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Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

TAPANINVAINIO

PUISTOLA

Kiinteistönvälitys Oy

OKT

UUDISTUOTANTOA

MArkku
ViljAnder

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

tArjA
HAArAnen

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 €
ITÄ-PAKILA
RT
Valoisa, avara, päätyhuoneisto
pienessä yhtiössä. 1-tasossa 4 h,
k, takkah, saunaos 115 m² + autotallipaikka ja kylmä varasto 16 m².
Hp. 370.000 €. Lukkarimäentie 8
LOUHELA, VANTAA
KT
Putkiremontoidussa yhtiössä
ylimmän 3. kerroksen huoneisto
2h+avokeittiö, kph, vh, 44 m².
Las. länsiparveke. Mh. 120.000 €
vh. 128.152 €. Haltiantie 8

Kevätmyynti käynnissä parhaillaan.
Kysy meiltä kevään kampanjahinta välityspalkkiolle!

Kaunis omakotitalo vehreällä
puutarhatontilla 648 m².
1.krs: oh, keittiö, huone, wc, khh,
2.krs: 3 mh, wc, vh. Huoneistoala
120 m² ja kerrosala 140 m².
Lisäksi erillinen varasto n. 20 m².
Hp. 410.000 €. Kennotie 3
OK-TONTTI
PALOHEINÄ
Kaksi 540 m² rakennuspaikkaa.
Rak.oik. n.162 m², enint. 2 as
enint 2 krs. Hp.170 000 € / osa.
Saramäentie 27
MALMI
PIENTALOTONTTI
728 m², rakennusoikeus 138 m²,
1-2 asuntoa. Hp. 160.000 €
Paavolantie 14

SUUTARILA PIENTALOTONTTI
Puistoon rajoittuva kadunvarsitontti
720m², rak.oikeutta 180m².
Hp. 179.000 €. Vaskipellonkuja 14

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

Kiinteistömaailma Malmi

Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

Annis
MAttilA

Kirsi-Marja
Kristiina
Johansson-Torvinen Kellander-Sinisalo
040 594 8231
045 847 2272

MArjA-liisA
Vänskä

Aurora Simonen
050 358 7205

Myyntineuvottelija
044 555 1604

Heidi Autiosuo
040 545 8799

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

Markku Vuorinen Pertti Kanon
046 812 5696
040 758 7596

Veikko
Huuskonen
050 597 5110

Krista Suvinen
040 487 5040

Tero Laurila
0400 600 359

Sini Orpana
0400 491 830

Timo K .Nieminen Kristiina Diomin
046 812 5691
040 088 5662

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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Kun ostat silmälasit, saat

KAUPAN PÄÄLLE

PIILOLASIT – JOPA MONITEHOISINA
EDUN

ARVO

jopa

99e

Pääkirjoitus

Se on vappu nyt!
Vappu on se aika vuodesta, jolloin kevät vihoviimeistään alkaa. Toisinaan on vappuna
saatu nauttia auringonpaisteesta ja helteestä,
mutta muistan kyllä räntäsateisiakin vappuja,
jolloin harteille kietaistut serpentiinit värjäsivät kastuessaan ikävästi vaalean kevättakin.
Vappu ja kevät on ylioppilaiden juhlaa, työväen juhlaa ja pienten lasten riemua. Abit
odottavat jo innolla ensi vuoden vappua, jolloin hekin saavat juhlia valkolakki päässä.
Jo 1500-luvulla aatelisto järjesti myös Suo-

Ostaessasi 1-tehosilmälasit, saat halutessasi 1-tehoiset piilolasit kuukaudeksi veloituksetta. Moniteholasien ostajana saat
monitehopiilolasit kuukaudeksi veloituksetta.
Tarjous voimassa 31.5.2013 saakka.
ETUPAKETTI SISÄLTÄÄ KAIKEN TARVITTAVAN:
Näöntarkastus, uutuuspiilolasit, hoitoaineet, piilolinssisovitus,
MIKÄLI ET ENNEN OLE KÄYTTÄNYT PIILOLASEJA, OPETAMME
SINULLE NIIDEN KÄYTÖN MYÖS VELOITUKSETTA

messa toukokuun alussa turnajaisia, joissa
talven ja kesän hahmot taistelivat näytösmäisesti ja päätyen aina kesän voittoon. Keskiajalla Euroopassa vietettiin kevään juhlaa
toukokuun alussa. Sitä matkivat myös Suomen säätyläiset tiettävästi 1800-luvun lopusta
lähtien.  Silloin avautuivat kesäravintolat ja
pidettiiin ulkoilmakonsertteja. Mahtaisivatko
näitä nykypäivänä vastata kaupunginosien
omat kevättapahtumat, kuten Mosa Herää ja
Pukinmäki-päivät?
Vappuun on yhdistetty myös pyhäpäiviä
koskevia työkieltoja, koska vapulla oli pyhimykseksi julistetun abbedissa Valburgin
muistopäivänä vanhaa kirkollista luonnetta.
Tietokirjojen mukaan 1800-luvulla säätyläisvappuun sulautui ylioppilaiden kevätjuhlaperinne. Työväenliike puolestaan otti vapun

Tervetuloa!

kansainväliseksi juhlapäiväkseen 1800-luvun
lopulla ja virallinen liputuspäivä vappu on ollut vuodesta 1979.
Vapun suhteen meillä Pohjoismaissa on sama käytäntö kuin joulun ja juhannuksenkin
kohdalla, niiden aatoista on tullut se suurempi juhlinnan aika. Tänään vappupäivänä järjestetään Malmitalolla koko perheen yhteinen tapahtuma. Moni suuntaa silti kulkunsa kaupungin keskustaan, vaikka vappulounasta voisi nauttia kotikulmillakin. Toisaalta
Kaivopuiston kaltaista kohtaamis- ja piknikpaikkaa ei meillä oikein täällä ole.
Keväällä aika kuluu kuin siivillä. Pian vapun
jälkeen juhlitaan äitejä. Äitienpäivästä on sitten enää vain muutama viikko koulujen loppumiseen ja kesän alkuun. Kevään etenemisen iloihin kuuluu vehreyden lisääntyminen.
Näin vapun aikaan nousevat tulppaanien
herkät nuput esiin, krookuksia ja helmihyasintteja tässä onkin jo ehditty ihailla.
Ja saimme jo ensimmäisen kuvan valkovuokostakin, se jos
mikä on kevään varma merkki. Kiitos siitä Maaretille.
Teija Loponen

”Vappu on se aika vuodesta, jolloin kevät
vihoviimeistään alkaa.”

Malminkaari 15, Malmin Nova (katutaso), 00700 Helsinki
Puh. 09-345 1265

BAR BUMERANG
ylpeänä esittää:
la 4.5.2013

Huima valikoima
laatupyöriä ja tarvikkeita
Maastopyörät

Maantiepyörät

Hybridit

Citypyörät

BMX

LASTEN

Suomen showbändien ykkönen

P L AYA !

Liput 5€

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse eikä yksin!
Päiväkummun Kotihoidosta saat luotettavaa
apua arkeen, yksilöllistä hoitoa ja kuntoutusta
niin lyhyt- kuin pitkäaikaiseenkin tarpeeseen.

Kaikkien pyörämerkkien
huollot ja korjaukset

TERVETULOA!

Bar
Bumerang
Jakomäentie 24, 00770 Helsinki
p. 093489310

Koillis-Helsingin Lähitieto Numero 15/2013. Keskiviikko 1.5.2013

Santaniitynkatu 2, Kerava
p. 09 294 8456
lundberg@lundberg.fi
Avoinna: Ark. 9-18 La 9-14

www.lundberg.fi

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.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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MIKKO RANTANEN
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Tontti rajoittuu eteläpuolelta Tikkurikujaan ja sen varressa sijaitsevaan rivi- ja pientaloalueeseen.

Suutarila

Tikkurikujan autoyrityksille nousee
korkea mainosrakennelma
Kehä III:n ja
Tikkuritien
kulmauksessa
alun perin Motoral
Oy:lle tehty
teollisuusrakennus
laajenee ja tontille
rakennetaan uusi
rakennus.

Nykyinen , 1970-luvun

loppua edustava sinisävyinen rakennus ja sen uudisosa tulee kokonaisuudessaan autotestauslaitteita
maahan tuovien yritysten
käyttöön. Uudisrakennukseen sijoittuu muun muassa olemassa olevasta rakennuksesta siirtyvä autokatsastustoiminta,
varastotiloja, lounaskahvila ja toimistotiloja.

Suunnitellut rakennukset ovat osittain kaksikerroksisia, metalliverhoiltuja ja teräsbetonirunkoisia. Ne ovat huomattavasti
matalammalla kuin vieressä Kehä III:n ylittävä silta.
Näkyvyyttä teille haetaan
sijoittamalla uudisrakennuksen katolle Tikkuritien
ja Tikkurikujan kulmaukseen kuusi metriä korkea
mainosrakennelma. Asu-

MIKKO RANTANEN

tuksen puolelle ei sijoitu
voimakkaita valomainoselementtejä.
Piha-alueelle tulee 65 autopaikkaa. Autokatsastustoiminnan vaatima testiajorata tulee Tikkuritien
puolelle pientaloasustuksesta katsoen uuden rakennusmassan taakse.
Pirjo
Pihlajamaa

MPS:n naiset kovassa vauhdissa. Sivu 10
www.facebook.com/
lahitieto

Tapulikaupunki

Tapulikaupungin nuorisotalo pysyy
näillä näkymin kaupungilla
Pi rjo Pi h lajamaa

Ritva Viljanen (vas.) ja Arzu Caydam-Lehtonen (kesk.) saivat tietoiskun
Tapulikaupungin nuorisotalosta.

Tapulikaupungin
nuorisotalon
henkilökunta voi
tehdä työtään
rauhallisin mielin,
mikäli Helsingin
sivistys- ja
henkilöstötoimesta
vastaava apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
saa pidettyä jäät
nuorisotoimen
virkamiesjohdon
hatuissa.
– Vireillä ei ole mitään valmisteluja, Ritva Viljanen vakuutti viime torstaina tutustuessaan ensi kertaa Tapulikaupungin nuorisotaloon ja
kirjastoon.
Vielä vuosi sitten Helsingin kaupungin nuorisoasi-

ainkeskus valmisteli esitystä, jossa nuorisotalo siirtyy
Puistolan Urheilijoiden käsiin ja talon nykyinen henkilökunta hajautetaan muihin
kaupungin pisteisiin.
Koska yksittäistä nuorisotaloa ei voi noin vain antaa
pois, esiteltiin asia päättäjille niin, että Tapulikaupunki voisi olla mukana kokeilussa, jossa joitain nuorisotaloja kilpailutetaan niiden
toiminnan vetämisestä kiinnostuneiden tahojen kesken. Poliitikot ampuivat esityksen ilmaan.
Osa Helsingin nuorisotaloista on jo järjestövetoisia.
Viljasen mukaan on aivan eri
tilanne, jos taloja vetää nuorisotalolle entuudestaan tuttu
kumppani. Esimerkiksi Pukinmäessä toiminta on pitkälti HNMKY:n vastuulla.

Vanhat kumppanit eivät
kuitenkaan ole enää itsestään selvyys. Kun sopimukset päättyvät, pitää talot kilpailuttaa.
– Seitsemän sopimuksen
jatko edellyttää kilpailutusta. Se on tehtävä hallitusti ja
harkiten. Kilpailutus ei ole
pääsääntö. Toimintaa voi
tehdä myös omin voimin –
meillä on koulutettu ja hyvä
henkilökunta, apulaiskaupunginjohtaja pohti.
Viljanen oli torstai-iltana
olleen asukastilaisuuden
päävieras. Ennen iltaa Viljanen tutustui myös Puistolan
Olkkariin ja Jakomäen kirjastoon sekä nuorisotaloon.
Vierailua emännöi Puistolan
Demarien puheenjohtaja
Arzu Caydam-Lehtonen.
Pirjo Pihlajamaa
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Koillisessa yritetään
enimmäkseen yksin
Helsingin Yrittäjien Koillis-Helsingin paikallisjärjestö Kohyllä on 760 jäsentä. Tämä
jäsenkunta ei poikkea yritysten kokojakaumassa juurikaan koko Helsingistä tai Suomesta.
Yli puolet täällä toimivista yrityksistä on yksinyrittäjien.

Tatu Tu li kou ra

Kohyn puheenjohtajana

toimiva Marja-Leena Kajander edustaa itsekin yksinyrittäjiä.
– Toimin tosiaan yksinyrittäjänä, mutta en tunne toimivani yksin. Teen tila- ja sisustussuunnittelua ja jokainen projekti tuo tietyt yhteistyökumppanit, joiden
kanssa asioita työstetään
yhdessä. Myös asiakkaan
yhteyshenkilö on usein keskeinen ”työkaveri”.
Kajander toteaa, että monelle yksinyrittäjälle itsekseen tekeminen tuo halutun
vapauden päättää työhön
liittyvistä asioista.
– Hankalinta yksin työskenteleminen on ammateissa, jossa asiakkaita on palveltava aikataulun mukaan,
silloin varmasti monesti kaipaisi osaavaa apua. Totta
kai ne yrittäjät, jotka haluavat kasvattaa yritystään, haluavat palkata henkilökuntaa: alasta riippuen se on joko helppoa tai vähän vaikeampaa.
Usein sanotaan, että ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on iso kynnys ja
tuo mukanaan monia uusia
asioita.
– Helsingin Yrittäjillä on
ns. Pestaamo-palvelu, jonka kautta yrittäjä saa tukea työllistämisasioissa,
kannattaa kysyä rohkeasti neuvoa. Yhteyshenkilönä
toimii Marja Kaijala, puh.
050 444 0054, opastaa Kajander.
Koillisessa monet yrittäjät
ovat jo lähestymässä hiljalleen eläkeikää. Mitä heidän
yrityksilleen tapahtuu?
– Se on kysymys, johon ei
ole valmista vastausta. Monet yrityksistä ovat varmasti niin pieniä, että ne vaan
lopetetaan, mutta varmasti
useissa yrityksissä keskustellaan jo sukupolvenvaihdoksesta ja yrityksen myynnistä. Molemmat ovatkin niin
suuria asioita, että ne kannattaa valmistella hyvin ja
ajan kanssa. Minä näen yhtenä mielekkäänä yrityksen
jatkamismuotona myös sen,
että ottaa töihin henkilön,
jonka voisi kuvitella työnsä
jatkajana. Jos huomaa tehneensä oikean valinnan, ottaa yrityksen myymisen oikealla hetkellä puheeksi ja
ikään kuin ”saattaa” uuden
yrittäjän yrityksen vastuuhenkilöksi.

Marja-Leena Kajander juontotehtävissä viime syksynä ensimmäistä kertaa toteutetuissa yrittäjien omassa Octoberfest-juhlassa.

Kohy on ryhtynyt järjestä-

mään ehkä entistäkin enemmän tilaisuuksia, joissa alueen yrittäjät voivat tavata
toisiaan ja verkostoitua. Viime syksynä järjestetty Oktoberfest onnistui yli odotusten.
– Olemme huomanneet,
että aina kun yrittäjät keskustelevat keskenään, syntyy uusia ideoita, uusia yhdessä tekemisen mahdollisuuksia. Sen tähden olemmekin Koillis-Helsingin
yrittäjissä päättäneet ottaa
kaikkiin tilaisuuksiin ohjelmoidun pienen toisiin tutus-

tumisen osion, jotta yksikseenkin tilaisuuteen tulevien
on helpompi tutustua. Oktoberfestin menestys oli tosiaan hyvä. Ja siellä oli ohjattuun verkostoitumiseen
ihan kilpailu, moneenko
vieraaseen ehti tutustua tietyn annetun ajan puitteissa.
Kuulen vieläkin korvissani
sen puheen sorinan, joka silloin oli ilmassa, Marja-Leena Kajander muistelee tyytyväisenä.
Hän muistuttaa, että jokaisen yrittäjän kannattaa
ajatella yrittäjien etujen ajamista niin paljon, että kuu-

luu keskeiseen yrittäjien etuja ajavaan järjestöön. Suomen ja Helsingin Yrittäjiin
kuuluvana paikallisyhdistyksenä Koillis-Helsingin
yrittäjät katsovat asioita nimensä mukaisesti paikallisesta näkövinkkelistä.
– Yrittäjien edun ajamisen
lisäksi syitä liittyä jäseneksi
on monia ja niiden tärkeysjärjestys riippuu yrittäjästä
itsestään. Monille asiantuntijoiden ilmainen puhelinpalvelu vaikkapa erilaisissa lakiasioissa on etu, jossa
jäsenmaksu tulee kuitattua
yhdellä puhelinsoitolla. Tä-

tä etua aion itsekin käyttää
kysyäkseni neuvoa, miten
toimia, kun yhtä numerotietosopimusta ei saa millään
purettua. Ja yksi tärkeä syy
liittyä jäseneksi ovat tietysti erilaiset koulutukset, tilaisuudet ja tapahtumat, joissa yrittäjä voi tavata samanhenkisiä ihmisiä ja keskustella yrittämiseen liittyvistä
asioista ja pitää muutenkin
hauskaa, Kohyn puheenjohtaja muistuttaa.
Teija Loponen
Lisää tietoa löytyy netistä,
www.yrittajat.fi

”Olemme
huomanneet, että
aina kun yrittäjät
keskustelevat
keskenään,
syntyy uusia
ideoita, uusia
yhdessä tekemisen
mahdollisuuksia.
”
Marja-Le e na
Kajan de r

Yritystietoa

• Sukupuoli- ja ikäjakaumassa

koillishelsinkiläiset yrittäjät
ovat miesvoittoista ja hiukan
vanhempaa porukkaa kuin
muualla Suomessa.
• Koulutusjakauma kertoo, että
Koillis-Helsingissä ja varsinkin
koko Helsingissä on selkeästi

muuta maata enemmän
korkeakoulututkinnon
suorittaneita yrittäjiä.
• Yhtiömuotojakauma osoittaa,
että Koillis-Helsingissä ja
koko Helsingissä on selkeästi
enemmän osakeyhtiöitä kuin
koko maassa.

• Vastaavasti elinkeinon-

harjoittajien osuus on pienempi.
• Toimialajakauman mukaan
Koillis-Helsingissä on
vähemmän palvelualan
yrityksiä kuin koko Helsingissä
ja enemmän rakennus- ja
kuljetusalan yrityksiä. Tässä

jakaumassa Koillis-Helsinki
on lähempänä koko Suomen
lukuja kuin koko Helsingin
lukuja.
Lähde: Helsingin Yrittäjät

Koillis-Helsingin Lähitieto
Te ija Lopon e n
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www.facebook.com/
lahitieto

RitariTIETOa
• Viktor Julius von Wright
-ritaristo toimii Mestarikiltaneuvoston yhteydessä.
Sen sääntöjen mukaan ritariston jäsenyys on korkein tunnustus käsityön
ja sitä lähellä olevien
alojen hyväksi toimineille
käsi- ja pienteollisuuden
asiaa ajaneille Suomen
kansalaisille.
• 12-jäsenisen ritariston
tehtäviä ovat mm. korkean ammattitaidon ja käsityöperinteen vaaliminen.

Seppo Pieviläinen
ritariviitassaan, yrittäjä
Maija Lintumäki ja parturikampaaja Kirsi Loikkanen
tuoreiden työntekoon liitttyvien
tunnustustensa kanssa.

L

unas äitienpäivänä

su 12.5. klo 11-12.30 ja klo 13-15
Alkuruokana mm. täyteläistä tomaatti-vuohenjuustokeittoa, grillattuja kasviksia, salaattipöytä.
Pääruokana lohta sahramivoikastikkeessa,
jälkkärinä tiramisu ● Lisätietoa mosacafe.fi

Hinta vain 22 €

1-6 -vuotiaat 1 €/ ikävuosi

7-14 -vuotiaat 10 €

Varaa pöytäsi
(09) 3507 0728

MosaCafe

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki
Kehykset: Lafont
Kehykset: Lafont

Ritari jakeli tunnustuksia
Malmi

Hiushoitola Lintumäellä

vietettiin viime viikolla juhlapäivää. Viktor Julius von
Wright -ritariston jäsen Seppo Pieviläisellä oli ilo ojentaa
Suomen Yrittäjien hopeinen
ansioristi kampaamossa
kymmenen vuotta työskennelleelle parturi-kampaaja

Kirsi Loikkaselle.
Samassa tilaisuudessa Pieviläinen luovutti Maija Lintumäelle Suomen Hiusyrittäjien Kultaisen järjestömerkin pitkäaikaisesta yrittäjätoiminnasta.
– Nykyään muistetaan aivan liian harvoin kiittää ja

Malmi

palkita työntekijöitä. Harvalla enää tulee kymmenien
vuosien työuria samassa
paikassa, kun aina etsitään
parempaa ja monipuolisempaa työpaikkaa. Mielestäni
jo vuoden työrupeama olisi
edes suullisen kiitoksen arvoinen, pohti Seppo Pievi-

EVA
EVA

Eivätkö he ikinä opi, puistelevat päätään Malmin Prisman pään
yrittäjät, jotka joutuvat tahtomattaan todistamaan rullaportaissa
rollaattorin kanssa liikkuvien kuperkeikkoja.
viime kuussa, kun mies ja
rollaattori kierivät liukuportaita kovan räminän ja
huudon säestyksellä. Kaatumiset sattuvat järjestäen
portaiden yläpäässä, jolloin
vaarana on useamman ihmisen loukkaantuminen.

Teija
Loponen

Koillis-Helsinki

suosikit:
EvanEvan
suosikit:

Rollaattorilla liikkuvat
rytisevät rapuissa
— Tästä tulee Harley Parkinson -kuljettajia alas lähes
joka viikko ja moni on joutunut sen vuoksi tikattavaksi, tietää valokuva-alan yrittäjä Heikki Kaseva.
Viimeisin pahalta näyttänyt onnettomuus sattui

läinen.
Kirsi Loikkanen kertoo
olleensa alalla jo 21 vuotta, Hiushoitola Lintumäellä
hänellä tuli nyt täyteen täysi kymppi.

– Käyttäkää mieluummin
hissiä kuin rullaportaita, siitäkin huolimatta, että hissin
tulo voi välillä kestää, lähettää kauppakeskuksen vartija terveisiä huonommin liikkuville.
Pirjo Pihlajamaa

Leikkipuistojen
asiakkaille
nettikysely
Helsingin
kaupunki kerää
leikkipuistoista
käyttäjäkokemuksia.
Koottua tietoa on
tarkoitus hyödyntää
leikkipuistotoiminnan
kehittämisessä.

HEIKKI KASEVA

Kyselyssä ovat mukana
myös kaikki koillishelsinkiläiset leikkipuistot eli Etupelto, Filpus, Jakomäki, Jalopeura, Kotinummi, Kurranummi, Linnunrata, Maasälpä, Nurkka, Kesanto,
Salpausselkä, Tapuli, Tervapääsky, Traktori, Unikko
ja Viikkari.
Kyselyyn voi vastata nimettömästi varhaiskasvatusviraston verkkosivuilla
toukokuun 15. päivään asti.
Kyselyssä on omat osionsa
pikkulapsiperheiden avoimelle toiminnalle ja leikkitoiminnan kerhoille sekä
koululaisten avoimelle iltapäivätoiminnalle, josta voi
antaa palautetta yhdessä
oman lapsensa kanssa.
Onneksi pari viikkoa sitten paikalle osui lähihoitajaopiskelija, joka hälytti paikalle
ambulanssin ja osasi antaa ensiapua verta valuvalle miehelle.

Pirjo
Pihlajamaa

Vähemmistövaltuutettu,
Vähemmistövaltuutettu,presidenttiehdokas
presidenttiehdokas

EVA
EVABIAUDET
BIAUDET

Laadukkaat
silmälasittekevät
tekevätsinusta
sinustaSINUT.
SINUT.
Laadukkaat
silmälasit
Silmälasien ostajalle AURINKOLASIT kaupanpäälle!

LITE BÄTTRE.

LITE BÄTTRE.
www.synsam.fi

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

AVAJAISET!
la 4.5.2013 13:00–18:00
OSTEOPAATTI Sari Hakasaari
Vanha Tapanilantie 88
p. 050 5368135
www.sarihakasaari.

Kahvitarjoilu Tarjouksia Arpajaiset
Tervetuloa tutustumaan palveluihin!

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 122 9560
Pe 3.5.
La 4.5.
Su 5.5.
Su 5.5.
Su 5.5.
Ti 7.5.
Ti 7.5.
Ke 8.5.

18.00-20.30 Friday Highway varkki-ilta
(6-9 luokkalaisille)
19.00 Nuortenilta & kahvila
11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus,
Tapani Vesalainen, Juha Lokkila
14.30 Latinokokous
18.00 Pyhän Hengen-ilta, Raili Tanskanen,
musiikki Tiina Valtiala
Päiväseurat, Jussi ja Helmi Jokisaari, Vilho
Mustonen, Marjatta Kähkönen, Maranata
18.30 Sanan ääressä -ilta.
T. Vesalainen / R. Tanskanen
19.00 Rukous-ilta, Matti Tanner

Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9
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Uutiset
Päiväkodit hiljenevät heinäkuussa
Koillis-Helsinki

Moni Koillis-Helsingin päiväkodeista on kiinni 24.6.–4.8. välisen ajan. Kaikki ostosopimuspäiväkodit ovat suljettuna heinäkuun.
Päiväkoti Immola menee kiinni jo kesäkuun 3. päivä. Päiväkoti Perttu, ryhmäperhepäiväkodit Riihi ja Luhti sekä päiväkoti Pehtoorin ryhmä Jyvä ja päiväkoti Vihtorin ryhmä Puistola ovat kiinni 3.6.–11.8. Ryhmäperhepäiväkoti Arttu on kiinni
24.6.–11.8. Päiväkoti Jäkälä ja päiväkoti Nuotin ryhmä Pukinmäki suljetaan 17.6. ja avataan 12. elokuuta. Päiväkoti Minttuun kuuluva ryhmä Kaneli on kiinni 3.6.–4.8.
Päiväkodit Melissa, Aulanko, Tähkä ja Timjami ovat kiinni
17.6.–4.8. Tilhi, Raitti, Nuotti, Longinoja, Savotta, Kumina, Seulanen ja Vilppula ovat kiinni 1.7.–4.8. Ryhmäperhepäiväkodit
Kultahippu ja Sinisiipi ovat kiinni 17.6.–11.8.
Leikkipuistojen kiinnioloajoista ei ole vielä päätetty. Varhaiskasvatusvirasto esittää, että Koillis-Helsingissä koko kesän
kiinni olisi leikkipuisto Savela.
Pirjo Pihlajamaa

Rattijuoppo kärähti kahdesti
Viikki

Kauneudenhoitoalan opiskelijat ovat Malmittarien apuna tuottamassa iloa senioriäideille. Kuvan rouvaa
kampaamassa Maija Lintumäki.

Äideille hemmottelua,
tanssitusta ja lounasta
Suomen Lions-klubit tempaisevat toukokuussa äitienpäivän merkeissä.
Lähes kolmesataa klubia järjestää äitienpäiväviikolla erilaisia
palvelutapahtumia, joiden huomion kohteena on noin 7000 senioria.
Koillis-Helsingistä Lions
club Malmittaret järjestää
7.5. Päiväkummun hoivakodissa ensin hemmotteluhetken ja sen päälle tanssit,
joissa on tanssittajina LC
Helsinki / Floorankentän
miehiä.
Stadin ammattiopisto Helpasta Malmittarien avuksi tulee ensimmäisen luokan hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijoita, jotka
hemmottelevat talon asukkaita kampaamalla hiuksia
ja lakkaamalla kynsiä. Malmittaret myös ulkoiluttavat
ja lukevat asukkaille ennen
iltapäivän h-hetkeä, tanssiaisia.
– Seniorit ovat sikäli haastavia asiakkaita, että heidän kanssaan täytyy usein
toimia varsin ripeästi, koska he eivät välttämättä jaksa istua kauan paikoillaan.
Myös ikääntyvien hiukset ovat erilaisia kuin nuorten, ne harventuvat ja vaativat hellävaraista käsittelyä,
kertoo Malmittariin kuuluva kampaamoalan yrittäjä
Maija Lintumäki.

Lintumäen mukaan vanhukset rakastavat koskettelua ja hiusten laitossa he sitä saavat niin kampauksen
kuin päänahan hieronnan
muodossa.
– Toisinaan joku innostuu
kertomaan, kuinka hänen
nuoruudessaan tehtiin vielä
sähköpermanentteja. Nämä
tarinat ovat mielenkiintoista
kuultavaa.
Hoitokoti Päiväkummusta Malmittarien tarjous tulla hemmottelemaan senioriäitejä otettiin ilolla vastaan.
– Yhteistyö Malmittarien
kanssa on aina ollut antoisaa ja pitkäjänteistä erilaisine säännöllisine tapahtumineen. Väliin on saatu myös
uusia asukkaitamme piristäviä tempauksia kuten tämä
äitienpäivätapahtuma. Sitä
asukkaamme ovat odottaneet jo innolla. Pitkän talven jälkeen keväinen hemmotteluhetki tanssiaisohjelmineen saa mielet piristymään jo pelkästä odotuksesta, saati kun päästään
pyörähtämään lattialla upeiden kavaljeerien kanssa, to-

• Lions-järjestön jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä
niin lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen
turvaamiseksi kuin ikääntyneiden, perheiden,
vammaisten ja muiden apua tarvitsevien
tukemiseksi.
• Lions-järjestössä on lähes 1,4 miljoonaa jäsentä 208
maassa ja klubeja on 46 400.
• Suomessa klubeja on 940 ja niissä jäseniä yli 25 000.

Pihlajamäen leijonat hem-

mottelevat äitejä sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen.
– Klubimme vastaa messun jälkeisen lounaan valmistamisesta ja tarjoilusta.
Maksuton lounas tarjotaan
kaikille messussa olleille, ei
vain äideille. Tämä on ollut
meidän perinteemme jo pitkään ja toteutamme sen tänäkin vuonna, kertoo kokkailusta vastaava Jukka Holopainen LC Pihlajamäestä.
Teija Loponen

Pirjo Pihlajamaa

Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus
Suutarila

Lampputie 4:stä on viety Citroen Jumper -merkkinen kuormaauto, jonka rekisteritunnus on AYS-480. Anastus on tapahtunut suhteellisen pitkällä aikavälillä, 1.–20.4. Tekijä on toistaiseksi tuntematon. Ajoneuvo löytyi 20.4. Kauniaisista osoitteesta Venevalkamantie 5 paikallisen yrityksen piha-alueelta.
Paikalle ilmestyneestä oudosta ajoneuvosta ilmoitettiin hätäkeskukseen. PP

Murtovaras herätti asukkaan

LIons-TIETOa

teavat toimitusjohtaja Anne
Kangas ja Päiväkummun
hallituksen puheenjohtaja
Irma Väätäinen.

Iältään 72-vuotiaan miehen epäillään syyllistyneen rattijuopumukseen ja liikennerikkomukseen Viikinkaarella ja Pihlajamäentiellä 18.4. kello 08.50. Poliisille tuli ilmoitus, jonka mukaan
kuljettaja ajaa holtittomasti ja auto seilaa kaistalla.
Poliisipartio sai miehen pysäytettyä Viikin Prisman edustalle, jonne mies oli ajanut kevyen liikenteen väylää pitkin. Mies
oli ollut päihtyneen oloinen. Mies oli toimitettu verikokeisiin oikeuslääkärille, koska hän oli ollut niin sekava. Mies oli päässyt
verikokeiden ja puhuttelun jälkeen vapaaksi.
Samana päivänä poliisille tuli noin klo 11 ilmoitus, että henkilöautoa kuljettanut mies oli törmännyt taksin perään, joka
oli ollut pysähtyneenä punaisiin liikennevaloihin Vuosaaressa.
Perään ajajan kerrottiin olevan umpihumalassa. Poliisipartio
selvitti, että mies on sama kuin aikaisemmin samana päivänä
tapahtuneessa tapauksessa. Mies vietiin uudelleen verikokeisiin oikeuslääketieteen laitokselle, jonka jälkeen mies toimitettiin kiinniotettuna poliisin tiloihin.
Poliisi setvii asiaa muun muassa törkeänä rattijuopumuksena, liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta.

Puistola

Kehä kolmosen pohjoispuolella sijaitsevalla Valjastiellä tapahtui törkeä varkaus 21.4. Talon asukas heräsi kello 03.40 Valjastie 1:ssä alakerrasta tulevaan meteliin ja meni alakerran olohuoneeseen. Asukas kohtasi murtovarkaan, joka mitään sanomatta sieppasi käsilaukun ja poistui kuistin ovesta, ja lähti
juosten karkuun. Poliisi tutkii asiaa törkeänä varkautena. PP

Lähiotos lukijalta
”Toisinaan
joku innostuu
kertomaan,
kuinka hänen
nuoruudessaan
tehtiin vielä
sähköpermanentteja.”

