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olevat kohteet
www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

HEIKINLAAKSO OKT

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

TAPANILA OK-TONTTI

ybile
Countr

Heikinlaakso Okt 243m2
6h+k+kph+khh+s+uimaallasosasto+autotalli.
Hyvällä alueella ja isolla, suojaisella
tontilla oleva As Oy muotoinen okt.
Tälläistä yhdentason taloa harvoin
tarjolla! Isot remontit tehty.
Mh. 595.000€.
Kirsitie 25.
Tomi Suvinen/044-3355135
1130386

Nyt
kaksipäiväisenä!
Pe 8.8. ja La 9.8.
klo 18-02

Heikinlaakso Okt 243m2
5-7h+uima-allasosasto. Viime
vuosina peruskorjattu tyylikäs
kivitalo laadukkailla materiaaleilla.
Osakeyhtiömuotoinen erillistalo.
Mh.540.000€. Vanha Porvoontie 4.
Tomi Suvinen/044-3355135 ja
Vasil Zizan/044-5147551
1132695

Tontti 780 m², ro. 195 m² + 30 m²
autosuojatiloja, enint. 2 asuntoa.
Hp. 235.000 € Länsirinnetie 12
SUURMETSÄ RT-TONTTI

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

Rivitalotontti 948 m², rak.oik. 330
m², as lkm ei ole rajattu. Kova
pohja. Osakekannan kauppa.
Hp. 198.000 € Louhikkotie 18 b
LAAJASALO RT-TONTTI
Rivitalotontti 1305 m², rakennusoikeus 522 m², enint. 2 krs.
As. lkm ei rajattu. Lisäksi saa
rakentaa autosuojia 15 m² / as.
Tontilla purettava liikerakennus.
Hp. 760.000 € Humalniementie 12
VANTAA
ASKISTO OK-TONTTI

Täystiilitalo 1-tasossa 4h, k, rt,
takkah, sauna, 120 m². At ja var.
25 m². Tontti n. 610 m² hallinnanjakosopimuksella. Hp. 280.000 €
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

Omakotitalotontti n. 1000 m², rak.
oik. 200 m², lisäksi saa rakentaa
40 m² talousrakennuksen.
Hp. 115.000 €
Timmermalminkuja 8
VUOKRATAAN
PASILA LIIKEHUONEISTO
Vuokrataan liikehuoneisto ja
sosiaalitilat 177 m².
Vuokra 2124 € / kk Kellosilta 2

Pyydä meidät arviokäynnille!

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

et!

LIPUT ENNAKKOON
Pe 12€, La 14€
Kahden illan lippu 20€
LIPUT OVELTA
Pe 14€, La 16€
K-18 Klo 21 eteenpäin
LIPPUJEN MYYNTI
lippu.ﬁ ja
Ravintola
Wanha Pehtoori

Tapaninvainio Okt 164,5m2
6h+k+2xkph+s+wc+aulatila.
Lähes uudenveroinen ja tilava
omakotitalo loistavalla sijainnilla
Tapaninvainiossa. Mh.495.000€.
Alhokuja 3.
Tomi Suvinen/044-3355135
1133029

Tapanila Okt 104m2
4h+k+kph+s . Suositulla alueella
v. 1980 valmistunut kunnostusta
tarvitseva omakotitalo omalla
704m2 tontilla.
Lisäksi erillinen 46m2 autotalli ja
varastorakennus. Mh. 330.000€.
Takalantie 11 a.
Jyrki Saulo/050 5850500
1132902

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 Pt 98m2
4h+k+s. Viihtyisä perheasunto
rauhallisella pientaloalueella.
Lapsille tarjolla turvallinen koulumatka. Oma suojainen ja vehreä
piha. Velaton mh. 205.519,42€.
Läksyrinne 27-29 I.
Jyrki Saulo/050-5850500
1130390

Siltamäki Kt 97,5m2
4h+k+kph+las.parveke.
Siistikuntoinen, remontoitu läpitalon huoneisto. Palvelut lähellä.
Mh. 205.000€. Kauriintie 4.
Tomi Suvinen/0443355135
1134245

Tapulikaupunki rt 79,5 m2
3 h, k, kph/s, 2xwc, var, piha.
Kodikas perheasunto rauhallisella
alueella koulujen ja päiväkotien
läheisyydessä. Upea keittiö,
suojaisa takapiha, päätyasunto.
Vmh. 238.000€.
Kämnerinkuja 2.
Kai Lehtola/044-514 0164.

Pihlajamäki Kt 76m2
4h+k+kph+las. parveke.
Hyvä perheasunto kolmella makuhuoneella hissitalon
3. kerroksessa. Viihtyvyyttä lisää
lähes huoneiston pituinen lasitettu
parveke. Velaton mh. 190.000€.
Johtokivenkuja 4.
Ensies. su 17-17.40.
Jyrki Saulo/050 5850500
1133851

Malmi kt 74m2
3h,k, kph/s, wc. Valoisa, vaaleasävyinen päätyasunto keskeisellä paikalla
Malmin palvelujen ja hyvien bussi- ja
junayhteyksien äärellä. Edullinen perheasunto, oma sauna! Mh. 177 567€,
Vh. 178 000€. Vilppulantie 24.
Kai Lehtola/ 044-5140164
1132361
Malmi kt 64,5m2
2h+k+s. Malmin keskustan tuntumassa pienkerrostalon kolmannessa
kerroksessa tilava, valoisa saunallinen
kaksio isolla parvekkeella. Velaton
mh. 168.000€. Malmin Raitti 19 D.
Reija Kivinen /050-5330369.
Mellunmäki kt 56m2
3h+pk Vehreässä pihapiirissä kulma
huoneisto toimivalla pohjaratkaisulla.
Taloyhtiössä on uima-allas.
Remontoi tästä mukava koti. Velaton
mh 137.000€. Saariselänkuja 4.
Reija Kivinen/050-5330369
Heikinlaakso Tontti 2640m2
Suositulla ja rauhallisella alueella
sijaitseva rakennustontti, joka on
kooltaan 2640 m2 (rakennusoikeutta
660 k-m2). Mh.688.000€. Kirsitie 30.
Tomi Suvinen/044-3355135
1133413

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

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

HALTIALAN TILA
Laamannintie
00680 Helsinki
www.wanhapehtoori.ﬁ

2  
Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Elokuun Eheys-päivät:
12.8. ja 19.8. tarjolla luentoja, kokemuksellisia workshopeja ja hoitoja:
Iloa ja voimavaroja arkeesi, Itsetuntemus & hyvinvointi, Kehotietoisuus
& harmonia, Meditaatio & tunnetyöskentely, Perinteinen kiinalainen
lääketiede, Ravintoterapia, Reiki itsetuntemustyökaluna. Chi-energia- ja
Energia- ja kehohuoltotunnit. Näytehoitoja: mm. akupunktio, Rosen-hartiahoito, päähieronta, reiki, Quantum Touch. Ilmoittaudu mukaan!

Lomat loppuvat, helteet eivät

K

esälomakausi alkaa hiljalleen olla ohi.
Osa töihin palanneista nauttii viilennettyihin tiloihin pääsystä, toiset pohtivat, miten selvitä lämpimässä toimistossa koko päivän. Kesäkuun viileydelle ovat
heinäkuun helteet antaneet vähän turhankin
paljon tasausta, etenkin iäkkäämpi väki kärsii
kovasti kuumuudesta. Liiallista lämpöä on lähdetty pakoon kauppakeskuksiin, joista osassa
on niin hyvä ilmastointi, että villatakki olisi tarpeen. Osa pysyy tiukasti kotosalla, kastelee
vaatteensa tai jäähdyttelee niitä pakastimessa ja
yrittää olla mahdollisimman aloillaan. Keinot
tuntuvat olevan monet. Ja niitä tarvitaan, sillä
lämpimät säät näyttäisivät jatkuvan vielä ainakin koulujen alkamisen aikoihin.

Hoidot:
Akupunktio, eheyttävät pää-, käsi- ja jalkahieronnat, energia- , keho- ja
reikihoidot, Rosen-hoidot, Quantum-Touch, voimakivihoidot. Hyödynnä
sarjakorttihintamme: -10–20 %.
Kurssit & tapahtumat:
Eheys-päivät ti 12.8. ja 19.8. klo 8.30–21.00.
Dynaaminen meditaatio to 7.8, 14.8, 21.8, 4.9. ja 11.9. klo 17–18.
Avaava hengitys -kurssi ma 11.8, 25.8, 8.9. ja 22.9. klo 17.45–19.00.
Timo Klemola: Tietoisuuden harjoittamisen taito ke 20.8. klo 9.45–16.30.
Kehotietoisuus & harmonia, alk. to 28.8. klo 18.15–20.15 (3 krt).
Tyhy-päivät, tilaustoteutukset tiloissamme – kysy tarjousta meiltä!

Syyskauden ohjelma ja lisätiedot tapahtumista www.eheys.fi
Malmin raitti 17 b, 4.krs.

Tapanilan Urheilukeskuksessa
Avoimet Ovet ma 18.8. klo 17-20

Tapanilassa koulujen käynnistymiseen on jo
kymmenen vuotta kuulunut edeltävänä viikonloppuna pidetty katukirppis. Tapahtuman säännöllisyys tuo väkeä joka vuosi aina vain enemmän paikalle. Tuttuja tavatessa katsastetaan
kuinka paljon lähistön lapset ovat kesällä venyneet pituutta. On nimittäin aivan tavallista, että
tenava kasvaa kesällä jopa kolme kertaa nopeammin kuin talvella. Kasvuspurtin saa aikaan
auringonvalon määrä. Kesällä ollaan iloisia,
onnellisia, venytään pituutta ja nautitaan elämästä vailla mitään paineita. Paineita Tapanilassa kuitenkin on ja nyt on tehty valitus alakoulun

● kokeile ilmaiseksi jousiammuntaa,
kiipeilyä, keilailua ja tankofutista ●
ilmoittaudu syksyn lajeihin ja jumppiin
● hyödynnä kuntosalin, MosaCafen
ja yhteistyökumppaneiden etuhinnat
● maistele Sinebrychoffin uutuusjuomaa ● tee löytöjä kirpputorilta…
Tutustu Avoimet Ovet –ohjelmaan
uusituilla kotisivuillamme. Siellä
on myös panoramakuvat kaikista
urheilukeskuksen tiloista!

Tapanilan Urheilukeskus
Erätie 3, 00730 Helsinki

Tapanilan kylätilayhdistys
haluaisi vuokrata koulun.
lakkauttamiseen liittyen. Moni jännittää, onko
sillä käytännön vaikutusta. On myös perustettu
Kylätilayhdistys, joka haluaisi vuokrata koulurakennuksen.
Heinäkuussa päästiin nauttimaan juuri avatusta
ja uusitusta Malmin uimahallista. Kävijöitä on
riittänyt. Ala-Malmin torin lähistön ilmeelle ei
sen sijaan ole tehty mitään. Sen roskaisuudesta
ja leikkaamattomista nurmista on tullut toimitukseen harmistuneita viestejä. Pitkät heinät
ovat häirinneet myös uimarantojen läheisyydessä. Toisella paikkakunnalla asuva ystäväni kertoi, että heillä kaupunki on ryhtynyt järjestämään asukastilaisuuksia, joissa kerrotaan kuinka asukkaat voivat järjestää talkoita ja toimia
itsenäisesti pitäen virkistysalueita siistinä. Puistokummeja meilläkin jo on. Ja roskattomuuteen
auttaisi se, ettei kukaan heittelisi niitä ympärilleen. Jokainen voi halutessaan vaikuttaa ympäristön viihtyisyyteen. Siihen panostetaan myös
tulevilla Malmin talkoilla, joista kerromme tarkemmin vähän myöhemmin. Yhdessä tekemällä
saadaan paljon aikaan.

tapanilanurheilu.fi

- Hurmaavan hienostunut, suloisen sädehtivä Estelle

ikuista kauneutta vuodesta 1918

Design Assi Arnimaa

Kesäetu!

0,29 W/SI

1239,-

033-216V-29

0,24 W/SI

1022,-

033-216V-24

ALLIANSSI

0,08 W/SI

alk. 0,64 W/SI

033-216V-08

033-216V-64

698,-

1995,-

Alk. 0,19 +
6 x 0,07 W/SI

8 x 0,07 W/SI

0,14 OC + 2x0,14 SI
+ 4x0,04 W/SI

033-216V-62

033-216V-56

033-216VOC-58-

2376,-

1897,-

1897,-

Avoinna ark. 9-18, la 9-15
Markkinatie 6 • 00700 Helsinki • Puh. 09 351 2800, Fax 09 351 2901
E-mail korupaja@korupaja.fi, www.korupaja.fi

0,32 W/SI
033-216-32

4 x 0,04 OC +
5 x 0,04 W/SI

Alk. 0,14 +
6 x 0,04 W/SI

8 x 0,04 W/SI

0,29 W/SI

033-216VOC-36

033-216V-39

033-216V-31

033-216-29

1199,-

1499,-

1297,-

1186,-

995,-

Valkokultaisena
033-216V-32

1040,-

Avoinna ark. 9-18, la 9-15
Kylänvanhimmantie 29 • 00640 Helsinki • Puh/fax 09 728 4266
E-mail korupaja@korupaja.fi, www.korupaja.fi
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PIRJO PIHLAJAMAA

Kaupunki oli tuonut Tapaninvainion uimarannalle jo ennen tapahtuman alkua jätelavan.

Vantaanjoesta tuli roskasäiliö
Tapaninvainio, Pukinmäki

Lauantain hilpeämielinen
Kaljakellunta jätti jälkeensä
karmivan näyn. Sekä joki että sen
rantatatiet olivat täynnä kumiveneitä
sekä muuta tapahtumaan
osallistuneiden hylkäämää roskaa.
Spontaani kaupunkitapahtuma saa niskaansa varmasti lisää vihaajia, sillä
ennätysmäisen osallistujamäärän lisäksi tapahtumasta jäi ennätysmäinen törkyvuori.
Jätemäärää katsellessa ei
voi kuin ihmetellä osallistujien välinpitämättömyyttä
kaunista luontoa kohtaan.
Sen siivous kaatuu pitkälti

kaupungin harteille.
– Meille kuuluvat vain uimarannat Tapaninvainio,
Pakila ja Pikkukoski. Huoltomme on siivonnut rannoilla lauantaista asti ja
työ jatkuu. En ole itse käynyt paikalla, mutta uutisista
olen nähnyt roskamääriä,
kertoo Helsingin kaupungin liikuntaviraston merellisen osaston saaristopäällik-

kö Sanna Kallionpää.
Liikuntavirastosta on käyty siivoamassa myös Pukinmäen uimarantaa, vaikka
ranta ei enää kuulu liikuntavirastolle. Se on poistettu
kaupungin virallisten rantojen listalta.
– En osaa sanoa, onko
muutosilmoitus mennyt
jo rakennusvirastolle, joten huoltomme on hoitanut
myös sen siivouksen.
Rakennusvirastolle kuuluu ulkoiluteiden siistiminen. Kuka sitten vastaa joessa ajelehtivasta roinasta?
– Se kuuluu tontinomistajille. Osa rannoista on varmaan kiinteistöviraston hallinnassa. Meille kuuluu vain
nuo kolme rantaa, Kallionpää toteaa.
Pirjo Pihlajamaa

Kaljakellujilla oli monenlaisia paatteja, myös itse
tehtyjä. Tapahtuman päätteeksi moni lähiasukas
kävi hakemassa itselleen
hylätyn kumiveneen.

Kuva lähtöpaikalta Tapaninkyläntien sillan luota
keskipäivällä. Sana kummallisesta tapahtumasta on
levinnyt ja kellumaan tultiin maailman toiselta laidalta
asti. – Tulimme Australiasta vain tämän tapahtuman
takia ja kyllä kannatti. Mahtava maa, totesi Australiasta
kavereineen tullut nuori mies.

Peltokorpi eduskuntaan, Tenkula Seinäjoelle. Sivut 4 ja 10.
PIRJO PIHLAJAMAA

Suojatiepäivystäjille paikkoja auki
Koulut avaavat oviaan ensi tiistaista alkaen ja
siksi MLL Tapaninkylä kokoaa edellisvuosista
tuttuun tapaan vapaaehtoisia vanhempia
päivystäjiksi suojateille turvaamaan pienten
lasten kouluun menoa.
Tarkoitus on valvoa liikenteen sujumista ja muistuttaa
autoilijoita pienistä teillä liikkujista. Päivystäjät aikovat
valvoa Immolantien sivukou-

lun, Staffansby lågstadieskolan sekä Hiidenkiven, Kotinummen, Siltamäen, Suutarilan, Tapanilan ja Töyrynummen ala-asteiden luona.

Päivystäjiä on ilmoittautunut jo kymmenkunta, mutta
lisää kaivataan.

Esimerkiksi Kotinummen,

Staffansbyn ja Tapanilan
kouluille ei maanantaina ollut merkitty vielä yhtään päivystäjää.

Päivystys vie aikaa yhdel-

tä vapaaehtoiselta puoli tun-

tia kerralla. Päivystää voi joko
yhtenä tai useampana päivänä tiistaista perjantaihin 12.–
15.8.
Pirjo Pihlajamaa

Ilmoittautua voi sivustolla
http://tapaninkyla.mll.fi
tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen
tapaninkylan.yhdistys@mll.fi.

Osa Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen
hallituksen jäsenistä aikoo olla mukana päivystämässä
Immolantien koulun lähellä.

4   Uutiset
TERHI PELTOKORVEN ARKISTO

Aikataulukirjat muuttuivat
maksullisiksi
Joukkoliikenteen aikataulukirjat ovat tulleet painosta, mutta kirjoja ei saa enää ilmaiseksi. Kirjat maksavat kolme euroa kappale. Niitä myyvät kaikki Helsingin
seudun R-kioskit ja Helsingin seudun liikenteen palvelupisteet.
Helsingin linjasto on omana kirjanaan, samoin Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi sekä Vantaa-KeravaSipoo.
HSL:n kulkupelit siirtyvät syysaikatauluihin maanantaina elokuun 11. päivä. Internetissä kaikkia aikatauluja
voi katsoa ja printata edelleen maksutta.
PP

Tunnukset tiedossa,
asemat ei

– Mieheni
tietenkin
onnitteli, ja
totesi, että
tämä meni
vähän eri
lailla kuin oli
ajateltu. Lapset
ottivat tiedon
rauhallisesti.
He eivät
varmaan
tajuakaan
elämäntilanteen
muutosta,
kertoo tuore
kansanedustaja
Terhi
Peltokorpi.

Peltokorpi palaa
eduskuntaan
– Hänellä on ollut sama
työnantaja 12 vuotta. Edelliskerrallakin työnantaja
jousti, kun olimme saman
tilanteen edessä.
Koillis-Helsingin aiempi
kansanedustajuus (2004–
2007) oli myös Terhi Peltokorven käsissä ja silloinkin
hän nousi varasijalta, europarlamenttiin lähteneen Anneli Jäätteenmäen tilalle.

Kätilöopistossa määräaikaisena kätilönä työskennelleen Peltokorven oli tarkoitus keskittyä seuraavaksi
gradun tekoon. Se saa nyt
siirtyä. Varaedustajuus on
koko ajan tiennyt, että
suunnitelmat saattavat
muuttua hyvinkin nopeasti.
Mihin valiokuntiin haluaisit?
– Puhuimme tästä Tiilikai-

sen Kimmon kanssa. Mari
oli ulkoasiainvaliokunnassa, joka on erittäin haluttu
paikka ja pitempään olleilla
on sinne etuajo-oikeus. Viimeksi olin työelämässä ja
tasa-arvossa, joka kiinnostaa ja olisi helppo jatkaa.
Toinen kiinnostava on sotevaliokunta ja kolmas sivistysvaliokunta. Helsinkiläisiä ajatellen mikä tahansa
näistä on hyvä.
Kaupunginvaltuustoa tuleva kansanedustaja ei aio
jättää.
– Eikä kuntalaissa edes
ole kohtaa, että voisin tällä syyllä erota. Valtuustoryhmän puheenjohtajuus
on vielä auki oleva asia, sillä
puolueemme muillakin valtuutetuilla on jo paljon muita tehtäviä.
Eittämättä tähtäimessä

Teija Loponen

Sinilevää ei havaittu
Tapaninvainio

Tapaninvainion uimarannan kohdalta viime viikolla otetusta vesinäytteestä ei löytynyt sinilevää. Helsingin ympäristökeskus kävi ottamassa Vantaanjoesta näytteen
viime viikon tiistaina. Heinäkuun ensimmäisellä ja toisella viikolla otetuissa näytteissä sinilevää löytyi.
PP

Viikon kaapelityöt viety
Tapulikaupunki

Koillis-Helsinki saa pitkästä aikaa oman kansanedustajan. Nimi on jo
edelliskerralta tuttu Terhi Peltokorpi, 39, (kesk.). Äiti ja kätilö Suutarilasta
nousee Arkadianmäelle talousjärjestö OECD:n apulaispääsihteeriksi siirtyvän
Mari Kiviniemen tilalle.
– En tiedä vielä tarkkaa
aloituspäivää. Valtakirja
tarkastetaan syyskuun vaihteessa. Marin avustaja Sanna Lehtinen jatkaa avustajanani ja oli puhe, että olisin
syyskuun ensimmäisessä
istunnossa 2.9., jolloin töihin astuvat myös eurovaalien vuoksi vaihtuvat uudet
kansanedustajat, Peltokorpi
kertoo.
Hän sai tietää pestistään
puolitoista viikkoa ennen
kuin Kiviniemen uudesta
työstä tiedotettiin medialle. Se tapahtui kaksi viikkoa
sitten.
Nyt yhdeksänlapsinen
perhe järjestelee elämää
niin, että äiti voi aloittaa uuden työn. Se tarkoittaa, että
isä Risto Peltokorpi jää pois
atk-alan hommistaan hoitamaan lapsia.

HSL eli Helsingin seudun liikenne on päättänyt nimetä
ensi kesänä liikennöinnin aloittavien Kehäradan junien
tunnuksiksi I ja P.
I-tunnuksella junat ajavat Helsingistä päärataa pitkin
Tikkurilan kautta lentoasemalle ja sieltä Martinlaakson
radalle. P-junat tekevät lenkin päinvastaisesti ajamalla ensin Martinlaakson radalle ja sieltä Vantaankosken
kautta lentoasemalle ja sitten päärataa Helsinkiin.
M-tunnus poistuu junista kokonaan.
Vielä ei ole selvillä millä pääradan asemista junat I ja
P pysähtyvät. Pysähdyspaikoista päätetään kevättalvella kun testiajoista saadaan tietoa ajojen kestoista.
Malmilla junat joka tapauksessa pysähtyvät.

ovat nyt myös ensi vuoden
kansanedustajavaalit.
– Jos sitä olisi kysytty 3,5
viikkoa sitten, niin olisin sanonut harkitaan ja jättänyt
vaalit ehkä väliin. Mutta istuvana edustajana sanon
miksipä ei.
Töihin Peltokorpi aikoo
mennä pääsääntöisesti junalla.
– Se on nopein ja näppärin. Puistolasta keskustaan
vie 18–20 minuuttia. Meiltä asemalle on kilometrin
kävely. Joten työmatka on
suurin piitein 40 minuuttia.
Joskus voin mennä omalla autolla, jos lapsia pitää
viedä hoitoon. Taksikorttia
käytin viimeksikin tosi vähän.
Pirjo Pihlajamaa

Varkaat iskivät Henrik Forsiuksentie 22 rivitalorakennustyömaalle tiistain ja keskiviikon välisenä yönä heinäkuun 22.–23. päivä. Neljästä asunnosta katosi seiniin ja kattoihin viikon päivät asennettua sähkökaapelia noin sata metriä per asunto. Työmaata ei ole lukittu,
mutta sen ympärillä on työmaa-aita.
PP

Paikallisesta
katosi päihteitä
Jakomäki

Voro tai useampi räsäytti rikki Jakomäentie 24:n ravintola Bar Bumerangin ison ikkunan keskiviikon ja torstain välisenä yönä 23.–24.7. Sisään tunkeutujaa oli kiinnostanut vain viina ja tupakka, sillä kassa oli jätetty rauhaan. Poliisi tutkii varkautta.
PP

Lisää erityisiä metsiä
Heinäkuun alussa ilmestyneessä numerossa kerroimme suojelun arvoisista metsäalueista. Listasta oli jäänyt
pois kaksi erityisiä luontoarvoja omaavia metsäkohteita, toinen niistä on Puustellinmetsä eli Suutarilanmetsä
Tapulikaupungin ja Suutarilan välissä, ja toinen Slåttmossenin suoalueella Jakomäessä sijaitseva metsä.
TL
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AUTOKORJAAMO - KAI KKI MERKI T

VUODESTA 1966
Öljynvaihto ja
kesätarkastus

BestRent.fi uudet sijaisautot

Huollon yhteydessä

ilmastointihuolto

99€ 59€
(sis. öljynsuodattimen ja
max 5 litraa öljyä)

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

Seat Ibiza ST:t huollon tai
korjauksen ajaksi

hintaan:

30€

/päivä
sis. max 100 km
polttoaineineen

Käytämme
laadukkaita ja
kotimaisia Neste Oilin
voiteluaineita ja
kemikaaleja

(norm. 69€)

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

09-387 9282
0440-630 360

SOITA JA
VARAA!

Autotallintie 19
Tattarisuo

BestRent.fi

sali365 avajaiset

ja avoimet ovet la 16.8. klo 10-18.00
avajaistarjouksia
avoimet ovet ryhmäliikuntaan
ja kuntosalille, tervetuloa!
ryhmäliikuntaohjelma la 16.8.2014
klo

tunti / vetäjä

10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

Flex Body / Selena Kartomaa
Interval body / Mia Seilonen
Core Training / Mia Seilonen
Zumba / Mari Sainio
Bodyharmony / Mari Sainio
Vatsa-Pakara / Tanja Räsänen
Circuit / Tanja Räsänen
Interval 45 min / Selena Kartomaa

ei liittymismaksuja
tai jäsenyyspakkoa

Tarjoukset voimassa vain lauantaina 16.8. klo 10-18.00

1 kk kuntosali
12 kk kuntosali

10 x ryhmäliikunta 60€ (norm. 70€)
1 kk ryhmäliikunta 60€ (norm. 70€)
12 kk ryhmäliikunta 600€ (norm. 700€)
suihkurusketus

Avainkortilla joka päivä Klo 06.00 – 22.00
Päivystys arkisin klo 15.30 – 19.30

10€

avajaispäivänä kortin ostaneiden kesken
arvomme 350€ arvoisen pt-paketin
sekä 2 kpl 80€ lisäravinnepaketteja.

sali

Viljatie 5, 00700 Helsinki
puh. 050 431 4951

avoinna

35€ (norm. 52€)
325€ (norm. 420€)

gym & fitness

+ lisäravinnetarjouksia
ja paljon muuta

www.sali365.fi
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Oikaisuvaatimus Tapanilan
alakoulun
alakoulusta
säilyttämiseksi
kylätila?
Tapanila

Tapanilalainen ylilääkäri Tiina Jaakkola
on lähettänyt opetuslautakunnalle
oikaisuvaatimuksen liittyen Tapanilan ala-asteen
koulun Veljestenpiha 7–9 koulurakennuksesta
luopumiseen 1.8.2014 lukien.
Opetuslautakunta
joutuu käsittelemään
oikaisuvaatimuksen syksyllä ja jos se ei tee kumoavaa päätöstä koulurakennuksesta luopumisesta,
etenee asia kunnallisvalituksena Helsingin hallintooikeuteen.
Muutosvaatimuksen perusteina on, että päätös
perustuu virheellisiin tosiseikkoihin ja on siksi lain
vastainen. Lisäksi päätöstä tehtäessä on jätetty huomiotta useita päätöksenteon kannalta keskeisiä tosiseikkoja. Päätös on myös
tehty virheellisessä järjestyksessä, koska asiaa valmisteltaessa ja päätettäessä
ei ole noudatettu hallintolakia, kuntalakia eikä lakia
viranomaisen toiminnan
julkisuudesta.

Muutosvaatimuksen
perusteina on, että
päätös perustuu
virheellisiin
tosiseikkoihin ja on
siksi lain vastainen.

niin koe, eikä rehtorikaan
ole sellaisesta kuullut, joten oikaisuvaatimuksessa huomautetaan Tilakeskuksen kiinteistöpäällikön
menetelleen virkavelvollisuuksiensa vastaisesti kirjaamalla lausuntoonsa virEN
heellistä tietoa.
ON
OP
L
Vanhempien vaiIJA
TE
kuttamismahdollisuuksien
puutteita
on ollut

Oikaisuvaatimuksen
selvityksessä todetaan
muun muassa, että Ympäristökeskuksen raporttia
on käytetty väärin ja että
ulkopuolisen konsulttiyhtiön kuntotutkimuksen tulosta, jossa
rakennusta ei todeta
korjauskelvottomaksi tai koulutilaksi soveltumattomaksi, ei tuoda
esiin.
Opetuslautakunnan päätöksen perusteluissa todettiin rakennuksen korjaaminen tulevan
erittäin kalliiksi ilman, että minkäänlaisia kustannuslaskelmia on tehty.
Päätöksessä myös
todetaan, että kuntotutkijoiden mukaan
henkilökunta oireilee
huoneissa, jossa on muovimatto. Tätä ei kuitenkaan todeta kuntotutkimuksessa, opettajat eivät

Opetusvirasto
on tiedottanut
vanhempia
asukaskuulemisesta
ainoastaan Wilmaviestillä

asiasta, eikä edes saada
siitä tietoa. Opetusvirasto on tiedottanut vanhempia asukaskuulemisesta ainoastaan Wilma-viestillä,
jota tulevien koululaisten
vanhemmat eivät saa.
Oikaisuvaatimuksen lopussa todetaan, että asiaa
ei ole selvitetty riittävästi
ja huolellisesti hankkimalla tarvittavia tietoja asiasta
päättämiseksi.
Teija Loponen

Joukko tapanilalaisia on perustanut Tapanilan
kylätilayhdistyksen, jonka tavoitteena on
vuokrata koulukäytöstä poistuva puurakennus
osoitteessa Veljestenpiha 7–9.
– Heti kun alakoulun
lopettamisesta tuli päätös,
päätimme ryhtyä toimeen.
Pidimme jo kesäkuussa
yhdistyksen perustavan
kokouksen ja nyt sen rekisteröinti on jo vireillä, kertoo
hankkeen puuhanainen ja
yksi kokousten koollekutsujista, Jenni Korkeaoja.
Yhdistys päätettiin perustaa, jotta vuokrausasiassa
voitaisiin toimia nopeasti.
Jossain vaiheessa yhdistys
saatetaan sulauttaa Tapanila-Seuraan, jonka kanssa
nytkin tehdään tiivistä yhteistyötä.

– Ideana oli koota pieni
hallitus, mutta innokkaita
oli niin paljon, että hallituksessa taitaa nyt olla peräti
yhdeksän jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Kokoukset
ovat kuitenkin kaikille avoimia, hallitus tarvitaan vastuunkantajaksi esimerkiksi talousasioissa, selventää
Korkeaoja.
Yhdistyksen puitteissa
on jo hahmoteltu toimintaa vanhaan alakouluun.
Pääasiallisesti halutaan järjestää tekemistä lapsille
ja nuorille, joille ei oikein
muuta vapaata kokoontumispaikkaa ole. Vanha koulurakennus tarjoaisi siihen
hyvät mahdollisuudet.
– Nuoret notkuvat kevareineen ja kavereineen Hiidenkiven koulun
pihalla,
kun

muutakaan kokoontumispaikkaa ei ole. Etenkin kesä on levotonta aikaa. Olisi hienoa voida suunnitella yhdessä nuorten kanssa
heille jotain mielekästä tekemistä, Korkeaoja pohtii.

Suurin haaste asiassa on
Tilakeskus. Kesäkuussa se
ilmoitti pikaisesti tavoitteeksi myydä vanha koulu,
ei vuokrata sitä.
– Pyrimme pääsemään
neuvottelemaan asiasta. On
aika hullua, että mistään ei
saa tietoa siitä, mitä kiinteistöjä Tilakeskus myy tai
vuokraa ja mihin hintaan.
Välillä vain uutisoidaan
kaupungin myyneen jonkin kiinteistön, jonka tarjolla olosta ei ole ollut mitään tietoa. Toivomme kovasti, että alakoulun kanssa
ei käy yhtä salamyhkäisesti, vaan tarjoukset olisivat
avoimia ja niistä tiedotettaisiin jossain, Jenni Korkeaoja esittää.
Vanhassa koulussa on ollut yläkerrassa aikoinaan
vuokra-asunto, mutta
sitä ei välttämättä otettaisi asuinkäyttöön.
– Tapanilassa asuu
paljon pienyrittäjiä, jotka olisivat
kiinnostuneet
siirtämään toimintaansa Veljestenpihalle.
Olemme saaneet yhteydenottoja muun
muassa hierojilta, piirustuskoulun pitäjältä sekä
toimistotiloja tarvitsevilta.
Kysyntää tiloille siis on, tietää
Korkeaoja.
Teija Loponen

muun
muassa
siinä, että tulevien 1-luokkalaisten vanhemmilla
ei ole ollut mahdollisuutta lausua mielipidettään

Tapanilan kylätila-yhdistyksen
ensimmäinen tapahtuma on Tapanilan
Taivaan alla –iltamat,
jotka pidetään perjantaina 8.8.
kello 18–21 Tapanilan alakoulun
pihalla. Luvassa on musiikkia,
mehua ja kahvia sekä ruokaa.
Omat tuolit mukaan, virvokTaistelu
Veljestenpiha
keitakin saa ottaa mukaan.
7–9 koulusta ei
Tapahtumassa on vapaaehole ohi, kunnallisvatoinen kolehti kylätilayhdislitus on vireillä.
tyksen toiminnan tukemiseksi.
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Tarjoukset voimassa TO-SU 7.-10.8.2014,
ellei toisin mainita.

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

5 .-

pkt

Juhla Mokka

KAHVI 500 g

OLTERMANNI JUUSTOT
900 g-1 kg

6,67/kg, myös tumma paahto,
yks. 3,59/pkt (7,18/kg)

5,00-5,56/kg

1.-

1.-

Chiquita
Panama

6
prk

Valio

14

Espanja

4.-

PEHMEÄ MAITORAHKA 250 g
2,67/kg, yks. 0,79/prk (3,16/kg),
ei laktoositon, ei täyteläinen

ps

Taffel

95

kg

Tuore

MINIVESIMELONI

2

19

95

kg

kg

BANAANI

raj.
1 erä/tal.

3.-

PERUNALASTUT 325 g
Chips Sileä tai Bravo,
4,62/kg, yks. 2,55/ps (7,85/kg)

SAVUSTETTU LOHIFILEE

Suomi

4

-pack

4

kg

Oman Savustamon

KIRJOLOHIFILEE

99

12

pack

sis. pantit 1,60
raj. 2 erää/tal.

Coca-Cola

9

96
sis. pantit
1,20

Karjala TULI KUUMA

VIRVOITUSJUOMAT
1,5 l 4-pack

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

0,57/l, Regular, Zero, Light

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi

Valio

10 .-

3

kpl
raj. 2 kpl/tal.
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Aurinkomäen metsän reunaan noussut talli on moderni kaupunkitalli, jonka maneesi on lämpöeristetty.

Ratsutallilla on papin siunaus
Puistola

Aurinkotalli on puistolalaisen Määtän perheen projekti,
jonka etenemistä naapurusto on seurannut silmä
tarkkana. Määtät kutsuivat asukkaat pullakahveille
tutustumaan tiloihin ennen hevosten sisään muuttoa
heinäkuun puolivälissä.
– Ihanaa, että tänne tuli
talli eikä asuntoja, kiittelevät paikan lähimmät naapurit Ritva ja Seppo Koistinen.
He ovat seuranneet aitiopaikalta noin vuoden kestäneen rakentamisen etenemistä ja harmittelevat vain
yhtä asiaa.
– Emme nähneet paalutusta, kun olimme juuri silloin
matkoilla!
Toinen naapuri ei pidä
siitä, että alueen historiasta kertovia vanhoja raken-

nuksia uhkaa purkaminen.
Huonokuntoisuus ei ole syy
purkaa, sillä aina voi korjata.
Muuten koko hanke saa
paikalle tulleilta asukkailta
kiitosta. Työmaan tiedotus
on hoidettu mallikkaasti.
Tallin omistaja Olavi
Määttä esittelee kiinteistöä
ja kertoo, että lannan käsittely pyritään tekemään niin,
että ympäristöön tulee mahdollisimman vähän hajuhaittoja.

Arkkitehti Rosemarie Schnitzler oli tyytyväinen lopputulokseen.

”Helsingin
hienoin talli.”
-Rosemarie
Schnitzler
– Maahan upotetaan suursäkit, joihin lanta kerätään,
kompostoidaan ja kuljetetaan pois.
Joka aamu tallin jokaiseen
karsinaan tipahtaa heinää
automaatista. Sen jälkeen
saapuu tallimestari ja avaa
karsinoiden ulko-ovet. Kullakin hevosella on kolme
kertaa kuusi metriä oleva
ulkotarha, jonne pääsee jaloittelemaan. Pihan keskellä on myös isommat tarhat,
jonne hevosia voi viedä ryhmässä. Omistajat tulevat liikuttamaan hevosiaan pääsääntöisesti illalla.
– Helsingin hienoin talli,
arvioi Puistolaan valmistunutta ratsutallia suunnittelemaan päässyt arkkitehti Rosemarie ”Micki” Schnitzler.
Maalämpöä hyödyntävässä rakennuksessa on 17 karsinaa ja saman katon alla on
maneesi, jonka turvallisuuteen on kiinnitetty erityis-

Kuvassa hevosten hoidosta vastaava tallimestari Krista, tallin omistajaperheeseen
kuuuluva eläinlääkäriopintojaan lopetteleva Merita Määttä sekä kaksi asiakasta.

huomiota.
– Enemmän musiikista innostunut poikamme OlliPekka totesi, että hän voi
järjestää täällä tapahtumia,
jos talliyritys ei ala kannattaa, äiti Leena Määttä hymyili maneesissa, joka on
kuin juhlasali.

Toisesta kerroksesta löytyy harrastajille oleskelutilat
ja työntekijöille taukotilat.
Kohde on saanut Helsingin kaupungin lupaviranomaisetkin rakentamispro-

jektin aikana pohtimaan,
että onko tekeillä talli vai
jotain vielä enemmän.
Rakennus on täynnä tallin
ja hevosten hoitoa helpottavia yksityiskohtia kera nykyajan tekniikan.
– Tallissa on kameravalvonta. Jokainen omistaja
voi halutessaan laittaa hevosensa karsinan päälle kameran ja seurata hevostaan
kotoa käsin, sanoo Olavi
Määttä.
Tilaisuuteen kutsuttu
Puistolan pappi Esko M.

Laine siunaa hevostallin tilat.
– Tallin siunaus on asia,
jota on vaikea ymmärtää
järjellisesti. Se ei kuitenkaan
ole uusi tapa, vaan sitä on
tehty jo antiikin ajoilla, pappi kertoo ja siirtää kuulijat
Sokrateen aikoihin.
– Tänne tallille saa tulla
voimaantumaan, hän miettii harrastuspaikan merkitystä.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

Hei, me

Lipunmyyntivaunu pyritään
pysäyttämään merkitylle paikalle
PIRJO PIHLAJAMAA

Lähijuna-asemien py-

sähtymismerkkejä siirretään parhaillaan siten, että junien lipunmyyntivaunu
pysähtyy laiturilla olevan lipunmyyntimerkin kohdalle kaikilla kaupunkiratojen
asemilla.
HSL:n tiedotteen mukaan
pysähtymismerkkejä on tarpeen siirtää, koska ne on
aikanaan sijoitettu vastaamaan vanhan junakaluston tarpeita. Uudet Sm5- eli
Flirt-junat ovat muuta lähijunakalustoa pidempiä, ja niiden lipunmyyntiosasto on
junan keskellä eli eri kohdassa kuin vanhemmissa
junissa.
Viime syksynä merkkien siirto aloitettiin Helsinki–Leppävaara -radalla sekä Helsinki–Vantaankoski
-radalla. Näillä rataosuuksilla merkkien sijoittelua
korjataan vielä asiakkail-

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.

lennätetään!

Polttarit, synttärit tai muuten vain tarvetta
nostaa jonkun jalat irti maasta? Yllätä nyt
itsesi, ystäväsi tai vaikka molemmat!
Yleisölennot Helsinki-Malmin lentoasemalta.
Esim. 15 minuutin Helsinki-lento:
1 hlö/
99 €

Uusien junien lipunmyyntivaunut ovat monesti
eri kohdassa kuin mitä asemalla oleva keltainen
lipunmyyntimerkki kertoo.

ta ja henkilökunnalta saadun palautteen perusteella. Lisäksi aloitetaan merkkien siirto Pasilan ja Keravan välillä. Merkkien
sijoittelussa on otettu aikaisempaa paremmin huomioon katokset, kulkureitit
sekä matkustajien normaali ryhmittyminen laiturille.
Lipunmyyntimerkin sijoitta-

2 hlöä/
198 €

3 hlöä/
249 €

VARAA OMA ELÄMYSLENTOSI
osoitteessa www.lennatys.fi

mista asemilla vaikeuttaa
se, että junat ovat eripituisia.
Merkkiä ei ole mahdollista
sijoittaa parhaaseen mahdolliseen paikkaan kaikilla
asemilla ja kaikkia junia varten. Suunnitelmat merkkien siirtämiseksi on tehty yhteistyössä Liikenneviraston,
VR:n ja HSL:n kanssa.
PP

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

Ke 6.8. 19.00 Rukousilta, Pertti Hottinen.
Musiikki: Ilmari Kauppinen
Su 10.8. 11.00 Jumalanpalvelus, Jari Päärni.
Musiikki: Kutsuhuuto
Su 10.8. 14.30 Latinokokous

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

Ruusunnuppu suppusuu,
suloinen Jessica kukas muu.
Riemukkaat onnittelut 9
vuotta täyttävälle Jessicalle!

LAULUILTA
PUKINMÄEN KARTANOLLA
Tiistaina 12.8. klo 18-20
Rälssintie 15

Pikku-veli 57 v täyttää ja
hyvältä näyttää. Onnea
Kari-broidi 29.7. johdosta.
Toivoo se systeri Päivi.

6.8.2014

Ohjelmassa laulu- ja tanssiesityksiä
Esko Rantanen laulattaa haitarin säestyksellä
Tanssiryhmä Napakat esiintyy
Eeva Kaasinen lausuu runoja
Sateen sattuessa ollaan sisätiloissa
Kahvitarjoilu
TERVETULOA! VAPAA PÄÄSY!
Järjestäjät: Terttu Koivunen ja Pukinmäki-Seura

Tykkää ja pysy
lähitiedon tasalla.

, 7.
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TEIJA LOPONEN

Koillis-Helsinki

Tenkula muutti
tangokaupunkiin
- Totta se on.
Muutan työn perässä
kotikonnuille
Seinäjoelle, kertoi
Suutarilan kodissaan
muuttokuormaa
kasannut Tarja
Tenkula (sd)
perjantaina.
Tarja Tenkula (sd.)

la siinä, että työnteon pitää
olla kivaa myös työntekijöille, ei vain yrittäjille.
– Pettymyksiä tulee toisinaan, mutta aina niissä on
selvä syy ja seuraus. Ongelmat on kuitenkin tehty ratkaistaviksi, da Costa toteaa
positiivisesti.
Alkuvaiheessa kolmikko
panostaa Suomen markkinoihin, mutta tähtäin on
myös kauempana.
– Olimme mukana Venäjällä pidetyssä sijoittajatapahtumassa ja siellä tuntui,
että ovet avautuvat kyllä
laajemmillekin markkinoille, toteaa Mikael.
Tommi unelmat tulevaisuudelle ovat taloudellinen
vapaus ja hyvät olosuhteet.
Mikael toivoo, että työnteko olisi jatkossakin yhtä kivaa.
– Nuorten pitää vain uskaltaa yrittää ja luottaa itseensä, siihen me haluamme kannustaa kaikkia vähänkin omaa yritystä harkitsevia, kiteyttää Tommi
sanomansa.

Tarja Tenkula (sd) on
vaihtanut paikkakuntaa jo viikonloppuna, sillä
maanantaina hän on aloittanut aivan uudet työt
Eteläpohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvassa
perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen
yksikkö Aksilassa. Hänet on valittu siellä hoitotyön kliinisen asiantuntijan tehtäviin.
– Työnäni on perusterveydenhuollon hoitoprosessin yhtenäistäminen ja kehittäminen potilaan
parhaaksi.
Sairaanhoitopiiriin kuuluu yli 20 eteläpohjanmaalaista kuntaa.
Yli kaksikymmentä vuotta pääkaupungin kuntapolitiikassa vaikuttaneella Tenkulalla, 53, on menossa elämänvaihe, joka teki muuton mahdolliseksi.
– Asun nyt yksin ja olen tilanteessa, jossa saan itse
päättää kaikesta ja ajattelin, että ehdin vielä aloittaa alusta yhden työuran.
Tenkulan viime vuodet ovat olleet hektistä perheen, opiskelujen, työn ja luottamustoimien yhteensovittamista, jota viime syksynä varjosti suru.
Molemmat lapset muuttivat viime kesänä kotoa
pois ja äiti kuoli yllättäen syksyllä.
– Valmistuin keväällä 2013 terveystieteiden maisteriksi ja olen hakenut alan töitä. Olen saanut olla Helsingin kaupungilla ylihoitajan sijaisena Suursuon sairaalassa ja Malmin sairaalassa. Mielenkiintoisia töitä, mutta valitettavasti vain sijaisuuksia.
Seinäjoen pesti on vakituinen, mikä helpotti
muuttopäätöksen tekoa. Lisäksi seudulle paluuta
helpottaa Seinäjoella asuva veli perheineen, muu
suku ja monet ystävät.
Tenkula tulee tässä kuussa luopumaan sekä kaupunginhallituksen että valtuuston jäsenyydestä. Jäsenyys kaupunginhallituksessa olisi päättynyt joka
tapauksessa vuoden lopussa. Päätös ei ollut helppo. Se syntyi pitkän harkinnan tuloksena.
– Sain viime vuonna kaupungilta kultaisen Helsinki-mitalin. Eikös se anneta yleensä eläkeläisille,
joten tarkoittiko se, että kiitos ja tervemenoa, hän
keventää.
– On ollut erittäin mielenkiintoista olla mukana vaikuttamassa Helsingin asioihin yli 20 vuoden
ajan. Kaupunki on kasvanut sekä alueellisesti että
väkimäärältään. Kansainvälistyminen on muuttunut kaupunkia ehkä eniten. On hienoa saada todeta, että Helsinki on avoimempi kaupunki kuin viime vuosituhannella.
Syksyllä päätöksentekoon tulee asukastalot, mihin Tenkula pyrkii vaikuttamaan vielä etänä.
– Toivon, että nykyiset asukastalot saavat selkeän
roolin ja rahoituksen.
Hampaankoloon on jäänyt Suutarilaan suunniteltu siirtolapuutarha, joka valtuutetun mielestä
olisi pitänyt sijoittaa Siltamäen liikuntapuiston viereen. Hän toivoo, että valtuusto palauttaisi asian
uudelleen valmisteluun.
Seinäjoellakin aktiivisen naisen tulo on noteerattu ja demarileiristä on nyitty hihasta. Vanhat tukijat ovat pyytäneet paluumuuttajaa ehdokkaaksi
eduskuntavaaleihin Seinäjoella. Vastausta odotellaan 14.8 mennessä.
– Itseni tuntien voihan se olla, että löydän sielläkin vielä itseni jostakin puuhasta, Juttutupaan läksiäisiä suunnitteleva Tenkula hymyilee.

Teija Loponen

Pirjo Pihlajamaa

Mikael da Costa ja Tommi Siro kannustavat muitakin nuoria toteuttamaan rohkeasti ideoitaan ryhtymällä itse
yrittäjiksi.

Businessenkelit siivittävät nuoria työllistäjiä

Tenniksen
opettajasta yrittäjäksi
Tommi Siro tunnettiin aiemmin Puistolan Urheilijoiden
tehokkaana tennisvalmentajana. Nyt Siro
kumppaneineen toimii Malmilta käsin myyden palveluja
toisille yrityksille.
– Meillä on ollut lähtökohtana se, että työnteko
olisi kivaa ja motivoivaa.
Olemme itse tosi innostuneita ja se heijastuu ilmeisesti muihinkin, sillä meininki on ollut kova, toteaa
Tommi Siro.
Tommi Siron kanssa aivan uudenlaista sijaintipohjaisesti palvelun tarjoajia
esille tuovan yrityksen takana on Mikael da Costa.
Nuorten miesten innovatiivinen liikeidea yrittäjille
tarjottavista markkinointipalveluista osoittautui niin
mainioksi, että muutama
Leijonan Luolan businessenkeleistä lähti heille tukijoiksi.
– Saimme 75 000 euroa
sekä vahvaa mentorointia
ja luottamusta tekemisiämme kohtaan, se tuntui aivan
mahtavalta, tunnustaa Mikael da Costa, joka vastaa
yrityksen järjestelmien ke-

hityksestä. Esimerkiksi tarvittava asiakkaiden nettisivujen koodaus on toteutettu osin ulkomailla, osin
Suomessa.
Mikael työskenteli aiemmin Grouponilla ja oli perustamassa Facediiliä.
– Sitä on oltava rohkea ja
uskallettava yrittää uutta.
Vaikka vuosi sitten taantuma olikin ehkä pahimmillaan, emme antaneet sen
säikäyttää. Eihän taantumasta voi selvitä kuin töitä tekemällä ja yrittämällä. Siihen haluaisimme kannustaa muitakin nuoria.
Yrittäjänä voi pärjätä kun
uskoo siihen mitä tekee ja
tekee sen kunnolla, Siro
hehkuttaa.

Nuorten miesten Varaa.
com –yritys aloitti viime
vuoden maaliskuussa muutaman hengen voimin ja jo
vuoden sisällä he työllisti-

Työnteon pitää
olla kivaa myös
työntekijöille, ei
vain yrittäjille.
vät 17 ihmistä. Kasvutarina
on melkoinen.
– Olemme palkanneet sekä tuttuja, että etsineet juuri oikeita persoonia meille.
Myyntityössä on tärkeää
olla energinen ja päättäväinen sekä omata tavoitteita, joihin pyrkii. Muutama
epäonnistunutkin rekrytointi on tehty, mutta yleensä he ovat sitten itsekin
huomanneet, että ovatkin
väärällä alalla. Me annamme työntekijöillemme melkoisesti vapautta, mutta se
sisältää myös vastuuta saada tuloksia aikaan, Tommi
pohdiskelee.
Mikael da Costa on Tommin kanssa samoilla linjoil-
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Ennennäkemättömän
suuri ja monipuolinen
siwa suutarila
Nämä mehevät avajaistarjoukset
ovat voimassa 7.–13.8.

ruokaisa!
Atria broilerin
fileesuikaleet

2

€

Ovet aukeavat 7.8. klo 10,
jolloin on luvassa
avajaishulinaa!
•
•
•
•

Kakkukahvit
Ilmapalloja
Avajaisarvonta – voita 100 e lahjakortti
PINS-etuohjelman esittely
la 9.8. klo 12-16

pkt

300 g (6,67/kg)

edullinen!
Snellman sika-nautajauheliha

1

89
rs

400 g (4,73/kg)

tuoretta!
Banaani
Costa-Rica

0

89
kg

raikas!
jääsalaatti
(ei järvikylän) Suomi

1

€
ps

Välipalaksi!
VAASAN riisipiirakka

1

€

4 kpl

65 g (3,85/kg)
yksittäin 0,49/kpl (7,54/kg)

SIWA SUUTARILA

Tapulikaupungintie 39
Avoinna: MA–la 7–23, SU 9–23
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Ville oli päättänyt voittaa

Eukonkannon
MM-mestaruus PuiU:laisille
Puistolan Urheilijoiden ohjaajina toimivat Ville Parviainen ja Janette Oksman kruunattiin
Sonkajärvellä käydyissä eukonkannon MM-kisoissa voittajiksi.
– Oli tosi siistiä voittaa! Ja
sekin oli hauskaa, että meitä
haluttiin haastatella useiden
eri maiden tiedotusvälineisiin. Nämä eukonkantokisat ovat maailmalla tosi seurattu laji, Janette Oksman
tietää.
Viisinkertainen eukonkannon voittajapari Taisto
Miettinen ja Kristiina Haapalainen jäi nyt kolmanneksi. Toiseksi kiilasivat Iso-Britannian Rich Blake Smith ja
Anna Marguerite Smith.
Eukonkannossa kilpailtiin MM-tasolla 19. kertaa.
Mukana oli yli viisikymmentä paria kaikkiaan 12
maasta, Yhdysvaltoja, Australiaa ja Japania myöden.
– Valtaosa kisapareista ei
ole oikeita pariskuntia kuten me, sillä kisapariksi halutaan tasan 49-kiloinen
nainen, eli mahdollisimman kevyt kannettava. Minä laihdutin tähän kisaan
kuusi kiloa, mutta painoin
silti monta kiloa enemmän
kuin muut kärkipään kannettavat, tunnustaa Janette
Oksman.
Pariskunta innostui
eukonkantokisoista ryhdyttyään harrastamaan pariak-

robatiaa.
– Siitä on hyötyä myös eukonkannossa, jossa on jännitettävä kroppaa koko kisan ajan, kertoo Janette.
Vaikeinta hänen mukaansa on olla keikkumatta ja
selvitä vesiesteestä.
– On tosi vaikea pidätellä
henkeä riittävän kauan!
Ville aloitti kilpailuun valmistautumisen puolisen
vuotta sitten mäkivedoilla
ja sprinteillä.
– Yhdessä harjoittelimme
vain kerran niin, että olin
selässä. Villen selkä on ollut vähän kipeä ja halusimme säästää sitä. Ville oli kuitenkin päättänyt, että tänä vuonna me voitamme ja
niin näköjään kävi, Janette
iloitsee.
Kisapaikalla ei tänä vuonna ollut PuiU:laisia ohjaajiaan kannustamassa, mutta ehkä ensi vuonna heidän
puolustaessaan mestaruutta myös kannustusjoukkoja löytyy.
– Pitäisiköhän meidän ottaa seurassa uudeksi lajiksi
tämän eukonkanto, Janette
Oksman pohdiskelee nauraen.
Teija Loponen

Eukonkantotietoa
Virallisen radan pituus on 253,5 m ja se on osittain
hiekka- ja sorapintainen.
Radalla on yksi noin metrin syvyinen vesieste ja kaksi kuivaestettä.
Kannettava eukko voi olla oma tai toisen, myös yli
17-vuotias sinkku käy.
Kannettavalla eukolla pitää olla painoa vähintään 49
kiloa. Jos eukon paino on alle 49 kg, saa hän selkäänsä eukonkantorepun ja siihen painoja niin, että painoraja
täyttyy.
Eukon pudottamisesta ei saa sakkoa.
Eukonkannossa ei saa käyttää apuvälineinä reppuja,
hihnoja tai mitään muutakaan. Kantajalla saa olla vyö.

Janette Oksman ja Ville Parviainen pyyhälsivät eukonkannossa maailman parhaiksi ajalla 01:03.75.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Kiinteistökuningatar
Kaisa

Harrasteteemat
Lähitiedossa 13.8. ja 20.8.

Kehykset: Prodesign

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

KAIKISTA
LINSSEISTÄ
-25%

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

Tarjous voimassa 30.9.2014
asti. Ei yhdistettävissä muihin
tarjouksiin

Taito-käsityökoulu Helsky
Tervetuloa käsityökouluun!

MEILLÄ MYÖS
SILMÄLÄÄKÄRIN
VASTAANOTTO

Monipuolista käsityöopetusta lapsille ja nuorille!

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

Mistä syntyvät taitavat
käsityökoululaiset?
Tekemisen riemusta ja
keksimisen ilosta.
Opetus alkaa viikolla 35.

Verkkolehden löydät
osoitteesta www.lahitieto.fi

KÄSITYÖKOuLu OPETuSTa

MALMILLA - VIIKISSÄ - PALOHEINÄSSÄ
POHJOIS-HAAGASSA - KIVIKOSSA
KANNELMÄESSÄ - HERTTONIEMENRANNASSA
katso tarkemmat ryhmät www.helsky.net

LISÄTIEDOT ja ILmOITTauTumISET
www.helsky.net, koulu@helsky.net
Taito-käsityökoulu Helsky/Helsingin käsi- ja taideteollisuus

HELSINKI
Malminkartano KT
77.5 m2
3h+k+s+parveke. 2003 valmistunut ihastuttava
koti. Hyväpohjainen kolmio rauhallisessa ja lapsiystävällisessä pihapiirissä. Hitas! Vuorenjuuri 5.
Mh. 225.000 €. Esittelypyynnöt Sam Kamras 040
837 3465
9545505
HELSINKI
Alppila, KT
40 m2
2h+kk. Todella toimivapohjainen toisen kerroksen
ihastuttava kaksio Alppipuiston vieressä. Kaikki
suuret remontit tehty ja asuntoa pintaremontoitu
vuosien saatossa tähän asuntoon ei voi kuin
ihastua.Viipurinkatu 29 A. Mh. 208 337,38 €, vh.
212 000,00 €. Tied. Hanna Valtonen 040 844
8991 9714637

HELSINKI
Torpparinmäki, tontti 855 m² määräala

Rakennuspaikka valoisan rinteen päällä, tasamaa
osuudella, rajottuen puistoon. Koulut ja palvelut
lähellä. Määräalan pinta-ala n.855 m², jonka
rakennusoikeus 214k-m². Määräalalla purettava
autotalli, kustannukset ostajalle. Viskaalintie 30.
Mh. 255.000 €. €. Tied. 0400 519920 Petri Hietala
9845377

Tammisalo KT

Tule mukaan!

HELSINKI
88 m2

3h+k+s Tarjouskauppakohde! Tammisalon edullisin
koti perheelle, joka haluaa valmiin kokonaisuuden!
Tämä laadukkaasti toteutettu pienen perheen
koti, sijaitsee pienkerrostalossa. Huoneisto on
saneerattu vuonna 2005 entisestä liikehuoneistosta
upeaksi, avaraksi ja valoisaksi kodiksi, jossa mm.
oma sisään käynti. Tammisalontie 4 B. Lähtöhinta
ilman velkaosuutta 150.424,90 €, velaton lähtöhinta
158.000 €. Tied. Seppo Väisänen 040 042 6233
9509741

Helsinki, Torpparinmäki OKT

HELSINKI
95/110m²

TARJOUSKAUPPAKOHDE! Vankkarakenteinen,
tiilirunkoinen 1965 rakennettu omakotitalo 620 m²
rinnetontilla. Lisäksi kellaritilat 80 m², jossa paljon
säilytys- ja työtilaa. Rakennus on kaavan mukaan
Sr-2 osittain suojeltu kohde, koskien pääasiassa
julkisivua. Viskaalintie 30. Lähtöhinta 270.000 €.
Tied. Petri Hietala 0400 419 920 9563882

HELSINKI
Tapaninvainio PT
100/21m² at
4h+k+s+ autotalli. Asunnossa on 3 makuuhuonetta, tilava avokeittiö, erillinen ruokailutila.
Olohuoneen yhteydessä takkahuone, josta käynti
kylpyhuoneeseen. Kylpyhuoneen ja saunan yhteydessä pieni kodinhoitotila Piha-alue on suojaisa ja
aidattu kauttaaltaan. Huoneistolle kuuluu lisäksi
autotalli + 2 pihapaikkaa. Immolantie 7. Tarjouskauppa! Lähtöhinta 285.000 €. Tied. Petri Hietala
0400 419 920 9593630
HELSINKI
Marjaniemi OKT
128/148 m2
Oh, avok, rt, 3mh, khh, 2 x kph/wc, s, parveke,
terassi. Tämä Jämerä Unique kohde rakennetaan
ostajan ja rakentajan pienurakkasopimuksen
pohjalta. Ostajana pystyt vaikuttamaan moniin
sisustusratkaisuihin sekä tekemään tulevasta
kodistasi mieleisesi. Tontti 550 m². Valkovuokonpolku 4 b. Mh. 839.000 € Tied. Petri Hietala 0400
419 920
9619381
ESPOO
Espoo Gumböle, PT
102 m
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. Tied: Petri Hietala
0400 519920 9541369
2

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)

HELSINKI
Puistola OKT
144 m2
4-5h+k+khh+2*wc+s+tak.h+at+parveke+terassi. Tästä kodista remontoit mieleisesi todella
pienillä kustannuksilla. Asunnon ensimmäisestä
kerroksesta löytyy keittiö, kaksi makuuhuonetta,
iso olohuone sekä wc/kylpyhuone poreammeella varustettuna. Tontti 788m². Sapilastie 4 a.
Tarjouskauppa! Lähtöhinta 368.000 €. Tied. Hanna
Valtonen 040 844 8991
9417044

HELSINKI
Maunula KT

4h+k, TARJOUSKAUPPAKOHDE! Erinomaisten
kulkuyhteyksien ja koulujen äärellä, upea perheasunto! Läpitalon 2 kerroksen huoneisto on siististi pidetty
ja asiallisen hyvässä kunnossa. Erillinen saneerattu
keittiö, kylpyhuone ja pinnat tehty 2007-2008.
Metsäpurontie 23 A. Lähtöhinta ilman velkaosuutta
148.000 €, velaton lähtöhinta 168.000 €. Tied. Petri
Hietala p.0400 519 920
9708085

VANTAA

VANTAA

Rajakylä, RT
90 m2
4h+k+s, kh-tila, 2*wc, parv, terassi. Toimiva perheasunto, 1990 rakennetussa 7 perheen yhtiössä.
Kotia on vaalittu ja pidetty siistinä vuosien saatossa. Osittain kuitenkin kaipaa päivitystä. Hyppytie
5 B. Tarjouskauppa! Velaton lähtöhinta 198.000 €.
Tiedustelut Tied. Hanna Valtonen 040 844 8991
9924262

ESPOO
Espoo Nupuri, PT
97 m2
4h+k+s, wc, 2vh, ulkovarasto,terassi, 2 ap. Uudistuotantoa Nupurissa Ennakkomarkkinoinnissa!
Upeat 1-tasoiset paritalohuoneistot Gumbölen
kartanon ja golfkentän läheisyydessä. Kiinteistölle
tullaan rakentamaan 6kpl ( 12 huoneistoa) 1-tasoisia paritaloja, omille tonteilleen, jotka jaetaan
hallinnanjakosopimuksella omiin määräosiin.
Hallavantorpantie 1, 02820 Espoo Mh: 327.500€
Tied. 0400 519920 Petri Hietala 9936570

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV

Rekola, PT
103m2
Uusi, muuttovalmis 4h+k+s+khh+erill.wc, kerrosala 103 m² + varasto 8 m². Hyvä pohjaratkaisu.
Rauhallinen pientaloalue, palvelut ja uimaranta
lähellä. Esittely 7.8.2014.klo 18:00-19:00. Tervetuloa! Pirjonpolku 2 A. Mh 349.000 € Tied. 050
5110 782 Merja Pulkkinen 9823452

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€ Tied. 0400 519920 Petri
Hietala 9511816

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
Sanna Hannula
Yrittäjä
Yrittäjä, LKV, KED 045 800 2262
0400 630 848 Puh. 045 359 7727

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Juha-Pekka
Savolainen
045 195 6818

76 m²

Sam Kamras
040 837 3465

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

Asta Lindroos
045 277 6154

TUUSULA
Tuusula, OKT
178 m2
3 mh, avok, rt, oh, khh, th, s, 2 x wc, lämmin
var, at. Perheelle, jolle on tärkeää asumisen
helppous ja joustavat tilaratkaisut. Laadukkaasti
ja tyylikkäästi huomioitu mm. viimeisimmät
talotekniikkaan liittyvät yksityiskohdat. Oma tontti
1196 m2. Metsätähdentie 15. Lähtöhinta 478.000
€. Tarjouskauppa! Tied. Petri Hietala 0400 519 920
9745540

HYVINKÄÄ
Kytäjä OKT,
134/165 m²
Oh, k, rh, 3mh, wc, vh, erill. s ,kph, wc, khh, ak.
Nyt ennakkomarkkinoinnissa JÄMERÄ Loft XS
-mallin kivitalo. Tämä laadukas avaimet käteen
-periaatteella toteutettava kokonaisuus on
pohjaratkaisultaan erittäin toimiva, eikä siinä ole
lainkaan neliöitä vievää käytävätilaa. Vuokratontti
2275 m². Kytäjärventie 15. Mh. 469.900 €. Tied.
Petri Hietala 0400 519 920 9840845
JÄRVENPÄÄ
Vanhankylänniemi, tontti
3030 m2
Upea rakennuspaikka historiallisessa Vanhankylänniemessä, järvinäkymin! Rakennusoikeus
poikkeamispäätöksellä 200k-m2 sekä talousrakennus n.70k-m2. Pohjatutkimus on tehty ja saat
sen välittäjältä. Tuulimyllyntie 7b. Mh. 248.000 €.
Tied. 0400 51 9920 Petri Hietala
9836451

SIPOO
4200 m2

Nikkilä, tontti

TARJOUSKAUPPAKOHDE! Rauhaisassa maaseudun
idyllisessä miljöössä rakennuspaikka, jossa tällä
hetkellä 3 purettavaa rakennusta. Tie on perille
ja tilalla sähköliittymä, joka siirtyy kaupanteossa.
Tilalla purkukuntoisia rakennuksia, joista yksi on
vaurioitunut tulipalossa. Korvaavia rakennuksia saa
rakentaa, muutoin rakentaminen poikkeamisluvalla.
Notkotie 11. Velaton lähtöhinta 48.000 €. Tied. 0400
519920 Petri Hietala
9504943

Pyydä meitä välittäjiä
ilmaiselle arviointikäynnille.

Hanna Valtonen Seppo Väisänen
040 844 8991
040 042 6233

Petri Hietala
LKV, LVV
040 051 9920

Juha Taponen
KiAT
0400 537 500

Petri Grönlund
040 4807878

Inna Zvereva
045 679 1825

14   Urheilu
Jalkapallo Kolmonen
HEIMO LAAKSONEN

PuiU:n Janne Kainulainen, 5, niittaamassa yhtä elämänsä maalia, 3–2 voitto-osumaa käpyläläisten verkkoon maalivahdin valmiudesta huolimatta.

PuiU piristynyt, MPS väläytellyt
ja Atletico jyrännyt
Heinäkuu meni,
jopa muutaman
helteisen pelin
kera. Kirkkaasti
piristynyt PuiU
on saalistanut
kolmesta
viime pelistä
7 pinnaa. MPS
napsi voiton,
mutta antautui
sarjakärjelle.
MPS Atletico/
Malmi on kahden
voiton putkessa.
Heinäkuun alussa PuiU
rimpuili pitkään Lahden
radiomäellä Reippaan kimpussa, mutta hyvä takaa-ajo
päättyi 4–2 tappioon. 24.7.
Tikkurilassa sisuuntuneet ja
pelinsä kohdalleen saaneet
puistolalaiset runttasivat
näyttävän 5–2 voiton

KOPSE:sta. Joona Vartiainen tehtaili kolme maalia, ja
Samy Talat loput kaksi. Tästä kertyneellä itseluottamuksella joutui KäPa/Pule
antautumaan menneen viikon maanantaina Puistolassa ”kuuden pisteen” ottelussa maalein 3–2. Kotijoukkueen juhlituin oli 10
minuuttia ennen päätöstä
3–2 voittomaalin näyttävällä volleylla täräyttänyt Janne Kainulainen.
Hienot otteet saivat jatkoa viime perjantaina, kun
sarjan kärkijoukkue Riihimäen Palloseura saapui
valloittamaan Koutaa. Liki
täysi katsomo näki samettisessa illassa kauden parhaan ja viihdyttävimmän
ottelun. Avausjakso palloteltiin 0–0 luvuin. 65:lla minuutilla onnistui Riihimäen Pietari Palomäki yhdestä
joukkueen harvoista maalipaikoista pukkaamaan 0–1
johdon. PuiU ei masentunut, vaan lisäsi kierroksia ja
maalipaikkoja. Tarkalle meni, pelin 94. minuutilla Il-

Katsojia riitti,
kuulutukset
kaikuivat, peli
viihdytti ja
joukkueiden
parhaat palkittiin
mari Tiainen onnistui survomaan maalin edustahässäkästä 1–1 tasoituksen ja
loppulukemat. Yleisön riemu kantautui pitkälle Puistolaan! Ansaittu tasapelipinna teki hyvää putoamisviivasta ylöspäin etenevälle
PuiU:lle.
PuiU–RiPS oli hieno tapahtuma. Katsojia riitti,
kuulutukset kaikuivat, peli viihdytti ja joukkueiden
parhaat palkittiin (RiPS
Paavo Ahola, PuiU Joona
Vartiainen). Verkkokiitosta
tuli riihimäkeläisen toimesta futisfoorumilla: – Peukku
faneille, hyvä fiilis Kolmosen matsissa.
Nyt lauantaina, 9.8. kello 14.00 PuiU käy Myllypuron kentällä kalavelko-

jen maksuun Spartakia vastaan. Perjantaina 15.8. kello
19.30 on seuraava kotipeli
LPS:aa vastaan.

MPS edustus avasi syyskauden jo 22.7. Pallokentällä Töölön Taistoa vastaan,
kuumissa tunnelmissa silloinkin. Malmilaiset olivat
valmistautuneet otteluun
huolella. Pelaajat mutustelivat ennen peliä banaania ja
hörppivät suoloja ja magnesiumia sisältäviä juomia.
Eikä turhaan. MPS käänsi
alkuun tasaisen ottelun
hyväkseen viimeisen 20
minuutin aikana. Jalka liikkui tölikäläisiä reippaammin. Palkinnoksi koitui
kaksi maalia, jotka toivat
mukavan 2–0 voiton ja kolme sarjapinnaa.
Reilu viikko sitten tiistaina MPS sai Mosaan mittariksi lohkon kärjessä keikkuvan Kiffenin. Kotijoukkueen hyvän alun jälkeen
ote siirtyi Kiffenille, joka
onnistui hivuttautumaan
3–0 taukojohtoon. Kak-

si maaleista tuli jakson kolmella viimeisellä minuuteilla, toinen hieman kyseenalaisesti vihelletyn rankkarin seurauksena. Toisella
jaksolla MPS sai vielä hyvän
vaihteen päälle, mutta ei onnistunut tekemään maalia
enempää. Näin mustat hurmurit korjasivat potin 1–3
voitolla.
Ensi sunnuntaina, 10.8.
kello 19.00, MPS esiintyy Laaksolahden kentällä.
Isäntäjoukkueena on Pöxyt.
Torstaina 14.8. kello 18.00
Mosan nurmelle vastaan
asettuu Team VanPa.

Pelaajat
mutustelivat ennen
peliä banaania ja
hörppivät suoloja
ja magnesiumia
sisältäviä juomia.
MPS Atletico/Malmilla
on takana kahden ottelun
voittoputki. Tätä edelsi
”työtapaturma” heinäkuun

alussa, kun atleetit kokivat
vieraissa Lohjan Pallolle
1–0 tappion. Mutta syys
rävähti näyttävästi käyntiin,
kun Atletico nappasi Pukinmäen nurmella vahvan
Nummelan Palloseuran
päänahan 3–2 lukemin.
Näytelmän huipentaja oli
viimeisellä peliminuutilla
Samu Nurminen, jolla oli
kunnia tehdä voittomaali!
Edellisenä perjantaina Atletico haki ennakkoon odotetun, mutta kovan työn alla olleen voiton otteitaan
koko ajan parantaneesta
SAPA:sta. Lopputulos oli
Talin taistelussa malmilaisvoitto maalein 1–3. Keltaisten maalareina häärivät Alfred Sinnemäki kahdesti sekä Jani Putkonen.
Huomenna torstaina, 7.8.
kello 19.30 Atletico/Malmi
ottaa hieman poikkeuksellisesti haltuunsa Puistolan
Koudan nurmiareenan. Vastustajaksi saapuu aina paha,
hankolainen HIK.
Heimo Laaksonen
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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 KoillisHelsingin Lähitieto-postilaatikkoon.

MERJA DRAKE

Kiitos ohikulkijoille avusta!
Lauantaina 2.8. alkuillasta Suutarilan koulun
pihalla poikamme kaatui
pyörällä ja satutti kasvonsa. Ohikulkenut pariskun-

ta antoi lapselle ensiapua ja
lohdutusta ennen kuin itse
ehdimme paikalle. Haluamme kiittää näitä ihmisiä.
Hienoa, että asuinalueel-

taamme löytyy tällaista välittämistä.
Heta Warto

Mosan galleria oli mukana
Suomen Kuvataiteen päivässä

Kortesuontien varressa oli jo aivan kesän alussa näin pitkä rikkaruohokasvusto.

Nurmikoiden hoito retuperällä
Maatullin puisto on
huonolla hoidolla.
– Viime kesästä lähtien puiston nurmialueita ei
ole viitsitty ajella, joten nyt
ne kasvavat koiranputkea,
nokkosta, takiaista ja voikukkaa. Koska rikkakasvit

ovat jo pitkiä, joudutaan
alueet niittämään ja sänki on rumannäköistä. Eipä siinä enää käydä eväsretkellä, kun nokkoset pistelevät. Asukkaat ovat useaan kertaan pyytäneet, että
puistoa hoidettaisiin, mut-

ta kaupunki vetoaa, että se
on aliurakoitsijan tehtävä.
Puiston hoitoluokitusta ei
ole kuitenkaan muutettu,
huomauttaa harmistunut
lukija.

jopa tuhkakupit. Muutama sunnuntai sitten pojista
keskimmäinen pakeni tupakat ja sytkärit käsissään
niin, että unohti ottaa potkulautansa.
Vaaleahiuksisista kavereista on kuvat kameralla, mutta nimet puuttuvat. He saattavat olla veljeksiä, ovat iältään ehkä
8–13-vuotiaita. Isoimmal-

kahvilan yläkerta Bulevardilla. Siellä oli paikalla kunnon maalausvälineitä myymässä myös Tapanilan Viilean punaisen galleristi Päivi Uljas.
Minulle tämä Helsingin
Suuri Maalaustapahtuma
tuli tutuksi jo viime vuonna. Sydneyssä asuva taidemaalari ja SBS Radion suomenkielisen ohjelman toimittaja Karl Mattas osallistui siihen. Nyt sama toistui.
Menin tietenkin paikalle tapaamaan ystävää, jonka ohjelmia olen jo pitkään avustanut Suomi-raporteillani.
Näyttelyssä tapasin myös
Australian-kävijät Marja-Liisa ja Kimmo Pullin ja

suuren joukon muita vanhoja tuttuja.
Olen harrastanut maalausta itsekin mm. Yleisradion Taidekerhossa.
Aioin osallistua akvarellilla tähän Suureen Maalaustapahtumaan, mutta päivä
oli liian kiireinen. Työni jäi
pahasti kesken. Ehkä yritän
ehtiä mukaan ensi vuonna?
Galleristi Päivi Uljas kertoo, että gallerian kesätauko
päättyy 5.8. Ensimmäisessä näyttelyssä on Ulla Kajavan maalauksia: Revittyä
paperia.
Timo Uotila

TIMO UOTILA

Kenen pojat pahanteossa?
Vanhemmat herätys!
Häiriköivä poikakolmikko
on viimeiset puoli vuotta
käynyt Siltakyläntie 4:n
pihatontilla hillumassa,
heitellyt pihatavaroita ja
kiusannut talon muksuja.
Kolmikko ei asu aidatulla piha-alueella, mutta on käynyt lukuisia kertoja ja vienyt ihmisten pihoilta tupakat, sytkärit ja

Taidemaalari Helene
Schjerfbeckin syntymäpäivänä 10. heinäkuuta vietetään Suomen Kuvataiteen
päivää. Akvarellitaiteen
yhdistys on tehnyt sisäministeriölle aloitteen, jotta siitä tehtäisiin virallinen liputuspäivä.
Tuona päivänä järjestettiin maalaustapahtumia
Helsingissä, Tampereella,
Raumalla ja Paraisilla. Helsingissä kutsuttiin kaikki
halukkaat maalaamaan vesiväreillä kaupunkinäkymiä. Iltapäivällä avattiin
näyttely, johon kuka tahansa saattoi tuoda akvarellinsa esille.
Paikkana oli Ekbergin

la on äänenmurros.
Portin kautta tulevat
kuin kotipihalle keskellä
päivää. Alkaa saavuttaa jo
törkeän häirinnän merkit!
Kertokaa hyvät ihmiset,
mitä tehdä tällaiselle vandalismille?
Häiriköiden uhri

Eduskuntavaaleja kohti
Puistolan Demarit ovat
asettaneet viisi paikallista
ehdokasta puolueen jäsenäänestykseen eduskuntavaaleihin 2015. Jäsenäänestys käydään elokuussa
2014.
Ehdokkaamme ovat terveydenhoitaja Sinikka Vepsä,
viestintäjohtaja Jaana Aaltonen, koulunkäyntiavustaja Arzu Caydam-Lehtonen, palveluvastaavan
Raphael Tsanga ja filosofian maisteri Toni Randla.
Sinikka Vepsä oli kunnallisvaaleissa 2012 puolueosastomme ääniharava saaden 576 ääntä. Seuraavaksi nousi Jaana Aaltonen 568 äänellä.
Molemmat ylsivät ensikertalaisina varavaltuutetuik-

si. Lisäksi Sinikka Vepsä
istuu HKL:n johtokunnassa sekä on Uudenmaan
kuntayhtymän päihdehuollon hallituksen jäsen.
Jaana Aaltonen istuu
rakennuslautakunnassa. Arzu Caydam-Lehtonen Helsingin kaupungin
vammaisneuvostossa sekä
Helsingin piirin piirihallituksessa. Raphael Tsanga istuu teknisen palvelun
lautakunnassa. Toni Randla on ollut piirin Helsingin
Monet kasvot -verkoston
puheenjohtaja.
Puistolan Demarit on ollut
aktiivisesti mukana vaikuttamassa ajankohtaisiin asioihin niin paikallisesti kuin
koko kaupungin tasolla.
Vaalittomana vuonna
2013 järjestimme neljä

asukastilaisuutta ja jalkauduimme toiminta-alueellamme. Tänä keväänä
olemme ottaneet kantaa
Puistolan alueen kouluverkkotarkasteluun ja
kampanjoineet EU-vaaleissa.
Syksyllä jatkamme vaikuttamista niin paikallisesti
kuin myös kaupungin
tasolla. Puistolan Demarien toiminta-alueeseen kuuluu Tapulikaupunki, Puistola, Heikinlaakso, Suurmetsä, Jakomäki ja
Alppikylä. Meitä voi seurata kotisivullamme puistola.sdp.fi sekä Facebookissa Puistolan Demarit.
Arzu Caydam-Lehtonen,

Puistolan Demarit pj.
Tapanilan galleristi Päivi Uljas Helsingin maalaustapahtumassa Bulevardin Ekbergin
kahvilassa.

16   Kulttuuri
TEIJA LOPONEN

HEKIN LEPÄÄVÄT
MALMILLA

Aimo Tukiaisen joutsenveistos löytyy kauppaneuvos Karl Aurialan haudalta korttelissa 24.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tauno Palo
Ansa Ikonen
Olavi Virta
Irma Seikkula
Laila Kinnunen
Mikko Niskanen
Kullervo Linna
Pauli Granfelt
Armi Aavikko
Matti Pellonpää
Pertti Reponen
Kaarlo Hilden
Alfred Tanner

Robert Stigellin suunnittelema
muistomerkki on paikassa, johon
Suomen kenraalikuvernööri Nikolai
Bobrikovin ampunut Eugen Schauman
oli väliaikaisesti haudattuna 20.6.1904–
4.5.1906, kunnes hänet saatiin haudata
sukuhautaan Porvooseen.

Hautausmaa tarjoaa
historian havinaa ja taidetta

Malmi-Seura on lähes parinkymmenen vuoden ajan järjestänyt asukkaille eriaiheisia kävelykierroksia
Malmin hautausmaalla. Tulevalla kierroksella tutustutaan hautausmaalta löytyvään taiteeseen.

A

”

Hautakortteli 71 on sankarihauta-alue, joka
perustettiin 1939. Siellä lepää 520 suomalaista
sankarivainajaa, ja viereisessä toisessa haudassa
95 vapaaehtoista virolaista sotilasta. Pro patria
-muistomerkin on suunnitellut vuonna 1953 arkkitehti
Arvo Muroma, joka on suunnitellut myös Hietaniemen
sankarihauta-alueen.

jatus kävelykierroksista lähti aikoinaan siitä,
että aina korostetaan Hietaniemen hautausmaan hienoutta ja sinne haudattuja kuuluisuuksia ja sen taiteilijakukkulaa. Kuitenkin
Malmin hautausmaalla on
myös paljon tunnettujen
ihmisten, kuten näyttelijöiden hautoja. Ennen kaikkea sillä on pitkä historia
ja valtakunnallisestikin katsottuna tunnettuja vainajia
ja paljon historiallisesti kiinnostavaa menneisyyttä, kertoo Malmi-Seuran puheenjohtaja Maria Laurila.
Hautausmaan valtava koko on mahdollistanut erilaisia kohdentamisia kullekin
kierrokselle.
– Itse muistan aiheina
muun muassa niin sanotun
Oulunkylän hautausmaan,
alueen, joka oli Oulunkylän seurakunnan käytössä
ja silloin mukana oli myös
Oulunkylän seurakunnan
kirkkoherra. Hautausmaan
uusin osa esiteltiin jonain
vuonna, kerran esiteltiin uusittua krematoriota ja toisinaan on esitelty kasveja, lis-

taa Laurila.
Maria Laurila muistelee,
että joskus aiemmin on keskitytty taiteilijoiden hautoihin hautausmaalla, tänä
vuonna tutustutaan siis hienoihin hautamuistomerkkeihin.

Alusta asti mukana on
ollut hautausmaan kulloinenkin ylipuutarhuri, sillä
puutarhureiden keskuudessa ison hautausmaan hallinnointi ja suunnittelu on
todella merkittävä asia.
Puutarhureiden myötä on
korostunut hautausmaan
arvo puistona ja joinakin
vuosina on keskitytty erityisesti johonkin kasviryhmään tai puustoon ammattilaisen opastuksella.
– Samalla hautausmaan
edustaja on pystynyt perustelemaan esimerkiksi puukannan nuorentamista,
useinhan puiden kaataminen hautausmaalla on joistakin tuntunut pahalta, kertoo Laurila.
Mariaa ennen seuran puheenjohtajana pitkään toiminut Aarne Laurila ei hänkään tarkasti muista koska
kävelykierrokset aloitettiin.

Malmin hautausmaa
Perustettu vuonna 1894 entiselle sotilaiden harjoitus- ja
leiripaikalle
Suomen suurin hautausmaa (toiminnallisesti)
Pinta-ala noin 65 ha, josta hautakortteleita 54 ha
Hautauksia vuosittain lähes 2 000, kaikkiaan noin
200 000 hautausta, hautoja yhteensä noin 50 000
Hautausmaan keskiosissa sijaitsee yksityinen Åbergin
hautausmaa (korttelit 101–104), joka ei kuulu seurakuntayhtymän omistukseen. Se on perustettu vuonna 1892
Aikoinaan vainajat kuljetettiin Malmille rautateitse, vuonna
1897 rakennettu asemarakennus toimii nykyään toimistona.

Maria muistaa työntäneensä lastenvaunuja kierroksella noin 15 vuotta sitten.
– Yleisömenestys yllätti
heti, vain pahin sadesää on
joukkoa pienentänyt. Meidän jälkeemme muun muassa Helsingin opasyhdistys alkoi järjestää vastaavia
kierroksia Hietaniemeen,
mutta ne ovat maksullisia. Tänne Malmille tullaan
myös vähän kauempaa,
Maria toteaa.
Kierroksia oli aluksi yksi,
mutta pian huomattiin, ettei kertojan ääni kanna, jos
väkeä on paljon yli 25. Siksi päätettiin järjestää kaksi
kierrosta illassa.

– Megafonia tai muita äänenvahvistimia emme tietenkään ota käyttöön hautausmaalla, Laurila selventää.
Teija Loponen

Maanantaina 11.8.
Malmi-Seuran järjestämä maksuton kierros
Malmin hautausmaalla,
jossa tutustutaan erityisesti
taiteilijoiden tekemiin hautamuistomerkkeihin. Oppaina
ylipuutarhuri Juha Ollila
sekä Malmi-Seuran edustajana Aarne Laurila. Lähdöt
klo 16.30 ja 18 pääportilta
Pihlajamäentien varrelta.
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TIMO HYVÖNEN

Pälikön kortit vetivät väkeä
Pukinmäen kirjastossa
esillä ollut Kimmo Pälikön
postikorttinäyttely Vanha
ihana Helsinki päättyi perjantaina 18.7.
Paikallisen ja laajalti tunnetun taiteilijan näyttely
keräsi runsaasti katsojia ja
näyttelyyn liittyneeseen kilpailuun Tunnista Helsinkiä
osallistui yhteensä 86 vastaajaa.

Kaikkien osallistuneiden
kesken arvottiin Kimmo Pälikön kilpailuun lahjoittama
Malmi-aiheinen grafiikan
taulu. Onnellinen voittaja
on Aki Nieminen.
TL

Kimmo Pälikkö lahjoitti
voitoksi Malmin vanhaa
asemaa kuvaavan taulun.
Vuonna 2007 kirppiksellä oli jopa tuoreita omenoita.

Iida Ojanperän rakkauskirjeitä
– Kirjeillä voi rakentaa tukevia tikapuita ihmisten sydämiin riippumatta
maantieteellisestä tai ajallisesta etäisyydestä, toteaa Iida Ojanperä.

Lähiristikko nro 12/2014
SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA , ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Ojanperä arvostaa kirjeiden kirjoittamista ja niiden
saamista, siksi hän halusi
toteuttaa installaation teemasta ja innostaa sen kautta ihmisiä lähettämään kirjeitä.
Suutarilan kirjaston ikkunagalleriassa voi ihailla Iida Ojanperän Love Ladders
– Love Letters teoksia, jotka uppoutuvat rakkauskirjeiden maailmaan. Teoksissa taustana on Samaa tummaa – Samaa yhteensopivaa valokuvamaalaus. Tuo
maalaus perustuu Ranskasta löydettyyn vuodelta 1905
olevaan postikorttiin, jossa on valokuva Mont Doren ympäristöstä. Taustan
päällä seikkailee Ojanperän
ikuisia rakkauskirjeitään
kirjoittava Maailmankaikkeus-hahmo. Saman hah-

mon löytää kaikista taiteilijan teoksista mitä erilaisimmissa olomuodoissa.
Iida Ojanperä muistuttaa,
että kirje itsessään voi jo olla taideteos tai luonnos ja
kulttuurihistoriallisesti kirjeet ovat tärkeitä tiedonlähteitä. Vaikka kirjeet on aikanaan kohdistettu henkilökohtaisesti saajalleen, löytyy vanhoista julkistetuista
kirjeistä paljon eri aikakausiin liittyvää tietoa ja ajankuvaa. Niiden sanoma ei
vanhene.
Suutarilan kirjastossa
on Iida Ojanperän käyntikortilla varustettuja kirjekuoria. Hän toivoo kävijöiden ottavan niitä mukaansa
ja lähettävän kirjeen jollekin
ystävälleen.

Iida Ojanperän
installaatioissa seikkailee
Maailmankaikkeusniminen hahmo
kirjoittamassa
rakkauskirjeitä.

Iida Ojanperän
Love Ladders –
Love Letters
näyttely on esillä Suutarilan
kirjaston ikkunassa,
Seulastentie 11, 24.8. saakka.

Teija Loponen

Koulut alkavat
kirppiksellä
Koulujen alkua juhliste-

taan taas Kuulijantien ja lähikatujen kirpputorilla. Kadun varren asukkaat avaavat aarreaittansa pihoillaan
ja tarjolla on kierrätystä jo
kymmenennen kerran.
– Ensimmäisen kerran
syyskirpputori järjestettiin
vuonna 2005 ja siitä lähtien
se on toteutettu aina koulujen alkua edeltävänä sunnuntaina, kertoo kirppista-

Katukirppis
Kuulijantiellä
10. kerran 10.8.
kello 11-15.

varaa itsekin aina kaupitteleva Timo Hyvönen.
Muita vakiintuneita katukirppiksiä Tapanilassa ovat
Helluntairaitin helluntaikirppis ja Mosa herään kirppis
Liiketiellä ja torin ympäristössä. Kirpputori on tänä
vuonna avoinna klo 11–15
ja lisätietoja kirppisvinkeistä löytää osoitteesta www.
tapanila.fi
TL

Ostamme KULTAA ja HOPEAA

korut; myös rikkinäiset, mitalit, rahat,
rahasarjat, setelit, sotien kunniamerkit,
Kalevala-pronssikorut

K-CITYMARKET
MALMI
Malminkaari 19
klo 10–16.30,
joka päivä
KESKIVIIKOSTATervetuloa.
PERJANTAIHIN
Juha Kilkkinen
6.-8.6.2014
puh. 050 5816 138
TUO ARVIOITAVAKSI, ILMAINEN ARVIOINTI!

Sanaristikon oikea
ratkaisu sivulla 18.

LÄHETÄ
VINKKEJÄ

Koillis-Helsingin
tapahtumista
Lähimenoihin.
Katso
tarkemmat
tiedot seuraavalta
sivulta.

18   Menot
Sanaristikko nro 12/2014
oikea ratkaisu

MALMI

Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma klo 9–13,
ti–to 9–15, pe 12–14.
Kirkonkyläntie 2.
Syystien palvelukeskus
Ma alk. 4.8. ukkojumppa
klo 11.15–12. Pingistä
ti klo 14.15–15.30.
Sisäkengät vaaditaan.
Bridge ti klo 9.30–13.30.
Takaniitynkuja 3
Kaupunkitanssit
Paritanssin opetusta ke
klo 17.30: 6.8. polkka, 13.8.
jenkka. 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.
alk. arkisin ma–pe 9–20
ja la 9–16. Vapaa pääsy.
Malmitalo to 19.6. – la 23.8.
Kierros Malmin
hautausmaalla
Malmi-Seura järjestää ma 11.8.
maksuttoman kävelykierroksen
Malmin hautausmaalla, missä
tutustutaan erityisesti taiteilijoiden tekemiin hautamuistomerkkeihin. Oppaina
ovat ylipuutarhuri Juha Ollila
sekä Malmi-Seuran edustajana Aarne Laurila. Lähdöt
klo 16.30 ja 18 pääportilta
Pihlajamäentien varrelta.
Lentokenttä haltuun
Malmin lentokentällä järjestetään tempaus, jolla lenkkipolku ja sitä ympäröivä
luonto otetaan haltuun tallentamalla se piirtäen, maalaten, kirjoittaen tai kuvaten.
Kokoontuminen säävarauksella 13.8. tai 20.8. klo 14–18.
Syntyneet tarinat ja muut
teokset esitellään 18.10. klo
10–16 Jakomäen kirjastossa.

PUISTOLA

PuiUn kesäjumppia
Ma jooga klo 18–19
Omenapuistossa, ti
Bootcamp klo 18–19 Nurkan
lp, ke zumba klo 17.15
Suuntimopuisto, ke kahvakuula klo 19 Suuntimopuisto,
to pilates & venyttely klo
18 Suuntimopuisto.
Maksuttomat Puistojumpat
Joka ke 6.-20.8. kello
18–18.50, Suuntimopuistossa.
Järj. Liikuntavirasto.
Puutarhakerho
Puistolan kirjaston ja ja
Puistolan Omakoti-yhdistyksen
kaikille avoin puutarhakerho
kokoontuu ma 11.8. klo
18–19.30. Aiheena syksyllä
kukkivat perennat ja pensaat.

OPTIKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT
OGELISSA

MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Sirkku Laine
AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 9-18,
la 9-14

UkEt-yhtye kirjastossa
Taiteiden yönä 21.8. Malmin kirjastossa pidetään kello
17–17.45 ukulele-työpaja.
UkEt-yhtyeen muusikot opettavat huumorin siivittämänä ukulelen alkeet. Kesto 45
min. Vapaa pääsy. Sama bändi vie iltasella Ala-Malmin puistossa kello 18 aikamatkalle ukulelen historiaan barokista jazzin ja bluesin kautta leirisoitantaan.

Puistolan kirjasto, vapaa pääsy.

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.
Koillis-Helsingin Seniorit
Jäsenet tapaavat kauden avajaisissa Kaari 18:ssa 19.8. klo
13. Tutustutaan syyskauden
alustavaan ohjelmaan, hallitus
ottaa mieluusti vastaan lisää
retki- ja luentoehdotuksia.
Lauluilta
Pukinmäen kartanolla 12.8.
klo 18–20. Ohjelmassa
Pukinmäki-Seura esittäytyy,
Esko Rantanen laulattaa haitarin säestyksellä, kahvitarjoilu, Tanssiryhmä Napakat,
tanssi- ja lauluesitys sekä
Eeva Kaasinen lausuu runoja.
Sateen sattuessa ollaan sisällä.
Vapaa pääsy. Rälssintie 15.
Poistokirjoja tarjolla
Pukinmäen kirjasto, Kenttäkuja
12, aloitti poistokirjamyynnin
ke 23.7. Myynnissä isot kasat
lastenkirjoja, dekkareita, kaunoa ja tietokirjoja. Kaikki kirjat maksavat 50 senttiä/kpl.
Myynti jatkuu 23.8. saakka, elleivät kirjat lopu sitä ennen.

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 2e,
aikuiset 4e. Kioskissa jäätelöä
ja virvoikkeita, vain käteinen.

Järj. Siltamäen Lions Club.

TAPANILA

Galleria Viileä punainen  
Ulla Kajavan maalauksia:
Revittyä paperia 12.–31.8.
ti–pe 13–18, la–su 11–15,
Päivöläntie 20. Taiteilija tavattavissa galleriassa sunnuntaisin. Vapaa pääsy.
Koko perheen soittopaja
Tapanilan kirjastossa
Koko perheen nonstop-soittopaja 18.8. klo 17–19. Pajassa
saa soittaa kanteleita, kitaroita, rumpuja ja rytmisoittimia sekä tietenkin laulaa ja
vaikkapa tanssia. Tule hakemaan iloinen musiikkielämys!
Tapahtuma on osa Tapanilan
urheilukeskuksen avoimien
ovien päivää. Vapaa pääsy.
Iltamat
Tapanilan alakoulun tulevaisuuden tueksi järjestetään pe
8.8. klo 18–21 iltamat alakoulun pihalla. Järjestäjänä on
uusi Tapanilan kylätila-yhdistys ry. Musikkia, ruokaa,
omat virvokkeet sallittu,
omat tuolit mukaan. Kolehti
Kylätilayhdistyksen toiminnan
tukemiseksi.

TAPULIKAUPUNKI

Vapaa pääsy.

VIIKKI

Taidetie
Olga Seppäsen herkkiä öljyvärimaalauksia on esillä sinisessä ympyrätalossa eli
Viikin kirjastossa 4.8.–30.8.
Poluilta – Marjut
Hentusen luontokuvia
Gardenian käytävägalleriassa
on esillä 2.8.–11.9. luontokuvia, joissa näkyy vaikkapa ilmakuplia keväisessä jäässä, sadepisaroita syksyn punertamalla
lehdellä, aamun ensi säteet
usvan keskeltä ja varisseita lehtiä tumman veden päällä. Viikin
Gardeniassa oleva Hentusen
näyttely on avoinna ma–to klo
10–18, pe klo 10–14 ja la–
su klo 10–17. Vapaa pääsy.
Trooppisen puutarhan
opastettu kierros
Opastetulla kierroksella tutustutaan Viikin Gardenian trooppisessa puutarhassa kasvaviin kasveihin ja niiden käyttöön. Kierrokselle pääsee
mukaan sisäänpääsymaksun hinnalla la 16.8. kello
13: 4 e/aikuiset, 2,30 e/eläkeläiset ja 2 e/lapset, 9 e/
perhelippu. Koetilantie 1.

Lentokentän
ˆ
luontoa
akvarelleina
Lähimenot–
Harrastelijataiteilija
palstalle
Soile
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia
Ataçocugulle
menovinkkejä.
Malmin lentoEtus
ijalla
ovat maksuttomat
kentän ympätapahtumat. Toimitus voi muokata
ristö on tärsekä lyhentää tekstejä. Vinkit tulee
keä. Hän on
lähettää viimeistään torstaina klo
maalannut
15 mennessä, jotta ne ehtivät
seuraavan keskiviikon lehteen.
kentän maastosta ja lenkOSOITE:
janina.issakainen@
kipolulta akvalahitieto.fi
relleja, joita on
esillä Tapulin kirjastossa 8.8.–29.8.

Ark. 10-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb,
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo
Ajanvaraus
ma– pe 10– 18, la 10– 14 (kesäla sulj.)
Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

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

HYVINVOINTI

• Kasvohoidot:
Ultra- ja mikrovirta
Timanttihionta
Kasvolymfa
Lifting-hoidot
• Käsi-/jalkahoidot

• Sokerointi- ja vahakäsittelyt
• Ripsi- ja kulmavärjäykset
• Aromaterapia
• Intialainen päänhieronta
• Meikkaukset

RIPSI-TAI
KULMAVÄ
RJÄYS
veloitukset
ta
kasvohoido
n
yhteydessä
!

Kauppakeskus Malminnova 3. krs

050 542 8714

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

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

KAMPAAMOT JA PARTURIT
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,
Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Helenan

Salonki

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

Avoinna ma–ti ja to–pe 9–18, la 9–14 tai sop. muk.
Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

Koillis-Helsingin Lähitieto

Synttäritarjous!
Hiusten leikkaukset

6.8.2014

19

Vesikourut • Tikkaat • Lumiesteet

-20 %

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

Voimassa 31.8.2014 asti

p. 044 7888 488
Vanha Tapanilantie 88, Hki
saloncaramel.fi

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992

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

kjkmestarit.fi
Kotitalousvähennysmahdollisuus

puh. 3507050

Parturi-Kampaamo

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

Hammaslääkärit:
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

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

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko
Helsinki

Määräaikaishuollot v Ilmastointihuollot
Pakokaasumittaukset, bensa 13€ v OBD-mittaukset 13€
v Katsastuskorjaukset v Katsastuspalvelut
v Renkaiden vaihto alk. 20€ v Kausisäilytys 50€
v Eberspächer asennukset/myynti/huolto v Sijaisauto
v

Suuhygienisti:

v

Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Puh. 09 345 3350

www.hammaskulmahelsinki.fi

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

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Parturi-Kampaamo

Salon Perfect

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko

Tarjous:

Hammastarkastus
omavastuuosuus

25€

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

%

Kampaamo-Parturi

%

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

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

3858 375
040-831 9626

Lähitieto
ei lisää
tuskaa :D

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

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)
Eija Poikonen (suuhygienistit)
Minna Valkama

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

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

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
www.siltamaenhammaslaakarit.fi
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.
Puh: 093863060

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

PALVELUJA TARJOTAAN
a
uott
25 v
illa!
Malm

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







Kehärengas Oy
www.keharengas.fi

MITOIN KUIN MITOIN

ULKO-JA SISÄMAALAUSTYÖT

– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

Huolella ja edullisesti
www.tuomasmaalaus.com
044 528 4062

Uusi ilme keittiöön

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

ergadesign.fi

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON
MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

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

malmin.pienkonehuolto@
gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

Puh. 044 7666 166

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.

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

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

045-6565 658
(09) 346 3090

ABONE

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

