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Keskiviikko 20.8.2014 

Nro 30

Uutiset: 
Ala-Tikkurilassa
piste vastustukselle. 
Urheilu: 
Legendat kohtasivat!
Kulttuuri: 
Soilen näyttely
kiertää kirjastoissa.

MIKSI TÄHÄN
LÄHIKOULUUN

EI OLE TUNKUA?

Epävarmuus 
haittaa yrittäjiä

Päivi 
Pirnes
Myyntineuvottelija, 
KiAT, osakas
040 938 8999

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

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

markku.viljander@kodista.fi

Annis 
Viljander
Myyntineuvottelija, 
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Tarja 
Haaranen
Kiinteistönvälittäjä, 
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

paivi.pirnes@kodista.fi

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

2 värivärjäys
leikkaus ja

föönaus

86
pitkien hiusten lisä 24
Voimassa 

09-22 45 202

Torikatu 3
Malmintori

Maarit ja Milla

www.volymex.com

25.9.14 asti

[A]

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155  

kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

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

Pyydä meidät arviokäynnille!

HEIKINLAAKSO  OKT

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

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

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

HEIKINLAAKSO   OKT

LAAJASALO   RT-TONTTI
Rivitalotontti 1305 m², rakennus-
oikeus 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
Omakotitalotontti n. 1000 m², rak.
oik. 200 m², lisäksi saa rakentaa 
40 m² talousrakennuksen.
Hp. 115.000 € 
Timmermalminkuja 8

SUURMETSÄ   RT-TONTTI
Rivitalotontti 948 m², rak.oik. 330 
m², as lkm ei ole rajattu. Kova 
pohja. Osakekannan kauppa.
Hp. 198.000 € Louhikkotie 18 b

VUOKRATAAN
PASILA  TOIMISTOHUONEISTO

Vuokrataan liikehuoneisto ja 
sosiaalitilat  177 m². 
Vuokra 2124 € / kk Kellosilta 2

KATSO TARJOUKSEMME
SIVULTA 5

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA 1966

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

Kirsi-Marja 
Johansson-Torvinen
040 594 8231 

Kristiina 
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola 
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila 
0400 600 359 

Timo K .Nieminen 
040 088 5662 

Tomi Suvinen
 044 335 5135

Katso myös muut myynnissä 
olevat kohteet 

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Ilpo Korpi    
040 537 1323

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin 
046 812 5691

Meillä kauppa käy, 
kutsu meidät 

maksuttomalle 
kotikäynnille!

Heikinlaakso Okt 243m2

6h+k+kph+khh+s+uima-
allasosasto+autotalli. Hyvällä alueella 
ja isolla, suojaisella tontilla (1362m2) 
oleva As Oy muotoinen okt. Tälläistä 
1-tason taloa harvoin tarjolla! Isot 
remontit tehty. Vmh. 595.000€. 
Mh.593.050€ Kirsitie 25.
Tomi Suvinen/044-3355135

1130386
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/044-514755

11132695
Tapaninvainio Okt 164,5m2

6h+k+2xkph+s+wc+aulatila. Lähes 
uudenveroinen ja tilava omakotitalo 
loistavalla sijainnilla Tapaninvainiossa. 
Mh.495.000€. Alhokuja 3. Tomi Suvi-
nen/044-3355135

1133029

Tapanila Okt 104m2

4h+k+kph+s . Suositulla alueella v. 1980 
valmistunut kunnostusta tarvitseva oma-
kotitalo omalla 704m2  tontilla. Lisäksi 
erillinen 46m2 autotalli ja varastoraken-
nus. Mh. 330.000€. Takalantie 11A. 
Jyrki Saulo/050 5850500

1132902
Puistola et 140,5m2/200,5 m2

5h+k+s+at+v. Tilava yksitasoinen talo 
rv. 1989. Iso keittiö ja todella väljät 
oleskelutilat. Mukava suojainen 
aurinkoinen piha. paljon varastotilaa. 
Mh. 498.000€. Laaksotie 19a. 
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272

1130101
Puistola Pt 98m2

4h+k+s. Viihtyisä perheasunto rauhal-
lisella pientaloalueella. Lapsille tarjolla 
turvallinen koulumatka. Oma suojai-
nen ja vehreä piha. Velaton 
mh. 198.519,42€. Läksyrinne 27-29 I. 
Jyrki Saulo/050-5850500. 1130390
Puistola Rt 112,5 m2 /127,5 m2

4h+k+s+at. Yksitasoinen ajattoman 
tyylikäs koti loistavalla paikalla. rv 1989. 
Aurinkoinen aidattu piha Autollesi talli. 
Mh. 335.000€  Ylerminkuja 4. 
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 227

1121527 

Tapulikaupunki rt 79,5 m2

3 h, k, kph/s, 2xwc, var, piha. Kodikas 
perheasunto rauhallisella alueella koulu-
jen ja päiväkotien läheisyydessä.  Upea 
keittiö, suojaisa takapiha, päätyasunto. 
Vmh. 240.000€. Kämnerinkuja 2. 
Kai Lehtola/044-514 0164. 1134503
Siltamäki kt 80,5 m²
3h+k+oma piha. Kaunis ja hyväpoh-
jainen  1.krs koti. Kph on tilava ja 
remontoitu.  Velaton mh. 170.000€ .
Katso kuvat: www.kiinteistomaailma.
fi/1134246.  Kiertotähdentie 6 A.  
Reija Kivinen /050-5330369.

1134246 
Pihlajamäki Kt 76m2

4h+k+kph+las. parveke. Hyvä perhe-
asunto kolmella makuhuoneella hissitalon 
3. kerroksessa. Viihtyvyyttä lisää lähes 
huoneiston pituinen lasitettu parveke. Ve-
laton mh. 190.000€. Johtokivenkuja 4. 
Jyrki Saulo/050 5850500 1133851
Malmi kt 74m2

3h,k, kph/s, wc. Valoisa, vaaleasävyi-
nen päätyasunto keskeisellä paikalla 
Malmin palvelujen ja liikenneyhteyk-
sien  äärellä.  Edullinen perheasunto, 
oma sauna! Mh. 177 567€, 
Vh. 178 000€. Vilppulantie 24. 
Kai Lehtola/ 044-5140164 1132361

Malmi kt 70m2

3h,k, kph/ wc.  Ylimmän krs:n ava-
rapohjainen koti Malmin sydämessä.  
Puistomaiset parvekenäkymät, hyvin-
hoid. yhtiö omalla tontilla. 
Vmh. 197 000€. Kunnantie 9. 
Ensitied. Kai Lehtola/ 044-5140164 

Malmi kt 64,5 m²
2h+k+s.  Malmin keskustan tuntu-
massa pienkerrostalon kolmannessa 
kerroksessa tilava, valoisa saunallinen 
kaksio isolla parvekkeella. Velaton 
mh. 168.000€. Malmin Raitti 19 D. 
Reija Kivinen /050-5330369.

1132342
Malmi kt 59m2

2h, k, kph, lasitettu parveke. 
Esteetön kulku omalla sisäänkäynnillä. 
Taloyhtiön sauna vieressä.
Mh. 159.539€ Velaton hinta 165.000€. 
Soidintie 8. Tero Laurila/0400 600359

1133658

Mellunmäki kt 56m2

3h+pk Vehreässä pihapiirissä kulma 
huoneisto toimivalla pohjaratkaisulla. 
Taloyhtiössä on uima-allas.
Remontoi tästä mukava koti. 
Mh. 137.000€. Saariselänkuja 4. 
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272

Reija Kivinen
050 533 0369

Vasil Zizan
044 514 7551
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ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27

01260 Vantaa
Puh. 09 741 50010

ark. 8-18

ILOLA
Laaksotie 33
01390 Vantaa

Puh. 029 001 8720
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1

00750 Helsinki
Puh. 029 001 8700
ark. 9-18, la. 9-14

(kesä la, suljettu 21.6. - 16.8.)

2929
ennakkomaksamalla katsastuksen netistä plus.fi
henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

*

* Katsastuksen hintaan lisätään Trafin 
valvontamaksu 3,60€

sekä tarvittavat päästömittaukset.
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Ruuhkaa tarjonnassa

S
yyskauden alku on yhtä tekemisen ruuh-
kaa, oli hautausmaakierrosta, lentonäy-
töstä, Tapanilan urheilukeskuksen avoi-
mia ovia ja monenlaista muuta. Joka vii-

konlopulle on toimintaa. Huomenna nautitaan 
runsaasta ohjelmatarjonnasta keskellä viikkoa, 
kun Taiteiden yön ohjelmat levittäytyvät myös 
tänne kotikulmille. Musiikkia ja erilaisia esityk-
siä sekä työpajoja on tarjolla ainakin Malmilla, 
Pihlajamäessä, Pukinmäessä ja Tapanilassa. On 
aivan mahtavaa, että hauskaa ohjelmaa ja teke-
mistä tarjotaan myös eri kaupunginosissa eikä 
vain keskustassa, johon koko perheellä liikkeel-
le lähteminen on työläämpää.

Ilmailutapahtumassa Malmin lentokentällä ylei-
sö pääsi näkemään läheltä erilaisia konetyyppe-
jä ja jopa sisäänkin niihin. Malmin lentotoimin-
nan säilyttämiseen panostava Malmin lentoase-
man ystävät –yhdistys sai siellä paljon uusia 
jäseniä. Yhdistys teetti juuri puolueettomalla 
TNS Gallupilla tutkimuksen asukkaiden halusta 
säilyttää lentotoiminta Malmilla. Peräti 69 pro-
senttia Uudenmaan maakunnan asukkaista on 
säilyttämisen kannalla. Kaupungeittain jaoteltu-
na suurin kannatusprosentti löytyi Vantaalta, 
jossa kokemusta lentokentistä on, alhaisin 
Espoosta. Myös helsinkiläiset vastaajat olivat 

vahvasti Malmin lentoaseman takana. Kaupun-
gin toivotaan kuulevan asukkaiden mielipidettä, 
kun kentän kohtalosta joskus lopulta päätetään.  

Lentokentän ympäristöön ja sen luontoon liittyy 
Tapulikaupungissa asuvan Soile Atacocugun 
näyttely ja siihen liittyvä tiedonkeruu. Näyttelyn 
työt ovat maalauksia lentoasemaa kiertävän 
lenkkipolun maastosta ja lenkkipolkua käyttä-
viltä hän toivoo kommentteja polun ja sen luon-
non merkityksestä ihmisille. Atacocugu toivoo 
lentoaseman säilyvän paikallaan, mutta ellei 
niin käy, hän uskoo kykenevänsä kiihkotto-
maan vuoropuheluun kaupunkisuunnittelun 
virkamiesten kanssa siitä, että luonto ja lenkki-
polku pyrittäisiin säilyttämään rakentamisesta 
huolimatta. Hyvä yhteistyö ja halu toimia 
yhdessä ovat tuossakin asiassa avainsanoja.

Hauskaa ohjelmaa 
ja tekemistä on Taiteiden yönä 
useissa kaupunginosissa.

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

Koillis-Helsingin Lähitieto

Siltamäen Nuorisoseura ry
www.siltamaennuorisoseura.fi 

sinikka.putkonen@siltamaennuorisoseura.fi 
050 566 6174

Kiertotähdenpolku 2, Hki 74

Syyskauden toiminta käynnistyy

Ilmoittaudu mukaan & lisätiedot tapahtumista www.eheys.fi

Energia & liike –tunnit ja workshopit
Tunnit: Chi-energia, Energia- ja kehohuolto, Feldenkrais, Hathajooga/ 
lempeä, Meridiaanivenyttely, miesten joogavenyttely,  
Yinjooga ja Chakra-ääni-rentoutus.
Yang&Yin -joogaa lantiolle –workshop pe 12.9. klo 17–20. 
Syyskausi alkaa ma 25.8. Ilmoittaudu tunneille!

Tyhy-päivät, tilaustoteutukset tiloissamme – kysy tarjousta meiltä!

Malmin raitti 17 b, 4.krs.

Hoidot:
Akupunktio, eheyttävät pää-, käsi- ja jalkahieronnat, energia- , keho- ja 
reikihoidot, Rosen-hoidot, Quantum-Touch, voimakivihoidot.  Hyödynnä 
sarjakorttihintamme: -10–20 %.

Kurssit & tapahtumat:
Kehotietoisuus & harmonia alk. to 28.8. klo 18.15–20.15 (3 krt). 
Avaava hengitys –kurssi jatkuu 25.8, 8.9. ja 22.9.klo 17.45–19.00.
Dynaaminen meditaatio: setti 1 jatkuu 21.8, 4.9. ja 11.9. klo 17–18,
setti 2 alkaa to 18.9, 25.9, 2.10. ja 9.10. klo 19.15–20.15.
Seuraava reiki-ilta ma 1.9. klo 18–21. 
Reikin ohjatut itsehoitoillat ma 15.9, 29.9, 13.10. ja 27.10. klo 17.45–19.00. 
Hoitojen päivä -tapahtuma la 20.9. klo 11–16. ILMAISIA HOITOJA!

Tilaa Eheys-info!

Avoinna:
ark. 9-18
la 9-15



 3

Nuoret kutsuvat kaikki mukaan Malmin torin talkoisiin. Sivu 8.

Koillis-Helsingin Lähitieto  20.8.2014  Uutiset

Vanhankaupungin sil-
lalla Viikintien ja Hämeentien 
risteyksessä korjataan kivi-
muuria, mikä merkitsee lii-
kennemuutoksia

18.8.–29.8 välisenä aikana.
Vantaanjoen yli kulkevan 

sillan eteläreunan kevyen lii-
kenteen väylä on kokonaan 
suljettu arkipäivisin kello 
9–15 ja tarvittaessa kello 17–

21. Kyseessä on Viikintien 
lännenpuoleinen silta.  

Polkupyörät ohjataan ajo-
radalle ja jalankulkijat pääse-
vät sillan pohjoisreunaa Van-
taanjoen yli.  

Moottoriajoneuvoille on 
työmaan kohdalla 30km/h:n 
nopeusrajoitus.

TL

Viikintien siltaa korjataan

iikon-
lopun 
kokonais-
kävijä-
määrä oli 

noin 51 000 henkeä, johon 
olemme tyytyväisiä, sum-
maa Finland International 
Airshow –tapahtuman pro-
moottori Kalle Keskinen.

Ilmailutapahtumaan oli 
lähdetty perhekunnittain ja 
pienempiä kiinnostivat eri-
tyisesti maantasolla olevat 
koneet ja ilmavoimien he-
likopteri, joihin pääsi teke-
mään lähempää tuttavuut-
ta.

– Kyllä meni iho ihan ka-

nanlihalle kun Finlandia al-
koi pauhata ja tuo toisen 
maailmansodan aikainen 
Hawker Hurricane kaarteli 
taivaalla. Se oli upeaa , tilitti 
Malmin lentoaseman ystä-
vien puuhamiehiin kuuluva 
Klaus Wesa.

MLY:n teltalla kävi vii-
konvaihteessa satoja ihmisiä 
laittamassa nimensä kentän 
säilyttämistä puoltavaan ad-
ressiin. Moni harmitteli sitä, 
että jos Malmin kenttä me-
netetään, ei pääkaupunki-
seudulla enää ole paikkaa 
tämäntyyppisille tapahtu-
mille.

Upeaa antia oli kentällä 
tarjolla paljon. DC 3:n nou-
su ja lasku keräsivät kuvaa-
jia aidan reunustoille. Mark 
Webberin käytössä ollut 
vanha Formula 1 ei lauan-
taina suostunut käynnisty-
mään, mutta sunnuntaina 
sitäkin hurmaa koettiin.

Yleisön suosikiksi tapah-
tumassa nousi liettualainen 
taitolentäjäveteraani Jurgis 
Kairys, jonka käsittämättö-
män hurjaa ja välillä maan-
pintaa hipovaa esitystä kat-
seltiin lähes hiljentyneinä. 
Toinen uskomaton esitys oli 
ruotsalaisen, Scandinavian 
Airshow –ryhmän esittämä 

Catwalk, jossa kaksi nuor-
ta neitoa temppuili kaksita-
sokoneen siivellä. 

Mahtavia esityksiä tar-
josivat lisäksi tsekkiläinen 
Flying Bulls Aerobatic Duo, 
brittiläinen The Yakovlevs, 
belgialainen The Victors ja 
ruotsalainen lentäjä-ässä 
Daniel Ryfa.

– Edellisen kerran järjes-
timme suuren ilmailuta-
pahtuman Malmin lento-
asemalla viisi vuotta sitten. 
Nyt tavoitteemme on jär-
jestää seuraava Airshow jo 
vuoden kuluttua elokuussa 
2015, Keskinen paljastaa.

Teija Loponen

Hurjia temppuja 
ja silmäniloa
Finland International Airshow lunasti ja ja ylitti katsojien odotukset. 
Taitolentäjien temput aiheuttivat niin sydämentykytyksiä kuin ihastuneita 
huudahduksia. 

Catwalk-kaksikko esitti ilmailuakrobatiaa Jacob Holländerin ohjaaman Grumman-koneen siivellä. 

KUVAT JARMO JA TEIJA LOPONEN

Ilmavoimien helikopteri oli suuren 

kiinnostuksen kohteena. Sekin esitti taitolentoa.

Jurgis Kairys syöksyi Vostokillaan taituroimaan uskomattoman lähellä kentän pintaa.

Yleisö kuvasi innokkaasti etenkin Hawker 

Hurricane –konetta.

Suutarilalaisvaltuutettu
Terhi Peltokorpi (kesk.) 
aloittaa kansanedustajan 
työt virallisesti keskiviikkona 
syyskuun kolmas päivä.

Mari Kiviniemen tilalle tu-
leva kansanedustaja sai vii-
me perjantaina Eduskunta-
talolta soiton, jossa kerrottiin 
täsmäohjeet kansanedus-

tajaksi kesken kauden tule-
valle.

– Odotan istuntosalin oven 
takana, kun salin edessä is-
tuva puhemies kertoo läs-
nä oleville kansanedustajille, 
että Terhi Peltokorpi on va-
littu kansanedustajaksi. Sit-
ten minulle avataan ovet, as-
tun istuntosaliin, kumarran 

puhemiehistölle ja kävelen 
omalle paikalleni, Peltokorpi 
kuvailee ensimmäisen työ-
päivänsä alkumetrejä.

Salin istumajärjestys mää-
räytyy puolueen ja kansan-
edustajavuosien mukaan. 
Mitä kauemmin tehtävässä 
on toiminut, sitä lähempänä 
puhemiestä ja ministereitä 

oma paikka on.
–  Istumapaikkani on ta-

kana muistaakseni Annika 
Saarikon (kesk.) ja kristillis-
ten Sauli Ahvenjärven vä-
lissä.

Pirjo Pihlajamaa

Peltokorven aloituspäivä Arkadianmäellä varmistui
  Suutarila

”V
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– Olen mukana Tapanin-
vainion kaupunginosayhdis-
tyksessä ja liikenneasiat ovat 
lähellä sydäntäni. Se joh-
tuu myös siitä, että tyttäre-
ni aloitti juuri koulunkäyn-
nin, kertoo Karhusuontien 
ja Immolantien risteysalueel-
la perjantaiaamuna päivystä-
nyt Södergård.

Huomioliiveihin pukeu-
tuneet päivystäjät halusivat 
muistuttaa autoilijoita siitä, 
että koulut ovat alkaneet ja 
teillä liikkuu pieniä lapsia.

Moni Karhusuontien kaut-
ta Kehälle koukkaava ei tie-
dä, että Kirkonkyläntieltä 

päin tultaessa heti ensimmäi-
senä risteävällä Immolantiel-
lä on pieni 1–2-luokkalaisten 
parakkikoulu.

– Yksi toinen todella vaa-
rallinen kohta tällä alueella 
on Tapaninkyläntie Terva-
pääskyn leikkipuiston vie-
ressä. Vaikka siinä on liiken-
nevalot, ajavat autot päin 
punaisia. Olen nähnyt mon-
ta läheltä piti tilannetta ja on 
sattunut myös onnettomuus. 
Olen ilmoittanut asiasta lii-
kennesuunnittelijalle, mut-
ta hän on vastannut, että va-
lot riittävät, pyytäkää polii-
si tutkan kanssa, Södergård 

kertoo. 
– Myös tuo Kirkonkyläntie 

on vaarallinen. Olen myös 
soittanut siitä kaupungille, 
koska tiellä ajetaan aivan lii-
an lujaa. En todellakaan us-
kalla päästää lastani yksin 
matkaan, vaan saattelen jo-
ka päivä, kertoo Alisa-tyttöä 
kouluun saattava Heli Myl-
lyniemi ja kiittää MLL:ää 
tempauksesta.

Pirjo Pihlajamaa

  Tapanila

Kanervatien muuttami-
nen sorakadusta asfalttipin-
taiseksi ei ole sujunut suun-
nitelmien mukaan. Se aiheut-
taa kaupungille sadan viiden-
kymmenen tonnin lisälaskun 
ja töiden viivästymisen.

Rakennussuunnitelmia 
tehtäessä ajateltiin, ettei ka-
dun alla kulkevasta sähkö-
kaapelista ole haittaa. Itse ra-
kentamisen aikana on valjen-
nut muuta. Kaapeleita onkin 
laskettava alaspäin koko Ka-
nervatien pituudelta.

Maan kaivaminen käytössä 
olevien kaapeleiden alta on 
Helsingin kaupungin raken-
tamispalvelu Staran mukaan 
erittäin hidasta ja vaatii osin 
lapiolla kaivamista.

Staran laskelmissa extra-
työ ei ole halpaa lystiä. Stara 
on joutunut hakemaan urak-
kaan 150 000 euroa yleisten 
töiden lautakunnalta. Lauta-
kunta myönsi rahat antaen 
johtojen siirtoihin 118 800 
euroa sekä mahdollisiin lisä-
töihin 31 200 euroa viime vii-
kon kokouksessaan.

Kanervatien katutöiden al-
kuperäinen veroton urakka-
hinta 699 000 euroa nousee 
849 000 euroon. Kun hin-
ta oli alle 700 000 euroa, ei 
Staran tarvinnut hyväksyttää 
urakkaan yleisten töiden lau-
takunnalta, vaan siitä voitiin 
päättää viraston sisällä.

Pirjo Pihlajamaa

Kanervatien kunnostus meni lapiohommiksi

Työmaataulu kertoo Kanervatien töiden päättyneen 
kesäkuussa. Kaapelin siirto vie kuitenkin aikaa ja urakka 
kestää pidempään.

PIRJO PIHLAJAMAA

  Malmi
Varkaat tunkeutuivat kahdesti Viljatiellä olevan musiik-
kikoulun tiloihin 1.-4.8. välisen viikonlopun aikana.

Ensimmäisellä kerralla sisään mentiin sivuovesta, 
jonka panssarilasiin oli tehty reikä ja avattu sitä kautta 
lukko. Tekijät rikkoivat myös kaksi luokan ovea lukkoi-
neen ja anastivat Rolanc 40W combo -merkkisen vah-
vistimen ja aktiivikaiuttimet.

Toisen kerran tiloihin oli menty vääntämällä opetus-
tilan ovet mahdollisesti sorkkaraudalla. Matkaan lähti 
Panasonicin videotykki. Kaikkiaan Malmin poliisitalon 
naapurissa olevista tiloista katosi tavaraa noin 2 000 
euron arvosta.

PP

Varkailla musiikkikoulussa
kaksi keikkaa

Lintu Malmin hesessä. Ei 
saanut tarjoiluja, oli sen 
verran rähjäinen puku.

ARTO HOKKANEN

  Malmi
Kaksi miestä puukotti kotiin palaavaa miestä noin 
kymmenen aikaan torstai-iltana. Poliisi pidätti toisen 
puukottajan tappoyrityksen jälkeen, kertoo Iltalehti.

– Mies oli menossa kotiinsa. Portaikon ja asunnon 
edustalla kaksi muuta miestä oli juossut ja teräaseilla 
hyökännyt tämän yhden miehen päälle. He olivat lyö-
neet muutamia iskuja häntä kohden, Helsingin polii-
silaitoksen rikosylikomisario Arto Karalahti sanoo Il-
talehdessä. 

Uhri ei vahingoittunut hengenvaarallisesti.
PP

Puukotus Sepänmäessä

Tapaninvainiolla asuva Kokoomuksen valtuutet-
tu Kauko Koskinen toivoi toukokuussa, että Tattari-
suon teollisuusalueen vuokra-aikaa tulisi hakemuk-
sesta jatkaa ainakin vuoteen 2050 saakka.  

Aloitteessa todettiin, että Tattarisuon teollisuusalu-
een tontinvuokrasopimukset ovat nyt voimassa enin-
tään vuoteen 2034. Vuokrakauden päättyessä yrittä-
jien on luovutettava tontti rakennuksista vapaana. Tä-
mä ei innosta rakentamaan uusia halleja, eikä teke-
mään mittavia peruskorjauksia tai koneinvestointeja.

Aloitteessa myös huomautetaan, että Helsingin 
strategian eräänä tavoitteena on olla Suomen yritys-
myönteisin kaupunki.

Koskisen aloite ei saanut suoranaisesti vihreää va-
loa. Kaupunkisuunnittelulautakunta on antamassa 
kaupunginhallitukselle lausunnon, jossa todetaan, et-
tä Tattarisuo ja Tattariharju mahdollistavat osaltaan 
monipuolista elinkeinorakennetta Helsingissä. Val-
misteilla olevassa yleiskaavassa alueen on tarkoitus 
osoittaa toimitila-alueiksi. Helsingin kaupunkisuunnit-
telulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautavan käsi-
tyksen mukaan tuo termi pitää sisällään nykyisen kal-
taisen toiminnan, mutta ei esimerkiksi isoa meluavaa 
konepajaa.

KSV:n vastauksessa todetaan, että Malmin lento-
kentän vapautuessa asuntorakentamiselle alueelle 
kohdistuu monenlaisia muutosvoimia ja näin ollen ei 
ole syytä tehdä ratkaisuja, jotka sitovat alueen kehit-
tämisedellytyksiä vain nykyisenkaltaisiin lähtökohtiin.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä vuokra-
aikojen pituudet on syytä arvioida uudelleen viimeis-
tään vuonna 2034.

Teija Loponen

Tattarisuon vuokra-aikoja 
ei vielä jatketa

Älkää unohtako 
pieniä koululaisia!
Tapaninvainiolaisäiti Joanna Södergård oli yksi niistä 
MLL Tapaninkylän värväämistä vapaaehtoisista, jotka 
antoivat puoli tuntia elämästään suojatiepäivystykselle.

 Joanna Södergård kaipasi lisää päivystäjiä, sillä kaikkien lähikoulujen luo päivystystä ei saatu.

Suojatiepäivystäjä Joanna Södergård toivottaa turvallista 
koulumatkaa äidin saattelemana Immolan kouluun 
menevälle Alisa Myllyniemelle.

PIRJO PIHLAJAMAA
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Lähitiedon
uutisia 

nyt myös 
netissä!

www.lahitieto.fi

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)

MEILLÄ MYÖS 
SILMÄLÄÄKÄRIN 
VASTAANOTTO

KAIKISTA 
LINSSEISTÄ 

-25%
Tarjous voimassa 30.9.2014 

asti. Ei yhdistettävissä muihin 
tarjouksiin

Kiinteistökuningatar
Kaisa

Kehykset: Prodesign

Hei, me  
lennätetään!

VARAA OMA ELÄMYSLENTOSI  
osoitteessa www.lennatys.fi

Yleisölennot Helsinki-Malmin lentoasemalta.  
Esim. 15 minuutin Helsinki-lento:

1 hlö/ 2 hlöä/ 3 hlöä/ 
99 € 198 € 249 €

Polttarit, synttärit tai muuten vain tarvetta 
nostaa jonkun jalat irti maasta? Yllätä nyt  
itsesi, ystäväsi tai vaikka molemmat!

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Hohto-, koululais-
ja firmakeilaus

UUTUUS: itse 
tehdyt juustokakut 

ja marjapiirakat

Lounas ma-pe
klo 11-14

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

Helsingin hohtavimmat radat
MosaBowling

hymy on tärkein mausteemme
MosaCafe

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA 1966

09-387 9282
0440-630 360
Autotallintie 19

Tattarisuo

Öljynvaihto ja 
kesätarkastus

99€
(sis. öljynsuodattimen ja 

max 5 litraa öljyä)

Huollon yhteydessä
ilmastointihuolto

59€
(norm. 69€)

KORJAAMON

ASIAKKAILLE 

KAUPAN PÄÄLLE 

AUTONPESU

-LAHJAKORTTI

voimassa

31.8.2014 saakka

SOITA JA
VARAA!

                    uudet sijaisautot 
Seat Ibiza ST:t huollon tai

korjauksen ajaksi

BestRent.fi

hintaan: /päivä
sis. max 100 km 
polttoaineineen30€

Yhteistyössä:
Neste Oil K-market Malmi,
Neste Oil Metsälä ja
BestRent.fi
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  Ala-Tikkurila
  Viikki

Heikinlaaksontien ja 
Puistolantien kiertoliitty-
mä ei ulkoasullaan rehvas-
tele. Kiviä koristavat, tai 
rumentavat, rikkakasvit.

– Eikö siinä voisi olla 
vaikka jotain matalaa kau-
nista istutusta, kuten yleen-
sä kiertoliittymissä on. 
Tuommoisenaan se ei sil-
miä hivele, tuumii asias-
ta toimitukseen vinkannut 
Pentti Lahti.

Puistolalaiset tyytyisivät 
muutamiin kukkasiin ja vi-
herkasveihin, vaikka jois-
sakin paikoissa kiertoliit-
tymät ovatkin saaneet kau-
nistuksekseen oikein tai-
detta.

Toinen puistolalaisia har-
mittava asia ovat risteys-
alueiden ylikasvaneet istu-

tukset.
– Tukkitien ja Heikin-

laaksontien risteys on yk-
si hyvä esimerkki siitä, että 
pensaista on tullut pahoja 
näkemäesteitä. Kun Tukki-
tieltä lähestyy Heikinlaak-
sontietä ajoneuvolla, ei 
voi mitenkään nähdä pen-
saiden takaa tulijoita en-
nen kuin on jo heidän edes-
sään, kertoo eräs lukija.

Tämä mies oli jo viime 
kesänä lähestynyt asiassa 
rakennusvirastoa, jossa ei 
näkymien avaamisesta oltu 
oikein innostuttu. 

Vastaavanlaisia puiden 
tai aitapensaiden näkyvyy-
delle aiheuttamia haittoja 
löytyy lähes joka kaupun-
ginosasta. 

Teija Loponen

Ruma ympyrä 
harmittaa

Puistolan kiertoliittymä on varsin pelkistetty ja karu 
ulkoasultaan.

TEIJA LOPONEN

Korkein hallinto-oikeus ei 
myöntänyt asukkaille asias-
sa valituslupaa, koska se ei 
löytänyt asuntolaa vastus-
taneiden 14 rajanaapurin ja 
yhden taloyhtiön valituk-
sesta juridisia perusteita. 
KHO päätti asiasta kesä-
kuun 26. päivä.

Voimaan jää Helsingin 
hallinto-oikeuden helmi-
kuinen päätös, jossa asuk-
kaiden valitus hylättiin.

Oikeustaistelun taustal-
la on kuvio, jossa Helsingin 
kaupungin rakennuslauta-
kunta antoi Skanska Talon-
rakennus Oy:lle rakennus-
luvan mielenterveyskun-
toutujien asuntolan tekoon. 
Urakan tilaaja oli Mehiläi-
nen Oy.

Alatikkurilalaisille asia 
tuli puun takaa, sillä vielä 
vuonna 2010 tilaaja oli 
kiinteistöpääomarahasto 

EPI Healthcare I Ky. Se oli 
sopinut Skanskan kanssa 
vanhusten asuntojen raken-
tamisesta ja vuokraamises-
ta jollekin hoiva-alan yrittä-
jälle. Tontin rakentamista 
perusteltiin vanhusten hoi-
vapaikkojen puutteella.

Kiinteistöpääomarahas-
to kuitenkin luopui raken-
tamisesta rahasyihin vedo-
ten. Vuonna 2011 Skanska 
löysi uudeksi kumppaniksi 
Mehiläisen.

Helsingin kaupungin sosi-
aalivirasto hyväksyi tontin 
käyttötarkoituksen muu-
toksen antaa alue mielen-
terveyskuntoutujille. Asuk-
kaat alkoivat itse selvittää, 
mitä tontille tarkalleen ot-
taen on tulossa ja saivat tie-
tää, että mielenterveyskun-
toutujien asuntola päihde-
taustaisille henkilöille.

Asukkaat tekivät Puisto-

lan Omakotiyhdistyksen 
nimissä kuntalaisaloitteen, 
jossa vaadittiin sosiaalivi-
raston päätöksen kumoa-
mista. Kaupunginhallitus 
hylkäsi vaateet, koska se 
piti sosiaaliviraston kantaa 
asian valmisteluna eikä 
päätöksenä.

Asukkaat valittivat Hel-
singin hallinto-oikeuteen, 
koska katsoivat prosessissa 
olleen lainvastaisuuksia.

Skanska haki ja sai raken-
nuslautakunnalta tänä ke-
väänä luvan aloittaa asun-
tolan rakennustyöt, vaikka 
asukkaiden valitusasia oli 
vielä oikeudessa kesken.

Skanska perusteli hank-
keen kiirehtimistä mielen-
terveyskuntoutujien asun-
topulalla. Yhtiö latasi pöy-
tään 350 000 euron va-
kuusrahan, jolla tontti olisi 
palautettu nykykuosiin-
sa, mikäli asukkaat olisivat 

voittaneet oikeuskäsittelyn.

Skanska ei kuitenkaan 
koskaan käyttänyt optio-
taan.

– Nyt asiassa ei ole mi-
tään lisää kerrottavaa, mut-
ta kuukauden parin pääs-
tä voimme tiedottaa. Ra-
kentamisen valmistelu on 
käynnissä, totesi toimitila-
rakentamisen aluejohtaja 
Vesa Tähti Skanskasta tors-
taina.

Asemakaavassa 3 641 ne-
liömetrin tontti on yleisten 
rakennusten korttelialuetta, 
jolle saa rakentaa 1 821 ne-
liömetrin verran. Skanskal-
le on lupa ylittää neliömää-
rä noin 130:llä.

Ennen Skanskan tuloa 
tonttia varattiin vuodet 
2003–2005 liikuntaesteis-
ten perheiden Hitas-han-
ketta varten.

Pirjo Pihlajamaa

Luonnonkukkien valtaamalle tontille on lupa tehdä kaksikerroksinen keltatiilirakennus, jossa asuu 42 
mielenterveyspotilasta.

Asukkaiden 
oikeustaistelu on ohi
Keskiyöntie 6:n tontilla kasvavat rikkaruohot mahdollisesti viimeistä 
kesää. Kadunvarren pientaloissa on hävitty oikeustaistelu, jossa asukkaat 
vastustivat mielenterveysongelmaisten asuntojen tuloa tyhjälle tontille.

PIRJO PIHLAJAMAA

Päiväkoti Satakieli Lato-
kartanossa voi jatkaa toi-
mintaansa huoletta, vaikka 
sen rakentanut yhtiö on teh-
nyt kesäkuussa konkurssin. 
Kaupunki aikoo kuitenkin 
purkaa kohteen urakkaso-
pimuksen.

– Konkurssit ovat kohtuul-
lisen harvinaisia siihen näh-
den, miten paljon urakoita 
tehdään kaupungilla. Täs-
sä oli onnellista se, että kon-
kurssi tapahtui, kun kohde 
oli jo valmis, toteaa Helsin-
gin kaupungin kiinteistövi-
raston tilakeskuksessa pro-
jektinjohtajana työskentele-
vä Raimo Järvinen.

Hyvästä tuurista huolimat-
ta konkurssi on tuonut tila-
keskukselle lisävaivaa, sillä 
vuonna 2013 Von Daehnin-
kadulle avatun päiväkodin 
takuuaika on vielä voimas-
sa. Se tarkoittaa, että jos 
3,7 miljoonaa euroa mak-
saneessa rakennukses-
sa ilmenee rakentamises-
ta johtuvia virheitä tai puut-
teita, on urakoitsijan ne kor-
jattava.

Kohteessa on havaittu te-
kemätöntä työtä ainakin vi-
heralueiden istutusten ja 
hoidon osalta.

Rakennus Paaluharju 
Oy:n konkurssipesä on il-
moittanut tilakeskukselle, 
ettei se sitoudu sopimuk-
seen. Nyt tilakeskus hakee 
takuurahoja vakuuden an-
tajalta, jolla on takausva-
kuutus.

Kaupungin oikeuspalve-
lu valvoo konkurssin yhte-
ydessä kaupungin muita 
mahdollisia saatavia kon-
kurssipesästä.

Tilakeskus on esittänyt ja 
kiinteistölautakunta hyväk-
synyt, että urakkasopimus 
puretaan ja takuutyöt tee-
tetään suorahankintana jo-
ko hyväksi havaittuna ali-
urakoitsijana Satakielessä 
toimineelta Viherrakenne 
Jaakkola Ky:llä tai kilpailute-
taan tai tai Stara tekee ne it-
se.

Vakuuden arvo on 41 800 
euroa ja sen pitäisi riittää ta-
kuutöihin.

Pirjo Pihlajamaa

Jo valmiin päiväkodin
urakkasopimus puretaan

  Puistola
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1495
kg1995

kg 1490
kg

199
pkt
raj. 2 pkt/tal.099

kpl
raj. 4 kpl/tal. 149

pl
sis. pantin 0,40
raj. 6 pl/tal.

1 .-kg

495
kg
raj. n. 3 kg/tal.

Kalamestarimme 
Oman Savustamon ruodoton 
SAVULOHIFILEE

695
kg

Fanta ja Sprite
VIRVOITUSJUOMAT 
1,5 l pl
0,73/l

NEKTARIINI 
Italia

HK Viljapossun
ULKOFILEE
palana, Suomi

Tarjoukset voimassa TO-SU 21.-24.8.2014,
ellei toisin mainita.

Tuore suomalainen 
KIRJOLOHI tai NORJAN LOHI 
kokonaisena, 
Tarjous voimassa to-la!

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

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Hätälä Oy,
Rehtiä Pohjoisen kalaa!

Hätälän kalamestari Riku Oksanen 

fi leoi kalasi veloituksetta pe klo 10-18!

Costa Rica
KAHVI 500 g
myös tumma paahto, 3,98/kg

12
pack 996

sis. pantit
1,20

 ILMAINEN FILEOINTI!

Lihamestarimme Takuumurea 
NAUDAN ENTRECÔTE
pihveinä, Suomi 

Kalamestarimme tuore  
LOHIMEDALJONKI 
Tarjous voimassa to-la!

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

Valio Oltermanni
JUUSTOT 250 g
3,96/kg

-32% -42%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 
2,95 pkt (5,90/kg)

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



8   Uutiset

Kun hiukan toista 
vuotta sitten 
esittelimme 
tässä lehdessä 
Markku Vuorisen 
lähipoliitikkona, hän 
työskenteli Malmin 
Kiinteistömaailman 
välittäjänä. 

Takana oli vaihtelevan 
huikea ura monipuolisissa ammateissa. Ei siis ole 
ihme, että 66-vuotias Markku on taas löytänyt 
uuden sisällön elämälleen ja palannut seitsemän 
vuoden jälkeen kutsumustyöhönsä mediapastori-
na. 

Markku työskentelee Patmos Lähetyssäätiössä, 
joka on jo 20 vuoden ajan toimittanut vuosittain 
jouluksi 20 000 kenkälaatikkoa köyhille Roma-
nian lapsille. Tätä Operaatio Joulunlapsen tärke-
ää tehtävää hän kävi itse hoitamassa Romaniassa 
viime syksynä, mutta läheinen mediatyö on myös 
luonnistunut Markulle, kun Radio Patmos sai kol-
men kuukauden toimiluvan samaan aikaan loka-
joulukuussa. Vuorinen oli suorissa lähetyksissä 
päivittäin ja vastuullinen tuottaja-toimittaja yhte-
nä aamupäivänä viikossa. Samat työtehtävät odot-
tavat alkavana syksynä.

Vaikka tämä työ tuntuu tärkeältä, Vuorisella on 
edelleen kiinnostusta jatkaa politiikassa. Viime 
eduskuntavaaleissa hän sai kristillisdemokraatti-
na 2 412 ääntä. Loikka keskustaan aiheutti vuon-
na 2008 hankitun valtuustopaikan laimennuksen 
varavaltuutetuksi. Mari Kiviniemen luopuminen 
ehdokkuudesta piti keskustan kolmen valtuutetun 
pienpuolueena.

Kaksi viikkoa sitten lehtemme kertoi, että nyt Ki-
viniemi siirtyy pois eduskunnasta OECD:n apulais-
pääsihteeriksi ja Suutarilan Terhi Peltokorpi palaa 
keskustan mandaatille seitsemän vuoden tauon jäl-
keen. 

Jos Vuorisen äänet olisivat tulleet 2011 keskus-
tan laariin, ne olisivat siivittäneet hänet Terhin 
edellä eduskuntaan. Siksi hän on valmis vakavas-
ti harkitsemaan lähiviikkoina asettumista ehdol-
le Arkadianmäelle huhtikuun 2015 vaaleissa. Kes-
kustan tavoite Helsingissä on ulkopuolista hiukan 
hätkähdyttävä 2–3 paikkaa, mutta ainakin yksi 
paikka on mahdollinen. Ehdokaslistaa vielä tunte-
matta tuntuu, että paikasta kamppailevat tasapäi-
sesti Peltokorpi, puoluesihteeri Timo Laaninen ja 
Vuorinen. Löytämällä yksi vetävä kärkiehdokas, 
voisi toinenkin paikka olla mahdollinen.

Peltokorpi ja Vuorinen ovat uskovia omissa liik-
keissään ja suhtautuvat kielteisesti samaa suku-
puolta olevien ns. tasa-arvoiseen avioliittolakiesi-
tykseen. Ydinvoiman suhteen Vuorinen ei ole yhtä 
jyrkkä, mutta ei hyväksy suuria muutoksia tehtyi-
hin päätöksiin.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsene-
nä Vuorinen uskoo, että puuttuvasta lääkärin päte-
vyydestä huolimatta kokoomuksen Lasse Männis-
tö valitaan ensin apulaiskaupunginjohtajan viran-
sijaiseksi ja viran haltija ministeri Laura Räty ottaa 
hänen paikkansa eduskunnassa. Vuorinen muistut-
taa, että myös virastopäällikkö vaihtuu kun Matti 
Toivola lähtee samoihin aikoihin eläkkeelle.

Hänen mukaansa soteuudistuksen vaikutukset 
HUS-alueella eivät tuo hirveästi muutoksia totut-
tuun yhteistyöhön. Vuorinen olisi valmis hyväksy-
mään metropolialueen, vaikka myöntää, ettei sekä 
Vantaan että Espoon liittämisestä Helsinkiin pysty 
sanomaan onko se paras vaihtoehto.

Vuorinen on aktiivinen urheiluihminen ja on vii-
me viikon iloinnut television ääressä yleisurheilun 
EM-menestyksestä ja pitänyt rohkaisevana uuden 
sukupolven pärjäämistä.

Timo Huotinen

Koillis-Helsinki

Vuorinen harkitsee 
eduskuntavaaleja

Markku Vuorinen

– Nuorten Tulevaisuuden 
verstaassa pohdittiin Mal-
min ongelmia ja miten kes-
kustasta saataisiin viihtyi-
sämpi. Ongelmakohdista 
tehtiin kuvakoosteet ja tuo 
kaikki esiteltiin Malmilla 
pidetyn verkostoitumisillan 
yhdessä ryhmässä. Kun 
muutkin toimijat innostui-
vat, päätettiin asia toteuttaa 
ja nuoret koostivat piirtäen 
eräänlaisen työlistan, kertoo 
aluetyöntekijä Tiina Papu-
nen Malmin nuorisotalolta.

Nuorten ideat Malmin to-
rin kaunistamiseksi ovat hy-
vin yksinkertaisia ja helposti 
toteutettavia. Tehtävälistal-
la on rikkaruohojen kitken-
tää, puiden siistimistä, ros-
kien keräämistä ja roska-as-
tioiden pesua.

Viihtyisyyttä lisätään neu-
legraffitein, live-esityksin ja 
huikkaamalla ohikulkijoille 
jotain kaunista.

Torialueen lisäksi siivous-
listalla on ylikulkusilta.

Talkoisiin osallistujat saa-

vat opastuksen, työvälineet 
sekä rastikortit talkoo-in-
fosta, joka sijaitsee nuoriso-
talon edessä. Talkookorttei-
hin kerätään rasteja eri teh-
täväpisteistä ja rastikorttien 
palauttaneiden kesken suo-
ritetaan arvontaa.

– Nuoret toivovat kovasti, 
että alueen asukkaat ja yrit-
täjätkin innostuisivat tule-
maan mukaan ja tekemään 
Malmia yhdessä kivemmak-
si ja turvallisemmaksi pai-
kaksi. Tapahtuma sopii hy-

vin perheille, taloyhtiöiden 
yhteiseksi tapahtumaksi ja 
vaikka työporukoille, listaa 
Papunen. 

Tapahtuman järjestä-
misestä kiinnostuneet ja 
ryhmien kanssa talkoisiin 
tulevat voivat ilmoittau-
tua Tiina Papuselle, tiina.
papunen@hel.fi tai 09 310 
89023.

Teija Loponen

Malmilla talkoillaan
Kymmenkunta Malmin nuorisotalolla toimivaa 14–17-vuotiasta nutakummia 
sai hyvän idean: Malmin toria voisi siistiä ja ehostaa yhteistyössä alueen 
asukkaiden ja toimijoiden kesken.

Nuoret ovat ideoineet ja piirtäneet mallin, millaisia asioita Malmin talkoissa 
voitaisiin tehdä. Jokainen voi valita mille rasteille haluaa osallistua. Malmin talkoot

lauantaina 6.9. 
kello 13–16. Mukaan voi 
lähteä yksin tai porukalla.
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Kesän aikana toimituk-
seen on tullut useita huoles-
tuneita viestejä ihmisiltä, 
jotka ovat nähneet nuorten 
poikien hyppäävän Tuoma-
rinkylän sillalta veteen.

– Tarvitaanko yksi uppo-
tukkiin hypännyt lapsi pyö-
rätuoliin ennenkuin tämä 
hyppäminen saadaan lop-
pumaan, kirjoitti eräs huo-
lestunut lukija viestissään. 
Hän on itse yrittänyt ker-
toa hyppääjille asian vaaral-
lisuudesta.

Eräs rouva soitti ja kysyi, 
eikö voitaisi tehdä sillasta 
niin umpiaidattu, ettei siel-
tä pystyttäisi enää hyppää-
mään. Myös hyppäämisen 
sakottamista on ehdotettu.

Liikuntavirastosta ker-
rotaan, että heille ei ole tul-
lut tänä kesänä yhtään soit-
toa koskien Tapaninvainion 
rannan uimahyppääjiä.

– Jos joku kysyy asiasta, 
niin kerromme, että hyp-
päämistä on mahdotonta 
estää, mutta luonnollises-

ti se on kyltein kielletty ja 
suhtaudumme muutenkin 
siihen sataprosenttisen ne-
gatiivisesti, kertoo liikunta-
paikkamestari Jukka Lund-
gren.

Hän lisää, että uimaran-
nat sukellutetaan aina en-

nen uimakauden alkua ja 
tarvittaessa kauden aikana.

Tapaninvainion uimaran-
ta ei kuulu valvottuihin ui-
marantoihin ja siellä käy-
dään uimassa ympäri vuo-
rokauden.

Teija Loponen

Hyppääjien 
puolesta pelätään

Poika hyppäämässä sillan korkeimmalta kaiteelta 
veteen.

Pahimmillaan 
varomaton 
uimahyppy 

voi aiheuttaa 
selkäydinvamman, 

joka voi johtaa 
alaraajahalvaukseen 

tai jopa neliraaja-
halvaukseen.

ARJA OKSANEN

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:  
www.facebook.com/malminseurakunta

Päivän teksti kehottaa ottamaan 
oppia menneistä ajoista. Kuinka 
parhaiten yhdistää historiasta 
opittu, tämän hetken eläminen ja 
luottamus tulevaisuuteen?

TAITEIDEN YÖ TO 21.8.
Malmin kirkossa 
klo 21. Aale Lindgren (oboe) yhtyeineen.
Pihlajamäen kirkossa
klo 19 Viulu-selloduo Sonetta Martta Val-
keus ja Sonetta Harjanne
klo 20 Virsikaraoke, isäntänä Timo Olli
klo 21 Gospeltroikka, Sarastus -yhtye.

METSÄKIRKKO 
Weisteen mäellä su 24.8. klo 16. 
Lähtö Pukinmäen seurakuntakodilta klo 
16. Matka on noin 1 km, matkan aikana 
pidämme pieniä rukouspysähdyksiä. Voit 
myös tulla autolla Närekujalle, josta 100 m 
metsäpolku mäelle.

KIRKKOVAELLUS LA 30.8.
Kokoontuminen Viikin kirkolla klo 12.
Patikointia kirkolta toiselle reittiä: Lähtö 
Viikistä klo 12.20, Pihlajamäki klo 12.45 
(lähtö klo 13.10), Malmi klo 14 (lähtö klo 
14.25), Siltamäki klo klo 15.10 (lähtö klo 
15.35) ,Pyhä Lauri klo 16 Kappelin esittely 
klo 16 (lähtö klo 16.45), Tapanila klo 18.
Jokaisella kirkolla yhteislaulua ja/tai kir-
kon esittely. Koko reitin kävelijälle kertyy 
pyhiinvaellusta lähes parikymmentä kilo-
metriä, mutta matkaan voi osallistua myös 
pätkissä tai pyörällä tai autolla. Jokaisella 
kirkolla vietetään lyhyt lepohetki.

KOIRIEN KIRKKOVAELLUS SU 
31.8. Puistolan kirkolla klo 14. Vaelle-
taan kirkon piha-alueella rasteilla, joiden 
teemat nousevat kristillisestä ja muusta-
kin perinteestä, ihmisen ja luomakunnan 
suhteesta, erityisesti eläinkunnasta. 
Vaelluksen päätteeksi kirkkokahvit.

Retriittejä 
ARKIRETRIITTIRYHMÄ 
Tapanilan kirkolla keskiviikkoisin 
1.10.–26.11. klo 18-20, 9 kertaa. 
Arkiretriitti on väline tarjota hengellis-
tä ohjausta. Osallistuja saa kullekin 
päivälle raamatunlukukappaleen, 
jota hän mietiskellen rukoilee päivit-
täin kotonaan. Tekstit noudattavat 
ignatiaanisten hengellisten harjoi-
tusten järjestystä. Luottamuksellisis-
sa ryhmäkokoontumisissa jaetaan 
rukousmietiskelyssä esiin nousseita 
asioita ja kuunnellaan toisia ru-
koillen, kommentoimatta. Ryhmää 
ohjaavat Merja Saviniemi ja Leila 
Koskelin. Ilm. 12.9. mennessä Merja 
Saviniemelle, p. 09 2340 4532 (jätä 
vastaajaan soittopyyntö).

”HILJAISELLA MATKALLA” 
– HILJAISUUDEN RETRIITTI 
Heponiemessä 14.–16.11. Matkaa 
rytmittävät rukoushetket, virikepuhe 
ja messut lepoa ja ruokailua unoh-
tamatta. Hinta Malmin seurakunnan 
jäseniltä 80 e ja muilta 100 e. Tied. 
ja ilm. Sofia Tuomenvirta p. 09 2340 
4472  sofia.tuomenvirta@evl.fi.

PERHELEIRI 
Kuntokallion leirikeskuksessa 
27.–28.9. Leirillä ulkoilua, puuhailua, 
sauna ja uintimahdollisuus, aikuisten 
iltahetki ja perheiden yhteinen helmi-
vaellus. Hinta: aik. 20 e, lapset 10 e, 
perhe 45 e (2 aikuista ja 1–3 lasta). 
Ensisij. Puistolan ja Tapulikaupungin 
alueiden perheille. Ilmoittautumiset 
17.9. mennessä torsti.paijola@evl.fi 
tai p. 044 359 8385.

Ränsistyneen autiota-
lon omistaja on valittanut 
Helsingin hallinto-oikeu-
delle uhkasakoista, jotka 
Helsingin rakennuslauta-
kunta mätkäisi hänelle 
toukokuussa.

Lautakunta penää ton-
tin omistajalta kaikkiaan 
14 400 euroa, koska nä-
kyvällä paikalla olevan ta-
lon kunnossapito on jo pit-
kään laiminlyöty.

Valituksessaan tontin-
omistaja vaatii uhkasak-
kojen poistamista henkilö-
kohtaisiin syihin vedoten. 
Tontinomistaja on sakot 
saatuaan siivonnut tontin 
pihan ja hakenut touko-
kuun lopussa autiotalol-

leen purkulupaa.
Vailla kunnallistekniik-

kaa olevan talon korjaami-
nen ei omistajan mukaan 
kannata. Myös rakennus-
valvontavirasto on ollut 
purkamisen kannalla.

Omistaja huomauttaa, 
että jos uhkasakko määrä-
tään maksuun, ei hänellä 
todennäköisesti ole varaa 
enää purkaa taloa.

Hallinto-oikeus on pyy-
tänyt rakennuslautakun-
nalta asiaan vastinetta. 
Lautakunta jätti asian pöy-
dälle elokuun 5. päivän ko-
kouksessaan.

Uhkasakko saattaa pie-
nentyä, mikäli lautakunta 
päätyy löysentämään vaa-

timuksiaan. Pöydälle jää-
neessä esityksessä suositel-
laan uhkasakon alentamis-
ta tontinomistajan henki-
lökohtaisten olosuhteiden 
vuoksi. Uusi kokous oli ei-
len.

Vireillä on myös toinen 
asiaa koskeva valitus, joka 
on tulossa lautakuntaan. 
Siinä tontin omistaja vaatii 
perumaan hänelle määrä-
tyn tuhannen euron mak-
sun, joka koostuu raken-
nusvalvonnan tekemistä 
valvontatoimenpiteistä se-
kä virallisen lehden ilmoi-
tuskustannuksista.

Pirjo Pihlajamaa

Talorähjän omistaja 
valitti oikeuteen

  Tapaninvainio

Suutarilan viljelyspalstal-
la on vesiposti, josta viljelys-
palstalaiset saavat kastelu-
vettä. Vesipostia ei ole tar-
koitettu kaikkien kaupunki-
laisten käyttöön, kuten viime 
viikon Lähitiedon jutusta voi 
lukea. Palstaa hallinnoiva yh-
distys maksaa vesipostin 
käytöstä vesilaitokselle.

Tarkennus: 
Vesiposti on 
vain viljelijöille

Somerikkotielle pysäytetty 
kuski puhalsi poliisin alko-
metriin lukeman 0,53 mg/l 
viime perjantaina. Kuljettaja 
myönsi, että hän oli ajanut Ja-
komäen ja Vuosaaren väliä ja 
ottanut muutaman viinilasilli-
sen ennen rattiin menoa.

PP

Kuski otti 
ensin
  Jakomäki

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 20.8. 19.00 Juutalaistyön ilta, 
 Raili Tanskanen. 
 Musiikki: Marjatta Kähkönen 
 ja lauluryhmä

To 21.8. 18.00–21.00 Taidenäyttely. 
 ”Jotain kaunista, jotain koskettavaa” 

La 23.8. 18.00–22.00 Nuortenilta

Su 24.8. 11.00 Jumalanpalvelus, 
 Ilkka Salminen. 
 Musiikki: Activando Fe

Su 24.8. 11.00–12.30 Puistopyhis: musiikkia, 
opetusta, tarjoilua, yhdessäoloa

Su 24.8. 14.30 Latinokokous, Veijo Kähkönen
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Puistolan Urheilijat

Jalkapallo on monipuolinen 
harrastus. Puistolan Urheilijoille on 
monien kymmenien vuosien 
kokemus joukkuetoiminnasta. 
Uudet joukkueemme ovat:

Tytöt ja Pojat 07-09 joukkueet johon 
otetaan edelleen uusia jalkapallosta kiin-
nostuneita vuosina 2007–2009 syntyneitä 
tyttöjä ja poikia.

Harjoitukset:
Tiistaisin klo 18.00–19.00 Tapulin hiekka/
nurmi, Henrik Forsiuksen tie
Torstaisin klo 18.00–18.00 Koudan hiekka, 
Koudantie

Futiskerho 9-12 vuotiaille 
tytöille ja pojille.
Aloita nyt uusi harrastus ja tule mukaan 
pelaamaan! Kerhossa opetellaan jalkapallon 
alkeita ja liikunnallisia perustaitoja pelaten. 
Futiskerho on kerran viikossa tapahtuvaa 
matalan kynnyksen toimintaa.

Harjoitukset: 
Torstaisin klo 18.00–19.00 Koudan hiekka, 
Koudantie 2, 00760 Helsinki

Toiminta maksaa 30–50 euroa kuukaudes-
sa pelaajalta. Hinta sisältää valmennuksen, 
mahdolliset tilavuokrat ja Korteli-/pelipassin, 
jossa vakuutusosuus sekä pelipaidan.

Aina mahtuu uusia pelaajia mukaan! 
Tulkaa reippaasti mukaan harjoituksiin 
ja kyselemään, siitä se lähtee!

Jalkapallosta kiinnostuneet uudet pelaajat!

PUIU JALKAPALLO TIEDOTTAA

Lisätietoa/infoa: www.puistolanurheilijat.fi/jalkapallo tai arpad.mester@puistolanurheiljat.fi

Sulkapallojaoston toiminnan 
päätoimipaikka on Puistolan 
tennis- ja sulkapallohalli. Jäseniä 
sulkapallojaostolla on noin 
170 pelaajaa. Seuraan kuuluu 
sekä maajoukkueessa pelaavia 
kilpapelaajia että omaksi huvikseen 
pelaavia kuntoilijoita. Painopiste 
on lasten ja nuorten toiminnassa. 
Kilparyhmiä seuralla on 5 ja tämän 
lisäksi on junnukoulu, minisulkis, 
nuorten harrastajaryhmä sekä 
aikuisten kuntoryhmä. Kaikki ryhmät 
ovat ohjattuja. PuiU:n kilpapelaajat 
kiertävät ahkerasti kisoja kotimaassa. 
Suomen lisäksi seurassa on tehty 
kilpamatkoja myös ulkomaille. 

Missä lajia pääsee 
kokeilemaan? 
 
30.8. järjestettävässä Koudan 
Urheilupuiston Puistolan 
Urheilijat Ry:n 85-vuotis-
tapahtumassa
 
6.9. 60-vuotias Suomen 
sulkapalloliitto järjestää 
valtakunnallisen Sulkapallon 
Avoimien Ovien päivän. 

Puistolan Urheilijat ry on Pohjois-Helsingin alueella 
toimiva kolmen sinetin monilaji-seura. joka perustettiin 
vuonna 1929, (PuiU) tarjoaa virikkeitä ja mahdollisuuksia 
monipuoliseen liikunnan harrastamiseen kilpaurheilu- ja 
kuntoliikuntatasolla. Seuran tarkoitus on ollut perustamisesta 
lähtien tarjota liikuntaa alueen asukkaille ikään tai kuntotason 
katsomatta.

PUIU SULKAPALLO TIEDOTTAA

Lisätietoa ja tiedustelut: 
Puistolan Urheilijat ry – 
Sulkapallojaosto 
www.puistolanurheilijat.fi/
sulkapallo  
sulkapallo@puistolanurhelijat.fi

Lämpimästi tervetuloa harrastamaan 
sulkapalloa Puistolaan!
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Puistolan Uhreilijoiden tennisjaosto 
tarjoaa mahdollisuuden tenniksen 
harjoitteluun ja pelaamiseen 
ohjatuissa ryhmissä kaikentasoisille 
ja kaikenikäisille pelaajille. 
Valmentajina toimivat koulutetut 
ja kokeneet valmentajat.

4–7 vuotiaille lapsille on tarjolla miniten-
nis, jossa tennistä harjoitellaan leikin varjolla 
minitenniskentällä minitennismailoilla. 
Tennistunti pitää sisällään tennisharjoittelun 
lisäksi muita motorisia taitoja kehittäviä 
harjoituksia ja leikkejä.

8–12 vuotiaat harjoittelevat tenniskoulu-
ryhmissä. Ryhmissä on 4–6 pelaajaa ja 
ryhmät ovat iän ja pelitason mukaisia. 
Tenniskouluryhmissä harjoitellaan tenniksen 
perustekniikkaa ja erilaisia peliharjoituksia. 
Tenniskoulussa on mahdollisuus harjoitella 
1–3 kertaa viikossa.

Yli 18-vuotiaille miehille ja naisille on tar-
jolla aikuistennis, jossa harjoitellaan neljän 
hengen tasoryhmissä. Aikuistennistunnit 
pitävät sisällään tennistekniikkaa, taktiikkaa 
ja pelinomaisia harjoitteita.

PUIU TENNIS

Mikko Reponen
Valmennuspäällikkö
tennis@puistolanurheilijat.fi
050-5267897

Lisätietoa:
www.puistolanurheilijat.fi/tennis

12:00  Jalkapallonnäytösottelut alkavat nurmikentällä 
12:03   Lasten akrobatia esitys 
12:05   Sulkapallon lajikokeilu alkavat koko perheelle 
12:10   Zumbaa aikuisille 
12:15   Tennis lajikokeilut alkavat koko perheelle  
12:40   Core & Stretching 
13:10   Kahvakuula lajikokeilu 
13:30   Juoksutekniikka lajikokeilu 
14:00   Akrobatia esitys 
14:10   Bootcamp lajikokeilu 
14:40   Venyttelyn lajikokeilu.

Puistolan Urheilijoiden 85 v 
juhlatapahtuma 30.8 Puistolassa
Puistolan Koudan liikuntapuistossa järjestetään lauantaina kello 12:00 -15:00 iso ilmainen 
liikuntatapahtuma. Paikanpäällä pääsee kokeilemaan eri liikuntalajeja sekä näkemään 
liikuntaesityksiä seuran jokaisesta liikuntajaostosta. Mukana myös alueen kaikki nuorisotyötä 
tekevät järjestöt esittelemässä toimintaansa ja tietysti PuiU maskottileijona!

Aikuisten harrasteliikunta
FysioBalance - Maanantaisin
Kahvakuula - Maanantaisin ja 
Keskiviikkoisin
Bootcamp kuntopiiri - Maanantaisin ja 
Keskiviikkoisin
Core&Stretching - Maanantaisin 
Kiinteytys - Maanantaisin
SuomiMies kuntoilijat - Maanantaisin
Pilates - Maanantaisin 
Gymstick - Tiistaisin
Maratonkoulu - Tiistaisin 
Juoksukoulu - Tiistaisin
Teemajumppa - Tiistaisin
Naisten peliryhmä - Keskiviikkoisin

Lihashuolto - Tiistaisin
SuomiMies pelimiehet - Tiistaisin
Zumba - Keskiviikkoisin
Jooga - Keskiviikkoisin
Maratonklubi - Torstai
Pilates&Stretching - Torstai
Kuntojumppa - Torstai
Tehojumppa - Torstai

Lasten ja nuorten harrasteliikunta
Akrobatia Tasot 1-3, 8–12v - Ma–To
Parkour pienryhmä 8–12v - Keskiviikkoisin
Urheilukoulu 6–8v - Maanantaisin
Voimistelu 6–8v -Tiistaisin
LiikuntaLeikkikoulu 5–6v -Torstaisin

LiikuntaLeikkikoulu 3–4v - Torstaisin
Perhe temppukoulu 3–6v -Tiistaisin
Satujumppa 3–4v - Keskiviikkoisin
Taaperojumppa 1–3v -Torstaisin
BabyPilates 0–1v -Torstaisin

KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA syksy 2014

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
www.puistolanurheilijat.fi/
kuntoliikunta
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Harrastusteema

Tapanilan nuorisotalol-
la syyslomalla toteutettava 
tapahtuma on pitkälti 
15-vuotiaan Laurin ja 
muutaman muun nuoren 
suunnittelema. 

Nyt Lauri käy Medialu-
kiota, mutta ollessaan vielä 
Hiidenkiven koulussa opet-
taja tuli kysymään, ketkä 
haluaisivat osallistua Puls-
sin suunnittelutapaami-
seen. Lauri halusi.

– On kiva kokeilla uutta 
ja olla toteuttamassa asioi-
ta, Lauri tuumii.

– Tämä peliyön idea läh-
ti siitä, että meidän kou-
lussa moni ei ollut käynyt 
missään laneissa, en minä-

kään, ja siksi ajateltiin, että 
olisi kiva järjestää tämmöi-
nen pelitapahtuma. Se eka 
kerta vuosi sitten onnistui 
tosi hyvin ja sille toivottiin 
jatkoa. Sitä saadaan nyt 
syyslomalla, Lauri kertoo.

Ihan nuorten omille har-
teille ei kaikki ole kasaan-
tunut, sillä Pulssin merkeis-
sä nuorisotalojen ohjaajia 
on ollut mukana suunnit-
telemassa hanketta ja he 
myös vastaavat monista to-
teutuspuolen asioista. Mu-
kana on ollut lisäksi Pulssin 
koordinaattori Hanna-Ma-
ria Lehtonen.

– Kaikesta toiminnasta 
kerätään jälkikäteen palau-
tetta ja viime vuoden lani-
tapahtuma sai hyvät arvos-
telut. Siksi oli helppo päät-
tää, että toteutetaan se uu-
destaan kun Tapanilan 
nuorisotalollakin näytettiin 
sille jälleen vihreää valoa, 
Lehtonen toteaa.

Viimeksi osallistujia oli 
15, nyt odotuksissa on jo-
pa 50.

Ikäraja tapahtumaan on 
12–17 vuotta ja mukaan 
pääsee vanhempien lupala-
pulla. Ilmoittautuminen 
tapahtuu nuorisotalojen 
kautta. Lupa tarvitaan, 

koska lanit alkavat kello 18 
ja jatkuvat yön yli seuraa-
vaan aamuun. Nuorisota-
lon ovet lukitaan yöksi ja 
kotiin pääsee yöllä vain jos 
vanhemmat tulevat vas-
taan.

– Nämä ovat niitä tur-
vallisuusseikkoja. Ketään 
ei päästetä yöllä ulos seik-
kailemaan, Lehtonen huo-
mauttaa.

Lauri ei usko, että ku-
kaan yöllä ulos kaipaisi-
kaan, sillä niin harvoin 
pääsee pelaamaan läpi yön.

– Siellä voi pelata kaksin 
tai isommissa ryhmissä, on 
erilaisia turnauksia, konso-
lipelejä, Xboxeja ja myös 
taustamusiikkia. Ihan yk-

sinkin voi hyvin lähteä mu-
kaan, sillä myös me kaikki 
järjestäjät olemme valmiita 
pelaamaan, jos joku kaipaa 
paria, Lauri muistuttaa. 

Nuorisotalo tarjoaa jo-
tain yöpalaa ja omia eväi-
tä voi ottaa mukaan. Ener-
giajuomien tuonti on rajoi-
tettua. 

– On tosi kiva taas järjes-
tellä tätä ja tietää, että se 
tuottaa muille iloa. Haa-
veeni on, että joskus pää-
sisin Assemblyyn töihin, 
kuusivuotiaasta asti pelaa-
mista harrastanut Lauri 
paljastaa. 

Teija Loponen

 Nuoret asialla:

– Pelataan 
läpi yön 
tietokonepelejä, 
pidetään erilaisia 
turnauksia ja 
tutustutaan uusiin 
kavereihin, listaa 
Lauri tulevan 
Epic Gaming 
Assembling II –
tapahtuman 
antia.

Hanna-Maria Lehtonen esittelee Laurille pelitapahtumasta tehtyä julistetta, jonka sisällön pojat ovat itse 
pohtineet. Hyvältä näyttää, tuumi Lauri.

TEIJA LOPONEN

 Operaatio Pulssi antaa nuorille vaikuttamismahdolli-
suuksia keräämällä toiveseinille nuorten ideoita siitä, mil-
laiseen toimintaan tai tapahtumaan he haluaisivat osallis-
tua. 

 Suunnittelutapahtumia järjestettiin neljällä alueen 
koululla. 

 Alueen eri toimijat järjestävät toiveiden pohjalta erilai-
sia kurssseja.

 Osaa tapahtumista ovat nuoret itse järjestämässä. 
 Lisätietoa kursseista löytyy osoitteesta 

www.operaatiopulssi.net

Toiveseinien anti toteen

Lauri suunnittelee 
Mosan laneja

Malmitalosta löytyy Hel-
singin käsi- ja taideteolli-
suusyhdistyksen ylläpitämä 
Taitokeskus Helsky, joka 
tarjoaa erilaisia käsityöhar-
rastuksia kaiken ikäisille. 
Iältään 5–16-vuotiaille lap-
sille pidetään käsityökou-
lua.

Taito-käsityökouluun il-
moittautuminen alkoi jo 
toukokuussa, mutta koulu-
tusvastaava Kirsi Juntusen 
mukaan tilaa on edelleen, ja 
haku jatkuu netissä.

– Soveltuvuuskoetta ei ole. 
Kiinnostus riittää, Juntunen 
kertoo.

Kouluun ilmoittaudutaan 
lukuvuosi kerrallaan. Ke-
vätkauden jälkeen osallis-

tuja saa päättää, 
jatkaako hän seu-
ravankin luku-
vuoden.

Käsityökoulua 
käydään pari tun-
tia viikossa. Juntusen 
mukaan kahdessa eräs-
sä maksettava lukuvuo-
si maksaa noin 300 eu-
roa, mikä tekee tun-
tia kohti noin viisi 
euroa.

Kankaiden 
ja lankojen li-
säksi käsityö-
koulussa op-
pii työstämään 
muun muassa 
metallia, puuta, 
lasia ja kierrätys-
materiaaleja.

Jos kiinnostus riittää kaik-
kiin syventäviin opintoi-

hin, voi koulua käy-
dä kuusi vuot-

ta. Silloin 
saa todis-
tuksen, että 

on ollut muka-
na yleisen oppi-

määrän mukaisessa 
käsityön taiteen 
perusopetukses-
sa. Todistus ei 

oikeuta virallisiin 
lisäpisteisiin alan kouluissa, 
mutta hakupapereissa se 

Koulun jälkeen 
käsityökouluun
Monessa perheessä mietitään nyt kuumeisesti, 
mikä olisi lapselle hyvä harrastus. 
Valinnanvaraa pääkaupungissa riittää. Yksi 
vaihtoehto on käsityökoulu.

Käsityökoululaisten tekemiä töitä: Poika ja taulu. 

Tuoli.

NINA DODD
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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

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. 

KARATE BUSHIDO HELSINKI

KARATEKOULU 
ALKAA

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 HelsinkiLisätietoja: 

www.malminpalloseura.fi  
tai Topi Pietilä 040-727 7405 
topi.pietila@malminpalloseura.fi 

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.

Kilpailu ajetaan enduran-
ce-tyyppisenä kuuden tun-
nin ajona, jossa kilpailuvä-
lineinä ovat viritetyt mopot. 
Jokaisessa joukkueessa on 
kolmesta neljään kuljetta-
jaa, joiden kaikkien on ajet-
tava kisan aikana. Kilpaili-
joilla on oltava voimassa 
oleva kilpailulisenssi.

Maksuton koko perheen 

tapahtuma käynnistyy har-
joittelulla ja aika-ajolla kel-
lo 9–11. Varsinainen kil-
pailu ajetaan kello 12–18 
ja palkinnot jaetaan illal-
la noin varttia vaille seitse-
män. 

Kisan kalusto on moni-
puolista ja näyttävää, sillä 
mukana on niin pienipyö-
räisiä monkey-mopoja kuin 

lähes moottoripyörän nä-
köisiä kilpamopoja.  

Yleisöllä on vapaa pääsy 
tapahtumaan. Portilla jae-
taan ilmaisia rannekkeita, 
joilla osallistuu kello 15 
pidettävään arvontaan. 

Nuorisoasiainkeskus pi-
tää Tattarisuon mootto-
rihallin ovet avoinna klo 
10–16, jona aikana yleisö 
pääsee tutustumaan Nuor-
ten liikennekoulutusalueen 
monipuoliseen toimintaan.

Pääkaupunkiseudun rc-

autoilijat ry järjestää vauh-
dikkaita ajonäytöksiä vie-
reisellä rc-radalla. Ajonäy-
töksillä on kuitenkin sade-
varaus. Tapahtuma-alueella 
on myynnissä kahvia, vir-
vokkeita, grillimakkaraa ja 
ranskalaisia

Teija Loponen

Mopojen kestävyysajoilla juhlakisat Tattarisuolla
Helsingin Moottoripyöräilijäkerho, HMPK ry,  
järjestää 23.8. perinteisen mopojen kestävyysajon 
eli Helsinki MopoGP:n Tattarisuon karting-radalla. 

Tattarisuolla nähdään vauhdikasta menoa mopojen 
kestävyysajoissa.

Helsinki MopoGP 
10-v. juhlakilpailu 

23.8. Tattarisuon 
Karting-radalla klo 

9–18. Vapaa pääsy.

VEIKKO SAXBERG

kannat-
taa mainita.

– Oppilaam-
me ovat kertoneet saa-

neensa lisäpisteitä hakies-
saan esimerkiksi ilmaisutai-
don lukioon, jossa on kä-
dentaidon painotuksia.

Useimmat käyvät käsi-
työkoulua muutaman luku-
vuoden. Muutamilla riittää 
into koko kuusivuotiskau-
deksi.

– Viime vuonna kirjoi-
timme viisi lasten todistus-
ta. Ensi keväänä on tulossa 
useampi.

Tällä hetkellä Malmilla 
käsityökoulua käy neljässä 
eri ryhmässä noin 50 kou-
lulaista. Koululla on myös 
muita toimipisteitä, muun 
muassa Viikissä.

Pirjo Pihlajamaa

Tuttu 
lemmikki.

TAITO KÄSITYÖKOULU SALIBANDYKOULUT 2014–2015

ILMOITTAUDU MUKAAN TAI KYSY LISÄTIETOJA:
www.tapanilanera.fi /salibandykoulut 

Puh. (09) 346 4252 tai toimisto@tapanilanera.fi 

Salibandykoulut ovat Erän harrasteryhmiä, joissa 
harjoitellaan salibandyn alkeita yhdis-tettynä välillä myös 
muuhun oheisliikuntaan. Jokaisella tunnilla harjoitellaan ja 
pelaillaan! Ryhmät sopivat erinomaisesti niin vasta-alkajille 
kuin jo aiemmin mukana olleille.

RYHMÄT:

Hinnat syyskaudella 
vaihtelevat riippuen 
ryhmästä 75-138€. 

Tapanilan Urheilukeskus, 
Mosahalli, Erätie 3, 
00730 Helsinki 
Maanantai 15.00–16.00 
alakenttä  
 2002–03 (11–12 v.) alk. 1.9. 

Maanantai 16.00–17.00 
alakenttä
 1998–2001 (13–16 v.) alk. 

1.9.
Tiistai 16.30–17.30 alakenttä 
 2004–06 (8–10 v.) TYTÖT 

alk. 2.9.
Keskiviikko 15.30–16.30 
alakenttä 
 2004–05 (9–10 v.) alk. 3.9.

Torstai 16.00–17.00 
yläkenttä 
 2006-07 (7–8 v.) alk. 4.9.

Lauantai 10.15–11.00 
alakenttä
 2007–10 (4–7 v.) TYTÖT 

alk. 6.9. 
Lauantai 11.00–12.00 
alakenttä 
 2006 (8 v.) alk. 6.9. 

Ed Station, Arena Center 
Myllypuro, Alakiventie 2, 
00920 Helsinki 
Perjantai 15.30–16.30 Tupla-
kenttä
 2004–05 (9–10 v.) alk. 5.9.

Perjantai 16.00–17.00 
IS-kenttä 
 2001–03 (11–13 v.) alk. 5.9.

Perjantai 16.00–17.00 
Realstick-kenttä 
 2006 (8 v.) alk. 5.9.

Perjantai 16.30–17.15 
Tupla-kenttä
 2008 (6 v.) alk. 5.9.

Perjantai 17.00–18.00 
IS-kenttä 
 2007 (7 v.) alk. 5.9. 

Perjantai 17.00–17.45 
Realstick-kenttä 
 2010 (4 v.) alk. 5.9.

Perjantai 17.15–18.00 
Tupla-kenttä
 2009 (5 v.) alk. 5.9.

Jaffa Station, Arena Center 
Hakaniemi, Sörnäisten 
rantatie 6, 00530 Helsinki
Tiistai 16.00–17.00
 2004–07 (7–10 v.) alk. 2.9.

Suutarilan yläaste, 
Vaskiniitynkuja 2, 
00740 Helsinki 
Keskiviikko 17.00–18.00 
 2002-04 (10–12 v.) alk. 3.9.

Keskiviikko 18.00–19.00 
 2005-06 (8–9 v.) alk. 3.9.

Keskiviikko 19.00–20.00 
 1999–2001 (13–15 v.) 

alk. 3.9.
Pihlajiston ala-aste, 
Pihlajistontie 1, 
00710 Helsinki
Maanantai 18.00–18.45
 2008–09 (5–6 v.) alk. 1.9.

Maanantai 18.45–19.30
 2005–07 (7–9 v.) alk. 1.9.

Stadia Malmi, Vilppulantie 
14, 00700 Helsinki
Torstai 18.30–19.30
 2006–07 (7–8 v.) alk. 4.9.

Kannelmäen peruskoulu, 
Runonlaulajantie 40, 
00420 Helsinki
Torstai 17.00–17.45
 2006–07 (7–8 v.) alk. 4.9.

Torstai 17.45–18.30
 2008–09 (5–6 v.) alk. 4.9.

Erä Salibandy ry järjestää 
myös Vantaan puolella 
salibandykouluja seuraavissa 
kouluissa: 
Helsinge Skola, 
Ylästöntie 3, 01510 Vantaa
Maanantai 17.00–17.30 
perhesähly 2–3v. alk. 1.9.
Maanantai 17.30–18.00
 2010 (4 v.) alk. 1.9.

Varia Hiekkaharju, 
Tennistie 1, 01370 Vantaa
Perjantai 19.00–20.00
 1999–2002 (12–15 v.) 

alk. 5.9

HUOM! 
Ryhmiä tarjolla myös 
muualla Helsingissä, katso 
tarkemmin netistä tai soita.
KERHOT: 
Kerhoryhmiä iltapäivisin 
kouluilla, lisätietoja 
www.tapanilanera.fi /kerhot 



Samat  lainalaisuudet 
toteutuvat paikallisellakin 
tasolla. Käypänä todisteena 
ja näyttöpaikkana toimi 
lauantaina malmilaisille 
tunteikas Tapanilan nurmi-
kenttä, joka kokosi yli 100 
Malmin Palloseuran men-
neiden vuosikymmenten ja 
tämän päivän pelaajalegen-
daa mittelemään pikapeleis-
sä kunniasta ja MPS:n 
legenda cup -pytystä. Kaik-
kiaan 10 joukkuetta mitteli 
puolen kentän peleissä 

MPS:n legendaparemmuu-
desta. Pelejäkin tärkeämpää 
oli seurahengen ylläpitämi-
nen ja kavereiden tapaami-
nen ja kohtaaminen.

– On hienoa olla mukana 
ja tavata monta pelikaveria, 
summasi MPS:n 1981-syn-
tyneiden joukkueen maali-
vahti Saku Härkönen, joka 
on ehättänyt futisurallaan 
vartioimaan PuiU:n, MPS:n 
ja Helsingin Ponnistajien 
maalia.

Härkösen porukka ete-

ni päivän aikana aina finaa-
liin asti, jossa se joutui tun-
nustamaan kenties MPS:n 
kaikkien aikojen menes-
tyneimmän ikäluokan 
1986–87-syntyneiden jouk-
kueen paremmaksi maa-
lein 2–1. Voittajilla oli koos-
sa kova nippu, muun muas-
sa SM-liigatasoa edustivat 
Hongan Jussi Vasara ja Ila-
ri Äijälä. Joni Kaasinen an-
toi näytteen Kakkosdiva-
rin huipulta ja seuran edus-
tusjoukkueen vahva mies 
Mikko Vesterinen oli yk-
si legendamestareista. Kir-
sikkana kakun päällä oli 

nykyisin enemmän tanssiur-
heiluun keskittyvä Jussi Ta-
pola, joka takuuvarmasti si-
joitti 86–87 keltapaitojen 
kummatkin finaalimaalit.

Pronssille selviytyi ran-
gaistuspotkukisan jälkeen 
v. 1984 maailmaan ja Mal-
mille syntyneiden legendo-
jen joukkue.

Yksi legendapäivän koho-
kohdista oli päivän pisin 
peli, MPS:n vuosien 1994–
2003 Suomen mestarinais-
ten ja seuran ”perinnetohto-
ri” Jukka Mäkeläisen van-

hemmista herras-  ja 
pallomiehistä kokoama 
joukkue. Puolen tunnin 
pelissä olivat vastakkain 
muun muassa isä ja tytär, 
MPS:n silloisen naisfutiksen 
eittämätön suuruuden luoja 
Eero Silander ja mestaruus-
naisien kapteeni ja maa-
joukkuepelaaja Pia Silander.

Itse ottelu oli todella näy-
tösluonteinen, naiset jyrä-
sivät Mäkeläisen sikermän 
tylysti maalein 7–1. Ukko-
jen kuparisen rikkoi seuran 
puheenjohtaja Jyrki Saulo, 

jonka tarkka sijoitus pai-
nui SM-naisten pömpe-
lin vasempaan alakulmaan.  
Naisten ylivoima oli selvä. 
Ei auttanut, vaikka Jukka 
”Raksu” Airaksinen riensi 
tapahtuman kuuluttajan ja 
tiskijukan tontiltaan maali-
vahdiksi näytösotteluun.

Yleisö sai tämän puolen 
tunnin aikana kuunnella al-
kukesästä hienosti MM-fu-
tiksen selostuksia hoitaneen 
Matti, Sakun veli, Härkösen 
keltaista malmilaisääntä.

MPS:n toiminnanjohtaja 

Sami Koskinen kiteytti ilta-
päivällä päättyneen legenda 
cupin sielun osuvasti.

– Kyllä kundit tulee tän-
ne tapaamaan kavereita ja 
pitämään hauskaa. Mutta 
kun ollaan pelissä, vedetään 
täysillä.

Kilpaurheilu ja kaveruus 
löivät kättä. Varmasti legen-
dapäivän pelien ohella pe-
lattiin moni takavuosienkin 
kiperä matsi uudestaan ra-
vintola Kaaren iltajatkoilla.

Heimo Laaksonen

14   Urheilu

 Jalkapallo Kolmonen

KANNUSTAMAAN JA VIIHTYMÄÄN!   

Perjantaina 22.8. klo 19.00 
miesten Kolmosta 

Puistolan Koudan nurmikentällä

PuiU – HyPS

TATTARISUON 
AUTOKATSASTUS

PUIU VOITTOON!    HYVÄ PUFFETTI

Hyvinkää

PS edustus otti 
tällä kaudella jo 
toisen kerran koti-

Mosassaan vastaan Team 
VanPa:n. Keväällä Mosa 
korvasi kenttäpulaan joutu-
neiden vantaalaisten koti-
kentän ja nyt MPS oli ihan 
oikeasti kotijoukkue ja isän-
tä. 

Näin tapahtui myös ken-
tällä, malmilaiset hääri-
vät Mosan hyväkuntoi-
sella nurmella isännän el-
kein. Ensi jaksolla monis-
ta maalipaikoista onnistui 
vain yksi, kun nuori Joona 
Salonen vei kotijoukkueen 
taukojohtoon. Näyttävän 
rennot laukaukset omaa-
va Salonen jatkoi osaamis-
taan toisella jaksolla täräyt-
tämällä toisen maalin. Tä-
män jälkeen maalitehtailu 
siirtyi vaihdosta kehiin tul-

leelle Ikegwuonu Ikennalle. 
”Ike” pussitti kahdesti, lisä-
paikkojakin olisi ollut. Näin 
ottelu päättyi malmilaisten 
4–0 voittoon. Sarjassa MPS 
on 27 pinnallaan kolmas.

Huomenna torstaina 
MPS on Tuusulan Palloseu-
ran vieraana. Mosan nurmi 
kutsuu ensi tiistaina 26.8. 
klo 18.00, jolloin MPS saa 
vieraakseen SibboV:n, jo-
ka juotti keltapaidoille kar-
vaan kalkin kevätkierrok-
sella Nikkilässä.

PuiU lähti perjantai-illan 
ratoksi kartuttamaan lai-
hahkoa pistesäkkiään Laa-
jasalon Palloseuraa vastaan. 
Plussaa oli Samy Talatin 
palaaminen avaukseen sekä 
Petri Oravaisen ensiesiinty-
minen kotiyleisölle. Ottelun 
pilaaja oli alkuillan raju 

sadesetti, joka lammikoi 
etenkin Koudan sametin 
aurinkokatsomon puoleisen 
eteläisen sivun. 

Surkeista olosuhteista 
huolimatta tauolle lähdet-
tiin kotijoukkueen 1–0 joh-
dossa. Atte Virtanen toimitti 
pilkulta pallon maaliin ensi 
jakson viimeisellä minuutil-
la. Toisella jaksolla LPS sai 
53. minuutilla 1–1 tasoituk-
sen vapaapotkun jälkitilan-
teesta. Näissä lukemissa ot-
telu myös melkoisen oikeu-
tetusti päättyi. Hyvien ot-
telutapahtumien sarja sai 
jatkoa, kun ottelun parhail-
le pelaajille, LPS:n Max Ro-
nimukselle ja PuiU:n Sami 
Rinta-Kahilalle luovutettiin 
Madventuresien tuoreet kir-
jauutuudet.

Nyt perjantaina 22.8. klo 
19.00 PuiU odottaa run-

sasta kotiyleisön tukea ot-
taessaan Koudan nurmel-
la vastaan otteen noususta 
hieman menettäneen Hy-
vinkään Palloseuran. Keski-
viikkona 27.8. klo 18.45 on 
vuorossa tärkeä koitos, kun 
PuiU pyrähtää Kehä III:n 
toiselle puolen Hakunilan 
Urheilupuistoon, jossa vas-
tassa on FC Vantaa.

MPS/Atletico Malmi 
jatkaa hieman heiluvia 
otteitaan. Se reissasi viikko 
sitten Tammisaareen, jossa 
se kohtasi kauden yllätys-
joukkueen, lohkoaan sel-
västi johtavan ESC:n. Kir-
jainyhdistelmä tarkoittaa 
Ekenes Sport Club, jolla ei 
ole mitään tekemistä sata-
makaupungin perinteisen 
valtiaan EIF:in kanssa. Kyse 
on kaverihenkisetä joukku-

eesta, joka on antanut talvi-
kaudella kovia näyttöjä fut-
salissa.

Itse ottelussa atleetit ei-
vät olleet tippaakaan huo-
nompia kuin ESC. Päinvas-
toin, malmilaisilla oli enem-
män maalipaikkoa, peli kul-
ki, mutta tuuri oli jäänyt 
tienposkeen. Näin tasape-
liltä näyttänyt taisto kään-
tyi tammisaarelaisten 1–0 
voittoon pelikellon ollessa 
jo rientänyt asentoon 90+2. 
Takaisku tuli erikoistilan-
teesta. Atletico jatkaa syys-
taivallusta 21 pisteellään.

Lauantaina 23.8. klo 
15.00 atleettiväki kokoon-
tuu Pukinmäen nurmelle 
ja sen ääreen. Vastassa on 
tuolloin lohkossa kolman-
tena paseeraava espoolai-
nen EsPa.

Heimo Laaksonen

Viikon aikaansaannokset:
voitto, tasapeli ja tappio
Menneen viikon 
tulokset hajosivat 
kuin varpusparvi. 
MPS edustus 
otti kevyehkösti 
varman 
kotivoiton, 
PuiU joutui 
pistehimossaan 
tyytymään 
tasapeliin ja 
MPS/Atletico 
päätyi kiroamaan 
vastustajan 
viime sekuntien 
voittomaalia.

Yli 100 MPS-legendaa
nautti Mosan nurmella
Jalkapallo on maailmanlaajuisestikin elämää suurempi laji. Se 
on näyttänyt voimansa kansallistuntojen ylläpitäjänä, horjuttanut 
ja tukenut hallitsijoita, johdattanut tähtiä ryysyistä rikkauksiin, 
tuottanut draamaa ja suuria tunteita sekä synnyttänyt äärettömän 
määrän elinikäisiä ystävyyksiä ja yhteisiä elämän kohtaloita.

MPS legenda cupin voittajien kovaa kärkeä. Keltapaidoista SM-tasoa edustivat Ilari 
Äijälä, vas, ja Jussi Vasara, oik. Keskellä finaalimaalit tehtaillut Jussi Tapola.

SAMI KOSKINEN

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

 Lauluilta keräsi moni-
kymmenpäisen joukon lau-
lamaan sekä kuuntelemaan 
ja katselemaan tanssi- ja 
lausuntaesityksiä. Esko 
Rantanen laulatti innostu-
neita paikalle tulleita haita-

rinsa säestyksellä ammatti-
miehen otteella. 

Laulujen lomassa esiintyi 
Malmin eläkeläisten tans-
siryhmä Napakat jo tun-
netuksi tulleella taidollaan. 
Lisäksi saimme kuunnella 

ja nauttia lausuntotaiteli-
ja Eeva Kaasisen runosiker-
mistä. Välillä käytiin nautti-
massa kartanon emännän, 
Terttu Koivusen, leipomia 
pullia ja mustikkapiirakkaa 
kahvin kera. 

Kahvittelun jälkeen lau-
lu jatkui lämpimässä kesä-
illassa. Yleinen toive oli, et-
tä ensi kesänä kartanoiltoja 
pitää järjestää useampia.

KK

Lauluilta Pukinmäen kartanolla

Pukinmäen kartanolla laulettiin ja nautittiin esityksistä. Sanaristikko nro 13/2014
oikea ratkaisu 

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV
Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, p. 050 361 5099, www.remax-extrakodit.fi  
extrakodit@remax.fi , ma–to 9–18, pe 9–16, la 10–14

Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Juha-Pekka 
Savolainen

045 195 6818

Sam Kamras
040 837 3465

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

Asta Lindroos
045 277 6154

Hanna Valtonen                            
040 844 8991

Petri Hietala
LKV, LVV                                

040 051 9920

Juha Taponen
KiAT

0400 537 500
Seppo Väisänen 

040 042 6233

ESPOO
Espoo Nupuri, PT                    97 m2

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

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 hal-
linnanjakosopimuksella omiin määräosiin. Hal-
lavantorpantie 1, 02820 Espoo Mh: 298.800€ 
Tied. 0400 519920 Petri Hietala   9511816

ESPOO

Petri Grönlund 
040 4807878

Pyydä meitä välittäjiä 
ilmaiselle arviointikäynnille.

Sanna Hannula
045 800 2262

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

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

HELSINKI

Alppila, KT    40 m2 
2h+kk  Alppilassa todella hyvien 
liikenneyhteyksien läheisyydessä toisen 
kerroksen toimivapohjainen kaksio. 
Viipurinkatu 29, 00520 Helsinki. Myyntihinta 
204.337 €, velaton hinta 208.000 € Tied. 
040 844 8991 Hanna Valtonen   9714637

HELSINKI

Inna Zvereva 
045 679 1825

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

ESPOOHELSINKI
Helsinki, Torpparinmäki OKT     95/110m² 
TARJOUSKAUPPAKOHDE! Vankkarakentein-
en, 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

Puistola OKT                                     144 m2

4-5h+k+khh+2*wc+s+tak.h+at Puistolassa 
viehättävä omakotitalo pienellä pihalla.
Pienellä pintaremontilla saat tästä kodista 
todella tyylikkään. Vain 2 % varainsiirtovero. 
TARJOUSKAUPPAKOHDE. Sapilastie 4 a, 
00760 Helsinki. Velaton lähtöhinta 368.000€ 
Tied. Hanna Valtonen 040 844 8991      9417044

HELSINKI

Pakila, OKT   95 m2 
oh, k, 2mh, wc, 2kph, s, 2vh, 3ask.h, 
veranta terassi. TARJOUSKAUPPAKOHDE!  
Erinomaisella sijainnilla, vankasti 1952 
rakennettu rintamamiestalo, joka kaipaa 
kädentaitoista! Oma 467m² tontti rauhallisella 
paikalla, josta hyvät kulkuyhteydet. Suojaisa, 
aurinkoinen piha. Lähtöhinta 298.000 €. 
Osuuskunnantie 32. Tied. Petri Hietala 
0400 419 920      9414506

HELSINKI

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

VANTAA

Kartanonkoski, RT                     79m2 
3h+k+s. Upea koti perheelle, joka kaipaa 
viihtyisää rivitaloasumista parhaalla paikalla 
Kartanonkoskella! Viehättävä 2-tasossa ja 
erinomaisessa kunnossa oleva koti. Oma 
suojaisa terassi. Hagelstamintie 25. Velaton 
myyntihinta 282.000€. Tied.Petri Hietala 
0400 519 920       9983490

VANTAA

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. 
Myyntihinta 309.000 €. Tied. Petri Hietala 
0400 419 920         9593630

HELSINKI

Tammisalo KT                                   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

Marjaniemi OKT                   128/148 m2 
Oh, avok, rt, 3mh, khh, 2*kph/wc, s, parveke, 
terassi. Tämä Jämerä Unique kohde 
rakennetaan ostajan ja rakentajan pienurak-
kasopimuksen pohjalta. Ostajana pystyt 
vaikuttamaan moniin sisustusratkaisuihin sekä 
tekemään tulevasta kodistasi mieleisesi. Tontti 
550 m². Valkovuokonpolku 4 b. Mh. 839.000 € 
Tied. Petri Hietala 0400 519 920        9619381

HELSINKI

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

www.kvp-group.fi 

puh. 09 270 91440

KALUSTETUT ASUNNOT 

YMPÄRI SUOMEN. 
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Jazzsyksy pyörähtää 
käyntiin hurmaavasti sau-
masukkien, kellohelmojen 

ja Suomi-Filmin aikakau-
desta 28.8. Viidenkymme-
nen vuoden taakse kuulijat 

johdattaa Ensemble Norma 
Lainakengissä. Vieraina 
ovat jazz-iskelmän legendat 
Helena Siltala, Seppo Hovi 
ja Pekka Sarmanto.

Viiden naisen lauluyhtye 
tarjoaa rohkeaa naisnäkö-
kulmaa, taiturillista yhtye-
laulua ja valloittavaa esiin-
tymistä, joka tuskin jättää 
ketään kylmäksi.

Eeppi Ursin yhdistää kon-
serteissaan mainiosti oival-
tavat tekstit ja maanlähei-

syyden. Elokuun viimeisen 
päivän konsertissaan lau-
laja-lauluntekijä Ursin tun-
nelmoi akustisessa henges-
sä uusien suomenkielisten 
laulujensa parissa. Konser-
tissa kuullaan myös tuoreita 
tulkintoja vanhoista suomi-
klassikoista.

Ensimmäinen levynjul-
kaisukonsertti koittaa 9.9. 
jolloin Joona Toivanen Tri-
on uusi albumi November 

ilmestyy markkinoille. 
Kyseessä on trion viides pit-
käsoitto ja sen julkaisee 
arvostettu italialainen levy-
yhtiö CAM Jazz. Bändin 
jäsenet ovat soittaneet 
yhdessä yli viisitoista vuotta 
ja trio palaa nyt yhteen 
parin vuoden keikkailutau-
on jälkeen.

Torstaina 11.9. neljän 
lahjakkaan jazzmuusikon 
yhtye AR Quartet tulkit-
see pianisti Artturi Röngän 

upeita sävellyksiä energial-
la ja tunteella. 23-vuotias 
Rönkä on Pori Jazzin Vuo-
den 2013 taiteilija sekä We 
Jazz Rising Star -arvonimen 
haltija. Viime maaliskuus-
sa levymerkki JazzHUG 
julkaisi AR Quartetin odo-
tetun debyyttialbumin. 
Malmitaloon yhtyeen tuo 
JazzHUGin ja Suomen Jazz-
liiton yhteistuotantokiertue, 
joka vie nuoria jazzlupauk-
sia ympäri Suomea.

Vanhasta kunnon New 
Orleans -jazzista vaikuttei-
ta ottanut William Suvan-
ne Quartet saanee yleisön 
lämpenemään 12.9. Yhtye 
esittää tänä vuonna ilmesty-
neen The Tenor -albuminsa 
materiaalia, sisältö on yhty-
een omaa tuotantoa.

The Great Helsinki 
Swing Big Band tarjoaa 
taattua tavaraa Falling in 
love with Frank –konsertis-
saan 17.9. Illan solistina toi-
mii Argentiinassa lapsuu-
tensa viettänyt, monipuoli-
sesti jazzia, iskelmää ja 
rokkia laulanut Kari Fall.

Syyskuun viimeinen kon-
sertti koittaa 28.9., jolloin 
lavan ottaa haltuunsa Eero 
Koivistoinen & Alexi Tuo-
marila Duo. Ilmaisussaan 
impressionistinen ja lyyri-
nen duo soittaa Koivistoisen 
originaalisävellyksiä. Eero 
Koivistoinen on yksi kaik-
kien aikojen tunnetuimmis-
ta suomalaisista jazzmuu-
sikoista. Hänen saksofonin-
sa on ilahduttanut jazzista 
nauttivia 1960-luvun puo-
livälistä lähtien. Ja nyt siis 
Malmitalossa.

Teija Loponen

Jazzfaneja hemmotellaan
Malmitalo on syksyn aikana myös 
jazztalo. Erityistä herkkua tarjotaan 
muutamien levynjulkaisukonserttien 
muodossa. Kulttuuritalon 20 –
vuotisjuhla puolestaan tietää sitä, 
että juhlaviikolle osuviin esityksiin on 
vapaa pääsy.

Ensemble Norma -yhtyeen laaja kesäkiertue päättyy Malmitalon juhlakonserttiin, jossa lisäksi lavalla vierailee jazz-iskelmän legendoista 
koottu trio. Ensemble Norman muodostavat  Virva Immonen, Silja Kulo, Ida Olsonen, Mirva Soininen ja Sini-Maaria Virolainen

PAULA OJANSUU

Koillis-
Helsingin 
Lähitieto

Tuorein Koillis–
Helsingin Lähitieto –
lehti löytyy lehti–
telineestä Malmintorin 
kauppakeskuksen 
toisesta kerroksesta 
Plaza Mocca kahvilan 
vierestä sekä Malmin 
Novan Citymarketin 
edestä ja 
Kirkonkyläntien 
S-Marketin aulasta.



Koillis-Helsingin Lähitieto  20.8.2014  17

Yö 
Puuhaa ja tapahtumia riittää monenikäisille 
— tule ja sukella mukaan! To 21.8. klo 16.30–20  
vapaa pääsy

Taiteiden 

tenorilla

Visuaalinen konsertti vie veden maailmaan sävelten,  
sanojen ja kimmeltävien kuvien myötä. Ikäsuositus 7+.  
To 21.8. klo 18 (ensi-ilta) ja la 23.8. klo 15 vapaa pääsy 

Laulu raikaa! Estradilla Matti Pasanen, 
Klaus Pennanen ja Esa Aapro. Ti 26.8. 
klo 15 ja 19, alk. 10/5 €

Maailmaan
Veden

ja kaikilla 
musiikillisilla 
mausteilla

kahdellaBasso 

Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu 
Ala-Malmin tori 1,  malmitalo.fi 

Metsäkirkkoperinteen 
aloitti nyt eläkkeellä oleva ro-
vasti Raili Lehtinen. Tänä 
vuonna metsäkirkko pide-
tään sunnuntaina 24.8. ja sen 
pitää pastori Meri Ala-Kok-
ko, joka toimii Malmin seura-
kunnan ympäristötyön pap-
pina. Yhteistä laulua johtaa 
kanttori Kaisu Rauhamaa ja 
tarjoilun järjestämisestä vas-
taavat seurakuntakodin sun-
tiot.

Metsäkirkkoon lähdetään 
24.8. klo 16 Pukinmäen seu-
rakuntakodilta. Ajatuksena 
on tehdä pienimuotoinen py-
hiinvaellus luontokirkon pito-
paikalle. Yhdessä kuljetaan 
noin 1 km pituinen matka, 
jonka varrella hiljennytään ru-
kouspysäkeille. Perillä alkaa 
klo 16.30 luontoaiheisista vir-
sistä ja lauluista, raamatun-
teksteistä sekä rukouksista 
koostuva kirkkohetki. Met-
säkirkon päätteeksi on pien-
tä tarjoilua. 

Rukousvaellus ei sovel-
lu liikuntaesteisille tai hi-
taasti kulkeville. Metsäkirk-
koon voivat liikuntaestei-
setkin mennä, sillä autolla 
pääsee Närekujan päähän, 
mistä luontokirkkopaikalle 
johtaa noin 100 metrin pitui-
nen metsäpolku.

– Pukinmäen metsäkirkko 
järjestetään nyt viidettä ker-
taa. Useimmiten sää on suo-
sinut ja kirkkohetki on voitu 
pitää Weisteen kallioilla elo-
kuisen auringon paisteessa, 
mutta sadesäälläkään ei kan-
nata jättää tulematta luonto-
kirkkoon. Jos ihmiset eivät 
pääse luonnon helmaan, sil-
loin metsä muuttaa seura-
kuntakodin seinien sisälle, 
ja luontoaiheinen hartaus- 
ja lauluhetki tarjoiluineen pi-
detään klo 16.30 Pukinmäen 
seurakuntakodilla, os. Säte-
rinportti 3, muistuttaa kantto-
ri Kaisu Rauhamaa.

TL

Metsäkirkko 
Weisteen mäellä
Pukinmäkeläisten monivuotisena perinteenä on 
järjestää elokuisena sunnuntaina Weisteen kallioilla 
metsäkirkko, hartaushetki luonnon helmassa. 

Soile Atacocugu asui 
aiemmin Siltamäessä ja 
lenkkeili siellä, mutta löysi 
Tapuliin muutettuaan lento-
kentän polun ja ihastui iki-
hyviksi.

– Luonnontilainen villi 
luonto on mitä parasta sie-
lunhoitoa. Siellä mieli lepää 
ja virkistyy. Lisäksi polun 
varren puut tarjoavat pai-
koin kaivattua varjoa niin 
ihmisille kuin koirillekin, jo-
ten hellekesänäkään ei lenk-
keilyä tarvinnut jättää vä-
liin.

Tänä keväänä Soile huo-
masi, että eräältä nyppylältä 
oli kaadettu kaikki puut ja 
jätetty rumat kannot jäljelle. 
Hän ei ymmärrä, miksi las-
keutumisväylän sivulle jää-
vä puusto piti kaataa, mutta 
otti siitä kuvan ja vertasi sitä 
pari vuotta aiemmin maa-
laamaansa näkymään. Tuo 
kuvapari julkaistiin Lähitie-
dossa ja Jakomäessä yhdys-
kuntatyöntekijänä toimiva 
Soile sai siitä paljon palau-
tetta.

– Siitä oikeastaan lähti 
liikkeelle tämä ristiretkeni 
lenkkeilypolun maastojen 
pelastamiseksi. Olen jutel-
lut monien ihmisten kanssa 
ja huomannut, kuinka tär-
keä ulkoilureitti on useiden 
eri kaupunginosien ihmisil-
le. Sitä käyttävät niin Mal-
min, Tapanilan, Puistolan, 
Pukinmäen, Suutarilan, Ta-

pulikaupungin, Jakomäen 
kuin Alppikylänkin asuk-
kaat. Ihmiset kiertävät sitä 
kävellen, juosten, pyöräillen 
tai koiran kanssa ja talvella 
sitten hiihtäen, kertoo Soile 
Atacocugu.

Soile on tehnyt kuusi 
akvarellitaulua kentän 
maastosta. Ne kiertävät alu-
eemme kirjastoissa vieras-
kirjan kanssa, johon Soile 
toivoo ihmisten kirjoittavan 
ja kertovan, mitä lenkkipol-
ku ja sen luonto heille mer-
kitsee. 

– Soitin Osmo Soininvaa-
ralle joka kertoi, että Mal-
min lentokentän suunnit-
telua ei ole vielä aloitet-
tu. Niinpä jos lentotoimin-
ta päätetään sieltä lopettaa 
ja kentän alue rakentaa, 
on asukkailla vielä täydet 
mahdollisuudet kertoa toi-
veitaan rakentamisen suh-
teen. Arkkitehdit ovat taita-
via ja varmasti pystyvät ide-
oimaan miten esimerkiksi 
lenkkeilypolku luontoineen 
saadaan säilytettyä niin, ett-
eivät asuinalueen sisäänajo-
reitit tee sitä turvattomaksi. 

Viime keskiviikkona Soi-
le jututti lentokenttää kier-
täviä ihmisiä polun merki-
tyksestä ja sai paljon mie-
lenkiintoisia kommentteja.

– Ihmiset puhuivat ulkoi-
lureitistä todella mielellään. 
Sanottiin, että se on juuri 

sopivan mittainen, maasto 
vaihtelee mukavasti, on hy-
vä kun kenttä on aidattu, 
niin reittiä ei voi oikaista, se 
yhdistää eri kaupunginosia, 
puut varjostavat helteellä 
ja on lähin villi luonto tääl-
lä päin.

– Eräs rouva kertoi lääkä-
rin määränneen kävelyä ki-
peään polveen ja polvi oli 
tosiaan parantunut lento-
kenttäkierrosten myötä.

Lentokenttää kiertävien 
ihmisten kokemuksia, kuvia 
ja piirroksia kerätään Jako-
mäen kirjastoon, johon nii-
tä voi toimittaa  viikolla 41.

Soile oli myös sattunut ta-
paamaan Malmin lentoken-
tän ystäviin kuuluvan Raine 
Haikaraisen, jonka kanssa 
oli ideoitu luontoretkeä lo-
kakuulle.

Teija Loponen

Soile haluaa herättää 
keskustelua
– Haluaisin herättää ihmiset pohtimaan ja keskustelemaan 
siitä, millaisena he kokevat Malmin lentokentän ympäristön 
ja millaisena haluaisivat sen säilyvän. Näitä viestejä toimitan 
sitten eteenpäin kaupunkisuunnitteluvirastoon, kertoo 
Tapulikaupungissa asuva Soile Atacocugu.

Soile Atacocugulle Malmin lentokentän lenkkipolun varren hoitamaton luonto ja sen monimuotoisuus 
antavat paljon. Siksi hän toivoisi niiden säilyvän jatkossakin.

Soile Atacocugun näyttely 
Malmin lentokentän ympä-
ristöstä tehdyista tauluista 

kiertää alueemme kirjas-
toissa syksyn ja alkutalven. 
Näyttely ja kommenttikirja 

ovat Tapulikaupungin kirjas-
tossa elokuun, Puistolassa 

syyskuun, Jakomäessä loka-
kuun, lentokentän ravinto-

lassa marraskuun, Pukinmäen 
kirjastossa joulukuun ja 

Suutarilassa tammikuun. 
Kierros saattaa jatkua vielä 
Malmin ja Viikin kirjastoihin.

TEIJA LOPONEN



  JAKOMÄKI 
Jakomäen Eläkeläiset
Kerhotoiminta on alkanut 
uusissa tiloissa Jakomäentie 
6 i -talon kerhohuoneella. 
Kokoontuminen aina ti klo 
11–13. Tule tutustumaan
 toimintaamme, tarjoamme
tuliaiskahvit.

  MALMI
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 vaadi-
taan. Bridge ti klo 9.30–
13.30. Takaniitynkuja 3.
Kaupunkitanssit
Paritanssin opetusta ke 
klo 17.30: 20.8. blues, 
27.8. samba. Malmitalo, 
Vapaa pääsy.
Merja Simberg Hiljaisuuden 
ääniä – maalauksia
Järj. yhteistyössä: Merja 
Simberg, Helsingin 
Taitelijaseura ja Helsingin kult-
tuurikeskus. Avoinna kesällä 
ark. ma–to 10–20 ja pe 
10–18. Ma 11.8. alk. arki-
sin ma–pe 9–20 ja la 9–16. 
Vapaa pääsy. Malmitalo 
to 19.6. – la 23.8.
Pohjois-Helsingin 
kuvataidekoulu: 
Veden maailma
Näyttelyssä on esillä kuva-
taideoppilaiden tekemiä töitä 
Veden maailmaan -projektiin, 
joka on Malmitalossa toimivien 
taidekoulujen yhteistyössä val-
mistama visuaalinen konsertti. 
Oppilaat ovat inspiroituneet eri 
taidemuodoista ja käyttäneet 
toistensa teoksia lähtökoh-
tina omassa työskentelyssään. 
Veden maailmassa liikutaan 
pinnan alla ja päällä. Ke 20.8. 
– to 11.9. Avoinna ma–pe 
9–20 ja la 9–16.Vapaa pääsy
Taiteiden yö – veden 
maailmaan
Malmitalon taiteiden yö vie 
veden maailmaan. Puuhaa 
ja tapahtumia riittää mone-
nikäisille – tule ja sukella 
mukaan! Ohjelmassa mm. 
nukketeatteria, tanssiesityk-
siä, ukulele-työpaja, teatte-
ria, Veden maailmaan-esityk-
sen ensi-ilta sekä ukulele-kon-
sertti. Vapaa pääsy. To 21.8. 
klo 16.30–20. Malmitalo.
Veden maailmaan – 
visuaalinen konsertti
Musiikkimatka veden maa-
ilmaan sävelten, sanojen ja 
kimmeltävien kuvien myötä. 
Lasten ja nuorten luoma 
monitaide-esitys on syntynyt 

Pohjois-Helsingin kuvatai-
dekoulun, Pohjois-Helsingin 
musiikkiopiston, Vantaan sana-
taidekoulun ja Helsingin kult-
tuurikeskuksen yhteispro-
jektina. Ensi-ilta on taiteiden 
yönä Malmisalissa. Kesto 45 
min, ikäsuositus 7+. Vapaa 
pääsy. Malmitalo, to 21.8 
klo 18 ja la 23.8. klo 15.
Little tree -teatteri: 
Kuin vene aalloilla
Vauvoille ja vanhemmille suun-
nattu sanaton esitys on kuin 
lempeä tuulenvire aavan 
meren rannalla. Esitys käsit-
telee äidin ja lapsen yhteyttä. 
Esitykseen mahtuu vain 15 
sylivauvaa vanhempineen, 
joten paikat on varattava etu-
käteen: malmitalo.tuotanto@
hel.fi. Vapaa pääsy. Malmitalo, 
pe 22.8. klo 11 ja 13

  PIHLAJAMÄKI
Taiteiden yö
To 21.8. klo 19–22 
Pihlajamäen kirkolla klo 19
viulu-selloduo Sonetta, 
klo 20 virsikaraoke ja 
klo 21 gospeltroikka.
Perhekahvila 
Leikkipuisto Maasälvässä ke 
klo 10–12 ja to leikkipuisto 
Salpausselässä klo 10–12.

  PUISTOLA
PuiUn kesäjumppia
Ma jooga klo 18–19 
Omenapuistossa, ti 
Bootcamp klo 18–19 Nurkan 
lp, ke zumba klo 17.15 
Suuntimopuisto, ke kahva-
kuula klo 19 Suuntimopuisto, 
to pilates & venyttely klo 
18 Suuntimopuisto.
Puistolan Martat
Jäsenille, omenahillo-
talkoot 21.8. alk klo 17, 
Puistolan kirkolla.
Puistolan kirjaston lukupiiri
Syyskauden ensimmäinen 
kokoontuminen on Nurkkatiellä 
ti 26.8. kello 18. Keskustelun 
aiheena Jenni Linturin romaani 
Malmi, 1917. Syksyn mittaan 
luetaan uudempaa kotimaista 
kaunokirjallisuutta, joka sijoit-
tuu ainakin osin Helsinkiin. 
Lukupiirikirjaa saa Puistolan kir-
jastosta - kysy lainaustiskiltä! 
Halutessasi voit tilata lukupii-
rikirjan Tapulikaupungin kir-
jastoon ilman varausmak-
sua. Lukupiiriä vetää syksyllä 
kirjastonjohtaja Virpi Jero.

  PUKINMÄKI
Dylan hits Pukinmäki
Trubaduuri Jukkis tulkitsee 
kitaran ja huuliharpun säes-
tyksellä Bob Dylanin kap-
paleita Pukinmäen kir-
jastossa Taiteiden yönä 
to 21.8. klo 18–19.
Pyöräretki
Ke 20.8. klo 17.30 lähde-
tään Pukinmäen kirjastolta 
(Kenttäkuja 12) Helsingin pitä-
jän kirkolle, kohteena mm. myl-
lypato. Retki kestää 2–3 tuntia, 
vetäjänä polkee Timo Kilpinen. 
Pyöräilijöille tarjotaan mat-
kalla pullakahvit. Vapaa pääsy. 
Säävaraus. Järj. Pukinmäen 
Kisa ry, www.pukinmaenkisa.fi.
BailatinoKids
Lasten tanssilliset liikunta-
leikit (tytöt+pojat) pe 5.9. 
alkaen Pukinmäkitalon peili-
salissa, Kenttäkuja 12. 3–4v 
klo 17.10-17.45 ja 5–6v klo 

17.45–18.20. Syksyn hinta 
45e. Ilm. ja lisätied. ohjaajalta: 
kirsi.mattsson@elisanet.fi tai p. 
040 5932165. Järj. Pukinmäen 
Kisa ry, www.pukinmaenkisa.fi.
BailatinoFitness
Naisten tanssilliset lihaskun-
totunnit pe 5.9. alkaen klo 
18.30–19.30 Pukinmäkitalon 
peilisalissa, Kenttäkuja 12. 
Ohjaaja Kirsi Mattsson. 
Syksyn hinta 60e. Ilm. ja lisä-
tied: kisa@pukinmaenkisa.
fi tai p. 050 5814118/Ritva 
Tuomisto. Järj. Pukinmäen 
Kisa ry, www.pukinmaenkisa.fi.
Syysmarkkinat & Pihakirppis 
31.8.14 klo 10–14 Savelantie 
6 pihalla. Myynnissä mm. kau-
denleivonnaisia, käsitöitä, yms. 
Talotoimikunta pitää kah-
viota kerhohuoneessa. 
Paikkavaraukset Merja 
050 330 8191 tai Annika 
046 579 6674 (klo 15 jäl-
keen). Paikat maksuttomia, 
oma pöytä/alusta mukaan.

  SILTAMÄKI 
Siltamäen martat
Martta-illat käynnistyvät
ti 26.8 klo 18 alk. Syyskauden 
aloituksella osoitteessa 
Jousimiehentie 5.
Minigolfia
Siltamäen urheilupuisto poh-
joispuoli lähellä Keravanjoen 
rantaa. Kenttä avoinna 1.6.–
24.8. ma–pe klo 17.30–20.30 
ja la–su klo 14–19. Lapset 2 
e, aikuiset 4e. Kioskissa jääte-
löä ja virvoikkeita, vain kätei-
nen. Järj. Siltamäen Lions Club. 
Siltamäen korttelitupa
Srk-kodissa, Jousimiehentie 
5, ti ja pe klo 11–14.

  TAPANILA
Galleria Viileä 
punainen 
Ulla Kajavan 
maalauksia: 
Revittyä pape-
ria 12.–31.8. 
ti–pe 13–18, 
la–su 11–15, 
Päivöläntie 20. 
Taiteilija tavatta-
vissa galleriassa sun-
nuntaisin. Vapaa pääsy.

Taiteiden yö
To 21.8. on alk. klo 20.00 jazzia 
ja bossanovaa saksofonilla ja 
kitaralla. Kisax ja Eslke soittaa 
ja laulaa folkia. Päivöläntie 15  
Viinitilan taikaa vesiväreillä 
24.8. klo 9–17 ilm. viim. 
14.8 mennessä Päivöläntie 
15. PuutarhaJuhla / 
Galleria Viileä punainen

  TAPULIKAUPUNKI
Lentokentän luontoa 
akvarelleina
Harrastelijataiteilija Soile 
Ataçocuğulle Malmin lento-
kentän ympäristö on tärkeä.
 Hän on maalannut kentän
maastosta ja lenkkipolulta
akvarelleja, joita on esillä 
Tapulin kirjastossa 8.8.–29.8.
Vapaa pääsy.

  VIIKKI
Taidetie
Olga Seppäsen herkkiä öljy-
värimaalauksia on esillä sini-
sessä ympyrätalossa eli 
Viikin kirjastossa 4.8.–30.8.
Poluilta – Marjut 
Hentusen luontokuvia
Gardenian käytävägalleriassa 
on esillä 2.8.–11.9. luontoku-
via, joissa näkyy vaikkapa ilma-
kuplia keväisessä jäässä, sade-
pisaroita syksyn punertamalla 
lehdellä, aamun ensi säteet 
usvan keskeltä ja varisseita leh-
tiä 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.

18   Menot

Lähimenot–
palstalle 

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia 

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

keskiviikon lehteen.  
OSOITE: 

janina.issakainen@
lahitieto.fi

Basso kahdella tenorilla 
Seniori-ikäisille suunnatussa 

iltapäiväesityksessä komeaääniset 
oopperalaulajat tarjoilevat 

musiikillisen matkan ja laulattavat 
yleisöä.

Tenorit Matti Pasanen ja Klaus Pennanen ovat ottaneet mukaansa 
basso Esa Aapron. Tenoreiden viihdyttävä ohjelmisto tarjoaa 

niin italialaisia herkkuja kuin pohjoismaisia romansseja, kulkurin 
lauluja Olkihatusta Satulinnaan ja Valenciasta Sorrentoon.  

Basso kahdella tenorilla Malmitalossa ti 26.8. kello 15 ja 
19. Kesto n. 1h 30 min, lisäksi väliaika. Liput 10/5e.

Lähitieto 
ei lisää 

tuskaa :D

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981   www.zois.fi 

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

Tervetuloa!
Lämmintä kesää toivottaa

Sanna, Elina, Tanja, Nelli, Alex, Sini ja Outi

www.kampaamo-loser.fi 
 3858 375 

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi 
Ark. 9-18,

kesälauantait suljettu, 
ilta-aikoja sop. mukaan

Asiakasparkki No 13 
Bussit 74/77A/577

Aurinkoraidat 
+ leikkaus + fön

Ripsi ja 
kulmavärjäys

Permis + leikkaus
+ sävy + fön 

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
Blondeilla

on aina 
hauskempaa!

82€
Hinnat alk.

21€

85€

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
Hietakummuntie 16

TI-PE 10-18.30. la 9-15
www.salonperfect.fi

p. 09-385 3911

SILMÄLÄÄKÄRIT  
MALMILLA

Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb, 
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo

Ajanvaraus 
ma–pe 10–18, la 10–14 (kesäla sulj.)

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN 
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso
Puh. (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

SAMI IIVONEN
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HYVINVOINTI

jalkaterapeutti

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

Raili Asikainen

Jalkaterapia 
Talus

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin 
sisä-ja ulkoremontit

Toimisto Eskolantiellä 
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet. 

– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU

Soita: Erkki 0500 503 357
Mikko 040 9311 466

ergadesign.fi 

MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön

PALVELUJA TARJOTAAN

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Puh. 09 345 3350
Malmin raitti 4 B 
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi 

Helsinki

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama

(suuhygienistit)

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.fi
Kotitalousvähennysmahdollisuus

Vesikourut • Tikkaat • Lumiesteet

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

v Eberspächer asennukset/myynti/huolto  v Sijaisauto

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

���������

���� ���� ����

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

2014

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN 
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com Lahitieto.fi

ULKO-JA SISÄMAALAUSTYÖT

Huolella ja edullisesti
www.tuomasmaalaus.com

044 528 4062

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

25 vuotta

Malmilla!

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

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

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

Koillis-Helsingin Lähitieto

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,

00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET 
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

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

Avoinna ma–ti ja to–pe 9–18, la 9–14 tai sop. muk.

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja 
vanhat asiakkaani!

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne 
mukaisesti.

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

Puh: 093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

 Jalkojenhoito●

 Yksilölliset tukipohjalliset●

 Fysioterapia●

 Lymfaterapia●

 Hieronta●
T (09) 351 1100

www.askelma.fi

Jalkaterapiapalvelut

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

Soita ilmainen mittaus

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Sälekaihtimet
Rullaverhot

Pystylamellit
Markiisit20v.

TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
TORIKAIHDIN

• Peililiukuovet

Jalkahoitola 
Kristiina Mälkki

Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028
jalkahoitola.k.malkki@

gmail.com

MALMINRAITTI  12
00700 HELSINKI

Lähitieto 
tuo 

lähiyritykset 
luo.

Remontit 
sisällä ja ulkona, 

keittiöt, kylppärit, 
saunat, ym…

Remontit 
ammattitaidolla 

paikalliselta toimijalta

Tmi Antero Toivanen
Sienikuja 5A
00760 Helsinki
Puh: 0405895293
www.anteropalvelee.fi 
antero.toivanen@netti.fi 



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

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

ABONEABONE
www.pizzeriaabone.�

PIZZAT
Norm. 6,00€ Perhe 11,00€

Pannupizza 11,00€

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

Norm.8,50€ Perhe 14,00€
Pannupizza 14,00€
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Margarita
Juusto, tuore tomaatti
Bolognese
Naudan jauheliha
Kinkkupizza
Kinkku
Al Tonno
Tonnikala

Tropicana
Ananas, tonnikala
Salamipizza
Salami, sipuli
Fransescana
Kinkku, herkkusieni
Americano
Kinkku, ananas, aurajuusto
Tropical Hawai
Pepperonimakkkara, ananas, aurajuusto
Opera
Tonnikala, kinkku, herkkusieni
Amigo
Tonnikala, kinkku
Angeles
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Super pizza 
Salami, katkarapu, jauheliha, tuplajuusto
Marsa
Kana, aurajuusto, sipuli, herkkusieni, parsa
Spicy Hot
Salami, jauheliha, katkarapu, jalopeno, 
pippurisekoitus, sipuli
Special Vegetariana
Herkkusieni, aurajuusto, paprika, 
parsa, sipuli, tuplajuusto
Abone Special
Salami, katkarapu, fetajuusto, tomaatti, 
paprika, sipuli, pippurisekoitus
Empire Special
Salami, kinkku, katkarapu, sipuli, 
pippurisekoitus, valkosipuli, tuplajuusto
Mexicana
Jalopeno, jauheliha, paprika, 
pippurisekoitus, pepperonimakkara
Kebabpizza
Kebabliha, vihreä chili, katkarapu, 
sipuli, tomaatti
Ma�oso
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Pitaleipäkebab
Pitaleipä, kebabliha, salaatti, kastike
Riisikebab
Riisi, kebabliha, salaatti, kastike
Kebab Perunoilla
Ranskalaiset/lohkoperunat/juustoperunat/
kermaperunat/valkosipuliperunat/
aurajuustoperunat, kebabliha, salaatti, kastike
Kebab salaatilla
Runsaasti salaattia, kebabliha, kastike
Iskenderkebab
Pitaleipäpaloja, kebabliha, salaatti, kastike
Rullakebab
Ohut paistettu leipä, kebabliha, salaatti, kastike
Fetakebab
Kebabliha, fetajuusto, salaatti, kastike
Kebab -ateria
Pitaleipäkebab, ranskalaiset

KEBABIT

SALAATIT 6,50€

6,00€

6,50€

7,00€

7,00€

7,00€

8,00€

8,00€

8,00€

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

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

045-6565 658
(09) 346 3090

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

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus


