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Kesähuolto
Kaikki merkit ja mallit.

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

149€
Viinikka Oy

Ilmastointihuolto

65€
Sis. 1000g R134a.

Heikinlaakso

Korso

heikinlaakso@autonkorjaus.net
Sienitie 34,
00760 Helsinki
Ark. 07:30 - 20:00
+358 29 300 5500 La 09:00 - 15:00

Uranuksenkuja 1E korso@autonkorjaus.net
01450 Vantaa
Ark. 08:00 - 17:00
+358 29 300 5501 La Suljettu

[A]

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

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
ROIHUVUORI 60 m² KT
Ihastuttava valoisa 2h, k, halli,
kph. Länsiparveke. Kolmas ylin
kerros. Putkiremontti tehty.
Vmh. 219.000 € Punahilkantie 4
PIHLAJAMÄKI 60,5 m² KT
Valoisa etelä-länsi kulmahuoneisto 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
TAPANILA OK-TONTTI
Tontti 780 m², ro. 195 m² + 30 m²
autosuojatiloja. Hp. 235.000 €
Länsirinnetie 12

Pyydä meidät arviokäynnille!

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
TAPANINVAINIO OK-TONTTI
Tontti 569 m², ro. 142 + at 25m².
Mahdollisuus kaukolämpöön.
Hp. 139.000 €, tee tarjous
Pohjanpellontie 9
VANTAA OK-TONTTI
Kaskelassa aurinkoinen tontti
1916 m², rak.oik. 325 m². Tontin
voi jakaa. Käy kesäpaikaksikin.
Hp. 160.000 € Kaskelankuja 4
MALMI TEOLLISUUSHALLI
Myydään kivirakenteinen 2-kerroksinen teollisuusrakennus 745
m². Tilat jaettavissa. Rv-89.
Tontti 1527 m².
VUOKRATAAN TATTARISUOLLA
Tuotantotila + pieni toimisto,
yhteensä 250 m².
Vuokra 1.600 € / kk + alv.

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]

Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

www.skv.ﬁ/tehokas

Uusi, edullinen
hinnoittelumme tuo
asiakkaalle etua
Välityspalkkiomme on kerrostaloihin 2,0 % + alv. 24 %
(= 2,48 %) ja
rivi- ja omakotitaloihin 2,5 % + alv. 24 %
(= 3,10 %)
+asiakirjakulut. Välityspalkkio lasketaan
velattomasta kauppahinnasta.

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270
Kiinteistömaailma
Malmi toivottaa hyvää
kesää asiakkailleen!
Heikinlaakso Okt 243m2
6h+k+kph+khh+s+uima-allas
osasto+autotalli. Hyvällä alueella ja
isolla, suojaisella tontilla oleva As Oy
muotoinen okt. Tälläistä yhdentason
taloa harvoin tarjolla! Isot remontit tehty.
Vh. 628.000€ Mh. 626.050€
Tomi Suvinen/044-3355135
1130386
Puistola et 140,5 m² / 200,5m2
5h,k,s,at,v. Loistavalla paikalla vehreässä Puistolassa erillistalo, jossa asuin
tilat yhdessä tasossa. Rv. 1989. Tilava
keittiö leivinuuneineen, suuri olohuone
ja takkahuone. 4 makuuhuonetta ja
reilut kodinhoitotilat. Mh. 510.000€.
Laaksotie 19 A.
Kristiina Kellander-Sinisalo /045 847 2272
1130101
Tapanila pt 72m2
3 h, avok, sauna, 2 wc, lasitettu parveke, lasiveranta, piha. Koti parhaimmalla
sijainnilla! Kiva koti paritalon eteläpäädyssä, remontoi viihtyisäksi.
Mh. 259.000€. Erätie 12.
Kristiina Diomin/046-812 5691.
1125638

Puistola Pt 98m2
4h+k+s. Viihtyisä perheasunto rauhallisella pientaloalueella. Lapsille tarjolla
turvallinen koulumatka. Oma suojainen
ja vehreä piha.
Mh 198 000€ vh 205 519,42€.
Läksyrinne 27-29 I.
Jyrki Saulo/050-5850500.
1130390
Malmi rt 51/113m2
3-4h,k, khh, kph/s, 2xwc, 2xvh, ullakko,
AK, var. Persoonallinen koti rauhallisella
pientaloalueella. Vaaleasävyiset pintamateriaalit, remontoitu kylpyhuone.
Mh. 286 153€, Vh. 298 000€. Notkotie 22.
Kai Lehtola/ 044-5140164
1127721
Puistola rt 112,5m2 /127,5m2
4h+k+s+at. Yksitasoinen koti, jossa
kaikki huoneet ovat väljiä. Tyylikäs taloyhtiö. Ehostamalla mukava koti pitkäksi
aikaa. Aurinkoinen aidattu piha Autollesi
talli. Mh. 344.000€ Ylerminkuja 4.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 227
1121527
Tapaninvainio rt 83m2
3 h, k, kph, erill wc, piha. Yksitasoinen
valoisa koti, jossa reilut huoneet ja ihana
eteläpiha. mh. 279.000€. Karhusuontie 90.
Kristiina Diomin/046-812 5691.
1126629

Siltamäki rt 80m2
3 h, k, kph, wc, vh, piha. Kaunis koti viihtyisällä alueella, suojaisa terassipiha, tule
ja ihastu! mh. 238.000€. Siltakyläntie 2.
Kristiina Diomin/046-812 5691.
1123727
Malmi kt 94m2
4h, k, kph, erill.wc, las.parv. Tilava
läpitalon koti Malmin sydämessä! Tässä
on tilaa isollekin perheelle, hyvinhoidettu taloyhtiö omalla tontilla. Malmin
palvelujen äärellä, heti vapaa! Velaton
lähtöhinta 178.000€. Markkinatie 7.
Kai Lehtola/ 044-514 0164.
1123678
Ala-Malmi kt 79,5m2
3h, k, erill. wc, kph, sauna. Tilava ja
hyväkuntoinen koti isolla parvekkeella.
Kauppakeskus ja juna-asema kävelymatkan etäisyydellä. Tarjouskaupan
lähtöhinta 180.000€. Soidintie 8. Hitas.
Jyrki Saulo/050 5850500
1119788
Malmi kt 64,5 m²
Helposti muunneltava 2-3h katutason asunto. Terassi, 2 sisäänkäyntiä
joista toinen esteetön. Juna-asemalle 5
min kävelymatka. Pienellä remontilla toimiva koti tai tuottoisa sijoitus! Velaton
lähtöhinta 129.000€. Kotinummentie 4.
Vasil Zizan/044-5147551
1130380

Pihlajamäki kt 75,5m2
Ylimmän kerroksen 4h+kk perheasunto toimivalla pohjaratkaisulla josta
upeat näkymät. Hyvin hoidettu viihtyisä taloyhtiön alue. Ikkunat kolmeen
suuntaan jonka ansiosta asumismukavuutta myös hellepäivinä.
Tule kokemaan! Vh 159.000€.
Liusketie 2.
Vasil Zizan/044-5147551
127472
Tapulikaupunki kt 70m2
3h, k, kph/wc, las.parv. Ylimmän krs:n
valoisa läpitalon huoneisto. Toimivat
huonetilat, puistomaiset näkymät.
Hyvinhoidettu taloyhtiö omalla tontilla.
Mh. 157 000€. Maatullinkuja 6.
Kai Lehtola/044-5140164
1131543
Pihlajamäki kt 32m2
1 h, avok, kph,ransk. parv. Huikeat
näkymät hissitalon ylimmässä kerroksessa. Nätti avara ja toimiva yksiö,
todellinen kotkanpesä. Nopeat yhteydet niin busseilla ja junalla! 99.000€.
Maasälväntie 8.
Kristiina Diomin/046-812 5691.
1122333

Malmin toimiston vuokrasopimus loppuu kesäkuussa.
Tervetuloa asiakkaaksemme Haagan
ja Töölön toimistoihimme.

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Timo K .Nieminen
040 088 5662

Tero Laurila
0400 600 359

Kristiina Diomin
046 812 5691

Kauppalantie 15, Helsinki
Puh. 010 228 3080
Museokatu 7, Helsinki
Puh. 010 228 3000

Krista Suvinen
040 487 5040

Ilpo Korpi
040 537 1323

Tomi Suvinen
044 335 5135

Jyrki Saulo
050 585 0500

Reija Kivinen
050 533 0369

Vasil Zizan
044 514 7551
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Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

KAVALJEERI
Toivottaa asiakkailleen
hyvää kesää!
Jousimiehentie 3,
00740 Helsinki
p. 0103868500

MA–PE 7–22
LA 8–22
SU 11–22
Kevennystä keholle
ja mielelle:
Perusjalkahoito 75min/35€
Niskahartia- ja
päähieronta 45min/25€

www.kolmenkonstin.suntuubi.com

Relaten
Koulutettu Urheiluhieroja Lauri Linnolahti

AVAJAISTARJOUS!
voimassa. 31.7.2014 asti

Tervetuloa!

30min
hieronta

25€!

Vanha Tapanilantie 88, 00730 HKI
www.relaten.ﬁ
040 778 0196

Lomatauon paikka

J

o aina MaTaPuPu-lehden ajoista saakka
olemme pitäneet heinäkuussa taukoa paikallislehden tuottamisessa. Kesän keskimmäinen kuukausi on niin hiljainen, että
myös ilmoittajien kannalta silloin on hyvä pitää
vähän taukoa. Lehden tekijöiden näkökulmasta
muutaman viikon kesäloman pitäminen avaa silmät taas aivan uudella tavalla näkemään lähistöllämme tapahtuvia asioita. Kun elokuu koittaa, palaamme Lähitiedon muodossa koteihin
kertomaan mitä uutta tapahtuu, mitä suunnitelmia tänne on tehty, mikä muuttuu ja mikä ei.

Jo nyt voimme kertoa syyskauden alusta ainakin sen, että Malmin sairaala avaa ovensa, Malmitalo tulee viettämään näyttävästi 20-vuotissynttäreitään ja Ala-Malmintorin sekä Pekanraitin suunnitelmat esitellään asukkaille. Lisäksi
Malmin nuorisotalon sekä muutamien muiden
tahojen yhteistyönä järjestetään Malmilla syyskuun alussa isot siivoustalkoot, joihin kaikki
halukkaat voivat osallistua. Talkootyötä voi
harjoitella jo ensi viikolla Pihlajamäessä, jossa
Aarnikanmäellä laitetaan metsäinen oleskelupaikka ympäristöineen kuntoon. Tapanilassa
taas valmistaudutaan hiljalleen seuran 50-vuotisjuhliin, joita vietetään Kaamosiltamien yhteydessä.
Viime viikolla julkaistiin YK:n ja muiden kan-

Kun elokuu koittaa, palaamme
Lähitiedon muodossa koteihin.
sainvälisten organisaatioiden tietojen avulla
koottu The Good Country –indeksi, jolla mitataan kuinka paljon eri maat tekevät hyvää
ihmiskunnalle ja maapallolle. Suomi ylsi indeksissä kakkoseksi. Hopeasijan saanti 125 maan
vertailussa on upea saavutus. Ruoka-avun antaminen, tieteellisten julkaisujen teko, reilun kaupan markkinat ja vapaa liikkuvuus ovat Suomella huipputasoa. Suomessa tehdään paljon
hyvää.
Ja paljon hyvää tehdään myös meidän ilmestymisalueellamme. Lukuisat vapaaehtoistoimijat
ja järjestöt sekä yhdistykset tekevät työtä muiden auttamiseksi antaen niin käytännön apua
kuin taloudellista tukea sitä tarvitseville. Me
voimme hyvällä syyllä olla ylpeitä itsestämme.
Vapaaehtoistoiminnassakin on heinäkuussa hiljaisempaa. Jokainen tarvitsee aikaa ladata akkujaan ja kerätä voimia tulevia haasteita varten. Ja
jokainen toimija on lomataukonsa ansainnut.
Tämän lehden myötä me toivotamme rentouttavaa heinäkuuta jokaiselle. Elokuussa taas tavataan!