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

Maija
Li ntu mäki

Vesi esti etenemisen

Keravanjoki tulvi Siltamäen kohdalla toissa
perjantaina näin paljon.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Ratkaisevan monipuolinen

K-citymarket Vantaa Tammisto
HINNAT VOIMASSA TO–SU 2.–5.5.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.
Keittiön tarjoukset ei voimassa su 5.5.

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

1995

2995

kg

kg

Tammiston keittiö:
Tammiston tuore jättipihvi

Tammiston keittiö:
Tammiston tuore jättipihvi

viljaporsaan sisäfileestä, Cola-BBQ-marinadi,
Suomi

pihvikarjan sisäpaistista, voimakas
valkosipulimarinadi, Suomi

AMERIKAN SERKKU

39

HAISULI

29

95

95

kg

Tammiston keittiö:
Naudan takuumureat

Tammiston keittiö:
Tuore karitsan

naturel ja tournedosmarinoitu,
Suomi

paahtopaistista, naturel ja tuoreyrttimarinoitu,
Uusi-Seelanti

ULKOFILEEPIHVIT

8

95

HK viljaporsaan
marinoitu, 16,27 /kg

kg
raj. 2 pkt/tal.

ERÄ! Tuore

-28%

LOHIFILEE
pakattu, Norja

Hinta ilman K-Plussa-korttia 13,95 /kg

10

kg

Tammiston keittiö:
Tammiston tuore jättipihvi
porsaan kasslerista,
punaviini-valkosipuli-jaloviinamarinoitu,
Suomi

Tammiston keittiö:
Uunivalmiit täytetyt

Ruotsi

3-sipulia, koskenlaskija, pinaatti
ja katkarapu-tuorejuusto

LOHITASKUT

1940

1240

kg

kg

Tammiston keittiö:
Makulihan

Tammiston keittiö:
Makulihan täysliha

PELLADONNA
LEIKKELE

MAKULAUANTAI
palana

2295

249

kg

kpl

Tammiston keittiö:
Valmiit

HK Kabanossi

tandoori, chili, hunaja

6,23 /kg

GRILLIMAKKARAT
400 g

BROILERIVARTAAT

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

Tammiston keittiö:
Tuore

siivuina

95

PULIVEIVARI

kg

NIERIÄ

99

Valimotie

2695

kg

PIHVIFILEE
550 g

9

GRILLIPIHVI

1390

pkt

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.

Pi rjo Pi h lajamaa

HENKILÖtieto
• Tomi Lempiäinen, s.
17.1.1978, Oulu.
• Helsinkiin v. 2002.
• Asuu Vantaan
Kuusikossa. Vaimo ja
tytär, 2,5 v..
• Koulutus: liikunnanohjaajan perustutkinto,
aikuisopiskelee amktutkintoa.
• Harrastukset
salibandy, tennis ja
golf.
• Elämän tarkoitus?
Pidetään itsestämme
ja toisistamme huolta.

— Pidetään kuntalaisista
hyvää huolta, lähettää Tomi Lempiäinen terveisensä liikuntaviraston päällikkö Anssi Rauramolle ja
muille liikuntapäättäjille.

sidottu asuinalueeseen. Mukaan saa tulla muualta ja
jotkut tulevatkin.
3. Mitä työhösi kuuluu?

Naapurilähiöstä
saa tulla mukaan
Tomi Lempiäinen on Helsingin kaupungin lähiöprojektin lähiöliikuttaja, jonka tunneille pääsee ostamalla
liikuntapassin. Tomi työskentelee liikuntavirastossa
ja ohjaa viikossa 200–300 ihmistä Jakomäessä ja
Tapulikaupungissa.

1. Miksi ihmisiä pitää lähiöliikuttaa?

– Tämä on asukkaiden hyvinvoinnin ylläpitoa ja parantamista. Se on ykkössyy.
Lisäksi olemme osaltamme
tuottamassa palveluita alueelle eli osa kaupungin palveluverkkoa.
2. Kenelle lähiöliikuntatunnit on tarkoitettu?

– Vauvasta vaariin kaikille. Kuka vain saa tulla tunneille ja tapahtumiin. Perusidea on tuoda palvelut lähelle, mutta ei tätä silti ole

Lea Salmela ja Kai Kippola
Savela-Seura ry

Kevättulvan ja -siivouksen aika
Savela on kaunis kaupunginosa, varsinkin talvella.
Katujen kunnossapito sai paljon pisteitä tänä talvena. Vain muutamana päivänä Savelanperällä
asuvat joutuivat huristelemaan osin jalkakäytävää, kun varsinainen ajoväylä oli käynyt liian ahtaaksi lumipenkkojen puristuksessa. Viime vuonna asiat eivät olleet näin hyvin.
Sulaneiden lumien alta paljastui valitettavasti aivan yhtä paljon sitä samaa kuin viime vuonna, sitä edellisenä ja sitä edellisenä. On oikein, että kaupunki korjaa pois sen, minkä on levittänyt,
eli hiekoitussepelin. Mutta kaupunki ei korjaa sitä, minkä me asukkaat olemme ympäristöömme
levittäneet.
Ensimmäisen karkkipaperin heittäjä innostaa
perässä tulijoita pudottamaan roskansa maahan.
Seuraava tekee samoin ja hetkessä on kaupan ympärys epäsiistin näköinen. Roskiksia ei ole ihan
joka toisen metrin päässä, mutta taskut löytyvät

varmasti joka pusakasta. Roskat eivät paina läheskään niin paljon kuin namu tai jätski paperin
sisällä. Kanna karkkipaperi kotiroskikseen, niin
ympäristö kiittää. Kerää koiran kakka muovipussiin ja laita sekajätteeseen, niin jalankulkija kiittää.
Savela-Seura ry järjestää kaupungin kanssa perinteiset kevätsiivoustalkoot tiistaina 7.5. klo
16.30–19.30. Kaupungin tarjoamat pihdit ja roskapussit jaetaan talkoolaisten käyttöön klo 16.30
alkaen Savelan leikkipuistossa. Roskat kerätään
yhteen paikkaan ja kaupunki kuljettaa ne seuraavana päivänä pois. Samana iltana klo 19.30–
20.10 pysähtyy Savelassa ongelmajätteiden keräilyauto Savelantie 2 parkki-alueella. Tapahtumista
tarkemmin http://kaupunginosat.net/savela/ .
Tule mukaan talkoisiin, siivotaan Savela kesäkuntoon ja pidetään se yhdessä siistinä.

– Pääsääntöisesti suunnittelen, organisoin ja toteutan liikuntapalveluita Koillis-Helsingin alueella.
4. Kuinka päädyit tähän
työhön?

– Oma liikunnallinen taustani oli varmaankin isoin
syy.
5. Paljonko Helsingissä on
lähiöliikuttajia?

– Neljä. Minä toimin alueella Jakomäki–Tapulikaupunki. Muut ovat alueilla
Maunula–Haaga, Myllypuro–Kontula ja Pihlajamäki–
Malmi.

6. Vetämäsi jumpparyhmät
ovat kuulemma kasvaneet
kohisten. Paljasta suosiosi
salaisuus?

– Ihmisten aktiivisuustaso
on kasvanut. Sanoisin, että ihmiset ovat hoksanneet,
että kun liikkuu useampana päivänä viikossa, niin todennäköisesti jaksaa paremmin.
7.Mitä tunteja pidät ja missä?

– Kuntojumppaa, kevytjoogaa, kehonhuoltoa, keppijumppaa, kuntosaliharjoittelua ja vesiliikuntaa.
Paikkoina Jakomäen uimahalli, terveysasema, peruskoulu ja palvelutalo, Puistolan palloiluhalli ja Puistorin kuntoareena, Tapulin
nuta, seurakuntakoti ja leikkipuisto, Suurmetsän seurakuntakoti ja kohta pääsemme takaisin Puistolan palvelutaloon. Kesällä olemme
myös ulkona esimerkiksi
leikkipuistoissa.

8. Mitä eroja Jakomäen ja
Tapulikaupungin liikkujissa on?

– En hoksaa mitään eroa.
Molemmissa ihmiset liikkuvat oman kuntonsa ja taitotasonsa mukaan. Tapulissa
on ehkä pikkuisen nuorempia osallistujia. He ovat siinä viidenkympin huiteilla.

9. Oletko ylikunnossa?

– Se on tällä hetkellä kysymysmerkki. Menen pian verikokeisiin ja voi olla. Piirteitä on ollut havaittavissa.
Syketasoni nousee normaalia korkeammalle.

10. Lähdetkö usein töiden
jälkeen urheilemaan?

– En. Ainakaan suoraan.

Pirjo Pihlajamaa

Valepoliisit varastavat
pankkitunnuksia
Viime aikoina poliisin tietoon on tullut
tapauksia, joissa rikolliset esiintyvät
puhelimessa poliisina ja pyrkivät eri
tekosyin saamaan ihmisiä kertomaan heidän
verkkopankkitunnuksiaan ja tilitietojaan.
Soittajat ovat voineet väittää, että puheluun vastanneen

henkilön pankkitilille on yritetty murtautua ja että erilaisten
turvajärjestelyjen takia tarvitaan hänen pankkitunnuksia,
jotta saadaan rakennettua toimiva palomuuri.
Tapauksia on tullut ilmi toistaiseksi yli kymmenen ja niihin liittyen onnistuneilla tilisiirroilla on saatu aikaan huomattavia taloudellisia vahinkoja.
Myös yrityksille on tullut soittoja, joissa kalastellaan yrityksen tilinumeroa ja tililtä pyritään siirtämään varoja laittomasti.
Poliisi varoittaa ihmisiä antamasta pankkitunnuksiaan
kenellekään ulkopuoliselle. Poliisi korostaa, ettei sillä ole
tarvetta eikä oikeutta kysellä yksityisten ihmisten tilitietoja tai pankkitunnuksia. Mikäli vastaavanlaisia soittoja tulee
jatkossa, niistä pyydetään ilmoittamaan poliisille.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Te ija Lopon e n

Kirsti Latva kyselee,
josko Korttelituvallekin
saataisiin tablettitietokonetta tai muistipelejä
käyttöön. Muistiasioista
kertoivat Helena
Launiainen ja Ulla
Arifullen-Hämäläinen
(oikealla).

TILAA AIKA
AJOISSA!

Teknologia haittaa ja auttaa
Muistiin ja muistamiseen liittyviä asioita pohdittiin Siltamäessä.
Korttelituvassa opittiin, että jopa ruokavaliolla on merkitystä muistin
säilymisessä ja muistisairauden etenemistä voidaan hidastaa, jos
ongelma havaitaan ajoissa.
Siltamäen korttelituvalla

kuunneltiin innolla Miina
Sillanpään Säätiön edustajien, kehittämispäällikkö Helena Launiaisen ja projektikoordinaattori Ulla Arifullen-Hämäläisen esitystä
muistisairauksista ja niihin
liittyvistä tutkimuksista ja
kuntoutusmalleista. Korttelituvan väki ilmoittautui oitis vapaaehtoisiksi, jos sellaisia kaivattaisiin vaikkapa
Muistiluuri-projektiin.
– Vuonna 2030 tulee olemaan kaksi kertaa enemmän 80-vuotiaita kuin nyt
on ja se merkitsee samalla,
että erilaisista muistisairauksista kärsivien määrä tulee kasvamaan merkittävästi. Joka kolmas yli 65-vuotiaista kärsii jostain muistisairaudesta, kertoi Ulla
Airfullen-Hämäläinen.
Muistin säilymiseen auttavat varsin yksinkertaiset asiat. On tärkeää käyttää aivojaan vaikkapa tekemällä
sudokuja tai ristisanoja, ylläpitämällä sosiaalisia suhteita ja oikealla ruokavaliolla.
– Rasva vaikuttaa verenkiertoon ja siten myös aivojen toimintaan, muistutti
Helena Launiainen.
9

9

Muistisairauksien
lisääntymiseen
yhä nuorempien
keskuudessa
vaikuttaa aivojen
ylikuormittuminen.
– Ja siinä vaiheessa kun
huomaa muistinsa heikkenevän, kannattaa ryhtyä
käyttämään erilaisia muistisanoja, jotka auttavat vaikkapa ihmisten nimien muistamisessa. Myös järjestelmällisyys auttaa muistamisessa, kun tavarat laittaa
aina samoille paikoille, ei
koko päivä kulu niitä etsiessä.
Muistisairauksien lisääntymiseen yhä nuorempien
keskuudessa vaikuttaa aivojen ylikuormittuminen, tehokkaan teknologian aikana ei enää ei ole aikaa miettiä asioita. Mutta vaikka
teknologia ja erilaiset sähköiset viestimet rasittavat
muistia, voidaan niitä myös
käyttää apuna muistikuntoutuksessa.
9

Miina Sillanpään Säätiö te-

käytetään mm. kosketusnäytöllä toimivia tablet-tietokoneita apuna.
Ikääntyville kehitetty Yhteinen sävel -hanke tähtää
kotona asuvan muistisairaan ja läheisen vuorovaikutuksen edistämiseen musiikin ja kommunikoinnin keinoin. Hankkeessa tuetaan
kotona selviytymistä ryhmäkuntoutuksella ja yhteisöllisellä kuvapuhelimella.
Toinen säätiön käynnistämä tutkimus- ja kehittämishanke on Muistiluuri varhaiskuntoutus osallistavana verkostomallina.
Siinä edistetään laaja-alaisesti muistisairaan henkilön ja hänen läheisensä hyvinvointia ja toimintakykyä.
RAY:n rahoittama hanke on
kohdistettu alle 75-vuotiaille Alzhaimer-potilaille, joilla
sairaus on vielä lievä. Se sisältää sekä ohjattua omatoimista kuntoutusta että vertaisryhmien kokoontumisia.
Korttelituvan väki sai
myös esitteitä muistiasioista
ja kutsun lähteä testaamaan
Pikku-Huopalahdessa sijaitsevaa ikäihmisten Taavetinpuistoa.

kee tutkimustyötä, jossa

Teija
Loponen

Mikään ei ole niin tärkeää kuin moottoripyöräily ja siitäpä virisi
kahvilan mopomielisten kanssa keskustelua, kun mopokuumeeseen ei ole
kylmän kevään ja katalien routakuoppien takia saanut kunnon lääkettä. Oireisiin
on sitten haettu lievitystä ajelemalla kaupungissa. Vaikka valtaosa motoristeista
on kunnon kansaa, tulee heistä helposti mieleen liivikerhot ja niin karkasi tämäkin
keskustelu ison naapurin johtajaan ja siihen, että poliisi on pistänyt hänen
nimensä epäiltyjen listalle. Nyt kauhistellaan, kuka teki virheen, mutta entä jos
mitään virhettä ei ole sattunut. PP

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

K ir ko n k ylä n tie 4

P. 385 4670

, 7.
Jumala, kiitän että olet siunannut elämääni.
Pyydän, anna minun jatkossakin luottaa siihen, että Sinä
kannat, varjelet ja johdatat.
Kiitos, että seurakunta myös
rukoilee puolestani.

Lapsille ja perheille
Perhe on PoP -taPahtuma
Jakomäen kirkolla su 5.5.
Klo 10 Äitienpäiväkorttipaja, kasvomaalausta, tarkkuusheitto, rukouspiirustustus, musapiste. Klo 11 soppatykki pihalla. Klo 12 Perhemessu, Lauluryhmä Pulssi, bändi. Mukana
Jakomäen alueen Perhe on Pop -toimijoita.
Perhemessu ja -taPahtuma
Viikin kirkolla su 5.5.
Messu klo 10, mukana Pihlajanmarjat -kuoro,
joht. Marjasisko Varha, Peetu Toiviainen (8
v), piano. Messun jälkeen mm. maksullinen
lounas, vohveleita, grillimakkaraa, temppurata, kirpputori, arpajaiset ja myyjäispöytä
kuorojen toiminnan tukemiseksi. Klo 13 Lastenlauluhetki, jossa esiintyvät Pihlajanmarjatkuoron kaikki ryhmät, yhteislaulua.
laPsikuorojen konsertteja
Laulupuu-kuoron kevätkonsertti ”Iloitkaa
ihmiset” Puistolan kirkossa su 5.5. klo 15.
Konsertin jälkeen arpajaiset.
Lapsikuorojen kevätkonsertti Tapanilan
kirkossa su 5.5. klo 14. Minit, Midit ja DoReMi-lapsikuoro. Joht. Merja Wirkkala.
Syksyn päiväkerhoissa ja ryhmäperhekerhoissa on vapaita paikkoja. Ilmoittautumislomakkeen voi tulostaa seurakunnan kotisivuilta kohdasta Toiminta/Lapset ja perheet tai
noutaa toimipisteistä ohjaajilta. Tied. Anne
Ridell p. 09 2340 4581 tai anne.ridell@evl.fi

Kirjoja, kirjoja -tapahtuma
la 4.5. klo 10–12 Tapulikaupungin
kirjastossa ja klo 13–16 Puistolan
kirjastossa. Maksuttoman arvion
sata vuotta tai sitä ennen painetusta kirjastasi tekevät kirjahistorian prof. Tuija Laine, dos. Esko M.
Laine ja HuK Jens Nilsson.

Konsertteja, yhteislaulua
Konsertti Malmin kirkossa su 5.5.
klo 18, Markku Mäkinen, urut.
Kevätlaulajaiset Pihlajiston srkkodilla su 5.5. klo 15, laulattajana
Timo Olli, mehutarjoilu.
Hengellisten laulujen ilta Siltamäen srk-kodilla ma 6.5. klo 19.
Laulattajana Lahja Jussila.
Koitti aika auringon -konsertti
Jakomäen kirkossa ti 7.5. klo 19,
Järvenpään kamarikuoro joht. Inka
Kinnunen. Ohjelma 10 e.
Lauluryhmä Pulssin kahvilakonsertti Suurmetsän srk-kodissa ke
8.5. klo 18. Kahvilan tuotto Pulssin
toiminnan tukemiseen.
Hiljaisuuden retriitti Bergvikin
kartanossa 17.-19.5. Lähtö omilla
autoilla Malmin kirkolta 17.5. klo
17 ja paluu 19.5. klo 16. Hinta 80
e. Vetäjinä pastori Anita Olli ja
kanttori Heikki Poutanen. Tied. ja
ilm. 8.5. mennessä Heikki Poutaselle p. 050 584 7269.

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

Suulperi
skriinaa ja snöget
lähtee
Taas alkaa vuoden kliffoin aika. Fogelien

aikataulut on vielä snadisti hakuses, mut
blumsterit alkaa pukkaa nuppuu ja
kohta nurtsitkin alkaa sinksaa värii
kirkkaaman vihreeks. Vielä ku kelit
lämpiäis niin tulis fiilis et suvi tulee
tänäkin vuonna. Päivien pituus kai on jo
melkein ku elokuussa.

Jokavuotinen bamlaaminen piskien
skeidaamisest alko jo, ja ihan aiheesta!
Moni heebo taitaa pitää sitä kevään
ekana merkkinä. Usein tulee funtsittuu
kumpi on bulimpi dorka, se piski vai sen
omistaja? Bungaaks kaikki dogista
veroa? Viittiiks monikaan kouluttaa
dogiaan olee räksyttämättä joka kertaa
ku lähetään dallaamaan? Omat skidit
kyllä stikataan skoleen ku mittarissa on 7
v, mut onko nää skidit tyhmempii ku
dogit, skidit ku koulutetaan mut dogeja
ei? Ilman skolepakkoa kai nää
doginomistajat ei välittäis sen
kummemmin dogin ku skidinkään
koulutuksesta. Skidit tosin harvemmin
skeidaa pitkin jalkakäytävii ehkä sen
takii ku siellä ei oo pabruu mihin pyyhkis
hanurin. Dogit vääntää torttunsa yleensä
aina ulkona, ja se hivakka jää
useimmiten siihen. Jos edes yks sadasta
bungaa veron, opettaa dogille muutakin
ku tsitata tai antaa tassuu, ja viel roudaa
skeidat roskikseen niin jees! Silloin
nostan stetsonin knubusta ja ihan
ansaitusti. Muut piskinomistajat voisi
funtsia vaikka hamsterin tai kultakalan
slumppaamista.
Koillisen gartsat on taas täynnä

skrubuja niinku joka kevät. Moni diggaa
skujaa fiudeensa nastagummeilla vaikka
niitä ei täällä nurkissa yleensä edes
tarttis. Ilmeisen vänkää lysnaa sitä
nastojen rapinaa puolet vuodesta vaik
useimmiten gartsoilla ei oo jäätä eikä
snögee. Makuasioita millä jengi tykkää
skujaa, mut nastat ei tee gutaa gartsoille
eikä aina populallekaan. Jos sattuu olee
astma niin se tiepöly ei oo ollenkaan
kliffaa. Lutku ja klyyvari on tukossa ja
yskä pistää hengityksen pätkimään. Vielä
ku suvikumeihin sinksaamista venytetään
jonnekin vapun paikkeille niin koko
touhu on syvältä. Toisaalta slurkkien on
fittii skrivaa plitikoitakaan ku koko jengi
tuntuis olevan vielä Lappiin menossa. Eli
snadi vinkki sinne Lapin suuntaan, nyt
alkaa vuoden stydein sesonki! Puoli
Stadia saattaa pöllähtää paikalle.

Muutenhan keväällä moni lähes skru-

buikäinen vanhus ottaa fiuden käyttöön
longan talven jälkeen. Fiude joka on
stondannu parkissa saa taas monoa joltain joka on skujannu viimeksi 7 kuukautta sitten ja viimesestä inssiajostaki
saattaa olla 70 vuotta. Siinä saa jo tavallinen dallaaja ja muut kuskit olla skarppina. Monen persjalkaisen lökäpöksyissä
tallustelevan varhaisteinin kantsii varmaan jättää räpin lysnaaminen himaan ja
stikkaa korvalappustereot fikkaan ku
ollaan ulkona. Se on terveellisempää.

Kaikesta huolimatta, kliffaa kevättä
koillisen ja koko Stadin asukeille!
Lefa

MPS Atletico vieraili tiheään Lahden tähtien maalialueella.

Jalkapallo Kolmonen

Malmilaiset vakuuttavia,
PuiU vaisuna Vantaalla
Alueen miesten edustusjoukkueiden
urakka jalkapallon Kolmosessa
pyörähti täydellä laidalla käyntiin.
Malmin Palloseuran joukkueet olivat
voitokkaan tylyjä isäntiä Tapanilan
tekonurmella.
Perjantai-illan myöhäisot-

telussa MPS edustus rökitti
hyvällä pelillä EIF Akatemian 4–2. Lauantaina MPS Atletico oli vielä hurjempi, lahtelainen Stars suuntasi takaisin Nelostielle 4–0 tappio
matkassaan.
PuiU ei ollut vireessä kauden avauksessaan torstaina
Myyrmäen hallissa. Kokenut
ja rutinoitunut AC Vantaa
pesi puistolalaiset 2–1.
MPS edustus tarjosi katso-

jille vauhdikasta futista. EIF
Akatemia ei ollut huono vastus. Kumpikin joukkue piti
yllä hyvää tempoa. Vieraat
menivät 0–1 johtoon, kunnes Ossi Mäkeläinen korkkasi kauden tasoitusmaalilla.
Toisella jaksolla hyvä meno jatkui. Otto Alkio vei kotijoukkueen 2–1 johtoon ja
Joni Paulmanin yksilösuorituksella keltapaidat siirtyivät
jo 3–1 asemaan. Tämän jälkeen vieraat kavensivat. Jän-

nitys hellitti kun Alex Hakkarainen maalasi 4–2 loppulukemat.
Lauantaina Mosan tekistä

hallitsi alusta alkaen MPS
Atletico. Lahtelainen Stars
oli selvästi kevyt vastustaja.
Ville Ruuska aloitti maalinteon, Mikko Kouri jatkoi ja
ensi jakso päättyi kapteeni
Timo Kinnusen 3–0 puskumaaliin. Toisen jakson ainokaisesta täysosumasta vastasi näyttävällä puskulla Roni
Tran. Ticoticot olisivat voineet voittaa tuplaluvuillakin,
muun muassa kolme maalia
syöttänyt Jani Putkonen lähetti ottelun lopussa pallon
neljästä metristä yli tyhjän
maalin. Ansaittu voitto.
PuiU ei saanut Myyrmä-

en oudolla alustalla konettaan käyntiin. AC Vantaan jokavuotinen maalikone Jarno Isaksson teki kaksi
maalia ensi jaksolla, jälkimmäisen rangaistuspotkusta.
PuiU:n Jesse Holmström onnistui parin näyttävän laukauksen jälkeen maalinteossa
7 minuuttia ennen päätöstä.
Maaleja ei enää nähty, AC
Vantaa oli kentällä ja numeroissa parempi.
Seuraavaksi MPS edustus

kohtaa nyt perjantaina 3.5.
klo 19.45 Tapanilan tekonurmella SAPA:n. Tiistaina
7.5. klo 18.00 vihelletään
Myllypuron Pallomylly-hallissa käyntiin ”maaottelu”
Spartak-MPS edustus.
Heimo Laaksonen

Jalkapallo, naiset

Takavuosien naisfutiksen kestomenestyjä
MPS tekee vahvaa paluuta
MPS on tekemässä
paluuta suomalaisen
naisjalkapallon
huipulle.
Malmin Palloseuran ” Kau-

niit & Keltaiset” pelasi huikean kauden 2012. Kuusitoista peliä, joista saldona 14
voittoa ja kaksi tasapeliä,
maalisuhde 83–9.
Lisäksi maalipörssin kolme
ensimmäistä paikkaa valtasi Malmittaret Riikka Hannulan johdolla. Lohkovoitto tarkoitti suoraa nousua 1
divisioonaan kaudeksi 2013.

Vahvasti ovat alkaneet pelit 1. divisioonassakin.
MPS naiset avasivat kautensa Töölön pallokentällä
10.4., jolloin vastassa oli viimekaudella 1divarissa neljänneksi tullut Vjs Vantaalta. Vastustaja kaatui luvuin
2–1. Naisten pelit saivat jatkoa Talin jalkapallohallissa
21.4., sinne saapui vieraaksi myös täksi kaudeksi ykköseen noussut PK KeskiUusimaa. PKKU johti vielä viisi minuuttia ennen peliajan täyttymistä 0–1, mutta
MPS:n vahva materiaali ja
usko omaan pelaamiseen vei

MPS:n ensin rinnalle ja kaksi minuuttia ennen loppua
PKKU:n ohi lopputulokseen
2–1.
Viikonloppuna, 27.4.
joukkue matkusti Raumalle Fc Rauman vieraaksi. Luvassa oli vaikea ottelu, sillä raumalaisten kotijoukkueen tiedettiin pelaavan kovaa ja fyysistä peliä ja pitkä
bussissa istuminen vaatii aina veronsa. Malmin naisten
pelissä ei ollut merkkejäkään
pitkästä matkasta. Malmilaisten maalikarkelot aloitti seitsemäntoista minuutin
kohdalla Sanni Siltala. Seu-

raavat neljä maalia oli Riikka Hannulan käsialaa. Raumalaiset olivat läpi ottelun
Malmia askeleen jäljessä. Ja
vielä ennen peliajan täyttymistä Jaana Hyttinen ja Jenna Brand laittoivat pallon Fc
Rauman verkkoon.
Malmin naiset jatkavat pelejään 11.5. Talin hallissa saaden vieraakseen naapuriseura Tikkurilan Palloseuran
naiset, jotka ovat aloittaneet
oman kautensa myös vahvasti.
Kari Silfver
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Parasta koulussa ikinä!

Cup-huumaa
Puistolassa ja
Tapanilassa

Liikkuva koulu
-hankkeen
innoittamana
järjestetty
liikuntaviikko
liikutti oppilaita
monin tavoin
Soinisen koulussa
Malmilla.

Valtakunnallinen
jalkapallon Regions
Cup on alasarjan
seurojen taistelutanner
aina Eurokentille asti.

San na Kotkaslahti

Cupin toinen kierros värit-

Soinisen koulussa iloittiin

keväällä 2012, kun koulu
valittiin mukaan valtakunnalliseen Liikkuva koulu
-hankkeeseen, jossa on mukana 75 kuntaa. Helsingistä ohjelmavaiheeseen pääsi kuluvaksi lukuvuodeksi
mukaan viisi koulua. Liikkuva koulu -ohjelma on
hallitusohjelmassa ja sen toteuttajina ovat yksittäisten
koulujen tueksi Opetushallitus, aluehallinto, liikuntavirasto ja monia järjestöjä.
Hankkeen tavoitteena on
lisätä liikunta luonnolliseksi osaksi jokaista koulupäivää. Soinisen koulussa haaste otettiin vastaan tosissaan
ja kymmenet eri keinot pienistä liikuntavinkeistä aina
kokonaiseen liikuntaviikkoon asti ovat saaneet oppilaiden keskuudessa suuren
suosion.
Liikkuvat koulut Helsingis-

sä saivat tuekseen liikunnanohjaajan, joka toimii
opettajien suunnitteluapuna
liikuntatunneilla ja koulun
tapahtumissa. Soinisen ohjaajaksi valikoitui Johanna
Timonen, joka on antanut
suuren työpanoksen Soinisen hyväksi.
Lukuvuoden aikana opetus liikuntatunneilla on monipuolistunut ja tehostunut
liikunnanohjaajan ansiosta.
Soinisen koulussa avattiin
välituntilainaamo, innokkaille oppilaille järjestettiin
Välkkäri-koulutus ja opettajille on järjestetty Nappaa
idea -täydennyskoulutusta.

Tiistaina saatiin kokeilla
erikoisia lajeja. Koulun
jalkapallokenttä on muuttunut
frisbeegolf radaksi.

Soinisen toimintakulttuu-

ri on osallistava ja yhteisöllinen ja oppilaskunta ja oppilaskunnan kautta ihan jokainen koulun oppilas on
päässyt ideoimaan myös
liikkuva koulu -tapahtumia. Oppilaskunnan ohjaavat opettajat Sanna Kotkaslahti ja Anna-Kaisa Alve ovat olleet liikuntatiimin
ja rehtori Leila Lindqvistin lisäksi avainhenkilöitä
suunnittelutyössä. Liikkuva
koulu on ollut vahvasti näkyvillä koko lukuvuoden, se
on ollut aina mielessä muun
muassa suunniteltaessa päivänavauksia ja toimintapäiviä.
22.–26.4. koululla järjestettiin oppilaiden ideoima
liikuntaviikko. Liikuntaviikolla pidettiin joka päivä kaksi puolen tunnin supervälituntia, joiden aikana
isommat (3.–6.-luokkalaiset) oppilaat ohjasivat muuta koulua teeman mukaisesti. Ideoita kerättiin ensin

jokaisessa luokassa ja päivien teemoiksi valikoituivat maanantaina kontaktilajit ja tanssit, tiistaina erikoislajit kuten frisbeegolf ja
curling, keskiviikkona jalkapallo. Torstaina pidettiin
Duudson-päivä ja perjantaina oli vuorossa sirkusta.
Myös välinelainaamo oli
auki jokaisella supervälitunnilla ja sieltä pystyi lainaamaan esimerkiksi sulkapallomailat ja pallot toimintapisteiden lisämausteeksi.
Ensi vuodeksi jäi vielä yksi

oppilaiden haave toteuttamatta, nimittäin laskuvarjohyppy. Sitä ennen on ehkä
syytä syventyä myös peruskoulunkäyntiin. Tutkimusten mukaan liikunnan on
todettu vaikuttavan positiivisesti oppimistuloksiin,
keskittymiseen ja kouluviihtyvyyteen. Näin varmasti
onkin, kun kuuntelee oppilaiden ylistäviä kommentteja liikuntaviikosta.

Ja Soininen vinkkaa muita
kouluja: oppilaissa on voimaa ja virtaa, antakaa heille mahdollisuus järjestää liikunnallisia välituntikerhoja koulussanne. Soinisessa

pyörii kulttuuritanssikerho,
joka on kuudesluokkalaisten tyttöjen vetämä ja kaikkien tyttöjen suosiossa.
SK

tää jalkapallon ystävien elämää tulevana viikonloppuna myös Puistolassa ja Tapanilassa.
Cup-huumaa tarjoaa perjantaina 3.5. klo 19.30 Puistolan Koudan hiekalla alkava PuiU/86 vastaan Vesa. Joukkueet kohtasivat
samassa Cupissa samalla
areenalla myös vuosi sitten.
Silloin Kolmosdivarin Vesa
yltyi vaivoin voittoon Kutosesta nousua havittelevasta
PuiU Kasikutosesta. Makkarat kärysivät ja kentällä
sauhuttiin!
Lauantaina 4.5. klo 17.00
niinikään Kutosessa pelaavan MPS Atletico Akatemian hommana on Tapanilan
tekonurmella lähettää HJKj/Laajasalo ulos Cupista.
Seuraavana päivänä, sunnuntaina klo 13.30 MPS Atletico esiintyy kenttäjärjestelyistä johtuen vierasjoukkueena. Cup-vastustaja KPR
tulee Kalliosta.
HL

Tapanilan Erän
Kesäleirit
Erä järjestää jälleen 4.–8.6, 10.–14.6 sekä 17.–19.6
Tapanilan Mosahallilla perinteiset salibandyleirit eri-ikäisille
lapsille ja nuorille. Luvassa on salibandyn harjoittelua ja
pelaamista sekä muuta liikuntaa sisällä ja ulkona. Päivän
aikana nautitaan myös lounas. Leirin ohjaajina Erän
valmentajia ja liigapelaajia.
Leirivaihtoehdot:
Salibandyleiri 1999–2005 -syntyneille joukkueessa tai
salibandykoulussa pelaaville, tai aloittelevalle pelaajalle
Salibandyn starttileiri 2004–2007 syntyneille, jotka eivät vielä
harrasta salibandya joukkueessa, ja haluaisivat tutustua lajiin
monipuolisesti
Aamuvalmennusleiri yläkoulu- ja lukioikäisille kilpapelaajille
Viikon leirin hinnat: 100–170 €
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
http://www.tapanilanera.fi/kesaleiri
(09) 346 4252

Laatu

Koko viikon ehdoton suosikki oli ihana AIR TRACK-patja. Se villitsi oppilaat ja
opettajat liikkumaan hikeen asti.

Yhteisö

Intohimo
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Kulttuuri

Palstalla haastatellaan Koillis-Helsingissä asuvia tai toimivia ihmisiä. Vinkkaa toimitukseen
(puh. 045 3489 373), jos naapurissasi, töissä tai muualla on mielenkiintoinen haastateltava.

Maar et Ah lsve d

Rotista

Valkovuokot kukkivat jo
Ensimmäiset valkovuokot kukkivat jo
kivenheiton päässä lentokentän pääportilta!
Kevät siis etenee vihdoin.
Maaret Ahlsved

Malmilla, Prisman puolella, roskisten lähellä on rotilla pesäkäytäviä.
Yhtenä iltana porukka kävi taskulamppujen kanssa
tutkimusmatkalla. Näkivät
sillä hetkellä noin 4–6 rottaa. Olivat vikkeliä ja luikkivat käytäviinsä, joita oli
paljon.
Siellä puskissa oli myös ollut kaurahiutaleita.
Älkää ainakaan syöttäkö
niitä!
Vai oliko ne myrkytettyjä
hiutaleita?
Ilmoitin rotista terveysvirastolle, saa nähdä tekevätkö mitään. Muutkin voisi ilmoitella sinne nähdessään
niitä.

Soinisen koulussa viihdyttiin
Kuvassa Soinisen koulun oppilaita vuodelta 1939 tai 1940.
Kuvan tuonut Erkki Virta muistelee, että sota-aikanakin koulua
käytiin normaalisti, vain sodan syttymispäivänä lapset ajettiin
koulusta ulos. Erkki kertoo myös, että kerran kun opettaja jätti
hänet luokalle, hän hyppäsi ikkunasta ulos ja juoksi karkuun.
– Kuvassa on muun muassa Heikki Tarkka, jo edesmennyt tohtori
Laitakari, johtajaopettaja Alisa Soininen ja Weisteen Liisa. Ja monta
muutakin nimeä vielä muistan. Tuota yhtä ylirivin tyttöä tapaan
sattumalta silloin tällöin, vielä me tunnetaan toisemme, vaikka
kouluajoista jo kauan onkin, Erkki naurahtaa. TL

Värikästä elämää joessa

Kirsti H

Vuosi vuoden jälkeen meillä
malmilaisilla on oheinen
autonromu ”silmänilona”.
Joka kevät seurataan
mitä uutta romusta ilmenee
kun lumet sulaa.
Nyt näyttää auton öljypohja
hajonneen ja öljyt valuu
maahan, mutta sehän
ei auton omistajaa
millään lailla kiinnosta.
Autoa voi käydä
ihastelemassa Malmin
Vpk:n pihassa.

Päiväkoti Seulasen
lapset vanhempineen
askartelivat
jokielämään liittyviä
asioita. Kaloja, sorsia
sekä muita vedessä
viihtyviä eläimiä, kuin
myös veneitä ja muita
joella seilaavia
aluksia voi ihailla
Suutarilan kirjaston ikkunassa 3.5. asti. Näyttelyn ideoi Päiväkoti Seulasen vanhempaintoimikunta.

VE

Heta Warto

Kai Ki ppola

Savelan tulvat kurissa
Nopeasti sulaneiden hankien sulamisvedet aiheuttivat tällä kertaa normaalia
suuremman vesimassojen
virtaamisen. Vantaajoen veden pinta nousi yli rantapenkereiden ja valtasi muu-

tamaksi päiväksi Savelanlaakson tulvaniityn sekä
Veräjälaakson palsta-alueen. Sinisorsat ja telkät sukeltelivat Longinojassa sekä
lokit uiskentelivat tulvaniityn ”tekojärvessä”.

Jokivarren kevyenliikenteen väylät olivat useammasta kohtaa veden peittämät.
Varsinaisella asuinalueelle tulvavedet eivät päässeet
nousemaan, siitä piti kau-

punki huolen. Kun oli odotettavissa, että Vantaan vedenpinta tulee kohoamaan,
niin Savelaan tuotiin hyvissä ajoin veden pumppausasema. Sen tarkoituksena
oli tyhjentää Savelan asuin-

alueelle kertyvät sulamisvedet letkuja pitkin Vantaanjokeen. Veden pääsy asuinalueelle estettiin sulkemalla
maanalainen pato.
Kaupunki oli ottanut hyvin oppia aiempien vuosi-

en tulvista. Muutama vuosi
sitten paranneltu tulvavalli
osoitti toimivuutensa. Kyllä
kaupungissa on hyvä asua
kun meistä huolehditaan.
Kai Kippola,
Lea Salmela

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Kodin kirjavanhukset saavat arvion
Puistola, Tapulikaupunki
Onko sinulla vanha kirja,
josta haluaisit tietää
enemmän? Puistolan ja
Tapulikaupungin kirjastoissa on vanhojen kirjojen
arviointitapahtuma
ensi lauantaina.

Asiantuntijat arvioivat kirjastossa noin

sadan vuoden ikäisiä tai sitä vanhempia
kirjoja tv:stä tutulla Antiikkia, Antiikkia
-menetelmällä. Asiantuntijoina ovat kirjahistorian professori Tuija Laine ja dosentti Esko M. Laine sekä Bibliofiilisen
seuran kirja-asiamiehenä toiminut ja
antikvariaatissa työskennellyt humanististen tieteiden kandidaatti Jens Nilsson.

He pyrkivät selvittämään, mistä kirjasta on kyse ja esittämään arvion kirjan hinnasta. Heille voi kertoa kirjan tarinan. Arvio on maksuton.
Arvioinnin järjestävät Puistolan kirjasto ja Malmin seurakunnan Puistolan
piiri.

Kirjoja & Kirjoja.
Wanhojen kirjojen arviointipäivä la 4.5.
Tapulin kirjastossa klo 10–12 ja
Puistolan kirjastossa 13–16.

Pirjo Pihlajamaa

Pihakirppisten kausi alkaa
Kevät tuo katukuvaan perinteiset pihakirpputorit. Länsirinnetiellä katukirpputoritapahtuma järjestetetään jo seitsemännen kerran.
– Katukirppis avaa kevään; olemme järjestäneet sen yhdessä naapuruston kanssa vuodesta 2007 helatorstaina, tosin
yhtenä vuonna päivä oli eri. Kaikki halukkaat voivat pystyttää
omalle tontilleen tien varteen kirpputoripöydän ja laittaa tavarat kiertoon, kertoo alusta asti järjestelyistä vastannut Minna Oksala.
Tapahtumassa on mukana myös Talitiaistie. Tänä vuonna
myös Käpylinnuntiellä on kirppari samana päivänä. TL
Katukirppikset 9.5.
klo 10–13 Länsirinnetie & Talitiaistie ja klo 10–15 Käpylinnuntie.

Kino Helio
elioss::

8-pallo
Ak LLouhimiehen
Aku
hi i h
elokuva
huumeidenkäyttäjien
ankarasta arjesta.
la 4.5. klo 14 ja
ke 8.5. klo 18, 6 €

YhteisMervi
Lakkala:
Korkeapaine

Toinen talvi

Lakkalan talvimaisemat ovat tutuilta kulmilta.
– Työhuoneeni on kotini yhteydessä, Jakomäen kupeessa. Ikkunasta näkyy metsän kaltaista pusikkoa, vanhoja mäntyjä
sekä muutama kuusi. Kasvavat
haavatkin rinteessä, josta pääsisi sienimetsälle. Tämä on toinen
talvi, kun maalaan tätä maisemaa. Toinen näkökulma. Maalauksissa horisontti kiipeää ylös
kalliolle ja taivaanranta on siellä täällä puiden takana piilosilla. Lunta on ja lisää tulee. Ihmi-

laulut

Saara

Talvi vasta meni, mutta siihen palataan Malmitalon
galleriassa Mervi Lakkalan maalausten kautta.
Suurmetsässä asuvan Mervi

Keväisellä mielellä
K
laulamaan!
ti 7.5. klo 17.30,
vapaa pääsy

set juttelevat säästä tuiki tuntemattomille, Mervi Lakkala kuvailee.
Lakkala kertoo, että talvi-iltoina kun mies katseli televisiosta uutisia, hän itse ryntäsi kotiverkkarit ja kynnenaluset maalissa katsomaan säätiedotusta.
– Huomenna eteläsuomeen luvassa lumisateita, koillistuuli 8
m/s lisää pakkasen purevuutta.
Jes, maalausviikonloppu!
Näitä kuvia pääsee nyt ihailemaan ja katsomaan, miltä tuntui ennen termistä kevättä.
TL

Mervi Lakkala:
Kaupungin valot

Aalto
Hurmaava
laulajalauluntekijä on
monenikäisten
suosikki.
ti 7.5. klo 19,
alk. 12 €

Mervi Lakkalan maalauksia
Malmitalon galleriassa 25.4.–18.5. Vapaa pääsy.
Avoinna arkisin ma–pe 9–20 ja la 9–16.

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

14

Lähimenot
Illan solisteina
toimivat orkesterin
oma klarinetisti/
saksofonisti
Risto Salmi sekä
vierailevana
klarinetistina
Kaartin
soittokunnasta
lainattu Arto
Lehtola.

JAKOMÄKI

Taidenäyttely
Jakomäen taidekerhon
kevätnäyttely toukokuun
ajan Jakomäen kirjastossa,
Jakomäenkuja 3. Esillä Ansa
Mielosen, Hellin Ojasen
ja Lilia Pöllän maalauksia.
Kirjasto on auki ma–to klo
9–19, pe 9–16 ja la 10–16.

