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ikkunalistat,
kattotyöt,
palotikkaat,
lumiesteet
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Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

HEIKINLAAKSO OKT

Kiinteistönvälitys Oy

TAPANINVAINIO OKT

Katso myös muut myynnissä
olevat kohteet
www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

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

MArkku
ViljAnder

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854
Kaunis, avara koti oh, k, rt, 3 mh,
saunaos, runsaasti harrastetilaa
mm. kuntosali ja elokuvateatteri,
yhteensä 275 m². Rv. 2000.
Hp. 610.000 € Kassaratie
ROIHUVUORI 60 m² KT
Ihastuttava valoisa 2h, k, halli,
kph. Länsiparveke. Kolmas ylin
kerros. Putkiremontti tehty.
Vmh. 225.042 € Punahilkantie 4
TAPANINVAINIO PT
2 paritalohuoneistoa: 3h, k, takkah, s 107 m². Tontti 1011m².
Hp. 235.000 €/huoneisto. Suvitie 6
TAPANINVAINIO TONTTI
Pientalotontti 764 m². Ro. 191m²
+ at 25 m² /as. As. lkm. ei rajattu.
Mahdollisuus kaukolämpöön.
Hp. 210.000 € Kastanjatie 7
TAPANILA OK-TONTTI
Tontti 780 m², ro. 195 m² + 30 m²
autosuojatiloja. Hp. 235.000 €
Länsirinnetie 12

Pyydä meidät arviokäynnille!

Valkoinen kauniisti talon tyyliin
kunnostettu okt. 2-tasossa 3 h, k,
s, huoneistoala 116 m² + varastotilaa 17 m². Puutarhatontti 619 m².
Hp. 295.000 € Kastanjatie 7
TAPANINVAINIO OK-TONTTI
Tontti 569 m², ro. 142 + at 25m².
Mahdollisuus kaukolämpöön.
Hp. 147.000 € Pohjanpellontie 9
VANTAA OK-TONTTI
Kaskelassa aurinkoinen tontti
1916 m², rak.oik. 325 m². Tontin
voi jakaa. Käy kesäpaikaksikin.
Hp. 167.000 € Kaskelankuja 4
MALMI TEOLLISUUSHALLI
Myydään kivirakenteinen 2-kerroksinen teollisuusrakennus 745
m². Tilat jaettavissa. Rv-89.
Tontti 1527 m².

tArjA
HAArAnen

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

Annis
MAttilA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

PÄiVi
Pirnes

Heikinlaakso Okt 243 m²
6h+k+kph+khh+s+uima-allas
osasto+autotalli. Hyvällä alueella ja
isolla, suojaisella tontilla oleva As Oy
muotoinen okt. Tälläistä yhdentason
taloa harvoin tarjolla! Isot remontit tehty.
Vmh. 628.000€ Mh. 626.050€
Tomi Suvinen/044-3355135
1130386
Malmi okt 130 m²/209 m²
6h, 4k, saunaosasto, 5 wc ym. Monien
mahdollisuuksien kokonaisuus. Kaksi
erillistä huoneistoa.
Hieno oma 828 m² tontti. Mh. 415.000€.
Hietakummuntie 12.
Tied. Tero Laurila / 0400 600359
1128246
Malmi er. talo 74 m²/111,5 m²
3-4h, k, kh, wc, sauna. Oma vuonna
1989 rak. talo kolmen perheen yhtiössä.
Autokatos, varasto. Edulliset asumiskulut. Mh. 329000€. Kotitie 22.
Tied. Tero Laurila / 0400 600359

Puistola pt 101 m²
4h,k,s. Siistikuntoinen, yksikerroksinen
muunneltavapohjainen huoneisto.
Etelä-länsipiha, remontoitu kylpyhuone,
autotalli. Rakennukseen tehty mittavat
peruskorjaukset. Mh. 327.000€.
Sepeteuksentie 4.
Pertti Kanon/040-758 7596
Puistola Pt 98 m²
4h+k+s. Viihtyisä perheasunto rauhallisella pientaloalueella, ja lapsille tarjolla
turvallinen koulumatka. Oma suojainen
ja vehreä piha. Vmh. 212.000€.
Läksyrinne 27-29 I.
Jyrki Saulo/050-5850500.
1130390
Puistola Rt 112,5 m² /127,5 m²
4h+k+s+at. Yksitasoinen ajattoman
tyylikäs koti loistavalla paikalla. rv 1989.
Aurinkoinen aidattu piha Autollesi talli.
Mh. 344.000€ Ylerminkuja 4.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 227
1121527
Tapulikaupunki rt 79 m²
3h,k,s. Viehättävä ja muuntelukelpoinen
rivitalokoti hyvin hoidetussa 67:n asunnon taloyhtiössä. Aurinkoinen suojaisa
eteläpiha, autopaikka. Julkisivut remontoitu. Mh. 228.000€. Porvarinkuja 1.
Pertti Kanon/040-758 7596.
1128625

Tapaninvainio rt 80 m²
3h,k,s. Ihanalla sijainnilla yksitasoinen
koti, jossa tilava aurinkoinen aidattu
piha. Taloyhtiöllä laituri ja
vene Vantaanjoen rannassa.
Mh. 289.000€. Simpukkakuja 16.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272
1130293
Malmi rt 51/116 m²
3-4h,k, khh, kph/s, 2xwc, 2xvh, ullakko,
AK, var. Persoonallinen koti rauhallisella
pientaloalueella. Vaaleasävyiset pintamateriaalit, remontoitu saunaosasto.
Mh. 300 153€, Vh. 312 000€. Notkotie
22. Kai Lehtola/ 044-5140164
1127721
Suurmetsä kt 98 m²
4 h, k, kph, minisauna.Läpitalon asunto
lapsiystävällisellä alueella, ihanan isot
huoneet, lasitettu parveke.
Mh. 139.000€. Mätästie1.
Kristiina Diomin/046-812 5691.
1126629
Suurmetsä kt 97 m²
4h, k, s
Siistikuntoinen 1.kerroksen tilava perheasunto. Reilunkokoiset huoneet, ikkunallinen oma sauna, lasitettu eteläparveke
rauhallisin metsämaisemin.
mh 164682/186000€.
Mätästie 3 C .
Tied. Reija Kivinen 050 5330369.

Pukinmäki kt 89,5 m²
4h, k, kph, er.wc, lasitettu parveke
länteen. Hyvä perheasunto. Myydään
vuokrattuna, vuokra 1385€/kk.
Vehreä ympäristö. Vmh. 210.000€.
Eskolantie 13.
Tied. Tero Laurila / 0400 600359
1130107
Ala-Malmi kt 79,5 m²
3h, k, erill. wc, kph, sauna. Hyväkuntoinen koti isolla parvekkeella.
Palvelut ja juna-asema kävelymatkan
etäisyydellä. Tarjouskaupan lähtöhinta
180.000€. Soidintie 8. Hitas.
Jyrki Saulo/050 5850500
1119788
Pihlajamäki kt 67,5 m²
3-4h,k. Ylimmän kerroksen muunneltavapohjainen (3-4h) muuttovalmis asunto.
Putkiremontin yhteydessä uusittu upea
kylpyhuone. Haluttu taloyhtiö. Edulliset
asumiskulut. Mh. 184.000€. Maasälväntie 16 P. Pertti Kanon/040-758 7596.
1129991
Tapulikaupunki kt 49 m²
2h, k, kph/wc, las.parv. Kaunis pikkukoti
Tapulin sydämessä! Hissitalon 3.krs,
toimivat huonetilat. Palvelut ja hyvät
liikenneyhteydet vieressä. Mh. 137 570€,
Vh. 139 500€. Palokoukunkuja 4.
Kai Lehtola/ 044-514 0164

Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

VUOKRATAAN TATTARISUOLLA
Tuotantotila + pieni toimisto,
yhteensä 250 m².
Vuokra 1.600 € / kk + alv.

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

toiMistoMMe AVoinnA
ma-to klo 10.00-17.00
pe klo 10.00-15.00
kirkonkyläntie 11, Helsinki
puh. 010 228 3060

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Krista Suvinen
040 487 5040

Ilpo Korpi
040 537 1323

Kai Lehtola
044 514 0164

Tomi Suvinen
044 335 5135

Pertti Kanon
040 758 7596

Jyrki Saulo
050 585 0500

Timo K .Nieminen
040 088 5662

Tero Laurila
0400 600 359

Kristiina Diomin
046 812 5691

Tuomas Jääskeläinen
050 306 1771

Reija Kivinen
050 533 0369

Vasil Zizan
044 514 7551

2  
Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN
Mäntsälän Ilmailukerho ry
Malmi - Hyvinkää

Sunnuntaibrunssi
8. ja 15.6. klo 12-15
Tarjolla mm. rucola-halloumsalaattia, pekonipiirasta, marinoituja kasviksia, lihapullia, leikkeleitä, hedelmiä, smoothieta, jälkiruokapöytä…

Koko menu osoitteessa mosacafe.fi
Hinta 19,90 €/ hlö
1-5 -vuotiaat 1 €/ ikävuosi

6-14 -vuotiaat 10 €

Varaa pöytä
(09) 3507 0728

MosaCafe

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

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

Kiitosten paikka

L

auantaina vietettiin kouluissa kevätjuhlia, joissa kiitos oli yleisesti käytetty
sana. Ensiluokkalaisten vanhemmat
kiittivät opettajia, jotka ovat saaneet
lapset kokemaan oppimisen iloa. Koulunsa
päättävät nuoret kiittelivät opettajia, joilta ovat
saaneet hyviä elämän eväitä. Vastaavasti jotkut
opettajat saattoivat kiitellä oppilaita, jotka olivat tehneet heidän työstään mielekästä. Sitähän
se ei aina ehkä ole. Koululaisille jaettiin kiitoksena myös runsaasti stipendejä, joita esimerkiksi
paikalliset Lions klubit ovat luovuttaneet.
Kiitosta ei sen sijaan saanut opetusvirasto, jonka
koulujen lakkauttamissuunnitelmat ovat olleet
nopeita ja huonosti valmisteluja esityksiä. Ne
ovat vieneet monelta vanhemmalta ilon ja tuoneet tilalle harmin. Monien elämään merkittävästi vaikuttavista päätöksistä pitäisi tehdä huolelliset suunnitelmat ja esitellä kaikki eri vaihtoehdot kerralla ja todellisuuteen perustuvin
tiedoin. Opetusvirastolla riittää opittavaa!
Koululaisten kesäloman alku on monessa perheessä ongelmallinen asia. Vanhempien lomat
ovat koulujen lomajaksoa lyhyempiä ja etenkin
pienemmille koululaisille pitäisi löytää mukavaa
ja turvallista tekemistä vanhempien käydessä
töissä. Jotkut vanhemmat ovat yhdessä palkanneet tutun nuoren katsomaan useamman alakoululaisen perään, osa on kutsunut hätiin

Autoilijoiden on syytä muistaa,
että liikenteessä on nyt paljon
lapsia matkalla erilaisiin
kesäharrastuksiin.
mummot ja vaarit, osa taas löytänyt ratkaisun
erilaisista leireistä. Autoilijoiden olisikin näin
alkukesästä syytä muistaa, että liikenteessä on
nyt paljon lapsia matkalla erilaisiin kesäharrastuksiin.
Paikalliset urheiluseurat järjestävät erilaisia palloilu- ja liikuntakouluja, joihin varsin pienetkin
tenavat kulkevat itsenäisesti. Urheiluseurojen
panostus lasten toimintaan kesäkaudella on kiitoksen arvoinen asia. Liikunnallisten harrastusten lisäksi voi käydä vaikkapa Fallkullan kotieläintilalla hoitamassa eläimiä. Pihlajamäen
nuorisopuistossa on jo viidettä kesää tarjolla
monenlaista tekemistä nuorille, aikaansa voi
viettää vapaasti tai osallistua ohjattuihin toimintoihin tai teemapäiviin. Myös Operaatio Pulssi
tarjoaa mielekästä tekemistä erilaisten kurssien
muodossa Malmilla, Pukinmäessä ja Tapanilassa. Valinnanvaraa siis on, myös maksuttomaan
toimintaan.

Avoinna:
ark.
la

9-18
9-15
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Kreikkalais-roomalaisen painin 25.4. käydyissä SM-kilpailuissa korkeimmalle voittopallille nousi 80-kiloisten miesten sarjassa Olli Uotila.

Olli Uotilalle painin SM-kultaa!
Ala-Tikkurilassa asuva 19-vuotias Olli Uotila voitti miesten
kreikkalais-roomalaisen painin Suomenmestaruuskisoissa
kultaa. Ollin sarja oli miehet 80 kg.
Oulussa järjestettyjen
kisojen finaalissa Ylä-Tikkurilan Kipinää edustava
Olli Uuotila voitti Oulun
Pyrintöä edustavan Åke
Lindgrenin pistein 3–1.
Uotilan voitto oli mahtava saavutus, sillä hänellä oli
ollut vuoden kilpailutauko
ennen SM-kisoja olkapää-

leikkauksen vuoksi.
Olli Uotila on harrastanut
painia jo kuusivuotiaasta
saakka. Lajissa kiinnostaa
sen kovuus ja yksilöllisyys.
Kaikki on itsestä kiinni.
SM-kulta miesten kilpailuissa ei ihan noin vain irronnut, vaan nuori mies
kertoo treenaavansa ahke-

rasti, 12–13 kertaa viikossa.
– Ei siinä aikaa oikein
muille harrastuksille tai vapaa-ajanvietolle jää, toteaa
toista vuotta Mäkelänrinteen urheilulukiossa opiskeleva poika.
Menestyminen vaatii Olli
Uotilan mukaan kovaa itsekuria ja päätä. Ennen kisoja

on jaksettava laihduttaa ja
kisoissa kestettävä painetta.
– Oma motivaatio on tärkeää ja samoin ammattitaitoinen valmennus. Valmennuspuolta onkin viime vuosina kehitetty niin, että nyt
meillä on Suomessa paljon
huippuhyviä nuoria painijoita, Olli Uotila kiittelee.
Nuoren painijan kesä kuluu leireillen ja treenaten.
Ensisijaisena tavoitteena
on päästä mukaan miesten
maajoukkueeseen.
– Maajoukkueeseen mi-

Leikkipuistoon olisi tulijoita. Sivu 4.

listaa tontin luoteiskulmaan
uuden pientalon rakentamisen. Samalla tontilla oleva
1900-luvun alun rakennus
tultaisiin suojelemaan.
Puistoalueelle puolestaan suunnitellaan tontteja,
joille on mahdollista rakentaa enintään kaksikerroksisia pientaloja. Päitsitien ka-

tualuetta laajennetaan siten,
että uudelle tontille ajo
mahdollistetaan Päitsitie
17 tontin pohjoispuolelta.
Kaavaluonnos on esillä 9.6.–1.7. Tapulikaupungin
kirjastossa, Ajurinaukio 5.
Mielipiteet luonnoksesta tulee toimittaa kirjallisesti kaupunkisuunnitteluviras-

• Kreikkalais-roomalaisessa painissa kaikki liikkeet kohdistuvat
vyötärölinjan yläpuolelle, toisin kuin vapaapainissa.
• Kampitus, jalkoihin
tarttuminen ja niiden
sidonta on kiellettyä.
• Otteluasento on pystympi kuin vapaapainissa.

Terveysasemia
suljetaan juhannuksesta

Suutarila
pohjoispuolella sijaitsevan
puistoalueen asemakaavamuutosehdotus on valmistunut ja nyt asukkaiden
kommentoitavissa.
Päitsitien alueelle suunnitellaan tonttitehokkuuden nostoa e = 0.20:stä e
= 0,25:een, mikä mahdol-

Teija Loponen

KREIKKALAISROOMALAINEN PAINI

www.facebook.com/lahitieto

Päitsitien kaavaan saa ottaa kantaa
Tontin Päitsitie 17 ja sen

nulla on varmaan ihan
kohtuulliset mahdollisuudet päästä tämän SM-kullan myötä. Valintaan tietysti vaikuttavat monet asiat,
Uotila tietää.
Maajoukkueen myötä Olli Uotila haluaisi päästä arvokisoihin ottelemaan ja pidemmällä tähtäimellä vuonna 2020 Tokion olympialaisiin.

toon viimeistään 1.7. Kaavaehdotus ja siitä osallisilta
saatu palaute on tarkoitus
esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle tämän vuoden lopulla.
Teija Loponen

Jakomäki, Puistola, Suutarila
Jakomäen , Puistolan ja

Suutarilan terveysasemat
ovat kiinni keskikesän eli
23.6.–25.7. Tuona aikana Jakomäen terveysaseman asiakkaat saavat palvelua Pihlajamäen terveysasemalta ja Puistolan sekä Suutari-

lan terveysaseman asiakkaat
Malmin terveysasemalta.
Kesällä ei ole iltavastaanottoja, vaan terveysasemat
ovat auki 2.6.–31.8. arkisin
kello 8–16.
TL
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KAI KIPPOLA

JOUKO KOMULAINEN

Sorsalla pehmeä kylpy
Tapaninvainio

Sorsa ui Keravanjoessa, jonka vesi oli täynnä lehtipuista irtoavaa nöyhtää lähellä Vantaanjoen ja Keravanjoen haaraa viime viikon maanantaina.

Vuokrasopimukseen jatkoa
samalla hinnalla
Asukkaat koettivat vakuuttaa leikkipuistotoiminnasta vastaavia siitä, kuinka tärkeää lähileikkipuiston
säilyttäminen on.

Viraston tiedot
lapsimääristä alakanttisia
Savela
Savelan leikkipuiston käyttäjät istuivat saman pöydän ääreen Helsingin kaupungin
varhaiskasvatusviraston ja varhaiskasvatuslautakunnan edustajien kanssa viime keskiviikkona.
Tilaisuuden aiheena oli
leikkipuisto Savelan toiminnan lakkauttaminen ja keskustelu alueen leikkipuistopalveluista.
Tilaisuuden veti leikkipuistotoiminnan päällikkö
Hanna Linna varhaiskasvatusvirastosta. Paikalla oli
myös johtava leikkipuistoohjaaja Janne Kylmämaa.
Varhaiskasvatuslautakunnasta tulivat puheenjohtaja Sanna Vesikansa (vihr.)
ja varapuheenjohtaja Terhi
Mäki (sd).
Savelalaisista paikalla olivat Savela-Seuran hallituksen neljä jäsentä, puistoa
käyttävät kaksi perhepäivähoitajaa, äitejä pikkulasten kanssa, muutama yksittäinen lähiasukas sekä yksi
isoäiti.
Hanna Linna esitteli asiaa

kaupungin kannalta ja kertoi lähialueen korvaavista
palveluista. Asukkaat ja alueen edustajat kertoivat leikkipuiston ja rakennuksen
merkityksestä sekä päivittivät ja korjasivat kaupungin
edustajien tietopuutteita.
– Kaupungin tiedot käyttäjämääristä ja alueen vauva- sekä lapsimääristä eivät näyttäneet olevan aivan ajantasaisia. Alueelle on
syntynyt ja muuttanut viimeisen vuoden aikana suuri
määrä pieniä lapsia, sanoo
Savela-Seuran puheenjohtaja Kai Kippola tilaisuuden
jälkeen.
Pelkästään yhdessä savelalaisessa taloyhtiössä on syntynyt puolen vuoden aikana neljä vauvaa, joilla on yli
kymmenen sisarusta tai liki
saman ikäistä leikkitoveria

taloyhtiön alueella.
Äidit kertoivat päättäjille, miten tärkeä oma leikkipuisto on.
– Savelassa ei ole juuri
muita palveluita alueen lapsiperheille kuin leikkipuisto. Sitä käyttävät niin pienten lasten vanhemmat kuin
koululaisetkin, toteaa Kippola.

Varhaiskasvatusvirasto
on pitänyt leikkipuiston
ovet säpissä siitä lähtien,
kun paikan työntekijä jäi
pitkälle sairaslomalle.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto olisi valmis
pyörittämään leikkipuistorakennuksessa perhekahvilaa, hommaan olisi rahatkin
valmiina, mutta lukittuun
ja vailla vastuullista vetäjää
olevaan tilaan ei kahvilaa

ole voitu avata.
– Muutenkin tilan käyttö on ollut vaikeaa, kun kukaan ei ole vastannut käyttötiedusteluihin, Kippola
huomauttaa.
Rakennus on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Hanna Linnan mukaan ainakin
rakennuksen sähköistystä ja
vesijärjestelmiä pitäisi uusia.
– Keskustelu käytiin hyvässä hengessä. Lautakunnan jäsenet ottivat joitakin
asioita selvitettäväkseen. He
haluavat päivittää alkuperäisen esityksen taustatiedot
vastaamaan tämän päivän
tilannetta.
Varhaislautakunnan on
tarkoitus päättää Savelan
kohtalosta kesäkuun 17.
päivä.
Pirjo Pihlajamaa

Tapanilan alakoulu jäi pöydälle,
Puistolan ja Jakomäen koulutilat vähenevät
Tapanilan ala-asteeseen kuuluvan Veljestenpiha 7:ssa olevan alakoulun
lakkautuksesta ei tehty päätöstä, vaan opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
jätti asian pöydälle viime
viikon tiistaina. Pöydälle
jättöä esitti puheenjohtaja
Minerva Krohn (vihr.).
Jakomäen ja Puistolan
kouluja koskevat esitykset
jaosto päätti hyväksyä Hel-

singin kaupungin opetusviraston linjajohtaja Marjo
Kyllösen esityksen mukaisina.
Se tarkoittaa, että Jakomäen peruskoulun rakennuksesta B luovutaan jo tämän vuoden elokuussa.
Puistolanraitin ala-asteen
koulun Tenavatien rakennuksesta ja Puistolanraitin
ala-asteen koulun erillisestä Puistolanraitti 18:ssa si-

jaitsevasta iltapäivätoiminnan tilasta luovutaan vuoden 2015 alusta lukien.
Lisäksi Puistolanraitin alaasteen koulun Puistolanraitti 18 tiloista luovutaan vaiheittain elokuun 2015 alusta alkaen, ottaen huomioon
alueen oppilasmäärän kehityksen. Asiaa valmistellaan
yhdessä kaupungin tilakeskuksen, alueen asukkaiden
ja muiden toimijoiden kans-

sa.
Jäsen Juha Leoni (vas.)
esitti, että Puistolan asia jätetään pöydälle yhdessä
muiden tarkasteltavien alueiden kanssa. Äänestyksessä
yksi äänesti tyhjää, ja äänin
5–3 asian käsittelyä päätettiin jatkaa ja esittelijän esitys
hyväksyttiin.
Pirjo Pihlajamaa

Malmi

Kiinteistölautakunta muuttaa Tasohuoneisto Oy:lle
Teerikukonkujalta vuokratun teollisuus- ja varastotarkoituksiin tarkoitetun tontin vuokrasopimuksen päättymään 30.6.2043 entisen 30.6.2022 asemesta.
Vuokrasopimuksen ehdot pysyvät muutoin ennallaan.Tontin pinta-ala on 2 996 m² ja rakennusoikeus 2
996 k-m², joka vastaa tonttitehokkuuslukua e=1,0. Tontilla sijaitsee vuokralaisen omistama 2 540 k-m²:n suuruinen teollisuusrakennus.
Tontin perusvuokraa ei tässä vaiheessa tarkisteta,
koska se vastaa alueen käypää hintatasoa ja samaa
hintaa on käytetty aiemmin alueella tehdyssä vuokrasopimuksen muutoksessa.
TL

Mies mopoili juovuksissa
Pihlajamäki

Mies, 38, ajoi moposkootterilla Ketokivenkaaren jalkakäytävää pitkin kohti Pihlajamäentietä sunnuntain puolella kello 02.10. Poliisipartio kiinnitti huomiota epävarmasti ja hyvin hitaasti edenneeseen mopoilijaan, ja
päätti tarkistaa kuljettajan ajokunnon.
Kuski puhallutettiin Malmin hautausmaan kohdalla ja tulos ylitti törkeän rattijuopumuksen rajan. Asia
varmentui myöhemmin poliisiasemalla tehdyssä tarkkuusalkometrikokeessa.
PP

Korjauksia
Toisin kuin keskiviikon 21.5. lehdessä kerrottiin, ei Euroopan parlamenttiin ehdolla ollut RKP:n Björn Månsson ole eläkkeellä, vaan tekee toimittajan töitä, kirjoittaa puolueen historiikkia ja on EU-parlamentin ensimmäinen varamies.
Merja Kyllösen (vas.) nimi oli jäänyt pois 28.5. lehden uutisesta, jossa kerrottiin uusien europarlamentaarikkojen nimet.
Teija Isomäki on Puistolanraitin vanhempainyhdistyksen kouluverkkotoimikunnan puheenjohtaja, ei koko yhdistyksen puheenjohtaja, kuten Nurkkatien koulun
lakkautussuunnitelmia koskevissa uutisissa on ollut.

PIRJO PIHLAJAMAA

Kuvan Nurkkatien koulun sulkemisen sijaan jaosto
päätti luopua Tenavatien koulutilasta ja Puistolanraitti
18:ssa sijaitsevasta iltapäivätoiminnan tilasta ja aloittaa
Puistolanraitin koulun vaiheittaisen sulkemisen.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Verstasrakentaminen
odottaa lisää rahaa
Siltamäki
Siltamäen
palvelukodin
vanhan hevostallin
osittainen
muuttaminen
eläkeikäisten
verstaaksi on
pysähdyksissä,
koska remonttiin
varattu 100 000
euron määräraha oli
liian pieni.

sesti tässä kuussa.
Kunhan uusi rahoituspäätös on myönteinen, jatkuu 189 neliömetrin kokoisen paikan remontointi nopeasti, sillä muutostöille on
jo rakennuslupa. Tavoitteena olisi saada tila käyttökuntoon vuoden loppuun
mennessä.
– Toivottavasti tila on
kunnossa jo aiemmin syksyllä. Tiloja on kyselty kovasti, sillä nykyinen tila ei
ole kovinkaan sopiva ikäih-

Alun perin tallin verstas
piti korkata jo viime vuoden puolella. Remonttiin
tarvitaan kuitenkin vielä
150 000 euroa, joten koko
hankkeen kustannukset
kohoavat 250 000 euroon.
Rahoituspäätöksen tekee
kaupunginhallitus, joka
käsittelee asian mahdolli-

misten puutyötilaksi, kertoo Siltamäen palvelutalon
johtaja Markku Pyttynen.
Pyttysen mukaan verstaan käyttäjäkunnan määrittelyä on laajennettu. Esimerkiksi palvelutalon asukkaille on tarkoitus järjestää
toimintaa verstaassa.
– Ikäihmisten lisäksi on
tarkoitus mahdollistaa
puutyöaskartelua myös
päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.
Pirjo Pihlajamaa

PIRJO PIHLAJAMAA

katsastustarjous

29

Henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

14.6. saakka
Vain ennakkomaksulla
netistä www.plus.ﬁ

TIKKURILA

NESTE OIL K-MARKET MALMI
JA NESTE OIL METSÄLÄ

HUOLEHTII SINUSTA
JA AUTOSTASI
NOPEAT QUICK WASH
TUO NELIRENKAINEN YSTÄVÄSI PESULLE!
MÖKKITIEHIEKAT
JA
T
PÖLY
AVAT
POIST
PESUKATUMME
KAI
HELLÄVARAISESTI - JONOTTAMATTA TOTTA

!

Kuponki voimassa 30.6.2014 asti.

METSÄLÄ
AVOINNA 24H

Pehmoharjapesu
vahalla tai
alustapesulla

Yhden pysähdyksen taktiikka.

!

(norm. 20,90€)
Tällä kupongilla

15€
Kuponki voimassa 30.6.2014 asti.

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

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla &
Metsälässä 30.6.2014 saakka, eikä etua
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

ILOLA

Tikkurikuja 1
Laaksotie 33
00750 Helsinki
01260
Vantaa
01390
Vantaa
Tikkurikuja 1
Puh. 029 001 8700
Puh. 029 001 8700 Puh. 09 741 50010 Puh. 0400 183 369
00750 Helsinki
ark. 9-18, la. 9-14
ark. 9-18, la. 9-14
ark. 8-18
ark. 9-17

Lähiörahastolta saadulla
sadalla tuhannella eurolla
on kunnostettu muun
muassa tallirakennuksen
rakenteet ja tulevan
verstaan lattia.

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla &
Metsälässä 30.6.2014 saakka, eikä etua
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

ITÄ-HAKKILA

TIKKURILA
Mittatie 27

(norm. 27,90€)
Tällä kupongilla

19,90€

Neste Oil K-market
Malmi

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

Neste Oil
Metsälä 24H

Asesepänkuja 2,
00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428
kai.malmgren@k-market.com

AUTOKORJAAMO - KAI KKI MERKI T

VUODESTA 1966

Öljynvaihto ja
kesätarkastus

Huollon
yhteydessä
ilmastointihuolto

(sis. öljynsuodattimen ja
max 5 litraa öljyä)

(norm. 69€)

99€ 59€
MON
KORJAAAILLE
ASIAKK ÄÄLLE
P
KAUPANNPESU
AUTO ORTTI
L
- AHJAK
a
voimass
akka
a
s
14
0
31.8.2

ARAA!
V
A
J
SOITA
Yhteistyössä
Neste Oil K-market Malmi

2,
8
2
9
7
-38
9
0
.
h
u
P
0,
6
3
0
3
0440-6llintie 19,
AutoTtaattarisuo
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Uusi vuokralainen
vastaa edeltäjän
saasteista

Moisiontien viljelyspalstoja vaivaavat kaksilahkeiset kasvistuholaiset. Viimeisin
tihutyö tapahtui helatorstaina.

Viljelyspalstoilla
liikkuu vandaaleja

Kiinteistö Oy Viikin
Kaislikko haluaisi jatkaa
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kanssa vuokrasopimusta, joka koskee
Viikinrannan teollisuusalueella sijaitsevaa tonttia.
Kiinteistölautakunta hyväksyi vuokra-asian huhtikuussa.
Nyt Viikin Kaislikko ei
halua allekirjoittaa kiinteistöviraston antamaa vuokrasopimusta, koska vuoden
2034 loppuun asti voimassa
oleva sopimuksen mukaan
vuokralainen on vastuussa
maaperän puhdistamisesta,
olipa pilaantumisen aiheuttanut vuokralainen tai edeltäjä.
Viikin Kaislikko on valittanut kiinteistölautakunnan
päätöksestä ja vaati sen kumoamista puhdistamisvel-

voitteen osalta. Perusteluna yhtiö ilmoittaa, että se
on ostanut tontilla olevan
kiinteistön ja vuokraoikeuden vuonna 1998. Tällöin
omistajan ja vuokraoikeuden haltijan vaihtuessa oli
todettu, ettei uudella tontin
vuokraoikeuden haltijalla
ole mitään tekemistä maan
mahdollisen saastuneisuuden kanssa, vaan vastuu on
aiemmalla haltijalla.
Valitusta käsitellyt kiinteistölautakunta päätyi pitämään oikaisuvaatimusta perusteettomana. Asian esittelijä halusi täsmentää lautakuntalaisille, että kiinteistön
ostaja ja myyjä voivat yhä
erikseen sopia poikkeavista
vuokraehdoista.
Vuokralaisella on oikeus
siirtää uusi vuokrasopimus
kolmannelle osapuolelle

kaupunkia kuulematta. Tällöin vastuu maaperän puhdistamisesta siirtyy uudelle
vuokralaiselle.
Oikaisuvaatimuksenkin
mukaan alueen aiempi haltija on jo siirron yhteydessä ottanut vastuun maaperän pilaantumisesta. Silti
kaupungille alueen maaperän puhdistamisesta on viime kädessä vastuussa nykyinen vuokralainen. Se voi
vaatia omaan sopimukseensa perustuen vuokraoikeuden myynyttä yritystä puhdistustöihin.
Ympäristönsuojelulain
75 §:n mukaan maaperän
puhdistamisesta vastaa ensisijaisesti pilaaja ja vasta
sen jälkeen alueen haltija eli
vuokralainen.
Pirjo Pihlajamaa

TEIJA LOPONEN

Tapulikaupunki

Moisiontien palstoilla on käyty tekemässä
ilkivaltaa pitkin kevättä. Nämä raparperit ovat
säästyneet vandalismilta.
Iltalenkillä kuuden
aikaan olleet Kerttu-Kaarina Päivinen ja Ritva Hytönen huomasivat, että palstoilla on riehuttu.
– Vesiastiat oli täytetty rikotuilla työkaluilla, revityillä pioneilla ja muulla,
Ritva Hytönen kuvailee.
Tunnin päästä naiset palasivat lenkiltään palstojen kautta, ja näkivät kaksi
poikaa hakkaamassa kuokilla ja talikoilla rikki kaakeleita, joita viljelijät ovat
tuoneet harsopeittojen painoiksi.
Pojanviikarit pinkaisivat
pakoon Tapanilaan päin,
kun Kerttu-Kaarina Päivinen huusi soittavansa poliisit.
Näky palstoilla oli kama-

la. Lasipulloja ja lukollisia säilytyslaatikoita oli rikottu, unikot, tulppaanit
ja raparperit revitty ja vesiastioihin sotkettu tuholaismyrkkyä, jota palstoilla ei
saisi edes olla.
– Itkuhan siinä melkein
tuli, kun niin monilta oli
mennyt kevään työt hukkaan, itsekin Moisiontiellä viljelevä Hytönen sanoo
murheellisina.
– On aivan käsittämätöntä, että viljelijät, jotka tekevät valtavan määrän työtä, ostavat mullat, hevosen
kakat, kasvattavat taimet
alkukeväästä, maksavat
palstamaksut ynnä muuta,
joutuvat kärsimään jo alkukeväästä tällaisesta mielivallasta – puhumattakaan

syksystä, kun alkaa sadon
varastaminen, Hytöstä
kasvimaalla auttava Päivinen toteaa.

Helatorstaina palstoja
vandalisoineet pojat näyttivät alakouluikäisiltä, ehkä
kymmenkesäisiltä. Palstoilla on havaittu kolmaskin
poika, mutta Päivinen ja
Hytönen törmäsivät kahteen.
– Toinen oli suloinen vaaleatukkainen ja toinen ruskeahiuksinen. Heistä ei ikinä uskoisi, että voivat tehdä sellaista. Joku nyt mättää kotona, naiset toteavat.
Ilkivallasta ilmoitettiin palstoja hallinnoivalle
Hyötykasviyhdistykselle.
Pirjo Pihlajamaa

JOUKO KOMULAINEN

Vesihyppyleikkiä
Pojat hyppivät
veteen
Tapaninvainion
uimarannan
ylikulkusillalta
maanantaina
26. päivä
toukokuuta.

Viikissä suunnitellaan muutoksia liikunta-alueisiin ja samalla kaavoitetaan
täydennysrakentamista.

Viikin lisärakennussuunnitelma esillä
Viikin monitoimitalon tontille Maakaari 3:ssa ja Viikin kentän alueelle Tilanhoitajankaaren länsipuolella on tulossa asemakaavan
muutos.
Viikin kenttä on suunniteltu lähiliikunta-alueeksi ja
kentän pohjois- ja länsipuolelle on suunniteltu asuntojen täydennysrakentamista.
Kaavamuutos mahdollistaa
myös Viikin monitoimita-

lon laajennuksen. Kaupunkisuunnitteluvirastossa on
valmisteltu asemakaavaluonnosta viime toukokuussa päivätyn osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukaan.
Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto on esillä
9.6.–1.7. Viikin kirjastossa,
Viikinkaari 11.
Kaavan valmistelija on tavattavissa tiistaina 10.6. klo

17–19 Viikin kirjastossa.
Mielipiteet luonnoksesta
tulee toimittaa viimeistään
1.7. kaupunkisuunnitteluvirastoon.
Tavoitteena on esitellä
kaavaehdotus ja osallisilta kaavaluonnoksesta saatu
palaute kaupunkisuunnittelulautakunnalle loppuvuonna 2014.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Tarjoukset voimassa TO-SU 5.-8.6.2014,
ellei toisin mainita.

Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Hätälä Oy,
Rehtiä Pohjoisen kalaa!

Oksanen fileoi
Hätälän kalamestari Juho tta klo 8-18.
kse
oitu
lauantaina kalasi vel

2

5

99

99

rs
raj. 3 rs /tal.

Atria marinoitu viljaporsaan ohut

kg

Voimassa TO-LA
Tuore

KASSLERPIHVI 700 g

NORJAN LOHI

4,27/kg

kokonainen

-24%

kg

22

95

2
pkt

kg

3.-

Lihamestarin

HK takuumurea

HK Camping

Suomi, myös marinoitu

kokonainen, Suomi

3,75/kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yksittäin
1,99 pkt (4,98/kg)

PORSAAN ULKOFILEPIHVIT

0

99
kpl

Latino

PASTAT 500 g

1,98/kg, spagetti, penne rigate, fusilli

NAUDAN SISÄFILEE

0
5

99

kg
raj.
kpl 2 kg /tal.

Candy King

IRTOMAKEISET

24

90

24
pack

9

kg

Voimassa TO-LA
Tuore ruodoton

GRILLIMAKKARAT 400 g

TAIMEN- ja NIERIÄFILEE
Suomi

90

12

pack

sis. pantit
2,40

9

96
sis. pantit
1,20

Bonaqua

Karjala

0,95/l, Regular tai Lemon

2,20/l, voimassa 29.4.2014 alkaen

KIVENNÄISVEDET 0,33 l 24 pl

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

www.k-citymarket.fi

9

95

raj. 2 erää
/tal.

III-OLUT 0,33 l pl
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Lippujen hulmuaminen ilahduttaa,
nostaminen ärsyttää
Suomen lipulla liputuksesta kertova juttu Lähitiedossa viikko sitten tuotti toimitukseen muutamankin viestin siitä,
miten liputuskäytäntöjä ei tunneta kunnolla. Myös muita valittamisen aiheita löytyi.
Eräs lukija kertoi häntä
harmittavan oman lähikauppansa K-marketin
liputuksen. Kaupalla on
liputuspäivinä kolmesta
tangosta kahdessa liehumassa K-marketin mainosliput ja yhdessä Suomen lippu.
– Pidän tätä mainoslippujen samanaikaista käyttöä Suomen lipun häpäisynä. Olen kahdesti lähettänyt netin kautta terveisiä Keskoon, mutta aina se
viesti on mennyt lähikaupan kauppiaalle, joka kertoo, ettei hän edes ole tiennyt heidän liputtavan. Kiinteistönhoitoyhtiö kuulemma hoitaa liputuksen, eikä
hän voi vaikuttaa sopimuksen ehtoihin, kertoo viestin
lähettänyt mies.
Sisäasiainministeriön ohje on, että virallisena ja vakiintuneena liputuspäivänä
tulisi liputtaa hyvän liputustavan mukaisesti vain Suomen lipulla. Yrityslippu pitäisi laskea salosta tällaisena päivänä.
Useita viestejä on tullut
myös siitä, että lippu nostetaan ja lasketaan julkisissa
rakennuksissa ja liikekiinteistöissä tuntia tai kahta liian aikaisin tai hieman liian
myöhään.
Nämä ongelmat johtuvat yleensä siitä, että samalla kiinteistönhuoltoyrityksellä on useita lippusalkoja
hoidettavanaan. Julkisten
rakennusten ja suurten liikekiinteistöjen poikkeamat

Joissakin saloissa
näkee härskin
likaisia lippuja
ja viirejä. Lipun
peseminen on kyllä
sallittua!
Tiina J-K

ovat sallittuja pakon edessä, sillä pyhäpäivinä lipun
nostavat kiinteistöhuoltojen päivystäjät, joilla voi olla useita eri kohteita hoidettavanaan.
Suomalaisuuden liitto ohjeistaa, että lippu on pyrittävä nostamaan aamunkoitteessa kello 8 ja laskemaan
auringon mennessä mailleen, kuitenkin viimeistään
kello 21.

Tiedoksi naapurille:
Syntymäpäivänä saa
liputtaa!
Pikkuäiti Puistolasta

Liputusjuttu innosti lukijoita myös muistuttamaan
lipunnostajia siitä, että kietaisevat lippunarun kerran
tai pari salon ympäri, jotta
tuuli ei paukuta narua salkoa vasten.
Lisäksi huomautuksia tuli nosto- ja laskutavasta. Se
ei kuulemma aina täytä lipun kunnioittamisen määräyksiä, vaan lippu saattaa
viistää maata. Suosituksena on käyttää lipunnostossa apuhenkilöä, joka pääs-

Lipun huolto ja hävitys
• Suomalaisuuden liitto opastaa, että vaurioitunutta lippua voi yrittää korjata, mutta tällöin sitä saa
käyttää vain sillä edellytyksellä, ettei korjausjälki
näy liputettaessa.
• Nykyliput ovat materiaaliltaan polyesteriä, joten
ne kestävät hyvin ankariakin säävaihteluita.
Kaupunki-ilma likaa nopeasti lipun, ellei sitä
pestä riittävän usein. Pesu- ja silitysohjeet ovat
yleensä lipun mukana. Suomen lippu kuivataan
aina sisätiloissa.
• Kun Suomen lippu on aikansa palvellut, sen
valkoinen osa kellertynyt ja sininen haalistunut
tai siitä on tullut repaleinen, tulee se hävittää
kansallislipun arvon mukaisella tavalla.
• Lipun voi hävittää polttamalla tai leikkaamalla
se pieniksi palasiksi ja poistamalla palat
muutamassa erässä normaalin talousjätteen
mukana. Tärkeintä on, ettei lippua voi palasista
tunnistaa. Lippua ei saa haudata maahan eikä
mereen.
• Käytöstä poistetulle Suomen lipulle ei saa
keksiä uusia käyttötarkoituksia, tässä kohtaa
kierrättäminen on väärä ratkaisu.

tää lippua sopivasti vapaaksi ja vastaavasti ottaa sen
vastaan laskettaessa lippua.
Ja vielä yksi huomautusten aihe on liputtamattomuus. Useampikin soittaja
harmitteli sitä, että ihmisillä näkyy pihoissa lipputankoja, mutta niihin ei nosteta
lippua virallisina eikä yleisinä liputuspäivinä.

En ymmärrä, ettei
sitä narua osata
kietoa tangon
ympärille niin, ettei
se räpätä tuulessa.
Tekisi mieli käydä
leikkaamassa naru
poikki!

Laiskemman liputtajan
ratkaisu voisi olla isännänviiri, joka voi kieppua salossa päivät ja yöt. Varsinaisina liputuspäivinä on kuitenkin liputettava Suomen
lipulla. Isännänviirillä ei voi
suruliputtaa.
Teija Loponen

Virtasen V.
TEIJA LOPONEN

TIESITKÖ?
Suomen lipusta
annetussa laissa
säädetään julkisesta
lipun turmelemisesta,
epäkunnioittavasta
käytöstä tai
luvattomasta
paikaltaan ottamisesta
sakkorangaistus.

Koillis-Helsingin Lähitieto
ONNITTELUT

Aito nepalilainen ravintola Malmilla
Laadukasta ruokaa!

Lehtitilaus:

Lähetä onnittelukuvia osoitteella teija.
loponen@lahitieto.fi, vie kuva
teksteineen Malmintorin
kauppakeskuksen Plaza Mocca
-kahvilan luona sijaitsevaan
postilaatikkoomme tai postita kuvat
osoitteella Lähitieto, Askartie 3–5,
00700 Hki. Liitä postimerkillä
varustettu palautuskuori mukaan,
jos haluat kuvan takaisin.
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Tilaa
lehti
mökille!

“Yksi Helsingin
parhaista
nepalilaisista.”
-eat.fi

Älä jää ilman Lähitietoa kesälläkään!
Koillis-Helsingin Lähitiedon voi tilata
lomaosoitteeseen kesä- ja elokuuksi vain 2 e/lehti.
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

Tilauksen voi tehdä vaikkapa
sähköpostilla osoitteeseen
teija.loponen@lahitieto.fi

Onnea Raijamummille ja Jormapapalle 7.6. 45-vuotis
safiirihääpäivän johdosta!
T. Anne Hannu,Saku ja
Jan sekä Nina,Pekka,Tomi
ja Janette

Lounas arkisin 10.30–15.00

Take away
-10%

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

annokset mukaan
vain á la carte -listan
pääruoista

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

Ke 4.6. 19.00 Rukousilta, kastejuhla.
Ville Rossi.
La 7.6. 18.00–22.00 Nuortenilta
Su 8.6. 11.00 Jumalanpalvelus, Jari Vahtera.
Musiikki: Ville Rossi.
Su 8.6. 14.30 Latinokokous.

5.6. iloinen pikkumies
Juuso täyttää 5v. Onnittelut
ja iso hali Malmin
mummilta ja papalta!

Kartanonkoski

3h, k, s. Kaunis 3-tasossa oleva huoneisto,
viihtyisässä pientalolähiössä. Asunnolla aidattu
etupiha ja takapiha patiolla. Hyvät liikenneyhteydet
kaupungin sisällä sekä ympäristökuntiin, hyvät
lähipalvelut ja koulut,päiväkodit lähellä. Oolannintie 6. Mh. 385 000 €. Kohdenumero 9761374 .
Tied, Asta Lindroos 045-2776154

TUUSULA
Tuusula OKT
197 m²
Upea,valoisa ja kodikas omakotitalo 197m2,
5h,k,s,+ parvi +21m2 varastorakennus,lapsiystävällisellä alueella. Oma rauhallinen iso
takapiha. Puistot, kaupat ja koulut lähellä.
Mahtavat Golf-,virkistystoiminta- ja urheilunmahdollisuudet lähellä. Rosinankaari 7, Tuusula
Mh. 498.000€ Kohdenumero 9977779 Tied.
Asta Lindroos 045-2776154
ESPOO
Espoo Nupuri, PT
80 m2
3h+k+s, ulkovarasto,terassi, 2 ap. Laadukasta
Paritalo-uudistuotantoa Espoon Nupurissa
Ennakkomarkkinoinnissa ! Upeat 1-tasoiset paritalohuoneistot Gumbölen kartanon ja golfkentän
läheisyydessä. Kiinteistölle tullaan rakentamaan
6kpl ( 12 huoneistoa) 1-tasoisia paritaloja ,omille
tonteilleen, jotka jaetaan hallinnanjakosopimuksella omiin määräosiin. Hallavantorpantie 1, 02820
Espoo Mh: 298.800€ Kohdenumero: 9511816
Tied. 0400 519920 Petri Hietala

Espoo Nupuri, PT

ESPOO
97 m2

4h+k+s, wc, 2vh, ulkovarasto,terassi, 2 ap. Uudistuotantoa Nupurissa Ennakkomarkkinoinnissa! Upeat
1-tasoiset paritalohuoneistot Gumbölen kartanon ja
golfkentän läheisyydessä. Kiinteistölle tullaan rakentamaan 6kpl ( 12 huoneistoa) 1-tasoisia paritaloja,
omille tonteilleen, jotka jaetaan hallinnanjakosopimuksella omiin määräosiin. Hallavantorpantie 1,
02820 Espoo Mh: 327.500€ Kohdenumero: 9936570
Tied. 0400 519920 Petri Hietala

VANTAA
Ruskeasanta OKT
89/136 m²
4h+k+s+ 77 m² AT, määräosa 717/1317 m²
Tässä unelmien kiinteistö sinulle , joka pidät
rintamamiestaloista sekä tarvitset työhösi tai
harrastuksiin tilaa. Jos nämä seikat ovat tärkeitä,
Ruskeasannan erinomaista sijaintia unohtamatta,
on kiinteistö erinomainen valinta sinulle. Tarjouskauppakohde! Kuoppatie 3. Velaton lähtöhinta:
270 000€. Kohdenumero 9846286 . Tied. 0400
519920 Petri Hietala
Tikkurila KT

VANTAA
50 m2

2h+k. Viihtyisä ja hyvä kuntoinen koti sinulle, joka
etsit ensiasuntoa tai olet muuttamassa isommasta
pienempään. Huoneisto on siistikuntoinen ja
kylpyhuone saneerattu tänä keväänä. Kohde on vuokrattu ja toimii siis myös sijoitusasuntona mainiosti.
Orvokkitie 13 G. Mh: 132 578,67€, Vh: 141 000,00€
Kohdenumero:9642657 Tied. Seppo Väisänen 0400
426233

TERVETULOA!

VANTAA
Tammisto KT,
65,5 m²
3h+tk+kph,s,vh,las.parv. Viehättävä 2/7 krs:n koti,
vehreässä puistomaisessa miljöössä, peltojen ja
Vantaanjoen äärellä. Upeat ulkoilumaastot mm.
Paloheinän monipuoliset ulkoilumaastot lähelläsi.
Tarjouskauppakohde! Rosendalinrinki 3. Velaton
lähtöhinta 198 000€ . Kohdenumero 9584270.
Tied. 0400 519920 Petri Hietala

HELSINKI
Kallio KT
26.3 m2
1h+kk. Kalliossa todella viehättävä, hissitalon ylimmän 7/7 kerroksen yksiö.Näkymät
suoraan puistoon. Putkiremontti tehty. Helsinginkatu 12, 00500 Helsinki. Velaton lähtöhinta
163000 € Tarjouskauppakohde.Kohdenumero:
9958583 Tied. Hanna Valtonen 040 8448991
HELSINKI
Helsinki, Torpparinmäki OKT 95/110m²
4h, k,rt , kph,vh, erillinen kellari. Vankkarakenteinen, tiilirunkoinen omakotitalo Torpparinmäessä!
1965 rak. jykevä täystiilitalo 620 m² rinnetontilla.
Kellaritilat 80 m², jossa paljon säilytys-ja työtilaa.
Kaipaa kädentaitoista omistajaa, joka saa tehdä
talosta mieleisensä kodin. Rakennus on kaavan
mukaan Sr-2 osittain suojeltukohde, koskien
pääasiassa julkisivua. Tarjouskauppakohde!
Viskaalintie 30, 00690 Helsinki. Velaton lähtöhinta: 270.000 € Kohdenumero: 9563882 Tied. 0400
519920 Petri Hietala

VANTAA
Vantaa, Kuninkaanmäki OKT 208/373 m²
7-8h,k,rt, 3wc, 2kph, s, vh, ak, 2 at. Tämä 2007
rakennettu Lammi Kivitalo merkitsee korkeata
laatua, turvallisia materiaaleja ja toimivia kustannustehokkaita ratkaisuja, jossa mm. maalämpö
mahdollistaa edulliset asumiskustannukset läpi
vuoden. Pinnoiltaan ja tekniikaltaan erinomaisessa
kunnossa. 1400/2245m2 hallinnanjakosopimuksella. Kuusimäentie 13A. Mh: 698.000€ Kohdenumero: 9605668 Tied. 0400 519920 Petri Hietala

OKT Tontteja

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Mikko Kaisla
050 352 4558

Sam Kamras
040 837 3465

Arja Weeraratne
050 548 9049

Asta Lindroos
045 277 6154

PORNAINEN
n.3000 m2

Rinnenmäentie , 07150 Laukkoski. Tarkoitettu
kylämäisen rakentamisen alueeksi. Mitoituksen
mukaiselle rakennuspaikalle saa rakentaa yksiasuntoisen asuin- tai lomarakennuksen talousrakennuksineen tai kyläyhteisöjen toimintaa tukevia yleisiä
rakennuksia sekä sellaisia työ- ja liiketiloja, jotka
eivät aiheuta haittaa ympäröivälle. Rakennuspaikan
rakennusoikeuden määrä 300k-m2 (k-m2) määräytyy
kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Tonttien
rajalle vesiosuuskunta toimittanut veden ja jäteviemäröinnin sekä sähkö- ja valokuitukaapelit. Alk.
Mh: 60 000€. Kohdenumero 9992026 Tied. Seppo
Väisänen 0400 426233

Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, p. 050 361 5099, www.remax-extrakodit.fi
extrakodit@remax.fi, ma–to 9–18, pe 9–16, la–su suljettu kesäaikaan

Maria Jutila
KiAT
045 110 3345

Tarjous voimassa
30.06.2014 asti.

VANTAA
Vaskipelto KT 3h+k+s 76 m2
Asumisen rauhaa, hienoja näköaloja ylimmästä
kerroksesta, loistavat ulkoilumahdollisuudet
ja liikenneyhteydet sekä hyvä taloyhtiö. Tähän
asuntoon voit muuttaa nopeasti nauttimaan
tulevasta kesästä. Lasitettu länsiparveke toimii
jatkeena olohuoneelle aikaisesta keväästä
myöhäiseen syksyyn. Vaskipellontie 2. Vh. 257
000€. Kohdenumero: 9890072. Tied. Sari Sankari
050 3313 141.

VANTAA
Kuninkaanmäki, OKT 136 m2
3h,k,s,khh,kph Matkamäenkuja 4. Huoletonta
asumista 2012 valm. okt:ssa. Maalämpö ja LTO
takaavat edulliset asumiskustannukset. Kodikas
ja toimiva koti 2-krs:ssa. Navigointiin Vanha
Porvoontie 281. Vh. 365 000 € kohdenumero
9641902 Tied. Seppo Väisänen 0400 426233

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV

Harri Sallankivi
Yrittäjä
0400 630 848

Tällä kupongilla

á la carte -annoksen
ostajalle jälkiruoaksi
makea jugurttilassi-juoma.
(arvo 5€)

Tavoita lähialueen asukkaat
Lähitiedolla!

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

VANTAA
80,5 m2

A-oikeudet

Hanna Valtonen
040 844 8991

Seppo Väisänen
040 042 6233

SIPOO

Söderkulla OKT 150/245 m2, Tontti 833 m2
4-5h, oh,k,s-osasto, th,khh,at. Upea kokonaisuus
maalaismaisemissa Sipoon Söderkullassa,
matkaa Helsinki-Porvoo moottoritien liittymään
vain 5 minuuttia. Tässä todella viehättävässä
omakotitalossa on helppo asua. Torpantie 1b.
Kohdenumero 9451866 Velaton lähtöhinta
398.000€ Tarjouskauppakohde! Tied. Hanna
Valtonen 040-8448991

HELSINKI
Malmi Tapaninvainio KT
55 m2
2h+k+las.parvekeTapaninvainiossa hyvällä sijainnilla, palveluiden läheisyydessä 2. kerroksen läpitalon huoneisto. Huoneistossa on toimiva pohjaratkaisu, lasitetulla länsiparvekkeella.Tämä koti
sijaitsee toimivien liikenneyhteyksien äärellä. Alue
on viihtyisä ja vehreä ympäristöltään.Tyynelänkuja
2. Mh: 165 098,43€, Vh: 166 000,00€ Kohdenumero: 9522591Tied. Sari Sankari 050 3313 141

Pyydä meitä välittäjiä
ilmaiselle arviointikäynnille.

Petri Hietala
LKV, LVV
040 051 9920

Juha Taponen
KiAT
0400 537 500

Sari Sankari
050 331 3141

Merja Rönkkö
LKV, LVV
045 1954818

Petri Grönlund
040 4807878

10   Urheilu
Jalkapallo Kolmonen

Viikkosaalis:

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.

Voitto, tasuri
ja tappio
Kolmosen joukkueidemme lopputulokset vaihtelivat kuin
keväinen sää. Kaikkea tuli! Atletico Malmi korjasi voiton, PuiU
päätyi tasapeliin ja MPS edustus koki kärkikamppailussa
kauden ensitappion.
HEIMO LAAKSONEN

Kevään juhlia
Pienten lasten teatteriilmaisun kevätkurssin
päättymistä juhlittiin
Tapulin nuorisotalolla
25.5. Pienille lapsille ei
teatteri-ilmaisun kursseja

PuiU:n Ilari Tiaisen veto oli yksi maukkaimmista maalipaikoista toisella jaksolla.
Pallo suhahti vain metrin ohi FC Vantaan maalin.

Atletico Malmi pääsi
lauantaina ensi kertaa varsinaiselle kotikentälleen,
hyväkuntoiselle Pukinmäen
nurmelle. Kuntomittariksi
asettui FC Kontu. Kotiruoho kirvoitti atleetit pusertamaan 2–1 voiton. Tuskin
olivat kaikki katsojat ehättäneet nurmen äärelle kun
kotijoukkueen Jaakko Peltonen täräytti Jukka Haaralan syötöstä 1–0 johdon.
Jonkun ajan päästä atleetit
möhlivät hyväkseen saaneen rangaistuspotkun.
Kontu ammensi tästä virtaa
ottaen kuskin paikan. Mutta maaleja ei syntynyt.
Atletico otti toisella jaksolla uutta otetta pelaajavaihtojen avulla. 46. minuutin tulokas Aku Vapaa otti hyökkäyspään laitapelin
haltuunsa ja huipensi hyvät
otteensa 74. minuutilla namusyötöllä Miro Kautille,
joka neppasi 2–0 johdon.
Vihulainen kuitenkin kavensi heti perään ja jahtasi
loppupelin ajan vimmatusti tasoitusta. Onnistumatta.
Näin Atletico Malmi korjasi
2–1 voitolla arvokkaat kolme pistettä.
Tänään 4.6. Atletico otteli HPS:n kanssa Paloheinässä. Puksun nurmella atleetit

kohtaavat miltei paikallispelissä lauantaina 14.6. klo
15.00 PK-35/VJS:n.

PuiU lähti perjantai-iltana
koti-Koudalla kohonnein
mielin isännöimään FC
Vantaata. Valmentaja
Arpad Mesterin mukaan
alla oli kahdet hyvähenkiset
harjoitukset. LIsäodotusta
antoivat kaksi uutta pelaajavahvistusta, avauspelaajana Joona Vartiainen sekä
toisella jaksolla peliin tullut
PuiU-kasvatti Olli Isosalo.
Kummallakin on taustallaan Kakkosdivarin kokemusta.
Ensi jakso meni kuitenkin
hakiessa. Vantaalaiset yllättivät hyvällä pelillään. Tauolle mentiin 0–0 lukemissa.
Toinen jakso oli vastaavasti PuiU:n. Kotijoukkue pystyi luomaan useita vaarallisia hyökkäyksiä, etenkin
edetessään laitojen kautta.
Myös kolme pelaajavaihtoa
toivat uutta virtaa kentälle.
Tasainen ottelu päättyi 0–0
tasapeliin.
Ottelun palkintodirekraattiin naapuri Malmilta nimetyt puolueettomat
Kari Ruotsalainen ja Erkki
Haapimaa ojensivat joukkueiden parhaiden pelaajien

palkinnot. Saajina olivat oikeutetusti maalivahdit, kotijoukkueen Aleksi Helander ja Vantaan Henry Djupsjöbacka.
Nyt perjantaina 6.6. klo
18.30 PuiU menee mittaamaan Klaukkalan nurmelle NJS:n kunnon ja vaarallisuuden.

MPS:n edustusjoukkue
joutui Sipoon susien raatelemaksi lohkon kärkikamppailussa SibboV:tä vastaan.
Malmilaiset olivat ”Nikkilän susiareenalla” sanan
varsinaisessa merkityksessä
hiukan hukassa. Altavastaajan rooliin ajoivat muun
muassa keskikentän hallitsijan Mikko Halmeen pelikielto, loukkaantumiset ja
muut esteet. MPS ei saanut
totutusti peliään käyntiin
keskikentällä. Lopptuloksena oli SibboV:n tiukka 2–1
voitto, jolla se singahti sarjakärkeen.
Eilen tiistaina MPS:llä oli
mahdollisuus Mosassa taas
palata voittojen tielle kylvettämällä POHU. Seuraava kamppailu on lauantaina 14.6. Väinämöisen uutukaisella tekonurmella
HIFK/2:ta vastaan.
Heimo Laaksonen

muualla lähistöllä järjestetäkään.
Kurssi jatkuu syksyllä
uusin kujein Tanja Männistön ohjaamana sunnuntaisin, paikkana on silloin-

kin Tapulin nuorisotalo.
Järjestäjänä toimii MLL
Puistola.
Marjo Backändä

Leijonilta
stipendejä
Siltamäen lionsklubi
jakoi tänä keväänä yli
neljäkymmentä stipendiä
Suutarilan, Siltamäen,
Töyrynummen peruskouluissa ja Staffansby
lågstadieskolassa.
Pekka Koivusalo

Staffansby lågstadieskolan päättäjäisissä Siltamäen
leijonien stipendejä olivat luovuttamassa lion Martin ja
lady Leila Stigzelius.

Siltamäen Lionsien stipendin Suutarilan ala-asteen viidennellä luokalla sai
Matias Käsnänen ja sen luovutti opettaja Mervi Dahlström.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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avajaiset 5.6. klo 10
– TERVETULOA!

HEIKINLAAKSON VALINTATALO
ON NYT ENNENNÄKEMÄTTÖMÄN
SUURI JA MONIPUOLINEN SIWA!
Avajaishulinaa!

• Ilmapalloja lapsille
• Kakkukahvit, pannu kuumana to 5.6. klo 10–18
• Osallistu avajaisarvontaan
– Voit voittaa 100 euron lahjakortin Siwaan
• PINS-etuohjelman esittely la 7.6. klo 12–16
• PINSSIT TUPLANA 5.–7.6
Nämä mehevät avajaistarjoukset ovat
voimassa 5.–11.6. vain uudessa heikinlaakson siwassa:

TASARAHALLA!

ISO ERÄ HEDELMIÄ
JA VIHANNEKSIA

1

€

kpl/KG/RS

Grilliin!
Atria porsaan
Kasslerpihvi marinoitu

2

tulille!
Atria BUFFALO
grillipalat

2

99

99
rs

kg

n. 1500 g (2,99/kg)

500 g (5,98/kg)

Uusi lähi-Siwasi palvelee joka päivä klo 23 asti!
SIWA HEIKINLAAKSO

Nummitie 2
Avoinna: MA–LA 7–23, SU 9–23

12   Kulttuuri
TEIJA LOPONEN

Anneli Ikoselta löytyy erivärisiä tanssikenkiä yhtä
paljon kuin pienestä kaupasta.

Anneli on pyörähdellyt lavoilla jo 60 vuotta

Tanssikenkiä löytyy 162 paria!
Anneli Ikonen päätti asetella lastenlastensa kanssa kaikki tanssikenkänsä pihamaan pöydille. Tenavien
tehtäväksi tuli myös niiden laskeminen. Siinä riittikin urakkaa.

T

anssikenkiä
oli yhteensä
162 paria ja
toiseen rakkaaseen harrastukseen, juoksuun, liittyviä
lenkkareita 20 paria. Punainen on Annelin lempiväri ja
punaisia kenkäpareja löytyykin 20. Mustia taitaa olla
tuplamäärä. Lisäksi on valkoisia, sinisiä, vihreitä, ruskeita, liiloja ja monivärisiä
kenkiä. Muutamat niistä on
tarkoitettu polkkaan.
Annelin miehellä Juhalla on riittänyt puuhaa paitsi tanssiparina, myös kengänpohjien laittajana. Hän
on liimannut lähes kaikkiin
kenkiin säämiskäpohjan,
jotta ne liukuisivat juuri oikein.
– Riihimäellä minä tanssimisen aloitin, olin silloin
17-vuotias. Ja missäkö opettelin tanssimaan? No alkuun navetassa aina sen jälkeen kun lehmät oli lypsetty,

Ja missäkö
opettelin
tanssimaan? No
alkuun navetassa
aina sen jälkeen
kun lehmät oli
lypsetty
-Anneli Ikonen
kertoo Anneli iloisena.
Helsingissä Anneli lähti vuonna 1981 pukinmäkeläisen Vekarias Niemelän tanssikouluun, jossa ehti miehensä kanssa pyörähdellä kymmenkunta vuotta.
Myös Liisa ja Seppo Kaltiaisen tanssikoulu on tullut
tutuksi ja heiltä Anneli on
myös ostanut pukuihin sävy sävyyn värjättyjä kenkiä.
– Niin ja myös Helena Piiroiselta ovat monet näistä
kengistä kotoisin, Ala-Malmilla asuva innokas tanssija
esittelee.

Lisäksi Juha väsäsi Annelille kengänpohjien puhdistusraudan, sillä jossain tanssipaikoissa lattiaa liukastettiin kynttilällä ja vaha kertyi
kerrokseksi kengän pohjiin.

– Kaikkea muuta minä
tanssin, paitsi argentiinalaista tangoa. Tanssimassa
käyn 3–5 kertaa viikossa.
Malmin työväentalolla,
Puistokulmassa, Veinin myllyllä, milloin missäkin. Kerran lähdettiin Kyprokselle
lomalle ja siellä sattuikin
olemaan tanssikilpailut. No,
mehän tietysti menimme
mukaan ja niin oli tuliaisina
tanssikisojen hieno pysti,
Anneli esittelee kaunista
palkintoa.
Paitsi kengät, ovat Annelille tärkeitä myös tanssiasut.
– Juhan kanssa ollaan aina sävy sävyyn. Valtaosan
vaatteistani olen tehnyt itse ja lisäksi tuunailen van-

hoja asuja. Esimerkiksi nuo
hameet on tehty solmioista.
Niissä on 24 ja toisissa 32
kravattia. Kansallispuvun
olen ostanut, se on Härmän
puku ja oli silloin kallis.
Jokin aika sitten eräs tanssija osui piikkikorollaan
Annelin jalkaterälle ja siihen
nousi korkea patti.
– Enää ei valtaosa kengistä mene siihen jalkaan, pahkura ottaa vastaan. Niinpä
joudun nyt hankkiutumaan
eroon kengistäni. Tänne
vain, jos tanssikengistä on
pulaa. Tosin ensin kannattaa soittaa, etten satu olemaan lenkillä, todellinen
ikiliikkuja toteaa. Annelin
tavoittaa numerosta 040745 5454.
Teija Loponen
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ROMANO SÄTTRIN KOTIALBUMI

Kirjasto esittelee
unelmamekkoja
Suutarilan kirjaston ikkunagalleriassa
on esillä Maria Lindahlin tekemiä
voimauttavia mekkoja, jotka on tehty
kierrätysmateriaalista.
Kierrätyskankaista tehdyt mekot ovat paljon muutakin kuin kaunista päällepantavaa, ne sisältävät erilaisia elämäntarinoita.
– Olen jo vuosia käyttänyt vanhoja lakanoita, verhoja ja muita kierrätyskankaita töissäni. Haluan kertoa kierrätysmekoilla tarinoita ihmisille. Haluan
herättää miettimään valintoja, joita teemme joka ikinen päivä. Usein ajatellaan,
ettemme pysty vaikuttamaan tai muuttamaan maailmaa. Unelmamekot on osa
suurempaa Unelmatuotanto
kokonaisuutta, jonka ajatus
on herättää ihmisiä unel-

moimaan ja myös muuttamaan maailmaa, Maria Lindahl toteaa.
Lindahl kertoo, että ihmiset sanovat käsin tehdyn
vaatteen energian tuntuvan
hyvin erilaiselta kuin tehdastuotannon.
– Ehkä vaatteet herättävät
myös romantisoimaan arkea, tuovat muistoja ajasta
jolloin kiire ja suorittaminen eivät olleet tärkein arvo!
Teija Loponen

Voimauttavia mekkoja
Suutarilan kirjastossa,
Seulastentie 11, 20.6. saakka.

Viipurin koti rapistuu Vahvialassa.

Fastikan kundi oli
ennen Viipurin poika
Oli kesäkuun 19. päivä vuonna 1944, Neuvostoliiton tankkien
telaketjujen kitinät alkoivat kuulua jo Viipurin lähistöllä. Kolme viikkoa
aiemmin, 25.5.1944 oli maailmaan syntynyt potra poikavauva Viipurin
naistensairaalassa.

Suutarilan kirjaston ikkunagalleriassa roikkuu kierrätysmateriaaleista tehtyjä mekkoja ja juhlavia toppeja.

Toimintakeskuksessa
kesäjuhla koko perheelle
Nukketeatteria, yhteislaulua, musiikkia ja hienoja
hattuja sisältävä Malmin toimintakeskuksen koko perheen kesäjuhla toteutetaan
ensi viikon torstaina.
Tenavien iloksi esitetään
Prinsessa Ruusunen ja tehdään kasvomaalauksia, afrikkalaiset tanssit ja musiikki ilahduttavat kaikenikäisiä
rastiradan ja onnenpyörän
kanssa. Musiikista pitäville
on luvassa  Pihliksen lauluryhmän vetämiä yhteislauluja, Franciscon kansanmusiikkia kanteleella ja Antti & Iita –

parivaljakon kitaran ja huilun
soittoa.
Onnenpyörä ja runoilupiste,
sekä neljällä eurolla saatava
menu grillimakkarasta täytekakkuun täydentävät juhlan.
Tapahtuman päätteeksi kello
13.30 palkitaan hattukilpailun
veikeimmät päähineet.
Teija Loponen

Asukastalo Malmin
toimintakeskuksen
kesäjuhla
pidetään Kirkonkyläntie 2
pihalla torstaina 5.6. klo 10-14.

– Kotimme oli 14 kilometrin päässä Viipurin
kaupungista Suomen rajalle päin. Vahvialan pitäjässä, Nurmin rautatieaseman lähellä. Sieltä tuli
sitten äkkilähtö juna-asemalla, kertoi äitini, kun
itse en voi muistaa, juttelee Romano ”Rane” Sättri, kastenimeltään Rauno
Lehtonen.
Rauno-vauva sullottiin
pärepyykkikoriin ja sitten
mentiin.
– Nousimme Suomeen

lähtevään junaan: minä,
mummo, äiti ja liki 6-vuotias isoveljeni.
Yht’äkkiä matka keskeytyi, sillä pommikoneet lähestyivät ja matkustajien
piti piiloutua metsän suojaan.
– Onneksemme koneet
olivatkin omiamme, ja selvisimme hengissä.
Suomessa evakkojen tulo aiheutti monenlaista jupinaa.
– Me evakot emme olleet kovin toivottuja, kun

tulimme asumaan suomalaisten nurkkiin.
Vuodet kuluivat ja Lehtosten perhe rakensi Puistolaan eli Fastikaan oma
talon vuonna 1951.
Yli 60 vuotta myöhemmin, toukokuussa 2010
Ranelle tuli tilaisuus päästä katsomaan synnyinkotiaan. Ovet olivat ystävällisesti auki. Seuraavat asukkaat eivät enää asuneet
talossa, mutta he tulivat
katsomaan, että minkälaisia suomalaisia siinä oli

asunut kesään 1944.
– Olihan mahtava tunne,
kun sain astua 66 vuoden
jälkeen omaan kyökkiin,
makuu- ja olohuoneeseen.
Vaikken muistanut mitään, oli hetki sanoinkuvaamaton.
– Huoneet olivat kyllä
rähjäisiä, joten eipä ihme,
etteivät meitä katsomaan
tulleet äiti, poika ja pojanpoika siellä enää asuneet.
He olivat asuneet siellä
vuodesta 1945 asti.
– Talon ulko-ovessa oli
meidän perheemme nimikyltti ja se annettiin minulle. Saimme mukaamme raparpereja, mansikan
taimia ja kukkia.
Nyt kasvaa myös Puistolan pihalla oman maan
mansikkaa.
Pirjo Pihlajamaa

– Olisi paljon kysyttävää
Viipurin ajoilta, mutta
kun ei ole enää
keneltä kysyä, sillä
vanhempani nukkuivat
pois 1990-luvun lopulla,
kertoo syntymäkodissaan
Viipurissa vieraillut ja
talon viimeisiä asukkaita
tavannut Romano ”Rane”
Sättri (vas.).

14   Menot

MALMI

Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle! Kahvila avoinna ma
klo 9–13, ti–to 9–15, pe
12–14. Kirkonkyläntie 2.
Syystien palvelukeskus
Pingistä ti klo 14.15–15.30.
Sisäkengät vaaditaan.
Takaniitynkuja 3. Citykävely
4.6. Kokoontuminen sisäpihalle klo 10. Tapahtuman
ajan sisäpihalla ohjelmaa.
Samuli Suonperä: Old Ghosts
Katutaiteiden henkeä uhkuvissa maalauksissa liikutaan
urbaanissa miljöössä. Avoinna
kesäkuussa ma–to 10–20
ja pe 10–18. Vapaa pääsy,
Malmitalo to 22.5. – pe 13.6.
Killinmäen Taideryhmä
Mansikka
Ryhmän jäsenet ovat
Killinmäen hoitolaitoksessa
asuvia kehitysvammaisia.
Näyttelyn avulla saadaan aavistus heidän ulottuvuuksistaan.
Esillä on akvarelleja sekä öljyväri- ja sekatekniikkatöitä.
Avoinna ma–to 10–20 ja pe
10–18 paitsi 19.6. 10–18 ja
20.6. suljettu. Vapaa pääsy,
Malmitalo 27.5. – 26.6.
Kaupunkitanssit
Paritanssin opetusta: 4.6. klo
17.30 foksi. 11.6. klo 17.30
jive. Malmitalo, Vapaa pääsy.

PUISTOLA

Neulekerho kirjastossa
Neulekerho monitoimitilassa

ke klo 17.30–19.30. Sopii
niin vasta-alkajille kuin kokeneille käsityönharrastajille.
Opetusta ei ole, mutta neuvoa
ja apua saa pidempään käsitöitä harrastaneilta. Mukaan
lankaa ja puikot /virkkuukoukku.
Puistojumpat
Suuntimopuistossa. ma jooga
klo 18, ti bootcamp kuntopiiri klo 18 (Nurkan lp), ke
zumba klo 17.15, ke kahvakuula klo 19 ja 20, to pilates
ja venyttely klo 18. Tarkemmat
tiedot www.puistolanurheilijat.fi/puistojumppa.
Puistotäti hoitaa
lapsia ulkona
Leikkipuisto Nurkka, ma, ti ja to
klo 9.30–12. Puistohoidossa
on kesäkuussa vielä muutamalle lapselle tilaa.
Puistohoitoa ei ole ajalla 1.7.31.7. Puistohoito jatkuu kesäloman jälkeen ma 4.8. klo 9.30.
Puutarhailta
Puistolan kirjaston Puutarhailta
saa jatkoa ma 9.6. klo 18 alk.
Puistolan kirjaston ja Puistolan
Omakoti-yhdistyksen kaikille
avoimessa Puutarhakerhossa.
Keskustelua ohjaa ja kysymyksiin vastaa vertaistukihenkisesti Pirjo Isotupa,
puutarhanhoidon harrastaja ja biologi (FM) Puistolan
Omakoti-yhdistyksestä.
Kahvi- ja teetarjoilu.

PUKINMÄKI

Kisan puistojumpat
Ma 9.6. alkaen klo 18–19 bailatino ja klo 19–20 asahi. Ke
4.6. alkaen klo 18–19 keppijumppa. Pukinmäen rantapuistossa, viljelyspalstojen luona. Mukaan oma
alusta ja keppi/kävelysauva.
Kertamaksu 4e. Ohjaajana
Kirsi Mattsson. Järj. Pukinmäen
Kisa ry. Lisätied. www.pukinmaenkisa.fi tai 050 5814118.
Pihatapahtuma Pukinmäessä
Kirppis ilmaisilla myyntipaikoilla; tule myymään tai tekemään löytöjä. Grilli kuumana
omille eväille, buffet, lapsille

useita kilpailuja palkinnoin ja
piirrustusta katuliiduilla, taidetta
ja käsitöitä myynnissä, arpajaiset. 8.6. klo 10–15, Sunilantie
9/Säterintie 30 sisäpiha.
Kesäillan kävely
Ke 11.6. klo 19 alkaa
Pukinmäen rantapuiston hiekkakentältä parin kilometrin iltakävely joenvarressa.
Kävelijöille ilmainen arpa: palkintoina Kunnon Kisa -kirjoja ja T-paitoja. Vapaa pääsy.
Järj. Pukinmäen Kisa ry.
Lisätied. www.pukinmaenkisa.fi tai 050 581 4118.

SILTAMÄKI

Helsinki-päivän aamukahvit
Siltamäessä
to 12.6. klo 9–11 Siltamäen
srk-kodilla, Jousimiehentie
5. Helsingin poliisilaitokselta
vanhempi konstaapeli Leea
Mattila keskustelemassa asuinalueen turvallisuus-ja viihtyisyysasioista. Kahvit tarjoaa Helsingin kaupunki. Järj.
Siltamäki-Suutarila seura.

SUUTARILA

asukasyhdistys.

TAPANILA

Tuunausta ja tarinoita kesäpaja koululaisille
Ilmaisessa kesäpajassa
7–12-vuotiaille askarrellaan, tarinoidaan, pelataan ja tehdään kaikenlaista
kesäkivaa. Mukaan mahtuu 12 osallistujaa. Ilm. kirjastoon, puh. 09 310 85073,
tapanilan_kirjasto@hel.
fi tai paikan päällä kirjastossa! Tapanilan kirjasto 9.–13.6. klo 13–15.
Tapanilan Eläkkeensaajat
Ja Kotien Puolesta
Alk. 10.6. ulko-boccia ja mölkyn pelaamista Tapanilan
torilla ti klo 10–11 10.6.
alkaen. Sateen sattuessa pelataan Tapanilan
Työväentalolla. Kesäkerho
10.6. alkaen Tapanilan
Työväen-talolla, Sompiontie 4,
ti klo 11.30–12.30 10.6. alk.
Mosapiknit torilla
Pakkaa eväät, ota pöytä ja tuoli
mukaan ja osallistu Tapanilan
torilla pidettävään perinteiseen alkukesän piknik-tapah-

MLL Perhekahvila
Lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka. Joka kk
Lähimenot–
toinen to lastenvaatpalstalle
teiden ja -tarvikvoi lähettää Koillis–
keiden kierräHelsinkiä koskevia
tystä, ei makmenovinkkejä.
sua. Joka
Etusijalla ovat maksuttomat
kk:n kolmas
tapahtumat. Toimitus voi muokata
sekä lyhentää tekstejä. Vinkit tulee
to valmistelähettää viimeistään torstaina klo
taan keitto15 mennessä, jotta ne ehtivät
lounas (lapseuraavan keskiviikon lehteen.
set 0,50 e/
OSOITE:
annos, aikuijanina.issakainen@
set 1 e/annos).
lahitieto.fi
Linnunradantie
8, to klo 10–12.
Riddarsbyn pihakirppis
tumaan su
Pihakirppiksellä myyn8.6. alk. klo 14
yhdessä muiden mosalaisten
nissä vaatteita, leluja, vapaakanssa. Järj. Tapanila-Seura.
ajan tarvikkeita ym. Lapsille
poniajelua!Puffetista kahvia, makkaraa, vohveleita ja
mehua. Aamukasteenkujan
Playstation peli-iltoja
puistikko, 14.6. klo 11–14.
Tapulikaupungin kirjastossa
Järj. Suutarila-Riddarsbyn
tiistaisin klo 16-18.30.

TAPULIKAUPUNKI

Kirjasto, kesä ja kirjastofillari
Kesäkuun alussa Viikin kirjasto laajentaa toimintaansa
talon ulkopuolelle suositun kirjastofillarin kera.
Kirjasto on mukana kesätoiminnassa paikallisen nuorisotoimen kanssa Pihlajiston
nuorisopuistossa 10.6.- 12.6. klo 13-17 ja Viikin torilla 16.6-18.6. klo 13-17.
Tapahtumissa pääsee pelaamaan lautapelejä sekä tekemään pinssejä.

KIRJASTO/ SATU HAAVISTO

VIIKKI

Sattumia ja hetkiä Viikissä
Viikin Seniorikerhon yhteistyössä Viikki-seuran kanssa
toteuttaman valokuvauskilpailun parhaimmistoa esillä
Viikin kirjastossa 16.5.-6.6.
Pioni-ilta
ke 11.6. klo 17–17.30
tutustutaan pionien maailmaan sekä Gardenian pionitarhaan. Vapaa pääsy.
Gardenian puistokävely
Ti 11.6. klo 18–20.
Gardeniassa kasvaa n. 100
erilaista pionia, joista osa
on parhaillaan kukassa.
Lisäksi tutustutaan muihin kukassa oleviin perennoihin, joita Gardeniasta löytyy runsain mitoin. Pionien koti
Taivassalosta myy illan aikana
pioneja Gardenian pihalla.
Kävelylle lähdetään Gardenian
etupihalta. Järj. Gardenia ja
Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Vapaa pääsy.
Lasten kokeilupiste on
palannut Viikin kirjastoon.
Voit kokeilla sekä matikkapeliä että luonto-opasta.

Puistolassa tapahtui
MLL Puistola järjesti siivouspäivän yhteyteen isomman tapahtuman, johon liittyi sunnuntaina 25.5. pidetty pienten lasten teatteri-ilmaisun päätösjuhla Tapulin nuorisotalolla.
Itse siivouspäiväänkin osallistui mukavasti väkeä.
Marjo Backända

OPTIKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT
OGELISSA

MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Sirkku Laine
AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 9-18,
la 9-14

Ark. 10-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

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)

HYVINVOINTI

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

• Hieronta
• Akupunktio

Thai-hieronta
Poreamme/Sauna
P.044-922 1765

• Lahjakortit

Koillis-Helsingin Lähitieto
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AUTONASENNUS JA HUOLTO

Jalkaterapia Talus

LAUKKANEN

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

jalkaterapeutti

Raili Asikainen
Ajanvaraukset p. 09 3741 340
Malminraitti 4–6, 00700 Helsinki

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

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

Määräaikaishuollot v Ilmastointihuollot
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
v
v

puh. 3507050

KAMPAAMOT JA PARTURIT
HAMMASLÄÄKÄRIT
Parturi-Kampaamo

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

Tukka kasvaa kesälläkin ja me palvelemme
sinua koko loma-ajan normaalein aukioloajoin!
Tervetuloa!
Lämmintä kesää toivottaa

Tuula Kuhlefelt
Merja Lindfors
Tarja Malassu
Leila Tenhunen
Marja Heinilä
Kirsi Niemelä
Päivi Masalin (iensairaudet)
Eija Poikonen (suuhygienistit)
Minna Valkama

Sanna, Elina, Tanja, Nelli, Alex, Sini ja Outi

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko

Kampaamo-Parturi

Helsinki

Pirjo Löser

Sähäkkää
säkkärää
vai loivia
laineita?
Hinnat alk.

50
74
85

Permis + kuivatus
€
Permis +
€
leikkaus+ fön
Permis + leikkaus
€
+ sävy + fön
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

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Puh. 09 345 3350

www.hammaskulmahelsinki.fi

Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
Hietakummuntie 16
TI-PE 10-18.30. la 9-15
www.salonperfect.fi
p. 09-385 3911

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Lähitieto
ei lisää
tuskaa :D

TILITOIMISTOJA
Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut
tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS
ja NETTIPALVELU

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

HAMMASLÄÄKÄRIT

P. 351 5015
www.malminhammas.com

Hammastarkastus
omavastuuosuus

25€

Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 09 387 2341
www.ph-hammasasema.fi

Lähitietoa
tarvitaan aina.

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

2014
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ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
• KOKOPROTEESIT
hampaat
• POHJAUKSET
toiveittenne
• KORJAUKSET
mukaisesti.
Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113







Kehärengas Oy
www.keharengas.fi

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

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

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

MITOIN KUIN MITOIN

ULKO-JA SISÄMAALAUSTYÖT

– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

Huolella ja edullisesti
www.tuomasmaalaus.com
044 528 4062

Uusi ilme keittiöön

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU
Soita: Erkki 0500 503 357
Mikko 040 9311 466

050 594 2992
kjkmestarit.fi
Kotitalousvähennysmahdollisuus

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Soita
ilmainen
mittaus
• Rullaverhot
• Pystylamellit
• Sälekaihtimet
• Puusäle- •
kaihtimet
• Peililiukuovet

Vesikourut • Tikkaat • Lumiesteet
Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

a
uott
25 v
illa!
Malm

VEIKKAUSPISTE

ergadesign.fi

%

Tarjous:

Puh. 09-385 5297

Huoltopalvelut, öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja
rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.

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

PALVELUJA TARJOTAAN

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko

TEBOIL MALMI

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

Ylä-Malmin tori 3,
00700 Helsinki
Puh. 09-385 2393
Fax 09-351 1693

www.torikaihdin.fi
info@torikaihdin.fi

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.

LVI-TYÖT
044 9726 802

POHJOIS-HELSINGIN
LÄHIKIINTEISTÖHUOLTO
www.rundelin.com
kpr@rundelin.com

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet
www.uudenmaanpeltityo.fi

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

045-6565 658
(09) 346 3090

ABONE

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus
www.pizzeriaabone.fi
Lounas
pizza 5€ Katso tarjoukset! www.pizzeriaabone.fi
Soita Heti. 09-3463090 / 045-6565658

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