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 27/2014. • Keskiviikko 2.7.2014. • 2. vuosikerta.
JAKELUALUE: postinumerot Helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, Malmi, Pihlajamäki, Pihlajisto, Puistola, Pukinmäki, Siltamäki,
Suutarila, Tapanila, Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Viikki. TOIMITUS: Postiosoite Askartie 3–5, 00700 Helsinki, sisäänkäynti Malminraitti 4.
PÄÄTOIMITTAJA: Teija Loponen, puh. 050 590 6675, teija.loponen@lahitieto.ﬁ. TOIMITTAJA: Pirjo Pihlajamaa, puh. 045 348 9373, pirjo.pihlajamaa@lahitieto.ﬁ. ILMOITUSMYYNTI: Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.ﬁ. ULKOASUVASTAAVA: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin, TAITTO JA ILMOITUSVALMISTUS: Janina Issakainen, janina.issakainen@lahitieto.ﬁ, puh. 044
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9–16 puh. 02900 10040. Ilmoitus keskiviikon jakamattomasta Lähitiedosta mieluiten heti torstaina.
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TEIJA LOPONEN

Patria Pilot Training
Malmin lentoasema tarjoaa Patria Pilot Tradingille
erinomaisen sijainnin myös ulkomailta tulevien
henkilöiden lento-opetukseen.

Mikko Paronen on ylpeä Patrian uudenaikaisesta Cirrus-laivueesta, joita
kazakstanilaisetkin oppilaat käyttävät koulutuksessaan.

Malmin lentokentän lakkautus uhkana koulutusviennille

Lentokoulutus
Patrian vientituotteena

Patria Pilot Training on
vuonna 1998 perustettu
ilmailualan oppilaitos.
Patrian omistaa
Suomen valtio sekä
Airbus Group.
Patrian kouluttamia
lentäjiä toimii kaikissa
suomalaisissa ja
lukuisissa ulkomaalaisissa
lentoyhtiöissä.

Patria Pilot Trainingin oppilaitoksessa Helsinki-Malmin lentoasemalla ahkeroi parhaillaan 12 kazakstanilaista
lentäjäopiskelijaa. Korkeatasoinen koulutus Suomen pääkaupungissa houkutteli monia.

E

urooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin vierailulla
Kazakstanissa oli kauppasuhteita edistämässä myös
Patria Oyj:n edustaja. Vierailu oli tuloksellinen, nyt täällä
on sikäläisiä nuoria opiskelemassa lentäjäksi.
Kymmenen nuorta miestä ja kaksi naista saavat kotimaassaan suoritetun teoriajakson jälkeen käytännön
lentokoulutusta Malmilla.
60 hakijan joukosta muun
muassa kielitaidon perusteella valitut nuoret koulutetaan
EASA:n määräysten mukaisesti ansiolentäjän lupakirjatasolle monimoottori- ja mittarilentokelpuutuksin. He

saavat täyden liikennelentäjäteoria- sekä ohjaamoyhteistyökoulutuksen.
Jatkossa tullaan antamaan
myös lennonopettajakoulutusta Kazakstan Aviation
Academyn puitteissa.

Koulutusvientiä on harrastettu jo aiemminkin Pietarin ilmailuyliopiston kanssa
ja Patriassa toivotaan viennin kasvavan entisestään
Suomen markkinoiden hiljennyttyä taantumassa.
– Omien ammattilentäjäoppilaidemme lisäksi olemme jo kolmisen vuotta antaneet kaikille ilmavoimien
lentäjille liikennelentäjäteoriakoulutuksen. Resursseja
riittää silti hyvin myös kou-

lutusvientiin, johon olemme nyt panostamassa enemmänkin. Kohteena ovat kehittyvät ilmailumaat LähiIdässä ja Kaakkois-Aasiassa
sekä Venäjä naapurivaltioineen, kertoo Patria Pilot
Trainingin toimitusjohtaja
Mikko Paronen.
– Aivan uutena vientielementtinä tulee olemaan Multi-Crew Pilot Licence (MPL)
- koulutus, jossa yhteistyössä
Finnairin kanssa tyyppikoulutetaan perämiehet airbuskoneisiin, lisää Paronen.
Patria odottaa voivansa vielä tänä kesänä kertoa
merkittävästä MPL-koulutukseen liittyvästä sopimuksesta ison euroopplaisen lentoyhtiön kanssa.

Suomalaisen lentokoulutuksen etuna on vaativa
ilmasto, joka antaa tarvittavia haasteita lento-oppilaille.
– Pimeys, ukkoset, lumisateet, jäätäminen ja tarvittava reitinsuunnittelu ovat
tekijöitä, joita ei kaikkialta maailmasta löydy, huomauttaa Paronen.
Myös suomalaisten tapa
ääntää englantia on plussaa, se on helposti ymmärrettävää.
Malmin lentoasemalla
sijaitsevassa Patria Pilot
Trainingin oppilaitoksessa
kaikki toiminnot ovat näppärästi saman katon alla.
Samasta osoitteesta löytyvät

Suomen valtio
omistaa Patriasta
75 prosenttia.
luokkahuoneet teoriatunneille, koneet huoltohalleineen, toimistopalvelut ja
kaikki muukin tarvittava.
– Mikäli Malmin lentokenttä päätetään lopettaa,
tietää se meille aikamoista
haastetta. Lentokoulun siirtäminen ei ole mikään pikku
juttu. Joudumme etsimään
paikan, joka onnistuisi jatkossakin houkuttelemaan
ulkolaisia opiskelijoita tänne, joten missään ihan perähikiällä se ei voi sijaita. Lisäksi lähellä pitää olla mui-

Laku-Pekka lähti viimeiselle laitumelle. Sivu 13.

Teija Loponen

www.facebook.com/lahitieto
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Lähitieto lomailee!

Lomataukomme aikanakin voitte lähettää meille juttuvinkkejä ja kuvia sekä menovinkkejä sähköpostin kautta tai postitse. Samoin ilmoitusvarauksia voi jättää kesätauon aikana elokuun lehtiin.
Sähköpostiosoitteet löytyvät sivun 2 alareunasta.
Vaikka emme kesätauolla vastaa viesteihin, katsomme ne kaikki sitten töihin palattuamme
ja otamme tarvittaessa yhteyttä.

-

takin kenttiä, jotta lentoharjoituksia voidaan toteuttaa.
– Teemme vielä tämän
vuoden lopulla väistösuunnitelman, mutta mielellämme emme Malmilta muuttaisi minnekään, huomauttaa Mikko Paronen.
Paronen toteaa, että yhteistyö Finnairin lentäjien
kanssa MPL-koulutukseen
liittyen on sekin tekijä, joka vaatii Patrian sijoittumista helposti saavutettavaan
paikkaan. Sellainen olisi nykysijainti Malmilla.
Patriassa oletetaan, että jos lentokoulun siirto tulee ajankohtaiseksi, he saavat mittaviin siirtokuluihinsa tukea.

Aurinkoista
heinäkuuta!
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Viikintiellä tietöitä
lähes vuoden
Viikki

Rakennusvirasto käynnistää Viikintien ja Siilitien kiertoliittymän rakennustyöt nyt heinäkuussa.
Kiertoliittymällä halutaan parantaa alueen liikenneturvallisuutta ja sen rakentamisen yhteydessä tehdään
myös kevyen liikenteen ja pyöräilyn järjestelyjä.
Samalla uusitaan Viikintiellä olevat keskisaarekkeet
ja liikennevaloin ohjattu suojatie siirretään muutamia
metrejä etelään päin.
Viikintien varteen liittymän pohjoispuolelle rakennetaan pysäköintitila kuorma-autoille. Myös päällyste Viikintiellä uusitaan. Ajoradan leveys säilyy pääsääntöisesti nykyisellään. Viikintielle on myös luvassa uusi valaistus.
Työt alkavat heinäkuussa ja valmistuvat kesäkuussa 2015. Urakoitsijana toimii Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara. Työnaikaiset liikennejärjestelyt saattavat ajoittain haitata alueen asukkaiden kulkemista ja ajoneuvoliikennettä.

Teija Loponen

Uudisrakennus näkyy vanhemman rakennuksen ja tallin välistä.

Palvelukoti vähentää
asunnottomuutta kahdeksalla
Siltamäki
Siltamäen
palvelukodin Aja B-rakennusten
kylkeen on vuoden
aikana noussut uusi
H-rakennukseksi
nimetty talo.
Urakoitsija on
luovuttanut
uudisosan kaupungin
asuntotuotantotoimistolle
maanantaina, joten
nyt se on palvelukodin
käytössä.
– Alunperin luovutuksen
piti olla 15.8., mutta urakoitsijalta työ on edennyt
nopeampaa tahtia, kertoo
johtaja Markku Pyttynen
Siltamäen palvelukodista ja
kiittelee vuolaasti pääurakoitsijaa.
H-talon pääurakoitsijana on toiminut Varte Oy.
Se saa noin tuhannen neliömetrin kokoisen rakennuksen teosta 4,7 miljoonaa euroa veroineen. Koko
urakan loppulasku nousee
paljon isommaksi, kun mukaan ynnätään suunnitteluja tontin perustustyöt.

Kun huoneet on saatu kalustettua, ovat edessä muutot uusiin yksiöihin, joita on
kahdellekymmenelle asukkaalle.
Helsinki on saanut kohteeseen valtion tukea. Päihdetaustaisille eläkeläisille
tehty talo on osa hallituksen
pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa,
jossa Helsinki on ollut mukana.
Tällä hetkellä noin 120 yli
65-vuotiasta päihdeongelmaista helsinkiläistä asunnotonta jonottaa asuntoon.
Siltamäkeen heitä voidaan
ottaa vain kahdeksan, sillä valtaosa paikoista menee
nykyisille asukkaille.
– A-talosta siirtyy kymmenen asukasta ja Puistolan palvelutalosta tulee kaksi siellä väliaikaisesti olevaa
asukastamme.

min torin katusuunnittelusta
ja Pekanpuiston puistosuunnittelusta järjestetään asukasilta syyskuun alussa.
Tilaisuus pidetään Malmitalossa tiistaina 2.9. kello
17.30.
Suunnittelijat kertovat millaisia näkemyksiä heillä on
Ala-Malmin torin kunnosta-

heitä on 25.
– B-taloon ja uudisosaan
tulee yhteensä 38 asukasta, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa.
Marraskuun alussa uudisosassa aloittaa Palmian ruokala ja ruoan laitto vanhassa keittiössä loppuu.
Avoimet ovet ovat tulossa mahdollisesti elokuussa
ja johtaja toivottaa naapurit
tervetulleiksi tutustumaan
uusiin paikkoihin.
Pirjo Pihlajamaa

Työmaata johtava
Esa Haavasoja (vas.)
Vartelta tunnustaa
Markku Pyttyselle (oik.)
pelänneensä aluksi, voiko
rakentaminen edetä
ongelmitta tontilla, jossa
on koko ajan toimintaa.
Pelko osoittautui
aiheettomaksi.

Vielä hankkeen alkumetreillä puhuttiin noin parinkymmenen paikan lisäyksestä ja yli 63 asukkaan hoitopaikasta, mutta uudisosan
ollessa täydessä käytössä on
koko Siltamäen palvelukodin pääluku 50.
–G-rakennus poistuu pal-

misesta ja millainen Pekanpuistosta on tulossa. Kysymyksiäkin saa esittää.

Teija Loponen

Pahasti painuneen
Pekanraitin
kunnostamista on
odotettu jo kauan.

Viikki

Leskirouva Freytagin kujalla sijaitsee kaksi päiväkotia,
joiden saattoliikenne käyttää yhdistettyä jalkakäytävää
ja pyörätietä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta parannetaan asettamalla sulkulaitteita sekä ajoesteitä estämään ajo Leskirouva Freytagin kujalla.
Viikinojanpuiston siirtolapuutarhojen huoltoliikenne
käyttää Ilmolanraittia läpiajoon. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden parantamiseksi asetetaan sulkulaite Ilmolanraitille Leskirouva Freytaginkujan kohdalle.
TL

Maasälväntielle
pysäköintikielto
Pihlajamäki

Maasälväntie 11 edustalla tullaan kieltämään pysäköinti 10 metrin matkalla arkisin kello 8-17 välillä.
Pysäköintikieltoon antoi aiheen Suomen Proteesipalvelu, jonka asiakkaista suuri osa on liikuntarajoitteisia ja tarvitsee pysäköintipaikan lähelle. Kaltevan tontin
vuoksi esteettömiä pysäköintipaikkoja on vaikea järjestää tontille.
Aloitteentekijä toivoi kadulle tontin eteen muutamaa
invalidipysäköintipaikkaa. Tieliikennelain mukaan vammaisen pysäköintilupa oikeuttaa pysäköimään alueella,
jossa pysäköinti on liikennemerkein kielletty. Maasälväntie 11 edustan pysäköintikielto mahdollistaa vammaisten pysäköinnin talon edustalla. Kielletyllä osuudella on tilaa kahdelle autolle.
Lisäksi pysäkin kohdalle voi pysäyttää auton siihen
nousemista tai siitä poistumista varten.
TL

Koillisen skeittiparkit hyviä
TEIJA LOPONEN

Ala-Malmin torin
suunnitelmat esillä
Pekanraitin sekä Ala-Mal-

velukodin käytöstä vuodenvaihteessa. Nykyisen G-talon asukkaat muuttavat Ataloon vapautuneille asukaspaikoille alkusyksystä,
Pyttynen kertoo.
G-rakennus on pihapiiristä erillään oleva kolmikerroksinen kivitalo, joka on
ennen nykyistä käyttöä toiminut muun muassa mielisairaalan osastona, lastenkotina ja vanhainkotina. Talon jatkokäytöstä ei
ole mitään tietoa. Rakennus
siirtyy sosiaali- ja terveysvirastolta kiinteistöviraston tilakeskukselle.
– Toivottavasti paikka ei
jää rapistumaan, johtaja
miettii.
Uudisosan korkkaus tuo
tullessaan myös kolme uutta työntekijää. Hoitotyöntekijöiden mitoitus on 0,5, eli

Sulkulaite
jalankulkijoiden turvaksi

Nuoret toivovat uusia skeittiparkkeja muun muassa
Ala-Malmille, Tapaninvainioon, Tapaninkylään ja Jakomäkeen.
Tullikirjurin skeittipuisto Suutarilassa sai kaupungin
järjestämässä kyselyssä hyvät arvosanat, sillä kaikki
sitä arvostelleet kymmenen vastaajaa totesivat paikan
hyväksi.
Tattarisuon skeittipaikan arvioi hyväksi neljännes
vastaajista, joita tosin olikin vain neljä.
Pihlajamäen nuorisopuiston skeittausparkkia 78%
vastaajista piti hyvänä, vastaajia sen kohdalla oli 18.
Helsingin uuteen skeittiohjelmaan liittyvään kyselyyn
vastasi noin 170 henkilöä. Kommentteja tuli nelisensataa. Vastaajista suurin osa oli 10–19-vuotiaita (37%).
Alle 40-vuotiaita vastaajia oli 93%. Valtaosa vastaajista oli miespuolisia.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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AUTOKORJAAMO - KAI KKI MERKI T

VUODESTA 1966
Öljynvaihto ja
kesätarkastus

Huollon yhteydessä

ilmastointihuolto

(sis. öljynsuodattimen ja
max 5 litraa öljyä)

Yhteistyössä:
Neste Oil K-market Malmi,
Neste Oil Metsälä ja

BestRent.fi

BestRent.fi uudet sijaisautot
Seat Ibiza ST:t huollon tai
orjauksen ajaksi
ajj
korjauksen

hintaan:

30€

//päivä
sis. max 100 km
s
polttoaineineen
p

Käytämme
laadukkaita ja
kotimaisia Neste Oilin
voiteluaineita ja
kemikaaleja

(norm. 69€)

MON
KORJAAAILLE
ASIAKK ÄÄLLE
P
KAUPANNPESU
AUTO ORTTI
-LAHJAK
a
voimass
akka
a
s
31.8.2014

SOITA JA
VARAA!

09-387 9282
0440-630 360
Autotallintie 19
Tattarisuo

5

6

Uutiset
TEIJA LOPONEN

Viikissä löytyy runsaasti erityisiä luontoarvoja omaavia metsiä.

Koillisessa yli 100 hehtaaria
suojelun arvoisia metsäalueita
Luonnonsuojelujärjestöt ovat keränneet tietoja Helsingin alueen suojelullisesti arvokkaista
metsäalueista. Helsingin oloissa laajoja yli 20 hehtaarin metsäisiä virkistys- ja luontoalueita
löytyy Tattarisuolta, Suutarilasta ja Pihlajamäestä. Pieniä metsäalueita on runsaasti Viikissä.

V

iiden luontojärjestön tekemä tiedonkeruu on valmistunut ja aineistot sekä niihin liittyvä aloite
on toimitettu Helsingin kaupungille sekä valtuutetuille.
Kaupungille jätettyyn
aloitteeseen sisältyy joukko
kaupungin eri virastoille esitettäviä suojelu- ja turvaamistoimenpiteitä.
Luontojärjestöt esittävät,
että sekä arvometsät että
laajemmat luonto- ja virkistysalueet turvataan säilyttävillä ja suojelevilla kaavamerkinnöillä Helsingin uudessa yleiskaavassa. Näi-

tä alueita hoidettaessa tulisi
kiinnittää erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuden säilymiseen ja sen
kehittymisen tukemiseen.
Aloitteessa ovat mukana Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa, Luonto-Liitto,
Luonto -Liiton Uudenmaan
piiri sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan
piiri.

Toinen hankkeen pääkoordinaattoreista, Olli
Manninen Luonto-Liitosta
toivoo, että aineistoilla olisi

Kapisia supikoiria
yritetään loukuttaa

ta rakentamisesta, liikenneväylien varsien ja teollisuusalueiden tehokkaammasta
käyttöönotosta sekä siitä,
että lopultakin luovutaan
pientalojen levittämisestä
säilyneille virkistysalueille.
Luontojärjestöjen tekemästä esityksestä löytyy
runsaasti sopivia kohteita
myös lakisääteisiksi suojelualueiksi sekä Helsingin metsäisten suojelualueiden verkostoon, joka on valtuustoaloitteen pohjalta päätetty
toteuttaa.
Teija Loponen

omakotitalon pihalla olleen
grillin luona, kertoo supeja,
kettuja ja kaneja Helsingin
kaupungin Staran alihankkijana loukuttava yrittäjä Hannu Luoto Cremex OY:stä.
Kapinen supikoira bongattiin pari viikkoa sitten Tapaninvainiossa omakotitalon
pihalla. Aiheesta kerrottiin viime viikon Lähitiedossa.
PP

Mieshenkilö otti yhteyttä
lehden toimitukseen kertoen, että sekä Malmin raitilla
että Askartiellä viime kesänä tehtyjen katulampputöiden yhteydessä niiden ympärys oli jätetty uudelleen
asvaltoimatta.
Kunnossapitorakennuttaja Jukka Kasa Helen Ulkovalaistuksesta toteaa, että
molempien pylväiden ympäristöt on asvaltoitu kuntoon.
–Urakoitsijamme on hoitanut viimeistelyn kiitettävästi. Viimeistelytyötä ei ole

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sinimetsä
Hallainvuori
Tattariharjun metsä,
Kääpätien metsä,
Kalteentien metsä,
Pornaistenniemi,
Kuusiluoto,
Mäyrämetsä,
Törmäkujan metsä,
Tattarisuon pohjoisosa
Tattarisuon eteläosa
Tattarisuon länsiosa
Hyttitien metsät,
Pikkukosken itärinne,
Pukinmäen rantapuisto
Hakalanniemen rannat,
Keinumäki,
Pallomäki,
Siltalanpuisto,
Pihlajamäen metsät
Pihlajamäentien kallio

Pukinmäki
Viikki
Ala-Malmi
Puistola
Jakomäki
Viikki
Viikki
Viikki
Puistola

Tattarisuo
Viikinmäki
Viikki
Viikki
Suutarila
Suutarila

2 ha
48 ha
17 ha
13 ha
19 ha
9 ha
3 ha
6 ha
2 ha
5 ha
10 ha
7 ha
4 ha
3 ha
2 ha
4 ha
4 ha
1 ha
1 ha
7+ 5 ha
4 ha

TEIJA LOPONEN

Asvaltti tuli vihdoin

Pukinmäki
Yhtään kapista supikoiraa
ei ollut vielä maanantaihin
mennessä mennyt supiloukkuun, joita on viritetty muutama Pukinmäen länsipuolen
omakotialueelle pari viikkoa
sitten.
– Loukulla on käynyt kaksi supia, joiden terveydestä
ei ole tietoa ja kaksi kettuemoa kahden terveen pennun
kanssa. Yksi erittäin kapinen
supi oli nähty lähellä loukkua

erityistä vaikutusta työn alla
olevaan yleiskaavaan.
Manninen huomauttaa,
että luontaiset metsä- ja ranta-alueet ovat olennainen
osa Helsingin identiteettiä
ja lisäävät asukkaiden viihtymistä.
– Luontoalueiden säilyttäminen ei ole ristiriidassa
Helsingin kaupungin väestötavoitteen kanssa. Mitään
todellista pakkoa rakentaa
arvokkaille luonto- ja virkistysalueille ei ole. Kestävämpiä ratkaisuja löytyy
muun muassa jo rakennettujen alueiden aidosta tiivistämisestä, korkeammas-

ERITYISIÄ LUONTOARVOJA OMAAVAT METSÄT

jätetty kesken, vaan ne on
suoritettu asvaltoinnin ja
asvaltin saannin kannalta
parhaaseen mahdolliseen
aikaan, hän toteaa viimeistelyn aikataulusta.
Jukka Kasa huomauttaa,
että Helsingin Energiassa
oltaisiin hyvin kiitollisia, jos
kuntalaiset lähettäisivät katujen kunnossapitoa koskevat palautteet joko Helsingin kaupungin rakennusvirastoon, tai Helsingin
Energiaan, jos epäkohta
koskee heidän työmaitaan.
TL

Malmin raitin jalkakäytävän pitkään sorapintaisena
ollut tolpan ympärys on saanut uuden asvaltin.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Tarjoukset voimassa TO-SU 3.-6.7.2014,
ellei toisin mainita.

