
Annis  
MAttilA
Myyntineuvottelija
044 555 1604

tArjA 
HAArAnen
Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

MArkku 
ViljAnder
Myyntipäällikkö 
YKV, LKV
050 524 4854

MArjA-liisA 
Vänskä
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

Kiinteistönvälitys Oy

PäiVi  
Pirnes
Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736
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Pukinmäki, SilTamäki, SuurmeTSä, SuuTarila, TaPanila, TaPaninvainiO, TaPulikauPunki, Töyrynummi, viikki

keskiviikko 19.2.2014 

nro 8

ykSivuOTiaan läHiTiedOn
TOimiTuS löyTyy keSkelTä 

malmia!

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

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

Mietitkö asuntosi myyntiä?
Soita ja sovi ilmainen arviokäynti.

Kotisi on meille tärkeä.

Malmintori, Torikatu 3
00700 Helsinki

P. 09-22 45 202
www.volymex.com

30.4.2011 asti

09-22 45 202

Torikatu 3 
Malmintori

(Rosson talossa)

Pitkien hiusten lisä +20e

2-värivärjäys
leikkaus ja
föönaus 74e

Myös
meikkauspalvelu!

Maarit
ja 

Milla

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

2 värivärjäys
leikkaus ja

föönaus

84?
pitkien hiusten lisä 20?

Voimassa 31.3.14 asti

09-22 45 202

Torikatu 3
Malmintori

Maarit ja Milla

www.volymex.com

Parturi-Kampaamo
VOLYMEX

Parturi-Kampaamo
VOLYMEX

30.4.2011 asti

09-22 45 202

Torikatu 3 
Malmintori

(Rosson talossa)

Pitkien hiusten lisä +20e

2-värivärjäys
leikkaus ja
föönaus 74e

Myös
meikkauspalvelu!

Maarit
ja 

Milla

Uutiset: Jakomäestä Alppi-
kylään tehty polku
Urheilu: MPS-naisille uusia valmentajia
Kulttuuri: Lupaavat hiphopparit tulevat keikalle

vOdkaTuriSTeJa 
näHTy TaPanilaSSa!

Suutarilan 
yläasteesta päiväkoti? 

[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

Tyylikäs koti suositulla alueella. 
UUSI laadukas 4 h, k, saunaos, 
95,5 m². Piha länteen. Koneel-
linen ilmanvaihto lämmöntalteen-
otolla. Maalämpö. Myyntihinta 
244 125 € ja velkaosuus 214 875€ 
Immolantie 54

TAPANINVAINIO  PT
Myydään 2 paritalohuoneistoa. 
1-tasossa 3h, k, takkah, sauna 
107 m². Rv 1977. Pihat länteen.
Hp. 235.000 €/huoneisto. Suvitie 6

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 € 
Pohjanpellontie 9 b

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

TAPANINKYLÄ   TONTTI
Omakotitalotontti, rakennusoikeus 
154 m², lisäksi autosuojan 25 m². 
Hp. 160.000 € Leppälinnuntie 8

LÄNSI-PAKILA   OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotontti 
511 m². Rakennusoikeus 128m²
+ 25m². Hp. 147.000 €. Elontie 4

HERTTONIEMI  TONTTI
Erillispientalotontti 734 m², rak.oik 
184 m². Asuntojen lkm ei rajattu. 
Hp. 190.000 € Karhunkaatajantie 22

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

TATTARISUO
Vuokrataan teollisuus- ja toimiti-
laa 360m². Hallin vapaa korkeus 
4.8m. Korkeat sähkötoimiset nosto- 
ovet. Hyvä kunto. Vapautuu 1.5

TAPANILA
Myydään nopeasti vapautuva 
liikehuoneisto 100 m² Tapanilan 
keskustasta. Katutaso

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

2h+kk+s Peruskuntoinen paritalo-
koti kuuden talon yhtiössä. Vastike 
vain 68,25€/kk. Vapautuu nopeasti! 
(D2007) Miekkapolku 3. 
Vh. 209000€ 9817183

TAPANINVAINIO PT  52,5 M2

TAPULIKAUPUNKI  RT  77,5 M2

3h+k. Lapsiperheiden suosimalla 
alueella kaksitasoinen asunto.
Parmaajanpolku 3 E. Velaton 
lähtöhinta 199.000€ E2007
Tied. Alen-Nikitin 050 3535262  
Es. su 23.2. klo 13-13.45  9659790

TAPANINKYLÄ OKT 166 M2SÖRNÄINEN KT 29 M2

As1:3mh, oh, k, 2vh, erill wc, s-os 
As2:2h, kk, kph+pihat, at ja varas-
tot. Pääasunto saneerattu täysin  
v. 2009, yhdessä tasossa! Olkitie 14 
Mh. 468.000€ Tied. Tuija Tuomi 
050 5606944 9483312

KT,1h, kk, kh. Hyvästä yhtiöstä pian 
vapaa koti. 5.krs Pääskylänkatu 1B 
Mh. 166.285,03€ Vh. 178.000€ 
F2007 Tied. Kalle Jokela, 
0400 895765

Maria Pettersson
LKV, Partner
040 1724159

Kristina Lindbäck
Osakas, KED, IAT
050 5113599

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

Raija Alén-
Nikitin
Partner
050 3535262

Päivi Asikainen
Osakas
040 5073300

Jorma  Falck
LKV
0500 170947

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

Kalle Jokela 
Osakas
0400 895765

Meillä on Suomen 
arvostetuimmat 

kiinteistönvälittäjät.

SUUTARILA  RT 79,5 M2

3h+k+s. Kaksitasoinen asunto.
Hyvät peruspalvelut äärellä.
Sateenkaarentie 2 E . 
Mh.206.145,09€ Vh. 215.000€. 
F2007  Tied. Asikainen  
040 5073300  9987989

Oh, 5mh, th, ala- ja yläaula, k+rt,
s+ph, kph, khh, 3 wc, 4 vh, p, 3 var. 
Ison perheen unelmatalo huippu 
paikalla! Lähellä löytyvät palvelut, 
koulut jne. Pyydä oma esittely! 
Kytöniityntie 19 a. Mh. 870.000€. Ei 
e-tod. Tied. Jorma Falck 9591984

PALOHEINÄ OKT 177 + 69 M2



  Pääkirjoitus

TeiJA 
LoPonen
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Talvi hukassa

Koululaisten talvilomaviikko on 
käynnissä täyttä päätä, mutta itse 
talvi on vähän hukassa. Lämpimät 
vesikelit eivät laduille, luistelemaan 

tai pulkkamäkeen kaipaaville ole iloinen asia. 
Pienet lumikinokset siellä täällä kertovat, että 
talvisesta vuodenajasta tässä silti on kyse.

Virallisesti terminen talvi alkoi etelä-Suomes-
sa marraskuun lopulla. Termisen talven katso-
taan alkaneen, kun vuorokauden keskilämpö-
tila laskee pysyvästi nollan asteen alapuolelle. 
nyt noita pakkasia tuskin enää muistaa. ete-
lä-Suomessa talvi on varhaisimmillaan alkanut 
lokakuun puolivälissä, toisinaan taas talven al-
ku on venynyt vuoden vaihteen ylikin. Talvella 
2007-2008 termisen talven määrittäminen oli 
erityisen hankalaa, sillä vasta maaliskuun lop-
pupuolella vuorokauden keskilämpötila pysyt-
teli nollan alapuolella 9 vuorokautta.

Tähtitieteessä talvi määritellään talvipäivän-
seisauksesta kevätpäiväntasaukseen. Kevätpäi-
väntasaus koittaa maaliskuun 20. päivä ja sii-
tä reilun viikon päästä jo vaihdetaankin kesä-
aikaan. Kevättä kohden ollaan siis kovasti me-
nossa.

näin helmikuussa pitäisi kuitenkin olla täy-
si talvi päällä. Talviulkoilun riemuja ei silti 

montaa viikkoa ole ehditty kokea. Jäät ovat hil-
jalleen sulaneet ja Pukinmäen tekojääkauka-
loonkaan ei jäätä ole nyt saatu, sillä kylmäys-
laitteisto kuljetettiin Stadionille yleisöluistelua 
vauhdittamaan Talviklassikon alla. Käyttökel-
poisia hiihtolatuja löytyy latukartan mukaan 
Helsingistä muutama, ei tosin Paloheinää 
lähempää. Siellä yksi reitti on tyydyttävässä 
kunnossa. Lumipula on ongelmana muualla, 
muun muassa Malmilla. Liikuntavirastoa tai 
rakennusvirastoa ei lumen ja jään puutteesta 
voi syyttää, jos ei ole pakkasta tai sada lunta, on 
talviulkoilun edellytyksiä vaikea saada kokoon.

Jos jotain hyvää asiasta pitää löytää, niin 
penkkareitaan viettävien abien ei viime vii-

kolla tarvinnut palella kuorma-autojen lavoilla, 
eikä vanhojen tansseihin menevien hytistä hepe-
nissään. Sateenvarjoa kylläkin tarvittiin.

Talvi on taas kateissa,  
vuonna 2008 terminen talvi 
tuli vasta maaliskuussa!

Sininen

Pantone Solid Color
PMS Reflex Blue

4-värimääritykset
Cyan  100%
Magenta 73%
Yellow  0%
Black  0%

RGB
R 23
G 23
B 150

Keltainen

Pantone Solid Color
PMS 109 C

4-värimääritykset
Cyan 0%
Magenta 10%
Yellow 100%
Black 0%

RGB
R 247
G 212
B 23

Punainen

Pantone Solid Color
PMS 032 C

4-värimääritykset
Cyan 0%
Magenta 90%
Yellow 86%
Black 0%

RGB
R 237
G 46
B 56
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Kaupunki miettii nyt, että laitetaanko tapaninvainiolainen päiväkoti Staffan Siltamäen 
ala-asteen tiloihin ja päiväkoti Siltamäki Suutarilan yläasteelle.

  Uutiset

S uunnitelmien poh-
jana ovat väestöen-
nusteet, joiden mu- 

kaan lähivuosina Suutari-
lan, Tapanilan ja Tapulikau-
pungin oppilaaksiottoalu-
een väkiluku laskee.

– Alueella on runsaasti 
koulutilaa kaikin mittarein 
katsottuna viiden ja kym-
menen vuoden päähän, sa-
noo opetusviraston linjajoh-
taja Marjo Kyllönen.

Hän ei halunnut toissa vii-
kolla kertoa, mitä kaikkia 
virastot ovat suunnitelleet, 
ennen kuin henkilökunnan 
kuulemiset on pidetty.

– Asiasta on tulossa asu-
kasilta 26. helmikuuta Silta-
mäen ala-asteelle, linjajoh-
taja tiedottaa.

Viime viikolla koulut ja 
vanhemmat saivat viestin, 
että Siltamäen ala-asteen 
koulun tiloihin remontoi-
daan tilat ruotsinkieliselle 
päiväkodille, joka voisi 
aloittaa 15.8.2014.

Suutarilan yläasteen tilois-
ta luovuttaisiin 1.8.2014, ja 
tilat siirtyisivät kaupungin 
tilakeskukselle. Tiloja on 
suunniteltu suomenkielisen 
päivähoidon käyttöön.

Lähitiedon saamien tieto-
jen mukaan ajatuksena on, 
että Suutarilan yläasteen ti-
loihin muuttaisi nyt ostos-
keskuksessa toimiva päivä-
koti Siltamäki.

Siltamäen ala-asteelle on 
suunniteltu Tapaninvaini-
ossa Laulurastaantiellä toi-
mivan ruotsinkielisen päi-
väkoti Staffanin siirtoa. Ala-
aste voisi jatkaa kutistetuis-
sa tiloissa. Suunnitelmat 
koskevat myös Töyrynum-
men ala-astetta ja Suutari-
lan peruskoulua. nähtäväk-
si jää, minne yläaste aiotaan 
muuttaa.

Siltamäki-Suutarila-  
Seuralle ajatukset ovat tul-
leet täysin puun takaa. 
Asuinalue on yksi kaupun-
kisuunnitteluvirastossa te-
keillä olevan yleiskaava-
suunnittelun tärkeistä kes-
kuksista, jonka yhdyskunta-
suunnittelua palveluineen 
on tarkoitus rakentaa nyt 
erityisen huolella.

– Seurassa kaikki ovat ai-
ka ihmeissään, että koulu- 
ja päiväkotisuunnitelmia on 
tehty niin, ettemme me tie-
dä mitään. Avoimuus näis-
sä asioissa olisi hyvä asia, 
kummeksuu virastojen vai-

tonaisuutta Si-Su-seuras-
ta Jutta Dahlin, joka vastaa 
seurassa lapsiperheiden ja 
nuorten asioista.

Asukasyhdistyksessä kat-
sotaan, että opetusviraston 
laskelmat koululaisten vä-
henevistä määristä eivät täs-
mää. Alueelle on rakennettu 
uusia asuntoja ja lisää on tu-
lossa.

Pirjo Pihlajamaa

Päiväkodeista on pulaa, kouluissa on tilaa. Näin näkevät Helsingin kaupungin opetusviraston 
ja varhaiskasvatusviraston edustajat, jotka suunnittelevat radikaaleja ratkaisuja Siltamäen 
ja Suutarilan kouluille ja päiväkodeille.

  Siltamäki, Suutarila, Tapaninvainio

Suutarilan yläasteen tilalle 
päiväkoti Siltamäki?

PirJO PiHlaJamaa

Siltamäki-
Suutarila-

Seuralle 
ajatukset ovat 
tulleet täysin 
puun takaa. 

Päiväkoti Staffan

Päiväkoti Siltamäki

Siltamäen ala-aste

Suutarilan yläaste
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–Tekijän kanssa on sovit-
tu, että hän poistattaa park-
kipaikan keväällä ja maise-
moi alueen. Jos niin ei 
tapahdu, tekee kaupunki 
sen hänen kustannuksel-
laan, kertoo ilmoituksen 
luvattomasta toiminnasta 
vastaanottanut tarkastaja 
Kaj Hällsten Helsingin kau-
pungin rakennusvirastosta.

Hällstenin mukaan kau-
pungin maille tehdyt revii-
rinlaajennukset ovat yleisiä, 
ja Tapanilan tapaus, jota te-
kijä on selitellyt tonttinsa 
ahtaudella, kuuluu rikkeistä 
vähäpätöisimpiin.

Tyypillinen reviirinikkari 
rakentaa tonttinsa ympäril-
le aidan niin, että se kouk-
kaa mukaansa kaupungin 

puistomaata, kuvailee tar-
kastaja.

– onneksi meille ilmoite-
taan näistä, sillä tällainen 
toiminta on aina pois yhtei-
sistä puistoistamme.

Luvaton parkkiruutu ehti ih-
metyttää Tapanilassa arviol- 
ta puolenkymmentä vuotta.

Pirjo Pihlajamaa

Luvaton parkki 
pitää purkaa
  Tapanila

Kaupunki on joutunut puuttumaan Tapanilassa piilevään rajattomaan 
kekseliäisyyteen. Omakotiasukas on raivannut kaupungin puistomaata 
ja kipannut paikalle soraa. Ulkoaskareiden päätteeksi asukas on ajanut 
paikalle oman autonsa.

Malmin uimahallissa vietettiin peruskorjauksen työnjuhlaa perjantaina. Uimahallin sisäti-
lojen täysremontti on jo niin pitkällä, että Urheiluhallit oy:n johto päätti pyytää urakoitsi-
jat ja sidosryhmäläiset juhlimaan hyvin edennyttä työmaata.

- Hallin peruskorjauksessa kaikki paikat uusitaan täysin ja samalla lisätään paikan toi-
minnallisuutta jokaista kävijää silmällä pitäen, kertoo Urheiluhallit oy:n toimitusjohtaja 
Pekka Laitinen.

Tällä hetkellä perusparannuksessa on meneillään altaiden kaakelointi. Uudistettu uima-
halli on tarkoitus avata yleisölle heti heinäkuun alussa. Asiakkaat eivät joudu korjatuissa ti-
loissa eksyksiin, sillä kaikki asiat löytyvät vanhoilta, tutuilta paikoiltaan.

Pirjo Pihlajamaa

Uima-altaassa otetussa työnjuhlakuvassa korjausryhmän päällikkö Jari Ormo 
(vas.), kiinteistöpäällikkö Veikko Kuurne, Malmin Uimahallin hallipäällikkö Ville 
Nummelin, toimitusjohtaja Pekka Laitinen ja hallituksen puheenjohtaja Rolf Mikkola 
Urheiluhallit Oy:stä sekä arkkitehti Lasse Minkkinen.

PirJO PiHlaJamaa

Uimahallin urakka 
on aikataulussa

Ala-Malmin liikuntapuistossa 
on kaksi pelikenttää, joihin 
Helsingin kaupungin liikun-
tavirasto tekee talvisin luon-
nonjään. Perheen nuorimpi-
en harmiksi kentistä pienem-
pää ei tänä vuonna jäädytetty. 
Suuremmalla kentällä saat-

toi syntyä pelottavia vaarati-
lanteita, kun isommat lätkivät 
kiekkoa.

– Meillä ei valitettavasti ole 
paikalla omaa huoltokalus-
toa. Joka tarkoittaa tässä ta-
pauksessa traktoria. Olem-
me huomioineet ongelman ja 

pyrimme ratkaisemaan asian 
seuraavaan luistelukauteen 
mennessä, lupailee kenttä-
päällikkö Juha Leoni Hel-
singin kaupungin liikuntavi-
rastosta.

Pirjo Pihlajamaa

Toista luistelukenttää 
ei jäädytetty

K orjataanko vanha ostoskes-
kus vai rakennetaanko uusi? 
olisiko paras vaihtoehto 
siirtää uusi liikekeskus 300 

metriä etelämmäs Suutarilantien var-
teen, jolloin yrityksiin voisi virrata 
nykyistä enemmän asukkaita. Miten sil-
loin kävisi alueen uimahallin?

Sekä Urheiluhallit oy:n toimitusjohta-
ja että Siltakeskus oy:n hallituksen pu-
heenjohtaja Pekka Laitinen oli estynyt 
tulemaan paikalle, mutta hänen tervei-
sensä olivat, että ostoskeskuksessa toi-
mivilla nykyisillä osakkeenomistajil-
la näyttää olevan tahtotila säilyttää alu-
een kaupalliset palvelut ja saada alueelle 
myös lisää asuntoja.

Illan pääaiheena oli tekeillä oleva yleis-
kaava. Siitä kertomaan oli saapunut 
yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikivi 
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnit-
teluviraston yleiskaavatoimistosta.

Uuden yleiskaavan pohjalla on visio, 
että Helsinki kasvaa 250 000 asukkaalla 
vuoteen 2050 mennessä. Viimeisen vii-
den vuoden aikana kasvua on ollut noin 
35 000 asukkaan verran.

Uutta rakentamispotentiaalia ei ole 
vanhassa yleiskaavassa enää juuri jäljel-
lä. Siksi pitää kaavoittaa uutta.

Yleiskaavan visio on jo valmis, siitä 
valmistuu luonnos tänä vuonna. Se on 
määrä esitellä kaupunkisuunnittelulau-
takunnalle marraskuussa. Luonnokses-
ta tehtävä ehdotus valmistuu vuonna 
2015.

Yleiskaavavisiossa nykyisenlaiset alue-
keskukset muuttuvat alueellisiksi kes-
kustoiksi.

nyt pitäisi ratkaista, mitä kaikkea 
kaavoitetaan ja tehdäänkö tiivistä kau-
punkia vai moottoritiekaupunkia.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 
kerännyt internetissä koko Helsinkiä 
koskevia ideoita ja kommentteja, ja 
aloittaa pian kertyneen datan analysoin-
nin.

nyt kannattaa lähestyä yleiskaavatoi-
mistoa, jos haluaa vaikuttaa Siltamäen 
ja Suutarilan tulevaisuuteen. Salmikivi 
piti mahdollisena, että internettiin ava-
taan vielä uudelleen sivusto, johon kau-
punkilaiset voivat kirjata omat toiveet ja 
visiot.

Pirjo Pihlajamaa

  Siltamäki
Siltamäki-Suutarila-seuran viime 
keskiviikkoisen asukasillan yhdeksi 
isoista aiheista nousi alueen oman, 
uhanalaisten joukkoon joutuneen 
ostoskeskuksen kohtalo.

  Ala-Malmi

Miltä näyttää

Siltamäen 
tulevaisuus?

PirJO PiHlaJamaa

Siltamäki-Suutarila-seuran puheenjohtaja Timo Tossavainen jakoi paikalle 
saapuneille asukasyhdistyksen esitettä ja kannusti ihmisiä liittymään 
asukasyhdistykseen.
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  Lähitieto. Siitä ihmiset tykkää!

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

Keilatunti + kenkävuokra
17.-21.2. klo 11.30-16.00

Hiihtolomalla
keilaamaan!

Tapanilan Keilahalli • Erätie 3, 00730 Helsinki 

4 €/ henkilö 
Ei ennakkovarauksia. 
Max 4 heittäjää/ rata.

(09) 3507 077
mosabowling.fi

Sienitie 34, 
00760 Helsinki
+358 29 300 5500

Uranuksenkuja 1E
01450 Vantaa
+358 29 300 5501

Heikinlaakso Korso

Ark. 07:30 - 20:00
La    09:00 - 15:00 

Ark. 08:00 - 17:00
La Suljettu

heikinlaakso@autonkorjaus.net korso@autonkorjaus.net

Viinikka Oy

Teemme AutoElämästä helpomman™
Ilmastoinithuolto 
henkilöautoon
huollon yhteydes

69€

Huollon varanneille 
5L lasinpesunestettä!

Tarjouspyynnöt: www.autonkorjaus.net

NAISTEN 
VAATTEIDEN HELMIALE 

-50% OVH:STA

Vaateliike
MALMITAR

Örskinkuja 2 B, 00700 Helsinki
(käynti sisäpihan puolelta)

p. 050 444 2664

Meiltä myös koti-, siivous- ja 
housujen lyhennyspalvelu!

Ylermintien viime vuonna kohennetulle puistoalueelle ilmes-
tyi vuoden alussa muutama autokuormallinen hiekoitussepe-
liä, josta sitä on yleensä yötä myöten johonkin rahdattu. Kasaa 
täydennettiin taas toissa perjantaina.

Sorakasa on kaupungin kylvämän nurmikon päällä - lie-
neekö yleinen tapa muualla päin kaupunkia. Noin 200 metrin 
päässä Ylermintien alussa on Tuulentuvan kohdalla pysäköin-
tialue. Sen keskellä on arvioni mukaan reilut 10 metriä halkai-
sijaltaan oleva korotettu alue, jossa hiekka ei vahingoittaisi 
alustaansa, ja jonne sitä olisi helppo tuoda ja kuormata mu-
kaan.

Seppo Posti
Puistola

Sorakasalle löytyisi
parempi paikka

Lukijan mukaan puistoa rikkovan soraläjän voisi 
sijoittaa Ylermintien toiseen päähän.
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Koillis–Helsinki

Kauko Koskisella (Kok.) 
tuli alkuvuodesta neljännesvuo-
sisata täyteen ensimmäisistä 
istunnoista Helsingin kaupun-
ginvaltuustossa. Kahdella en-
simmäisellä 4-vuotiskaudella 
hän oli alkuun varaedustaja, 
mutta nyt on takana 20 vuotta 
yhtäjaksoista valtuutetun tai-
valta. Kunnioitettava on tam-
mikuussa alkanut 18. vuosi 
rakennuslautakunnan puheen-
johtajana. 

Kauko tunnetaan ahkerana ja 
luotettavana sekä asioihin 
perehtyvänä äänestäjien edusta-
jana. Hän on suorastaan ylitun-
nollisesti aina paikalla. Kaukon 
tuntevat olivat suorastaan 
onnellisia hänen pehmenneestä 
olemuksestaan, kun hän jätti 
syksyllä yhden valtuustokoko-
uksen varaedustajan huoleksi ja 
oli vaimonsa eiran kanssa new 
Yorkissa tapaamassa vaihto-
oppilaana opiskelevaa ja muo-
dostelmaluistelua juniorihuipul-
la harrastavaa tyttärentytärtä.

Tämä tuli juuri täysi-ikäisek-
si, kun vaarilla kertyy vuosia 
mittariin lokakuussa jo kolme 
neljännesvuosisataa. Silti Kau-
ko jatkaa kiinteistövälittäjä-
nä omassa yrityksessään pitkiä 
päiviä politiikan yhteisten asioi-
den hoitamisen ja muiden luot-
tamustoimiensa lomassa. eikä 
loppu välttämättä ole edes hää-
möttämässä.

– en pidä mahdottomana aja-
tusta, että olisin vielä yhden 
kerran käytettävissä kunnal-
lisvaaleissa, ja siihen tällä työ-
paikalla saan hyvää oheisapua, 
hän sanoo.

Valtakunnan tasolla Koski-
sella ei ole omaa pyrkyä, mutta 
hallituspolitiikan tarkaksi seu-
raajaksi Kauko tiedetään. Hän 
toivoo, että Jyrki Katainen jat-
kaa kokoomuksen puheen-
johtajana ja pääministerinä, ja 
ihailee, miten tämä pahemmin 
hermostumatta on hoitanut 
vaikeata tehtäväänsä

– Kuuden puolueen hallitus 
oli ainoa mahdollisuus, eikä 

sen johtaminen ole todellakaan 
helppoa. Kompromissit aiheut-
tavat sen, ettei päätöksenteossa 
kukaan voi saada lävitse vain 
omia tavoitteitaan. onneksi 
valtiovarainministeri Jutta Ur-
pilainen on kehittynyt viime ai-
koina, Koskinen sanoo.

Koskinen on laajemminkin 
pääkaupunkiseudun metropo-
lihallinnon kannattaja, koska 
kokee, että HUS on viime vuo-
sina onnistunut budjettinsa 
kurissa pitämisessä.

Helsingissä pitäisi Kaukon 
mielestä pystyä säilyttämään 
kunnallisveroprosentti ennal-
laan. Viime keskiviikkona käy-
tiin talousarvioraamin lähe-
tekeskustelu valtuustossa, ja 
Kauko oli tapansa mukaan ak-
tiivinen.

Koska aloitteiden teko on pit-
kän linjan puurtamista, hän te-
kee ensi viikolla jälleen omat 
vanhat talousarvioaloitteensa 
koillisen sorateiden asvaltoin-
nista, omaishoitajien työn tu-

kemisesta sekä suolistosyöpien 
seulonnasta. Viime syksyn bud-
jettikokouksessa hyväksyttiin 
Koskisen ponsi nuorisotyöttö-
myyden hoitamisesta. Keino-
ja ei oikein ole tahtonut löytyä, 
mutta myönteinen asenne yh-
teiskunnassa on oleellinen läh-
tökohta.

Kauko on kaupunginhallituk-
sen varajäsen ja kh:n edustaja-
na teknisen palvelun lautakun-
nassa, jonka alaisuudessa ovat 
Stara, Hankintakeskus ja Tuk-
kutori.

Kauko on myös asuntotuo-
tantotoimikunnan ATT:n vara-
puheenjohtaja. Hän oli iloinen, 
että viime vuonna Helsingissä 
rakennettiin lopulta yli 4000 
asuntoa, vaikka alkuun luku 
näytti jäävän 3000:een. on-
han vuosittainen tavoite 5500 
uudisasuntoa, johon 2011 lä-
hes päästiin todella pitkästä ai-
kaan.

Asiantuntijana Koskinen tie-
tää, että vika on usein viiväs-

tyneessä kaavoituksessa, joka 
yleensä typistää mahdollisuuk-
sia. Tontteja asuinrakentami-
seen pitäisi saada lisää. Vuosaa-
ren Meri-Rastilaan osoitettiin 
metsien tilalle tonttimaata. Vas-
taavia vaikeita uudisrakentami-
sen päätöskohteita ovat seuraa-
vaksi Kivinokka ja Vartiosaari. 
Seuraavassa yleiskaavassa tul-
lee esille taas Malmin lentoken-
tän alue, jota Koskinen ei pidä 
asuntorakentamiseen soveliaa-
na.

Timo Huotinen

Kauko Koskinen 
on koillisen kokenein valtuutettu

Kauko Koskinen,
kok.

Valinnat on tehnyt koti-
kaupunkipolun isä Pauli 
Saloranta. Hän on selvittä-
nyt, missä itämeren edeltäjä 
Yoldiameri huuhteli ranta-
kallioita ja mistä Jakomäen 
rakentaminen aloitettiin.

– Polku luo lisäarvoa alu-
eelle ja sen asukkaille: avaa 
historian portit ja yhdistää 
ne nykyaikaan, Saloranta 
kuvailee.

Matkan varrelle mahtuu 
historiallisia tapahtuma-

paikkoja, henkilöitä, vanho-
ja rintamamiestaloja, luon-
to- ja kulttuurinähtävyyksiä 
sekä näköala, joka ulottuu 
Johanneksenkirkolta Myyr-
mäen vesitornille.

– ei kannata yrittää haa-
lia kaikkia karkkeja kerral-
la, vaan kävelyreittiin kan-
nattaa tutustua useamman 
kerran, vaikka parin kuu-
kauden välein. niin alueel-
la tapahtuneet muutokset 
hahmottuvat selkeämmin ja 

Kaivantokujan läheltä löytyy reitille valittu Helsingin maalinnoituksen neljäs tukikohta. 

PirJO PiHlaJamaa

Alppikylästä ja Jakomäestä
löytyy 31 nähtävyyttä
Jakomäestä Alppikylään kulkee nyt 
kotikaupunkipolku, jonka karttaan 
on merkitty 31 alueen kiinnostavinta 
kohdetta.

Porvoonväylän ylittävä silta noudattaa vanhan 
juoksuhaudan linjaa. 

jäävät paremmin mieleen.

Polku-sana saattaa joh-
taa harhaan. Todellisuudes-
sa kävelyreitti kulkee niin 
asfalttia kuin hiekkatietä 
pitkin.

Reitti alkaa Jakomäen lii-
kekeskuksen ja ostarin kul-
milta, jatkuu kohti kirjastoa 
ja kirkkoa ja Yoldiameren 
rantakivikon kautta Jako-
mäenkallioille. Sieltä kulje-
taan kohti Lahdenväylää ja 

Alppikylää.

Jakomäen-Alppikylän 
kotikaupunkipolkuvihko on 
jaossa Jakomäen kirjastossa, 
lähiötuvassa ja kirkolla.

Pirjo Pihlajamaa

Reitti alkaa 
Jakomäen 

liikekeskuksen ja 
ostarin kulmilta.
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Atria takuumurea      
NAUDAN SISÄPAISTI 
Suomi.
Rajoitus n. 3 kg/talous.

Oman Savustamon 
SAVULOHIFILEE 
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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.-23.2. ellei toisin mainita.

2 
rs 150

Terveisin K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

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

1595
kg

Tuore kokonainen 
NIERIÄ
Ruotsi 

Kultamuna  
MAALAISMUNA M10 580 G
(1,29/kg). Yksittäin 0,99 rs (1,71/kg). 
Rajoitus 1 erä/talous.

AVOKADO 800 G   
pussi, Espanja, (2,11/kg)

Tarjous voimassa to-la 20.-22.2.

699
kg

Tuore kokonainen   

NORJAN LOHI 1-2 KG
Säävaraus!

Tarjous voimassa to-la 20.-22.2.

O´boy 
KAAKAOJUOMAJAUHE 1000 G

Candyking 
IRTOKARKIT

ERÄ!

Tarjous voimassa to-la 20.-22.2.

Takuumurea  
NAUDAN SISÄFILEE PIHVI 
Suomi

JAFFA Shamouti  
APPELSIINI 
Israel
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FiNSOFFAT

Finsoffat tarina alkaa jo vuodesta 1970, kun Linnea ja Martti 
Honkanen perustivat Tuusulan Kellokoskelle huonekaluvalmis-
tamon. Nyt yli 40-vuotta myöhemmin tehdas on muuttanut 
moderneihin tiloihin Keravalle ja ensimmäinen oma myymälä on 
avattu Vantaan Porttipuistoon 2012. 

 Yksilöllisiä sohvia 
          yli 40-vuotta

Suomalaista huonekalu-
valmistusta jo vuodesta 1970

_ Niin kuin haluat _

Yrityksemme toiminta on jatkunut 
katkeamatta tähän päivään saakka. 
Menestyksemme pohjautuu räätä-
löitävään mallistoomme ja asian-
tuntevaan palveluun. Nykyaikaisen 
ja joustavan tuotantomme avulla 
pystymme edullisesti toteuttamaan 
mallistomme sohvat myös asiakkai-
den toiveiden mukaisilla mitoituksilla.

SUURMYYMÄLÄ VANTAA: Porttisuontie 4, (09) 2797 2210
auki ma–pe 11–20, la 10–18 ja su 12–17

alk. 2190  € 
(2996 €)

Aina 3-ist. vuodesohva

alk. 2390  € 
(3212 €)

alk. 990  € 
(1454 €)

Kerava kulmasohva

Trend modulisohva _ lapsiperheen unelma 
Trend modulisohvassa on rungossa sekä tyynyissä kokonaan irrotettava ja pestävä 
verhoilukangas. Lisäksi Trend-mallissa modulipalat on ympäriverhoiltuja, joten 
sohvan modulipalojen paikkaa voi vaihtaa kotona tilanteen mukaan.

Trend modulisohva

alk. 1690 €
 (2112 €)

TEHDAS JA TEHTAANMYYMÄLÄ KERAVA: Huhtimontie 4, (09) 2797 220 
auki ma–pe 9–17 ja la 10–15                               www.finsoffat.fi

Aina vuodesohva _ hyvä istua ja nukkua
Vuodesohvassa laadukas jousitettu tuplamekanismi

Ylellisen pehmeä _ Kerava kulmasohva
Sohvan istuinmukavuus saa arkihuolet unohtumaan

Aina vuodesohva 
Hyvä istua ja nukkua
Vuodesohvassa laadukas jousitettu tuplamekanismi

Taidetalon musiikinope-
tus joutui kiperän tilan-

teen eteen vuonna 2011, 
kun Helsingin kaupungin 
opetusvirasto ilmoitti säh-
köpostitse antavansa taide-
talolle porttikiellon kaupun-
gin kouluihin, koska taide-
talon vuokranmaksuissa oli 
epäselvyyksiä.

Pukinmäen taidetaloa joh-
tava Veijo Muroke puoles-
taan oli sitä mieltä, että ope-
tusviraston laskutuksessa 
on virheitä. opetusviraston 
mielestä ei.

Lisäksi Muroke oli ja on 
edelleen tiukasti sitä mieltä, 
että kaikilla lapsilla pitää ol-
la mahdollisuus taiteen har-
rastamiseen perheen lom-
pakon koosta riippumatta. 
Kohtuuttoman suuret tila-
vuokrat olisivat pakottaneet 
taidetalon nostamaan luku-
kausimaksuja, ja sitä ei tai-

Pukinmäessä on oma musiikkikoulu
Pukinmäen taidetalon musiikinopetuksessa on nyt asiat hyvin ja vaikeudet selätetty. Opetustoiminta on 
keskitetty Säveltie 5:n katutason huoneistoon. Siinä aiemmin olleen isännöitsijätoimiston tiloihin on remontoitu 
opetustilat pianon- ja kitaransoittajille.

 PirJO PiHlaJamaa

Uusien tilojen 
tutustumistilaisuudessa 
soitonharrastajat 
väläyttelivät taitojaan. 
Kuvassa Savelassa asuva 
Bilge Sen, 16, joka esitti 
pianomusiikkia ennen 
pikkusiskoaan Aino 
Seniä, 14.

detalossa missään nimessä 
haluttu.

opetus hajaantui muihin 
kuin opetusviraston tiloihin, 
kunnes viime vuonna Mu-

roke keksi tyhjän toimisto-
tilan. Huoneiston myynti-
neuvottelut etenivät niin, et-
tä viime syksynä Säveltie 5:n 
ovet avautuivat.

Paikan nimi on Pukinmä-
en musiikkikoulu. Remont-
tia on tehty muun muassa 
talkoilla ja eri tahoilta on 
anottu ja saatu lahjoituk-

sia. Paikan olemassaolosta 
saa pitkälti kiittää Helsingin 
Koillinen Rotaryklubia.

– Kannoimme parin mie-
hen voimin sisälle 118 kip-

silevyä, voitte uskoa, että ne 
olivat lopuksi painavia, Mu-
roke kertoi tilojen tutustu-
mistilaisuudessa viime per-
jantaina.

Tilojen äänieristykseen on 
kiinnitetty erityistä huomio-
ta. Rumpujen ja muiden ää-
nekkäiden instrumenttien 
opetusta annetaan muualla, 
sillä Säveltien kerrostalossa 
asutaan.

Rakennuksen desibelit on 
saatu niin hyvin aisoihin, 
ettei edes talossa asuvan 
kanttorin virsien laulu kuu-
lu musiikkikoulun tiloihin, 
Muroke nauratti.

Pirjo Pihlajamaa

Tilojen 
äänieristykseen 

on kiinnitetty 
erityistä huomiota. 
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 Lähitieto. 
 Siitä ihmiset
 tykkää!

Myös Helsingin 
medialukion 
abiturientit viettivät 
penkinpainajaisia 
viime torstaina. 
Penkinpainajaiset 
on noin sata vuotta 
vanha sana, jolla 
on Kotimaisten 
kielten verkkosivujen 
mukaan alun alkaen 
kuvattu viimeisen 
koulupäivän 
illanviettoa. Termi 
on mahdollisesti 
ollut ensin 
puhekielinen, paina 
puuta -pohjalta 
muovautunut 
synonyymi sanalle 
illanistujaiset.  PP

Abit ampuivat 
karkeilla

Janina iSSakainen

  Tapanila

– Entiseen tapaan tapah-
tuman kruunasi hiihtokil-
pailu. Muutkin perinteiset 
tapahtumat, kuten saap-
paanheitto ja hevosajelu 
kiinnostivat yleisöä. oli 
myös mukava huomata, että 
tutustumislajeina mukana 
olleet lumikenkäily ja lase-
rammunta saavuttivat suu-
ren suosion, kertoo talvirie-
havastaava Timo Åvist.

Täydelliset tuloslistat löy-
tyvät Siltamäen leijonien 
omilta nettisivuilta, tässä 
lasten sarjojen parhaat.

Hiihtokilpailu
Tytöt 2009: Siina Pirinen, 
meri ikonen, ester koskimaa, 
linnea kainu, Jenna 
lahtinen, Hilda Panula.
Tytöt 2007–08: lotta 
Peippo, Sanna Piispala, 
Siiri meuronen, annika 
Salo, elsa Hietanen, Julia 
kainulainen, Siiri ahola, 
Sofia ahola, amanda 
äänismaa, kiia Järvinen.
Tytöt 2005–06: enni 

Siltamäen talviriehassa 
monia voittajia
Siltamäen leijonien 
talviriehassa 
Siltamäen 
liikuntapuistossa 
kisattiin useissa 
lajeissa. Aurinkoinen 
sää houkutteli 
paikalle paljon 
kävijöitä.

Talviriehavastaava Timo Åvist oli iloinen siitä, että 
toivottu hiihtokisa voitiin taas järjestää.

, 7.

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

Jees-ihminen mukautuu yleisen 
mielipiteen mukaan. Jeesus vas-
tasi Jumalalle ’kyllä’, ymmärtäen, 
että hänen uhritekonsa ansiosta 
ihmiset saavat ikuisen elämän. 

Tehtävän rajuuskaan ei saa häntä 
pakenemaan vastuutaan.

7 viikkoa kohtuullisuutta
Paaston aikana Malmin seurakunnassa 
on teemana kohtuullisuus. Kirkoissa ja 
seurakuntakodeissa on jaossa 7 viikkoa 
kohtuullisuutta -vihkosta. Seurakunta-
laiset antavat siinä näkökulmia kunkin 
viikon aiheisiin: Ajankäyttö, Kulutus, 
Armollisuus, Liikkuminen, Syöminen,  
Pysähtyminen ja Rakkauden teot.

KOHTUULLISUUSTAPAHTUMA
Malmin kirkolla ke 5.3. klo 18.  
Kristityn vastuu luonnosta, ekoteologi 
Panu Pihkala. Kirkon ympäristödiplomin 
luovutus Helsingin seurakuntayhtymäl-
le, Ilkka Sipiläinen Kirkkohallituksesta. 
Luontoaiheisia lauluja, Meri Ala-Kokko. 
Tapahtuma päättyy kello 19 alkavaan 
tuhkakeskiviikon messuun. Paastoon 
laskeutumisen teeman vuoksi illassa ei 
ole tarjoilua.

MESSUT LASKIAISSUNNUN-
TAINA 2.3.
Jakomäen kirkossa klo
Perhemessu Malmin kirkossa klo 10. 
Hernekeitto ja kahvit.
Pihlajamäen kirkossa klo 10. Kirkko-
kahvit.
Monikulttuurinen messu Puistolan 
kirkossa klo 10. Lähetyskahvila.
Vauvakirkko Pukinmäen seurakunta-
kodilla klo 16. Kahvi, mehu ja sose.
Lähetysmessu Siltamäen seurakunta-
kodilla klo 12. Lähetyskahvila.
Tapanilan kirkossa klo 12. Kirkko-
kahvit.
Tapulimessu Tapulin seurakuntako-
dissa klo 12. Kahvila.
Perhemessu Viikin kirkossa klo 10.

TUHKAKESKIVIIKON MESSU 
järjestetään 5.3. Malmin kirkon lisäksi 
myös Puistolan kirkossa klo 18.30 ja 
Viikin kirkossa klo 19. Messussa on 
mahdollisuus saada otsaansa tuhkaristi 
paaston alkamisen merkiksi.

HILJAISUUDEN ILTAPÄIVÄ 
Siltamäen seurakuntakodilla la 8.3. klo 
12–16.30. Ohjattu johdatus hiljentymi-
seen, keittolounas ja kahvit, päätösmes-
su. Hinta 5 e. Ilm. 28.2. menn. merja.
saviniemi@evl.fi tai p. 09 2340 4532.

HILJAISUUDEN RETRIITTI 
Bergvikin kartanossa 25.–27.4.2014. 
Lähtö Malmin kirkolta kimppakyydillä 
pe klo 17, paluu su klo 16. Hinta 80 
euroa. Vetäjinä Anita Olli ja Heikki 
Poutanen. Tiedustelut Heikki Pou-
tanen p. 050 584 72 69 tai heikki.
poutanen@evl.fi.

MIESTEN ILTA 
Pihlajamäen kirkolla ke 12.3. klo 18. 
Emerituspiispa Ville Riekkinen alus-
taa yhteistä keskustelua. Kirkkohetki. 
Tarjoilua. Ilm. kirkolle viimeistään pe 
7.3. p. 09 2340 4427.

LASKIAISTAPAHTUMAT 2.3.
Laskiaisrieha Pukinmäessä klo 
10–14 ja Viikissä klo 11–14, kirkolla 
myyjäiset, askartelua, lelukirppis, YV-
kahvila, arpajaiset.

kaitaharju, eerika Pursiainen, 
netta Peippo, enni lax, enni 
kelkka, Pihla lax, veera 
kotkaslahti, inka Hietanen.
Tytöt 2003–04: milla Hietula, 
Siiri kotkaslahti, aino 
kaitaharju, aino knoops.
Tytöt 2001–02: 
linda Hongisto.
Pojat 2009: lassi ahola, 
valtteri kivimo, lucas lovac, 
aleksi äänismaa, antti 
koskimaa, eliel Hämäläinen.
Pojat 2007–08: Julius 
kivimo, Tuukka Peuralahti, 
mikael Hongisto, alvar 
knoops, elian kainu, kerem 
eren, luukas lax, rio 
Panula, ilari matilainen.
Pojat 2005–06: Paul 
nogelainen, Joonas 
meuronen, niklas 
kavonius, eppu Hietula.

Pojat 2003–04: matias 
Piispala, markus Åvist.

Curling
Tytöt: emma rista, anni 
rista, anni muhonen.
Pojat: Ossi Seppälä, Topi 
väänänen, rasmus aho.

Saappaanheitto
Tytöt: anni mujunen, emma 
rista, eveliina Puljujärvi, anni 
rista, Oona karhumäki.
Pojat: Tommi laakso, 
rasmus aho, Otso 
Blomster, matias Tiilikainen, 
matti mujunen.

Ketjunheitto
rasmus aho, matti 
mujunen, Tomi laakso.

Pellit ruttuun taksin oikaisussa
  Pihlajisto, Viikinmäki

Taksi ajoi kovaa kyytiä vain busseille sallitulla 
Maaherrantiellä ja päätyi Hernepellontietä aja-
neen henkilöauton kylkeen viime viikon maa-
nantaina noin kello 22.40. Kolarin jälkimainin-
keja tuli hoitamaan poliisi-, sairas- ja paloau-

ton miehistö. Onnettomuudessa kävi onni ja 
henkilövahingot jäivät vähäisiksi. Molemmat 
autot sen sijaan menivät lunastuskuntoon.

A-L J

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 19.2. 19.00 Sanan ja rukouksen ilta, Arto Pöllänen. 
Musiikki: Vesa Jääskeläinen ja Metsoveljet.

La 22.2. 18.00–22.00 Nuortenilta
Su 23.2. 11.00 Jumalanpalvelus, Jari Päärni. 

Musiikki: Kaisa Korhonen.
Su 23.2. 14.30 Latinokokous
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Kauneutta, terveyttä 
ja hyvää oloa

Kylmät kelit ja hyytävät viimat saavat kasvojen ihon tuntumaan 
kireältä ja kuivalta. Kauneushoitoloista etsitään apua ihon 
tehokkaaseen kostutukseen ja elvytykseen.

Ruusuhoito hellii 
pakkasen puremaa ihoa

Vanhuskin voi 
tarvita ravintolisiä
Iän myötä energian tarve vähenee vähenevän 
liikkumisen seurauksena. Myös ruokahalu 
heikkenee, mutta silti ravintoaineiden tarve 
ei pienene, vaan joidenkin ravintoaineiden, 
kuten proteiinin ja D-vitamiinin tarve jopa 
kasvaa. 

Ruokahalun heiketessä on tärkeintä saada riittä-
västi energiaa ja proteiinia. Silloin on hyvä syödä 
sitä, mikä vain maistuu. Proteiinin saanti turva-

taan syömällä proteiinipitoisia ruoka-aineita joka aterial-
la. Hyviä proteiinien lähteitä ovat liha, kala, maito ja 
maitovalmisteet sekä kananmunat. 

Jos ruoka ei maistu ja syödään erittäin vähän, on vii-
sasta turvautua apteekista saataviin täydennysravintoval-
misteisiin ja lisätä ruoan rasvapitoisuutta.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on julkistanut 
ikääntyneelle väestönosalle uudet ravitsemussuositukset. 
Työryhmän projektijohtajana on toiminut Merja Suomi-
nen, joka on tehnyt väitöskirjan iäkkäiden ravitsemuk-
sesta.

iäkkäiden ravitsemussuositukset lähtevät siitä, että 
ikääntymisen myötä  monet elintoiminnot, kuten nälän 
ja janon tunne heikkenevät. Se altistaa erilaisille virhera-
vitsemustilanteille. Virheravitsemus, kuten aliravitsemus, 
aiheuttaa kasvavan sairastumisriskin ja hitaamman pa-
ranemisen. 

Ravitsemussuosituksessa mainitaan hiilihydraattien 
saattavan viedä tilaa proteiinilta vanhuksen ruokavalios-
sa. Toisaalta täysjyväviljaa, ja aivan erityisesti ruista, pi-
detään hyvänä kuidun lähteenä. Vähärasvaista ruokava-
liota ei suositella, vaan riittävää rasvan saantia pidetään 
yhtenä keinona lisätä ruokavalion energiapitoisuutta, ja 
siten taata riittävä energian saanti.

TL

Kosmetologi Helena Venäläinen 
kertoo ruusuhoidon olevan 
yksi talvikauden suosituimmis-

ta aikuisen ihon kasvohoidoista.
– ihanat eteeriset tuoksut ja vitamii-

nit tasapainottavat mieltä ja saavat ihon 
hehkumaan. Passion Rose Treantment 
on yksittäispakatuin tuottein toteutet-
tu kasvohoito, joka pitää sisällään alku-
puhdistuksen, kuorinnan, pään ja ylä-
vartalon hieronnan sekä ruusunaami-
on, listaa Helena. 

Malmilla Helenan Salongissa puoli-
toistatuntia kestävässä hoidossa käy-
neet kehuvat etenkin hieronnan osuut-
ta. Plussaa tulee siitäkin, että hoito tun-
tuu vähentävän ikääntymisen merkkejä. 
Siihen vaikuttavat ruusuöljyn sisältämät 
monityydyttymättömät rasvahapot ja 
vitamiinit.

– Usein ruusun tuoksu on hivenen pis-
tävä, mutta tässä sarjassa tuoksu on hy-
vin mieto ja pehmeä. Hierottaessa se 
pehmenee entisestään, kokenut kosme-
tologi opastaa. 

– Moni pitää ruusuhoitoa eräänlaise-
na luksushoitona, sillä se on hyvin ren-
touttava. Ruusuhoito ei kuulu sarjahoi-
toihin, vaan tavoitteena oleva ihon el-
vyttäminen ja kosteuttaminen toteutuu 

kertakäynnillä, huomauttaa Venäläi-
nen.

Hoitavien ainesosien vaikutus jatkuu 
pitkään ja siksi hoito suositellaan otet-
tavaksi vaikkapa iltapäivällä niin, ettei 
sen jälkeen tarvitse enää meikata.

– Yleensäkin voiteet imeytyvät ihoon 
parhaiten aamuyöstä. Siksi tämä hoi-
to kannattaa ajoittaa niin, että kasvo-
jen iho saa sen jälkeen levätä. iltatoi-
mista voi jättää kasvojenpuhdistuk-
sen ja yövoiteet väliin ja antaa ruu-
suhoidon tehdä tehtäväänsä 
vielä illan ja yön ajan.

Teija
 Loponen

Helena Venäläi-
nen suositte-
lee ruusuhoi-
toa nimen-
omaan talvi-
ajan kasvo-
hoidoksi. 

nuortua ei tarvitse, 
mutta nuorekkuuden voi säilyttää

Mervi Lindroos kertoo ultraäänihoidon sopivan 
kaikkiin vuodenaikoihin. 

Kasvojen ihon kanssa voi olla erilaisia ongelmia niin nuorena kuin 
varttuneempana. Apua niihin voi saada yhdestä ja samasta hoidosta.

Minulla on asiak-
kaana perheenjä-
seniä kolmessa 

polvessa ja he kaikki halua-
vat saman hoidon, mutta eri 
syistä”, kertoo kosmetologi 
Mervi Lindroos. 

eri ikäluokkien suosik-
ki on ultraäänikasvohoito, 
jota käytetään mekaanisen 
ihonpuhdistuksen jälkeen 
rauhoittamaan ihoa, vaa-
lentamaan arpia ja supista-
maan ihohuokosia.

Hoidon voi tehdä myös il-
man ihonpuhdistusta, jol-
loin välittömänä vaikutuk-
sena on ihon kiinteytymi-
nen ja juonteiden pehmen-
tyminen. 

– Ultraäänihoito perustuu 

solutasolla tapahtuvaan vä-
rähtelyyn, joka auttaa solu-
ja uudistumaan. Hoidon ai-
kaansaama ihon kimmoi-
suuden ja kuulakkuuden 
lisääntyminen on eduksi 
kaikille ikäryhmille, vakuut-
taa Mervi Lindroos.

Lindroosin kauneushoito-
loissa Malmilla ja Pukinmä-
essä on ultraäänikasvohoi-
toja tehty jo vuodesta 1999 
lähtien.

– Välillä asiakas haluaa 
kokeilla jotain uutuushoi-
toa, mutta palaa yleensä ai-
na tähän vanhaan tuttuun 
ja tehokkaaksi havaittuun 
hoitoon. Laitehoidot eivät 
yleensä ole kovin suosittu-

ja, mutta tämä on poikke-
us. Ultraäänilaite ei aiheu-
ta kipua ja hoito on koke-
muksena varsin miellyttävä 
ja rentouttava. itse laitehoi-
don osuus on noin vartin 
mittainen. Kuorinta ja naa-
mio ja kulmakarvojen muo-
toilu sisältyvät hoitoon, jol-
loin hoidon pituudeksi tulee 
noin tunti, Mervi Lindroos 
kertoo. 

– Moni ottaa hoidon noin 
5–7 kerran sarjana viikon 
välein, jolloin kuorinta ja 
naamiot tehdään vain joka 
toinen kerta ja näin sarjakin 
tulee edullisemmaksi. Vai-
kutus tehostuu kerta ker-
ralta. Toinen vaihtoehto on 
ottaa hoito vaikkapa viiden 

viikon välein ylläpitohoito-
na. Koska ihoon ei jää hoi-
dosta punoitusta, voi siinä 
huoleti käydä keskellä työ-
päivääkin, Lindroos opas-
taa.

Teija Loponen

” Ultraäänilaite 
ei aiheuta kipua 

ja hoito on 
kokemuksena 

varsin 
miellyttävä ja 
rentouttava. 
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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 

✦ Miesten hiustenleikkaus 
 20 € (norm. 30 €)

✦ Värin yhteydessä leikkaus
 veloituksetta (arvo 42 €)

✦ Rakennekynsihuollon
 yhteydessä Gel Art
 -koristelu veloituksetta

✦ Kasvojen täyteaine-
 konsultointi 10 € (norm. 50 €)

✦ Kasvohoito + kestovärit
 ripsiin ja kulmiin
 79 € (norm. 93 €)

HELMIKUUN 2014 TARJOUKSET!
(Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin)

Puh. 044 706 3345
beautycenterpinkstar.fi 

Puh. 044 506 6688
uniqnails.com

Nina Siren Lea Olli Annika Haikala Niina Tanner

Heidi Määttä Mervi Rinne Petra Kaires Marika Lähdekorpi KIELOTIE 13, 01300 VANTAA

Flow
Kauneus         hoitola

Puh. 044 706 3345 
kauneushoitolafl ow.fi 

Evelina Korhonen

Face Designers
(täyteaineet) 

Puh. 050 465 2607

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 351 5981   www.zois.fi 

WELLAN UUSI INNOVAATIO NYT MEILLÄ!

INNOSENSE-kestoväri 
ilman allergisoivia ainesosia!

Kauneuden ja terveyden nimeen vannovat;
Sanna, Elina, Tanja, Nelli, Alex, Sini ja Terhi

Oppilastöitä -20 %

Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

Hietakummuntie 16
TI-PE 10-18.30. la 9-15
www.salonperfect.fi

p. 09-385 3911

Helmikuun kamppis:
Väri-/Permisasiakkaille 

valitsemasi Loreal-tuote 
kaupan päälle

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!

K A M PA A M O

RAILI
3 4 5 5 8 8 0
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78
MA-PE 9.00 - 17.00
LA 8.00 - 13.00
TO SULJETTU

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
Helmikuun Helmet!

ksi väri +

Hiusten-leikkaus

Eskolantie 5 B, 00720 Hki
puh. 09-347 2690

 

Malminraitti 4–6, 00700 Hki
puh. 09-345 2066

 Palvelemme ma-pe 10 – 18, la ja muina aikoina sopimuksen mukaan

Kauneudenhoitoa Pohjois-Helsingissä vuodesta 1987 

KASVOHOIDOT:
•  Kiinteyttävä ultraäänihoito
•  Collagene Hyaluronigue 
 täsmähoito juonteille 
 sis. collageenia ja hyaluronihappoa

•  Hydradvance -kosteuttava hoito

•  Energisoiva hoito -uutuus

•  Mekaaninen ihonpuhdistus

•  Homme -miesten kasvohoito

• Silmänympäryshoito 
 - uutuutena posliinilusikat

•  Secrets luksushoito 
 kasvot ja vartalo

•  Jalkahoidot
• Käsihoidot
• Lämminkivihieronta
• Kestovärjäykset
• Ripsienpidennys
• Meikki/ehostus
• Korvienrei’itys
• Lämminvahaukset
• Lahjakortit
    

- ihanan hemmotteluhetken 
kauneushoitolassamme

Valitsemme Sinun ihollesi parhaan mahdollisen hoidon

                M
uista 

Naistenpäivä la 8.3.

ELÄMÄSI NAISELLE

LAHJAKORTTI

    

Tmi Ira 
Hyyrynen

Koulutettu hieroja
Vyöhyketerapeutti

Ota yhteyttä
040 727 0435

Vastaanotto myös Pihlajamäessä
www.irahyyrynen.com

Malminraitti 12, 00700 Helsinki

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki

Ota yhteyttä
09 340 2028

Jalkojenhoitaja AT

jalkahoitola@wmail.fi

LÖYDÄT MEIDÄT
SAMAN KATON 

ALTA MALMILTA!

Vastaanotto myös Itäkeskuksessa

Kauppakeskus Malminnova 3. krs
050 542 8714

• Kasvohoidot:
 Ultra- ja mikrovirta
 Timanttihionta
 Kasvolymfa
 Lifting-hoidot
• Käsi-/jalkahoidot

• Sokerointi- ja vaha-
 käsittelyt
• Ripsi- ja kulmavärjäykset
• Aromaterapia
• Intialainen päänhieronta
• Meikkaukset

HEHKUA
TALVI-IHOLLE

2-tehoisella
Catiovital-

kasvohoidolla!



Miesten Salibandyliigaa 
Sunnuntaina 23.2.2014 klo 17:00 

Erä - Josba 
Ottelun pelipaikkana:

Tapanilan Mosahalli, Erätie 3 

Lipunmyynti alkaa tuntia ennen ottelun alkua.
Aikuiset 13e

Lapset (7-15v), opiskelijat ja eläkeläiset 8e

Lisätiedot www.eraliiga.fi
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Kauteen 2014 joukkue 
lähtee uusien valmentajien 
johdolla. Vastuuvalmentaja-
na toimii vuosina 2001 ja 
2002 MPS-naiset liigassa 
mitaleille luotsannut Kimmo 
Makkonen. Hänen apunaan 
toimii vuosia Tikkurilan Pal-
loseurassa valmentanut Jar-
mo Luomaniemi, ja maali-
vahtien valmennuksesta vas-
taa Tommi Ahtinen.

Myös pelaajarintamalla 
on tapahtunut pieniä muu-
toksia. Viime kaudella hur-
jasti maaleja iskenyt ja Jal-
kapallon Pelaajayhdistyk-
sen 1. divisioonan eteläloh-
kon parhaaksi pelaajaksi 
valitsema Riikka Hannu-
la siirtyi MPS:stä Hongan 
naisten liigajoukkueeseen. 

Pääosin joukkueen runko  
Jenna Brandin, Anne Hir-
vasvuopion ja Daisy Währ-
nin johdolla on pysynyt en-
tisenä. Myös uusia pelaajia 
on Malmin riveihin tullut. 
Joukkue on talven aika-
na vahvistunut niin nuoril-

la kuin hieman kokeneem-
millakin pelaajilla. nuori-
so-osastoa edustavat viime 
kausina B-tyttöjen SM-sar-
jassa PK-35:tä edustanut 
Sofia ”Härkä” Borodavkin 
ja HJK:ssa pitkään pelannut 
Aino ”Turtsi” Turtiainen.

Kokemusta MPS-rivei-
hin tuovat pitkän peliuran 
HJK:ssa tehnyt Elina Vilk-
ki ja lähes kymmenen vuot-
ta naisten Liigassa pelan-
nut Ulla Matikainen. Tik-
kurilan Palloseurassa uran-
sa aloittanut Matikainen 
on muun muassa voitta-
nut Suomen mestaruuden 
PK-35 Vantaan riveissä, ja 
naisten liigan lisäksi peliko-
kemusta on kertynyt Yhdys-
valloista.

Viime kaudella FC Hon-
gasta MPS:ään siirtyneet 
Karla Makkonen ja Kris-
ta Huhtamäki jatkavat al-
kavalla kaudella Malmil-
la. Myös maalivahtiosas-
to on malmittarilla kunnos-
sa: viime kaudella varmasti 
pelanneet Minja Lahdelma 
ja Riikka Pehkonen torju-
vat alkavallakin kaudella 
MPS:ssä.

Harjoitukset ovat pyöri-
neet lokakuun alusta, ja 

uudet valmentajat ovat 
olleet varsin tyytyväisiä 
joukkueen ilmeeseen. Vuo-
denvaihteen jälkeen alka-
neet harjoituspelitkin ovat 
sujuneet mallikkaasti, vaik-
ka valmennus ajaa uudistu-
nutta pelitapaa joukkuee-
seen. 

Tällä hetkellä joukkueen 
vahvuus on 21 pelaajaa, 
mutta vielä odotellaan muu-
taman pelaajan liittymistä 
joukkueeseen.

Kari Silfver

Viime vuotinen ensimmäinen kausi  
Naisten Ykkösessä päättyi Malmin Palloseuran 
kohdalla hyvinkin arvosanaan tyydyttävä. 
MPS:n naiset olivat virallisessa taulukossa 
4. parhaana etelälohkon joukkueena. Lisäksi 
Malmin Kauniit & Keltaiset kaatoivat Suomen 
Cupin pikkufinaalissa VIFK:n 0–2.

Koovee-paisti ei hevin kypsynyt 
erän käsittelyssä. Avauserä tahkottiin 
1–1 lukemissa. erän ja ottelun avaus-
maalin värkkäsi Tommi Rosendahl. 
Toisen erän ainokaisen täysosuman 
teki erän Tuomas Iiskola.

Kolmannessa erässä kotijoukkue hi-
nautui ajassa 46.55 tasoihin. Jere Ok-
sanen onnistui kuitenkin päätöserän 
puolivälissä nousemaan voittomaalin 
tekijäksi. Parin minuutin kuluttua erän 
Tomi Palin tinttasi ylivoimalla 4–2 
päätösluvut. Tietty Koovee pyrki vie-
lä viime minuutilla kaventamaan ilman 
maalivahtia. Tulosta ei kuitenkaan tul-
lut, erä piti pintansa.

ottelun voittopisteet olivat mosa-
laisille hunajaa. erä nousi 20 sarjapis-
teellään pudotuspeliviivan paremmal-
le puolelle. Manserock jatkuu! Tämän 
viikon maanantaina erä kohtasi Tam-
pereen naapurissa nokia KrP:n. Ja tä-
nään keskiviikkona on mosalaisten 

bussi parkkeerattu jälleen Tampereelle. 
Vastassa on yksi kovista, Classic.

Kooveen nujertaminen vapautti 
myös erän päävalmentaja Petteri Berg-
mania.

– Aika tarkkaa peliä molemmilta 
joukkueilta. Lähdimme maltillisella pe-
litavalla. Markus Laakso maalissa oli 
tänään loistava, poimi päävalmentaja 
myönteisyyksiä erän verkkosiulla. 

Kolmen peräkkäisen Hämeenlinnan 
tien kuluttamisen jälkeen erä esittäytyy 
faneilleen ensi sunnuntaina 23.2. klo 
17.00 Mosahallissa. Vieraaksi saapuu 
joensuulainen Josba, joka myös pyrkii 
nousemaan pudotuspeliviivan aurin-
koisemmalle puolelle.

Heimo Laaksonen 

Markus Laakso Erän
voiton takuumiehenä

Miesten salibandyliiga

Jalkapallo naiset

Erän maalivahti Markus Laakso oli 
paljon vartijana Tampereella. Hän 

torjui tärkeän voiton!

mikkO Hyvärinen

Entisaikojen maineikkaan jääkiekkoseuran maineen omaava tamperelainen Koovee sai kokea  
Tapanilan Erän kanssa kovia. Erä korjasi kummallekin tärkeästä ottelusta pistepotin 4–2 voitolla. 
Tapanilalaisten keskeinen takuumies Tampereella oli maalivahti Markus Laakso.

MPS naisilla pakka kasassa

Kokenut Elina Vilkki (vas.) vaihtaa raitapaidan 
Malmin keltaiseen.

Ulla 
Matikai- 
nen tuo 
kokemusta 
malmit-
tariin.

Koillis–Helsingin Lähitieto
Ilmoituksiin liittyvissä asioissa 
ota yhteyttä myyntipäällikkö 
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@
lahitieto.fi

LäHETä ViNKKEJä 
Koillis-Helsingin 
tapahtumista Lähimenoihin.
Katso tarkemmat tiedot sivu 16.
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Palstalla julkaistaan koillis-Helsingin 
paikallisia asioita koskevia mielipiteitä. 
Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.fi 
tai malmintorin 2. kerroksessa Plaza mocca 
kahvilan vieressä olevaan koillis-Helsingin 
lähitieto -postilaatikkoon.

 Täytyykö tämä keskustelu ja 
kirjoittelu käydä aina joka talvi. 
ottakaa nyt pussi taskuunne, kun 
lähdette koiranne kanssa ulos. 
Korjatkaa lemmikkinne kakat  
pois tien reunasta. Koiran on vai-
kea tehdä tarpeensa, kun isot 
lumikinokset reunustavat jalka-
käytäviä. Siksi lemmikkinne tekee 
tarpeensa jalkakäytävälle ja se tei-
dän kuuluu lain mukaan korjata 
pois. 

eikä se kasa ole kovin kaunis nä-
ky valkealla hangellakaan. opet-
takaa myös lapsianne ja nuorian-
ne toimimaan samoin kuin te itse 
teette.

Harmistunut Riitta

Voi hyvät 
koiranomistajat!

Hiidenkiven-
puistossa 
ihmetyttävät 
roska-astiat

 Hiidenkivenpuistossa on pieniä 
vihreitä roskasäiliöitä, jotka kau-
punki tyhjentää moitteettomasti 
kesäisin. Talvisin kaikki muuttuu.

Roska-autoon tyhjennetään vain 
roska-astiat, joiden eteen pääsee 
autolla. Kapeampien polkujen 
luona olevat astiat jäävät tyhjen-
tämättä.

Me puiston kulkijat olemme ih-
metelleet, että eivätkö kaupungin 
työntekijät saa kävellä puistossa 
vai miksi aina talvisin osa astiois-
ta jätetään pursuamaan koiran-
kakkapusseja, karkkipapereita ja 
muuta roskaa, jota linnut sitten le-
vittelevät maahan.

Roskia lumesta 
siivonnut

Juhlat lasten tyylillä
Koillis-Helsingin supersankari 

vietti 30-vuotispäivillään lasten synttäreitä 
PG areenalla Tattarisuolla. 

     
Marko-Jalmari

markO-Jalmari

Penkki on 
syystäkin poissa

 Lähitiedossa (5.2.2014) oli juttu valitettavista asioista. Sii-
nä oli mainittu Malmin bussiterminaalin pysäkiltä puuttuva 
penkki. Jos oikein kuvasta tunnistin, on kyseessä 76B:n 
pysäkki.

Kyseinen penkin pätkä on poistettu jo vuosia sitten hyväs-
tä syystä. Penkki sattuu olemaan juuri bussin keskiovien koh-
dalla, ja penkki esti lastenvaunulla ja rollaattorilla liikkujia 
menemästä ja poistumasta bussista.

Sisään pääsi vielä jotenkuten, mutta ulos tuleminen oli han-
kalaa, koska jalat ottivat penkkiin silloin, kun lähes puolet 
vaunuista oli vielä sisällä. niin HKL ystävällisesti poisti pen-
kin pätkän.

Veera Lanamäki

 anTerO Paakkunainen

Ensimmäiset lumisateet innoittivat lapset tekemään 
lumiukon Malmin vanhan kansakoulun pihaan.

Lumi innoitti

Lumineito ja koira
Malmin palloiluhallin lähelle on kasattu näin 

komea lumineito ja sitä vahtimaan koira. 
Vahti ei kuitenkaan ollut kovin tehokas, 

koska keskiviikkona neito oli jo hajotettu. 
Harmi. JL

 Pukinmäen tekojääkontti siir-
rettiin olympiastadionille viikolla 
5, jolloin Helsingin tekojääratojen 
lisäksi kymmenet luonnonjääken-
tät olivat vihdoin saapuneen tal-
ven ansiosta luistelukunnossa. 
Tekojääkontin siirron tavoitteena 
oli parantaa entisestään pääkau-
pungin luistelumahdollisuuksia ja 
saada ns. kahdeksas tekojäärata 
kuntalaisten käyttöön talviloma-
viikoksi olympiastadionille.

Valitettavasti sään nopea lämpe-
neminen alkoi sulattaa luonnon-
jääkenttiä luistelukelvottomaan 
kuntoon helmikuun toisella vii-
kolla, ja tekojääratakausi Pukin-
mäessä päättyi näin ollen kolme 
viikkoa normaalia talvea aikai-
semmin.

Liikuntavirasto selvitti tammi-
kuussa mahdollisuuksia Pukin-
mäen siirrettävän jäädytyslait-
teen korvaamista uudella vuok-
rakontilla. Tämä toimenpide olisi 
kuitenkin vaatinut mittavat muu-
tostyöt, ja kylmän kelin vallites-
sa päätös kontin hankkimisesta ei 
tuntunut taloudellisesti järkevältä.

Maininta Pukinmäen tekojäära-
dan jäädytyskontin siirrosta on ol-
lut liikuntaviraston www-sivuilla 
maanantaista 10.2. lähtien. 

Mikäli saamme nauttia takatal-
vesta, liikuntaviraston henkilö-
kunta aloittaa luonnonjääkenttien 
jäädytystoimenpiteet välittömäs-
ti. Ajankohtaista luistelutilannetta 
voi seurata osoitteessa www.mski.
fi/helsinki.mskate.

Stefan Fröberg
Osastopäällikkö

Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Vastine

Koillis-Helsingin Lähitiedon artikkeliin: 

Stadionin kiekkobisnes vei 
Pukinmäestä tekojään

Oikaisu

Pommitukset 
väärin päin

 Tämän lehden numerossa 7 oli 
kirjoitukseni helmikuun 1944 
suurpommituksista Puistolan 
näkökulmasta. Lähteistä on käy-
nyt ilmi, että 6.–7.2.1944 ja16.–
17.1944 tapahtumat ovat vaihta-
neet paikkaa.

ensimmäisen suurpommitusyön 
vietimme siis Saarisen puutalossa 
Valistustiellä ja toisen suurpom-
mitusyön nummelinin perunakel-
larissa.

Pahoittelen erehdystäni.
Timo Uotila
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Huomenna 
on otollinen 
hetki katsastaa, 
missä menee 
tämän hetken 
suomalainen rap, 
kun Malmilla 
esiintyy liuta 
lupaavia rap-
artisteja.

Jenna Helakare

New Generation MCS. Vasemmalta Zouhir Raiss, Anton Wartiainen ja Tom Laine.

Hip Hop Night 
to 20.2. klo 18-20.30. new 
Generation mCS, rituaali, 
Hazard, Paroni, rTT X JSS 

ja Bentality. ikäsuositus 12+. 
vapaa pääsy. malmitalo.

Kuuden taiteilijan ryhmä-
näyttelyssä Gallerian kaksi 
huonetta ovat ripustuksel-
taan erityyppisiä. etuhuo-
neen maalaukset ovat väri-
maailmaltaan maanläheisiä 
maisemamaalauksia ja 
takahuoneen valokuvat 
sekä hiili-tussi-piirustukset 
muodostavat oman maail-
mansa.

Anu Ilanderin öljyvärein 
maalaamat lämminhenkiset 
maisemat luovat levollisen 
ilmapiirin ja kotoisen tun-
nelman. Mau Salmen mai-
semat ovat saaneet alkunsa 
Chilen vuoristoisia näkymiä 
katsellessa. Värimaailma on 
sävyiltään jyrkempi, vedot 

ovat suurpiirteisiä ja värit 
voimakkaita. Tässä näytte-
lyssä pieni on kaunista.

Raili Puurosen maalauk-
sissa värimaailma on sekä 
mustavalkoisen että eri si-
nisävyisten ja valkoisen väri-
skaalojen yhdistelmiä ja rin-
nakkaisuuksia. Teokset on 
toteutettu leveällä siveltimel-
lä yksinkertaisin vedoin. He-
li Leiviskän hiili- ja tussipii-
rustuksissa, jotka näyttävät 
aivan maalauksilta, on ää-
rimmilleen viety herkkyys. 
Teokset eivät suoranaises-
ti esitä mitään, mutta niiden 
luoma tunnelma ja musta-
harmaa-valkoinen maailma 
on haurasta ja syvää. 

Harvoin näkee sumuisia 
jaaloja kuvattuna samalla 
tavalla laituriympäristössä 
kuin Päivi Kahila on tehnyt 
Helsingin Pohjoisrannassa. 
Pikantteina yksityiskohtina 

ovat vedessä kelluvat tulipu-
naiset pikkupoijut. Raimo 
Dahlin teokset ovat paluu 
entisiin aikoihin ja tekniik-
kaan. Dahlin kohteet ovat 
virolaisia maisemia ja erilai-

sia yksityiskohtia, jotka 
mustavalkoisina mustissa 
kehyksissä tekevät vaiku-
tuksen katsojaan. 

Galleria Mondon Risto 
Laasimo toteaa: ”elämä on 
ajallisesti lyhyt, mutta taide 
elää. Sinuna tulisin katso-
maan sitä.”

Teija Loponen

Mau Salmi, Päivi Kahila, Raili Puuronen, Anu ilander, Heli Leiviskä ja Raimo Dahl 
veivät töitään esille Galleria Mondoon.

 arTe mOndO ky  

 Mosabackasta Museokadulle 
Neljä naismaalaria, Anu Ilander, Heli Leiviskä, Raili Puuronen, 
Mau Salmi ja kaksi valokuvaajaa, Raimo Dahl sekä Päivi Kahila 
lähtivät Mosasta Museokadulle esittelemään taidettaan. 

leisölle ilmaisen 
hip hop -tapah-
tuman taustalla 
häärivät new 
Generation MCS 

-ryhmän jäsenet yhdessä 
Malmitalon tuottajien kans-
sa.

Kaikki sai alkunsa vii-
me syksynä, kun Malmilla 
asuva Tom Laine, 22, new 
Generation MCS:stä tie-
dusteli Malmilla toimival-
ta operaatio Pulssilta mah-
dollisuutta saada keikka 
Malmitalolle. Syntyi ajatus 
hip hop -illasta, jossa use-
ampi nouseva kyky pääsee 
lauteille.

– Monet luulevat, ettei 
rap vaadi erityisiä taitoja tai 
musikaalisuutta, mutta ta-
kaan, että paikalle tullessa 
käsitys suomalaisesta rapis-
tä muuttuu, vakuuttaa Tom 
Laine.

Muita esiintyjiä ovat toi-
sistaan mittaa ottavat frees-
tyle-artistit Rituaali & Ha-
zard. Lisäksi räppäävät pu-
kinmäkeläinen Paroni, mal-

milainen RTT X JSS ja 
pukinmäkeläinen Bentality, 
joka on mukana Helsinkiä 
promoavalla musiikkivide-
olla The Crown.

New Generation MCS syn-
tyi kolmisen vuotta sitten 
Pukinmäen nuorisotalon 
bänditalossa. Tom oli juuri 
kotiutunut armeijasta. Kak-
si muuta jäsentä ovat suuta-
rilalainen Anton Wartiai-
nen, 18, ja malmilainen 
Zouhir Raiss, 20.

– olemme esiintyneet eri 

nuorisotaloilla ja erilaisissa 
tapahtumissa. Musiikkim-
me erottuu sillä, että meil-
lä on rapin lisäksi kaunista 
laulua, kertoo Tom Laine.

Levy on suunnitelmissa. 
YouTubesta ja Mikseristä 
voi hakea maistiaisia melo-
disen kauniista rapistä. Sa-
noituksista vastaa Tom.

– Laulut kertovat omista 
kokemuksistani, hyvistä ja 
rankoista, ja osa on mieli-
kuvitusta. emme tee aggres-
siivista rappiä ja kerro ve-
rilöylyistä, vaan kerromme 

asioista, joita ihmiset jaksa-
vat kuulla.

Hommaa tehdään tosis-
saan.

– olisi kiva saada tehtyä 
uraa. Treenaamme kolme 
kertaa viikossa, käymme 
studiolla ja keikkailemme 
niin paljon kuin mahdollis-
ta. nyt kierrämme Helsin-
kiä, ja ensi vuoden tavoite 
on mennä Vantaalle ja es-
pooseen.

Matapupu-alueesta on 
tullut 2000-luvulla kuin vai-

vihkaa räppärien valtakun-
taa. Täällä on paljon eri 
kokoonpanoja ja isompaan 
suosioon alueelta ovat pon-
kaisseet muun muassa SMC 
Lähiörotat ja Mikael Gabri-
el.

– olen huomannut, että 
meitä on paljon, mutta en 
osaa sanoa syytä, mistä se 
johtuu. ihan alussa kun it-
sekin kirjoittelin kappalei-
ta, otin inspiraatiota Mikael 
Gabrielista, kertoo kolmes-
sa eri bändissä vaikuttanut 
musiikintekijä.

Myös torstain esiintyjät 
ovat pääosin Koillis-Helsin-
gistä. 

– Toivottavasti kaikki me-
nee niin kuin pitää ja olisi 
paljon yleisöä, Tom Laine 
kutsuu paikalle.

Pirjo Pihlajamaa

Tapanilan 
tapauslaiset 

lähtivät 
toista kertaa 

valloittamaan 
Töölöä, 

nyt hieman 
toisenlaisella 

kokoonpanolla 
kuin vuosi sitten. 

Rapin uudet lahjakkuudet
esiintyvät Malmitalolla
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Lokki RUOKAPÖYTÄ
Scanwoodin Lokki-pöytä 220 x 100 cm 1733,- (2039,-).  
Väri pähkinä. Useita kokoja ja värejä. Pedron Pin-tuoli kangasverhoilulla  
alk. 295,- (350,-), nahkaverhoilulla alk. 374,- (440,-). Esim. pöytä 220 cm +  
6 tuolia 3503,- tai 73,-/kk (48 erässä).

Gustav 2-OSAINEN VITRIINI
Koko 120 x 39 x 219 cm. Väri valkoinen.  
Toimitus osina. Varastoerä. 

Edistyksellinen IntelliGel®-kennorakenne, joka mukautuu 
kehosi mukaan painosta ja ruumiinrakenteesta riippumatta. 
2 x 80 cm runkopatja, 160 cm petauspatja, neliskanttiset 
23 cm wengejalat. Verhoilun väri Crevin Dusty Blue. 
Saatavana myös 180 x 200 cm kampanjahintaan 2595,- 
(4550,-). Erikoiserä.

 

90 x 200 cm 

-15%

 
HUIPPUTARJOUS!

VANTAA VARISTO Riihitontuntie 1 (kehä III) | VANTAA PORTTIPUISTO Porttisuontie 4 | HELSINKI LANTERNA Varikkotie 2

KRUUNUKALUSTE.FIAVOINNA MYÖS 
SUNNUNTAISIN

Osta nyt, saat jopa 48 kk
korotonta ja kulutonta maksuaikaa!

*Maksaessasi Scanwood- & Pedro- tai Ekornes-ostokset TUOHELLA 31.1.-28.2.2014 välisenä aikana saat jopa 48 kk korotonta ja kulutonta maksuaikaa tasaerissä. Tämä on nimeltään Sisustusrahoitus. 
TUOHEN muusta käytöstä maksat korot ja kulut sopimusehtojen mukaisesti. TUOHI MasterCard on kansainvälinen maksuaika- ja luottokortti. TUOHEN todellinen vuosikorko laskettuna 1500 euron käytössä 
olevalle luotolle on 21,2 %. Laskennassa on käytetty 3 kuukauden euriborkorkoa (2/2014) ja siinä on huomioitu kuukausittainen tilinhoitomaksu. TUOHI on jatkuva luotto, se on voimassa toistaiseksi, ja sen 
myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy, Aleksis Kivenkatu 9, Helsinki. Luottoraja on 1000-10 000 euroa, korko on 3 kuukauden euriborkorko +12 % ja tilinhoitomaksu 5 euroa kuukaudessa, ei vuosimaksua.

ILMAINEN 
KOTIINKULJETUS 

YLI 1000 € PATJAOSTOKSIIN 
+ VANHAN POISVIENTI

(Suur-Helsingin alue)

SÄNGYNVAIHTO- 
PÄIVÄT

2395,-
(4290,-)

Siesta SÄNKYPAKETTI
Sisältää: 120 x 200 cm runkopatja, jämäkkä pussijousitus, 
laadukas 5 cm petauspatja, puujalat. Varastoerä. 

Comfort SÄNKYPAKETTI
Sisältää: 2 kpl runkosänkyjä (80 x 200 cm),  
ylempi aktiivinen pussijousisto, alempi tukijoustinkerros, 
korkea bonneljousisto, petauspatja (leveys 160 cm), 
kromimaalatut metallijalat. Kotimainen. Varastoerä. 

199,-
(449,-)

695,-
(1235,-)

Zenit® SÄNKYPAKETTI

Zello® SÄNKYPAKETTI
Koko 90 x 200 cm 1995,- (3630,-). Sisältää Motion  
1000 -säätöpohja, Embrace-petauspatja, pyöreät 14 cm 
teräsjalat, verhoiluväri vaalea Crevin Ivory. Kuvan  
kokonaisuus 180 x 200 cm 3990,- (7260,-). Varastoerä. 

119,75,-/kk

 

TAI 

20 ERÄSSÄ*

1995,-
(3630,-)

199,50,-/kk

 

TAI 

10 ERÄSSÄ*

Vesta DIVAANISOHVA
Koko 300 x 94/160 x 74 cm. Kätisyys valittavissa.
Kangasverhoilu, väri Surprise Sand. Rajoitettu erikoiserä.

1195,-
(1595,-)

795,-
+ RAHI

995,-
(1644,-)

Uusimme osastoja. Variston myymälässä Furninovan mallisohvia 

Consul LEPOTUOLI
Lepotuoli 795,- ja rahi 200,-. Normaalisti yht. 1334,-.  
Koko 75 x 71 x 100 cm. Nahkaverhoilu, väri Batick Black ja 
Cream. Varastoerä.   

Voimassa 23.2. asti.

-50%.
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48kk
ilman kuluja 

JOPA 
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  JAKOMÄKI 
Lahjarasianäyttely
Jakomäen kirjastossa hel-
mikuun ajan. näytteillä jäte-
materiaaleista tehtyjä rasi-
oita. materiaaleina mm. 
kahvipussit ja mainok-
set. Tekijä annikki koli.

  MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivä. 
kahvila avoinna ma klo 
9–13, ti–to 9–15, pe 
12–14. kirkonkyläntie 2.
Päivätanssit
malmin työväentalolla 
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15. 
elävää musiikkia. Buffet. 
liput 8 e, ei narikkamaksua. 
Järj. malmin eläkeläiset ry.
Tukiyhdistys Esko ry
harrastukset malmin toi-
mintakeskuksessa: 
englannin keskustelukerho 
ke klo 11 Seijan johdolla, ruotsi 
to klo 11 Tuulan johdolla. 
Korret Kekoon 
Toimintaa joka toinen su, paril-
liset viikot klo 10–15, malmin 
nuorisotalo, malminraitti 3, 
suunnittelua, seurustelua ja 
muuta mukavaa. lisät. korret 
kekoon ry p. 0400 447 022.
Itämaista tanssia
rauhalliseen tahtiin malmin 
nuorisotalolla, malminraitti 
3, joka toinen su klo 13–14, 
parittomat viikot. Sopii vart-
tuneemmille kuntoliikun-
naksi. vetäjä riitta Heleste. 
Järj. korret kekoon ry, vap.
eht. maksu yhdistykselle.
Syystien palvelukeskus
kätevät kädet -askarteluryhmä 
ti klo 9–11. atk-opastusta 
senioreille ti, ke ja to klo 
11.15–14 varaa aika etukä-
teen infosta tai p. 09 310 
58413. Ompeluryhmän mol-
lamaija-hanke ke klo 9–11.30. 
neulekahvila to 9.30–12. 
Suomen Majakkaseuran 
10-vuotisnäyttely
esillä on yli kaksikymmentä 
valokuvaa majakoista ja poo-
keista Suomessa 1.–22.2. 
ma–pe 9–20 ja la 9–16. 
vapaa pääsy. malmitalon aula.

Teatteri Rollo: Keittäjä Kerttu 
ja Kolmen Tahran kokit
kattilat kolisevat ja kupit kaa-
tuvat hauskassa lastennäy-
telmässä. kesto n. 45 min. 
ikäsuositus 5+. liput 10 e. 
varaukset p. 09 726 1121. 
malmitalo, to 13.2. klo 10.
Malmin Työväen Näyttämö
esittää menestyskome-
dian Pyykkärit malmin 
Työväentalolla, Takaniitynkuja 9, 
to 20.2. klo 19 ja su 23.2. klo 
13, liput 15 e, eläkeläiset, työt-
tömät, lapset ja opiskelijat 8 e. 
Hip Hop Night
Paikallisia nuoria räppä-
reitä! new Generation mCS, 
rituaali,Hazard, Paroni, 
rTT X JSS ja Bentality. 
ikäsuositus 12+. vapaa pääsy. 
malmitalo to 20.2. klo 18.
Taneli Eskola: Varjokuvia – 
katukuvia ja varjotutkielmia
esillä on eskolan mustaval-
koisia valokuvia kadulta, kul-
kijoista ja varjoista. vapaa 
pääsy. malmitalo to 27.2.– la 
22.3, ma–pe 9–20 ja la 9–16
Iskä menettää muistinsa 
– Lasten hevimusikaali
räiskyvän hevimusikaalin ensi-
ilta! musikaali ei ole pelottava 
ja sisältää paljon hyvää mieltä 
tuottavaa hevirokkia, jossa saa 
laulaa ja tanssia mukana. kesto 
n. 1h, ei väliaikaa. Suositusikä 
3+. liput 15 e. malmitalo, 
ensi-ilta la 22.2. klo 18.
Jazz’n Jam: Junnu 
Aaltonen & Reiska Laine
kahden jazzmestarin ilta! liput 
6 e. malmitalo, su 23.2. klo 17.
Yhteislaulut
lauluillan isäntinä Jukka 
Okkonen ja Pauli kainulainen. 
vapaa pääsy. malmitalo, 
ti 25.2. klo 17.30.
Kirjailija kylässä
malmin kirjastossa ke 
26.2. klo 18 kirjailijavie-
raana Jenni linturi.
Klassikkosarja: Syvä 
uni (The Big Sleep)
raymond Chandlerin romaaniin 
perustuvassa filmissä losange-
lesilainen yksityisetsivä Philip 
marlowe (Humphrey Bogart) 
selvittää kiristystapausta. 

yhdysvallat 1946. kesto 1 h 
54 min, k16. vapaa pääsy. 
malmitalo, to 27.2. klo 15 ja 18.
Ina Forsman with Helge 
Tallqvist Band
Juurevaa bluesia. Bändin soin-
nissa yhdistyy miellyttävällä 
tavalla vankka kokemus sekä 
nuori ennakkoluulottomuus, 
kun nuori ja häikäisevä lau-
laja ina Forsman toimii Helge 
Tallqvist Bandin solistina. liput 
15 e. malmitalo, to 27.2. klo 19.
Keskustelua Euroopan 
Unionista
SkP:n koillis-Helsingin osasto 
järjestää keskustelutilai-
suuden eu:sta ke 26.2 klo. 
18.30 malmin toimintakes-
kus kirkonkyläntie 2. aiheena 
ihmisten vai ison rahan eu. 
keskustelijat Heikki ketoharju 
ja Tiina Sandberg (SkP), 
antero eerola (vas.), ja Ozan 
yanar (vihr.). vapaa pääsy

  PIHLAJAMÄKI
MLL Pihlajamäki 
Perhekahvilat 
ke leikkipuisto maasälpä 
klo 10–12, to leikkipuisto 
Salpausselkä klo 10–12, 
Pihlajistossa. yhdessäoloa, 
ohjelmaa, omakustanteista 
tarjoilua.
Englannin kielen 
keskusteluryhmä
Pihlajamäen lähiöasemalla 
joka ti klo 11–12. liusketie 
3a. vetäjänä Tuula aiso.
Pihlajamäki-Pihlajiston 
eläkeläiset
kerho kokoontuu Pihlajamäen 
nuorisotalolla, moreenitie 2.
17.2. klo 10.30. vieraana 
lähityöstä miia Pikkarainen, 
aiheena arkiturvallisuus.

  PUISTOLA
Puistolan MLL:n perhekahvila 
kokoontuu joka ti klo 10–12 
Tapulin leikkipuistossa, 
moisiontie 18. Perhekahvilan 
ohjelma Facebookissa.
Neulekerho kirjastossa
neulekerhon kokoontumi-
set monitoimitilassa ke klo 
17.30–19.30. Sopii niin 
vasta-alkajille kuin kokeneille 

käsityönharrastajille. Opetusta 
ei ole, mutta neuvoa ja apua 
saa pidempään käsitöitä har-
rastaneilta. mukaan lankaa 
ja puikot /virkkuukoukku.
Tablettien ja älypuhelinten 
käyttöopastusta
Puistolan kirjastossa maa-
nantaina 24.2. klo 14–16. 
Opastajana toimii roni 
rauramo viikin kirjastosta. ei 
ennakkoilmoittautumista.
Vauvamuskari
alle 1-vuotiaille lapsille ja 
huoltajalle Puistolan kir-
kolla pe-aamuisin. Tied. ulla 
Pesonen 050 380 3622.
Puistolan Eläkkeensaajat ry
Jäsentapaaminen ti 25.2. 
Puistolan kirkon seurakuntasali 
Tenavatie 4. aloitetaan tuoli-
jumpalla klo 13. klo 14 Sinikka 
vepsä kertoo Syystien palvelu-
keskuksen toiminnasta ja pal-
veluista seniorikansalaisille.
Yhteislaulua 
Puistolan vPk, ke 19.2. klo 
18–19.30. vapaa pääsy. 
Järj. Puistolan urheilijat ry.

  PUKINMÄKI
Kevään tietokoneopastukset 
senioreille kirjastossa touko-
kuun loppuun. aina ke pai-
kalla enter ry:n opastaja klo 
14–16 ja työväenopiston ver-
taisohjaaja klo 16.30–18.30. 
ajanvaraus p. 09 310 85072 
tai paikan päällä. Opastuksen 
sisältö asiakkaan tarpeiden 
mukaan. Sopii vasta-alka-
jille ja pidemmälle ehtineille.
Satutuokiot Pukinmäen 
kirjastossa
perheen pienimmille aina 
parillisen viikon ma klo 
10.15–10.45. 
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa ti 25.2. 
klo 14–15. kielikahvila on 
rento keskusteluryhmä, jossa 
voit harjoitella suomen kielen 
puhumista. kielitaidon ei tar-
vitse olla sujuvaa, mutta on 
hyvä, jos osaat sitä jo hiukan. 
Jatkossa kokoonnumme joka 
toinen tiistai parittomilla vii-
koilla klo 14–15. Seuraavat 
kielikahvilat ovat siis 11.3., 

25.3. ja 8.4. 
kielikahvila 
on maksuton.
Mäenlaskua, 
makkaraa, 
kuumaa mehua 
ja lettuja
Tapahtuma lap-
sille ja lapsenmieli-
sille! OPm = Oma Pulkka 
mukaan! Seurakuntakodilla 
taikuriesityksiä ja musiik-
kia, alueella jaetaan esityk-
siin ilmaisia lippuja. esitysajat 
klo 10.45, 11.30 ja 12.30. 
Partiolippukunta erä-leijonat 
paistaa lettuja ja keittää kah-
vit kololla. Puksu-liike tar-
joaa kuuma mehua! lions 
Club Helsinki/Pohjoinen gril-
laa makkaraa. Pukinmäen 
Säveltäjänpuiston alue, 
unikkotie 8, su 2.3.klo 10–13.

  SILTAMÄKI
Entisten nuorten 
virkistysteehetki
ke klo 14.30–16 (pelataan, 
tehdään käsitöitä, rupatellaan) 
Siltamäen nuorisoseura ry:n 
kerholla, kiertotähdenpolku 2.
Siltamäen Korttelitupa
avoinna ti ja pe klo 
11–14, Siltamäen srk-
koti, Jousimiehentie 5.

Siltamäen Martat
kokous ti 25.2. klo 18 
Siltamäen seurakuntako-
dilla, Jousimiehentie 5.
Nuorisoseuran toimintaa
vauvasirkus -kurssi maalis-
huhtikuussa 45 e / vauva + 
vanhempi. kahvakuulakurssi 
alkaa ti 25.2. Teatterilippuja 
tarjolla, arvostelumenestys 
Jekyll ja Hyde 22.3. Turussa. 
kysy lisää 050 566 6174/
Sinikka tai sinikka.putkonen@
siltamaennuorisoseura.fi

  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

Vanhankaupunginlahden talvikalastajia 
opastetulla talviluontoretkellä etsitään koskikaraa ja 

saukon jälkiä Vanhankaupunginkoskesta. 
Jäätilanteen salliessa vieraillaan kuusiluodon talvikalastajien verkoilla 

vanhankaupunginselällä, jossa voi nähdä suutarin, hauen ja lahnan. retkelle 
voi ottaa mukaan pulkan tai sukset, reitti ei sovellu lastenvaunuille. 

Talviluontoretki sunnuntaina 23.2. klo 13–15. lähtö meri-infon edestä kuninkaankartanonsaari, 
viikintie 1. Julkisilla pääsee lähimmäksi lähtöpaikkaa busseilla 68, 71 ja 74. retken 

järjestävät Gardenia ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus. vapaa pääsy.

Moni muistaa vielä Ylen ka-
navilla pyörineen Runoraa-
ti-ohjelman, jossa runoilijat 
esittivät tuotoksiaan ja vaih-
tuvat raatilaiset ruotivat esi-
tyksiä asiantuntemuksella tai 
ehkä vain suurella tunteella.

Ensi keskiviikkona Pukin-
mäen kirjastossa sukelletaan 
syvälle runouteen ja laitetaan 

pystyyn runoraati televisiosta 
tuttua formaattia mukaillen. 

– Runojen esittämises-
tä vastaavat Helsinki Poetry 
Connection -lavarunousyh-
teisön maineikkaimmat ru-
noilijat Aura Nurmi ja Har-
ri Hertell. He esittävät sekä 
omia että muiden runoilijoi-
den tekstejä. 

Esitettyihin runoihin paneu-
tuu neljä lähitienoon tunnet-
tua raatilaista. Raadissa istu-
vat sarjakuvataiteilija Milla 
Paloniemi, rap-artisti Ben-
tality, tietokirjailija Auli Ha-
lenius sekä näyttelijä-nuk-
keteatteritaiteilija Ilpo Mik-
konen. Tilaisuuden juontaa 
toimittaja Juha Roiha, ker-

too kirjastovirkailija Maija-
Kaisa Myllymäki.

Myös Tapanilan kirjastos-
sa ruoditaan runoja tänä ke-
väänä. Runoraati järjestetään 
Tapanilassa 5.3. Siellä raati-
laisina toimivat taidekriitik-
ko Otso Kantokorpi, kirjai-
lija Virpi Hämeen-Anttila, 

Kulttuurivihkojen päätoimit-
taja Elias Krohn sekä nuk-
keteatteriohjaaja Elviira Da-
vidow. Illan juontaa kirjas-
tonjohtaja Tarja Vuorinne. 
Runojen esittämisestä vas-
taavat jälleen Aura Nurmi ja 
Harri Hertell.

TL

Runoraati 
Pukinmäen kirjas-

tossa 26.2. klo 18. 
kirjasto järjestää runo-

raadin yhteistyössä 
Puksu-liikkeen kanssa. 

 Runoraati saapuu kirjastoon

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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Lähiristikko nro 2/2014
SanariS.Fi /laadinTa erkki vuOkila, ulkOaSu Heli kärkkäinen

Sanaristikon oikea ratkaisu 
löytyy sivulta 18.

 MEiLLä ViiHDYT JA SYöT HYViN!

Street

autolomalla
LasseNight

Helsinkiläisiä nuoria räppäreitä! New Gene-
ration MCS, Rituaali, Hazard, Paroni, RTT X 

JSS ja Bentality. Ikäsuositus 12+. To 20.2. 
klo 18, vapaa pääsy

Wolf

Newyorkilaisen pörssimeklarin 
elämästä ei puutu rahaa, valtaa, 
naisia tai huumeita. 179 min. K16. 
Pe 21.2. ja la 22.2. klo 18, alk. 6 €

Kahden jazzmestarin ilta! Juhani ”Junnu” 
Aaltonen – tenorisaksofoni, Reino ”Reiska” 

Laine - rummut. Su 23.2. klo 17, alk. 6 €

&

Jukka Okkonen ja Pauli Kainu-
lainen laulattavat. Ti 25.2. 
klo 17.30, vapaa pääsy

Tule mukaan suunnittelemaan Malmitalon tulevaisuutta! 
Kaikki voivat osallistua. Etukäteen ilmoittautumalla on 

mahdollista saada vapaalippu illan Brittibluesklassikoita-
konserttiin: malmitalo.tuotanto@hel.fi. Pe 28.2. klo 17.30, 

vapaa pääsy

Kino Helios:

Kino Helios:

of

The

Lasse-likkojenhurmaaja matkaa 
halki Euroopan. 97 min. -S-. La 22.2. 
klo 14 ja ke 26.2. klo 18, alk. 5 €

Junnu

Aaltonen

Reiska

Laine

Yhteislaulut

Jazz’n Jam: 

miellytä? 

HopHip

Wall

Eikö meno 

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

Tapanilan Työväen 
Näyttämö esittää 
aimo vuorisen votkaturistit, 
Tapanilan Työväentalolla, 
Sompiontie 4. liput 7 ja 
13 e. Tiedustelut: 040 
525 1965. Seuraavat esi-
tykset: To 27.2. klo 19. 
Pe 28.2. ja la 1.3. klo 15.

   TAPANINVAINIO
Perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa 
kaikille avoin mll:n perhe-
kahvila ma klo 10–11.30. 

Tarjoilu 1,5 e/perhe. 
Terviksen asukasillat
Tapaninvainiolaisten asukas-
illat starttaavat taas. Pidetään 
joka toinen keskiviikko. kaikki 
toimintaideat otetaan ilolla 
vastaan. 26.2. klo18–21, 
Tervapääskynpolku 12.

  TÖYRYNUMMI
Perhekahvila 
leikkipuisto kesannossa ma 
klo 10–12. Tarkempi ohjelma 
mll Tapaninkylän nettisivuilta.

  TAPULIKAUPUNKI
MLL:n perhekahvila
lapsiperheille ti klo 10–12 
Tapulin leikkipuistossa. 
moisiontie 18. puistola.mll.fi
Tapulin eläkeläiset
kerho ma 24.2. klo 10–12 
Tapulikaupungin nuorisotalolla, 
ajurinaukio 5, 2. krs. Tapulin 
eläkeläiset tarjoavat herne-
keittolounaan hintaan 7 e. 
vieraana lähityön sos.ohjaaja 
kertoo vanhustenpalveluista.

  VIIKKI
Kirjaston satutuokiot
yli 3-v. jatkuvat ke klo 10 
alkaen koko kevään 7.5. asti 
(ei hiihtolomaviikolla 19.2).

Metsässä,  
puutarhassa ja veden  
äärellä
anu Tuomisaaren grafiikkaa 
Gardeniassa 1.3. asti ma–to 

klo 10–18, pe klo 10–14 ja  
la–su klo 10–17.  
vapaa pääsy.

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

- Lastenleikkipaikka

Karaoke
pe - la 20.00 - 01.00.

Tervetuloa!

 ALE  PUB
 EKES’s

www.kaari18.fi

Pukinmäenkaari 18, 
00780 Helsinki.

Seuraa meitä 
Facebookissa!

la 28.2. 
viihdyttää

NIKI`S FOUR 
JAZZMEN 

klo 22

Hiihtoloman
kunniaksi

tarjoamme
ILMAISEKSI
grillimakkaraa

ja salaattia.

la 22.3.
Klo 12–15



äytelmän tee-
mana ovat pie-
nen Suomen ja 
sen suuren naa-
purin neuvos-

toliiton suhteet kansalaista-
solla, suomalaisten matkus-
telu erityisesti Leningradiin, 
nykyiseen Pietariin.

näytelmä tuo karrikoi-
dusti ja parodisesti mieleen 
noiden turistimatkojen mer-
killisyyksiä.

Aimo Vuorinen kirjoitti 
näytelmänsä juuri oikeaan 
aikaan 1970-luvun puolivä-
lissä. Silloin Suomessa 
kukoistivat sekä taistolais-
politiikka, suomettuminen 
että kehittyvä pohjoismai-
nen hyvinvointiyhteiskunta. 
Kansainvälinen asemamme 
vahvistui euroopan turvalli-

suus- ja yhteistyökokouk-
sessa.

Samalla pidettiin yllä hy-
viä suhteita neuvostoliit-
toon. Kuitenkin pinnan al-
la kukkivat sekä suomalais-
ten että venäläisten ennak-
koluulot.

Votkaturisteissa suoma-
laisseurue matkaa tutustu-
maan itänaapurin ihmeisiin. 
Joukossa on työväenliik-
keen edustaja, konservatiivi, 
maalaisisäntä ja taustaltaan 
erilaista väkeä. Ryhmän 
jäsenet joutuvat vieraalla 
maalla ja erilaisessa kulttuu-
rissa erikoisiin tilanteisiin.

Yksi keskittyy tavaroiden 
välittämiseen neukuille, toi-
nen lemmensuhteisiin,

kolmas kaatokänniin ja 
joku jopa kulttuuritarjon-

18   Kulttuuri

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

Sanaristikko nro 2/2014
oikea ratkaisu 

Votkaturistit 
törmäilevät taitavasti
Tapanilan Työväen näyttämö (TTn) viihdyttää katsojia 
Aimo Vuorisen klassikkoesityksellä Votkaturistit (1976).

Votkaturistit näkyvät Tapanilan Työväentalolla 
maaliskuun puoliväliin saakka.

OPTiKOT

Tuottaja tavattavissa -teemalla Malmi-
talon tuottajat päivystävät perjantaina 
28.2. talon aulassa kello 14 –17. Heille 
voi käydä kertomassa näkemyksen-
sä talon ohjelmistosta ja keskustella 
kulttuurista. Pullakahvin kera saa ker-
toa palautetta ja esittää ohjelmaehdo-
tuksia.

Illalla kokoonnutaan Eikö meno 
miellytä -tapaamiseen, jossa Malmi-
talon asiakasraati voi kertoa millais-
ta tarjontaa ja ohjelmaa jatkossa ha-
lutaan. Samalla ideoidaan jo talon 
20-vuotisjuhlaohjelmaa. Tähän neuvoa 
antavaan tilaisuuteen Malmitalon vä-
ki toivoo kaikenikäisiä asukkaita mu-
kaan, nuoria ja aikuisia.

Mikäli kello 17.30 alkavaan iltatapah-
tumaan ilmoittautuu ennalta, osallistuu 
arvontaan jossa voi voittaa vapaalipun 
illan Brittibluesklassikoiden konsert-
tiin. Lippuja on jaossa 20 kappaletta.
Ilmoittautumiset osoitteeseen malmi-
talo.tuotanto@hel.fi ja aiheeksi Asia-
kasraati.

Teija Loponen
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 eikö meno miellytä?
Malmitalon väki avaa korvansa yleisölle, eli kuka vain voi käydä kertomassa 
mielipiteensä kulttuuritalon tarjonnasta ja omista toiveistaan.

taan. Teksti vilisee vitsejä ja 
tilannekomiikkaa, mikä on-
kin sen suosion salaisuus.

ohjaaja Keijo Franck si-
too hienosti koomiset koh-
taukset sujuvaksi kerto-
mukseksi, jota Juha Hal-
melan aito haitarimusiikki 
ja aikakauden iskelmät ryt-
mittävät sopivasti. näytel-
mä etenee odotuksen, ou-
tojen yllätysten ja nousuhu-
malan kautta krapulaiseen 
kotimatkaan.

Timo Blomfeldt ja Maarit 
Heininen ovat rakentaneet 
henkilöistään uskottavat 
luonnekuvat. Myös muut 
turistiroolien esittäjät Pau-
la Kananen, Ari Pulliainen, 
Pirjo-Riitta Forsström, Anu 
Tuomioja ja Paavo Vaitti-
nen tekevät hyvää työtä. Tu-
ristit hallitsevat esityksessä 
hienosti suomen murteet ja 
Matti Peltomäki myös juo-
puneen kehonkielen.

Paula Koskelainen-Nord-

berg on erinomainen venä-
läisenä ja murtaen suomea 
puhuvana matkanjohtaja-
na. Samoin uskottavia roo-
leissaan ovat neuvostotullin 
edustajat Rasti Salminen ja 
Jan Niemelä. Hienosti osan-
sa hoitavat myös Mariina 
Kortesmäki ja Arja Tuomi-
oja. Valoissa ja äänissä lois-
taa Tapio Jaakola.

Tälle esitykselle voi ilman 
muuta ennustaa vähintään 
samanlaista suosiota kuin 

edelliselle Aimo Vuorisen 
näytelmälle Tapanilan Työ-
väentalossa.

Timo Uotila

Seuraavat  
esitykset ovat 

to 27.2. klo 19–21, 
pe 28.2. klo 15–17 ja 

la 1.3. klo 15–17 
Tapanilan Työväentalossa, 

Sompiontie 4. liput 7/13 e, 
puh. 040 525 1965.
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www.siltamaenhammaslaakarit.fi
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.

Puh: 093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

Lähitieto 
tuo 

lähiyritysten 
luo.

Koillis-Helsingin 
Lähitieto
Ilmoituksiin 
liittyvissä asioissa 
ota yhteyttä 
myyntipäällikkö 
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@lahitieto.fi

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

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

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

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

���������

���� ���� ����

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

HAMMASLääKäRiT

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

25 vuotta

Malmilla!

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammas-
teknikko

Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 09 387 2341

www.ph-hammasasema.fi

Tarjous:
Hammastarkastus
omavastuuosuus

25€
%

%

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

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)

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

POHJOIS-HELSINGIN 
LÄHIKIINTEISTÖ-

HUOLTO
www.rundelin.com   
kpr@rundelin.com

LVI-TYÖT 
044 9726 802

Ompelua
Malmilla

Huolella ja nopeasti
www.sippe.fi
050 306 8858

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne 
mukaisesti.

Korjaamo-ompelimo

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

388 2996
www.noop.fi

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

UU
SI

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

Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

Soita ilmainen mittaus

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Sälekaihtimet
Rullaverhot

Pystylamellit
Markiisit20v.

TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
TORIKAIHDIN

• Peililiukuovet

PALVELUJA
TARJOTAAN

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

TiLiTOiMiSTOJA

KURSSEJA

KOKOUKSiA

Suurmetsä-Jakomäki Seuran hallitus

sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS

pidetään TO 27.2.2014 klo 18.00
Jakomäen Lähiötuvassa Huokotie 3, Jakomäki

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen määräämät 
asiat. Vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös 

päättyneeltä tilikaudelta 2013 sekä päätetään 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

Suurmetsä-Jakomäki Seura ry:n

Vauvasirkus-kurssi maalis-huhtikuussa
Tiedustelut sinikka.putkonen@siltamaennuorisoseura. 



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€
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4.

5.
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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
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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


