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Keskiviikko 19.3.2014 

Nro 12

Uutiset: Viikin Norssin edustalle 
pysyvä 30 km/h rajoitus.
Urheilu: Erän pelit päättyivät.
Kulttuuri: Tapaus aloitti näyttelyt.

Putkivesi 
puhkaisi torin

MIKSI TÄHÄN
LÄHIKOULUUN

EI OLE TUNKUA?

Annis  
MAttilA
Myyntineuvottelija
044 555 1604

tArjA 
HAArAnen
Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

MArkku 
ViljAnder
Myyntipäällikkö 
YKV, LKV
050 524 4854

toiMistoMMe AVoinnA 
ma-to klo 10.00-17.00   
pe klo 10.00-15.00

kirkonkyläntie 11, Helsinki 
puh. 010 228 3060

Kiinteistönvälitys Oy

PÄiVi  
Pirnes
Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

Huom! ® • Suomen Asuntopalvelut Oy LKV • Hitsaajankatu 24, 00810 Hki www.huom.fi 

Päivi Asikainen
Osakas
040 5073300

Jorma  Falck
LKV
0500 170947

Kristina Lindbäck
Osakas, KED, IAT
050 5113599

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

Maria Pettersson
LKV, Partner
040 1724159

Riitta Tyrkäs
LKV, YKV,AKA-
Asunto-auktorisoitu
0500 433522

Raija Alén-
Nikitin
Partner
050 3535262

Kalle Jokela 
Osakas
0400 895765

Asuntosi arvoiset Välittäjät valmiina palvelukseesi:

Haluatko asunnollesi 
aidosti välittävän 

Ammattilaisen Välittäjän?
Katso mitä mieltä 

Asiakkaamme ovat meistä:
http://www.huom.fi /valittajat

TAPULIKAUPUNKI  RT  89.5 M2

4h+k+s. Lapsiperheiden suosimalla 
alueella kaksitasoinen asunto.
Parmaajanpolku 3 G. Mh. 243 
051,79 € Vh. 245 000 € E2007 Tied. 
Alen-Nikitin 050 3535 262  Es. su 
23.3. klo 12:15–13:00  9434874

3h+k+kph+vh+p. Ylimmän kerrok-
sen valoisa päätyhuoneisto etsii 
uusia asukkaita. Hissitalo.
Mh 168 000 €. Palokuja 4 A. Ensi-
tied. Mia Lucenius 050 521 7949

TAPULIKAUPUNKI  KT  65,5 M2

Mia Lucenius
LKV, LVV, 
KiAT, Osakas
050 5217949

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV
Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, p. 050 361 5099
www.remax-extrakodit.fi  extrakodit@remax.fi 
ma–to 9–18, pe 9–17, la 10–14

Tapaninvainio PT 
3h+K+S 70,5 m2

Hyväkuntoinen kolmio 
viihtyisällä alueella. 
Hyvä taloyhtiö omalla 
tontilla ja edullinen vastike.
Tuohikoivuntie 20. 
Mh 259.000€. Tied. 
Kaisla, 050 352 4558/
Extra Kodit

Puistola KT 3h+k+kph+
piha 75 m2

Puistolan keskeisimmällä 
paikalla pienkerrostalon 
ensimmäisessä kerrokses-
sa siistikuntoinen pääty-
huoneisto. Todella hyvä 
pohjaratkaisu. Huoneistol-
la oma aidattu piha. Kaikki 
palvelut kävelymatkan 
etäisyydellä. Puistolan 
asemalle matka taittuu 5 
minuutissa. Suuntimotie 
15. Mh. Vh. 217.000 €. 
Tied. Eija Häkkinen, 
0500 704 618/Extra Kodit

Malmi KT 4h+k+rt+k-
ph+s+2 x erill. wc +teras-
siparveke 95,5 m2

Erinomainen tilaisuus! 
Alueen erikoisuuksia, 
erikoinen koti kahdessa 
kerroksessa pienkerros-
talossa.Myös vaihtomah-
dollisuus pienempään 
Lähi- alueelta. Soidintie 8.  
Mh.259.000€. 
Tied. Matti Siltanen, 
040 670 6250/Extra Kodit.

Siltamäki ET 7h+k+s+tkh 
240 m2

Tilava tiilitalo kahden 
perheen yhtiössä. 
Kätevä sijainti palvelu-
jen tuntumassa ja silti 
omaa rauhaa. Neljän 
makuuhuoneen yläkerta 
auloineen remontoitu 
2011.  Kaiken kaikkkiaan 
240 m2 (120 m2+100 m2)
käytössä. Riimusauvantie 
5. Mh. 473.000€ 
Tied. Eija Häkkinen, 
0500 704 618/Extra Kodit

Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848
Toni Ylen

040 577 7269
Eija Häkkinen 

LKV
0500 704 618

Matti Siltanen
040 670 6250

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Maria Jutila 
KiAT

045 110 3345

Mikko Kaisla
050 352 4558

Sam Kamras
040 837 3465

Petri Jantunen
050 327 3761

Asta Lindroos
045 277 6154

Tapaninvainio 
määrä-ala 577m2

Hyvä rakennuspaikka 
Ok-talolle, halutulta 
alueelta. Tulevalle tontille 
saa oman sisäänkäynnin. 
Mh 195.000 €. Tied. 
Jantunen, 050 327 3761/
Extra Kodit

Onko sinulla tarvetta toimitilalle?
Minulta monenlaista toimitilaa ympäri 
pääkaupunkiseutua.Soita ja kysy lisää! 
Sam Kamras 040 837 3465

Ylä-Malmi Kt 74,5m²
3h,k,s,vh,piha.
Läpitalon valoisa ja 
toimivapohjainen kolmio 
omalla suojaisalla pihalla. 
Asunnossa on uusittu 
kylpyhuone, sauna, 
keittiö sekä kaikki pinnat 
2006–2007. Velaton Mh. 
229.000€. Notkotie 16B. 
Toni Ylen 040 577 7269/
Extra Kodit.

[A]

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

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

TAPANINVAINIO  PT

Viimeistä viedään, vain 1 jäljellä.
UUSI laadukas 4 h, k, saunaos, 
95,5 m². Piha länteen. Koneel-
linen ilmanvaihto lämmöntalteen-
otolla. Maalämpö. Velaton hinta 
459.000 € Immolantie 54

TAPANINVAINIO  OKT

Suositulla alueella ryhdikäs rintama-
miestalo 4 h, k, kph, 2 wc 110 m² + 
kellarikerros 70 m².  Tontti 544 m². 
Kuntotarkastettu. Hp. 247.000 €

TAPANINVAINIO  OK-TONTTI
Omakotitalotontti 569 m², rak.oik 
142 m², lisäksi autosuoja 25 m². 
Hp. 152.000 € Pohjanpellontie 9 b

LÄNSI-PAKILA   OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotontti 
511 m². Rakennusoikeus 128m²
+ 25m². Hp. 140.000 €. Elontie 4

MALMI TEOLLISUUSHALLI
Kivirakenteinen 2-kerroksinen 
teollisuusrakennus 745 m². Tilat 
jaettavissa Rv-89. Tontti 1527 m².

TATTARISUO
Vuokrataan teollisuus- ja toimiti-
laa 360m². Voidaan vuokrata osi-
ssa. Hallin vapaa korkeus 4.8m. 
Korkeat sähkötoimiset nosto-ovet. 
Hyvä kunto. Vapautuu 1.5
TAPANILA
Myydään tai vuokrataan nopeasti 
vapautuva liikehuoneisto 100 m² 
Tapanilan keskustasta. Katutaso

Rauhallisella paikalla ok-talo 4h,k,rt
155 m² + lämmin at, var 25 m².
Rv 2000. Upea rinnetontti 749 m².  
Hp. 480.000 €. Sormuspolku 19



S
ivistyneeseen yhteiskuntaan kuuluu 
avun antaminen sitä tarvitseville. Talou-
dellisesti vaikeina aikoina avun tarvitsi-
joita on enemmän, mutta apua myös 

joudutaan leikkaamaan. Pääsääntöisesti ihmi-
nen on onnellisempi niin kauan kun hän tulee 
toimeen itsenäisesti. Kun kunto pettää sairau-
den tai ikääntymisen vuoksi, joutuu tahtomat-
taan pyytämään ja vastaanottamaan apua. Itse-
näiseen elämään tottuneelle avun tarvitseminen 
voi murentaa itsetuntoa ja jopa masentaa. 
Alkuun hoitaja on usein puoliso. Omaishoita-
jaksi päätyminen voi olla rankka kokemus, 
vaikka siihen lähtisikin rakkaudesta. Jos puoliso 
tarvitsee apua ja valvontaa ympäri vuorokau-
den, ei omaishoitajalle jää omaa aikaa, eikä 
aikaa hoitaa asioita kodin ulkopuolella. 

Kaupunginvaltuutettu Kauko Koskinen on teh-
nyt useina vuosina aloitteita tukea saavien 
omaishoitajien määrän lisäämisestä ja heidän 
vapaapäiviensä turvaamisesta. Petrattavaa riit-
tää yhä, jotta auttajat jaksaisivat. Koskisen 
uusimmassa aloitteessa omaishoitajien määrän 
lisäämisestä todetaan, että viime vuonna tavoit-
teena oli omaishoitajien määrän lisääminen, 
mutta määrä vähenikin. Jos vuonna 2015 
omaishoitajien määrää saataisiin lisättyä viidellä 

prosentilla, saavutettaisiin iso säästö. Omaisen 
hoito tulee vuodessa 20 000 euroa halvemmaksi 
kuin kunnan hoitovastuu. 

Henkistä apua ja vertaistukea tarvitsevat saavat 
sitä harrastuksissa ja sosiaalisissa kontakteissa – 
jos niihin on vain mahdollisuus. Asukastalojen 
päällä leijunut lopettamisuhka on saanut niissä 
kävijät pohtimaan miten selvitä tulevaisuudessa, 
jos ei asukastaloilta saatua tukiverkkoa enää 
ole. Maksuttomat viriketoiminnat ja edulliset 
ateriat ovat monelle pienituloiselle ja huono-
kuntoiselle yksin selviämisen ja jaksamisen tär-
keitä tukipilareita. Kaupungilla ei ole rahapuita, 
joista noukkia varoja erilaisten toimintojen ja 
tukien ylläpitoon, mutta asioiden tärkeysjärjes-
tystä voitaneen pohtia tarkemmin. On hullua 
säästää sellaisesta, jonka lopettamisesta koituu 
isommat menoerät tulevaisuudessa. Päättäjillä 
on iso vastuu viisaiden päätösten teosta. 

  Pääkirjoitus

TEIJA 
LOPONEN

2   

Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 12/2014. • Keskiviikko 19.3.2014. • 2. vuosikerta.
JAKELUALUE: postinumerot Helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, Malmi, Pihlajamäki, Pihlajisto, Puistola, Pukinmäki, Siltamäki,  
Suutarila, Tapanila, Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Viikki. TOIMITUS: Postiosoite Askartie 3–5, 00700 Helsinki, sisäänkäynti Malminraitti 4.  

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. ULKOASUVASTAAVA: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin, TAITTO JA ILMOITUSVALMISTUS: Janina Issakainen, janina.issakainen@lahitieto.fi, puh. 044 9738 
529 KUSTANTAJA: Koillis-Helsingin Lähitieto Oy. PAINO: Sanomapaino, Vantaa 2014. PAINOS: 37 600 kpl. JAKELU: Helsingin Jakelu-Expert Oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.fi tai ma–pe klo 9–16 
puh. 02900 10040. Ilmoitus keskiviikon jakamattomasta Lähitiedosta mieluiten heti torstaina.

Apua ja tukea

Ihminen on onnellisempi niin 
kauan kun hän tulee toimeen 
itsenäisesti.

Marian Konditoria Oy
Orakas 5, 

Heikinlaakso
www.mariankonditoria.fi 

Myymälä avoinna
ma–pe klo 6.00–17.30

la klo 8.00–13.00

Marian Konditoriassa
leivottu jo 90 vuotta!

Heikinlaaksossa leipomonmyymälässä 
synttäritarjouksessa ke 19.3. – pe 21.3.

Marian 
perinteinen 
korvapuusti 

0,90€

Kahvitarjoilu virallisena 
syntymäpäivänä to 20.3.

Tervetuloa!

MALMINSEUDUN YRITYSYHDISTYS  ry:n

VUOSIKOKOUS 31.3.2014 klo 17.00
Paikka: Liiketalousopisto Helmi, 
 Latokartanontie 12, auditorio
Asiat  : Sääntömääräiset asiat ja 
             Julkistetaan vuoden 2014 YRITTÄJÄ
              Kahvitarjoilu

Hallitus                      TERVETULOA!

Produced under license of Ferrari Brand Spa. FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property of Ferrari Spa.

Avoinna ark. 9-18, la 9-15
Markkinatie 6 • 00700 Helsinki • Puh. 09 351 2800, Fax 09 351 2901

E-mail korupaja@korupaja.fi, www.korupaja.fi

Avoinna ark. 9-18, la 9-15
Kylänvanhimmantie 29 • 00640 Helsinki • Puh/fax 09 728 4266

E-mail korupaja@korupaja.fi, www.korupaja.fi
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  Malmi

Tilanhoitajankaarella 
on kokeiltu Helsingin yliopis-
ton Viikin normaalikoulun 
kohdalla nopeusrajoituksen 
voimassaolon vaihtelua lisä-
kilven avulla. 

Nopeusrajoituskokeilus-
sa 40 km/h nopeusrajoitusta 
alennettiin 30 km/h:iin kello 
7–17 väliseksi ajaksi. Viimei-
sin Liikenne- ja viestintämi-
nisteriön poikkeusluvan jat-
kolupa oli voimassa vuoden 
2013 loppuun saakka. 

Nyt nopeusrajoitus alenne-
taan pysyvästi Tilanhoitajan-
kaarella noin 170 metrin mat-
kalla alkaen 25 metriä Kevät-
kadun risteyksen eteläpuo-
lelta pohjoiseen. Jatkossa 
suurin sallittu nopeus koulun 
läheisyydessä on 30 km/h.

Teija Loponen

Tilanhoitajankaarelle 
pysyvä rajoitus

Kokeilusta päätettiin tehdä pysyvä, jatkossa koulun läheisyydessä saa ajaa 
vain 30 km/h vauhtia.

  Viikki TEIJA LOPONEN

Kaupunki poistaa ”Lapsia” 
-varoitusmerkit Latokarta-
nontie 16 vastapäätä ja Van-
ha Helsingintie 2 vastapäätä.

Samalla rajoitetaan ajoneu-
von suurin sallittu nopeus 40 
km/h:iin Latokartanontien 
eteläpäässä noin 150 metrin 
matkalla ja Vanhan Helsin-
gintien pohjoispäässä noin 
50 metrin matkalla. 

Latokartanontie 16 kohdal-
la oli voimassa 30 km/h no-
peusrajoitus Ala-Malmin pe-
ruskoulun kohdalla. Siinä ko-
keiltiin Liikenne- ja viestintä-
ministeriön poikkeusluvalla 
nopeusrajoituksen voimas-
saolon vaihtelua lisäkilven 

avulla. Viimeisin jatkolupa oli 
voimassa vuoden 2013 lop-
puun saakka. Nopeusrajoi-
tuskokeilussa 30 km/h no-
peusrajoitusta nostettiin 40 
km/h:iin kello 17–7 ajaksi. 

Nyt alemmalle nopeusra-
joitukselle ei ole enää pe-
rustetta, kun Ala-Malmin pe-
ruskoulu lakkautettiin reilu 
vuosi sitten. Latokartanon-
tien muulla osuudella on ny-
kyisinkin voimassa 40 km/h 
nopeusrajoitus.

Teija Loponen

Lapsista ei 
enää tarvitse 
varoittaa

aikalle häly-
tetyn loka-
auton työmie-
het selvittivät 
tilanteen nope-

asti. Vesi katosi lopulta vie-
reiseen Malmin raitin sade-
vesikaivon uumeniin.

Veden voima ehti kuiten-

kin hajottaa torikiveyksen, 
jolloin kivien alla oleva 
hiekka nousi veden mukana 
pintaan ja jatkoi matkaansa 
kohti Malmin raittia. Nuo-
risotalon lähelle syntyi iso 
kuoppa, joka eristettiin 
muovinauhalla.

Syypääksi tapahtumiin 

paljastui torin alla kulke-
va vesijohtovanhus, jonka 
valurautaa olevat sisuska-
lut olivat HSY:n vesihuol-
lon mukaan todennäköises-
ti syöpyneet puhki.

HSY tilasi paikalle ura-
koitsijan, joka alkoi tors-
taina kaivaa toria aivan eri 

kohdasta kuin missä onnet-
tomuus tapahtui.

– Kiinteistölle johdetaan 
vesi toista kautta. Vanha 
200-millinen vesijohto tul-
pataan ja hylätään, koska 
siinä on ollut aikaisemmin-
kin vuotoja, selittää vastaa-
va putkimestari Matti Pirtti-

maa HSY:stä.
Edellisen kerran nuori-

sotalolle vettä syöttävä put-
ki rikkoontui marraskuun 
30. päivä viime vuonna. Sen 
kertaisista korjaustöistä jäi 
torin päähän muistomerkik-
si useampi läjä kiviä, joita 
kukaan ei tunnu kaipaavan.

– Ei meillä ole jäänyt toril-
le mitään kivipinoa. Tilaam-
me kivityöt Staran kautta, 
heillä on omat urakoitsijat, 
Pirttimaa ihmettelee.

Pirjo Pihlajamaa

Ylä-Malmin 
torin kulma romahti
Ylä-Malmin tori alkoi yllättäen tulvia nuorisotalon edestä viime keskiviikkona keskipäivän aikaan. Pian poliisi 
saapui ohjaamaan liikennettä, sillä vesi työntyi vauhdilla kohti Malmin raitin ajorataa huuhtoen samalla ohi 
ajavien autojen pohjia.

Poliisit saapuivat 
valvomaan, ettei
kukaan ihminen loukkaa 
itseään vesivahingon 
vuoksi. Nuorisotalon 
eteen ilmestyi 
onnettomuudessa 
kuoppa, jonka ympäri 
kierrettiin muovinauhaa.

P

PIRJO PIHLAJAMAA
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TEIJA LOPONEN PIRJO PIHLAJAMAA

Kirkonkyläntien ja Latokartanontien linja-autokaistajär-
jestelyihin tullaan tekemään muutoksia, joiden tavoittee-
na on parantaa Jokeri 2 bussilinjan sujuvuutta liikennöin-
nin alkaessa.

Malmin aseman kohdalla olevassa liityntäliikenneter-
minaalissa ja sen läheisyydessä muutetaan kaista-, tak-
siasema- ja pysäkkijärjestelyjä. Muutoksilla erotellaan ja-
lankulku ja polkupyöräily paremmin toisistaan. Pyöräkais-
tat säilyvät punapintaisina. 

Järjestelyt parantavat sekä taksiaseman, että bussilii-
kenteen sujuvuutta, ja etenkin Jokeri 2 bussilinjan toimin-
taedellytykset paranevat huomattavasti.

Teija Loponen

Terminaalia muokataan

Bussiterminaalissa ja sen lähistöllä tullaan 
tekemään liikennöintiä sujuvoittavia muutoksia.

  Malmi

  Siltamäki
Helsingin kaupungin opetusviraston aikeet nirhaista Sil-
tamäen ala-asteelta tiloja päiväkodille on synnyttänyt vas-
taliikkeen. Internetin adressit.com –palveluun ilmestyi rei-
lu viikko sitten adressi, jossa perustellaan, miksi ehdotus 
on huono.

Kestäviä ratkaisuja Siltamäen alueen kouluverkon pää-
töksiin toivovaan adressiin odotetaan allekirjoitusta kai-
kilta lähikoulun puolustajilta. Neljän ensimmäisen päivän 
aikana heitä oli yli sata.

PP

Ala-asteen 
pelastusoperaatio alkoi

  Malmi
Onko ikääntyneen tulevaisuus turvattu Helsingissä? Kau-
pungin sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö Matti 
Toivola oli puhumassa aiheesta apulaiskaupunginjohtaja 
Laura Rädyn tilalla Malmin toimintakeskuksessa viime vii-
kon tiistaina, koska Räty oli estynyt.

Toivola linjasi viraston tavoittelevan sitä, että helsinkiläiset 
pystyisivät asumaan kotona mahdollisimman pitkään. Huo-
nosti liikkuville tai apuvälineitä käyttäville pyritään osoitta-
maan esteettömiä pieniä asuntoja. Niiden tarve kasvaa ko-
ko ajan.

PP
Matti Toivolan mukaan helsinkiläisillä on edessään 
turvallinen vanhuus muutoksista huolimatta.

Vanhuutta 
vietetään kotona

 KEIJO LESKINEN

  Viikki
Helsingin yliopiston tutkija menehtyi Viikin kampuksella 
myöhään torstai-iltana. Tutkija oli tekemässä biotieteiden 
alan tutkimusta Viikinkaari 1:ssä sijaitsevassa laboratori-
ossa, jossa oli useita eri kemikaaleja.

Poliisi ei vielä viime perjantaina osannut kertoa, mi-
kä kemikaali turman aiheutti. Kemikaali ei päässyt leviä-
mään muualle rakennukseen.

Tutkija oli kokenut ja työskennellyt yliopistolla 90-luvul-
ta asti. Poliisi jatkaa asian tutkimista.

PP

Tutkija menehtyi 
laboratoriossa

Ostamme KULTAA ja HOPEAA
korut; myös rikkinäiset, mitalit, rahat, 
rahasarjat, setelit, sotien kunniamerkit, 
Kalevala-pronssikorut

K-CITYMARKET 
MALMI

Malminkaari 19 
klo 10–17, joka päivä 

MAANANTAISTA - 
PERJANTAIHIN 
17.-21.3.2014

TUO ARVIOITAVAKSI, ILMAINEN ARVIOINTI!

Tervetuloa. 
Juha Kilkkinen

puh. 050 5816 138

Siinä lyhykäisyydessään 
Helsingin kaupungin ope-
tusviraston esittämä ehdo-
tus, miten Malmin ja 
Pukinmäen kouluverkkoa 
kannattaisi muuttaa. 
Ehdotus esiteltiin asukkail-
le viime viikon maanantai-
na Soinisen koululla, jossa 
opetusviraston linjajohtaja 
Marjo Kyllönen ja alue-
päällikkö Leena Lakovaa-
ra vastaanottivat asukkai-
den kommentteja.

Kuulemisilta ei ollut niin 
sähköinen kuin koulupii-
reissä, joissa ehdotetaan jo-
ko koulun lakkauttamista 
tai tilojen muuttamista päi-
väkodiksi. Epäluuloja oli 
silti paljon.

Etenkin erityiskouluk-
si profiloituneen Soinisen 
koulun yhdistäminen Pu-
kinmäkeen herätti kysy-
mysten tulvan. Miksi kaksi 
haastavaa koulua yhdiste-
tään? Siirretäänkö Soinisen 
maahanmuuttajaoppilaita 

Pukinmäkeen?
– Rehtori päättää tasa-

painoisten ryhmien muo-
dostamisesta, vastasi Kyl-
lönen jälkimmäiseen.

Kahden koulun yhdistä-
minen tietäisi toisen rehto-
rin pestin lakkauttamista. 
Jäljelle jäävän rehtorin työ-
taakkaan toisi helpotusta 
apulaisrehtori.

Erityisluokkaverkosto ai-
otaan tarkastella erikseen.

Koulujen yhdistämisen 
taustalla on Soinisen kou-
lun johtokunnan loka-
kuussa 2013 opetusviras-
tolle tekemä esitys, että 
oppilasmäärältään laskeva 
koulu liitettäisiin johonkin 
alueen kouluista. Soinisen 
valitsee lähikoulukseen 
vain noin 45 prosenttia 
lapsista.

Kotinummen ala-asteen 
vastaava luku on liki 85, 
Pukinmäen 78 ja Ylä-Mal-
min peruskoulun 83. Pro-

senttien pitäisi jakautua 
tasaisemmin. Ylä-Malmin 
peruskoulussa on ahdasta, 
muissa kouluissa on tilaa.

Kun edellistä kouluver-
kon tarkistusta alettiin teh-
dä vuonna 2006, nousi 
Soinisen koulu lakkautet-
tavien listalle. Tuolloin 
koulun rehtori Leila Lind-
qvist puolusti koulun ole-
massaoloa voimakkaasti. 
Nyt Lindqvist lateli pöy-
tään lukuja, ja ääni kellos-
sa oli aivan toinen.

– Oppilasmäärä käy nyt 
liian pieneksi. Pyörimme 
miinustaloudella. Luokis-
sa on liian vähän oppilaita. 
Tämä on ikävä matemaat-
tinen tilanne.

Kun rehtori vielä lisäsi, 
että hänen täytyy johtajana 
katsoa koulun tulevaisuut-
ta, koska hän on jäämäs-
sä eläkkeelle, veti osa van-
hemmista omat johtopää-
töksensä.

Maahanmuuttajavan-

hempien mielipiteet asiaan 
jäivät kuulematta, koska 
heitä tilaisuus ei ollut tuo-
nut paikalle.

Tapaninvainiolaisille 
ilta toi hyvän uutisen. 
Immolan sivukoulua ei olla 
lakkauttamassa. Koulussa 
on myös hyvin tilaa uusille 
oppilaille. Jonoa ei ole.

Yksi isä piti kalvosulkei-
set, joilla hän yritti vakuut-
taa, että Tapaninvainio tar-
vitsee oman koulun. Lin-
jajohtajan vastaus oli, että 
koulua ei ole tulossa.

Keskustelu oppilaaksiot-
torajoista pyöri lähinnä 
Kotinummen koulun ym-
pärillä. Kotinummeen kuu-
luvia lapsia hakeutuu Hii-
denkiven peruskouluun, 
koska se on kotia lähempä-
nä. Sinne suunnalle tullee 
rajamuutoksia.

Pirjo Pihlajamaa

Koulujen yhdistämis-
ajatus herätti epäluuloja

Edessä opetusviraston aluepäällikkö Leena Lakovaara. Keskellä linjajohtaja Marjo Kyllönen, jonka mielestä 
vajaakäytössä olevaa Soinisen koulua voisi tarjota myös asukkaiden käyttöön.

  Malmi, Pukinmäki

Soinisen koulu yhdistetään hallinnollisesti Pukinmäen peruskouluun 
elokuussa 2016. Malmin ja Pukinmäen koulujen oppilaaksiottoalueiden 
rajoja tarkastellaan. Yhtään koulua ei lakkauteta.
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Koillis-Helsingin 
Lähitieto
www.lähitieto.fi
Löydät nettisivuilta paikal-
lisia menovinkkejä ja 
näköislehden, sekä lehtiar-
kiston.

Voit myös osallistua  
lehden tekoon lähettämällä 
sivuston kautta Koillis- 
Helsinkiin liittyviä juttu-
vinkkejä ja kuvia.

PUUSTELLI

OSTA SILMÄLASIT

– SAAT 
AURINKOLASIT 
VAHVUUKSILLA 

KAUPAN 
PÄÄLLE!

www.synsam.fi 
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2. kerros

Puh. 09-345 4292 tai 0500 515 707
ark. 10–18, la 10–14

VARMISTA KESÄN PARHAAT PELIT

Rinkun pelioikeudella 
pelaavat voivat tänä 
vuonna pelata myös 
muilla kentillä! Meillä 
on pelioikeuksia 
Vierumäelle, Hillsideen
ja Vuosaareen! 
Pelaamalla Rinkussa 
saat siis enemmän!

80€

LIITY JÄSENEKSI
Espoo Ringside Golfi in!

JÄSENYYS 
EI EDELLYTÄ 
MUITA KULUJA!

Nurmikartanontie 5
02920 ESPOO

Jäsenyys

LIITY HETI!

ringsidegolf.fi 

Espoo Ringside Golf

jr.
jäsenyys

40€

a 

MalmiRingside
Golf

Vain 15 min!

010 501 3100

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

Helsingin hohtavimmat radat
MosaBowling

hymy on tärkein mausteemme
MosaCafe

Lounas ma-pe klo 11-14
Catering + lastenjuhlat

Keilaus 15 €/ratatunti
Voimassa ma-to klo 20-22. Max. 4 heittäjää/ratatunti. 

Hinta sis. kenkävuokran. Tarjous voimassa toistaiseksi.

Aito nepalilainen ravintola Malmilla
Laadukasta ruokaa!

Ravintola Makalu Pikkalankatu 5, 00700 
Helsinki, Puhelin: 050-59858 400  

www.ravintolamakalu.fi 
Avoinna: Ma–to 10.30–21.30 pe 10.30–22.00 

la 12–22 su 12–21.30

Lounas arkisin 10.30–15.00

Take away
-10%

annokset mukaan 
vain á la carte -listan 

pääruoista

A-oikeudet

TERVETULOA!

Tällä kupongilla

-15%
á la carte -annoksista 
paikan päällä syötynä.

Tarjous voimassa
02.04.2014 asti.

“Yksi Helsingin 
parhaista 

nepalilaisista.”
-eat.fi 
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Tapanilan kirjastossa nau-
tittiin 5.3. henkevää kult-
tuuriviihdettä otsikolla 
Runoraati. Helsinki Poetry 
Connection  -yhteisön 
runoilijat Aura Nurmi ja 
Harri Hertell esittivät sekä 
omia että muiden runoilijoi-
den tekstejä, joille sitten raa-
ti antoi pisteitä kuin koulu-
todistukseen ikään.

Raatilaisina istuivat tai-
dekriitikko, tietokirjailija 
Otso Kantokorpi, näytteli-

jä Juhani Laitala, Kulttuu-
rivihkojen päätoimittaja, 
Tapanila-seuran aktiivi Eli-
as Krohn sekä nukketeatte-
riohjaaja, esiintyvä taiteilija 
Elviira Davidow. Tilaisuu-
den juonsi kirjastonjohtaja 
Tarja Vuorinne.

Runojen tekijöitä ei pal-
jastettu ennen kuin aivan 
lopussa, jolloin kaikki pis-
teet oli annettu. Kuuden 
runon tekijöiden joukossa 

oli sellaisia nimiä kuin Eeva 
Kilpi ja Ilpo Tiihonen. 

Raati antoi kuitenkin eni-
ten pisteitä oman runonsa 
lukeneelle Harri Hertellil-
le, joka luki stadilaisiin ko-
lahtaneen runonsa Helsin-
ki (erään aikakauden lopul-
la). Ilpo Tiihonen jäi kakko-
seksi.

Runoraati on mainio idea. 
Niitä pitää saada lisää.

Timo Uotila

Runoraati toi kulttuuri-
viihdettä Tapanilan kirjastoon

Runoraati jakaa pisteitä lyriikalle.

TIMO UOTILA

Kuluvana vuonna Tapani-
la-Seura juhlii viisikymppi-
siään ja on kokoamassa sen 
puitteissa juhlakirjaa mikäli 
rahoitus järjestyy. 

Toinen mosalainen uuti-
soinnin arvoinen asia on, 
että Tapaus ry on kehittä-
mässä galleriatoimintaa ti-
loihinsa kaavamuutosriskis-
tä huolimatta. 

Tapanilan yhteisöjen hel-
mikuisessa kokouksessa 
kuultiin eri järjestöjen ke-
vätkauden tapahtumista, 
urheilutalon kuulumisista 
ja Malmin lentokentän ys-

tävien aikeesta järjestää yh-
teinen ilta kentän puitteis-
sa. Useat tahot ovat yhdessä 
toivoneet lentokentän ym-
pärille katselulavoja ja toi-
ve on toimitettu kaupungin 
tietoon.

Tapanila-Seuran organi-
soiman adventtikalenterin 
luukuilla kävi viime vuon-
na 1850 vierasta ja kalente-
riperinnettä aiotaan jatkaa 
tänäkin vuonna.  Samoin 
perinteiset klapitalkoot pi-
dettiin jo ja Mosa Herää jäl-
leen toukokuun alussa tori-
tapahtumassa.

Tapanila-Seuran puheen-
johtajana toimii tänä vuon-
na Vesa Kinnunen. Seuran 
viestinnästä vastaa Aulikki 
Asp, Sari Hawkins huolehtii  
lapset ja nuoret -osastosta, 
Leena Kinnunen toimii seu-
ran emäntänä, Elias Krohn, 
rahastonhoitajana ja jul-
kaisutoiminnasta vastaava-
na, Eira Ormio sai vastuul-
leen varapuheenjohtajuu-
den, Esa Perttilä, kaava-asi-
at ja Peppiina Saastamoinen 
ympäristöasiat.

Teija Loponen

Tapanilan 
toimijat ahkerina

Askartie 3–5:ssä taloyhtiön tehokolmikko aloitti pihatalkoot 
jo varhain maaliskuussa. Ensin lakaistiin hiekkoja, sitten 

karsittiin pensaita ja nyt viimeksi tasoitettiin raja-aitaa. 
Talkoiden tapaan nautittiin pullakahvit pihalla auringon 

helliessä ahkeria työntekijöitä.

TL

Kevättalkoot alkoivat jo

TEIJA LOPONEN

Järjestöt vaativat oikai-
sua virastopäällikön pää-
tökseen, jolla hän kutisti 
tämän vuoden avustukset 
murto-osaan aiemmasta. 
Niukkuuden jakoon joh-
ti lautakunnan viime syys-
kuussa tekemä päätös 
muuttaa järjestöavustus-
ten saantiperusteita.

Itsellään lautakunta pi-
ti vallan päättää 6,7 mil-
joonan euron jaosta 200 
järjestölle. Virastopäällik-
kö Matti Toivolalle lauta-
kunta delegoi hakemukset, 
joissa anottiin enintään 
10 000 euroa. Kaikkiaan 
Toivola käsitteli 222 ano-
musta, joita varten oli va-
rattu 480 000 euroa. Toi-
vola löysi pinosta runsaas-
ti hakemuksia, jotka hän 
katsoi jakoperusteiden 
vastaisiksi.

Puistolan Eläkkeensaa-
jien hakemasta 1 200 eu-
rosta virastopäällikkö leik-
kasi 950 euroa. Perustelu-
na oli, että yhdistys pystyy 
rahoittamaan tilaisuuksien 
järjestämiseen ja tiedotuk-
sen liittyvät kulut ilman ul-
kopuolista avustusta. Vie-
lä viime vuonna Puistolaan 
annettiin 1 100 euroa.

Tapanilan Eläkkeen-
saajat sai viime vuonna 
2 000 euroa. Nyt järjestö 
anoi 2 600 euroa Tapani-
lan Työväentalon tilavuok-
raan sekä harrastusten ja 
retkien tukemiseen. Viras-
topäällikkö myönsi 1 500 
euroa tilavuokraan huo-
mautuksella, että myös lii-
kuntatoimi tukee tapanila-
laisjärjestöä.

Koillis-Helsingin Seni-
oreille kävi monia mui-
ta kehnommin. Virasto-
päällikkö veti haetun 1 
200 euron päälle henkse-
lit todeten, ettei avustus-
ten jakoperusteisiin kuu-
lu virkistystoiminta, johon 
katsotaan eläkeläisjärjes-
töltä kulttuuritapahtumi-
en osallistumiskulut, retket 
sekä harrastuskulut.

– Tämä oli meille täräyt-
tävä yllätys! Olemme saa-
neet vuosia joko 700 tai 
800 euroa. Se on meille 
merkittävä summa, noin 
puolet budjetistamme. 
Yhtäkkiä koko summa 
vietiin! sanoo Koillis-Hel-
singin seniorien puheen-
johtaja Marja-Leena Has-
sinen järkyttyneenä.

– Oli myös loukkaavaa 
ilmoittaa, että toimintam-
me on virkistystoimintaa. 
Sitä vartenhan me olemme 
olemassa, että ihmiset vir-
kistyisivät. Mutta emme 
me mikään viihdealan toi-
mija ole.

Yhdistys tiesi uusista ja-
koperusteista, mutta nii-
den tulkinta yllätti.

– Nyt katsottiin, että toi-
mihenkilöidemme työ jä-
senten hyväksi ei ole va-
paaehtoistyötä, vaikka va-
paaehtoistyön kulut piti 
hyväksyä.

Eläkeläisjärjestö saa sen-
tään kokoontua maksutta 
Syystien palvelukeskukses-
sa Malmilla.

– Selviämme tästä vuo-
desta, mutta esimerkiksi 
kun menemme museoon, 
emme enää osta esittelyä. 
Se taas on takaisku muse-
olle.

Sosiaali- ja terveyslau-
takunta käsitteli valituk-
set viime kokouksessaan ja 
pysyi virastopäällikön pää-
tösten kannalla.

Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin 
Senioreille nolla euroa!
Kunnallisvalitukset täyttivät sosiaali- ja 
terveyslautakunnan viime viikon esityslistan. 
Noin kuudenkymmenen kunnallisvalituksen 
tehneen järjestön joukossa on kolme 
koillishelsinkiläistä eläkeläisjärjestöä.

Koillis-Helsingin Seniorit järjestivät kesällä 2013 hattujuhlat Syystiellä yhdessä 
talon henkilökunnan kanssa.

 Eläkeläisjärjestöt 
äimistyivät avustusleikkauksista

PIRJO PIHLAJAMAA
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599
kg

1995
kg

                 
Tuore      
SINISIMPUKKA MSC
Tanska n. 1 kg

099
nippu

KEVÄTSIPULINIPPU
Marokko 

MalMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
Ma-PE 8-21, la 8-18, SU 12-21

w
w
w
.k
-c
ity

m
ar
ke

t.fi

Terveisin K-ruokakauppiaasiJyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa to-su 20.-23.3. ellei toisin mainita.

Terveisin K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

HELSINKI MALMI, Kauppakeskus MALMIN NOVA
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

1495
kg

Oman savustamon 
SAVUSTETTU KIRJOLOHIFILEE 

Valio Oltermanni 
JUUSTOT 900G - 1KG 
(5,99-6,66/kg). Rajoitus 2 kpl/talous.  

599
kpl995

kg

HK naudan takuumurea   
SISÄ- TAI PAAHTOPAISTI
Rajoitus n. 2 kg/talous.  

Tarjous voimassa to-la 20.-22.3.

Kalamestarin
LOHIHERKUT

Hätälä Oy
Rehtiä Pohjoisen kalaa!

Hätälän kalamestari Juho Oksanen 

fileoi kalasi veloituksetta la klo 8-18!

ON KALAKAUPPA!

Candyking 
IRTOMAKEISET 
Rajoitus 2 kg/talous

1495
kg

Kuhmon viljelty  
SIIKA
kokonainen 

Tarjous voimassa to-la 20.-22.3.

599
pss

www.k-citymarket.fi 

www.k-citymarket.fi 

799
kg

Tuore   
LOHIFILEE
vakuumipakattu, Norja 
Rajoitus 2 pkt/talous.

ERÄ!

www.k-citymarket.fi 

Tuore Oulujärven    
KUHA 
kokonainen

1395
kg

Tarjous voimassa to-la 20.-22.3.

Tarjous voimassa to-la 20.-22.3.
Tarjous voimassa to-la 20.-22.3.
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Koillis–Helsinki

”Haluan dynaamisen, fiksun ja aikaansaavan naisen, joka pitää minulle kuria ja järjestystä, 
perusteli Alexander Stubb kutsuessaan Fatbardhe Hetemajn EU-vaalipäällikökseen.

Alex Stubb soitti 31.1., ja 
puhelun aikana Fatbardhe 
Hetemaj antoi myöntävän vas-
tauksen ymmyrkäisen yllätty-
neenä, mutta innostuneena. 
Aiemmin hän oli ilmoittanut 
Kokoomuksen puoluejohdolle 
ettei itse asetu ehdolle. Viisi 
vuotta oli ollut aika haipakkaa, 
ja nyt oli rauhoittumisen aika 
ennen paneutumista ehdok-
kaaksi eduskuntavaaleihin 
huhtikuussa 2015.

Faden siviilityönsä ohessa 
hoitama luottamustehtävä jul-
kistettiin 13.2. ja hän pyrki he-
ti ottamaan kampanjan koko-
naisvastuun omiin käsiinsä. Fa-
de vastaa sähköposteihin, luo 
motivoivaa ilmapiiriä ja valvoo 
aikataulujen noudattamista.

Hetemaj kuitenkin korostaa, 
ettei toimi suinkaan yksin, vaan 
koordinoi työtä yhdessä alue- 
ja talousvastaavien kanssa. 

– Alex on tosi hyvä tuote. Mi-
nä venytän päiviä, mutta yritän 

kuitenkin nukkua yöt. Kesken 
en jätä mitään. Onneksi tämä 
on vain lyhyt projekti.

Faden elämässä on paljon 
muutakin. Hän pitää kaupun-
ginvaltuustoa politiikan erin-
omaisena korkeakouluna ja 
pikkueduskuntana kehittämäs-
sä ammattitaitoa tulevaa var-
ten. Viimeksi hän jäi niukasti 2. 
varasijalle ja haluaa nyt onnis-
tua vuoden kuluttua. Eurooppa 
on vuorossa vasta myöhem-
min.

Oma päivätyö, gradun vii-
meistely ja hypen saaminen 
Alexin kampanjaan ovat nyt 
pääasiat.

Onnea äidille ja siskoille tuo 
Mehu-veljen tulo Suomeen pe-
laamaan ainakin puoleksi vuo-
deksi Honkaan. 

– Samalla sain personal trai-
nerin itselleni, Fade iloitsee. 
Pikkuveljellä on jo tyttöystä-
vä kumppanina, eikä siivous- 

tai ruoanlaittoapu ole enää tar-
peen.

– Tietysti kannatan subjektii-
visesti aina veljieni joukkuei-
ta, mutta helsinkiläisenä toivon 
parasta HJK:lle. Perpa-veli on 
maajoukkueessa ja haluan us-
koa, että EM-karsinnassa juuri 
seitsemän sijaa FIFA-rankingis-
sa noussut Suomi pelaa itsensä 
Ranskan EM-kisoihin 2016. 

Fade on Stadion-säätiön edus-
tajiston puheenjohtaja ja oikeu-
tettu istumaan säätiön hallituk-
sen kokouksissa. Kun EM-kar-
sinta ja naisvoimistelun 
Gymnaestrada ovat ohi, alkaa 
2016 Olympiastadionin odo-
tettu remontti ja nykyaikaista-
minen.

Fade on myös nuorisolauta-
kunnan varapuheenjohtaja ja 
iloitsee aikaansaannoksista ja 
hyvästä ilmapiiristä. Valtuus-
ton Kokoomus-ryhmä on ot-
tanut hänet erittäin hyvin vas-

taan.
– Oma uskottavuuteni on li-

sääntynyt ja pidin viime syksy-
nä ensimmäiset puheenvuoro-
ni. Paheksuin Romanian ker-
jäläisiä, koska kyseessä on EU-
maa, joka on itse sitoutunut 
huolehtimaan vähemmistöis-
tään.

– Viime vuonna olin 14 ah-
kerimman edustajan joukos-
sa. Puheitani aion ehkä lisätä, 
vaikka toisaalta olen sitä miel-
tä, että paras vaikuttaminen 
tehdään salin ulkopuolella val-
misteluvaiheessa. Puheet ovat 
monesti vähän teatteria ja vaa-
likampanjaa.

Eniten Fade on järkyttynyt 
siitä, että viime valtuustossa 
(12.3.) vasemmisto puhui 5 mi-
nuuttia yli 21:n ”höpöjä”, jotta 
edustajat saisivat palkkioon 50 
prosentin korotuksen.

-Siinä menetettiin 14 000 eu-
roa helsinkiläisten rahoja.

Timo Huotinen

Fatbardhe Hetemaj 
keskittyy eduskuntavaaleihin 2015

Fatbardhe Hetemaj (kok.)

14-15-vuotiaat tytöt 
sijoittuivat Puistolassa lau-
antaina pelatussa poolitur-
nauksessa toiselle sijalle, 
mikä nostaa heidän A-poo-
liin eli rankingissa neljän 
kärkeen Suomessa. 

Turnauksen voitti PuMan 
kanssa tasapisteillä Ylöjär-
ven Ryhti. Kolmannek-
si sijoittui Nurmon Jymy 
ja neljänneksi Parma Ator 

Liedosta. PuMan C-tytöt 
voittivat jo edellisenä vii-
konloppuna Etelä-Suomen 
mestaruuden. 

PuMan joukkueet ovat 
tällä kaudella hyvissä ase-
missa mestaruustaisteluis-
sa. E-tytöt (10-11-vuotiaat) 
kisaavat Etelä-Suomen 
aluemestaruudesta Puisto-
lassa 5.4. D-tytöt ovat sar-

jakärjen tuntumassa, 
samoin E- ja D-pojat. 
B-tytöissä PuMa taistelee 
välierässä SM-finaalipai-
kasta.

PuMalla on muutoin-
kin juhlan aikaa, sillä seura 
juhlii 25-vuotista taivaltaan 
lauantaina Puistolassa Tuu-
len tuvalla.

Jouni Lind
www.puma-volley.fi

PuMan C-tytöt SM-finaaliin
PuMa-Volleyn C-tytöt selvittivät tiensä 26-27.4. 
pelattavaan Suomen mestaruusfinaaliin.

Voi sitä riemun hetkeä! Eräfanit ponkaisivat näyttämään voitonmerkkiä, kun Tuomas 
Iiskola täräytti perjantaina jatkoajalla voittomaalin. Sankari itse, 19, maila pystyssä.

MIKKO HYVÄRINEN

Erän kaksi kotipelivoittoa 
olisi vaatinut murron Jyväs-
kylässä. Näin mosalaiset 
passitettiin lomille helsinki-
läisten kiekkojoukkueiden 
lailla.

Vielä perjantaina näyt-
ti Pasilassa hyvältä. Erä vei 
joukkueiden välisen nel-
jännen jännitysottelun ni-
miinsä 5–4. Ilta oli kuiten-
kin hikinen. Jyväskyläläi-
set hallitsivat ottelun alku-
puolta johtaen kahden erän 
jälkeen 2–1, Erän tärkeästä 
kavennuksesta vastasi To-
mi Palin.

Päätöserä oli huima. 
Happee siirtyi heti alussa 
3–1 karkumatkalle, mut-
ta Mikko Pasasen ja Aa-
ron Fagerholmin täysosu-
mat toivat Mosan sinipai-
dat tasoihin. Vieraat eivät 
antautuneet, vaan pyyhkäi-
sivät vielä 4–3 johtoon. Ko-
tiyleisö pääsi hurraamaan, 
kun Tuomas Iiskola pääsi 
tinttaamaan 4–4 tasoituk-
sen Sami Lehtisen syötöstä. 
Mentiin jatkoajalle!

Jatkoajan kunkuksi nou-
si Iiskola, joka vajaan kah-
den minuutin pelin jälkeen 
pyssytti 5–4 voittomaalin. 
Se tiesi viidettä ja ratkaise-
vaa peliä Jyväskylässä sun-
nuntaina.

Erää ei voi Jyväskylässä 
syyttää huonosta valmis-
tautumisesta. Se vei ensim-
mäisen erän nimiinsä 2–1. 
Ensin perjantai-illan ratkai-
sija Tuomas Iiskola tarjoili 
Tommi Rosendahlille pai-
kan tehdä –0 ja heti perään 
Iiskola tekaisi itse maalin. 
Toiseen erään kotijoukkue 
Happee tuli uusin eväin. Se 
takoi kolme maalia ja siirtyi 
viimeiselle tauolle 4–2 joh-
dossa.

Päätöserässä isännät on-
nistuivat nopeasti siirty-
mään jo 5–2 johtoon. Peli 
oli pitkälti taputeltu! Kum-
pikin joukkue tehtaili vielä 
reippaasti maaleja, mutta 
voittajasta ja jatkoon meni-
jästä ei ollut epätietoisuut-
ta. Erän päätösmaalarei-

na toimivat Tommi Rosen-
dahl, Fagerholm ja Mikko 
Pasanen.

Tapanilalaisten jännän ja 
hieman vuoristoratamai-
sen kauden päättänyt otte-
lu päättyi lopulta 11–5 tap-
pioon.

Erän tippuminen mitali-
taistoista merkitsee jouk-
kueelle korkeintaan kevät-
lomaa. Kohtuullisen ja an-
saitunkin tauon jälkeen 
tiedossa on kesä ja valmis-
tautuminen entistä isku-
kykyisempänä seuraavaan 
kauteen. Jo nyt on tiedos-
sa, että joukkueseen liittyy 
Erän ikioma kasvatti, maa-
joukkueratsu ja maalinsyl-
kijä Lauri Kapanen.

– Valmistautuminen seu-
ravaan kauteen ja uuteen 
mahdollisuuteen voittaa 
Suomenmestaruus alkaa 
nyt, kirjoitti joukkueen tie-
dotuspäällikkö Jyri Kivi-
mäki Erän kotisivulla.

Juuri näin!
Heimo Laaksonen

Kotiherruus ei 
riittänyt, Erä 
ajautui kevätlomalle
Tapanilan Erän nuorennusleikkauksen kokeneelle joukkueelle nousi 
tie pystyyn salibandyliigassa sunnuntaina Jyväskylässä, jossa 
isäntäjoukkue Happee voitti viidennen ja ratkaisevan pudotuspelin 
lopulta maalein 11–5. 

Miesten salibandyliiga
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Tuorein 
Koillis-Helsingin 
Lähitieto -lehti löytyy 
lehtitelineistä Malmin Novan 
Citymarketin edestä, 
Malmintorin 
kauppakeskuksen toisesta 
kerroksesta Plaza Mocan 
kahvilan vierestä ja 
Kirkonkyläntien S-marketin 
aulasta.

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    

Seurakunta facebookissa:  

”Käärme minut petti, ja minä 
söin.” ”Minä olen Herran 
palvelijatar. Tapahtukoon 
minulle niin kuin sanoit.” 

Tässä kahden naisen vastaus 
Jumalalle. Kumpi miellyttää 

sinua enemmän?

PÄIVÄLEIRIT
2.–6.6. päiväleiri 1.–4. -luokkalaisille 
Siltamäen seurakuntakodilla. 
Hinta 25 e, sisaralennus 5 e. Ilm. pe 11.4. 
klo 10–14 Kati Karppiselle  p. 050 380 

2.–6.6. päiväleiri  1.–3. -luokkalaisille 
Viikin kirkolla.
Hinta 25 e, sisaralennus 5 e. Ilm. netissä 
alkaa pe 11.4. klo 10. Tied. Emma Luoto  

2.–6.6. päiväleiri 1.–4. -luokkalaisille 
Tapulin seurakuntakodilla. 
Hinta 25 e, sisaralennus 5 e. Ilm. netissä 
alkaa ma 14.4. klo 10. Tied.  Taava Lanki-
nen p. 09 2340 4544 ja taava.lankinen@

2.–6.6. päiväleiri 1.–2. -luokkalaisille 
Malmin seurakuntatalolla, Pekaraitti 16 
Leirin hinta 25 e, sisaralennus 5 e. Ilm. 
netissä alkaa 11.4. klo 10. Tied.  Anni Kui-

2.–6.6. kesäkerho 1.–3. -luokkalaisille 
Pukinmäen seurakuntakodilla. 
Hinta 25 e, sisaralennus 5 e. Ilm. netissä 
alkaa 11.4. klo 10. Tied. 14.4. alkaen Nii-
na Alatalo 09 2340 4549 ja niina.alatalo@

2.–6.6. ja 9.–13.6. päiväleirit 1.–4. 
-luokkalaisille Tapanilan kirkolla. 

netissä alkaa ma 14.4. klo 9. Tied. Aapo 
Koskela p.09 2340 4547 ja aapo.koske-

2.–6.6. ja 9.–13.6. päiväleirit 1.–4. 
-luokkalaisille Jakomäen kirkolla. 

alkaa pe. 11.4. klo 10 Tiina Mäki-Arvelalle 
p. 040 508 7383
9.–13.6. retkipäivät 1.–4. -luokkalaisille 
Puistolan kirkolla. 
Hinta 25 e sisaralennus 5 e. Ilm. netissä 
21.3. alkaen. Tied. Asko Lintumäki p. 09 
2340 4548.

Leirejä tytöille 
ja pojille 
kesällä 2014

YÖLEIRIT

16.–18.6. kesäleiri 1.–4. -luokka-
laisille Honkalinnassa, Sipoon 
saaristossa. 
Hinta 35 e, sisaralennus 10 e. Ilm. 
netissä 24.3. alkaen.  Tied. Kati 
Karppinen p. 09 2340 4543 tai kati.

23.–25.6. telttaleiri 3.–7. -luokka-
laisille Korpirauhan maastossa 
Siuntiossa.  
Hinta 40 e, sisaralennus 10 e. Ilm. 
24.3. alkaen netissä. Tied. Aapo 
Koskela p. 050 4360720 tai aapo.

Ilmoittautumiset 
internetissä osoitteella 
https://hsrkyssl.helsingin-

 
ilmoittautuminen/

Lisää tietoa toiminnasta internet-

Valitse tytöt ja pojat.

Katri Saarela

ONNITTELUT

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

Paljon onnea 
Timille 8 vuotta. 
Toivottaa mummi, 
vaari ja Tuula.

Vauhdikkaat 8-vuotis 
syntymäpäiväonnittelut 
reippaalle Joel Metsolle 
22.3.toivottavat 
äiti, isi, Julia-sisko 
sekä mummit, 
vaari ja kummit.

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 19.3. 19.00 Rukousilta, Jari Vahtera
La 22.3. 18.00–22.00 Nuortenilta
Su 23.3. 11.00 Jumalanpalvelus, Jari Päärni. 
 Musiikki: Metrokappelin Lauluryhmä
Su 23.3. 14.30  Latinokokous.

Lähitieto- 
keskiviikon 
kohokohta

Kuultuaan tulevan vas-
tustajansa Malmin Kauniit 
& Keltaiset totesivat, että 
HJK on kaadettavissa jos 
työtä tehdään sovitusti ja 
asenteella.

Ottelu lähti käyntiin 
vauhdikkaasti ja tarkasti, 
eikä ensimmäisillä minuu-
teilla maalintekopaikko-
ja nähty. Ottelun vanhetes-
sa pallollinen pelaaminen 
kääntyi HJK:lle ja vastusta-
jan hyökkäykset saatiin ty-
rehdytettyä tiiviillä puolus-
tamisella ja aggressiivisella 
prässillä. Ensimmäisen puo-
liajan loppupuolella vierai-
lijat pääsivät luomaan ko-
vaa painetta MPS maalille. 
Myös MPS:llä oli paikkansa 
kun rajusti töitä tehnyt Jen-
na Brand pääsi kohtuulli-
sen vapaasti laukomaan, to-
sin hiuksenhienosti ohi. Ai-
van ensimmäisen puoliajan 
lopussa HJK vyöryi oikeal-
ta, mutta loistavan ottelun 
MPS:n maalissa pelannut 
Riikka Pehkonen oli taita-

vampi ja sai torjuttua terä-
vän HJK laukauksen kul-
maksi, sen MPS sai puret-
tua.

Puoliajalle mentiin 0–0 ti-
lanteessa. 

Toinen puoliaika alkoi 
vahvalla HJK painostuksel-
la. Klubi tuli oikealta, 
vasemmalta ja keskeltä ja 
ampui aina kun oli paikka, 
mutta MPS puolusti jouk-
kueena ja maalivahti Pehko-
nen torjui kaiken, milloin 
otsalla tai varpaan kärjellä. 

Kun peliä oli käyty reilut 
60 minuuttia, HJK:n tus-
kastuminen alkoi näkyä ja 
MPS:n pieni taktinen muu-
tos keskikentällä muutti ot-
telun luonteen. Iso keltainen 
sydän alkoi sykkiä ja tilan-
teita HJK:n maalille syntyä. 
Kun peliä oli käyty reilut 80 
minuuttia MPS:ltä kulmaa 
asettui antamaan toistaisek-
si viimeistä peliään joukku-
eessa pelannut Heidi Kaivo-
nurmi. Kaivon kulma kiersi 

mukavasti etutolpalle, mut-
ta HJK:n puolustus purki 
sen päädystä ulos ja tulokse-
na uusi kulma. Tällä kertaa 
kulmaa asettui antamaan 
Krista Dahlberg. Kikan kul-
mapotku tuli aivan maalin 
eteen, jossa ex-HJK:lainen 
Ulla Matikainen oli vah-
vin ja tuikkasi pallon enti-
sen seuransa verkkoon. Ti-
lanne 1–0. 

Vierailijat yrittivät vielä 
kaikkensa, mutta malmilai-
set kestivät rynnistyksen ja 
jäädyttivät tilanteen maltil-
la.  

Jos edellisessä Suomen 
Cup pelissä Lahdessa jaet-
tiin sisupuukko Anne Hir-
vasvuopiolle, niin torstaina 
puukkoja olisi pitänyt jakaa 
koko joukkueelle. Niin vah-
vaa oli tekeminen niin ken-
tällä kuin penkillä.  Jos yk-
si nostetaan yli muiden, on 
se MPS:n vahti Riikka Peh-
konen.

Kari Silfver 

Jalkapallo naiset

Riikka ja Ulla 
veivät Malmin 
naiset voittoon
Viime torstaina nähtiin 
kovatasoinen ja hyvätempoinen 
Suomen Cupin ottelu, jossa Malmin 
Kauniit & Keltaiset kohtasivat 
viime kauden Suomen Cup finaalin 
hopeajoukkueen HJK :n. MPS:n Jenna Brand HJK pelaajien 

puristuksessa.

Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut HSY tarjoaa jäl-
leen maksuttomia ja kaikille 
avoimia kompostointikurs-
seja. Kurssit sopivat niin 
aloittelijoille kuin kokeneille 
kompostoijille.

Kursseilla perehdytään 
käytännönläheisesti kom-
postoinnin perusteisiin noin 
pari tuntia kestävällä opas-
tuksella. 

Omakotiyhdistykset ja 
muut yhdistykset voivat 

myös tilata oman maksutto-
man luennon kompostoin-
nista vähintään kymmenen 
hengen ryhmille.

HSY panostaa kompos-
tointikoulutukseeen, kos-
ka kompostointi on joka-
miehen keino hillitä ilmas-
tonmuutosta. Kompostis-
sa eloperäinen jäte hajoaa 
luonnonmukaisesti ravin-
teiksi, vedeksi ja hiilidioksi-
diksi. Valmis komposti toi-
mii erinomaisena maanpa-

rannusaineena puutarhassa.
Viikin kurssit HSY järjes-

tää yhteistyössä Gardenian 
kanssa ja ne on tarkoitettu 
muillekin kuin viikkiläisille. 
Kurssille ei tarvitse ilmoit-
tautua etukäteen.

Teija Loponen

HSY antaa ilmaista
kompostointikoulutusta

Kompostointikurssit 
ke 26.3. klo 13–15   ja 
ti 8.4. klo 17–19  Viikin 

Gardeniassa, Koetilantie 1. 

  Viikki

VARASTOMYYJÄ
puutavaran ja levyjen käsittelyä

ja sahausta sekä trukilla keräilyä.
Soita ja sovi tapaaminen 
p. 09 3891596/Wiksten.

Puutavara A. ÄIKÄS Oy, Akkutie 19, Tattarisuo

 PALVELUKSEEN HALUTAAN
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• Maailman 
ensimmäinen 
talvirengas oli

 Suomen 
Gummitehdas 
Oy:n valmistama 
Kelirengas, joka 
kehitettiin vuonna 
1934.

• Suomessa myydään 
vuosittain noin 
1,3 miljoonaa 
henkilöauton uutta 
kesärengasta ja noin 
1,7 miljoonaa uutta 
talvirengasta.

RENGASTIETOA

KEVÄTHUOLLON AIKA!

Ilmatäytteiset renkaat 
ovat yllättävän vanha asia, 
keksinnön isäksi on nimetty 
John Boyd Dunlop vuonna 
1888. Alkujaan renkaisiin 
käytettiin vain luonnonku-
mia. Autojen merkityksen 
kasvaessa luonnonkumille 
ryhdyttiin 1930-luvulla 
kehittämään korvaavaa 
synteettistä materiaalia. 
Synteettisten kumien teolli-
nen tuotanto alkoi Toisen 
maailmansodan aikana. 

Nykyrenkaiden kumista 
vain hieman yli puolet on 
luonnonkumia. Kumin li-
säksi niissä käytetään myös 
muita materiaaleja, kuten 
teräsvanteita vyörenkais-
sa ja kudosvahvisteita. Eril-
lisen sisärenkaan käytös-
tä luovuttiin siinä vaiheessa 
kun rengas pystyttiin kiin-
nittämään ilmatiivisti van-
teeseen.

Autorengasliitto ry:n 
mukaan nykypäivän ren-
kailla saavutetaan yleensä 
kymmenien tuhansien kilo-

metrien ajotulos. Ajotulok-
seen vaikuttavat kuljettaja, 
asennusajankohta, ajo-olo-
suhteet, valittu rengastyyppi 
ja auto.

Rengaspaineilla on suu-
ri vaikutus sekä auton ajo-
ominaisuuksiin, että ren-
kaiden käyttöikään. Kor-
keammalla ilmanpaineella 
renkaat kestävät enemmän 
käyttöä, mutta matalam-
malla ilmanpaineella ren-
kailla on parempi pito. 

