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Uutiset: 
Helmi nimettiin
Vuoden yritykseksi.
Urheilu: 
MM-mitaleja uinnista.
Kulttuuri: 
Kirjastolla ja koululla
sarjakuvaprojekti.

MIKSI TÄHÄN
LÄHIKOULUUN
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Annis  
MAttilA
Myyntineuvottelija
044 555 1604

tArjA 
HAArAnen
Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

MArkku 
ViljAnder
Myyntipäällikkö 
YKV, LKV
050 524 4854

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

kirkonkyläntie 11, Helsinki 
puh. 010 228 3060

Kiinteistönvälitys Oy

PÄiVi  
Pirnes
Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

 
Pukinmäkeen 

korkeita puutaloja

ja jouluista tunnelmaa.
Tervetuloa!

Kauppakeskus Malmin Nova
www.malminnova.com

Malminkaari 13-19 | 00700 Helsinki 

Mukavaa 

menoa

TÄHTIPÄIVÄT

10.-12.4.2014

Loistavia 

tarjouksia

Tule
sinäkin!

online-tilaukset
www.pizzakuningas.fi 

AVOINNA 
MA–SU

11.00–24.00
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Latokartanontie 3, 
09 3511 660

Vesikourut, 
piipunpellitykset, 

ikkunalistat, 
kattotyöt, 

palotikkaat, 
lumiesteet

Asennustakuu 3v.

[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

VARTIOHARJU  OKT

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

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

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

TAPANINVAINIO  TONTTI
Pientalotontti 764 m². Rakennu-
soikeus 191 m² + autosuojatilaa 
20 m² /as + varastotilaa 5 m² / as. 
Asuntojen lukumäärää ei rajattu 
Hp. 230.000 € Kastanjatie 7 

TAPANINVAINIO  OKT

Valkoinen kauniisti talon tyyliin 
kunnostettu okt. 2-tasossa 3 h, k, 
s, huoneistoala 116 m² + varasto-
tilaa 17 m². Puutarhatontti 619 m². 
Hp. 295.000 € Kastanjatie 7

MALMI   KT
Aivan Malmin keskustassa tilava 
hyväkuntoinen 1 h, iso alkovi, 
avokeittiö, kph, 45 m². 2. kerros, 
hissi. Huonekorkeus 3,5 m. Rv. 
1931, saneerattu 2000. Oma tontti.
Vmh. 177.660 € Kirkonkyläntie 2  

ROIHUVUORI   KT
Ihastuttava valoisa 2h, k, halli, 
kph, 60 m². Länsiparveke. Kolmas 
ylin kerros. Putkiremontti tehty.
Vmh. 226.042 € Punahilkantie 4  

TAPANINVAINIO  PT
Vain 1 jäljellä. UUSI laadukas 
4 h, k, saunaos, 95,5 m². Piha 
länteen. Maalämpö. Velaton hinta 
459.000 € Immolantie 54

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

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila 
0400 600 359 

Timo K .Nieminen 
040 088 5662 

Krista Suvinen
040 487 5040

Tomi Suvinen
 044 335 5135

Katso myös muut myynnissä 
olevat kohteet 

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Ilpo Korpi    
040 537 1323

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin 
046 812 5691

Tuomas Jääskeläinen 
050 306 1771

Vasil Zizan
044 514 7551

Pukinmäki Et 128/135m²
4h,k,2kph,wc,khhs,s,var. Upea, uu-
dehko koti suositulla pientaloalueella. 
Valoisat huonetilat, kodikas tunnelma, 
kivitalon henkeä. Maalämpö, edulliset 
asumiskustannukset. Rv. 2005. 
Mh. 497.000€. Ruotutorpantie 17. 
Kai Lehtola/044-514 0164 1119927 
Tapaninvainio  et 158 m²
6h,k,tkh,s,at. Upea, uudenveroinen 
autotallein kytketty erillistalo kolmen 
asunnon yhtiössä. Korkea ateljee-
tyyppinen olohuone, muunneltavia 
tiloja, lämmin iso autotalli. Mh. 
568.000€. Karhusuontie 49. Pertti 
Kanon/040-758 7596.

1126356
Pukinmäki Rt 138 m2

3-4h+k+s+uima-allas. Upea kokonai-
suus, joka on ajatuksella remontoitu 
talon henkeä kunnioittaen. Unelma 
pariskunnalle tai pienelle perheelle. 
Mh. 343.000€. Kuismatie 6. Kristiina 
Kellander-Sinisalo/045 847 227

1124518

Puistola Rt 112,5 m2 /127,5 m2

4h+k+s+at. Yksitasoinen ajattoman 
tyylikäs koti loistavalla paikalla. rv 
1989. Aurinkoinen aidattu piha Autol-
lesi talli. Mh. 349.000€  Ylerminkuja 4. 
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 227

1121527

Siltamäki Rt 80,5m2

3h+k+kph+s. Viihtyisä perheasunto 
hyvällä ja rauhallisella paikalla. Tarhat, 
koulut ja urheilukentät aivan tuntu-
massa. Vmh. 234.000€. Siltakyläntie 2. 
Tomi Suvinen/044-3355135

1126270
Tapaninvainio Rt 72 m2

3h, k, s. Viehättävä saunallinen kolmio 
suositulla alueella puiston vieressä ja 
päättyvän kadun varrella. Kaupat, kou-
lut ja Malmin palvelut lähellä. 
Hyvät liikenneyhteydeet.
Mh. 278.000€. Tuohikoivuntie 14, 
Jyrki Saulo/050 5850500.

1123506

Suurmetsä  kt  97 m²
4h,k,s. Siistikuntoinen ensimmäisen 
kerroksen asunto, jossa oma ikkunal-
linen sauna. Lasitettu länsiparveke, 
kuntosali samassa rapussa. Taloyhtiön 
suuret peruskorjaukset tehty. Mh. 
164.682€, vh. 186.000€. Mätästie 3. 
Pertti Kanon/040-758 7596. 1124578
Siltamäki kt 80,5 m2

3h, k, kph, lasitettu parveke etelään. 
Siistikuntoinen heti vapaa kolmio nyt 
edullisesti. Mh 159.000€. Kauriintie 5 F. 
Tied. puh. 0400-600359/Tero Laurila   
Es to 17.15-18.00 

1119577

Malmi kt 97m2

4h, k, kph, erill.wc, las.parv. Tilava 
läpitalon koti Malmin sydämessä! 
Tässä on tilaa isommallekin perheelle, 
hyvinhoidettu taloyhtiö omalla tontilla. 
Malmin palvelujen äärellä, heti vapaa! 
Mh. 198 000€.Markkinatie 7. 
Tied. Kai Lehtola/ 044-514 0164. 
Es TO 17.30-18.00 1123678

Pihlajamäki  kt  66 m²
2h, k, kph, lasitettu parveke. Hissitalon 
kuudennen kerroksen avara ja valoisa 
koti. Hienot näköalat.
Mh. 147.000€. Vuolukiventie 8 A. 
Tied. puh. 0400-600359/ Tero Laurila
Es to 18.15-19.00

1123460
Ylä-Malmi Kt 64,5m2

2h, k, kph, las.parveke. Avara, valoisa 
koti hyvällä pohjalla lähellä Malmin pal-
veluita ja juna-asemaa. Vh. 173.000€. 
Kotinummentie 4.
Tomi Suvinen/044-3355135 1125112

Malmi Kt 34m2

1h+kk+las.parveke. Siistikuntoinen 
yksiö lähellä Malmin palveluita sekä 
juna-asemaa. Halvat asumiskustan-
nukset. Vmh. 129.000€. Pekanraitti 4. 
Tomi Suvinen/044-3355135 1125658

Siltamäki kt 33 m2

1h,kk,lasitettu parveke. Remonttia kai-
paava vapaana oleva yksiö. Lasitetulta 
parvekkeelta vapaat puistonäkymät. 
Ensiasunnoksi tai sijoittajalle. 
Mh. 118.000€. Jousimiehentie 9.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 227

1124516
Savela at 16 m2

Myynnissä 16 m2 autotalli, nro 24. 
Vapautuu kesäkuun alussa. 
Mh. 12.000€. Savelantie 3.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 227

1123338
Jakomäki 3 kpl rakennuspaikkoja
Kolme rakennuspaikkaa, joista keskim-
mäisellä kuntotarkastamaton omakotitalo. 
Koelaskelman mukaiset tonttien koot ovat 
516m2, 745m2 ja 295m2. Tehokkuus 0,35 
kem2. Rakentaminen edellyttää taaim-
maista tonttia rajaavan kaupungin omista-
man 330 m2 maa-alueen lunastusta. 
Myyntihinnat: 108.360€, 154.140€ ja 
61.980m2. Vuorensyrjä 3. 
Es. to klo 17.30-18. 
Jyrki Saulo/050 5850500.

1123715    1123728    1123741

Reija Kivinen
050 533 0369

Olemme Malmin 
markkinoilla

su 13.4.
klo 10-14.00!
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Hienoja tekoja

T
änään liputetaan Mikael Agricolan 
päivää ja suomen kielen päivää. 
Saamme olla ylpeitä kielestämme, sii-
tä, että näin pienellä valtiolla on oma 

ainutlaatuinen kielensä. Maailman puhutuimpi-
en kielten joukkoon kuuluvat kiina, hindi ja 
englanti, joilla kaikilla on satoja miljoonia 
puhujia. Suomea puhuu vain viitisen miljoonaa 
ihmistä. Suomen kirjakieli perustui 1500-luvul-
ta 1800-luvulle saakka lähinnä Turun ympäris-
tön lounaismurteisiin. Kirjakieli syntyi uskon-
puhdistuksen yhteydessä 1500-luvulla ja tämän 
päivän liputuksen kohde piispa Mikael Agricola 
julkaisi ensimmäiset painetut suomenkieliset 
kirjat 1543 ja 1548. Siitä alkoi oman kielemme 
kehittäminen. Vuonna 1863 määrättiin kieliase-
tuksella, että suomen kieli saisi ruotsin rinnalla 
virallisen kielen aseman 20 vuoden kuluessa. 
Agricolaa on siis kiittäminen paljosta.

Yksittäiset ihmiset ja pienet ryhmät voivat saada 
paljon aikaan. Yksi hieno aikaansaannos on 
Pukinmäen taidetalo. 25 vuotta sitten Taideta-
lon toiminta käynnistyi alkuun pienimuotoisesti 
laajeten pian käsittämään teatterin, musiikin, 
tanssin, kuvataiteet ja sirkuskoulutoimintaa. 
Lähtökohtana on aina ollut tarjota tasokasta 
opetusta kohtuulliseen hintaan lähellä lasten 
koteja. Lapsille on tarjottu myös hienoja esiinty-
mistilaisuuksia, kuten Malmitalolla pidettävät 

joulusirkukset ja Mustasaaren kesäteatterinäy-
tökset. Jokainen halukas on päässyt näyttämään 
taitojaan ja kykyjään. Hyvä harrastus on kehit-
tänyt keskittymiskykyä, josta on hyötyä myös 
koulun käynnissä. Taidetalon vetäjät ansaitsevat 
hatunnoston puurtamisestaan, helppoa se ei 
aina ole ollut.

Helppoa ei tule olemaan Malmin lentoaseman 
lakkauttamistakaan vastustavilla. Koska perus-
teet lopettamiseen olivat ainakin julkisuuteen 
päässeiden tietojen perusteella kovin heppoiset, 
aiotaan nyt pohtia keinoja saada asia uudelleen 
käsiteltäväksi oikeiden faktojen pohjalta. Uusi 
kenttä olisi viisi vuotta sitten maksanut 119 mil-
joonaa euroa. Nyt katsotaan, että Helsingin 
pitäisi kustantaa uusi kenttä, jos vuokrasopimus 
lopetetaan 20 vuotta etuajassa. Kunnallisaloitet-
ta pohditaan kansanäänestyksen järjestämisek-
si. Se vaatisi reilut 30 000 helsinkiläisnimeä ker-
tomaan, että kenttä lentotoimintoineen halu-
taan säilyttää. Nimiä irtoaisi varmasti myös  
ulkoilijoilta ja lintuharrastajilta, sillä kentän läh-
tö veisi muutakin kuin ilmailuharrastuksen.

Tänään liputetaan suomen 
kielen päivää.

ark 9–18 la 9–15 su suljettu

MALMINTORIN 
KIRPPIS

VARAA PAIKKASI 
P. 0400 689263

su 20.4. ja ma 21.4. klo 8–14

Malmin Kauppatie 18
www.malmintorinkirppis.fi

Poikkeusaikataulu!
Pääsiäisen jälkeen ke 23.4. ilmestyvä 
Koillis-Helsingin Lähitieto:
• Ilmoitusvaraukset ke 16.4.

klo 10 mennessä.
• Valmistettavat ilmoitusaineistot

ke 16.4. klo 14 mennessä.
• Valmis aineisto to 17.4.

klo 10 mennessä.

Lehti painetaan jo 17.4.

KEVÄTKIRPPIS
Aika pyyhkiä talven pölyt tavaroiden 

päältä ja laittaa hyvä kiertämään!
Myynnissä paljon sekalaista tavaraa 

mm. huonekaluja.

Tule tekemään löytöjä 
sunnuntaina 13.4.

klo 12 –15
Rousku 9 Heikinlaakso / Hki
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Jalkapallokausi pyörähtää käyntiin Tapanilassa. Sivu 12

skolantie 4:ään 
rakennetaan kak-
si kuusi- ja seit-
senkerroksista 

puurakenteista taloa vuok-
ra-asunnoiksi. Viereiselle 
tontille, Eskolantie 6, raken-

netaan toiset kaksi vuokra-
taloa.

Eskolantien varteen nou-
sevat puukerrostalot, Ne-
likko, rakennetaan CLT-ti-
laelementeistä. Asunnot ra-
kennetaan valmiiksi tilaele-

menteiksi tehtaalla. Valmiit 
elementit nopeuttavat ra-
kennusten valmistumista 
ja niiden käytöstä aiheutuu 
vähemmän häiriötä ympä-
ristölle. 

Rakennusten pääasial-
linen kantava rakenne on 
massiivipuulevy. Kellarin ja 
1. kerroksen kantavat seinät 
ovat betonia, alapohjat sekä 
1.–2. kerroksen välipohjat 
ovat betonirakenteisia.  

Rakennuksissa on 51 
asuntoa, joiden koko vaih-
telee huoneesta ja keittoko-
merosta viiteen huoneeseen 
ja keittiöön, neliömäärien 
ollessa 35,5-98,5 m². Ylim-
mässä kerroksessa on lisäksi 
saunaosasto terasseineen. 

Pohjakerrokseen on yh-
teistilan lisäksi osoitettu lii-
ketila. Toisen rakennuksen 
kellarikerrokseen rakenne-
taan talopesula, irtaimisto-
varasto, sekä VSS-tilat, rau-
han ajan käyttönä irtaimis-
tovarasto. 

Rakennusten pääasialli-
nen julkisivumateriaali on 
tummaksi käsitelty puupa-
neeli. Pohjakerrosten julki-
sivut ovat värillistä kiviai-
neista levyä. Loivat viistoka-
tot ovat kattohuopaa. 

Asunnoissa on lasitetut 
puulevyseinillä varustetut 
parvekkeet ja maantaso-
asunnoissa terassit.  

Leikkialueita tulee kaksi, 
joista toinen hiekkalaatikol-
la varustettu, pienempien 
lasten paikka. Lisäksi pihal-
la on asukkaille tarkoitettu-
ja viljelypalstoja. istutusalu-
eet on muotoiltu loivasti ku-
periksi kaavan hengen mu-
kaisesti.

Rakennustöiden yhteydes-
sä Eskolantien varressa ole-
vat jalavat korvataan uu-
silla, paremmin muuttunei-
ta pohjavesiolosuhteita kes-
tävillä puilla. Palsamipolun 
varrella olevat korkeat puut 
korvataan pelastussuunni-
telmasta johtuen matalakas-
vuisemmilla. 

Eskolantie 6 :ssa on vali-
tuksen seurauksena kään-
netty D-talon parvekkeet 
Eskolantielle päin, pois Pal-
samipolulta, johon vasta-
päisen vanhemman kerros-
talon parvekkeet aukeavat.

Teija Loponen

Lupa Helsingin korkeimmalle 
puukerrostalolle
Rakennuslautakunta myönsi 
aprillipäivänä luvat neljän puukerros-
talon rakentamiselle Pukinmäkeen. 
Korkeimmassa rakennuksessa on 
seitsemän kerrosta.  

Eskolantielle rakennetaan neljä korkeaa puukerrostaloa, joiden väritys on tummanruskea. 

  Pukinmäki

ARKKITEHTITOIMISTO MATTI IIRAMO OY

E
Asunnoissa 
on lasitetut 

puulevyseinillä 
varustetut 

parvekkeet 
ja maantaso-

asunnoissa 
terassit. 

Malmin lentoaseman 
ystävät ry:n järjestämät 
kuukausittaiset lauantailu-
ennot ovat olleet suosittuja 
tapahtumia. Niillä on 
perehdytty lentoaseman 
rakennukseen, sen toimin-
toihin, historiaan ja nyt len-
tämiseen elokuvien avulla.

Kai Lehtosen tekemis-
sä videoissa nähtiin nos-
talgisia otoksia lentonäy-
töksistä, lennosta Malmil-
ta Pirkkalaan ja takaisin, 
sekä katsaus historiallisen 

Helsinki-Malmin lentoase-
man elämään. Lehtosella oli 
näyttää myös vanhoja 16 
mm filmille kuvattuja otok-
sia Malmin lentoasemalta. 
Filmit olivat vuosilta 1968 
ja 1969.

Leffojen ohella velloi kes-
kustelu lentokentän tulevai-
suudesta.

– Kunnallinen kansan-
äänestys on myös mielen-
kiintoinen vaihtoehto vai-
kuttaa asiaan. Tämähän 
vaatisi Helsingissä 30 704 

asukkaan allekirjoittaman 
aloitteen ja helsinkiläis-
ten mielipide tulisi selväs-
ti esiin. Tutkimme nyt se-
kä kansalais- että kunnallis-
aloitteen tekemistä, kertoo 
MLY:n puheenjohtaja Ti-
mo Hyvönen.

– Periaatepäätöksen taus-
talla ei näytä olevan fakta-
tietoja, joten selvittelemme 
tarkemmin esitettyjä perus-
teita, hän toteaa.

Teija Loponen

Lentokentän lakkauttamista 
ei aiota niellä
Malmin lentoasemalle kokoontui lauantaina sankka joukko 
ihmisiä katselemaan Malmin lentotoiminnasta tehtyjä 
lyhytelokuvia. Keskustelu kentän lakkauttamisaikeesta kävi 
kuumana. JARMO LOPONEN

Malmin lentoase-
man kansalais-
adressiin on lait-
tanut nimensä jo 
yli 56 000 tuhat-
ta suomalaista ja 
2 700 ulkolaista 
ihmistä.

Lentokentän aulaan kertyi suuri joukko 
ihmisiä katsomaan lentokentästä kertovia 
lyhytelokuvia.

ALOITETIETOA

•  Kuntalain 28§:n mukaan kun-
nan asukkailla ja muilla jäsenillä 
on oikeus tehdä kunnalle aloit-
teita sen toimintaa koskevissa 
asioissa. Kunnan on ilmoitettava 
aloitteen tekijälle aloitteen joh-
dosta suoritetut toimenpiteet. 

•  Jos vähintään 2 % kunnan ääni-
oikeutetuista asukkaista tekee 
aloitteen valtuuston toimivaltaan 
kuuluvassa asiassa, on aloite 
otettava käsiteltäväksi valtuus-
tossa kuuden kuukauden kulu-
essa aloitteen vireilletulosta.

•  Kuntalain 31§:n mukaan vähin-
tään 5% äänioikeutetuista kun-
nan asukkaista voi tehdä aloit-
teen kunnallisen kansanäänes-
tyksen järjestämisestä. Tällöin 
valtuuston on viipymättä päätet-
tävä toimitetaanko aloitteessa 
tarkoitettu kansanäänestys.

•  Suomen kuntalaisilla on ollut 
aloiteoikeus jo vuodesta 1977 
alkaen. 
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  Tapulikaupunki
Yleisten töiden lautakunta on hy-
väksynyt Paloletkunpolun katu-
suunnitelman. Alueelle on tulossa 
täydennysrakentamista nykyiselle 
kerrostaloalueelle, sekä yksi uusi 
rivitalojen korttelialue. Sen etelä-
reunaan on kaavoitettu uusi jalan-
kulku- ja pyörätie, nimeltään Palo-
letkunpolku. Polku on aiemmin ol-
lut tontin sisäinen kulkuyhteys. Nyt 
siitä tehdään 2,66 cm leveä kulku-
väylä, jolla myös huoltoajo on sal-
littu.          TL

Paloletkunpolku 
sai luvan

Pienessä pelikioskissa 
käy jatkuva vilske. Oste-
taan lottoa, eurolottoa, 
arpoja ja veikkauslappuja. 
Toisilla ostos maksaa 50 
senttiä, toisilla jopa tonnin.

– Kaikki asiakkaat ovat 
meille samanarvoisia ja tär-
keitä. Pyrimme tarjoamaan 
kaikille jotain kivaa mihin 
osallistua. On täällä näitä 
lottomiljonäärejäkin synty-
nyt jo viisi, muistuttaa To-
mi Riipi.

Tasaisena soluvan kävi-
jäkunnan ja heidän kans-
saan leppoisan jutustelun 

seurauksena Veikkaus an-
toi pariskunnalle kunnia-
mainintataulun, jossa to-
detaan: ”TS-Pelipiste on 
vuodesta toiseen pystynyt 
loistaviin suorituksiin veik-
kausmyynnin osalta. Se on 
ollut esimerkillinen aktiivi-
suudessaan ja innovatiivi-
suudessaan myynnin ja pe-
lien kehittämisessä.”

Pelien kehittely on Tomil-
le elämäntapa. 

– Lomillakin tutkin jouk-
kueiden menestystä ja tu-
loksia ja lähetän tänne vies-
tin, millaisia pelilappu-
ja tehdään. Ne ovat kaikil-
le avoimia ja käyvät hyvin 
kaupaksi. Jopa 1 000 euron 
peleihin löytyy aina osallis-
tujia. Ja kun paljon pela-
taan, on selvää, että myös 
voittoja tulee, huomauttaa 
Tomi Riipi.

Niille, jotka sanovat ettei-

vät ole koskaan voittaneet 
mitään, on ihan oma pe-
li, jossa taatusti tulee voit-
to. Ei välttämättä mikään 
iso potti, mutta voitto kui-
tenkin.

– Olemme olleet koko vii-
sivuotisen olemassaolom-
me Suomen kärkeä myyn-
nissä. Meillä on asiakkaita 
aina Pohjois-Suomea myö-
ten. Pelaaminen onnistuu 
ilman paikan päällä käy-
mistäkin.

Riipi toteaa, että kunnia-
maininta tuntui hienolta ja 
motivoi jatkamaan.

– Mutta emmehän me 
tuota olisi saaneet ilman 
asiakkaitamme. 90 pro-
senttia liikevaihdostamme 
tulee peleistä, joten kunnia 
kuuluu kaikille asiakkail-
lemme.

Teija Loponen

Malmilaisyrittäjille kiitosta
Malmilla toimiva 
Tomi ja Sanna 
Riipin TS-Pelipiste 
sai ensimmäisenä 
Suomessa 
Veikkauksen 
kunniamaininnan.

Sanna ja Tomi 
Riipi sekä Marika 
Alakotila tuntevat 
valtaosan 
asiakkaistaan ja 
tietävät mitä he 
haluavat.

TEIJA LOPONEN

  Pihlajamäki 
Osoitetta Salpausseläntie 10 vastapäätä sijainnut 
bussipysäkki poistetaan käytöstä ja korvataan uu-
della pysäkillä, joka tulee Salpausseläntie 6:tta vas-
tapäätä.

Pysäkin poistoa perustellaan sillä, että poistettaval-
le pysäkille johtaa jalankulku- ja pyörätieltä luiska ja 
toisesta suunnasta portaat. Yhteydet eivät ole esteet-
tömiä ja niiden kunnossapito on ollut hankalaa.

Samalla parannetaan Salpausselänpolun edustal-
la olevaa pysäkkiä, jonka odotustila on liian lyhyt. Nyt 
matkustajat joutuvat laskeutumaan bussista pääl-
lystämättömälle soraiselle nurmelle. Myös odotusti-
lan reunakiven korkeus tarkistetaan ja tila muutetaan 
vastaamaan esteettömyysvaatimuksia.

Teija Loponen

Pysäkinpaikka vaihtuu

Yritysyhdistys oli kutsu-
nut vieraakseen Hannes ja 
Harri Karppisen kertomaan 
miten yrittäjät voisivat jak-
saa paremmin ja pysyä ter-
veenä. Hannes Karppinen 
valotti asiaa kuvin ja sanoin, 
Harri näytti käytännön esi-
merkkejä ja laittoi väen 
venyttelemään ja tekemään 
pieniä jumppaliikkeitä. 

Esityksen jälkeen jokainen 
osaa antaa kotona ensiapua 
itselleen jäykkään niskaan 

tai jomottaviin hartioihin. 
Pään ja käsien pyörittely se-
kä akupisteiden painaminen 
helpottavat kiristäviä koh-
tia. Hannes myös muistut-
ti, että uni, liikunta ja sopiva 
ravinto ovat nekin perusasi-
oita jaksamiselle ja kunnos-
sa pysymiselle.

Kokouksessa ollutta vä-
keä puhututti paljon Mal-
min lentokentän kohtalo. 
Yhdistys aikoo tehdä yh-
teistyötä Koillis-Helsingin 

Yrittäjien kanssa nostaak-
seen esille kentän tärkeyden 
ja tarpeellisuuden. Yrittä-
jiä huolestutti myös Tattari-
suon kohtalo mikäli kenttä 
rakennetaan täyteen asuin-
taloja.

Malminseudun Yritys-
yhdistys on jo vuosikaudet 
valinnut Vuoden yrittäjän ja 
tällä kertaa yritykseksi valit-
tiin Helmi Liiketalousopisto 
Malmilta. Kunnian sai vas-

taanottaa kokoontumispai-
kan isäntä, rehtori Juha 
Ojajärvi. 

Liiketalousopisto on yri-
tys, osakeyhtiö, jolla on 
8,5 miljoonan liikevaihto. 
Se työllistää yhdessä Haa-
ga Helian kanssa Malmilla 
yhteensä noin 160 työnte-
kijää. Vuonna 1944 perus-
tettu osakeyhtiö on toimi-
nut nykymuotoisena vuo-
desta 1957 ja yritysyhdis-
tyksen jäsenenä se on ollut 

jo pitkään.
Yritysyhdistyksen puheen-
johtaja Lisbet Sipilä kuvaili 
vuoden yritykseksi valittua 
Helmeä hyvin menestyväksi 
oppilaitokseksi, jolla on pal-
jon aikuiskoulutusta. Sieltä 
saa mainion pohjan yrittä-
jyyteen ja oppilaitos tekee 
hyvää yhteistyötä Malmin-
seudun Yritysyhdistyksen 
kanssa.

Teija Loponen

Vuoden yrittäjäksi nimetty rehtori Juha Ojajärvi sai kutsun yhdistyksen johtokunnan 
jäseneksi. Tunnustukseen liittyvät palkinnot luovutti Lisbet Sipilä.

Helmistä Vuoden yrittäjä
Malminseudun 
Yritysyhdistyksen 
vuosikokous oli 
kiinteä paketti 
asioiden hoitoa, 
palkitsemista, 
tiedotusta ja 
hyvinvoinnista 
huolehtimista.

Yrittäjiä virkistettiin vuosikokouksessa muutamilla jumppaliikkeillä.

TEIJA LOPONEN

POHJOIS-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO 
ILMOITTAUTUMINEN UUDEKSI OPPILAAKSI MUSIIKKIOPISTOON  
HAKUAIKA  1.4 – 30.4.2014 
 
Syksyn uudet oppilaat ilmoittautuvat täyttämällä hakemuslomakkeen internetsivuillamme 
www.phmo.fi. Haemme uusia oppilaita erityisesti orkesterisoittimiin. Oppilaat otetaan opistoon 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Opisto antaa opetusta kaikissa keskeisissä soittimissa. Opistossa voi opiskella mm. seuraavia 
aineita: viulut, sello, kontrabasso, trumpetti, pasuuna, käyrätorvi, tuuba, huilu, klarinetti, nokkahuilu, 
laulu, piano, kitara, harppu, harmonikka, sähkökitara, sähköbasso, saksofoni ja rummut. 

ILMOITTAUTUMINEN MUSKARIIN 
Suositut muskarimme alkavat jälleen syksyllä 2014. Tervetuloa lapset ja vanhemmat yhdessä 
mukaan laulamaan, leikkimään ja soittamaan. Ilmoittaudu heti ja varmista lapsellesi paikka 
muskarilaisten iloisessa joukossa. Ilmoittautuminen on sitova. Muskarin hinta per lukukausi 100e. 
Muskari toimii Malmitalossa. 

Lisätietoja: www.phmo.fi tai puhelimitse 09-350 8980 

_______________________________________________________________________________________ 
Pohjois-Helsingin musiikkiopisto   
Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki 
www.phmo.fi    
Puh. 09 350 8980 
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Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

Helsingin hohtavimmat radat
MosaBowling

hymy on tärkein mausteemme
MosaCafe

Lounas ma-pe klo 11-14
Catering + lastenjuhlat

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

Hinta sis. kenkävuokran. Tarjous voimassa toistaiseksi.

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

Ke 9.4. 19.00 Rukousilta: Jussi Viisteensaari. 
 Musiikki: Ville Rossi.
La 12.4. 9.30–16.00 Lapsityökoulutus: turvaa ja tukea 

virtuaali- ja tosielämässä
La 12.4. 18.00–22.00 Nuortenilta.
Su 13.4. 11.00 Jumalanpalvelus: Seppo Tourunen. 

Musiikki: Tiina Valtiala 
Su 13.4. 14.30 Latinokokous
Ti 15.4. 13.00 Päiväseurat: Jari Vahtera

Rukouspäivä torstaisin klo 9–12 ja 
Aamurukoussolu Ma–Pe klo 8–9

Ostamme 80-100 m/2 
RT-asunnon omaan käyttöön 

radan läheisyydestä.
 P. 0400-418432

Erinomaiset
VALOKUVAT

miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Helsingin Yrittäjät - Koillis-Helsinki ry
c/o Meena K. Oy
Kehäkukantie 6, 00720 HELSINKI 
koillis_helsingin@yrittajat.fi
www.kohy.fi

Löydät meidät myös 
Facebookista: 
www.facebook.com/ 
koillishelsinginyrittajat

Tykkää, 
niin pysyt 
ajan tasalla!

Yhdessä lenkille Pukinmäen uimarannalta!

Tattarisuo ja 
Tattariharju 
säilytettävä 
yritysalueina

Koillis-Helsingin Yrittä-
jät edellyttävät, että 

yleiskaavaluonnosta laa-
dittaessa Tattarisuon ja 
Tattariharjun teollisuus-
alueet säilytetään nykyi-
sessä paikassaan Malmin 
lentokentän tulevaisuu-
desta riippumatta. Tat-
tarisuon teollisuusalue 
on Helsingin laajin ja 
monipuolisin pienteolli-
suusalue. Alueella toimii 
kolmisensataa yritystä, 
jotka työllistävät liki 
1500 työntekijää.
Lue lisää www.kohy.fi

KUTSU Sääntömääräiseen 
KEVÄTKOKOUKSEEN

Helsingin Yrittäjät - Koillis-Helsinki ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
keskiviikkona 23.4.2014 klo 17.30 alkaen 

Fennian pääkonttorissa Pasilassa, Televisiokatu 1
Asialista ja ilmoittautumiset osoitteessa www.kohy.fi

Kokouksen jälkeen pidetään kaikkien Helsingin Yrittäjien paikallisyhdistysten yhteinen verkostoitu-
misilta. Verkostoitumisen pariin johdattelee vuorovaikutusmuotoilija Simo Routarinne Proimprosta.

Laita jo kalenteriin 
yrittäjien oma 

Oktoberfest-ilta 
torstaina 2.10. 

Ravintola Kaari 18

Juokseminen on helppo ja tehokas liikunnan 
muoto, joka kasvattaa suosiotaan vauh-

dilla. Helsingin Yrittäjät järjestää la 6.9. 
Yrittäjäkympin. Kokonaisuuteen liittyy myös 
juoksukoulu, johon ehdit vielä mukaan. Yrit-
täjäkympissä on myös FunRun-sarja! Katso 
lisää ja ilmoittaudu mukaan www.yrittaja-
kymppi.fi. 

Jotta innostamme toinen toisiamme liikku-
maan, Koillis-Helsingin Yrittäjät järjestävät 
kaikille juoksuseuraa kaipaaville kuukausit-
tain yhteisen lenkin, jossa lähtö tapahtuu Pu-
kinmäen uimarannalta klo 18. Juostaan kah-
dessa ryhmässä, matka n. 5 km, jota voidaan 
lyhentää tai pidentää toiveiden mukaan.

Yhteiset hölkkä- ja juoksulenkit:
• 24.4. 
• 15.5. / alkulämmittely ja asiaa lihas-

huollosta: Riina Jämsänen ja  
Stina Hiltunen, WellnessKulma

• 16.6.
• 18.8. / myös ohjeita Yrittäjäkymppiä 

varten
Tavataan Pukinmäen uimarannalla klo 18, ei 
tarvitse ilmoittautua ennakkoon!

• Yhteiset ”treenit” FunRun –ryhmän kans-
sa Ravintola Kaari 18:ssa to 21.8.

Koillis-Helsingin Yrittäjien Petri 
Manu on Yrittäjäkympin idean 
isä ja mukana yhteisillä lenkeillä 
ja itse tapahtumassa.
Kuva: Jaana Tihtonen

MITTAA TILA JA TILAA KOMERO

KOTIMAISET
MIRROR LINE
-KOMEROT

-LIUKUOVET
-TILANJAKO-OVET

NYT ERIKOISHINNOIN!!!

Palveleva kalustetalo jo vuodesta 1976

TR-Kaluste Porttipuisto
Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
p. 09 823 3585
porttipuisto@tr-kaluste.fi

Avoinna:
ark 10-20
la 10-17
su 12-16

    

 

  
Palveleva kalustetalo jo vuodesta 1976

TR-Kaluste Porttipuisto
Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
p. 09 823 3585
porttipuisto@tr-kaluste.fi

Avoinna:
ark 10-20
la 10-17
su 12-16

    

 

  

TR-KALUSTEESSA KOMEROPÄIVÄT
LA 10-17 JA SU 12-16

Tehtaan edustajat paikalla 
suunnittelu ja tarjous odottaessa

VAIN LA JA SU,

KOMERON OSTAJILLE 

KAUPANPÄÄLLE 

ILMAINEN:

- SUUNNITTELU!!!

- KOTIINKULJETUS!!!

   (PÄÄKAUPUNKISEUTU)

- KASAUS!!!
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Tulevaisuuden liikenne-
hankkeista Malmi - Kivikon 
eritasoliittymä Lahdenväy-
lällä Kehä I:n ja Porvoon-
väylän välillä yhdistäisi 
Malmin lentokenttäalueen, 
Tattariharjun ja Kivikon 
suoraan pääväyläverkkoon. 
Uusi liittymä vaatii muutok-
sia Porvoonväylän ja Kehä 
I:n liittymissä sekä rinnak-
kaisramppijärjestelyjä, jot-
ka parantavat merkittävästi 
Lahdenväylän sekä Kehä I:n 
ja Porvoonväylän liittymien 
välityskykyä.

Ilman hanketta välitysky-

ky ylittyy selvimmin Kehä 
I:n yksikaistaiseksi supis-
tuvilla rampeilla, sekä Por-
voonväylältä Lahdenväy-
lälle johtavalla yksikaistai-
sella rampilla. Se aikaansaa 
Lahdenväylän ja Porvoon-
väylän erittäin voimakkaan 
ruuhkautumisen ja siirtää 
liikennettä vaihtoehtoisille 
ajoreiteille. 

Malmi - Kivikon erita-
soliittymän kustannuste-
hokkuus on vuoden 2050 
ennusteessa erittäin suu-
ri, mikä johtuu osin liiken-
nöitävyyden romahtamises-

ta pääväylillä ilman kehittä-
mistoimia. 

Noin 40 % hankekoko-
naisuuden hyödyistä syn-
tyy Malmin liittymän to-
teutumisesta ja noin 60 % 
pääväylien välityskyvyn pa-
rantumisesta. Malmin liit-
tymän kysyntää ja hyöty-
jä tulevaisuudessa korostaa 
Malmin lentokenttäalueen 
mahdollinen rakentaminen.

Viikin yhdyskatu on 2 + 
2 -kaistainen, noin 3 kilo-
metriä pitkä Kehä I:n ja 
Itäväylän väliin sijoittu-

va maanalainen pääka-
tu. Viikin yhdyskadun ala-
vaihtoehtona tarkastel-
tiin yhdyskadun pohjoista 
osuutta välillä Viikintie - 
Kehä I ilman eteläistä tun-
neliosuutta.

Yhdyskatu vähentää lii-
kennettä Kehä I:n itäpääs-
sä ja Itäväylällä välillä Vii-
kintie – Kehä I sekä Myl-
lypurontiellä ja Viikintien 
länsiosalla. Pitkässä vaih-
toehdossa Kehä I:n ja Itä-
väylän itäosaa keventävä 
vaikutus on hieman suu-
rempi kuin lyhyessä vaihto-

ehdossa.
Yhdyskadun pohjoisosa 

osoittautui vuoden 2050 en-
nusteskenaariossa kohtalai-
sen kustannustehokkaak-
si osuudeksi. Vaikutukset 
ovat kuitenkin riippuvaisia 
muun liikenneverkon kuor-
mituksen kehityksestä.

Yhdyskadun eteläinen 
tunneliosuus pitkässä vaih-
toehdossa korvaa Viikintien 
nykyisen maanpinnalla kul-
kevan eteläosan, joten han-
ke ei avaa uusia verkollisia 
yhteyksiä. Eteläinen tunne-
liosuus ei tarjoaisi merkittä-

vää liikenneverkollista hyö-
tyä, mutta vapauttaisi ny-
kyisen Viikintien ympäris-
töineen liikenteen haitoilta 
ja mahdollistaisi paremmin 
maankäytön kehittämisen 
alueella.

Teija Loponen

Malmin ja 
Viikin liikenne-
hankkeet 
toteuttamis-
kelpoisia
Kaupunkisuunnitteluvirasto valitsee useista vaihtoehdoista 
ne liikennehankkeiden varaukset, jotka Helsingin uuteen 
yleiskaavaan tulisi sisällyttää. Malmi - Kivikon eritasoliittymä 
Lahdenväylällä todetaan kustannustehokkaaksi hankkeeksi.

TATTARI-
HARJUMALMI

JANINA ISSAKAINEN

Liittymän hyötyjä 
tulevaisuudessa 
korostaa lento-

kenttäalueen 
mahdollinen 

rakentaminen.

Huhtikuun 4. päivänä 
1989 perustetun Pukinmä-
en Taidetalon historiaan 
mahtuu ylämäkiä ja alamä-
kiä. Oppilasmäärä nousi 
pian perustamisen jälkeen 
alle sadasta lähemmäs 
tuhatta, nyt oppilaita on 
vajaat kuusisataa. Sirkus-
koulutoiminta ja tanssi laa-

jensivat pian taidevalikoi-
maa, nykyään mukana on 
myös paljon musiikinope-
tusta. Unikkotien talon 
lisäksi on musiikkia varten 
oma opetustila, tanssitoi-
minta on keskitetty päivä-
koti Nuotin saliin.

– Alkuajoista on lopetettu 
sanataide ja sarjakuvat. Nyt 

ryhdytään taas elvyttämään 
muun muassa keramiikkaa. 
Kaikkihan lähti liikkeelle 
savikerhosta, jota pyöritet-
tiin yhteistyössä Taideteol-
lisen korkeakoulun kanssa, 
toteaa Taidetalon toimin-
nanjohtaja Veijo Muroke.

Taidetalo on ollut mones-
sa asiassa edellä aikaansa. 

Sillä oli esimerkiksi ensim-
mäisenä nettisivut, joiden 
kautta saattoi ilmoittautua 
kursseille.

– Silloin ne olivat edellä 
aikaansa, mutta nyt vähän 
jälkeenjääneet. Olemme uu-
distamassa niitä interaktiivi-
sempaan suuntaan. Tulem-
me myös muuttamaan ni-
memme. Taidetalo jää hal-
linnolliseksi nimeksi, mutta 
muuten nimeksi tulee Pu-
kinmäen taidekoulut, pal-
jastaa Muroke.

Taidetalo ryhtyy pian re-
montoimaan kuvataidekou-
lun tiloja. Uutta toimintaa 
kehitellään koko ajan hil-
jalleen. 

Taidetalon juhlinta käyn-
nistyi pienimuotoisesti vii-
me lauantaina Pukinmäen 
kirjastossa, jossa avattiin 
koko huhtikuun esillä oleva 
kuvataidenäyttely. Lauan-
taina kirjastossa saatiin 
nauttia myös opiskelijoiden 
kitaramusiikista.

Varsinainen juhlapäivä 
tulee olemaan 26.4. Silloin 
ohjelmaa on koko päivän 
ajan Malmitalolla. Juhlin-
ta käynnistyy puolilta päi-
vin kevätkonsertilla, iltapäi-
vällä nähdään nuorten teat-
teriesitys Musta aukko sekä 
kello 17.30 ja 19.30 Ke-
vätsirkusesitykset.

Teija Loponen

Pukimäen Taidetalon juhlavuoden vietto käynnistyi Pukinmäen kirjastossa 
pidetyillä kuvataidenäyttelyn avajaisilla.

Rumpuklinikka, savikerho, sekä teatteri-, sanataide- ja kuvataidekerhot 
käynnistivät Pukinmäen Taidetalon toiminnan 25 vuotta sitten. Nyt 
valikoima on laajentunut.

Pukinmäen Taidetalo vaihtaa nimeään
 Neljännesvuosisata takana

Keramiikka on ollut mukana taidetalon tarjonnassa sen perustamisesta asti.

Malmi - Kivikon eritasoliittymän rakentaminen parantaisi huomattavasti pääväylien välityskykyä.
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Terveisin K-ruokakauppiaasiJyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa to-su 10.-13.4. ellei toisin mainita.

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

kg

Oman Savustamon
SAVULOHIFILEE

279
pkt

Paulig JUHLA MOKKA KAHVI 
500g myös Tumma Paahto (5,58/kg).
Rajoitus 2 pkt/talous.

1395
kg

ON KALAKAUPPA

Unkarin 
VARHAISKAALI 

Tarjous voimassa to-la 10.-12.4.

995
kg

Tuore  
KIRJOLOHIFILEE

Tuore  

NORJAN LOHI 2-3 KG
Tuore Oulujärven     

KUHA

KYMPPI MÄMMI 700 G 
(2,70/kg) 
Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,39 rs (3,41/kg)

795
kg

LAMPAAN LUUTON PAISTI
pakaste  n. 1,9 kg, Uusi-Seelanti 

Hätälä Oy
Rehtiä Pohjoisen kalaa!

Hätälän kalamestari Juho Oksanen 

fileoi kalasi veloituksetta pe klo 8-18!

Tue tutustumaan monipuoliseen 
lounastarjontaamme! 

Ota mukaan tai nauti paikan päällä!

1495 995
kg

Atria takuumurea  
NAUDAN SISÄPAISTI
Palana Suomi 

– 20 %

Tarjous voimassa to-la 10.-12.4.

VIHREÄ TANKOPARSA 
Peru/Meksiko 450 g, (6,20/kg)  

279
nippu

799
kgkg

Terveisin K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Keramiikka on ollut mukana taidetalon tarjonnassa sen perustamisesta asti.
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Tilaisuudessa saatiin 
paljon tietoa Alppikylän 
rakentamisen tilanteesta nyt 
ja tulevaisuudessa. Aiheesta 
oli kertomassa projekti-
insinööri Max Takala Hel-
singin kaupunginkansliasta. 
Alppikylän alueen historias-
ta kertoi Ilkka Uotila ja 
koillisen Helsingin väestö-
ennusteista Seppo Laakso-
nen.

Alppikylä on Helsingin 
aluerakentamiskohde vuo-
sina 2013–2016. Uusia ker-
rostaloja on valmiina 11 
tontilla ja rakenteilla niitä 
on viidellä tontilla. Asuk-
kaita on tällä hetkellä noin 
700 ja rakentamisen päätyt-
tyä arvioidaan asukasluvun 
olevan noin 2000. 

Rakentaminen jatkuu 
vilkkaimmin kaupunkipi-

entalojen osalta. Townhou-
set ovat kaupunkimaiseen 
ympäristöön rakennettu-
ja, omalla erillisellä tontil-
la sijaitsevia kaupunkipien-
taloja, jotka on rakennettu 
kiinni toisiinsa. Alppikylän 
Townhouse-alueeseen kuu-
luu 70 tonttia, joista vasta 
ensimmäisten rakentaminen 
on käynnissä. Nämä pienta-
lot valmistuvat tänä vuon-
na.

Osa pientalotonteista on 
vielä varaamatta ja niitä voi 
edelleen hakea kiinteistövi-
raston tonttiosastolta.

Max Takala kertoi, että 
Alppikylään on luvassa 
kaksi puistoa, aukiomainen 
Nyyttipuisto ja Alppikylän-
puisto; jälkimmäinen toteu-
tetaan vuosina 2015–16. 

Alueelle on luvassa oma päi-
väkoti. Koulua Alppikylän 
lapset käyvät Jakomäessä. 
Sieltä järjestyisivät myös ter-
veys-, kirjasto- ja liikunta-
palvelut. Alppikylään voisi 
sijoittua pieni lähikauppa tai 
kioski, joskin enimmät kau-
pan palvelut olisivat Jako-
mäessä. Paikalla olleet puis-
tolalaiset halusivat muistut-
taa, että Alppikylän lapset 
näyttäisivät mahtuvan hyvin 
myös Puistolan kouluihin. 

Tätä näyttävät tukevan 
myös Seppo Laaksosen esit-
telemät väestöennusteet

Tilaisuuden alussa Ilkka 
Uotila selosti Alppikylän 
taustaa ja historiaa. Alue on 
saanut nimensä jyrkkien 
”alppimaisten” kallioiden 
mukaan. 1800-luvulla alu-
eella on ollut vasta yksi 
torppa, Fredrikshof. Varsi-
naisesti Alppikylä syntyi vii-
me vuosisadan alkuvuosi-

kymmeninä Vanhan Por-
voontien varteen, kun 
puistokaupunkiyhtiö Ab 
Parkstad-Wanda-Puistokylä 
Oy alkoi myydä palstoja 
rakentajille. 1930-luvulla 
asuntotontteja oli Alppiky-
lässä jo runsaat parikym-
mentä. Lahden pikatien tulo 
Alppikylän ja Alppikallioi-
den väliin vuonna 1955 
muovasi alueen luonnetta ja 
ulkonäköa nykyiseen suun-
taansa.

Alustusten jälkeen virin-
neessä keskustelussa sekä 
alppikyläläiset että monet 
Puistolan ja Heikinlaakson 
asukkaat korostivat Mal-
min lentokenttää ympäröi-
vän viheralueen suurta mer-
kitystä ja toivat julki vahvan 
huolensa taas yllättäen esille 
tulleesta Malmin lentoken-
tän lakkautusuhasta.

Anna-Riitta Piilonen
Puistola-Seura

Alppikylä, 
ei mikä 
tahansa lähiö
Otsikkko oli mottona Puistola-Seuran 27.3. 
Alppikylässä järjestämälle asukasillalle. 
Paikalla oli runsaasti tämän uuden virkeän 
lähiön asukkaita ja vierailijoita viereisistä 
vakiintuneemmista kaupunginosista.

Alppikylässä Rinnekotisäätiön tiloissa pidettyyn asukasiltaan osallistui mukavasti väkeä. Kaupunginkanslian 
insinööri Max Takala on yleisökuvassa vasemmalla.

SEPPO POSTI

  Alppikylä, Puistola
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ONNITTELUT

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

Paljon onnea 
Maxille 
7-vuotispäivänä 
9.4. toivovat 
isomummi, 
famumummu 
ja vaari.

Synttärit on 
jännä juttu. Silloin 
vaihtuu ikä tuttu. 
Paljon onnea 
aarteillemme: 
Emilia 26.2.2014 
5v. ja Milo 
4.4.2014 2v. 
Suukkoja. t. 
Sepänmäen 
mummi ja vaari.

Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

, 7.

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

Maria voitelee Jeesuksen jalat 
kalliilla öljyllä ja kuivaa ne hiuk-
sillaan. Kunnian kuningas saa 
arvoisensa rohkaisun ennen 

tuskien tietä. 

MUSIIKKIA, LAUSUNTAA
Immi Hellénin rakkaimmat lasten-
laulut ja runot Puistolan kirkossa su 
13.4. klo 18. Puistolan kirkkokuoro, 
Ulla Pesonen, Esko M. Laine juonto, 
Veijo Hettula lausunta.
Pohjois-Helsingin musiikkiopiston 
konsertti Malmin kirkossa su 13.4. 
klo 18.
Konsertti Viikin kirkossa su 13.4. klo 
18. Esa Pietilä, saksofoni. Ohjelma 
5 e.
Hiljaisuuden musiikkia Jakomäen 
kirkossa ke 16.4. klo 18 Outi Aro-
Heinilä, lauluryhmä Raiku.
Virsitiistai Pukinmäen seurakunta-
kodissa 15.4. klo 18. Hiljaisen viikon 
virsiä, hengellisiä lauluja ja rukouksia. 
Kahvit.
Hiljaisuuden laulujen ja tekstien 
ilta Viikin kirkossa ke 16.4 klo 19. 
Naiskuoro Pihlaja, joht. Marjasisko 
Varha, Outi Lantto. Kolehti.

Messut palmusunnun-
taina 13.4. 
Perhemessu Malmin kirkossa klo 10.  
Mukana muskarilaisia. Kirkkokahvit.
Messu Jakomäen kirkossa klo 12. 
Nuorten bändi. Kirkkokahvit ja saarna-
jatkot.
Messu Pihlajamäen kirkossa klo 10. 
Herättäjäyhdistyksen kirkkopyhä. Sa-
muli Korkalainen, saarna. Kirkkokahvit 
ja seurat.  
Messu Puistolan kirkossa klo 10. Pyhä-
koulu. Kirkkokuoron kahvila. 
Messu Pukinmäen seurakuntakodissa 
klo 12. Kirkkokahvit. Messukoulu klo 
13.30. Aiheena: Minä uskon Jeesuk-
seen Kristukseen.
Messu Siltamäen seurakuntakodissa 
klo 12. Lähetyskahvila.
Perhemessu Tapanilan kirkossa klo 
12. DoReMi, Midilaulajat, Minilaulajat. 
Kirkkokahvit.
Valon messu Tapanilan kirkossa klo 17. 
Iltatee. Lastenhoito. Rukouspalvelua. 
Opetus alkaen klo 16.30.
Perhemessu Viikin kirkossa klo 10, Pih-
lajanmarjat -kuoro. Ennen messua klo 
9.30 virpomavitsojen askartelua.

LASTEN KIRKKOHETKET 
Tapanilan kirkossa ke 16.4. klo 10.30.
Viikin kirkossa ke 16.4. klo 10. 
Jakomäen kirkossa to 17.4. klo 9.

PÄÄSIÄISASKARTELUA 
vanhempi–lapsi-illassa Pukinmäen 
seurakuntakodilla to 10.4. klo 17–19.

PERHEIDEN PÄÄSIÄIS- 
VAELLUS
Jakomäen kirkossa ke 16.4. klo 17.30.

Pyhäkouluun kotona
Tarjoa lapsellesi pyhäkouluhetki 
kotona kirjepyhäkoulun avulla. 
Pyhäkouluun ilmoittautuneet 
lapset saavat kotiinsa kerran 
kuukaudessa postia, joka sisältää 
raamatunkertomuksen, tehtäviä 
ja askarteluvinkkejä sekä Lasten 
Pyhäkoululehden. Tiedustellut ja 
ilmoittautuminen Mervi Öhman, 
mervi.ohman@evl.fi tai p. 09 
2340 4579.

10-13.4.2014
TORSTAISTA 
SUNNUNTAIHIN

TUHAN
SIA TU

OTTEITA 

HINNO
ILLA,

JOITA
 ET NÄE T

ÄMÄN 

JÄLKE
EN MISSÄÄN

!

Tarjouksia rajoitetut erät.

AVOINNA: TO-PE 10-20 • LA 10-18 • SU 12-18 
OSOITE:  Hagelstamintie 31, Vantaa

LUHTA
mallikappaleita

naisille

10€
SKILA 
naisten

tikkitakki 

25,-
HUIVEJA

 

erä 2€

LUHTA
lasten 
takkeja 

 20€

Pl
an

ta
ge

n

Va
lim

ot
ie

Ylästöntie

H
ag

el
st

am
in

ti
e 

B
au

ha
us

TeboilTeboil

HööksHevosurheilu

JAMES 
miesten
takkeja

39,95€
RUKKA 
PETS 

 -50%
YOUR FACE

farkkuja

erä 5€

LUHTA HOME
tyynyliina

2 kpl 

yht. 7€

(Samassa talossa Hööks Hevosurheilu, vieressä Plantagen)

AUTOASI – korjaa käsityksesi korjaamoista

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

AUTOASI Rengaskeskus
Korvasienentie 6, 00760 Helsinki

puh. 0400 600 660

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

www.rengaskeskus.com

Ajankohtaista!  

• Renkaiden allevaihdot alk. 25 €
• Rengashotelli alk. 60 €/kausi 
• Allevaihdot ja hotellipalvelut  

ilman ajanvarausta! 

• Edulliset kesärenkaat verkosta  
tai puh. 0400 600 660.

• Myös autonhuolto- ja korjauspalvelut 
sekä vetokoukut ja tuulilasit 
asennettuina. Pyydä tarjous verkosta!

Kysy tarjous!
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Loistavia tarjouksia ja mukavaa ohjelmaa!

Tervetuloa Tähtiostoksille Kauppakeskus Malmin Novaan!
Malminkaari 13-19 | 00700 Helsinki 

Kauppakeskus Malmin Nova
www.malminnova.com

TO - LA 10. - 12.4.TÄHTIPÄIVÄT
KAUPPAKESKUS

KAUPPAKESKUS

Seppälä 
TO 10.4.-PE 11.4.
•	 Kaikki	naisten 
 normaalihintaiset takit -20%
•	 Kaikki	naisten
 perustrikoopaidat ja -topit 7€
•	 Kaikki	miesten
 normaalihintaiset T-paidat 7€
•	 Kaikki	lasten
 normaalihintaiset T-paidat 5€
LA 12.4.
•	 Kaikki	tuotteet 
 OTA 3 MAKSA 2!  
 (Tarjoamme edullisimman.)

Jaossa myös Xylitolpastilli- 
näytteitä, vitamiini- 
maistatuksia yms.

Yliopiston Apteekissa
klo 10 - 15
KASVOMAALAUSTA.

Yliopiston Apteekin 
edustalla klo 11, 12 ja 14 

Punnitse&Säästä 
liikkeen edustalla:

Punnitse&Säästä 
liikkeen edustalla:

klo 15 - 19

Vierailulla Tomi Stankevitsch,
esittelemässä Cocovi:n tuotteita.
Luvassa hyvää tekeviä 
maistiasia.

klo 14 - 18

Beauty Hair Sirpa Mansner 
•	 Hiustenleikkaus	sis. pesu, leikkaus 
 ja föönaus (kesto n. 45 min.)
 40€ (norm. 58-60€) 
•	 Parturityö	sis. pesu, leikkaus ja
 muotoilu (kesto n. 30 min.)
 25€ (norm. 35€)
•	 Beauty	Hair	Professional 
 hiustuotetta
 2 kpl yht. 19,50€ (norm. 39€ )

Malmi Nails 3. krs. 
•	 Ripsien	pidennys	49€ 
•	 Geelilakkaus	19€ tai
•	 Manikyyri	ja	lakkaus	15€
Varaa aika: puh 044-3698888

Malmin Optiikka katutaso 
•	 Nopea	silmänpaineen	mittaus
 5€
•	 Tehokas	ja	kätevä
 silmälasien pesuvaahto 
 10€/ 2 plo (norm. 16€/2 plo)
Tyyli on pysyvää
•	 Ray-Ban	New	Wayfarer	tai 
 Clubmaster voimakkuudella 
 alk. 179€ (norm. 245€)

Kauneushoitola 
Marjo Vilen-Ahonen 3. krs.  
•	 Uutuus!	Crybaby	kestomascara
 35€ (norm. 40€)
 pysyvyys ripsissä 2-3 viikkoa. 
Varaa aika: 044-5149891

Kauneushoitola 
Kirsi Kurkinen 3. krs.
•	 Hehkua kasvoille! Timantti-
 kuorinta ihonpuhdistuksella
 69€ (norm. 76€)
•	 Mary	Cohr:ilta	luonnolliset,
 tehokkaat mutta hellävaraiset
 kasviuute ihonhoitotuotteet:
 Puhdistusemulsio 400 ml 29€/plo
 Kasvovesi 200 ml 29€/plo 
Varaa aika: 050-5428714

SOL Pesulapalvelut
•	 Ulkoilutakkien	pesut 
 -15%. 
Tarjous koskee Tähtipäivien aikana Malmin 
SOL Pesulaan tuotujen ulkoilutakkien pesuja 
(ei mokka- / nahkatakit tai turkikset). 

Punnitse&Säästä 
•	 Maukkaat	Rawbite-
 raakaruokapatukat 
 1,95€/kpl (norm. 2,45€/kpl)
•	 Luomu	jogurtti-kookosmanteli
 25€/kg	(norm 30€/kg)	

K-citymarket
•	 Panda	Suklaalevyt	130	g:
 Valloittava Valkoinen,
 Hurmaava Tumma ja Maitosuklaa 
 1€/kpl (7,69€/kg)
•	 Ballerina	Dops	KEKSIT 
	 Strawberry	Cheesecake	170	g	ja
	 Milkshake	200	g
 1€/kpl (5,00-5,88€/kg)
 

Tarjoukset ovat voimassa Kauppakeskus Malmin Novan 
myymälöissä Tähtipäivien ajan.

PÄÄSIÄISPUPU jakaa 
PÄÄSIÄISMUNIA 100:lle 
ensimmäiselle lapselle.
(Yht. 300 munaa.)

Tule ja nouda omasi!

Suositut	HARMAAPAPUKAIJAT 
vierailevat esiintymässä.

K-citymarket
klo 10 - 18
Hätälä Oy
Rehtiä	Pohjoisen	kalaa! 
Hätälän kalamestari 
Juho Oksanen 
FILEOI KALASI VELOITUKSETTA.

UFF  
•	 Farkut	10€ 
•	 Hameet	5€

DNA-kauppa		
•	 Samsung	Galaxy	Ace	3	4G 
 169€
•	 Samsung	Galaxy	S4	mini
 269€

Lindex	
•	 More	at	Lindex	-kortilla 
 Naisten ja lasten takit 
 20% alennuksella! 
•	 Naisten Basic-malliston tuotteet
 OTA 3 MAKSA 2! (Tarjoamme edullisimman.)

Specsavers
•	 Erä	aurinkolaseja 
 -50%

Glitter
To 10.4.
•	 Hiustuotteet
 OTA 3 MAKSA 2!  
 (Tarjoamme edullisimman.)
•	 Korurasia 
 24,90€ (norm. 34,90€)

Pe 11.4.
•	 Kaulakorut 
 OTA 3 MAKSA 2!  
 (Tarjoamme edullisimman.)
•	 Valikoidut	laukut 
 10€ (norm. 23,90-34,90€)

La 12.4.
•	 KAIKKI tuotteet
 OTA 3 MAKSA 2!  
 (Tarjoamme edullisimman.)
•	 Takkuharja	5€ (norm. 11,90€) 

McDonald’s		
•	 BigMac-ateria 
 5,95€

Subway®
•	 Päivän	Subi®	15	cm 
 3,90€
Suositushinnat.	Hinnat	ja	Päivän	Subi®	-tuotteen 
myyntiin osallistuminen saattavat vaihdella ravintoloittain. 
Maksulliset lisukkeet eivät sisälly tarjoushintaan. 
Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 
©2014	Doctor’s	Associates	Inc. 
Subway®	is	a	registered	trademark	of	Doctor’s	Associates	Inc.

Kiinalainen ravintola 
Punainen Omena
•	 Lounasbuffet
 sis. salaatti, keitto, sushi, 8 eri lämmintä
 ruokaa, kahvi/tee ja leipä. 
 ma - pe  8,80€
 la - su  10€

 

Lasten päivä 
  LA 12.4.

Kookenkä  
•	 Naisille	ja	miehille
 Erä Pomar kävelykenkiä
 59,90€ (norm. 99,90€)

KappAhl
TO 10.4.
•	 Kaikki	lasten	tuotteet 
 VALITSE 3 MAKSA 2
 (Tarjoamme edullisimman.) 
PE 11.4. 
•	 Kaikki	normaalihintaiset 
 tuotteet -20%
LA 12.4.
•	 Kaikki	naisten	tuotteet 
 VALITSE 3 MAKSA 2
 (Tarjoamme edullisimman.)

Nissen 
•	 ILMAINEN optikon tekemä 
 näöntarkastus!
•	 Reseptinkirjoitus 
 20€ 

Hairstore 
To 10.4. 
•	 Kaikista 10.4. varatuista normaali-
 hintaisista palveluajoista -20%
Pe 11.4.
•	 Naisten	hiustenleikkuu
 45€ (norm. 58€)
•	 Miesten	hiustenleikkuu 
 25€ (norm. 36€)

La 12.4.
•	 Naisten	väripaketti
 79€ (norm. 139€)
 pitkien hiusten lisä 18€

Yliopiston Apteekki 
•	 Magnesia	Sitraatti	300	160	kpl	tabl.
 9,90€ (norm. 12,30€)
•	 Aqualan	L	perusvoide	200	g	 
 7,90€ (norm. 9,80€)
•	 Sebamed	Liquid	Face	&	Body	Wash
 400 ml pumppupullo 
 7,90€ (norm. 9,70€)

Suomalainen Kirjakauppa
•	 Lisäalennus 
 keltaisen hintalapun tuotteista
 -40%

PE 11.4.
tapahtuu

TO 10.4. 
tapahtuu

Dressmann	
•	 Kauluspaitoja 
 alk. 9,95€ kpl 
•	 Housuja
 alk. 19,95€ kpl 
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Loistavia tarjouksia ja mukavaa ohjelmaa!

Tervetuloa Tähtiostoksille Kauppakeskus Malmin Novaan!
Malminkaari 13-19 | 00700 Helsinki 

Kauppakeskus Malmin Nova
www.malminnova.com

TO - LA 10. - 12.4.TÄHTIPÄIVÄT
KAUPPAKESKUS

KAUPPAKESKUS

Seppälä 
TO 10.4.-PE 11.4.
•	 Kaikki	naisten 
 normaalihintaiset takit -20%
•	 Kaikki	naisten
 perustrikoopaidat ja -topit 7€
•	 Kaikki	miesten
 normaalihintaiset T-paidat 7€
•	 Kaikki	lasten
 normaalihintaiset T-paidat 5€
LA 12.4.
•	 Kaikki	tuotteet 
 OTA 3 MAKSA 2!  
 (Tarjoamme edullisimman.)

Jaossa myös Xylitolpastilli- 
näytteitä, vitamiini- 
maistatuksia yms.

Yliopiston Apteekissa
klo 10 - 15
KASVOMAALAUSTA.

Yliopiston Apteekin 
edustalla klo 11, 12 ja 14 

Punnitse&Säästä 
liikkeen edustalla:

Punnitse&Säästä 
liikkeen edustalla:

klo 15 - 19

Vierailulla Tomi Stankevitsch,
esittelemässä Cocovi:n tuotteita.
Luvassa hyvää tekeviä 
maistiasia.

klo 14 - 18

Beauty Hair Sirpa Mansner 
•	 Hiustenleikkaus	sis. pesu, leikkaus 
 ja föönaus (kesto n. 45 min.)
 40€ (norm. 58-60€) 
•	 Parturityö	sis. pesu, leikkaus ja
 muotoilu (kesto n. 30 min.)
 25€ (norm. 35€)
•	 Beauty	Hair	Professional 
 hiustuotetta
 2 kpl yht. 19,50€ (norm. 39€ )

Malmi Nails 3. krs. 
•	 Ripsien	pidennys	49€ 
•	 Geelilakkaus	19€ tai
•	 Manikyyri	ja	lakkaus	15€
Varaa aika: puh 044-3698888

Malmin Optiikka katutaso 
•	 Nopea	silmänpaineen	mittaus
 5€
•	 Tehokas	ja	kätevä
 silmälasien pesuvaahto 
 10€/ 2 plo (norm. 16€/2 plo)
Tyyli on pysyvää
•	 Ray-Ban	New	Wayfarer	tai 
 Clubmaster voimakkuudella 
 alk. 179€ (norm. 245€)

Kauneushoitola 
Marjo Vilen-Ahonen 3. krs.  
•	 Uutuus!	Crybaby	kestomascara
 35€ (norm. 40€)
 pysyvyys ripsissä 2-3 viikkoa. 
Varaa aika: 044-5149891

Kauneushoitola 
Kirsi Kurkinen 3. krs.
•	 Hehkua kasvoille! Timantti-
 kuorinta ihonpuhdistuksella
 69€ (norm. 76€)
•	 Mary	Cohr:ilta	luonnolliset,
 tehokkaat mutta hellävaraiset
 kasviuute ihonhoitotuotteet:
 Puhdistusemulsio 400 ml 29€/plo
 Kasvovesi 200 ml 29€/plo 
Varaa aika: 050-5428714

SOL Pesulapalvelut
•	 Ulkoilutakkien	pesut 
 -15%. 
Tarjous koskee Tähtipäivien aikana Malmin 
SOL Pesulaan tuotujen ulkoilutakkien pesuja 
(ei mokka- / nahkatakit tai turkikset). 

Punnitse&Säästä 
•	 Maukkaat	Rawbite-
 raakaruokapatukat 
 1,95€/kpl (norm. 2,45€/kpl)
•	 Luomu	jogurtti-kookosmanteli
 25€/kg	(norm 30€/kg)	

K-citymarket
•	 Panda	Suklaalevyt	130	g:
 Valloittava Valkoinen,
 Hurmaava Tumma ja Maitosuklaa 
 1€/kpl (7,69€/kg)
•	 Ballerina	Dops	KEKSIT 
	 Strawberry	Cheesecake	170	g	ja
	 Milkshake	200	g
 1€/kpl (5,00-5,88€/kg)
 

Tarjoukset ovat voimassa Kauppakeskus Malmin Novan 
myymälöissä Tähtipäivien ajan.

PÄÄSIÄISPUPU jakaa 
PÄÄSIÄISMUNIA 100:lle 
ensimmäiselle lapselle.
(Yht. 300 munaa.)

Tule ja nouda omasi!

Suositut	HARMAAPAPUKAIJAT 
vierailevat esiintymässä.

K-citymarket
klo 10 - 18
Hätälä Oy
Rehtiä	Pohjoisen	kalaa! 
Hätälän kalamestari 
Juho Oksanen 
FILEOI KALASI VELOITUKSETTA.

UFF  
•	 Farkut	10€ 
•	 Hameet	5€

DNA-kauppa		
•	 Samsung	Galaxy	Ace	3	4G 
 169€
•	 Samsung	Galaxy	S4	mini
 269€

Lindex	
•	 More	at	Lindex	-kortilla 
 Naisten ja lasten takit 
 20% alennuksella! 
•	 Naisten Basic-malliston tuotteet
 OTA 3 MAKSA 2! (Tarjoamme edullisimman.)

Specsavers
•	 Erä	aurinkolaseja 
 -50%

Glitter
To 10.4.
•	 Hiustuotteet
 OTA 3 MAKSA 2!  
 (Tarjoamme edullisimman.)
•	 Korurasia 
 24,90€ (norm. 34,90€)

Pe 11.4.
•	 Kaulakorut 
 OTA 3 MAKSA 2!  
 (Tarjoamme edullisimman.)
•	 Valikoidut	laukut 
 10€ (norm. 23,90-34,90€)

La 12.4.
•	 KAIKKI tuotteet
 OTA 3 MAKSA 2!  
 (Tarjoamme edullisimman.)
•	 Takkuharja	5€ (norm. 11,90€) 

McDonald’s		
•	 BigMac-ateria 
 5,95€

Subway®
•	 Päivän	Subi®	15	cm 
 3,90€
Suositushinnat.	Hinnat	ja	Päivän	Subi®	-tuotteen 
myyntiin osallistuminen saattavat vaihdella ravintoloittain. 
Maksulliset lisukkeet eivät sisälly tarjoushintaan. 
Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 
©2014	Doctor’s	Associates	Inc. 
Subway®	is	a	registered	trademark	of	Doctor’s	Associates	Inc.

Kiinalainen ravintola 
Punainen Omena
•	 Lounasbuffet
 sis. salaatti, keitto, sushi, 8 eri lämmintä
 ruokaa, kahvi/tee ja leipä. 
 ma - pe  8,80€
 la - su  10€

 

Lasten päivä 
  LA 12.4.

Kookenkä  
•	 Naisille	ja	miehille
 Erä Pomar kävelykenkiä
 59,90€ (norm. 99,90€)

KappAhl
TO 10.4.
•	 Kaikki	lasten	tuotteet 
 VALITSE 3 MAKSA 2
 (Tarjoamme edullisimman.) 
PE 11.4. 
•	 Kaikki	normaalihintaiset 
 tuotteet -20%
LA 12.4.
•	 Kaikki	naisten	tuotteet 
 VALITSE 3 MAKSA 2
 (Tarjoamme edullisimman.)

Nissen 
•	 ILMAINEN optikon tekemä 
 näöntarkastus!
•	 Reseptinkirjoitus 
 20€ 

Hairstore 
To 10.4. 
•	 Kaikista 10.4. varatuista normaali-
 hintaisista palveluajoista -20%
Pe 11.4.
•	 Naisten	hiustenleikkuu
 45€ (norm. 58€)
•	 Miesten	hiustenleikkuu 
 25€ (norm. 36€)

La 12.4.
•	 Naisten	väripaketti
 79€ (norm. 139€)
 pitkien hiusten lisä 18€

Yliopiston Apteekki 
•	 Magnesia	Sitraatti	300	160	kpl	tabl.
 9,90€ (norm. 12,30€)
•	 Aqualan	L	perusvoide	200	g	 
 7,90€ (norm. 9,80€)
•	 Sebamed	Liquid	Face	&	Body	Wash
 400 ml pumppupullo 
 7,90€ (norm. 9,70€)

Suomalainen Kirjakauppa
•	 Lisäalennus 
 keltaisen hintalapun tuotteista
 -40%

PE 11.4.
tapahtuu

TO 10.4. 
tapahtuu

Dressmann	
•	 Kauluspaitoja 
 alk. 9,95€ kpl 
•	 Housuja
 alk. 19,95€ kpl 
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Ilmoituksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä 
myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@lahitieto.fi

Koillis-Helsingin Lähitieto

NELJÄSSÄ VIIKOSSA 
JUOKSUKUNTOON!

Lisätietoa:
Juoksuvalmentaja 
Jouni Leppäsaajo, 045 129 3231
Puistolan Urheilijat ry

Suomen Urheiluliiton virallinen juoksukoulu 
alkaa Helsingin Puistolassa 10. huhtikuuta. 
Koulu kestää neljä viikkoa ja sisältää aiheet 
peruskestävyys, juoksutekniikka, juoksijan 
lihaskuntoharjoittelu ja sykkeen mittaus.

Kurssin hinta 90€ (sis. materiaalin, luennot 
harjoittelusta sekä käytännön harjoitukset 4 krt)

Ilmoittautuminen: 
www.puistolanurheilijat.fi /juoksukoulu

1. Atletico Akatemia – SUMU /7-    09.00-10.10
2. FC KaKe – PuiU / 86      10.20-11.30
3. Malmin Ponnistajat – SUMU / 77    11.40-12.50
4. Atletico Malmi – PuiU      13.00-14.10
5. ottelun 1 hävinnyt – ottelun 2 hävinnyt  14.20-15.30
6. ottelun 1 voittaja – ottelun 2 voittaja  15.40-16.50
7. ottelun 3 hävinnyt – ottelun 4 hävinnyt  17.00-18.10
8. ottelun 3 voittaja – ottelun 4 voittaja  18.20-19.30

Mosa Cup on koillishel-
sinkiläisten joukkueiden 
kutsuturnaus, jonka järjes-
telyistä ovat päävastuun 
kantaneet MPS Atletico 
Malmi sekä PuiU:n mies-
joukkueet. 

Yhden päivän turnee 
otellaan nonstoppina kah-
dessa tasossa. Ylemmäl-
lä tasolla paremmuudesta 
mittelevät kolmosdivarilai-
set MPS Atletico ja PuiU se-
kä Nelosen elittiin kuulu-
vat Malmin Ponnistajat ja 
SUMU /77. Harrastetasol-
la Mosa Cupin herruudesta 
taistelevat Kuutosen jouk-
kueet Atletico Akatemia, 
PuiU 86 ja SUMU/77 viime 
kaudella Viitoseen nous-
seen siltamäkeläisen FC 
Kaken kanssa.

Mosan tekiksellä on näin 
luvassa ensi lauantaina pe-
räti kahdeksan tiukkaa ja 

odotettua paikallistaistoa. 
Kilpapuolella Puistolan Ur-
heilijat on hallitseva mesta-
ri. PuiU on niukasti voitta-
nut kummatkin aiemmat 
Mosa cupit. Nyt rakkaat 
yhteistyökumppanit MPS 
Atletico Malmi ja PuiU 
kohtaavat toisensa klo 13, 
ja ratkovat kumpi menee 
cupin finaaliin.

Yleisöllä on värikkääseen 
lauantaiseen jalkapallopäi-
vään vapaa pääsy.

Heimo Laaksonen 
Tästä lähes puolimetrisestä pytystä 
taistellaan Tapanilassa lauantaina.

Mosa Cup virittää
taas jengit ja fanit

Jalkapallo

Kolmas kerta toden sanoo ja vahvistaa perinteen. 
Näin ainakin jalkapallon Mosa Cupin kohdalla, joka 
tulevana lauantaina virittää Tapanilan tekonurmella 
täkäläiset miesjoukkueet ja fanit pian edessä 
olevaan sarjakauteen.

Mosa Cup 
la 12.4. 
Tapanilan 
tekonurmella

HYVÄNTEKEVÄISYYSESTEKISAT
la 19.4.2014 alk. klo 11 

Tuomarinkylän kartanolla.
Ohjelmaa koko perheelle.

AUTETAAN LASTENSAIRAALAA!

• Klo 11–13 Keppihevoskisa.
• Muut luokat alk. klo 15.
• Ponitalutusta 11–13, paloauto, buffet.

Kaikki tuotot lahjoitetaan Uusi Lastensairaala 2017 
Tukiyhdistys ry:lle.
Järj. Tuomarinkylän hevosihmiset.
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Nuorimmat uimarit oli-
vat alle 20-vuotiaita ja van-
hin oli 89-vuotias Erkki 
Makkonen, Kuusijärven 
Jääkarhuja edustava savon-
rantalainen teräsvaari.

Kisojen sää vaihteli ko-
vasta lumipyrystä kipak-
kaan pakkaseen. 

– Keli ei haitannut in-
nokkaita avantouimareita. 
Avannossa karaistuneet ui-
marit tavoittelivat parhai-
ta sijoituksia kilpakump-
paneistaan. Kisojen hen-
keen kuuluu kilpailla reilus-
ti ja iloisella mielellä. Jälleen 
monet saivat runsaasti ko-
kemusta uusia ystäviä eri 
puolilta maailmaa, kertoo 
mukana ollut Kirsti Suniala.

Koillis-Helsingin asuk-
kaista palkintopallille kipu-
sivat Eila Harju yli 75-vuo-
tiaiden sarjassa tuloksena 
hopeaa 25 metrin rintauin-
nista ja 50 metrin vapaa-
uinnista, sekä pronssia 25 
metrin vapaauinnista.

Pirjo Lehtonen ui yli 
60-vuotiaiden sarjassa kul-
taa lajeina 25 metrin vapaa-
uinti ja 50 metrin vapaauin-
ti sekä hopeaa 25 metrin 
vapaauinnissa. 

Reijo Lehtonen otti yli 
60-vuotiaiden sarjassa 
pronssia 50 metrin vapaa-
uinnissa ja Risto Blomberg 
nappasi yli 70-vuotiaiden 
sarjassa hopeaa 25 m rinta-
uinnissa. 

He kaikki ovat Kuusijär-
ven Jääkarhujen aktiivi-
sia avantouimareita, jotka 
ovat menestyneet aiemmis-
sakin MM-kilpailuissa se-
kä SM-tasolla kotimaassa 
ja ulkomailla.

Avantouinnin MM-kisat 
järjestettiin Rovaniemel-
lä 20.–23.3. Kuvan ottaja 
Kirsti Suniala kunnostautui 
kastautujana hyisessä Ke-
mijoessa ja sai siitä osallis-
tumismitalin. 

– Oli ihanaa istua avan-
non jälkeen telttasaunas-
sa talvisaappaat jalassa ui-
mapuku päällä ja haastella 
mukavia uimarien kanssa, 
Suniala kertoo.

TL

Avantouinnin 
MM-mitaleja 
Koillis-Helsinkiin
Avantouinnin MM-
kisoihin Rovaniemellä 
osallistui yli 1200 
avantouimaria 35:stä 
maasta. Kaukaisimmat 
olivat tulleet 
kisoihin Meksikosta, 
Argentiinasta ja 
Kiinasta. Mukana oli 
hyvä edustus Koillis-
Helsingistä.

Vasemmalta Reijo Lehtonen, Pirjo 
Lehtonen, Eila Harju ja Risto Blomberg.

KIRSTI SUNIALA

k at s as t us t arjo us
Henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27

01260 Vantaa
Puh. 09 741 50010

ark. 8-18

ILOLA
Laaksotie 33
01390 Vantaa

Puh. 0400 183 369
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1

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

Vain ennakkomaksulla netistä www.plus.fi
2929

Lihapiirakka 

makkaralla + juoma 

kananmunalla 6,- (norm. 7,50)

Tarjous voimassa 

30.4.2014 saakka

5.-

NESTE OIL K-MARKET MALMI JA NESTE OIL METSÄLÄ

HUOLEHTII SINUSTA JA AUTOSTASI
TUO NELIRENKAINEN YSTÄVÄSI PESULLE! NOPEAT QUICK WASH  

PESUKATUMME POISTAVAT SUOLAN JA LIAN POIS HELLÄVARAISESTI 

- JONOTTAMATTA TOTTAKAI

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

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

Kuponki voimassa 4.5.2014 asti.

Pehmoharjapesu
vahalla tai 

alustapesulla

15€
(norm. 20,90€)
Tällä kupongilla

!

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla & 
Metsälässä 4.5.2014 saakka, eikä etua 
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

Kuponki voimassa 4.5.2014 asti.

Loistopesu 
kaikilla mausteilla ja 

ShineLux vahakäsittelyllä

24,90
(norm. pesun hinta 34,90)

Tällä kupongilla

!

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla & 
Metsälässä 4.5.2014 saakka, eikä etua 
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

Kuponki voimassa 4.5.2014 asti.

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

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

Metsälässä 4.5.2014 saakka, eikä etua 
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

!
Meiltä vuokraat helposti paketti- 
ja muuttoautot, peräkärryt ja nyt 
uutuutena mobiili kylpypalju! 
Katso lisää Bestrent.fi  

Kevään auringossa maistuvat
uunituoreet herkut
Sibyllan grilliherkut, kuten hampurilaisateriat, hodarit, 
paninit löytyvät meiltä. Kannattaa tulla maistamaan. 
Tuoreet itse tehdyt sämpylät ja uunituoreet leivonnaiset 
tuoreen pannukahvin kera maistuvat joka päivä!

METSÄLÄ 
AVOINNA 24H



14   Uutiset

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

 Haloo Helsinki!-yhtyeen jäse-
niltä kysyttiin, mikä on heidän 
mielipaikkansa. Laulaja Elli 
Haloon mielipaikka on Bar Teos, 
kitaristi Leo Hakasen Jäähalli, 
kitaristi Jere Marttilan Siltamäen 
kummut ja rumpali Jukka Solda-
nin Malmin TB. 

Ei lienee sattumaa, että kahden 
yhtyeen jäsenen mielipaikka 
sijaitsee MATAPUPU:n alueella. 
Alueella jossa on hyvä asua ja 
tehdä töitä, sekä hyvät puitteet 
erilaisille harrastuksille.

Vanha naapurini ”Pappa” 
Heikinlaaksosta, kertoi käy-
neensä syntymässä Helsingissä 
ja puolustamassa kotimaataan 
Kannaksella, muuten oli saanut 
kaiken tarvitsemansa Malmilta.

Alueen neljä merkittävää 
”kivijalkaa” ovat Tapanilan 

Urheilukeskus, Malmin sairaala, 
Malmin lentoasema ja Malmin 
hautausmaa, valitettavasti 
yhtä ollaan oikein valtiovallan 
toimesta murentamassa. Ei pidä 
myöskään unohtaa, että alueella 
on neljä omaa rautatieasemaa.

Suora lainaus Jukka Soldanin 
lausunnosta: Malmin Teboil, 
”siellä pystyy ottamaan iisisti ja 
saa arjen kiireet pois ajatuksista. 
Rehti palvelu ja työntekijät, 
Ruisburger toimii aina”. Mitäpä 
tuohon olisi lisättävää, näinhän 
asia on ollut puolen vuosisataa.

Mitä MATAPUPU:n alueen 
kodeisssa, joka keskiviikko 
odotetaan? Omia lehtiä, Koillis-
Helsingin Lähitietoa, ainakin.

Sakari Partinen
Sipoo

 Hope-yhdessä&yhteisesti Ry 
kiittää Siltamäen nuorisoseuraa 
Zumbathon for Hope- tapahtu-
man organisoinnista Suutarilan 

palvelukeskuksessa.
Hope-yhdessä&yhteisesti

Minun mielipaikkani

Hope kiittää

 Syystien palvelukeskuksen 
vapaaehtoisneulojien luomat hie-
not MollaMaijat saavat uudet 
kodit ihan lähiviikkoina. Ompe-
luryhmässä on ollut todella ahke-
ria vapaaehtoisia  ja sen seurauk-
sena kaikilla mollamaijoilla on 
myös erilaisia vaihtovaatteita, 
kuten kesähameita päälle puetta-

vaksi.
Uusi hyväntekeväisyyskohde 

Neulekahvilassa  on Ensikotien 
liitto. Nyt tehdään vauvasukkia 
ja myssyjäkin on jo valmiina. Ne 
lahjoitetaan myöhemmin kevääl-
lä eteenpäin.

Marjut Pitkäranta

Upeita mollamaijoja

MARJUT PITKÄRANTA

 Vastustin lentokenttää monet 
vuodet. En ymmärtänyt, miksi 
keskellä asuinaluetta pitää olla 
pöriseviä koneita ja iso alue tyh-
jillään valtaosan päivästä. 

Ryhdyttyäni lenkkeilemään ja 
hiihtämään lentokentän ympä-
ri muutin mieleni. Sitä lintujen 
laulua, puiden siimeksen rauhal-
lisuutta ja sen virkistävää vaiku-
tusta sielulle ei osaa ymmärtää, 
ennen kuin siellä itse liikkuu. Ei-

vätkä ne koneetkaan yhtään häi-
ritse pienellä melullaan.

Tuo ainutlaatuinen keidas mene-
tetään, jos kenttä rakennetaan. 
Sieltä tarvitaan useita ulosajo-
väyliä, joiden seurauksena lenk-
kipolkua/ latua ei voi enää olla, 
ainakaan mitenkään turvallise-
na. Ja rauha ja levollisuus taatus-
ti katoavat ison asuinmassan 
vierestä.

Onkohan tuo asia nyt ihan 
loppuun asti harkittu? Ovatko 
hyödyt suuremmat kuin haitat? 

Entäpä tulevaisuus? Jos Hel-
sinki-Vantaa ei jatkossa vedä-
kään pienkoneita, kuinka kau-
kaa nuo matkustajat joutuvat 
pääkaupunkiin tulemaan?

Jatkoaikaa harkinnan tekoon 
tarvitaan!

JS Tapanila

Lentokentän 
kohtalosta

 21.3.2014 LVM:n silloinen 
ministeri Merja Kyllönen vuoti 
tarkoituksellisesti HS:n toimitta-
jille tiedon, että kehysriihineu-
votteluissa päätetään lakkauttaa 
Malmin lentokenttä, koska  se 
palvelee vain 70 lentoharrasta-
jaa. Tämä oli mielestäni niin lap-
sellinen ja absurdi ajatus, en voi-
nut uskoa, että Suomen hallitus 
menisi tällaiseen mukaan. Järky-
tyksenä tajusin 26.3. aamulla 
0:25 alkaneen tiedotustilaisuu-
den jälkeen, että nyt osui ja 
pahasti. Hallitus päätti kehysrii-
hineuvotteluissa lopettaa Suo-
men toiseksi vilkkaimman lento-
kentän. Noin vain ilman ennak-
kotietoa. 

Kulissien takana tämä oli jo var-
maan aiemmin tiedetty ja pidetty 
salassa. Salassa siksi, ettei noiden 
70 lentoharrastajan tukena ole-
vat tavalliset ilmailuharrastajat 
ja lentokentästä näkymättömästi 
nauttijat olisi ehtineet reagoida 
tarpeeksi ripeästi. 

Edellisessä kamppailussa Hel-
singin kaupunkia vastaan 10 
vuotta sitten ehdittiin järjestää 
mielenosoituksia, joilla saatiin 
kansalaisten huomio kiinnitettyä 
ja aikaan kentälle ”tulitauko”. 

Malmilta lentäviä lentäjiä on 

todellisuudessa yli 10 kertaa 
enemmän, mutta heidän lisäk-
seen sieltä lentää heidän muka-
naan 100 kertaa suurempi jouk-
ko lupakirjattomia. Tavallisil-
la ilmailuharrastajilla tarkoitan 
perheitä, jotka tulevat lentoken-
tille katselemaan lentokoneita, 
sekä lentonäytösten katselijoita. 
Ilmailuharrastajia on lähes joka 
perheessä, joten nyt on useampi 
1000 kertaa suurempi luku.  

Lentokentästä näkymättömästi 
nauttijat ovat tavallisia kentän 
ympäri kiertäviä ulkoilijoita, joi-
ta on myös 1000 kertaa suurem-
pi joukko. He haluavat nauttia 
lentokentän ympärilleen tarjo-
amasta rakentamattomasta 
luonnosta, rauhallisuudesta ja 
”merinäköalasta”. Nauttijoihin 
kuuluvat vielä lintu- ja luonto-
harrastajat, joita on myös 1000 
kertaa suurempi joukko. He 
puolestaan osaavat arvostaa 
Malmin lentokentän suojaan 
syntynyttä lintuparatiisia, jonka 
lentäviin kuuluvat mm. satakieli, 
iso- ja pikkukuovi. Harvinainen 
Isokuovi ei pesi muualla Helsin-
gissä, ei edes Viikissä. 

Jos asuntorakentaminen toteu-
tuu, niin nykyisistä kenttää kier-
tävistä ulkoilijoista tuskin ku-

kaan haluaa lähteä kiertämään 
20–30 tuhannen asukkaan Mal-
min lentoaseman kaupungin-
osaa, josta luonto on pilattu tii-
viillä asuntorakentamisella. 

Malmin lentokentän käyttäjät 
voidaan laskea sadoissa tuhan-
sissa, joten kyseessä ei ole ihan 
pieni joukko. Tämä muistutuk-
sena poliitikoille,  joiden käsis-
sä asia on. 

Malmin lentokenttä toimivana 
lentokenttänä kuuluu jo ainut-
laatuisen historiansa vuoksi ko-
ko Suomen kansalle eikä sitä tu-
le uhrata poliittisella päätöksellä 
Helsingin asuntotuotantoon. 

Keskustelu Malmin lentokentäs-
tä on nujerrettu valtakunnan 
tason lehdistössä. Kenttää puo-
lustavat kirjoitukset eivät mene 
toimituksista läpi. Niin kauan 
kun kenttä on olemassa, on toi-
voa saada se pelastetuksi. Type-
riä päätöksiä on joskus jätetty 
toteuttamatta ja jopa pystytty 
purkamaan. 

Onko tämä sitten demokrati-
aa, jos asioista ei edes keskustel-
la vaan päätetään kabineteissa? 

Klaus Wesa
Puistola

Malmin lentokenttä kuuluu 
Suomen kansalle

 Kiitos Malmin lentokenttää 
koskevasta lehtijutusta. Se herät-
tää aikamoisia tunteita. Miten 
ihmeessä yksi ministeri voi 
muuttaa asuinalueemme Helsin-
gin ydinkeskustan tyyliseksi 
kivikyläksi?

Meillä ei ole pohjoisen Helsin-
gin alueella yhtään tämän ko-

koista virkistysaluetta, ja sik-
si tuntuu tosi pahalta, jos paik-
ka hävitetään kelvottoman halli-
tuksen päätöksellä.

Tämä katastrofi pitää estää en-
nen kuin se edes alkaa. En pysty 
käsittämään sitä että alueen ai-
noa ulkoilupaikka rakennetaan 
umpeen - miten laillisia tällaiset 

päätökset ylipäätään ovat? Ei-
kö kaikenlaisia slummeja yritetä 
välttää ympäri maailmaa?

Asukkaiden pitää nousta puo-
lustamaan aluettaan, ettei sitä 
tuhota!

I. Dahlman

Ei slummia Malmin 
lentokentälle!

www.facebook.com/lahitieto

Lähitieto löytyy 
myös facebookista!
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FiNSOFFAT
_ Niin kuin haluat _

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

                             Vuodesta 1970 
          

www.finsoffat.fi 

Laadukkaat        
   kesäkalusteet

Kesäkalusteinamme on suomalaisten luoma mallisto, 
joka ammentaa värinsä ja muotonsa suomalaisesta 
luonnosta. Kalusteiden teknistä suunnittelua ovat 
ohjanneet pohjoinen ilmasto ja erinomainen käyttö-
mukavuus.  
   Kesäkalusteet vain Porttipuiston myymälässämme. 
Tervetuloa!

Marina kesäkalusteet 
Materiaalina litteä 7 mm polyrottinki. Pöydässä alumiini-
runko ja valkoinen 8 mm pöytälasi. Mitat: 160 x 90 cm tai 
200 x 100 cm.  Tuoleissa alumiinirunko. Mitat 59 x 60 cm. 

Moderno ruokailuryhmä kesäpihalle 
Pöydässä alumiinirunko ja kansi harjattua  
harmaata polywood-materiaalia.   
Mitat: 150x100 cm tai 210x100 cm.   
Tuoleissa alumiinirunko, istuimissa 
materiaalina puolipyöreä 7 mm polyrottinki.
 

Porttipuistossa  

Kesäkotiin 
tapahtuma 

la 12.4. klo 10-18
Tervetuloa!

Marina divaani

 1185 € 

Marinan ruokaryhmä 
pöytä ja 4 tuolia 

  alk. 999 €
 

Moderno ruokaryhmä 
pöytä ja 4 tuolia

 alk. 995 €
 

Salsera divaanisohva/sohva ja pöytä 
Divaaniosaa 57 x 75 cm voi käyttää joko 
lasipintaisena pöytänä tai pehmustettuna 
rahina. Lasikansi kuuluu kokonaisuuteen. 
Materiaalina puolipyöreä polyrottinkipu-
nos, runko alumiinia. Salsera-sohvan mitat: 
180 x 75 cm.

Salsera divaani

 995 € 

Marina-modulidivaani  
Mitat: 240 x 160 cm. Divaaniosan 
voi sijoittaa joko vasempaan tai 
oikeaan reunaan.

– Nanja on suomenhevonen ja 
tamma. Luonteeltaan se on kiltti. 
Olen käynyt sen kanssa kaksissa 
kilpailuissa. Olemme päässeet jat-
koon, mutta emme ole voittaneet, 
kertoo kuudetta luokkaa Ylä-
Malmin peruskoulussa käyvä Alii-
sa Hakala.

Molemmat kisat on järjestetty 
vantaalaisen hevostarvikekaupan 
parkkipaikalla. Osallistujia on ol-
lut puolensataa.

Kummitädin tekemä keppihevo-
nen on edelleen yksi Aliisan suosi-
keista. Toinen suosikki on Rosa, 
joka on myös tamma ja rodultaan 
walesincob.

– Ostin Rosan kirpputorilta pari 
vuotta sitten. Se on kiltti ja reipas. 
Sillä hyppään enemmän. Nanjal-
la ratsastan enemmän koulua. Ke-
sällä ratsastan niillä kotona nur-
mialueella ja talvisin tiellä tai au-
topaikalla, silloin kun isä on pois.

Keppihevosharrastus on levin-
nyt ympäri Suomen kuin kulo-
valkea ja keppihevosia eli keppa-
reita harrastavat nykyään kaiken 

ikäiset, myös aikuiset. Harrastuk-
sen avulla oppii uusia asioita ja saa 
uusia ystäviä.

Keppihevosten kanssa voi tehdä 
samoja asioita kuin oikeiden he-
vosten kanssa. Vain mielikuvitus 
on rajana. Osa harrastajista tekee 
keppihevosetkin itse ja ompelee 
niille myös varusteita.

Este- ja koulukisojen lisäksi kep-
pihevosille on esimerkiksi raviki-
soja ja omia näyttelyitä. 

Seuraavat estekisat, joihin Aliisa 
mahdollisesti osallistuu, pidetään 
Tuomarinkylän kartanolla pääsi-
äislauantaina, huhtikuun 19. päi-
vä. Kisoissa on myös oikeita he-
vosluokkia.

Aliisa harrastaa myös ratsastus-
ta ja bongasi kisakutsun Tuoma-
rinkylän ratsastuskoulun ilmoi-
tustaululta. Hänen pitää päättää 
kisoihin osallistumisesta tämän 
viikon aikana, sillä viimeinen il-
moittautumispäivä on ensi sun-
nuntaina.

Kisat ovat hyväntekeväisyyski-
sat, joiden kaikki tuotto lahjoite-

taan Uusi lastensairaala 2017 –ke-
räystä varten. Aliisasta tuntuu hie-
nolta, että hän voisi auttaa keppi-
hevostensa kanssa lastensairaalaa.

– Käyn siellä itsekin aika usein, 
koska minulla on astma. Ja äitini 
on myös iloinen, että kisat järkä-
tään. Hän on töissä lastensairaa-
lassa ja on kertonut, että siellä on 
kosteusvaurioita.

Aliisa on menossa ensi kesänä 
elämänsä ensimmäiselle keppihe-
vosleirille Alajärvelle. 

– Se on 4H:n järjestämä leiri, jos-
sa tehdään oma keppari. Siellä rat-
sastetaan ja kisataan toisia vas-
taan.

Alisa toivoo, että leirillä on 
hauskaa ja että sieltä saa uusia ka-
vereita.

Pirjo Pihlajamaa

Keppihevosella 
voi auttaa lastensairaalaa
Kun Tapaninvainiossa asuva Aliisa Hakala, 13, oli yhdeksänvuotias, 
sai hän kummitädiltään lahjaksi Nanja-nimisen keppihevosen. Siitä 
alkoi hauska harrastus, joka jatkuu edelleen.

Aliisa Hakala on lisännyt 
harrastukseensa myös 

bloginpidon. Viime kuussa 
avattu blogi löytyy osoitteesta 

www.khtluminiitty.blogspot.com.

Keppihevosella voi 
treenata oikeilla 

hevosilla opittuja 
asioita.  

– Viimeksi harjoittelin  
taivutuksia ja voltteja.

ALIISA HAKALAN KOTIALBUMI
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inkistä sarjaku-
vaksi –hankkees-
sa kuvataide ja 
sanataide sekä 

oppilaiden lukuharrastuk-
sen edistäminen yhdistyivät 
luontevasti toisiinsa.

– Oppilaat aloittivat hank-
keeseen valmistautumisen 
syyskuussa 2013. Silloin eri-
koiskirjastovirkailija Päi-
vi Ranta ja ts. erikoiskirjas-
tonhoitaja Eeva Rita-Kasa-
ri vinkkasivat oppilaille va-

likoiman nuortenkirjoja. 
Nuoret valitsivat niistä mie-
luisimmat luettavaksi. Lu-
kemisen jälkeen käynnistyi 
sitten varsinainen sarjaku-
vaprojekti, kertoo Tapani-
lan ja Pukinmäen kirjasto-
jen johtaja Tarja Vuorinne.

Sarjakuvaopettaja Simo 
Koivunen vieraili Hiidenki-
ven koulussa syksyn aikana 
kahdeksan kertaa pitämässä 
7 C –luokalle kahden tun-
nin oppitunnit. Ensin tutus-

tuttiin sarjakuvan tekemi-
sen periaatteisiin, ideointiin, 
käytännön työvälineisiin ja 
hahmosuunnitteluun. Käsi-
kirjoittamisvaiheessa etsit-
tiin aiheet oppilaiden luke-
mista kirjoista, joiden sano-
ma pyrittiin pelkistämään 
muutamaan sarjakuvasi-
vuun. Samalla pohdittiin, 
kuinka valita sarjakuvitetta-
vaksi vain joku tietty osa al-
kuperäisteoksesta.

Sarjakuvan teko osoittau-

tui monivaiheiseksi proses-
siksi, jossa suunnitteluvai-
heeseen kuuluu ideointi, ta-
rinan juonen pohdinta, hah-
mojen keksiminen ja niiden 
luonnostelu. 

Suunnittelussa täytyy va-
rata riittävästi tilaa kaikille 
kohtauksille. Toteutusvaihe 
aloitetaan lyijykynällä, sit-
ten piirretään kaikki puh-
taaksi, kumitetaan lyijyky-
näjäljet ja tehdään tarvitta-
vat korjaukset.

Mukana olleet kertovat, 
että parhaiten sarjakuva-
projektin tunnelmia kuvaa-
vat ilo, tekemisen meininki 
ja prosessiin sitoutuminen.

Sarjakuva on oppilaille ja 
opettajille sekä tuttu, että 
vieras taiteenala. Sen tuttuu-
den ansiosta oli sarjakuvan 
kautta helppo laajentaa kä-
sityksiä kirjallisuudesta, tai-
teesta ja kulttuurista. Vie-
rautensa vuoksi sarjakuva 
on mainio väline tehdä ja 

kokeilla jotain aivan uutta. 

Sarjakuvavihkonen jul-
kistettiin viime maanantai-
na Tapanilan kirjastossa, 
jossa voi koko huhtikuun 
ajan käydä ihastelemassa 
lopputulosta. Samalla voi 
tutustua projektin vaiheita 
esittelevään näyttelyyn.

Teija Loponen

Kirjasto ja koulu 
tuottivat yhdessä 
sarjakuvia
Pukinmäen ja Tapanilan kirjastojen sekä 
Hiidenkiven peruskoulun 7C-luokan yhteinen 
mediakasvatushanke Kirjat kuplimaan tuotti 
yhteistyössä kootun sarjakuvakirjan.

Kirjat kuplimaan, vinkistä sarjakuvaksi –projektin lopputulosta juhlittiin Tapanilan kirjastossa viime maanantaina. Kuvassa mukana olleet ohjaajat ja oppilaat.

Sarjakuvavihkonen osoittaa, että sarjakuvia voi toteuttaa monin eri tavoin.

EEVA RITA-KASARI

V

Viides audiovisuaalisen 
taiteen AAVE-festivaali 
starttaa huhtikuun toisella 
viikolla. Koko festivaali on 
ilmainen. Sen ohjelmisto 
tarjoaa muun muassa elo-
kuvia, videotaidetta, sekä 
liikkuvan kuvan ja perfor-
manssin yhdistelmiä. 
Mukana on kotimaista ja 
ulkolaista tuotantoa.

Malmitalossa  AAVE-fes-

tivaalien ohjelma käynnis-
tyy torstaina ja ohjelmaa 
on koko viikonlopun ajan. 
Kohokohtia on monia.

Tänä vuonna liikkuvan 
kuvan ja elävän esityksen 
yhdistämä Live Cinema –
ohjelmisto huipentuu vi-
deo-oopperaan An Index 
of Metals, joka koetaan 
lauantaina 12.4. klo 19. 
Italialaisen säveltäjän Faus-

to Romitellin teoksen tuot-
taa ja esittää Sibelius-Aka-
temian NYKY Ensemble.  
Paikkana on Malmitalo.

TL

Aave löytyy Malmilta

AAVE-festivaali 7. – 13.4. 
Malmitalossa, tapahtumiin 

on vapaa pääsy. Festivaalin 
koko ohjelma löytyy osoit-

teesta www.aavefestival.org

Oishii: Ishii Katsu-
hito The Taste of 
Tea. Tarinassa epä-
tavanomainen mut-
ta onnellinen Haru-
noiden perhe asuu 
vuorilla sijaitsevas-
sa pikkukaupun-
gissa. Elokuvaa on 
luonnehdittu surre-
aaliseksi versioksi 
Ingmar Bergmanin 
elokuvasta Fanny
ja Alexander. 
La 12.4. klo 16 ja su 
13.4. klo 11. 
Kesto 143 min.
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Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Nauruhermoja kutkuttava koko perheen 
hurmaava näytelmä. 75 min. Ikäsuositus 
6+. To 10.4. klo 18, alk. 8 €. Perhelippu  
(4 hlöä) 24 €

Saapasjalkakissa

Vieraana rumpali Teppo Mäkynen.  
Kapellimestarina Antti Rissanen.  
Ke 16.4. klo 19, alk. 18 €

Pedron haitari ja banjo soivat  
M.A:n ”kultakurkun” säestyk- 
seksi. To 17.4. klo 19, alk. 12 €

Numminen 

Hietanen

M.A.

Pedro

BandBig
Swing

The

&

Helsinki
Great

Alternative Audiovisual  
Event

AAVE
Enemmän kuin elokuvafestivaali!  

Oishii-sarjassa japanilaisia pitkiä elo- 
kuvia, Live Cinemassa liikkuvaa kuvaa  
ja elävää esitystä ja En Gardessa roh- 
keita AV-teoksia. NYKY Ensemble ja 

video-ooppera An Index of Metals  
nähdään la 12.4. klo 19. Katso koko  

ohjelma: www.aavefestival.org.  
To 10.4. – su 13.4., vapaa pääsy

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

Laukaisu on taitavasti kir-
joitettu kuvaus rankasta 
aiheesta, josta yleensä ker-
rotaan vain uutisissa. 

Kirjailijaillassa Tiina Rae-
vaara kertoo, miten ja mik-
si perhesurmista kertova ro-
maani syntyi. Kirjan aihet-
ta ei ole helppo käsitellä ja 
epätoivoista tekoa on vai-
kea edes käsittää. Miksi ku-
kaan haluaisi vahingoittaa 
läheisiään, etenkään omia 
lapsiaan? 

Tiina Raevaara lähestyy 
aihetta kaunokirjallisuu-
den keinoin. Romaaniker-
ronta vie samanaikaisesti lä-
helle kohdetta, mutta auttaa 
myös etäännyttämisessä. 
Romaanissa on kuitenkin 
kyse tarinasta, ei aidosta ta-
pahtumasta. 

Raevaara kertoo aiheen 
vaivanneen häntä kauan, 
mutta raskas aihe ei alkuun 
houkutellut kirjoittamaan.

– Lopulta tarina suoras-
taan vyöryi päälleni ja kir-
joitin kirjan ensimmäisen 
version kahdessa viikossa. 
Yhteen päivään voi mahtua 
koko elämä. Laukaus kuvaa 
päivää, jolloin Pauliinan ja 
Kerkon perhe-elämä suistui 
kohti tuntematonta.

TL

Perhesurmat 
kirjailijaillan aiheena

Kirjailija Tiina 
Raevaara vierailee 
tänään Pukinmäen 
kirjastossa 
kertomassa 
romaanistaan 
Laukaisu.

Tiina Raevaara kertoo kirjansa synnystä Pukinmäessä.

Tiina Raevaara Pukinmäen 
kirjastovieraana 

 tänään kello 18.

KIRJAILIJATIETOA

• Tiina Raevaara on koulutukseltaan filosofian tohtori.
• Hän sai Runeberg-palkinnon vuonna 2011 

novellikokoelmasta En tunne sinua vierelläni. 
• Martti Joenpolven novellikilpailun hän voitti vuonna 

2006. 
• Esikoisromaani Eräänä päivänä tyhjä taivas ilmestyi 

vuonna 2008.

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ PAASILINNA

  Pukinmäki

DUNLOP RENGASCENTER
Meiltä löydät laajan valikoiman 
Dunlop renkaita moottoripyörääsi
paikanpäältä. 
Tervetuloa tutustumaan
tai kysy tarjous asennettuna.

Kankiraudantie 1
00700  HELSINKI
0400 877 652 
Avoinna: ark 9-17.30 
www.mjl-huolto.com

Olemme asiakaspalveluhenkinen
moottoripyörähuolto Helsingin 
Malmilla.
Keskeisiä arvojamme ovat 
laatu ja asiakastyytyväisyys.
Tervetuloa.

Aito nepalilainen ravintola Malmilla
Laadukasta ruokaa!

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

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

la 12–22 su 12–21.30

Lounas arkisin 10.30–15.00

Take away
-10%

annokset mukaan 
vain á la carte -listan 

pääruoista

A-oikeudet

TERVETULOA!

Tällä kupongilla

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

Tarjous voimassa
27.04.2014 asti.

“Yksi Helsingin 
parhaista 

nepalilaisista.”
-eat.fi 



  MALMI
Syystien palvelukeskus
To 10.4. Kevätmyyjäiset. 
Kätevät kädet -askartelu-
ryhmä ti klo 9–11. Ke 9.4. klo 
14.30–15.30 Ajankohtaista 
asiaa maksuttomista muisti-
kuntoutusmahdollisuuksista ; 
– tietoa  muistisairaille hen-
kilöille ja heidän läheisilleen. 
Järj. Miina Sillanpää Säätiö 
ja Syystien palvelukeskus.
Auli Järvelä: ”Nainen” ja 
luonto – maalauksia
Maalauksia taiteilijan ristirii-
taisesta suhteesta luontoon, 
joka avautui vasta rakkau-
den myötä. Malmitalo, to 17.4. 
asti.  Avoinna ma–pe 9–20 
ja la 9–16. Vapaa pääsy.
KÄSILLÄ – taitoa – 
iloa – muotoa 1
Taito-käsityökoulu Helskyn las-
ten- ja nuorten oppilastyönäyt-
tely. Lukuvuoden teemana on 
ollut ”Taito tehdä yhdessä”. 
Esillä on mm. mosaiikkitöitä ja 
taittojakkaroita. Vapaa pääsy. 
Avoinna ma–pe 9–20 ja la 
9–16. Malmitalo, 24.3.–10.4.
Matkalla juhlavuoteen – 
työväenopiston näyttely
Kuvataiteen ja käsityön opis-
kelijoiden yhteinen kevät-
näyttely luotsaa kohti Opisto 
100 vuotta -juhlaa, jota viete-
tään ensi syksynä. Teemana 
on 100xRakkaus. Näyttely on 
avoinna ma–pe 9–20, la–su 
10–15. Yleisölle avoin ava-
jaistapahtuma on ke 9.4. klo 
17.30–18.30. Malmitalo 9.4.–
16.4 ja 22.–25.4. Vapaa pääsy.
Saapasjalkakissa
Hauska koko perheen näy-
telmä pohjautuu kansansa-
tuklassikkoon. Tarina ker-
too veljeksistä nuorimman, 
Peterin seikkailuista perheen 
kissan kanssa. Ikäsuositus 
6+. Kesto 1h 15 min. 
Liput 8 e. Perhelippu (4 hlö) 
24 e. Malmitalo, 
to 10.4. klo 18.
Jyrki Kiiskinen
Kirjailijavierasta haastat-
telee ja tilaisuuden juon-
taa FM Päivi Hytönen. Jyrki 
Kiiskinen on helsinkiläinen 
kirjailija ja suomentaja, joka 
on julkaissut runoja, romaa-
neita ja lastenkirjoja. Hänen 
uusin teoksensa on romaani 
Jonglööri. Kevätkauden kir-
jailijailtojen teemana on 
”Suomen vuosikymmenet kir-
jallisuudessa”. Vapaa pääsy. 
Malmitalo, ke 9.4. klo 18.
AAVE – Alternative 
Audiovisual Event -festivaali
Täysin ilmainen audiovisuaa-
linen tapahtuma on enem-
män kuin elokuvafestivaali. 
Lisät.: www.aavefestival.
org. Avajaiset Malmitalossa 
to 10.4. klo 18. Pääohjelma 

nähdään Malmitalossa. Vapaa 
pääsy. Malmitalo, ohjelmassa
mm. to 10.4. klo 18 Live 
Cinema: Hautamäki & Pöllänen 
– Dernier Cri, to 10.4. klo 
18.30 En Garde: Laure 
Prouvost, pe 11.4.klo 17.30 ja 
su 13.4. klo 15 Oishii: Kitano 
Takeshi – A Scene at the Sea,  
pe 11.4. klo 19.30 New Nordic 
Media Art: Virvatulet ’14, pe 
11.4. klo 20.30 Live Cinema: 
Retina.it – Randomicon, la 
12.4. klo 14 ja su 13.4. klo 
13.30 Oishii: Matsue Tetsuaki 
– Live Tape, su 13.4. klo 21 
Live Cinema: Alexandrescu, 
Kootstra & van der Rijt.
Nukketeatterikeskus 
Poiju: Musta kana
Tarina maatilan kanaparvesta,
jossa valkoisten joukossa 
elää yksi musta kana. Kesto 
35 min. Ikäsuositus 1–10. 
Liput 9 e. Ryhmille 7 e/hlö, 
ohjaajat maksutta. Varaukset: 
www.nukketeatterikeskus.
fi, p. 050 325 5093 Järj. 
Nukketeatterikeskus Poiju. 
Malmitalo, ma 14.4. klo 10.15.
Teppo Mäkynen meets The 
Great Helsinki Swing Big Band
Nuoren polven kenties tunne-
tuin rumpali Teppo Mäkynen 
soittaa The Great Helsinki 
Swing Big Bandin erikois-
vieraana! Musiikkinsa kautta 
läsnä ovat myös rumpalit Gene 
Krupa, Louie Bellson ja Buddy 
Rich. Antti Rissanen toimii 
kapellimestarina. Liput 18 e, 
Malmitalo, ke 16.4. klo 19.
Dokumenttisarja: Aranda
Elokuvan pääosassa on 
merentutkimusalus Aranda, 
joka kulkee rannattomalla 
merellä edes takaisin saa-
pumatta koskaan satamaan. 
Kesto 59 min, S. Vapaa pääsy. 
Malmitalo, to 17.4. klo 18.
M.A. Numminen ja 
Pedro Hietanen
Pedron haitari ja banjo soivat
M.A. Nummisen ”kultakurkun”
säestykseksi. Liput 12 e. 
Malmitalo, to 17.4. klo 19.
Taidenäyttely
Ritva Joulio-Collin ja 
Nils ”Nisse” Collinin 
taidetta esillä Malmin 
toimintakeskuksessa 12.4. asti.

  PIHLAJAMÄKI
MLL Pihlajamäki 
Perhekahvilat 
Ke leikkipuisto Maasälpä 
klo 10–12, to leik-
kpuisto Salpausselkä klo 
10–12, Pihlajistossa. 
Englanninkielen kes-
kusteluryhmä
Pihlajamäen lähiöasemalla joka 
ti klo 11–12. Liusketie 3A.
Vetäjänä Tuula Aiso.
Palmumarkkinat
su 13.4.klo 11–14 Pihlajiston 
ala-asteella, Pihlajistontie 1.
Arpajaisia, kahvila, kirpputori, 
grillimakkaraa, onnenpyörä, 
hevosajelua,  halikoirat, polku-
pyörien keväthuoltoa, Malmin 
VPK paloautoineen. Paikalliset 
toimijat esittäytyvät: Srk, 
Pihlajisto-Viikinmäkiseura, 
Pihlajamäkiseura, Autoliitto.
Järj. Pihlajiston ala-asteen 
vanhempaintoimikunta
Pihlajamäki-Pihlajiston 
eläkeläiset ry
Kerhomme kokoontuu
ma 14.4. klo 10.30 
Pihlajamäen nuorisotalolla, 

Moreenitie 2. Vieraana kirjailija
Rudolf Lindblad.

  PUISTOLA
Neulekerho kirjastossa
Neulekerho monitoimitilassa 
ke klo 17.30–19.30. Sopii 
niin vasta-alkajille kuin koke-
neille käsityönharrastajille. 
Opetusta ei ole, mutta neuvoa 
ja apua saa pidempään käsi-
töitä harrastaneilta. Mukaan 
lankaa ja puikot /virkkuukoukku.

  PUKINMÄKI
Satutuokiot Pukinmäen 
kirjastossa
perheen pienimmille 
aina parillisen viikon ma 
klo 10.15–10.45. 
MLL Perhekahvila 
to klo 10-11.30 Pukinmäen 
nuorisotalon tiloissa, 
Säterintie 2, 2. krs.
Kirjailijailta
Kirjailija Tiina Raevaara saa-
puu Pukinmäen kirjaston vie-
raaksi ke 9.4. klo 18, ja puhuu 
uudesta kirjastaan sekä kir-
joittamisesta. Raevaaran tuore 
romaani Laukaisu on taita-
vasti kirjoitettu kuvaus ran-
kasta teemasta, perhe-
surmista. Vapaa pääsy.
Pukinmäki-päivät 
Yhdistysväen yhteinen tapah-
tuma 17.–18.5. Yhdistyksiltä 
toivotaan hyvissä ajoin tie-
toa ohjelmatarjonnasta. Lisät. 
Pukinmäki-seura / pj Kauko 
Koskinen 040 583 8503, siht. 
Tero Tuomisto 050 594 1655.
Veikko Lavi-ilta 
Tarinoita Veikko Lavin elä-
mästä musiikilla höystettynä! 
Lavin elämäkerran kirjoittaja 
Matti Halmeaho musisoi ja ker-
too. Luvassa Veikko Lavin elä-
mänvaiheita, tarinaa ystävysten 
Vepan ja Tapio Rautavaaran 
kirjeenvaihdosta, iloista ja 
suruista. Kahvitarjoilu. Vapaa 
pääsy. Pukinmäen kirjastossa 
Kenttäkuja 12, ti 15.4. klo 18.
Yhteislaulua
ti 15.4. klo 17.30 Madetojan 
palvelutalossa, Madetojankuja 3.
Laulattamassa Kalle Partanen 
ja Esko Rantanen. Vapaa 
pääsy. Järj. Pukinmäki-seura.
Pukinmäen taidetalon 
Kevätnäyttely
Perinteinen Taidetalon kevät-
näyttely esillä Pukinmäen kir-
jastossa huhtikuun ajan. 
Nuorten 5–15-vuotiaiden 
tekijöiden öljyväri-, kera-
miikka-  ja hiilipiirrustustöitä.

  SILTAMÄKI 
Siltamäen Korttelitupa:
Pe 11.4. ja ti 15.4. ravin-
tola Rubiinissa klo 14 alkaen. 
(Srk-koti ei käytössämme). 
Sen jälkeen tapaamme 
ti 22.4. klo 11 srk-kodissa.
Siltamäen Nuorisoseura 
35 vuotta
juhlamatinea Suutarilan moni-
toimitalolla, Seulastentie 

11, 12.4. klo 15 alkaen. 
Onnitteluiden vastaanotto 
ennen juhlaa klo 14–15.

  SUUTARILA
MLL Perhekahvila
Joka kk toinen to lastenvaattei-
den ja -tarvikkeiden kierrätystä, 
ei maksua. Joka kk:n kolmas 
to valmistetaan keittolounas 
(lapset 0,50 e/annos, aikui-
set 1 e/annos). Linnunradantie 
8, to klo 10–12.

  TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat ja 
Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30. 
To klo 11–14 tuolijumppaa, 
tasapainon kehittämistä, sisä-
boccia ja pelikahvila Tapanilan 
Työväentalolla Sompiontie 4. 
Tarkempi ohjelma netistä 
tapanilan.elakkeensaajat.fi.
Perinteiset pääsiäismyyjäiset
Su 13.4. klo 10–14 Tapanilan 
VPK:lla, Päivöläntie 50. 
Myynnissä mm. pääsiäis-
koristeita, sukkia, keramiik-
kaa, esiliinoja, kutomaker-
hon räsymattoja, kesäkuk-
kien siemeniä, taimia, ruis-
leipää, jauhoja, leivänjuurta 
ym. Kanttiinissa lohikeittoa. 
Järj. Mosan Käsityöystävät.
Korutyöpaja nuorille
Maksuttomassa korutyöpa-
jassa tuunataan ja tehdään 
erilaisia metalli-, huopa- ja 
helmikoruja. Voit käyttää 
koristeluun rautalankaa ja 
kirjainleimoja, joilla saat 
koruusi vaikka oman tai 
lemmikkisi nimen. Ideoinnin 
apuna tutustutaan myös 
korukirjoihin. Tule teke-
mään itselle tai lahjaksi. 
Materiaalit ja työkalut löyty-
vät paikan päältä. Tapanilan 
kirjasto, 12.4. klo 11–15.
Päivän Tapaus
Avoimet ovet, taidenäyt-
tely ja kahvila. Mahdollisuus 
tutustua taiteilijoiden työti-
loihin. La 12.4. klo 12–18, 
Viertolantie 2–4. Järj. 
Taiteilijayhdistys TAPAUS ry.

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

  TAPULIKAUPUNKI
Puistolan MLL:n perhekahvila 
kokoontuu joka ti klo 
10–12 Tapulin leikkipuis-
tossa, Moisiontie 18. 
Muumi-päivä
Tapulikaupungin kirjastossa 
Muumi-päivä. Klo 9.30 Muumi-
satutunti, klo 14 Muumi-
elokuvanäytös., jonka jälkeen
mehutarjoilua ja mahdollisuus
pukeutua muumihahmoksi. 
Lisäksi askartelua yms. 
To 17.4. klo 9.30–18.

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

  VIIKKI
Kirjaston satutuokiot 
yli 3-v. jatkuvat ke klo 10 
alkaen koko kevään 7.5. asti.
Alina Cieslan 
valokuvanäyttely 
Kohtaamisia, eläinmuotokuvia
- Möten, djurporträtt 2.4. - 
29.4. Viikin kirjastossa.
Viikin Seniorikerho
Huhtikuun kktapaaminen ke 
16.4. klo 13–15 asukastalo 
Kaaressa, Tilanhoitajankaari 
9. Pelit ja pulinat -iltapäivä. 
Vapaaehtoinen kahviraha 2 e.
Läppäritohtori 
Viikin kirjastossa to 10.4. 
tavattavissa klo 14–16. 
Tule ja kysy tietokoneista. 
Lisätietoja 09 310 85071.

Kokeilupiste
Viikin kirjastossa on 
avoinna vielä 14.4. asti.
Maallikko saarnaa
Viikin kirkon saarnasar-
jassa 10.4. vuoron saa Marko 
Kulmala, yrittäjä, televisio-
tuottaja, kirjailija ja mediaper-
soona. Marko on kummius.fi:n
perustajajäsen ja stand up 
-koomikko. Viikkomessu klo 
17.30, saarna noin klo 18.

SILMÄLÄÄKÄRIT  
MALMILLA

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

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

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN 
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

KOKOUKSET

Anu Harkin 
askartelupaja Viikissä

Viikin kirjastossa pidetään maksuton 
askartelupaja 15.4. kello 15 – 16.30.

Aiheena ovat yrttiruukkujen koristelu ja valokuvakehysten teko. Paja sopii 
niin vasta-alkajille kuin käsitöitä pidempään tehneille. Suositusalaikäraja on 

7 vuotta. Tapahtumaan mahtuu noin 30 henkilöä saapumisjärjestyksessä.

18   Menot

Lähimenot–palstalle 
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia 

menovinkkejä. 
 Vinkit tulee lähettää 
viimeistään to klo 15 

mennessä, jotta ne ehtivät 
seuraavan keskiviikon 

lehteen.  
janina.issakainen@

lahitieto.fi

MLL Tapaninkylän
KEVÄTKOKOUS

to 24.4.2014 klo 18 
lp Kesannossa (Kesantotie 13)

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset  
asiat ja sääntömuutos. Kahvitarjoilu

Tervetuloa!
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KAMPAAMOT JA PARTURIT

www.kampaamo-loser.fi 
 3858 375 

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi 
Ark. 9-18,

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

Asiakasparkki No 13 
Bussit 74/77A/577

Yksi väri + 
leikkaus + fön

Permis + leikkaus
+ sävy + fön 

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

si väri +

Hiusten-leikkaus

Ovi raollaan kevääseen.
Onko tukka hyvin?

Lähitieto 
joka 

keskiviikko!

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
Hietakummuntie 16

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

p. 09-385 3911

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

HYVINVOINTI

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin 
sisä-ja ulkoremontit

Toimisto Eskolantiellä 
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet. 

– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU

Soita: Erkki 0500 503 357
Mikko 040 9311 466

ergadesign.fi 

MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön

PALVELUJA TARJOTAAN

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Puh. 09 345 3350
Malmin raitti 4 B 
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi 

Helsinki

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama

(suuhygienistit)

POHJOIS-HELSINGIN 
LÄHIKIINTEISTÖ-

HUOLTO
www.rundelin.com   
kpr@rundelin.com

LVI-TYÖT 
044 9726 802

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

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.fi
Kotitalousvähennysmahdollisuus

Vesikourut • Tikkaat • Lumiesteet

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

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

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

���������

���� ���� ����

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

2014

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

25 vuotta

Malmilla!

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981   www.zois.fi

Ihana kevät näkyy myös kiiltävissä Wella 
väreissä. Varaa aikasi värjäykseen ja tunnet 
kevätauringon myös piristyneessä mielessä!

Tukka hyvin kaikki hyvin!
Sanna, Elina, Tanja, Nelli, Alex, Sini ja Outi

jalkaterapeutti

Avoinna toistaiseksi ke–pe
Ajanvaraukset p. 09 3741 340
Malminraitti 4–6, 00700 Helsinki

Raili Asikainen

Jalkaterapia Talus

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

Jalkahoitola 
Kristiina Mälkki

Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028
Malminraitti  12
00700 Helsinki

Koillis-Helsingin 
Lähitieto

Ilmoitus-
varaukset 
myyntipäällikkö 
Jussi Haapasaari, 
puh. 050 595 3233, 
jussi.haapasaari@
lahitieto.fi

Haluatko parantaa elämänlaatuasi tai 
kirkastaa tulevaisuuttasi? 

Annan elämäntaidon valmennusta eli 
life coachausta Heikinlaaksossa.

Katso tarkemmin www.loistovalmennus.com

MB life coach Maria Laamanen 
050 571 7209 tai 

loistocoaching@gmail.com.

Lähitietoa 
tarvitaan aina.

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

LÄHETÄ VINKKEJÄ 
Koillis-Helsingin tapahtumista Lähimenoihin.

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



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

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

ABONEABONE
www.pizzeriaabone.�

PIZZAT
Norm. 6,00€ Perhe 11,00€

Pannupizza 11,00€

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

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

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

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

25.

26.

27.

28.

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

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

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

KEBABIT

SALAATIT 6,50€

6,00€

6,50€

7,00€

7,00€

7,00€

8,00€

8,00€

8,00€

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

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

045-6565 658
(09) 346 3090

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

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus


