SIVU 4:
ALISASTA
TULI KOULULAINEN.

s8

Kuuma ei haittaa
viljelyspalstalla

Uutiset:
Malmin uimahallissa
on polskuteltu ahkerasti.
Urheilu:
Tapanilan Liikunta 2014
liitteenä!
Kulttuuri:
Taiteiden yö lähenee.

KATSO TARJOUKSEMME
SIVULTA 5
AUTOKORJAAMO - KAI KKI MERKI T

VUODESTA 1966

Keskiviikko 13.8.2014

LEVIKKI 37600 ALA-TIKKURILA, ALPPIKYLÄ, HEIKINLAAKSO, JAKOMÄKI, LATOKARTANO, MALMI, PIHLAJAMÄKI, PIHLAJISTO, PUISTOLA,
PUKINMÄKI, SILTAMÄKI, SUURMETSÄ, SUUTARILA, TAPANILA, TAPANINVAINIO, TAPULIKAUPUNKI, TÖYRYNUMMI, VIIKKI

PUHDASTA TULEE!
Laadukas ja edullinen!
Matot
8,50/m 2
alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat
koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.
MUISTA!
Lakanapyykki
mankeloituna
5,20€/kg

TILAA
EDULLINEN
NOUTOPALVELU!

UUTTA!

Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset
pesut

Nro

29

Kaaresnet

perintei sit
ns
terassita
lauantaina
16.8.
klo 18–22
Hannu
Karjalaisen
tahtiin.

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610,
ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.ﬁ

www.kaari18.fi
Pukinmäenkaari 18,
00780 Helsinki.

[A]

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

HEIKINLAAKSO OKT

TAPANILA OK-TONTTI
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

Tarja
Haaranen

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi
Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

Kesähuolto
149€

Kaikki merkit ja mallit.

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

paivi.pirnes@kodista.fi

Ilmastointihuolto

Annis
Viljander

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi
Markku
Viljander

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, LVV, YKV,
osakas
050 524 4854

markku.viljander@kodista.fi

Kiinteistönvälitys
Kodista Oy
Kirkonkyläntie 11,
00700 Helsinki
050 461 8787
www.kodista.fi

65€

Viinikka Oy
Heikinlaakso
Sienitie 34,
00760 Helsinki
+358 29 300 5500

Korso

Ark. 07:30 - 20:00 Uranuksenkuja 1E
La 09:00 - 15:00 01450 Vantaa
+358 29 300 5501

heikinlaakso@autonkorjaus.net

Ark. 08:00 - 17:00
La Suljettu

korso@autonkorjaus.net
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Parhaat bileet
alkaa Alesta

Heittäydy hulvattomaksi ja pidä hauskaa
halvemmalla. Malmin Ale Pubissa parhaat bileet
ke–la klo 03:een. Kun bileet on hakusessa singahda
Ale Pubiin – et kadu.

Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
lisätietoa: www.ruoka-aika.ﬁ
Tapanilan Urheilukeskuksessa
Avoimet Ovet ma 18.8. klo 17-20
● 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

Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Turvallista koulun alkua

T

ällä viikolla koulujen läheisyydessä
sijaitsevilla suojateillä näkyy keltaliivisiä ihmisiä. He ovat aikuisia, jotka
haluavat turvata pienten lasten koulutien. Valitettavasti tuota turvaamista voidaan
harjoittaa vain viikon verran. Sen jälkeen lapset
ovat omillaan. Tänäkin vuonna suojatievalvojilla oli tuttua kerrottavaa. Huomioliivi saa valtaosan autoilijoista hiljentämään jo hyvissä ajoin
ennen suojatietä ja päästämään lapset rauhassa
ajotien yli. Muutamat kuskit kuitenkin ajelevat
kännykkä korvalla, huomaavat lapsivaroituksen viime tipassa ja tekevät sitten äkkijarrutuksen saadakseen ajokkinsa pysäytettyä. Juuri tuo
jälkimmäinen ryhmä on se todellinen vaara pienille tienylittäjille.
Henkinen turvallisuus on yhtä tärkeää. Ensimmäisellä viikolla kouluissa muistutetaan siitä,
että kaikkien kanssa tulee leikkiä, eikä ketään
saa jättää yksin. Välitunnilla on ikävää, jos ei
itse uskalla pyytää mukaan leikkiin, eikä kukaan
muukaan sitä tee. Hyvä kaveri ei myöskään
arvostele toisen tavaroita tai asuja. Kaikilla ei
ole varaa uuteen reppuun tai trendilenkkareihin.
Ellei koulussa viihdy ja tunne oloaan turvalliseksi ja joukkoon kuuluvaksi ensimmäisinä päivinä, ei ehkä sitä tunnetta saavuta koko kouluai-

On tärkeää olla
kaikkien kaveri,
ketään ei
saa jättää yksin.
kana. Siksi on tärkeää, että jokainen tenava
muistaa, että on tärkeää olla kaikkien kaveri.
Urheiluseurat tekevät toimintaansa tutuiksi
myös aivan pienille koululaisille. Koulun alku
onkin hyvä aika aloittaa joku liikunnallinen
harrastus vastapainoksi koulussa istumiselle.
Paikalliset urheiluseurat esittelevät lähikouluissaan tarjontaansa ja usein kokeilemaan pääsee
maksutta. Tämän viikon ja ensi viikon lehdissämme on runsaasti harrastustarjontaa kaikenikäisille. Innostipa sitten liikunta, urheileminen,
musiikki, kädentaidot tai jonkun muun taidon
oppiminen, sitä voi suurella todennäköisyydellä
harrastaa ihan lähellä kotikulmia, turvallisen
matkan päässä. Kannattaa tutustua paikalliseen
tarjontaan. Harrastustenkin kautta saa uusia
mukavia ystäviä.

tapanilanurheilu.fi

Avoinna:
ark.
la

9-18
9-15
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Helle ja uteliaisuus
täyttivät uimahallin
Malmi

PIRJO PIHLAJAMAA

Heinäkuun helteet ovat tuoneet
Malmin uimahallille kävijöiden tulvan.
Helteen lisäksi halli on vetänyt
paikalle uteliaita, jotka haluavat tulla
katsomaan, millaista peruskorjatussa
hallissa on.

M

almin uimahalliremontti
valmistui
kesäkuussa.
Yleisölle halli avattiin heti
heinäkuussa. Sen jälkeen
hallin henkilökunta on saanut paiskia töitä olan takaa,
sillä kävijöistä ei ole ollut
pulaa.
Suurin kävijäpiikki osui
avajaisten jälkeisiin päiviin.
– Silloin täällä kävi noin
kaksi tuhatta ihmistä päivässä. Sitten määrä tasoittui hieman ja nyt käyntejä
on päivästä riippuen noin 1
400–1700 päivässä, kertoo
Jukka-Pekka Knuutinen Urheiluhallit Oy:stä.

Knuutinen sijaistaa Malmin hallin kesälomailevaa
hallipäällikkö Ville Nummelinia.
–Olen tuurannut Malmilla monet heinäkuut ja se on
aina vuoden vilkkain kuukausi. Nyt täällä on kävijöitä päivää kohti pari sataa aiempaa enemmän, laskee Siltamäen uimahallissa
vakituisena hallipäällikkönä toimiva Knuutinen.
Heinäkuussa kävijöitä
virtaa Malmille normaalia
enemmän eri puolilta kaupunkia siitäkin syystä, että
Siltamäki ja moni Helsingin
kaupungin ylläpitämä halli
on kesätauolla.
Siltamäki avattiin toista
viikkoa sitten, mutta sinne
ei Malmin tapaista ryntäystä ole tullut, mikä on Knuutisen mukaan jokavuotista.
– Siellä helle näkyy päinvastaisena ilmiönä. Ihmiset

ovat paljon ulkona ja palaavat hallille sitten, kun ohjatut liikuntatunnit alkavat.
Kuluneen heinäkuun kokonaismääräksi Malmilla
kirjautui yli 37 000 asiakaskäyntiä. Luku kattaa myös
kuntosaliasiakkaat, joista ihan kaikki eivät käy uimassa.

– Peruskorjauksessa lastenallasta ja opetusallasta
isonnettiin. Nyt täällä näkee
yhdellä kertaa paljon perheitä.
Allasmuutosten lisäksi
tehdyn remontin huomaa
muun muassa siitä, että uimavalvojien koppi on siirretty seinän vierestä altaiden
keskelle.
Täysin uutta on esimerkiksi opetusaltaan vieressä
oleva vesihieronta-allas, jossa on erilaisia veden päällä
ja alla olevia hierovia suihkuja. Pakaralihaksillekin on
suunniteltu omansa, tosin
vedenalainen istumapenkki
vaatii vielä viilausta.

Sana remontoidusta Malmista on levinnyt etenkin
lapsiperheiden keskuudessa.

Kylmävesiallas on sijoitettu rapputason päälle lastenaltaan viereen. Siellä voi

käydä viilentymässä, jos
tropiikinkostea sisäilma tai
pienempien altaiden 31
asteinen vesi alkaa kuumottaa.
Ison altaan kokoon muutoksia ei tehty. Se on edelleen 25 metriä pitkä. Allas
kuitenkin purettiin remontissa palasiksi uuden tekniikan takia.
Koko hallitilan joka ikinen kaakelilaatta on vaihdettu ja niitähän riittää.
– Kyllä laattojen määrä
jostakin paperista löytyy,
jos lukua tarvitaan, Knuutinen virnistää.
Hallissa on tehty myös
isoja uudistuksia, joita kävijät eivät näe.
– Vesitekniikka on nykyaikaistettu kokonaisuudessaan. Kaikki vedenpuhdis-

Malmin uimahallin kesäkauden helmi on takapihalta
löytyvä auringonottopaikka ja lasten allas.

tukseen liittyvä on uusittu,
ja automatiikka säätelee kemikaaleja.
Automatiikan säätö on
tiennyt jo muutenkin täystyöllistetylle henkilökunnalle lisäprässiä. Laitteisto pi-

tää opettaa Malmin hallin
tavoille, jotta se osaa jatkossa toimia itsenäisesti. Töitä lisäsi myös viime torstain
napakka ukkonen, joka rikkoi valvontakameroita.
Pirjo Pihlajamaa

Malmin suosion vuoksi iltavalvojien määrä on nostettu yhdestä kahteen. Vaikka tungos on kova, on kaikille asiakkaille löytynyt pukukaappi,
kertoo Jukka-Pekka Knuutinen.

Parakki parahiksi legendojen kohtaamiseen. Sivu 12
KLAUS WESA

Helsinki-teksti uusitaan
Malmin lentokentällä vuosikymmeniä sitten

Helsinki-sana näkyy taivaan kautta Malmille saapuville jo kauas.

näkyneet isot kirjaimet, jotka toivottivat lentäjät jo kaukaa tervetulleiksi Helsinkiin,
kaivettiin viime vuonna esiin
Malmin lentokentän ystäviin
kuuluvan Klaus Wesan toimesta ja maalattiin.
Nyt Wesa kumppaneineen

on etsinyt yhteistyötahoa,
joka olisi innokas lahjoittamaan kivimateriaalia kirjainten kunnostamista varten.
– Vielä en ole kivimateriaalia onnistunut saamaan,
mutta saimme kuitenkin lentoaseman päälliköltä luvan
maalata kirjaimet uudelleen.
Maalisponsoriksi lupautui

taas Sipoon At-tuote. Aloitin
maalauksen valmistelun viime viikolla ja tarkoituksemme olisi maalata teksti ensi viikolla), niin että se näkyisi hyvin Finland Air Show’ ssa
16.–17.8., Wesa kertoo.
Teija Loponen
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Nurmikot ja puut huutavat kuivuutta, mutta
katukivien lomassa rikkakasvit rehottavat
pirteinä.

Kuivuus koettelee puita
Kaupunki on aloittanut istutettujen puiden kastelun,
koska puut kärsivät pitkään jatkuneesta kuivasta kesästä. Etenkin nuoret puut saattavat jo aivan lehdettömiä. Vettä saavat nyt erityisesti nuoret puut, koska ne
ovat vanhoja puita alttiimpia ennätyspitkän poutajakson seurauksille.
–Vielä kuivuus ei ole aivan yhtä huolestuttavaa kuin
menneinä samanlaisina vuosina. Kasvien kärsimään
veden puutteeseen auttaisi edes yksi hiukan pidempi
sadejakso. Sääennusteiden mukaan luvassa on kuitenkin vielä useita päiviä ilman sateita. Lyhyestä rankkasateesta ei ole apua, kertoo rakennusviraston puuasiantuntija Juha Raisio.
Puiden lisäksi muun muassa nurmikot kärsivät vähäsateisesta, pitkästä hellejaksosta. Helsingin yleisten
alueiden nurmikkoja ei kuitenkaan kastella paitsi keskustan puistoissa.
Sen sijaan kuivia nurmialueita jätetään leikkaamatta, koska silloin ne kestävät paremmin kuumuutta. Toisin kuin puu, nurmikko uusiutuu, vaikka yhtenä kesänä kuivuisikin.
Teija Loponen

Bussin 701 reittiä viilattu
Koillis-Helsinki

Linjan 701 reitti on muuttunut maanantaina. Reitti kulkee Pihlajistossa Pyynikintien kääntöpaikan kautta ja
Viikissä Viikinportinkadun ja Viikinportin kautta.
Linja 701 on Helsingin sisäinen linja, joka ajaa väliä Ala-Malmi-Pihlajamäki-Pihlajisto-Viikinmäki-Viikki.
Bussi ajaa kahdeksan lähtöä arkisin kello 8–16 välillä.
Reitti kestää noin 35 minuuttia.
PP

Bussi 71V nousi tykättyjen
joukkoon
Pukinmäki

Rautatientorin ja Pukinmäen väliä syksystä kevääseen
ajava linja nousi viiden parhaan linjan joukkoon HSL:n
joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskyselyssä.
Neljä muuta viiden tykätyimmän kaartiin noussutta
linjaa ovat espoolaislinja 16, helsinkiläislinja 53, seutulinjat 530 ja 550.
PP

Kettu ja 7 supikoiraa
nukutettu ikiuneen
Pukinmäki

Pukinmäessä kesän aikana havaittuja sairaita supikoiria on saatu kiinni ja lähetetty manan majoille. Helsingin
kaupungin rakennusviraston tilaama aliurakoitsija on
loukuttanut heinäkuussa yhteensä seitsemän kapista
supikoiraa ja yhden ketun.
Loukutus jatkuu edelleen samassa paikassa asuinalueella lähellä Sinimetsää.
Supikoiria on tänä vuonna tavanomaista enemmän,
sillä eläimillä on ollut kasvua ajatellen otollinen vuosi.
Talvi oli leuto ja vähäluminen ja kevät kuiva. Populaation kasvaessa on myös ärhäkkäästi tarttuva kapi levinnyt nopeasti eläimestä toiseen.
Satunnaisten havaintojen takia eläimiä ei pyydetä, vaan rakennusvirasto tilaa paikalle loukuttajan, jos
asukkailta tulee paljon ilmoituksia sairaista elämistä
samalla alueella.
Pirjo Pihlajamaa

Alisa valitsi tuleville koulukirjoilleen pinkin repun ja sen sisältä löytyy karvainen penaali täynnä kyniä ja muuta
tarpeellista.

Jalkapallotyttö lähti kouluun
Alisa Haapasaarella oli eilen monien muiden
ekaluokkalaisten kanssa jännä päivä, ensimmäinen oikea
koulupäivä. Sitä varten oli hankittu reppu, penaali, kyniä,
teroitin ja kumi. Ostosmatkalla olivat mukana äiti, isi,
pikkuveli Jusa ja mummi.
– Eskarikavereista ainakin Emilia, Vanessa, Justus,
Juho, Aatu, Eetu ja Tessa
tulevat samaan kouluun ja
osa samalle luokalle, tietää
Alisa.
–Meillä ei kai tule olemaan
kovin iso luokka. Minä haluaisin oppia ainakin lukemaan, vähän osaankin jo.
Ja osaan myös vähän laskea,
kertoo Malmin ala-asteella
eilen koulunkäyntinsä aloittanut tyttö.
Alisa on kuullut serkultaan, että koulussa opitaan
ainakin pluslaskuja, äidinkieltä ja matematiikkaa.
Kouluun tehdyllä tutustumiskäynnillä kerrottiin, että vessat sijaitsevat koulurakennuksen ulkoseinällä ja
niihin mennään ulkokautta.
–Se on kyllä vähän erikoista, tyttö pohtii.
Tutustumiskäynnillä laulettiin ja opittiin istumaan
paikallaan. Lisäksi saatiin kesäksi kotitehtävälista. Siinä pyydettiin harjoittelemaan muun muassa
kengännauhojen sitomista,
kohteliaita ruokailutapoja,
opettelemaan oman nimen
kirjoittaminen sekä olemaan
hyvä kaveri.

– Olin juuri sitä ennen oppinut solmimaan kengännauhat. Hyvät ruokailutavat tarkoittavat ainakin, ettei puhuta ruoka suussa. Ja
pitää olla kaikkien kaveri,
ettei kukaan joudu olemaan
yksin, kertoo tyttö listalla olleista tehtävistä.

Alisa on harrastanut jalkapalloa jo vuoden, joten sekin
on tuttua, että pitää kuunnella mitä opettaja sanoo.
– Tosin meidän valmentaja välillä huomauttaa, että
nyt kaikki eivät kyllä kuunnelleet!
Koulumatkaan oli tutustuttu jo ennalta. Siinä joutuu
ylittämään Kirkonkyläntien.
–Vain vihreällä valolla saa
mennä yli. Äiti saattaa ainakin ensimmäiset päivät kouluun, sitten menen ehkä joinakin aamuina Justuksen
kanssa. Justus on jo toisella
luokalla ja osaa kulkea kouluun. Ja kavereitten kanssa
sovittiin, että mennään yhdessä koulumatkat, Alisa
muistaa.
Välitunneilla voidaan ainakin hypätä narua ja pelata jalkapalloa. Ja koulun
jälkeen kivaa tekemistä on

tiedossa iltapäiväkerhossa
Tervapääskynpuistossa. Sinnekin mennään kavereiden
kanssa.
– Koulussa on varmaan
ihan kivaa. Ehdin jo odottaakin sen alkua, Alisa tuumii.
Teija Loponen

Syyslukukausi
käyntiin
Syyslukukausi käynnistyi
suomenkielisissä peruskouluissa 12.8. Suomenkielisissä lukioissa koulutyö alkoi jo
maanantaina 11.8.
Syyslomaa vietetään peruskouluissa 16.-17.10.
Joululoma alkaa peruskouluissa 21.12. ja päättyy
6.1.2015.

Koulusta sai kesäksi kotitehtävän, jonka kaikki kohdat
Alisa sai hyvin suoritettua.
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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
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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:
2 hlöä/
198 €

3 hlöä/
249 €

VARAA OMA ELÄMYSLENTOSI
osoitteessa www.lennatys.ﬁ

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

Seat Ibiza ST:t huollon tai
korjauksen ajaksi
aja
j

hintaan:

30€

/päivä
sis. max 100 km
polttoaineineen

(norm. 69€)

Hei, me
1 hlö/
99 €

BestRent.fi uudet sijaisautot

SOITA JA
VARAA!

09-387 9282
0440-630 360
Autotallintie 19
Tattarisuo

Kiinteistökuningatar
Kaisa
Kehykset: Prodesign

KAIKISTA
LINSSEISTÄ
-25%
Tarjous voimassa 30.9.2014
asti. Ei yhdistettävissä muihin
tarjouksiin

MEILLÄ MYÖS
SILMÄLÄÄKÄRIN
VASTAANOTTO

MALMIN ASEMATIE $ '''(!)#!%+*))#&!("
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

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)
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Jouko Riikonen on tyytyväinen, kun asukkaat ovat saaneet ruokakaupalle vaihtoehdon.

Yksinvaltias sai kilpailijan
Jakomäki

Jakomäessä on ollut viime torstaista lähtien suuren
urheilujuhlan tuntua. Suvereenisti ruokamarkkinoita
lähiössä hallinnut S-market sai torstaina kilpailijan.

Myös polttoainepuolella on alkanut kilpailu. Teboil on pystyttänyt kylmäasemansa
ABC:n viereen.

–Hyvä juttu! Hintasota on
alkanut jo. Heti lätkäisivät
Ässän seinään bonukset
tuplana –tarjouksen. Se koskee vain Jakomäkeä, myhäilee supermarkettiin perjantaina matkalla ollut Jouko
Riikonen, 61.
Jakomäessä vuodesta
1979 asunut rakennusalan
konkari Riikonen on nähnyt lähiön kehityksen liki
alusta asti. Parhaimmillaan
ostoskeskuksessa on ollut
kolmekin ruokakauppaa,
mutta kilpailun kiristyessä
muut ovat vetäytyneet, ja
jäljelle on jäänyt S-market.
Torstaina kaikki muuttui,
kun uuden karhea K-Supermarket avasi ovensa. Riikonen on varma, että molemmille riittää asiakkaita.
– Perjantaisin ostoskeskuksessa on ollut aivan
mahdottomat jonot. Parkkialue on ihan täynnä autoja, hän perustelee.
Riikosta polttelee jo päästä sisään uuteen kauppaan,
vaikka hän on jo käynyt
siellä.
– Avajaispäivänä kävin
kolme kertaa ja rahaa meni
yhteensä 30 euroa. Tänään

olen käynyt jo kerran. Olen
ostanut leipää, kalaa ja kanaa ja kaikkea, mikä on tarjouksessa. Vaimo sanoi, että enää et mene, kun kaapit ovat täynnä, mutta nyt
täytyy taas päästä, Riikonen
nauraa itselleen.

Jakomäen S-marketista
haastattelupyynnöt ohjataan kaupan ketjujohtaja
Kimmo Nikulalle.
Nikulan mukaan Jakomäelle ei ole hiottu uutta strategiaa, vaan kilpailijan tuloon
suhtaudutaan maltillisesti.
– Ei meillä ole erityisempää strategiaa. Toivotamme kilpailijan tervetulleeksi, ja itse pyrimme palvelemaan asiakkaitamme yhtä
hyvin kuin aiemminkin, Nikula toteaa.
Ketjujohtaja ei ole edes
etsinyt käsiinsä kilpailijan
mainosta heti tuoreeltaan.
–Ennakkoilmoituksen uuden kaupan avaamisesta
olen nähnyt.
Noin 1,5 kilometrin patikkamatkan päässä olevassa
Heikinlaakson uusitussa
Siwassa uutta tulokasta ei

pidetä kilpailijana.
– En usko, että Jakomäki vaikuttaa meihin. Siellä kaupat taistelevat keskenään. Me palvelemme Heikinlaaksossa lähialueen väestöpohjaa, miettii Suomen
Lähikauppa Oy:n kauppapaikkajohtaja Mika Vesterinen.

Jakomäen tuore K-kauppiaspari, Kati ja Tomi Utti
ovat kilpailuasetelmasta
toista mieltä. He kertovat
tiedotteessaan palvelevansa
Jakomäen lisäksi muun
muassa Alppikylän, Heikinlaakson ja Puistolan sekä
Vantaan Vaaralan ja Rajakylän asukkaita liki kahdenkymmenen työntekijän voimin.
Jouko Riikonen on S-marketissa kuullut, että siellä
henkilökuntaa on reilu kolmekymmentä.
–Juttelin siellä työntekijöiden kanssa, ja sanoivat pelkäävänsä, että K-kauppa tuli viemään heiltä työpaikkoja, Riikonen tuumii.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

13.8.2014
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Tarjoukset voimassa TO-SU 14.-17.8.2014,
ellei toisin mainita.

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

Tuore

10.-

kg
raj. 2 pkt/tal.

HK Takuumurea

NAUDAN
SISÄ- tai
PAAHTOPAISTI

LOHIFILEE

vakuumipakattu, Norja

3
pkt

10.-

raj.
1 erä/tal.

Juhla Mokka

KAHVI 500 g

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

24

90
ltk

ERÄ!

Kotimainen

MUSTAHERUKKA 5 kg/ltk

2
rs

4.-

9

34

95

raj.
2 erää/tal.

90

kg

ämpäri

KariniemenKananpojan

Lihamestarin

Kartanon Rapu

8,00/kg, yks. 3,49/rs (11,63–13,96/kg)

Suomi

1,25-1,45/kpl, alkuperämaa Englanti,
valmistusmaa Suomi

FILEESUIKALEET
250–300 g ei pintamaustetut, 6,67–

5

99

kg
raj. 2 kg/tal.

CandyKing

GRILLIPIHVIT PORSAAN
ULKOFILEESTÄ

5
pl

Olvi

KEITETTY TÄPLÄRAPU 10+cm,
ämpäri n. 1 kg (24-28 kpl)

4.-

12

sis. pantit 1,00

pack

sis. pantit
1,20

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

Cola, Cola light, Jaffa, Jaffa light ja
Lemon, 0,63/l, yks. 1,00/pl (0,84/l),
sis. pantin 0,20

4,98/kg Tarjous voimassa to-la!

9

96

Karjala TULI KUUMA

VIRVOITUSJUOMAT 0,95 l

IRTOMAKEISET

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

ERÄ

7

49

kg
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Auto lähti lapasesta
Malmi

Miesautoilija ruttasi autonsa Malmin hautausmaan muuriin noin kello 15.50 toissa perjantaina.
Vuonna 1987 syntynyt kuski oli ajanut ylinopeutta ja
menettänyt autonsa hallinnan Pihlajamäentie 30:n kohdalla.
Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
PP

Murtovaras otti tekniikkaa,
designia ja rahaa
Malmi

Poliisi selvittelee huonekaluliike Sopeen toissa viikonloppuna tehtyä murtovarkautta. Osoitteessa Malmin raitti 17 olevan myymälän ovilasi oli rikottu ja sisätiloista viety uusi iMac-pöytätietokone, noin 150 euron pohjakassa,
Nokian matkapuhelin sekä Innoluxin noin 150 euron arvoinen design-valaisin. Kadoksissa ovat myös liikevaraston avaimet.
Lisäksi varkaat ovat hajottaneet myymälän ja hissiaulan välisen, noin 60x250 senttimetrin kokoisen lasiseinän.
Suuren kiinteistön muissa huoneistoissa ei ole huomattu
minkään kadonneen.
PP

Pyöräilijä lensi auton ohi
Suutarila

Hajuherne on Anneli Raudaskosken lempikasveja.

Ryytimaalla kaikki hyvin!
Siltamäki

Voisi kuvitella,
että kuuma
heinäkuu on
kuihduttanut
viljelyspalstojen
kasvit.
Siltamäessä
vakuutetaan
toista.
Siltamäessä palstaa viljelevä Kiertoviljelyt ry:n
rahastonhoitaja Anneli
Raudaskoski kuitenkin
vakuuttaa, että helteestä ei
ole ollut mitään haittaa.
– Enkä ole kuullut muidenkaan valittavan. Tulisiko tänne sitten sen verran
yökosteutta, että se auttaa
kasveja, miettii Keravan-

joen rannan vieressä viljelevä Raudaskoski.
Kukkien lisäksi hän kasvattaa palstallaan perunaa
ja punajuurta. Viinimarjapensaat ovat edellisen viljelijän istuttamia.
Vaikka perunapelto on
pieni, riittää siitä satoa jouluun asti. Perunavarkaita
palstalla ei onneksi ole käynyt.
– Punajuuret säilön etikkaan. Syön niitä itse ja annan lasteni perheille. He eivät enää halua ostaa kaupan
punajuuria, kun ne kuulemma ovat kovia koppuroita,
Raudaskoski juttelee.
Intohimoinen kasvimaan
vaalija siirtyi Siltamäen
palstalle kolme vuotta sitten, kun Kiertotähdenkujan
palstan ympäristöä alettiin
kaavoittaa.
–Halusin varmistaa oman
taivaspaikkani, ja vuokrasin

Kärkikolmion takaa tullut henkilöautoilija ja suojatietä ylittänyt polkupyöräilijä kolaroivat ajopelinsä rikki Suutarilantien ja Siltakyläntien risteyksessä kello 10.15 aikaan viime
viikon tiistaina.
Miespyöräilijä osui henkilöauton oikeaan etukulmaan ja
lensi auton ohi muutaman metrin matkan ajoradalle. Hän
loukkasi jalkansa, kätensä ja alaselkänsä. Hänet vietiin
ambulanssilla tarkempiin tutkimuksiin.
Poliisi selvittelee asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
PP

Voro vohkii moottoripyöriä
Tapanila

Tapanilassa vietiin vuosimallia 1985 oleva musta HarleyDavidson –moottoripyörä perjantain ja sunnuntain välillä
25.–27.7. Kulkupeli varastettiin Viertolantie 2-4 pysäköintipaikalta. Pyörän rekisteritunnus on FW-766.
Moottoripyörävoro iski myös Päivöläntiellä, jossa katosi
vuoden 2001 mallia oleva keltainen Kawasaki ZX-6R. Sen
rekisteritunnus on NN-665.
Vastaava pyörävarkaus tapahtui viime viikon alussa
Mellunmäessä, jossa hävisi Triumph. Kaikki anastetut
pyörät olivat lukittuja.

Uusia kukkia tulee kuihtuvien tilalle.

täältäkin palstan. En osaa
olla ilman, hän hymyilee.
Pelko Suutarilan palstojen
menetyksestä on kuitenkin
osoittautunut aiheettomaksi. Puolet palsoista siirretään vain uuteen paikkaan.
Tosin poliitikoilla on vielä

PP

valta muuttaa kaavasuunnitelmia, sillä asemakaavaa ei
ole vielä lopullisesti hyväksytty. Kaavaesityksen pitäisi tulla valtuustoon syksyn
aikana.
Pirjo Pihlajamaa

Varkaita hautakiviliikkeessä
Pihlajamäki

Poliisi tutkii Ketokivenkaari 32:n kukka- ja hautakiviyritykseen tehtyä murtoa. Se tapahtui torstain ja perjantain välisenä yönä kello 02.35 aikaan. Anastetusta omaisuudesta
ei vielä viime viikolla ollut tarkkaa tietoa.
PP

Poliisi jahtasi
leikkipyssymiestä
Pihlajamäki

Vesipostista voi kuka tahansa hakea vettä.

Perunasato riittää jouluun asti.

Hätäkeskus lähetti monta poliisipartiota Vuolukiventielle,
josta oli tullut ilmoitus kadulla pistooli kädessä kävelevästä miehestä torstaina kello 16.42.
Poliisi pääsi miehen jäljille ja löysi hänet läheisestä
asunnosta. Kiinniotto sujui rauhallisesti ja samalla ilmeni,
että ase oli muovikuula-ase.
PP

Koillis-Helsingin Lähitieto
PIRJO PIHLAJAMAA

Tapaninkylä

Viikinmäkeä markkinoidaan kivisenä kukkulakaupunkina.

Asuntotyypin
muutoksesta valitettu

suojan lisäksi rakentaa vain
viisi metriä korkean yksikerroksisen talon.
Hallinto-oikeus hylkäsi
varjostushaittaan vedonneiden naapurien valitukset ja
pidensi poikkeamispäätöksen voimassaoloaikaa.
Oikeus katsoo, että kaava
on menettänyt alkuperäisen
tarkoituksensa, sillä kaavaalueella olevien yksikerroksisten talojen joukosta löytyy muitakin poikkeusluvin
tehtyjä 1,5–2-kerroksisia
rakennuksia. Oikeus päätti
asiasta 7.7.2014.
PP

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.

Ratkiriemukasta
syntymäpäivää elokuun
veljeksille: 4-vuotiaalle
Heikille ja 6-vuotiaalle
eskarilaiselle Laurille!
Toivovat äiti & isä.

Viikinmäki
Kaksi viikinmäkeläistä
asunto-osakeyhtiötä on jättänyt oikaisuvaatimuksen
kiinteistölautakunnan toukokuisesta päätöksestä
muuttaa kahden tontin
rahoitus- ja hallintamuotoa.
Taloyhtiöiden oikaisuvaatimuksessa vaaditaan
päätöksen kumoamista ja
muuttamista ennalleen.
Lautakunta tulee käsittelemään valituksen joko elokuun 21. tai syyskuun 4.
päivä.
Lautakunta päätti, että
tonteille, joille alun perin
piti tulla Peab Oy:n raken-

nuttamina omistusasuntoja, tulee nyt asumisoikeusasuntoja.
Peab halusi luopua kohteesta ja myydä tontit, koska yhtiön mielestä markkinanäkymät omistusasunnoille olivat huonot. Tontit
osti TA-Asumisoikeus Oy.
TA-Asumisoikeus Oy on
jo aloittanut asumisoikeusasuntojen suunnittelun.
Yhtiö kertoo, että sen vuosi sitten Viikinmäkeen valmiiksi saama asumisoikeuskohde Henrik Lättiläisen katu 3:ssa täyttyi nopeasti, ja hakijoita tuli reilusti
enemmän kuin asuntoja oli

tarjolla.
Helsingin kaupungin
kiinteistövirasto tiedottaa,
että mikäli vaalitus hylätään, alkaa kohteen rakentaminen mahdollisesti vuoden kuluttua.
Tontit sijaitsevat Viikinmäen länsiosassa osoitteissa Ristiretkeläisenkatu 11
ja 20 Viikinmäen tulevan
korttelitalon ja Pikkukosken uimarannan välissä.
Sinne on kaavoitettu pientaloja yhteensä 5 700 kerrosneliömetriä. Tämä vastaa noin 60 rivi- ja pientaloasuntoa.
Pirjo Pihlajamaa

Kehä III:n välissä olevat Mac
Donald´s ja Makuuni saavat
jatkaa tontilla kaupankäyntiä
ainakin viisi vuotta. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa asiassa.
Tontin kaupungilta vuokrannut BC Real Estate Oy haki rakennusten paikallaan pysyttämiselle ja istutusalueen
käyttämiselle liikennealuee-

na kymmenen vuoden jatkoaikaa, mutta rakennuslautakunta päätyi puoleen siitä.
Asemakaavassa puolen
hehtaarin tontti on huoltoasemarakennusten korttelialuetta. Muu käyttö on vaatinut tilapäisluvan. Vuonna
1988 kaupunki antoi sellaisen huoltoasemalle, autojen
pesuhallille ja hampurilaisravintolalle. Vuonna 2000 pe-

Pirjo Pihlajamaa

Bussi 550 palasi
reitilleen

Hirvi
laukkasi metsään

Bussilinja 550 on palannut tavanomaiselle
reitilleen Maaherrantielle maanantaina. Bussi 550 pysähtyy jälleen Maaherrantien pysäkeillä Viikinmäki, Veräjämäki ja Oulunkylän
asema.
Linja ajoi kesän poikkeusreittiä Koskelan
ja Käpylän kautta, koska Maaherrantiellä on
poistettu vanhoja kiskoja.

Hirvestä tehtiin havaintoja Viikin ja Herttoniemen alueella perjantaina iltapäivällä. Seikkailuretken päätteeksi hirvi spurttasi laukalla metsään.
Hirvihavaintojen jälkeen poliisi suositteli
Pohjois-Helsingissä autoilevia olemaan tarkkaavaisina lähipäivien ajan.

PP

visin alkaen 29.8. Hinta 37,50 e, 15 krt.
Ilm. ja tied. ma 18.8. klo 10–12 Heikki
Poutanen p. 050 584 7269.

Viikki

PP

LASTEN KUOROT

Jakomäen kirkko @EC?E&<A:6C=> :E+!E

Jakomäen kirkko Lapsikuoro Piccolo

Pihlajamäen kirkko ja Pihlajiston
seurakuntakoti Muskarit ma 1.9.–8.12.

Puistolan kirkko Tied. Ulla Pesonen

klo 10, alkaen 10.9., muskari 4–6v to klo
17, alkaa 11.9. Muskarit ovat ilmaisia. Ilm.
#<>=,6C#.?E=%=860E;8,2 >6= !, *- 531* 1/57,

Hinta 37,50 e, 14 krt. Pihlajamäki ma klo
9 ja 9.30, Pihlajisto ma klo 10.30. Ilm. ja
tied. Suvi Gräsbeck p. 050 307 6425.

0–2v sekä sisarusryhmä ti aamupäivisin
16.9.–9.12. Hinta 36 e, 12 krt. Ohjaajana
varhaisiän musiikkikasvattaja, MuM Kati
Toivio. Muskarit yhteistyössä Koulutuskeskus Agricolan kanssa. Tied. Kaisu
Rauhamaa p. 09 2340 4494.

suhalli sai purkuluvan. Seuraavaksi videovuokraamo
muutti tyhjille jääneeseen
huoltoasemarakennukseen
ilman vaadittavia lupia.
Elokuussa 2008 asiaa käsitellyt kaupunginhallitus antoi
rakennuksille viiden vuoden
tilapäisluvan. Tuolloin tontille määrättiin tehtäväksi väestönsuoja.

Päivän sananlaskuun ei ole
tarve lisätä mitään: ”Joka
heikkoa sortaa, herjaa hänen
Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää.”

MUSIIKKILEIKKIKOULUT

Pukinmäen seurakuntakoti Muskarit

Ala-Tikkurila

, 7.

Malmin kirkko Muskarit pe aamupäi-

Puistolan kirkko Vauvamuskari alle 1v
lapselle ja huoltajalle pe aamupäivisin.
Hinta 25 e, 10 krt. Ilm. Ulla Pesonen
p. 050 380 3622.

Pikaruoan ja videoiden
myynti tilapäisluvalla jatkuu
Aamuruskontien ja

Musiikkiryhmiä
syksyllä
)) )

Siltamäen seurakuntakoti Muskariryhmät to klo 9.15 1v (2013 synt.), klo 9.50
2–3v + sisarus, klo 10.20 vauvat (2014
synt.). Ilm. Marja Kyllöselle pe 15.8. klo
16–17, p. 040 572 0804.
Tapanilan kirkko Muskarit 0–3v alkavat
ke 27.8. Ryhmät ke klo 9.00 1v ( 2013
synt) , klo 9.35 1v (2013 synt.), klo 10.10
2–3v + sisarus, klo 10.45 2–3v, klo 11.20
vauvat (2014 synt.). Uusien ilm. Marja
Kyllöselle pe 15.8. klo 15–16 p. 040 572
0804.
Viikin kirkko Muskariryhmät ma ja ke.

Hinta 37,50 e, 15 krt. Ma alkaen 25.8. klo
9 1v, klo 9.35 1v, klo 10.10 2v (sisarusryhmä), klo 10.45 2v, klo 11.20 vauvat (2014
synt.). Tied. Marja Kyllöseltä pe 22.8. klo
15–16 p. 040 572 0804.
Ke alkaen 27.8. klo16 vauvat (2014 synt.),
klo 16.35 1v, klo 17.10 2v, klo 17.45 2v
ja nuorempi sisarus. Tied. s-postitse pe
22.8. kira-mia.tuisku@hotmail.com
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ONNITTELUT

Oikeus hylkäsi
naapurivalitukset
Helsingin hallinto-oikeus
on ratkaissut Laukkipääntien rakentamista koskevan
kolmen naapurin tekemän
valituksen, joka on tehty
rakennuslautakunnan poikkeamispäätöksestä.
Lautakunta päätti huhtikuussa, että yhden Laukkipääntien tontin asemakaavaa voi muuttaa niin, että
tontille saa tehdä kellarillisen puolitoistakerroksisen
omakotitalon, jonka keskikorkeus maanpinnasta on
enintään 5,5 metriä.
Voimassa olevan, vuonna
1968 tehdyn asemakaavan
mukaan tontille saa auto-

13.8.2014

to 28.8. alkaen. 1.–3.-luokkalaiset klo
14.15–15, 4.–lk ja sitä vanhemmat klo
7/(7/,1/, 9=E", #<>=,6C#.?E=%=860E;8,2
tai p. 09 2340 4521.
p. 050 380 3622.

Pukinmäen seurakuntakoti Lapsikuoro 6–10v to klo 16.30–17.15,
Lauluryhmä Tuulenpesä yli 10v to klo
17.15–18.15. Alkaa 28.8. Tied. Kaisu
Rauhamaa p. 09 2340 4494
Siltamäen seurakuntakoti Lapsikuoro 6–10 v. ke klo 17. Minilaulajat
3–5 v. ke klo 18–18.30, alkaa 3.9. Tied.
Hanna Virtanen p. 09 2340 4497.
Tapanilan kirkko DoReMi-lapsikuoro
7–12 v. ti klo 17–18, alkaa 9.9. Minilaulajat 3–4-v. ke klo 16.30–17, Midilaulajat
5–6-v. ke klo 17.15–17.50, alkaa 10.9.
Tied. Merja Wirkkala 09 2340 4495
Viikin kirkko Pihlajanmarjat kuoro ti

klo 16–16.45 (1.–6.-luokkalaiset), ti klo
17–17.30 (3–4v), ti klo 17.45–18.30
(5–6v), alkaa 2.9. Ilmoittautumiset ja
tiedustelut ti 19.8. klo 17–18, Marjasisko Varha, p. 050 380 3631.

AIKUISTEN KUOROT
Tiedustelut alueen kanttorilta.
Jakomäki: Outi Aro-Heinilä p. 09 2340
4521
Malmi: Heikki Poutanen p. 09 2340 4417
Pihlajamäki: Timo Olli p. 09 2340 4492
Puistola: Ulla Pesonen p. 09 2340 4493
Pukinmäki: Kaisu Rauhamaa
p. 09 2340 4494
Siltamäki: Hanna Virtanen p. 09 2340
4497
Tapanila: Merja Wirkkala p. 09 2340
4495
Viikki: Marjasisko Varha 09 2340 4496

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
''',?E8A=%B=%AE<C6:<%%6>,2+&68&=
Seurakunta facebookissa:
''',D6$E4##:,$#&+&68&=%AE<C6:<%>6
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Uutiset
JARMO LOPONEN

Tämä pallo
paikalla joka
päivä, voita
lento päivän
päätteeksi!
(tuulivaraus)

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV

Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki,
p. 050 361 5099, www.remax-extrakodit.ﬁ

Viisi vuotta sitten järjestetty ilmailushow keräsi Malmin lentokentälle 72 000
katsojaa.

Taituruutta
Malmin taivaalla
Kolme eri ilmailunäytöstä tarjoava Finland
International Airshow valtaa Malmin lentokentän
ja sen yläpuolisen taivaan tulevana viikonloppuna.
Yksi hurjimmista esityksistä on Skycatsien siipikävelytemppu. Skycatsit tekevät lentokoneen siivillä
akrobaattisia temppuja
samalla kun kone kiihdyttää ylös, syöksyy alas tai
lentää ylösalaisin. Lentokoneen vauhti on temppujen
aikana jopa 250 kilometriä
tunnissa ja pyrotekniikka
vain lisää temppujen näyttävyyttä.
Hurjaa katsottavaa on
myös taitolentonäytösten
pioneeriksi kutsutun Jurgis Kairysin johtaman, monista eri kansallisuuksista
muodostuvan The AirBandits -taitolentäjien ryhmän
muodostelmalentonäytös.
Huimiin näytöksiin kuuluu
niin ääntä kuin savua. Kolmella eri konetyypillä taito-

lentoa esittävät miehet saavat taatusti kauhunkiljahduksia aikaan yleisön joukossa.
Kolmas jännittäviä hetkiä
tarjoava ryhmä on Flying
Bulls Aerobatic Duo, joka on saanut uudet koneet
käyttöönsä ja nillä lennetään nyt entistäkin rajummin ja kovempaa.

Ilmailutapahtumassa
on myös runsas musiikkija viihdetarjonta sekä perheen pienimpien iloksi
Tivoli Sariola.
Tapahtuman maanäyttelyyn on koottu monipuolinen kokoelma lentokoneita, helikoptereita ja muita
ilmailuun liittyviä koneita
ja laitteita, simulaattoreita
ja tuulitunneleita.

Entisöity, Suomen ilmavoimien sodan aikaisissa väreissä nähtävä Hawker Hurricane –hävittäjä
on englantilaisen Phil Lawtonin perusteellisesti kunnostama. Epävirallisten
tietojen mukaan koneen
kunnostus on maksanut
Lawtonin vanhoja koneita entisöivälle Phoenix Aero Services –yhtiölle noin 2
miljoonaa euroa.
Ilmailutapahtumassa
ovat mukana myös Suomen
Rajavartiolaitos, Suomen
maavoimat, Malmin lentokentän toimijat sekä Suomen parhaimmistoon kuuluvat taitolentäjät.
Teija Loponen

Finland International
Airshow 2014 ilmailutapahtuma
järjestetään 16.–17.8.
Malmin lentokentällä. Kentän
läheisyydessä ei ole parkkipaikkoja, vaan paikalle
suositellaan mentävän joko
julkisella liikenteellä tai
Malmin terminaalista kulkevalla non-stop –bussilla
(7 e). Liput ilmailutapahtumaan maksavat 22 eurosta
ylöspäin. Ennakkoon ostettuna ne saa edullisemmin.

Harri Sallankivi
Pertti Kuikka
Yrittäjä
Yrittäjä, LKV, KED
0400 630 848 Puh. 045 359 7727

Asta Lindroos
045 277 6154

Juha-Pekka
Savolainen
045 195 6818

Hanna Valtonen Seppo Väisänen
040 844 8991
040 042 6233

Sam Kamras
040 837 3465

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

Petri Hietala
LKV, LVV
040 051 9920

Juha Taponen
KiAT
0400 537 500

Sanna Hannula
045 800 2262

Petri Grönlund
040 4807878

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Inna Zvereva
045 679 1825

Koillis-Helsingin Lähitieto

13.8.2014

11

12

Urheilu
HEIMO LAAKSONEN

Jalkapallo Kolmonen

MPS otti tuplapotin,
Atleticolle ja PuiU:lle
kolkot selkäsaunat
Viikon menestyjä oli MPS:n edustusjoukkue, joka nappasi
kaksi voittoa. Atleltico/Malmi taas joutui tuomarin
avustuksella kokemaan numerollisen ja materiaalisen
selkäsaunan. PuiU sortui vastustajan taktiikkaan ja sai
pahasti köniinsä.
MPS:n edustus lähti
tiistaina Tapanilassa siipirikkoisena isännöimään
lohkon häntäpään seuraa
NouLa:a. Peräti 14 pelajaa
puuttui MPS:n rosterista,
kuka mistäkin kummastuttavasta syystä. Pelikin lähti
kepulisti liikkeelle. NouLa
siirtyi 1–0 johtoon ja malmilaiset olivat hiukan
hukassa ensimmäiset 20
minuuttia.
Kapteeni Mikko Halme
kuitenkin kuittasi omankin virheensä purjehtien läpiajoon ja tehden 1–1 tasoituksen. Samuli Markkasella oli kunnia tehdä 2–1
voittomaali kaukolaukauksella. Ottelu oli hiukan
aneeminen. Myönteistä oli
valmentaja Jyri Niemisen
ratkaisu heittää kentälle
kolme seuran junioripelaaja. Tulikasteensa saivat Ajunnu hyökkääjä Joni Puhakka ja B-juniori-ikäiset
keskikenttäpelaajat Aleksis
Ulander ja Tommi Mönkkönen. Nuoret tulokkaat
hoitivat ensiesiintymisensä
mallikkaasti. Peliaikaa on
varmasti luvassa jatkossakin.
Sunnuntai-illan ratoksi MPS matkasi Laaksolahteen. Urakkana oli riisua Pöxyt aseista ja kuskata pistepotti kotikulmille
Malmin seutuville. Ja hyvin
kävi. Toisella jaksolla keltapaitojen Samuli Markkanen järjesti ottelun ainoan maalin. ”Sambe” puski
väkisin pieneen kulmaan,
josta hän sai tuikattua kovan maalinuoliaisen Pöxyjen maaliviivalle. Siitä kotijoukkueen puolustaja
”pelasti” tilanteen jatkaen
pallon varmasti verkon perukoille. Tärkeä maali, joka toi tasaisesta ottelusta
kolmen pisteen palkinnon.
Pöxyt-ottelussa kentälle
teki myös loukkaantumisen jälkeen paluun pikajunan lailla nurmella kiitävä
Ikenna Ikegwuonu. ”ike”
ehätti vaihtomiehenäkin
luomaan muutaman oivan
maalipaikan. Viikon tuplapotin jälkeen MPS:n edustusjoukkue nousi 24 pinnallaan sarjassa kolman-

Eikä tässä vielä
kaikki. Näytelmä
jatkui toisella
jaksolla kuin TVshopissa.
neksi.
Nyt torstaina 14.8. klo
18.00 MPS:n edustus ottaa
Mosan nurmella vastaan
Team VanPa:n.

MPS Atletico Malmi
koki torstaina evakkopelissään Puistolan nurmella
erikoisen kohtalon. Vastassa oli Hangon IK, pahimpana vastustajana itse ottelussa oli kuitenkin erotuomari. Alun Iievän
hankolaishallinnan jälkeen
käynnistyi erotuomarishow. 19. minuutilla hän
passitti atleettien Niko
Ruokolaisen suoralla
punaisella kortilla ulos
pelistä. Perusteena oli käsivirhe omalla maaliviivalla,
jota eivät vastustajatkaan
vaatineet tuomittavaksi.
Kaupantekijäisiksi tuli vielä rangaistuslaukaus. Näin
hankolaiset onnistuivat
hivuttautumaan 2–0 puoliaikajohtoon vajaamiehistä
Atleticoa vastaan.
Eikä tässä vielä kaikki.
Näytelmä jatkui toisella
jaksolla kuin TV-shopissa.
Tuomari nostatti malmilaisille keltaisi kortteja kuin
voikukkia kesäkuussa tilanteista, joissa pelkkä vapaapotkukin olisi ollut kyllin. Seurauksena oli Mikko
Kourin ja Henri Mattsonin
passittaminen suihkuun.
Näissä merkeissä ilman ainoatakaan korttia jääneet
hankolaiset tekaisivat vielä
kaksi maalia, ja outo ottelu päättyi Atleticon 0–4 häviöön.
Atletico/Malmi kohtaa tänään keskiviikkona Tammisaaressa lohkon
kirkkaan kärkijoukkueen
ESC:n, jonka riveihin siirtyi viime viikolla puistolalaisleimainen futisvirtuoosi
Pete Rantala.
PuiU lähti hyvillä mielin
lauantain vieraspeliin Myllypuroon kohtaamaan

Spartakin, joka keväällä
riepotteli puistolalaisia
Koudan sametilla 5–0.
Lisäksi PuiU sai hyökkäykseensä mieluisen täydennysvahvistuksen. Juuriltaan PuiU-kasvatti Petri ”Pexi” Oravainen teki
paluun kotikylänsä edustusjoukkueseen. Pexi on
ehättänyt menestymään sekä eurokentillä että HJK:n
ja KuPS:an liigajoukkueissa sekä viime kaudella
PK-35:n raitapaidassa Ykkösessä. Kokenut ”paluu-

Kokenut
”paluumuuttaja”
ilahdutti
puistolalaisfaneja
osaamisellaan
muuttaja” ilahdutti puistolalaisfaneja osaamisellaan,
vaikka maalihana ei vielä numero 7 selässään viilettäneeltä Pexiltä onnistunutkaan. Mutta syyskierrosta riittää vielä.
PuiU:n ainokaisen, ja
upean 1–0 johtomaalin
laukoi vapaapotkusta Jesse
Holmström. Tähän ilonaiheet jäivätkin, vaikka puistolalaiset kenttää hallitsivatkin. Mutta aina hankala
vastus Spartak juhli yhden
nopean kärkihyökkääjän taktiikallaan ja PuiU:n
puolustuksen möhläilyillä. Tummapintainen kärkimies tehtaili irtiotoillaan
kolme maalia, lisäksi kaksi muutakin spartakilaista
onnistui täydellisesti joukueen harvoissa maalitianteissa. Lopputulosena oli suurinumeroinen Spartak voitto 5–1. Tämä matsi on syytä unohtaa nopeasti.
Tämän viikon perjantaina 15.8. klo 19.30 PuiU
tarjoaa Futisforumillakin
kiitellyn hyvätasoisen ottelutapahtuman Koudan
nurmella. Vastustajaksi
saapuu silloin hyvässä pistevireessä oleva Laajasalon
Palloseura, jota luotsaa entinen PuiU-junnu ja hienon
pelaajauran tehnyt Juhani
Koivuranta.
Heimo Laaksonen

– Ainakin väliaikaisesti saatiin tämän kopin avulla nostettua Mosan kentän
hygieniatasoa monta vuosikymmentä, tuumii ”koppi-isä” Jukka Mäkeläinen, jonka
synttärirahasto ja yli vuoden kestänyt junailu toi sinisen palvelupisteen Mosan
perinnekentälle.

Mosan uusi koppi
pullistelee MPS:n
legendoista lauantaina
Malmin Palloseuran legendat valtaavat
tulevana lauantaina Mosan historiallisen
nurmen ratkoessaan menneiden
vuosikymmenten joukkueiden paremmuutta
Legendat cup merkeissä.
Seurauskollisia, entisiä
tähtiä, sarjajyrijä ja mpshenkisiä kaveririnkejä huoltopuolella palvelee keskikesällä kentän laidalle rahdattu sininen huoltokoppi,
jonka mahdollisti seuraikoni Jukka Mäkeläisen
60-vuotisjuhlarahasto. Kiitos Mäkeläisen ja kaupungin myötävaikutuksen
pelaajilla on nyt käytössään
siisti pukuhuone ja peseytymistilat.
MPS:n Legendat cup pyörähtää liikkeelle lauantaiaamuna klo 9.00 jatkuen
klo 14.00 asti. Cuppia ratkotaan pienillä kentillä pieniin maaleihin 5-henkisin
joukkuein vapain vaihdoin
12 minuutin pikapeleillä.
Nuorin mukana oleva ikäluokka koostuu v. 1987 synyneistä pelaajista. Yläikärajaa ei ole, ja järjestäjät
voivat hyväksyä mukaan
myös yhdistelmäjoukkueita. MPS-kasvatti, Hongan
liigapelaaja Jussi Vasarakin

saattaa vahvistaa nuorinta
legendajoukkuetta. Tapahtumaan odotettaan myös
seuran naishistorian menestyneintä SM-kultajoukkuetta Pia Silanderin johdolla.

Nyt toteutettava keltainen
legendapäivä on kolmas.
Kaksi ensimmäistä vei

nimiinsä MPS:n -79-ikäluokka, edellisellä kerralla
valtikan veivät 1975-syntyneet, joilla on muistoissaan
ja palkintokaapeissaan
myös kultaiset SM-mitalit.
– Voittoakin tärkeämpää
on seurakulttuurin ylläpito ja vanhojen pelikavereiden kohtaaminen hyvässä
hengessä, korostavat cupin
puuhamiehet.
Luvassa on letkeä, nostalginen ja välistä kilpailuhenkinenkin lauantai, johon
yleisöllä on vapaa pääsy.
Heimo Laaksonen

KANNUSTAMAAN JA VIIHTYMÄÄN!
Perjantaina 15.8. klo 19.30
Puistolan Koudan nurmikentällä

PuiU – LPS
HYVÄ PUFFETTI

PUIU VOITTOON!

TATTARISUON
AUTOKATSASTUS
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Ennennäkemättömän
suuri ja monipuolinen
siwa suutarila
Nämä mehevät tarjoukset ovat voimassa 14.8.-20.8. vain uudessa Suutarilan Siwassa:

Tuoretta!
Luumu Ranska

1

€
rs

500 g (2,00/kg)

makea!
Kirsikkatomaatti
Hollanti

1

€
rs

250 g (4,00/kg)

Herkullista!
Jättis tuutit

2

€

2 kpl

117-118 g (8,47-8,55/kg)
yksittäin 1,99 (16,86-17,01/kg)

Edullinen!
HK naudan
jauheliha 17%

2

79
rs

400 g (6,98/kg)

tuore!
kesäkurpitsa
suomi

1

59
kg

Uunituoretta
Lähileipurilta!
VAASAN Kaurareikäleipä

1

49
kpl

330 g (4,52/kg)

SIWA SUUTARILA

Tapulikaupungintie 39
Avoinna: MA–la 7–23, SU 9–23
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Teema
Harrastusteema
Avoimet ovet lentopalloon
Avoimet ovet lentopalloon
Tervetuloa tutustumaan lentopalloon
harrastuksena. PuMa-Volleyn avoimet ovet
ja koetreenit 6-12-vuotiaille ke 27.8. klo 17
Puistolan urheilutalolla, Koudantie 2.
Lentopallokoulu
alkaa syyskuussa 11–14-vuotiaille,
Lentisliikkari
4–6- ja perusryhmät 6–12 vuotiaille.
Koulujen iltapäiväkerhot alkavat
- Kotinummen ala-aste maanantaisin
alk. 18.8. klo 15–16
- Puistolan pk tiistaisin alk.19.8. klo 14.30
- Tapanilan ala-aste to alk. 28.8. klo 14.30

Lisätiedot
ja ilmoittautuminen
www.puma-volley.fi
Jouni.Lind@saunalahti.fi
p. 050 521 3305

Pu-Ma-Volleyn tavoitteena on tarjota pienillekin lapsille mahdollisuus kokeilla lentopalloa.

PuMa houkuttelee
pelaamaan lentopalloa

Taito-käsityökoulu Helsky

PuMa-Volley on päättänyt tarjota nuorille entistä runsaammat
mahdollisuudet harrastaa lentopalloa.
Alkavalla kaudella on
uusia ryhmiä 4–6-vuotiaille
Lentisliikkarin muodossa,
11–14-vuotiaille on lentopallokoulu
sekä
15–18-vuotiaille oma harrastusryhmä. Myös naisten
ja miesten harrastusryhmät
jatkavat.
PuMa-Volleyssa riittää
ammattitaitoa uusien pelaajien opastamiseen, sillä
PuMa kuuluu Suomen johtaviin seuroihin juniorilentopallon kilpaurheilussa. Ctytöt (13–14-v) ja B-tytöt
(15–16-v) pelasivat viime

kaudella peräti SM-tasolla.
Nuoremmissa ikäryhmissä PuMa on edustanut Etelä-Suomen kärkeä.
– Myös poikien ryhmät
ovat viime vuosina kasvaneet ja nyt on mahdollisuus
ponnistaa kilpailullisessa
tasossa, askel ylöspäin, toteaa seuran puheenjohtaja
Jouni Lind.
PuMassa pelaa noin
200 6–18-vuotiasta junioria. Valmentajia on yli 20.
Seura on Sinettiseura, jossa panostetaan ohjaamisen laatuun, nuorten ke-

hittymiseen yksilöinä sekä
seurataan kehitystä säännöllisesti.
–Urheiluvalmennuksessa tehdään paljon kasvatustyötä, mikä näkyy joukkuelajeissa vahvana yhteistoimintana sekä onnistumisten ja häviöiden yhteisinä
jakamisina, toteaa Lind.

PuMa-Volley on vahvistanut yhteistyötä Helsingin
kaupungin ja koulujen
kanssa perustamalla matalan kynnyksen iltapäiväkerhoja, Easy Sporteja,

Tervetuloa käsityökouluun!

1–3-luokkalaisille. Tulevana syksynä kerhoja järjestetään kolmella koululla. Seura on myös mukana koululentiskampanjassa
tarjoamalla kouluille lentopallon demotunteja.
– Tavoitteemme on, että
nuoret aloittaisivat harrastuksen jo 6–10-vuotiaina.
Harrastaminen kantaisi yli
teinivuosien ja sen parista
saisi mukavia kokemuksia
ja ystäviä. Yhdessä harrastaminen on aina mukavampaa, kannustaa Lind.
TL

Monipuolista käsityöopetusta lapsille ja nuorille!
Mistä syntyvät taitavat
käsityökoululaiset?
Tekemisen riemusta ja
keksimisen ilosta.
Opetus alkaa viikolla 35.

Tule mukaan!

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

ILPO ROSSI

Harrasteteema
Lähitiedossa myös 20.8.
Kädentaitoja, liikuntaa, musiikkia…
Kerro lukijoillemme, mitä teillä on
tarjota tekemistä kaipaaville.
Syksyn harrastustoiminnan alkua
odotetaan innolla!

Tapanilan Seniorilaulajat ottavat joukkoonsa uusia
laulajia. Harjoittelukausi käynnistyy syyskuun alussa.

Kuoro kutsuu laulamaan
Tapanilassa toimii iloisten ikäihmisten kuoro,
johon mahtuu mukaan
laulajia vaikka vähän kauempaakin. Tapanilan Seniorilaulajat kaipaavat joukkoonsa aivan erityisesti
sopraanoja ja bassoja.
– Ensi vuosi on meille
juhlavuosi, kuoro täyttää
keväällä 20 vuotta, kertoo
seuran tiedottajana toimiva Sisko Kallinen.
Kuoro harjoittelee tiis-

taisin Tapanilan työväentalolla Sompiontie 4:ssä
kello 13.30–15. Toiminta käynnistyy 2.9. Innokkaat uudet kuorolaiset voivat mennä joko suoraan
paikan päälle harjoituksiin
tai ottaa ennalta yhteyttä kuoronjohtaja Aija Särkijärveen p.0400 706765,
tai aija.sarkijarvi@luukku.
com
TL

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

SuomiMiesSeikkailee aikuisten miesten
kuntoryhmäläiset osallistuvat kerran viikossa
pidettävään liikuntatuokioon. Tapaamisissa pelaillaan
erilaisia liikuntamuotoja sisällä ja ulkona mm.
lentopalloa, sulkapalloa, salibandya, koripalloa jne...
KUNTOILIJAT (maanantaisin klo 20:00–21:00) jos
kaipaat rentoa pelaamista ja kuntoilua mukavassa
äijäporukassa, tämä on ryhmäsi.

TYTÖT 2007 JA 2008
SYNTYNEET!
Joukkueeseen otetaan
mukaan innokkaita futareita!
Tervetuloa mukaan kokeilemaan
jalkapalloharrastusta ilmaiseksi!

Innokkaita tyttö- ja poikapelureita otetaan
mukaan myös muihin seuran joukkueisiin.
Lisätietoja:
www.malminpalloseura.ﬁ
tai Topi Pietilä 040-727 7405
topi.pietila@malminpalloseura.ﬁ

Kausimaksu:
76 €

Kausi:
1.9.–14.12.2014

Lisätietoja:
Jouni Leppäsaajo, 045-1293231
jouni.leppasaajo@puistolanurheilijat.fi
Puistolan Urheilijat ry

Koillis-Helsingin Lähitieto

KARATE BUSHIDO HELSINKI

Hei sinä nuori, aloita nyt vauhdikas
itämainen taistelulaji!
Karatekoulussa opit karaten perustekniikkaa sekä
itsepuolustekniikkaa ja myös itseluottamuksesi
lisääntyy sekä fyysinen kuntosi kehittyy.
Karatekoulu 7–14 vuotiaille tytöille ja pojille alkaa
6.9.2014 (la) klo 17.00
Harjoituspaikka on nurkkatien ala-aste.
Nurkkatie 2, 00760 hki
Koulun hinta on 60 euroa. Karatekoulu kestää
noin 3 kuukautta
Aikuiset voivat aloittaa harjoittelun milloin tahansa,
treenejä on 3 krt/vko
Tiedustelut ja ilmoittautuminen

Seppo Wira 040 527 4981
www.saunalahti.fi/septuu
TERVETULOA
PuPy ry/Bushido Helsinki
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PUISTOLAN URHEILIJAT,
KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA SYKSY 2014
AIKUISTEN HARRASTELIIKUNTA

LASTEN JA NUORTEN HARRASTELIIKUNTA

KARATEKOULU
ALKAA

13.8.2014

Maanantai
klo.18.00–18.55 FysioBalance, Puistolan ala-aste
klo 18.00–18.55 Kahvakuula, Puistolan ala-aste
klo 18.05–18.55 Bootcamp kuntopiiri, Puistolan ala-aste
klo.19.00–19.55 Core&Stretching, Puistolan ala-aste
klo 19.00–19.55 Kiinteytys, Puistolan ala-aste
klo 20.00–20.55 SuomiMies kuntoilijat, Puistolan ala-aste
klo 20.00–20.55 Pilates, Puistolan ala-aste

Maanantai
klo 15.45–16.40 Akrobatia 8–12v, Taso 1, Puistolan ala-aste
klo 16.45–17.40 Akrobatia 8–12v, Taso 2,Puistolan ala-aste
klo 17.00–17.55 Urheilukoulu 6–8v, Puistolan ala-aste
Tiistai
klo 16.00–16.50 Voimistelu 6–8v, Puistolan ala-aste
klo 17.00–17.55 Akrobatia 8–12v, Taso 1, Puistolan ala-aste
klo.18.15–19.00 Perhe temppukoulu 3–6v, Puistolan ala-aste

Tiistai
klo 18.00–18.55 Gymstick, Puistolan ala-aste
klo.18.00–18.30 Maratonkoulu, Puistola, Tero
klo 18.00–19.30 Juoksukoulu PuiU toimisto
klo 19.00–19.45 Teemajumppa, Puistolan ala-aste
klo 19.00–19.55 Naisten peliryhmä, Puistolan ala-aste
klo.19.50–20.45 Lihashuolto, Puistolan ala-aste
klo 20.00–20.55 SuomiMies pelimiehet, Puistolan ala-aste

Keskiviikko
klo 17.00–17.45 Satujumppa 3–4v, Puistolan ala-aste
klo 17.00–17.55 Parkour pienryhmä 8–12v, Puistolan ala-aste
klo 18.00–18.55 Akrobatia 8–12v, Taso 2, Puistolan ala-aste
Torstai
klo.10.30–11.10 BabyPilates 0–1v, Puistolan kirkko
klo 11.20–12.00 Taaperojumppa 1–3v, Puistolan kirkko
klo.16:30–17.55 Akrobatia taso 3, Puistolan ala-aste
klo 17.15–18.00 LiikuntaLeikkikoulu 3–4v, Puistolan ala-aste
klo 18.05–18.50 LiikuntaLeikkikoulu 5–6v, Puistolan ala-aste

Keskiviikko
klo 18.00–18.55 Zumba, Puistolan ala-aste
klo.19.10–19.55 Bootcamp kuntopiiri, Puistolan ala-aste
klo 18.40–19.35 Jooga, Puistolan ala-aste
klo 19.40–20.35 Jooga, Puistolan ala-aste
klo 20.00–20.55 Kahvakuula, Puistolan ala-aste

Lasten kausimaksut: 1 kerta viikossa 80€, 2 kertaa
viikossa 140€ (etu -20€), 3 kertaa viikossa 210€ (etu -30€)
Hinnoista poikkeavat ryhmät: Perhetemppukoulu 100€,
Akrobatia 3 Taso 110€, BabyPilates 120€)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
www.puistolanurheilijat.fi/kuntoliikunta

Torstai
klo 18.30–20.00 Maratonklubi, Puistolan lähialueet
klo.18.00–18.55 Pilates&Stretching, Puistolan ala-aste
klo 19.00–19.55 Kuntojumppa, Puistolan ala-aste
klo 20.00–20.55 Tehojumppa, Puistolan ala-aste
Aikuisten kausimaksut: 1 kerta viikossa 76€, 2 kertaa
viikossa 128€ (etu -24€), 3 kertaa viikossa 178€ (etu -50€)
Hinnoista poikkeavat ryhmät: Zumba/kahvakuula (ilman
omaa kuulaa) 86€, Maratonklubi 140€

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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Kulttuuri

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

TIMO UOTILA

Raila Mantere (vas.) ja Maire Matikainen tutustuvat Tapanilaan Timo Uotilan
opastuksella.

Vanha mosalainen kävi vierailulla
Australiasta
Minulla oli mielenkiintoisena tehtävänä esitellä
helteistä Tapanilaa vanhalle
mosalaiselle Maire Matikaiselle, joka muutti edesmenneen miehensä Topin kanssa
Australiaan vuonna 1969.
Matikaiset olivat Helsinki-Maaseutu Liikenteen palveluksessa. Edesmennyt Topi Matikainen oli linja-auton kuljettaja ja Maire rahastaja eli ammatissa, joka
on jo siirtynyt historiaan
näillä linjoilla.
Olin asunut Australian
Sydneyn läntisissä esikaupungeissa 1982–84. Kävin
toisinaan alueen tilaisuuk-

sissa. Muistin tämän Maire Matikaisen muun muassa Sydneyn suomenkielisen
kuorotoiminnan piiristä.
Maire Matikaisella oli
mukana papin rouva Raila
Mantere Lohjalta. Tuomo
ja Raila Mantere ovat palvelleet Australian suomalaisia seurakuntia useita vuosia.
Eniten Maire Matikaista
kiinnosti paikka, jossa hän
oli asunut muutaman vuoden ennen muuttoa Australiaan. Tuota taloa ei ollut
enää jäljellä. Siinä aivan lähellä on Tapanilan tori, joka oli linja-autojen päätepy-

Unohdetaanko Lapin
sodan sankarivainajat?
6.8 lehdessä oli ansiokas
juttu Malmin hautausmaasta ja sinne haudatuista tunnetuista henkilöistä. Samassa jutuissa sivuttiin sankarihautausmaata ja olipa
kuvatkin. Muistomerkin
tekstistä näkyy, että Talvi- ja
Jatkosodan sankarivainajia
kunnioitetaan merkillä.
Minunkin kaatuneista sedistäni lepää toinen Malmilla.
Mutta missä ovat Lapin
sodan sankarivainajat?
Lapin sotatoimet kestivät
sentään lokakuulta 1944 aina huhtikuulle 1945 ja sielläkin menehtyi sotilaitamme! Ovatko reserviläisjärjestöjen johtohahmot olleet
niin Saksa-myönteisiä, etteivät ole suoneet muistamisen

kunniaa saksalaisia vatsaan
taistellessa menehtyneille?
He kuitenkin täyttivät rauhansopimuksen kovan ehdon tyhjentää Lappi Saksan
joukoista! Maailman paras
armeija maailman toiseksi
parasta vastassa!!
Tämä sama muistamattomuuden vääryys on monilla
muillakin sankarihaudoilla. Olisi korkea aika korjata
virhe ja nyt, kun taisteluista
tulee ensi talvena kuluneeksi
70 vuotta nostaa myös nämä uhrinsa itsenäisyytemme
puolesta antaneet kunniaan
ja muistoihin.
Esko Vepsä

eläkeläinen
Malmi

säkki niihin aikoihin, jolloin
Matikaiset hoitivat bussiliikennettä.
Kävimme myös Puistolan puolella katsomassa isäni Gunnar Uotilan tekemää
viihdetaiteilija Reino Helismaan muistomerkkiä.
Olen varmaan aikoinani
matkustanut Matikaisten
busseissa, sillä ajoin monesti Tapanilaan, jos olin myöhästynyt Puistolan linjurista.
Timo Uotila

Polkupyörävarkauksille
loppu nyt
Miten saadaan varkaussarja loppumaan lähiöissämme? Ylä- ja Ala-Malmintori ovat rikollisten suosikkikohteita. Olisiko
kameravalvontalaitteistoa
parannettava? Vuodesta
2002 asti on Ala-Malmin
rosvoryhmä toiminut ahkerasti. Kiitos, nyt riittää.
Ohessa poliisin vihjepuhelinnumero, mikäli on havaintoja kyseisistä ryhmistä,
p. 02954 71290.
T. Ex-pyöräilijä

Taiteiden yö
kutsuu
kotikulmilla

Taiteiden yönä eli torstaina 21.8. koko perhe voi
kierrellä Tapanilassa, Malmilla ja Pukinmäessä
nauttimassa ohjelmasta ja osallistua myös itse taiteen
tekoon.

T

apanilassa
Galleria viileä punaisessa Ulla Kajava esittelee
maalauksiaan näyttelystään Revittyä
paperia. Galleriassa on
myös maalaustyöpaja
aikuisille ja lapsille. Taiteiden yön tapahtuma kestää
galleriassa kello 17–20
välisen ajan.
Tapaus ry:ssä Viertolantie 2-4:ssä on Taiteilijayhdistyksen taidenäyttely sekä kasvomaalausta lapsille
ja aikuille kello 17-20.
Päivöläntien varressa Rean PuutarhaJuhlassa soivat
kello 20–21.30 välillä klassiset jazz-biisit, luvassa on
bossa novaa ja latin jazzia.
Osoite Päivöläntie 15.
Pukinmäessä on Taiteiden yönä sirkuskoululla
avoimet ovet. Tarjolla
muun muassa sirkusesityksiä, työpajoja sekä mahdol-

lisuus ilmoittautua harrastajaksi. Paikalla on sirkusopettajia sekä lajin
harrastajia, jotka johdattavat sirkuksen maailmaan.
Heiltä voi myös kysyä
mieltä askarruttavia kysymyksiä. Sirkusesitykset
koetaan kello 16, 17 ja 18.
Paikalla on lisäksi mahdollisuus saada tietoa Teatterikoulun ja Tanssikoulun
toiminnasta ja ilmoittautua
mukaan. Osoite on Erkki
Melartinintie 2 D, avoime
ovat pidetään kello 16–19.
Myös Taidetalon Kuvataidekoululla on avoimet ovet. Taiteiden yönä
voi tutustua. kankaanpainantaan-ja maalaukseen,
ja sitä voi kokeilla vaikka
omaan T-paitaan. Tarjolla
myös elävän mallin piirtämistä/maalaamista, mallina toimii koira. Asetelman
piirtämisessä voi tutustua
sommittelun salaisuuksiin.
Myös Musiikkikoulu
esittäytyy samoissa tilois-

sa. Paikkana on Pukinmäen kuvataidekoulu, Unikkotie 4 kello 16-19.
Pukinmäen aukiolla
kuullaan klassista musiikkia eri esittäjien voimin.
Kahviokin on avoinna.
Paikkana on Pukinmäenaukio 4 B 3 krs klo 19–
21.

Malmitalolla uppoudutaan torstaina veden maailmaan 16.30–20 välillä.
Monipuolisen ohjelman
myötä selviää, millaista on Ahdin valtakunnassa veden alla, voiko runoja onkia ja miltä veden liike näyttää tanssissa tai miltä se kuulostaa musiikkina.
Aivan aamulla jo kello
9.30 Rohkea Verneri -nukketeatteriesitykseen ja työpajaan kirjastossa mahtuu
mukaan 25 lasta. Ilmoittautuminen kirjastoon p.
09 310 85070.
Varsinainen Taiteiden
yön ohjelma käynnistyy

Koillis-Helsingin Lähitieto
TEIJA LOPONEN

kello 16.30 Vedenalainen
maailma -tanssiesityksellä Ala-Malmin puistossa.
Improvisoimassa ovat Helsingin tanssiopiston opiskelijat.
Halukkaat voivat osallistua Ukulele-työpajaan kirjastossa, jossa UkEt-yhtyeen
muusikot opettavat huumorin siivittämänä ukulelen alkeet. Kirjastossa on
runo-ongintaa ja askartele
medusa-työpaja sekä pullopostin tekoa. Aulassa voi askarrella miniroskiksia.
Illan aikana voi myös katsella tanssia, osallistua yhteismaalaukseen, katsella Matin meriseikkailua ja
kuunnella Kolmen taidekoulun visuaalista konserttia.
Illan päätteeksi on kello
18–18.30 Ukulele-konsertti Ala-Malmin puistossa, sateella aulassa tai kirjastossa.
Malmitalon Taiteiden yön
toteuttavat Helsingin kulttuurikeskus, Malmin kirjasto, Helsingin tanssiopisto,
Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu, Vantaan sanataidekoulu, Pohjois-Helsingin
musiikkiopisto ja Roska
päivässä -liike. Vapaa pääsy
Teija Loponen

13.8.2014

Revittyä paperia
galleriassa
Galleria viileä punainen Tapanilan
keskustassa avaa syyskautensa taiteilija
Ulla Kajavan maalauksilla.
Kuvataiteilijan töitä on
nähty aiemminkin Tapanilassa, vuonna 2010 näyttelyn teemana oli Mikä, mikä
maa, tällä kertaa nimenä on
Revittyä paperia.
– Minua kiinnostaa uudenlaiset tavat ja välineet
maalata. Nykyisin olen innostunut mulperipaperista.
Käytän sitä revittynä akryylin, tussin tai vesivärin kanssa. Toisinaan yhdistän töihini ruokokynällä ja tussilla
vedettyjä viivoja. Näin ovat
Revittyä paperia –näyttelyni
teokset syntyneet, Ulla Kajava kertoo.
Kajava kertoo maalaavansa näennäisen ei-esittäviä töitä.
– Toivon, että katsoja pysähtyy ja löytää oman mielikuvituksensa kautta niistä
kiehtovia asioita. Jokainen
työ aukeaa jokaiselle katsojalle aivan omalla tavalla.
Teija Loponen

Ulla Kajava: Ennen
nukahtamista, 2013.

Ulla Kajavan maalaukset
ovat esillä 31.8. saakka
Galleria viileä punaisessa,
Päivöläntie 20. Avoinna
ti-pe 13-18, la-su 11-15.
Taiteilija on paikalla sunnuntaisin. Vapaa pääsy.

Pukinmäen sirkuskoulun nuoret ovat jo tottuneita esiintyjiä ja kertovat Taiteiden
yönä mielellään harrastuksestaan muillekin.

Raparperitaivas mukana
Sunnuntaisessa ravintolapäivässä 17.8. on mukana
tuttuun tapaan Kesäkahvila
Raparperitaivas Ala-Malmilla
Paavolantie 7:ssä.
Raparperipiirakan, minikiisseleiden ja muiden herkkujen nauttimisen yhteydessä voi tiirailla taivaalle, jossa
ilmailutapahtuman artistit tekevät temppujaan.
–Tässä kuvassa on Texan
Finnish Fantasy viime sunnuntai-iltana, kertoo raparperiherkkuja leipova Maija
Hurmevirta.
TL

MAIJA HURMEVIRTA

Taiteiden Yö
Raparperitaivaassa voi katsella taivaan tapahtumia.

Vanhoja saviruukkuja
kerätään
palvelukeskuksen
ryhmäkoteihin tehtäviä
viherkasvi-istutuksia
varten.

Hyvä kiertämään, ruukut kiertoon
Syystien palvelukeskus toivoo saavansa luki-

joiltamme ylimääräisiä savisia kukkaruukkuja viherkasveille.
– Otamme vastaan Syystien monipuoliseen palvelukeskukseen saviruukkuja, joiden halkaisija on 25-35
cm. Niihin istutettavat viherkasvit siirtyvät myöhemmin
muun muassa ryhmäkotien

asukkaiden iloksi ja ruukutustalkoisiin voi myös tulla mukaan vapaaehtoisena,
kertoo vapaaehtoistoiminnan
ohjaaja Marjut Pitkäranta.
Ruukkuja lahjoittavat tai istutustalkoisiin halukkaat voivat ottaa yhteyttä Marjutiin,
puhelin
09 310 73431 tai marjut.pitkäranta@hel.ﬁ
Marjut Pitkäranta ker-

too, että perennanvaihtotorin viime kevään taimet
ovat aikuistuneet ja tuottavat silmäniloa asukkaille ja muillekin. Tänä syksynä
palvelukeskuksen perennanvaihtotori järjestetään 11.9.
kello 10-13. Siellä jaetaan
myös Puutarhaliiton lahjoittamaa materiaalia.
Teija Loponen
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Mill i t on Ahdin
Millaista
Ahdi valtakunnassa
lt k
veden alla?
Voiko runoja onkia? Miltä veden liike näyttää tanssissa tai
miltä se kuulostaa musiikkina? Malmitalon Taiteiden yö vie
veden maailmaan. Puuhaa ja tapahtumia riittää monenikäisille
— tule ja sukella mukaan! To 21.8. klo 16.30–20 vapaa pääsy

Veden
Maailmaan
Visuaalinen konsertti
k
tti vie
i veden
d maailmaan
il
sävelten,
ä
sanojen ja
kimmeltävien kuvien myötä. Lasten ja nuorten luoma monitaideesitys on syntynyt Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun, PohjoisHelsingin musiikkiopiston, Vantaan sanataidekoulun ja Helsingin
kulttuurikeskuksen yhteisprojektina. Ikäsuositus 7+.
To 21.8. klo 18 (ensi-ilta) ja la 23.8. klo 15 vapaa pääsy

Kaupunkitanssit
Opetellaan tanssimaan bluesia.
Ke 20.8. klo 17.30 vapaa pääsy
Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1, malmitalo.ﬁ
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Menot
SATU HAAVISTO

Pukinmäen kirjastosta saa syksyn aikana
henkilökohtaista opastusta sähkökirjojen ja
muiden e-aineistojen käyttöön.

MALMI

Pukinmäen kirjastosta
opastusta e-aineistoihin
Perinteinen paperikirja on monelle rakas.
Kirja tuoksuu ja tuntuu mukavalta kädessä,
ja se on monella tavalla miellyttävä ja
toimiva käyttöliittymä. E-kirjat nousevat
kuitenkin yhä vahvemmin sen rinnalle niin
kustantamoissa, kirjakaupoissa kuin myös
kirjastoissa.
Haluaisitko selata kan-

sainvälisiä sanoma- ja aikakauslehtiä tuoreeltaan?
Ärsyttääkö paksun kirjan
kantaminen? Kiinnostavatko pienet independentelokuvat? Tai tarvitsisitko
matkaopasta tai treeniä
kielitaidon hiomiseen?
HelMet-kirjastojen e-kirjastosta löytyy ratkaisu
noihin toiveisiin ja tarpeisiin.
HelMet-kirjastoissa tehtiin jo liki 340 000 e-lainaa
vuonna 2013. Vuodessa
lainausluvut tuplaantuivat.
Suosituin e-aineistopalvelu on Zinio, joka tarjoaa
laajan kattauksen englanninkielisiä aikakauslehtiä
naistenlehdistä harrasteja tiedelehtiin.
Kotimaisesta Ellibs-ekirjastosta voi lainata erityisesti suomenkielistä
kauno- ja tietokirjallisuutta. OverDrivesta löytyy
puolestaan englanninkielistä kirjallisuutta sekä 50
suosituinta Lonely Planet
-matkaopasta, jotka ovat
aina saatavilla.
IndieFlix-elokuvapalvelu
avaa hurmaavan maailman

independent-elokuviin, ja
kirjaston uusilla e-kielikursseilla on mahdollista opiskella omaan tahtiin
suomea, ruotsia, englantia, venäjää, saksaa ja espanjaa.
–Jos e-aineistot kiinnostavat, mutta niihin perehtyminen tuntuu itsekseen
hankalalta, voit varata ajan
henkilökohtaiseen opastukseen. Pukinmäen kirjastossa opastuksia on tarjolla syksyn aikana kysynnän mukaan, kertoo kirjastovirkailija Maija-Kaisa
Myllymäki.

Pukinmäen kirjaston

varattavat opastusajat ovat
torstaisin 4.9., 18.9., 9.10.,
6.11. ja 27.11. klo 13–14.
–Olemme valmiita lisäämään aikoja tarvittaessa.
Varaa aika soittamalla numeroon 09 3108 5072 tai
käymällä kirjastossa. Aikaa varatessa on hyvä ilmoittaa, mitkä aineistot
erityisesti kiinnostavat sekä millä laitteella palveluja haluaisi käyttää, vinkkaa
Myllymäki.
TL

Kirjastojen kesä on ohi
Kaikki kaupungin kirjastot ovat siirtyneet syysaukioloaikoihin maanantaina.
Myös kirjastoautot ovat palanneet lomilta. Autot ovat
kiertäneet normaalisti maanantaista lähtien.

PP

Vanhan kuvan tunnisti
Ärlä Jouhki
Heinäkuun alun lehdessä kerrottiin vanhasta valokuvasta,
jonka Raila Perälä oli lähettänyt lehteemme ja toivonut tunnistajia kuvan henkilöille.
Kuvasta oli löytänyt tuttuja kasvoja Ärlä Jouhki, jonka nimi
oli tuossa jutussa kirjoitettu väärin. Rouva Jouhkin harvinainen etunimi alkaa siis ä-kirjaimella.

TL

Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle! Kahvila avoinna ma
klo 9–13, ti–to 9–15, pe
12–14. Kirkonkyläntie 2.
Syystien palvelukeskus
Ma 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: 13.8. jenkka, 20.8.
blues. 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.
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.
Muovituspaja
Malmin kirjastossa pidetään
to 14.8. kello 14–18 muovituspaja. Opi ammattilaisten opastuksella kuinka koulukirjat muovitetaan ilman ryppyjä. Jokainen osallistuja voi
muovittaa yhden koulukirjan.

PIHLAJAMÄKI

Taiteiden yö
To 21.8. klo 19–22
Pihlajamäen kirkolla klo
19 viulu-selloduo Sonetta,
klo 20 virsikaraoke ja
klo 21 gospeltroikka.

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.

PUKINMÄKI

Kisan puistojumpat
Ma 18–19 bailatino,
19–20 asahi ja ke 18–19

Muovitusklinikka Puistolan kirjastossa
Uudet koulukirjat kaipaavat kontaktimuovia
kestääkseen käytössä.

Puistolan kirjastossa voi käydä muovittamassa omat kirjansa
tiistaina 19.8. kello 13-15. Ammattilaisten opastuksella oppii itsekin
muovittamisen salat. Kontaktimuovit tarjoaa Pelloplast. Vapaa pääsy.

keppijumppa. Viimeinen kerta
20.8. Pukinmäen rantapuisto,
viljelyspalstojen luona. Maksu
4e. Järj. Pukinmäen Kisa ry,
www.pukinmaenkisa.ﬁ.
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.
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.
Dylan hits Pukinmäki
Trubaduuri Jukkis tulkitsee
kitaran ja huuliharpun säestyksellä Bob Dylanin kappaleita Pukinmäen kirjastossa Taiteiden yönä
to 21.8. klo 18–19.
Pyöräretki
Ke 20.8. klo 17.30 lähdetään Pukinmäen kirjastolta
(Kenttäkuja 12) Helsingin pitäjän kirkolle, kohteena mm. myllypato. Retki kestää 2–3 tuntia,
vetäjänä polkee Timo Kilpinen.
Pyöräilijöille tarjotaan matkalla pullakahvit. Vapaa pääsy.
Säävaraus. Järj. Pukinmäen
Kisa ry, www.pukinmaenkisa.ﬁ.

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.

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, tervetuloa!
Ravintolapäivä
PuutarhaJuhlassa
Ravintolapäivänä su 17.8.
on PuutarhaJuhlassa tarjolla Sosekeittoa ja sämpylää. Päivöläntie 15 klo 12–15.

8.8.–29.8. 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–
Lentokentän luontoa
su klo 10–17. Vapaa pääsy.
akvarelleina
Trooppisen puutarhan
Harrastelijataiteilija Soile
opastettu kierros
AtaçocuÐulle Malmin lentoken- Opastetulla kierroksella tutustän ympäristö on tärtutaan Viikin Gardenian troopkeä. Hän on
pisessa puutarhassa kasaalanvaviin kasveihin
ka
maalanja niiLähimenot–
den kkäyttöön.
nutt
palstalle
Kie
Kierrokselle päävoi lähettää Koillis–
ssee mukaan
Helsinkiä koskevia
sisäänpääsymenovinkkejä.
maksun hinEtusijalla ovat maksuttomat
nalla la 16.8.
tapahtumat. Toimitus voi muokata
kello 13: 4 e/
sekä lyhentää tekstejä. Vinkit tulee
lähettää viimeistään torstaina klo
aikuiset, 2,30
15 mennessä, jotta ne ehtivät
e/eläkeläiseuraavan keskiviikon lehteen.
set ja 2 e/lapOSOITE:
s 9 e/perset,
janina.issakainen@
lahitieto.ﬁ

TAPULIKAUPUNKI

kentän maastosta ja lenkHYVINVOINTI
kipolulta akvarelleja, joita
on esillä Tapulin kirjastossa

Jalkaterapia
Talus
jalkaterapeutti

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

helippu. Koetilantie 1.

TERVETULOA PUISTOZUMBAAN
Pukinmäen liikuntapuistoon

3.9.2014 asti
keskiviikkoisin klo 18.15–19.15
Vetäjä: Leo Guzmán Monet (Kuuba/Hki)
Kertamaksu: 5 euroa
Osoite: Kenttätie, 00720 Helsinki
Myös Zumba-marathonit
la 14.6. klo 11–13, la 16.8. klo 11–13
Ohjaajat: Ida-Maria&Leo
Kertamaksu: 10 euroa
HUOM! SATEELLA TUNTIA EI PIDETÄ

Lähitietoa
tarvitaan aina.

Koillis-Helsingin Lähitieto

OPTIKOT

19

13.8.2014

HAMMASLÄÄKÄRIT

SILMÄLÄÄKÄRIT
OGELISSA

MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Sirkku Laine
AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 9-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

a
uott
25 v
illa!
Malm

Ark. 10-18,
la 9-14

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

• 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

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

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)
Hemmo Kalsi (iensairaudet)
Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)
Leo Tjäderhane (juurihoidot)
Thomas Åberg (oikomishoidot)
Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi

puh. 3507050

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko

Helsinki

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Parturi-Kampaamo

SUUHYGIENISTIT

Hammaslääkärit:

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

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

#$"! 2014
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MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

KAMPAAMOT JA PARTURIT

HAMMASLÄÄKÄRIT

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

Puh. 09 345 3350

www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

$#!&

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

$%"&

Kehärengas Oy
www.keharengas.ﬁ

&',%#-()(* " $%##++* " .(!%',*''*
Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992

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

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

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

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

MALMIN
HAMMAS
TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
6?.=%&:++:*7. ",
(58<4 "$8")3!$3 #% '8"@
9993;%#0*/.-1.2=3>
/3 $'8!)@ !'""

Lähitieto
ei lisää
tuskaa :D

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015

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

Puh. 09-385 5297

Myydään
Fiat Ducato

Vm 2006, aj.km 155.000
Diesel, katsastettu 07/2014
Hinta 6 300 €
Lisätietoja 0400-438560

PALVELUJA TARJOTAAN

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

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

ergadesign.ﬁ

!

TEBOIL MALMI

www.malminhammas.com

MITOIN KUIN MITOIN

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

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

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Kelan suoraveloitus

LAUKKANEN

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

MYYDÄÄN

HAMMASLÄÄKÄRIT

Suuhygienistipalvelut

AUTONASENNUS JA HUOLTO

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

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

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

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

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

0400 773 733 / Markku

ULKO-JA SISÄMAALAUSTYÖT

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

Huolella ja edullisesti
www.tuomasmaalaus.com
044 528 4062

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

Lahitieto.ﬁ

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