Liian korkealla rengaspai-
neella renkaat kuluvat kes-
keltä ja matalalla rengaspai-
neella renkaat kuluvat ulko-
reunoilta. Toisistaan poik-
keavat rengaspaineet auton 
eri puolilla ovat turvalli-
suusriski.

Lain mukaan kesärenkai-
den urasyvyyden tulee olla 
vähintään 1,6 mm, mutta 
vesiliirtovaaran vuoksi Au-
tonrengasliiton turvasuosi-
tus kesärenkaille on vähin-
tään 4 mm. Talvirenkaiden 
urasyvyyssuositus on 5 mm.

Teija Loponen

Kesärenkaiden aika lähestyy
Lain mukaan talvirenkaat on vaihdettava kesäkumeihin maaliskuun 
lopussa tai viimeistään toisen pääsiäispäivän jälkeisenä maanantaina. 
Tänä vuonna tuo takaraja on vasta 21.4., joten aikaa on vielä uusienkin 
renkaiden hankintaan.

Mitä pienempi 
kulutuspinnan 

urasyvyys, 
sitä suurempi 

vesiliirron 
vaara!

Kesärenkaan urasyvyyden voi tarkistaa myös 2 euron kolikolla, jonka hopeareunus 
on 4 mm:n turvasuosituksen levyinen.

AUTORENGASLIITTO

AUTOASI – korjaa käsityksesi korjaamoista

OLEMME NYT AUTOASI RENGASKESKUS!
Saman katon alta: korjaamo- ja huoltopalvelut, lisävarusteet, renkaat ja vanteet! 

AUTOASI Rengaskeskus
Korvasienentie 6, 00760 Helsinki

puh. 0400 600 660

info@rengaskeskus.com
Katso aukioloajat, palvelut ja hinnat netistä:  

www.rengaskeskus.com

· Määräaikaishuollot  ·  Kausihuollot
· Sähkötyöt  ·  Katsastuspalvelu  

· Yleiset korjaukset  ·  Bosch-diagnostiikka 
· Ilmastointihuollot ja -korjaukset  

· Nelipyöräsuuntaukset  ·  Smart Start -alkolukot  
· Päästötestit ja OBD-päästötestit   

· Moottorinlämmittimet  ·  Ajovalojen suuntaus 
· Jarruhuollot  ·  Vetokoukut  ·  Tuulilasit 

Rengasmyynti, rengashotelli  
ja allevaihdot

Määräaikaishuollon yhteydessä allevaihto VELOITUKSETTA

Kysy huoltotarjous autollesi! 

Ajankohtaista!  

TEBOIL 
MALMI

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

Puh. 09-385 5297

sisältää pesun, 
vakuutuksen, kuntotarkastuksen

(ei sis. allelaittoa).

RENKAIDEN KAUSISÄILYTYS

59 €

Neste Oil 
Metsälä 24H
Asesepänkuja 2, 00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428
kai.malmgren@k-market.com

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

Puhdista autosi lialta ja suolalta säännöllisesti. Neste Oil K-market 
Malmin ja Neste Oil Metsälän nopeilla, mutta hellävaraisilla pesu-
kaduillamme peset autosi puhtaaksi ilman turhaa jonottamista. 

Kuponki voimassa 13.4.2014 asti.

Pehmoharjapesu
vahalla tai 

alustapesulla

15€
(norm. 20,90€)
Tällä kupongilla

!

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla & 
Metsälässä 13.4.2014 saakka, eikä etua 
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

Kuponki voimassa 13.4.2014 asti.

Talvitehopesu
Sis. esipesu, lisäesipesu, korkeapainehuuhtelu, alustapesu,  
hellävarainen pehmoharjapesu ja halutessa kuumavaha.

19,90€
(norm. 27,90€)
Tällä kupongillaEtu voimassa vain Neste Oil Malmilla & 

Metsälässä 13.4.2014 saakka, eikä etua 
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

!

OLETKO AUTOSI  
PARAS KAVERI?

 NESTE OIL METSÄLÄ NYT AVOINNA 24H 
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AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

v Eberspächer asennukset/myynti/huolto  v Sijaisauto

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

���������

���� ���� ����

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

k at s as t us t arjo us
Tikkurilan ja Ilolan katsastusasemalla

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27

01260 Vantaa
Puh. 09 741 50010

ark. 8-18

ILOLA
Laaksotie 33
01390 Vantaa

Puh. 0400 183 369
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1

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

Tarjous voimassa 31.3. saakka

2929Henkilö- tai pakettiauton 
määräaikaiskatsastus

AUTOKORJAAMO KANERVA OY
SIENITIE 40 • 00760 HELSINKI

• peltikorjaukset
• maalaukset
• muovikorjaukset
• vahinkotarkastukset
• ilmastointihuolto
• tuulilasien vaihto
• pintakäsittelyt
• ruostesuojaus
• sisäpesut
• sijaisautopalvelut
• autohuollot

AMMATTITAITOINEN AUTOKORJAAMO 
HEIKINLAAKSOSSA

Puh 09 388 1378, 040 707 6879
www.autokorjaamokanerva.fi 
kari@autokorjaamokanerva.fi 

Tykkää meistä
facebookissa!

Tervetuloa!

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

Lähiristikko nro 4/2014

 Soinisen koulun oppilaat oli-
vat mukana perjantaina 9.3. 
ensimmäistä kertaa järjestetyissä 
Lasten Olympialaisissa Messu-
keskuksessa.

Tapahtuman tarkoituksena oli 
levittää liikunnan iloa kaikille il-
man kilpailua. Tapahtuman jär-
jestäjinä toimivat Olympiakomi-
tea, paralympiakomitea ja Ball 
Sports -messujärjestäjät.

Oppilaat saivat kokeilla eri ur-
heilulajeja ja kerätä merkintöjä 
lajikokeiluista omiin olympia-
passeihinsa. Olympiakomitea 
palkitsi kaikki oppilaat, jotka 
ehtivät keräämään 10 suoritus-
merkkiä passeihin.

Perinteisten ja tuttujen lajien 
kuten jalkapallon, koripallon ja 
sulkapallon rinnalla messuilla 
oli mahdollisuus kokeilla muun 
muassa pullonkorkkijalkapal-
loa, rugbya, rodeoratsastusta, li-

aanihyppyä ja golfia. 
Soinisen koulun 4B -luokan 

pojat pääsivät pelaamaan uu-
den lajin, kickballin näytösotte-
lua. Peli oli kehitetty baseballin 
ja jalkapallon risteytykseksi, sitä 
pelattiin pehmopallolla ja sään-
nöt olivat ainakin pesäpallofa-
neille helpot.

Soinisen koulu on mukana val-
takunnallisessa Liikkuva koulu 
-ohjelmassa ja koulussa mieti-
tään jatkuvasti, miten liikunnan 
määrää voitaisiin lisätä oppilai-
den arkeen. Messuilta saaduilla 
uusilla ideoilla on helppo jatkaa 
tätä kehitystyötä.

Mukavan retkipäivän päät-
teeksi palattiin koululle väsynein 
jaloin ja iloisin mielin. Harvem-
min sitä tulee palkituksi ihan 
Olympiakomitean puolesta.

Sanna Kotkaslahti

Olympiakomitea 
palkitsi oppilaita 
Lasten Olympialaisissa

SANNA KOTKASLAHTI

Soinisen koulun ykköset, kolmoset, neloset ja kutoset olivat 
mukana tapahtumassa, joka keräsi koululaispäivinä n. 2000 
lasta päivässä liikkumaan.

 Syystien palvelukeskuksen 
Kätevät kädet -ryhmästä saa 
hyviä ideoita.

Tiistaisin työpajalla Syystien 
palvelukeskuksessa tehdään 
vanhasta uutta ja vaihdetaan hy-
viä ideoita. Pari viikkoa sitten 
valmistettiin kotiin käyttöesinei-
tä, eli uudistettiin vanhaa.

Kuvan tarjotin on päällystetty 
decoupage-tekniikalla ja kuinka 

ollakaan hieno pinta on synny-
tetty kukkapaketin käärepape-
rista, johon malmilaisesta kuk-
kakaupasta ostetut kukat aika-
naan käärittiin.

Kätevät kädet kokoontuvat 
tiistaisin klo 9–11 Syystien pal-
velukeskuksessa, työpajalla 2. 
krs.

Marjut Pitkäranta

Vanhasta uutta

Sanaristikon oikea 
ratkaisu sivulla 14.

 Kylmää  on teksti, kun lukee 
näiden pajamäkien ja soininvaaro-
jen suunnitelmia Helsingin lisära-
kentamisesta, ihan puistattaa.

Ehdottaisinkin isoa hiekkalaa-
tikkoa ja sinne riittävästi palikoita. 
Siellä saisivat nuo oskut ja osmot 
rakentaa ja purkaa mielin määrin.

Suomalaisille on luonto ollut ja 
on tärkeä asia. Myös kaupunki-
laisille ja lapsiperheille luonnonti-
lassa olevat alueet ovat ihanteelli-
sia ulkoiluun. Mikään kuntosali ei 
korvaa ulkona liikkumista, eikä se 
myöskään maksa mitään.

Nämä alueet ovat ihmisten hy-
vinvoinnin kannalta korvaamatto-
mia. Eri kaupunginosilla on omia 
asukkaille tärkeitä paikkoja. Mal-
milla asuvana sydäntä lähellä on 
tietysti Malmin lentokenttä ympä-
ristöineen. Se on ollut kauan osa 
Malmia. Myös ulkomailla Mal-
mi tunnetaan lentoaseman ansi-
osta. Valtakunnallisestikin alue on 
myös osa historiaa.

Tuntuu suorastaan rikolliselta 
ympäristö-, kulttuuri- ja historia-
arvoja kohtaan nämä kentän ra-
kentamissuunnitelmat. Mikään ei 
oikeuta Helsingin poliitikkoja tu-
hoamaan korvaamattomia aluei-
ta ja rakennuksia. Nykypäivänä 
tämä ei saa enää olla mahdollista, 
niin paljon on menneisyydessä hä-
vitetty arvokasta.

Mielestäni poliitikot ottavat lii-
kaa valtaa itselleen, asukkaiden 
pitäisi myös pystyä vaikuttamaan 
asuinympäristöään koskeviin pää-
töksiin.

S.S. 

Malmi 
tunnetaan 
ulkomaillakin 
lentokentästään

SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA, ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

 Viime lehdessä Tuomas Karis-
to kertoi pelkäävänsä, että asu-
kastalojen rahoitus- ja toiminta-
malli on kohta jo kaupunginhal-
lituksessa päätettävänä.

Minun käsitykseni sote-lau-
takunnan jäsenenä on, että juu-
ri noin se menee. Olen odotellut 
lausuntopyyntöä lautakunnan 
listoille, mutta kovasti merkit 
viittaavat siihen, että me olem-

me sanamme sanoneet, ja seuraa-
vaksi kaupunginhallitus päättää. 
Ensi vuoden budjetti on jo val-
mistelussa. Olen koettanut kat-
sella, mistä asukastalojen tilaku-
lut budjetista löytyisivät, mutta 
toistaiseksi en ole saanut tähän 
selvyyttä. Kannattaa siis kaupun-
kilaisten olla valppaina.

Hannu Tuominen, Suutarila

Kariston huoli 
on aiheellinen
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Ti 25.3. klo 17.30, vapaa pääsy

Kino Helios:

&

Yhteislaulut

Peabody Sherman 

Tero Saarti Quartet 

Kultaisella palmulla 
palkittu elokuva moni- 
kulttuurisen luokan ja  
sen karismaattisen  
opettajan arjesta.  
128 min, -S-. To 27.3.  
klo 18, vapaa pääsy

Oscar-voittaja – paras elokuva! 134 min. 
K16. Pe 21.3. ja la 22.3. klo 18, alk. 6 €

Luokka Jatsahtavia iskelmäkappaleita 
Laila Kinnusesta Burt Bacha-
rachiin. To 20.3. klo 19, alk. 12 €

Humoristinen animaatiohulluttelu vie aika- 
seikkailuun. 93 min. K7. Puhutaan suomea.  

La 22.3. klo 14 ja ke 26.3. klo 18, alk. 6 €

Jääkiekkosankarin elämää! 
110 min, -S-. To 20.3. klo 18,
 vapaa pääsy

Dokumenttisarja: 

World Cinema: 

Selänne

 (3D)&

Eklund
Annika

Herra 

12

a

Slave

Years

Kino Helios:

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

Tanssiperformanssin 
inspiraation lähteenä ja näy-
töksen kehyksenä toimivat 
taiteilija Auli Järvelän maa-
laukset ja luontovalokuvat.