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.
Koillis-Helsingin
Parkinson-kerho
Kaikki Koillisen Parkinsontautiset ja kumppanit tervetuloa
toukokuun kerhoiltaan ti
7.5. kello 17 Malmin
kirkon takkahuoneeseen
(Kunnantie 1) laulumielellä.
Sekin auttaa kuulemma
taudissamme selviytymisessä.
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.
Koillis-Helsingin Seniorit
osallistuvat Helsingin
senioripiirin kaupunkikävelyyn
Pitäjänmäellä 6.5. (lähtö
asemalta klo 12). Heti seuraavana päivänä 7.5. oma kuukausitapaaminen Syystien palvelukeskuksessa klo 13 alkaen
ja klo 14 aloitetaan kokous,
jossa odotettuna vieraana
Seppo Hovi laulaa ja laulattaa.
Kerhot pyörivät täysillä vielä
toukokuun, kesätauon aloittaa
hattujuhla 4.6. Syystiellä.
Päivätanssit
Malmin Työväentalolla
Takaniitynkuja 9 to klo
12–15. Liput 8 e, sis.
narikan. Elävää musiikkia.
Järj. Malmin eläkeläiset.
Tanssikurssit
Malmin Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9, to 2.5. klo
18–21 hidas valssi, su 5.5. klo
17–20 jive, ti 7.5. klo 18–21
cha-cha op. Susa Matsson, to
16.5. klo18–21 rumba-bolero
Hoitohuone Oivakumpu
Kotinummentie 4, Työhuone
2J ti 28.5. asti klo 18.30–20
opastettuja rentouttavia
keskittymisharjoituksia tuolilla
istuen. Vapaaehtoinen oviraha.

Tapulikaupunki

The Great Helsinki Swing Big Band esittää
ke15.5. klo 19 Malmitalossa konsertin teemalla
Eddie Sauter – Benny Goodmanin luottomies.

Prinssin leijat kirjastossa
Syystien palvelukeskus
Liikuntaa ja erilaisia harrastusryhmiä joka päivä, bridge-kerho
ti klo 9.30. 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.
Rintamaveteraanit
Malmin Rintamaveteraanien
ja Naisjaoston kevätkauden
päättäjäiset 6.5. kello
14, Syystien vanhustenkeskus, Takaniitynkuja 3.
Makkaranpaistoa, kahvia ja
Kaartin soittokunnan soittoa.
Mervi Lakkala, Toinen talvi
Maalauksia 25.4.–18.5.
Malmitalon galleriassa.
Vapaa pääsy. Avoinna
ma–pe 9–20 ja la 9–16.
Viides elementti
Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kevätnäyttelyssä
esillä on oppilaiden lukukauden
aikana tekemiä teoksia. Vuoden
opetusteemana on ollut neljä
klassista elementtiä: maa, tuli,
vesi ja ilma. Esillä ke 15.5.
asti, Malmitalon parvi, 2 krs.
PHMO:n konsertti
Kevätkonsertti I ma 6.5. klo 19
Malmitalossa. Vapaa pääsy
Yhteislaulut
Kaikki laulamaan ti 7.5. klo
17.30, Vapaa pääsy, Malmitalo.
Saara Aalto
Viime keväänä Saara
Aalto hurmasi äänellään ja
olemuksellaan itse Michael
Monroen The Voice of Finland
-kilpailussa, ti 7.5. klo 19
Hurmattavana on Malmitalon
yleisö. Järj. Helsingin
kulttuurikeskus ja Joe
Lunnas Oy. Liput 12 e.

PIHLAJAMÄKI

Musakirppis
Pihlajamäen nuorisotalolla
18.5. klo 10–15, varaa
paikkasi ennakkoon!
Moreenitie 2. Musakirppis
pistää kiertoon soittimet,
musiikkilaitteet ja piuhat,
kielet, laukut ym. Myyntipaikka
10e. Järj. Pihlajamäen
lähiöasema 09 3104 1010.

PUISTOLA

Satuilua tarjolla
Puistolan kirjastossa satutunti
aina ma klo 9.30. Kaikki alle
kouluikäiset tenavat ovat
tervetulleita satujen pariin.

PUKINMÄKI

Kevään tietokoneopastukset
aina ke 29.5. asti Pukinmäen
kirjastossa. Enter ry:n
opastaja paikalla klo1416 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. 09 3108 5072 tai
paikan päällä, Kenttäkuja 12.
Siivoustalkoot
Pukinmäessä ma 6.5. klo
17.30 alkaen, paikkana
Säveltäjänpuisto / Unikon
päiväkoti. Rakennusvirasto
toimittaa päiväkotiin jätesäkkejä ja roskienkeräyspihtejä.
Pukinmäki-päivät lähestyvät!
Paikkakunnan yhdistysväen
yhteisesti järjestämä
kotiseututapahtuma pidetään
25.–26.5. Lisätiedot
Pukinmäki-seuran pj Kauko
Koskinen, puh. 040 5838 503
tai kauko@kaukokoskinen.fi.

SILTAMÄKI

Jumppaamaan
Toukokuussa piloxing ti ja
zumba to klo 19–20 Siltamäen
Nuorisoseura ry:n kerhohuoneella, Kiertotähdenpolku 2.
Hinta 3 e / kerta maksu paikan
päällä. Mukaan myös ilman
ennokkoilm. Joogaa ke aamulla
että illalla, ilm. etukäteen.
www.siltamaennuorisoeura.
fi tai 050 566 6174.

TAPANILA

Äitienpäivä
Tapanilan Kotien Puolesta
ry:n tiistaikerhossa 7.5. klo
11.30 alkaen vietetään
äitienpäivää, kahvitarjoilun
jälkeen hoivapalvelu esittely.
Kirjailijavieras
Leena Krohn saapuu Tapanilan
kirjaston kirjailijavieraaksi
to 2.5. klo 18.00. Häntä
haastattelee Suvi Ahola.
Mosa herää
su 5.5. klo 11–14 Tapanilan
torilla. Toriohjelmassa on
juhlapuheita, Mosan pappien
laulua, kunnia-asukkaan
julkistus, Tringa ry:n lintupuhe,
Tapanila-Seuran tietopöytä,
taimienvaihtotori, juhlapuheita
ja yllätyksiä. Viihdyttämässä
on Stadin Juhlaorkesteri.
Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Tapanilan Kotien Puolesta

Tiistaikerho klo 11.30–13.30
Tapanilan Työväentalolla,
Sompiontie 4. Muusta toiminnasta saa lisätietoa kerhosta

TAPANINVAINIO

Katukirppis
Perinteinen Helastorstain
katukirppis 9.5. klo 10–13
Länsirinnetie & Talitiaistie sekä
klo 10–15 Käpylinnuntie.

Päiväkoti Pikku
Prinssin lapset
ovat kierrättäneet
muun muassa erilaisia muovipussseja askarrellen
niistä näyttäviä leijoja. Kierrätystä ja
luontoa käsittelevä näyttely on esillä
Tapulikaupungin kirjastossa vielä ensi viikon. PP

TAPULIKAUPUNKI

Siivoustalkoot
Su 5.5. klo 14–16.
Kokoontuminen klo 14
Ajurinaukiolla kirjaston edessä.
Siivotaan Kartuusipolun ja
lukion p-paikan ympäristöä,
omat hanskat mukaan. Järj.
Tapulikaupunki-Seura ry
Tapulin Eläkeläiset
Kevätkauden päätös 13.5. klo
10–12 Tapulin nuorisotalolla,
Ajurinaukio 5, 2krs.

Kokouksia
Malmin Palloseura ry:n

KEVÄTVUOSIKOKOUS
pidetään torstaina 2.5.2013 klo 18.30
seuran toimiston kokoustilassa, osoite
Lyhtytie 24, 00750 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Malmin Palloseura ry, hallitus

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

Hairspray
1960-luvun Baltimoreen
vievä Broadway-musikaali
Hairspray nähdään Viikin
Norssissa noin 60 oppilaan
voimin. Viimeinen esitys to
2.5. klo 18. Liput 12/8 e.
Satutuokioita kirjastossa
Viikin kirjastossa (pyöreä
sininen rakennus) satutuokiot
aina ke klo 10–10.30.

Tapahtumia

SIIVOUSTALKOOT PUKINMÄESSÄ
Maanantaina 6.5 17.30 alkaen
Lähtöpisteenä Unikon päiväkoti, Säveltäjänpuisto
Rakennusvirasto toimittaa siivoustarvikkeet.

Tervetuloa!
Pukinmäki-seura ry, p. 0405838503

Palveluja tarjotaan

Soita ilmainen mittaus
Sälekaihtimet
Rullaverhot

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

20v.

Pystylamellit
Markiisit

TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Koillis-Helsingin Lähitieto
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MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

NYT PUUTARHAKONEET KESÄKSI KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU

ergadesign.fi

Ompelua
Malmilla

Huolella ja nopeasti
www.sippe.fi
050 306 8858

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus
www.malminhammas.com
malmin.hammas.oy@kolumbus.fi

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.
Kirkonkyläntie 6, MALMI

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

RENKAAT JA RENGASTYÖT
KAUSISÄILYTYS

v





Kehärengas Oy
www.keharengas.fi

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

Puutavara A. ÄIKÄS Oy

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

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

Vesikourut
Tikkaat
Lumiesteet
Kattojen pesut
ja maalaukset
Ilmainen tarjous/
korjausarvio

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

050 594 2992

www.uudenmaanpeltityo.fi

kjkmestarit.fi

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kotitalousvähennysmahd.

0400 453 959

Pirjo Löser
IHANA KEVÄT
OVELLA!
Värjäykset alk. 74 €
Permispak. alk. 85 €
Parturityö alk. 25 €

Tervetuloa!
a!
Varaathan
aikasi.

Toukokuun tarjous!
Raidat & Leikkaus
lyhyet 56,puolipitkä 69,- pitkä 80,Parturi-Kampaamo

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

www.kampaamo-loser.ﬁ

3858 375
040-831 9626

Lähitieto
ei lisää
tuskaa :D

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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



Kampaamo-Parturi

Optikot

LAUKKANEN

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

Pitkät

P. 044 788 8488
Vanha Tapanilantie 88 Hki
saloncaramel.fi

Asiakasparkki No 13 Bussit 74/77A/577

AUTONASENNUS JA HUOLTO



90€

voimassa 31.5.2013 asti

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi
ark. 9-18, la 9-14 ja ke
suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan

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

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

1/2
pitkät

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Juha Ruotoistenmäki
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

80€
100€

sis. föönauksen Lyhyet

MALMIN
HAMMAS

P. 351 5015

Puh. 044 7666 166

RADIAL OY

Erikoisvärjäys
ja leikkaus

– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

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

Hiukset kauniiksi kevään juhliin!

Hammaslääkärit

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

15

1.5.2013

Hyvinvointi

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki

Jalkahoitola

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

Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028

REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

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)

Malminraitti 12
00700 Helsinki

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

Helenan

Salonki

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

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

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

Myös ilman ajanvarausta.

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

Parturi-Kampaamo

Tilitoimistoja

www.zois.ﬁ sivuiltamme voit
varata uuden aikasi!

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

Terveisin Sanna, Elina, Outi, Tanja, Nelli,
Alex ja Joni
Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 351 5981 www.zois.fi

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

www.datamediatilit.fi
Puh.
09-3508 320

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

Voimassa 10.5.2013 asti.

