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Uutiset:
Leikkipuisto Salpausselkä
kunnostetaan.
Urheilu:
MPS veti pisteet kotiin.
Kulttuuri:
Helsinki-päivää voi
viettää kotikulmilla.

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

ME tuli
leikiten!

PUHDASTA TULEE!
Laadukas ja edullinen!

Matot
2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

UUTTA!
Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset

pesut

TILAA
EDULLINEN
NOUTO-
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki
mankeloituna

5,20€/kg

8,50/m

ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.fi

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610,

2014
MALMINSEUDUN
YRITYSLEHTI

Liitteenä

Heikinlaakso Rt 120m2
3mh+oh ja k yhdistelmä+s-os+tak-
katila+piha+varastot. Rauhallisella
sijainnilla valoisa ja avara Koti, suo-
jaisella pihalla. Autokatos.
Mh 335 000 € Kalliokj 2B

9680808
Tuija Tuomi
LKV, LVV, KED, KiAT,
Osakas
050 5606944

Puistola PT 114/200m2
4h+k+rt+s+ph+tkh+khh,2vh,2wc,at .
Persoonallinen ja todella tilava per-
heasunto huippupaikalla Puistolas-
sa.Tasokkaita toteutuksia, paljon
avaraa, korkeaa tilaa. Huoneistojen
välissä tilavat autotallit.Peruspal-
velut ja asema lähellä.Ei e-tod. Mh
530.000€. Sirkkalanmäki 22 B

9949078
Jorma Falck
LKV, Osakas
0500 170947

Heikinlaakso Rt 120m2Puistola PT 114/200m2

Tapulikaupunki Rt 89,5m2
4h+k+s+var. Lapsiperheen koti
lähellä palveluita. Pintaremontilla
muuttovalmis! Mh. 233 051, 79€ Vh.
235 000€. Parmaajanpolku 3.

Maria Pettersson
LKV, Partner
040 1724159

Tapulikaupunki Rt 89 5m2

Lohja Okt 181 m2 + AT 60m2

Pihasaunasta lampeen uimaan. Rei-
lu puoli tuntia Helsingin keskustasta
monipuolinen kokonaisuus,
eikä tila lopu kesken. Mh 315.000
Suitiantie 1009

9406760
Timo Kanerva
LKV, osakas
045 89 321 89

Lohja Okt 181 m2 + AT 60m2

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

Asiakkaamme ovat arvioi-
neet kiinteistövälittäjämme
ja kaikilla on nyt tähtiluoki-
tus. Tutustu osaamiseemme ja
valitse välittäjäsi juuri oikein
perustein.

Työpanoksemme
on huomioitu.

huom.fi

[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
Tontti 569 m², ro. 142 + at 25m².
Mahdollisuus kaukolämpöön.
Hp. 139.000 € Pohjanpellontie 9

MALMI TEOLLISUUSHALLI
Myydään kivirakenteinen 2-ker-
roksinen teollisuusrakennus 745
m². Tilat jaettavissa. Rv-89.
Tontti 1527 m².

ROIHUVUORI 60 m² KT
Ihastuttava valoisa 2h, k, halli,
kph. Länsiparveke. Kolmas ylin
kerros. Putkiremontti tehty.
Vmh. 219.000 € Punahilkantie 4

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

VUOKRATAAN TATTARISUOLLA
TAPANILA OK-TONTTI
Tontti 780 m², ro. 195 m² + 30 m²
autosuojatiloja. Hp. 235.000 €
Länsirinnetie 12

Pyydämeidät arviokäynnille!

HEIKINLAAKSO OKT

Kaunis, avara koti oh, k, rt, 3 mh,
saunaos, runsaasti harrastetilaa
mm. kuntosali ja elokuvateatteri,
yhteensä 275 m². Rv. 2000.
Hp. 610.000 € Kassaratie

VANTAA OK-TONTTI
Kaskelassa aurinkoinen tontti
1916 m², rak.oik. 325 m². Tontin
voi jakaa. Käy kesäpaikaksikin.
Hp. 167.000 € Kaskelankuja 4

JÄRVENPÄÄ OKT

Vanhakylässä 1971 rakennettu
ja 2007 peruskorjattu täystiilitalo
oh, k, rt, mh,s 76 m² ja at/askh.,
tekninen tila 30 m². Tasainen,
osittain aidattu tontti 1140 m².
Hp. 198.000 €. Eriksnäsintie 57

PIHLAJAMÄKI 60,5 m² KT
Valoisa etelä-länsi kulmahuo-
neisto parvekkeella. 2 h, k, kph,
vh, 60,5 m². 2. kerros, hissi.
Hp. 163.000 € Rapakiventie 2

TAPANILA
Myydään tai vuokrataan nopeasti
vapautuva liikehuoneisto 100 m²
Tapanilan keskustasta. Katutaso

Kesähuolto
• Moottoriöljy ja suodatin
• Raitisilmasuodatin
• 19 kohdan tarkastus
• Kirjallinen lausunto

149€

65€
Ilmastointihuolto

Kaikkimerkit jamallit.
Sisältää

Sienitie 34,
00760Helsinki
+358 29 3005500

Uranuksenkuja 1E
01450Vantaa
+358 29 3005501

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

Ark. 08:00 - 17:00
La Suljettu

heikinlaakso@autonkorjaus.net korso@autonkorjaus.net
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Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN
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Korjataanko virheitä?

O
n inhimillistä tehdä virheitä ja niitä-
hän jokainen joskus tekee. Toisi-
naan virheitä sattuu, vaikka tausto-
ja yrittäisikin tarkistella. Oleellista

on se, miten virheiden korjaukseen suhtaudu-
taan.
Tapanilan koulujupakassa asukkaita harmittaa
opetusviraston haluttomuus korjata virheellisiä
tietoja ennen päätöksentekoa. Oppilaiden van-
hemmat ovat olleet aktiivisia ja ottaneet selville,
että Kaupunginmuseo kannattaa alakoulun säi-
lyttämistä, mutta tietoa ei olisi toimitettu ope-
tuslautakunnan tietoon. Eikä Ympäristökeskus
vaadi koulun lakkauttamista, tai muitakaan kii-
reellisiä toimenpiteitä. Alakoulun remontointi-
summa esitetään korkeaksi, mutta remonttikus-
tannukset kerrotaan 400 m2 rakennukselle,
vaikka edellisen kuntoraportin mukaan alakou-
lu on vain 200m2. Samoin puhutaan koneellisen
ilmanvaihdon tarpeellisuudesta, vaikka määrä-
ykset eivät sitä vaadi alakouluun, tilakeskuksen
esittämät normit koskevat vain uusia rakennuk-
sia. Vanhemmat luonnollisesti toivoisivat, että
isot päätökset tehtäisiin oikeiden tietojen poh-
jalta.

Toinen isompi virhe, jonka korjaamisesta ei ole
näkynyt tietoa, on Malmin lentokentän lak-
kauttamiseen liittyneet pohjatiedot kentän käyt-
täjistä. Taustatietojen tulisi olla oikeita siinä vai-

heessa, kun asiaa seuraavan kerran käsitellään.
Pienempiä virheitä, mutta silti yhtä tärkeitä
asukkaille ja ympäristölle ovat syystä tai toisesta
kesken jääneet korjauskohteet. Kun katulamp-
pujen pylväitä on vaihdettu, on unohdettu täyt-
tää pylvään ympärillä oleva kuoppa ja korjata
asvaltti. Tai kun katuihin tai ajoratoihin teh-
dään kaivauksia, unohdetaan tilata niille saman
tien uusi päällystys.

Viikonloppuna vietettiin Suomen partiolaisten
Suurjuhlaa ja kympin uutisissa haastateltiin
muutamia partiolaisia. Partioharrastuksen
hyvistä puolista eräs nuori poika totesi, että
koulussa opettaja johtaa tunneilla, mutta parti-
ossa nuoretkin pääsevät johtamaan ja ottamaan
vastuuta. Parasta mitä hän itse oli oppinut parti-
ossa on se, että virheitä saa tehdä ja kuuluukin
tehdä. Nuoret tajuavat upeasti sen, että joitain
asioita voi oppia vain yrityksen ja erehdyksen
kautta. Epäonnistumisia sattuu, mutta maailma
ei siihen kaadu!

Joitain asioita voi oppia
vain yrityksen ja
erehdyksen kautta.

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Varaa pöytä
(09) 3507 0728

Hinta 19,90 €/ hlö
1-5 -vuotiaat 1 €/ ikävuosi
6-14 -vuotiaat 10 €

15.6. klo 12-15

MosaCafe

Sunnuntaibrunssi

Tarjollamm. rucola-halloumsalaattia, pekoni-
piirasta, marinoituja kasviksia, lihapullia, leikke-
leitä, hedelmiä, smoothieta, jälkiruokapöytä…
Koko menu osoitteessa mosacafe.fi

Mukaan otetaan vain 30 leiriläistä.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
www.puistolanurheilijat.fi/kesaleiri

LASTEN SEIKKAILULEIRI 2014!
9–13-vuotiaille tytöille ja pojille.

UNOHTUMATON VIIKKO BENKUSSA
28.7.–3.8.2014!

Bengtsår - saari Hangon saaristossa.

Leirillä mm.
uintia, saunomista, maastoleikkejä, melontaa, pelejä,
kisailuja, partiotaitoja, luonnossa liikkumista ja
kaikkea mukavaa (nurmikenttäkin löytyy)

ukaan otetaa
Ilmoittautumine
www

intia, saunom
kisailu
kaikk

Avoinna:
ark. 9-18
la 9-15

Säveltäjänpuistossa (Unikkotie 8)
PUKSUN POUTAPUKSUN POUTAMARKKINATMARKKINAT

LA 14.6.2014 klo 10–13
Markkinat, kesäkahvila ja kirppis. Tuo ilmaiseksi omamyyntipaikkasi tai
tule tekemään löytöjä. Ohjelmassa koko perheelle suunnattu nykysirkus-
esitys klo 11 sekä lapsille mm. kasvomaalausta, laululeikkejä ja lautapelejä.

Tapahtuman järjestää Puksu-liike.
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la-Malmin
torin, Pekanrai-
tin ja Pekanpuis-
ton kunnostuk-

sesta on riittänyt puhetta ja
tekstiä. Kaupunkisuunnitte-
luvirasto on laatinut Pekan-
raitin ja Ala-Malmin torin
yleissuunnitelman. Lähiöra-
hasto on osoittanut kunnos-
tuksille rahaakin 250 000
euroa, mutta tekoja ei näy
missään. Keväällä asiasta
piti olla asukkaille tiedotus-
tilaisuus. Ei näkynyt.

–Toden totta tiedotteessa
kerrottiin, että suunnitelmia
esitellään asukkaille kevääl-
lä 2014, myöntää alueen
katu- ja puistosuunnitelman
teosta vastaava projekti-
päällikkö Petra Rantalainen
Helsingin kaupungin raken-
nusviraston katu- ja puisto-
osastolta.

Asukastilaisuuksia on ol-
lut tarkoitus pitää tänä
vuonna kaksi, keväällä ja
syksyllä.

– Koska Pekanraitti on
niin pitkä, ajattelimme ja-
kaa sen kahteen osaan. Nyt
olemme kuitenkin muutta-
neet suunnitelmia siten, että
kevään tiedottaminen hoi-
detaan koko suunnittelualu-
eelle isännöitsijöiden kaut-
ta. Olemme olleet jo use-
aan taloyhtiöön yhteydessä.
Kaikkiin pyritään olemaan
yhteydessä ennen kesälo-
mien alkamista, vakuuttaa
Rantalainen.

Tänä vuonna toria ja rait-
tia ei kunnosteta.

– Hankkeen alkaessa oli
tiedossa, että emme pääse
rakentamaan vielä tämän
vuoden aikana. Normaa-
li kadunrakennussuunnitte-

luprosessi kestää noin vuo-
den.

Suunnittelukonsulttina
asiassa toimii toimii Ram-
boll Finland Oy.

Syyskuussa Malmitalol-
le on tulossa yleisötilaisuus,
josta tiedotetaan erikseen,
lupaa Rantalainen. Tilai-
suudessa on tarkoitus esitel-
lä asukkaille katu- ja puisto-
suunnitelmien luonnokset,
ja asettaa ne virallisesti näh-
täville.

Sen jälkeen luonnos tar-
vitsee yleisten töiden lauta-
kunnan hyväksynnän. Kun
hyväksyntä on saatu, alkaa
rakennussuunnitelmien laa-
timinen. Suunnitelmat val-
mistuvat Rantalaisen mu-
kaan ensi vuoden puolella.

– Rakentamisesta vastaa
täällä katu- ja puisto-osas-
tolla Jarkko Karttunen.
Hän vie hankeen investoin-
tiohjelmiin.

–Rakentaminen alkaa siis
aikaisintaan ensi vuonna,
mikäli rahoitus ja yhteistyö
tonttien kanssa saadaan jär-
jestymään toivotulla tavalla.
Hanke ei siis ole viivästynyt
alkuperäisestä aikataulus-
ta juurikaan, katsoo Ranta-
lainen.

Kaupunginhallitus on
myöntänyt hankkeelle lä-
hiörahastosta 250 000 eu-
roa vuonna 2013. Tässä
kuussa kaupunginhallituk-
sen on tarkoitus päättää
vuoden 2014 lähiörahaston
kohteista. Ala-Malmin kun-
nostukselle on haettu lisää
rahaa, koska nykyinen potti
on jo nyt jäämässä liian pie-
neksi.

Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto 11.6.2014Uutiset

Ala–Malmi

Uusia taloja nousee Aurinkomäkeen. Sivu 6. www.facebook.com/lahitieto

Viikin kirkossa viikko
sitten järjestetty Jesse Kai-
kurannan konsertti oli kai-
kin puolinmenestys.
Ensimmäiset kuulijat

saapuivat paikalle jo tuntia
ennen ja konsertin alkuun
mennessä kirkkosalin ta-
kaosakin oli avattu kuulijoi-
ta varten, jotta kaikki mah-
tuisivat sisään.
– Jesse Kaikurannan

konsertin kolehti kerättiin
Kirkon Ulkomaanavun Ka-
tastrofin ainekset –kam-
panjalle ja kolehti oli lähes
ennätyksellisen suuri, 600
euroa, kertoo pastori Outi
Lantto.

Kirkon Ulkomaan-
avunmukaan tuolla sum-
malla saa joko opettajan
42 päiväksi pakolaisleiril-

le, hygieniakoulutuksen 40
opettajalle, psykososiaa-
lisen tuen tai rauhankas-
vatuksen koulutuksen 40
opettajalle tai 12 opetta-
janmateriaalikustannukset
vuodeksi.

Teija Loponen

Viikistä 600 euroa
opettajien koulutukseen

Sosiaali- ja terveyslau-
takunnan siunaama päätös
siirtää omana yksikkönään toi-
miva psykiatrian päivystys Au-
rorasta Malmin sairaalaan ja
mahdollisesti myös Haartma-
nin sairaalaan on nostattanut
asukkaissa vastalauseiden
myrskyn.
Adressit.comiin on avat-

tu kesäkuun alussa päätöstä
vastustava adressi, jonka oli

maanantaiaamuun mennessä
allekirjoittanut peräti 12 692
ihmistä.
Päivää myöhemmin avautui

kuntalaisaloite.fihin myös ad-
ressi, jossamaanantaiaamuun
mennessä oli 1091 allekirjoi-
tusta.
–Jos ihminen on niin huo-

nossa kunnossa, että joutuu
turvautumaan psykiatriseen
päivystykseen, ei hän ole kun-

nossa jonottaakseen tavalli-
sessa somaattisessa päivys-
tyksessä. Ei häntä osaa auttaa
kuin tehtävään erityisesti kou-
lutettu henkilökunta. Sosiaali-
set häiriötekijät, mitä somaat-
tisella puolella päivystyksessä
on, saattavat synnyttää katast-
rofaalisia tilanteita kaikille osa-
puolille, todetaan kuntalais-
aloite.fi-sivun saatesanoissa.

PP

Psykiatrian päivystyksen
siirto kuohuttaa

Missä luuraa torin
ja raitin kunnostaja?
Vinossa nököttävä valopylväs, rikkaruohoa puskevat kukka-altaat,
rikkoontuneet laatat, tussatut pylväät, roskiksessa kytevä tupakka, lian
peittämä opaskyltti ja roudan kuopima torikiveys. Malmin kasvojen
kohotus on jämähtänyt irvokkaaseen ilmeeseen.

Säästetäänkö jo kirjaimiakin?

A

Ei niin ylväs pylväs.

PIRJO PIHLAJAMAA
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Loppuuko vai jatkuuko
koulun käynti Tapanilan
ala-asteeseen kuuluvassa
alakoulussa, saattaa saada
lopullisen vastauksensa ensi
tiistaina.

Opetuslautakunnan suo-
menkielinen jaosto jatkaa
toukokuun kokouksessa

pöydälle jättämänsä alakou-
lun kohtalon käsittelyä.

Esittelijä vs. linjanjohta-
ja Marjo Kyllösen mieles-
tä alakoulu eli Tapanilan
ala-asteen koulun sivupis-
te osoitteessa Veljestenpi-
ha 7–9 on todettu Helsin-
gin kaupungin kiinteistövi-
raston tilakeskuksen teet-
tämässä tutkimuksessa niin
huonokuntoiseksi, ettei
korjaaminen kannata, eikä
koulua saisi edes peruskor-
jaamalla soveliaaksi kou-
lutilaksi. Nykyvaatimus-
ten mukainen ilmanvaihto
aikaansaisi tilakeskuksen
mielestä sen, että rakenteis-

ta lähtisi liikkeelle epäpuh-
tauksia, joista seuraisi uusia
sisäilmaongelmia.

Tapanilalaiset ovat
ihmeissään, sillä koulussa
kukaan ei ole oireillut, vaan
sisäilmaa on alettu väittää
huonoksi aivan yllättäen.
Opetusvirastossa koulu-
verkkoesitystä hiova Kyllö-
nen otti sisäilmakortin esille
saadessaan tietää, että kau-
pungin ympäristökeskus oli
tehnyt alakoululle pistoko-
keen, jonka tuloksena kou-
lusta löytyi nenään tuntuvaa
ummehtunutta hajua sekä
mittarin havaitsemia liian

korkeita hiilidioksidiarvoja.
Kiinteistöviraston tilakes-

kus teetti lisätutkimuksia
yksityisellä yrityksellä, ja on
raportin valmistuttua kiel-
täytynyt antamasta raport-
tia sitä pyytäneille vanhem-
mille. Tapanilassa kieltäyty-
misen katsotaan olevan vas-
toin julkisuuslakia.

Kaupungin ympäristö-
keskuksesta tapanilalainen
Tiina Jaakkola kertoo saa-
neensa tiedon, että koulua
ei pidä missään nimessä sul-
kea pistokokeessa tehdyn
raportin perusteella.

Pirjo Pihlajamaa

Leikkipuisto Salpaus-
selän puistosuunnitelma
hyväksyttäneen sellaise-
naan, sillä siitä ei ole annet-
tu mielipiteitä.

Pihlajiston alueella sijait-
seva leikkipuisto rajautuu
Pihlajalaaksoon, Salpausse-
läntiehen sekä läheisen Pih-
lajiston koulun alueeseen.

Nykyisellään puisto on
toiminnallisesti jäsentymä-
tön ja sen varusteet ovat
pääosin huonossa kunnos-
sa. Puistossa on pientä kun-
nostusta vaativa kahluual-
las ja pelikenttä. Pintave-

det lammikoituvat paikoin
päällystealueille ja puiston
kasvillisuus on osin yli-ikäis-
tä. Puistoon johtavat puu-
portaat ovat huonossa kun-
nossa.

Puistosta halutaan nyt
luoda eri-ikäisille käyttäjä-
ryhmille jäsennelty, toimin-
nallinen ja esteetön koko-
naisuus.

Pienille lapsille on suun-
niteltu oma aidattu alueen-
sa leikkipuistorakennuk-
sen läheisyyteen ja eri-ikäis-
ten lasten leikkitoimintoja

Tapanila

Salpausselän puistosuunnitelma

ei heruttanut
palautetta

Pihlajisto

Salpausselän
leikkipuiston
rakentaminen
on tarkoitus
aloittaa syksyllä
2014. Pääosa
rakentamisesta
tapahtuu
kuitenkin ensi
vuoden aikana.

Leikkipuisto Salpausselkää tullaan kunnostamaan
tämän ja ensi vuoden aikana.

koottu saarekkeisiin piha-
alueelle.

Kahluuallas kunnoste-
taan, hulevesiviemäreitä
korjataan ja puistoon johta-
vat portaat uusitaan. Vanha
pelikenttä korvataan kah-
della pienemmällä kentäl-
lä sekä puiston kasvillisuut-
ta uusitaan ja täydennetään.

Puiston suunnittelu on
tehty yhteistyössä varhais-
kasvatusviraston, alueen
asukkaiden sekä leikkipuis-
to Salpausselän edustajien
kanssa.

Puistosuunnitelmaluon-
nos oli esillä huhtikuussa,
eikä siitä annettu palautetta.

Leikkipuisto Salpausse-
län toiminnallisen suunnit-
telualueen pinta-ala on noin
11 900 m². Puiston rakenta-
miskustannukset ovat noin
585 000 euroa eli 49,15 eu-
roa/m².

Puiston peruskorjaukseen
on myönnetty lähiörahaa.

Teija Loponen

Viikki
Runkolinjan 550 bussit ajavat 16.6.–10.8. Maaherran-
tien sijasta Viikintietä ja Oulunkyläntietä.
Viikin-Oulunkylän alueella Maaherrantiellä poiste-

taan kesällä vanhoja ratakiskoja, ja töiden vuoksi bussi
550 kulkee poikkeusreitillä. Maaherrantien sijasta bus-
si ajaa Viikintietä ja Oulunkyläntietä.
Poikkeusreitillä bussi pysähtyy Viikintien pysäkeil-

lä Palkopolku, Herpellonkuja ja Viikinranta. Maaherran-
tien pysäkkiparit Viikinmäki, Veräjämäkija Oulunkylän
asema ovat poissa käytöstä.
Maaherrantieltä ja sen lähialueilta on yhteys linjalle

550 busseilla 65A ja 71. Bussiin 550 voi vaihtaa linjal-
ta 65A Taivaskallio-pysäkillä ja linjalta 71 Viikinranta-
pysäkillä.

Teija Loponen

550 poikkeusreitillä kesän

Koillis-Helsinki
Koillis-Helsinkiin on yritetty vuosienmittaan saadamo-
neen kertaan maauimalaa. Viimeisin yrittäjä, vasem-
mistovaltuutettu Sami Muttilainen on tehnyt samasta
aiheesta valtuustoaloitteen jo kahdesti. Jälkimmäisen
Muttilainen teki heti ensimmäisen lennettyä ei-pinoon.
Ensimmäinen torpattiin lopullisesti valtuustossa vii-

me syksynä. Toinen viime keskiviikkona investoin-
timäärärahojen puutteeseen vedoten. Uutta aloitetta
kannatti 17muuta valtuutettua.

PP

Muttilaisen maauimala
vesittyi toistamiseen

Töyrynummi
Yrttimaantie 33:n pysäköintipaikalla olleeseen LVI- alan
yrityksen pakettiautoon murtauduttiin toissa maanan-
tain vastaisena yönä. Auto oli sotkettu ja siellä olleita
tavaroita pengottu. Sisään oli menty iskemällä kuskin
oven lasi ja tavaratilan oven lasi säpäleiksi.
Tavaratilasta oli viety putkitöissä käytettäviä erilaisia

työkaluja arviolta 10 000 – 15 000 euron arvosta. Ka-
donneiden listalla ovat muun muassa kompressori,
useita akkuporakoneita sekä piikkauskone. Asiaa tut-
kitaan törkeänä varkautena.

PP

Pakettiautosta
rosvottiin kalliit työkalut

Tapanila
Maatullinpuiston eteläosan tuore asemakaava tietää
täydennysrakentamisen myötä lisää liikennettä Rinta-
masotilaantielle ja Salotielle. Kummallekaan kadulle
ei kuitenkaan ole syytä rakentaa jalkakäytävää, katsoo
kaupunkisuunnittelulautakunta kaupunginhallitukselle
antamassaan vastauksessa, joka koskee tapanilalais-
katujen jalkakäytävistä tehtyä valtuustoaloitetta.
Kielteisen kannan perusteluna on se, että kummal-

takaan kadulta ei jatkossakaan pääse katujen pohjois-
puolella olevaan liikuntapuistoon. Lisäksi kaupungin
suunnitteluohjeidenmukaan pientaloalueiden vähälii-
kenteisille tonttikaduille ei yleensä rakenneta erillistä
jalkakäytävää. Vähäliikenteiseksi katsotaan katu, jonka
varressa onmaankäyttöä alle 5000 kerrosneliömetriä.
Jalkakäytävän sijaan Salotielle aiotaan tehdä kadun

jatkamisen ja perusparannuksen yhteydessä kaksi hi-
dastetta: korotettu liittymä Takalantien risteykseen ja
niin kutsuttu s-mutka kadun puoliväliin.
ValtuutettuSami Muttilaisen tekemän valtuusto-

aloitteenmukaan Salotiellä on tapahtunut liikenneon-
nettomuuksia. Poliisin tietoon niitä ei ole tullut vuoden
1991 jälkeen. Sitä aiemmilta vuosilta kadusta ei ole
onnettomuustilastoja.

PP

Rintamasotilaantielle
ja Salotielle ei tule
jalkakäytävää

Alakoulun
ympärillä
haiskahtaa

TEIJA LOPONEN
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PIHAKIRPPIS

La–su 14.6.–15.6. klo 10–14.30

Kesä tulee ja niin myös pihakirppis

ONNIN AUTON PIHALLA

Paljon erilaista tavaraa,
lapsille, naisille, miehille
ja myös huonekaluja.
Sateella telttakatoksessa.

Malmin kauppatie 46, 00730 Helsinki
TERVETULOA!

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Helsingin Yrittäjät - Koillis-Helsinki ry
c/o Meena K. Oy
Kehäkukantie 6, 00720 HELSINKI
M9!KK!4@#(K4!:%!:7H6!33=O=3?B
'''#"!%$#&

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

Tykkää,
niin pysyt
ajan tasalla!

Yrittäjähenkiset oppilaat palkittiin
stipendeillä

Tapahtumia
16.6. klo 18
Yhteinen lenkki
Pukinmäen uimapaikka

18.8. klo 18
Yhteinen lenkki
Pukinmäen uimapaikka

21.8. klo 18
FunRun-treenit
Ravintola Kaari 18

4.9. aamulla
Aamiaistilaisuus alueen
valtuutetuille ja yrittäjille

6.9. klo 13
Yrittäjäkymppi
Eläintarhan urheilukenttä

2.10. klo 18
Oktoberfest-ilta
Ravintola Kaari 18

17.11. Syyskokous

D2( K!4NN III?M9#H?B

Koillis-Helsingin Yrittäjät haluaa kannustaa ja
innostaa eri-ikäisiä nuoria yrittäjämäiseen

ajatteluun ja asenteeseen. Niinpä kolmessa
kummikoulussa jaettiin kevätjuhlissa yhdistyksen
myöntämiä YRITTÄJYYS-stipendejä oppilaille. Sti-
pendin perusteena oli muun muassa reilu kaveruus
ja yritteliäs suhtautuminen koulutyöhön. Stipendin
saivat tänä keväänä:

Pukinmäen peruskoulu
• Lauri Risikko 9B
• Sara Laakkonen 6A
• Saacid Aden 6B

Puistolan peruskoulu
• Sami Salonen 8C
• Eetu Hölttä 6B

Ylä-Malmin peruskoulu
• Juho Leppäaho 9E
• Jenna Snellman 6A
• Arttu Siukkola 6B

6 9 klo 13

Arttu Siukkola oli yksi
YRITTÄJYYS-stipendin

saajista Ylä-Malmin
peruskoulussa.

Lauri Risikko palkittiin
YRITTÄJYYS-stipendillä
Pukinmäen peruskoulun
yläkoulusta.

Pukinmäen peruskoulun
kuudesluokkalaiset Saacid
Aden ja Sara Laakkonen
saivat myös YRITTÄ-
JYYS-stipendit.

Koillis-Helsingin
Yrittäjät toivottaa
mukavaa kesää
kaikille!

Yhteistyössä Neste Oil K-market Malmi

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

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

Puh. 09-387 9282,
0440-630 360,
Autotallintie 19,

Tattarisuo

Öljynvaihto ja
kesätarkastus

99€
(sis. öljynsuodattimen ja

max 5 litraa öljyä)

Huollon
yhteydessä

ilmastointihuolto

59€
(norm. 69€)

KORJAAM
ON

ASIAKKAI
LLE

KAUPAN PÄÄLLE

AUTONPE
SU

-LAHJAKO
RTTI

voimassa

31.8.2014 saakka
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Tämän palstan nimen
ansaitsi koillisessa
ensimmäisenä Sirkka
Lekman. Hän kasvoi
lehtemme esi-isän
MaTaPuPu:n mukana
poliitikoksi ajamalla
lapsiperheiden asiaa
Siltamäki-Suutarilan
savipelloilla.

Hän synnytti kaksi poi-
kaa kasvamaan alueen
hiekkalaatikoilla ja kut-
sui uuteen srk-saliin kokouksen, jonka 400 osanot-
tajasta vain puolet mahtui sisään. Puolimatka oli
rakentanut kovan rahan asuntoja, mutta kaupunki
ei ollut ymmärtänyt tarvetta bussilinjoihin, päivä-
koteihin ja kouluihin. Kaikkia näitä ajettiin Sirkka-
opettajan johdolla niin tarmokkaasti, että ylipor-
mestari Raimo Ilaskivikin ihmetteli.

Koillinen on kotini, kuului Sirkan motto, kun
hän vuoden 1984 kunnallisvaaleissa pääsi kokoo-
muksen varavaltuutetuksi, ja Harri Holkerin aloi-
tettaessa 1987 pääministerinä Sirkka kipusi jo 2.
varasijalle ja valtuustosaliin jokaiseen kokoukseen.
Seuraavat neljä vaalikautta hän oli arvostettu val-
tuutettu ja sai tuntea myös kansanedustajan työ-
tehtävät 1998–99.

Viimeksi Lekman oli Helsingin kokoomuksen
työteliäs puheenjohtaja 2010–11, mutta on sen jäl-
keen tyytynyt senioritehtäviin ja vaaleissa valittuna
vain HOK-Elantoon. Eläkepäivillään hän on jatka-
nut siluettitaiteilijana.

Tämän vuoden tammikuussa Sirkan ja puolison-
sa Hannun koti vaihtui Oulunkylään, mutta ikui-
sesti he silti kokevat itsensä koillisen ihmisiksi. Itse-
näisyyspäivän aattona Sirkka oli kaatunut jaloil-
laan, jotka odottivat sovittua leikkausta Peijaksessa
helmikuussa, ja satutti samalla kätensä ja päänsä
pahasti. Nyt hän alkaa olla kunnossa, ja kädetkin
toimivat jo niin hyvin, että oikeasta kädestä kolme
sormea toimii siluetin leikkauksessa.

Toipilaanakin Sirkka on ahkeroinut Siluetti-kir-
jaa, joka ilmestyy PromethAus –kustantamon jul-
kaisemana hänen isänsä Eero Mannisen 100-vuo-
tispäivän (27.7.) muistoksi. Alaviitteenä nimessä
on ”Varjokuvia ja niiden tekijöitä”, ja Sirkka ar-
velee Suomessa leikatun Linnanmäen ja Särkännie-
men kärkinimien johdolla miljoona siluettia. Jul-
kistaminen tapahtuu Lintsillä 25.7., ja jo edeltävän
viikon sekä kaksi viikkoa eteenpäin Sirkka palaa
vielä huvipuiston siluettitaiteilijaksi.

Politiikkaa Lekman seuraa aktiivisesti. Hän kiit-
tää Jyrki Kataista 10-vuotisesta puheenjohtajuu-
desta Kokoomuksessa.

–Jyrki toi vakavan arvopohdinnan, teki kokoo-
muksesta selkeän kansanliikkeen, josta hävisi än-
kyräoikeistolainen ison rahan puolueen leima.

–Pääministerinä hän ajatteli Suomen etua, vaik-
ka ainoa luotavissa ollut kuuden puolueen hallitus
oli suorastaan järkyttävä pohjaltaan ja ylitarkalta
ohjelmaltaan, ja päälle kaatui vielä Euroopan ta-
louskriisi. Pesti ei ollut helppo, mutta ällistyttävän
hyvin hän selvisi.

Kataisen seuraajaksi Lekman kannattaa kolmes-
ta hyvästä ehdokkaasta Jan Vapaavuorta, jonka
asiaosaaminen on parasta ja kokemus Helsingin
kunnallispolitiikan kautta laajinta ja pitkäaikai-
sinta. Sirkka ei itse ole kokousedustajana Lahdessa
viikonloppuna.

Timo Huotinen

Koillis-Helsinki

Sirkka Lekman on
aito lähipolitiikko

Sirkka Lekman (kok.)

–Ai tehtiinkö me maail-
manennätys? En tiennyt-
kään. Sitten tämä oli jo kol-
mas maailmanennätys, jos-
sa olen ollut mukana, ilahtui
Maasälvän leikkipuistossa
käyvä Jesse-poika leikkituo-
kion jälkeen viime torstaina.

Tällä kertaa Jesse oli te-
kemässä leikkimisen maail-
manennätystä. Jessen lisäk-

Maailmanennätys syntyi vartissa

Viisitoista minuuttia
ennen keskipäivän
ruokailua kaikki
Maasälvän
leikkipuistoon tulleet
lapset kokoontuivat
Anita Huuhtasen ja
muiden leikkipuiston
työntekijöiden
ympärille ja alkoivat
leikkiä samaa
laululeikkiä.

Maailmanennätyksen tehneet lapset ottivat kuvaa varten leikkisän ilmeen. Penkil-
lä istuvat vasemmalta oikealle Muhis, Sakke, Mubbe ja Jesse. Takana ovat Venla ja
Joona.

PIRJO PIHLAJAMAA

si ennätystä tehtaili 8 866
muuta lasta, sillä ennätystä
tehtiin samanaikaisesti kai-
kissa helsinkiläisissä leikki-
puistoissa.

Ennätyksen tekoa auttoi

se, ettei moista maailman-
ennätystä ole tiettävästi ko-
keiltu missään koskaan ai-
emmin. Ennätyksellä ei py-
ritty Guinnessien kirjoihin,
vaan Helsingin kaupungin

varhaiskasvatusviraston jär-
jestämä tapahtuma oli luon-
teeltaan leikkimielinen.

Pirjo Pihlajamaa

Pihlajamäki

Aurinkomäen puistoalu-
eelle noin kuusi vuotta sitten
voimaan tullut asemakaava
kasvattaa puiston pohjois-
ja luoteispuolella omakotien
määrää.

Osaan on jo muutettu,
joissain valmistellaan vasta
peruskiveä.

Uusia tontteja omakoti-
alueelle on tehty kaikkiaan
26. Lisäksi olemassa olevil-
le tonteille saa rakentaa pa-
ri taloa.

Eniten asuntoja, kaikki-
aan 20 tulee kaarevan Au-
rinkotien reunoille. Vanhas-
sa asemakaavassa Aurin-
kotie oli koko puiston hal-
ki kulkeva pääkatu. Sitä ei
koskaan ehditty rakentaa.
Nykyisessä kaavassa Au-
rinkotie on asuntokatu.

Aurinkotien tonteista
valtaosa eli 15 tulee tien
länsipuolelle vieri viereen.
Kooltaan 450–550 neliö-
metrin kokoisten tonttien

rakennusoikeus on kaikilla
sama, 150 neliömetriä.

Talot ovat kadulle päin
yhteneväisen näköisiä, sillä
kaikissa rakennuksissa on
harjakattopäädyt. Tonttien
etuosiin tulee istutuksia ja
kadun puolelle pensasaita.

Sädetielle uusia tontteja
on tehty viisi. Talojen ra-
kennuspaikat ovat rintees-
sä ja ne sijoittuvat katuun
nähden vinottain.

Toisin kuin Aurinkotiel-
lä, Sädetiellä ei saa raken-
taa erillisiä talousrakennuk-
sia. Autotallit tulee sijoittaa
kellarikerrokseen. Sädetien
puoleinen maantasoker-
ros luetaan kellarikerrok-
seksi, vaikka tonttien väli-
set maastokorkeudet vaih-
televat.

Aurinkomäen alueen ase-
makaavoittajana on ollut
arkkitehti Tuomas Eskola.

Pirjo Pihlajamaa

Uudisalue tiivistää
Aurinkomäkeä
Puistolaan pian valmistuva ratsutalli ei ole Aurinkomäen alueen ainoa uudishanke. Tallin
taa rakennettujen Aurinkotien ja Sädetien molemmin puolin nousee kovaa kyytiä uusien
omakotitalojen rypäs.

Naapurustossa
seurataan
mielenkiinnolla
Aurinkomäen
maiseman
muuttumista.

HEIKKI EKLUND

Puistola
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Kalamestarimme
OMAN SAVUSTAMON
MERILOHIPALA

COCA-COLA 1,5 l
0,73/l

Lihamestarimme
PORSAAN
ULKOFILEEPIHVIT
myös marinoitu, Suomi

ERÄ Grillivalmis tuore ruodoton
LOHIFILEE 600 g
11,65/kg, Norja, vakuumipakattu

HK
NAUDAN JAUHELIHA 10%
600 g 6,65/kg

-55%

-31% -21%

-31%

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

Hinta ilman K-Plussa-korttia 5,79 rs (9,65/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia
2,89 kpl (5,78/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia
3,59 2-pack (0,93/l) sis. pantit 0,80

Tarjoukset voimassa TO-SU 12.-15.6.2014,
ellei toisin mainita.

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Juhla Mokka
KAHVI 500 g
6,67/kg, myös tumma paahto,
yks. 3,59 pkt (7,18/kg)

RAJOITETTU ERÄ K-menu Lihaisa
GRILLIMAKKARA 400 g
2,23/kg

NEKTARIINI 500 g
1,98/kg, Espanja

Valio
MEIJERIVOI 500 g 3,98/kg

Karjala
III-OLUT 0,33 l pl
2,20/l, voimassa 29.4.2014 alkaen

12
pack 996

sis. pantit
1,20

3
pkt 10.-raj. 1 erä/tal.

2
pack 299

sis. pantit 0,80
raj. 2 erää /tal.

MM-JALKAPALLO
KAHDEN COCA-COLA
2-PACKIN OSTAJALLE
Palloja rajoitettu erä!
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–Viime vuonna oli tuskal-
linen helle, nyt olemme
sateelta suojassa täällä
Syystien monipuolisessa
palvelutalossa, totesi juhlan
avannut Koillis-Helsingin
senioreiden puheenjohtaja
Marja-Leena Hassinen.

Hassinen kertoi myös yl-
lätysohjelmasta. Stadin juh-
laorkesteri oli vain muuta-
ma päivä aikaisemmin il-
moittanut osallistumises-
taan, joten juhlien ohjelma
jouduttiin laittamaan vä-
hän uusiksi.

Janus Hanskin laulet-
tua juhlaorkesterin kanssa
kappaleita menneiltä vuo-
sikymmeniltä siirryttiin
Matti Reittamon johtaman
Virkkarin kuoron kanssa
kepeisiin kevätsävelmiin.
Hienot hatut päässä tieten-
kin.

Hattujuhlaan kuuluivat
myös Syystiellä kokoontu-
vien Senioritanssijoiden esi-
tykset sekä Marja-Terttu
Vihervaaran ja Eila Järve-
läisen esittämät runot.

Yli satapäisen osallistuja-

Malmilla
riitti hattupäitä
Syystien palvelutalon asukkaille järjestettiin toista kertaa hattujuhlat. Kutsu oli
otettu hyvin vastaan, sali oli täynnä ja valtaosalla oli hieno päähine päässä.

Syystien asukkaat olivat juhlien alla koristelleet
hattujaan kukin, nauhoin ja rusetein.

joukon päähineitä tutkaili
neljä tuomaria, jotka päätyi-
vät nostamaan Göran Lind-
bergin, Unto Mannisen, Sei-
ja Simolinin, Eeva Sjöber-
gin ja Betty Suihkosen hatut
diplomien arvoisiksi.

Yleisön joukosta löytyi
niin stetsonia, lierihattu-
ja, olkihattuja, neljäntuulen
päähineitä kuin riisinviljeli-
jän hattujakin.

– Hattujuhla onnistui

muuten aivan erinomaisesti,
osallistujiakin oli peräti 120,
mutta ruokasalin äänentois-
to ei valitettavasti kantanut
aivan koko tilaan, harmitteli
Hassinen.

Koillis-Helsingin seniorei-
den ja Syystien palvelutalon
yhdessä järjestämä juhla oli
kohdistettu Syystien asuk-
kaille, heidän omaisilleen ja
yhdistyksen jäsenille.

Teija Loponen

Virkkarin kuoro oli pukeutunut juhlan mukaisesti päähineisiin.

Ascotin laukkajuhlien tunnelma, tai peräti Englannin
kuningashuoneen arvokkuutta löytyi tästä
unelmahatusta.

TEIJA LOPONEN

Viikin kirkon Suoran
toiminnan joukot ovat taas
olleet hyvällä asialla. He
ovat ommelleet ja virkan-
neet tilkkupeittoja, jotka
Helsingin seurakuntayhty-
män diakonian kautta toi-
mitetaan vanhuksille.

Viime keväänä samainen
ryhmä tempaisi keräten lii-
navaatteita tarvitseville.

–Meillä työikäiset eivät
innostu niinkään perintei-
sestä ompeluseurasta, mut-
ta haluavat silti osallistua
tällaiseenkin tempaukseen
tehden ompelutöitä koto-
na. Ryhmän kanssa suun-
niteltiin tilkkupeittoja ja
valittiin lahjoituksina saa-
tuja kankaita. Niistä om-
meltiin sitten kotona itsel-
leen sopivina ajankohtina
näitä peittoja. Valmiina on

kymmenen kankaista sekä
kolme neulottua peittoa ja
muutama on vielä kesken,
kertoo Viikin seurakunta-
pastori Outi Lantto.

Viikin kirkolta on myös
välitetty sukkia ja lapasia
jaettavaksi lapsille koulu-
jen ja nuorisotalon kautta.

– Osa ihmisistä haluaa
käydä tapahtumissa, osa
taas toteuttaa omaa seura-
kuntayhteyttään erilaisten
tempausten ja avustamisen
kautta, Lantto selvittää.

Peittojen ompelu jatkuu
edelleen. Kankaat on saatu
lahjoituksina, vanu ja lan-
gat ostettu. Moni vanhus
tulee saamaan lämmöllä
valmistetun torkkupeiton
itselleen.

Teija Loponen

Suoran toiminnan
joukot tilkkupeittojen
kimpussa

Viikin kirkolla ihasteltiin Suoran toiminnan joukkojen
aikaansaannoksia, upeasti toteutettuja tilkkupeittoja.

TEIJA LOPONEN

Pukinmäessä työhuo-
neen omaavan taiteilija
Kimmo Pälikön Vanha iha-
na Helsinki –postikortti-
näyttely avataan Pukinmä-
en kirjastossa juhlavasti
Helsinki-päivänä. Taiteilija
on itse paikalla ja tarjolla
on täytekakkua.

–Näyttelymme teemaan
liittyen julistamme samalla
kilpailun, jossa palkintona
on taiteilija Pälikön Malmi-
aiheinen grafiikan työ, pal-
jastaa kirjaston johtaja Tar-
ja Vuorinne.

Kilpailutehtävänä on tun-
nistaa Helsinkiä yhdistä-

mällä kuva ja paikka. Kil-
pailuaikaa on heinäkuun
alkuun. Palkinto arvotaan
kaikkien vastanneiden kes-
ken.

Tapahtuman järjestäjinä
ovat Pukinmäen kirjasto,
Pukinmäen Martat ja Pu-
kinmäki-seura.

Teija Loponen

Pälikön näyttely on
samalla kilpailu

Kimmo Pälikön
Vanha ihana Helsinki-

postikorttinäyttelyn
avajaiset to 12.6. klo 16
alkaen, Kenttäkuja 12.

Taiteilija tavattavissa klo
16-18. Kahvi- ja kakkutarjoilu.

Ostamme KULTAA ja HOPEAA
korut; myös rikkinäiset, mitalit, rahat,
rahasarjat, setelit, sotien kunniamerkit,
Kalevala-pronssikorut

K-CITYMARKET
MALMI

Malminkaari 19
klo 10–17, joka päivä
KESKIVIIKOSTA-
PERJANTAIHIN
11.-13.6.2014

TUO ARVIOITAVAKSI, ILMAINEN ARVIOINTI!

Tervetuloa.
Juha Kilkkinen
puh. 050 5816 138
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ONNITTELUT

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.

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
NNNB#(P7!<%!<7(49@Q4<<@5BFA=@P=!
Seurakunta facebookissa:
NNNB'@,(>;;QB,;=A=@P=!<7(49@Q4<5@

Vaikka yrittäisi kuinka, ihminen
ei tavoita Jumalan olemusta.
Jeesuksen kehotus osoittaa
rakkautta ympärillemme on
onneksi helpommin käsitettävä.

Juhannusjuhlat
juhannusaattona 20.6.
Kellokosken juhannusjuhla
Ohjelmassa: ruokailu (broilerikiusa-
47AQ@73!7P@@5!QQ; Q@73!794;Q@!P!T;!PP(D
Q@QQ4Q@#3!5ED M#5(!7P@4P4@D Q(7S!7!S
runoja, makkaranpaistoa, kansanlau-
lukirkko.
Bussi 1, lähtö klo 14.00 Viikin kirkko – 14.05
Pihlajiston srk-koti – 14.10 Pihlajamäen kirkko
(Liusketien puoli) – 14.25 Jakomäen kirkko –
14.30 Puistolan kirkko (Alepan pysäkki) – 14.35
Tapulinaukio – Kellokoski n. klo 15.20
Bussi 2, lähtö klo 14.00 Pukinmäen srk-koti –
14.05 Malmin kirkko – 14.15 Tapanilan tori – 14.25
Siltamäen ostarin parkki – Kellokoski n. klo 15.20.
Paluukuljetus Kellokoskelta klo 19.30.

Lohirannan juhannusjuhla
Ohjelmassa: ruokailu (kinkkukiusa-
47 T@ P;#!Q(!55;ED 7@4<;=!75@D =MK7
7@347@4<@ G;=@ :MM#( T@ 4!=@:4Q4
=4Q@@<ED ;#T(P=@@ 7(QS @!Q4!7!PP(
(55S P@:7!PP(D Q@<7@<P@4P4Q!9QQ;B
Bussi 1, lähtö klo 16.00 Viikin kirkko – 16.05
Pihlajiston srk-koti – 16.10 Pihlajamäen kirkko
(Liusketien puoli) – klo 16.25 Jakomäen kirkko –
16.30 Puistolan kirkko (Alepan pysäkki) – 16.35
Tapulinaukio – Lohiranta, jossa n. klo 17.30
Bussi 2, lähtö klo 16.00 Pukinmäen srk-koti –
16.05 Malmin kirkko – 16.15 Tapanilan tori – 16.25
Siltamäen ostarin parkki – Lohiranta n. klo 17.30
Paluukuljetus Lohirannasta klo 22.

HINTA Kummankin juhlan hinta on
aikuisilta 15 e (sis. bussikuljetuksen
T@ 5@9T;!P45ED @PP( -&C34;5!@@5 =@Q7455@B
H4Q@@< 3;! 54PP@ =MK7 ;=@PP@ @45;PP@D
T;PP;!< 5@9T;!P475@ 3(P;!5(5@@< U (B
6477!=@5Q@P@!75(< ;< #M3S 3@9@5@
tasaraha.

ILMOITTAUTUMINEN juhliin 13.6.
=(<<(77S Q!9QQ;#(99@<3!9@75;;<
p. 09 2340 4400 ma–pe klo 9–15.

KESÄSEURAT Pukinmäen kartanol-
la, Rälssintie 15 su 15.6. klo 18.

Juhannuspäivän messu
Malmin kirkossa la 21.6. klo 10.Messun
TSPQ((< J4#@<<47 ;< =(!PPS #(955@!<(<
CM#5(!7P@4P4#(5Q!B
Kirkkobussi Malmin kirkolle:
Bussi 1D PS#5K QP; RB-& .!!Q!< Q!9QQ; I RB+?
2!#P@T!75;< 7(49@Q4<5@Q;*!< :M7SQQ! I RB+&
2!#P@T@=S(< ;75;7Q(7Q47 I RB)& 24Q!<=S-
Q!D O7Q;P@<5!(< :M7SQQ! I H@P=!< Q!9QQ;
Bussi 2D PS#5K QP; RB-& J@Q;=S(< Q!9QQ;
IRB+? 24!75;P@< Q!9Q;< :M7SQQ!D 8P(:@ I
RB+& /@:4P!D /@:4P!<@4Q!; I RB)& 0!P5@=S(<
;75;7Q(7Q4Q7(< :M7SQQ!D 1!!=47@43@<5!( I
9.45 Tapanilan tori – Malmin kirkko.
2@P44 =(774< TSPQ((< QP; -+B-&B

KESÄILTA Malmin kirkkopihalla ke
18.6. klo 18.30. Makkaranpaistoa ja
M#*(77S;P;@B

MUSIIKKIA
MusiikkiaMalmin kirkossa ke klo 18.
-UB$B L@<<@ .!95@<(<D 4945B +&B$B /!=;
Olli, urut.
Kesämusiikkia ja kahvit Viikin kirkossa
to 26.6. klo 13.Markus Kaitila, piano.

KESÄISTÄ VIRKISTYSTÄ
Virkistyshetkessä on hartaus, kahvit ja
yhdessäoloa.
Kahvila J@Q;=S(< Q!9Q;PP@ Q( -"B$B T@
25.6. klo 13.
Hartaus Pihlajiston seurakuntakodilla ke
25.6. klo 12.
Kahvila Puistolan kirkolla sunnuntaisin
=(774< TSPQ((< QP; --D -&B$B T@ ++B$B
Hartaus 24Q!<=S(< 2;95!77@ Q( +&B$B QP; -&B
Hartaus 0!P5@=S(< 7(49@Q4<5@Q;*!PP@ 5;
26.6. klo 12.
Hartaus Tapanilan kirkolla ke 25.6. klo 12.

Niclas täytti 28.5.
12v. Onnittelut
lähettää myöhässä
mummi ja vaari.

Maksuton koko perheen liikuntatapahtuma
Ohjelmassa:
parkourausta,

pyöräkrossiparkki,
hyppyjä, temppuja,

pelejä
ja paljon muuta
mukavaa kuten

zumbaa.

Jakomäen kentällä
(Huokotie 5)

lauantaina 14.6.2014
klo 10.00 - 13.00

Lisätietoja
Lähiöliikuttaja
puh 09 31087512

katsastustarjous
Henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27

01260 Vantaa
Puh. 09 741 50010

ark. 8-18

ILOLA
Laaksotie 33
01390 Vantaa

Puh. 0400 183 369
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1
00750 Helsinki

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

Vain ennakkomaksulla netistä www.plus.fi
2929
Tikkurikuja 1
00750 Helsinki

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

TIKKURILA

14.6. saakka

Relaten
Koulutettu Urheiluhieroja Lauri Linnolahti

VanhaTapanilantie 88, 00730 HKI
www.relaten.fi 040 778 0196

AVAJAISTARJOUS! 30min
hieronta

Tervetuloa!

25€!

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE $ '''(!)#!%+*))#&!("
Info puh. 045 1229560

Ke 11.6. 19.00 Rukousilta, Gideon-veljet ja Timo
Taival.

La 14.6. 15.00–18.00 Helsinki rukoilee.
La 14.6. 18.00–22.00 Nuortenilta.
Su 15.6. 11.00 Jumalanpalvelus, Markus Sainio.

Musiikki: Kyösti Lindeman.
Su 15.6. 14.30 Latinokokous, Markus Sainio

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



MPS edustus antoi tiis-
taisella Mosan nurmella
vapauttavan näytöksen
pelitaidoistaan. Joukkue
palasi kahden edellisen kier-
roksen neljän pisteen mene-
tyksen jälkeen voittojen tiel-
le. Uhrina oli viime kaudel-
la Kakkosesta pudonnut
POHU. MPS takoi päätös-
luvuiksi kirkkaan 6–1 voi-
ton.

–Oli kiva muuttaa kelk-
ka toiseen, voittojen suun-
taan. Edellinen tappioton
putki kesti helmikuusta
toukokuun lopulle, myhäili
MPS:n valmentaja Jyri Nie-
minen tuoreeltaan pelin jäl-
keen.

Kotijoukkue ei säikähtä-
nyt vieraiden siirryttyä jo
3. minuutilla rangaistus-
potkulla 0–1 johtoon. Kel-
tainen kone toimi. MPS:n

mylly tehtaili ensi jaksolla
kolme komeaa maalia. Te-
kijöinä kunnostautuivat Jo-
han Niskanen kahdesti ja
Mikko Vesterinen.

Mikään ei muuttunut tau-
olla. Keltapaidat jauhoivat
vakuuttavasti kuvioitaan.
Tasaisen taulukon mukaan
nähtiin taas kolme täysosu-
maa. Maalitilastojaan kar-
tuttivat Jaakko Linkohei-
mo, Samuli Markkanen se-
kä ikinuori Ilkka Frimodig.

– Pelillisesti oltiin ko-
ko ajan parempia. Tätä tu-
ki myös se, että meillä oli
taas kaikki pelaajat käytös-
sä, summasi Nieminen ja
tähyili jo sarjaohjelmassa
eteenpäin.

MPS pelasi eilen tiistai-
na Regions cupin ottelun
Mosassa HIFK/2:ta vas-
taan. Sama joukkue on vas-

tassa seuraavassa sarja-
ottelussa jo tämän viikon
lauantaina klo 17.00 ete-
läisen Helsingin Väinämöi-
sen uutukaisella tekonur-
mella. Ensi tiistaina 17.6.
klo 18.00 Mosan nurmella
nähdään MPS-Honka/3.

Atletico Malmi oli tules-
sa menneen viikon keski-
viikkona HPS:n isännöi-
mällä Paloheinän tekonur-
mella. Atleetit eivät saaneet
vieläkään jähmettynyttä ja
tehotonta peliään kuosiin.
Isäntä HPS teki ensi jaksol-
la kaksi maalia, jotka riitti-
vät täyteen pistesaalistuk-
seen. Enemmänkin ”vihreät
jääkärit” olisivat voineet
kaunistella lukemia, mutta
Atleticon riveistä löytyi yksi
vahva lenkki, maalivahti
Elis Rintala, joka pelasti

monta varmaa maalipaik-
kaa. Aneemisen Atleticon
ainoan rysän teki viisi
minuuttia ennen päätöstä
Samuli Nurminen. Näin
HPS voitti 2–1.

Lauantaina 14.6. klo
15.00 Pukinmäen nurmella
Atletico Malmi kohtaa van-
han kiistakumppaninsa PK-
35/VJS:n. Tiistaina 17. 6.
atleetit ovat reissussa koh-
daten Tammisaaressa klo
19.00 EIF/Akademin.

PuiU lähti rohkein mielin
perjantai-illan kunniaksi
Klaukkalan nurmelle selvit-
tämään sikäläisen NJS:n
kunnon. Ei hyvin käynyt
tässäkään, kotijoukkue pas-
sitti puistolalaiset viikonlo-
pun viettoon 2–1 tappion
kera. NJS hallitsi ensim-
mäistä 10 minuuttia tehden
8. minuutilla 1–0 johto-
maalin. Tämän jälkeen
puiulaiset ottivat homman
haltuunsa. Pitkän prässin
jälkeen kotijoukkue irtautui
vastahyökkäykseen päättä-
en sen 2–0 osumaan.

Toisella jaksolla peli oli
tasaisempaa, nurmijärveläi-
setkin loivat maalipaikkoja,
mutta PuiU-veskari Samuli
Kinnunen venyi hyviin tor-
juntoihin. Tilanne ja tunnel-
ma tiivistyi monien varoi-
tusten kautta loppua koh-
den. Tulostakin tuli, mutta
ei riittävästi. Samy Talat la-
tasi upean 2–1 kavennuk-
sen viitisen minuuttia ennen
päätöstä. Tämänkin jälkeen
PuiU:lla oli pari kulmaa ja
hyvää hässäkkätilannetta
NJS:n maalilla. Mutta pal-
lo oli vastahakoinen. Lop-
putulos: NJS:lle 2–1 voitto.

Nyt perjantaina 13.6. klo
19.30 käynnistyy Puistolan
Koudan nurmella kaamea
pistejahti, kun PuiU saa vie-
raakseen KäPA/Pule:n. En-
si viikon keskiviikkona klo
18.00 PuiU:lla on vuorossa
läheinen vierasmatsi Laaja-
salon nurmella, jota isännöi
HerTo.

Heimo Laaksonen

10 Urheilu

Jalkapallo Kolmonen

Neljän entisen oppilaan
ryhmä, Marjatta Nuutinen
(Syvänen), Aarne Karalahti,
Kalevi Kallonen ja Mirja
Kontula (Mahkonen)
kokoontuivat keväällä 2014
Marjatan luo suunnittele-
maan entisten luokkakave-
reiden tapaamista. Edellises-
tä tapaamisesta oli kulunut
jo 15 vuotta.

Tilaisuus alkoi vaaleanpu-
naisella ”samppanjalla” ja
pojat jakoivat yhden keltai-
sen ruusun kaikille tytöille.

Keltainen ruusu – uskollisen
rakkauden symboli.

Teija Loponen otti yh-
teiskuvan ryhmästä. Edel-
lä mainittujen lisäksi kuvas-
sa oli Arjo Tarvonen, Har-
ri Väreluoto, Tuija Pekkola
(Saastamoinen), Eeva Vian-
der, Senja Nuutila (Uusita-
lo), Leila Kaipiainen (Hirn),
Marja Wickström (Savolai-
nen).

Mielestämme olimme
saaneet mukavan joukon
21:stä kokoon. Joukostam-

me oli lopullisesti poistunut
neljä ystävää.

Jokainen muisteli vuorol-
laan - kuten eduskunnassa
- yhden minuutin ajan men-
nyttä elämäänsä. Opettajat
saivat osansa muisteluista,
jokainen ansionsa mukaan.

Sovimme, että tästä eteen-
päin kokoonnumme Suvi-
virren aikaan joka kevät,
niin kauan kuin meitä on.

Millainen oli Malmin kau-
pallinen keskikoulu? Koulu
sijaitsi Anianpellontiellä
Renskan ja pullapuodin
takana. Pullapuodista
kävimme ostamassa pum-
pernikkeliä ruokatunnilla.
Aina ei siihen ollut rahaa,
mutta harvoin maistettuna
sen parempaa!

Rakennukset, joissa koulu

sijaitsi, on purettu jo 60-lu-
vulla. Vanhassa suojelus-
kunnan talossa, jossa oli
kaksi kerrosta, oli viides-
ja kotitalousluokka yläker-
rassa ja ensimmäisessä ker-
roksessa rehtorin kanslia ja
juhlasali. Neljä ensimmäistä
luokkaa ja opettajain huone
toimivat viereisessä parak-
kirakennuksessa.

Koulu oli siitä erikoinen,
että siellä opiskeltiin myös
kaupallisia aineita, kuten
kirjanpitoa ja konekirjoi-
tusta! Monet oppilaat sijoit-
tuivat Malmin alueelle liik-
keisiin ja teollisuuslaitoksiin
töihin.

1957 kevätjuhlassa ihana
rehtorimme Harri Erävuori
piti meille, maailmalle lähte-
ville oppilaille puheen, jon-
ka hän lopetti seuraaviin sa-

noihin: ”Olette nyt opiskel-
leet viisi vuotta koulussanne
ja kaikkea mitä olette oppi-
neet ei voi muistaa. Se mitä

jää jäljelle, sitä kutsutaan si-
vistykseksi!”

Mirja Mahkonen
Luokkakokous
28.5.2014 kaikui malmilaisen ravintolan tiloissa
Suvivirsi. Raimo Hellgren ja Olli Mäkinen olivat
poistumassa Malmin kaupallisen keskikoulun vuonna
1957 päättäneiden oppilaiden luokkakokouksesta.

Luokkakokouksessa koettiin iloisen jälleennäkemisen
tunnelmia.

TEIJA LOPONEN

MPS:lle suurvoitto,
PuiU ja Atletico kokivat tappiot
MPS:n edustusmiehet palasivat vankasti
voittojen tielle peittoamalla Mosassa POHU:n
vakuuttavasti 6–1. PuiU ja Atletico Malmi
joutuivat vieraspeleissään tunnustamaan
vastustajansa paremmiksi 2–1 maalein.

Polvillaan oleva NJS:n maalivahti oli voimaton PuiU:n Samy
Talatin ladatessa 2–1 kavennusmaaliin.

KANNUSTAMAAN JA VIIHTYMÄÄN!

Perjantaina 13.6. klo 19.30
Puistolan Koudan nurmikentällä

PuiU – KäPa/Pule

TATTARISUON
AUTOKATSASTUS

PUIU VOITTOON!HYVÄ PUFFETTI

HEIMO LAAKSONEN
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Heikinlaakson Valintatalo
on nyt ennennäkemättömän
suuri ja monipuolinen Siwa!

!

!

!

!

Valikoimaa! Yli 4000 tuotetta ruoanlaittoon!
Tuoreutta! 50 % enemmän hedelmiä ja kasviksia!

Kuohkeutta! Paistopisteestä leipää aamusta iltaan!
Ennennäkemätöntä palvelua! Pakettien nouto ja
lähetys koko aukioloajan!

Uusi lähi-Siwasi palvelee joka päivä klo 23 asti!

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

Talo täynnä avajaistarjouksia! Tarjoukset
Voimassa 12.-18.6. vain uudessa Heikinlaakson

Siwassa:

1€
RAIKASTA!

MINIVESIMELONI
ESPANJA

kg 2€
TASARAHALLA!
ATRIA

Perhetilan broilerin
filEesuikaleet

RS
300 g (6,67/kg)



12 Kulttuuri

elsinki-päivän
vietto käynnis-
tyy Siltamäessä
seurakuntako-

dilla, jossa kello 9–11 välillä
Siltamäki-Suutarila-Seuralla
on tarjolla kahvia, teetä,
täytekakkua sekä liha- ja
munariisipasteijoita.

Vauhdikkaampaa menoa
löytyy leikkipuistoista, jois-
sa esiintyy Pellekaija Pum -
Ota koppi! –lastenkonsert-
tikiertueella laulattaen ja
leikittäen tenavia. Leikki-
puisto Viikkarissa Viikissä
vauhdikas lastenkonsertti
koetaan kello 12.30 ja Ter-
vapääskyssä Tapaninkyläs-
sä lauletaan kello 14.

Opastuskierroksia on
luvassa sekä Teniikan muse-
olla, Malmin pelastusase-
malla ja esikaupunkiretkil-
lä.

Vettä ja elämää –opastus-
kierrokset toteutetaan Tek-
niikan museon alueella kel-
lo 13 ja 17.30 (kesto n. 45
min). Lasten tekniikka-ai-
heinen työpaja alkaa kel-
lo 14 ja se kestää noin tun-
nin. Helsingin historialli-
sella alueella sijaitseva Tek-
niikan museo on avoinna
Helsinki-päivänä iltaseitse-
mään. Museoon on ilmai-
nen sisäänpääsy.

Opastuskierrokselle mah-
tuu rajallinen määrä osallis-
tujia. Ilmaislipun voi noutaa
kaupungintalon Virka In-
fosta. Mukaan pääsee myös
ilman lippua, jos tilaa on.

Helsingin kaupungin pe-

lastuslaitoksilla on avoi-
met ovet kello 10–18 välil-
lä. Malmin lentoasemalla si-
jaitsevalla pelastusasemalla
esitellään pelastuskalustoa
sekä annetaan turvallisuus-
asioiden neuvontaa.

Rautatientorin Mikon-
kadun pysäkiltä lähdetään
opastetuille tutustumiskier-
roksille jo yhdeksättä ker-
taa. Bussikiertoajelulla esi-
tellään muutamien kau-
punginosien arkkitehtuuria,
puistoja muita mielenkiin-
toisia kohteita. Kello 12–
14 kierroksella aiheena on
Viikki: Viikinmäki, Tiede-
puisto ja Latokartano, Op-
paana retkellä on projek-
ti-insinööri Ina Liljeström .
Kierrokselle mahtuu rajal-
linen määrä osallistujia. Il-
maislipun voi noutaa kau-
pungintalon Virka Infosta.
Mukaan pääsee myös ilman
lippua, jos tilaa on.

Pihlajamäessä lähde-
tään geologiaretkelle kello
18. Kokoontumispaikkana
ovat hiidenkirnut Rapaki-
venkuja 1:n vieressä. Ret-
ken asiantuntijaoppaana
toimii geologi Antti Salla.
Retki päättyy niin kutsutuil-
le porraskallioille Johtoki-
venkujan lähelle. Retki kes-
tää noin kaksi tuntia.

Syntymäpäivä päättyy Sa-
takielikierrokseen, jolle läh-
detään kello 22 Malmin-
kaari 24 parkkipaikalta.
Lenkki päättyy noin puoli
tuntia keskiyön jälkeen.

Teija Loponen

Helsinki-päivänä ohjelmaa
aamukahveista yölenkkiin
Helsingin syntymäpäivän vieton voi
käynnistää juomalla aamukahvit
Siltamäen seurakuntakodilla.
Myöhäisin tapahtuma on keskiyön
yli kestävä Satakielikierros Malmin
lentokentän ympäri.

Pihlajamäessä voi osallistua geologiaretkelle, joka lähtee harvinaisten hiidenkirnujen luota.

Helsinki-päivän tuttu oh-
jelmanumero koillisessaHel-
singissä on Satakielikierros.
Mukana on ollut myös luon-
nonystäviä muualta Helsin-
gistä ja Vantaaltakin. Puisto-
la-Seura järjestää tapahtu-
man tänäkin vuonna.
Tämä yölaulaja-linturetki

järjestetään 12.6. alkaen klo

22. Retki kestää noin 2½ tun-
tia. Kävelykierroksen lähtö-
paikkana on Malmin lento-
kenttää kiertävän ulkoilupo-
lun parkkipaikka, joka sijait-
see noin 400 metriä Malmin
suuntaan Malminkaaren ja
Tasankotien risteyksestä. Kä-
vellään rauhallista tahtia Mal-
min lentokenttäalueen ym-
päri, välillä pysähdellen tark-
kailemaan ja kuuntelemaan
lintuja ja muita eläimiä käve-

lytien varsien metsiköissä ja
aukioilla.
Retken oppaina toimii ni-

mekkäitä lintuharrastajia. Ai-
emmin mukana olleet ovat
kehuneet retkien kesäöis-
tä tunnelmaa. Osanottajille
oiva tilaisuus lisätä luonnon
tuntemustaan, oppia tunnis-
tamaan lintuja ja jopa kasve-
jakin. Tehdäänköhän tämän
vuoden Satakielikierroksel-
la enemmän lintuhavainto-

ja kuin viime vuonna? Näh-
däänkö nyt kettuperheen jä-
seniä?
Matkan varrella on Puisto-

la-Seuran järjestämä kahvi-
tarjoilu ja – jos sää sallii - elä-
vänmusiikin esityksiä.
Tervetuloa kiertämään

kanssamme Malmin lento-
kenttää. Mukavat kävelyken-
gät jalkaan.

Anna-Riitta Piilonen
Puistola-Seura

Verottiko toukokuun
kylmyys satakielikantaa?

Satakielikierroksen
osallistujia vuodelta 2013.

ILKKA UOTILA

H

PIRJO PIHLAJAMAA
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Lähiristikko nro 10/2014
Sanaristikon oikea
ratkaisu sivulla 14.SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA, ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Koillis-Helsingin Lähi-
tiedon välissä toukokuus-
sa julkaistussa Malmin Kent-
täpostissa oli Ilkka Uotilan
teksti Malmi lentokentän ym-
päristönmonipuolisesta kas-
vistosta.
Vaikka juttu ei ollut järin

suuri, osui se paluumuutta-
jaksi itseään kutsuvan Kirsi
Rautiolan silmiin. Juttu he-
rätti innostuksen lähteä kat-
somaan löytyisikö joitain ju-
tussamainituista kasveista.
Kevät ei ollut vielä kovin

pitkällä ja siksi suurin osa
kasveista oli vasta aluillaan ja
lähes näkymättömissä,mutta
paljon mielenkiintoista Rauti-
ola pyöräilyreissullaan kuva-
si. Vanhassa pihapiirissä uk-
komansikka oli jo osin ku-
kassa.
Näitä samoja kohteita voi

bongata huomenna Puisto-
la-Seuran järjestämällä Sa-
takieli-kierroksella. Nyt kas-
vejakin on jo varmasti enem-
män näkysällä.

Teija Loponen

Kuvauskohde
löytyi lehdestä

Sodan aikaisia rakennelmia löytyy vielä aivan
ulkoilupolun vierestä.

Rentukka kukki jo iloisesti, harvinaisempaa purolitukkaa ei Rautiolan silmiin osunut.

Lentokentän reunalta on kaadettu puita. Rusakkokin
kävi ihmettelemässä kantoja lähellä vanhaa
rakennuspohjaa.

KIRSI RAUTIOLA

Ilmeisesti asuinpaikkaan liittyvä kivirakennelma peittyy
loppukesästä kasvien sisään.

Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
Puh. 0400 481 222 (((%*'!")&)$")%#

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

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

- Lastenleikkipaikka

Karaoke
pe 20.00 - 01.00.
Tervetuloa!

ALE PUBEKES’s

Avoinna: ma-ti 10.00-24.00
ke-la 11.00-3.00, su 11.00-22.00

Klovnimuusikot Mohis,
Sippe ja Verppu laulattavat,
leikittävät, tanssittavat ja nau-
rattavat leikkipuistojen kävi-
jöitä.
Musiikkiteatteri Kapsäkin

iloisten punanenien takaa
löytyvät rumpali Mohamed
Bangoura, näyttelijä Sirpa
Taivainen-Ilmola ja laulaja-
muusikko Veera Railio. Hei-
dän guinealais-suomalaisen
trionsa toiminnallinen esitys
ammentaa antinsa kansainvä-
lisyydestä ja rasismin vastai-
suudesta.
Ajatus perustaa PuistoPel-

let-yhtye on laulaja-muusikko-
musiikkikasvattaja Veera Rai-
lion ja näyttelijä-klovni-jooga-
kouluttaja sekäSairaalaklovnit
ry:ssä vaikuttaneen Sirpa Tai-
vainen-Ilmolan yhteinen idea.

PuistoPellet laulattavat ja
leikittävät lapsia Helsingin
kaupungin leikkipuistoissa
kesäkuun ajan.
Hanke on osa Kapsäkin

työtä olla edistämässä myös
kaupunkikulttuuria sekä vie-
dä elämyksiä suoraan lasten
asuinalueille.
Konsertit ovat maksutto-

mia ja ne pidetään kello 11
alkaen 17.6. Ala-Malmin leik-
kipuisto Kotinummessa, Uu-
denpellonkuja 5 ja 24.6. Vii-
kissä leikkipuisto Viikkarissa,
Laivuri Petterin kuja 3.

Teija Loponen

TOPIAS TOPPINEN

Kapsäkin
PuistoPellet
viihdyttävät
puistoissa

PuistoPellet ilahduttavat
lapsia musiikillaan
edistäen samalla
kansainvälisyyttä.

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

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



JAKOMÄKI
Perhe on Pop -liikuntahulinat
La 14.6.klo 10–13 Helsingin
kaupungin liikuntaviraston
lähiöliikunta järjestää yhteis-
työssä alueen muiden toimijoi-
den kanssa maksuttoman koko
perheen liikuntatapahtuman
Jakomäen kentällä (Huokotie
5). Ohjelmassa mm. parkour
-ohjausta, BMX-pyöräilyä, hyp-
pyjä, temppuja ja pelejä sekä
paljon muuta mukavaa kuten
zumbaa. Lisät. Lähiöliikuttaja
p. 09 310 87512.

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 vaadi-
taan. Takaniitynkuja 3.
Samuli Suonperä: Old Ghosts
Katutaiteiden henkeä uhku-
vissa maalauksissa liikutaan
urbaanissa miljöössä. Avoinna
13. 6. asti ma–to 10–20 ja

pe 10–18. Vapaa pääsy.
Killinmäen Taideryhmä
Mansikka
Ryhmän jäsenet ovat
Killinmäen hoitolaitoksessa
asuvia kehitysvammaisia.
Esillä on akvarelleja sekä öljy-
väri- 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: 11.6. klo
17.30 jive. 18.6. hidas valssi.
Malmitalo, Vapaa pääsy.

PUISTOLA
Puistojumpat
Suuntimopuistossa. ma jooga
klo 18, ti bootcamp kunto-
piiri klo 18 (Nurkan lp), ke
zumba klo 17.15, ke kahva-
kuula klo 19 ja 20, to pilates
ja venyttely klo 18. Tarkemmat
tiedot www.puistolanur-
heilijat.fi/puistojumppa.
Puistotäti hoitaa
lapsia ulkona
Leikkipuisto Nurkka, ma, ti ja to
klo 9.30–12. Puistohoidossa
on kesäkuussa vielä muu-
tamalle lapselle tilaa.
Puistohoitoa ei ole ajalla 1.7.-
31.7. Puistohoito jatkuu kesä-
loman jälkeen ma 4.8. klo 9.30.
Maksuttomat Puistojumpat
Joka ke 4.6.-9.7. ja
6.-20.8. kello 18–18.50,
Suuntimopuistossa.
Järj. Liikuntavirasto.

PUKINMÄKI
Kisan puistojumpat
Ma klo 18–19 bailatino ja klo
19–20 asahi. Ke klo 18–19
keppijumppa. Pukinmäen

rantapuistossa, viljelyspals-
tojen luona. Mukaan oma
alusta ja keppi/kävelysauva.
Kertamaksu 4e. Ohjaajana
Kirsi Mattsson. Järj. Pukinmäen
Kisa ry. Lisätied. www.pukin-
maenkisa.fi tai 050 5814118.
Kesäillan kävely
Ke 11.6. klo 19 Pukinmäen
rantapuiston hiekkakentältä
parin km iltakävely joenvar-
ressa. Kävelijöille ilmainen
arpa: palkintoina Kunnon Kisa
-kirjoja ja T-paitoja. Vapaa
pääsy. Järj. Pukinmäen Kisa
ry. Lisätied. www.pukinma-
enkisa.fi tai 050 581 4118.
Kimmo Pälikön Vanha
ihana Helsinki
Kimmo Pälikön Vanha ihana
Helsinki-postikorttinäyttelyn
avajaiset to 12.6. klo 16
alk. Taiteilija tavattavissa klo
16–18. Kahvi- ja kakkutar-
joilu. Julistamme samalla kil-
pailun, jossa palkintona Malmi-
aiheinen grafiikan työ. Järj.
Pukinmäen kirjasto, Pukinmäen
Martat ja Pukinmäki-seura.
Kenttäkuja 12, p. 0931085072

SILTAMÄKI
Helsinki-päivän aamukahvit
to 12.6. klo 9–11 Siltamäen
srk-kodilla, Jousimiehentie
5. Helsingin poliisilaitokselta
vanhempi konstaapeli Leea
Mattila keskustelemassa asuin-
alueen turvallisuus-ja viih-
tyisyysasioista. Kahvit tar-
joaa Helsingin kaupunki. Järj.
Siltamäki-Suutarila seura.
Siltamäen Korttelitupa
avoinna pe 13.6. klo 11–14.
Jäämme silloin kesätau-
olle, avaamme taas ti 5.8.
klo 11. Emännät kiittä-
vät kävijöitä ja toivotta-
vat rentouttavaa kesää!
Minigolfia
Siltamäen urheilupuisto poh-
joispuoli lähellä Keravanjoen
rantaa. Kenttä avoinna 1.6.–
24.8. ma–pe klo 17.30–20.30
ja la–su klo 14–19. 19.–22.6
suljettu. Lapset 2 e, aikui-
set 4e. Kioskissa jäätelöä ja
virvoikkeita, vain käteinen.
Järj. Siltamäen Lions Club.

SUUTARILA
Riddarsbyn pihakirppis
Myynnissä vaatteita, leluja,
vapaa-ajan tarvikkeita ym.
Lapsille poniajelua! Puffetista
kahvia, makkaraa, vohveleita
ja mehua. Aamukasteenkujan
puistikko, 14.6. klo 11–14.
Järj. Suutarila-Riddarsbyn
asukasyhdistys.

TAPANILA
Tuunausta ja tarinoita -
kesäpaja koululaisille
Ilmaisessa kesäpajassa
7–12-vuotiaille askarrellaan,
tarinoidaan, pelataan ja teh-
dään kaikenlaista kesäki-
vaa. Mukaan mahtuu 12 osal-
listujaa. Ilmoittaudu kirjas-
toon, puh. 09 310 85073,
tapanilan_kirjasto@hel.
fi tai paikan päällä kir-
jastossa! Tapanilan kir-
jasto 9.–13.6. klo 13–15.
Tapanilan Eläkkeensaajat
Ja Kotien Puolesta
Ulko-boccia ja mölkyn
pelaamista Tapanilan torilla
ti klo 10–11. Sateen sat-
tuessa pelataan Tapanilan
Työväentalolla. Kesäkerho
Tapanilan Työväentalolla,
Sompiontie 4, ti klo 11.30–
12.30 10.6. alk.

TAPULIKAUPUNKI
Playstation peli-iltoja
Tapulikaupungin kirjastossa
tiistaisin klo 16-18.30.

VIIKKI
Lasten kokeilupiste on
palannut Viikin kirjastoon.
Voit kokeilla sekä matikka-
peliä että luonto-opasta.
Piiat –elokuva Viikissä
Viikin kirjaston lukupiirin elo-
kuvailta ke 18.6. klo 17.
Valkoihoisista rouvista ja hei-
dän tummaihoisista piiois-
taan kertova tarina nostaa
esiin vallankäyttöön ja tasa-
arvoon liittyviä teemoja huumo-
ria unohtamatta. Vapaa pääsy.
Viikin yölaulajat
Pe 13.6. klo 22–24. Vanhan-
kaupunginlahden yössä säk-
sättävät ryti- ja ruokokerttuset
ja harvinaisempi rastaskerttu-
nen. Luhtakana röhkii lampa-
reen laidalla. Kesäkuun aikana

saapuu viita- ja luhtakert-
tusia. Mukaan kiikarit
ja hyttysiltä suojaava
vaatetus. Retkelle
lähdetään klo 22
Gardenian etupi-
halta (Koetilantie
1). Lähimmäksi
busseilla 57, 68,
79 ja 550. Retkeltä
pääsee pois vain

busseilla 68 ja 550.
Vapaa pääsy. Järj.

Gardenia ja Helsingin
kaupungin ympäristökeskus.

Villit ja vapaat piennarkasvit
Tapanila-Seura järjestää jälleen
Luonnonkukkien päivänä 15.6.
kukkaiskävelyn Mosan hiekkateillä.
Villit ja vapaat piennarkasvit- kierrokselle lähdetään sunnun-
taina kello 11 Tapanilan torilta, kierros kestää noin puoli-
toista tuntia. Oppaana toimii Sinikka Partanen.
Luonnonkukkien päivää vietetään juhannusta edeltä-
vänä sunnuntaina kaikissa Pohjoismaissa. Vuoden 2014
kasvilajiksi on nimetty valkolehdokki.

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

HYVINVOINTI

Jalkojenhoito!

Yksilölliset tukipohjalliset!

Fysioterapia!

Lymfaterapia!

Hieronta! T (09) 3511100
www.askelma.fi

Jalkaterapiapalvelut

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Olga Seppäsen näyttely
Malmin kirjastossa on
avoinna 27.6. saakka

kirjaston aukioloaikoina.

Malmin kirjastossa
on esillä kuvataideopiske-
lija Olga Seppäsen kau-
niita maalauksia. Tarkasti
kohdettaan kuvaavien, mut-
ta samalla varsin herkkien
maalausten kohteena on ih-
misiä sekä kukkasia.
Valtaosa vuonna 1975

syntyneen kuvataideopiske-
lijan töistä on myös ostetta-
vissa näyttelyn loputtua.

TL

Herkkiä
maalauksia
kirjastossa

Tyttö kirjan kanssa.

saapuu
tusia
ja
v

b
Va

Gard
kaupung

Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

menovinkkejä.
Etusijalla ovat maksuttomattapahtumat. Toimitus voi muokatasekä lyhentää tekstejä. Vinkit tuleelähettää viimeistään torstaina klo15 mennessä, jotta ne ehtivätseuraavan keskiviikon lehteen.

OSOITE:
janina.issakainen@

lahitieto.fi

Sanaristikko nro 10/2014
oikea ratkaisu Thai-hieronta

Poreamme/Sauna
P.044-922 1765

Jalkahoitola
KristiinaMälkki

Jalkahoitaja AT

09-3402028
Malminraitti 12
00700 Helsinki

28.5.–3.9.2014
keskiviikkoisin klo 18.15–19.15
Vetäjä: Leo Guzmán Monet (Kuuba/Hki)
Kertamaksu: 5 euroa
Osoite: Kenttätie, 00720 Helsinki

Myös Zumba-marathonit
la 14.6. klo 11–13, la 16.8. klo 11–13
Ohjaajat: Ida-Maria&Leo
Kertamaksu: 10 euroa
HUOM! SATEELLA TUNTIA EI PIDETÄ

TERVETULOA PUISTOZUMBAAN
Pukinmäen liikuntapuistoon

KEIJO LUOTO
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KAMPAAMOT JA PARTURIT

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

Tukka kasvaa kesälläkin ja me palvelemme
sinua koko loma-ajan normaalein aukioloajoin!

Tervetuloa!
Lämmintä kesää toivottaa

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?

5050€
Hinnat alk.

7474€
8585€

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

<F3C&'@--@,=3 #/
);>B: #%>#*9!%9 $& (>#G
???9A&$5,430637C9D
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Lähitieto
ei lisää

tuskaa :D

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 503357
Mikko 040 9311466

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

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset
Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992
#$#!&+)*(%)'"
Kotitalousvähennysmahdollisuus

&',%#-()(* " $%##++* " .(!%',*''*

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

! Määräaikaishuollot ! Ilmastointihuollot
! Pakokaasumittaukset, bensa 13€ ! OBD-mittaukset 13€

! Katsastuskorjaukset ! Katsastuspalvelut
! Renkaiden vaihto alk. 20€ ! Kausisäilytys 50€

! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto

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

#$"! &('%

$#!" $#!& $%"&

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

2014

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

Lähitietoa
tarvitaan aina. ULKO-JA SISÄMAALAUSTYÖT

Huolella ja edullisesti
www.tuomasmaalaus.com

044 528 4062

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113ä i 6

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.

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!

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

***(-%!+,$,)"',$$,-!,,#,.%+(&
Kauriintie 5A 151, 00740Helsinki.

Puh:093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

E&&8@''&&C .& 'F$4&F$@'H'HFA3C ;"2>FA1,,+F,=> .&
huoltopalvelut 38 vuoden kokemuksella.

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

"""*&$(+!,)#+%!&%*' - puhelin: 09 3507720

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

25 vuotta

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka, Lasten
hammashoito

• Suuhygienistipalvelut
Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

Koillis-Helsingin Lähitieto
Ilmoitusvaraukset: myyntipäällikkö Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi

K A M PA A M O

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

MA-PE 9.00–17-00
LA suljettu
TO suljettu

K A M PA A M O

RAILI
3 4 5 5 8 8 0
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78

Olen lomalla 30.6.–27.7.



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

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

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

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus


