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LEVIKKI 37 600  ALA-TIKKURILA, ALPPIKYLÄ, HEIKINLAAKSO, JAKOMÄKI, LATOKARTANO, MALMI, PIHLAJAMÄKI, PIHLAJISTO, PUISTOLA, 
PUKINMÄKI, SILTAMÄKI, SUURMETSÄ, SUUTARILA, TAPANILA, TAPANINVAINIO, TAPULIKAUPUNKI, TÖYRYNUMMI, VIIKKI

Keskiviikko 25.6.2014 

Nro 26

Uutiset: 
Tapanilan alakoulun 
tarulle piste.
Urheilu: 
PuiU laiskotteli liikaa.
Nuoret: 
Ensi kesän työpaikkoja 
etsitään jo.

MIKSI TÄHÄN
LÄHIKOULUUN

EI OLE TUNKUA?

Uusi sairaala 
on kuin hotelli

KATSO TARJOUKSEMME
SIVULTA 5

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA 1966P. 09-387 9282

Uusi, edullinen 
hinnoittelumme tuo 

asiakkaalle etua 
 

Välityspalkkiomme on kerros-
taloihin 2,0 % + alv. 24 %  

(= 2,48 %) ja  
rivi- ja omakoti-

taloihin 2,5 % + alv. 24 %  
(= 3,10 %)   

 
+asiakirjakulut. Välityspalkkio lasketaan 

velattomasta kauppahinnasta.  
 

Malmin toimiston vuokra- 
sopimus loppuu kesäkuussa.   

Tervetuloa asiakkaaksemme Haagan 
ja Töölön toimistoihimme.   

      
Kauppalantie 15, Helsinki

Puh. 010 228 3080

Museokatu 7, Helsinki
Puh. 010 228 3000

www.skv.fi/tehokas

[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 €, tee tarjous
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 

Pyydä meidät 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. 160.000 € 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
HERTTONIEMI  TONTTI
Erillispientalotontti 734 m², rak.oik 
184 m². Asuntojen lkm ei rajattu. 
Hp. 180.000 € Karhunkaatajantie 22

www.urheiluhallit.fi/malmi            uinti • ryhmäliikunta • kuntosali                                                          Pekanraitti 14, 07000 Helsinki, puh. 09 3488 6300

Malmi

Malmi

koko halli 

avataan 1.7.
Aikuisten alkeisuimakoulu (85 €)
klo 09.00 - 09.45  (28.7.-7.8.)

Aikuisten alkeistekniikka 1 (85 €)
klo 18.20 - 19.05  (14.-24.7.)

Vapaauinnin alkeet (10 €) 
klo 08.00 - 09.00 (ke 23.7.)

Vapaauinnin jatko (10 €)
klo 10.00 - 11.00 (pe 18.7.)
klo 18.00 - 19.00 (ti 22.7.)
klo 07.00 - 08.00 (ke 23.7.)

Rintauinti (10 €) 
klo 11.00 - 12.00 (pe 18.7.)

Selkäuinti (10) 
klo 19.00 - 20.00 (ti 22.7.)

Leikki-ikäisten jatkouimakoulu (59 €)
klo 09.45 - 10.15  (14.-24.7.)
klo 10.30 - 11.00 (14.-24.7.) 
klo 15.45 - 16.15 (14.-24.7.)
klo 11.40 - 12.10  (28.7.-7.8.) 

Leikki-ikäisten uintikerho (59 €)
klo 16.30 - 17.00  (14.-24.7.)

Kouluikäisten jatkouimakoulu (59 e)
klo 11.15 - 11.45  (14.-24.7.)

Kouluikäisten uintitekniikka 1 (64 €)
klo 17.30 - 18.00  (14.-24.7.)
klo 10.45 - 11.30 (28.7.-7.8.)  

Varaukset urheiluhallit.fi  
m.urheiluhallit.fi tai asiakaspalvelusta.

Kesäuimakoulut  

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

9680808
Tuija Tuomi
LKV, LVV, KED, KiAT, 
Osakas
050 560 6944

Puistola PT                 114/200m2  
4h+k+rt+s+ph+tkh+khh,2vh,2wc,at.
Tasokas ja tilava. Harkitut, toimivat tila-
ratkaisut. Paljon korkeaa, avaraa tilaa, 
lisämausteina takkahuone, iso autotalli, 
hurjasti säilytystilaa. Asumismukavuus 
kuin omakotitalossa.Lähellä peruspalvelut, 
kauppa, koulut, päiväkodit ja hyvät yhtey-
det busseilla ja junilla.Ei e-tod. Mh 530.000€. 
Sirkkalanmäki 22 B 

9949078
Jorma  Falck
LKV, Osakas
0500 170 947

Heikinlaakso Rt 120m2Puistola PT 114/200m2

Vuosaari Kt       50m2 
2h+k+s. Trendikäs, remontoitu 
kaksio lähellä metroa ja palveluita. 
Rv. 2006. c2007. Mh. 224.000€  
Ulappasaarentie 2.

 
Maria Pettersson
LKV, Partner
040 172 4159 

Vuosaari Kt 50m2

Suurmetsä Kt                      97m2

4h+k+s+kph+vh+p.Muuttovalmis 
kaunis koti sinulle, joka et halua 
aloittaa muuttoa remontilla. Läm-
mitä sauna ja nauti elämästä. Tässä 
asunnossa on myös iso pukeutumis-
huone. Tämä on hyvä koti, osta pois. 
Mh 184.000. Mätästie 1 

9406760
Timo Kanerva
LKV, osakas
045 893 2189

Suurmetsä Kt 97m2

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 

Olemme 
valmiina 
Palveluun 
myös kesällä!
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Kesän riemuja

V
ain vajaa viikko ja sitten kalenterit 
käännetään näyttämään heinäkuuta. 
Viime viikolla vietetty juhannus, jos-
kin hivenen koleissa keleissä, käyn-

nisti monella kesäloman vieton. Samalla loppui-
vat useat vielä kesäkuun jatkuneet harrastukset. 
Heinäkuussa on tälläkin kantilla Helsinkiä hil-
jaista, mutta kaikki ei suinkaan ole kiinni. Kes-
kikesälläkin voi kotikulmilla tehdä monenlaista, 
asioida kirjastoissa, käydä puistojumpissa tai 
pelata minigolfia vaikkapa Siltamäen leijonien 
sympaattisella radalla Siltamäen urheilukentän 
lähistöllä. Sieltä löytyy myös vapaassa käytössä 
oleva frisbeegolfrata.

Koko perheen voimin voi viettää mukavaa maa-
laistunnelmapäivää Fallkullan kotieläintilalla, 
jossa eläimet ovat ulkona laitumilla ja navetas-
sa. Nuorten pyörittämä Kilikuppilakin on kesäl-
lä auki. Kuntoilijoille on tarjolla ulkoliikuntavä-
lineitä muun muassa Malmin lentokentän ulkoi-
lupolulla, Pukinmäen urheilukentän lähellä ja 
Tapaninvainion rannalla. Vesileikkeihin pääsee 
Vantaanjoen varressa Pukinmäen ja Tapaninvai-
nion uimarannoilla ja pian myös Malmin 
remontoidussa uimahallissa, joka avaa ovensa 
heinäkuun alussa. 
Täälläpäin kun asuu, ei välttämättä tarvitse 
omaa mökkiä. Koillisesta löytyy metsiä, peltoja, 

kallioita, uimarantoja ja eläimiä. Jopa suota.
Moni on jo lämpimillä säillä hyödyntänyt 
Pukinmäen matonpesupaikkaa, jossa on välil-
lä näyttänyt olevan suorastaan ruuhkaa. Kuivan 
maan matonpesupaikkoja ei muualta pääkau-
pungistamme löydykään ja siksi siellä käy väkeä 
vähän kauempaakin. 

Juhannuksena moni mosalainen oli allapäin. 
Tapanilassa tehtiin paljon töitä sen eteen, että jo 
monen sukupolven käymä koulurakennus Vel-
jestenpihalla säilyisi opetuskäytössä. Pettymys 
oli suuri niihin poliitikkoihin ja puolueisiin, jot-
ka yhteydenotoissa lupailivat auttaa, mutta teki-
vätkin kielteisen päätöksen. Etenkin vihreät ja 
kokoomus koettiin syyllisiksi nopealla aikatau-
lulla tehtyyn lakkautuspäätökseen. Kunnollista 
selvitystyötä olisi toivottu. Nyt ihmetellään, 
mitä koulurakennukselle on tarkoitus tehdä, 
onko joku jo osoittanut kiinnostusta sitä koh-
taan? 

Keskikesälläkin voi 
kotikulmilla tehdä 
monenlaista. 

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

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

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

- Lastenleikkipaikka

Karaoke
pe  20.00 - 01.00.

Tervetuloa!

 ALE  PUB
 EKES’s

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

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

Ke 25.6. 19.00 Rukousilta, Jari Päärni
La 28.6. 18.00–22.00 Nuortenilta
Su 29.6. 11.00 Jumalanpalvelus, Jari ja 

Helena Päärni. Musiikki: Jasmin 
Päärni

Su 29.6. 14.30 Latinokokous

Rukouspäivä torstaisin klo 9–12 ja 
Aamurukoussolu Ma–Pe klo 8–9
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Vanhan Helsingintien ja 
Pihlajamäentien liittymässä 
toteutetaan uusia liikennejär-
jestelyjä, joiden on tarkoitus 
helpottaa Jokeri 2 bussin kul-
kua ja tukea Kehä I:n varteen 
suunniteltua pyöräilybaanaa.

Tarkistetut muutokset 
nostavat kustannuksia noin 
100 000 eurolla verrattuna 
lautakunnan hyväksymään 
suunnitelmaan 0,6 miljoo-
naa maksaneesta suunnitel-
masta.

Kaupunkisuunnittelulauta-
kunnassa hyväksyttiin jo ke-
säkuussa 2010 Vanhan Hel-
singintie pysäkkijärjestelyt, 
joiden on tarkoitus paran-
taa Jokeri 2 bussilinjan suju-
vuutta liikennöinnin alkaes-
sa. Suunnitteluratkaisujen ja 
-periaatteiden täsmentyessä 
on liikennesuunnitelmaa tar-
ve tarkistaa Pihlajamäentien 
liittymän kohdalla. 

Muutoksia on tehty kaista- 
ja pysäkkijärjestelyihin. Jär-

jestelyt parantavat linja-auto-
liikenteen sujuvuutta, etenkin 
Jokeri 2:n toimintaedellytyk-
set paranevat. 

Myös jalankulku- ja pyö-
räilyjärjestelyjä on muutet-
tu. Muutoksilla erotellaan ja-
lankulku ja polkupyöräily pa-
remmin toisistaan. Ratkai-
sut tukevat Kehä I:n varteen 
suunniteltua pyöräilybaanaa.

Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto 25.6.2014  Uutiset

Malmilla liikkui varkaita. Sivu 4. www.facebook.com/lahitieto

Baanan tuloon 
varaudutaan

KSV/LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO

Vanhan Helsingintien, 
Pihlajamäentien ja 

Kehä 1:n liittymässä 
tullaan tekemään 

liikennejärjestelyjä 
ottaen huomioon 
myös suunniteltu 

pyöräilybaana.

  Malmi

inisterin vie-
railukohteet 
ovat muka-
na ympäristö-

ministeriön koordinoimas-
sa Asuinalueiden kehittä-
misohjelmassa 2013–2015, 
jossa on tarkoitus paran-
taa suurimpien kaupunkien 
lähiöiden elinvoimaa.

Muut ohjelmaan valitut 
lähiöt sijaitsevat Espoossa, 
Porissa, Joensuussa ja Ou-
lussa. Kaikille lähiöille on 
yhteistä se, että niissä on 
toteutettu hankkeita, jois-
sa asukkaat ovat aktiivises-
ti mukana.

– Haluamme tehdä asuin-
alueista asukkaille parem-
pia paikkoja. Koska minis-

teritkään eivät tiedä kaik-
kea, olen kutsunut Suomeen 
professorin Hollannista, 
elämänsä ensimmäistä ker-
taa Jakomäessä käynyt mi-
nisteri Viitanen esitteli nuo-
risotalolle tuomansa vie-
raan, hollantilaisprofessori 
Maarten van Hamin.

Hän on kaupunkiuu-
distuksen professori Delf-

tin teknillisessä yliopistos-
sa Hollannissa ja yhteiskun-
tamaantieteen professori 
St. Andrewsin yliopistossa 
Skotlannissa.

Van Ham on saanut Eu-
roopan tutkimusneuvostol-
ta suurimman mahdollisen 
yhteiskuntatieteilijän apu-
rahan, 2 miljoonaa euroa, 
jolla on tarkoitus tutkia tar-

kemmin asuinalueiden vai-
kutuksia ihmisten valintoi-
hin ja elämänkaareen Hol-
lannissa, Iso-Britanniassa, 
Ruotsissa ja Virossa.

Professori kertoi jo teh-
dyistä tutkimuksista, joissa 
hän on perehtynyt ihmisten 
asumisvalintoihin sekä kau-
punkikehittämisen vaiku-
tuksiin.

– Seggregaatio (eriytymi-
nen) on kasvanut Euroopas-
sa. Jos asuu huonomainei-
sella alueella, ei loppuelä-
mäkään todennäköisesti ole 
hyvä. Ai olet rikollinen, aja-
tellaan työhaastattelussa, 
kun huonomaineisella alu-
eella asuva kertoo osoitteen-
sa, sanoo van Ham.

Mainetta voi yrittää 
muuttaa. Van Ham kertoo 
esimerkin Rotterdamista, 
jossa pahamaineisen Hoog-
vlietin lähiön maine päätet-

Hollantilaisprofessori 
kertoi lähiötutkimuksista
Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen tutustuu tämän vuoden aikana viiteen 
suomalaislähiöön. Viime tiistaina oli Jakomäen vuoro.

 Ministeri Viitanen otti ensiaskeleensa Jakomäessä
tiin puhdistaa purkamalla 
ankeat rakennukset uusien 
tieltä. Rahaa paloi käsittä-
mättömät toista tuhatta mil-
jardia euroa.

Alueesta tuli viihtyisä, 
asukkaista onnellisempia, 
mutta köyhyys ja työttö-
myys jatkuivat, sillä lähiös-
sä ei ollut työpaikkoja. Ih-
miset eivät halunneet muut-
taa työn perässä pois, koska 
muualla oli kalliimpaa asua.

–  Siinä mielessä uudistus 
epäonnistui.

Professorin luentoa pää-
sivät kuulemaan Jakomäen 
alueen aktiivitoimijoiden 
lisäksi Helsingin kaupungin 
edustajat. Heitä olivat muun 
muassa apulaiskaupungin-
johtaja Ritva Viljanen, 
lähiöprojektia johtava Tero 
Santaoja, kaupunkisuunnit-
teluviraston päällikkö Mik-
ko Aho, yleiskaavapäällik-
kö Rikhard Manninen sekä 
toimistopäällikkö Tuomas 
Eskola, joka kertoi ennen 
jalkautumista Jakomäen 
maan kamaralle uunituo-
reista Jakomäki-suunnitel-
mista.

Jos ne konkretisoituvat ja 
joskus hyväksytään, tullaan 
lähiön koulut ja nuorisota-
lon rakennus purkamaan. 
Tilalle tehdään uudisraken-
nus palveluineen, ja liepeille 
uusia asuntoja.

Pirjo Pihlajamaa

Ministeri Pia Viitanen (vas.) halusi ottaa kuvia sillan alla yhteisötaideteos Brodasta.

M
Jakomäen kirjaston johtaja Leena Sallas keskustelee 
professori Maarten van Hamin kanssa. 

PIRJO PIHLAJAMAA



4   Uutiset

Esittelijän mukaan Tapa-
nilan ala-asteen koulun 
sivupiste on todettu Tilakes-
kuksen arviossa niin huono-
kuntoiseksi, että sen korjaa-
minen ei kannata. Korjaus 
olisi erittäin kallis ja raken-
nus ei korjauksen jälkeen-
kään tilakeskuksen asian-
tuntijoiden mukaan olisi 
sopiva koulutilaksi. 

Opetuslautakunnan esit-
telijä muutti hieman aiem-
paa esitystään ja lisäsi sii-
hen tietoja oppilasmääristä 
ja pinta-aloista. Uutta tietoa 
oli myös se, että Tilakeskuk-
sesta on saatu perjantaina 
13.6.2014 kosteus ja raken-
netekninen kuntotutkimus, 
ilmanvaihtokanavien kat-
selmus nuohouksen jälkeen 
(7.5.2014) ja hiilidioksidi-
mittaukset toukokuu 2014 
ja maanantaina 16.6.2014 
ilmanvaihtojärjestelmästä 
tehty kuntotutkimus, jotka 
on toimitettu samana päivä-

nä opetuslautakunnan suo-
menkielisen jaoston jäsenil-
le. Lisäksi jaoston jäsenet 
ovat saaneet perjantaina 
13.6.2014 Kaupunginmu-
seon kirjeen.

Kokouksessa lautakun-
nan jäsen Juha Leoni esitti, 
että opetuslautakunta 
palauttaa asian valmiste-
luun, koska tilan kuntoarvi-
on tulkinnasta on eriäviä 
mielipiteitä. Pakollista tar-
vetta tehdä päätöstä koulun 
tiloista luopumisesta ei vielä 
ole, vaan asiaa tulisi selvit-
tää paremmin ja tehdä asi-
asta päätös vasta syksyllä.   

Enemmistö kannatti kui-
tenkin asian käsittelyn jat-
kamista, jonka seurauksena 
koulu päätettiin lakkauttaa.

Tapanilassa ollaan petty-
neitä siihen, että Vihreiden 
Emma Karin ja muutami-
en muiden julkisista lausun-
nosta huolimatta Vihreät 

äänestivät mosalaisten toi-
veita vastaan. 

– Vihreät ja Kokoomus 
ratkaisivat tämän asian. Ei 
lähikoulut, kyllä lähiruoka. 
Uskomatonta, totesi Jenni 
Korkeaoja aktiivisille toimi-
joille lähettämässään viestis-
sä.

Tapanilan aktiivit kerää-
vät kesän voimia ja ryhtyvät 
syksyllä entistä tiukempaan 
taistoon Tapanilan ala-as-
teen puolesta. Koulun Vel-
jestenpiha 2–6 rakennuksis-

ta on valmistumassa kunto-
kartoitus kesällä 2014. Kar-
toituksen valmistumisen 
jälkeen arvioidaan raken-
nusten käyttöä tulevaisuu-
dessa. Vanhemmilla on sel-
vä näkemys siitä, että tästä 
rakennuksesta ei enää luo-
vuta.

Kustannussäästöä Veljes-
tenpiha 7–9 rakennuksesta 
luopumisesta syntyy vuokri-
na ja ylläpitokuluina vuosi-
tasolla 65 600 euroa.

Teija Loponen

– Perimätiedon mukaan 
”muinoin” Puistolan kes-

kustassa sijainnut pankki, 
SYP, lahjoitti torin lipputan-
gon, tai rahat siihen Puisto-
lan Omakotiyhdistyksen 
edeltäjälle, Puistolan pien-
kiinteistöyhdistykselle. 
Tämän vuoksi Omakotiyh-
distys pitää lipputankoa 
omanaan ja edelleenkin sen 
hallituksen jäsenet nostavat 
yhdistyksen Suomen lipun 
tähän salkoon liputuspäivi-

nä erillisen vuorolistan 
mukaan, kertoo Omako-
tiyhdistyksen rahastonhoi-
taja Kalevi Ahlgren.

Itsenäisyyspäivä muodos-
taa poikkeuksen. 

– Silloin annamme muil-
lekin puistolalaisille yhtei-
söille mahdollisuuden juh-
listaa merkkivuosiaan li-
puttamalla tällä keskeisellä 
paikalla. Lippusalko on tie-

tysti muulloinkin tarvittaes-
sa yhteisöjen käytössä, Ahl-
gren toteaa. 

Hän lisää ottavansa mie-
lellään vastaan kommentte-
ja tai mielipiteitä ja histori-
allista faktatietoakin liittyen 
Puistolan torilla sijaitsevan 
salon liputuskäytäntöihin.

Teija Loponen

Puistolan torilla liputetaan ahkerasti
Puistolan torin 
lipputankoon nousee 
Suomen lippu jokaisena 
yleisenä tai virallisena 
liputuspäivänä. 
Liputuksesta 
huolehtii Puistolan 
Omakotiyhdistys.

  Malmi, Tapanila
Mieshenkilö on soitellut iäkkäille ihmisille sanoen teke-
vänsä vanhojen malmilaisten tai tapanilalaisten haas-
tattelua historiikkia varten. Henkilö ei esittele itseään 
kunnolla ja kertoo haluavansa päästä tekemään noin 
puolen tunnin mittaista haastattelua kotiin. Hän on mai-
ninnut olevansa haastattelukierroksellaan juuri koh-
teen osoitteen kohdalla sekä sanonut, että haastatte-
lun yhteydessä kysytään muun muassa henkilötunnus 
ja muita tietoja. 

Malmi-Seuran puheenjohtaja Maria Laurila vakuut-
taa, ettei seura tuollaisia haastatteluja tee.

– Tuollainen on todella inhottavaa toimintaa paitsi 
huijausyrityksenä, myös sekä Malmi-Seuran, että Ta-
panila-Seuran tekemän pyyteettömän työn kannalta, 
Laurila harmittelee.

Teija Loponen

Huijarihaastattelija 
liikkeellä

  Tapanila

  Malmi
Malmin raitilta viime viikon alussa vohkittu Jeesus-pat-
sas pääsi viime keskiviikkona takaisin omalle paikal-
leen samanlaisen patsaan viereen Pelastusarmeijan 
kirpputorin hyllylle.

Kristuksen hahmo vietti kaksi yötä poliisikammarilla, 
jossa selviteltiin edellismaanantaina kello 23.10 sattu-
nutta patsasvarkautta. Siinä nuori mies oli räiskäissyt 
rappurallin päin Pelastusarmeijan kirpputorin Malmin 
raitin puoleista ikkunaa ja tunkeutunut sisään liikkee-
seen. Samassa rytäkässä hajosi myös ikkunan takana 
ollut lasivitriini astioineen.

Poliisin tultua paikalle, oli varas ehtinyt hypätä jo ik-
kunasta takaisin kadulle ja pötkinyt pakoon. Karkumat-
ka jäi kuitenkin lyhyeksi, koska poliisi löysi lähikadul-
ta annettuihin tuntomerkkeihin sopivan miehen vuosi-
mallia 1987.

Jeesus-patsaan takkinsa suojiin piilottanut voro tun-
nusti heti tekonsa. Varkauden motiiviksi hän kertoi, että 
oli halunnut antaa patsaan rippilahjaksi pikkuveljelleen.

– Erikoinen tapaus sinänsä. Tällaisissa tilanteissa 
otetaan yleensä jotakin helposti myytävää, toteaa tut-
kinnanjohtaja Toni Uusikivi Helsingin poliisilaitokselta.

Pirjo Pihlajamaa

Jeesus löytyi takin sisästä

Jeesus-patsaat eivät ole myytävänä. Voron 
käsissä kävi patsaista vasemmanpuoleinen.

PIRJO PIHLAJAMAA

Tapanilan 
alakoululle tyly loppu
Opetuslautakunta päätti juhannuksen alla luopua Tapanilassa Veljestenpiha 
7–9:ssä sijaitsevasta ala-asteen koulun tilasta 1.8.2014 lukien.

Tämä koulutalo ja pihamaa jäävät ensi lukuvuoden alkaessa tyhjiksi.

TEIJA LOPONEN

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan 
EI-ehdotus: Palautusehdotus / Juha Leoni 
JAA: 5, EI: 4, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Katri Korolainen (Vihr.), Minerva Krohn (Vihr.), Anniina 
Palm (Kok), Timo Raittinen (Kok), Wille Rydman (Kok)
EI: Toni Ahva (PS), Ville Jalovaara (SDP), Juha Leoni (Vas.), 
Nasima Razmyar (SDP)

Näin äänestettiin:

  Ylä-Malmi
Tilketorilla olevassa ravintola Alemissa kävi murtovar-
kaita aamulla kello 6.45 aikaan torstaiaamuna. Poliisi 
nappasi tapahtumapaikan välittömästä läheisyydes-
tä kiinni miehen ja naisen. Kaksikon tekosia tutkitaan 
varkautena.

PP

Murtovarkaat jäivät kiinni
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Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV
Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, p. 050 361 5099, www.remax-extrakodit.fi  
extrakodit@remax.fi , ma–to 9–18, pe 9–16, la–su suljettu kesäaikaan

Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Maria Jutila 
KiAT

045 110 3345

Juha-Pekka 
Savolainen

045 195 6818

Sam Kamras
040 837 3465

Arja Weeraratne
050 548 9049

Asta Lindroos
045 277 6154

Hanna Valtonen                            
040 844 8991

Petri Hietala
LKV, LVV                                

040 051 9920

Juha Taponen
KiAT

0400 537 500

Seppo Väisänen 
040 042 6233

Sari Sankari
050 331 3141

Kartanonkoski              80,5 m2 
3h, k, s. Kaunis  3-tasossa oleva huoneisto, viihty-
isässä 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

VANTAA

ESPOO
Espoo Nupuri, PT                    97 m2

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

Espoo Nupuri, PT                 80 m2 
3h+k+s, ulkovarasto,terassi, 2 ap. Laadukasta 
Paritalo-uudistuotantoa Espoon Nupurissa 
Ennakkomarkkinoinnissa ! Upeat 1-tasoiset pari-
talohuoneistot Gumbölen kartanon ja golfkentän 
läheisyydessä. Kiinteistölle tullaan rakentamaan 
6kpl ( 12 huoneistoa) 1-tasoisia paritaloja ,omille 
tonteilleen, jotka jaetaan hallinnanjakosopimuksel-
la omiin määräosiin. Hallavantorpantie 1, 02820 
Espoo Mh: 298.800€ Kohdenumero: 9511816 
Tied. 0400 519920 Petri Hietala

ESPOO

Tikkurila KT   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 vuo-
krattu ja toimii siis myös sijoitusasuntona mainiosti. 
Orvokkitie 13 G. Mh: 132 578,67€, Vh: 141 000,00€ 
Kohdenumero:9642657 Tied. Seppo Väisänen 0400 
426233    

VANTAA

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

HELSINKI

Petri Grönlund 
040 4807878

Pyydä meitä välittäjiä 
ilmaiselle arviointikäynnille.

Merja Rönkkö 
LKV, LVV

045 1954818

Pertti Kuikka
Yrittäjä, LKV, KED 
Puh. 045 359 7727

Helsinki OKT                                     144 m2

4-5h+k+khh+2xwc+s+tak.h+at+parveke+terassi
Ihastuttava erillistalo puistolassa. Tästä kodista 
remontoit mieleisesi todella pienillä kustannuksilla.
Yhtiömuotoisena varainsiirtovero vain 2 % ja 
matalat asumiskustannukset. 
Tutustumisen arvoinen asunto! Sapilastie 4 a, 
Mh.419.000 Kohdenumero:9417044 Tied.Hanna 
Valtonen 040-8448991

HELSINKI
Tapaninvainio PT              100/21 m² 
4h+k+s+at. Viihtyisä 1-tasoinen paritalohuoneisto 
vehreässä Tapaninvainiossa ! Erinomainen koti 
perheelle, jolle palvelut, kulkuyhteydet sekä asum-
isen helppous ovat tärkeää!  Piha-alue on suojaisa 
ja aidattu kauttaaltaan. Huoneistolla 2 piha 
autopaikkaa sekä autotalli. Immolantie 7, Helsinki. 
Velaton lähtöhinta 285.000€  tarjouskauppa. 
Kohdenumero 9593630 Tied. Petri Hietala 0400 
519920

HELSINKI
Helsinki, Marjaniemi OKT 128 /148 m2+at 19m2 
4h+k+s, khh, 2xkph/wc, parv, terassi. Tämä Jämerä 
Unique kohde rakennetaan ostajan ja rakentajan 
pienurakkasopimuksen pohjalta. Ostajana pystyt 
vaikuttamaan moniin sisustusratkaisuihin omilla toiveillasi 
sekä tekemään tulevasta kodistasi mieleisesi. Maalämpö 
lämmitysmuotona takaa edulliset asumiskustannukset. 
Määräosan pinta-ala on 550/1405m2, hallinnanjakoso-
pimuksella. Palvelut kävelyetäisyydellä. Valkovuokon-
polku 4b. Mh: 839.000€. Kohdenumero: 961938. Tied. 
Petri Hietala 0400 519920

HELSINKI

HELSINKI
Alppiharju KT      32 m²
2h+kk Putkiremontoidussa yhtiössä hissitalon 
neljännen kerroksen ihastuttava kaksio. 
Erinomaisella sijainilla esimerkiksi Kulttuuritalo 
suoraan asuntoa vastapäätä ja Linnanmäki käve-
lymatkan päässä. Sturenkatu 5 b 22,
Velaton Lh.179.000 € Tarjouskauppa kohde. 
Kohdenumero: 9658915
Tied. Hanna Valtonen 040-8448991

HELSINKI
Helsinki, Torpparinmäki OKT     95/110m² 
4h, k,rt , kph,vh, erillinen kellari. Vankkarakentei-
nen, tiilirunkoinen omakotitalo Torpparinmäessä! 
1965 rak. jykevä täystiilitalo 620 m² rinnetontilla. Kel-
laritilat 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 julk-
isivua. Tarjouskauppakohde!  Viskaalintie 30, 00690 
Helsinki. Velaton lähtöhinta: 270.000 € Kohdenume-
ro: 9563882 Tied. 0400 519920 Petri Hietala

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

VANTAA

Kallio KT                   26.3 m2 

1h+kk. Kalliossa todella viehättävä, hissital-
on  ylimmän 7/7 kerroksen yksiö.Näkymät 
suoraan puistoon. Putkiremontti tehty. Helsing-
inkatu 12, 00500 Helsinki. Velaton lähtöhinta 
163000 € Tarjouskauppakohde.Kohdenumero: 
9958583 Tied. Hanna Valtonen 040 8448991  

HELSINKI
Alppila, KT    40 m2 
2h+kk Todella toimivapohjainen toisen kerroksen 
ihastuttava kaksio Alppipuiston vieressä. Talon 
edessä Ratikka/Bussi pysäkki sekä puolen 
kilometrin matka Pasilan asemalle. Viipurinkatu 
29 a. Velaton Lh.189.000 € Tarjouskauppa kohde 
Kohdenro: 9714637. Tied. Hanna Valtonen 
040-8448991

HELSINKI

Vaskipelto KT 3h+k+s                     76 m2 

Asumisen rauhaa, hienoja näköaloja ylimmästä 
kerroksesta, loistavat ulkoilumahdollisuudet ja 
liikenneyhteydet sekä hyvä taloyhtiö. Tähän asun-
toon voit muuttaa nopeasti nauttimaan tulevasta 
kesästä. Lasitettu länsiparveke toimii jatkeena olo-
huoneelle aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. 
Vaskipellontie 2. Vh. 257 000€. Kohdenumero: 
9890072. Tied. Sari Sankari 050 3313 141.

VANTAA

Malminkartano KT                  74,5 m2 
3h,k,rt,kph,p. Todella upea remontoitu koti 
Malminkartanossa! Tässä toimivapohjainen 3/3 
krs parvekkeellinen asunto, joka juuri remontoitu 
kauttaaltaan. Kaikki pinnat saaneet uuden ilmeen. 
Kph uusittu 2010. Asunnossa on erittäin tilavat 
huoneet, hyvin kaappitilaa ja muutenkin valoisa 
kokonaisuus.  Terveysasema, koulut ja päiväkoti 
alueella. Malminkartanon juna-asema 300m 
päässä. Luutnantintie 3 D, Helsinki. Velaton 
lähtöhinta 155 000€ tarjouskauppa. Kohdenume-
ro 9807624 Tied. Petri Hietala 0400 519920

HELSINKI

Torpparinmäki, tontti   855 m² määräala 
Erinomainen rakennuspaikka OKT tai PT !
Rakennuspaikka valoisan rinteen päällä, tasamaa 
osuudella, rajottuen puistoon. Koulut ja palvelut 
lähellä. Määräalan pinta-ala n.855 m², jonka rak.
oik 214k-m² ( osa 2 ). Määräalalla purettava auto-
talli, kustannukset ostajalle. Maaperätutkimusta 
ei ole tehty. Alueella osittainen suojelukaava.Mh: 
255 000 € Kohde 9845377. Viskaalintie 30. Tied. 
0400 519920 Petri Hietala

HELSINKI

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA 1966

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€)

Meiltä myös

sijaisautopalvelu!

korjAAmon

ASIAkkAILLE 

kAupAn pääLLE 

AuTonpESu

-LAhjAkorTTI

voimassa

31.8.2014 saakka

Käytämme 
laadukkaita 
ja kotimaisia 
Neste Oilin 

voiteluaineita
ja kemikaaleja

Yhteistyössä
neste oil k-market malmi
ja neste oil metsälä

SOITA JA
VARAA!
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TEIJA LOPONEN

Sairaan hieno sairaala
Malmin uusi sairaala näyttää ulospäin jo aivan valmiilta. Piha-alueen istutuksetkin ovat jo valmiit. 
Sisällä kalusteita ja laitteita asetellaan paikoilleen, sairaalasta tulee viihtyisä ja tasokas.

• Uudisrakennuksen 
laajuus on noin 19 000 
brm2 ja kaksi perus-
korjattua rakennus-
ta yhteensä noin 3 000 
brm2.

• Peruskorjaus- ja laa-
jennushankkeiden 
hinta on noin 72 mil-
joonaa euroa.

• Päivystyssairaalan ko-
konaispotilaspaikka-
määrä on 146, jois-
ta 36 on paaripotilas-
paikkoja päivystyspo-
liklinikoilla. 

• Henkilökuntaa koko 
talossa tulee olemaan 
noin 550 henkilöä.

• Malmin yhteispäivystys 
sisältää keskitetyn 
terveyskeskus-
päivystyksen iltai-
sin ja viikonloppuisin 
sekä sisätautien ja pe-
rusterveydenhuollon 
päivystyksen ympäri 
vuorokauden.

• Sairaalassa on labo-
ratorio-, kuvantamis-
palvelut sekä sisätau-
tien poliklinikka ja koti-
sairaala.

• Vuodeosastoilla on 
111 sairaansijaa, kak-
si yleissisätautiosas-
toa, akuutti geriatrin-
en osasto, päivystys- 
ja valvontaosasto sekä 
infektio-osasto. 

  
MALMIN SAIRAALA

Osastoilla potilaat sijoite-
taan 1–2 hengen huoneisiin, 
joissa jokaisella on sängyn 
päällä oma mobiililaite, jol-
la voi lähettää sähköpostia, 
katsella televisiota tai kuun-
nella radiota. Isoista ikku-
noista näkee ulos jopa sän-
gyssä maaten. Jokaisella 
osastolla on oma tilava par-
veke potilaille ja kahvilan-
omainen ruokailualue.

– Myös henkilökunnan 
taukotiloissa on parvekkeet. 
Kun henkilökunta viihtyy 
hyvin, se heijastuu myös po-
tilaille, tietää sairaalahank-
keen projektipäällikkö, yli-
hoitaja Maritta Lindholm.

Henkilökunnan käyttöön 
tulee nykyaikaisia mobiili-
laitteita, jotta potilastietoja 
voidaan täydentää lääkäri-
kiertojen yhteydessä.

Malmin sairaalaa on ol-
lut suunnittelemassa suu-
ri joukko eri alojen asian-
tuntijoita, mutta myös asi-
akkaiden, potilaiden toivei-
ta on kuultu. Toivelistalla 
on ollut esimerkiksi turval-
linen ulkoilualue, nyt sisäpi-
ha löytyy heti aulakahvilan 
vierestä. 

– Asiakastyytyväisyystut-
kimuksissa on toivottu pi-
dempää kahvilan aukioloai-
kaa, riittävää tiedonsaantia, 
yksityisyyden suojaa sekä 
riittävästi pistokkeita muun 
muassa puhelimien latauk-
seen, tietää johtajalääkäri 
Mia Laiho.

Hän toteaa, että Malmin 
sairaalan suunnittelussa on 

painotettu asiakaslähtöi-
syyttä ja myös potilaiden 
omatoimisuutta. On myös 
tilaa seurustella omaisten 
kanssa. Potilaat pyritään 
saamaan nopeasti ylös vuo-
teista syömään yhteisissä ti-
loissa ja liikkumaan. Vara-
uloskäyntien portaikkoihin 
on tehty tuplakaiteet ja ase-
tettu penkit välitasanteille, 
jotta niissä voidaan kuntou-
tua portaita kävelemällä.

– Uudessa sairaalassa on 
omaisten huone levähtämis-
tä varten, hiljentymishuone, 
jossa voi keskustella vaikka-
pa papin kanssa sekä muis-
tohuone. Vierailuajat ovat 
pidemmät ja omaisia huo-
mioidaan muutenkin enem-
män, kertoo ylihoitaja Ma-
ritta Lindholm. 

Päivystystykseen tule-
vat ambulanssit ajavat nyt 
kellarikerrokseen sisälle, 
joten potilaita ei enää tarvit-
se siirtää ulkona säiden 
armoilla. Yksi sairaalan hie-
noista taideteoksista terveh-
tii tulijaa juuri ambulanssi-
en parkkiruutuja vastapää-
tä. 

Tehostetussa valvonnas-
sa potilaat ovat hoitohenki-
lökunnan silmien alla, mut-
ta silti jokainen omassa hoi-
totilassaan, jonka saa ää-
nieristettyä lasiovilla. Näin 
potilaiden yksityisyys säilyy 
sielläkin.

Kävellen tulevien päivys-
tyspotilaiden odotustilassa 
arvioidaan käyvän n. 100 

asiakasta päivässä. Pienissä 
vastaanottohuoneissa arvi-
oidaan potilaiden hoidon-
tarve ja ohjataan eteenpäin.

– Odotusajan hoidon tar-
peen arvioon pitäisi olla al-
le 15 minuuttia, arvelee Mia 
Laiho.

Sairaalan tiloja valvoo 
noin 200 kameraa ja jo nyt 
rakennus on tarkoin varti-
oitu.

– Uutena muutoksena on 
Malmin sairaalan sisätau-
tien poliklinikan yhdistymi-
nen Herttoniemen sairaa-
lan sisätautien poliklinikan 
kanssa, joka siis siirtyy Mal-
mille. Uuteen sairaalaan tu-
lee myös Kaupunginsairaa-
lan akuuttigeriatrinen osas-
to, selventää Mia Laiho.

Sairaalan tarkkaa käyt-
töönottopäivää ei vielä ker-
rota julkisuuteen, mut-
ta kutsuvierasavajaiset pi-
detään syyskuun alussa ja 
muutto Mariasta on edessä 
syyskuun lopulla.

Teija Loponen

Malmin vanhan sairaalan osia peruskorjattiin ja yhdistettiin uuteen isompaan päärakennukseen.

Ylin kuva: Ylihoitaja 
Maritta Lindholm esitte-

lee potilashuoneiden wc-
tilojen varustusta.

Kesk. Uudessa sairaalas-
sa jopa päivystyksen te-

hostetussa valvonnassa-
kin säilyy potilaan yksityi-

syys hyvin.

Alin kuva: Johtajalääkäri 
Mia Laiho ja potilaskäyt-
töön tuleva mobiililaite.
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149kg 129nippu 995
kg 795

kg

1 .-ps 1 .-pkt

995
kg 995

kg

Kalamestarilta oman savustamon
SAVUKIRJOLOHIPALA

Fanta ja Sprite
VIRVOITUSJUOMAT 1,5 l 0,57/l

Lihamestarilta
PORSAAN KASSLERPIHVI

Tuore
LOHIFILEE
vakuumipakattu, Norja

Lihamestarilta
PORSAAN ULKOFILEEPIHVIT
myös marinoitu, Suomi

Tarjoukset voimassa KE-PE 25.-27.6.2014,
ellei toisin mainita.

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

w
w

w
.k

-c
ity

m
ar

ke
t.�

 

Herkullisia kesähetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

ERÄ Taffel Virginia
SUOLAPÄHKINÄ 250 g
4,00/kg

ERÄ Nestle Jogolinot
LASTEN VÄLIPALAT 12 KK 
4 x 100 g 2,50/kg

12
pack 996

sis. pantit
1,20

Fanta ja Sprite

4
pl 5 .-sis. pantit 1,60

raj. 2 erää /tal.

TOMAATTI
Suomi

SIPULINIPPU
Suomi

-55%

Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks.
2,29 pl (1,26/l) sis. pantin 0,40

Karjala TULI KUUMA
III-OLUT 4,5% 0,33 l pl 12-pack
2,20/l, voimassa 29.4.2014 alkaen



– Kyllä tuota supia vaivaa 
kapi, vahvistaa kuvat näh-
nyt projektipäällikkö Antti 
Rautiainen Helsingin kau-
pungin Staran ympäristön-
hoidon osastolta.

Hänen osastonsa tehtä-
viin kuuluu kapisten kettu-
jen sekä supien, viralliselta 
nimeltään supikoirien, lou-
kutus.

– Kapisia kettuja ja supe-
ja on ympäri kaupunkia. 
Kaikkia ei pysty loukutta-
maan pois, sillä kapia esiin-
tyy luonnossa yleisesti, se 
kuuluu kiertokulkuun, sa-
noo Rautiainen.

Ympäristönhoidon osas-
to saa tietoja sairaista vil-
lieläimistä useita eri reit-
tejä pitkin. Moni kaupun-
kilainen soittaa Helsingin 
pelastuslaitoksen eläinyksi-
kölle, jotkut asukkaat tie-
tävät olla yhteydessä suo-
raan Staraan ja joskus lou-
kutuspyyntö tulee kaupun-
gin valvontaeläinlääkäriltä.

Kun kaupunkilaisten ha-
vaintoja alkaa tulla useam-
pia tietyltä alueelta, on aika 
viedä paikalle loukku.

– Tänä vuonna havaintoja 
on tullut ehkä edellisvuot-
ta enemmän. Olemme lou-
kuttaneet sairaita eläimiä 

tähän mennessä noin kym-
menen.

Jos supihavaintoja on 
vain yksi, voi loukun vien-
ti olla turhaa, koska eläimet 
liikkuvat yhdenkin päivän 
aikana laajalla alueella.

Kapisen tai muuten sai-
raan riistaeläimen voi tun-
nistaa laikukkaan ulkonä-
ön lisäksi eläimen käyttäy-
tymisestä. Kun sairaan 
eläimen yleiskunto heikke-
nee, ne ovat kesyn oloisia, 
eivätkä pelkää ihmisiä.

– Hankala sanoa, mis-
tä ihmisarkuuden karise-
minen johtuu. Ehkä yhte-
nä syynä on se, että ihmisen 
läheltä rakennetusta ympä-
ristöstä löytyy sekajätteitä 
syötäväksi. Tosin kaupun-
gissa eläimillä on korkeam-
pi stressinsietokyky ihmis-
ten läsnäoloon.

Supikoira katsotaan lain 
mukaan riistaeläimeksi. 
Siksi omin päin kapista su-
pia ei voi mennä loukutta-
maan, ellei ole metsästys-
korttia ja maanomistajan 
lupaa metsästykseen.

Loukussa olevan eläimen 
lopettaminen ampumal-
la on lain mukaan kiellet-
tyä 150 metriä lähempänä 

asuttua rakennusta ilman 
nimenomaisen asukkaan 
lupaa. Kaupunkialueella tä-
mä pykälä aiheuttaa lisä-
työtä.

– Eläin on kuljetettava lo-
petettavaksi syrjäisemmälle 
alueelle, sillä kaupunkialu-
eella pelkästään jo kaikki-
en 150 metrin säteellä asu-
vien tavoittaminen saattaa 
olla mahdoton tehtävä, to-
teaa Rautiainen.

Tapaninvainiossa liikku-
nut sairas yksilö saattaa pi-
an joutua supikoirien tai-
vaaseen. Parin kilomet-
rin päässä pukinmäkeläi-
sen tontin pihalle on viety 
perjantaina nuuskittavak-
si loukku, joka on avattu ja 
viritetty sunnuntai-iltana. 
Seuraavassa lehdessä ker-
romme, miten loukutukses-
sa kävi.

Pirjo Pihlajamaa 

8   Uutiset

Timo Elo, 51, 
Jakomäestä palasi 
perussuomalaisten 
varavaltuutetuksi, 
kun viime kunnallis-
vaaleissa puolueen 
ensimmäiselle 
varasijalle yltänyt 
kiinalaisjuurinen 
Belle Selene Xia 
joutui luopumaan 
paikastaan. 

Jo edellisellä vaalikau-
della Elo istui puolueen-
sa varavaltuutettuna ja sosiaalilautakunnan 2. 
aikuisjaostossa.

Viime vaaleissa äänimäärä hiukan tippui, ja luot-
tamustoimeksi tarjoutui Korkeasaaren johtokun-
nan paikka. Se onkin hiukan leikkisästi sopiva 
Elon asiantuntemuksen kannalta, sillä hänen mo-
nitoimiyrittäjän ammatteihinsa kuului nuoruudes-
sa kaupallinen matelijoiden kesyttäjä.

Tällä hetkellä Elo keskittyy luottamustoimiin-
sa, sillä kaksi sairastettua syöpää ovat saattaneet 
hänet sairaseläkkeelle. Hän johtaa ”kyläpäällik-
könä” Koillis Seuraa, joka on entiseltä nimeltään 
Suurmetsä-Jakomäki Seura. Alue kattaa lisäksi 
myös Heikinlaakson, Tattariharjun ja Alppikylän.

Elo on alkujaan töölöläinen, joka Pakilan ja Ku-
losaaren kautta tuli jo lähes 25 vuotta sitten jako-
mäkeläiseksi. Aikuiset tyttäret ovat jo muuttaneet 
kotoa. Politiikan Timppa löysi Köyhien asialla –
puolueen kautta ja oli sitoutumattomana kansan-
edustajaehdokkaana Uudellamaalla.

Myös perussuomalaisiin hän tuli ensin sitoutu-
mattomana, mutta otti puolueen jäsenkirjan perus-
taakseen Jakomäen paikallisyhdistyksen ja ryhty-
essään sen puheenjohtajaksi.

Eduskuntaan Elo ei aio enää pyrkiä, mutta on 
todennäköisesti ehdolla taas kunnallisvaaleissa 
2016. Puolueen hallinnollisista luottamustehtävis-
tä hän on tosin luopumassa, koska enemmän kiin-
nostavat lähipolitiikka ja ympäristöasiat. Niitä voi 
parhaiten harjoittaa Koillis Seurassa, vaikka perus-
suomalaiset on Elon mukaan ainoa puolue, jossa 
hän voi kuvitella toimivansa.

Elämänsä aikana Elo on työskennellyt lastenhoi-
tajasta kallioporariin ja kokeillut myös yrittäjänä 
vetämällä omaa ohjelmatoimistoa ja kiinteistövä-
litysfirmaa, ravintolan portsarina ja kokkina sekä 
monipuolisesti hankkinut kokemusta rakennuksil-
la tarjolla olevista ammattihommista.

Hänen mielestään maahanmuuttajat ovat Suo-
meen tervetulleita, jos ovat valmiit samalla ahke-
ruudella hankkiutumaan työntekoon, mutta sen si-
jaan vain tukia nostavat ja kulttuuriimme sopeutu-
mattomat eivät saa Elolta hyväksyntää. Rasistiksi 
hän ei kuitenkaan halua leimautua ja tuo esiin toi-
mintansa viitenä kesänä Vaasassa ohjaajana maa-
hanmuuttajien perheleireillä.

Jakomäki on Elon Timpan mielestä rauhallista, 
vehreän kaunista ja mukavaa asuma-aluetta, joka 
on mainettaan paljon viihtyisämpi paikka elää ja 
asua.

Timo Huotinen

Koillis-Helsinki

Timo Elo palasi 
perussuomalaisten 
varavaltuutetuksi

Timo Elo (ps.)

Kapisia supikoiria 
normaalia enemmän
Kaptenskanmäen lähistöllä asuva tapaninvainiolaismies katseli viime 
keskiviikkona keittiönsä ikkunasta kotipihalle, jossa liikkui kapisen 
näköinen supikoira. Asukas otti supista kuvia miettien, pitäisikö asiasta 
ilmoittaa jonnekin ja minne.

Kapi on ulkoloissairaus, jon-
ka aiheuttaa eläimen nahas-
sa elävä pieni Sarcoptes sca-
biei –punkki. Isäntäeläimelle 
se aiheuttaa kutinaa, karvan 
lähtöä, nahan paksuuntumis-
ta ja pahimmillaan kapi kuih-
duttaa eläimen kuoliaaksi.

– Kuvien perusteella supi-
koiralla on erittäin suurella 
todennäköisyydellä kapi. Täy-

si varmuus kapista saataisiin 
ottamalla ihosta raapenäyt-
teitä ja näkemällä loinen mik-
roskoopissa, toteaa Tapanin-
vainion yksilöstä vs. valvonta-
eläinlääkäri Heidi Piirainen 
Helsingin kaupungin ympä-
ristökeskuksesta.

Kesykoira voi saada supi-
koiralta tai ketulta kapin hel-
posti, jos sen on suorassa 

kosketuksessa sairaaseen 
yksilöön. Suotuisissa, lämpi-
mänkosteissa oloissa punk-
ki elää myös maassa, jo-
ten epäsuora tartuntakin on 
mahdollista. Oireet tulevat 
2–4 viikkoa tartunnasta.

Jos oirehtivaa koiraa hie-
roo korvalehdestä, ja takajal-
ka alkaa vispata, on kapitar-
tunta mahdollinen.

– Noin viidellä prosentil-
la kaikista klinikalle tulevista 
iho-oireisista koirista on ul-
koloistartunta, mutta kaikilla 
ei ole kapia, sillä lukuun las-
ketaan kaikki ulkoloiset; pun-
kit, kirput, täit ja väiveet.

Pirjo Pihlajamaa

Pahasti kapisen supikoiran iho muuttuu harmaaksi, on vuotavilla haavoilla ja silmät 
voivat olla muurautuneina umpeen.

  Pukinmäki, Tapaninvainio

Kapipunkki on koirankin riesa

• Koiraeläin kotoisin 
 Aasiasta. Ei hauku.
• Tulllut Suomeen 

-30-luvulla Neuvosto-
liitosta, jossa istutettu 
9 100 supikoiraa riis-
taeläimiksi v. 1929–
1955. Osa villikan-
nasta kotimaan tarha-
karkureita.

• Arvokas turkiseläin. 
Suomi on maailman

 suurin supikoira-
turkisten tuottajamaa.

• Kömpelö saalistaja,
 käyttää hajuaistia, 

heikko näkö. Kaikki-
ruokainen; syö jyrsi-
jöitä, kaloja, samma-

 koita, marjoja, he-
delmiä, juureksia, vil-
jaa, hyönteisiä, matoja, 
etanoita, raatoja ja 

 linnunmunia.
• Viihtyy rehevissä 

lehti- ja sekamet-
sissä, syksyisin pel-
tojen laitamilla, elää 
myös ihmisasutuk-
sen lähellä. Muistuttaa 
pesukarhua eli supia.

• Käyttää usein ketun 
tai mäyrän luolaa tai 
kaivaa itse kolon lu-
ontoon tai rakennuk-
sen alle. Yöeläin. Voi 
vaipua talviuneen.

• Naaras kantaa n. 60 
vrk, synnyttää touko-
kesäkuussa n. 6–12 
pentua. Tarhassa 

 jopa yli 20.
• Vain joka 10. jää henki-

in. Elää tarhassa 
 16 v, villinä puolta lyhy-

emmän ajan. Uhkana 
mm. saalistajat, penik-
katauti, loiset, 

 saasteet, lumi, liiken-
ne, metsästys.

lähde: Wikipedia

 SUPIKOIRA 
 (NYCTEREUTES 

PROCYONOIDES)
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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.

Masuasukki on nyt syntynyt!
Maailman suloisin pikkutytteli tuli maailmaan 14.6.
Onnea äiti ja isi = Johanna ja Arto!
T. Mymmeli ja fanfaari

www.facebook.com/lahitieto
Lähitieto löytyy 
myös facebookista!

Vain yksi 
lehti ennen 
lomataukoa!
Lähitieto lomailee 
heinäkuussa, 
2.7. ilmestyy vielä 
lehti, jonka jälkeen 
seuraava numero
julkaistaan 6.8.

Pukinmäen Puutarha 
on tarjonnut jo sadan vuo-
den ajan kaupunkilaisille 
paikallisesti tuotettuja kas-
veja. Sinebrychoffilla puu-
tarhurina toiminut Julius 
Johansson perusti vuonna 
1911 puutarhan maaseu-
dun rauhaan, lähiseudun 
asukkaita palvelemaan. 

Nykyään Pukinmäen 

Puutarha on neljännen su-
kupolven omistuksessa. 
Viimeisin sukupolvenvaih-
dos tehtiin noin viisi vuot-
ta sitten, kun yrityksen joh-
toon siirtyivät veljekset Sam 
ja Tom Johansson.

Vastuullisuus on keskei-
nen osa Pukinmäen Puutar-
han toimintaa. Yrityksel-
le on tärkeää kasvattaa it-
se myymänsä kasvit, jotta 
ne ovat tuoreita eikä niitä 
ole kuljetettu pitkiä matko-
ja. Myöskään tarpeettomia 
torjunta- ja kasvunsäätöai-
neita ei käytetä. 

Sukupolvenvaihdok-
sen yhteydessä pyrittiin 
puutarhaa tuomaan esille 
uudella tavalla. Puutarhan 
kehittämisessä jatkettiin 
vastuullista linjaa tekemällä 
yhteistyötä Kierrätyskes-
kuksen sekä Sosiaali- ja ter-
veysviraston alaisten, työ-
hön kuntouttamiseen eri-
koistuneiden Uusix-verstai-
den kanssa. 

Kun puutarhalle tarvittiin 
uudet hintalapputelineet, 
joiden piti kestää vettä, va-
loa ja kovaakin tuulta, ne 
suunniteltiin toiveiden mu-
kaan Uusix-verstaalla, jos-
sa ne myös valmistettiin kä-
sityönä. 

Pukinmäen Puutarha on 
jo pitkään vienyt Kierrätys-
keskukseen yritykselle tar-
peettomia tavaroita. Vas-
taavasti sieltä on hankittu 

nopeasti käytössä kuluvaa 
tavaraa kuten hyllyjä. 

Sam Johansson suosittelee 
kaikille Kierrätyskeskuksen 
monipuolisia palveluita ja 
toivoo, etteivät ihmiset lait-
taisi käyttökelpoisia tava-
roita roskiin. Kierrätyskes-
kuksen noutopalvelua Jo-
hansson nostaisi ponnek-
kaasti esille.

– Jos ihmiset heti muis-
taisivat noutopalvelun, ta-
varoita tulisi ehkä ohjattua 
useammin kierrätykseen.

Perheyrityksen periaat-
teena on alusta asti ollut 
tarjota lähiseudun asukkail-
le ja yrityksille mahdolli-
suus hankkia paikallisesti ja 
vastuullisesti tuotettuja 
kukkia ja kasveja ympäri-
vuotisesti.  Lisäksi yritys 
tarjoaa kuljetus- ja istutus-
palveluita. 

Tieto puutarhasta leviää 
hiljalleen yhä uusille asiak-
kaille. 

– Päivittäin löytyy asi-
akkaita, jotka ovat vuo-
sia asuneet naapurustossa, 
eivätkä ole vielä aiemmin 
käyneet meillä, hymyilee 
Sam Johansson.

Virpi Salmi, 
Riitta Oinonen, Anna 

Kokko ja Eva Nikkola
Kirjoittajat ovat Haaga-

Helian mainonnan ja yritys-
viestinnän opiskelijoita 

Pukinmäessä 
kasvatetaan kukkia 
vastuullisesti
Pukinmäen Puutarha on mukana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun 
mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden ja Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksen yhteisessä Me yhdessä –kampanjassa. Kampanja 
kertoo tarinoita yritysten arjen vastuullisista valinnoista. 

VIRPI SALMI

• HAAGA-HELIAn 
mainonnan ja 
yritysviestinnän 
opiskelijat kertovat 
yritysten ja 
Kierrätyskeskuksen 
välisestä yhteistyöstä 
innostavia tarinoita, 
jotka julkaistaan 
kampanjan 
nettisivuilla. 

• Tarinat saavat 
näkyvyyttä myös 
Facebookissa, 
Twitterissä sekä 
Haaga-Helian ja 
Kierrätyskeskuksen 
kautta. 

• Koillis-Helsingin 
Yrittäjät ovat mukana 
kampanjassa.

• Lue Pukinmäen 
Puutarhan 
kampanjatarina 
osoitteessa 

 www.meyhdessa.fi.

 ME YHDESSÄ 
 -KAMPANJA



Joukkue ei ole kärsinyt 
vielä yhtään tappiota sar-
jassa ja ainoa pistemenetys 
tuli kun joukkue kohtasi 
myös hyvää kautta pelaa-
van Tikkurilan Palloseu-
ran. 

Malmin Kauniit & Kel-
taiset lähti käynnissä ole-
vaan kauteen uuden val-
mennuksen johdossa. 
Joukkueen vastuuvalmen-
tajaksi tuli MPS:n naiset 
2000 luvun alussa kaksi 
kertaa mitaleille luotsan-
nut Kimmo Makkonen.

Viime kauden joukku-
eesta lähes kaikki pelaa-
jat jatkoivat ja 2013 kau-
den hyvä menestys poiki 
myös uusia pelaajia jo en-
nestään hyvään ryhmään. 
Uusia pelaajia tuli HJK:n 
, PK-35:n , Hongan ja vii-
me kauden Suomenmesta-
rijoukkue Åland Unitedin 
riveistä. Uusien pelaajien 
myötä joukkueen vahvuus 
on 25 hyvin harjoittelevaa 
ja pelipaikasta taistelevaa 
naista.

Joukkueen pelit alkoi-
vat jo tammikuussa Suo-
men Cup pelien merkeissä.  
Cupin ensimmäisten kier-
rosten pelit antoivat viittei-
tä siitä, että joukkue on 
oikealla tiellä. Varmistusta 
asiaan saatiin kun Malmit-
taret kaatoi liigassa pelaa-
van HJK:n  kolmannen 
kierroksen ottelussa 1–0. 

Suomen Cupissa jouk-
kueella oli mahdollisuu-
det jopa varsinaiseen finaa-
liin, mutta se olisi vaati-
nut liigan parhaimmistoon 
kuuluvan Espoon Hon-
gan kaatamista. Tällä ker-
taa espoolaiset olivat pa-
rempia lukemin 2–1, mut-
ta paikka Pikkufinaalissa 
oli varma. Pikkufinaalissa 
Malmin naiset kaatoivat 

Jyväskylän Pallokerhon 
naiset selkein 0–4 lukemin.  

Malmin Kauniit & Kel-
taiset jatkavat pelejään 
15.7. Myyrmäessä jolloin 
ottelua emännöi aina yh-
tä vaarallinen VJS. Samat 
joukkueet kohtaavat uu-
destaan, kun Suomen Cu-
pin takia siirretty ottelu pe-
lataan 21.7.

Kari Silfver

10   Urheilu

 Jalkapallo Kolmonen  Jalkapallo Naiset

MPS:n naisilla 
vahva alkukausi 
1. divisioonassa
Naisten 1 divisioona on vielä tämän kauden kaksilohkoinen ja MPS:n 
naiset ovat oman lohkonsa kärjessä yhden ottelun vähemmän 
pelanneena kuin kakkosena majaileva Tikkurilan Palloseura.

Åland Unitedista siirtynyt Tiina Saario.

SEURAAVAT KOTIOTTELUT:

• 21.7. MPS-VJS klo 18:00 ( Pirkkola)
• 26.7. MPS- PKKU  klo 16:00 Pukinmäki
• 30.7. MPS- TuWe klo 19:30 Tapulin nurmi
• 2.8. MPS-Tips klo 17:15 Pukinmäki
• 9.8. MPS-Fc Kuusysi klo 13:00 Pukinmäki

KANNUSTAMAAN JA VIIHTYMÄÄN!   

Perjantaina 27.6. klo 19.30                
Puistolan Koudan nurmikentällä

PuiU – Nopsa

TATTARISUON 
AUTOKATSASTUS

PUIU VOITTOON!    HYVÄ PUFFETTI

MPS edustusjoukkueelta 
odotettiin tiistaina Mosan 
futispyhätössä pirteää esi-
tystä kirvelevän HIFK-
tappion jälkeen. Odotuk-
set olivat oikeutettuja, kun 
vastassa oli vielä lohkon 
jumbopaikalla oleva Hon-
ka/3. Mutta kipsi oli pääl-
lä, kotijoukkue ei onnis-
tunut ensi jaksolla millään 
ohittamaan vastustajan var-
masti sijoittunutta ja pelan-
nutta maalivahtia. Myös 
honkalaisilla oli muutama 
kelvollinen maalipaikka. 
Näin taukotulos oli 0–0.

Toisen jakson alussa näyt-
ti paremmalta. MPS:n yritys 
sai palkkionsa kun Zakaria 
Kibona otti pallon rangais-
tusalueen kulmalla hallitus-
ti haltuunsa ja laukoi pallon 
varmasti vieraiden maaliin. 
Näytti siltä, että nyt ketsup-
pipullon sinetti repesi. 

Toisin kävi, vastustaja on-
nistui tasoittamaan rangais-
tuspotkusta 1–1. Tuomio 
tuli väärästä taklaukses-
ta. MPS:n voittomaalijah-
ti tyssääntyi rangaistusalu-
een rajoille tai viimeistään 

varmasti pelanneeseen maa-
livahtiin. Päätösvihellyk-
sen jälkeen malmilaispelaa-
jat poistuivat kentältä päät 
painuksissa koppiin ja sitä 
kautta pikaisesti kotimat-
kalle. Tappio otti myös rau-
hallisen valmentaja Jyri Nie-
misen luonnon päälle.

– On parempi, että en 
nyt sano tästä pelistä mi-
tään, vaan vasta huomenna, 
huikkasi Nieminen ja suun-
tasi kotimatkalle.

MPS:n kevätkierros on 
paketissa. Se pelasi eilen tiis-
taina Tikkurilassa Allianssia 
vastaan. Seuraavaksi käyn-
nistyy syyskierros Töölön 
Taistoa vastaan Pallokenttä 
6:lla 23.7.

PuiU:lla oli keskiviikkona 
paikallisvieraspeli Laajasa-
lossa HerTo:a vastaan. 
Ottelu käynnistyi perin 
tutusti, PuiU laiskotteli 
ensimmäiset 20 minuuttia. 
Herttoniemeläiset toverit 
sen sijaan takoivat 2–0 puo-
liaikajohdon. Vielä toisen 
jakson alkukin käynnistyi 
puiulaisilta alakanttiin. Vii-

meisellle 20 minuutille PuiU 
lähti todelliseen takaa-ajoon 
pyörittäen peliä. Loppuki-
rin saldoksi jäi kuitenkin 
vain Jesse Holmströmin 2–1 
kavennusmaali. Näihin 
lukemiin ottelu myös päät-
tyi. Ottelua edeltäneessä 
treenissä PuiU:n keskiken-
tän dynamo Joonas Vartiai-
nen loukkasi selkänsä, eikä 
päässyt HerTo-peliin.

Nyt perjantaina 27.6. klo 
19.30 PuiU isännöi Puisto-
lan ruoholla nastolalaista 
Nopsaa. Kyse on ns. kuu-
den pisteen pelistä. Putoa-
misviivan alapuolella ole-
van PuiU:n on syytä käydä 
täysillä kierroksilla jo otte-
lun alusta alkaen.

MPS Atletico Malmi 
reissasi Tammisaareen risti-
riitaisissa tunnelmissa. 
Takana oli ikävä tappio ja 
pelikirja vähän sekaisin. 
Länsirannikolla oli vastassa 
EIF Akademi. 

Ottelu lähti liikkeelle pir-
teästi. Kummallakin jouk-
kueella oli maalipaikkansa. 
31. minuutilla malmilais-
ten Roni Tran korkkasi ti-
lanteen 0–1 maalilla. Ilo jat-
kui kolmen minuutin pääs-
tä kun Miro-Aleksi Tissa-
ri siirsi atleetit 0–2 johtoon 
Miro Kautin syötöstä.

Toisen jakson alussa aka-
temialaiset säikäyttivät teke-
mällä 1–2 kavennuksen. 52. 
minuutilla repesi, kun Mi-
ro Kauti tokkasi 1–3 täys-
osuman. 59. minuutilla mi-
roshow sai jatkoa, oli taas 
Tissarin vuoro siirtää kelta-
paidat 1–4 johtoon, Kautin 
Miron syötöstä. Kuin pis-
teenä onnistuneen esityksen 
päälle, Kauti kaunisteli 71. 
minuutilla päätösluvuiksi 
1–5. Näin malmilaiset nou-
sivat 12 pisteellään sarjassa 
ohi vastustajansa. Lohkon 
kakkospaikkaankaan ei ole 
matkaa kuin 6 pistettä.

Huomenna torstaina 
26.6. klo 18.00 Atletico 
Malmi isännöi poikkeuk-
sellisesti Puistolan nurmea 
kohdatessaan EBK:n.

Heimo Laaksonen  

Ilon aiheena vain 
atleettien saalis
Ontuen sujui viime kierros. MPS edustus alisuoritti 
pelaamalla tasan sarjajumbon kanssa. PuiU antoi 
jälleen vastustajalle liikaa siimaa ja koki kirvelevän 
tappion. Atletico Malmi löysi oikean vaihteen hakien 
hienon saaliin Tammisaaresta.

MPS tarjoaa cup-jännitystä
Malmin Palloseura on edennyt hienosti valtakunnalli-
sessa Regions cupissa 5. kierrokselle asti. Mukana on 
enää 16 joukkuetta taistelemassa paikasta eurokentillä.

Seuraavaksi MPS kohtaa viidennen kierroksen otte-
lussa Nummelan Palloseuran. Cup-taisto pelataan Ta-
panilan kenttämestarien luomalla, ainutlaatuisen his-
toriallisella nurmella ensi tiistaina 1.7. alkaen klo 19.00.

Luvassa on tuima cup-taisto!
HL  

Näytti siltä, 
että nyt 

ketsuppipullon 
sinetti repesi.

Ruotsin AIK:ssa  viime kaudella pelannut Annika Vapaa taituroi nyt MPS:n 
riveissä. 

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

 Tapulin Eläkeläiset ry:n 
jäsenet lähtivät kesälomalle 
yllätysjuhlien merkeissä 
toukokuun alussa. Yhdis-
tyksen puheenjohtaja Kaisa 
Lehtonen oli pannut hihat 
heilumaan ystäviensä kans-
sa. Tulijoita odotti korea 
keväinen tarjoilupöytä, joka 
oli talkoilla kasattu. Tarjolla 
monenlaisia herkkuja suo-
laisesta makeaan.

Yhteislauluja saapui ki-
tarallaan säestämään Juha-
Pekka ja Terttu Paija säes-

ti mukana. Tertun äidin ai-
koinaan lapselleen esittä-
mä laulu sai läsnäolijoiden 
silmät kyyneliin. Tuula Ba-
royan esitti itämaista huivi-
tanssia taidokkaasti.  

Paikalla oli yli kolme-
kymmentä eläkeläistä. Kai-
ken kaikkiaan yhdistykseen 
kuuluu lähes 60 jäsentä ja 
jäsenien keski-ikä on reilusti 
yli 70 vuotta. Nuorisotilan 
yläkerrassa oli parkissa use-
ampi rollaattori. 

Tapulin eläkeläiset kuten 
muutkin eläkeläisjärjestöt 
jäivät keväällä ilman Hel-
singin kaupungin aiemmin 
myöntämää pientä avustus-
ta.  Avustusta on hyödyn-
netty erilaisten virkistys-
retkien ja teatterimatkojen 
yhteydessä.  Tapulin eläke-
läiset odottavat kovasti syk-
syllä  kaupungilta luvattua  
uutta päätöstä avustuksen 
suhteen. Kaupungin van-
hustenhoidon linjaus on tu-
kea ikäihmisten kotona asu-

mista mahdollisimman pit-
kään. Tällainen yhdistys- 
ja kerhotoiminta tukee sitä 
parhaiten.  Kesätauon jäl-
keen Tapulin eläkeläiset ko-
koontuvat seuraavan kerran 
9.9. klo 10–12 Tapulin nuo-
risotalolla, Ajurinaukio 5, 2 
krs. Tulkaa mukaan uudet 
ja vanhat jäsenet !

Kaunista kesää kaikille !
Sinikka Vepsä

Tapulin Eläkeläisten kevätjuhla

Puheenjohtaja Kaisa Lehtonen juhlissa 
tarjoilupuuhissa.
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REISSULLE

MUKAAN!
TARJOAMME

EDULLISIMMAN! KOKEILE 

30 PÄIVÄÄ!

19E kpl

Silmälasi-
KEHYKSIÄ

5E

SILMÄNPAINE-
MITTAUS

              Serengeti 
Ray-Ban, Bolle, Police...

30E

          Moniteho
PIILOLASIT

+käyttöopastus
kaupan päälle3E

Matkapullo 60ml
PIILOLASI-

NESTE

–50%

Silmälasien
PUHDISTUS-
TARVIKKEITA

osta 3
maksa 2

jopa –80%
Silmälasi-

KEHYKSET

Myös ilman ajanvarausta

jopa –60%
AURINKOLASIT

alk.

 Alkanut kesä on ollut 
säiden osalta sangen vaih-
televa. Jo keväällä, huhti-
kuun lopulla, oli hetkittäin 
lähes helteistä. Sen jälkeen 
on ollut vuorotellen sekä 
lämmintä että ennätysmäi-
sen koleaa. Almanakkaa 
on toki uskottava: nyt on 
kesä, vaikka lämpömittari 
sanoisi aamulla jotain 
muuta.

Pukinmäen rantapuistos-
sa on joka tapauksessa al-
kanut tuttu kesäajan toi-
minta. Ihan kesän alussa 
oli Pukinmäen Kisalla tut-
tu linturetki Markku Var-

himon opastamana: aamu-
varhaisella nähtiin ja kuul-
tiin 41 eri lajia. Kesäillan 
kävelykin jo järjestettiin, 
tosi helteisenä iltana.

Sään salliessa Kisalla on 
maanantaisin ollut ranta-
puistossa bailatinoa ja kes-
kiviikkoisin keppijumppaa. 
Pukinmäen Fysiopalvelulla 
on puolestaan ollut omaa 
liikunnan tarjontaa torstai-
iltaisin. Ja näillä mennään 
kesän kuukausina edelleen! 

Tero Tuomisto
kotiseutuneuvos, 
Pukinmäen Kisan 

puheenjohtaja

Kesän liikuntaa 
Pukinmäen rantapuistossa

Sateiden lomassa on ollut myös upeita aurinkoisia 
iltoja esimerkiksi keppijumpan harrastajille. Ohjaajana 
on Kirsi Mattsson.

TERO TUOMISTO

 Viime lehdessä pukin-
mäkeläinen kertoi pihanur-
melta löytyneestä ihmisu-
losteesta. Sen luettuani vah-
vistui oma käsitykseni, että 
nurmikoltamme sunnun-
taiaamuna 16.6. löytynyt 
uloste oli myös ihmisen 
tekosia. 

Huomasin läjän aamulla 
kymmeneltä ruohoa leika-
tessa. Onneksi ehdin väis-
tää, ja onneksi ulkona ei 
ollut mitään pyykkiä kui-

vumassa, johon ilmeisesti 
edellisyönä tarpeensa teh-
nyt olisi voinut peränsä 
pyyhkiä.

Olen asunut täällä Pu-
kinmäessä 14 vuotta, en-
kä ole vastaavaan törmän-
nyt. Koiran jätöksiä kyllä 
näkee, mutta ihmiset kor-
jaavat niitä ilmeisesti enem-
män, koska ne läjät ovat 
selvästi vähentyneet.

Ruohonleikkaaja

Toinenkin ikävä yllätys



Hiidenkiven peruskoulul-
la pidetyssä Operaatio Puls-
sin tapahtumassa nuoret 
saivat kirjoittaa toiveseinäl-
le millaista toimintaa halu-
aisivat. Joku oli kirjoittanut 
sanan kesätyö ja se sai Essi 
Vilhosen, Tanja Merisen ja 
Inkeri Mankkisen innostu-
maan.

– Me tietysti itsekin halu-
aisimme ensi kesänä päästä 
kesätöihin, mutta sama on-
gelma on lähes kaikilla nuo-
rilla. Siksi ajattelimme jo tä-
nä kesänä ja alkusyksystä 
tehdä pohjatöitä, jotta en-
si kesänä mahdollisimman 
moni nuori pääsisi kesätöi-
hin, Essi Vilhonen kertoo.

Kolmikko on kokoontu-
nut yhdessä nuorisoasiain-
keskuksen aluetyöntekijä 
Tiina Papusen ja Fallkullan 
nuoriso-ohjaaja Pekka Pen-
nasen kanssa viitisen kertaa 
suunnittelemaan kesäduu-
niprojektiaan ja tehnyt jo 
useita yrityskäyntejäkin.

– Etsimme alkuun paikal-
listen yritysten osoitteita 
netistä ja merkkasimme ne 
karttaan, jonka mukaan tii-
mi ryhtyi tekemään yritys-
käyntejä, kertoo Papusen 
Tiina.

Sitä ennen vielä pohdittiin, 
miten asia esitetään ja kuka 
kertoo mitäkin. Tytöt olivat 

myös valmistautuneet muis-
tuttamaan, että 16–17-vuo-
tiaat nuoret ovat erittäin in-
nokkaita ja motivoituneita 
työntekijöitä, sillä he todella 
haluavat ansaita taskurahaa 
sen sijaan, että vain löhöisi-
vät koko kesän. 

– Käytännössä me olem-
me menneet yritykseen, ky-
syneet, saisimmeko esit-
tää muutamia kysymyksiä 
ja sitten tiedustelleet, voisi-
ko yritys mahdollisesti ensi 
kesänä ottaa joksikin aikaa 
nuoren työntekijän, kertoo 
Inkeri Mankkinen.

– Useimmat ovat vastan-
neet, ettei heillä valitettavas-
ti ole kesätyöpaikkoja ja sil-
loin olemme sitten ehdotta-
neet, että he ottaisivat ilmai-
seksi Ansio-kurssia käyvän 
nuoren kahdentoista tun-
nin työharjoitteluun. Siihen 

ovat useimmat suhtautu-
neet ihan positiivisesti, iloit-
see Essi Vilhonen. 

Tanja Merisen mukaan 
haastavinta on ollut se, että 
monia yrityksiä ei olekaan 
löytynyt siitä osoitteesta, jo-
ka netistä löytyy.

– On tullut tehtyä useita-
kin turhia käyntejä, Meri-
nen harmittelee.

Kolmikko on iloinen siitä, 
että joissakin paikoissa hei-

tä on kuunneltu hyvin kiin-
nostuneina ja vastailtu kysy-
myksiin.

– Lopuksi aina sanom-
me heille, jotka ovat valmii-
ta ottamaan vaikka Ansio-
kurssilaisen, että aluetyön-
tekijä ottaa yhteyttä kesän 
jälkeen, lisää Vilhosen Essi 
antaen samalla Ansio-esit-
teen.

Kesän jälkeen tytöt jat-
kavat yrityksissä käyntejä. 
Nuorista kesätyöntekijöistä 
tai kahdentoista tunnin har-
joittelijoista kiinnostuneet 
voivat myös ottaa itse yh-
teyttä elokuussa Tiina Papu-
seen, tiina.papunen@hel.fi

Kesäduuni-ryhmä on 
myös tehnyt asiastaan aloit-
teen Ruuti.fi –sivuille toivo-
en matalan kynnyksen kesä-
työpaikkoja nuorille.

Teija Loponen

12   Nuoret

Kesäduuniryhmä 
metsästää töitä
Tyttöryhmä käy yrityksissä pohjustamassa nuorille kesätöitä ensi kesäksi.

Ensi syksynä 9-luokalle menevät Essi Vilhonen, Tanja Merinen ja Inkeri Mankkinen haluavat helpottaa nuorten 
pääsyä ensimmäiseen kesätyöpaikkaan. 

 Ansio-kurssille otetaan 12 nuorta.
 Kurssilla oppii työnhaun aakkoset ja työelämän pelisäännöt.
 Kurssiin sisältyy kaksi teoriakertaa, 27.9. ja 28.10. Malmin nuorisotalolla, ja 12 tuntia  

 työharjoittelua jossain yrityksessä erikseen sovittavina aikoina.
 Kurssin käyneet saavat Ansio-todistuksen.
 Maksuton kurssi on suunnattu ensisijaisesti 9. ja 10. –luokkalaisille.
 Ilmoittautumiset tiina.papunen@hel.fi 1.9. alkaen.

Ansio-kurssi

Kolmikko on 
iloinen siitä, 

että joissakin 
paikoissa heitä on 

kuunneltu hyvin 
kiinnostuneina 

ja vastailtu 
kysymyksiin.

Aprillipäivänä, ti 1.4. 
saimme puhelinsoiton 
Malmin nuorisotalon 
ohjaajalta Arilta. Olimme 
saaneet kutsun työhaas-
tatteluun, johon kuului 
myös tanssisoolo #APUA. 
Yllätyksenä saimme tie-
don, että työtehtäviin saa-
tetaan valita jopa kaksi 
henkilöä.

Haastattelun jälkeise-
nä päivänä saimme tiedon 
kahdesta onnekkaasta va-
lituista henkilöistä  Olim-
me tulleet valituiksi!!!

Ennen virallisten työ-
tehtävien alkua kävimme 
muutamia kertoja Mal-
min nuorisotalolla suun-
nittelemassa kesän tanssi-
kursseja. Silloin pääsim-
me myös tutustumaan toi-
siimme. 

Viimein kesäloma al-
koi ja oli aika siirtyä kou-
lun penkiltä työmaal-
le #tanssisali. Viikkom-
me alkoi työsopimukseen 

tutustumisella ja täyttä-
misellä. Työtehtäviimme 
kuuluivat erilaisten tans-
situntien vetäminen ja 
muut työnantajan mää-
räämät tehtävät. Pidim-
me show-, street-, dance-
hall-, hiphop-, nykytanssi- 
ja jopa breakdance tans-
situnteja 9–12-vuotiaille 
ja 13–18-vuotiaille. Joka 
aamu kokoonnuimme 
pöydän ympärille kahvi-
kuppien kera miettimään 
edellistä päivää: onnistu-
misia, oivalluksia, mah-
dollisia parannuksia ja 
missä olisimme tarvin-
neet apua. Sen lisäksi että 
pohdimme omaa suoriu-
tumistamme, annoimme 
myös toisillemme palau-
tetta. Omien kokemuksi-
en pähkäily ja niiden esil-
le tuominen auttoi meitä 
kehittämään päivän tule-
via tanssitunteja ja muut-
tamaan ajatukset toimin-
naksi. 

#SUMMER-
DANCE-
MALMI
Olemme Bianca ja Sara – Malmin 
nuorisotalon ensimmäiset 16–17 -vuotiaat 
kesäksi palkatut tanssinohjaajat. Saimme 
tiedon tanssinohjaajan työpaikasta 
Helsingin kaupungin rekrytointisivulta. 
Olemme molemmat harrastaneet pitkään 
tanssia eri lajien parissa, mikä rohkaisi 
meitä lähettämään hakemuksen ja 
koittamaan onneamme.

Viikin Gardeniassa on 
parhaillaan esillä Gulf of 
Finland 2014 -näyttely, joka 
haluaa nostaa esiin yhtei-
siä saavutuksia lahden hy-
vinvoinnin parantamisek-
si sekä Suomenlahden ai-
nutlaatuisuutta ja haavoit-
tuvuutta. 

Näyttely on suunnattu 
kaikenikäisille ja se koos-
tuu erityyppisistä osioista, 
jotka sisältävät yleistietoa 
Suomenlahden valuma-
alueesta, haavoittuvuudes-
ta ja sen suojelusaavutuk-
sista sekä materiaalia alu-
eella tehtävästä tutkimuk-
sesta. Näyttely sisältää 
myös suuren Suomenlah-
den luontoa esittelevän pe-
lin. 

Näyttely on avoinna Gar-
deniassa ma–to klo 10–18 
ja pe klo 10–14. 23.7 saak-

ka.  Näyttelyn toteutuksen 
on rahoittanut Suomen 
ympäristöministeriö, Viron 
ympäristöinvestointikeskus 
Kik ja Pietarin kaupunki.

Samalla vierailulla voi tu-
tustua Marianne Heino-
sen maalauksiin teemal-
la Satoa ja silmänruokaa. 
Luonto eri vaiheissaan on 
Heinosen suurin innostuk-
sen lähde. Näyttelyssä esil-
lä olevien öljyvärimaalaus-
ten, pastellitöiden, akvarel-
lien ja keramiikan aiheet 
löytyvät maisemista, puista, 
kukista ja eläimistä. 

Käytävägalleriassa ole-
va näyttely on avoinna ma-
to klo 10–18, pe klo 10–14 
ja la–su klo 10–17. Näytte-
lyyn on vapaa pääsy. Osoi-
te: Koetilantie 1.

TL

Kiinnostaako 
Suomenlahden tila? 
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Lähiristikko nro 11/2014
Sanaristikon oikea 
ratkaisu sivulla 14.SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA, ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

LÄHETÄ 
VINKKEJÄ 
Koillis-Helsingin 
tapahtumista
Lähimenoihin.

Katso 
tarkemmat  
tiedot seuraavalta
sivulta.

Tanssitunneilla nostatet-
tiin sykettä, kuntoiltiin, 
hiottiin yksittäisiä liikkeitä 
ja harjoiteltiin tekemiämme 
koreografioita. Halusimme 
myös rikkoa ”perinteisen 
tanssitunnin” rakennetta 
toteuttamalla hulluja ideoi-
tamme: Breikkitunnilla 
kävimme ulkona lankutta-
massa #KatoGooglesta ja 
freezaamassa julkisilla pai-
koilla. Viimeisellä katutans-
situnnilla menimme Mal-
min torille tanssimaan vii-
kon aikana harjoitellut 
koreografiat FlashMob tyy-
lillä. Tämä toi persoonallista 
maustetta Malmin nuoriso-
talon tanssitunteihin, joka 
oli myös oppilaille mielui-
saa. Malmin ympäristö sai 
lisää väriä toiminnastamme. 
Ihmiset kiinnittivät paljon 
huomiota ulkona breikkaa-
miseemme ja temppuiluum-
me. Nuorisotalon läheisten 
ravintoloiden lounastajat 
saivat piristystä päivään 

flashmobin ansiosta. 
Onnistuimme alusta läh-

tien innostamaan oppilai-
ta heittäytymään hulluim-
piinkin ideoihin ja luomaan 
tunneille positiivisen ilma-
piirin. Ymmärsimme yhdes-
säolon ja oppilaisiin tutus-
tumisen merkityksen. Oma 
uskalluksemme heittäytyä 
lisääntyi, kun tutustuimme 
toisiimme paremmin. Tun-
neilla tulee huomioida op-
pilaiden yksilölliset kyvyt ja 
tarpeet ja muistaa mottom-
me ”Go with a flow”. Näin 
tunneista tulee kaikille mie-
luisia ja hauskoja. Saim-
me paljon hyvää palautetta 
mm. tuntien monipuolisuu-
desta. Tämä kasvatti itse-
tuntoamme ja ennen kaik-
kea rohkaisi meitä olemaan 
omia itseämme.

Tanssituntien pitäminen 
on ollut meille ohjaajille ko-
kemusrikas ja opettavai-
nen kesätyö. Sen lisäksi et-
tä saimme mahdollisuuden 

työskennellä rakkaan har-
rastuksemme parissa, olem-
me myös saaneet mahdolli-
suuden kehittää itseämme. 

Tanssituntien ohjaami-
nen kesällä – kuulostaa hel-
polta työltä, eikö? Yllätyk-
seksemme huomasimme jo 
ensimmäisinä työpäivinä 
sen olevan vaativa ja raskas 
kesätyö. #energiasyöppö 
Tämän voi nähdä myös 
positiivisessa valossa: työn 
vaativuus kannustaa meitä 
heittäytymään ja pistämään 
itsemme likoon. Kaikille ei 
suoda samanlaista mahdol-
lisuutta työskennellä näin 
luovassa ja hauskassa kesä-
työpaikassa. 

Vaikka töissä syödyt ate-
riat koostuvat suurimmaksi 
osaksi pelkästä protskusta 
#proteiinipatukka, olemme 
syöneet myös paljon uusia 
ideoita ja taitoja. Terkkuja 
Malmin nutalta 

#SUMMERDANCEMALMI

Myydään 
Fazer-piano

Viritetty, 
hyväkuntoinen.

Nouto itse 
Heikinlaaksosta.

Hinta 450€. 
040 740 8594

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

www.kaari18.fi

Pukinmäenkaari 18, 
00780 Helsinki.

Seuraa meitä 
Facebookissa!

KOFF 
Hana III 
olut 0,5l4€
klo 18–22 terassilta

Tätähän ei voi kuin jaloin kuvailla 
sillä tahti osuu varmasti montakin 
kertaa jalan alle illan aikana. Bändin
ohjelmistosta löytyy ikivihreitä 
Suomi-iskelmiä, valsseja, finnhittejä, 
humppaa, countrymusaa, rokkia, 
poppia, swingiä ja beessame-
muutsoo...
Terassitanssit la 28.6. klo 18–22.



  MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päi-
välle! 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. Heinäkuussa 
Bridge ti klo 9.30–13.30.
Killinmäen Taideryhmä 
Mansikka
Ryhmän jäsenet ovat 
Killinmäen hoitolaitok-
sessa asuvia kehitysvam-
maisia. Näyttelyn avulla saa-
daan aavistus heidän ulottu-
vuuksistaan. Esillä on akva-
relleja sekä öljyväri- ja seka-
tekniikkatöitä. Avoinna ma–to 
10–20 ja pe 10–18. Vapaa 
pääsy, Malmitalo 27.5. – 26.6.
Kaupunkitanssit
Paritanssin opetusta klo 
17.30: 25.6. tango. 2.7. cha-
cha. Malmitalo, Vapaa pääsy.
Merja Simberg Hiljaisuuden 
ääniä – maalauksia
Järj. yhteistyössä: Merja 
Simberg, Helsingin 
Taitelijaseura ja Helsingin 
kulttuurikeskus
Avoinna kesällä ark. ma–
to 10–20 ja pe 10–18. Ma 
11.8. alkaen arkisin ma–pe 
9–20 ja la 9–16. Vapaa pääsy. 
Malmitalo to 19.6. – la 23.8.

  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.
Kimmo Pälikön Vanha ihana 
Helsinki -postikorttinäyttely
ja siihen liittyen Tunnista 
Helsinkiä -kilpailu Pukinmäen 
kirjastossa, Kenttäkuja 12  
12.6.-18.7. Vapaa pääsy
Nukketeatteritaiteilija 
Rainer Kauniston 
pöytäteatterinukkeja
Pukinmäen kirjaston vitriineissä
kesä-heinäkuun ajan. 
vapaa pääsy Järj. 
Nukketeatterikeskus Poiju

  SILTAMÄKI 
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. Lapset 2 
e, aikuiset 4e. Kioskissa 
jäätelöä ja virvoik-
keita, vain käteinen. Järj. 
Siltamäen Lions Club. 

  TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat 
Ja Kotien Puolesta 
Ulko-boccia ja mölkyn pelaa-
mista Tapanilan torilla ti klo 
10–11. Sateen sattuessa pela-
taan Tapanilan Työväentalolla. 
Kesäkerho Tapanilan 
Työväentalolla, Sompiontie 
4, ti klo 11.30–12.30.

  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. 
Ruusujen hurmaa Viikissä
Rakennus-viraston opastettu 
puistokävely ke 25.6. klo 18. 
Lähtöpaikka: Maaherranpuisto, 
Pihlajamäentie reuna.
Satoa ja silmänruokaa 
– Marianne Heinosen 
maalauksia 
24.6.–31.7. Gardenian käytä-
vägallerian valtaavat Marianne 
Heinosen luontoaiheiset teok-
set. Esillä olevien öljyvärimaa-
lausten, pastellitöiden, akvarel-
lien ja keramiikan aiheet löyty-

vät maisemista, puista, 
kukista ja eläimistä. 

Avoinna ma–to 
klo 10–18, pe 

klo 10–14 
ja la–su klo 
10–17. 
Vapaa 
pääsy. 
Koetilan-
tie 1.

Trooppisen puutarhan saloja
Gardenian trooppiseen puutarhaan 

pääsee opastetulle kierrokselle 
sisäänpääsymaksun hinnalla 

tiistaina 8.7. klo 13.
 Opastetulla kierroksella tutustutaan Gardenian 
trooppisessa puutarhassa kasvaviin kasveihin ja 
niiden käyttöön. Sisäänpääsymaksu aikuiset 4e, 

eläkeläiset 2,30e ja lapset 2e. Perhelipun hinta on 9e.

14   Menot

Lähimenot–
palstalle 

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia 

menovinkkejä. 
Etusijalla ovat maksuttomat tapahtumat. Toimitus voi muokata sekä lyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettää viimeistään torstaina klo 15 mennessä, jotta ne ehtivät seuraavan keskiviikon lehteen.  

OSOITE: 
janina.issakainen@

lahitieto.fi

KAMPAAMOT JA PARTURIT

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!

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

Aurinkoraidat 
+ leikkaus + fön

Ripsi ja 
kulmavärjäys

Permis + leikkaus
+ sävy + fön 

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
Blondeilla

on aina 
hauskempaa!

82€
Hinnat alk.

21€

85€

Haluatko 
mainostaa 
Lähitiedossa?
Ilmoituksiin 
liittyvissä 
asioissa 
ota yhteyttä 
myyntipäällikkö 
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@
lahitieto.fi

Sanaristikko nro 11/2014
oikea ratkaisu 

HYVINVOINTI

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA
- Fysioterapia
- Voice massage
- Akupunktio
- Lymfaterapia

Puistolantori 1, 00760 Helsinki 
puh. 09-389 6304 

www.puistolanfysioterapia.com

Fysioterapeutit:
Johanna Jokinen
Kirsi Kyyrä
Riitta Pitkänen

Ismo Hämeenniemi
Heli Inkinen

10
vuotta

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

Lähitieto 
tuo 

lähiyritykset 
luo.

Lähitieto löytyy 
myös facebookista!
www.facebook.com/lahitieto

TEIJA LOPONEN

Kimmo Pälikön maalaa-
mia Helsinki-aiheisia posti-
kortteja pääsee ihailemaan 
Pukinmäen kirjastossa vielä 
heinäkuun 19. päivään saak-
ka.

Näyttelyssä on mukana yli 
450 postikorttia, joissa vanha 
Helsinki herää henkiin ja vie 
aikamatkalle jo osin unohtu-
neisiin näkymiin. Samalla voi 
osallistua Tunnista Helsin-
kiä-kilpailuun, jossa palkin-
tona on Pälikön Malmi-aihei-
nen grafiikan taulu. Se arvo-
taan kaikkien osallistuneiden 
kesken heinäkuussa. 

TL

Helsinki-nostalgiaa

Pukinmäki

Kimmo Pälikkö: 
Heimolan talohelmet.

  Pukinmäki

jalkaterapeutti

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

Raili Asikainen

Jalkaterapia 
Talus
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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

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin 
sisä-ja ulkoremontit

Toimisto Eskolantiellä 
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet. 

– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU

Soita: Erkki 0500 503 357
Mikko 040 9311 466

ergadesign.fi 

MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön

PALVELUJA TARJOTAAN

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Puh. 09 345 3350
Malmin raitti 4 B 
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi 

Helsinki

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama

(suuhygienistit)

POHJOIS-HELSINGIN 
LÄHIKIINTEISTÖ-

HUOLTO
www.rundelin.com   
kpr@rundelin.com

LVI-TYÖT 
044 9726 802

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.fi
Kotitalousvähennysmahdollisuus

Vesikourut • Tikkaat • Lumiesteet

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

v Eberspächer asennukset/myynti/huolto  v Sijaisauto

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

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!

Soita 
ilmainen 
mittaus

• Rullaverhot
• Pystylamellit
• Sälekaihtimet

• Puusäle- •
kaihtimet

• Peililiukuovet

Ylä-Malmin tori 3, 
00700 Helsinki

Puh. 09-385 2393
Fax 09-351 1693

www.torikaihdin.fi 
info@torikaihdin.fi 

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne 
mukaisesti.

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,

00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET 
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

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

Puh: 093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

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

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

www.tapulinhuolto.fi  -  puhelin: 09 3507720

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

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

ABONEABONE
www.pizzeriaabone.�

PIZZAT
Norm. 6,00€ Perhe 11,00€

Pannupizza 11,00€

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

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

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

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

25.

26.

27.

28.

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

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

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

KEBABIT

SALAATIT 6,50€

6,00€

6,50€

7,00€

7,00€

7,00€

8,00€

8,00€

8,00€

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

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

045-6565 658
(09) 346 3090

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

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus


