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Puistolan
parkeissa 
tyhjää. 
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Mosassa  
herättiin mukavissa  

toritunnelmissa yhdessä tehden 
 ja nauttien. Sivu 6.

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

Kevätmyynti käynnissä parhaillaan.
Kysy meiltä kevään kampanjahinta välityspalkkiolle!

Jaakko Lehto 
040 513 2669

Reija Drewett 
046 812 5698

Virva Ivakko 
046 812 5692

Klaus Jämsén 
046 812 325

Asta Koskela 
040 838 6462

Pekka Lindqvist 
0400 885 108

Stefan Matchalov 
046 812 5685

Kiinteistömaailma Puistola
Maatullinaukio 2, 00750 Helsinki p. 020 776 9650

Kiinteistömaailma Malmi
Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

Kirsi-Marja 
Johansson-Torvinen
040 594 8231 

Kristiina 
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola 
044 514 0164

Markku Vuorinen
046 812 5696 

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila 
0400 600 359 

Kristiina Diomin 
046 812 5691

Markus Vuorinen 
046 812 5697 

Timo K .Nieminen 
040 088 5662 

Heidi Autiosuo 
040 545 8799

Aurora Simonen
050 358 7205

Veikko 
Huuskonen
050 597 5110

Krista Suvinen
040 487 5040

Sini Orpana    
0400 491 830

Kimmo Tammisto
 040 830 8755

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

RE/MAX Partners, Tasetie 8, Flamingo 2. krs. 01510 Vantaa, Puhelin: 010 219 6080, www.remax.fi

     Eija Häkkinen
+358 500 704 618

     Vesa Sillman
+358 400 512 055

     Kari Välinen
+358 40 523 9046

Välittäjät parhaille kodeille.

     Tuuli Almila
+358 45 208 5012

Eija Häkkinen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 704618
eija.hakkinen@remax.fi

RE/MAX Partners
Tasetie 8,  Flamingo 2. krs.
01510 Vantaa

Eija Häkkinen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 704618

Kiinteistönvälitystä 20 vuoden 
kokemuksella alueellasi.

Tontit, kiinteistöt, asunnot, 
uudistuotanto.

Kauttani myös perunkirjat.

Soita!

[A]

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

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

TAPANINVAINIO
UUDISTUOTANTOA

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

ITÄ-PAKILA             RT
Valoisa, avara, päätyhuoneisto 
pienessä yhtiössä. 1-tasossa 4 h, 
k, takkah, saunaos 115 m² + auto-
tallipaikka ja kylmä varasto 16 m². 
Hp. 370.000 €. Lukkarimäentie 8

PUISTOLA          OKT

Kaunis omakotitalo vehreällä 
puutarhatontilla 648 m². 
1.krs: oh, keittiö, huone, wc, khh, 
2.krs: 3 mh, wc, vh. Huoneistoala 
120 m² ja kerrosala 140 m².  
Lisäksi erillinen varasto n. 20 m². 
Hp. 410.000 €. Kennotie 3 

IMMOLANTIE 54

4 paritalohuoneistoa
4 h + k + s, 95,5 m²

Suositulla alueella energiatehok-
kaita koteja, joissa maalämpö ja 
koneellinen ilmanvaihto lämmön-
talteenotolla. Arvioitu valmistumi-
saika syksyllä 2013.
Myyntihinnat alkaen 244 125 € ja
lainaosuudet alkaen 214 875 €

SUUTARILA                        OKT

Tilava rintamamiestalo 5h, k, 2 wc 
n. 110 m² + kellarikrs (sauna, at, 
var) n. 70 m². Oma tontti 645 m². 
Kuntotarkastettu 4/2013. 
Hp. 215.000 € Revontulentie 25

PUISTOLA     PIENTALOTONTTI
610 m², rakennusoikeus 152 m²,
1-2 asuntoa. Hp. 175.000 €
Puistolantanhua 6

SUUTARILA              OK-TONTTI
644 m² kadunvarsitontti, jossa 
rak.oik. 129 m². 1-2 as. 
Hp. 170.000 € Revontulentie 25

Toyota Airport
MetroAuto Group
Ohtolankatu 6, Vantaa, Koivuhaka.
Puh. 010 615 8500. www.toyotaairport.fi 

Toyota Itäkeskus
MetroAuto Group
Visbynkatu 3, Helsinki.
Puh. 010 615 8000. www.toyotaitakeskus.fi 

TERVETULOA TÄYDEN TOYOTA-PALVELUN PARIIN.
Tarjoamme kaikki huolto-, pikahuolto-, korjaamo-, korikorjaamo-, 
varaosa-, tarvike-, rahoitus- ja vuokrauspalvelut.

MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT alk.
Pyydä tarjous meiltä!
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Koillis-Helsingin Lähitieto numero 16/2013. keskiviikko 8.5.2013
JAkeluAlue: postinumerot helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, malmi, pihlajamäki, pihlajisto, puistola, pukinmäki, siltamäki, suutarila, Tapanila, 
Tapaninvainio, Tapulikaupunki, viikki. pääToimiTTAJA: Teija loponen, puh. 050 590 6675, teija.loponen@lahitieto.fi. ToimiTTAJA: pirjo pihlajamaa, puh. 045 348 9373, 
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi. ilmoiTusmyynTi: Jussi haapasaari, puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi. TAiTTo: esWe suunnittelu / sirkka Wallin. kusTAnTAJA: 
koillis-helsingin lähitieto oy. pAino: sanomapaino, vantaa 2013. pAinos: 37 200 kpl. JAkelu: helsingin Jakelu-expert oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.fi tai 
ma–pe klo 9–16 puh. 09 5615 6999. ilmoitus keskiviikon jakamattomasta lähitiedosta mieluiten heti torstaina.

 Pääkirjoitus

ilmoituksiin liittyvissä asioissa voit ottaa 
yhteyttä myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen

puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@hotmail.com

Koillis-Helsingin Lähitieto

Jakomäen Pyryssä jo vuosikausia mukana 
olleet kertoivat yhteisöllisyyden liikuntaakin 
tärkeämmäksi syyksi käydä vesijumpissa ja 
muussa toiminnassa. Pyryssä tuntee kuulu-
vansa porukkaan, tapaa tuttuja, on saman-
henkistä porukkaa ja mielekästä tekemistä. 
Juuri sitähän me kaikki haluamme vapaa-
ajaltamme, mielekästä tekemistä kivassa seu-
rassa. Tuo hyvä henki saa pieniä lapsiaan ai-
kanaan peleihin kuljettaneet vanhemmat jat-
kamaan  vielä  lasten  kasvettuakin  kentän 
laidalla käymistä ja urheiluseurassa toimimis-
ta. Siellä tapaa tuttuja ja kimpassa on kiva 
tehdä asioita.

Mosa Herää -tapahtumassa sunnuntaina tuo 
samainen yhteisöllisyys näytti parhaat piir-
teensä. Luokkatoimikuntien väki ahersi niska 
limassa. Vaikka vohvelipannut vähän takkui-
livat ja jonoa muodostui, jaksoivat 1–2A-luo-
kan äidit hymyssä suin palvella väkeä. Ja os-
tamaan menivät niin opettajat, lasten van-
hemmat kuin muukin yleisö. Sekin on tapa 
osoittaa yhteisöllisyyttä, tukea niitä, jotka 
jaksavat puurtaa muiden hyväksi. Näitä tuki-
joita näytti Mosassa olevan myös ainakin 
Malmilta ja Puistolasta.

Kaupunginosatapahtumista tuo Mosa He-
rää kuuluu kaikista mittavimpiin. Pihlaja-
mäen Bluesit ovat taas omassa lajissaan ylit-
tämättömät. Kaikissa näissä SiSu-päivissä, 

Puistola-päivissä, pian koittavissa Pukinmä-
ki-päivissä, Jakomäen toritapahtumassa ja 
muissa yhteisenä piirteenä on yhteisöllisyys 
– eri yhdistykset ja järjestöt toimivat yhdes-
sä, järjestävät yhteistyössä ohjelmaa alueen 
asukkaille kilpailematta siitä, kenen pöytä tai 
ohjelmanumero kerää eniten väkeä. Kiitosta 
ei pahemmin jaella, mutta hyvää mieltä teki-
jöille tuottaa nähdä iloisella mielellä mukana 
oleva yleisömäärä. Muiden viihtyminen on 
hyvä palkka tehdystä työstä.

Tässä lehdessä on ensimmäinen yleisökilpai-
lumme. Siinä udellaan muutamalla kysymyk-
sellä mielipidettä lehden sisällöstä, siitä käy-
tättekö te lehdessä ilmoittavien yritysten pal-
veluja hyväksenne – kuten suuresti toivomme 
– ja saatte kertoa omin sanoin, millaisia juttu-
ja ja mistä aiheista lähilehteen toivoisitte. Pal-
kintona arvotaan neljä kappaletta perhelip-
puja Malmin lentokentällä pidettävään suu-
reen moot toriur heilu  ta pahtumaan. 
Malmin kenttä on siitä mainio 
paikka, että siellä järjestetään 
monenlaisia yleisötapahtumia 
varsinaisen  lentotoiminnan 
lisäksi. Tänä vuonna kent-
tä juhlii 75-vuotissynttärei-
tään, niistä enemmän seuraa-
vassa numerossa.

Teija Loponen

Kun ostat silmälasit, saat

KAUPAN PÄÄLLE
PIILOLASIT – JOPA MONITEHOISINA

Ostaessasi 1-tehosilmälasit, saat halutessasi 1-tehoiset piilo-
lasit kuukaudeksi veloituksetta. Moniteholasien ostajana saat 

monitehopiilolasit kuukaudeksi veloituksetta.
Tarjous voimassa 31.5.2013 saakka.

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

ETUPAKETTI SISÄLTÄÄ KAIKEN TARVITTAVAN:
Näöntarkastus, uutuuspiilolasit, hoitoaineet, piilolinssisovitus,

MIKÄLI ET ENNEN OLE KÄYTTÄNYT PIILOLASEJA, OPETAMME 
SINULLE NIIDEN KÄYTÖN MYÖS VELOITUKSETTA

Tervetuloa!

EDUN ARVOjopa

99e

www.kukkahuonekastanja.fi
Puh. 09-345 2330

Ajurinaukio 5, 00750 Helsinki
Meille Puistolaan pääset kätevästi bussilla ja junalla.

Tervetuloa!

Äitien- ja ylioppilaspäivä-
viikkojen pidennetyt
aukioloajat löydät

Ajankohtaista-sivultamme

kukkahuonekastanja@elisanet.fi

Avoinna ark 10-18, helatorstai suljettu ja 
la 9-16 ja su 7-16

EVA EVA BIAUDET
Vähemmistövaltuutettu, presidenttiehdokas

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

LITE BÄTTRE.

Evan suosikit:

Kehykset: Lafont

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

ale  -25%

EVA EVA BIAUDET
Vähemmistövaltuutettu, presidenttiehdokas

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

LITE BÄTTRE.

Evan suosikit:

Kehykset: Lafont

www.synsam.fi

Tärkeä yhteisöllisyys 

Palveleva
Naisten vaateliike

MALMITAR
Kirkonkyläntie 8, 00700 HELSINKI

 Ma-Pe 11-17
p. 09-345 2009

LOPPUUN-
MYYNTI

-40%Kaikki 
tuotteet

Laadukkaita vaatteita
aikuiselle naiselle

OVH:sta

Myydään myymäläkalustoa:
vaatevarastoa, kassatiski,

eri kokoisia peilejä, vaatetankoja, 
peilitaustainen lasikkolokerikko, 

laatikostoja, näyteikkunasomisteita 
ja vaateripustimia.
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Yli 400 tenavaa kisaili Kimalaiscupissa. Sivu 10.

  Tapanila

www.facebook.com/
lahitieto

  Puistola/Tapulikaupunki

Liike 51:n omistajan Sari Pakkalan ilo oli 
suuri, kun liikennesuunnittelupäällikkö teki 
päätöksen poistaa Vanha Tapanilantie 51:n 
edustalla olevan pysähtymiskieltomerkin. 

Merkki asetettiin siihen maaliskuun alus-
sa, sitä ennen liikkeen edustalle saattoi py-
säköidä.

Pakkala pyysi kaupungilta kieltomerkin 
poistamista, jotta myös autoilevat asiakkaat 
voisivat asioida yrityksesssä.

Huhtikuun lopussa tehdyllä päätöksel-
lä jatkossa kielletään yli 30 minuutin pysä-
köinti Vanha Tapanilantie 51–53 edustalla 
noin 30 metrin matkalla alkaen nro 51 koh-
dalla olevasta suojatiestä arkisin kello 8–20. 

Teija Loponen

Pysäköintikielto 
poistuu

Sari Pakkalan ja asiakkaiden iloksi maaliskuussa kadun 
varteen tuotu pysähtymisen ja pysäköinnin kieltävä 
liikennemerkki poistuu pian liikeyrityksen edustalta.

Pysäköintikieltoja  
Tattarisuolle
  Tattarisuo

Kuljetusrinki Oy on pyytänyt pysäköintiä koskevia liikennejärjes-
telyjä Tattarisuolle.

Tattarisuolla aloittaa toukokuussa toimintansa rakennusjät-
teiden sekä kaupan ja teollisuuden energiakäyttöön soveltuvan 
jätteen vastaanottoa ja kierrätystä suorittava laitos osoitteessa 
Tuulilasintie 3. Tontille ajetaan päivittäin ajoneuvoyhdistelmillä ja 
vaihtolava-autoilla. Sisäänajo tapahtuu Rattitieltä ja ulosajo Tuu-
lilasintielle.

Tonttiliittymien lähelle pysäköidyt autot estävät yhdistelmäajo-
neuvojen pääsyn tontille ja tontilta pois ja siksi yritys on pyytänyt 
pysäköintikieltoa Tuulilasintielle välille Tattarisuontie Tuulilasintie 
7 ja Rattitielle välille Tattarisuontie Rattitie 3 yrityksen toiminta-
edellytysten turvaamiseksi. Toive toteutetaan.

Teija Loponen

Liityntäpysäköintipaikoille 
huonot opasteet
Puistolan aseman molemmin puolin löytyy 305 
liityntäpysäköintipaikkaa. Vaikka niiden riittämättö-
myydestä puhutaan paljon, on tapulikaupunkilainen 
Petri Syrjänen pistänyt merkille, että töihin sukkuloivien 
autoille olisi Tapulikaupungissa tilaa.

– Osa nykyisistä paikoista 
on piilossa aluetta huonom-
min tuntevilta. Osalle pai-
koista ei opasteta ollenkaan. 
Muutama tuhat euroa lisää 
opaskilpiin ja liikennemerk-
keihin parantaisi tilannetta 
selvästi, toteaa Petri Syrjä-
nen.

HSL:n  lähijunien  aika-
tauluista kertovilta verkko-
sivuilta  löytyy opaskartta, 
jonne liityntäpysäköintipai-

kat on merkitty asianmu-
kaisesti.

– HSL:n  kartassa  oleva 
100 autopaikan alue on Ta-
pulikaupungintie 9 parkki-
paikka. Kyseinen alue puut-
tuu  kokonaan  Puistolan 
asemalla olevasta ja VR:.n 
sivuilla  olevasta  kartasta, 
Syrjänen kummastelee.

Hän laittoi asiasta yli kak-
si viikkoa sitten viestiä lii-
kennevirastoon, mutta ei ole 

saanut vastausta, aiotaanko 
asialle tehdä jotakin.

– Parhaillaan valmistelta-
vassa Helsingin yleiskaavas-
sa on asutusta tarkoitus li-
sätä raideliikenteen varrel-
la. Tällöin liityntäliikenteen 
sujuvuus on tärkeää, huo-
mauttaa Syrjänen.

Kehyskunnista tulevia au-
toilijoita  voisi  helpottaa 
pääväylien opasteet. Kehä 

III:lla niitä ei ole lainkaan.
Syrjäsen  mukaan  Tapu-

likaupunkiin  voisi  tehdä 
myös uusia paikkoja.

– Aseman pohjoispuolella 

olevaa aluetta olisi mahdol-
lista laajentaa radan vartta 
pohjoiseen jopa useilla kym-
menillä paikoilla.

Pirjo Pihlajamaa

Tapulikaupungintie 
9:ään on opastus, 

mutta alueella ei ole 
liikennemerkkejä. 

Liityntäpysäköinti-paikat 
on merkitty vain pikku 

tarroilla. Maan alla 
olevat pysäköintipaikat 
ovat vielä huonommin 

löydettävissä.

LÄHITIETO

• Puistolan 
asemalla 305 
liityntäpysäköinti-
paikkaa, joista 
209 on 24 tunnin 
paikkoja.

• Suurin, 100 paikan 
alue on kahdessa 
tasossa aseman 
länsipuolella, 
Tapulikaupungintie 9.

• Itäpuolella 
Raidepolulla 62 
paikkaa.

• Länsipuolella 
aseman vieressä 
14 paikan 
pysäköintialue ja 
aseman pohjoisen 
sisääntulon 
luona 33 paikan 
pysäköintialue

Osa Puistolan aseman liityntäpysäköintipaikoista on 
huonosti ihmisten tiedossa.

pirJo pihlAJAmAA

peTri syrJänen
Lähiotos 

LUKIJALTA
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Nastoista saa 
sakot
Helsingin poliisi lupaa nas-
tarenkailla yhä ajaville lähtö-
kohtaisesti 35 euron rikesa-
kon.

Tuoreen tutkimuksen 
(NASTA) mukaan nastaren-
kaat pilaavat merkittävästi il-
manlaatua. Jopa puolet ke-
vään katupölystä on nastojen 
tien päällysteestä irrottamaa 
kivipölyä. Aiemmin luultiin, 
että katupöly johtuu valta-
osin talvihiekoituksesta.

PP

Nuorisoporukan epäillään 
sumuttaneen pippurikaasua 
Jokeri-bussissa 550 Pihlaja-
mäentiellä toissa keskiviik-
kona noin kello 21. Bussikus-
ki ilmoitti hätäkeskukseen, 
että autossa oli suihkutettu 
pippurikaasuksi epäiltyä är-
sytystä aiheuttavaa ainetta.

Kuski ja kaksi matkustajaa 
kertoivat poliisipartiolle kuul-
leensa yhtäkkiä kovaa huu-

toa, jonka jälkeen matkus-
tajille oli tullut oireina yski-
mistä ja silmien punoitusta. 
Bussissa ollut viiden hengen 
nuorisoporukka pinkoi ovien 
avauduttua kohti Viikin Pris-
maa. Muut matkustajat jou-
tuivat siirtymään toiseen bus-
siin. Kukaan ei lopulta tarvin-
nut paikalle hälytetyn ambu-
lanssin apua.

Poliisipartio tavoitti Pris-

man viereiseltä Express-kyl-
mäasemalta tuntomerkkei-
hin sopivan nuorisoporukan. 
Seurueessa oli kaksi tyttöä 
ja kolme poikaa. Yhden po-
jista nähtiin käyvän pikaisesti 
pusikossa, josta poliisipartio 
löysi mustan pippurisumute-
pullon. Nuorisoporukka kiisti 
tietävänsä siitä mitään. Asiaa 
tutkitaan pahoinpitelynä.

Pirjo Pihlajamaa

Seurakunnan 
arkiston kuntoon
Malmin seurakunnassa on 
työn alla arkistosäännön vah-
vistaminen ja arkistonmuo-
dostussuunnitelma. Suun-
nitelman vahvistamisen jäl-
keen arkisto tulee seuloa ja 
järjestää. Tähän Malmin seu-
rakunta aikoo palkata moni-
en muiden Helsingin seura-
kuntien tapaan määräaikai-
sen työntekijän. 

Työn arvioidaan kestävän 
neljä kuukautta.

TL

Kuski oli 
törkeässä 
humalassa
  Viikki

Poliisipartio pysäytti Talon-
pojantiellä viime lauantaina 
kello 16.51 auton, jonka kul-
jettaja puhalsi käsialkomet-
riin 0.72 mg/l. Tarkkuusalko-
metrikoe antoi tuloksen 0.70 
mg/l. Mies määrättiin väliai-
kaiseen ajokieltoon. Häntä 
epäillään törkeästä rattijuo-
pumuksesta.

Pirjo Pihlajamaa

Malmin poliisitalon etupi-
halla näkyy konttia, vaihto-
lavaa, putkia, vessanpönt-
töjä ja muuta tavaraa. Po-
liisiaseman  sisätiloissa  on 
menossa remontti.

– Taloa  peruskorjataan. 
Tehdään putkiremontti, lai-
tetaan  vanhoja  paikkoja 
kuntoon  ja  uusitaan  tilaa 
nykytoimintaan paremmin 
soveltuvaksi,  sillä aika on 

tullut vastaan, kertoo ko-
misario Jukka Tylli.

Vaikka sisäseinää kaatuu 
uusien huonejärjestelyjen ta-
kia, ei poliiseille ole luvassa 
väljempiä työskentelytiloja.

– Päin vastoin. Vaikka jo-
tain on lähtenyt pois, on ti-
lalle  tulossa  myöhemmin 
muuta.

Tutkinta  jatkaa edelleen 
Malmilla, samoin väliaikai-

sen statuksella toimiva lu-
papalvelu. Poliisiasemalla ei 
ole tietoa siitä, kuinka pit-
kään jo kertaalleen lakkau-
tettu lupapalvelu voi Mal-
milla olla. Naapuritalossa 
päämajaa  pitävän  liikku-
van poliisin tilanne on myös 
epäselvä.

– Se odottaa eduskunnan 
päätöksiä, Tylli toteaa.

Pirjo Pihlajamaa

Malmin poliisitaloa
peruskorjataan

Malmin lentoaseman avoin 
kohtalo häiritsee yritystoimintaa

Osa Malmin lentoaseman 
yrittäjistä kokee olevan-
sa koko ajan tummien pil-
vien alla – yritystoiminta 
kärsii kentän epävarmas-
ta kohtalosta.

Jos 
suunniteltu 
aikataulu 
pitää, on 
Malmin 
poliisitalo 
kunnostettu 
kesään  
mennessä. 

pirJo pihlAJAmAA

Osa Malmin lentokentällä 
toimivista yrityksistä on lä-
hettänyt hallinto-oikeuteen 
valituksia kaupungin aset-
tamasta yhä vain jatkuvas-
ta rakennuskiellosta. Yrit-
täjät  kokevat  kaupungin 
toiminnan kohtuuttomak-
si. Suunnitellut investoinnit 
lykkääntyvät turhaan, kun 
rakennuskielto jatkuu vuo-
desta toiseen. Poikkeuslupi-
en haku on työlästä ja kal-
lista.

Kyse  ei ole vain muuta-
man yrityksen ongelmista, 
sillä Malmin lentoasemalla 
toimii tällä hetkellä yhteen-
sä 27 yritystä. MLY:n mu-
kaan kenttään tukeutuvien 
yritysten  ja viranomaisten 
yhteenlaskettu  työntekijä-
määrä on 473, joista 348 on 
vakituista  henkilökuntaa. 
Yritysten  yhteenlaskettu 
vuotuinen liikevaihto on yli 
33 000 000 euroa.

Helsinki  on  luovuttanut 
kentän alueen valtiolle len-
totoimintaa  varten  ilman 
vuokraa vuoteen 2034 asti. 

Sopimus siitä tehtiin vuonna 
1935.  Edellytyksenä  tälle 
on, että alueella harjoitetaan 
lentotoimintaa. Moni yritys 
haluaisi tehdä investointeja 
parantaakseen näitä lento-
toiminnan edellytyksiä.

Huhujen mukaan Malmin 
lentoasemasta valmisteltai-

Tänä vuonna 75-vuotisjuhliaan 
viettävällä Malmin lentoasemalla 
toimivat yritykset eivät kaikki ole 
täysin juhlamielellä. 

siin kaupunginhallituksel-
le  syksyksi  jonkintyyppis-
tä  Malmi-visiota.  Helsin-
gin kaupunkisuunnitteluvi-
raston yleiskaavatoimiston 
päällikkö Marja Piimies ku-
moaa huhun.

– Syksyksi ei olla tekemäs-
sä mitään lentokenttää kos-
kevaa. Olemme tekemässä 
parhaillaan koko kaupun-
kia  koskevaa  yleiskaavaa 
siitä, miltä Helsinki näyt-
täisi vuonna 2050. Tämän 

luonnoksen pitäisi valmis-
tua vuoden loppuun men-
nessä ja se kattaa myös Mal-
min  lentoaseman  alueen, 
Piimies toteaa.

Teija Loponen

Malmin 
lentokenttäalue

 malmin lento-
kenttäalueen pinta-
ala on 138 hehtaaria 
ja ympäröivine suoja-
alueineen se on yhteensä 
noin 210 hehtaaria. 

 lentokentän noin 
138 hehtaarin suuruisen 
maa-alueen omistaa 
helsingin kaupunki, 
valtion omistuksessa 
on 18,5 hehtaaria. 

 valtion alueella 
sijaitsevat funkistyyliset 
terminaalirakennukset, 
jotka museovirastokin 
haluaa säilytettävän.

Pippurisumutuksesta epäillyt
eivät tunnustaneet 
  Pihlajamäki/Viikki
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Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Varaa pöytäsi 
(09) 3507 0728

Hinta vain 22 €
1-6 -vuotiaat 1 €/ ikävuosi 

7-14 -vuotiaat 10 €

su 12.5. klo 11-12.30 ja klo 13-15

MosaCafe

L     unas äitienpäivänä

Alkuruokana mm. täyteläistä tomaatti-vuohen-
juustokeittoa, grillattuja kasviksia, salaattipöytä. 
Pääruokana lohta sahramivoikastikkeessa, 
jälkkärinä tiramisu ● Lisätietoa mosacafe.fi

Voimassa 17.5.2013 asti.

TILAA AIKA
AJOISSA!

P. 385 4670
Kirkonkyläntie 4

Siltamäen apteekki on 
tärkeä osa alueen ter-
veydenhuoltoa sekä lä-
hipalveluita.

Alueen ikäihmisille sekä 
lapsiperheille lähellä si-
jaitseva apteekki on tärkeä 
paikka, josta voi kysyä 
neuvoja ja apua ongelmiin. 
Ellei vaivaan löydy aptee-
kin valikoimista ratkaisua, 
ohjataan hoitoon vaikkapa 
terveysasemalle.

Apteekin uusittu asia-
kastila on viihtyisä ja 
kuukausittaiset kampanja-
tuotteet hyvin näkyvillä. 
Niistä löytyy tietoa myös 
apteekin kotisivuilta. Uusi 
pirteä logo luo Siltamäen 
apteekille omaa raikasta 
identiteettiä.

Apteekin toimintaperi-
aatteisiin kuuluu asiakas-
lähtöisyys ja hyvä palvelu, 
johon sisältyy asiakkaan 
kokonaistarpeen kartoitus 
sekä lääkeneuvonta.

Siltamäen apteekissa on 
lääkehoidon arviointiin tar-
vittavat ohjelmat. Sekä pe-
rinteisten, että sähköisten 
reseptien uusinta kuuluu 
palveluihin. Henkilökun-
nan joukosta löytyy astma- 
ja diabetes- sairauksien 
yhdyshenkilöt, jotka ovat 
erikoistuneet juuri näihin 
sairauksiin.

Siltamäen apteekilla on 
laaja lääke- sekä itsehoi-
totuotevalikoima ja hyvä 
toimitusvarmuus, yli 98 
prosenttia lääkkeistä saa 
heti mukaan.

-Meillä on ystävällinen 

ja nopea palvelu. Jonottaa 
ei tarvitse ja kassatoimin-
not hoitaa sama henkilö 
kuin kaiken muunkin pal-
velun. Myös parkkitilaa on 
runsaasti, kertoo apteekka-
ri Leena Kinnunen. 

ILMOITUS ILMOITUS

ILMOITUS ILMOITUS

Siltamäen apteekki uudistui

Apteekkari Leena Kinnunen ja farmaseuttiopiskelija 
Golaleh Shahi ovat saaneet hyvää palautetta apteekin 
uusitusta ilmeestä.

Jousimiehentie 3, 00740 Helsinki, puh.09-386 6023
Avoinna ma-pe 9-19 ja la 9-15

Kesällä 24.6.-10.8. ma-pe 9-18 ja la 9-14.

Puistolan Urheilijoiden
KESÄN PUISTOJUMPAT

13.5-20.6 ja 1.8-29.8.2013
Aika ja paikka: Puistolan VPK 
lähistön nurmialueet, kts. kartta osoitteesta: 

www.puistolanurheilijat.fi/puistojumppa
TI 18-18.55 kahvakuula
TI 19-19.55 venyttely 

(Huom! alkaa viikolla 24)
KE 17-17.55 akrobatia/kehonhallinta

TO 18-18.55 gymstick
TO 19-19.55 kahvakuula

Muuta: Muutokset mahdollisia, säävaraus. 
Oma jumppamatto mukaan. Kahvakuulaan et 

tarvitse omaa kuulaa. Kertamaksu 5€!
 (Vain käteinen tai liikuntasetelit)

Lähitietoa 
tarvitaan aina.
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Sydänmaa  on  vuodesta 
1999 opettanut liikuntaa ja 
terveystietoa Vuosaaren lu-
kiossa ja asunut miltei yh-
tä kauan Viikissä. Alkujaan 
hän on porilainen, jonka Pa-
tasydän pulpahti sykkimään 
vanhasta  muistista  Porin 
Ässien lätkämestaruudelle. 
Omimmiksi  lajeikseen Sy-
dänmaa mainitsee joogan, 
pyöräilyn, uinnin ja tanssin 
– ja tietysti laulamisen, jota 
hän harrastaa pojan kanssa 
muskarissa viikoittain.

Kun Johanna ensimmäisen 
kerran valittiin valtuustoon 
syksyllä 2004, hänet sijoitet-
tiin luonnostaan liikuntalau-

takuntaan. Seuraavalla neli-
vuotiskaudella hän kaipasi 
lisää vastuuta ja sai varapu-
heenjohtajan paikan nuori-
solautakunnasta. Opettajan 
tieto-taito oli myös siellä hy-
väksi, mutta kesken 4-vuo-
tiskauden osui mahdollisuus 
vaihtaa  varapuheenjohta-
juus kulttuuri- ja kirjastolau-
takuntaan ja Johanna koki 
sen mielenkiintoisena haas-
teena.  Kulttuuri,  eritoten 
musiikki ja teatteri ovat lä-
hellä hänen sydäntään.

Kulttuuri- ja kirjastolau-
takunta on tuntunut Johan-
nasta niin mielekkäältä, et-
tä hän jatkaa samassa tehtä-

vässä nyt kolmannelle kau-
delle  lähdettäessä.  Myös 
nuorten asiat ovat edelleen 
tärkeitä, ja tällä hetkellä Jo-
hanna odottaakin kouluihin 
liittyvän ikävän julkisuuden 
loppumista  ja  työrauhan 
palauttamista  niihin  lain-
säädännön avulla.

Kaikki kolme kauttaan val-
tuustossa  Sydänmaa  on 
aloittanut muodollisena va-
rajäsenenä, mutta kutsu ko-
kouksiin kuuluu ison kärki-
puolueen ensimmäisille va-
rasijoille  jo  alusta  lähtien 
jokseenkin aina. Kaksi kaut-
ta päättyi varsinaisena jäse-

nenä,  ja  sama  tapahtunee 
nyt vielä nopeammin ensim-
mäisen varan paikalta.

Vuoden 2012 vaaleissa Jo-
hanna oli mukana pienem-
mällä budjetilla ja tiukem-
malla aikataululla kuin ai-
emmin  ja  ilahtui  suuresti 
hienosta vaalimenestykses-
tä. Tärkeimmäksi vaalitilai-
suudekseen hän mainitsee 
Yksinhuoltajien vaalipanee-
lin,  joka sai  itsekin yksin-
huoltajana toimivan Sydän-
maan  huolen  heräämään. 
Vuorohoidon  päiväkoteja 
tarvitaan lisää, sillä tulijoita 
olisi enemmän kuin paikat 
antavat myöden. Myös pel-

ko Viikin päivähoitopaik-
kojen riittämättömyydestä 
ottaa sydämen päälle, vaik-
ka tammikuussa avattiin yli 
100-paikkainen päiväkoti 
Satakieli.

Varhaiskasvatuksen 
ohessa Sote-uudistus on Sy-
dänmaalle tärkeä asia, ja hän 
seuraa kahden  ison  lauta-
kunnan asioiden yhdistymis-
tä mielenkiinnolla. Neuvola-
palvelujen sähköistymisestä 
hän ei ainakaan vielä ole ko-
vin mielissään, sillä päivittäi-
nen soittoaika hoitajalle oli 
tärkeä ja nopea palvelu pien-
ten lasten vanhemmille.

Omassa lautakunnassa on 
ajankohtaista uuden kult-
tuurijohtajan  valinta.  Jo-
hanna on mukana haastat-
telemassa  65  ehdokkaas-
ta valittua kahdeksaa kan-
didaattia. Isoja asioita ovat 
myös keskustakirjastohank-
keen  eteneminen  ja  muut 
suuret investoinnit. Talou-
den tasapainoista seurantaa 
hän korostaa yli kaiken.

Jossain vaiheessa Johanna 
Sydänmaa saattaa olla kiin-
nostunut pyrkimään myös 
eduskuntaan, mutta Julius 
on vielä aivan liian pieni aja-
tellen kevään 2015 vaaleja.

Timo Huotinen

  Koillis-Helsinki

Johanna Sydänmaa, kok.

Johanna Sydänmaalla uudet 
kiinnostuksen kohteet
Johanna Sydänmaa istuu jo kolmatta kautta Kokoomuksen valtuutettuna,  
mutta viimeiset kaksi vuotta hänen kiinnostuksensa on kohdistunut erityisesti 
perheen pienimpien ja lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Julius, 2, on 
muuttanut sinkun opettaja-laulajan elämän ja arjen rutiinit aivan uusiksi.

Mosan papit reväyttivät alkuun mukaelman Rööperiin mä kaipaan niin –kipaleesta, jossa tehtiin kunniaa Mosalle 
ja sen ehkä vanhimmalle väylälle, Veljestentielle.

Mosa heräsi sittenkin 
aurinkoisesti

– Sain sittenkin laittaa au-
rinkolasit päähän, myhäili 

Tapanila-Seuran  puheen-
johtaja Jaani Räty avates-
saan  mosalaisten  kevään 
juhlan.

Stadin juhlabändi ei ollut 
vielä herännyt,  joten Mo-
san papit, eli Esa Järvinen ja 
Jukka Suonoja, hakivat no-
peasti kirkolta äänentoisto-
laitteet, jotta ohjelma saatiin 
käyntiin. 

Mosan  pappien  leppoi-
san  musiikkiosuuden  jäl-
keen juhlapuheen piti viime 
vuonna  Vuoden  mosalai-
seksi valittu, aikoinaan Ma-

TaPuPu-lehden perustanut 
ja 30 vuotta paikallislehtiä 
pyörittänyt Heimo Laakso-
nen.

– Mosalaiset voivat ylpeil-
lä täällä asuneesta Aleksis 
Kivestä, ja mosalaiset ovat 
itsekin osoittaneet olleensa 
kiven kovaa väkeä puolus-
taessaan omaa miljöötään. 
Mosa on kuin stadin Pispa-
la, totesi Laaksonen puhees-
saan. 

Tämä  vuoden  kunnia-
mosalaiseksi valittiin galle-
risti Päivi Uljas, joka valitet-

tavasti ei päässyt paikalle. 
Mosa heräsi monin tavoin 

tuttuun tapaan. Oli luokka-
toimikuntien myyjäispöytiä, 
yhdistysten  esittelypöytiä, 

Tapanilan VPK:n autoihin 
tutustumista, moottoripyö-
räajelua ja traktorikyytiä.

Torilla jaettiin lintutieto-
utta, kirjaston poistokirjo-
ja ja vaihdettiin kuulumisia 
tuttujen kanssa. Talvikau-
si on nyt virallisesti takana 
päin.

Teija Loponen

Viime vuoden kunnia-
mosalainen Hemppa 
Laaksonen kertoi itsekin 
käyneensä taustalla 
siintävää koulua.

Taimitorilla 
riitti kuhinaa, 
Eira Ormio 
mansikka- 
hatussaan 
valisti vaihdo-
keista.

Tänä vuonna Mosa Herään kunniaksi nostettiin lintu 
pystyyn torin laidalle. Mosalaisten tunnuslinnun 

mustarastaan oli nikkaroinut tietenkin Hannu Ormio, 
joka valisti mustarastaan lauleskelevan iloisesti juuri 

siihen aikaan kun asukkaat palaavat töistä koteihinsa.

Vielä varttia 
ennen 
Mosa Herää 
-tapahtuman 
alkua taivaalta 
ripsi vähän vettä, 
mutta kun h-hetki 
koitti, oli torin 
yllä jo sininen 
taivas.
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Meille on helppo tulla!

Malmi

Puistola

Tapanila
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Tapaninkyläntie

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

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

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

SUOMALAISENA
YKSITYISENÄ
YRITYKSENÄ,

MAKSAMME KAIKKI
VEROMME SUOMEEN!

Alko palvelee:
ma-pe 9-20

la 9-18

Lihat  Kalat  Leivät  Juustot  Ateriat  Hedelmät  Vihannekset  Kalat  Leivät  Juustot

Lihat  Kalat  Leivät  Juustot  Ateriat  Hedelmät  Vihannekset  Kalat  Leivät  Juustot

Lihat  K
alat  S

alaatit  
Leivät

Hyvää Äitienpäivää
K-citymarket Vantaa Tammisto

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

HINNAT VOIMASSA PE–SU 10.–11.5.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.
MYYMÄLÄMME SULJETTUNA ÄITIENPÄIVÄNÄ SU 12.5.

Tammiston keittiö:
Uunivalmiit
LOHIRULLAT
basilika-hunaja-parmesan,
appelsiini

BANAANI
Kolumbia

Karhu
lll-OLUT 0,33 l tlk
2,90 /l

Voimassa 29.4. alkaen.
Karhu
Voimassa 29.4. alkaen.

18
-pack 1995

sis. pantit 
2,70

Pe-la 10.-11.5. tarjolla kymmenen sortin 
leivokset edulliseen hintaan 1,99 /kpl.

(3000 leivoksen erä)

HK naudan
ULKOFILEE
kalvoton, Suomi

HK naudanHK naudan

1990
kg
raj. 2 kpl/tal.

-33%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 29,90 /kg

299
pkt
raj. 2 pkt/tal.

Juhla Mokka
KAHVI 500 g
5,98 /kg

-10%

5995
kg

Tammiston keittiö:
Hienointa pihvilihaa rotukarjan
SISÄFILEEPIHVIT
Suomi

Hinta ilman K-Plussa-korttia 3,35 /pkt (6,70 /kg)

Tammiston keittiö:
Uunivalmiit

2890
kg

Tammiston keittiö:
Savustettu
KIRJOLOHIFILEE
ruodoton

Tammiston keittiö:
Savustettu

1990
kg

Tammiston keittiö:
Broilerin
FILEEPIHVIT
naturel ja tuoreyrttimarinoitu,
Suomi

Tammiston keittiö:
Broilerin

1595
kg

Tammiston keittiö:
Hienointa pihvilihaa
tuoreet rotukarjan
ENTRECOTEPIHVIT
Suomi

Tammiston keittiö:Tammiston keittiö:
Hienointa pihvilihaaHienointa pihvilihaa

2995
kg

2290
kg

Tammiston keittiö:
Makulihan rasvaton
PALVIKINKKU
siivuina

1895
kg

Tammiston keittiö:
Kuopion salaatin
PAPU-CHORIZO-
JA MALAGAN
SALAATTI

BANAANI

1 .-kg

GRILLIHERKKUSIENI
500 g
9,00 /kg

450
rs

Leipomo 
keskellä 

myymälää!

399
kpl

Tammiston leipomo:
LEIPURINPITKO
435 g
9,17 /kg
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kenen koillishelsinkiläisen asukkaan 
tai toimijan haastattelun haluaisit lukea? 
lähetä vinkki toimitukseen 
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi tai 
tekstaa 045 3489 373.

pirJo pihlAJAmAA

Siltamäki-Suutarila-Seura lähti asukasiltaan suu-
rin odotuksin. Meillä on muutama asukkaille tär-
keä toive. Siltamäen ostoskeskus on lähes 45 vuo-
den aikana päässyt rapistumaan. Tämä on viime 
vuosina johtanut siihen, että ostoskeskuksen ”pa-
raatitilat” ovat jo vuosia olleet tyhjillään. Nyt 
myös Itella on luopumassa postinlajitteluun ja -ja-
keluun käyttämistään tiloista. Näihinkään tiloihin 
ei ole helppoa löytää uutta toimijaa.

Ostoskeskuksen kiinteistöjen omistajarakenne 
on jakaantunut usealle taholle ja omistajien tiloi-
hin kohdistuvat intressit näyttävät olevan hyvin 
erilaisia. Saneeraustarve on kuitenkin ilmeinen. 
Ylipormestari suhtautui tähän toiveeseemme var-
sin myönteisesti. Kaupunki haluaa, että ostoskes-
kukset ja sen myötä lähipalvelut ovat toimivat ja 
että ne vastaavat nyky-ympäristön tarpeita. Os-
toskeskuksen saneeraamisvaihtoehtoja ja -mah-
dollisuuksia aletaan pohtia yhteistyössä kaupun-
gin kanssa.

Toinen  toiveemme koskee alueen  ikäihmisil-
le ja muillekin asukkaille sopivaa toiminta- ja ko-
koontumistilaa, josta saimme nauttia lähes viiden 
vuoden ajan. Korvaavia tiloja on etsitty erilaisista 
vaihtoehdoista toistaiseksi tuloksetta. Ylipormes-
tari piti myös tätä toivettamme perusteltuna ja asi-
aa pyritään nyt kaupunginjohtajan johdolla vie-
mään hyvään lopputulokseen.

Kolmas  jo vuosia  toivomuslistallamme ollut 
hanko koskee Tuusulantien aiheuttaman liiken-
nemelun suojausta. Häiritsevän liikennemelun (yli 
55 desibeliä) vaikutuspiirissä on päiväsaikaan lä-
hes 2000 siltamäkistä. Tiedämme toki, että Hel-
singin kaupunki ei ole ainoa ongelman ratkaisija, 
mutta yhteistyöllä tämäkin haaste on siirrettävissä 
muistojen joukkoon.

Siltamäki-Suutarila-Seura kiittää Ylipormestaria 
ja eri hallintokuntien edustajia erittäin rakentavas-
ta ja asioita eteenpäin vievästä otteesta alueemme 
asioihin.

Ylipormestarin asukasillan satoa

Leena ja Pertti Svensson
siltamäki-suutarila-seura

Malmin seurakunta on joutunut toiminnallisista 
ja taloudellisista syistä pohtimaan toimitilojen 
vähentämistä. 

Ainoa tila, josta seurakunta katsoo voivansa luopua on 
Kalteentien kerhohuone, josta käytetään myös nimeä Suur-
metsän seurakuntasali. Siitä luopumalla saadaan 16 000 
euron vuokrakulusäästö vuodessa.

Kalteentien kerhohuone kuuluu Jakomäen seurakunta-
piiriin. Jakomäen kirkon vuonna 2010 peruskorjattu ala-
kerta mahdollistaa Suurmetsän seurakuntatilojen toiminto-
jen siirron sinne. Samalla kaikki seurakuntapiirin toiminta 
tulee lähemmäs uutta Alppikylän asuinaluetta. 

Jakomäen seurakuntapiirin työntekijät kannattavat seu-
rakuntakodista luopumista 1.1.2014 alkaen. Samalla he 
esittävät, että toiminnot siirrettäisiin Jakomäen kirkolle jo 
syyskauden alusta.

Luopumishankkeen yhteydessä todettiin, että päiväker-
ho, perhekerho ja koululaisten toiminta on helposti siirret-
tävissä kirkolle ja kontaktipiiri sulautunee päiväpiiriin pit-
källä tähtäimellä. Partiolaiset jäävät muutoksessa ilman 
omaa tilaa, mutta voivat toimia kirkon kerhohuoneessa. 

Alueen asukkaiden suurin murhe on se, että ensin Suur-
metsästä vietiin kauppa, sitten taloyhtiö myytiin ja nyt seu-
rakuntakin lähtee alueelta.

Teija Loponen

Malmin seurakunta luopuu
Suurmetsän seurakuntakodista

1. Mitä mieltä olet kaupun-
kilaisten siisteystavoista?

– Ne ovat melkoisesti re-
tuperällä. Voisi  sanoa,  et-
tä  kahden  viimeisen  vuo-
den aikana roskaaminen ja 
välinpitämättömyys ovat li-
sääntyneet huimasti.
2. Kuinka meistä on tullut 
tällaisia sottapyttyjä?

– Kaiketi luonnekysymys. 

Toiset ovat luonteeltaan siis-
tejä  ja  toisten elämäntyyli 
on hällä väliä. Ilmeisesti ko-
tona on sama meno.
3. Olet antanut yrityksille ja 
viranomaisille palautetta 
Pihlajamäen, Savelan ja 
Viikin siivottomista pai-
koista. Mitä sinulle on vas-
tattu?

– Useimmiten  niin,  että 

täytyy selvittää kenelle alue 
kuuluu.
4. Ovatko soitot auttaneet?

– Kyllä.  Palaute  auttaa. 
On  oltu  tyytyväisiä,  että 
löytyy ihminen, joka ilmoit-
taa heti. Esimerkiksi ostarin 
päähän oli ilmestynyt graffi-
ti. Soitin isännöitsijälle ja se 
oli seuraavalla viikolla sii-
vottu. Lahdentien bussipy-

säkki on hyvin sotkuinen ja 
sieltä on viety roskis. En tie-
dä, kenelle kohde kuuluu. 
Ely-keskus vastasi, että riip-
puu siitä, kenen on tiepiiri. 
Asia tyssäsi osaltani siihen, 
kun ei ole numeroa, johon 
soittaa.
5. Milloin päätit alkaa itse 
tehdä asialle jotain?

– Noin pari vuotta sitten, 

– Kerran yksi mies tuli kiittämään minua siitä, että joku välittää. Hän antoi minulle viisi euroa ja sanoi, että käypä 
välillä kahvilla, Tuire Klein kertoo.

Helsingistä on tullut roskakori
  Sikakin on siistimpi pahnoillaan, kertoo Tuire Klein Pihlajamäessä, jonka roskaisuudesta hän sai niin 

tarpeekseen, että alkoi itse siivota lähiötä. Asukkaiden reaktiot ovat vaihdelleet kiroilusta kiitoksiin.

• Tuire Klein, s. 
22.10.1945, Helsinki.

• Asunut Pihlajamäessä 
vuodesta 1984.

• Ammatit mm. modisti, 
ateljeeompelija, 
siivoustyön kouluttaja, 
lasten hoitaja, kotien 
siivooja. 

• Nivelrikon vuoksi 
eläkkeelle v. 1998.

• Harrastuksia lähiön 
siivous, kuuden eri 
perheen kissojen 
hoito, kukkien kastelu, 
lukeminen.

• Elämän tarkoitus? En 
osaa sanoa oikein 
mitään järkevää 
vastausta. Täällä sitä 
vain ollaan. Kauniit 
asiat saavat syttymään.

HENKILÖTIETO

– Tunti  ja kassi. Maasta 
löytyy koko  elämän kirjo 
parittomista kengistä nais-
ten alushousuihin ja käytet-
tyihin kondomeihin. Huu-
meneulat ovat vähentyneet, 
kun täällä jäi  jengi kiinni. 
Uusi ilmiö on ilokaasuam-
pullit.
8. Asteikolla 1–10 miten 
sottaista väkeä asuu Pih-
lajamäessä?

– Sanoisin  8.  En  kehtaa 
kymppiä  antaa  –  muuten 
saan  hämärissä  turpiini. 
Olen  kysynyt  roskaajilta, 
miksi heität roskat maahan, 
niin minulle vastataan, etten 
heitä.  Ilmeisesti kaikki on 
yön aikana pudonnutta ava-
ruusroinaa.
9. Onko täällä jokin tietty 
murheenkryyni?

– Kirkon  mäki,  joka  on 
erittäin näkyvä. Se täyttyy 
heti lämpimillä ilmoilla kai-
kenikäisistä kaljaporukois-
ta ja pahvit, pizzalaatikot, 
rikotut  lasipullot,  tupak-
ka-askit ja pantittomat töl-
kit jäävät mäelle ja portai-
siin. Ihmettelen, että täydet 
jaksetaan kantaa kalliolle, 
mutta mäen päällä olevan 
pöntön suuntaan ei nouse 
mikään.
10. Mikä auttaisi roskaa-
jiin? Sakot, roskakori, ta-
lonmies vai verottaja?

– Roskavero voisi olla yk-
si hyvä keksintö. Kaikki töl-
kit pitäisi saada pantillisiksi, 
niin eivät jäisi ajelehtimaan. 
Mutta asenteista se on kiin-
ni. Tänne on tullut pyynnös-
tä roskapönttöjä lisää. Saisi 
olla iso keräysastia, mutta 
enpä tiedä, menisivätkö ros-
kat sinnekään.

Pirjo Pihlajamaa

kun  lumet alkoivat  sulaa, 
niin paljastuva roskan mää-
rä oli suorastaan tyrmäävä. 
Täällä siivoaa myös Elvi-ni-
minen nainen. Meidät on 
palkittu Pihlajamäki-viirillä 
kiitoksena tästä työstä.
6. Missä kaikkialla siivoat-
te?

– Hänen retkistään en tie-
dä tarkemmin. Itse pyrin sii-
voamaan 2–3 kertaa viikos-
sa kolme neljä tuntia kerral-
la.
7. Mitä kasseihin kertyy ja 
montako kassia päivässä?
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Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:  
www.facebook.com/malminseurakunta

Onko elämäsi tällä hetkellä 
täynnä kysymysmerkkejä, 
kärsimystä tai epätoivoa? 
Jumala lupaa sinulle: Mitään 
ei tarvitse pelätä! Käänty-
mällä Jumalan puoleen saat 
voimaksesi Pyhän Hengen, 
joka rukoilee puolestasi ja 
opastaa sinua. 

miesten päivä 
Puistolan kirkolla la 11.5. klo 
12–18. 
Tapahtumassa jaetaan ajatuksia, 
aterioidaan ja kisaillaan. Tied. mar-
ko.iivarinen@gmail.com

äitienpäivän perhemessu
Pukinmäen seurakuntakodissa su 12.5. klo 
12. 
Mukana lapsikuoro sekä lauluryhmä Tuu-
lenpesä, joht. Kaisu Rauhamaa. Kakku-
kahvit. 
äitienpäivän messu ja lou-
nas
Pihlajamäen kirkossa su 12.5. klo 10. 
Messun jälkeen äitienpäivän keittolounas ja 
kahvit, tarjoilussa ja valmisteluissa mukana 
Lions Club Pihlajamäen miehet. 

Konsertteja, yhteislaulua 
Konsertti Malmin kirkossa su 12.5. 
klo 18. Johanna-Maria  Syväniemi 
ja Pekka Haahti, laulu, Kari Syvä-
niemi, piano.
Pohjois-Helsingin musiikkiopis-
ton konsertti Malmin kirkossa ti 
14.5. klo 18. 
Virsitiistai Pukinmäen srk-kodissa 
14.5. klo 18. Tietoa ja yhteislaulua. 
Musiikkimatinea Malmin kirkossa 
ke 15.5. klo 13. Heikki Poutanen, 
urut.
Kevätlaulajaiset Siltamäen srk-
kodissa ke 15.5. klo 18. Minilaula-
jat, lapsikuoro ja naiskuoro, joht. 
Elina Tofferi.
”Oi kevät, oi kevät” konsertti 
Pihlajamäen kirkossa su 19.5. klo 
14. Kirkonkuoro ja Timo Olli sekä 
Kirsti Reponen, panhuilu, corno, 
Suomalainen lauluyhtye ja Inga Si-
mola sekä Jani Kenttälä, piano.

äitien saunaretki 
Tuusulan Tiilikanojalle la 18.5. klo 13–19.
Ilmoittautuminen Sari Hakuri p. 050 544 
0554 tai sari.hakuri@evl.fi

kirkkoja ja niiden ta-
rinoita 
Malmin kirkolla to 16.5 klo 18.30.
Pirkko Poisuo esittelee kirjallisuus-
illassa Suomen kirkkoja ja niiden 
tarinoita viideltä vuosikymmeneltä.

Retki lähetysjuhlille Helsingin messukes-
kukseen la 8.6. Retkelle lähdetään Siltamä-
en seurakuntakodilta ja Jakomäen kirkolta. 
Ilm. Siltamäen srk-kodille  p. 050 380 3843. 
Tied. Jakomäestä lähtevästä retkestä Tiina 
Mäki-Arvela p. 09 2340 4550.

Pyhäkouluun kotona 
Tarjoa lapsellesi pyhäkouluhetki kotona 
kirjepyhäkoulun avulla. Kirjepyhäkouluun 
ilmoittautuneet lapset saavat elokuusta 
lähtien kotiinsa kerran kuukaudessa pos-
tia, joka sisältää raamatunkertomuksen, 
tehtäviä ja askarteluvinkkejä sekä Lasten 
Pyhäkoululehden. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset lastenohjaaja Satu Siirtolalle, satu.
siirtola@evl.fi tai p. 09 2340 4582 tiistaisin 
klo 12–16 (ei heinäkuussa).

Malminseudun Yritysyhdistyksen uusi puheejohtaja Lisbet Sipilä ojensi Tapani 
Holmille komean kukkakimpun ja Vuoden yrittäjä -kunnia-kirjan.

Malminseudun Yritysyhdistys 
sai uuden veturin

®

HELSINKI: MALMIN LUONTAISTUOTE, Ylä-Malmin tori 3

30Days  
Luonnollinen ravintolisä  
painonhallintaan. Aktiiviaineina 
beetaglukaaneja ja yrttejä.

32,90
120 tabl.

(ovh 45,00)
(240,15 e/kg)

HUIPPU 
TARJOUS!

(399 e/l)
39,90
Regenerating Cream 100 ml

Etanavoide
Aito ja alkuperäinen  
Baba de Caracol -etanavoide  
sekä uutuus pumppupullossa:  
Day & Night  Cream Airless.

UUTUUS!

(415 e/l)
41,50
Day & Night Cream 100 ml

(ovh 55,35)

Ale 
-25%

Nivelteho
Liiku nivelet kuntoon lempeästi! Tutkitut 
aktiiviaineet: MSM, inkivääriuute,  
glukosamiini ja hainrusto.

19,90
60 kaps.

(ovh 29,40) 34,90
120 kaps.

(ovh 40,70)
(436,25 e/kg)

KAUPAN PÄÄLLE!
Luusto D, 100 kaps.  
(arvo 13,90)

(ovh 30,70)22,90
125 kaps.

PROBIOOTTIplus
Ota maitohappobakteerit päivittäiseksi 
tavaksi, myös matkalle mukaan ja lää-
kekuurien yhteydessä.

KAUPAN PÄÄLLE!
matkapakkaus,  
20 kaps. (arvo 6,40)

Fosfoser® Memory
Vireyttä aivoille! Tuotetta suositellaan 
etenkin ikääntyville, opiskelijoille ja vaati-
vaa henkistä työtä tekeville.

90+30 kaps.

45,00
(387,95 e/kg)

KAUPAN PÄÄLLE!
30 kaps.

Omega7
Omega7 -tyrniöljykapselit.  
Sinulla on yli 200m2 limakalvoa! 
Huolehdi niistä!

49,90
150 kaps.

(ovh 62,80)
(475,20 e/kg)

Ale -20%

Superfood Smoothiet 
Sara La Fountainin kehittämissä 
smoothie -jauheissa yhdistellään her-
kullisia hedelmiä, terveellisiä yrttejä 
ja superruokia. Makuina energisoiva, 
puhdistava ja tasapainottava.

3,95
65,85 e/kg

60g / annos

UUTUUS!

53,00 (ovh 60,40 / 15kpl)

15kpl

Kramppeja? Suonenvetoja? Nopeasti 
imeytyvää magnesiumsitraattia  
lihaksille ja hermostolle.

Magnesium Diasporal

SÄÄSTÖKOKO!20,90
50 pussia, à 5g

(ovh 32,75)
(83,60 e/kg)

HUIPPU 
TARJOUS!

Tänä iltana ratkeaa, mistä Helsingin 
koulusta löytyy Taito 2013 voittaja. Glo-
riassa ja Nosturissa olevassa tapahtu-
massa 1.–10.-luokkalaiset esittävät tai-
tojaan kulttuurialan ammattilaisista se-

kä nuorista koostuvalle raadille. Yli 80 
kilpailijan joukossa on reilu kymmenen 
koillishelsinkiläistä esitystä.

Koulujen välinen Taito-mittelö on saa-
nut alkunsa Tapulikaupungissa Maa-

tullin ala-asteella. Koulun oppilaiden 
ideoima aloite esiteltiin ylipormesta-
rin oppilaskuntapäivillä maaliskuus-
sa 2012.

PP

Taito-kisa keksittiin Tapulikaupungissa

ajoilta, huoltamo tuli tunne-
tuksi muun muassa hyvistä 
varaosavalikoimistaan. 

Holmin  nykyinen  yritys 
Adita Oy on sekin nimen-

omaan autosähkökorjaamo 
ja varaosaliike.

Teija Loponen

Nyt Pihlis porukalla kesäkuntoon!
Siivoustalkoot Pihlajamäessä

maanantaina 13.5.2013 kello 14-19
Tule mukaan tekemään kotiseudusta viihtyisä 
ja hae roskapussit ja -pihdit talkookeskuksesta 

Nuorisotalolta , Moreenitie 2. 
Kaikki mukaan - tervetuloa!

www.pihlajamaki.info

 Toimittajalle oli edellisviikolla tuotu kahvilaan upeat villatossut. 
Mukana seurasi kirje, jossa luki, että kiitos kun teit minusta julkkiksen. Pilke 
silmäkulmassa kirjoitetun kirjeen takana oli ylämalmilainen  Maj-Lis Vähä-
Ruona, jota toimittajalla oli kunnia haastatella maaliskuussa. 85-vuotias ilo- 
pilleri on antanut ison osan elämästään muiden auttamiseen. Hän on tarjonnut 
soppaa ja sukkia monelle Malminkin vähävaraiselle. Suomi olisi aika kurja maa ilman 
Maj-Lisin kaltaisia auttajia, miettii toimittaja ja kiittää mitä nöyrimmin mieltä ja  
jalkoja lämmittävästä lahjasta. PP

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

MSY sai vuosikokoukses-
saan  uuden  puheenjohta-
jan, tehtävään valittiin halli-
tuksen jäsenenä jo aiemmin-
kin  toiminut Lisbet Sipilä 
Hinausautokeskus Oy:stä. 
Sipilä  jatkaa  isänsä  Lars 
Elersin jalanjäljillä, hänkin 
toimi aikoinaan saman yh-

distyksen puheenjohtajana.

Huhtikuussa  julkistettiin 
myös perinteisesti yhdistyk-
sen valitsema Vuoden yrittä-
jä.  Tittelin  sai  haltuunsa 
vuodelle 2013 Tapani Holm 
Adita Oy:stä. Moni muistaa 
Holmin Pukinmäen Esson 
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  Jakomäki

Jalkapallo Kolmonen

tä alkuaikoja kokoonnut-
tiin muistelemaan muutama 
viikko sitten Jakomäen Pu-
nahilkkaan. Kakkukahville 
saapui suuri määrä nykyisiä 
ja myös entisiä pyryläisiä. 

– Alkuun olimme Puisto-
lan ala-osasto, mutta vähi-
tellen pääsimme omillem-
me, vuonna 1973 itsenäis-
tyimme, kertoo Kalle Kyl-
lönen.

Anna-Liisa ja Soini Sund-
vall  kuuluivat  perustaja-
jäseniin  ja  kävivät  Pyryn 
jumpissa  vielä  jonkin  ai-
kaa senkin jälkeen, kun oli-
vat muuttaneet Jakomäestä 
pois. Molemmat olivat ah-
keria hiihtäjiä seuran alku-
vuosina.

Anja Mansner kuului hän-
kin  aivan  alkuaikojen  jä-
seniin. Anja muistelee, että 
vaikka hiihtokisoja ja yleis-
urheilua  harrastettiin  ah-
kerasti,  oli  voimistelussa-

kin parhaimmillaan yli 200 
jumppaajaa.

– Muistan  kun  lasten 
jumppaan tuli ensimmäisel-
lä kerralla 82 lasta. Siinä ol-
tiin kuin sillit  suolassa, ei 
mahtunut liikkumaan, joku 
muisteli nauraen.

– Juu ja kun Seija veti en-
simmäisiä kertoja jumppaa, 
hän luki ohjeita paperista, te-
ki samalla liikkeitä ja muis-
tutti koko ajan, että älkaa 
tehkö niin kuin minä näytän, 
vaan niin kuin sanon!

Varoja  kerättiin  joulu-
myyjäisillä  ja  joulukuusi-
en myynnillä. Ensimmäisis-
tä myyjäisistä vain jäi vähän 
ikävä muisto, kun kassa va-
rastettiin.

Hiihtoinnostus alkoi hii-
pua ympäristön rakentami-
sen myötä, mutta väki muis-
teli, että alkuvuosina lasten-
kin hiihtokisoissa oli sata-
kunta osalllistujaa. 

Jakomäen Pyryssä jo aina-
kin 16 vuotta naisten jump-
paa vetänyt Donata Penna-
nen kertoo työskennelleensä 
Stockmannin Motivuksessa, 
josta jakomäkeläisrouva hä-
net houkutteli Pyryyn jump-
pia vetämään. 

Jakomäen  Pyryn  nyky-
päivää ovat kuntosali ja ve-
sijumppa miehille kahdes-
sa ryhmässä, väkeä kun on 
enemmän kuin kerralla mu-
kaan mahtuu. 

Naisia vesijumpan listois-
sa on satakunta, vesijump-
paa on takana jo parikym-
mentä  vuotta.  Pyryläiset 
iloitsevat siitä, että kaupun-
ki  ymmärtää  vanhenevan 
väen tarpeen liikkua pysy-
äkseen kunnossa. Ymmär-
rys näkyy  siinä,  että kau-
pungilta saadaan vetäjä ve-
sijumpille.

Lasten jumpat loppuivat 
aikanaan vetäjäpulaan. Jä-

Jakomäen Pyry 
muisteli menneitä
Nelisenkymmentä vuotta sitten jakomäkeläiset päättivät, että kaupunginosa 
ansaitsee ja tarvitsee oman TuL:n alla toimivan urheiluseuran. Käynnistys- 
apua haettiin Puistolan Pyryltä.

Eevi Kaasinen ilahdutti 
seuralaisiaan esittämällä 
liikunta-aiheisia runoja.

Kalle Kyllönen muistelee menneitä, taustalla näkyy 
jumppia jo vuosikausia vetänyt Donata Pennanen ja 
muita pyryläisiä.

TeiJA loponen

Tapulikaupungin  urhei-
lupuistossa pidetyn päivä-
kotiturnauksen  järjestäji-
nä olivat tuttuun tapaan tä-
käläiset suuret jalkapallon 
kasvattajaseurat  Malmin 
Palloseura ja Puistolan Ur-
heilijat. Turnaus toteutettiin 
jo kahdeksatta kertaa pe-
räkkäin. Kolme ensimmäis-
tä  turnausta  MPS  järjesti 
yksin, mutta PuiU:n apu on 
tarpeen, sillä tänä vuonna 
mukana oli peräti 26 jouk-
kuetta 17:sta koillisen alu-
een päiväkodista. Se on en-
nätysmäärä koko turnauk-
sen historiassa.

– Lasten riemu oli käsin-
kosketeltavaa. Se palkitsee 
aina. Vaikka ponnistus on 
iso ja etukäteen pelkään ai-
na säätä, niin itse tapahtu-
ma on mahtava ja olo jäl-
keenpäin  väsynyt,  mutta 

onnellinen. Missään ei koh-
taa yhtä tyytyväisiä asiak-
kaita kuin päiväkotiturna-
uksessa. Päiväkodit on talo-
udellisesti ajettu niin ahtaal-
le, että siellä ollaan todella 
kiitollisia kaikesta, mitä il-
maiseksi annetaan, kertoo 
Annukka Ahjopalo Malmin 
Palloseurasta.

Turnaus on suuri ponnistus 
järjestäville seuroille ja myös 
liikuntavirasto hoiti osuuten-

sa hienosti. Vielä pari viik-
koa ennen turnausta kentän 
reunoilla oli lumikinoksia ja 
kentät olivat aivan märkiä, 
mutta turnauspäivänä ne oli-
vat hienossa kunnossa. Ta-
pulin urheilupuistossa pelat-
tiin torstaiaamupäivän aika-
na peräti 39 ottelua!

Tärkeintä peleissä ei ollut 
voitto, vaan reipas  liikun-
ta ja ulkoilu pallon parissa. 
Tuomareina ja pelinohjaaji-
na peleissä toimivat MPS:n 

ja  PuiU:n  junioripelaajat, 
joita oli paikalla toistakym-
mentä. 

Kaikki osallistujat pääsi-
vät  joukkuevalokuvaan  ja 
saivat oman joukkueen ku-
valla  varustetut  kunnia-
kirjat, grillimakkaraa sekä 
MPS-ilmapallot. Päiväkodit 
saivat turnauksesta kotiin-
viemisiksi  oman  jalkapal-
lon,  sekä kassillisen arpa-
jaisvoittoja.

Teija Loponen

Kimalaiscupissa 
tehtiin ennätys
Tanner tömisi ja 
pallot poukkoilivat, 
kun yli 400 lasta 
pelasi perinteisessä 
Kimalaiscupissa. 
Koillis-Helsingin 
päiväkotien 
iloisessa jalkapallo-
turnauksessa kaikki 
olivat voittajia.

Vaikka pelaajia oli yli neljäsataa, sujuivat järjestäytymiset ja syömiset hienosti au-
ringon hemmotellessa osallistujia.

sAmi koskinen

seniä seurassa on nyt pari-
sensataa ja syy pysyä muka-
na on selvä: yhteisöllisyys. 
Pyryssä  tuntee  kuuluvan-
sa joukkoon, tapaa tuttuja 
ja kaiken tuon muun haus-

kan lomassa pysyy hyvässä 
kunnossa kun harrastaa lii-
kuntaa. 

Teija Loponen

Puistolan Urheilijat pääsi-
vät vappusiman ääreen hy-
villä  mielin.  PuiU  reissasi 
maanantaina Karjaalle,  ja 
nappasi 0–2 voiton evakko-
kenttää  isännöineestä EIF 
Akademiasta. PuiU:n avaus-
osuman tinttasi Sami Rinta-
Kahila ja toisen tälläsi upe-
asta  vapaapotkusta  Samy 
Talat. Tärkeät pinnat, vaik-
ka valmentaja Esa Kaalikos-
ki ei ollutkaan täysin tyyty-
väinen omiensa peliin.

Torstaina, vapun dager ef-
terinä, MPS Atletico Malmi 
kärsi Tikkurilassa inhotta-
van 3–2 häviön sarjanousija 
Allianssille. Ticoticot johti-
vat ottelua 1–0 ja 2–1, mut-
ta allit tulivat toisella jak-
solla rinnalle ja ohi. Malmi-
laisilla oli viime minuuteilla 
muun muassa kaksi tolppa-
laukausta, mutta tasoitusta 

ei syntynyt.
Perjantaina MPS edustus 

isännöi Mosan tekoareenal-
la voitokkaasti. SAPA kaa-
tui  lopulta  selvin 4–1 nu-
meroin. Keltapaitojen ava-
usjakson maalit tekivät Os-
si Mäkeläinen  ja Markku 
Juurikkamäki.  Tauon  jäl-
keen savannalaiset kavensi-
vat ja peli näytti hetken mal-
milaisittain huolestuttaval-
ta, kunnes vieraat töhrivät 
oman maalin MPS:n Mark 
Soutarin avustuksella. Otto 
Alkio sai kunnian sinetöidä 
loppuluvuiksi 4–1.

Eilen tiistaina MPS edustus 
kohtasi Myllypurossa Spar-
takin,  ja  perjantaina  klo 
19.45 Mosan tekiksellä on 
edessä Regions cupin otte-
lussa FC ALPC. PuiU esiin-
tyy tällä kaudella ensi kertaa 
kotiyleisölleen perjantaina 
10.5. klo 19.30 Puistolan 
Koudan hiekalla, kun vas-
tassa on kirkkonummelai-
nen KyIF. 

MPS Atletico testaa lau-
antaina 11.5. klo 19.45 lasi-
kaupunki Riihimäen futisyl-
peyden RiPS:an kestävyy-
den Mosan tekiksellä.

Heimo Laaksonen

Kaksi voittoa, 
yksi tappio
Vapun ympärille 
rakentunut täkäläinen 
futisviikko sujui 
Kolmosen joukkueilta 
miltei mukiin 
menevästi. Kolmesta 
ottelusta kaksi oli 
voitollista.

Suusta suuhun kulkeneen 
kutsun avulla kerättiin vä-
keä kokoon  ja Topi Hau-
tala otti yhteyttä Puistolan 
Pyryyn, jotta perustamisko-
kous saatiin käyntiin. Näi-
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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

La 11.5. 19.00 Nuortenilta & kahvila
Su 12.5. 11.00 Jumalanpalvelus, Laku-kuoro, 

Pyhäkoulu tiimi
Su 12.5. 14.30 Latinokokous
Ti 14.5. 18.30 Sanan ääressä -ilta, T. Vesalainen / 

R. Tanskanen
Ke 15.5. Sanan ja rukouksen-ilta, Timo Tikka 

Avainmedia, Lähetystyö median kautta 

Valuraudantie 11, 00700 Helsinki
Touko-kesäkuussa uusille asiakkaille

3 ensimmäistä käyntiä tutustumishintaan -15%
Esim. 60 min. 39,95 (norm. 47,-)

Ajanvaraukset netissä www.kehokunnostamo.fi 
tai puhelimitse 044-224 2224

Tervetuloa!

TAIKAKUKKA
ark.10.00-20.00 
la.9.00-17.00 su.suljettu
Malmin Novalla 
Citymarkettia vastapäätä
Puh. 09-3452 344
www.taikakukka.fi

Äitien päivä kukat malmilta Taikakukasta!
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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.

  Töyrynummi

TopGear Suomi ja D1 ultimate 
GT järjestävät Suomessa ennen 
näkemättömän kansainvälisen 

moottorishown Malmin lentokentällä  
18.5. klo 10 alkaen.

Lentokentällä nähdään lähes sata superautoa, lauma 
muskelisia moottoripyöriä ja stunt-tiimi lentokoneiden 

ohjaimissa. Koillis-Helsingin Lähitieto arpoo 
tapahtumaan neljä perhelippupakettia lehtemme 
kyselyyn 14.5. mennessä vastanneiden kesken. 

Perhelipun (2 aikuista +2 lasta) hinta on ennakkoon  
49 e ja portilta 55 e. Kannattaa siis vastata heti!

PALAuTA vastauslomake tiistaina 14.5. klo 11 mennessä 
joko malmintorin kauppakeskuksen plaza mocca -kahvilasta 
löytyvään lähitiedon postilaatikkoon tai postita se osoitteella 

Teija loponen, vanha Tapanilantie 52, 00730. voit myös 
vastata kysymyksiin sähköpostilla: teija.loponen@lahitieto.fi

MuISTA merkitä vastaukseesi nimesi, puhelinnumerosi 
ja osoitteesi, jotta voimme toimittaa palkinnon perille!

Onnea arvontaan!

VASTAuSLOMAKE

1.  Luetko säännöllisesti Koillis-Helsingin 
 Lähitiedon? Kyllä   Ei  
2.  Onko lehdessä riittävästi asuinalueesi 
 uutisia? Kyllä   Ei  
3.  Ovatko lehden tapahtumavinkit tarpeellisia?
  Kyllä   Ei  
4.  Käytätkö lehdessä ilmoittavien yritysten 
 palveluja? Kyllä   Ei  
5.  Luetko lehden paperi- vai nettiversiona?
  Printti   Netti  
6.  Mistä aiheista toivoisit lehdessä olevan 
 enemmän juttuja?________________________
 _________________________________________
 _________________________________________
7.  Vapaa palaute ____________________________
 _________________________________________
 _________________________________________

nimi:
puhelinnro:
osoite:

 Tapanilan uusittu kirjasto on 
alueen kirjallisten harrastusten 
keskus  ja  olohuone.  Aseman 
kulmalla sijaitseva taidegalleria 
Viileä punainen sen sijaan on jo 
vuosien ajan ollut Mosan näyt-
telytila ja taideharrastusten ja 
taiteiden tekemisen keskus.

Menossa on öljyväri-  ja ak-
varellikursseja, croquis-iltoja ja 
lasten lauantaitapahtumia. Tou-
kokuun 4.–11. päivinä vuoros-
sa on taide- ja kulttuurimatka 
Italiaan Venetsiaan ja Gardalle.

Huhtikuun lopussa paikalla 
oli taidevälineiden asiantunti-
ja Juha Kukkonen esittelemäs-
sä Kynäbaarissa erilaisia taiteili-
joiden käyttämiä piirtimiä ja vä-
riliituja, jotka olivat brittiläisen 
Derwentin tuotteita. Esittelyssä 
kävi ilmi, että värikynillä ja vä-
riliiduilla saadaan aikaan akva-

Kiitos
 Vihertalo Lintumäki 

oy. Sydämellinen kiitos 
kaikkien vuosien aika-
na  saaduista  ihanista 
kukista!

Tapanilan  
Seniorilaulajat

Matkalla kirjastossa
”Nojatuolimatka Äänisen ympäri” kokosi äskettäin Pukinmäen kirjas-

toon hyvin kiinnostuneen yleisöjoukon. Viime syksynä tehdystä veteraa-
nijärjestöjen viisipäiväisestä matkasta kertoi sanoin ja kuvin matkalla 
mukana ollut historiantutkija Tero Tuomisto (vasemmalla). Valkokan-
kaalla erottuva kuva on kierroksen alusta, Säkkijärven kenttähautaus-
maalta.

Kaisa Lehtimaa

Jalkakäytävälle 
parkkeeraus

 Kaikille jalkakäytävälle park-
keeraaville  muistutukseksi: 
”Tieliikennelaki: 27§

Pysäyttäminen  ja pysäköin-
ti on kielletty: 1) jalkakäytäväl-
lä, suojatiellä ja pyörätiellä se-
kä viiden metrin matkalla en-
nen suojatietä tai risteävää pyö-
rätietä.”

Pidetäänhän  jalkakäytävät 
vapaana jalankulkijoille!

Jalankulkija 
Heikinlaaksosta

Olkitiellä on jo pitkään kum-
masteltu keskelle väylää syn-
tynyttä kuoppaa. Olkitie 14 
kohdalla olevasta reiästä on 
useampikin asukas soittanut 
rakennusvirastoon ja toivo-
nut pikaista korjaamista, en-
nen kuin joku pyöräillijä osuu 
hämärässä kuoppaan ja len-
tää pahemman kerran.

Ensimmäiset soitot tehtiin 
jo kolmisen viikkoa sitten, 
mutta mitään ei ole tapahtu-
nut. Tai on, mutta asukkaiden 
toimesta. Viereisen talon asu-
kas Erkki Janatuinen on ol-
lut niin huolissaan kulkijoiden 
turvallisuudesta, että täytti 
kuoppaa soralla ja laittoi sen 
päälle sementtilevyjä.

– Ensin joku laittoi siihen ohuen tikun merkiksi. Seuraavak-
si siihen ilmestyi jo isompi ranka ja kuopan täytön jälkeen lai-
toin siihen keltaisen merkin osoittamaan vaarallista kohtaa, 
Janatuinen kertoilee.

Häntä ja vastapäisiä asukkaita kiinnostaisi tietää, tuleeko 
kaupunki korjaustoimiin vasta sitten, kun joku jättää vahin-
gonkorvausvaateen.

Teija Loponen

 Tapanilan Työväentalo täyttyi 
sunnuntaina  innokkaista kuuli-
joista ja vielä innokkaimmista Ta-
panilan Seniorilaulajista. Konser-
tin ohjelma oli viihteellinen ja ke-
vyt.  Lauloimme  mm.  Tuo  aika 
toukokuun, Valkoinen  ruusu  ja 
Kesäyön taikaa. Konsertin juonta-
jana toimi Rauno Sättri.

Laulut menivät muuten hyvin, 
paitsi ”Lintu”,  joka  taisi  lentää 
metsään laulamaan puhtaammin. 
Esitimme myös  kuoronjohtajam-
me Aija Särkijärven tekemän ”rä-
pin”, niin että kyllä mekin osa-
taan!

Kevätkonsertissa oli myös yh-
teislaulua, joten yleisö pääsi mu-
kaan tunnelmaan. Kuoron lisäksi 

konsertissa esiintyivät karismaat-
tiset Mosan Kisällit sekä Duo Suo-
mi.

Jälleen kerran oli Mosassa luotu 
virkistävä ja viihteellinen iltapäivä.

Tapanilan Seniorilaulajat toimi-
vat Tapanilan Työväentalolla  ja 
laulavat ”oman talon” tapahtu-

missa ja käyvät sairaaloissa ja van-
husten palvelutaloissa. 

Tältä  kaudelta  on  nyt    laulut 
laulettu ja nuotit pantu nippuun. 
Aloitamme taas syyskuun 3. päi-
vänä.

Sisko Kallinen

Kevättä 
odotellessa

rAuno särkiJärvi

Tapanilan Seniorilaulajat konserttikuosissa.

Tapanilan taidekeskus 
Viileä punainen

relleja ja öljyväritöitä, kun ohenteina 
käytetään vettä ja tärpättiä. 

Viileän punaisen galleristi Päivi Ul-
jas on taidemaalari, jonka luontoku-

via oli hiljattain esillä näissä tilois-
sa.

Timo Uotila: 

Juha Kukkonen esittelee 
galleria Viileän punaisen 
Kynäbaarissa erilaisia 
taitelijoiden kyniä ja 
väriliituja.

Timo uoTilA

Reikä Olkitiellä
erkki JAnATuinen

Tältä Olkitien kuoppa 
näytti reilut kolme viikkoa 
sitten.

VaSTaa 
Lähitiedon kyselyyn 
ja voita perhelippu 

lentokentän moottorishow’hun!

kAisA lehTimAA
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 Siltamäki

Äitienpäiväkonsertin mo-
nipuolinen ohjelma sisältää 
klassisen  musiikin  helmiä 
eri  kokoonpanoissa.  Illan 
säveltäjänimiä  ovat  mm. 
Oskar Merikanto, Frederic 
Chopin, Franz Liszt, Johann 
Sebastian Bach, W.A. Mo-
zart, Robert Schumann  ja 
Gabriel Faurè.

Sävellyksiä kuullaan soo-
lopianolla,  soolosellolla, 
laulu-piano-esityksinä sekä 
triona.

Pekka Haahti on opiskel-
lut sellonsoiton opettajaksi 
ja suorittanut konservato-
rion jatkotutkinnon vuon-
na 1993. Laulun A-kurssin 
hän suoritti syksyllä 2011. 
Vuodesta 2005 hän on toi-
minut  sellonsoitonopetta-
jan virassa Porvoonseudun 
musiikkiopistossa. Tämän 
lisäksi Haahti on esiintynyt 
sellistinä ja laulajana lukui-
sissa konserteissa ja näyttä-
möproduktioissa.

Johanna-Maria Syvänie-
mi valmistui musiikin mais-
terikisi ja suoritti laulun A-
kurssin  Sibelius-Akatemi-
assa. Hän on  täydentänyt 
opintojaan useilla mestari-

Klassista äitienpäivää
Tapaninkyläläinen 
sellotaiteilija ja baritoni 
Pekka Haahti esiintyy 
äitienpäivänä Malmin 
kirkon musiiikkisalissa 
yhdessä laulaja-
pianisti pariskunta 
Johanna-Maria ja Kari 
Syväniemen kanssa.

Äitienpäiväkonsertti 
sunnuntaina 12.5. klo 18 
malmin kirkon musiikkisa-
lissa, kunnantie 1. pekka 

haahti, laulu ja sello, Johanna-
maria syväniemi, laulu ja 

kari syväniemi, piano.
vapaa pääsy, maksuton 

ohjelmalehtinen. konsertti 
kestää noin tunnin.

Kari ja Johanna-Maria Syväniemi,
Pekka Haahti.
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kursseilla ja toiminut sekä 
aktiivisena free lancer-lau-
lajana että laulupedagogina 
Sipoossa. 

Kari Syväniemi  valmis-
tui  Sibelius-Akatemiasta 
musiikin maisteriksi vuon-
na  1989.  Samana  vuon-
na hän suoritti pianonsoi-
ton A-tutkinnon ja täydensi 
opintojaan Konservatorium 

der Stadt Wienissä vuosina 
1986–1988. Keravan mu-
siikkiopiston pianonsoiton 
lehtorina Syväniemi on toi-
minut vuodesta 1991 alka-
en.  Tämän  ohella  hän  on 
toiminut kamarimuusikko-
na ja liedpianistina lukuisis-
sa kokoonpanoissa.

TL

Tapulikaupungissa asuvan 
ulla Welinin uusi kirja sisäl-
tää niin huimia juonenkään-
teitä, ettei kirjaa malta laskea 
kädestään ennen kuin tietää 
miten kaikki päättyy.

Kirjan ensimmäisessä
osassa nuoren maalaistytön  
on tarkoitus lähteä Helsinkiin 
yliopistoon opiskelemaan, 
mutta isäpuolen takaa-aja-

Ulla Welin on tuottelias 
kirjoittaja, jolta on ilmes-
tynyt jo parikymmentä 
erilaista teosta.

Hääyö Dubaissa vie 
uskomattomiin seikkailuihin

mana hän päätyykin hurjan 
näköisen bändin solistiksi. 
Sen, miten nuori Miia-Mari-
ka, tai Auli, sitten päätyi Ruot-
sin laivalta Dubaihin, saa jo-
kainen lukea itse. Samoin 
sen, miten kaapattu vaimo 
pääsee vapauteen ja tulee-
ko apuhoitajasta lopulta rik-
kaan teollisuussuvun perilli-
sen vaimo.

Kirjan toinen osa on huo-
mattavasti rauhallisempi ja 
romantiikkakin kukkii  lem-
peämmin kauniilla Santorii-
nin saarella. Saari on Welinil-
le tuttu, hän on vieraillut siellä 
monesti kirjoittajakursseilla. 
Kirjoittamiseen tämäkin Py-
hän Irenen saaren seikkailu 
liittyy ja onnellinen loppu te-
kee lukijastakin onnellisen.

Teija Loponen

Hääyö Dubaissa -kirjaa 
voi tilata sähköpostilla; 

ulla.welin@welho.com tai 
kirjavälitysten kautta. 

FT, TtM Anita Näslindh-
Ylispangarilla  on  erikois-
sairaanhoitajana  ja  dia-
konissana  pitkä  kokemus 
vanhustyöstä avustajana, sai-
raanhoitajana ja vanhustyön 
johtajana. Hän toimii Met-
ropolia-ammattikorkeakou- 
lussa  vanhustyön  lehtori-
na ja kirjoitti  juuri Editan 
julkaiseman kirjan nimeltä 
Vanhuksen terveyden, hy-
vinvoinnin ja hyvän elä-
män edistäminen.  Silta-
mäessä  itsekin asuva van-
hustyön  ammattilainen 
puhuu vanhusten oikeuksis-
ta ja kertoo kirjansa sisällös-
tä Siltamäen Korttelituvalla.

– Ajattelin käsitellä Kort-
telituvalla  vanhusten  oi-
keuksia, sitä, että palvelut 
eivät saa olla varallisuudes-
ta kiinni ja että uuden van-
huspalvelulain myötä van-
huksilla  on  oikeus  olla 
suunnittelemassa ja päättä-
mässä omista palveluistaan. 
Tätä palveluista päättämis-
tä voidaan toteuttaa vaik-
kapa erilaisten tutkimusten 
ja työryhmien kautta, Näs-
lindh-Ylispangar toteaa.

Vanhusten  tulisi  saada 
myös  oma  vastuuhenki-
lö, mikäli lähiomaisia ei ole 
olemassa.

– Vaikka  arvostakin  ko-

Vanhuspalvelulaki arjessa
Mitä oikeuksia vanhuksilla on 
omaan hoitoonsa nähden, mitä uusi 
vanhuspalvelulaki pitää sisällään ja millainen 
on hyvä elämä, ovat aiheena Siltamäen 
Korttelituvalla ensi tiistaina.

vasti  erilaisten  vapaaeh-
toistoimijoiden  työtä,  tu-
lee vastuuhenkilön kuiten-
kin olla ammattilainen, joka 
tuntee vanhuspalvelut ja eri-
laiset tukimuodot. Laitok-
sissa heitä ovat usein oma-
hoitajat.

Korttelituvalla hän aikoo 
nostaa  esille  myös  kirjas-
saan käsiteltyjä aiheita mo-
nikulttuurisen,  seksuaali-
vähemmistöön kuuluvan ja 
kehitysvammaisen vanhuk-
sen erityistarpeista.

– Erilaiset ohjaus- ja neu-
vontapalvelut  ovat  myös 
ongelmien ennaltaehkäisyä 
ja niitä pitäisi voida saada 
myös yksilöllisesti.

Anita Näslindh-Ylispan-

gar toivoisi, että vanhukset 
otettaisiin  yhteiskunnassa 
huomioon paitsi palvelujen 
tarvitsijoina, myös viisaina 
yksilöinä, joilla on omasta 
kokemusperästään  paljon 
annettavaa nuoremmille.

Teija Loponen

Korttelitupa 
siltamäen srk-salissa, Jousimiehentie 5, ti 14.5. klo 12.  

vieraana fi.tri Anita näslindh-ylispangar. 

tanssit
Kaupunki-

Toinen talvi Talvimaisemia galleriassa.
25.4.–18.5. vapaa pääsyToinen talvi Talvimaisemia gallllllereriiaiass

Lakkala
Mervi

Ala-Malmin 
puistossa (sateella 
aulassa) opetellaan 
tanssimaan valssia. 

ke 15.5. klo 17.30 
vapaa pääsy

Malmin Mieslaulajat kunnioittavat Juha 
”Watt” Vainiota kevätkonsertissaan ja 

esittävät hänen kappaleitaan.
ti 21.5. klo 19, alk. 10/6 €

MMallmiin MMiie lslaulajat kunnioittavat Juha

viiksekkäitä
poikia

Vanhoja

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



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

14      Lähimenot

Lähitieto 
tuo 

lähiyritysten 
luo.

PALVELUJA TARJOTAAn

Puutavara A. ÄIKÄS Oy
Akkutie 19, Tattarisuo  p. 09-389 1596, 09-389 1582

Avoinna ark. 8-17 la. suljettu
- Sahatavarat. - Höylätavarat. - Paneelit. 
- Maalatut listat. - Koristelistat. - Mdf-listat.
- Kyllästetyt terassilaudat, ruskeat ja vihreät.
- Havu- koivu- filmipinta vanerilevyt.
- Melamiinilevyjen määrämittasahaus 
- Puutavaran katkaisu ja kotiinkuljetus

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

���������

���� ���� ����

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

lähimenot-palstalle voi 
lähettää koillis-helsinkiä 
koskevia menovinkkejä. 
etusijalla ovat maksutto-
mat tapahtumat. Toimitus 
voi muokata sekä lyhentää 
tekstejä. vinkit tulee lähet-
tää viimeistään torstaina 
klo 15 mennessä, jotta ne 
ehtivät seuraavan keskivii-
kon lehteen. vinkit voi lä-
hettää osoitteella teija.
loponen@lahitieto.fi

– 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

  JaKOMÄKi
Taidenäyttely
Jakomäen taidekerhon 
kevätnäyttely toukokuun 
ajan Jakomäen kirjastossa, 
Jakomäenkuja 3. esillä Ansa 
mielosen, hellin ojasen 
ja lilia pöllän maalauksia. 
kirjasto on auki ma–to klo 
9–19, pe 9–16 ja la 10–16.

  MaLMi
Äitienpäiväkonsertti
malmin kirkolla su 12.5. klo 
18. klassista musiikkia, pekka 
haahti, sello ja Johanna-maria 
syväniemi, laulu ja kari 
syväniemi, piano. vapaa pääsy.
Malmin toimintakeskus
kirkonkyläntie 2:ssa aina 
ma klo 13.30 +60 ryhmä, 
jossa bingoa, juttuseuraa, 
kahvia ja tietokilpailuja. 
ESKOn harrastukset
Tukiyhdistys eskon harras-
tustoimintaa malmin toiminta-
keskuksessa, kirkonkyläntie 2: 
ma uinti omakustannushinnalla 
klo 11–12 Tarjan johdolla, ke 
käsityökerho klo 12–15.30, 
englanninkielen keskusteluryh-
mä klo 11 seijan johdolla, to 
ruotsinkielen keskusteluryhmä 
klo 11 Tuulan johdolla, leidit 
klo 13 ritva ii:n johdolla.
Koillis-Helsingin Seniorit 
kerhot pyörivät täysillä vielä 
toukokuun, kesätauon aloittaa 
hattujuhla 4.6. syystiellä.
Päivätanssit 
malmin Työväentalolla 
Takaniitynkuja 9 to klo 
12–15. liput 8 e, sis. 
narikan. elävää musiikkia. 
Järj. malmin eläkeläiset.
Tanssikurssit
malmin Työväentalolla, 
Takaniitynkuja 9, su 12.5. 
klo 17–20 bugg, ti 14.5. klo 
18–21 fusku, to 16.5 klo. 
18–21 rumba-bolero ja su 
19.5. klo 17–20 hidas valssi.
Hoitohuone Oivakumpu
kotinummentie 4, Työhuone 
2J ti 28.5. asti klo 18.30–20 
opastettuja rentouttavia 
keskittymisharjoituksia tuolilla 
istuen. vapaaehtoinen oviraha.
Syystien palvelukeskus
liikuntaa ja erilaisia harrastus-
ryhmiä joka päivä, bridge-kerho 
ti klo 9.30. Takaniitynkuja 3.
Tartu hiireen
maksutonta atk-opastusta seni-
oreille ja työttömille syystien 
palvelukeskuksessa ti, ke ja to 
klo 10.30–13.15. varaa aika 
infosta p. 09310 58413, tai 
paikan päällä. Takaniitynkuja 3.
Kirpputori-markkinat
malmin toimintakeskuksessa, 
kirkonkyläntie 2, 25.5. 
klo 10–14. kirppispöytä 
vuokrattavissa 5 e, varaukset 
ritva lindqvist 050 303 9903 
Tukiyhdistys esko ry.

Mervi Lakkala, Toinen talvi
maalauksia 25.4.–18.5. 
malmitalon galleriassa. 
vapaa pääsy Avoinna 
ma–pe 9–20 ja la 9–16.
Viides elementti
pohjois-helsingin kuvatai-
dekoulun kevätnäyttelyssä 
esillä on oppilaiden lukukauden 
aikana tekemiä teoksia. vuoden 
opetusteemana on ollut neljä 
klassista elementtiä: maa, tuli, 
vesi ja ilma. esillä ke 15.5. 
asti, malmitalon parvi, 2 krs.
Kaupunkitanssit
valssia harjoitellaan ke 15.5. 
klo 17.30 Ala-malmin puis-
tossa tai sateella malmitalon 
aulassa. mukaan voi lähteä 
joko yksin, kaksin tai joukolla 
opettelemaan paritanssia. 

Jokaisella kerralla on vuorossa 
eri tanssi. mukaan mukavat 
jalkineet. seuraavalla kerralla 
ke 22.5. klo 17.30 vuorossa 
humppa. vapaa pääsy.
The Great Helsinki 
Swing Big Band 
ke 15.5. klo 19 malmitalossa. 
illan solisteina orkesterin oma 
klarinetisti/saksofonisti risto 
salmi sekä vierailijana kaartin 
soittokunnasta Arto lehtola. 
musiikillisessa valokeilassa 
on mies Artie shawn, Tommy 
Dorseyn ja Benny Goodmanin 
tunnetuiden kappaleiden 
takaa, eli sovittaja eddie 
sauter. kapellimestarina Jussi 
lampela kesto n. 1 h 15 min. 
ei väliaikaa. liput 18 e.

  PiHLaJaMÄKi
Musakirppis 
pihlajamäen nuorisotalolla 
18.5. klo 10–15, varaa 
paikkasi ennakkoon! 
moreenitie 2. musakirppis 
pistää kiertoon soittimet, 
musiikkilaitteet ja piuhat, 
kielet, laukut ym. myyntipaikka 
10e. Järj. pihlajamäen 
lähiöasema 09 3104 1010.

  PuiSTOLa
Yhteislaulua
kevään viimeinen yhteislauluti-
laisuus puistolan vpk:lla 15.5. 
klo 18–19.30. vapaa pääsy.
Satuilua tarjolla
puistolan kirjastossa satutunti 
aina ma klo 9.30. kaikki alle 
kouluikäiset tenavat ovat 
tervetulleita satujen pariin. 

  PuKiNMÄKi
Kevään tietokoneopastukset 
aina ke 29.5. asti pukinmäen 

kirjastossa. enter ry:n 
opastaja paikallaklo14–16 ja 
työväenopiston vertaisohjaaja 
klo 17–19. Apua internetin, 
sähköpostin ja sosiaalisen 
median perusteisiin sekä 
tekstin ja kuvien käsittelyyn. 
Tarjolla on myös tukea kannet-
tavan tietokoneen laitteisto- tai 
ohjelmisto ongelmissa.
kotikoneen voi tuoda mukaan.
ilm. 09 3108 5072 tai paikan 
päällä, kenttäkuja 12.
Pukinmäki-päivät lähestyvät! 
paikkakunnan yhdistysväen 
yhteisesti järjestämä 
kotiseututapahtuma pidetään 
25.–26.5. lisätiedot 
pukinmäki-seuran pj kauko 
koskinen, puh. 040 5838 503 
tai kauko@kaukokoskinen.fi.

  SiLTaMÄKi 
Kevätkirppis
Tarpeettomat ja hyväkuntoiset 
tavarat javaatteet kiertoon 
siltamäki-suutarila-seuran 
perinteisessä kirpputoripäi-
vässä la 11.5. klo 10–14 
siltamäen ostoskeskuksella. 
Alueenasukkaat voivat varata 
ilmaisen kirpputoripaikan 
miel. sähköpostitse: kirsti.
latva@gmail.com tai puh. 
050 301 0617.
Korttelituvalle vieras
korttelitupa siltamäen 
srk-salissa, Jousimiehentie 
5, ti 14.5. klo 12. vieraana 
vanhuksen terveyden, 
hyvinvoinnin ja hyvän elämän 
edistämisestä puhumassa 
fi. tri Anita näslindh-
ylispangar. keskustelua 
myös siitä, mihin tuleva
laki velvoittaa yhteiskun-
nassa, ja mitä se merkitsee 
vanhuksen arjessa. 

Tuolijumpat 
korttelituvassa pe 17.5. ja pe 
24.5. vetää fysioterapeutti
helena vähäkuopus, siltamäen 
fysikaalinen hoitolaitos. 
helena on tuvassa 
klo 11–12.30, vetää noin 
puolen tunnin jumpan, neuvoo 
mm. Tasapainoharjoituksen 
ja vastaa kysymyksiin.
Jumppaamaan
Toukokuussa piloxing ti ja 
zumba to klo 19–20 siltamäen 
nuorisoseura ry:n kerhohuo-
neella, kiertotähdenpolku 2. 
hinta 3 e / kerta maksu paikan 
päällä. mukaan myös ilman 
ennokkoilm. Joogaa ke aamulla 
että illalla, ilm. etukäteen. 
www.siltamaennuorisoeura.
fi tai 050 566 6174. 

  TaPaNiLa
Tapanilan Eläkkeensaajat 
ja Tapanilan kotien puolesta 
Tiistaikerho klo 11.30–13.30 
Tapanilan Työväentalolla, 
sompiontie 4. muusta toimin-
nasta saa lisätietoa kerhosta

  TaPaNiNVaiNiO
Katukirppis
perinteinen helastorstain 
katukirppis 9.5. klo 10–13 
länsirinnetie & Talitiaistie sekä 
klo 10–15 käpylinnuntie. 

  TaPuLiKauPuNKi
Tapulin Eläkeläiset
kevätkauden päätös 13.5. klo 
10–12 Tapulin nuorisotalolla, 
Ajurinaukio 5, 2krs. 
Kirpputori
mll puistolan yhdistyksen 
perhekahvila ja Tapulin 
leikkipuisto järjestää 
kirpputorin Tapulin leikkipuis-
tossa moisiontie 18, 14.5. 
klo 10–12. pöytävaraukset 
puiston ohjaajilta. voit myös 
tuoda oman pöydän tai viltin 
pihalle. sadesäällä kirppis 
sisällä. mukana lastenpuoti 
heikunkeikun ja nosh 
organics. Grilli kuumana, 
omat eväät mukaan.

  TÖYRYNuMMi
Harrastekerho
leikkipuisto kesannossa 
kokoontuu joka toinen ke 
(parittomat vkt) harrastekerho 
klo 18–21. Avoin kaikille. 
mahdollisuus erilaisiin omiin 
harrasteisiin, joihin kotona 
ei ole mahdollisuutta lasten 
tai tilan puutteen vuoksi. 
materiaalit ja tarvikkeet tuo 
jokainen itse, seuraa löytyy pai-
kan päältä. os. kesantotie 13.

  ViiKKi
Satutuokioita kirjastossa
viikin kirjastossa (pyöreä 
sininen rakennus) satutuokiot 
aina ke klo 10–10.30. 
Vuodevaatekeräys
viikin kirkon diakoniatyön 
vuodevaatekeräykseen voi 
lahjoittaa ehjiä ja puhtaita 
vuodevaatteita, sekä hygie-
niatuotteita, joiden tulee olla 
avaamattomia. Tavaraa otetaan 
vastaan viikin kirkolla touko-
kuun. soittamalla numeroon 
09 2340 4429 voi varmistaa, 
ollaanko kirkolla paikalla.
Mikaela Harvian valokuvia 
mikaela harvian valokuvissa 
luonnon kauniit maisemat ja 
erilaiset yksityiskohdat saavat 
valon heijastuksesta hetkelli-
sesti uuden ulottuvuuden valon 
lähteen ja kohteen vaihtuessa. 
Avoinna 30.5 saakka ma–to 
klo 10–18, pe klo 10–14 ja 
la–su klo 10–17. vapaa  
pääsy. 

Lumoudu kasveista -teemapäivä
Gardeniassa lauantaina 18.5. 

kello 11–11.30 luennoi kurt Fagerstedt helsingin  
yliopistolta aiheesta Mitä pionien kasvattamisessa pitää 

ottaa huomioon. luennolle on vapaa pääsy.

Vuodevaatteilla  
hyvää mieltä
Jos varavuodevaatteita on tullut hankittua turhankin paljon, voi 
ylimääräiset lahjoittaa diakoniatyöhön vähävaraisia lähimmäi-
siä ilahduttamaan. Viikin kirkon diakoniatyö ottaa nyt touko-
kuussa vastaan peittoja, tyynyjä, aluslakanoita, pussilakanoita, 
tyynyliinoja ja pyyhkeitä. Vuodevaatteet saavat olla käytettyjä, 
mutta niiden tulee olla ehjiä ja pestyjä.

– Myös lasten peittoja ja lakanoita voi toimittaa diakoniatyö-
hön, nekin tulevat varmasti tarpeeseen, kertoo Viikin seura-
kuntapastori Outi Lantto.

Vuodevaatteiden lisäksi keräyksessä vastaanotetaan hygie-
niatuotteita, kuten saippuoita, shampoita, hammasharjoja ja 
-tahnaa sekä deodorantteja. Näiden tulee kuitenkin olla käyt-
tämättömiä ja avaamattomia pakkauksia.

– Näitä keräystuotteita jaetaan diakoniatyön kautta Viikis-
sä ja Malmilla. Jos jotain jää yli, ne toimitetaan Vailla vakinais-
ta asuntoa -yhdistykselle, eli mikään ei mene hukkaan, Lant-
to vakuuttaa.

Tavaraa otetaan vastaan Viikin kirkolla toukokuun loppuun 
asti. Periaatteessa kirkolla on joku paikalla joka päivä ja ilta lu-
kuunottamatta perjantai-iltaa, mutta soittamalla numeroon 09 
2340 4429 voi varmistaa, että kirkolla on varmasti joku paikal-
la vastaanottamassa tuomisia.

Teija Loponen



Koillis-Helsingin Lähitieto 8.5.2013   15

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

KAMPAAMOT JA  
PARTURiT

HAMMAS-
LÄÄKÄRiT

HYVinVOinTi

Vesikourut
Tikkaat 

Lumiesteet
Kattojen pesut 
ja maalaukset

Ilmainen tarjous/
korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.fi 

Kotitalousvähennysmahd.

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

www.datamediatilit.fi 
Puh.
09-3508 320

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi 
 3858 375 

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi 
ark. 9-18, la 9-14 ja ke 

suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan

Asiakasparkki No 13 Bussit 74/77A/577

IHANA KEVÄT 
OVELLA!

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

 Tervetuloa!
 Varaathan 
 aikasi.

a!

Jalkahoitola 
Kristiina Mälkki

Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028
Malminraitti  12
00700 Helsinki

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6

(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Juha Ruotoistenmäki
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN 
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

malmin.hammas.oy@kolumbus.fi 

www.zois.fi  sivuiltamme voit 
varata uuden aikasi!

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

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 351 5981 www.zois.fi 

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne 
mukaisesti.

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

UU
SI

MALMIN PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166

malmin.pienkonehuolto@gmail.com
Ormuspellontie 16,

00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET KESÄKSI KUNTOON
MOOTTORISAHAT

RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT

YM. PIENKONEET
MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU

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

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)

TiLiTOiMiSTOJA

Toukokuun tarjous!
Raidat & Leikkaus

lyhyet 56,- 
puolipitkä 69,-  pitkä 80,-

Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

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

p. 09-385 3911

Erikoisvärjäys
ja leikkaus
sis. föönauksen

Hiukset kauniiksi kevään juhliin!

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

80€80€Lyhyet

voimassa 31.5.2013 asti
90€90€1/2

pitkät 100€100€Pitkät

HIERONTAA 
Tapanilassa

  klassinen,

 lämminkivi, 

lihaskalvo

Hellitä Hetkeksi
Tmi Eeva Rajamäki

koulutettu hieroja
Päivöläntie 20, 00730 Helsinki
Ajanvaraukset
040-8462864
www.hellitahetkeksi.fi

Lämpimästi tervetuloa

Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki
Puh. (09) 345 1551

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT
Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)
Hemmo Kalsi (iensairaudet)
Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)
Leo Tjäderhane (juurihoidot)
Thomas Åberg (oikomishoidot)

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

SUUHYGIENISTIT
Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi puh. 3507050

Ihon
puhdistus

   55€ 

Katso hoidon
tarkempi kuvaus
www.kauniina.fi

Kauneudenhoitopalvelut

SKY-Cidesco kosmetologi
Heljä Siitonen

050 326 2495
Vanha Tapanilantie 88

www.kauniina.fi

Kevättä ilmassa!

OSTEOPAATTI Sari Hakasaari
Vanha Tapanilantie 88

050 5368135    www.sarihakasaari. 
Tarjous -15 %

myös hieronnat, voimassa 30.6.2013 asti

• kasvohoidot mm.
• ultra-mikrovirta
• hiontahoidot
• kasvolymfa
• meikkaus

MALMIN NOVA 3. KRS,  
P. 050-542 8714

• käsi- sekä jalkahoidot
• sokerointi- ja vahakäsittelyt
• ripsi- ja kulmavärjäykset
• ripsipermanentti
• Aroma/intial.hieronnat

 Äidille! Hemmottelu- lahjakortti Kauneushoitolaan!



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!

18.5 Malmin lentokenttä muuntautuu ennennäkemättömäksi kansainväliseksi motor show areenaksi, jossa näet ja kuulet koko vuoden 

moottoriuheilun parhaat palat yhdessä päivässä. Tulet kokemaan jotain täysin ainutlaatuista! 

F1-, ralli-, super- ja hyperautoja, prätkiä sekä lentokoneita – kaikki tämä koko perheen ja moottorihullujen "Must See” -tapahtumassa!

Tämä tapahtuma on kaikille TopGear-henkisille rakennettu motorshow. Me haluamme juuri Sinut mukaan!

Osta liput nyt! Koko päivän liput alkaen 19 �€. Perheliput 49 �€. 
VIP-liput alkaen 139 �€. Myös VIP-perhepaketteja!
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