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

6

95

kg

Tuore kokonainen

Tuore porsaan

NORJAN LOHI

KASSLER
palana

16

9

95

NAUDAN GRILLIPIHVIT
SISÄPAISTISTA

myös marinoituna

0

99
rs

vihreä

RYPÄLE 500 g
1,98/kg, Egypti

95

kg

Lihamestarilta

kg

kg

Lihamestarilta

PORSAAN ULKOFILEPIHVIT

myös marinoituna

4
kpl

2.-

Pingviini mansikka

LIMONADIJÄÄ 55 g

9,09/kg, yks. 0,75 kpl (13,63/kg)

9

5

95

95

kg

Oman savustamon

kg

Uuden sadon

SAVUSIIKA

RASVASILLI

-20%

0

89

12

ps
raj. 10 ps /tal.

pack

DanSukker

TALOUSSOKERI 1 kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia
1,12 ps (1,12/kg)

9

96
sis. pantit
1,20

Karjala TULI KUUMA

III-OLUT 4,5% 0,33 l pl 12-pack

0,89/kg

2,20/l, voimassa 29.4.2014 alkaen

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi

3

99
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Uutiset
PIRJO PIHLAJAMAA

Lähiörahastosta
remonttirahaa
seitsemälle
lähikohteelle
Koillis-Helsinki

Vuoden 2014 lähiörahaston kunnostuskohteet on päätetty.
Lähiöiden kohentamiseksi tarkoitetusta potista heltisi
Koillis-Helsingille kaikkiaan 1 620 500 euroa.
Siltamäen verstashanke sai 150 000 euroa jo saadun 100 000 euron päälle.

Summasta yli puolet
kuluu Ala-Malmin torin ja
Pekanraitin kunnostamiseen. Rakennnusvirasto
anoi Ala-Malmille kahta
miljoonaa euroa, mutta
lähiörahaston kunnostuskohteista päättävä kaupunginhallitus päätyi antamaan
miljoonan.
Viime vuonna samalle kohteelle myönnettiin
250 000 euroa toteutussuunnittelun tekoa varten.
Nyt saadulla lisämiljoonalla on tarkoitus tehdä varsinainen korjausrakentaminen katutöineen ja vaihtaa
muun muassa Pekanpuiston

betonikiviaukio nurmikkoon. Töiden aloitus ajoittunee vuoden 2015 alkuun.
Toiseksi suurin potti
myönnettiin Jakomäkeen
asuinalueelta kouluille, leikkipuistoon ja uimahallille
vievien portaiden peruskorjaamiseen. Se sai 250 000
euroa. Huonokuntoisista
portaista puuttuu tätä nykyä sekä käsijohde että luiska, mikä hankaloittaa portaissa kulkemista.
Koillisen isoista kunnostuskohteista kolmas on Siltamäen palvelukodin vanhan navetan muuttaminen puutyöverstaaksi. Sille

myönnettiin 150 000 euroa.
Viime vuonna sama kohde
sai 100 000 euroa, joka on
käytetty lattian oikaisuun
ja seinä- ja kattopintojen
korjailuun. Edessä on vielä monta työvaihetta alkaen
invavessan tekemisestä.
Jo aloitettu Jakomäen kirjastoremontti sai 100 000
euroa, joka kuluu sisätöiden
lisäksi muun muassa kalusteisiin ja AV-laitteisiin.
Pukinmäen nuorisotalolle ja mopohallille myönnettiin 67 000 euroa julkisivun
kunnostustöitä, datayhteyksien parantamista, DJ-kopin
remonttia sekä äänentoisto-

ja mediavälineistön hankkimista varten.
Fallkullan kesäkahvila –
hanke sai 30 500 euroa. Se
kuluu valaistukseen, kodinkoneisiin, kalusteisiin, sähkö- ja jätehuoltotöihin. Pihlajamäen nuorisotalolle menee 30 000 euroa sisätilojen
kaluste- ja välineuudistusta
varten.
Kaupunginhallitus myönsi lähiörahastosta yhteensä
4 869 200 euroa 20 julkiselle hankkeelle. Hakemuksia
tuli yhteensä 30, joten kymmenen hanketta jäi ilman lähiörahaston tukea.
Vuonna 2001 perustetun

Ala-Malmin torille tuli miljoona euroa jo saadun
250 000 päälle.

lähiörahaston pääoma oli
tämän vuoden alussa 67,8
miljoonaa euroa. Rahaston
tarkoituksena on Helsingin

lähiöiden arvostuksen nostaminen.

Pirjo Pihlajamaa
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FFinsoffat on valmistanut sohvia jo yli 40 vuotta. Menestyksemme pohjautuu räätälöitävään
mallistoon
m
ja asiantuntevaan palveluun. Nykyaikaisen ja joustavan tuotantomme
a
avulla
pystymme edullisesti totetuttamaan mallistomme sohvat
m
myös
asiakkaiden toiveiden mukaisilla
m
mitoituksilla.

A
E
L
A
E
AL
Kaikki
Finsoffat tuotteet
Annalan tai Orientin kankailla

-20

-20

Lajitelma raheja

alk.

39 €

%

Muotoutuu
kehosi muotojen
mukaan

Erä koristetyynyjä

5€/kpl
Laadukkaista
sisustuskankaista

FiNSOFFAT

Aina vuoteet

Kesäkalusteiden
poistomyynti
Vantaan
myymälässä

SUURMYYMÄLÄ VANTAA:
Porttisuontie 4, (09) 2797 2210
auki ma–pe 10–20, la 10–18 ja su 12–16

%
Mallikappaleita
jopa

-50

%

449 €
Divaanisohvat alk. 599 €
Kulmasohvat alk. 1290 €
Vuodesohvat alk.

TEHDAS JA TEHTAANMYYMÄLÄ KERAVA:
Huhtimontie 4, (09) 2797 220
auki ma–pe 9–17 ja la 10–15

Vuodesta 1970
www.ﬁnsoffat.ﬁ

Koillis-Helsingin Lähitieto
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.

Autojen varastointia
halutaan jatkaa

Juontaja
Niina Backman

Kirjailija
Kauko Röyhkä
Kehykset: Lyle&Scott

Kehykset: MaxMara

Ala-Tikkurila

Osoitteeseen Aamuruskontie 14 haetaan lupaa poiketa
rakennuspaikan käyttötarkoituksesta. Asuinrakennusten ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueella olevaa reilun 1 000 neliömetrin kokoista tonttia halutaan käyttää autojen varastointiin. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi.
Hakemus on jatkohakemus huhtikuussa 2004 myönnetylle kymmenvuotiselle toimenpideluvalle. Hakija perustelee poikkeamishakemustaan sillä, että tontin käyttö autojen varastointipaikkana on vakiintunut ja liittyy
viereisellä tontilla olevan autoliikkeen toimintaan. Tontilla ei ole rakennuksia.
Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.
Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa lupaa sillä edellytyksellä, että Aamuruskontien varteen istutetaan pensasaita.
PP

Ines täyttää 7 vuotta
7.7.2014. Pikkuneiti
sievä ja soma, nyt on
sinun päiväsi ikioma.
Rakkaat onnittelut:
Pirkko-mummu.

Uimarannalla ei sinilevää
Tapaninvainio

E
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LITE BÄTT

JOPA -80 %

Vantaanjoen veden hygieeninen laatu tutkittiin jälleen
viime viikon maanantaina. Tapaninvainion kohdalla veden bakteeriarvot alittivat maksimirajat, joten vesi todettiin uimakelpoiseksi.
Tapaninvainion uimarannan vedessä ei havaittu sinilevää, jota löytyi joen yläjuoksulta Pikkukosken kohdalta.
PP

Koko kehysmallisto -20 –80 %

Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin.

MYÖS SILMÄLÄÄKÄRIVASTAANOTTO
www.synsam.ﬁ
Ylä-Malmin tori
PRISMAN talo 2. kerros
Puh. 09-345 4292 tai
0500 515 707
ark. 10–18, la 10–14
(kesällä la suljettu)

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE $ '''(!)#!%+*))#&!("
Info puh. 045 122 9560

7.7. Seraﬁna täyttää
3 vuotta. Sydämelliset
onnittelut mummolta!

LähitietoKeskiviikon
kohokohta!

Ke 2.7. 19.00 Rukousilta, Kari Koivisto.
Su 6.7. 11.00 Jumalanpalvelus,
Jari Päärni. Musiikki: Ville Rossi.

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

Aito nepalilainen ravintola Malmilla
Laadukasta ruokaa!

“Yksi Helsingin
parhaista
nepalilaisista.”
-eat.ﬁ

Ravintola Makalu Pikkalankatu 5,
00700 Helsinki, Puhelin: 050-59858 400
www.ravintolamakalu.ﬁ
Avoinna: Ma–to 10.30–21.30 pe
10.30–22.00 la 12–22 su 12–21.30

Lounas arkisin 10.30–15.00

Take away
-10%
annokset mukaan
vain á la carte -listan
pääruoista
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A-oikeudet
TERVETULOA!

Tällä kupongilla

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

Tarjous voimassa
31.07.2014 asti.

katsastustarjous

29

Henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

+ viranomaismaksu
3,60€www.plus.ﬁ
Vain ennakkomaksulla
netistä

TIKKURILA

ITÄ-HAKKILA

TIKKURILA
Mittatie 27

ILOLA

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

RAILA PERÄLÄN KOTIALBUMI

Kesätoimintaa Tapanilan Torilla
ja Tapanilan Työväentalolla
Tässä pelataan neljää maalia liikuntatunnilla

Vanhalle
kuvalle löytyi
tunnistaja!
Malmi, Siltamäki
Kun nykyisin Lohjalla
asuva Simo Jouhi meni
viikko sitten tapaamaan
pian 90 vuotta täyttävää
äitiään Siltamäkeen, piteli
äiti käsissään 18.6.2014
ilmestynyttä Lähitieto-lehteä, jossa on Raila Perälän
lähettämä vanha valokuva.
– Äitini Arla Jouhi tunnistaa ainakin osan kuvan
henkilöistä. Kuvassa äitini koululuokka pelaa neljää maalia liikuntatunnilla
joko syksyllä 1931 tai keväällä -32 eli lapset ovat
8- tai 9-vuotiaita. He ovat
Malmin pohjoisen kansakoulun toisen luokan oppilaita, ilmoittaa toimitukseen soittanut Simo Jouhi.
Jo purettu rakennus on
urheiluseura Malmin Ponnistajien talo, jossa on aikanaan myös asuttu. Talo
ja urheilukenttä ovat olleet
nykyisen Kirkonkyläntien
kohdalla lähellä Solhemin
nuorisotaloa. Kirkonkyläntie, entiseltä nimeltään
Hämeentie, teki talon kohdalla mutkan, joka on sittemmin oikaistu ja talo ja
urheilukenttä sen alta purettu.
Kuvassa pelataan nelipesää ja palloa syöttää
Erkki Hertell, joka meni
myöhemmin Arla Jouhin
ystävättären kanssa naimisiin. Erkki kuoli, kun rattijuoppo ajoi hänen päälleen.
Lyöntivuorossa on Kaarlo Laaksonen. Selin olevaa
poikaa ei tunnista. Hänen
vieressään on Rauni Tuomi, joka muutti myöhemmin etunimensä Tuomakseksi, koska ei halunnut olla tytön niminen.
Valkotakkinen tyttö on
Aura Hauhio, joka asui
Talvelantien alueella olleissa taloissa, joita oli nykyisen Malmin työväentalon
edessä. Hauhion vieressä
on Irja Platan, jonka suku-

nimi suomalaistettiin muotoon Lokkilinna ja naimisiin menonjälkeen Irja oli
Järvenpää.
Hänen takanaan on Arvo Monni, joka kaatui sodassa. Taaemman pojan
kasvot jäävät piiloon. Raitapaitainen on Pentti Halla, Tapanilassa kauppapuutarhaa pitäneen pariskunnan poika, joka kuoli
hyönteismyrkkyyn.
Taaemmista tytöistä toiseksi viimeinen baskeripää on Salme Malm, jonka sukunimi suomennettiin Malmiaroksi. Perhe piti Malmilla kahvila Aroa.
Viimeisenä seisoo Arlatyttö, joka on mahdollisesti kuvan henkilöistä ainoa
yhä elossa oleva.
Lasten päällä olevat nauhat kertovat, millä puolella
he palaavat. Lasten opettajaa ei näy kuvassa, mutta
hän on Hellä Silfvast. Hän
oli myös kirjailija, joka
käytti nimimerkkiä Hellä
Raila.
Pirjo Pihlajamaa

Iloa monelle
– Olen todella iloinen
että, lähetin kuvan. Tästä tiedosta tulee paljon
iloa monelle. Asuin elämästäni 18 vuotta kentän lähellä, seurantalon vieressä puhelinyhtiön talossa. Olen syntynyt 1937, joten kenttä oli
erilainen minun aikanani. Erkki Hertell on serkkuni Hannu Hertellin
isä. Kohta on puhelimet
kuumina, ja ilo nousukiidossa, kertoo kuvan lähettänyt Raila Perälä os.
Hertell.

Ulko-boccia ja mölkkyä
pelataan Tapanilan Torilla
joka tiistai kello 10–11.20
aina 26 päivään elokuuta.
Sateen sattuessa pelaamme
boccia Tapanilan Työväentalolla Sompiontie 4.
Lisäksi joka tiistai kokoontuu kesäkerho Tapanilan Työväentalolla kello 11.30–12.30 aina 26.8.
asti. Kesäkerhossa on mukavaa yhdessäoloa, yhteislaulua, kerholaiset kertoilevat vitsejä ja tarinoita elämänsä varrelta ja kuunnellaan live-musiikkiesityksiä.
Kerholaiset saavat esittää
ihan vapaasti ohjelmaa, on
toivottavaa että näkisimme
uusia kasvoja tiistaisin.
Tule tutustumaan toimintaan, mielellämme kerromme lisää toiminnastamme.
Kesän toimintaa, johon jäsenemme ovat ottaneet osaa, on ulkoilupäivä

Kaupungille:
Rälssintien loppupää tulee
viivytyksettä kunnostaa ja
asfaltoida. Nyt se on kuoppainen ja varsinkin sateella
jalankulkijoille epämukava
erityisesti, kun alueesta on
tulossa villi autojen parkkialue. Myös HOASin talon
kohdalla autojen pysäköinti
on jo pitkään tukkinut jalkakäytävän asemalle käveltäessä.

JARMO TAAVITSAINEN

Tapanilan Työväentalolla kokoonnutaan kesäkerhoon.

Mustikkamaalla jossa oli
makkaranpaistoa, hernekeittoa, kilpailuja ja muuta mukavaa tekemistä ja
ikääntyneille liikuntapäivä
Pihlajasaaressa. Kesän suurin tapahtuma on kesäteatterimatka Turun kesäteatteriin, jossa esitetään näytelmä ”Matti ja Teppo –
The Turku Brothers”.

Kolme asiaa
Pukinmäen kolmiosta
Rälssintien loppupää,
HOASin talon ympäristö ja
eteläinen alikulku ovat erittäin huonossa kunnossa,
epäsiistejä ja kaipaavat
yhteisiä kohennustöitä kaupungilta, HOASilta ja Ratahallintokeskukselta.

Tervapääskyn
puistossa
riehutaan

meisesti ei kukaan. Tunnelialue on epäsiisti ja ruma,
joka kaipaa pikaista kohennusta; pohjoiseen alikäytävään sijoitetut maalaukset
esimerkkinä. Savelan ja Pukinmäen kolmionkin junan
käyttäjät kaipaavat hieman
silmän iloja ja viihtyisyyttä.
Ehdotankin yhteisen näiden kolmen osapuolen työryhmää valmistelemaan pikaisia kohennustöitä alueelle; jo Pukinmäen kartanokin
edellyttää lähiympäristöltään nykyistä parempaa laatua. Pukinmäki-seura voisi
olla luonteva aktiivinen toimija tässä asiassa.

Syksyn toimintakausi käynnistyy 2.9 täydellä
teholla, tarkemmat tiedot
löytyy kotisivulta osoitteesta: tapanilan.elakkeensaajat.ﬁ
Hyvää kesää toivottaa
Tapanilan
Eläkkeensaajat ry
Tapanilan
Kotien Puolesta ry

Huijausta
vai ei?
Viime lehden huijausjutusta tuli mieleeni kertoa, että minullekin tuli
lankapuhelimeen 24.6.
ihmeellinen soitto, jossa
joku sanoi olevansa kiinteistövälittäjä. Hän halusi
tulla kotiini, että voisi
tehdä arvion, paljonko
asunnostani saa rahaa.
Vastasin, etten ole myymässä, ja tarvittaessa
osaan kyllä ottaa yhteyttä välittäjään. Soittaja
esitteli itsensä epäselvästi
ja kaikki puhe tuli kaikuna takaisin.
Pukinmäessä asuva

Pauli Outila, Pukinmäki

HOASille:
Talo on korjattu hienoon
kuntoon, mutta pankaa
ihmeessä talon ympäristökin viihtyisään kuntoon.
Rautatien puoleisella pihaalueella tarvitaan ilmeisesti
kaikkien kolmen osapuolen
yhteistyötä.
Ratahallintokeskus:
Onko tarkoitus rakentaa
jonkinlainen liityntäpysäköinti nyt suljettuna olevalle
alueelle Rälssintien päässä?
Siis entisen asemarakennuksen alueelle.
Kuka hoitaa eteläisen tunnelin ja alikäytävän siivouksen ja kunnossapidon? Il-

Kuva-arvoitus: Mikä kivikasa kuvassa; missä kivikasa
on ja mitähän niillä kivillä voisi tehdä?

Kun iltaseitsemän aikaan
pääosa lapsista vanhempineen on poistunut puistosta,
saapuu puistoon häirikkönuorisojoukko moottoreineen ajamaan omaa ”motocrossiaan”.
Kun kaljat ja muut juomat
loppuvat, he ajavat kiireellä
Tervapääskynpolkua pitkin
hakemaan kaupasta lisää. Samalla sitten harjoitellaan keulimista tai muuten vongutetaan moottoreita.
Jos joku jalankulkija meinaa jäädä alle, tehdään pikakurvit muiden kulkijoiden
kautta.
Poliisi ei ehdi tulemaan
rauhoittelemaan häiriköitä.
Jos tulee, ryhmittyvät häiriköt, huomatessaan virkavallan saapuvan, kauniisti pöytien ääreen. Lopettavat ajelun
ja ottavat pyhäkoululaisen ilmeen kasvoilleen. Moottorit ovat kauniisti sivussa puistossa, aivankuin mitään ei
olisi tehtykään. Eikä poliisi
huomauta eikä poista moottoreita puistosta.
Asukkaita poliisi neuvoo
ottamaan yhteyden 112-numeroon neuvolla, ”vaikka
emme sinne kerkiäisikään,
kerääntyy tilastoa häiriköinnistä”.
Todellisuudessa 112-numerossa ihmettelevät näitä ”turhia soittoja” sillä eihän kukaan ole loukkaantunut eikä
tulipaloakaan ole vielä sytytetty.
Mitä me kadunvarren
ja puistonvarren asukkaat
voimme tehdä? Pitääkö meidän tosiaan vain pelätä ja kestää tätä riehakasta ja kulkijoista piittaamatonta moottoriliikennettä Tervapääskynpolulla?
Pitääkö Tervapääskyn puiston leikkipuistorakennuksen
ensin palaa, ennenkuin häiriköinnille saadaan stoppi? Pitääkö meidän asukkaiden todella itse riisua häiriköt kirveistä ja puukoista?
Tätä on jatkunut jo vuosia.
Kun yksi ikäluokka lähtee tulee toinen tilalle. Paikasta on
hyvin informoitu nuoremmille häiriköille.
Kaupungin puhtaanapitoosasto käy aamuisin keräämässä pullot, tölkit ja roskat
pois. Ja se onkin tarpeen, etteivät aamulla tulevat lapset
vahingoitu.
Olisiko vartioinnin järjestäminen ratkaisu? Mutta liikeneekö siihen kaupungilta varoja? Kaiketi asukkaiden on
itse järjestettävä omapartiointi yöksi, mutta siitäkin poliisi varoittaa, tulee helposti yhteenottoja häiriköiden kanssa.
Mitä siis pitäisi tehdä?
Joukko Tervapääskynpolun asukkaita

Koillis-Helsingin Lähitieto
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HEIMO LAAKSONEN

Jalkapallo Kolmonen

Atletico porskuttaa,
MPS alisuorittaa ja
PuiU taapertaa!
Kevätkierros on ottelua vaille paketissa. MPS Atletico
Malmi on löytänyt kadonneen pelin salaisuuden.
MPS edustus ajautui alamäkeen. PuiU:lla on ottanut
koville yltää voittoihin. Alkavan sarjatauon ja
Lähitiedon heinätauon aikana pitäisi monen asian
loksahtaa kohdilleen antoisaa syyskautta varten.

M

PS:n edustusjoukkue
on ajautunut
ainakin kohtuulliseen alamäkeen. Viime
viikon kierroksella se joutui
Tikkurilan nurmella pahemman kerran kynityksi. Etukäteen heikompi, ex-malmilaisluotsin Tom Weckströmin valmentama Allianssi
tyrmäsi malmilaiset puhtaasti luvuin 3–0.
Vahvan MPS-taustan
omaava Allianssin Nico
Weckström kyykytti entistä seuraansa kahden maalin verran. Tappio oli paha
niitti MPS:n nousuhaaveille, semminkin kun alla oli
kotitasapeli lohkon peränpitäjää vastaan. Sarjajohtaja Kiffen on pahalla karkumatkalla lohkossa viidentenä olevaan MPS:aan. Paperilla vahva malmilaisnippu
ei ole saanut koneestaan vielä kaikkea irti.
Syyskauden avauksena MPS kohtaa Pallokenttä 6:lla keskiviikkona 23.7.
klo 18.00 Töölön Taiston.
Tiistaina 29.7. klo 18.00 on
Mosassa paljon ratkaiseva
MPS-Kiffen peli. 5.8. MPS
isännöi klo19.00 Mosan futispuistossa NouLaa.
MPS Atletico Malmi on
piristynyt. Viime torstaina
Atletico dominoi Puistolan
Koudan nurmea nuijimalla
etukäteen tasavahvan vastustajansa EBK:n maan
rakoon 8–0 maalein. Pohjalla oli vahva esitys edelliseltäkin kierrokselta Tammisaaressa.
Miro-Aleksi Tissari kaivoi voiton avaimet esiin
jo 17. minuutilla tekemällä 1–0 avausmaalin. Tämä
olikin ainoa maali ensijaksolla. Toisella puoliskolla
käynnistyi varsinainen maalishow. Heti 48. minuutilla
Mikko Kouri varmisti kotivoiton 2–0 maalillaan. Lisäksi hurraamista riitti kahden hattutempun verran,
kun Tissari rysäytti vielä
kaksi rysää ja Alfred Sinnemäki urakoi kolme täysosumaa sekä Jani Lehti yhden.
Näin ottelu päättyi tico-tico sävelin huumaavaan 8–0
voittoon.
Atletico päättää kevät-

kierroksen ensi sunnuntaina
klo 18.30 Lohjalla LoPa:o
vastaan. Lauantaina 26.7.
klo 14.00 starttaa Pukinmäessä syyskierros, kun vastassa on NuPS. Perjantaina
1.8. klo 18.00 on Talin nurmella vuorossa vieraspeli
SAPA:a vastaan.

PuiU kävi perjantaina
sisukkaasti koti-Koudalla
Nastolan Nopsan kimppuun. Alku näyttikin hyvältä, kun Sami Rinta-Kahila
pyrähti ensi minuuteilla laidalta karkuun ja tälläsi 1–0
johdon. Tämän lisäksi kotijoukkueella oli muutama
muukin hyvä maalipaikka.
Tosin Nopsa pääsi myös
muutaman kerran koettelemaan PuiU:n maalivahti
Samuli Kinnusen mainion
nopeita reﬂeksejä. Vieraiden
tasoitus ja 1–1 taukoluvut
tulivat komean tarkasta
suorasta vapaapotkusta.
Toisella jaksolla Nopsa
meni veret seisauttaen 2–1
johtoon paitsiolta haiskahtaneen läpiajon seurauksena. PuiU ei tästä lannistunut, vaan kävi yleisen syyttäjän lailla päälle. Viitisen
minuuttia ennen päätöstä
ahkerointi toi tulosta. Markus Rosenblad pääsi kovasta maalinedusta hässäkästä
pukkaamaan päätösluvuiksi 2–2.
Näin oli PuiU:n tyytyminen tasapeli pisteeseen. Hyvää oli se, että tappioputki
katkesi ja pinnan edellä sarjataulukossa oleva Nopsa ei
päässyt karkuun. PuiU:lla
on syyskierroksella edessään kova urakka sarjapaikan säilyttämiseksi.
Puiu:n kohdalla kevätkierros päättyy tämän viikon
perjantaina Lahden Radiomäellä ottelulla maineikasta Reipasta vastaan. Torstaina 24.7. klo 19.00 syys
lähtee käyntiin Tikkurilan
nurmella revanssiottelulla
KOPSE:a vastaan. Perjantaina 1.8. klo 19.30 Puistolan nurmelle saapuu sarjan
kärkeä edustava Riihimäen
Palloseura, jonka PuiU kaatoi sensaatiomaisesti keväällä Riihimäellä.
Heimo Laaksonen

Tappio oli paha
niitti MPS:n
nousuhaaveille

PuiU:n valkopaidat, puolustaja Mika Jaakkola, vas, ja keskikenttämies Ilmari Tiainen
nousivat välistä ylimmiksi pelaajiksi joukkueen metsästäessä maalia oikein tosissaan.
Taustalla sairasauto, joka nouti ikävän käsivamman saaneen nastolalaispelaajan.

KKI
K A I E T T U!
NN
ALE Silmälasi-

E
NOP

SILMÄNPAINEMITTAUS

KEHYKSET

jopa

PUHDISTUSTARVIKKEITA
osta 3
maksa 2
!
ERÄSilmälasi-

KEHYKSIÄ

alk.

5€

–80%

ME !
M
A
JO MMAN
R
A
T LISI
L Silmälasien
EDU

19€ kpl

A!

Myös ilman ajanvarausta

E I L E Ä!
K
O
K IVÄ
Ä
30 P Moniteho

LLE
U
S
S
R E I K A A N!
U
60ml
MMatkapullo

PIILOLASIT

PIILOLASINESTE
–50%

30€

3€

+käyttöopastus
kaupan päälle

KI !
K
I
A
K ET TU
N
ALEN Serengeti

Ray-Ban, Bolle, Police...

AURINKOLASIT
jopa

–60%

12

Kulttuuri

Pihlajamäen
Aarnivalkea
kunnostetaan
talkoilla
Taiteilija Ritva Harle huomasi
keväällä, että kymmenen vuotta
sitten valmistunut yhteisötaideteos
Aarnivalkea kaipaa asukkaiden ja
taiteilijan auttavaa kättä.

Marianne Heinonen: Unikot

Gardenian käytävä-galleriassa,
Koetilantie 1, oleva näyttely on avoinna heinäkuun ajan ma–to klo
10–18, pe klo 10–14 ja la-su klo 10–17. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Satoa ja
silmänruokaa Viikissä

Gardenian käytävägalleriassa on heinäkuun ajan esillä Marianne Heinosen
luontoaiheisia öljyvärimaalauksia, pastellitöitä, akvarelleja ja keramiikkaa.

L

uonto, sen kasvit ja eläimet
ovat Marianne
Heinosen taiteen
innoituksena.
Hänen töidensä aiheet löytyvät maisemista, puista,
kukista ja eläimistä.
Puutarha-alalla työskennelleen taiteilijan mielestä sadon valmistuminen on
yksi luonnon suuria ihmeitä. Kypsynyt viljasato, mehevät vihannekset ja kukkivat kasvit inspiroivat maalaamaan.
Heinonen nauttii myös vihannes- ja kukkatorien tunnelmasta. Torit saavat hänessä aikaan halun ahmia ja
vangita kauniita näkymiä ja
tunnelmia. Maisemat ovat
taiteilijan mukaan joskus
niin huikaisevan kauniita,
ettei mikään kamera pysty toistamaan niitä värejä.
Ne maisemat ja tunteet hän
yrittää vangita väreillä kankaalle.
Teoksissaan Heinonen
kuvaa luonnon eri puolia.
Hänestä on riipaisevaa nähdä, kuinka vaikkapa rank-

kasateet pilaavat keräämättömän sadon. Siitä näystä
on syntynyt hänen lokakuusarjansa veden valtaamista
pelloista syksyllä 2012.

Marianne Heinonen on
maalannut öljyväreillä noin
30 vuoden ajan. Hän ryhtyi
opiskelemaan maalausta
kansalais- ja aikuisopistoissa monien eri taiteilijoiden
johdolla. Syvällisempää taideopetusta Heinonen on
saanut Vantaa aikuisopiston kolmevuotisella mestariluokalla sekä Pekka Halosen Akatemiassa kuvataiteen syventävällä linjalla.
Viime aikoina hän on perehtynyt uusiin tekniikkoihin. Taiteilijan Papukaija-sarja on syntynyt suikaloiduista tuoteluetteloista,
joita syntyi kun hän etsi oikeita värisävyjä maalauksiinsa.
Heinonen on Suomen Taiteilijat ry:n ja Orimattilan
Taideyhdistyksen jäsen ja
osallistunut moniin yhteisnäyttelyihin vuodesta 1985.
Ensimmäisen yksityis-

näyttelynsä Marianne Heinonen piti vuonna 2009
Galleria Villisiassa Espoossa ja toisen vuonna 2013
Orimattilan kirjastossa.
Gardeniassa oleva näyttely
on hänen kolmas yksityisnäyttelynsä.

Teija Loponen

Heinosen Tarkkailija
on mielenkiintoinen
kollaasi sisältäen paljon hauskoja yksityiskohtia.

Harle kutsuukin kaikki
alueen asukkaat ja muut
kiinnostuneet talkoisiin, jotka pidetään ensi maanantaina ja tiistaina kello 9.30
alkaen Maasälväntie 16:n
takana kalliolla.
Maanantaina talkoita jatketaan klo 19.30 asti
ja tiistaina klo 15.30 saakka. Metsäaukiolle asennetaan uudet penkit ja nuotion paikka siistitään. Töihin
osallistuneeet saavat palkaksi makkaraa ja juotavaa
idyllisessä istuskelupaikassa. Lähiöprojekti tukee materiaalien ja talkooruokien
hankinnassa.
Aarnivalkea on rakennettu Aarnikanmäen viimeisen vanhan omakotitalon
perustuksille. 1920-luvulla valmistunut rakennusmestari Säilän talo purettiin
vuonna 2003, kun kaupunki piti sen korjaamista liian
kalliina. Osa talon hirsistä
sai uuden elämän vanhalla paikallaan taiteilija Ritva Harlen teoksessa ja osasta hirsiä rakennettiin sauna
Pikkukosken uimarannalle. Aarnivalkea on muistomerkki Säilän talolle ja sen
värikkäälle elämälle.
Teoksen lähtökohtana
on Annikki Säilän ja Vilma Parkkosen muistikuviin
perustuva talon 1920-luvun pihapiiri. Vilma Parkkonen on talon rakentajaperheen tytär. Hän asui talossa sen valmistumisen
jälkeen vuodesta 1922 vuoteen 1957 saakka. Annikki
Säilä muutti asumaan Säilän taloon avioiduttuaan

Maunu Säilän (1915–1996)
kanssa 1948. Vuonna 1963
he muuttivat ensimmäiseksi valmistuneisiin tornitaloihin Pihlajamäen Graniittitielle.

Säilän talo kukoisti myös
1980-luvulla ja pitkälle
1990-luvullakin, kun talossa toimi ekoyhteisö Aarnikan Arkki. Taloa asutti
joukko nuoria, jotka toteuttivat ajatusta hyvästä elämästä vähillä luonnonvaroilla ja kulutuksella. Talo
oli tuolloin todellinen monitoimikeskus ja vaihtoehtoliikkeiden ideapesä.
Monista Arkin asukeista tuli myöhemmin merkittäviä vaikuttajia taiteen ja
tieteen alalla. Arkista ovat
lähtöisin Rosa Liksom, Jussi Kivi, Thomas Wallgren,
Jakob Donner-Amnell, Johanna Gullichsen, Kai Vaara, Annina Enckell ja Heikki Kujanpää.
Aarnivalkea valmistui
vuonna 2004 yhteistyössä rakennusviraston silloisen käsityöpajan ja Ostarin
Onnin (Malmin seurakunnan diakoniatyö) vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa.
Hankkeen käynnisti ja rahoitti Helsingin kaupungin
lähiöprojekti.
Vanhat tiedot peräisin
asukkaiden ylläpitämältä
Pihlajamäen verkkosivulta
http://pihlajamaki.info/
tietoa-pihlajamest-mainmenu-887/nhtvyyksi-mainmenu-935/aarnivalkea-mainmenu-936
TL

TIINA NUTO

Pihlajamäen kauniin kuntopolun varrella sijaitseva
kohtaamispaikka kunnostetaan talkoilla 7.–8.7. Ritva
Harle toivottaa talkooväen tervetulleeksi paikalle.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Laku-Pekka lähti ikilaitumille
Fallkullan kotieläintilan shetlanninponi Laku-Pekka laukkasi vihreämmille laitumille viime
keskiviikkona. Laku-Pekka työskenteli kunnioitettavasta 25 vuoden iästään valtaosan eli 20
vuotta Fallkullassa.
FALLKULLAN KOTIELÄINTILA

– Täällä on kova suru ja
tämä on raskas juttu kaikille, koska Laku oli niin tärkeä monelle, huokaa tilan
työnjohtaja Laura Paunonen murhemielellä.
Poniruuna päätettiin viedä viimeiselle matkalleen
ennen kuin sen vanhuudenvaivat alkaisivat käydä liian
tuskallisiksi.
–Lakulle oli kehittynyt nivelrikkoa ja sen kävely oli jo
hitaampaa. Sitä oli kipulääkitty, mutta sen olemuksesta huomasi jo alkaneen väsymyksen. Niinpä ajattelimme että parempi päästää poni pois ennen kuin se alkaa
kärsimään.
Kun ponin kolme hevoskaveria lähtivät viikko sitten Haltialan tilalle kesälaiduntamaan, kuljetettiin
Laku-Pekka Viikin hevossairaalaan, jossa klinikan
eläinlääkäri nukutti monille
niin rakkaaksi tulleen ponin
ikiuneen.
Nuorisotyöntekijä Lakusta tuli juuri ennen joulua
1994.
– Päivämäärä oli 20. joulukuuta 1994. Ohjaajat sa-

noivat, että nyt te nuoret
saatte joululahjan. Joulupukki tuli mukanaan LakuPekka, jonka ympärillä oli
punainen rusetti, Paunonen
muistelee sykähdyttävää
hetkeä, jolloin hän itse oli tilalla käyvä 15-vuotias nuori.
Pieni ja pippurinen poni ei
päästänyt ketään liian helpolla ja ehti vuosien mittaan
kasvattaa aikuiseksi lukemattoman määrän pääkaupunkilaislapsia ja –nuoria.
Valtakunnan julkkis Laku-Pekasta tuli toukokuussa 2011, jolloin poni yön
tullen varastettiin ja löydettiin seuraavana päivänä vahingoittumattomana keravalaisen hevostallin pihalta.
Lakun ensimmäiset hevosystävät Fallkullassa olivat Silver-poni ja suomenhevonen Tommo. Viimeisiksi
jäivät nyt Haltialassa pikkuystäväänsä muistelevat suomenhevonen Puhti russponi
Qina ja risteytysponi Wissy.

Tapahtumaviikko –
Hiljaiset paikat elävät
Kaksi vuotta sitten eläkkeellä oleva viikkiläispastori Risto Alaja ideoi ja järjesti Viikin kirkon ja Viikkiseuran tukemana Hiljaiset
paikat elävät -tapahtumaviikon. Nyt viikko uusitaan
9.–14. syyskuuta samoin
voimin.

sille. Käsikirjoitus ja sadunkerronta on Risto Alajan,
tarina Sinikka Nopolan
tuttujen hahmojen innoittama. Leevi and Leavingsyhtyeen lauluista rakentuvasta musiikista vastaavat
Jukka Linkoheimo ja Hessu Chydenius.

Avajaisiltana tiistaina 9.
9. vietetään Latokartanon
torilla kirkon vieressä
yhteislaulutuokiota kanttori Marjasisko Varhan ja
Pihlajanmarjat-kuoron johdolla Teemana on eri vuosilta tutut lukuvuoden alun
ja syksyn laulut.

Perjantai-illan aihe Kaskessa on Huumori, ilo ja
nauru Raamatussa. Alustuksesta ja keskustelun johdatuksesta vastaa pastori,
kirjailija Jaakko Heinimäki
otsikolla Miksi Saara nauroi?

Keskiviikkona kävellään kirkolta Malmin hautausmaalle ja pysähdytään
Matti Pellonpään haudalla.
Sieltä palattua katsotaan
kirkolla Aki Kaurismäen
elokuva Varjoja paratiisissa, pääosassa mm. Matti
Pellonpää.
Torstaina aloitetaan hiljaisella viikkomessulla Viikin kirkolla ja jatketaan
musiikillisella iltasadulla
Parisuhteita - iltasatu aikui-

Pirjo Pihlajamaa
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R.I.P. Laku-Pekka 21.5.1989-26.6.2014. Viimeinen kuva
Lakusta laitumella viime viikon tiistaina.

Päätöspäivän lauantain iltapäivässä on hautausmaaretriitti, jossa on
muutama pysähdyspaikka tekstinlukuineen. Saku
Toiviainen ja Risto Alaja
johdattelevat. Viikko päättyy illalla viimekertaisen
menestyksen uusimiseen.
Urbaania tunnelimusiikkia
Lahdentien alittavassa tunnelissa esittävät siskokset
Elsa Sihvola, sello ja Maija
Sihvola, viulu.
Timo Huotinen

Lähitietoa
tarvitaan aina
VANTAA
Vaskipelto KT 3h+k+s

Helsinki, Torpparinmäki OKT

HELSINKI
95/110m²

4h, k,rt , kph,vh, erillinen kellari. Vankkarakenteinen, tiilirunkoinen omakotitalo Torpparinmäessä!
1965 rak. jykevä täystiilitalo 620 m² rinnetontilla. Kellaritilat 80 m², jossa paljon säilytys-ja työtilaa. Kaipaa
kädentaitoista omistajaa, joka saa tehdä talosta
mieleisensä kodin. Rakennus on kaavan mukaan
Sr-2 osittain suojeltukohde, koskien pääasiassa julkisivua. Tarjouskauppakohde! Viskaalintie 30, 00690
Helsinki. Velaton lähtöhinta: 270.000 € Kohdenumero: 9563882 Tied. 0400 519920 Petri Hietala

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
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
Tapaninvainio PT
100/21m² at
4h+k+s+at. Viihtyisä 1-tasoinen paritalohuoneisto
vehreässä Tapaninvainiossa ! Erinomainen koti
perheelle, jolle palvelut, kulkuyhteydet sekä asumisen 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
Kallio KT
26.3 m2
1h+kk. Kalliossa todella viehättävä, hissitalon ylimmän 7/7 kerroksen yksiö.Näkymät
suoraan puistoon. Putkiremontti tehty. Helsinginkatu 12, 00500 Helsinki. Velaton lähtöhinta
163000 € Tarjouskauppakohde.Kohdenumero:
9958583 Tied. Hanna Valtonen 040 8448991
HELSINKI
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. Kohdenumero 9807624 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, hallinnanjakosopimuksella. Palvelut kävelyetäisyydellä. Valkovuokonpolku 4b. Mh: 839.000€. Kohdenumero: 961938. Tied.
Petri Hietala 0400 519920

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

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 autotalli, kustannukset ostajalle. Maaperätutkimusta
ei ole tehty. Alueella osittainen suojelukaava.Mh:
255 000 € Kohde 9845377. Viskaalintie 30. Tied.
0400 519920 Petri Hietala

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV

Espoo Nupuri, PT

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

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

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

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

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 Pertti Kuikka
Merja Rönkkö Merja Pulkkinen Juha-Pekka
Yrittäjä
Yrittäjä, LKV, KED
Savolainen
050 511 0782
LKV, LVV
0400 630 848 Puh. 045 359 7727 045 1954818
045 195 6818

ESPOO
97 m2

76 m2

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

ESPOO
Espoo Gumböle, PT
102 m2
4h+k+s, parv, terassi, ap. Tämä upealle Gumbölen vehreälle alueelle rakennettava uudiskohde
valmistuu 2-tasoon. Laadukkaat ja yksilöllisesti
suunnitellut JÄMERÄ kivitalot nyt myynnissä.
Alueelle rakennetaan 8 kpl paritalohuoneistoja.
Edulliset asumiskustannukset.
Hirvisuontie 15. Mh: 459.800. Kohdenumero
9541369 Tied: Petri Hietala 0400 519920

Pyydä meitä välittäjiä
ilmaiselle arviointikäynnille.

Sam Kamras Arja Weeraratne Asta Lindroos Hanna Valtonen Seppo Väisänen Petri Hietala
LKV, LVV
040 844 8991
040 837 3465 050 548 9049 045 277 6154
040 042 6233
040 051 9920

Juha Taponen
KiAT
0400 537 500

Sari Sankari
050 331 3141

Petri Grönlund Inna Zvereva
040 4807878 045 679 1825
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Toimintakeskus kesän säpissä,
ensi vuodesta ei tietoa

Kortiton yritti karata
Puistola

Malmi
Kirkonkyläntiellä ole-

van asukastalo Malmin toimintakeskuksen ovet ovat
lukossa 30.6.–3.8.2014.
– Aluetyön yksikössä on
päätetty, että asukastalot
ovat samanaikaisesti kiinni tuon ajan työntekijöitten
lomien takia, kertoo ohjaaja-koordinaattori Johanna
Kankkunen.

Toimintakeskuksen kiinni
meno on menetys monelle
pienituloiselle eläkeläiselle,
joille entisessä Elannon talossa oleva Malmin Muisto
–kahvila on tarjonnut arkisin
muutamalla eurolla lounaan.
Kaupungin ylläpitämissä
muissa lounaspaikoissa hinta on paljon suurempi.
Kesätauon aikana mielen-

terveyskuntoutujille löytyy
edullinen kolmen euron lounas sekä juttuseuraa tukiyhdistys Karvisesta. Se löytyy
sisäpihalta osoitteesta Malmin raitti 19.
Toimintakeskuksen toiminta jatkuu normaalisti ainakin vuoden loppuun saakka.
– Syksyn aikana selviää

enemmän asukastalojen tulevaisuuden näkymistä. Itse
jään elokuusta alkaen virkavapaalle, sijaisekseni on valittu Tuija Salovaara. Carita Saarinen jatkaa edelleen
toimintakeskuksessa, kertoo Johanna Kankkunen.
Pirjo Pihlajamaa

Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma klo 9–13
ti–to 9–15, pe 12–14.
Kirkonkyläntie 2.
Syystien palvelukeskus
Pingistä ti klo 14.15–15.30.
Sisäkengät vaaditaan.
Takaniitynkuja 3. Heinäkuussa
Bridge ti klo 9.30–13.30.
Kaupunkitanssit
Paritanssin opetusta ke klo
17.30: 2.7. cha-cha, 9.7.
kävelyhumppa, 16.7. bugg,
23.7. fusku, 30.7. masurkka.
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 kuntopiiri
klo 18 (Nurkan lp), ke zumba
klo 17.15, ke kahvakuula klo

PUKINMÄKI

Kisan puistojumpat
Ma klo 18–19 bailatino ja klo
19–20 asahi. Ke klo 18–19
keppijumppa. Pukinmäen
rantapuistossa, viljelyspalstojen luona. Mukaan oma
alusta ja keppi/kävelysauva.
Kertamaksu 4e. Ohjaajana
Kirsi Mattsson. Järj. Pukinmäen
Kisa ry. Lisätied. www.pukinmaenkisa.ﬁ tai 050 5814118.
Nukketeatteritaiteilija Rainer
Kauniston teatterinukkeja
Kesän ajan Pukinmäen kirjaston lastenosaston vitriineissä
on esillä Toholammilla vuonna
1950 syntyneen nukketeatteritaiteilija Rainer Kauniston
ilmeikkäitä nukkehahmoja.
Kimmo Pälikön Helsinkipostikorttien näyttely
Kimmo Pälikön Vanha ihana
Helsinki –postikorttinäyttely
esillä kirjastossa 18.7. asti.
Näyttely kattaa yli 450 postikorttia, joissa osin jo kadonnut Helsinki herää henkiin ja

Kortiton kärähti taas
Malmi

PP

Harrasteteemat
Lähitiedossa
13.8. ja 20.8.

Puutarha-aiheista keskustelua käydään
vertaistukihenkisesti. Kysellä saa sekä
jakaa vinkkejä omista kokemuksistaan.
Puutarhakerho kokoontuu maanantaina 7.7. kello 18-19.30 Nurkkatielä
sijaitsevassa kirjastossa.

MALMI

PP

Poliisi pysäytti ennestään tutun 18-vuotiaan opiskelijamiehen, joka autoili Malmilla lauantain puolella kello 00.30. Mies
oli vuoden sisällä jäänyt kiinni jo 38 kertaa ajokortitta ajosta.
Autossa oli nastat alla ja väärät rekisterikilvet. Kuulusteluissa kuski kertoi, että hän oli vaihtanut kilvet toisesta autostaan käydäkseen kaupassa.

Puistolassa puutarhakerho
Puistolan kirjastossa
kokoontuu keskusteleva
puutarhakerho,
jota vetää Puistolan
Omakotiyhdistyksen jäsen,
biologi Pirjo Uusitupa.

19 ja 20, to pilates ja venyttely klo 18. Tarkemmat tiedot
www.puistolanurheilijat.ﬁ/
puistojumppa.
Maksuttomat Puistojumpat
Joka ke 4.6.-9.7. ja 6.-20.8.
kello 18–18.50,
Suuntimopuistossa.
Järj. Liikuntavirasto.
Puutarhakerho
Puistolan kirjaston ja Puistolan
Omakoti-yhdistyksen
Puutarhakerho kokoontuu
ma 7.7. alk. klo 18 Puistolan
kirjastolla. Aiheena lannoittaminen puutarhassa sekä
puutarhan hyötyhyönteiset. Keskusteluun johdattelee Pirjo Isotupa Puistolan
Omakoti-yhdistyksestä. Kahvija teetarjoilu. Vapaa pääsy.

Poliisi lähti seuraamaan perjantaiaamuna neljältä autoa, jossa oli siirtokilvet. Auto kääntyi poikkikadun kautta pysäköintialueelle, josta auton kuski lähti pinkomaan pakoon.
Poliisi sai kiinni 42-vuotiaan vantaalaismiehen, jolle oli
vuoden aikana kertynyt jo 16 kortitta ajoa. Auto oli katsastamatta, dieselvero maksamatta ja siinä oli toisen auton rekisterikilvet.
Huumepikatesti osoitti miehen käyttäneen amfetamiinia
ja hänet vietiin verikokeisiin, kuulusteltavaksi ja sen jälkeen
hänet päästettiin vapaalle jalalle.

Kädentaitoja, liikuntaa, musiikkia…
Kerro lukijoillemme, mitä teillä on
tarjota tekemistä kaipaaville.
Syksyn harrastustoiminnan alkua
odotetaan innolla!

aikamatka voi alkaa. Näyttelyn
teemaan liittyy Tunnista
Helsinkiä-kilpailu, jossa palkintona taiteilija Pälikön Malmiaiheinen graﬁikan taulu.
Palkinto arvotaan kaikkien vastanneiden kesken heinäkuussa.

SILTAMÄKI

Minigolﬁa
Siltamäen urheilupuisto pohjoispuoli 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 virvoikkeita, vain käteinen. Järj.
Siltamäen Lions Club.
Siltamäen Korttelitupa
on kesätauolla ja avautuu jälleen 5.8. kello 11
seurakuntakodilla.

TAPANILA

muunikäiset ovat tervetulleita. Ota oma viltti mukaan!
Tapahtumassa mehutarjoilu.
Sadesäällä olemme leikkipuiston katetulla terassilla. 8.7. klo
10.30, Kurranummen leikkipuisto, Kotinummentie 51.

Ota yhteyttä ilmoituspäällikköömme
Jussi Haapasaareen ja sovi ilmoituksesta
jussi.haapasaari@lahitieto.ﬁ
tai p. 050 595 3233

TAPULIKAUPUNKI

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

VIIKKI

Lasten kokeilupiste on
palannut Viikin kirjastoon.
Voit kokeilla sekä matikkapeliä että luonto-opasta.
Satoa ja silmänruokaa
– Marianne Heinosen
maalauksia
24.6.–31.7. Gardenian käytävägallerian valtaavat Marianne
Heinosen luontoaiheiset teokset. Esillä olevien öljyvärimaalausten, pastellitöiden, akvarellien ja keramiikan aiheet
löytyvät maisemista, puista,
kukista ja eläimistä. Avoinna
ma–to klo 10–18, pe klo
10–14 ja la–su klo 10–17.
Vapaa pääsy. Koetilantie 1.

Tapanilan Eläkkeensaajat
Ja Kotien Puolesta
Ulko-boccia ja mölkyn pelaamista Tapanilan torilla ti
klo 10–11. Sateen sattuessa pelataan Tapanilan
Työväentalolla. Kesäkerho
Tapanilan Työväentalolla,
Sompiontie 4, ti klo
11.30–12.30.
Satupiknik
Lähimenot–
Tule nauttimaan
palstalle
kesäinen annos
voi lähettää Koillis–
satuja ja loruja
Helsinkiä koskevia
aurinkoiseen
menovinkkejä.
Etusijalla ovat maksuttomat
leikkipuistoon!
tapahtumat. Toimitus voi muokata
Piknikillä on
sekä lyhentää tekstejä. Vinkit tulee
paikalla myös
lähettää viimeistään torstaina klo
kirjastoﬁllari,
15 mennessä, jotta ne ehtivät
seuraavan keskiviikon lehteen.
joka on lastattu täyteen
OSOITE:
janina.issakainen@
kesäistä lukelahitieto.ﬁ
mista. Ikäsuositus
3–7-vuotiaat lapset, mutta myös

KAMPAAMOT JA PARTURIT
Parturi-Kampaamo

Tukka kasvaa kesälläkin ja me palvelemme
sinua koko loma-ajan normaalein aukioloajoin!
Tervetuloa!
Lämmintä kesää toivottaa
Sanna, Elina, Tanja, Nelli, Alex, Sini ja Outi

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

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

Blondeilla
on aina
hauskempaa!
Hinnat alk.

82
21
85

Aurinkoraidat
€
+ leikkaus + fön
Ripsi ja
€
kulmavärjäys
Permis + leikkaus
€
+ sävy + fön
www.kampaamo-loser.ﬁ

3858 375
040-831 9626

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi
Ark. 9-18,
kesälauantait suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
6?.=%&:++:*7. ",
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Lähitieto
ei lisää
tuskaa :D

Koillis-Helsingin Lähitieto

OPTIKOT

2.7.2014

15

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

OGELISSA

MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Sirkku Laine
AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 9-18,
la 9-14

Ark. 10-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

HYVINVOINTI

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992

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

puh. 3507050

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko

Helsinki

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

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

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

Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

Hammaslääkärit:

Puh. (09) 875 1868

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

Kattojen pesut ja maalaukset

SUUHYGIENISTIT

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

Puh. 09 345 3350

www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko

Tarjous:

Hammastarkastus
omavastuuosuus

25€

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

!

SILMÄLÄÄKÄRIT

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

!

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
!

!

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

• Hieronta
• Akupunktio

Jalkaterapia
Talus
jalkaterapeutti

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

• Lahjakortit

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

Lähitieto
tuo
lähiyritykset
luo.

Koillis-Helsingin Lähitieto

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

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)
Eija Poikonen (suuhygienistit)
Minna Valkama

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

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

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

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

P. 351 5015

Lahitieto.ﬁ

www.malminhammas.com

HAMMASLÄÄKÄRIT

TEBOIL MALMI

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

Puh. 09-385 5297

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

ULKO-JA SISÄMAALAUSTYÖT

Huolella ja edullisesti
www.tuomasmaalaus.com
044 528 4062

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

PALVELUJA TARJOTAAN
a
uott
25 v
illa!
Malm

MITOIN KUIN MITOIN

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

#$"! 2014
&('%

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka, Lasten
hammashoito
• Suuhygienistipalvelut
Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

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

Uusi ilme keittiöön
– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

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

ergadesign.ﬁ

LVI-TYÖT
044 9726 802

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

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

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

ABONE

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

