
selkeästi.
Helsingissä on tehty kypärälaskentoja vuodesta
1993 lähtien ja silloin kypärää käytti vain 16 prosenttia
pyöräilijöistä.
Viime kesänä kypärän
käyttö laskettiin 43 195
pyöräilijän osalta. Heistä

61 prosenttia polki kypärä
päässä. Luvussa oli yhden
prosentin lasku edellisvuodesta.
Vuonna 1997 laskentoja
tehtiin vielä koillisessakin.
Silloin kypärä päässä pyöräileviä nähtiin Malminkaaren ja Eskolantien risteyksessä 35 % ja Tapanilantien
ja Tapulikaupungintien risteyksessä 21 %.
Viime vuoden laskennoissa alhaisin kypäräprosentti oli 35 Asiakkaankadulla
Itäkeskuksessa. Korkeimmat kypäränkäyttöprosentit ovat jo useampana vuonna löytyneet Otaniemen sillalta ja Kuusisaaren sillalta.

Laki
pyöräilykypärän
käytöstä tuli
voimaan 2013.

Myös Vantaanjoen vartta
polkevat ovat varsin tunnollisia pyöräilykypärän käyttäjiä.
Teija Loponen
ALEX SUNDELL

Vuonna 2013 laskettiin
kartoituspäivänä 43 195
pyöräilijää, joista naisia
oli 48 % ja miehiä 52%.
Käsinlaskentapisteitä oli
93 eri puolilla kaupunkia.

Kypärä

Ei
kypärää

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Tarjoukset voimassa TO-SU 15.-18.5.2014,
ellei toisin mainita.

Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Stadin ammattiopiston tuleva
mestarikokki SIMO PUTTONEN a
ain
antaa keväisiä grillausvinkkejä 18
ja
14klo
tasatunnein perjantaina
14!
lauantaina klo 10-

14

6

95
kg

KIRJOLOHI

Suomi, raj. 2 kalaa/talous.
Tarjous voimassa to-la

0

99

69

kg

KURKKU

rs

KIRSIKKATOMAATTI 250 g
rasia

Suomi

kg

Tuore kokonainen

SÄÄVARAUS!
Tarjous voimassa to-la

Tuore

29

95

4

kpl

8
prk

2.-

kg

Lihamestarin takuumureat

NAUDAN SISÄFILEEPIHVIT
Suomi

18

4

99

Hollanti, 2,76/kg

99

Oksanen fileoi
Hätälän kalamestari Juho ksetta klo 8-18.
oitu
vel
lauantaina 17.5. kalasi

99

ERÄ! Oulujärven
KUHA

0

Hätälä Oy,
Rehtiä Pohjoisen kalaa!

95

Atria

NAUDAN JAUHELIHA 17%
1 kg 4,99/kg

12

pack

kg

rs

9

96
sis. pantit
1,20

Valio Oltermanni

Valiojogurtti

Oman savustamon

Karjala

4,99-5,54 /kg, rajoitus 2kpl/talous

1,25/kg

18,95/kg

2,20/l, voimassa 29.4.2014 alkaen

MAUSTETUT JOGURTIT 200 g

SAVUSTETTU LOHIFILEE

III-OLUT 0,33 l pl

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi

JUUSTOT 900 g-1 kg
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Koillis-Helsinki

”MaTaPuPu-Hemppa”
koillisen kunnallispoliitikkona

Sateesta viis, Kengurumeininki sai lapset ja aikuisetkin lämpenemään.

Kengurumeininkiä ei
sade pidätellyt

Näitä
leikittiin ennen

Malmi
Mihin mennään, jos tulee haava, avaimet jäävät kotiin tai joku
asia harmittaa? Leikkipuistoon tietenkin. Näin oli ainakin Pirjon, Pirkon
ja Kaijan pyörittäessä Traktorin toimintaa.
Leikkipuisto Traktorin
pihalla laulettiin ja leikittiin
sekä nautittiin Kengurumeininki –bändin esityksestä
taivaalta tihkuvasta sateesta
välittämättä viime torstaina.
Laulut raikuivat iloisesti, sillä väkeä oli paikalle saapunut myös muista leikkipuistoista.
Leikkipuisto Traktori
avattiin helmikuun ensimmäinen päivä 30 vuotta sitten. Kaksikymppisjuhlien
alla leikkipuistorakennusta
peruskorjattiin ja siihen tehtiin laajennus. Nyt oli taas
juhlan aika ja mukaan oli
kutsuttu myös leikkipuistos-

sa alusta asti toiminut Pirjo
sekä hänen kanssaan parikymmentä vuotta töitä tehneet Pirkko ja Kaija.
Traktorin leikkipuistossa on aina parasta ohjaajien mukaan ollut ympäröivä luonto, kesäisin uima-allas ja talvisin mahtava pulkkamäki. Lasten ja heidän
vanhempiensa mielestä parasta ovat myös leikkipuiston työntekijät, joihin vähän isommatkin koululaiset ovat voineet tarvittaessa
turvata.
– Metsä on yhä todella suosittu leikkipaikka. Se
vain on harmi, että siellä on

paljon koirankakkaa, jota
saadaan sitten pestä lasten
tamineista, harmittelevat
leikkipuistoa nykyään vetävät Krisse ja Hanna.

Leikkipuistotoiminnassa
on moni asia muuttunut.
Alkuaikoina leikkipuistot
olivat avoinna aamukahdeksasta iltakuuteen, nykyään yhdeksästä neljään.
Avoimia kerhoja on vain
muutama ja niitä vetää
MLL:n väki.
– Ennen sitä avointa toimintaa oli paljon enemmän.
Nykyään on paljon kerhoja,
joihin täytyy hakea ja avoin

Nina Vuori, Traktorin ohjaajat Krisse, ja Hanna sekä sohvalla istuvat entiset
traktorilaiset Pirjo, Pirkko ja Kaija tietävät, että lapsiperheille leikkipuistot ovat
todella tärkeitä paikkoja.

Nurkkajussi
Piirileikit
Rakennamme
isännälle talon
Naruhyppelyt
Majojen rakentelu
metsään

toiminta ja yhdessäolo on
jäänyt vähemmälle, Pirjo
huomauttaa.
Johtava leikkipuisto-ohjaaja Nina Vuori kertoo, että lisääntyneestä byrokratiasta huolimatta leikkipuistoissa on edelleen joustavuutta enemmän kuin
päiväkodeissa.
– Erilaisia kerhoja perustetaan ja lopetetaan tarpeen
mukaan. Saamassamme palautteessa todetaan, että kotiäideille leikkipuistot ovat
todella tärkeitä henkireikiä
ja vertaistukipaikkoja.
– Ennen ehti lasten kanssa olla ja touhuta enemmän.
Tehtiin kaikenlaista hauskaa ja myös retkeiltiin, veteraanikolmikko kertoo.
– Nykyään aikaa kuluu
aika paljon erilaisten tilastojen tekemiseen, myöntää
Hanna.
Lapset kuitenkin ovat aina
olleet se tärkein asia toiminnassa ja niin ovat edelleenkin leikkipuistojen vetäjille. Siksi aikuisetkin lähtevät
laulamaan Kengurumeiningin tahdissa.
Teija Loponen

Hemppa Laaksonen
perusti tämän lehden
esi-isän MaTaPuPu:n
1981 ja kehitti siitä palkitun ja luetun paikallislehden. Ei tätä Koillis-Helsingin Lähitietoakaan olisi saatu 1,5
vuotta sitten jalkeille,
ellei Hemppa olisi tarjonnut asiantuntemustaan. Nyt hänellä on
samanmittainen poliittinen kokemus liikuntalautakunnan varapuheenjohtajana ja
kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenenä.
Samalla Hemppa toimii lehtemme urheilutoimittajana ja kovan
luokan palloiluasiantuntijana sydämessään
erityisesti MPS, PuiU ja
Tapanilan Erä. Mutta
mahtuu hänen mielenkiintonsa piiriin kaikki
inhimillinen elämä täällä Koillis-Helsingissä.
– Ihan äskettäin olin
poliittisen urani huipulla johtamalla liikuntalautakunnan kokousta,
ja valtuuston istunnoissa olen viime aikoina
useimmiten päässyt olemaan mukana. Tietysti
pitää olla kiinnostunut
koko kaupungin asioista, mutta kyllä meidän koillisen edustajien
pitäisi tehdä enemmän
yhteistyötä yli puoluerajojen, Hemppa sanoo.
Hempan mielestä
puolueiden ryhmänjohtajat linjaavat yhdessä
päätettäviä asioita, joista eivät välttämättä aina tiedä riittävästi.
– Tarvitsemme aluedemokratiaa tai ainakin paikallista asiantuntemusta päätöksentekoon.
Malmin lentokentän
tilanne harmittaa. Entinen liikenneministeri
Merja Kyllönen sai
kehysriihessä Malmin
kentän lopettamiskirjauksen väärin perustein.
Hän suorastaan valehteli sanoessaan kentän
palvelevan vain 70
ilmailuharrastajaa.
– Sopimukset on tehty noudatettaviksi. Helsingin kaupunki on sopimuskumppani, jolta voi odottaa ryhtiä ja
suoraselkäisyyttä. Malmin lentokentästä on
sopimus, jonka mukaan se säilyy nykykäytössä vuoteen 2034.

Hemppa Laaksonen
(kok).

Tästä on pidettävä kiinni, eikä ruvettava rakentamaan 30 000 ihmisen asunto-aluetta
yhtään aikaisemmin.
Hemppa myöntää,
että asuntoja tarvitaan
Helsinkiin lisää, mutta
ei pidä jyrätä olemassa
olevia harrastus- ja virkistyspaikkoja.

Laaksonen on huolissaan liikunnan vähäisistä määrärahoista,
jotka ovat vain 1,5 %
Helsingin budjetista.
– Erityisrahoitus olisi paikallaan uusilla
asuinalueilla, joille ihmiset tarvitsevat liikuntapaikkoja. Liikunnan
avulla voidaan säästää
terveydenhoitokuluissa, ja ennakoiva sairaskulujen säästö on oikeaa kunnallis- ja liikuntapolitiikkaa.
Hemppa on tyytyväinen, että seurojen oman
aktiivisuuden avulla jalkapalloilun olosuhteet
ovat viime vuosina parantuneet.
– Meillä koillisessa
olot ovat vielä keskimääräistä huonompia.
Parannuksen eteen on
tehtävä töitä. Isompia
investointeja olisivat
Longinojan alueen kehittäminen korkealuokkaiseksi Malmin urheilupuistoksi. Iso juttu on
myös Suomi-hallin saaminen Malmin jäähallin naapuritontille. Se
palvelisi Erän salibandyä liigapeleissä, samoin koripalloa ja käsipalloa. Ainutlaatuista
olisi, että siihen sijoittuisi kilpapyöräilijöille maamme ensimmäinen sisävelodrom. Kustannusarvio on noin 20
miljoonaa euroa.
Hemppa on näillä
näkymin valmis jatkamaan myös seuraavalle
valtuustokaudelle Koillisen puhe- ja puuhamiehenä.
Timo Huotinen

Koillis-Helsingin Lähitieto

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

Sylintäydeltä onnitteluja
1-vuotiaalle Jamille
19.5.2014! Toivoo äiti, isi,
Julia, Janette ja Jessika.
JOUKO KOMULAINEN

s
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P
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L
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Karaoke

pe - la 20.00 - 03.00.

Tervetuloa!

- Arkisin kotiruokalounas klo 10-16 9,80€
- La-su kotiruokalounas klo 11-17 11,50€
- Pizza buffet iltaisin klo 17-21 8,50€ sis.0,5 limu
- Kotiinkuljetus
- Lasten leikkipaikka
Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
Puh. 0400 481 222 www.ruoka-aika.fi

Lähitiedossa
on lähimenoja ja meininkiä.
Sanaristikko nro 8/2014
oikea ratkaisu

Kaverit pihalla
Sepelkyyhky
ja orava söivät
vieretysten
Heikinlaaksossa
viime perjantaina.

Paikallinen kiinteistönvälitystoimisto lähellä Sinua!

Ilmainen arviointi asunnostasi!
auppa
Asuntokkevättä
kiihtyy n, kysy
kohde ykyinen
k
kilpailuksemme!
u
o
tarj

Päivöläntie 20, 00730 Helsinki

Musiikkileikkikoulut
syksyllä 2014

, 7.
Psalmirunoilija kehottaa
laulamaan Herralle uuden
laulun. Soikoon laulumme
moniäänisenä monenlaisia tunnelmia, yksin ja
yhdessä kulkiessamme.

Jakomäen kirkko Perhemuskarit ke/pe klo
10, muskari 4–6v ke klo 17.15, 3.9.–12.11.
Muskarit ovat ilmaisia. Ilm. touko- ja elokuussa
outi.aro-heinila@evl.fi tai p. 09 2340 4521.

17.-18.5.2014

Otsikko
TUMA
PUISTOTAPAH
Lauantai 17.5.

Puistotapahtuma klo 10 - 14, Säveltäjänpuistossa, Unikkotie 8
PUKINMÄKI-PÄIVIEN AVAUS

Pukinmäki-Seuran puheenjohtaja: Kauko Koskinen
TANSSIESITYS, Pukinmäen peruskoulu
KATUSOITTAJAT, Raamattu Puhuu –seurakunta
LIIKUNTARYHMÄN ESITYKSIÄ, Malmin Eläkeläiset ry

STADIN JUHLAORKESTERI
PELLEKAIJA PUM
KAKSI LAULUESITYSTÄ, Pukinmäen taidetalo
MUSIIKKIESITYS, Kristillinen koulu
KESÄSIRKUSTA, Pukinmäen Sirkuskoulu

e, 14 krt. Pihlajamäessä ma klo 9 ja 9.30, Pihlajistossa ma klo 10.30. Ilm. ja tied. 4.8. alkaen
Suvi Gräsbeck p. 050 307 6425.

Puistolan kirkko Vauvamuskari alle 1v

lapselle ja huoltajalle Puistolan kirkolla pe
aamupäivisin. Hinta 25 e, 10 krt. Tied. ja ilm.
13.8. alkaen Ulla Pesonen 050 380 3622.

Pukinmäen seurakuntakoti Muskarit 0–2v

sekä sisarusryhmä ti aamupäivisin 16.9.–9.12.
Hinta 36 e, 12 krt. Ohjaajana varhaisiän
musiikkikasvattaja, MuM Kati Toivio. Muskarit
järjestetään yhteistyössä Koulutuskeskus Agricolan kanssa. Tied. ja ilm. 15.5. alkaen Kaisu
Rauhamaa p. 09 2340 4494.

Siltamäen seurakuntakoti Muskariryhmät
to klo 9.15 1v (2013 synt.), klo 9.50 2–3v +
sisarus, klo 10.20 vauvat (2014 synt.). Ilm.
Marja Kyllöselle pe 23.5. klo 17–18, p. 040
572 0804.

Tapanilan kirkko Muskarit 0–3v alkavat ke

Muuta: PALOAUTO PAIKALLA (Pukinmäen VPK), LEIKKIKALUJA LAPSILLE
NIKKARI-PIIRIN 35-VUOTISESITTELYSSÄ (Pajalla, Malmin seurakunta),
NUORTEN NÄYTELMIÄ (Pukinmäen teatterikoulu, Nuotin salissa),
KAMERUNILAINEN LOUNAS (Pukinmäen Martat, Portissa)

27.8. Ryhmät ke klo 9.00 1v ( 2013 synt) , klo
9.35 1v (2013 synt.), klo 10.10 2–3v + sisarus,
klo 10.45 2–3v, klo 11.20 vauvat (2014 synt.).
Uusien ilm. Marja Kyllöselle pe 23.5. klo 16–17
p. 040 572 0804.
Muskarit 3–6v alkavat ke 10.9. Ryhmät ke klo
16.30.Minilaulajat 3–4v., klo 17.15 Midilaulajat
5–6v. Uusien ilm. Merja Wirkkalalle to 22.5. klo
16–17 p. 040 776 1049.

Rinnakkaistapahtuma klo 11 - 14

Viikin kirkko Muskariryhmät ma ja ke. Hinta

Päiväkoti Pukinmäen vanhempaintoimikunta järjestää päiväkodin
pihalla arpajaiset. Tarjolla on kahvia ja muuta mukavaa.
Kirjoita viesti täh än. Vies ti me nee pa rhait en p erille, jos se on ly hyt ja ytime käs.

Sunnuntai 18.5.
10.00–
11.00–

KOTISEUTUKÄVELY, Lähtö Pukinmäen aukiolta
NUORTEN NÄYTELMÄ: Yksinäisten planeetta

12.00–
Lisäksi:

KANSANLAULUMESSU SEURAKUNTAKODISSA
NIKKARIPIIRIN 35-VUOTISJUHLA

MESSUJA SU 18.5.
Kansainvälinen Iona-messu
Malmin kirkossa klo 18. Missiokuoro ja Malmin kantaattikuoro,
joht. Heikki Poutanen, Joona
Mikkola, liturgia.
Monikulttuurinen messu Pihlajamäen kirkossa klo 10. Saarna
sudanilainen pastori Samuel Luak.
Nigerialainen lauluryhmä.
Kansanlaulumessu Pukinmäen
seurakuntakodissa klo 12. Toivon
säteet -kuoro ja soitinyhtye.
Kirkkokahveilla Nikkaripiirin
35-vuotisjuhlat.

Pyhäkouluun kotona
Tarjoa lapsellesi pyhäkouluhetki
kotona kirjepyhäkoulun avulla.
Pyhäkouluun ilmoittautuneet
lapset saavat kotiinsa kerran
kuukaudessa postia, joka sisältää raamatunkertomuksen,
tehtäviä ja askarteluvinkkejä
sekä Lasten Pyhäkoululehden.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen
Mervi Öhman, mervi.ohman@
evl.fi tai p. 09 2340 4579.

37,50 e, 15 krt. Ma alkaen 25.8. klo 9 1v,
klo 9.35 1v, klo 10.10 2v (sisarusryhmä), klo
10.45 2v, klo 11.20 vauvat (2014 synt.). Tied.
vapaista paikoista Marja Kyllöseltä pe 23.5. klo
15–16 ja pe 22.8. klo 15–16 p. 040 572 0804.
Ke alkaen 27.8. klo16 vauvat (2014 synt.), klo
16.35 1v, klo 17.10 2v, klo 17.45 2v ja nuorempi
sisarus. Tied. vapaista paikoista s-postitse pe
23.5. ja pe 22.8. kira-mia.tuisku@hotmail.com

Pukinmäen teatterikoulu, Nuotin salissa

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.
Yhteistyössä Pukinmäen
yhdistykset ja toimijat.

Eija Häkkinen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 704 618
eija.hakkinen@kotikulma.fi

MV-KUVAT Malmintori

Malmin kirkko Muskarit pe aamupäivisin
alkaen 29.8. Hinta 37,50 e, 15 krt. Ilm. ja tied.
ma 18.8. klo 10–12 Heikki Poutanen p. 050
584 7269.

PUKINMÄKI–PÄIVÄT

10.10–10.20
10.20–10.40
10.45–11.00
11.00–12.00
12.00–12.40
12.40–12.50
12.50–13.10
13.10–13.20

OTA YHTEYTTÄ!

Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan

Pihlajamäen kirkko ja Pihlajiston seurakuntakoti Muskarit ma 1.9.–8.12. Hinta 37,50

10.00–10.05

14.5.2014

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:
www.facebook.com/malminseurakunta
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10   Urheilu
Jalkapallo Kolmonen

MPS vakuuttavana,
PuiU altavastaajana
MPS edustusjoukkueen tasoa mitattiin huolella
kakkoslohkon kärkiottelussa Pöxyjä vastaan lauantaina
Mosan tekoareenalla. MPS pudotti vastustajalta pöxyt
nilkkoihin 4–1 luvuin.
PuiU taas kasteli housunsa pahemman kerran perjantain
vesisateessa Spartakin kauhoessa puhtaan 5–0 voiton.

Ikenna ”Ike” Ikegwuonu oli tärkeässä osassa MPS:n menestyksessä.

Lähtökohta MPS-Pöxyt
otteluun oli kutkuttava.
Vierailla oli puhdas kahden
ottelun voittoputki, malmilaisilla voitto ja tasuri. Ottelu lähti liikkeelle tasaisissa
merkeissä. Hyökkäykset
aaltoilivat päästä päähän.
Pian tuli myös selväksi, että
Pöxyt on hyvä joukkue. 25.
minuutilla korkki aukesi,
osin onnellakin. MPS:n laitakiitäjä Ikenna ”Ike”
Ikegwuonu keskitti päätyrajalta maalille, kova kuti
kimposi vieraiden jalasta
maaliin. Johtomaali ryyditti
keltapaidat lievään hallintaan. Viisi minuuttia ennen
taukoa nähtiin taas Iken
keskitys, tällä kertaa MPS:n
Johan Niskanen jatkoi pallon näyttävästi pussiin.
Tauon jälkeen Pöxyt lähti vahvaan takaa-ajoon. Heti 49. minuutilla se onnistuikin kaventamaan tilanteeksi 2–1. Maali kasvatti vieraiden itsetuntoa. He
jahtasivat tosissaan tasoitusta. Kova taisto kuumensi
myös tunteita kentällä, puolin ja toisin. MPS-leiri koki
vapauttavan hetken 82. minuutilla, kun ”ottelun mies”
Ike riisti pallon itselleen ja
laittoi sen maltillisesti pöxyjen maalin vasempaan alanurkkaan.

Vedenneidot veivät
Alexan mestaruuteen!
Alexa-joukkueen tytöt harjoittelevat viisi kertaa viikossa yhteisesti,
noin 17 tunnin ajan. Lisäksi jokainen tekee kotitreenejä. Kova harjoittelu
tuotti joukkueelle jälleen Suomen mestaruuden!
Tapanilan Erän SM-sarjassa kilpailevan joukkuevoimisteluryhmä Alexan
12–14-vuotiaat tytöt aloittivat joulukuussa kevään
2014 vapaaohjelman,
Vedenneidon, harjoittelun.
Voittoisassa ohjelmassaan
Alexan 2002–2000 -syntyneet tytöt kertovat voimistelun keinoin vedenneitojen
tarinan.
– Harjoittelu alkaa valitsemalla ohjelmaan sisältyvät
liikkeet eli niin sanotut vaikeusosat, jotka sitten sidotaan liikesarjoiksi ja koko
ohjelman läpi virtaavaksi liikekokonaisuudeksi. Onnistuneen ohjelman taustalla
on useita satoja toistoja eri
liikkeistä ja liikesarjoista se-

kä satoja kokonaisia ohjelman toistoja, kertoo joukkueen valmentajiin kuuluva
Heini Tuovinen.
Kunnianhimoiseksi tavoitteeksi kevätkaudelle 2014 asetettiin Suomen
mestaruuden uusiminen.
– Joukkuevoimistelussa
Suomen mestaruuksista kilpaillaan keväisin vapaaohjelmilla ja syksyisin välineohjelmilla. Alexa on myös
syksyn 2013 Suomen mestari, mikä kertoo osaltaan
joukkueen tavoitteellisesta
ja kunnianhimoisesta työskentelystä, Tuovinen huomauttaa.

Joukkue kehittyi kevään
aikana paljon. Ohjelma

meni eteenpäin kilpailu kilpailulta ja Alexa sai mitalin
kaikista kevään kilpailuista.
Suomen mestaruudet ratkottiin Jyväskylässä toukokuun alussa. 12–14-vuotiaiden sarjaan osallistui 26
joukkuetta eri puolilta Suomea.
Alkukilpailun Alexa suoritti ilmaisullisesti ja varmasti, vaikka muutama pieni virhe ja eriaikaisuus tapahtuikin. Alkukilpailun
perusteella loppukilpailuun
pääsi 12 joukkuetta, Alexa ensimmäisenä pisteillä
18,25, 0,25 piste-erolla Olarin voimistelijoiden Team
Titaaneihin. Kolmanteen
sijaan oli enemmän pisteeroa, joten kovaa kamppai-

Nelisen minuuttia myöhemmin nähtiin ottelun komein häkki. Vaihdosta kehiin tullut Ilkka Frimodig
lähetti rangaistusalueen kulmasta rennon, mutta määrätietoisen tarkan vedon,
joka suhahti ohi ja yli värikkäisiin pelivermeisiin
sonnustautuneen Pöxyjen
maalivahdin. Määränpää
oli maalin oikea yläkulma.
Päätösluvut, MPS:n 4–1
voitto sai kauniin sinetin.
MPS edustus esiintyy jo
tämän viikon lauantaina
17.5. klo 16.00 Tapanilan
nurmella, tosin oudosti vierasjoukkueena. Isäntänä
on kenttävaikeuksia poteva Team Vanpa, joka haluaa pelata kotipelinsä tähän
kauteen avattavalla historiallisella Mosan nurmella. Tiistaina 20.5. klo 18.00
MPS on taas kehissä Mosan
nurmella isännöiden silloin
Tuusulan Palloseuraa.

Puistolan Urheilijat lähtivät suurin odotuksin kohtaamaan Koudan kotinurmella aina mielenkiintoista
vastustajaa Spartakia.
PuiU:lla oli alla arvokas vierasvoitto Riihimäeltä. Pian
selvisi, että edessä oli raskas
ja vesinen urakka. Spartak
pelasi hyvää taitofutista, ja

lua osattiin odottaa näiden
kahden joukkueen välille.
Loppukilpailussa Alexan
tytöt osasivat pitää jännityksen loitolla ja Alexa teki
kauden parhaan suorituksen oikeaan paikkaan. Siitä he saivat ennätyspisteet
18,75. Yhteispisteillä 37,00

puiulaisia vaivasi etenkin
ensi jaksolla jonkinlainen
haluttomuus. Vieraat osoittivatkin vahvuutensa tehden
ansaitusti 1–0 johtomaalin.
Toisella jaksolla jatkui sama meno. PuiU:n hyökkäykset kilpistyivät ensi jakson lailla luokattomiin maalilaukauksiin. Pallo leijaili aina 10 metriä yli tai ohi
vastustajan maalipuiden.
Lopullinen käännekohta
oli 60. minuutilla, kun kotijoukkueen Jesse Holmströn
sai punaisen kortin siivittämänä jättää kentän. Loppupelin aikana spartakilaiset
latoivat kolme pelimaalia,
neljäs syntyi rangaistuspotkusta. Taivaalta tuli vettä ja
vastustajalta 5–0 turpiin.
Ensi viikon torstaina,
15.5. klo18.00 PuiU on
Laajasalossa LPS:n vieraana. Tapanilassa voi nyt lauantaina 17.5. klo 16.00 lätkäistä pari kärpästä yhdellä
iskulla. Arletico Malmi näet
pelaa seuraavaa ykköslohkon kotiotteluaan Mosan
tekopinnalla ESC:tä vastaan samanaikaisesti kun
MPS edustus tahkoaa viereisellä nurmella oman lohkonsa vierasottelua.
Heimo Laaksonen

Alexa voitti 12–14-vuotiaiden Suomen mestaruuden.
Menestyneiden tyttöjen valmentajina toimivat Heini Tuovisen ohella Johanna
Aarnio ja Lisa Somer, baletin ohjauksesta vastaa Joa
Kivinen.
Teija Loponen
PETRI VILHUNEN

Huippupisteisiin yltänyt Alexa valmentajiensa Heini Tuovisen ja Johanna Aarnion
kanssa.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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TarjaTenkulalle

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

hellä ja mihin tavallinen ei-rikas
helsinkiläinen voisi mennä nauttimaan luonnosta.
Suomi on muutakin kuin Helsinki. Tänä tietotekniikan aikakautena voi tehdä myös etätyötä,
jos siihen on mahdollisuus. Haloo! Järki käteen!
Vihainen

Hyvät
Säterintien kaaharit!

Salluoaivin huippu
hehkuu auringonpaisteessa, mutta
matkaa on vielä
paljon jäljellä.

Pukinmäestä
Kilpisjärvelle
Täällä etelässäkin oli vapun
tietämissä viileän oloista, mutta
samoihin aikoihin pohjoisimmassa Lapissa oli aivan täysi talvi.
Pääsin kokemaan sen erään retkeilyryhmän matkassa. Lähes
yhtenäinen lumipeite alkoi hieman Muonion pohjoispuolelta.
Niin on ollut useinkin toukokuun alussa.
Ryhmämme majoittui Kilpisjärven retkeilykeskukseen. Sieltä hiihtelimme muutaman päivän aikana moneenkin suuntaan,
muun muassa komean Saanatunturin ympäristössä ja hieman

Malmin lentokenttä on sama
kuin Malmi itse. Ne kuuluvat
yhteen, jos ette sitä vielä ole
ymmärtäneet!
On ahneus päässyt valloilleen,
kun mikään ei riitä teille päättäjille! Haluatte tuhota Malmin,
Kivinokan, Vartiosaaren. Kaikki ne paikat, missä luonto on lä-

kauempanakin. Lunta oli metrin
paksuudelta.
Yksikseni hiihdin kolmen valtakunnan rajapyykille, runsaan
kymmenen kilometrin päässä retkeilykeskuksesta. Menomatkalla yllätti sankka lumipyry, joka
supisti näkyvyyden vähäiseksi.
Sellaiseen harmaaseen hämäryyteen ei ole syytä lähteä seikkailemaan. Suojaa tarjosi sopivasti autiotupa, joka oli suunniteltu välietappi. Tuiskun hälvettyä matka jatkui, ja pyykki tuli kierrettyä
Ruotsin ja Norjan kautta.
Tunturihiihdon haasteista ker-

too, että meiltä meni keskimäärin
noin 22 minuuttia kilometrillä,
kun kapusimme yli 1000 m korkeuteen yltävälle norjalaiselle Salluoaiville. Nousu keski juomataukoineen lähes kolme tuntia,
mutta lasku kävi sitten nopeasti.
Uutta yöllä satanutta pehmeää
lunta oli kovan kantavan hangen
päällä noin 10–15 cm. Ja sinne
tuntureille sitä jäi vielä paljon.
Tero Tuomisto

kotiseutuneuvos ja Pukinmäen
Kisan puheenjohtaja

Ajetaan kovaa. Aina on kiire
jonnekin. Tätä näkee joka aamu
kahdeksalta Pukinmäen Säterintiellä, kun ihmiset lähtevät kotoa
töihin. Miksi te kaaharit ette lähtisi liikkeelle vaikka viisi minuuttia aiemmin?
Nyt olette onnistuneet ajamaan
kuoliaaksi jo kaksi oravaa. Niistä
toinen odotti poikasia ja oli ihan
viimeisillään. Nostin sen pois tiel-

tä ja hautasin maahan. Toisen ehtivät linnut nokkia riekaleiksi.
Äsken rusakko, joka iloisena kulkee tästä aina lammelle ja takaisin, loikki yhtä jalkaansa ontuen.
Hirvittää päiväkotiin menevien
lapsien puolesta, että milloin heille käy piittaamattomuutenne takia onnettomuus.
64 vuotta
kaahaamatta autoillut

Rakennusvirasto
toimi ripeästi
Ympäristön siisteys on meille
asukkaille tärkeää viihtymisen
kannalta. Lähetin rakennusvirastolle netissä ilmoituksen kaatuneista puista sekä roskiksesta ja
hylätystä polkupyörästä Vaskipellontiellä.
Seuraavana päivänä sain vastauksen, että asia on viety eteen-

päin. Samana päivänä saatoimme todeta roskiksen tultua tyhjennetyksi ja pyörän viedyksi
pois. Puitten raivaaminen varmasti toteutuu lähiaikoina.
Nopeasta toiminnasta kiitokset
rakennusvirastolle!
Seija ja Pekka Koivusalo
Vaskihuhdantieltä

Kesähuolto 149€
Kaikki merkit ja mallit.

Sisältää
•
•
•
•

Moottoriöljy ja suodatin
Raitisilmasuodatin
19 kohdan tarkastus
Kirjallinen lausunto

Viinikka Oy
Heikinlaakso
Sienitie
23,
00760
Helsinki
Sienitie 34,
00760
Helsinki

029 300 5500

Ilmastointihuolto

65€

Korso
Uranuksenkuja
E, 01450 Vantaa
Sienitie 34, 007601Helsinki

029 300 5501

12   Kulttuuri

Vaippakansan karnevaaleissa
touhutaan ja iloitaan

SAMI ROIKOLA

Kulttuurituottaja Mirka Nokka pohti viisi vuotta sitten kesälomallaan, että
lähes kaikkia lastentapahtumia suositellaan vasta yli 3-vuotiaille. Silloin syntyi
idea vauvaperheiden omasta karnevaalista. Karnevaali on paisunut vuosi
vuodelta ja ylsi tänä vuonna Malmitalosta myös Vuotaloon.

E

”

nsimmäisellä kerralla vuonna 2010
pohdin
mahtaako tapahtumaan tulla ketään. Väkeä tulikin
ihan valtavasti, jonka seurauksena kaikki eivät mahtuneet eri pisteisiin ja siitä
tietysti valitettiin. Niinpä
tarjontaa on lisätty vuosi
vuodelta. Alkuun kyselin
itse Kestovaippayhdistystä
ja muita toimijoita mukaan,
mutta nykyään meille jo tarjoudutaan tulemaan ohjelmanjärjestäjäksi, iloitsee
Mirka Nokka.
Tänä keväänä tapahtuma
toteutetaan huhtikuun sijaan toukokuussa.
– Näin siksi, että tällä kertaa laajennumme myös tuohon Ala-Malmin puistoon,
johon pystytetään teatterielämyksiä tarjoava jurttateltta, kulttuurituottaja paljastaa.
Viime vuonna vaippakarnevaaleilla kävijöitä oli
noin 2 500 ja maksuton linja jatkuu edelleen. Ilmaislippuja eri tapahtumapisteisiin

jaetaan paikan päällä.

Harvoin saavat vauvaperheet niin hyvää palvelua
kuin mitä Malmitalo tarjoaa vaippakansanfestareillaan. Vaipanvaihtoa ei katsota pitkään ja sille on järjestetty ihan omat tilansa,
syöttää saa rauhassa ja pieni
elämöintikin kuuluu käytöstapoihin.
Karnevaaleissa touhutaan tenavien ehdolla. Vaippakansan juhlassa saavat
kaikki soittaa ja laulaa Jamkidsien konserteissa.
Loiske Ensemble – Zukkapaitupumbula tarjoaa
kahden tanssijan ja muusikon esityksessä vuorovaikutusta yleisön ja esiintyjien
välillä, esitys ottaa huomioon vauvan tavan aistia ympäristöään aktiivisena kokijana.
Teatteri Taiga-Matto taas
on kiertävä nukketeatteri,
joka tuo mukanaan jonglöörin Kiinasta, voimamiehen Venäjältä sekä pienen
iloisen hetken aitoa entisajan sirkuksen tunnelmaa.
Sagateatterilla puolestaan

on kaksi eri esitystä, Vauvateatteri Höö, sekä Namskis
ja rapinaa.
Työpajoissa pääsee puuhaamaan soitinten parissa,
koristelemaan kangaskasseja, nauttimaan värikylvyistä, liikkumaan, tanssimaan
tai leipomaan pullapoikia.
Ötökkätyöpajakin pyörii
non-stoppina.

Sagateatteri
ilahduttaa perheen
pienimpiä kahdella
eri esityksellä.

Sunnuntainen tapahtuma tarjoaa paitsi paljon
ohjelmaa, myös mahdollisuuden valokuvauttaa
perhe, tutustua kantovälineisiin ja tehdä löytöjä kestovaippapisteestä
sekä MLL:n kirpputorilta.
Teija Loponen

Laivat puuta ja miehet rautaa
Malmin Mieslaulajien
viihteellinen
kevätkonsertti on
koottu suomalaisen
viihdemusiikin
voimakolmikon teoksista.
Konsertin kappaleet on
valittu Reino Helismaan,
Toivo Kärjen ja Tapio Rautavaaran tuotannosta ja ne
nostavat esiin myös sodanjälkeisten suomifilmien kaihoa. Ohjelmassa on näytteitä aikakauden rillumareikulttuurista
sekä
tekijöidensä syvällisempää
puolta, lauluja kuullaan
Meksikon pikajunasta Sini-

seen uneen. Vanhan Valaan
kapakassa entisen perämiehen kertomiin tarinoihin
tutustutaan teemalaulun
myötä.
Mieslaulajien taiteellisella
johtajalla Kirsi Tunkkarilla on ollut päävastuu ohjelman suunnittelusta ja koostamisesta. Hän on myös
sovittanut osan esitettävistä lauluista ja valmentanut
kuoron. Konsertin antia on
tällä kerralla väritetty monin soittimin ja lauluryhmin. Tilaisuus vie kuulijansa muun muassa sähkökitaran tulemisen ensitunnelmiin.

Mieslaulajat viihdekonsertin lauluja harjoittelemassa.

Vaippakansan karnevaalit
Malmitalolla sunnuntaina 18.5.
klo 10–14. Vapaa pääsy.

PIRJO PIHLAJAMAA

Talkoopäivä 17.5.2014.
Vantaanjoen varren siivoustalkoot klo 12-15 alkavat
Tapaninvainion uimarannalta.

Malmin Mieslaulajien
viihdekonserteissa halutaan
nyt lisätä tilaisuuden antia jakamalla taustatietoa
lauluista ja niiden tekijöistä. Viihdekonsertissa tietoa
jaetaan huumoripitoisesti
näyttelijäveteraani Ahti Jokisen suulla.
Yhteislauluakin on luvassa ja yleisö voi asennoitua
valmiiksi laulamaan Lauluni aiheet ja Anttilan keväthuumauksen.

Muutamassa minuutissa
Liisa Siitonen löysi
jokivarresta kohon,
koukun, siimaa,
eväspusseja, muovia,
tölkkejä, tumppeja ja
jopa golfpallon.
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Malmin Mieslaulajien
kevätkonsertti
Malmitalossa tiistaina 20.5.
klo 19. Liput 10 e.

Liisa etsii siivoajia
Liisa Siitonen tuumi
kävellessään Vantaanjoen
vartta ja Kapteenskanmäkeä, että aluetta pitäisi siivota. Siellä täällä pilkistelevät roskat eivät kulkijan
mieltä ylennä.
Samalla hän pohti, että olisi kiva tutustua naapureihin. Hän tuntee Tapaninvainiosta vain oman
taloyhtiönsä asukkaat,

vaikka on asunut alueella
miehensä kanssa jo kaksi
vuotta.
– Luin Tapaninvainion
Facebook-sivuja ja ajattelin, että minähän voin järjestää siivoustalkoot. Sitten
löysin netistä ensimmäistä
kertaa olevan Talkoopäivä-tapahtuman, joka on
kuin Ravintolapäivä, mutta siinä pidetään talkoot ja

tutustutaan ihmisiin, Liisa
Siitonen kertoo.
Hän laittoi www.talkoot.
fi –sivulle ilmoituksen talkoista ja rummutti asiaa
myös Facebookissa.
Kukaan ei ole ilmoittautunut mukaan, mutta Liisa on toiveikas. Hän on tilannut rakennusvirastolta
toistakymmentä siivouspihtiä ja roskapusseja, ja
aikoo laittaa talkoista ilmoituksen uimarannalle.
– Tapaninvainion kaupunginosayhdistys on luvannut tarjota kahvit, Liisa iloitsee.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

Malmi-Seura
kierrättää Ala-Malmilla
Malmin päivää vietetään lauantaina 17.5.
ja sen päätapahtuma on parin tunnin
mittainen kierros Longinojan vaiheilla
historiallisella Malmilla.
Retkelle kokoonnutaan

virkistyskeskuksena tunnetun nykyisen Malminkylän kartanon, Latokartanontie 11, pihalla klo 13.30 ja tutustutaan talossa nyt toimivaan Hare krishna -liikkeen
toimintaan.
Seuraavaksi siirrytään
Longinojan toiselle puolelle Filpuksen tilan päärakennuksen luo, missä kuullaan
sekä tilan vaiheista että tilalla nykyään toimivasta Lilin-

kotisäätiöstä. Kierros jatkuu
Riihenkulman uusien rakennusten sivuitse Strömsin
ja Brusaksen taloille, jossa
kuullaan niiden kunnostamisesta. Viimeisenä kohteena ovat Longinojan toisella
puolella kaupungin vuokratalot ja kierros päättyy Karviaistien erityiskoululle.
Maksuttoman retken järjestää Malmi-Seura ja sen
opastaa Aarne Laurila.
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Löytöjä kirppiksiltä
Katukirppis

Katukirppis Töyrynummen
kaduilla ja kujilla su 18.5. klo
10–13, mm. Vallesmannintie, Kytöpolku, Yläkaskenkuja ja Kalpakuja. Tarjolla kodintarvikkeita, vaatteita, leluja, kirjoja, huonekaluja, urheiluvälineitä, mitä vain.

Katukirppis

La 17.5. klo 10-13. Tule tekemään löytöjä! Tapahtumassa mukana Länsirinnetie 11, 22, 23, 25 ja 30 sekä
Talitiaistie 4 ja Kotinummentie 52.

Pihakirppis

Pe 16.5. leikkipuisto Nurkan
piha-alueella, Nurkkatie 2 klo
9.30–12. Ei pöytävarauksia,
tervetuloa myymään ja tekemään löytöjä. Pihakirppikset
aina pe juhannukseen saakka. Lisät. 09 310 57 521.

Sepeteuksentien
pihakirppis

Su 18.5. klo 10–14. Jo perinteeksi muodostunut Sepeteuksentie 26:n pihakirppis
ja taimitori.Paikalla runsaasti
myyntipöytiä ja pop-up-kahvila. Tarjolla lastenvaatteita, -leluja, -tarvikkeita, kodin
käyttötavaraa ja aarteita komeroiden kätköistä.

Helluntairaitin
Pihakirppis

18.5. klo 10–13. Järj. Alueen
asukkaat.

Kevätkirppis

Pihlajamäen ala-asteen koko sali on varattu myyntipöydille ja pihassa on konttitori. Mukana on myös käsityömyyjäiset, kahvio ja grillistä makkaraa. Su 18.5. klo
10–14.

Nikkareiden
töitä näytillä
Pukinmäessä seurakunnan yhteydessä toimiva
aikuisten nikkaripiiri viettää 35-vuotisjuhliaan
Pukinmäki-päivien yhteydessä.
Pukinmäki-päivien toritapahtuman aikaan lauantaina 17.5. puutyöpajalla
on avoimet ovet, esillä on
piiriläisten valmistamien
leikkikalujen näyttely sekä pientä tarjoilua. Lisäksi
kerätään arpajaisilla varoja
vannesahan hankkimiseksi. Puutyöpajaan pääsee
tutustumaan klo 10–14,
pajan osoite on Säterinportti 3 E, eli aivan Unikko-puiston kentän nurkalla. Sisäänkäynti on Palsamipolun puolelta.
Sunnuntaina 18.5. nikkaripiiriläisiä juhlitaan seurakuntakodilla klo 12 alkavassa kansanlaulumessussa. Kansanlaulumessun
musiikki koostuu tutuista
kansansävelmistä, joihin
Anna-Mari Kaskinen on
tehnyt uudet kirkolliset
sanat. Yhteistä laulua
vauhdittavat Toivon säteet
-kuoro, kanttori Kaisu
Rauhamaa kanteleineen,
harmonikansoittaja Jouko
Lahdenperä sekä viulusti
Aleksi Kotila.
Jumalanpalveluksen jälkeen nikkaripiirin juhla jatkuu Pukinmäen Marttojen
emännöimillä kirkkokahveilla, joilla myös on nähtävillä nikkaripiiriläisten
töitä. Nikkaripiiriä vetävät
Ahti Niskanen ja Hannu
Pienkellomäki.
Sekä puutyöpajalle että seurakuntakodin kansanlaulumessuun on vapaa
pääsy.
TL
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karnevaalit
Vauvojen ikioma festivaali! On konsertteja, vauvateatteria, työpajoja
ja sitten myös – Zukkapaitupumbula! Su 18.5. klo 10–14 vapaa pääsy.
Paikkoja rajoitetusti, lippuja esityksiin ja pajoihin jaetaan
klo 9.30 alkaen.

Malmin

Mieslaulajat
Laivat puuta, miehet rautaa
— Helismaan, Kärjen ja Rautavaaran
kappaleita. Ti 20.5. klo 19, alk. 10 €

Tuuli nousee
Kino Helios:

Kino Helios:

Suuri kauneus

Hayao Miyazakin anime vie lentämään. Puhutaan suomea. 126 min.
K7. La 17.5. klo 14 ja ke 21.5. klo 18,
alk. 5 €

Oscar-palkittu elokuva versioi
Fellinin La Dolce Vitaa. 141 min, K12.
Pe 16.5. ja la 17.5. klo 18, alk. 6 €

Flu-Band
AllStars
Levynjulkaisu. Kitaristi Calle Björklundin
sävellyksiä. Lavalla myös Jukka Gustavson,
Jan-Olof Strandberg, Pentti Lahti, Helge
Tallqvist… Ke 21.5. klo 19, alk. 10 €

Pepe
Ahlqvist
Elämänmakuista bluesia!
To 15.5. klo 19, alk. 12 €
Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1, malmitalo.fi

Tykkää ja pysy
lähitiedon tasalla.

Lähiristikko nro 8/2014
SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA , ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

14.5.2014

Sanaristikon oikea
ratkaisu sivulla 9.

13

14   Menot
Vaarallinen romanssi
Malmitalon Klassikkosarjassa esitetään to 15.5.
klo 15 ja 18 Hitchcock-elokuva Vaarallinen romanssi.
Cary Grant esiintyi tässä Hitchcockin leffassa päähenkilönä neljättä ja viimeistä kertaa. Leffassa
Manhattanilainen mainospäällikkö joutuu yhtäkkiä keskelle vakoojien temmellyskenttää. Hänet
kidnapataan, lavastetaan syylliseksi murhaan, ja häntä vainotaan myös ilmateitse yhdessä
elokuvahistorian kuuluisimmista kohtauksista. Kesto 2 h 11 min, K15. Vapaa pääsy.

JAKOMÄKI

Jakomäen taidekerhon
viikonloppunäyttely
17.5.– 18.5. klo 10–15,
Louhikkotie 15 a F-rapun kerhohuoneessa. Esillä Ansa
Mielosen, Hellin Ojasen, Lilia
Pöllän ja Ansa Hynysen tauluja.

MALMI

Syystien palvelukeskus
Pingistä ti klo 14.15–15.30.
Sisäkengät vaaditaan.
Takaniitynkuja 3. Ti 20.5. klo
9–11 Kätevät kädet aiheena
kangaskukat, työpaja.
Anne Sunila: Vertigo
Avoinna ark. ma–pe 9–20 ja la
9–16 paitsi 30.4. 9–16. Vapaa
pääsy. Malmitalo, la 17.5 asti.
Pohjois-Helsingin
kuvataidekoulun oppilas- ja
päättötöiden kevätnäyttely
Avoinna arkisin ma–pe
9–20, la 9–16. Vapaa pääsy,
Malmitalo, ti 6.5. – to 22.5.
Killinmäen Taideryhmä
Mansikka
Ryhmän jäsenet ovat
Killinmäen hoitolaitoksessa
asuvia kehitysvammaisia.
Näyttelyn avulla saadaan aavistus heidän ulottuvuuksistaan.
Esillä on akvarelleja sekä öljyväri- ja sekatekniikkatöitä.
Avoinna ma–to 10–20 ja pe
10–18 paitsi 19.6. 10–18 ja
20.6. suljettu. Vapaa pääsy,
Malmitalo 27.5. – 26.6.
Vaippakansan karnevaalit
Vauvojen oma festivaali tarjoaa paljon puuhaa ja esityksiä.
SUOSITUS: vauvalle kannattaa ottaa mukaan jokin kantoväline, sillä vaunujen kanssa ei
mahdu liikkumaan väenpaljouden takia. Esityksiin ja pajoihin on rajallinen määrä paikkoja, niihin jaetaan ilmaislippuja tapahtumapäivänä klo
9.30 alkaen. Vapaa pääsy.
Malmitalo, su 18.5. klo 10–14.
Malmin Mieslaulajat: Laivat
puuta, miehet rautaa
Kuoro vie kuulijansa 50ja 60-lukujen tunnelmiin.
Konsertti maalaa Reino
Helismaan, Toivo Kärjen ja
Tapio Rautavaaran mielenmaisemaa, kappaleita – Meksikon
pikajunasta Siniseen uneen.
Liput 10 e. Malmitalo ti 20.5.
klo 19.
Pepe Ahlqvist
Yli 40 vuotta kestäneellä urallaan hän on esiintynyt lukuisien legendaaristen bluesartistien kanssa ja kiertänyt keikkailemassa maailmalla ja kotimaassa. Malmitalolla kuullaan
bluesklassikoiden lisäksi hänen
omaa ohjelmistoaan. Liput 12
e, Malmitalo, to 15.5. klo 19.
Kaupunkitanssit – paritanssin
opetusta: humppa
Tule opettelemaan paritanssia

Ala-Malmin puistoon
(sateella Malmitalon aulassa).
Kaupunkitanssit jatkuvat
koko kesän. Jokaisella kerralla on vuorossa eri tanssilaji. Vapaa pääsy. Malmitalo,
ke 21.5. klo 17.30.
Flu-Band AllStars:
Levynjulkaisu 2014
Instrumentaalista jazz-rock/
prog -henkistä kesämusaa
– kitaristi Calle Björklundin
sävellyksiä. Liput 10 e.
Malmitalo, ke 21.5. klo 19.
Sukkulaviesti-karnevaali
Pohjoisen leikkipuistoalue järjestää leikkipuistotoiminnan
100-vuotisjuhlan kunniaksi
koululaisille sukkulaviesti-karnevaalin Ala-Malmin liikuntapuistossa 21.5. klo 14–15.
Malmin päivä
la 17. 5. tehdään 2 tunnin mittainen kierros Longinojan
vaiheilla historiallisella
Malmilla. Kokoonnutuminen
Latokartanontie 11 pihalla
klo 13.30 ja tutustutaan
Hare krishna -liikkeen toimintaan. Tutustutaan myös
Filpuksen tilaan sekä Strömsin
ja Brusaksen taloihin. Kierros
päättyy Karviaistien erityiskoululle. Maksuttoman retken järj. Malmi-Seura ja
opastaa Aarne Laurila.
Malmin päivänä ihan pihalla!
Leikkipuisto Filpuksen 20-vuotisjuhlaviikon kunniaksi
Malmin päivänä la 17.5. leikkimään puistoon! Avoinna klo
10–14. Kaikenikäiset puistoon! Tule kertomaan omat
mielileikkisi ja katsomaan vieläkö vanhat suosikit pitävät pintansa. Leikkimielinen
tietokilpailu Malmista!
Taulunäyttely
Pauli Kilpisen teoksia ravintola Suskissa toukokuun ajan.

PIHLAJAMÄKI

MLL Pihlajamäki
Perhekahvilat
Ke leikkipuisto Maasälpä
klo 10–12, to leikkipuisto Salpausselkä klo
10–12, Pihlajistossa.
Yhdessäoloa, ohjelmaa, omakustanteista tarjoilua.

PUISTOLA

Kevät-Savotta
Päiväkoti Savotan kevätriehassa esiintyy Taikuri Jari
(n. klo 12). Lapsille paljon
kivaa tekemistä: mm. ongintaa, kasvomaalausta, arpajaiset ja ajelua vanhoilla moottoripyörillä. Buffetista makkaraa, vohveleita ja muita herkkuja. Käteinen. Puunkaatajantie
16, la 17.5. klo 10.30–14.
Puistojumpat
Suuntimopuistossa 2.6 lähtien
ma jooga klo 18, ti bootcamp
kuntopiiri klo 18 (Nurkan lp),
ke zumba klo 17.15, ke kahvakuula klo 19 ja 20, to pilates
ja venyttely klo 18. Tarkemmat
tiedot www.puistolanurheilijat.

fi/puistojumppa.
Puistolan Marttojen
kesäretki Mikkeliin
Lähde marttojen mukana
Mikkeliin la 7.6. Käydään
Kenkäverossa ja Mikkelipuistossa, Naisvuorella,
Viestikeskus Lokissa ja
Kissakoskella. Matkan hinta
sisältää 2x kahvin ja kahvileivän, lounaan ja opastuksen Lokissa sekä matkat.
Lähtö klo 8 Puistolan torilta
ja paluu n. klo 20. Viim. ilm.
23.5. Hinta 50 e. Eräpv. 27.5.
Lisät. Laila Kivelä, puh.050
4053763 ja laila.kivela@elisanet.fi sekä Edda Nikula,
edda.nikula@elisanet.fi.

PUKINMÄKI

Satutuokiot Pukinmäen
kirjastossa
perheen pienimmille
aina parillisen viikon ma
klo 10.15–10.45.
MLL Perhekahvila
to klo 10-11.30 Pukinmäen
nuorisotalon tiloissa,
Säterintie 2, 2. krs.
Pukinmäki-päivät
Säveltäjänpuistossa la 17.5.
klo 10 alk. Stadin juhlaorkesteri, Pellekaija Pum, Pukinmäen
Taidetalo, Katusoittajat-yhtye
ja Malmin eläkeläisten liikuntaryhmä, yhdistykset esittäytyvät.
Su 18.5. avataan Pukinmäen
kotikaupunkipolku. Lähtö klo
10 aseman luota, mopohallin kohdalta. Klo 12 on srkkodissa kansanlaulumessu.

SILTAMÄKI

Kirpputoripäivä
Siltamäki-Suutarila-Seuran
perinteinen kirpputoripäivä on la 17.5. klo 10–13
Siltamäen ostoskeskuksella. Alueen asukkaat voivat varata ilmaisen kirpputoripaikan kirsti.latva@gmail.
com tai p. 050 301 0617.

TAPANILA

Ilmoittaudu kirjastoon,
puh. 09 310 85073,
tapanilan_kirjasto@hel.fi tai
käy ilmoittautumassa paikan
päällä kirjastossa! Tapanilan
kirjasto 9.–13.6. klo 13–15.
Valokuvanäyttely
Heikki Mäntymaan näyttely
45 vuotta valokuvausta 18.5.
saakka. Avoinna ti–pe 13–18,
la–su 11–15. Taiteilija paikalla sunnuntaisin, maalaa
yleisön edessä. Galleria viileä punainen, Päivöläntie 20

TAPANINVAINIO

Perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa
kaikille avoin MLL.n perhekahvila ma klo 10–11.30.
Tarjoilu 1,5 e /perhe.
Siivoustalkoot
La 17.5. kansallisena talkoopäivänä, klo 12–15
Tapaninvainiossa joenpenkkojen ja uimarannan roskien
siivousta! Lisätied. www.talkoot.fi/hakemisto/view/76.

TAPULIKAUPUNKI

Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu joka ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa,
Moisiontie 18. Perhekahvilan
ohjelma Facebookissa.
Tapulipäivä
La 24.5. klo 11–14
Ajurinaukiolla. Pukinmäen sirkuskoulu sekä Stadin juhlaorkesteri. Markkinatorilla
kirpputori, kirjaston poistomyynti, kierrätysneuvontaa, arpajaiset sekä kahvio.
HSL esittelee Lähilinjan bussia. Järj. Tapulikaupunki-Seura
ja päivä toteutetaan yhteistyössä Tapulikaupungin nuorisotalon ja kirjaston kanssa.
Vapaa pääsy. Kirpputoripaikka
10 e, varaukset Ritva
Hytönen, p. 050 592 5393.
Tapulin eläkeläiset
Kevätkauden viimeinen maanantaikerho 19.5. klo 10–12
Tapulikaupungin nuorisotalolla, Ajurinaukio 5, 2. krs.

Tapanilan Eläkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerhon kokoontumiset
Viikin Seniorikerho
klo 11.30–13.30. Kevään viiKevätkauden päättäjäiset ke
21.5. klo 13–15 asukastalo
meinen kerho 27.5. TorstaiKaaressa, Tilanhoitajankaari
tapahtumaa ei ole 15.5 ja
9. Matti Reittamo haita22.5. Toiminta Tapanilan
Työväentalolla Sompiontie
reineen laulaa ja laulattaa.
4. Tarkempi ohjelma tapaVapaaehtoinen kahviraha 2 e.
nilan.elakkeensaajat.fi
Tuunausta ja tarinoita
Lähimenot–
- kesäpaja
palstalle
koululaisille
voi lähettää Koillis–
Ilmaisessa
Helsinkiä koskevia
kesäpamenovinkkejä.
jassa 7–
Etus
ijalla
ovat maksuttomat
12-vuotapahtumat. Toimitus voi muokata
tiaille
sekä lyhentää tekstejä. Vinkit tulee
askarrellähettää viimeistään torstaina klo
15 mennessä, jotta ne ehtivät
laan, tariseuraavan keskiviikon lehteen.
noidaan,
OSOITE:
pelataan ja
janina.issakainen@
tehdään kailahitieto.fi
kenlaista kesäkivaa. Mahtuu
12 osallistujaa.

VIIKKI

HYVINVOINTI
Jalkaterapiapalvelut

● Jalkojenhoito
● Fysioterapia
● Hieronta

T (09) 351 1100
www.askelma.fi

● Lymfaterapia

● Yksilölliset tukipohjalliset

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki
Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028
Malminraitti 12
00700 Helsinki

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Ilmoituksiin
liittyvissä asioissa
ota yhteyttä
myyntipäällikkö
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@
lahitieto.fi

KAMPAAMOT JA PARTURIT

K A M PA A M O

RAILI
3455880
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78
MA-PE 9.00 - 17.00
LA
8.00 - 13.00
TO SULJETTU
Parturi-Kampaamo

Ihana kevät näkyy myös kiiltävissä Wella
väreissä. Varaa aikasi värjäykseen ja tunnet
kevätauringon myös piristyneessä mielessä!
Tukka hyvin kaikki hyvin!
Sanna, Elina, Tanja, Nelli, Alex, Sini ja Outi

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

Sähäkkää
säkkärää
vai loivia
laineita?
Hinnat alk.

50
74
85

Permis + kuivatus
€
Permis +
€
leikkaus+ fön
Permis + leikkaus
€
+ sävy + fön
www.kampaamo-loser.fi

3858 375
040-831 9626

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi
Ark. 9-18,
la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
Hietakummuntie 16
TI-PE 10-18.30. la 9-15
www.salonperfect.fi
p. 09-385 3911

Lähitieto
ei lisää
tuskaa :D

Koillis-Helsingin Lähitieto

Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,
Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Salonki

Helenan

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

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.
Kirkonkyläntie 6, MALMI

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT

OPTIKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

www.siltamaenhammaslaakarit.fi
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.
Puh: 093863060

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)

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

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

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

SILMÄLÄÄKÄRIT
OGELISSA

MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

P. 351 5015

Sirkku Laine

www.malminhammas.com

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 9-18,
la 9-14

Ark. 10-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

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

Lähitietoa
tarvitaan aina.

PALVELUJA TARJOTAAN





Kehärengas Oy
www.keharengas.fi

LAUKKANEN

Puh. (09) 875 1868

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

a
uott
25 v
la!
il
lm
Ma

Vesikourut • Tikkaat • Lumiesteet
Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.fi
Kotitalousvähennysmahdollisuus

Soita ilmainen mittaus
Sälekaihtimet
Rullaverhot
• Peililiukuovet

20v.

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi
MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön
– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU
Soita: Erkki 0500 503 357
Mikko 040 9311 466

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit

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

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

Tuula Kuhlefelt
Merja Lindfors
Tarja Malassu
Leila Tenhunen
Marja Heinilä
Kirsi Niemelä
Päivi Masalin (iensairaudet)
Eija Poikonen (suuhygienistit)
Minna Valkama

Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

Laadukkaat ja kilpailukykyiset ISA-isännöinti- ja
huoltopalvelut 38 vuoden kokemuksella.
Pyydä tarjous!
Maatullinaukio 10 A 4.krs, 00750 Helsinki
www.tapulinhuolto.fi - puhelin: 09 3507720

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet
www.uudenmaanpeltityo.fi

0400 453 959

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko
Helsinki
Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Puh. 09 345 3350

www.hammaskulmahelsinki.fi

Pystylamellit
Markiisit

TORIKAIHDIN
TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

ergadesign.fi

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

AUTONASENNUS JA HUOLTO

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

HAMMASLÄÄKÄRIT

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

2014




15

14.5.2014

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Korjaamo-ompelimo

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON
MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT
YM. PIENKONEET
MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166

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

LVI-TYÖT
044 9726 802

POHJOIS-HELSINGIN
LÄHIKIINTEISTÖHUOLTO
www.rundelin.com
kpr@rundelin.com

Nööp oy
ma-pe 12-18.00
0400 879 386 /
388 2996
www.noop.fi

Kaikki kodin remontit
edullisesti. P. 0400 701 884
piimaja@koti.luukku.com

045-6565 658
(09) 346 3090

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

ABONE

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus
www.pizzeriaabone.fi
Lounas
pizza 5€ Katso tarjoukset! www.pizzeriaabone.fi
Soita Heti. 09-3463090 / 045-6565658

