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Poika
ei jättänyt
PuiU:a!

Kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen (oik.)
sai kuulla koillishelsinkiläisten ajatuksia
kotikaupungistaan sekä
Suutarilassa että
Tapaninvainiossa.
SIVUT 3 ja 4.

Sivu 10
Marian
Hillopitkot

Rengaskeskus.com
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
0400 600 660

3,50 € kpl

(Tarj. voimassa 19.4.13 asti)

Rengaskeskus.com kautta saat renkaat ja vanteet
edullisesti. Osta omasi verkkokaupasta tai tule paikan päälle.
Myös auton huollot, vetokoukut ja tuulilasit.

Arkisin 07.00–19.00
LA 09.00–16.00

Renkaat – Vanteet – Rengashotelli
Vetokoukku – Tuulilasit – Defat
Huollot – Korjaukset ja paljon muuta
Tutustu www.rengaskeskus.com

RENGASHOTELLI: tuo renkaasi meille säilöön, niin saat todella
hyviä autonhuoltotarjouksia ja vähintään 20 % hinnasta pois.
Renkaiden vaihdot myös aikaa varaamatta.

OTA TALTEEN

Loistavia kesärengastarjouksia: puh. 0400 600 660.

Rengashotelli 60 €/kausi
Allevaihdot alk. 25 €/vaihto
Auton vuosihuolto 169 €
Tuulilasin asennus 150 €

ETUSETELI 10
Tällä setelillä saat rengastöistä -10 %
(renkaanvaihto, rengashotelli, rengastyöt)

Total-öljynvaihdot

ETUSETELI 20
Tällä setelillä saat pesupaketeist -20 %
(katso tiedot verkkosivuilta)

Marian Konditoria Oy

Orakas 5, Heikinlaakso
www.mariankonditoria.fi
Myymälä avoinna

ma - pe klo 6.00- 17.30
la klo 8.00-13.00

[A]

Rengaskeskus.com, Korvasienentie 6, 00760 Helsinki
puh. 0400 600 660, info@rengaskeskus.com
Avoinna arkisin 7.00 – 20.00, lauantaina 9.00 – 16.00

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
yli 30 vuoden kokemuksella

TAPANINVAINIOLLA

MESTA OY:N UUDISTUOTANTOA

Kiinteistönvälitys Oy
MArkku
ViljAnder

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

Kevätmyynti käynnissä parhaillaan.
Kysy meiltä kevään kampanjahinta välityspalkkiolle!

tArjA
HAArAnen

Kiinteistömaailma Malmi

Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

IMMOLANTIE 54
4 paritalohuoneistoa
4 h + k + s, 95,5 m²
Suositulla alueella energiatehokkaita koteja, joissa
maalämpö ja koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Arvioitu valmistumisaika syksyllä 2013.
Myyntihinnat alkaen 244 125 € ja
lainaosuudet alkaen 214 875 €.

Esittelyt sopimuksen mukaan

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

Annis
MAttilA

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

MArjA-liisA
Vänskä

Timo K .Nieminen
040 088 5662

Heidi Autiosuo
040 545 8799

Myyntineuvottelija
044 555 1604

Myyntineuvottelija
050 339 9767

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

Kai Lehtola
044 514 0164

Veikko
Huuskonen
050 597 5110

Markku Vuorinen
046 812 5696

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila
0400 600 359

Kristiina Diomin
046 812 5691

Krista Suvinen
040 487 5040

Sini Orpana
0400 491 830

Markus Vuorinen
046 812 5697

Kimmo Tammisto
040 830 8755

Kiinteistömaailma Puistola

Maatullinaukio 2, 00750 Helsinki p. 020 776 9650

Jaakko Lehto
040 513 2669

Reija Drewett
046 812 5698

Virva Ivakko
046 812 5692

Klaus Jämsén
046 812 325

Asta Koskela
040 838 6462

Pekka Lindqvist
0400 885 108

Välityspalkkioesimerkki: Varma 1200 € + 4,3 % tai Verkko 900€ + 3,8 % velattomasta kauppahinnasta (sis. alv.)

Stefan Matchalov
046 812 5685
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Uutiset
Pääkirjoitus

Kehykset: Lafont
Kehykset: Lafont

Nuorissa on potkua
Nuorten ja etenkin tyttöjen aktiivisuus on

Vähemmistövaltuutettu,presidenttiehdokas
presidenttiehdokas
Vähemmistövaltuutettu,

EVABIAUDET
BIAUDET
EVA

Laadukkaat
silmälasittekevät
tekevätsinusta
sinustaSINUT.
SINUT.
Laadukkaat
silmälasit

Silmälasien ostajalle AURINKOLASIT kaupanpäälle!

LITE BÄTTRE.

LITE BÄTTRE.

Ylä-malmintori PRISMA:n talo 2 kerros
P. (09) 345 4292

SYDÄNVIIKOLLA
SYDÄNVIIKOLLA
TO
18.4.2013 klo 9 - 12
TO 18.4.2013 klo 9 - 12

saanut pieniä ihmeitä aikaan Jakomäessä ja
Viikissä. Jakomäessä kaksi nuorta naista ryhtyi uurastamaan reilu vuosi sitten sen puolesta, että pitkään remontissa olleen nuorisotalon kunnostamista vauhditettaisiin ja nuorille
saataisiin muutakin väliaikaista toimintatilaa
kuin pieni kontti. Nämä Lähiöprinsessat voivat myös ottaa kunnian siitä, että Jakomäki
tulee saamaan laillisen graffitiseinän, johon
saa taiteilla vapaasti, kunhan ei sotke muiden
töitä. Tytöt ottivat reippaasti yhteyttä viranomaisiin ja päättäjiin ja kun heitä sitten kysyttiin mukaan suunnittelemaan ja järjestelemään asioita, olivat Lähiöprinsessat siihen
valmiita. Oman alueensa nuorten puolustaminen oli heille tärkeää.
Vastaavasti Viikissä on nuori tyttö tehnyt

ystäviensä kanssa kovasti töitä alueelta puuttuvan nuorisotalon rakentamisen puolesta.
Nuorisotalo piti tulla jo liki ensimmäisten
asuinrakennusten  myötä, mutta sen määrärahoja aina vain siirrettiin eteenpäin. Vuosi
sitten nuoret järjestivät Viikissä näytelmäkierroksia kertoen elämästään, videoivat ne päättäjille, jotka eivät tulleet paikalle ja tekivät
kirjallisia esityksiä nuorisotalon pikaisen to-

teuttamisen puolesta. Sielläkin nuorten oma
toiminta on saanut myötätuulta alleen ja hanketta koitetaan nyt kiriä nopeammin toteutettavaksi. Nuorten antama panos ja viitseliäisyys ansaitsevat tulla huomatuksi ja palkituksi toivotuin toimenpitein. Etenkin kun siitä on
laajempaa hyötyä koko asuinalueelle.
Malmilla Helmi liiketalousopisto käynnistää
ensi syksynä  yhdessä Mäkelänrinteen urheilulukion kanssa uuden opintopolun nuorille,
jotka ovat innostuneita liikunnasta. Sporttikaksaritutkinto on tarkoitettu heille, jotka
harrastavat urheilua, mutta eivät kuitenkaan
tähtää huippu-urheilijoiksi. Liiketalouden perustutkinnon Asiakaspalvelu ja markkinointi
-polku antaa valmiudet erilaisiin työtehtäviin
urheilu- ja liikunta-alan yrityksissä. Samalla
suoritetaan ylioppilastutkinto. Uusi kaksoistutkinto on mainio vaihtoehto nuorille, jotka
haluavat tehdä töitä liikunnan ja urheilun
maailmassa muutoin kuin valmentajina. Eikä liene yllättävää, että
tuo linja täyttyi heti.
Teija Loponen

”Nuorten antama panos ja viitseliäisyys ansaitsevat tulla
huomatuksi ja palkituksi toivotuin toimenpitein.”

Terveydenhoitaja suorittaa
SYDÄNVIIKOLLA
Terveydenhoitaja suorittaa

VERENPAINEENTO
18.4.2013 klo 9 - 12
VERENPAINEENSYDÄNVIIKOLLA

MITTAUSTA
TOTerveydenhoitaja
18.4.2013
klo
9 - 12
suorittaa
MITTAUSTA
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VERENPAINEENja antaasuorittaa
Terveydenhoitaja
MITTAUSTA
TERVEYSVERENPAINEENja antaa
TERVEYSNEUVONTAA
MITTAUSTA
TERVEYSja antaa
NEUVONTAA
MITTAUS
ON ILMAINEN JA
NEUVONTAA
NEUVONTAA
TERVEYSVERENPAINEMITTARIT - 10 %
NEUVONTAA
NEUVONTAA
NEUVONTAA
Tervetuloa!
Tervetuloa!
Tervetuloa!
NEUVONTAA
Pihlajamäen
Apteekki
Pihlajamäen
Apteekki
Meripihkatie 3, Pihlajamäki, Puh.Apteekki
387 6787 Fax 374 5174
Pihlajamäen
Meripihkatie Tervetuloa!
3, Pihlajamäki, Puh. 387 6787 Fax 374 5174
Ma-pe
8.30-18.30,
La
9.00-14.00
Ma-pe 8.30-18.30, La 9.00-14.00
Meripihkatie www.pihlajamaenapteekki.fi
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Ma -www.pihlajamaenapteekki.fi
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Kaikkea ei tarvitse tehdä itse eikä yksin!
Päiväkummun Kotihoidosta saat luotettavaa
apua arkeen, yksilöllistä hoitoa ja kuntoutusta
niin lyhyt- kuin pitkäaikaiseenkin tarpeeseen.
Kysy palveluistamme lisää puh. 050 344 2254 tai
käy kotisivuillamme: paivakummunkotihoito.fi

Hyödynnä
kotitalousvähennys!
Yhteistyössä:
Lääkärikeskus Aava
Kotisairaanhoito • Lääkäripalvelut • Kotihoiva
Kotihoidon tukipalvelut • Omaishoitajan lomitus
Lapsiperheiden kotipalvelu

Jakelualue: postinumerot Helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, Malmi, Pihlajamäki, Pihlajisto, Puistola, Pukinmäki, Siltamäki, Suutarila, Tapanila,
Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Viikki. Päätoimittaja: Teija Loponen, puh. 050 590 6675, teija.loponen@lahitieto.fi. Toimittaja: Pirjo Pihlajamaa, puh. 045 348 9373,
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi. IlmoitusMyynti: Jussi Haapasaari, puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi. Taitto: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin. Kustantaja:
Koillis-Helsingin Lähitieto Oy. Paino: Sanomapaino, Vantaa 2013. Painos: 37 200 kpl. Jakelu: Helsingin Jakelu-Expert Oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.fi tai
ma–pe klo 9–16 puh. 09 5615 6999. Ilmoitus keskiviikon jakamattomasta Lähitiedosta mieluiten heti torstaina.
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Ylipormestari lupasi
kaikille vastauksen
Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen viime viikon kalenterissa luki tiistain kohdalla Suutarila ja
torstain kohdalla Tapaninvainio. Suutarilan asukasiltaan ylipormestari saapui parikymmenpäisen
virkamiesjohdon kanssa ja Tapaninvainioon hän tuli yksin. SIVU 4
Pi rjo Pi h lajamaa

Suutarilan palvelukeskuksessa asukkaat saivat jatkaa keskustelua kaupunginjohtajan ja virkamieskaartin kanssa vielä parituntisen illan jälkeen.

Maatullissa säästettiin kahden tonnin arvosta! Sivu 6
www.facebook.com/
lahitieto

Paasikivestä aita
Viikinojanpuistoon

Opiskelijoille lisää asuntoja
Pihlajamäki

Viikinojanpuistoon on suunniteltu yli sata metriä pitkää graniittista paasikiviaitaa. Helsingin kaupungin Stara etsii parhaillaan
edullisinta graniittikivien toimittajaa kilpailutuksella.
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia odotetaan Malmin
Talttakujan tukikohdassa tämän kuun 25. päivään asti.
Talttakujan tukikohtaan tulee kuskata myös valmiit graniittikivet kahdentoista viikon kuluttua Staran tilauksesta. Jos toimitus viivästyy, voi Stara läimäistä viivästyssakkoa, joka on viisi prosenttia kultakin alkavalta seitsemältä vuorokaudelta ja
enintään viidesosa hankintahinnasta. Jos viivästys on yli neljä
viikkoa, on ostajalla oikeus periä viivästyssakko ja sen lisäksi
purkaa tilaus ja hankkia tilauserä vapaasti suorahankinnalla.

Vuolukiventie 1 olevalle asuntolatontille on haettu rakennuslupaa täydennysrakentamista varten. Tontin nykyisissä kolmikerroksisissa taloissa asuu Helsingin yliopiston
vaihto-opiskelijoita.
Tontilla on 10 300 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta, josta lisärakennusoikeutta on 900 kerrosneliömetriä.
Autoille saa rakentaa 2 400 kerrosneliömetriä palvelutiloja ja pysäköintiä maan alle. Haetussa rakennusluvassa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 11 043 kerrosneliömetriä.
Tontin omistaa Helsingin kaupunki ja sen vuokralainen
on Tiedepuiston Asunnot Oy. Kaupunki on jatkamassa
tontin vuokra-aikaa niin, että uusi sopimus päättyy vuoden 2060 lopussa nykyisen 2030 sijaan.

Pirjo Pihlajamaa

Pirjo Pihlajamaa

Latokartano/Malmi

Malmin uimahalli lainaa
Helsingiltä miljoonan
Malmi

Malmin uimahalliremontti näyttää tällä kertaa toteutuvan
piakkoin, sillä rahoitus on nyt mallillaan.
Kaupunki lainaa Urheiluhallit Oy:lle miljoona euroa. Loppuosa kaikkiaan 2,5 miljoonan euron remonttipotista tulee pankilta, joka lainaa 1,2 miljoonaa euroa, ja omasta takaa yhtiöllä
on 300 000 euroa.
Hallin peruskorjauksen oli määrä alkaa jo kesäkuussa
2012, mutta tarjouskilpailu piti keskeyttää, koska kustannusarvio ylittyi roimasti. Rakennustyö suunniteltiin uudelleen siten, että allastilojen suunnitelmaa osin muutettiin, urakkamuoto vaihtui projektinjohtourakaksi ja osa korjaustöistä
päätettiin tehdä itse.
Pirjo Pihlajamaa
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Uutiset
Pi rjo Pi h lajamaa

Jatkuu edelliseltä
sivulta.

Kaupunginjohtaja Jussi
Pajunen tunnusti heti alkuun olevansa innoissaan
tänä vuonna alkaneesta demokratiapilotista, jolla Helsingin kaupunki etsii uusia
asukasvaikuttamisen malleja.
Pajusen lisäksi Staffansby
lågstadieskolaniin oli saapunut rapiat sata demokratiapilotista kiinnostunutta
asukasta.
Pilotin seuraava suuri koitos on toukokuun 15. päivä,
jolloin Staffansbyn koulusta
tulee ajatushautomo. Vehkaoja toivoi sinne saapuvaksi laajan asukaskokoonpanon, jonka tehtävänä on
luoda Tapaninvainion kehityssuunnitelma.

Tapaninvainiossa virisi
vilkas keskustelu siitä,
mitä on tapaninvainiolaisuus.

Tapaninvainio

Tapaninvainiossa alkoi
identiteetin etsintä
Tapaninvainiolla on heikko identiteetti.
Palvelujen määrässä alue on kaupungin
alinta kastia. Näin lateli Tapaninvainiossa
torstaina Me asumme täällä -demokratiapilotin vetäjä Laura Vehkaoja.

Siltamäki/Suutarila

Pajunen lupasi selvittää
uusitaanko Siltamäen ostoskeskusta
Siltamäen ja
Suutarilan asukkaat
olivat puulla päähän
lyötyjä, kun he saivat
kuulla ylipormestarin
asukasillassa viime
viikon tiistaina,
ettei kaupungilla
ole mitään
korjaussuunnitelmia
Siltamäen
ostoskeskusta varten.
Ylipormestarin asukasilto-

jen perinteisiin kuuluu, että
ensimmäisen kysymyksen
esittää paikallinen asukasyhdistys. Suutarilan täpötäydessä palvelukeskuksessa kunnia lankesi SiltamäkiSuutarila-Seuran puheenjohtaja Pentti Svenssonille.
– Siltamäen ostoskeskus
on alueen sydän. Sille pitäisi saada pikaisesti ryhtiliike.
Sen kuntoon pano edellyttää kaupungilta tahtotilaa
ja tyylikkäitä linjanvetoja,
Svensson alusti.
Siltamäessä on uskottu,
että kaupunki vastaa uuden
ostoskeskuksen suunnittelusta. Onhan Helsingin kaupungin lähiöprojektikin vii-

tisen vuotta sitten panostanut ostoskeskuksen ja sen
ympäristön kehittämisen
suunnitteluun.
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston virastopäällikkö �Jaakko Stauffer pudotti aika pommin kertoessaan, ettei kaupungilla juuri
ole keinoja kehittää ostoskeskusta, koska se sijaitsee yksityisellä tontilla ja on
osakkaiden omistama.
Matti-niminen mies kysyi
suivaantuneena, miksi Siltamäessä oli takavuosina foorumi, jossa asukkaat kehittivät Siltamäen ostoskeskuksesta entistä ehomman mallikuvan legopalikoilla.
– Haluan kysyä, että kuka
järjesti tällaista pimetystä
meille asukkaille, kun olemme odottaneet, että meidän
vanha ostokeskuksemme
laitettaisiin kuntoon ja kaupunki olisi mukana. Ja nyt
saan kuulla, että kaupunki
ei tee mitään tässä asiassa!
Svensson muisti, että legot
toi Aalto-yliopiston opiskelijaryhmä, jonka harjoitustöihin ostoskeskuksen suunnittelu kuului.
– Ymmärrän hyvin kysy-

Jatkuu viereiselle  
sivulle.

Rakennusvirastoa
johtavan kaupungininsinööri Raimo K.
Saarisen (oik.) luo kertyi
illan päätteeksi jono.

osuvan enemmistö illan kysymyksistä.
Anttilan mukaan joukkoliikenteen hintakeskustelu
elää vielä pari vuotta. Keskustassa töissä ja vapaaajalla käyvien kalliimmista
lipuista hän ei sanonut mitään.
Illan raikuvimmat aplodit

myksen. Yksi eniten ärtymystä tuottava asia on ostari, joka ei ole kunnossa.
Otamme asukasyhdistyksen
kanssa tämän asian, Pajunen lupasi.
Korttelituvan poistuminen

Siltamäen päiväkodin päädystä suututti paikallisia
vanhuksia.

– Yritämme tuskaisesti
löytää ratkaisua. Yritys on
kova, vannoi Pajunen ja piti tavoitteena, että ensi vuoden alussa on ratkaisu, jonka teossa auttaa vasta startattu demokratiapilotti.
Naisasukas halusi tietää,
onko Helsingin Seudun Liikenne päättänyt, mille maksulinjalle Suutarila jää jouk-

koliikenteen kaarimallissa.
HSL:n vastaus kuului, että kaarimallit on päätetty,
mutta etäisyyteen perustuvia taksoja ei.
– Täällä suurin muutos on,
että Tikkurilaan tulee edullisemman tariffin matkoja,
kertoi HSL:n joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja Tero Anttila, jolle näytti

sai kysyjä, joka kritisoi uusien siirtolapuutarhamökkien
tuomista alueelle.  
– Vastustusta on ollut paljon. Miksi asukaspalautetta ei ole otettu huomioon?
Miksi liikennesuunnittelija
ei ole pitänyt liikennettä ongelmana?
Kaupunkisuunnitteluviraston suunnittelijat eivät
nähneet asiaa niin synkkänä, nythän helsinkiläiset
saavat kovasti toivomiaan
mökkejä.
Pirjo Pihlajamaa

Luvassa upeita tarjouksia ja mukavaa menoa!
Kauppakeskus
Malmin Nova
Malminkaari 13-19
00700 Helsinki
www.malminnova.com

Koillis-Helsingin Lähitieto
– Tavoitteena on tehdä nivaska ja pumaska, joka ei
ole ollenkaan tylsä sellainen. Se kertoo, mitä Tapaninvainiossa asuvat ajattelevat, Vehkaoja kuvaili.

MosaBowling
Helsingin hohtavimmat radat

Kaupunginosan strategia
esitellään poliitikoille ensi
syksynä.
Jussi Pajunen kertoi, että he saavat tapaninvainiolaisilta arvokasta oppia asukasdemokratiasta. Seuraavaksi hän esitteli kaupungin
palvelukartaa.
– Tottahan se näyttää. Vähempi täällä on palveluista kertovia pallukoita kuin
Malmilla, myönsi ylipormestari.
Helsinki ei kuitenkaan
katso Tapaninvainiota yksin omana alueenaan. Alue
kuuluu Malmin peruspiiriin.
– Kokonaisuutta katsoen voisi sanoa, että olemme
keskimääräisessä Helsingissä. Tyypillistä Helsinkiä tämä on kaikkine hienouksineen ja haasteineen. Teidän
arviossanne oli mielenkiintoinen tuo, että muorisotila
puuttuu, totesi Pajunen.
Illan mittaan asukkaat
kertoivat lisää ajatuksiaan
siitä, millaisessa Tapaninvainiossa kukin haluaa elää.
Ajatuksia tuli paljon aina
rannalla grillaamisesta roskattomaan ympäristöön.

MosaCafe

hymy on tärkein mausteemme

Hohto-, koululaisja firmakeilaus

Lounas ma-pe
klo 11-14

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

Catering + parhaat
lastenjuhlat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

LOPPUUNMYYNTI

Laadukkaita vaatteita
aikuiselle naiselle
Kaikki
tuotteet
OVH:sta

-40%

Palveleva
Naisten vaateliike

MALMITAR

Kirkonkyläntie 8, 00700 HELSINKI
Ma-Pe 11-17
p. 09-345 2009

Pirjo Pihlajamaa
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Ajurinaukio 5, 00750 Helsinki
Puh. 09-22488408, 09-22488409
Avoinna joka päivä klo 10 - 24!
Toimitettuna / noudettuna

Toimitettuna / noudettuna

(norm. koko)

2 x KEBAB
+ 1,5 L LIMU

2 x PIZZA

listalta 1 - 30
+ 1,5 L LIMU

17,00 17,00

Mainitse kupongista tilatessasi puhelimella.
Tarjousta ei voi yhdistää toiseen tilaukseen.

Mainitse kupongista tilatessasi puhelimella.
Tarjousta ei voi yhdistää toiseen tilaukseen.

Toimitettuna / noudettuna

Toimitettuna / noudettuna

(norm. koko)

(norm. koko)

4 x PIZZA

3 x PIZZA

listalta 1 - 30
+ 2 x 1,5 L LIMU

listalta 1 - 30
+ 1,5 L LIMU

Mainitse kupongista tilatessasi puhelimella.
Tarjousta ei voi yhdistää toiseen tilaukseen.

Mainitse kupongista tilatessasi puhelimella.
Tarjousta ei voi yhdistää toiseen tilaukseen.

33,00 25,00

Tervetuloa nauttimaan herkullisista annoksistamme
kokillamme 12 vuoden kokemus.
Tarjoukset voimassa klo.22.00 asti.
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Tähtipäivien kotimaiset suosikit

-kortilla

KARINIEMEN
KANANPOJAN
MINUUTTIPIHVIT
350-390 g maustamaton
tai yrtti-valkosipuli

3

-27%
Hinta ilman korttia
5,53/rs

99

-kortilla

VALIO TÄYS- TAI
HEDELMÄTARHAMEHUT 1 L

rs
10,23-11,4/kg
3 rs/talous

-23%
HK NAUDAN
PAISTIJAUHELIHA Hinta ilman korttia

4

Hinta ilman korttia
1,75-2,09 /tlk

ei perinteinen appelsiini

-kortilla

600 g

-28%

6,49/rs

99

rs
8,32/kg
3 rs/talous

HELSINKI MALMI

1

-kortilla

VALIO
OLTERMANNI
800g-1kg
2 kpl/talous

tlk
3 tlk /talous

KOTIMAINEN
KURKKU

1

29
kg

Hinta ilman korttia
7,49/kpl

5

49

-20%

95

kpl
5,95-7,44/kg
2 kpl/talous

HK TAKUUMUREA NAUDAN
SISÄ- TAI PAAHTOPAISTI
n.1kg

14

90
kg

-kortilla

FAZER MAITOSUKLAALEVY
200g

3

-14%
Hinta ilman korttia
yksittäin 2,05 /kpl

50

2 kpl
8,75/kg

HK SINISET
LENKIT
500 - 580 g

2

49

kpl
4, 29-4,98/kg

Malminkaari 19, puh. 01053 86000, MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

Lisätiedot www.kesko.fi/
Vastuullisuus
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Uutiset
HELSING IN ENERG IA

Maatullin koulu
voitti kaksi tonnia
sähkön säästöllä
Tapulikaupunki

Helsingin Energian ympäristöjohtaja Martti Hyvönen
oli iloinen koululaisten onnistumisesta.

Maatullin ala-astelaiset
ovat onnistuneet
säästämään sähköä
viimeisen viiden
vuoden aikana
peräti 27 prosenttia.
Onnistuminen
palkittiin vuoden 2013
Energiabonus-voitolla,
joka on 2 000 euroa
riihikuivaa rahaa.

mön säästön lisäksi koulussa on
vähennetty jätemääriä 8 kuukauden aikana yli kymmenen kiloa
henkilöä kohden. Lämmitysenergian merkitystä koulun energiankäytössä ei ole unohdettu – oppilaat kirjaavat luokkien lämpötilat
ylös kerran viikossa, kertoi Helsingin Energian ympäristöasiantuntija Pirjo Jantunen palkitsemistilaisuudessa.
Maatullin ala-asteella on lukuisia
eri tapoja säästää energiaa ja vä-

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka
Sauri ja Helsingin Energian ympäristöjohtaja Martti Hyvönen sekä
ympäristöasiantuntija Pirjo Jantunen saapuivat tuomaan Maatullin
ala-asteen koululle mieluisaa palkintoa viime tiistaina.
– Maatullin hakemuksessa vakuuttivat faktat: sähkön ja läm-

Täällä paloi valot
turhaan -lapun on
voinut koululla bongata
vessan ovesta.

hentää jätteitä. Esimerkiksi käsityötunnilla pyritään käyttämään
kierrätysmateriaaleja. Oppilaita
on kannustettu sekä antamaan että
toivomaan aineettomia lahjoja. Lisäksi koulussa on järjestetty vuoden aikana useita ympäristöön liittyviä tempauksia. Niihin kuuluvat
lautaset tyhjiksi -kampanja ja kierrätystori.
Energiabonuksella Helsingin
Energia haluaa kannustaa helsinkiläiskouluja kestävän kehityksen
ja järkevän energiankäytön hankkeisiin. Palkinto jaettiin nyt kymmenennen kerran.
Maatullin ala-asteen oppilaat
ovat jo suunnitelleet, miten käyttää palkintopotti. Ykkösvaihtoehdoiksi ovat nousseet sähköä tuottava kuntopyörä tai retki luonnonpuistoon.
Pirjo Pihlajamaa

MARKKU TAMMILUOMA

Kolme mopokorttikurssia tulossa
Tattarisuo

Kissan karkaamisen voi estää opettamalla kissan kulkemaan
valjaissa, kuten kuvan ottanut tapaninvainiolaismies on tehnyt.

Viikissä lopetettiin
joka viides löytökissa
Viikki

Löytöeläintalon kissahäkeissä

odotti viime viikolla omistajaansa
muun muassa Puistolasta löydetty
harmaa-valkoinen uros-, Savelasta
tuotu kilpikonnanvärinen naarasja Jakomäestä kiinni otettu harmaaraidallinen uroskissa.
Jos näiden leikkaamattomien
kissojen omistaja ei ilmoittaudu,
on viiksiniekoilla edessään joko
uusi koti tai kuolema.
Vastuunkanto ei ole kaikille kissanomistajille ominainen piirre.
Helsingissä löydetyistä kissoista
jopa puolet jää Viikin löytöeläintaloon, josta kadonneen lemmikin
voisi noutaa maksua vastaan.
Viime vuonna Viikkiin tuoduista
428:sta Helsingissä löydetystä kissasta takaisin omistajalleen pääsi

212 kissaa. Muille yritettiin löytää
uusi koti. Lopetuspiikkiin päädyttiin 59 kissan kohdalla.
Viikkiin tuodaan myös Espoon
ja Vantaan löytöeläimet. Kissoja
tuli Espoosta 175 ja Vantaalta 158
eli kaikkiaan Viikissä vieraili viime
vuonna 761 kissaa. Omistaja haki kissan 317 tapauksessa ja muille etsittiin uutta kotia. Eutanasialla
lähti ikuisille hiirenmetsästysmaille 151 kissaa eli joka viides.
Viikin löytöeläintalossa hoidettiin viime vuonna lähes 1 500 pääkaupunkiseudulta kiinni otettua
eläintä. Näistä yli puolet oli Helsingin alueelta löydettyjä. Valtaosa, 94 prosenttia eläimistä oli kissoja ja koiria. Loppuihin lukeutuvat muun muassa marsut ja kanit.
Pirjo Pihlajamaa

Ainakin ensi viikolla
ja muutamina
tulevina toukokuun
päivinä päristelee
koillishelsinkiläisten
mopoilijoiden
joukossa mopokorttia
ajavia nuoria.

Helsingin liikenneturvallisuusyh-

distys järjestää Tattarisuon nuorten liikennekoulutusalueella kolme mopokorttiin tähtäävää kurssia. Ne ovat 23.–25.4., 14.–16.5.
ja 28.–30.5. Teoria- ja käsittelytunnit ovat Tattarisuon liikennekoulutusalueella ja liikenneopetus
tapahtuu alueen lähiympäristössä.
Lain mukaan mopokortti on pakollinen vuonna 1985 tai sen jälTRAFI

keen syntyneille. Mopokorttia ei
vaadita, jos henkilö on täyttänyt
15 vuotta ennen vuotta 2000.
Opetuksesta tuli pakollista vuoden 2011 kesäkuussa. Tuolloin
kuljettajantutkintoon tuli teoriakokeen lisäksi myös käsittelykoe
tai ajokoe.
Poliisilla on oikeus sakottaa ilman vaadittavaa ajokorttia ajavaa
nuorta ja lykätä hänen ajokortin
hankintaansa ainakin vuodella.
Pirjo Pihlajamaa

Uudessa mopokortissa on
kirjaintunnus AM sekä takana
numeromerkintä, joka kertoo,
minkä mopotyypin ajamiseen
kortti oikeuttaa.
Ajokortin takana oleva erityisehto kertoo, että tämän kortin
haltija saa ajaa sekä mopoa
(120) että mopoautoa (121).
Mopolle ja mopoautolle tuli uudet ajokorti
• Ajokortin hankintaan on tullut
muutoksia tämän vuoden tammikuussa. Mopon ja mopoauton ajo-oikeudet eriytyivät niin,
että mopoautoa ei enää saa
ajaa tavallisella mopokortilla.
• Ennen tammikuun 19.päivää myönnetyllä M-luokan

mopokortilla saa jatkossakin ajaa
kaksi-, kolmi- ja nelipyöräisillä mopotyypeillä. Sen jälkeen on otettu käyttöön AM-luokan ajokortit.
• Kaksi- ja kolmipyöräisiä mopoja saa ajaa AM-luokan ajokortilla, jossa on merkintä erityisehdosta 120. Kevyttä

nelipyörää ajavilta vaaditaan
merkintä erityisehdosta 121.
• Pienitehoista polkimellista mopoa, jolla pääsee enimmillään
25 km/h, saa ajaa ilman mopokorttia. Kuljettajan pitää silti olla vähintään 15-vuotias.

läh de:
www.trafi.fi

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Ratkaisevan monipuolinen

K-citymarket Vantaa Tammisto
HINNAT VOIMASSA TO–SU 18.–21.4.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.
Keittiön tarjoukset ei voimassa su 21.4.

Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi,
www.facebook.com/KCMTammisto
Sähköiset osoitteemme:
www.k-citymarket.fi,
www.facebook.com/KCMTammisto

2890

1695

kg

kg

Tammiston keittiö:
Tuore

Tammiston keittiö:
Paneroidut täytetyt

Viro

paisto- ja uunivalmiit,
pinaatti-feta tai katkarapu

KUHAFILEE

16

KAMPELAFILEET

29

95

PARSAKAUSI ON ALKAMAISILLAAN!
Nyt meiltä tuoretta parsaa.
Ethän unohda hollandaise-kastiketta.

95

kg

Tammiston keittiö:
Tuore viljaporsaan

Tammiston keittiö:
Tuore karitsan

Suomi

naturel ja tuoreyrttimarinoitu,
Suomi

SISÄFILEE

3

99
rs
raj. 3 rs/tal.

Kariniemen Kananpojan

MINUUTTIPIHVIT
350-390 g

-27%

10,23-11,40 /kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia 5,53 /rs
(14,18-15,80 /kg)

4

3
kpl

-23%

5

95

Valio Oltermanni

Tammiston keittiö:
Kuopion Salaatin

OHUKAISET

VALKOSIPULI- JA
GRILLISALAATIT

kebab, kasvis ja tonnikala

349

249
kg

KUKKAKAALI

Vihreä tuore

PARSA
450 g

Espanja

Peru/Meksiko

Leipomo
keskellä
myymälää!

kpl
raj. 2 kpl/tal.

-20%

5,95-7,44 /kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia 7,49 /rs
(7,49-9,36 /kg)

Leipomo
keskellä
myymälää!

319

279

kpl

kpl

Tammiston leipomo:

Tammiston leipomo:

7,25 /kg

6,64 /kg

3-VILJANLEIPÄ
440 g

MAALAISLEIPÄ
420 g

VANTAA TAMMISTO
Valimotie 9, 01510 Vantaa, puh. 010 538 3900
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

KEHÄ lll

Puistola
Tapaninkyläntie
Tapanila
Malmi

KEHÄ l
Meille on helppo tulla!

Puhelun hinta 01053-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv. 24%)

SUOMALAISENA
YKSITYISENÄ
YRITYKSENÄ,
MAKSAMME KAIKKI
VEROMME SUOMEEN!

www.k-citymarket.fi

Tuusulanväylä

kg

kpl

Hinta ilman K-Plussa-korttia 6,49 /rs (10,82 /kg)

Valimotie

1695

Tammiston keittiö:
Täytetyt

rs
raj. 3 rs/tal.

PAISTIJAUHELIHA
600 g 8,32 /kg

JUUSTOT
800 g - 1 kg

PAAHTOPAISTIPIHVI

12.-

99

HK naudan

kg

Alko palvelee:
ma-pe 9-20
la 9-18
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Uutisia
Kenen koillishelsinkiläisen asukkaan
tai toimijan haastattelun haluaisit lukea?
Lähetä vinkki toimitukseen
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi tai
tekstaa 045 3489 373.

Esko vähentää masennusta
Pi rjo Pi h lajamaa

HENKILÖtieto
HENKILÖTIETO
� • Ritva Lindqvist, s.
8.8.1937, Helsinki
• Asuu Malmilla.
• Aviomies Aaro, 4
poikaa, 13 lasten lasta,
3 lasten lasten lasta.
• Eläkkeellä Yleisradion
työnjohtajan tehtävistä.
• Harrastukset
Tukiyhdistys Esko.
• Elämän tarkoitus?
Pysyä terveenä ja
virkeänä.

– Muutin Malmille kahdeksan vuotta sitten ja aloin
käydä Malmin toimintakeskuksessa, jossa kävi paljon
Eskon hallituksen jäseniä.
Kuulin tästä heiltä ja liityin
mukaan. Viime vuonna
edellinen puheenjohtaja
pyysi minua puheenjohtajaksi.
5. Mistä nimi Esko tulee?

Ritva Lindqvist kertoo, että kaupunki tukee Eskon toimintaa 2 500 eurolla vuodessa. Sen lisäksi yhdistys kerää eri
tapahtumilla lisätienestiä. Viime lauantaina oli kirpputori Malmin toimintakeskuksessa.

Malmilainen Ritva Lindqvist on
puheenjohtajana yhdistyksessä, jolla
on iso merkitys monelle lähiseudun
asukkaalle.
1. Mikä on Tukiyhdistys
Esko?

– Tukiyhdistys Esko ry on
sosiaalinen verkosto, johon

pääsee kymmenen euron
vuosijäsenmaksulla. Yhdistys on jäsenenä Mielenterveyden Keskusliitossa ja meitä

tukee Helsingin kaupunki.
Meillä on toimintaa Malmin toimintakeskuksessa ja
lähiympäristön julkisissa tiloissa.
2. Kenen kannattaa liittyä
Eskoon?

– Mielenterveyskuntoutujan ja hänelle läheisten henkilöiden ja kaikkien niiden,
jotka haluavat vaikuttaa

mielenterveyssairauksiin ehkäisevästi.
3. Montako jäsentä teillä
on ja mistä päin Helsinkiä
he tulevat?

– Noin 70. Jäsenet ovat
Helsingin seudulta painottuen Koillis-Helsinkiin. Jonkin verran on Vantaalta.

4. Kuinka itse liityit Eskoon?

Ulla Artte
puheenjohtaja
Pihlajamäki-seura

Nuorten ääntä on kuultava
Pihlajamäki täytti 50 vuotta viime vuonna. Pihlajamäki-seuran 50-vuotissynttäreitä vietetään puolestaan vuonna 2014. Lähiöt tarvitsevat puolestapuhujia ja mikäpä sen parempi tapa hoitaa asia
kuin oman asuinalueen ihmisistä muodostuva
alueyhdistys.
Pihlajamäki-seura on tehnyt uraauurtavaa työtä alueen hyväksi ja erityisesti nuoret ovat olleet
jo alkuajoista lähtien toiminnassa etusijalla, koska uudet asuinalueet tunnetusti vetävät puoleensa
lapsiperheitä, edelleenkin. Lapsille ja nuorille pitää
keksiä järkevää tekemistä.
Kun uusia lähiöitä perustetaan, niin ensimmäisenä yleensä rakennetaan talot ja sen jälkeen mietitään, että mitähän muuta sinne tarvitaan. Tarvitaan koulut, päiväkodit, kaupat ja muut palvelut.
Alueen asukkaat, vuonna 1962 perustettu Oppikouluyhdistys sekä seura taistelivat oppikoulun
Pihlajamäkeen ja siellä se toimii edelleen omana
paikallisena koulunamme alueemme nuorisolle,

joskin Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa opiskelee paljon myös muualta tulleita oppilaita ja opiskelijoita. Pihliksessä toimii vireä ja monipuolinen
nuorisotalo, NUTA, missä porukat voivat harrastaa kaikenlaista kivaa. Alueella toimii kaupungin
Lähiöasema eikä ala-astettakaan sovi unohtaa.
Nuorten kuuntelemista ei kuitenkaan saa lopettaa, kun peruspalvelut on saatu toimimaan. Ajat
muuttuvat ja ihmiset muuttuvat siinä mukana.
Nykynuoret ovat fiksua porukkaa ja heidän tietotekniset valmiutensa ovat huippuluokkaa. Harrastusten pitää kehittyä ajan hengen mukaisesti ja kukapa niistä eniten tietää: no tietty nuoret itse. Vuoropuhelun pitää jatkua hyvässä hengessä. Pakko
tähän kuitenkin on todeta, että kyllä vanhat harrastuksetkin ovat edelleen kunniassa, esimerkiksi
luistelu on oikein mukava laji, kunhan alueemme
kentille vaan saataisiin kunnon jäät koko talveksi!

– Kuulemma vastaavanlaisesta tukiyhdistys Karvisesta on lähtenyt ihmisiä, jotka ovat perustaneet tämän
yhdistyksen vuonna 1998.
Heistä yhden nimi on ollut
Esko.
6. Millaisia Eskon jäsenet
ovat?

– Tavallisia ihmisiä. Masennusta on paljon. Joiltain
on kuollut puoliso. He tulevat, istuvat, katselevat ja
vähitellen alkavat jutella ja
kertoa huolistaan ja ohitta-

vat ne ajan kanssa. Kaikki
eivät kerro taustojaan. Joku
voi sanoa, että on ollut vähän aikaa lepäämässä sairaalassa ja päässyt kotiin.
Aika moni on vain jäänyt
kotiin, ja joku muu tuo heidät sanoen, ettei tämä henkilö ole ollut missään pitkään aikaa.
7. Mitä kaikkea te teette?

– Meillä on englannin ja
ruotsin kielen keskusteluryhmiä, käsityö-, voimistelu- ja korttipeliryhmiä, keskustelukerho, katsomme
elokuvia, käymme matkoilla ja retkillä.
8. Millainen on jäsenistön
sukupuolijakauma?

– Naisia on enemmän,
mutta aika paljon on myös
pariskuntia. Yksin käyviä
miehiä on joitakin, mutta he
ovat vähemmistönä.

9. Mitä mieltä olet koillisessakin nähdyistä tilanteista, joissa asukkaat vastustavat mielenterveyshoitolaitoksen tuloa naapuriksi?

– Mielestäni ei saisi vastustaa. Paikkoja pitäisi olla enemmän, sillä kaikki ihmiset eivät kestä tätä maailman kiireellisyyttä. Jos
laitoksessa asuu alkoholiongelmaisia, niin kyllä henkilökunta heitä seuraa.
10. Mitä eroa on mielenterveyspotilaalla ja mielenterveyskuntoutujalla?

– Kuntoutuja on ollut sairaalassa ja päässyt kotiin.
Potilas on vielä sairaalassa.
Pirjo Pihlajamaa

Patria Pilot Training
sai koulutusluvan
Malmilla toimiva Patria Pilot Training on
saanut Trafilta hakemansa Multi Pilot
Licence (MPL) -koulutusluvan. Uudenlaista
MPL-koulutusta annetaan yhteistyössä
Finnair Flight Academyn kanssa.
Finnair Flight Academyn tiloissa Helsinki-Vantaan lento-

aseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevat jatkokoulutusta ja tyyppikelpuutusta varten tarvittavat Airbus A320
FFS -simulaattori sekä vaadittavat järjestelmäkoulutuslaitteet.
Patria aikoo investoida tulevaisuudessa erilliseen Airbus
A320 FNPT II -koulutuslaitteeseen. Näin oppilas viettää yli
puolet simulaatiokoulutusajasta Airbbus-ohjaamoympäristössä, jolla on merkittävä vaikutus oppimiseen.
Modernin konekaluston ja erinomaisen koulutusympäristön lisäksi sijainti historiallisella Malmin lentoasemalla
ja Finnairin tarjoamat laajat yhteysvaihtoehdot maailmalle
ovat Patria Pilot Trainingin mukaan myös omiaan houkuttelemaan asiakkaita Suomeen.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

www.facebook.com/
lahitieto

Mies ajoi
päin puuta

Puistolan palvelutalossa odotellaan jo uusia vapaaehtoisia ompelemaan ja vaikka
ulkoilukavereiksi.

Hyväntekeväisyyshankkeelle etsitään
tekijöitä
Jos kaappien kätköistä
löytyy turhia käsityötarvikkeita kuten konepesun kestäviä vahakankaita, puuvillakankaita, neulelankoja tai
muita tarvikkeita, niille olisi
nyt hyvää käyttöä.
Samaten etsitään vapaaehtoisia ompelukoneen
käyttäjiä  ompelemaan täkäläisten vanhustentalojen
asukkaille ruokalappuja- ja
essuja.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston pohjoisen alueen palvelutaloissa ja monipuolisissa palvelukeskuksissa on alkamassa
kevään aikana uusi hyväntekeväisyyshanke, jonka
tarkoituksena on ommella palvelutalojen ja palvelukeskusten asukkaille muun
muassa ruokalappuja ja essuja. Ompeluryhmässä tutustuu samalla uusiin ihmi-

Mies karautti henkilöautollaan puuhun Tattariharjuntie 18 kohdalla viime viikon
tiistaina noin kello 16. Auto
vaurioitui etuosastaan täysin.
Paikalle kutsutulle poliisipartiolle kuski kertoi menettäneensä autonsa hallinnan vailla mitään erityistä
syytä. Yhden silminnäkijänkään mukaan ajossa ei ennen törmäystä ollut havaittavissa mitään erikoista.
Kuljettaja oli yksin autossaan ja loukkaantui lievästi.
Hän valitteli kipua toisessa
jalassaan. Poliisi hoiti liikennerikkomuksen antamalla kuljettajalle huomautuksen.
Pirjo Pihlajamaa

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 122 9560
Pe 19.4. 18.00-20.30 Friday Highway varkki-ilta
(6-9-luokkalaisille), Mika Särkkä
La 20.4. 19.00 Nuortenilta & kahvila, Mika Särkkä
Su 21.4. 11.00 Jumalanpalvelus, Mika Särkkä ja
Jari Vahtera
Su 21.4. 14.30 Latinokokous, Mika Särkkä
Su 21.4. 18.00 Pyhän Hengen-ilta, Mika Särkkä,
musiikki Miika Koivisto
Ma 22.4. 18.30 Lähetyssolu, Hannu Lahtinen Fida,
aiheena muslimityö
Ti 23.4. 13.00 Päiväseurat, Vilho Mustonen,
Marjatta Kähkönen, Maranata
Ti 23.4. 18.30 Sanan ääressä -ilta.
Vetäjinä T. Vesalainen/ R. Tanskanen
(vuoroviikoin) Tervetuloa!
Ke 24.4. 19.00 Yhdelle vähimmistä tilaisuus, Veikko
Hekkala ja Yura Yuzepchuk

Virvoitu, voimistu, nouse ylös - saat
uuden voiman ja kohoat siivillesi, meille
luvataan. Vaikka ulkonainen olemuksemme saa kolhuja, ylösnousemus
tekee meidät uusiksi jo nyt.

Pop-messu

Teija Loponen

• Madetojan palvelutalolla Pukinmäessä, yhteyshenkilö Merja Vihavainen,

puh. 09 310 73504.

• Puistolan palvelutalossa Tapulikaupungissa, yhteyshenkilö Terttu Pehkonen,

puh. 09 310 72849.

• Syystien palvelukeskuksessa, yhteyshenkilö Marjut Pitkäranta,

puh. 09 310 73431.

Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

, 7.

siin ja pääsee tuottamaan
muille hyvää mieltä.
– Vapaaehtoisena voit olla mukana myös ystävätoiminnassa, ulkoilukaverina
ja monipuolisissa muissakin
avustustehtävissä.
– Ota meihin yhteyttä niin
kerromme lisää, lupaa Marjut Pitkäranta Syystien palvelukeskuksesta.

Lahjoituksia ja vapaaehtoisia auttajia tarvitaan:

17.4.2013

LuontoiLLat

Tapanilan kirkolla to klo 19.
18.4. Viikin luontovalvoja Eero
Haapanen pitää kuvaesityksen
Helsingin luonnon eläimistä. Kamarikuoro esiintyy. Luontoaiheisia
yhteislauluja ja iltatee.
25.4. Alueen lintujen ja luontokokemusten ilta paikallisten lintuharrastajien kanssa. Luontoaiheisia
yhteislauluja ja iltatee.

Puistolan kirkossa sunnuntaina 21.4. klo 17.
Torsti Paijola, saarna, Elina Vaittinen, juonto.
Mikko Pettinen & messubändi. Kirkkokahvit.
Lastenhoito (pyhäkoulu) pienille lapsille.

Lattarimessu
Pukinmäen seurakuntakodissa sunnuntaina
28.4. klo 12.
Sari Hakuri, saarna, kanttorina Kaisu Rauhamaa. Messu, jonka musiikkia vauhdittavat latinalaisamerikkalaiset rytmit. Mukana Toivon
säteet -kuoro sekä soitinyhtye. Kirkkokahvit.

• Jakomäessä Vuorensyrjän palvelutalossa, yhteyshenkilö Pauliina Savolainen,

puh. 09 310 74374.

Matka Sloveniaan

25.–30.9. Hinta 1 340 e sisältäen lennot, täysihoidon, retket.
Tarkemmat tiedot Antti Ylinen p.
09 2340 4450. Ilm. kirkkoherranvirastoon p. 09 2340 4400, josta voi
pyytää esitteitä matkasta.

Puistolasta tultiin kiittelemään, että hyvä, kun on taas oma lehti.
Samalla puitiin Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa tekeillä olevaa
terveyspalvelujen muutosta. Miten käy koillisen alueen terveysasemien? Ei kai
Puistolan terveysasemaa jälleen kerran yritetä lakkauttaa? Silloin vaikeutuu moni
asia. Esimerkiksi erikoissairaanhoitoon ei pääse, ellei ole lähetettä, ja sen taas
antaa oman lähiterveysaseman lääkäri.
Toimittaja vaihtoi pari sanaa pienen tapaninvainiolaistytön kanssa siitä, että
onko Malmin seudulla huomioitu tarpeeksi lasten tarpeita. Ihan hyvin tuntuivat
asiat olevan, eikä Ylä-Malmin torille ole välttämätöntä laittaa liukumäkeä.
Perjantaipullo on käsite, joka viime perjantaina oli konkretiaa Malmilla.
Ainakin järjestystä ylläpitävän vartijan silmin, joka kävi toteamassa, että yllättävän
monelta löytyy pullo jo yhdeksältä aamulla. Se saattoi osaltaan johtua siitä, että
kauppakeskuksessa oli aika hiljaista, jolloin vähemmistön toimet pistivät hyvin
silmään. Pari malmilaisyrittäjää arveli, että enemmistö on Hulluilla Päivillä.

Toimittajat kuulolla Malmintorin kauppakeskuksen
2. kerroksessa kahvila Plaza Moccassa aina ti ja pe klo 10.

Porttikahvilan ja kirpputorin kevätlauantai
la 20.4. klo 10-14, Säterinportti 1.
Maksuton kahvitarjoilu, edullisia löytöjä
kirpputorilta. Klo 12 ohjelmatuokio, jossa runonikkari ja tarinankertoja Ulla Welin lukee tekstejään. Myynnissä Ullan kirjoja 10-15 e/kpl.

KIRKKO SOIKOON -viikon konsertteja

Konsertti Malmin kirkossa su 21.4. klo 18. Evgenia Podymalkina, laulu, Raissa Palmu, laulu, Heikki Poutanen, urut.
Buxtehuden-konsertti Tapanilan kirkossa su 21.4. klo 18. Tapanilan Kamarikuoro,
johtaa Merja Wirkkala, Terttu Iso-Oja, sopraano, Janne Hautsalo, basso, soitinyhtye.
Ohjelmassa kolme Buxtehuden kantaattia.
”Täss’ on tukku tyttelöitä”. Naiskuoro Pihlajan 10-vuotiskonsertti Viikin kirkossa su
21.4. klo 18, joht. Marjasisko Varha, Satu Nyman, huilu. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e
sisältäen kakkukahvit.
”Kuin kuvastimessa” konsertti Tapanilan kirkossa su 28.4. klo 18. Pirkko Törnqvist,
sopraano, Aarne Pelkonen, baritoni, Juho Alakärppä, piano. Aarne Pelkonen on tämän vuoden Lappeenrannan laulukilpailujen miestensarjan voittaja.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:
www.facebook.com/malminseurakunta
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Lähetä kuva ja teksti toimitukseen:
• pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi
• kännykuva 045-3489 373

Avantouimarien
tila haihtuu

HEIKKI KASEVA

Malmi

Nyt on
viimeinen
mahdollisuus
kylmänkaraistua
Pekanraitilla,
sillä Malmin
avantouintikausi on
päättymässä.
PP

Koillis-Helsinki

Merkittävimmät kaavahankkeet
koskevat mökkejä, asuntoja ja ostoskeskusta
Kaavoituskatsaus
2013 jaettiin koteihin
viime viikolla.
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston
julkaisemassa
katsauksessa
kerrotaan Helsingin
merkittävimmät
kaavoituskohteet.
Niitä on kaikkiaan
129.
Koillis-Helsingin kartalla

kohteita on vain kahdeksan.
Ne kaikki ovat kuitenkin
merkityksellisiä koillishelsinkiläisille. Esimerkiksi tapulikaupunkilaisille tärkeän
viheralueen rakentamisaikeet ovat jo kohahduttaneet
alueella. Kyseessä on aikeet

sallia pientalojen rakentaminen Maatullinpuiston
eteläosassa. Kaavamuutosta
valmistellaan samassa yhteydessä liikuntapuiston uudelleen järjestelyjen kanssa.
Suutarilassa tekeillä ole-

vat siirtolapuutarha-aluesuunnitelmat mökkeineen ja
mökkiläisten tarvitsemat
parkkipaikat nousivat esille
myös Pajusen illassa viime
viikolla. Asukkaiden viesti
illassa oli, että mökit joutavat muualle.
Parin kilometrin päässä
Siltamäen eteläosassa tunnelmat ovat puolestaan rauhalliset, kun kaavoittaja
pyrkii saamaan alueelle 250
uutta asukasta.

Jalkapallo,
Mosa Cup

tokartanontiellä mietitään
Tillikan kiinteistön purkua
kerrostalojen tieltä. Samassa yhteydessä on tarkoitus
luoda asuinrakentamisen
mahdollisuuksia myös Malmin asematie 5:n ja Lato-

Kahdeksantena kohteena
on Pihlajamäen ostoskeskus, jonka suunnitelmat on
monen vuoden hiljaiselon
jälkeen kaivettu naftaliinista
esiin.
Liikennesuunnitelmissa
Koillis-Helsinki on osa isoja kokonaisuuksia. Niihin
kuuluu muun muassa liityntäpysäköinnin kehittäminen.
Viheraluesuunnitelmissa
selvitetään, kuinka liittää
Viikin ja Kivikon virkistysalueet paremmin KoillisHelsingin sekä Vantaan ja
Östersundomin alueisiin.
Pirjo Pihlajamaa

Tapulikaupunki

Kahdeksan innokasta pelaajaa saapui oppimaan ja har-

Tuttu juttu. PuiU ja Mosa Cup -pysti perhekuvassa. Tästä oli joukkueen lysti siirtyä
saunailtaan valmistautumaan ensi perjantain sarja-avaukseen Koudan kostealle
hiekalle. Klo19.30 alkavassa ottelussa on vastassa Spartak.

PuiU uusi mestaruutensa
rankkareiden päätteeksi
punsa lauantai-illan hämyssä voittomalla kilpasarjan
finaaliottelussa Malmin
Ponnistajat, rangaistuspotkujen jälkeen 4–3 (1–1).
”Poika” riensi Mosan tekonurmelta suoraan joukkueen saunaillan lämpöön!
Harrastesarjan ykköseksi ylsi SUMU 7–7, joka niinikään nappasi rangaistuspotkujen jälkeen itselleen
4–2 voiton viime vuotisesta
voittajasta FC Kakesta, varsinaisen peliajan päättyessä 2–2.
Mosa Cupia leimasi sateisuus ja tukku rangais-

Keskemmällä Malmia La-

kartanontie 2:n pysäköintitonteille sekä Latokartanontien ja Paavolantien väliin.

Sulat
suhisivat
sisällä

Puistolan
Urheilijoiden
edustusjoukkue
ei päästänyt
hoteistaan
viimevuotisen
Mosa Cupin
voittopystiä.

Puiulaiset uusivat temp-

Viikin Latokartanossa tutkitaan, kuinka rakentaa
asuntoja parkki- ja koirapuiston paikalle sekä laajentaa viereistä monitoimitaloa
ja tehdä urheilukentän luo
lähiliikunta-alue.
Viikinkallio Viikinmäessä aiotaan rouhaista asunnoille. Malmin Sepänmäessä olevaa Usvatien asuinalue
on tarkoitus tiivistää Helsingin Kaupungin asunnot
Oy:n rakennuttamin taloin.

tuslaukauksia. Viisi päivän
kahdeksasta pelistä ratkaistiin pilkuilla. Jännitystä riitti lämmikkeeksi koleassa
säässä.
Päivän yllättäjä oli Malmin Ponnistajat, joka Vesa
Hiltusen komennossa esitti
hyviä otteita tarjoten finaalissa sarjaporrasta ylempänä pelaavalle PuiU:lle kunnon vastuksen. Ponnareille
voi hyvin povata alkavalle
kaudelle nousua Nelosesta. Järjestäjäseurat MPS Atletico ja PuiU hioivat sarjakauden kynnyksellä laajoja
rostereitaan. Pronssille selvinneet ticoticot peluuttivat

kahdessa ottelussa eri miehistöjä ja PuiU taas teki peleissä yhdeksän puoliaikavaihtoa.
Heimo Laaksonen

Mosa Cupin tulokset
Kilpasarja
SUMU/77 – Malmin Ponnistajat rp 3–4 (0–0),
MPS Atletico Malmi – PuiU 1–2 (0–1),
pronssiottelu SUMU/77 – Atletico Malmi 0–3 (0–2) ja
finaali Malmin Ponnistajat – PuiU rp. 3–4 (1–1).
Harrastesarja
PuiU/86 – SUMU/7-7 rp. 1–4 (1–1),
MPS Atletico Akatemia – FC Kake rp. 12–13 (1–1),
pronssiottelu PuiU/86 – Atletico Akatemia 2–3 (1–0) ja
SUMU/7-7 – FC Kake rp. 4–2 (2–2).

joittelemaan vammaissulkapalloa Puistolan Tennis- ja Palloiluhallille viikko sitten lauantaina.
Tapahtuman järjesti Vammaissulkapallo ry eli Vasupa yhdessä Puistolan Urheilijat Ry:n sulkapallojaoston kanssa.
Vasupa halusi antaa jäsenilleen mahdollisuuden tutustua lajiin ja harjoitella sitä ohjatusti hyvän valmentajan johdolla.
Uusia harrastajia oli opastamassa isäntäseuran Sara
Tuomala. Pelaamista päätettiin jatkaa ainakin huhtikuun
loppuun saakka joka lauantai kello 13–15. Mukaan haluavat voivat kysellä asiasta lisää vaikka meilaamalla sulkapallo@puistolanurheilijat.fi.
Timo Heinonen,
PuiU, Sulkapallojaoksen puheenjohtaja
An na Harti kai n e n

Puistolan Tennisja Palloiluhallilla
tutustuttiin uuteen
lajiin.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Kaupungin mielestä
naapurien kuuleminen
ei purkuasiassa ole ollut
tarpeen rakennuksen
sijainti, luonne ja
asemakaava huomioon
ottaen. Arviolta 1930tai 1940-luvulla tehty
talo näkyy Malmin
sairaalakadulle tultaessa
heti vasemmalla.

Vanha puusepänverstas
puretaan sittenkin
Ylä-Malmi

Vanhasta puusepänvers-

taasta Malmin sairaalan vieressä kehkeytynyt puolen
vuoden farssi päättyy rakennuksen purkamiseen sillä
perusteella, että rakennus
on korjauskelvoton. Purkuluvan antoi rakennuslauta-

kunta huhtikuun 2. päivä.
Vielä syyskuussa 2012 rakennuslautakunta oli sitä
mieltä, että purkulupaa hakenut kiinteistövirasto ei
purkulupaa saa. Lautakunta perusti päätöksensä kaupunginmuseon ja Uuden-

maan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen antamiin lausuntoihin, joissa
purkuluvalle sanottiin ei.
Helsingin kaupunki valitti
lautakuntapäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.
Valituksen mukaan oli liitet-

ty rakennuksesta lokakuussa 2012 teetetty rakennekatselmuslausunto. Sen nähtyään ei kaupunginmuseo
enää vaatinutkaan rakennuksen säilyttämistä eikä
kaupunkisuunnitteluvirastokaan katsonut rakennuksen tarvitsevan suojelukaavaa.
Rakennuslautakunta antoi Helsingin hallinto-oikeudelle 20.11.2012 lausunnon, että hallinto-oikeuden
tulisi kumota lautakunnan
valituksenalainen purkamislupapäätös ja palauttaa
asia uudelleen käsiteltäväksi. Näin tapahtui 11.3.2013.

Lähiotos lukijalta

Lähetä kuva ja teksti toimitukseen:
• pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi
• kännykuva 045-3489 373
Kai Haavisto

Koska aukeavat ovet meille?
Malmilla ei ole vuosiin ollut pientä ruokakauppaa joka
olisi auki juhlapyhinä ja aattoina. Nyt Kirkonkyläntie 7
on valmistumassa MinooMarket, joka tuo toivottavasti
myös uusia makuja malmilaisille. Mutta milloin ovet
aukeaa meille?
Kai Haavisto

Pirjo Pihlajamaa

Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia
asioita koskevia mielipiteitä. Tekstit osoitteella
teija.loponen@lahitieto.fi tai Malmintorin
2. kerroksessa Plaza Mocca kahvilan vieressä olevaan
Koillis-Helsingin Lähitieto -postilaatikkoon.

Minä-minä-autoja Kirvestiellä.

Katse maahan ihmiset!
Kiitos liikuntavirastolle
latujen hoidosta!
On ollut ilo kiertää lukuisten
muiden hiihtäjien kanssa Malmin lentokentän hiihtolatua tänä talvena. Helsingin kaupungin liikuntavirasto on pitänyt ladun loistokunnossa koko pitkän
hiihtokauden. Olen käynyt siellä tänä talvena kaikkiaan 46 ker-

taa. Vaikka lunta on tullut paljon,
on latu ollut aina hiihtokunnossa. Latua kunnostettiin vielä viime viikollakin. Kiitos laduntekijät, tosi hienoa palvelua!
Riitta Rantaniska,
Tapanila

Eikö olekin roskaista ja likaista!!
Roskakorit ovat olemassa. Ei
niitä voi olla metrin välein. Roskamme ei varmaan paina, että
emme jaksaisi niitä roskiin kantaa. TUPAKANSTUMPIT heitetään surutta maahan. Ne alkavat
olla samanlainen riesa kuin koirankakat tienpientareella. Katsokaa maahan pussipysäkillä. Miksi
se stumppi on pakko heittää siellä
maahan. On olemassa taskutuh-

kakuppikoteloita. Käyttäkää hyvät tupakoitsijat niitä ja tyhjentäkää kotelo sitten roskiin, kun roskapönttö kohdalle sattuu. Kuinka
meistä on tullut niin roskanen ja
välinpitämätön kansa? Eikö meidän kaikkien viihtyvyyden vuoksi kannattaisi laittaa roskat sinne
minne ne kuuluukin.
Aurinkoista siistiä kevättä odotellen!
Titta

Näin meillä
Heikinlaaksossa
Rupesi niin harmittamaan
tällainen käytös. Tämä tuntuu
ko. autoille tulleen jo tavaksi,
että jalankulkijat joko kahlaavat koiran ulosteissa tontin
puolelta ohi tai sitten ajoradalle
poiketen. Mikä meissä suomalaisissa oikein mättää.
Tuohtunut Ahoska
Heikinlaaksosta

Täällä Siltamäessäkin on koirienomistajien kakkaparatiisi!
On todella kurjaa että laiskoja
koiranomistajia on kerääntynyt
joka puolelle kaupunkiamme.
Varsinkin luulen, että näihin lähiöihin on tullut heitä oikein roppakaupalla, ja heissä laiskoja useimmiten ne koiranomistajat, jotka
omistavat sen isokokoisen lemmikin, koska jätökset ovat yleensä sitä luokkaa. Ja kurjaa että me koiranomistajat, jotka keräämme

koiriemme jätöksen, saamme sitten koirienvihaajien syytökset niskaamme  ja tuntea ettei lemmikkimme ole ollenkaan toivottuja ja
sallittuja.
Missähän ihmeessä nuo laiskat koiranomistajat sitten ajattelevat koirien kävelevän, no eivät
varmaankaan ajattele yhtään sen
enempää kuin missä ihmiset kävelevät, koska koirien tassut tulevat

yhtä lailla toisten koirien kakoista likaiseksi. Täällä Siltamäki-Suutarilassa ainakin näkee juuri niiden isojen koirien kakkoja (mutta kyllä pieniäkin) pitkin tienvarsia ja myöskin keskellä katua, ei se
koira osaa niitä kauheasti väistää,
jos ei ulkoiluttaja huomaa niin jaloissa ne on silläkin ja sillä ressulla
ei ole edes kenkiä jalassa. Siitä ne
kaikki madonaiheet sitten leviä-

vät, jos meinaan on vielä niin laiskoja omistajia, etteivät lemmikkiään edes madota aina.
Täällä näkee jopa leikkipuistojen reunoilla isoja kakkakasoja ja
viiden tai kymmenen metrin päässä on roska-astia, se minusta on jo
ihan hirveän törkeää ajattelemattomuutta ja piittaamattomuutta.
Ajatelkaa nyt hyvät koiranomistajat muitakin, vanha leipäpus-

si tai hedelmäpussi kelpaa vallan mainiosti keräämisen ja niitä
löytyy varmaan jokaiselta. Säilyy
kaikkien jalat puhtaana ja me jotka keräämme säilymme inhottavilta katseilta ja vihalta.

Päinvastoin, kun esimerkiksi maahanmuuttajanuoret pääsevät koulutuksen ja työelämän alkuun, he
ovat tavallista motivoituneempia.
”Maahanmuuttajat ovat kasvava voimavara, jota meillä ei ole varaa hukata. Vuonna 2020 meillä
on jo 320 000 ihmistä, joiden juuret ovat Suomen ulkopuolella.”
Työnantajille on tarjolla harjoitteluajalta 700 euron kuukausittainen palkkatuki, ja oppisopimuskoulutettavasta yritys saa koko sopimusajalta 800 euroa kuukaudessa.

”Laskimme yhteisöveroa reippaasti ja odotamme luonnollisesti, että yritykset myös investoivat Suomeen ja suomalaiseen työhön.”
Puistolan demareiden seuraava
asukastilaisuus on torstaina 25.4.
Nurkan ala-asteen koululla. Vieraana on Helsingin kaupungin
apulaiskaupunginjohtaja Ritva
Viljanen, joka vastaa kaupungin
sivistys- ja henkilöstötoimesta, siis
myös kouluista.

Nimimerkki
Koiranulkoiluttaja Siltamäestä
joka kerää kakat

Työministeri puhui Puistolassa nuorisotyöttömyydestä
Työministeri Lauri Ihalainen
kertoi Puistolan demareiden asukastilaisuudessa maaliskuun 25.
päivä, että tällä hetkellä työttöminä on liki 38 000 alle 25-vuotiasta
nuorta.
Heikoimmassa asemassa työmarkkinoilla ovat ne, jotka ovat
jääneet peruskoulun jälkeen ilman
jatkokoulutuspaikkaa. Tämän lisäksi tuhannet nuoret jättävät kesken lukion tai ammatillisen koulutuksen. Heidän työuraennusteensa
on huono.
”On hätkähdyttävää, kuinka

paljon koulutus vaikuttaa työurien
pituuteen. Työura jää tytöillä noin
22 vuodeksi ja pojilla noin 26 vuodeksi, jos työelämään ponnistetaan
pelkän peruskoulun varassa. Toisen asteen koulutuksen suorittaminen pidentää työuraa keskimäärin
noin kuudella vuodella”, Ihalainen
kertoi.
SDP:n hallitusohjelmaan nostaman hankkeen tavoitteena on, että
jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kun-

toutuspaikkaa viimeistään kolmen
kuukauden kuluttua työttömäksi
joutumisesta.
Yhteiskuntatakuun keinovalikoimalla pyritään katkaisemaan
nuorten ajautuminen kohti pitkittyvää työttömyyttä. Ministeriön
kiikarissa ovat haavoittuvaisimmat nuoret, joita ovat pelkän peruskoulun varassa olevien lisäksi maahanmuuttajat, rikkinäisten
perheiden nuoret, osatyökykyiset
ja vammaiset.
Ihalainen korostaa, että kyse
ei ole ongelmien niputtamisesta.

Arzu Caydam-Lehtonen
puheenjohtaja, Puistolan Demarit
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Kulttuuri

Kvartetin nimi Lost Boys on peräisin Peter Pan -tarusta. Mikä-Mikä-Maassa kukaan ei voi kasvaa isoksi. – Ainakin vaimojemme
mielestä tämä kuvaa meitä varsin hyvin, miehet paljastavat.
Isänmaallinen ilta -konsertti
Malmin kirkossa, Kunnantie 1,
ti 23.4. kello 18. Ohjelma 10 e, tuotto
vanhusten ja veteraanien hyväksi.
Konsertin järjestää LC Hki Malmittaret.

Lost Boys konsertoi veteraanipäivänä

Isänmaallisen konsertin
ei tarvitse olla synkkä

Ykköstenori: Sam Simonsen
Kakkostenori: Asser Kaksonen
Ykkösbasso: Christer Holmström
Kakkosbasso: Kim Harjulin

Malmin kirkolla kuullaan tuttuja kappaleita, mutta myös eksoottisia uutuuksia
veteraanipäivän kunniaksi järjestettävässä konsertissa ensi tiistaina.
– Haluamme osoittaa oh-

jelmistollamme, että isänmaallisen konsertin ei tarvitse olla synkkä, huomauttaa
Lost Boys -kvartetin tapaninkyläläinen ykköstenori
Sam Simonsen.
Pilke silmäkulmassa esiintyvän Lost Boysin jäsenet
ovat kaikki laulaneet pienestä pitäen. Kuoroharrastus astui miesten kuvioihin jo nuoruudessa. Asser
Kaksonen, Kim Harjulin ja

Christer Holmström lauloivat opiskeluaikana Akademen-mieskuorossa, Sam sekakuorossa.
– Musiikin harrastus on
meillä ensisijaisesti laulamista. Asser soitti pienenä
viulua ja myöhemmin kitaraa, ja on näin itseoikeutetusti kvartetin taiteellinen
johtaja. Kesäisin saattaa Asserin tavata saariston kuppiloissa trubaduurina kitaroineen, Simonsen kertoo.

– Kesällä 2008 teimme
Muntra Musikanter -kuoron kanssa kiertueen lounaissaaristoon. Yhdellä saarella innostuimme laulamaan kvartettia ja totesimme, että musiikkimaku on
sama, huumori synkkaa ja
lauluhan myös soi kauniisti!
Nelikon perinteinen mieskuoro-ohjelmisto sisältää
myös hauskoja ja vähän
vauhdikkaampia, yleisöön
meneviä lauluja.

– Olemme kaikki luonteeltamme aika rentoja veljeksiä ja haluamme, että se välittyy myös esiintymisessämme. Niinpä ohjelmistoon
kuuluu muun muassa barbershop, serenaadit ja jopa
Beatlesien Yesterday.
Esitettävä musiikki riippuu tietenkin tilaisuuden
luonteesta.
– Viime aikoina olemme
tehneet keikkaa vähän vakavamman musiikin paris-

HENKILÖpaljastus
• Sam: Kirjoittaa vapaa-aikansa ratoksi hupinäytelmiä ja tuttuihin lauluihin uusia sanoja.
• Asser: On intohimoinen purjehtija silloin kun ei kiusaa kvartettikollegoitaan ylipitkillä lauluharjoituksilla.
• Christer: On Suomea vuonna 1974 Euroviisuissa edustaneen Holmtrömin pikkuveli. Ei ole vielä ilmoittanut Lost
Boyseja karsintoihin.
• Kim: Kutsutaan Hirmuksi. On viettänyt suuren osan aikuisiästään Ruotsissa ja Englannissa ennenkuin palasi takaisin
täydentämään Lost Boys -kvartettia.

sa, jolloin laulamme esimerkiksi isänmaallisia lauluja.
Ne antavat juhlallisiin tilaisuuksiin mahtipontisen säväyksen.
Kvartetin esiintymispaikat
vaihtelevat kirkoista juhlatiloihin ja pikkujouluista syntymäpäiviin ja muihin juhlallisuuksiin.
Malmin kirkossa Lost Boys
esiintyy ensimmäistä kertaa.
Veteraanipäivän konserttiin kvartetti lähtee innostuneella mielellä.
– Tämä on meidän mittakaavassamme iso konsertti. Tiedämme, että tämä on
malmilaisille tärkeä perinteinen konsertti, johon liittyy tiettyjä odotuksia, kuten suomalaista isänmaallista musiikkia. Tätä kunnioitamme mielellämme ja

ajattelimme kietoa laulumme pieneen tarinaan veteraanipäivän kunniaksi, Simonsen paljastaa.
– Ennen kaikkea haluamme, että yleisö kokee tunnelmallisen kokonaisuuden.
Ohjelmistosta löytyy antimia sekä varttuneelle väelle
että vähän nuoremmalle.
Konsertissa miehet laulavat sekä kvartettina, että
soolona.
– Tämä konsertti on kunnianosoituksemme veteraaneille siitä uhrauksesta,
jonka he tekivät isänmaan
puolesta. Ilman heitä emme
mekään olisi tässä nyt laulamassa. Laulullamme sanomme näille sankareille:
Kiitos, että taistelitte vapauden ja tulevaisuuden puolesta!
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

13

17.4.2013

Loppukevät yhtä jazzia

Ulla Welinin mielestä
lastenohjaajan ja kirjailijan
on oltava vähän hulvaton
luonteeltaan.

Jazzin rakastajat rakastavat Malmitaloa, joka tarjoilee mielimusiikkia monessa muodossa. Newyorkilainen jazzsaksofonisti Will Vinson on aiemminkin nähty Malmitalon lauteilla,
tällä kertaa hän esiintyy siellä tiistaina 23.4. norjalaisen kitaristin Lage Lundin kanssa.
Huhtikuun viimeisen sunnuntain Jazz’n Jam herkuttelee vibrafonisti Panu Savolaisen Proprius-kokoonpanon tuoreilla antimilla.
Pääsääntöisesti loppuunmyydyin esityksin Malmitalossa
konsertoiva The Great Helsinki Swing Big Band tuo 15.5. musiikilliseen valokeilaan sovittaja Eddie Sauterin, miehen Artie Shawn, Tommy Dorseyn ja Benny Goodmanin kappaleiden takaa.
Helsinki-Cotonou Ensemble värittää talon jazzantia 22.5.
Yhtye esittää jazzin lisäksi afrobeatia, afrikkalaisia perinnerytmejä ja funkia.
Teija Loponen

Kirjoittajavieras Porttikahvilan
kevätlauantaissa
Pukinmäen
Porttikahvila saa
kevätlauantaihinsa
kirjallisen vieraan.
Tulevana lauantaina
kahvilassa lukee
omia runojaan ja
tekstejään Ulla
Welin, runonikkari
ja tarinankertoja,
jolta on juuri
ilmestynyt uusi
kirja. Tilaisuuteen
on vapaa pääsy,
tulijoille on luvassa
myös kupillinen
kahvia.
Kun Ulla Weliniä pyyde-

tään kertomaan itsestään,
hän vastaa:
– Joku on sanonut, että
voidakseen olla lastenohjaaja on oltava vähän hulvaton. Ja jos on tarinankertoja, ei silloinkaan kuulemma

kaikki ole kohdallaan.
Lastenohjaajana Ulla on
toiminut 35 vuotta ja tarinoita hän on kertonut aina, mutta kansien väliin hän
on laittanut kertomuksiaan
vuodesta 1995 lähtien. Silloin polte kirjoittaa kasvoi
niin suureksi, että hänen
oli muutaman vuoden sisällä jäätävä varhaiseläkkeelle Malmin seurakunnan lastenohjaajan työstä.
Sen jälkeen Ullan tekstejä
on ilmestynyt parissakymmenessä teoksessa, mukana
muun muassa runokokoelmia, tarinoita sekä sukuromaani. Viimeisin teos, pääsiäisen jälkeen painosta tullut Hääyö Dubaissa, on ripaus romantiikkaa.
Ulla Welinin tuotantoa
kuullaan Pukinmäen Porttikahvilassa lauantaina klo
12. Runojen ja tekstien
kuuntelun lisäksi paikalla
voi nauttia maksuttomasta
kahvitarjoilusta ja juttuseu-

rasta, sillä vapaaehtoisvoimin toimiva kahvila ja kirpputori ovat auki klo 10–14.
Samassa yhteydessä on
mahdollista myös ostaa Ullan kirjoja, joita hän on luvannut myydä 10 euron
kappalehintaan. Myös kirjauutuus Hääyö Dubaissa
on myynnissä, ja siihen niin
kuin muihinkin teoksiin saa
halutessaan kirjailijan omistuskirjoituksen.

Kino Helios:

Ella ja

ihmisten innostaminen kirjoittamaan omia elämäntarinoitaan.
– Mehän olemme viimeinen puhtaasti maanviljelysyhteiskunnassa elänyt ja sodan jäljet kokenut sukupolvi. Siitä on paljon tallennettavaa jälkipolville, toteaa
Ulla Welin, 3 lapsen äiti, 9
lapsen mummi ja 6 lapsen
isomummi.

Pukinmäen
Porttikahvila ja
kirpputori,
Säterinportti 1.
Maksuton kahvitarjoilu lauantaina 20.4.
klo 10–14, kirpputorilta
edullisia löytöjä. Kirjallinen
ohjelmatuokio klo 12.

herkut päätyivät ihan vääriin
suihin.
Tapanilan Tuuli jatkaa mustavalkoista linjaansa, vain
lehden keskiaukeama on värillinen ja se on omistettu Tapanila-Seuran toiminnalle.
Seuran jäsenistölle järjestyksessään 38. lehti postitetaan kotiin ja alueen muut
kiinnostuneet asukkaat voivat noutaa sen itselleen Ta-

Hyvän
mielen leffa
kaikenikäisille!

Vaippakansan

karnevaalit

su 2
21.4.
1.4
4. kklo
lo 110¬14,
lo
0¬114
0¬1
14, va
vapa
vapaa
paaa pä
pää
pääsy
ääsy
Vauvoille viihdettä ja taidetta, mukana mm.
Tuttiorkesteri. Lippuja esityksiin jaetaan klo 9.30 alkaen.

Will Vinson/
Lage Lund

Quartet

Tapanilan Tuuli tulee
Uutta ja vanhaa asiaa, mennyttä ja nykyistä aikaa sekä
vähän kuviteltuakin juttua sisältyy Tapanila-Seuran julkaisemaan uusimpaan Tapanilan Tuuli -lehteen. Tämänvuotiseen Tuuleen sivuja puhaltui 40.
Eniten hymyä nostattanee
huulille Tuula Tanskan
kirjoittama tutkimusjuttu
mosalaisista. Uskoako vai
ei? Hauskaa luettavaa on
myös Eira Ormion Eläinten
salareitit, josta selviää muurahaisten valtatie, myyrien
mutkat ja hilluvat hiiret. Supien salapoluissa Erru kertoo,
kuinka naarassupi kulki
säännöllisesti Päivöläntieltä Rauha-mummun autioituneen talon poikki talon alle
Liiketielle kahden poikasensa kanssa. Kerran tuo supinaaras nappasi kuistille jäähtymään laitetun ison kulhon
ja niin vieraille aiotut kana-

kaverit

Kaisu Rauhamaa

Pukinmäen Porttikahvila
on osa Malmin seurakunnan vapaaehtoistoimintaa.
Seurakunnassa työskentely
niin palkallisena kuin vapaaehtoistyöntekijänäkin
on antanut Ulla Welinille
paljon.Viime aikoina erityisen antoisaa on ollut kirjoittajaryhmien ohjaaminen ja

la 20.4. klo 14 &
ke 24.4. klo 18
1h 21min, S, alk. 5 €

Jazz’n Jam

Uusi Tapanilan Tuuli muistuttaa kevättä enteilevän
Mosa Herää -tapahtaman lähenemisestä.

panilan kirjastosta, Liike
51:stä, Galleria viileä punaisesta tai Keramiikkapaja
Erkki Steniuksesta. Lehteä
on saatavilla myös Mosa Herää -tapahtumassa toukokuussa.

Lehden toimituskuntaan
kuuluvat Elias Krohn, Eira
Ormio, Jaani Räty ja Tuula
Tanska sekä lukuisa joukko
avustajia.

tii 2
23.4.
3 4 kklo
lo 119,
9
liput 15 €
Vinsonin (USA)
saksofoni ja
Lundin (NO) kitara
vakuuttavat ¬
huippujazzia luvassa!

Panu Savolainen
Proprius
su
28.4.
su 2
8.4
4. kklo
lo 117,
7,
liput
6€
li

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

TL

Tyvikohotusta? Taipuisuutta? Vai napakkaa kiharaa?
”ANNA KAIKKIEN KUKKIEN KUKKIA, KUKKIA VAAN”
Siltamäen Nuorisoseura ry:n
34. kevätmatinea
Suutarilan monitoimitalolla
sunnuntaina 21.4. klo 16 alkaen.
Esiintymässä (lähes) kaikki harrasteryhmämme
Ei pääsymaksua, puffetti, arpoja, lopussa poloneesi

PERMANETTI JA
LEIKKAUS
alk.
sis. föönauksen
voimassa 30.4.2013 asti

74€
norm.

80€

P. 044 788 8488
Vanha Tapanilantie 88 Hki
saloncaramel.fi
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Lähimenot
Satu Sopan e n

JAKOMÄKI

Kierrätyslauantai
la 27.4. klo 10–14 Jakomäen
nuorisotalon remontoidussa
tiloissa Huokotie 3.
Kierrätys-päivään voi tuoda
lasten tavaroita polkupyörästä
vaatteisiin ja vastavuoroisesti
tehdä hyviä löytöjä! Tavaroita
voi tuoda la 27.4. klo 9 alkaen.
Kierrätyspäiväksi voi myös
varata oman kirpparipöydän
24.4. mennessä kirsti.
kallansalo@hel.fi

MALMI

Malmin toimintakeskus
Kirkonkyläntie 2:ssa aina
ma klo 13.30 +60 ryhmä,
jossa bingoa, juttuseuraa,
kahvia ja tietokilpailuja. Ti
tuolijumppaa klo 10.30, ke
Käsityökerho klo 12–15.30.
ESKOn harrastukset
Tukiyhdistys ESKOn harrastustoimintaa Malmin toimintakeskuksessa, Kirkonkyläntie 2:
ma uinti omakustannushinnalla
klo 11–12 Tarjan johdolla, ke
käsityökerho klo 12–15.30,
englanninkielen keskusteluryhmä klo 11 Seijan johdolla, to
ruotsinkielen keskusteluryhmä
klo 11 Tuulan johdolla, leidit
klo 13 Ritva II:n johdolla.
Kuntojumppaa
Pe klo 18–19 Hietakummun
ala-asteella, Hietakummuntie 1.
Oma alusta. Kertamaksu 7 e.
Lisät: www.pukinmaenkisa.
fi tai p. 050 5814118. Järj.
Pukinmäen Kisa ry
Päivätanssit
Malmin Työväentalolla
Takaniitynkuja 9 to klo
12–15. Liput 8 e, sis.
narikan. Elävää musiikkia.
Järj. Malmin eläkeläiset.
Hoitohuone Oivakumpu
Kotinummentie 4, Työhuone
2J ti 28.5. asti klo 18.30–20
opastettuja rentouttavia
keskittymisharjoituksia tuolilla
istuen. Vapaaehtoinen oviraha.
Tanssikurssit
Malmin Työväentalolla to
18.4. foksi/variaatiot.
Syystien palvelukeskus
Liikuntaa ja erilaisia harrastusryhmiä joka päivä, bridge-kerho
ti klo 9.30. Neulekahvila to
klo 9.30–12. Kevätmyyjäiset
ke 24.4. klo 10–13.
Takaniitynkuja 3.
Tartu hiireen
Maksutonta atk-opastusta senioreille ja työttömille Syystien
palvelukeskuksessa ti, ke ja to
klo 10.30–13.15. Varaa aika
infosta p. 09 310 58413, tai
paikan päällä. Takaniitynkuja 3.
Perdition City
Sebastian Lindberg, maalauksia 28.3.–20.4. Malmitalo.
Maalaukset ovat muistoja,

havaintoja ja alitajunnan
tuotteita. Niissä toistuu korallien muodot ja värit, taitelijan
kommentti tärkeän ekosysteemin nopeasta tuhosta.
Kino Kaiku
Eija-Liisa Ahtilan lyhytelokuvia
to 18.4. klo 18. Kino Kaiku
on Malmitalon elokuvaklubi.
Järj. kulttuuriyhdistys KAiKU
ry ja Helsingin kulttuurikeskus Vapaa pääsy
UMO Rytmi:
Tuomo x UMO to 18.4. klo 19
Malmitalossa, kapellimestarina
Antti Rissanen. Suomalaisen
soultaivaan kertaheitolla
valaissut Tuomo ja big bändien
kiintotähti UMO yhdistävät
valovoimansa. 17-henkisen
jazzorkesterin käsittelyssä
kuullaan ainutlaatuisia sovituksia soul-klassikoista, Tuomon
uusista kappaleista ja tutuista
suosikeista. Liput: 16/14 e.
Koilliskuoron viihdekonsertti
Malmitalossa pe 19.4. klo
19.30. Ohjelmistossa on
kansanlauluja ja viihdesävelmiä. Kuoroa johtaa Heikki
Poutanen. Vapaa pääsy.
Koululaisten IP-kino
esittää elokuvan Kananlento
ke 24.4. klo 14. K7. Kesto
84 min. Vapaa pääsy
RNO – Easy Listening:
Kevättä rinnassa
Riku Niemi Cool Mambo
solistinaan Pirkko Mannola
ke 24.4. klo 19. Kesto n.
2 h. Väliaika. Liput 15 e.
Keskustelun sananvalintoja
Työväenopiston Puhetta
Suomessa -luentosarjassa
Helsingin yliopiston
tutkijat valottavat puhutun
suomen kielen eri muotoja:
murteita ja keskustelun kieltä.
Malmitalo (Ala-Malmin tori
1 B) ke 17.4. klo 18—19.30.
Luennoitsija FT Marja-Leena
Sorjonen. Vapaa pääsy.
Kompostoinnin perusteet
Työväenopiston luennolla
to 18.4. klo 18—20.15
kerrotaan, miten tehdään
toimiva komposti ja miten sitä
hoidetaan. Luennoitsija puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen.
Malmitalo (Ala-Malmin tori 1
B), isoluokka. Vapaa pääsy.
Vauvojen runokylvyt
Vaippakansan karnevaaleilla
su 21.4. vietetään vauvojen
runokylpytuokioita kirjaston
monitoimitilassa, jossa
loruillaan ja leikitään sanataideopettaja Outi-Maria Takkisen
ohjauksessa klo 10.30, 12.00
ja 13.30. Vapaa pääsy. Malmin
kirjasto (Malmitalo) on avoinna
tapahtuman ajan klo 10–14.

PIHLAJAMÄKI

Hemmottelupäivä
Hemmottelua, hyvinvointia
ja yhteislaulua Pihlajamäen
lähiöasemalla, Liusketie 3A, to
25.4. klo 9–18. Ajanvarauksia
eri hemmotteluhoitoihin
voi tehdä etukäteen.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Kerho kokoontuu 22.4.
klo 10.30 Pihlajamäen
nuorisotalolla, Moreenitie 2.

PUISTOLA

Satuilua tarjolla
Puistolan kirjastossa satutunti

Vaippakansan karnevaalit
Su 21.4. klo 10–14 Malmitalossa.

Työpajoissa tehdään lasten kanssa kasseja, ruokaa, runoja, ovikylttejä ja matka avaruuteen.
Vauvat pääsevät kokeilemaan taiteilijan taitojaan vauvojen värikylvyissä. Mukana päivässä Satu Sopanen ja
Tuttiorkesterin pojat, tanssiesitys Kukuluku ja paljon muuta.

Pi rjo Pi h lajamaa

aina ma klo 9.30. Kaikki alle
kouluikäiset tenavat ovat
tervetulleita satujen pariin.
Luontoilta Marttalassa
Puistolan Martat järjestää
Marttalassa, Puistolantori 5
luontoillan to 18.4. klo 18,
avoin kaikille, asiantuntijana
Hannu Ekblom. Kahviraha 2 e.
Yhteislaulua
Puistolan VPK:n tiloissa
ke 17.4. klo 18-19.30.
Vapaa pääsy.
Marttojen kesäretki
Naantaliin la 8.6. tutustutaan
Tourilan majataloon,
Louhisaaren kartanolinnaan
ja Kultarantaan. Matka sis.
kahvin, lounaan ja opastuksen.
Lähtö klo 8 Puistolan torilta
ja paluu n. 19.30. Viim. ilm.
13.5. Hinta 62 e ja jäseniltä
40 e. Lisät. Laila Kivelä,
puh. 050 405 3763 ja
laila.kivelä@elisanet.fi

PUKINMÄKI

Jorin päivän yhteislaulua
ti 23.4. klo 18 Madetojan
palvelutalossa, Madetojankuja
3. Laulattamassa vanhat
tutut Kalle Partanen ja Esko
Rantanen. Vapaa pääsy.
Järj. Pukinmäki-seura.
Pukinmäen taidetalon
oppilastöiden näyttely
5.4.–30.4. Pukinmäen kirjastossa. Esillä nuorten taitavien
tekijöiden maalauksia, keramiikkaa ja kangaspainantatöitä.
Kevään tietokoneopastukset
aina ke 29.5. asti Pukinmäen kirjastossa. Enter
ry:n opastaja paikalla
klo14–16 ja työväenopiston
vertaisohjaaja klo 17–19.
Apua internetin, sähköpostin
ja sosiaalisen median perusteisiin sekä tekstin ja kuvien
käsittelyyn. Tarjolla on myös
tukea kannettavan tietokoneen
laitteisto- tai ohjelmisto
ongelmissa. Kotikoneen voi
tuoda mukaan. Ilm. puhelimitse
09 31085072 tai paikan päällä
kirjastossa, Kenttäkuja 12.

Kevättempaus
Helsingin Kristillisen koulun
piha-alueella 27.4. klo 11–14,
Pieksupolku 5. Ohjelmassa
mm. tarjoilua, myyjäis/rompetori, arvontaa, hauskoja
toimintapisteitä lapsille.

SILTAMÄKI

Korttelitupa
Siltamäen korttelitupa
kokoontuu aina ti ja pe klo
11–14 Siltamäen srk-kodilla
ostoskeskuksessa. Miina
Sillanpään Säätiön kehittämispäällikkö Helena Launiainen
ja projektikoordinaattori Ulla
Arifullen-Hämäläinen alustavat
aiheesta muistikuntoutus pe
19.4. klo 11.30. Tilaisuus on
avoin kaikille kiinnostuneille.

SUUTARILA

Kevätmatinea
Siltamäen Nuorisoseura ry:n
34. kevätmatinea Suutarilan
monitoimitalolla su 21.4.
klo 16 alkaen. Esiintymässä
lähes kaikki harrasteryhmät.
Ei pääsymaksua, puffetti,
arpoja, lopussa poloneesi.
Yösoittoja
Siltamäen nuorisoseuran
ja Suutarilan kirjaston
lukupiiri kokoontuu kirjaston
monitoimitilassa to 18.4.
klo 18–19, jolloin aiheena
on Kazuo Ishiguron kirja
Yösoittoja. Kirjoja on varattuna,
kysy lainaustiskiltä.
Lukupiiriä vetävät Tuulikki
Kuurne (kirjasto) ja Arja
Ahonen (Nuorisoseura.)

TAPANILA

Lasten ympäristöpäivä
Fallkullassa 28.4. klo 10-13,
lasten rastirata 3e, muuten
vapaa pääsy. Toiminnallinen
rastirata mm. kilien rapsutusta
alle 8-v. lapsille. Keräämme
tapahtumassa lastenvaatteita,
-leluja, -tarvikkeita hyväntekeväisyyskohteisiin. Myös kirpputori. Järj. Fallkullan kotieläintila.

Taidetta ravintolassa
Pauli Kilpisen öljyvärimaalauksia on esillä
malmilaisessa ravintola Suskissa ainakin tämän kuukauden ajan.
Tila ja kahvila avoinna
10–15. Malminkaari 24.
Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30
Tapanilan Työväentalolla,
Sompiontie 4. Muusta toiminnasta saa lisätietoa kerhosta.
Väristä se lähtee
Vuokko Tokolan maalauksia
Galleria viileä punaisessa
9.–28.4. ti–pe 13–18,
la–su 11–15.
MLL Tapaninkylän yhdistys
Kokous to 18.4. klo 18
leikkipuisto Kesannossa,
Kesantotie 13, tarjolla kahvia
ja pullaa. Tule vaikuttamaan toimintaan!

TAPULIKAUPUNKI

Tapulin Eläkeläiset
Kerho kokoontuu ma 29.4., klo
10–12 Tapulin nuorisotalolla,
Ajurinaukio 5, 2krs. Mukana
vierailijoita Nordea pankista.

TÖYRYNUMMI

Harrastekerho
Leikkipuisto Kesannossa
kokoontuu joka toinen ke
(parittomat vkt) harrastekerho
klo 18–21. Avoin kaikille.
Mahdollisuus erilaisiin omiin

harrasteisiin, joihin kotona
ei ole mahdollisuutta lasten
tai tilan puutteen vuoksi.
Materiaalit ja tarvikkeet tuo
jokainen itse, seuraa löytyy paikan päältä. Os. Kesantotie 13.

VIIKKI

Satutuokioita kirjastossa
Viikin kirjastossa (pyöreä
sininen rakennus) satutuokiot
aina ke klo 10–10.30.
Teetä ja sympatiaa
Gardenian vitriinissä kerrotaan
18.4. saakka teestä. Tee saapui Eurooppaan 1600-luvulla
sen syntysijoilta Kiinasta. Tee
valmistetaan teepensaan lehdistä, mutta teeksi kutsutaan
myös muitakin juomia, ovatko
ne tuttuja?. Avoinna ma–to
klo 10–18, pe klo 10–14 ja
la–su klo 10–17. Vapaa pääsy.
Lähimenot-palstalle voi
lähettää Koillis-Helsinkiä
koskevia menovinkkejä.
Etusijalla ovat maksuttomat tapahtumat. Toimitus
voi muokata sekä lyhentää
tekstejä. Vinkit tulee lähettää viimeistään torstaina
klo 15 mennessä, jotta ne
ehtivät seuraavan keskiviikon lehteen. Vinkit voi lähettää osoitteella teija.
loponen@lahitieto.fi

Koillis-Helsingin Lähitieto

Kokoukset

KEVÄTKOKOUS

Puutavara A. ÄIKÄS Oy

Akkutie 19, Tattarisuo p. 09-389 1596, 09-389 1582
Avoinna ark. 8-17 la. suljettu
-

torstaina 25.4. klo 18
Tapanilan kirjastossa.
Kokouksen jälkeen klo 19
Timo Hyvönen Malmin lentoaseman ystävistä
kertoo lentokentän nykytilasta.
Esityksen jälkeen vapaata keskustelua.

Sahatavarat. - Höylätavarat. - Paneelit.
Maalatut listat. - Koristelistat. - Mdf-listat.
Kyllästetyt terassilaudat, ruskeat ja vihreät.
Havu- koivu- filmipinta vanerilevyt.
Melamiinilevyjen määrämittasahaus
Puutavaran katkaisu ja kotiinkuljetus

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

Helenan

Salonki

KANTA-ASIAKASEDUT!
YLÄ-MALMIN TORI 3 puh. 222 7786 avoinna ark. 9-18, la 9-14 tai sop. muk.

Myös ilman ajanvarausta.
Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

TERVETULOA!
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Kampaamot ja parturit

Palveluja tarjotaan

Tapanila-Seura ry:n

17.4.2013

Parturi-Kampaamo

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

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

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

www.datamediatilit.fi
Puh.
09-3508 320

Löydetty

v

LÖYDETTY Naisten uudeh-

ko polkupyörä 7.4. Suutarilan kulmilta Kehä III:n läheltä. Omistaja voi noutaa tuntomerkkejä vastaan �p. 0400
880 645. Toimitetaan Helsingin poliisille huhtikuun lopussa.

Lähitieto
tuo
lähiyritysten
luo.

Terveisin Sanna, Elina, Outi, Tanja, Nelli,
Alex ja Joni

RENKAAT JA RENGASTYÖT
KAUSISÄILYTYS

Kampaamo-Parturi

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

IHANA KEVÄT
OVELLA!

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti









Kehärengas Oy
www.keharengas.fi

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

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

Vesikourut
Tikkaat
Lumiesteet
Kattojen pesut
ja maalaukset

www.uudenmaanpeltityo.fi

0400 453 959

050 594 2992

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kotitalousvähennysmahd.

Ilmainen tarjous/
korjausarvio
kjkmestarit.fi

ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
• KOKOPROTEESIT
hampaat
• POHJAUKSET
toiveittenne
• KORJAUKSET
mukaisesti.
Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Juha Ruotoistenmäki
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com
malmin.hammas.oy@kolumbus.fi

Huolella ja nopeasti
www.sippe.fi
050 306 8858

Yksityistunteja
Tapaninvainiossa
Englantia, italiaa,
espanjaa, ranskaa...
Kielikoulu Papukaija

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

Ompelua
Malmilla

Yksityistunteja

rita.ahonen@sci.fi

Lähitieto
ei lisää
tuskaa :D

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

RADIAL OY

Hammaslääkärit

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

www.zois.ﬁ sivuiltamme voit
varata uuden aikasi!

MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön
– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

Pirjo Löser
Värjäykset alk. 74 €
Permispak. alk. 85 €
Parturityö alk. 25 €

Tervetuloa!
a!
Varaathan
aikasi.

www.kampaamo-loser.ﬁ

3858 375
040-831 9626

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

Hyvinvointi

Jalkahoitola

PIRKKO PASANEN
Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6
(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki
Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028
Malminraitti 12
00700 Helsinki

Optikot

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

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

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

ergadesign.fi

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Koillis-Helsingin
Lähitieto
Ilmoitusvaraukset
myyntipäällikkö Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@hotmail.com

Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727
Ark. 9-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

OGELISSA
Sirkku Laine
AJANVARAUS
Puh. 875 1868
Ark. 10-18,
la 9-14

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