– Näyttelyni on toteamus 
ihmisen silmittömästä yksi-
näisyydestä puhumattomas-
sa Suomessa. Samalla siinä 
nousee esille ristiriitainen 
suhteeni luontoon. Suoma-
lainen yksinäisyys on usein 
ollut esteenä aidoille luon-
tokokemuksille. Luontoa-
kin on vaikea kohdata sisäi-
seen puutteeseen joutunee-
na, vailla oikeaa ystävää. 
Luonto ”avautui” minulle-
kin vasta rakkauden myötä, 
taidemaalari paljastaa.

Auli Järvelä on pitänyt 
lukuisia yksityis- ja yhteis-
näyttelyitä pääosin Helsin-
gissä ja Jyväskylässä. Jär-
velän teoksia löytyy muun 
muassa Valiton Taideko-
koelmista, sekä Helsingin 
kaupungin Taidemuseon, 
Taidesalongin ja Sonckin 
kokoelmista.

Teija Loponen

Tanssiperformanssi 
avaa näyttelyn
Auli Järvelän näyttelyn ”nainen” ja luonto 
tänä iltana pidettävissä avajaisissa nähdään 
näyttelyyn liittyvä Kristiina McKenzien 
tanssiperformanssi Universumi.

Auli Järvelä ”Nainen” ja 
luonto – maalauksia 

27.3.–17.4. Malmitalon galle-
riassa. Avoinna ma–pe 9–20 
ja la 9–16, avajaiset ke 26.3. 

klo 17–19. Vapaa pääsy.

Auli Järvelän teos Varjoja.

KARI HAKLI

Tuorein Koillis-Helsingin 
Lähitieto -lehti löytyy 
lehtitelineistä Malmin 
Novan Citymarketin 
edestä, Malmintorin 
kauppakeskuksen 
toisesta kerroksesta 
Plaza Mocca kahvilan 
vierestä ja 
Kirkonkyläntien 
S-marketin aulasta.

Koillis-Helsingin 
Lähitieto

Onnelan työt kertovat 
pieniä tarinoita ja ilmaisevat 
tunnetiloja. 

Osa näyttelyn töistä oli 
esillä viime syksynä Vuota-
lossa, osa on aivan uusia ja 
ensimmäistä kertaa esillä.

Jouni Onnela on aloitta-
nut taitelijauransa kuvan-
veistäjänä. Myöhemmin 
hän lisäsi taiteen tekoonsa 
myös grafiikan sekä maala-
uksen akryyli- ja akvarelli-
tekniikoilla. Viime vuodet 
hän on toiminut Haagan 
Taideseuran puheenjohta-
jana. 

Onnelan töiden näyttely-
paikkana toimii Ateljee Ta-
paus, joka on juuri uuden 
nimen saanut näyttelytila 
taiteilijoiden työhuonemil-
jöössä vanhassa tehdasra-
kennuksessa Tapanilan ase-
man vieressä. Tapauksessa 
on aiemmin ollut satunnai-
sesti lähinnä siellä työsken-
televien taiteilijoiden yhteis-
näyttelyitä.

Teija Loponen 

Jouni Onnelan näyttely
kertoo pieniä tarinoita
Jouni Onnela on koonnut veistoksia, grafiikkaa ja 
maalauksia näyttelyyn nimeltä Nocturne-2, joka on 
esillä reilun viikon ajan Ateljee Tapauksessa.

Nocturne-2 
22.–30.3. Ateljee Tapaus, 

Viertolantie 2. Avoinna la–su klo 
11–16 ja ti-pe klo 13–17.30.

Leikinaika, 
pronssiveistos.

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Tarvitsetko apua 
arjessa 

jaksamiseen? 
Onko sinulla paha 

olo ja kaipaat 
vertaistukea ja 
kuuntelevaa 

korvaa? 

Käsikäteen ry 
antaa tukea 
henkiseen 

jaksamiseen. 

Lisätietoa 
www.kasikateen.fi

Malmin 
toimintakeskus, 

Kirkonkyläntie 2. 
Lauantaisin klo 10–15 

alk. 12.4. 

Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
Puh. 0400 481 222   www.ruoka-aika.fi 

- Arkisin kotiruokalounas klo 10-16 9,80€ 
- La-su kotiruokalounas klo 11-17 11,50€

- Pizza buffet  iltaisin klo 17-21 8,50€ sis.0,5 limu
- Kotiinkuljetus

- Lasten leikkipaikka

Karaoke
pe - la 20.00 - 03.00.

Tervetuloa!

 ALE  PUB
 EKES’s
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Sanaristikko 4/2014
oikea ratkaisu

Taidetta Viikin kirkolla
”Maalaukseni ovat mielikuvia oikeasta palstasta. 

Sekoitan värejä, kokeilen, ihastun, petyn, jatkan kunnes 
palstani saa muodon ja väriloiston. Siinä se on!”

Aira Salomaan taidenäyttely Palsta on esillä Viikin kirkolla 27.4. asti 
osoitteessa Agronominkatu 5. Näyttely on avoinna kirkon aukioloaikoina.

  MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle! 
Kahvila on avoinna ma 
klo 9–13, ti–to 9–15, pe 
12–14. Kirkonkyläntie 2.
Korret Kekoon 
Toimintaa senioreille joka 
toinen su, parilliset vii-
kot klo 10–15, Malmin nuo-
risotalolla Malminraitti 3, 
mukavan tekemisen merkeissä. 
Tasapainoliikuntaa klo 15–16. 
Itämaista tanssia, sopii myös 
vasta-alkajille, parittomien viik-
kojen su klo 13–14, vetäjänä 
Riitta Heleste. Lisät. Korret 
Kekoon ry p. 0400 447 022.
Syystien palvelukeskus
Kätevät kädet -askarte-
luryhmä ti klo 9–11. Atk-
opastusta senioreille ti, ke 
ja to klo 11.15–14 varaa 
aika etukäteen infosta tai 
p. 09 310 58413. Ompelu-
ryhmässä MollaMaija -hanke 
ke klo 9–11.30. Neulekahvila 
to 9.30–12. Pingistä ti klo 
14.15–15.30 mahdollisuus 
pelata pingistä liikuntasa-
lissa. Paikan päällä on muu-
tamia mailoja – oman mailan 
voi ottaa mukaan. Sisäkengät 
vaaditaan. Takaniitynkuja 3.
Iskä menettää muistinsa 
– Lasten hevimusikaali
Musikaali ei ole yhtään pelot-
tava ja sisältää paljon hyvää 
mieltä tuottavaa hevirokkia, 
jossa saa laulaa ja tanssia 
mukana. Kesto n. 1h, ei väliai-
kaa. Suositusikä 3+. Liput 15 
e. Malmitalo, esitykset 23.3. 
sekä 11.5. klo 15 ja 18.
Dr. Bogenboom 
plays Jethro Tull
Yhtyeen repertuaariin kuu-
luu musiikkia Jethro Tullin klas-
sikkoalbumeilta. Liput 10 e. 
Malmitalo, ke 19.3. klo 19.
Malmin Rintamaveteraanit 
ry ja Naisjaoston turinat 
Seuraavan kerran ma 7.4. 
kello 14, Syystien palvelu-
keskus, Takaniitynkuja 3.
Koillis-Helsingin seniorit 
Huhtikuun kokouksessa ti 1.4. 
klo 14 näyttelijä Maija Karhi 
kertoo työstään ja elämästään. 

Paikka Syystien palvelu-
keskus, kokoustila Fiikus.
Auli Järvelä: ”Nainen” ja 
luonto – maalauksia
Maalauksia taiteilijan risti-
riitaisesta suhteesta luon-
toon. Malmitalo, to 27.3. – to 
17.4. Avoinna ma–pe 9–20 
ja la 9–16. Vapaa pääsy.
KÄSILLÄ – taitoa – 
iloa – muotoa 1
Taito-käsityökoulu Helskyn las-
ten- ja nuorten oppilastyönäyt-
tely. Lukuvuoden teemana on 
ollut ”Taito tehdä yhdessä”. 
Esillä on mm. mosaiikkitöitä ja 
taittojakkaroita. Vapaa pääsy. 
Avoinna ma–pe 9–20 ja la 
9–16. Malmitalo, 24.3.–10.4.
Dokumenttisarja: Selänne
Dokumenttielokuva jääkiek-
kosankarin elämästä tekee 
matkan Selänteen lapsuus-
vuosista NHL:n viime kau-
teen. Kesto 1 h 50 min,
S. Vapaa pääsy. Malmitalo, 
to 20.3. klo 18.
Kärri on
Kansantanssiryhmä Kärri on 
Nuorisoseura Karjalan Nuorten 
95-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
estradilla. Ohjelmiston takana 
on ryhmän karismaattinen 
ohjaaja, koreografi ja mestari-
kansantanssija Antti Savilampi. 
Kärri-ryhmää säestää duo 
Keisarin Morsiamet. Lauluista 
vastaa Charlotta Hagfors. 
Juontajana toimittaja-kirjai-
lija Päivi Istala. Liput 15/10  e, 
Malmitalo,la 22.3. klo 17.
Yhteislaulut
Lauluillan isäntinä Jukka 
Okkonen ja Pauli Kainulainen. 
Vapaa pääsy. Malmitalo, 
ti 25.3. klo 17.30.
Koululaisten IP-kino: 
Lentsikat (3D)
Vauhdikas 3D-animaatio-
komedia. Kesto 92 min. 
Ei ikärajaa. Varaukset: 
malmitalo.tuotanto@hel.fi
Vapaa pääsy. Malmitalo, 
ke 26.3. klo 14.
Kristiina McKenzie: 
Universumi
Tanssiperformanssissa artisti 
Kristiina McKenzie pohtii suh-
dettaan luontoon ja maail-
mankaikkeuteen. Inspiraation 

lähteenä ja näytöksen kehyk-
senä toimivat taiteilija Auli 
Järvelän maalaukset ja luon-
tovalokuvat. Esitys nähdään 
Malmisalissa ja sen kesto on 
noin 15 min. Vapaa pääsy. 
Malmitalo, ke 26.3. klo 18.10.
World Cinema: Luokka
Cannesissa palkitun elokuvan
lähtökohtana on elokuvassa 
itseään esittävän François 
Bégaudeaun kirja opettajan
työstään, Kesto 128 min, 
S. Vapaa pääsy. Malmitalo, 
to 27.3. klo 18.
Southpaw Steel’n’Twang
Kolmen pitkän linjan rock-
muusikon yhtye on instrumen-
taalipainotteinen voimatrio. 
Kitarasirkuksen väkevänä alus
tana on vastustamaton
groove. Konsertti on SST:n
debyyttilevyn julkaisukeikka.
Liput 7,50 e, Malmitalo, 
to 27.3. klo 19.

PIHLAJAMÄKI
Perhekahvilat 
Ke leikkipuisto Maasälpä 
klo 10–12, to leikkipuisto
Salpausselkä klo 10–12, 
Pihlajistossa. Yhdessäoloa, 
ohjelmaa, omakustanteista
tarjoilua.
Englanninkielen 
keskusteluryhmä
Pihlajamäen lähiöasemalla joka 
ti klo 11–12. Liusketie 3A. 
Vetäjänä Tuula Aiso.

PUISTOLA
Neulekerho kirjastossa
Kokoontumiset monitoimiti-
lassa ke klo 17.30–19.30. 
Sopii niin vasta-alkajille kuin 
kokeneille käsityönharrasta-
jille. Opetusta ei ole, mutta 
apua saa pidempään käsitöitä 
harrastaneilta. Mukaan lan-
kaa ja puikot /virkkuukoukku.
Vauvamuskari
Alle 1-vuotiaille lapsille ja huol-
tajalle Puistolan kirkolla
pe-aamuisin. Tied. Ulla 
Pesonen 050 380 3622.
Tietotekniikan opastusta
Enter ry järjestää tietoteknii-
kan vertaisopastusta senioreille 
Puistolan kirjastossa joka ke 
klo 10–12. Lisätiedot ja ajan-
varaukset joko kirjastolta tai 
soittamalla p. 09 310 85076.
Puistolan Eläkkeensaajat ry
Jäsentapaaminen ti 25.3. 
Puistolan kirkon srk-sali 
Tenavatie 4. Poikkeuksellisesti 
ei tuolijumppaa, vaan aloi-
tetaan jo klo 13. Käsitellään 
kevätkokous aiheita ja 
syksyn ohjelmaa.

PUKINMÄKI
Satutuokiot Pukinmäen 
kirjastossa
perheen pienimmille aina
parillisen viikon ma 

klo 10.15–10.45. 
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa. 
Kielikahvila on rento keskus-
teluryhmä, jossa voit harjoi-
tella suomen kielen puhumista. 
Kielitaidon ei tarvitse olla suju-
vaa, mutta on hyvä, jos osaat 
sitä jo hiukan. Seuraavat kieli-
kahvilat 25.3. ja 8.4 klo 14–15. 
Kielikahvila on maksuton.
Puun takaa - Jukka Pehkosen 
öljyvärimaalauksia 
Pukinmäen kirjastossa 31.3. 
asti. Maaliskuussa kirjas-
ton aukioloaikoina esillä tai-
demaalari ja mainosgraafikko 
Jukka Pehkosen upeita lin-
tuaiheisia öljyvärimaalauk-
sia. Suurikokoisten maalaus-
ten pikkutarkat  yksityiskoh-
dat houkuttavat tutkimaan ja 
silmä lepää metsämaisemissa. 
Yhteislauluilta
ti 25.3. klo 17.30 (huom. 
aika) Madetojan palvelu-
talossa, Madetojankuja 
3. Laulattamassa 
Kalle Partanen ja Esko 
Rantanen. Vapaa pääsy. 
Keskustelutilaisuus
Pukinmäen ajankohtaiset kehit-
tämissuunnitelmat esillä to 
27.3. klo 18 Madetojan pal-
velutalossa, Madetojankuja 3. 
Aiheesta kertoo alueark-
kitehti Joakim Kettunen. 
Kahvitarjoilu, vapaa pääsy. 
Järj. Pukinmäki-seura.
MLL Perhekahvila 
to klo 10–11.30 Pukinmäen 
nuorisotalon tiloissa, 
Säterintie 2, 2. krs.

SILTAMÄKI 
Siltamäen Korttelitupa
Avoinna ti ja pe klo 
11–14, Siltamäen srk-
koti, Jousimiehentie 5.
Kalakukkoa tekemään
Pe 21.3. Ilmoittauduttava 
ennakkoon tarvikkeiden mää-
rän arvioimiseksi! Siltamäen 
Nuorisoseura ry, sinikka.put-
konen@siltamaenuoriso-
seura.fi, 050 566 6174
Käden taitoja
La 5.4. opetellaan mm. kahvi-
pussikassin tekoa, muutama 
paperinaruvalopalon tekijäkin 
mahtuu mukaan, mahdollisuus 
tehdä munakennosta sytykkeitä 
sekä mehiläisvahakynttilöitä. 
Tied. ja ennakkoilm. Siltamäen 
Nuorisoseura ry. sinikka.put-
konen@siltamaennuoriso-
seura.fi, 050 566 6174.

SUUTARILA
MLL Perhekahvila
Lapsiperheiden kohtaamis-
paikka. Joka kk toinen to las-
tenvaatteiden ja -tarvik-
keiden kierrätystä, ei mak-
sua. Joka kk:n kolmas to 
valmistetaan keittolounas 

(lapset 0,50 e/annos, aikui-
set 1e/annos). Linnunradantie 
8, to klo 10–12.

TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat ja 
Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30. 
To klo 11–14 tuolijumppaa, 
tasapainon kehittämistä, sisä-
boccia ja pelikahvila Tapanilan 
Työväentalolla Sompiontie 4. 
Tarkempi ohjelma netistä 
tapanilan.elakkeensaajat.fi.

TAPANINVAINIO
Perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa 
kaikille avoin MLL.n perhe-
kahvila ma klo 10–11.30. Tule 
mukaan! Tarjoilu 1,5 e /perhe. 

TAPULIKAUPUNKI
Puistolan MLL:n perhekahvila 
kokoontuu joka ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa,
Moisiontie 18. 
Ohjelma 
Facebookissa.
Tapulin 
eläkeläiset
Seuraava 
kerho 
24.3. jolloin
vieraana EU-
vaaliehdo-
kas Annika 
Lapintie. 

Tapuli-kaupungin nuoriso-
talo, Ajurinaukio 5 (2. krs.).

TÖYRYNUMMI
Perhekahvila leikkipuisto 
Kesannossa ma klo 10–12. 
Tarkempi ohjelma MLL 
Tapaninkylän nettisivuilta.

VIIKKI
Viikin Martat 
Avoin tilaisuus Kattilamatka 
Kameruniin ke 26.3. 
klo 18 Viikin kirkolla. 
Kotitalousneuvoja Inkeri 
Liinaharja kertoo kameru-
nilaisesta ruokakulttuurista, 
raaka-aineista, tavoista ja juh-
lista sekä pääsemme mais-
telemaan eksoottisia herk-
kuja. Kahviraha 2 e.

SILMÄLÄÄKÄRIT  
MALMILLA

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

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

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN 
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

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.  

OSOITE: 
janina.issakainen@

lahitieto.fi
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Keskiviikon  
kohokohta!

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin 
sisä-ja ulkoremontit

Toimisto Eskolantiellä 
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet. 

– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU

Soita: Erkki 0500 503 357
Mikko 040 9311 466

ergadesign.fi 

MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön

PALVELUJA TARJOTAAN

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Puh. 09 345 3350
Malmin raitti 4 B 
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi 

Helsinki

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN 
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

Juhlan kunniaksi 
tarjoamme:

• tarkastus ja optg yht. 80€ 
(Kela-korvauksen jälk., 
norm. 108 €)

• hampaiden valkaisu 
Zoom-menetelmällä 350€ 
(norm. 450 €)

vuotta 
täyteen 

marraskuussa

HAMMASLÄÄKÄRIT

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammas-
teknikko

Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 09 387 2341

www.ph-hammasasema.fi

Tarjous:
Hammastarkastus
omavastuuosuus

25€
%

%

KAMPAAMOT JA PARTURIT

www.kampaamo-loser.fi 
 3858 375 

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi 
Ark. 9-18,

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

Asiakasparkki No 13 
Bussit 74/77A/577

Yksi väri + 
leikkaus + fön

Permis + leikkaus
+ sävy + fön 

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

si väri +

Hiusten-leikkaus

Ovi raollaan kevääseen.
Onko tukka hyvin?

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

Tuula Kuhlefelt
Merja Lindfors
Tarja Malassu
Leila Tenhunen
Marja Heinilä
Kirsi Niemelä
Päivi Masalin (iensairaudet)

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama

(suuhygienistit)

POHJOIS-HELSINGIN 
LÄHIKIINTEISTÖ-

HUOLTO
www.rundelin.com   
kpr@rundelin.com

LVI-TYÖT 
044 9726 802

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981   www.zois.fi 

IHANA KEVÄT JA VALO!
– Se näkyy myös hiuksissa

Kevättä hyppysissä:
Sanna, Elina, Tanja, Nelli, Alex, Sini ja Outi

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
Hietakummuntie 16

TI-PE 10-18.30. la 9-15
www.salonperfect.fi

p. 09-385 3911

Kampaamo Kris-Mar
Malminraitti 12

Puh. 3855 554 
Ark. 9–17, lauantait 8–14, muina aikoima sop.muk.

• Värjäys + leikkaus + fön 
  lyhyet hiukset alk. 
• parturipalvelut

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

Erinomaiset
PASSIKUVAT

samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne 
mukaisesti.

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

UUSI

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,

00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET 
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU

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

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

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja 
vanhat asiakkaani!

Korjaamo-ompelimo

Nööp oy
ma-pe 12-18.00
0400 879 386 / 

388 2996
www.noop.fi

www.siltamaenhammaslaakarit.fi
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.

Puh: 093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

Laadukkaat ja kilpailukykyiset ISA-isännöinti- ja 
huoltopalvelut 38 vuoden kokemuksella.

Pyydä tarjous!
Maatullinaukio 10 A 4.krs, 00750 Helsinki

www.tapulinhuolto.fi  -  puhelin: 09 3507720

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.fi
Kotitalousvähennysmahdollisuus

Vesikourut • Tikkaat • Lumiesteet

KOKOUKSET

KEVÄTKOKOUS
Keskiviikkona 26.03.2014 klo 18.00 

Marttala Puistolantori 5 00760 HELSINKI

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § mainitut asiat.
Kokouksen aluksi DI Arto Lind Helsingin

 Rakennusvalvontavirastosta kertoo 
korjausrakentamisen energiamääräyksistä.

Kakkukahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Tervetuloa.

Omakotipäivä 29.03.2014 klo 10–14 Marttalassa.

PUISTOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY

Puistolan Omakotiyhdistys ry.  Hallitus

Oppilastyöt -40% 
6.2.-2.4.2014.

Viimeisen vuoden opiskelija
Hair Studio Niina

Päivöläntie 21, 00730 Helsinki
Puh. 09 386 2381

hairstudioniina@gmail.com
www.hairstudioniina.fi 



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!Soita Heti. 09-3463090 / 045-6565658

ABONEABONE
www.pizzeriaabone.�

PIZZAT
Norm. 6,00€ Perhe 11,00€

Pannupizza 11,00€

Norm. 7,00€ Perhe 12,00€
Pannupizza 12,00€

Norm.8,50€ Perhe 14,00€
Pannupizza 14,00€

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Margarita
Juusto, tuore tomaatti
Bolognese
Naudan jauheliha
Kinkkupizza
Kinkku
Al Tonno
Tonnikala

Tropicana
Ananas, tonnikala
Salamipizza
Salami, sipuli
Fransescana
Kinkku, herkkusieni
Americano
Kinkku, ananas, aurajuusto
Tropical Hawai
Pepperonimakkkara, ananas, aurajuusto
Opera
Tonnikala, kinkku, herkkusieni
Amigo
Tonnikala, kinkku
Angeles

25.

26.

27.

28.

Super pizza 
Salami, katkarapu, jauheliha, tuplajuusto
Marsa
Kana, aurajuusto, sipuli, herkkusieni, parsa
Spicy Hot
Salami, jauheliha, katkarapu, jalopeno, 
pippurisekoitus, sipuli
Special Vegetariana
Herkkusieni, aurajuusto, paprika, 
parsa, sipuli, tuplajuusto
Abone Special
Salami, katkarapu, fetajuusto, tomaatti, 
paprika, sipuli, pippurisekoitus
Empire Special
Salami, kinkku, katkarapu, sipuli, 
pippurisekoitus, valkosipuli, tuplajuusto
Mexicana
Jalopeno, jauheliha, paprika, 
pippurisekoitus, pepperonimakkara
Kebabpizza
Kebabliha, vihreä chili, katkarapu, 
sipuli, tomaatti
Ma�oso

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Pitaleipäkebab
Pitaleipä, kebabliha, salaatti, kastike
Riisikebab
Riisi, kebabliha, salaatti, kastike
Kebab Perunoilla
Ranskalaiset/lohkoperunat/juustoperunat/
kermaperunat/valkosipuliperunat/
aurajuustoperunat, kebabliha, salaatti, kastike
Kebab salaatilla
Runsaasti salaattia, kebabliha, kastike
Iskenderkebab
Pitaleipäpaloja, kebabliha, salaatti, kastike
Rullakebab
Ohut paistettu leipä, kebabliha, salaatti, kastike
Fetakebab
Kebabliha, fetajuusto, salaatti, kastike
Kebab -ateria
Pitaleipäkebab, ranskalaiset

KEBABIT

SALAATIT 6,50€

6,00€

6,50€

7,00€

7,00€

7,00€

8,00€

8,00€

8,00€

Tonnikala
Salaatti, tomaatti, kurkku, tonnikala
Katkarapu
Salaatti, tomaatti, kurkku, katkarapu, ananas
Kinkku
Salaatti, tomaatti, kurkku, kinkku
Fetajuusto
Salaatti, tomaatti, sipuli, kurkku, 
fetajuusto, oliivi
Kana

Estel
Salami, kinkku, jauheliha, sipuli
Bingo
Kinkku, katkarapu, aurajuusto, ananas
Paris
Kinkku, katkarapu, herkkusieni, aurajuusto
Julia
Salami, katkarapu, aurajuusto, ananas

045-6565 658
(09) 346 3090

Lounas pizza 5€ Katso tarjoukset! www.pizzeriaabone.fi

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus


