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Uutiset: 
Pihlajamäen koulun
vuokra tuplaantuu.
Urheilu: 
MPS:n Ikenna Ikegwuonu
kovassa vedossa.
Kulttuuri: 
Vappuna pelleillään.

MIKSI TÄHÄN
LÄHIKOULUUN

EI OLE TUNKUA?

Annis  
MAttilA
Myyntineuvottelija
044 555 1604

tArjA 
HAArAnen
Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

MArkku 
ViljAnder
Myyntipäällikkö 
YKV, LKV
050 524 4854

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

kirkonkyläntie 11, Helsinki 
puh. 010 228 3060

Kiinteistönvälitys Oy

PÄiVi  
Pirnes
Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

 
700 pallotteli  

Kimalaiscupissa online-tilaukset
www.pizzakuningas.fi 

AVOINNA 
MA–SU

11.00–24.00

li til k tli til k t

Latokartanontie 3, 
09 3511 660

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

MYLLYPURO RT    89,5 M2

Jorma  Falck
LKV, Osakas
0500 170947

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

Maria Pettersson
LKV, Partner
040 1724159

Riitta Tyrkäs
LKV, YKV,AKA-
Asuntoauktorisoitu
0500 433522

Haluatko asunnollesi aidosti 
välittävän Ammattilaisen Välittäjän?
Katso mitä mieltä Asiakkaamme ovat meistä:

http://www.huom.fi /valittajat

TAPANINVAINIO KT 87.5 M2

4h+k+s+2 parv.Ylimmän kerroksen 
uniikki asunto. Hyvä sijainti. E2007.
Kuhankeittäjäntie 26. 
Mh. 276 543,6€ Vh. 279 000€ 
Es. su 4.5 klo 14–15 
Tied. Pettersson 040 1724159

PUISTOLA PKT  70 M2

3h,k,s,ter .Huippukuntoinen pien-
kerrostalokoti kivalla alueella.Pinnat 
remontoitu, oma sauna, terassi 
ilta-aurinkoon. Palvelut ja asema 
lähellä. Ei e-tod. Suuntimotie 17 Mh. 
218 000. Tied. Jorma Falck  0500 
170947        9636490  

HEIKINLAAKSO RT 120 M2

3mh+oh ja k yhdistelmä+s-os+tak-
katila+piha+varastot. Rauhallisella 
sijainnilla valoisa ja avara Koti, suo-
jaisella pihalla. Autokatos. Kalliokj 
2B Mh. 335 000€ Tied. Tuija Tuomi 
050 560 6944       9680808     

KORSO KT 51,5 M2

2h,avok,sauna,kph,erill.wc,las.
parveke.Huippukuntoinen, tyylikäs 
kaksio, lähellä kattavia palveluja ja 
juna-asemaa. Erittäin hyvä pohja-
ratkaisu, ei hukkaneliöitä. Vapautuu 
nopeastikin. Korsontie 22 C , Mh. 
142 000€ vh 148 000€ Tied. Anne 
Tauschi 0400 441460  9731134

Anne Tauschi,
LKV, LVV, Partner
0400 441460

4h,k,s,parv ja suojaisa piha. Kaunis 
koti. Nopeasti vapautuva. E2007. 
Mh. 296 000 €.Hallainvuorentie. 
Tied. Riitta Tyrkäs 0500 433522

[A]

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

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

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

TAPANINVAINIO  TONTTI
Pientalotontti 764 m². Rakennu-
soikeus 191 m² + autosuojatilaa 
20 m² /as + varastotilaa 5 m² / as. 
Asuntojen lukumäärää ei rajattu 
Hp. 210.000 € Kastanjatie 7 

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

TAPANINVAINIO  TONTTI
Kadunvarsi pientalotontti 929 m². 
Rakennusoikeus 232 m² + 25m². 
Tontilla purettava ok-talo.
Hp. 240.000 €

VUOKRATAAN TATTARISUOLLA

Teollisuus- ja toimitilaa 360 m². 
Voidaan vuokrata osissa. Hallin 
vapaa korkeus 4.8 m. Korkeat 
sähkötoimiset nosto-ovet. Hyvä 
kunto. Kantava alapohja. 
Vuokra 6.50 € / m² + alv 24 %

HEIKINLAAKSO
Vuokrataan 240 m² teollisuustilaa 
ja 120 m² toimistotilaa. Maan-
varainen lattia. Teräsrunko.
Vuokra 1700 € / kk. 

VARTIOHARJU  OKT

Rauhallisella paikalla ok-talo 4h,k,rt
155 m² + lämmin at, var 25 m².
Rv 2000. Upea rinnetontti 749 m².  
Hp. 470.000 €. Sormuspolku 19

HEIKINLAAKSO   OKT

Täystiilitalo 1-tasossa 4h, k, rt, 
takkah, s, 120 m². At ja varasto 
25 m². Rv 1981, kuntotarkastettu 
6/2013. Suojaisa piha n. 610 m² 
hallinnanjakosopimuksella. 
Hp. 280.000 €

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

Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848

Merja Pulkkinen
050 511 0782Maria Jutila 

KiAT
045 110 3345

Mikko Kaisla
050 352 4558

Sam Kamras
040 837 3465

Petri Jantunen
050 327 3761

Asta Lindroos
045 277 6154

Helsinki, Tapaninvainio 
KT  2h+k+lasparv  
50,5m2

Peruskuntoinen kaksio, 
hyvien liikenneyhteyks-
ien vierellä. Lento-
kentälle sekä 
Leppä-
vaaraan 
suora yhteys 
linja-autolla. 
Asunto on 
vapaa, muut-
tovalmis.
Takaniityntie 
5 J 23. Mh. 
138.000€ 
Tied. Merja 
Pulkkinen/
Extra Kodit

Helsinki, Tapaninvainio
KT 2h+k+lasparv  
50,7m2

Hyväpohjainen kaksio 
omalla tontilla hyvien 
palveluiden vieressä. 
Uudistettu S-Market  
aivan kävelymat-
kan päässä (50m). 
Takaniityntie 5 I. 
Mh. 136.000€ Tied. 
050 352 4558/Kaisla/
Extra Kodit

Hanna Valtonen                            
040 844 8991

Petri Hietala                                
040 051 9920

Juha Taponen
Myyntijohtaja
0400 537 500

Seppo Väisänen 
040 042 6233

Sari Sankari
050 331 3141

Helsinki, Ala-Malmi 
KT 3h+K+S 74 m2

Kaunis peruskun-
toinen kolmio, hyvä 
pohjaratkaisu. 
Asunnossa on myös 
sauna. Hyvät kulkuy-
hteydet, linja-autot, 
juna-asema vieressä. 
Malmin palveluiden 
äärellä.
Vilppulantie 24 F. 
Mh 197.500€. 
Tied. 050 511 0782 
Merja Pulkkinen/Extra 
Kodit

Sipoo Söderkulla
OKT, 4–5 mh, oh, 
k,rt,s-osasto, th, khh, 
at,150 m2

Upea kokonaisuus 
maalaismaisemissa 
Sipoon Söderkullassa, 
matkaa Helsinki-Porvoo 
moottoritien liittymään 
vain 5 minuuttia.
Tässä todella vie-
hättävässä omakoti-
talossa on helppo asua.
Torpantie 1b, 01150 
Sipoo 
Mh. 448.000 €
Tied. 0408448991/ 
Hanna Valtonen/
Extra Kodit

Tuusula Vaunula 
OKT, 3 mh, k, rt, 
oh, khh, th, s, 2x 
wc.178m2/211m2

UPEA, uniikki ark-
kitehti Heikki Pälviän 
suunnittelema Lak-
ka-kivitalo. Käytössä 
viimeisin talotekniikka. 
Laadukkaat kau-
niit materiaalit ja 
loistava pohjaratkaisu. 
Valkoinen tyylikäs 
varaava takka on 
kodin sydän. Kaiken 
kruunaa talon levyinen 
terassi. Ehdottomasti 
tutustumisen arvoinen 
kohde! Metsätähdentie 
15, 04300 Tuusula 
Mh 537.000 € Tied. 
Harri Sallankivi, 0400 
630 848/Extra Kodit
Helsinki Tapanin-
vainio PT 3h+K+S 
70,5 m2

Hyväkuntoinen kolmio 
viihtyisällä alueella. 
Hyvä taloyhtiö omalla 
tontilla ja edullinen 
vastike.Tuohikoivuntie 
20. Mh 253.000€. 
Tied. 0503524558/
Kaisla/Extra Kodit
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Tarvetta on

Yksittäisten ihmisten teoilla voi olla 
yllättävän suuri merkitys. Aika on 
arvokasta etenkin yritysmaailmassa 
toimivilla ja siksi onkin erityisen hie-

noa, että yrittäjät ovat valmiita antamaan ilmai-
seksi työaikaansa nuorten hyväksi. Hyvä esi-
merkki paikallisten yrittäjien halusta auttaa 
nuoria työelämän poluille ovat Pukinmäen 
peruskoulun työnhakuharkat.  Pukinmäen kah-
deksasluokkalaisilla on muita paremmat mah-
dollisuudet onnistua tulevissa työhaastatteluis-
sa, sillä he pääsevät harjoittelemaan sitä ihan 
käytännössä. Yritysmaailman edustajat haastat-
televat heitä oppilaiden äidinkielen tunnilla 
tekemien työhakemusten pohjalta ja antavat 
lopuksi palautetta siitä, mitä kannattaa kertoa 
ja mitä ei ehkä pitäisi mainita töitä hakiessaan. 
Samalla oppilas saa kannustusta kertoa itses-
tään rohkeasti ja tietoa siitä, että itsellä on vah-
vuuksia, joita kannattaa tuoda esiin. Pukinmäen 
mallin mukaisia harjoitushaastatteluita soisi 
muillekin kouluille. Uskoisin, että halukkaita 
yrittäjiä löytyisi muuallakin antamaan puoli 
päivää työaikaansa nuorten auttamiseksi. 

Yhteistyö yrittäjien ja muiden toimijoiden sekä 
koulujen välillä onnistuu paremmin, kun kysees-
sä ei ole mikään valtavan suuri yksikkö. Yhteis-
työ hankaloituu, jos jatkossa kaikista kouluista 
halutaan useiden satojen oppilaiden yksikköjä. 
Parille luokalle erityistapahtumien järjestäminen 

on mahdollista, sitä isommille luokkasarjoille 
vaikkapa juuri yksilöllisten haastatteluiden jär-
jestäminen olisi jo varsin haastavaa. Moni muu-
kin asia vaikeutuu isoissa yksiköissä. Se on yksi 
syy, miksi koululaisten vanhemmat yleensä suo-
sivat pienempiä kouluja, joissa toiminta voi olla 
monimuotoisempaa ja joustavampaa. Tällä vii-
kolla näistä kouluasioista taas puhutaankin 
ahkerasti. 

Yksi tapa vaikuttaa ja osallistua on laittaa 
nimensä asioita puolustaviin adresseihin. Nimi-
listoilla halutaan osoittaa, että suuri joukko on 
samaa mieltä jostain asiasta. Joukkovoimalla 
tahdotaan huomauttaa, että suunnitelmat eivät 
kaikkia miellytä ja ansaitsisivat tulla uudestaan 
pohdittaviksi. Nimilistoja on tällä viikolla esillä 
lauantaina Malmin lentokentän ystävien kier-
roksella Malmin lentoasemalla sekä sunnuntai-
na Mosa Herää –tapahtumassa, jossa kantaa 
otetaan Tapanilan ala-astetta koskeviin lakkau-
tusaikeisiin. Laittamalla nimensä listaan voi 
kokea, että on edes yrittänyt vaikuttaa asioihin. 

Moni asia vaikeutuu 
isoissa yksiköissä.

Kesäaika ja lisätiedot tapahtumista www.eheys.fi

Energisoivat äitienpäivälahjakortit -10 %
Toukokuun Energia- & liiketunnit:
Chi-energia, Energia- ja kehohuolto, Luova kehonhuolto, 
Miesten joogavenyttely, Chakra-äänirentoutus

Kurssit ja tapahtumat: 
Feldenkrais & Body Is Voice su 4.5. klo 11.00–16.30 
Avoimet reiki-illat jatkuvat: seur. ma 5.5. klo 18–21
Kehotietoisuus & harmonia -kurssi (3 krt) 8.-22.5. klo 17.30–19.30 
Dynaaminen meditaatio 12. –26.5. klo 17.30–18.30
Meditaatioillat (1 krt/kk), seur. ma 19.5. klo 18.45–20.00 
Avain luovuuteen -teemapäivä su 1.6. klo 10–16
Reiki I -kurssi, seuraava 7.–8.6. klo 10–17
Energia & Harmonia –iltapäivä 15.6. klo 14–17

Kesän Eheys-päivät: 
Hyvänolon harmoniset Eheys-päivät 3.6, 10.6. ja 17.6. sekä 12.8. ja 19.8: 
workshop-luentoja eri aiheista, ohjattuja energia- ja liiketunteja

Tyhy-päivät, tilaustoteutukset tiloissamme – kysy tarjousta meiltä!

Malmin raitti 17 b 4.krs.

Kevään ja kesän hoidot:
Akupunktio, ayurvediset käsi- ja jalkahieronnat, eheyttävä päähieronta,
energia- , keho- ja reikihoidot, rentoutusohjaukset, voimakivihoidot
Hyödynnä sarjakorttihintamme: -10–20 %

PU KINMÄKI-PÄIVÄT 
17.-18.5.2014

Menossa mukana mm.

•	 Pellekaija Pum 
•	 Stadin Juhlaorkesteri

Säveltäjänpuistossa, Unikkotie 8

Tervetuloa mukaan!

Tapahtuman järjestää
Pukinmäki-Seura Bocksbacka Sällskapet ry
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Viikin Latokartanon viereen 
nousevan Kehä I:n ja Kivikon 
eritasoliittymän rakentamis-
kustannukset kasvavat 25,04 
miljoonasta eurosta peräti 
34,22 miljoonaan euroon.

Liki kymmenen miljoonan 
euron lisäys johtuu hanke-
vastaavien mukaan maan-
rakennusindeksin nousus-
ta, Kivikosta Latokartanoon 
vievän maisemasillan kus-
tannusten kasvusta, lisään-
tyneistä louhintatöistä, yli-

jäämämassojen kasvaneista 
kuljetuskustannuksista, arvi-
oitua kalliimmista melusuo-
jauksista, laajenneista katu-
töistä ja Jokeri 2:n pysäkkijär-
jestelyistä.

Helsingin kaupunki raken-
taa liittymän yhdessä valtion 
kanssa. Liikennevirasto mak-
saa kuluista 33,8 prosenttia 
ja Helsinki loput. Jos aikatau-
lu pitää, ovat liittymän urakat 
valmiit syksyllä 2016.

PP

Liittymän 
hinta nousee
  Latokartano

Nuorisotalojen raken-
tamisen suhteen on Nuori-
soasiainkeskuksen tilapoli-
tiikassa kolmea periaatetta. 
Toiminta perustuu tiheään 
paikallisten nuorisotalojen ja 
muiden nuorisotilojen verk-
koon, josta aiotaan myös ta-
loudellisten edellytysten tiu-
kentuessa pidetään kiinni. 
Toiseksi, kun uutta aluetta 
suunnitellaan, lähtökohta-
na on uuden toiminnallisen 
nuorisotilan sisällyttäminen 

peruspalveluihin. 
Kolmas periaate on nuor-

ten osallistaminen suunnit-
teluun esivaiheesta hank-
keen toteutukseen ja toi-
minnallisuuteen saakka. 
Sen lisäksi nuorisoasiain-
keskus pyrkii sijoittamaan 
mahdolliset uudet tilansa 
kumppaniensa kanssa yh-
teisiin tiloihin kaupungin 
palvelustrategian mukai-
sesti.

Uudisrakennushankkeis-

ta Viikin nuorisotalon raken-
tamista aikaistettiin kaupun-
ginvaltuuston päätöksellä 
28.11.2012 siten, että suun-
nittelu alkoi vuonna 2013 ja 
talo valmistuu syksyllä 2015. 
Hankesuunnitelma on nyt 
kustannuslaskennassa ja 
hanke etenee aikataulussa. 

Tilakeskuksen korjaus-
hankkeiden listalta löytyy Ja-
komäen nuorisotila.

Jakomäen nuorisotilojen 
suunnittelu jatkuu osana 

koulujen ja kirjaston koko-
naisuutta.

Jakomäen nuorisotilat oli-
si nuorisolautakunnan mu-
kaan tarkoituksenmukaisin-
ta toteuttaa Jakomäen pe-
ruskoulun perusparantami-
sen yhteydessä siten, että 
nuorisotilat sijoittuvat kou-
lun kiinteistöön. Nykyisten 
koulurakennusten kunto-
kartoitukset ovat parhaillaan 
valmistumassa.

Teija Loponen

Viikki varma, 
Jakomäki 
pohdinnassa

aupungin-
valtuusto on 
komentanut koko 
Helsingin budje-

tista 14 prosenttia käyttä-
vän kaupungin opetusviras-

ton säästökuurille. Viraston 
pitäisi säästää pelkästään 
perusopetuksesta noin 13 
miljoonaa euroa. Siksi nyt 
lakkautetaan peruskouluja, 
ja yhdeksi kohteeksi on 

ehdotettu Nurkkatietä.

Valtuutetuista puisto-
lalaisvanhempien organi-
soima tilaisuus kiinnos-
ti Puistolassa asuvaa Osku 
Pajamäkeä (sd.), Tapulikau-
pungin Veronika Honka-
saloa (vas.), Tapaninvaini-
on Kauko Koskista (kok.), 
Pirkkolan Yrjö Hakasta 
(komm.) ja Vallilan Hannu 
Oskalaa (vihr.)

Paikalla oli myös mui-
ta paikallispoliitikkoja ku-
ten Marjaana Syrjälä (kok.), 
Tiina Sandberg (komm.) ja 
Nina Brunberg (vihr.).

Heistä kuitenkaan kukaan 
ei suoranaisesti päätä Nurk-
katien kohtalosta. Päätös on 
tarkoitus tehdä ensi tiistai-
na opetuslautakunnan suo-
menkielisessä jaostossa, jo-
hon opetuslautakunnan 11 

jäsenestä kuuluu yhdeksän.
Koko lautakunta oli kut-

suttu Nurkkatielle. Paikalle 
saapui yksi, vuosaarelainen 
Marja Nyman (ps.).

Helsingin kaupungin ope-
tusvirastoa edusti aluepääl-
likkö Leena Lakovaara. Vi-
rasto on esittämässä lauta-
kunnalle, että Puistolanrai-
tin ala-asteeseen kuuluva 
Nurkan toimipiste lakkau-
tettaisiin tämän vuoden lo-
pussa. Viraston oletuksen 
mukaan alueen oppilasmää-
rä laskee pysyvästi vuoteen 
2023 mennessä.

Koulun johtokunta ja van-
hempainyhdistys esitteli-
vät vastaehdotuksen, joka 
on kaikkien Puistolan kou-
lujen yhteinen näkemys. 
Noin 100 000 euron sääs-
töt tuova ehdotus on lyhy-

käisyydessään se, että osas-
ta Nurkan tiloja luovuttai-
siin väliaikaisesti. Sen ajan 
toimipiste olisi 1–4 -luok-
kalaisten käytössä. Luokat 
5 ja 6 siirtyisivät ala-asteen 
toisen toimipisteen tiloihin. 
Vapautuvia tiloja tarjottai-
siin varhaiskasvatusviraston 
käyttöön, joka tarvitsee nii-
tä päiväkodille.

Tilaisuudessa ilmeni, että 
ensi lukuvuonna alueen op-
pilasvaje ei ole viraston esit-
tämä 322 oppilasta, vaan 
97 oppilasta. Opetusviras-
ton käyttämiä väestöennus-
teita ihmeteltiin, sillä van-
hempien Tietokeskukselta 
hankkiman ennusteen mu-
kaan vuonna 2023 Puisto-
lan peruspiirin oppilasmää-
rä kasvaa 211 oppilaalla. 
Silloin nykyiset koulutilat 
kävisivät ahtaiksi.

Opetusviraston aluepääl-
likkö kiitti vanhempia pe-
rusteellisesti tehdystä sel-
vitystyöstä ja lupasi viedä 
kaikki materiaalit linjajoh-
tajalle, joka valmistelee lau-
takunnalle esitystä.

Pirjo Pihlajamaa

  Puistola

Nurkkatiellä 
säästettiin 
noin 100 000 
euroa
Toistakymmentä virkamiestä 
ja poliitikkoa istahti Nurkan 
monitoimitalossa koulun penkille 
viime perjantaina kuulemaan 
puistolalaisvanhempien perusteluja 
sille, miksi Nurkkatiellä toimivaa koulua 
ei kannata sulkea.Puistolanraitin ala-asteen johtokunnan Pekka Viukarilla oli esittää kutsutuille kattava 

tietoisku oman kylän koulutilanteesta.

PAULIINA KOPONEN

K

Kalvoilla esitettiin faktoja.

Leena Lakovaara
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  Puistola

Rakennusvirasto päivittää koirapalvelulinjauksiaan ja ke-
rää siihen liittyen kaupunkilaisten mielipiteitä siitä, miten 
supistuneet määrärahat tulisi kohdentaa.

Rakennusvirasto ylläpitää ja rakentaa koirien ulkoiluai-
tauksia, uimapaikkoja ja käymälöitä.

Koirapalveluiden kysely on avoinna Kerro kartalla -pal-
velussa 11.5. saakka. Kyselyn löytää osoitteesta http://
kerrokartalla.hel.fi.

Koirapalvelulinjauksen valmistumista ja nykyisten koi-
rapalveluiden tilannetta voi katsoa osoitteesta www.hel.
fi/koirat.

Koillis-Helsingissä on tällä hetkellä vajaat 20 koira-aita-
usta, joista osassa on omat alueen pienille ja isoille koi-
rille.

TL

Koirapalvelut 
pohdinnassa

  Ala-Tikkurila
Henkilöautoilija karautti kevytmoottoripyörän perään Tik-
kuritien ja Aamuruskontien risteyksessä kello 18.40 ai-
koihin pääsiäismaanantaina. Syytä ei tiedetä, sillä autoili-
ja poistui paikalta.

Moottoripyörästä puhkesi rengas. Kuski ei vahingoit-
tunut. Asiaa tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantami-
sena.

PP

  Malmi
Kansalainen hälytti poliisit paikalle nähdessään pitkänä-
perjantaina autoilijan, joka ajoi keskellä Tattarisuontietä, 
nakkasi oluttölkin ikkunasta ja pysäytti auton noin kello 
14.

Kuljettaja kertoi poliisipartiolle juoneensa muutaman 
oluen sekä ennen ajoa että ajon aikana. Puhalluskoe 
osoitti 49-vuotiaan mieskuskin olevan tuiterissa. Ratti-
juoppo määrättiin ajokieltoon ja hänen ajokorttinsa nos-
tettiin kuivumaan.

PP

  Pihlajamäki
Henkilöautoilija lähestyi kovaa kyytiä partioivaa poliisia, 
joka pisti tutkan päälle Rapakiventiellä toissa torstain vas-
taisena yönä kello 01.45 aikaan. Tutka näytti 40 kilometrin 
nopeusrajoitusalueella 115 kilometrin tuntivauhtia.

Poliisi lähti jahtaamaan kaaharia, joka kaasutteli Rapa-
kivenkujan ja Rapakivenkaaren kautta Malminkaarelle no-
usten sieltä Kehä ykköselle. Oulunkylään nousevan liitty-
män luona poliisi sai pysäytettyä kuskin, joka osoittautui 
29-vuotiaaksi mieheksi. Hän puhalsi törkeän rattijuopu-
muksen rajan, ja kyydissä oli vähän huumeita. 

PP

  Puistola
Henkilöautoilija ja pyöräilijä törmäsivät Suurmetsäntien ja 
Puistolantien risteyksessä kello 14:24 aikaan viime viikon 
maanantaina. Henkilöautoilija tuli Jakomäen suunnasta, 
kun pyöräilijä lähti ylittämään suojatietä ajamalla.

Pyöräilijä loukkaantui, ja hänet vietiin Töölön tapaturma-
asemalle tarkastettavaksi. Poliisi tutkii asiaa liikennetur-
vallisuuden vaarantamisena.

PP

Peräänajaja katosi

Kuski kaljoitteli ratissa

Päihtyneellä yli 
satanen lasissa

Risteyksessä rysähti

Remontti tuplaa 
koulun vuokran

Pihlajamäen ala-astetta 
ei ole nostettu Helsingin 
kaupungin opetusviraston 
karsintalistalle, vaan ope-
tuslautakunta on päättä-
nyt, että koulu kuuluu 
peruskorjauskohteisiin. 
Alueen oppilasmäärä on 
väestöennusteen mukaan 
nousussa.

Opetusvirasto, tilakeskus 
ja HKR-Rakennuttaja ovat 
sopineet koulun hanke-
suunnitelmasta, jonka mu-
kaan koulu kunnostetaan 
perusteellisesti 13 208 000 
eurolla. Pelkkä hankesuun-
nittelu eri konsulttitöi-
neen on niellyt budjetista 
jo 295 393 euroa plus ve-
rot päälle. 

Koulu on tarkoitus kor-
jata kattavasti, sen liki al-
kuperäiset lvi- ja sähkö-
järjestelmät sekä kalustus, 
luokat, keittiö ja muut sisä-
tilat uusitaan ja pihaa kun-
nostetaan ja varustetaan.

Koulun julkisivua korjat-
tiin muutama vuosi sitten, 
mutta silti koulu vuotaa 
sieltä täältä ulos lämpöä, 
jotkut seinät ovat osittain 
rikki ja vesikatto kaipaa 
uutta. Osassa rakennus-
ta leijuu mikrobeja, joita 
on puhallutettu ulos hom-
maan varta vasten asenne-
tuilla koneilla.

Opetusviraston työsuoje-
lutoimikunta onkin halun-
nut tarkastaa suunnitel-
mat. Se on antanut lausun-
non, jossa tähdennetään 
maantasokerroksessa ole-
vien ulkoseinien korjaami-
sen tärkeyttä, ja että vauri-
oituneet osat varmasti huo-
mataan.

Remontti on tarkoitus 
aloittaa kesällä 2015 ja 
saada valmiiksi vuoden 
2017 loppuun mennessä. 
Koulun oppilaille ja henki-
lökunnalle rakennetaan 

remontin ajaksi pihalle 
evakkotilat useista para-
keista, joita hankesuunni-
telmassa kutsutaan siirret-
täviksi paviljongeiksi. 
Koko koulua ei siirretä 
parakkeihin kerralla, vaan 
vaiheittain sitä mukaa kun 
remontti etenee tilasta toi-
seen. Myös keittiölle tulee 
oma parakki.

Kun koulu on valmis, 
pumpsahtaa sen vuosi-
vuokra nykyisestä 502 872 
eurosta 1 022 940 euroon. 
Vuokraa opetusvirastolta 
perivän kaupungin tilakes-
kuksen mukaan remont-
ti maksaa itsensä pois 30 
vuodessa tuoden arviolta 
vielä 3 prosentin tuottoa.

Vuokranmaksun pe-
rusteena on koulun 5 001 
bruttoneliömetrin kokoi-
sen koulun 4 167 hyötyne-
liömetriä.

Tuleva vuokra ei sisäl-
lä väistötilakustannuksia. 

Niistä opetusvirasto mak-
saa rakentamisen ajan ny-
kyistä vuokraa. Väistöti-
loista aiheutuvat loput kus-
tannukset virasto maksaa 
remontin valmistuttua lisä-
vuokrana, joka on 78 000 
euroa vuodessa 10 vuoden 
ajan eli siltä ajalta koulun 
vuosivuokra on 1 100 940 
euroa.

Arkkitehti Lauri Silven-
noisen suunnittelema ra-
kennus on vuoden 2006 
asemakaavassa suojeltu 
merkinnällä sr-2. Lisäksi 
osa piha-alueista ja ulko-
katoksista on suojeltu.

Pirjo Pihlajamaa

Remontin jälkeen koulun 
tilankäyttö tehostetaan 334 

vähimmäisoppilasmäärän 
mukaiseksi.

Ensi vuonna tasan 50 vuotta täyttävä Pihlajamäen ala-asteen koulu viettää 
loppupuoliskon juhlavuodestaan seuranaan myös rakennusmiehet. He alkavat 
kunnostaa Lucina Hagmanin kujan koulua yli 13 miljoonalla eurolla.

Hankesuunnitteluun 
on mennyt 295 393 

euroa plus verot 
päälle.

Nastarenkaiden käyttö päättyi maanantaina. Poliisi aloitti 
eilen nastarenkaiden käytön valvonnan.
Jos poliisi törmää nastarenkailla ajavaan, on tarjolla 35 
euron rikesakko ja lähempänä kesäkuuta myös päivä-
sakkoja.
Tutkimukset väittävät, että jopa puolet kevään katupölys-
tä on nastojen tien päällysteestä irrottamaa kivipölyä.

PP

Nastat muuttuivat 
laittomiksi

Metsikön vieressä Maa-
miehenpolulla Suurmet-
säntien ja urheilukentän 
välillä paloi vanha varas-
tona toiminut rakennus 
perjantaina kello 16 aikoi-
hin. Palosta levisi ympä-

ristöön sakea savu ja haju. 
Palomiesten avuksi sam-
mutustöihin tuli myös 
Rajavartiolaitoksen heli-
kopteri. Palosta jäi jäljelle 
pelti- ja romukasa.

PP

JOUKO KOMULAINEN

Tulipalo 
poltti 
raunioiksi

PIRJO PIHLAJAMAA
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VARMISTA KESÄN PARHAAT PELIT

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

80€

LIITY JÄSENEKSI
Espoo Ringside Golfi in!

JÄSENYYS 
EI EDELLYTÄ 
MUITA KULUJA!

Nurmikartanontie 5
02920 ESPOO

Jäsenyys

LIITY HETI!

ringsidegolf.fi 

Espoo Ringside Golf

jr.
jäsenyys

40€

MalmiRingside
Golf

Vain 15 min!

010 501 3100

Ole nopea ja 
varaa ilmainen 

konsultaatio-aika!

Vilppulantie 26 B
00700 Hki, Malmi

www.ladymoonlight.fi 
045-170 6868

10 ensimmäiselle 
100,00 euron alennus 
hiustenpidennyksistä 
tai tuuhennoksista!

TOUKOKUUN 
TARJOUS!

Lady Moonlight

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.

Rakas pieni Daniel 
Bäckman täyttää 2 
vuotta 26.4.2014, 
hänelle paljon onnea 
toivottaa: äiti, isi, 
pappa, Pia-mummi, 
tädit ja isomummi ym.

Paljon onnea 
7-vuotiaalle 
iloiselle Alisalle.
T: Iskä, Äiti ja 
pikkuveli.

TILAA AIKA
AJOISSA!

P. 385 4670
Kirkonkyläntie 4

Eija Häkkinen
Kiinteistönvälittäjä, LKV

0500 704 618 
eija.hakkinen@kotikulma.fi

Asuntokauppa 

kiihtyy kevättä 

kohden, kysy 

kilpailukykyinen 

tarjouksemme!

Ilmainen arviointi asunnostasi!

OTA YHTEYTTÄ!

Paikallinen kiinteistönvälitystoimisto lähellä Sinua!

Päivöläntie 20, 00730 Helsinki

HYVÄÄ VAPPUA!

Åke Kara esiintyy 
keskiviikosta lauantaihin!

Tervetuloa Vappubrunssille to 1.5.  
Kuohuviinilasi kuuluu hintaan

Musiikkia, tietovisailua, kilpailuja

Åke Kara aloittaa terassilla klo 12.

Pe-La juhlitaan hyvän 
kotimaisen musiikin tahtiin.

Erinomainen Valinta, Sör.

1790

www.kaari18.fi

Pukinmäenkaari 18, 
00780 Helsinki.

690
plo

SIIVOUSTALKOOT PUKINMÄESSÄ

Tiistaina 6.5. 17.30 alkaen

Lähtöpisteenä Unikon päiväkoti, Säveltäjänpuisto
Rakennusvirasto toimittaa siivoustarvikkeet.

Talkookahvit klo 19

Tervetuloa!
Pukinmäki-Seura ry, p. 040 5838 503

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Varaa pöytä 
(09) 3507 0728

Hinta 26 €/ hlö
1-5 -vuotiaat 1 €/ ikävuosi 

6-14 -vuotiaat 10 €

su 11.5. klo 12-15

MosaCafe

L     unas äitienpäivänä
Alkuruokana mm. maa-artisokka-pekonikeitto, 
sateenkaariterriini, monipuolinen salaattipöytä. 
Pääruokana loimulohi, parmesanjuurekset, 
kanttarellikastike. Jälkkärinä tuorejuustokakku.
Koko menu osoitteessa mosacafe.fi
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Kehä kolmosen ja Por-
voonväylän kupeeseen 
nousseessa voimalassa on 
alkanut koekäyttö, joka jat-
kuu kesän yli. Laitos on tar-
koitus ottaa normaalikäyt-
töön syksyllä.

Jättilaitoksen polttouu-
neihin kärrätään sekajätet-
tä ympäri pääkaupunkiseu-
tua ja Uuttamaata. Uuneis-
sa ei polteta lasia, metallia, 
biojätteitä, paperia, karton-
kia ja vaatteita, joita kerä-
tään erikseen teollisuudelle, 

joka valmistaa niistä uusia 
raaka-aineita.

Vantaan jätevoimalan uu-
nit tuottavat sekajättees-
tä energiaa, joka johdetaan 
Vantaan kaukolämpöverk-
koon. Tehtaan suunnittelu-
vaiheessa kaukolämpöä on 
laskettu syntyvän 920 giga-
wattituntia vuodessa. Sil-
lä lämmittää noin 100 000 
vantaalaista kerrostalokak-
siota.

Jätteenpoltosta syntyy 
myös sähköä valtakunnan 

verkkoon. Sähköä arvioi-
daan tulevan noin 600 giga-
wattituntia vuodessa. Sillä 
saa noin 200 000 kaksiolle 
virtaa vuodeksi.

Voimalan rakentaminen 
kesti noin kolme vuotta ja 
maksoi 300 miljoonaa eu-
roa. Vantaan jätevoimalan 
omistaa Vantaan Energia 
Oy, josta Helsingin kaupun-
gilla on 40 prosentin osuus.

Pirjo Pihlajamaa

VANTAAN ENERGIA/ OLLI-PEKKA ORPO

Vuodessa voimalaan kuskataan arviolta 320 000 tonnia sekajätettä ympäri eteläisen 
Suomen.

Roskapussi 
muuttuu sähköksi
Koillishelsinkiläistenkin sekajätteitä on alettu 
rahdata Suomen suurimman jätevoimalan uuneihin 
Vantaalle.

Giovanni Lucianetti 
odottelee jo hyvissä ajoin 
oven takana, milloin rekry-
tointiyritys Sercadogroupin 
Kari Väänänen kutsuu 
hänet sisään.

Giovanni on muiden kah-
deksasluokkalaisten tavoin 
tehnyt äidinkielen tunnilla 
cv:n ja valmistautunut vas-
taamaan lisäkysymyksiin 
sekä kertomaan itsestään.

– On todella hienoa, että 
kerroit siskosi olleen kau-

passa työharjoittelussa ja 
että sitä kautta tiedät, mil-
laisia töitä tulisit oikeasti 
tekemään. Samoin oli hy-
vä tuoda esille, että olet ol-
lut jalkapallojengisi kaptee-
ni. Se kertoo, että on luotet-
tava ihminen. Samaten omi-
en vahvuuksien esille tuonti 
on hyvä asia. Ja plussaa sii-
täkin, että huomasit sanoa 
olevasi valmis auttamaan 
ja palvelemaan asiakkaita, 
kiitteli Kari Väänänen Gio-
vannin selviytymistä haas-
tattelusta.

Brandit Advertising 
Oy:stä paikalle tullut Esa 
Rantanen muistutti päivän 
ensimmäistä haastatelta-
vaansa Lassi Torkkia tuo-
maan vahvasti esille erittäin 
hyvää englannin osaamis-
taan. 

– Kannattaa mainita, että 
se on toinen kotona puhut-
tava kieli, koska se tuo asial-
le oikeanlaista syvyyttä. Sa-
moin tuo kotona opittu jär-
jestelmällisyys ja palvelualt-

tius ovat tärkeitä muistaa 
mainita. Vähän enemmän 
reippautta vielä, niin olet 
hyvä työnhakijaehdokas, 
Rantanen kannusti.

Rantanen kiitteli Lassin 
työhakemusta, jossa poi-
ka fiksusti kertoi mummon-
sakin suosittelevan häntä, 
koska siivoaa isoäidillään 
niin kiitettävästi. Sen sijaan 
työhakemukseen ei kanna-
ta laittaa, että yrittää tulla 
ajoissa paikalle, siitä syntyy 
helposti kuva, että on yleen-
sä myöhässä.

– Oli tosi mukava kokea, 
millaista työharjoittelussa 
on. Sekin oli hyvä, että haas-
tattelija lopuksi kertoi, mitä 
asioita on tärkeää tuoda 
esille ja millaisena työnhaki-
jana hän minut näki, kertoo 
Ilari Hirviniemi.

Ilari oli muiden tavoin en-
simmäistä kertaa haastatel-
tavana työpaikkaan ja tuu-
mi, että koululta oli saanut 
tosi hyvät ohjeet siihen. 

– Ja oli kiva kuulla, että 
haastattelijan mielestä mi-
nulla on hyvät mahdollisuu-
det saada töitä. Olen luon-
teeltani työteliäs ja avoin ja 
urheilullisuuskin on kuu-
lemma plussaa, Ilari kiteyt-
ti kuulemaansa. 

Pukinmäen peruskoulul-
la on pidetty jo useana 
vuonna Työnhakuharkat 8. 
luokkien oppilaille. 

– Ideana on prepata op-
pilaamme kesätyöpaikan 
ja TET-paikan hakemiseen. 
Meillä oli Kari Väänänen 
vieraana 10.4. kertomas-
sa hyvistä työnhakukäytän-
teistä ja samana iltana jär-
jestimme huoltajille ja oppi-
laille iltatilaisuuden ”Yritte-
liäinä ysille ja työelämään”, 
kertoo koulun opinto-oh-
jaaja Monica Sourander.

Työnhakuharkoista vas-
taavat kiittelevät sitä, että 
tänäkin vuonna työhaastat-
teluja saatiin tekemään usei-
ta yrittäjiä, jotka uhraavat 

vapaaehtoisesti työaikaan-
sa valmentaakseen nuoria 
työelämään. Mukana olivat 
Väänäsen ja Rantasen lisäk-
si Leena Rinne, Evelyn Soer, 
Päivi Korpela, Kaisa ja Har-
ri Karppinen, Seppo Kajan-
der ja Riku Korhonen sekä 
Päivi Ojala Helsingin yrittä-
jistä.

– Minusta tämä on tärke-
ää yhteiskunnallista vaikut-
tamista. Nuorissahan se tu-

levaisuus on, joten heille tu-
lee antaa hyvät eväät päästä 
mukaan työelämään. Teen 
rekrytointia työkseni, ja täy-
tyy sanoa, että olen tavan-
nut paljon aikuisia työnha-
kijoita, jotka eivät osaa ol-
lenkaan yhtä hyvin kertoa 
itsestään kuin nämä kasi-
luokkalaiset, Kari Väänä-
nen kiitteli.

Teija Loponen

Työnhakuharkoista saa varmuutta
Pukinmäen 
peruskoulun 
kahdeksas-
luokkalaisia 
jännittää. Edessä 
on elämän 
ensimmäiset 
työhaastattelut, 
joita tekevät 
yritysmaailman 
edustajat.

Kari Väänänen pyysi Giovannia kertomaan itsestään ja miksi haluaisi päästä kaupan alalle töihin. 

Lassi Torkki omaa todella hyvän englannin taidon, mitä 
Esa Rantanen muistutti painottamaan töitä hakiessa.

TEIJA LOPONEN



Koillis-Helsingin Lähitieto  30.4.2014  7

FiNSOFFAT
_ Niin kuin haluat _

TEHDAS JA TEHTAANMYYMÄLÄ KERAVA: 
Huhtimontie 4, (09) 2797 220 
                          

                             Vuodesta 1970 
          

www.finsoffat.fi 

Mallikappaleita poistohintaan! 

Sohvat alk. 290 €

Vuodesohvat alk. 449 €

Kulmasohvat alk. 790 €

Lepotuolit alk. 120 €

Sohvatehtaan kevätsiivous 

Keravalla la 3.5.-su 4.5. (la 10-16 ja su12-18)

Erä
koristetyynyjä 

5€/kpl 
Laadukkaista 

 

sisustuskankaista

Finsoffat on valmistanut sohvia jo yli 40 vuotta. Menestyksemme pohjautuu räätälöitävään mal-
listoon ja asiantuntevaan palveluun. Nykyaikaisen ja joustavan tuotantomme avulla pystymme 
edullisesti totetuttamaan mallistomme sohvat myös asiakkaiden toiveiden mukaisilla mitoituksilla.

Tilaustuotteet vielä 
KEVÄÄN JUHLIIN! 
Viikonlopun ajan 

Orientin tai Annalan 
kankailla 

-20%

Pihalla makkaraa ja 
mehua sekä valmis-

tuksesta kiinnostuneille 
avoimet ovet tehtaalla. 

Tervetuloa!

Menossa mukana

Haastemiehentie 1, 00690 Helsinki Puh. 0207 705 110
petri.kananen@k-supermarket.fi 

PLUSSAKORTILLA
HK:N NAUDAN 
JAUHELIHA 17% 
400g

KOKONAINEN 
PORSAAN KASSLER
Suomi n.2,5kg

199
 rs

RANSKALAINEN
JÄTTIPATONKI

100
 kpl

VARHAISPERUNA
Espanja

VIHREÄ 
TANKOPARSA
Unkari 500g

129
 kg

NAUDAN SISÄFILE
Suomi

KALAMESTARIN ISOT 
RUODOTTOMAT 
LOHIMEDALJONGIT

Ilman korttia 3,99–4,49

2195
kg

Valitse ja herkuttele!
Salaattiannokset makusi mukaan
Eden itsepalvelusalaattipuff esta
Vapputarjous

Norm. 15,95/kg9 kg
95

Muotoillut 
kaasuilmapallot 

myynnissä 
K-Supermarket 

Torpparinmäen pihalla 
edullisesti

TIISTAINA 29.4. 
KLO 17–20

SEKÄ
KESKIVIIKKONA 30.4. 

KLO 10.30–17.30

21kg

ERÄ!

Ilman korttia 3,39
299

 rs

PLUSSAKORTILLA
PIRKKA BROILERIN 
FILEESUIKALEET 
450g

Naturel 
ja hunaja 
maustetut

499
 kg

ERÄ!

259
 nippu

50
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Koillis–Helsinki

Tarja Tenkula (sd.) toteaa olleensa yli 20 vuotta valtuutettuna ja saaneensa olla mukana 
rakentamassa rakasta Helsinkiä monin eri tavoin. Nyt hän on matkustamassa SDP:n Seinäjoen 
puoluekokoukseen äitienpäivän viikonlopuksi ja äänestää Jutta Urpilaisen jatkon puolesta. 

– Koen, että olen anta-
nut oman panokseni, ja 
tästä on muiden hyvä jat-
kaa. Uusia innokkaita 
nuoria henkilöitä on pyr-
kimässä, joten haluan 
antaa tilaa uusille. Yhden 
varauksen Tarja kuiten-
kin asettaa: – Mikäli met-
ropolivaltuuston vaalit 
tulevat, niihin ilmoittau-
dun varmasti ensimmäise-
nä! 

– En siis ole asettumassa 
enää srk- enkä eduskun-
tavaaliehdokkaaksi. Kau-
punginhallituksen paik-
ka siirtyy vuodenvaihtees-
sa Mirka Vainikalle, jolta 
Tarja perii tämän HSY-
hallituspaikan. Valtuusto-
kautta on jäljellä vielä yli 
2,5 vuotta. 

– Uudenmaan maakun-
taliiton edustajana jatkan 
edelleen ja Maakunnan 
yhteistyöryhmässä vara-
puheenjohtajana. Kan-
natan metropolihallin-
toa, ja näiden seudullisten 
luottamustoimieni kaut-
ta tunnen nykyisiä ra-
kenteita ja toimijoita, jo-
ten yhteistyön tekeminen 
ja metropolirakenteiden 
rakentaminen olisi luon-
teva jatko työlleni. Muu-
ten HSY:n paikka on oi-
kein riittävä minulle, sil-
lä minulla on kunnallisten 
luottamustoimieni lisäksi 
monia kansalaisjärjestö-
jen aktiviteetteja. 

Merkittävin niistä on 
Tarjan mukaan tällä het-
kellä Helsingin Nuorten 

Kotkien puheenjohtajuus. 
Hän muistuttaa olleen-
sa monissa pääkaupun-
kiseudun luottamustoi-
missa: YTV, HUS, HYKS, 
Uuudenmaan liiton halli-
tus, missä on vieläkin va-
raedustajana. Alan am-
mattilaisena Tarja toteaa, 
että Sote-ratkaisun tuo-
mia muutoksia pohditaan 
niin Helsingissä kuin ko-
ko Suomessa. Hän pitää 
päätettyä ratkaisua hy-
vänä pohjana, mistä on 
mahdollista rakentaa hy-
vää terveydenhuolto-jär-
jestelmää koko Suomeen. 

– Helsinki on varakas 
kunta ja sote-palveluiden 
järjestäminen on pystyt-
ty aina järjestämään. Rat-
kaisu on merkittäväm-

pi monessa pienessä kun-
nassa, missä koko kun-
ta on voinut mennä lähes 
konkurssiin yhden paljon 
erikoissairaanhoitoa tar-
vitsevan lapsen hoidon 
vuoksi. 

– Myös Antti Rinne on 
hyvä vaihtoehto ja olen 
iloinen käydystä talous-
poliittisesta keskustelus-
ta puolueen sisällä, mitä 
Antti on kannattajineen 
tuonut ehdokkuuden 
myötä, Tarja sanoo puo-
lueen puheenjohtajavaa-
lin tilanteesta. 

– Kivinokka tulee säilyt-
tää! Sitä vastoin Vartio-
saaren voi rakentaa, sa-
moin kuin Malmin lento-
kentälle. Malmin kentän 
arvokkaat rakennukset 

tulee säilyttää ja 
osa kiitoradas-
ta säilyttää vir-
kistysalueena. 
Vastaavanlaises-
ti kuten Berliinin 
Tempelhofis-
sa, Tarja koros-
taa pääkaupun-
gin rakennustar-
peesta. 

Malmin sai-
raalan osaston-
hoitajana hän 
iloitsee remontin 
valmistumisesta. 

– Koillis-Helsin-
kiin saadaan kohta uu-
si sairaala, mikä on ihana 
asia. Iso haaste on saada 
Malmin keskus ”ehostet-
tua” ja pitkällä aikavä-
lillä rakennettua yhteen. 

Niin, että rautatien päälle 
saadaan kansi ja sen pääl-
le asuntoja ja palveluita, 
kuudennen kauden val-
tuutettu neuvoo.  

Timo Huotinen

Tarja Tenkula liputtaa lentokentän 
rakentamisen puolesta

Tarja Tenkula (sd.)

Yhdeksättä kertaa pidet-
ty Kimalaiscup on Malmin 
Palloseuran ja Puistolan 
Urheilijoiden talkoovoimien 
tulosta. Kolme ensimmäistä 
turnausta MPS on järjestä-
nyt yksin.

MPS:n Annukka Ahopa-
lo on toiminut alusta asti ta-
pahtumavastaavana.

– Tämä oli ensimmäinen 
kerta, kun sain nukkua! 
Koska ennustettiin hyvää 
säätä, ei minun tarvinnut 
valvoa edellisyötä ja kuun-
nella, että ropiseeko katto, 
Ahopalo loistaa kilvan tai-
vaalla helottavan auringon 
kanssa.

Tapahtumalle tuli osallis-
tujaennätys. Vuonna 2013 
osallistujia oli reilu 400. Si-
tä ennen luvut ovat pyöri-
neet kahden-kolmensadan 

hujakoilla. Nyt luku on yli 
700. Luvuissa on sekä lap-
set että päiväkodeista tulleet 
aikuiset.

Kasvun syy löytyy Ahopa-
lon sähköpostista. Hän on 
siivonnut pois kaikki päi-
väkodit, joiden meilit ovat 
singahtaneet takaisin vää-
rän osoitteen vuoksi. Mo-
net alkuaikojen päiväkodit 
ovat lopettaneet toimintan-
sa. Sitten hän on päivittänyt 
postituslistalle sieltä puuttu-
via päiväkoteja ja lähettänyt 
kaikille turnauskutsun. Sii-
hen on tarttunut 27 päivä-
kotia.

Liikuntapuiston kaikki 
mahdolliset pelikentät, 
yhteensä yhdeksän, on otet-
tu käyttöön, jotta 43 jouk-
kueen 65 ottelua saadaan 
pelattua kolmessa tunnissa. 
Pelinohjaajina toimivat 
MPS:n ja PuiU:n pelaajat.

Puistolalaisen päiväko-
ti Klaaran Aaro Mäki-Tik-
kala, 7, ja Ukko Punkari, 7, 
tarhakavereineen ovat pe-
lanneet ennen yhtätoista jo 
kaksi voitokasta matsia ja 

menossa kolmanteen.
Klaarassa on valmistau-

duttu turnaukseen huolella. 
Pelaajat ovat kirjoittaneet 
pelipaitoihinsa etunimensä 
ja valitsemansa pelinume-
ron. Joukkueelle on annettu 

nimikilpailussa nimeksi Ba-
naanihirmut.

– Olemme niin hirmuisia 
pelaajia, pojat perustelevat 
nimivalintaa, eivätkä tun-
nusta olevansa nälkäisiä, 
vaikka aamupuuro on syöty 

jo seitsemän aikaan.
Koska Annukka Ahopa-

lo seisoo edelleen infotiskin 
luona, saa häneltä varmasti 
tuloslistat.

– Ei niitä ole, hän toteaa.
Näissä peleissä lapsia ei lai-
teta paremmuusjärjestyk-

seen. Tärkeintä on reipas 
palloilu ja ulkoilu. Kotiin 
viemisiksi kaikki päiväkodit 
saavat oman jalkapallon. 
Jokainen pelaaja saa jouk-
kueensa kuvalla varustetut 
kunniakirjat.

Pirjo Pihlajamaa

Tenavien
palloturnaus 
ennätykseen

Tuomari palkitsee Banaanihirmujen joukkueesta 
esimerkillisen reilusti pelanneet.

  Tapulikaupunki

Ukko Punkarin omatekemä pelipaita.

Poliisin läsnäolo oli lasten mieleen.

Tänä vuonna mukana ovat muun muassa Kotilon Tiikerit, Longinojan Elastiset ja Pentinkulman Soivat Siilit.

PIRJO PIHLAJAMAA

Sadoittain päiväkoti-
ikäisiä helsinkiläisiä 
saapui Kimalaiscup-
päiväkotiturnaukseen 
Tapulikaupungin 
urheilupuistoon viime 
torstaina.
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Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    

Seurakunta facebookissa:  

Tahdon!  -illat

TAHDON! -KONSERTTI 
Lauluja rakkaudesta ja tästä 
elämästä Viikin kirkossa ke 7.5. 
klo 19. FaktaBeat, solisteina Jus-
su Pöyhönen ja Mikko Leppilam-
pi. Vapaa pääsy, kolehti.

TAHDON! -ILTA KEVÄÄN 
JA KESÄN VIHKIPAREILLE
Viikin kirkossa to 8.5. klo 18. 
Kysymyksiin musiikista, vihki-
kaavasta ja muista vihkimiseen 
liittyvistä asioista vastaamassa 
kanttori, pappi, suntio ja seura-
kuntasihteeri. Naiskuoro Pihlaja, 
Satu Nyman, huilu. Mahdollisuus 
avioliiton esteiden tutkintaan klo 
17–18. 

KEVÄINEN PERHETAPAHTUMA 
Viikin kirkossa su 4.5. klo 11–14. Lasten 
puuharata, myyjäiset, kirpputori, arpajaiset, 
ruokailu, makkaranpaistoa. Lastenlauluhetki 
klo 13.30, Pihlajanmarjat-kuoro ja Helsingin 
poliisisoittokunta. 

LAPSIKUOROJEN JA MUSKARI-
RYHMIEN KEVÄTKONSERTTI 
Tapanilan kirkossa su 4.5 klo 16.

KEVÄTLAULAJAISET 
Siltamäen seurakuntakodissa ke 7.5. klo 18. 
Mukana Minilaulajat ja naiskuoro. Yhteislaulua.

HAKU PÄIVÄKERHOIHIN JA RYHMÄ-
PERHEKERHOIHIN 
2.5.2014 mennessä. Ilmoittautumislomakkeen 

toimipisteistä ohjaajilta. Mahdollisista vapaista 
päiväkerhopaikoista voi kysyä myös toimikau-
den aikana. Kerhot ovat maksullisia.
Päiväkerho on 3-5-vuotiaiden ryhmätoimin-
taa. Kerhossa lapsi pääsee osallistumaan 
monipuoliseen, lapsen kokonaiskehitystä 
tukevaan toimintaan hänelle luontaisella 
tavalla leikkien, tutkien, liikkuen, laulaen ja 
ihmetellen.
Ryhmäperhekerho on tarkoitettu alle kolme-
vuotiaalle lapselle, hänen sisaruksilleen ja 
yhdelle perheen aikuiselle. 

KUMMILEIRI 
23.–25.5. Lohirannan leirikeskuksessa kum-
meille ja kummilapsille (7-12 v.). Ohjelmassa 
pelejä, leikkejä, yhteiset iltaohjelmat ja hartau-
det. Hinta 70 e aikuiselta, 35 e lapselta. Tied. 
Outi Lantto p. 09 2340 4475 tai Ville Lähdes-
mäki p. 050 543 6134. Ilm. 9.5. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. 09 2340 4400.

MESSUJA SU 4.5.
Kansanlaulumessu Jakomäen 
kirkossa klo 12. Mukana Sanna 
Nylund, viulu, Roosa Silaste, viu-
lu ja kitara, Hanna Tissari, kont-
rabasso, Sonja Tissari, piano ja 
Jussi Keltakangas, harmonikka.
Gospelmessu Tapanilan kirkos-
sa klo 12.

MUSIIKKIA
Konsertti Malmin kirkossa su 
4.5. klo 18. Hyvinkään kamari-
kuoro, joht. Erkki Hannonen.
Hengellisten laulujen ilta Silta-
mäen seurakuntakodissa ma 5.5. 
klo 19.
Virret tutuksi Jakomäen kirkossa 
ti 6.5. klo 18. Suomalaisten sävel-
täjien virsiä.

Jumala haluaa osoittaa 
rakkautensa meitä kohtaan 
ja on luvannut, että ”vaikka 
vuoret järkkyisivät ja kuk-
kulat horjuisivat, minun rak-
kauteni sinuun ei järky.”

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

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

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

- Lasten leikkipaikka

Karaoke
pe - la 20.00 - 03.00.

Tervetuloa!

 ALE  PUB
 EKES’s

MEILLE VIIHTYMÄÄN!

Jätehuollon keräysautojen 
perinteinen kevätkierros on 
saanut ihmiset tuomaan eri-
laista roskakatoksiin kuulu-
matonta tavarajätettä autoil-
le. Kuvassa autot Tapulikau-
pungin suunnalla kaksi 
viikkoa sitten.

Mikko Rantanen

Jäteautot 
kiertävät 
kulmilla

Kampaamo Kris-Mar
Malminraitti 12

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

• Bio Sculpture oman kynnen vahvistus
• parturipalvelut

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

Ke 30.4. 19.00 Rukousilta, Mika Särkkä, Juan De 
Los Reyes. Musiikki: Activando Fe

La 3.5. 18.00–22.00 Nuortenilta
Su 4.5. 11.00 Jumalanpalvelus, ehtoolliskokous. 

Jari Vahtera. Musiikki: MM-kuoro
Su 4.5. 14.30 Latinokokous, Jari Vahtera

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

hedelmiä, vihanneksia

VARASTO
Hiidenportti 12, 00730 Helsinki

PORKKANA 

TARJOUKSEMME:

MYYNTI

NARIKKA

PE 2.5. 10–17
LA 3.5. klo 9–14

Mansikka, Esp  2kg/ltk 8€/ltk
Mansikka, Esp 500g/rs 2€/rs
Uusi peruna, Italia  2,10€/kg
Herne, portugali  5,50€/kg

Pukinmäenaukio 4, Helsinki

Aukioloajat 
ma-ti 12–24 
ke-to 12–02 
pe 12–03 
la  09–03
su  09–12

Tykkää meistä facebookissa ja saat lisätiedot 
tapahtumista ja live musiikista! Ensimmäisten 

300 tykkääjän kesken arvotaan lahjakortti!

ma, to klo 18.30  Lihakassi Bingo
ti klo 18     Tietovisa
ke klo 18     Texas hold em
pe-la klo 21     Karaoke/DJ
su, to Ilmainen biljardi asiakkaille 
 klo 18 eteenpäin.

VAPPUNA KARAOKE

Puksun pubin kesäiset 
koko päivän hinnat

Karhu III 0,5 3,80
Karhu IV 0,5 4,20

Hanalonkero 4,50
Hanasiideri 4,50
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MPS Atletico matkasi 
avaukseen Nummelaan. 
Vastustaja NuPS tiedettiin 
tosissaan otettavaksi vas-
tustajaksi. Tasaista ja tiuk-
kuutta riitti. Ensimmäinen 
jakso meni maaleitta, vaik-
ka kummallakin joukkueel-
la oli tekopaikkoja. Toista-
kin jaksoa mentiin kiikari-
tunnelmissa aina 77 
minuutille, jolloin NuPS 
onnistui lataamaan 1–0 
johdon. Viisi minuuttia täs-
tä helpotti, Atleticon Mik-
ko Huupponen upotti lähel-
tä 1–1 tasoituksen. Malmi-
l a i s e t  k i i h d y t t i v ä t 
ticoticoaan jaagaamalla 
johtomaalia. 

Mutta toisin kävi. Isän-
täjoukkue ilahdutti fanin-
sa pamauttamalla 81. mi-
nuutilla 2–1 voittomaalin. 
Viimeisen kympin aikana 
kierrokset nousivat. Mal-
milaiset hakivat tasoitus-
ta, ja niissä tunnelmissa at-
leettien maalintekijä Huup-
ponen sai jättää metsästyk-
sen saatuaan kaksi keltaista 
korttia. Kirvelevästä tappi-
osta huolimatta ei syytä su-
ruun. Vastustaja oli hyvä, 
edessä on pitkä kausi ja at-
leetit voittivat Nummelas-
sa muun muassa maalilau-
kausten- ja kulmapotkujen 
määrissä.

Seuraavaksi MPS Atleti-
co Malmi avaa kotikenttä-
osuuden Tapanilan teko-
nurmella ensi lauantaina 
3.5. klo 14, jolloin mittarik-
si asettuu SAPA.

Puistolan Urheilijat tar-
josivat perjantai-illan ratok-
si savua, pölyä ja jänniä het-
kiä. Ottelun pelaamista 
uhkasi viereisellä Laitatiellä 
roihuava lato, jota sammu-
tettiin helikopterien ja palo-
kunnan voimin. Paksu savu 
työntyi Koudan hiekkaken-
tän ylle vielä 45 minuuttia 
ennen ottelun alkua.

Onneksi tilanne helpot-
ti ja reipaslukuinen, yli sa-
tapäinen katsojakunta pää-
si seuraamaan PuiU:n ja 
KOPSE:n välien selvittelyä. 
Pelissä savun homman ot-
ti pöly. Hiekkakenttä olisi 
kaivannut etukäteen suola-
käsittelyn. Ottelun ensi jak-
so oli PuiU:n. Se olisi voinut 
johtaa jo 20 minuutin jäl-
keen parilla maalilla. Mut-
ta ei! Toisella jaksolla vie-
raat hallitsivat puiulaisten 
väsyessä. Koko ottelun eri-
koisesti kumpaakin jouk-
kuetta kohtaan tuominnut 
erotuomari antoi lisäaikaa 
5 minuuttia. KOPSE hyö-
dynsi tämän hyvin. Ajassa 
90+5 vantaalaisten jääkiek-
komies Toni Mäkiaho my-
kisti kotiyleisön lataamal-
la pallon suoraan syötös-
tä varmasti PuiU:n maaliin. 
Vieraat veivät koko potin.

Tulevana lauantaina 3.5. 
klo 16 PuiU on Riihimäellä 
Riihimäen Palloseuran vie-
raana.

Malmin Palloseuran 
edustusjoukkue esiintyi 
mallikkaasti kotiyleisölleen 

lauantaina Mosan tekiksel-
lä. Vastassa oli mielenkiin-
toinen sarjanousija Töölön 
Taisto. Selvästi viime vuo-
tista vahvempi ja pelaavam-
pi MPS otti ottelussa himoi-
tun kuskin paikan nopeasti.

Alkutunnustelun jäl-
keen malmilaisten ja ken-
tän paras pelaaja Ikenna 
Ikegwuonu kaadettiin bok-
sissa. Pallo pilkulle, ja pa-
luumuuttaja Mikko Vesteri-
nen täräytti pallon maaliin, 
1–0. Näillä lukemilla pär-
jättiinkin ensi jakso, vaikka 
malmilaiset murtautuivat 
etenkin ”Iken” johdolla lu-
kuisia kertoja läpi töölöläis-
rintaman. Toisella jaksolla, 
50 min., Ike-niminen pika-
juna siirsi läpijuoksun saat-
telemana pallon vieraiden 
maaliin. Sama toistui 71. 
minuutilla Iken napatessa 
nahkakuulan töölöläisten 
maalivahdilta ja toimitta-
en sen tyhjään rysään. Näin 
syntyi MPS:n puhdas, an-
saittu ja näyttävä 3–0 voit-
to. Hyvästä MPS-nipusta 
voi myös nostaa esiin kap-
teeni Mikko Halmeen, joka 
uurasti ansiokkaasti keski-
kentällä.

MPS edustus pelasi eilen 
Pallokentällä Kiffeniä vas-
taan. Seuraavaa kotiottelua 
saadaan odottaa ensi vii-
kon lauantaihin, 10.5. asti. 
Silloin malmilaiset riisuvat 
pöxyjä aseista Mosan teko-
alustalla.

Heimo Laaksonen

  Jalkapallo Kolmonen

Vasta kolmas peli voiton toi!
Koillis-Helsingin miesten edustusjoukkueilla pölähti jalkapallokausi mallia 2014 täysillä käyntiin menneellä 
viikolla. Korkkaajana oli MPS Atletico Malmi, joka koki 2-1 avaustappion. Seuraavaksi joutui Puistolan 
Urheilijat perjantaina antautumaan pölisevällä koti-Koudalla 1-0. Kolmas peli voiton toi, kun MPS:n edustus 
korjasi lauantaina Mosan tekiksellä vakuuttavan 3-0 voiton.

Kuvis PuiU:n sarja-avaus veti Koudan hiekka-areenan ääreen reilusti yli sata katsojaa. Tunnelmaa riitti.

HEIMO LAAKSONEN

Neste Oil Malmi ja Metsälä

VAPUN PARAS 
PYSÄHDYSPAIKKA

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

Vapun viettoon haet kätevästi herkut Neste Oil Malmilta ja 
Metsälästä. Poikkea nopeilla ja hellävaraisilla Quick wash 

pesukaduillamme sekä tuoreella pannukahvilla ja leivonnaisilla!

Kuponki voimassa 31.5.2014 asti.

Pehmoharjapesu
vahalla tai 

alustapesulla

15€
(norm. 20,90€)
Tällä kupongilla

!

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla & 
Metsälässä 31.5.2014 saakka, eikä etua 
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

Kuponki voimassa 31.5.2014 asti.

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

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

Metsälässä 31.5.2014 saakka, eikä etua 
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

!

BestRent.fi

VAPUN AUKIOLOAJAT:Neste Oil K-market Malmi  30.4. klo 6-21 
1.5. klo 8-24

METSÄLÄ AVOINNA 
JOKAPÄIVÄ 24h.
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Palstalla julkaistaan Koillis-
Helsingin paikallisia asioita koskevia 
mielipiteitä. Tekstit osoitteella teija.
loponen@lahitieto.fi, postitse 
Askartie 3-5, 00700 Helsinki, käynti 
Malminraitti 4 tai Malmintorin 2. 
kerroksessa Plaza Mocca kahvilan 
vieressä olevaan Koillis-Helsingin 
Lähitieto-postilaatikkoon.

 Helsingin opetusvirasto esittää 
taas lähikoulujen tilojen vähentä-
mistä. Perusteluna vedotaan oppi-
lasmääriä koskeviin ennusteisiin, 
vaikka alueen asukkaat ja koulujen 
johtokunnat ovat osoittaneet ne 
monelta osin kyseenalaiseksi.

Opetusvirasto on lopettamassa ja 
karsimassa koulutiloja alueilta, joil-
le on muuttanut lisää lapsiperheitä 
ja joille ollaan suunnittelemassa li-
sää asuntorakentamista. Puistolan 
Nurkkatien koulun alueella koulu-
ikäisten lasten määrä on opetusvi-
rastonkin käyttämien ennusteiden 
mukaan nykytasolla ainakin kym-
menen vuotta.

Kaupunginvaltuustossa on mo-
neen kertaan tehty päätöksiä kou-
lutilojen yhteiskäytön lisäämisestä 
muiden virastojen, kuten nuoriso-, 

kulttuuri- ja liikuntatoimen, sekä 
erilaisten asukastoimijoiden kans-
sa. Tällaisista selvityksistä ei ole kui-
tenkaan esitetty konkreettisia tieto-
ja koulutilojen vähentämisesitysten 
yhteydessä. Samalla on sivuutettu 
lähikoulujen merkitys yhteisöllisyy-
delle ja yhteistyölle asuinalueilla

Kun kaupunginvaltuusto käsitte-
li kouluverkon karsimista syksyl-
lä 2011, perusteltiin Nurkkatien ja 
Puistolan koulujen hallinnollista yh-
distämistä muun muassa valinnan-
mahdollisuuksien lisäämisellä. Sa-
malla vakuutettiin, että hallinnolli-
nen yhdistäminen ei tähtää Nurkka-
tien koulun lopettamiseen. 

Helsingin asukasmäärän arvioidaan 
kasvavan lähes 10 000:lla vuosittain 
ja samalla kasvaa kouluikäisten 

määrä. Koulutilojen vähentämisen 
varsinaisena syynä on kaupungin-
hallituksen poliittisten ryhmien 
sopima budjettiraami ja investointi-
katto, joiden mukaan opetustilojen 
kokonaismäärän pitää vähentyä 
vuosittain, vaikka uusille alueille 
rakennetaan lisää kouluja. 

SKP:n ja Helsinki-listojen valtuus-
toryhmä vastustaa Nurkkatien ja 
muiden lähikoulujen vähentämistä. 
Esitämme, että kaupunginvaltuusto 
korjaa virheelliseksi osoittautuneen 
päätöksen investointikatosta, joka 
pakottaa koulutilojen karsimiseen 
ja ylitäyttämiseen. Kaupungin viime 
vuoden tilinpäätöksen 195 miljoo-
nan euron ylijäämä osoittaa, että lä-
hipalvelujen turvaamiseen on rahaa.

Yrjö Hakanen

Nurkkatien ja muiden lähikoulujen puolesta

 Malmilla on useita parkkihalleja, 
joista erityismaininnan ansainnee 
halli, jonne ajetaan Pikkalankadun 
puolelta sisään ja vastakkaiselta puo-
lelta ulos. Siitä mikä on kadun reu-
naan asti roskattua ns. nurmikkoa. 

Jalankulku toimii myös eri ker-
roksista erityisen töhryisiä ja haise-
via portaita. Ja ylimmästä kerrok-
sesta ylikulkusiltaa Novan puolelle. 
Siitä kohdasta missä on roskaa ihan 
kohtuullisesti siinäkin.

Kenenkähän vastuulla mahtaa huol-
to olla vai onko kenenkään? Paras 
vastaus olisi pikapuoliin tarttua tar-
vittaviin toimenpiteisiin tai vaikka 
ulkoistaa...

Vielä jaksaa

Pikkalankadun parkkihallista

Valkovuokot kukkivat Tapanilassa jo 
pääsiäispyhinä. Saa nähdä löytyykö niitä 

vielä äitienpäivänäkin. Sinivuokkoja ei vielä 
näkynyt.

JKL

JOUKO KOMULAINEN

Sinivuokkoja näkyvissä Kalkkivuoren tienoilla Puistolassa.

AUTOASI – korjaa käsityksesi korjaamoista

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

AUTOASI Rengaskeskus.com
Korvasienentie 6, 00760 Helsinki

puh. 0400 600 660
info@rengaskeskus.com

Katso aukioloajat, palvelut ja hinnat netistä:
www.rengaskeskus.com

TUULILASIN 
vaihtotarjous!  
Maksamme  
50 % tuulilasi- 
vakuutuuksen  
omavastuu- 
  osuudesta! 

Kattava auton 
VUOSIHUOLTO 
129 €
Sis. 4,5 litraa 5W40-öljy
+ SUODATIN 
+ KATTAVAT tarkistukset

-50%
Etusi vakuutuksen  

omavastuu- 
osuudeta

Henkilöauton  
ilmastointi laitteen  

täyttöhuolto (huollon yhteydessä)  

alk. 64 €

Tarjous: 
ILMASTOINTI- 
HUOLTO   

Säännöllisellä, 
noin 2v:n välein 
tehtävällä, ilmastointi- 
huollolla varmistat ilmastoinnin  
toimimisen kesähelteillä ja pidennät  
kompressorin elinkaarta. Tarjoushinta henkilöautoille. 

Tutustu ja osta omasi: 
Uudistunut 
VERKKOKAUPPA 
RENKAILLE
rengaskeskus.com

69 €

Renkaat ja vanteet: RENGASMYYNTI puh. 0400 600 660
Tarjoukset myös Twitterissä ja Facebookissa. 



ukaan ei 
varmaan-
kaan kuvi-
tellut, että 

alueelle kasvaa jotain suurta 
ja vaikuttavaa. Kunhan nyt 
alettiin järjestää toimintaa 
lapsille, toteaa nuorisoseu-
ran aktiivina alusta asti toi-
minut puheenjohtaja Sinik-

ka Putkonen Siltamäen 
Nuorisoseura ry:n 35–vuo-
tisjuhlassa.

Juhlavuoden matineaa oli 
viettämässä täpötäysi salil-
linen Suutarilan monitoimi-
talolla huhtikuun 12. päivä. 
Yleisöä ja esiintyjiä oli yh-
teensä noin 350.

Juhlamatineassa olivat 

esillä lähes kaikki harras-
teryhmät. Nähtiin nuori-
soseuratoimintaan vahvas-
ti kuuluvawa kansantans-
sia sekä hip hopia, sambicia, 
show-tanssia, lasten tanssia 
ja balettia. Draamaryhmä-
kin oli alussa virpomassa 
kaikki läsnä olevat, käden-
taitoryhmä oli valmistanut 

koristeeksi virpomisvitsoja 
juhlaan. Kaikille oli tarjolla 
kotitekoista simaa ja tuuli-
hattuja.

– Samat harrasteet - askar-
telu ja käden taidot - ovat 

vieläkin ohjelmistossa, mut-
ta matkan varrella on tullut 
vaikka mitä lisää. Tarjon-
takin kohdistuu jo kaiken 
ikäisiin, kolmivuotiaasta ai-
na kauan eläkkeellä ollei-

siin, kertoo Putkonen.
Matinean lopuksi sekoi-

tettiin perinteitä ja uutta: 
tanssittiin poloneesi ja oli 
zumbaryhmäliikuntaa.

Pirjo Pihlajamaa

12   Kulttuuri

Lähiristikko nro 7/2014
Sanaristikon oikea 

ratkaisu seuraavalla sivullaSANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA, ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Noin 350 juhli 
35-vuotiasta 
nuorisoseuraa
Siltamäen Nuorisoseura ry:n perustavassa 
kokouksessa 35 vuotta sitten ei varmaan kellään 
ollut mitään tulevaisuuden visioita.

  Siltamäki

Osallistumassa oli ihan pieniä ja mummo- ja vaari-ikäisiä sekä kaikkea siltä väliltä.

Puheenjohtaja Sinikka Putkonen kertoo, että 35 vuoteen mahtuu paitsi viikottaisia 
harrastamisia, myös leirejä, teatteriretkiä, esiintymisiä ja matkoja.

SINIKKA PUTKONEN

-K
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Malmilla riittää Vappu-
päivänä hauskaa ohjelmaa 
niin lapsille kuin aikuisille.

Mosalaisen Pellekaija Pu-
min musisoinnin höystee-
nä on tanssia, tarinaa, leiki-
tystä, laulatusta, jekkuilua, 
hassuttelua ja vähän muuta-
kin vuorovaikutteista hupia 
koko perheelle.

Klovni Sebastianin esi-
tys on hupaisa sekoitus tai-
kuutta, klovneriaa ja vat-
sastapuhumista ja siinäkin 
tarvitaan yleisöä mukaan 
osallistumaan ohjelman te-
koon. Sebastianilla on mu-
kanaan vilkkaita eläinystä-
viä, mutta ovatko ne oikeita 
vai nukkeja?

Vappuna tietysti tanssi-
taan ja tansseja tahdittaa 
Puhekupla-orkesteri. Puhe-
kupla on Malmitalon ylei-
sölle tuttu vappujamien li-
säksi viime syksyn Helis-
maa-konserteista. Orkesteri 

on nyt päivittänyt kupletit 
nykyaikaan musiikillisen 
muotokielen vaih-
dellessa popista 
beatiin, rock´n 
´rollista iskel-
mään ja jaz-
zista jenk-
kaan. Musiik-
kia löytyy siis 
kaikkeen 
makuun. 

Jotta fii-
lis olisi var-
masti vappuinen, 
tuunataan Vap-
purillit -työ-
pajassa värik-
käät ja mieli-
kuvitukselliset 
silmälasit vap-
puilotteluun. 

TL

Vappurillejä tuunaamaan
Iloisessa vappuhulinoinnissa Malmitalolla ovat mukana 
Pellekaija Pum -duo, Klovni Sebastian ja orkesteri 
Puhekupla. 

Klovni Sebastian on 
vauhdissa vappunakin.

Vappujuhla 
Malmitalossa to 1.5. klo 

12–15. Vapaa pääsy.

Sanaristikko nro 7/2014
oikea ratkaisu 

Suutarilan kirjastolla vie-
railee äitienpäivän alla, ensi 
tiistaina tapaninkyläläinen 
Ella Laurikkala kertomassa 
kirjasarjastaan.

Laurikkala ryhtyi kirjoit-
tamaan romaanisarjaansa 
jäätyään pankkityöstä eläk-
keelle. Ensimmäinen kirja 
Rullakatu julkaistiin kak-
si vuotta sitten, toinen osa 
Rajalat ilmestyi vuosi sit-
ten. Kirjasarjan päätösosa 
Pitkäkatu tuli viime joulu-
markkinoille. 

– Kerron Suutarilassa 
paitsi kirjoittajan työstä-
ni myös kirjojeni synnys-
tä. Minulta kysytään usein, 
ovatko kirjojen tapahtumat 
totta. Onko kirjojen pää-
henkilö, narsistinen Kei-
jo olemassa? Noihin kysy-
myksiin vastailen Suutari-
lassa.

Ella Laurikkala kertoo 
kirjasarjansa saavuttaneen 
suosiota etenkin aikuisten 
naisten keskuudessa. 

– Kirjani kulkevat kädes-
tä käteen, ystävä suosittelee 

niitä ystävälleen. Voiko kir-
jailija saada parempaa suo-
situsta ja kiitosta!

Teija Loponen

Ella Laurikkala kertoo 
Keijosta

Ella Laurikkala
Ella Laurikkala  

kirjailijavieraana 
Suutarilan kirjastossa, 

Seulastentie 11, tiistaina 
6.5. klo 18-19. Yleisö saa 

esittää kysymyksiä.

juhla
Vappu-

New Orleans -henkinen 
blueskonsertti. 
Pe 9.5. klo 19, alk. 15 €

Iloisessa vappuhulinoinnissa 
mukana ovat Pellekaija Pum -duo, 
Klovni Sebastian ja orkesteri 
Puhekupla. Vappurillit-työpaja. 
Ohjelmaa lapsille ja aikuisille. 
To 1.5. klo 12–15, vapaa pääsy

Pakolaisteltta

Blue 
Strip 

Micke
Björklöf &

Blueskitaristi ja -laulaja tunnetaan 
erityisesti Chicagon West Side -tyylin 
mestarina. Bobby Radcliff (USA) – laulu 
ja kitara, Jonne Kulluvaara – kitara, 
Magnus Lanshammar (SWE) – basso, 
Mikko Peltola – rummut. 
Ke 7.5. klo 19, alk. 12 €

Radcliff
Bobby

Suomen Punaisen Ristin pakolaisteltassa 
on mahdollista tutustua pakolaisen 
arkeen. Teltta pystytetään Malmitalon 
aulaan, myös oheisohjelmaa. 
To 8.5. klo 13.30–19, vapaa pääsy

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

Luonto- ja historia-
kierroksen  aloitus 
tapahtuu lentokentän pyö-
reässä aulassa, josta lyhyen 
alustuksen jälkeen lähde-
tään ohjatulle kävelykier-
rokselle lentokentän ympä-
ri. 

Kierroksen aikana esitel-
lään kentän luontoa ja eläi-
mistöä. Lisäksi perehdy-
tään kentän historian kan-
nalta kiinnostaviin paik-
koihin ja tapahtumiin ja 
muun muassa bongataan 
saksalaisen Focke-Wulf 
190 -hävittäjälentokoneen 
putoamispaikka. Hävit-
täjän jäännöksiä kerättiin 
maastosta vielä muutama 
vuosi sitten.

Tilaisuuden vetäjänä toi-
mii Raine Haikarainen. Ti-
laisuuden järjestää Malmin 
lentoaseman ystävät ry. 

TL

Malmin lentoaseman 
historiaa ja luontoa
Lauantaina 3.5. järjestetään jälleen 
Malmin lentoasemalla 100LL-
lauantailuento. 
Tällä kertaa aiheena on kentän luonto 
ja historia käytännössä. 

Malmin lentokentän 
lauantailuento 

3.5. klo 10, kokoontu-
minen lentoaseman aulassa. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

Pysäköintialue on maksullinen.

Lentokentän luennolle kokoonnutaan aulaan, mutta tällä kertaa sinne ei jäädä 
istumaan, vaan lähdetään kiertämään kenttäaluetta. Kuvassa kuulijoita Ahti Lapin 
esitelmätilaisuudesta.

TIMO HYVÖNEN



  MALMI
Anne Sunila: Vertigo
Näyttely muodostaa koko-
naisuutena maalausinstallaa-
tion, joka tuo esiin välähdyk-
siä tutkivan taiteilijuuden pro-
sessista. Avoinna arkisin ma–
pe 9–20 ja la 9–16 paitsi 
30.4. 9–16. Vapaa pääsy. 
Malmitalo, to 24.4. – la 17.5.
to 8.5. klo 13.30–19.
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle! 
Kahvila on avoinna ma 
klo 9–13, ti–to 9–15, pe 
12–14. Kirkonkyläntie 2.
Pakolaisteltta
Spr haluaa vaikuttaa inhimilli-
sen pakolaispolitiikan toteut-
tamiseksi ja Pohjois-Helsingin 
osasto pystyttää pakolaistel-
tan Malmitalon aulaan. Teltassa 
on mahdollista tutustua pako-
laisen arkeen. Yhdistyksen 
vapaaehtoiset järjestävät tel-
tan ympärille oheisohjelmaa 
ja päivystävät teltalla vastaa-
massa ohikulkijoiden kysymyk-
siin sekä kertomassa pakolais-
teltan arjesta. Tilaan voi tutus-
tua ryhmän kanssa tai itsek-
seen. Vapaa pääsy. Malmitalo.
KÄSILLÄ – taitoa – 
iloa – muotoa 2
Taito-käsityökoulu Helskyn 
aikuisten päättötyönäyttely. 
Esillä Aiku 3 -ryhmän valmis-
tamat tallukat sekä nelivuoti-
set opinnot yhteen kokoavat 
portfoliot. Lisäksi opiskelijoiden 
muita käsityökoulun aikana val-
mistamia töitä. Avoinna arkisin 
ma–pe 9–20 ja la 9–16 paitsi 
30.4. 9–16. Vapaa pääsy. 
Malmitalo, ma 14.4. – la 3.5.
Vappujuhla Malmitalossa
Iloisessa vappuhulinoin-
nissa mukana ovat Pellekaija 
Pum -duo, Klovni Sebastian 
ja orkesteri Puhekupla. 
Ohjelmaa lapsille ja aikui-
sille. Vapaa pääsy. Malmitalo, 
to 1.5. klo 12–15.
Pirita Nurmi: Rakkauslauluja 
maailmalta
Pienimuotoinen soolokon-
sertti sisältää erityyppisiä kap-
paleita kuten chansonlau-
luja, joiden aiheena on rak-
kaus. Kokenutta laulajatarta 
säestää orkesteri. Liput 9 e, 
Malmitalo, ti 6.5. klo 19.
Bobby Radcliff (USA)
Newyorkilainen blueskitaristi 
ja -laulaja Bobby Radcliff tun-
netaan erityisesti Chicagon 
West Side -tyylin mestarina. 
Magic Samin opastuksella 
Radcliff kehitti oman tunteik-
kaan soitto- ja laulutyylinsä, 
joka perustuu selkeään ja yti-
mekkääseen ilmaisuun. Liput 
12 e, Malmitalo, ke 7.5. klo 19.
Anime: 5 Centimeters 
Per Second
Visuaalisesti hienon elokuvan 

nimi viittaa nopeuteen, jolla kir-
sikankukan terälehdet puto-
avat. Japani 2007.  Kesto 63 
min, K7. Puhe japaniksi, teks-
tit englanniksi. Vapaa pääsy, 
Malmitalo, to 8.5. klo 18.
Malmin Rintamaveteraanit 
ry ja Naisjaoston turinat  
Ma 5.5. klo 14 viete-
tään perinteisten kevät-
kauden päättäjäisten mer-
keissä. Makkaranpaistoa ja 
Kaartin soittokunnan musiik-
kia. Syystien vanhusten-
keskus, Takaniitynkuja 3.
Koillis-Helsingin seniorit
osallistuvat valtakunnalliseen 
kävelytapahtumaan 6.5., joten 
kk-kokous pidetään 13.5. alk. 
klo 14 Syystien palvelukes-
kuksessa. Pohjois-Helsingin 
musiikkiopiston yhtye esiin-
tyy, myös arpajaiset. 
Parkinson-kerho
Parkinsonin tautia sairas-
tavat. Kerhoilta 6.5. klo 17 
Malmin kirkon takkahuo-
neen viereisessä kokousti-
lassa. Ohjelmassa ennakko-
tietoa vierailusta Vuosaaren 
merimieskirkolle 21.5. kello 
11, sekä keskustelua kesän 
ja syksyn ohjelmasta.

PIHLAJAMÄKI
MLL Pihlajamäki 
Perhekahvilat 
Ke leikkipuisto Maasälpä 
klo 10–12, to leikki-
puisto Salpausselkä klo 
10–12, Pihlajistossa. 
Yhdessäoloa, ohjelmaa, oma-
kustanteista tarjoilua.

PUISTOLA
Vauvamuskari
Alle 1-vuotiaille lapsille ja 
huoltajalle Puistolan kir-
kolla pe-aamuisin. Tied. Ulla 
Pesonen 050 380 3622.
Puistolan Martat ry 
Lavakauluksia suoraan autosta 
Marttalan edessä 6.5. klo 
18–19 (Puistolantori 5) 
uudet 15 e/kpl ,käytetyt 7 e/
kpl.Tekemällä ennakkotilauk-
sen 30.4. (perhe.ainamo@
hotmail.com tai 041 545 
6096) mennessä varmistat 
haluamasi määrän saamisen.

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.
Pukinmäki-päivät 
Säveltäjänpuistossa la 17.5. 
klo 10 alk.  Stadin juhlaorkes-
teri, Pellekaija Pum, Pukinmäen 
Taidetalo, Katusoittajat-yhtye 
ja Malmin eläkeläisten liikun-
taryhmä, yhdistykset esittäy-
tyvät. Su 18.5. klo avataan 
Pukinmäen kotikaupunkipolku. 

Lähtö klo 10 aseman luota, 
mopohallin kohdalta. Klo 12 on 
srk-kodissa kansanlaulumessu. 
Pukinmäen taidetalon 
Kevätnäyttely
Perinteinen Taidetalon kevät-
näyttely esillä Pukinmäen kir-
jastossa huhtikuun ajan. 
Nuorten 5–15-vuotiaiden 
tekijöiden öljyväri-, kera-
miikka-  ja hiilipiirrustustöitä.
Siivoustalkoot 
ti 6.5. klo 17.30 alkaen Unikon 
leikkipuistossa, lopuksi talkoo-
kahvit. Järj. Pukinmäki-seura

SILTAMÄKI 
Siltamäen Korttelitupa 
srk-kodissa ti ja pe klo 
11–14. Ti 6.5. lääkehuolto 
ja sähköinen resepti.

SUUTARILA
MLL Perhekahvila
Lapsiperheiden avoin koh-
taamispaikka. Joka kk toinen 
to lastenvaatteiden ja -tar-
vikkeiden kierrätystä, ei mak-
sua. Joka kk:n kolmas to val-
mistetaan keittolounas (lap-
set 0,50 e/annos, aikuiset 

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.

TAPANINVAINIO
Siivoustalkoot 
Tapaninvainion uimarannalta 
joenrantoja pitkin
La 17.5. kansallisena talkoo-
päivänä, klo 12–15 
Tapaninvainiossa joenpenkko-
jen ja uimarannan roskien sii-
vousta! Tehdään yhdessä sii-
voamalla joenrannasta entistä 
kauniimpi ja mukavampi ulkoi-
lualue. Lisätied. www.tal-
koot.fi/hakemisto/view/76.

TAPULIKAUPUNKI
Puistolan MLL:n perhekahvila 
kokoontuu joka ti klo 10–12 

Tapulin leikkipuistossa, 
Moisiontie 18. Perhekahvilan 
ohjelma Facebookissa.
Tapulin siivoustalkoot
Su 4.5. klo 14 –16.
Tapaaminen klo 14 Media-
lukion parkkipaikalla.Siivous-
kohteena Nuuskapolun ympä-
ristö Ajurinaukiolta urheilu-
kentälle saakka. Omat hans-
kat mukaan! Kaupunki toi-
mittaa paikalle roskapihtejä
ja -säkkejä. Seura tarjoaa vir-
vokkeita. Nuoret istuttavat
lopuksi kesäkukkia. Järj. 
Tapulikaupunki-Seura ja 
Tapulikaupungin nuorisotalo.
Tapulin eläkeläiset
5.5. juodaan Vapun jälkisimat. 
Maanantaikerho joka toinen 
ma klo 10–12 Tapulin nuori-
sotalolla, Ajurinaukio 5, 2 krs. 

VIIKKI
Peter Pan-musikaali
Peter Pan-musikaalin on J.M 
Barrien aiheen pohjalta kirjoit-
tanut Ritva Holmberg. Peter 

Pan vie katsojat seikkailu-
matkalle Mikä-mikä-maahan. 
Musikaalissa on mukana noin 
60 opiskelijaa. Esitykset pe 
2.5. klo 18 sekä la 3.5. klo 15.
Viikin Martat 
kokoontuu ma 5.5. klo 18 Viikin 
kirkon takkahuoneella, teemana 
on Hyötyviljely parvekkeella. 
Tulkaa myös uudet jäsenet.
Kirjaston satutuokiot 
yli 3-v. jatkuvat ke klo 10 
alkaen koko kevään 7.5. asti.

Mitä jäbä duunaa?
Mosa herää -torijuhlissa yleisölle on tarjolla 

uutuutena Mitä jäbä duunaa -näyttelykatos, jossa 
esitellään tapanilalaisten kädentaitojen tuotoksia. 

Esille on tulossa ainakin lennokkeja, nukkekotiasiaa, parsimisnäytös, pyttypaja, koruja ja 
puutöitä.Töitään esille haluavat voivat ottaa yhteyttä Tapanila-Seuraan s-postilla varapu-

heenjohtaja@tapanila.fi. Mosaa Herää Tapanilan torilla sunnuntaina 4.5. klo 11–14.

14   Menot

SILMÄLÄÄKÄRIT  
MALMILLA

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

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

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN 
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

Lähimenot–palstalle 
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia 

menovinkkejä. 
 Vinkit tulee lähettää 
viimeistään to klo 15 

mennessä, jotta ne ehtivät 
seuraavan keskiviikon 

lehteen.  
janina.issakainen@

lahitieto.fi

HYVINVOINTI

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA
- Fysioterapia
- Voice massage
- Akupunktio
- Lymfaterapia

Puistolantori 1, 00760 Helsinki 
puh. 09-389 6304 

www.puistolanfysioterapia.com

Fysioterapeutit:
Johanna Jokinen
Kirsi Kyyrä
Riitta Pitkänen

Ismo Hämeenniemi
Heli Inkinen

10
vuotta

Kevennystä keholle 
ja mielelle:

Perusjalkahoito 75min/35€
Niskahartia- ja 

päähieronta 45min/25€
Ilahduta lahjakortilla!

www.kolmenkonstin.suntuubi.com

Lähitieto löytyy 
myös facebookista!
www.facebook.com/lahitieto
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Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin 
sisä-ja ulkoremontit

Toimisto Eskolantiellä 
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet. 

– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU

Soita: Erkki 0500 503 357
Mikko 040 9311 466

ergadesign.fi 

MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön

PALVELUJA TARJOTAAN

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Puh. 09 345 3350
Malmin raitti 4 B 
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi 

Helsinki

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

���������
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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!

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

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne 
mukaisesti.

Korjaamo-ompelimo

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

388 2996
www.noop.fi

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,

00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET 
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

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

Puh: 093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

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

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

www.tapulinhuolto.fi  -  puhelin: 09 3507720

KAMPAAMOT JA PARTURIT

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

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

Permis + kuivatus
Permis + 

leikkaus+ fön
Permis + leikkaus

+ sävy + fön 

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
Sähäkkää 
säkkärää 
vai loivia 
laineita?

50€
Hinnat alk.

74€

85€

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

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

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

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja 
vanhat asiakkaani!



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


