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EDON
LÄHITIN
MUKA A

Ajankohtaista varhaiskasvatuksesta s. 4
Pihlajamäen ala-aste 50 vuotta s. 4
Pihlajamäen nuorisopuiston kesä s. 5
Pentti AJ Pajusen muistelua Pihliksestä s. 6

Parasta Pihliksessä luonto ja ihmiset s. 2
Työpajoja Tekniikan museolla s. 2
Luontoharrastusta lapsille Gardeniassa s. 3
Pihlajamäki-seura on rustannut lausuntoja s. 4

PE 22.5. KLO 10–14
MLL: N PERINTEINEN KEVÄTRIEHA

Mimi ja Kuku esiintyy klo 10.30–11.15.
Ohjelmassa mm. buffet.
PE 12.6. KLO 14–15.30
HELSINKI-PÄIVÄÄ

juhlistetaan Taikuri Jarin seurassa.
Tapahtuman järjestää Pihlajamäki-seura ja
Leikkipuisto Maasälpä
Leikkipuisto Maasälpä on koko kesän auki.
Kesäruokaa tarjoillaan 1.6.–11.8.

EN
LAJAMÄ

TEKEE
PALUUN!

TAITEIDEN YÖ
PIHLAJAMÄEN KIRKOLLA
TO 20.8. KLO 18–21

• KLO 18 Urkuauditio Timo Olli
– sonnustaudu sointeihin, herkisty hymneihin
• KLO 19 Timo isännöi virsikaraokessa – laula
lempivirtesi, yllätä ystäväsi
• KLO 20 Helsingin poliisisoittokunnan kvintetti
– sinitakkiset siivittävät, viisikkona virittävät
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

PIH

HTI
LÄHIÖLE
1/2015

Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa,
Viikinkaari 11, www.helmet.fi/viikinkirjasto
Talvi-aukioloaikoihin palataan 10.8. alkaen.

VIIKIN
KIRJASTOSSA
LAUTAPELIKERHO

kokoontuu tiistaina 2.6. Klo 14–17 on pelailua
lapsille ja perheille ja klo 17–20
vuorossa on aikuisten peli.
Muistathan,

Hae kirjastosta
lukuvinkit kesäksi!

Kirjaston henkilökunta
tekee vinkkilistan
parhaista kesälukemisista.
Voit hakea listan kirjastosta,
tai tutustua siihen kirjaston
verkkosivuilla 1.6. alkaen.

Pih
kes
Pih
tarj

Pihlajamäki
goes Blues

LEIKKIPUISTO
MAASÄLVÄSSÄ

Kuva: Vesa Koskela

SUUTARILAN
ASIALLA.

PERTTI SVENSSON

SIVU 8

s10

Uutiset:
Malmin lentoasema saamassa
jatkoaikaa.
Urheilu:
Kutkuttava paikallistaisto
edessä.
Kulttuuri:
Muistolaatat bongauskohteina.

että kirjasto siirtyy
kesä-aukioloaikoihin
1.6. alkaen.

Vuoden tauon jälkeen
maan ainoa ghettoblues
täyttää taas Kiillepuiston
– ja entistä komeammin.
6.6. kannattaa pysyä
kotikulmilla.

ihliksen kahdeksannet bluesfestarit järjestetään miettimistauon jälkeen 6. kesäkuuta. Hyväksi havaittu sapluuna
– ilmainen ja päihteetön laadukkaan rytmimusiikin tapahtuma – on
säilynyt samana, mutta sitä on paranneltu.
Uusia metkuja näkyy esimerkiksi ruokatarjonnassa, jossa muikkujen ja makkaran
rinnalle saadaan kasvisruokaa, sekä esiintymisten väliajalla. Silloin pelimannit tanssittavat rohkeimpia tyhjässä uima-altaassa.
Ihan oma lukunsa on se, että vauhtia ﬁilistelyihin haetaan ostarin torilta, jossa klo
13 käynnistyy ohjattu tanssi ja klo 13.45
starttaa legendaarisen Meissa Niangin afrorytminen kulkue kohti festariareenaa.
Siihen toivotaan paljon osallistujia ja omia
soittimia mukaan.

Koirista
Frank Zappaan
Entiseen tapaan Pihlajamäki goes Bluesin
esiintyjät ovat kovan luokan osaajia. Lavalla nähdään bluessensaatioksi mainittu
Robbie Hill, kulttimaineinen Frank Zappan tribuuttibändi, maan parhaan jazzlaulajan Juki Välipakan Frim Fram sekä
aina kaikkensa antava Melrose.

Näyttämöllä käy ulvahtamassa m
musikaalinen opaskoira, kun tämä säes
muusikkoisäntäänsä Seppo Luusaloa. K
ra-asia on muutenkin esillä, sillä Hyvä k
vaa kaupungissa -hanke tulee paikalle m
nostamaan koirapuistokummiutta.

Ihmisen kokoinen
festari
Välittömästä tunnelmastaan tunne
PgB:n järjestää vapaaehtoisvoimin Pih
jamäki-seuran musatiimi. Tapahtumaa
kevat Lähiöprojekti, Helsingin kaupun
kulttuurikeskus ja sosiaali- ja terveysvir
to sekä Ravintola Kaski.
Luvassa on kunnon kattaus
taus
bluesia, jazzia ja rockia. Kaikki
ki
tämä on jokaista pihlajamäkeläistä, stadilaista ja ketä
Robb
vain varten. Tervetuloa!
Teksti:
Tanja Railo

haas
siv

Pihlajamarkkinat muuttaa Viikintorille
Pihlajamäen Leijonat järje
Pihlajamarkkinat lauanta
23.5. Viikintorilla.

Kesällä aukioloajat
ma–to klo 9–20
ja pe klo 9–18.
Viikonloppuisin
suljettu.

SYKSYN tietotekniikkaopastusten ajankohdat ja aiheet selviävät toukokuun aikana. Ilmoittautuminen
alkaa elokuussa. Kysy lisätietoja kirjastosta.

Ajaton ja energiaa
säästelemätön
Melrose nähdään
6.6. toistamiseen
Pihlajamäki goes
Bluesissa.

PÄIVÄN OHJELMA:

Royal Bollywood Dance Group on yksi
Pihlajamarkkinoiden esiintyjistä.

Klo 10.00 Markkinoiden avaus,
Punanokka,The musi
Klo 10.30 Lastenorkesteri Hovin
esiintyy
Klo 11.00 Punanokka,The jatka
Klo 11.30 Hovinarri esiintyy
Klo 12.00 Lasten tietokilpailu

Keskiviikko 20.5.2015

LEVIKKI 37600

ALA-TIKKURILA, ALPPIKYLÄ, HEIKINLAAKSO, JAKOMÄKI, LATOKARTANO, MALMI, PIHLAJAMÄKI, PIHLAJISTO, PUISTOLA,
PUKINMÄKI, SILTAMÄKI, SUURMETSÄ, SUUTARILA, TAPANILA, TAPANINVAINIO, TAPULIKAUPUNKI, TÖYRYNUMMI, VIIKKI
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PUHDASTA TULEE!
Laadukas ja edullinen!
A
A
A
A
A
A

Masennus ja ahdistus
Kriisit ja traumat
Parisuhdeongelmat
Syömishäiriöt
Päihdeongelmat
Työssä jaksaminen

Olemme täyden palvelun mattopesula.

Matot Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat
8,50/m
koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.
8,70/m22
alk.
MUISTA!
Lakanapyykki

TILAA
EDULLINEN
NOUTOPALVELU!

mankeloituna
5,20€/kg
5,40€/m2

Varaa vastaanottoaika
www.vastaamo.ﬁ
044 4141 000
tuki@vastaamo.ﬁ

UUTTA!

Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset
pesut

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

Tapiontori 1
Espoo

[A]

Malmin kauppatie 8 b
Helsinki

Tullikatu 6
Tampere

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

TAPANILA ASUNTOTONTTI

HEIKINLAAKSO
PIENTALOTONTTI
Kovapohjainen länsirinnetontti
639 m². Rakennusoikeus 160 m².
Kaukolämpö tontin rajalla. Yhtiö
perustettu, varainsiirtovero 2 %.
Hp. 175.000 € Kirvestie 11
SILTAMÄKI PIENTALOTONTTI

Tasainen hiekkapohjainen tontti
709 m², rakennusoikeus 204 m²
ja autosuojatilat. Tontilla vanha
saunarakennus. Hp. 210.000 €.
Hiidenkiventie 20.
Esittely sopimuksen mukaan.
MELLUNKYLÄ OK-TONTTI
Tasainen tontti 445 m². Rak.oik.
124 m², 1 as. Perustettu as.oy,
varainsiirtovero 2%. Hp. 120.000 €
Kultakummuntie 5
PUISTOLA PIENTALOTONTTI
Tasainen pientalotontti 695 m²,
rakennusoikeus 139m² (174 m²).
Hp. 160.000 €. Voi rakentaa
paritalonkin. Myyjä purkaa vanhat
rakennukset. Kiitäjäntie 17

Tasainen tontti 724 m², saa
rakentaa 2 asuntoa. Rakennusoikeus 145 m² (181 m²). Kaikki
palvelut kävelymatkan päässä.
Hp. 178.000 € Seulastentie 1
SUUTARILA PIENTALOTONTIT
Kaksi tasaista pientalotonttia:
740 m², ro 185 m², hp. 185.000 €
740 m², ro 185 m², hp. 185.000 €
Asuntojen lukumäärää ei rajattu.
Kointähdentie 15
HEIKINLAAKSO TONTIT
Kaksi omakotitalotonttia:
607 m², ro. 152 m², hp. 180.000 €
674 m², ro. 169 m², hp. 185.000 €
Saa rakentaa enint. 2 asuntoa sekä
30m² autosuojatiloja / asunto /tontti.
Suovaniityntie 19

Meillä auktorisoidut kiinteistönarvioitsijat
tekevät arviokirjoja eri tarkoituksiin

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

Tarja
Haaranen

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi
Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

paivi.pirnes@kodista.fi
Annis
Viljander

Mekonomen
Huolto

Kaikille henkilöautoille:
• Öljynvaihto vaatimusten
mukaisella öljyllä
• Öljynsuodatin
• Kattava kuntotarkastus

135:-

norm. 195 €

Kaupan päälle Tieturva 6 kk

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Huollon yhteydessä
ilmastointihuolto

Markku
Viljander

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

markku.viljander@kodista.fi

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

Sisältää 1000 g R134a. norm. 99 €

Tarjoushinnat voimassa 30.6. asti.

Viinikka Oy

Korso Uranuksenkuja 1E, Vantaa
Ark. 08:00 - 17:00 La Sopimuksen mukaan
029 300 5501 | korso@autonkorjaus.net
Heikinlaakso Sienitie 34, Helsinki
Ark. 07:30 - 20:00 La 09:00 - 15:00
029 300 5500 | heikinlaakso@autonkorjaus.net

55:-
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Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN
Avoimet ovet Saga Helapuistossa to 28.5. klo 14-16

Tervetuloa tutustumaan upeisiin tiloihimme ja senioriasuntoihimme! Vietetään yhdessä mukavat avoimet
ovet, hyvässä seurassa ja lämminhenkisessä tunnelmassa.
Tarjoamme turvallista, viihtyisää ja laadukasta vuokraasumista palveluiden kera ikäihmisille.

Iloisia viestejä

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia

Saga kutsuu viihtymään!

U

usi hallitus tulee päättämään monenlaisista säästötoimista, jotka eivät
välttämättä kovin mukavilta tunnu.
Iloinen uutinen on kuitenkin se, että
säästöpäätöksiin ja niiden toteuttamiskeinoihin
päädytään yhteisymmärryksessä. Uudessa eduskunnassa on peräti 47 yrittäjätaustaista kansanedustajaa, se on pienyrittäjien kannalta mainio
asia. Yrittäjän elämää ja ongelmia ei välttämättä
ymmärrä kuin toinen yrittäjä. Yrittäjäjärjestö,
Suomen Yrittäjät, on lähtenyt eduskunnan
kanssa uudenlaiseen yhteistyöhön, jossa jokaiselle kansanedustajalle nimettiin oma nimikkoyrittäjä tuomaan hänelle tuntumaa yrittäjien
arkeen. Suoran vaikuttamiskanavan merkitys
on vielä täysin tuntematon, mutta odotukset
ovat kovat. Olen itsekin yhden helsinkiläisen
kansanedustajan nimikkoyrittäjä ja täältä koillisesta meitä on siinä tehtävässä useampikin paikallinen yrittäjä.

Helatehtaankatu 1
00700 Helsinki
09 3541 5000
!!!)"'$'&'#%)(

Perjantaina 22.5. DJ ÅKE KARA klo 22 alkaen
Lauantaina 23.5. TERASSIKAUDEN AVAJAISET
klo 14 alkaen terassilla musiikkia ja kisoja
isäntänä ÅKE KARA

Iloinen asia monien mielestä on myös se, että
ministeri Paula Risikon asettama Malmin lentoaseman tilannetta selvittävä työryhmä on selvitystyössään päätynyt siihen, ettei Malmin lentoaseman toimintaa voida lopettaa, ennen kuin
uusi korvaava kenttä on rakennettu. Selvitysryhmä toteaa myös, että Malmin kentän lakkautuspäätös on nyt uuden hallituksen heiniä ja
tarvittaessa valtio voisi lunastaa lentoaseman
maat kaupungilta. Näin siis, jos päätettäisiinkin

$*'./ *-*- +!.#!&
0$-*/" ,/ ,$-(/%/),-

Punaviini- ja valkoviini 15€/pullo
HODAREITA EUROLLA klo 14 alkaen
(myynnissä niin kauan kuin hodareita riittää)
Klo 22 alkaen musiikista vastaa trubaduuri
Eki McGregor

Lentokentällä ja sen lähistöllä
toimiville yrityksille kentän
säilyminen olisi elinkeinon
kannalta erinomainen asia.
säilyttää kenttä nykyisessä paikassaan ja tyytyä
rakentamaan sen liepeille. Vaihtokaupalla kaupunki saisi kaipaamaansa maata toisaalta. Ehkä
tuollainen ratkaisu voisi olla kaikkien hyväksyttävissä. Ainakin lentokentällä ja sen lähistöllä
toimivien yritysten kannalta kentän säilyminen
olisi elinkeinon kannalta erinomainen asia.
Malmin lentoasemalla vietetään tulevana viikonloppuna Fly in –tapahtumaa, jossa on paljon antia myös asukkaille opastetuista lentokenttään tutustumis- ja luontokierroksesta lähtien. Kentältä tulee viikonloppuna kuulumaan
normaalia enemmän ääntä, sillä sinne saapuu
myös taitolentäjiä, joiden harjoittelu tulee hetkellisesti aiheuttamaan ylimäärästä lentomelua.
Melua on taivaalta tarjottu muutenkin viime
päivinä runsaasti, sillä Helsinki-Vantaan kiitotieremonttien vuoksi isot koneet lentävät nyt
muun muassa Malmin ja Tapanilan yli. Ellei lentoasema kiinnosta, niin viikonloppuna on tarjolla ohjelmaa myös Pukinmäessä ja Malmilla.

Pukinmäenkaari 18, 00780 Helsinki. www.kaari18.fi

Vantaan myymälän

Avajaiset

Tarjoukset voimassa 24.5. asti. Uusimme myymälän ja malliston.
Rajoitettu erä

Anna-nojatuoli

199

NYT
€
(ovh 612 €)

1290

Kaikki Finsoffattilaustuotteet

-20 %
Orientinkankaalla

Veloituksetta
Vienna-matto

€/kpl

yli 1000 € arvoisen sohvan ostajalle.

Arvo: 249 €
Koko: 160 x 230 cm

tarjouksia
avajaisten ajan

Rajoitettu erä

Ekonahkaa

etusi

50 %

NYT

990

€

Studio 3-ist. (ovh 1980 €)

Nizza-kulmasohva: verhoilu Bondit-nahkaa,
väreinä musta tai valkoinen, oikea- tai
vasenkätinen

j
patja
Petausp
veloituksetta

5

Myymälässä paljon

€
Nizza (ovh 1990)

ettu
Rajoit rä
le
30 kp

Erä tyynyjä

Petauspatja
veloituksetta

990

€
Fox (ovh 1590 €)

Fox-vuodesohva: useita värivaihtoehtoja, mitat: 156x194 cm

VANTAAN TEHTAANMYYMÄLÄ PORTTIPUISTO:
Porttisuontie 4, (09) 2797 2210
auki ma–pe 11–20, la 10–18 ja su 12–17

Rajoitettu erä
Studio 3-ist. sohva: verhoilu ekonahkaa, mitat: 220x85 cm

Maksa
joustavasti
erissä
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www.ﬁnsoffat.ﬁ

Uutiset

Koillis-Helsingin Lähitieto

3

20.5.2015

TEIJA LOPONEN

Malmin lentoaseman tilannetta
tutkinut työryhmä tuli siihen
tulokseen, ettei kenttää tulisi
lakkauttaa ennen uuden kentän
valmistumista. Lentotoimintaa
voitaisiin myös jatkaa
lunastamalla maat valtiolle.

Malmi –työryhmä esittää
lentoasemalle lisäaikaa
–Toimialan ja
yhteiskunnan
edun kannalta
työryhmä pitää
olennaisena, että
Malmin toimintoja
tulee jatkaa,
kunnes korvaava
kenttä on löytynyt
ja rakennettu,
toteaa työryhmän
puheenjohtaja Esa
Korjula.

L

iikenneministeri Paula
Risikon
4.12.2014 toimeksiantama
Malmi –työryhmä on luovuttanut raporttinsa liikenneministeriölle ja
hallitusneuvottelijoille.
Työryhmä on käsitellyt
Malmin lentoaseman tilannetta ja toimintoja tehtäväasettelua laajemmin. Työryhmä pitää olennaisen tärkeänä, että Malmin toimintoja jatketaan, kunnes
korvaava kenttä on löytynyt
ja rakennettu. Malmilla ole-

ville toiminnoille ei ole Rajavartiolaitosta lukuun ottamatta osoitettu paikkaa.
Toimintaa on mahdollista jatkaa myös muun operaattorin kuin Finavian toimesta.
Työryhmän tehtävänanto
oli selvittää Malmin lentotoiminnan jatkamisen edellytyksiä, mikäli Finavia lähtee kentältä. Työryhmä huomautti johtopäätelmissään,
että lopullinen päätös Malmista on uuden hallituksen. Aiemmin tehdyt, Malmiin liittyvät maankäyttösopimukset ovat jo olennai-

silta osin rauenneet. Malmi
on työryhmän mukaan tärkeä osa valtakunnallista liikenneinfrastruktuuria, joka
palvelee sekä kotimaan että
ulkomaanliikennettä. Malmille on hakeutunut lentotoiminta, joka nopeusluokkansa tai muiden operatiivisten vaatimusten vuoksi
on vaikea sovittaa HelsinkiVantaalle.

Työryhmä korostaa, että
epävarmuus ilmailutoimintojen sijoituksesta on saatava selvin päätöksin päättymään. Mikäli hallitus päät-

tää Malmin jatkavan
lentoasemana, koko kenttäalue voidaan työryhmän
mukaan lunastaa valtiolle,
esimerkiksi maanvaihdolla
Helsingin kaupungin kanssa.
Jos Finavia luopuu Malmin lentoaseman operaattoritoiminnoista, voidaan
toimilupa anta uudelle ylläpitäjälle. Suomessa toimii
useita lentoasemia, joiden
operaattorina toimii joku
muu taho kuin Finavia.
Työryhmässä oli mukana
edustajat kaupungilta, Finaviasta, Traﬁsta, ja lisäksi

työryhmään kutsuttiin kentän toimijoiden edustajia sekä ilmailualan asiantuntijoita. Työryhmä valitsi puheenjohtajakseen lentokapteeni, KTM Esa Korjulan.

Teija Loponen

Työryhmän
koko raportti on
luettavissa osoitteessa
https://www.dropbox.
com/s/6a3me1vdk3j33yx/
MALMI_1%20
työryhmän%20loppuraportti.pdf?dl=1

Pihlajamäkeen miljoonaremontti. Sivu 4.
JOHANNA HOKKANEN

Helsinki Fly In vie
asukkaat kierroksille
Helsinki-Malmin len-

toasema täyttää 77 vuotta.
Sen kunniaksi vietettävä Fly
in -tapahtuma kokoaa Malmille lentäjiä ja lentokoneita
ympäri Suomen, sekä myös
muualta, esimerkiksi Saksasta saapuu 25 lentäjää 12
koneella.
Yleisölle on tarjolla tutustumista lentoaseman toimintaan, siellä toimiviin yrityksiin, lentokoneisiin ja ilmailuun. Tarjolla on myös mak-

sullista yleisölennätystä.
Päätapahtumapäivä on
lauantai 23.5., jolloin järjestetään kello 11 lähtien tutustumiskierroksia lentoasemalle
puolen tunnin välein.
Ilmailuaiheiset luentoja on
tarjolla lentäjille ja yleisölle
Aeropole Oy:n luentotilassa.
Puolilta päivin kuullaan ilmailukerhotoiminnasta, sen
jälkeen on Air Navigation
Racen esittelyä, Traﬁn harrasteilmailun kehittämispro-

jektien tilannetietoa, luento
Finaviasta ja yleisilmailusta
ja kello 16 on vuorossa Malmin lennonjohto ja päivän
päättää Ilmailuliitto.
Sunnuntaina yleisö pääsee
ihastelemaan kentällä olevia
koneita ja luontokierrokselle.
Stadin juhlaorkesteri esiintyy
kello 13.

Teija Loponen

Fly In –tapahtumassa yleisö pääsee tutustumaan Malmin lentoaseman toimintaan
ja pienkoneisiin.
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Uutiset
PIRJO PIHLAJAMAA

39,3 tonnin kivikuormaa oli vastaanottamassa
Klaus Wesa Malmin lentoaseman ystävistä.

Helsinki uusiutui
Helsinki-Malmin lentokentälle saapui viikko sitten tiistaina rekallinen kalkkikivimursketta Nordkalkin Tytyrin kaivokselta Lohjalta.
Valkealla kalkkikivimurskeella entisöitiin lentokentän
alkuperäinen HELSINKI -teksti uuteen kukoistukseen.
Teksti näkyy lentäjille jo kaukaa.
– Entisöinnissä tekstin kohdalta poistettiin 10–15 cm
maata. Kaivannon pohjalle asennettiin suodatinkangas ja
päälle 10–15 cm kalkkikivisepeliä, kertoo Helsinki-kirjaimet vuosikymmenien unholassa olon jälkeen esiin kaivanut Klaus Wesa.
Entisöintityö käynnistyi jo samana iltana ja töitä tehtiin
yötä myöten, koska kirjainten haluttiin juhlistavan 15.5. lentoaseman 77-vuotisjuhlapäivää. Kentän vihkiäisiä vietettiin 15.5.1938.
–Aamuneljältä oli valmista. Mukana oli kaikkiaan kahdeksan henkilöä tekemässä töitä, kiittelee Malmin lentokentän ystävien Klaus Wesa.
Teija Loponen

PuMa jatkaa kioskinpitoa
Puistolan peruskoulun yhteydessä sijaitsevan liikuntahallin kioskitilan vuokralaisena jatkaa Puma-Volley ry. Uusittu vuokra-aika jatkuu vuoden 2017 loppuun.
Puma-Volley on toiminut tiloissa vuokralaisena vuodesta 1993 ja vuodesta 1996 alkaen tilassa ovat olleet yhteisvuokralaisena Puma-Volley ry ja Puistolan Urheilujat ry.
Tilan käytöstä ei ole esitetty muita tarjouksia ja hakija on
toiminut tiloissa vuokralaisena aikaisemmin.
TL

Paikallispoliitikot keräävät
rahaa teloitettujen
muistolaattaan
Suutarila
Koillis-Helsingin paikallispoliitikot ovat pistäneet alulle

yhteisvasemmistolaisen hankkeen, jotta Puustellinmetsästä viime syksynä anastetun muistomerkin tilalle saadaan uusi.
Alkuperäisen laatan hankki talkoovoimin joukko koillishelsinkiläisiä asukkaita. Laatta tuli maksamaan noin 500
euroa. Talkooväestä yksi, töyrynummelainen Annagreta
Sipilä sai tiedon laatan katoamisesta viime lokakuussa
2014.
–Laatta on hakattu ilkivaltaisesti irti ja viety pois, Sipilä
kertoi tuolloin Lähitiedolle.
Uutta muistolaattaa varten on aloitettu varainkeräys.
–Itse ajattelin jalkautua jakamaan Paviljongin mainoksia. Kun luukutan Puistolan, niin saamme osastolle sopivasti 100 euroa ja sillä sitten voimme osallistua tähän
hankkeeseen, kertoo Tiina Sandberg SKP:stä.
SKP:n lisäksi mukana ovat demarien ja vasemmistoliiton Koilis-Helsingin osastot ja aktiivit. He kävivät helatorstaina pitämässä teloituspaikalla muistotilaisuuden.
Lokakuussa 2012 julkistettu muistomerkki kertoo kansalaissodan verisestä tapahtumasta 15.5.1918, jolloin valkoiset teloittivat Puustellinmetsässä tunnistamattomiksi
jääneet 7–10 punaista miestä.
Pirjo Pihlajamaa

Juuri 50 vuotta täyttäneen koulun korjaus tullaan tekemään osissa niin, että osa luokista siirtyy vuorollaan
urakan alta pihaparakkeihin.

Ala-asteen miljoonaremontti
alkaa lasten kesälomilla
Pihlajamäki

H

einäkuussa
alkaa Lucina
Hagmanin kujalla syyskuulle
2016 kestävä Pihlajamäen
ala-asteen täysremontti,
jonka hankesuunnitelma
hyväksyttiin pari vuotta sitten.
Urakan tekee Lapin Teollisuusrakennus Oy. Yhtiö
veloittaa työstään yhteensä
6 650 000 miljoonaa euroa.

Urakkaan kuuluu muun
muassa kiinteistön koko talotekniikan ja sisäpintojen
uusiminen sekä katon korjaus. Asemakaavalla suojellussa koulussa on kärsitty
pitkään sisäilmaongelmista.
Ulkoseinien välissä on paikoin mikrobikasvustoa.
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen
rakennuspäälliköllä on lupa ostaa lisätöitä kaupun-

gin piikkiin. Myös kiinteiden kalusteiden hankinnasta vastaa tilakeskus. Kalusteiden ostoon ja vanhojen
korjaukseen on varattu
489 500 euroa.
Kaupunginhallituksen
pari vuotta siten hyväksymän hankesuunnitelman
mukaan urakan suunnittelu-, hankinta- ja rakentamiskulut tulevat olemaan
10 645 000 euroa. Hanke-

suunnitelmassa ei ole mukana koulun pihalle rakennettavan väistötilan kustannusta. Viipaleparakkeihin
kuluu kaikkiaan 738 000
euroa.
Kohteesta kilpaili kuusi urakoitsijaa ja halvin vei
voiton. Kallein tarjous oli
yli 8,4 miljoonaa euroa.
Summista puuttuu arvonlisävero.

PP

Lintujen pesintää ei saa häiritä
Lintujen munat ja poika-

set ovat aina rauhoitettuja ja
omatoiminen pesien hävittäminen on vastoin luonnonsuojelulakia, muistutetaan
Viikissä sijaitsevasta Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta.
Kohtuutonta haittaa aiheuttavan linnunpesän poista-

miseen voi hakea lupaa Uudenmaan ELY-keskukselta.
Riistalajeille ja rauhoittamattomille lajeille lupa haetaan
Riistakeskukselta. Helsingin
kaupungin ympäristökeskukselta voi kysyä neuvoja.
Noin kuukauden kuluttua
lokit ja varikset alkavat puolustaa poikasiaan kaduilla,

pihoilla ja puistoissa. Ympäristöviranomaisten mukaan
tilanteista selviää yleensä varovaisuudella ja kärsivällisyydellä.
Ensimmäisten pesäaineisten pois siivoaminen katoilta
voi kuulua vielä normaaliin kunnossapitoon, mutta
munia sisältävä pesä nauttii

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS

Lokit alkavat pian puolustaa poikasiaan.

lain suojaa ilman tulkinnanvaraa.
Etelä-Suomessa pesivien
lintujen rauhoitusaika on voimassa 10.3.–31.7. Pesimärauha koskee myös muuna
vuodenaikana rauhoittamatonta varista, harakkaa, harmaalokkia, merilokkia, kesykyyhkyä ja räkättirastasta.
Monet kolopesijät käyttävät rakennuksia puunkolon
tai pihapöntön korvikkeena.
Rakennusten ulkoseinillä,
niiden koloissa, katoilla ja
parvekkeilla yleisesti pesiviä lintulajeja ovat pääkaupunkiseudulla kala-, harmaaja selkälokki, meriharakka,
naakka, varpunen, pikkuvarpunen, haara- ja räystäspääsky, tervapääsky, mustarastas, punakylkirastas, harmaasieppo ja talitiainen.
Hiukan vähälukuisempia
tai vasta rakennuksissa pesintään sopeutuvia lajeja
ovat esimerkiksi merilokki,
sinisorsa, isokoskelo, sepelkyyhky, räkättirastas, sinitiainen, kuusitiainen, leppälintu
ja mustaleppälintu.
PP

Koillis-Helsingin Lähitieto
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TTule tutustumaan tiloihimme ja avajaistarjouksiimme!
Avajaisviikolla
Autoﬁt Ajoturva auttaa myös
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varatuista
yhteydessä

49€

Sis. 21 tarkastuskohtaa sekä
öljynvaihdon (max. 4,5L)
(suodatin sisältyy
yy hintaan)

alk.

39€

loppuun
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varatut

59€

Norm. 89,-

tienpäällä vuorokauden ympäri

määräaikaishuolloista

TU

TUTUS

-20%

Norm. 3,90/kk

Meiltä myös:

ta
hinnas

huollon

TERVETULOA!

AUTOFIT-luotolla voit maksaa
ostosi myös osissa - kysy lisää!

Tarjoukset
joukset voimassa 22
22.-31.5.2015
31 5 2015

6kk

ARVONTAA!

Tuulilasivaihdot
+ korjaukset,
korikorjaukset +
maalaukset sekä
katsastuspalvelut

+12 kk Autoﬁt Ajoturva
kaupan päälle

0€

Tarjolla maukasta
makkaraa
+ pullakahvit
p

Autoks Finland Oy

Takoraudantie 2, 00700 Helsinki, p. 044-308 8814
info@autoks.ﬁ, avoinna ark. 8-17

Katso muut myytävät
kohteemme kotisivuiltamme
www.kiinteistomaailma.ﬁ/helsinki-malmi

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270
Tapaninkylä pt 100/145 m²
5h+k+s+kphx2+khh+autokatos.
Vuonna 2006 valmistunut tyylikäs
paritalo asunto rauhallisella
sijainnilla, jossa koulut ja päiväkodit
aivan tuntumassa. Mh. 449.000€.
Leivosentie 27.
Tomi Suvinen/044 335 5135
1150014
Suutarila pt 113 m²
5h,k,s. Remontoitava, muunneltavapohjainen asunto 84:n
huoneiston yhtiössä. Rauhallinen,
lapsiystävällinen pihapiiri ja
ympäristö. Mh. 232.000€.
Pohjantähdentie 2 C.
Pertti Kanon/040 758 7596.
1149206
Tapanila et 126/238m2
5h, k, khh, s, 2xwc, 2xparveke, kellari, autokatos, varasto. Arkkitehdin
piirtämä, paikalla rakennettu As Oy
muotoinen erillistalo. Vesikiertoinen
lattialämmitys, maalämpö, matalat
asumiskustannukset. Vh 448.000€.
Raatetie 9. Vasil Zizan/ 044 514
7551
1149985
Tapaninkylä rt 89/113 m²
4-5h, k, kph/s, 2x wc, vaateh, var,
AT. Valoisa isommankin perheen
koti suositulla alueella. Erinomaiset
huone – ja säilytystilat, suojaisa
takapiha, lapsiystävällinen pihapiiri.
Mh. 338.000€. Länsirinnetie 22.
Kai Lehtola/044 514 0164
1148774
Puistola rt 77,5 m²
3h+avok+kph+s+erill.wc+vh+piha.
Valoisa koti, jossa tilavat huoneet.
Päätyhuoneisto, reilun kokoinen
piha. Pintojen päivityksellä tässä
viihtyy pitkään. Mh. 215.000 €.

Maamiehentie 4. Kristiina Diomin,
puh. 0400 201 444.
Malmi rt 80m2
3h, k, kph/s, 2x wc, parv,
piha, var. Vaaleasävyinen
pienen perheen koti huippupaikalla!
Kauniisti remontoitu kph/ sauna.
Hyvinhoidettu hitas-yhtiö. Pian
vapaa. Velaton lähtöhinta 238.000€.
Heinäpellontie 9–13.
Kai Lehtola/044 514 0164
1147648
Tapulikaupunki kt 97m²
4h,k,p. Todella tyylikkäästi
kokonaisuudessaan remontoitu
koti. Ylimmän kerroksen kulmahuoneisto, josta vapaat näkymät.
Lasitettu parveke. Mh. 215.000€.
Kruunaajanpolku 3.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045
847 2272
Pihlajamäki kt 66 m²
2h+k+parveke. Hissitalon 6
kerroksessa tilava kaksio loistavilla
maisemilla! Palvelut lähellä.
Mh. 135.000€. Graniittitie 6.
Tomi Suvinen/044 335 5135
Pukinmäki kt 85,5 m²
4h+k+kph+s. Vuonna 1990
valmistuneessa taloyhtiössä siistikuntoinen koti heti Vantaan joen
tuntumassa. Kylpyhuone remontti
tehty äskettäin huoneistossa.
Mh. 249.000€. Johan Bockin Kuja
10. Tomi Suvinen/044 335 5135
Pukinmäki kt 89,5m²
4h, k, lasitettu parveke länteen.
Hyvä perheasunto. Myydään vuokrattuna, hyvä vuokratuotto.
Velaton mh. 190.000€. Eskolantie
13. Tero Laurila/0400 600 359
1151370

UUSI

K-MARKET Tapanintorin
Loppuviikon tarjoukset

Muistathan että meiltä saat muiden ostosten yhteydessä veloituksetta take away- kahvin
Helluntaina 24.5.2015 palvelemme klo 12-21

Tarjoukset

KERMAJUUSTO
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TEHOKKAAMPI TAPA

MYYDÄ JA OSTAA ASUNTO,
kutsu meidät meidät maksuttomalle
kotikäynnille niin kerromme
videoesittelyiden hyödyistä!
Tapaninvainio kt 89 m²
4h+k+kph+eril.wc+las.parveke.
Tilava, remontoitu, siistikuntoinen
perheasunto rauhallisella paikalla.
Mh. 223.000€ Tyynelänkuja 6.
Tomi Suvinen/044 335 5135
1148153
Tapaninvainio Pt 108 m2
+At 21 m²
4h+k+s+lämmin autotalli.
Kodikas ja hyvin pidetty avara
paritalohuoneisto korkealla olohuoneella. Upea länteen avautuva
suuri piha ja oma tontti.
Mh. 378.000€. Leivosentie 16.
Jyrki Saulo, p. 050 585 0500
1149769

Suurmetsä Kt 61m²
2h,k , kph ja lasitettu parveke.
Yhtiön parhaalla sijainnilla hissi-talossa oleva kaksio josta avarat
metsänäkymät. Autotalli myydään
lisä hintaan 3000€.
Tähän kannattaa tutustua!
Mh 122 122,98 Vh 136.000€.
Mätästie 3 A. Kirsi-Marja Johansson 040 594 8231
Liiketila Tapaninvainio n. 332 m²
Monien mahdollisuuksien liiketila
kellarikerroksen isoine ja avarine
työ/varastotiloineen huippupaikalla
Tapaninvainion rauhallisella
pientaloalueella.
Mh. 235.000€. Karhusuontie 75.
Pertti Kanon/040 758 7596.
1149081

Raakapaino 1,1kg

99

5

€

kpl

(3,99–4,43€/kg)

TOMAATTI

Suomi

1

450-500g

kg

Tuoreet kotimaiset
KANANMUNAT 10KPL/RASIA

1

€

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Tomi Suvinen
044 335 5135

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kai Lehtola
044 514 0164

Vasil Zizan
044 514 7551

Pertti Kanon
040 758 7596

Timo Kuosmanen
0400 397 731

Tero Laurila
0400 600 359

Noora Melavirta
050 5874296

Kristiina Diomin
0400 201 444

Marko Suvanto
0405643534

3

29
pkt

(6,58-7,31€/kg)

Tuore kokonainen
KIRJOLOHI

kg

6

2

ERÄ!

599

kpl

(1,72€/kg)
(1,72€/kg

-pack

Ilman
K-Plussa-korttia
4,99/(2,07€/l)
sis. pantit 0,90€

kpl

Suomi

Coca Cola, Fanta tai Sprite
VIRVOITUSJUOMAT
0,33l/tlk 6-pack

rillistä!
Omasta g

Kulta Katriina
KAHVI

89

580g

To-Su
21.-24.5.2015

GRILLIBROILERI

Myös 17% 900g-1kg

voimassa

99
6-pack

(1,06€/l) sis. pantit 0,90€

KARHU 18-PACK
4,6% 0,33l/tlk

1998

18-pack

(2,91€/l) sis. pantit 2,70€
Hinta voim. 15.5.2015 alkaen

Kirkonkyläntie 47
00780 Helsinki
050 436 4889
teija.ahonen@k-market.com
avoinna ma–pe 7–22
la 8–22, su 10–22
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Uutiset
MIKKO RANTANEN

Koillis-Helsinki

Kauko Koskinen
iloitsee hallitusneuvotteluista
Kauko Koskinen (Kok) on ollut 30 vuotta
koillisen kokoomuksen aktiivisia ja näkyviä
johtohenkilöitä.

Terminaalin sijasta bussit pysähtyvät nyt lähellä Vilppulantietä.

Bussiterminaali suljettiin
Malmin bussiterminaali poistui käytöstä viime viikolla ja bussit
pysähtyvät nyt sekä Latokartanontiellä, että Kirkonkyläntiellä.
Kunnostustyöt jatkuvat vuoden loppuun.

Ylä-Malmilla sijaitsevaa
bussiterminaalia laajennetaan ja siksi kaikki terminaalin pysäkkejä käyttäneet
linjat siirrettiin pysähtymään väliaikaisilla pysäkeillä Latokartanontiellä ja
Kirkonkyläntiellä. Käytöstä
poistuivat Malmin aseman
pysäkit H3260, H3258,
H3256, H3257, H3255,
H3259 ja H3261. Malmin
terminaalin kautta liikennöivien bussien käyttöön
otettiin korvaavat pysäkit

Latokartanontiellä Pekanraitin kohdalta. Bussit
pysähtyvät myös Kirkonkyläntien pysäkeillä H3264 ja
H3263 ”Malmin tori”.
Myös taksiasema siirtyy
terminaalialueelta väliaikaiselle paikalle Malmin ylikulkusillalle.

Korvaavat pysäkit sijaitsevat Latokartanontiellä
noin 100 metrin päässä asematerminaalista. Korvaavat pysäkit on merkitty tun-

nuksilla C, D, E ja F.
Pysäkeillä C ja D pysähtyvät itään ajavat bussit. Pysäkillä C pysähtyvät bussit,
jotka kääntyvät Vilppulantielle, ja pysäkillä D pysähtyvät suoraan Latokartanontietä ajavat bussit. Pysäkeillä E ja F pysähtyvät länteen ajavat bussit.
Pysäkillä C (H3525) pysähtyvät linjat 69, 76B,
77A, 577, 702 ja 703. Pysäkillä D (H3527) pysähtyvät linjat 70, 70T, 73, 73N,

78, 519, 519A, 520, 554 ja
554K.
Pysäkillä E (H3524) pysähtyvät linjat 70, 70T, 73,
73N, 76A ja 76N.
Pysäkillä F (H3526) pysähtyvät linjat 69, 77A,
78, 519, 519A, 520, 554,
554K, 577, 702 ja 703.
Jalankulku junalaiturilta
Latokartanontielle ja Kirkonkyläntielle tapahtuu
bussiterminaalin reunaa
pitkin.
Teija Loponen

Jätekentällä melskaavat
lokit ja varikset piinaavat pikkulintuja
Viikki

Lassila & Tikanoja Oyj
on hakenut Etelä-Suomen
aluehallintovirastolta uutta
ympäristölupaa Viikin lajitteluasemalle. L&T haluaa
tuoda alueelle myös biojätteen käsittelyä.
Biojäte aiotaan siirtokuormata suoraan hydraulisella kannella varustettuun puristinkonttiin. Kansi on suljettuna muulloin kuin kuormaamisen aikana. L&T
hakee tälle toiminnalle väliasteen laitoshyväksyntää.
Ympäristölautakunta
puoltaa biojätettä koskevaa lupahakemusta, kunhan
L&T huolehtii, ettei linnuille ja muille eläimille ole tarjolla ruokajätettä.
Ympäristölautakunnan
mukaan tähän saakka siirtokuormausaseman pihaa ei
ole pidetty riittävän siistinä.

Sen takia alueelle on kertynyt runsaasti lokkeja ja variksia. Lintujengien on todettu häiriköivän Naturaan
kuuluvan Viikin luonnonsuojelualueella pesiviä muita lintuja.

Lautakunta pelkää, että
häiriköinti lisääntyy, jos biojätteen siirtokuormausta ei
ole suunniteltu lintuongelma huomioiden. Siksi esimerkiksi villieläimille ei saa
olla ruokajätettä tarjolla.
Lisäksi ympäristölautakunta katsoo, että päätöksen tulee sisällyttää määräys
säännöllisestä varis- ja lokkilintujen määrän seurannasta asemalla. Sen perusteella on osaltaan mahdollista arvioida puhtaanapidon riittävyyttä.
Sesonkiaikana asemalla

käy noin 70 kuorma-autoa
päivässä. Lähin koulu on
Pihlajiston ala-aste, jonne
on 800 metriä. Sitä lähempänä, 690 metrin päässä,
on päiväkoti Vikkeri. Lähin
asunto on 250 metrin päässä tontilla, jossa toimii hyötyjätteen käsittelylaitos, betoniasema ja kivimurskaamo.
Vanhankaupunginlahden
luonnonsuojelu- ja Natura-alueen linnustollisesti arvokas pääruovikko on 125
metrin päässä.

Nykyinen lajittelulaitos on
rakennettu kahteen tasoon
siten, että purkutaso on kolme metriä korkeammalla
kuin lajittelutaso ja siirtolavojen säilytystaso. Vastaanotettava jäte kipataan hallin
lattialle ja lajitellaan kahma-

rilla varustetulla kaivinkoneella neljään jakeeseen, joita ovat puu, metalli, energiajae ja loppujae.
Kuormat viedään sen jälkeen edelleen lajiteltaviksi
L&T Oyj:n Keravan laitokselle tai muuhun laitokseen,
jolla on vastaanottoon tarvittava ympäristölupa.
Helsingin kaupungilta vuokraamallaan tontilla L&T Oyj ottaa vastaan
rakennustoiminnan, kaupan, teollisuuden ja yhdyskuntien jätteitä 75 000 tonnia vuodessa. Määrää ei ole
tarkoitus nostaa. Siirtokuormattavan yhdyskuntajätteen enimmäismäärä vähenee 20 000:sta 10 000 tonniin vuodessa, sillä yhdyskuntajätteen kuormaustarve
on vähentynyt.

Pirjo Pihlajamaa

Kauko on johtanut vuodesta 1987 Pukinmäen
Kokoomusta, pääsi kaupunginvaltuuston varajäseneksi 1989 ja nousi kaksi
vuotta myöhemmin varsinaiseksi jäseneksi. Hän on
johtanut yhtämittaisesti
rakennuslautakuntaa 18,5
vuotta ja istunut kaupunginhallituksen varajäsenenä
vuodesta 2005. Nykyisin
Kauko Koskinen (kok.)
Kauko johtaa myös Pukinmäki-seuraa.
–”Tämä on elämäntapa, viihdyn aktiivisessa menossa ja valmistelussa. En ole kaunopuhuja, ja siksi minulle
sopii rakennuslautakunnan johtaminen. Siellä on selkeä
päätöksenteko, joka perustuu juridiikkaan eikä poliittisiin kiemuroihin, Kauko sanoo.
Hän on päättänyt jättää lautakunnan puheenjohtajuuden kahden vuoden kuluttua, mutta ei pidä mahdottomana pyrkiä vielä yhdelle kaudelle valtuustoon.
–Edellytys on terveyden säilyminen. Tärkeä on myös,
että pystyn rinnalla jatkamaan omaa ﬁrmaa ja saamaan
samalla teknistä tukea luottamustoimien sujuvaan hoitamiseen.
Juuri nyt Kauko on hyvin tyytyväinen maan poliittiseen
tilanteeseen.
–Hallitusneuvottelut sujuvat Juha Sipilän johdolla hyvin, ja hän on insinöörinä (Kaukonkin toinen titteli) ihanteellinen pääministeriehdokas. Tuntuu, että kolmen S:n
puoluejohtajat saavat asioita aikaan. Nähdään vielä, miten säästöongelmat järjestyvät, kun EU:kin jo ahdistelee.
Koskinen myöntää pelänneensä, että kokoomus jää
hallituksen ulkopuolelle, ja demarit puhutaan ay-liikkeen
avulla kolmanneksi pyöräksi vaalisijasta huolimatta.
–Näin ei onneksi käynyt. Vaalituloksemme oli lopulta
tyydyttävä runsaan 18 prosentin osuudella. Helsingissä
meni koko maan tulokseen nähden jopa aiempaa paremmin ja seitsemäs paikka oli hilkulla.
Kaukon mielestä oli väärin sanoa Jyrki Kataisen paenneen Suomesta.
–Euroopan johtajat olivat mieltyneet nuoreen suomalaiseen, ja silloin on lähdettävä, kun kutsu käy. Erkki Liikanen ja Olli Rehn olivat vuorollaan 10 vuotta komissaareina, ja nyt oli Kokoomuksen ja Suomen politiikassa
vaalimenestyksestä toiseen kulkeneen Jyrkin vuoro.
Koskinen myöntää, että helsinkiläisten mielestä Kokoomus olisi menestynyt paremmin Jan Vapaavuoren
johdolla vaaleissa.
–Silti en pidä siitä, että Alexander Stubbista alettiin puhua suorastaan loukkaavasti, kun huomattiin alkuinnostuksen jälkeen hänen johdollaan puolueen lähteneen alamäkeen.
Kauko uskoo, että vaalit ja yhteistyö olisivat sujuneet
mukavammin kokoomukselta ja demareilta, jos Jutta Urpilainen olisi saanut puolueen puheenjohtajana ja valtiovarainministerinä.
Kauko toivoo, että Malmin lentokenttä säilyisi kaikkien kolmen hallituspuolueen yhteisellä halulla. Hän toteaa tilastokeskuksen 30-vuotisennusteen mukaan Suomen
väkiluvun nousevan 600 000 asukkaaseen. Sen rinnalla hän pitää ylimitoitettuna, että vastaavassa ajassa Helsingin yleiskaavassa lasketaan väkilukumme kasvavan
250 000:lla. Siksi Malmin kentälle ei tarvitse rakentaa
asuntoja 30 vuoteen. Kauko uskoo Malmin Lentokentän
Ystävien vetäjän Timo Hyvösen pääsevän vielä voittajaksi maan vaihtokauppaehdotuksillaan.
Timo Huotinen
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Tarjoukset voimassa
TO-SU 21.–24.5.2015 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

20.5.2015

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

a
Palvelemme helluntain
su 24.5. klo 12-18.
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ILMAINEN FILEOIN
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99

kg

Tarjous voimassa TO-LA
Tuore kokonainen

kg

-16%

HK viljaporsaan

KASSLER n. 2,5 kg

NORJAN LOHI n. 1-2 kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia 5,99 kg

-10%

kg

Tarjous voimassa TO-LA
Kalamestarilta tuore

TURSKAN SELKÄFILEE
Norja

1.kg

BANAANI
Costa Rica

19

95
kg

Tarjous voimassa TO-LA
Lihamestarilta takuumureat

NAUDAN ULKOFILEEPIHVIT

-50%

9

8

95

95

kg

PORSAAN ULKOFILEEPIHVIT
myös marinoituna

KANANPOJAN FILEEPIHVI
1 kg 8,95/kg, hunajamarinoitu

ja miedosti suolattu
Hinta ilman K-Plussa-korttia 9,95 rs (9,95/kg)

-64%

1

99

kpl
raj. 2 kpl /tal.

KERMAJUUSTOT 450-500 g
3,98-4,42/kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia
3,99 kpl (7,98-8,87/kg)

rs

Kariniemen

Tarjous voimassa TO-LA
Lihamestarilta kalvottomat

1.-

kpl
raj. 2 kpl /tal.

3
pkt

10.-

raj. 1 erä /tal.

ERÄ Felix

Juhla Mokka

1,00/kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia
2,85 kpl (2,85/kg)

6,67/kg, myös tumma paahto,
yks. 3,69 kpl (7,38/kg)

KAHVI 500 g

KETSUPPI 1 kg

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi

19

95

7

8

Uutiset
TEIJA LOPONEN

Timo Uotila:

Muisteloita
Wanhasta
Puistolasta 1955
Kuvanveistäjä Gunnar Uotilan ja Alli Uotilan (o.s.
Joutsila, ent. Johansson) 6-henkinen perhe asui
Puistolan Harjutien (nyk. Karrintie) mäen päällä
1920-luvun omakotitalossa. Vesi noudettiin mäen
alta kaivosta. Sauna ja puucee olivat piharakennuksessa. Pyykkiä pestiin käsivoimalla veivattavalla laitteella.

Maanantai 11.4.1955
# Äiti, isä, Laura ja Pekka menivät serkkuni Seijan rippijuhliin. Ilkka valmisteli sähköjunaansa.
Olin aluksi jonkin aikaa Heinosella. Sitten
menimme pelaamaan jalkapalloa. Matti ja Kähkösen Seppo kävivät välillä myös paikalla.
Lopuksi kilpailimme, kuka heittää jalkapalloa
pisimmälle.
Isä oli tullut jo aiemmin kotiin. Hän oli joutunut tuomaan Lauraa sylissä autoasemalta asti,
vaikka kelkkakin oli mukana.
Illalla kuuntelimme Ilkan kanssa radiosta Victor
Youngin Johnny Guitarin, Kolme kolikkoa lähteessä ym.
Luin Johannes Linnankosken – Vihtori Peltosen
teoksia ym. Olen hänen työstään kiinnostunut.
Luin myös Uudesta Kuvalehdestä ”sotajermujen
muisteloja”.

Suutarilan yläasteen ja Töyrynummen koulun yhdistämisessä ei nähdä järkeä.

Mikä meni
Suutarilassa pieleen?
Ollaanko Siltamäki-Suutarila-Töyrynummi alueella
turhan välinpitämättömiä
vai liian myöntyväisiä?
Tapanilalaiset saivat esimerkillisiä aktiivisuuden ja
mittavien yhteydenpitoponnistelujen myötä torjuttua
opetusviraston huonosti valmistellun koulujen hallintomallin muuttamista koskevanesityksen. Hieno homma!
Siltamäki – Suutarila Töyrynummi alueella on
suhtauduttu kaupungin esityksiin varovaisen myönteisesti. Alueelle onkin rakennettu tai on rakenteilla
kodit parille sadalle uudelle perheelle. Siirtolapuutar-

hallekin näytettiin vihreää valoa samoin kuin Siltalan puiston täydennysrakentamishankkeelle, joka
on käynnistynyt vastaanottamaan 850 uutta asukasta.

Alueen kouluverkkoa on
tarkasteltu lähes vuosittain.
Esitykset ovat olleet varsin
huonosti valmisteltuja ja ne
ovatkin kellahtaneet matkan varrella. Uskoimme,
että niin käy nytkin. Hämmästys ja ihmetys oli melkoinen, kun kaupunginhallitus lähetti esityksen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
Olen seurannut sekä päättäjien että kohderyhmien
opetusviraston esitystä kos-

lipäivä ja nimi muuttuvat. Jatkossa uusi päivä
on aina huhtikuun kolmas
sunnuntai, ellei siihen osu
pääsiäinen. Nimi tiivistyy
muotoon kuntavaalit.
Kuntavaalit toimitetaan
ensimmäisen kerran uudella aikataululla vuonna
2017. Sen takia kunnallisvaaleja ei ole lokakuussa
2016 lainkaan. Uudistusten vuoksi nykyisten valtuustojen toimikasi jatkuu
vuoden 2017 toukokuun
loppuun. Uudet valtuustot
aloittavat toimintansa kesäkuussa.
Jatkossa kunta- ja edus-

malla lailla.
Uskomme, että Helsingin
kaupunginvaltuusto näkee
lasten, lasten vanhempien,
opettajien sekä alueen asukkaiden näkökulmat niin, että opetusviraston esitystä ei voida hyväksyä, vaan
se on lähetettävä vähintään
uuteen valmisteluun, jossa hankkeen tavoitteet tulisi
voida nähdä yhteneväisesti.
Alueen koulut, lapsiperheet ja kasvattajat ovat keskeinen osa hyvin toimivaa
alueyhteisöä. Sitä ei saa murentaa kevein perustein.
Vihelletään peli poikki.
Pertti Svensson
Siltamäki –
Suutarila – Seura

Nyt perustetaan perhettä

Seuraavat kuntavaalit
siirtyvät huhtikuulle 2017
Kunnallisvaalien vaa-

kevia näkemyksiä. Erään
keskeisen päättäjän mielestä kyseessä on todella tärkeä
kustannusten säästöhanke.
Toinen keskeinen päättäjä
näkee, että esityksen myötä
halutaan vain standardoida
kaupungin kouluverkkoa.
Esityksen kohderyhmäläisistä koululainen näkee
esityksen todella uhkaavana ja pelottavana. Opettaja kokee esityksen koulukiusaamisena. Siltä tilanne näyttää myös monen vanhemman ja alueen
asukkaan näkökulmasta.
Eikohän olisi korkea aika
edellyttää, että esityksen tavoitteet olisivat sellaisia, että ne voidaan hahmottaa sa-

Poikamieselämää elävä

kuntavaalit vuorottelevat
kahden vuoden välein niin,
että ne eivät osu saman
vuoden huhtikuulle.
Vuosina 2017 ja 2025
poikkeus vahvistaa säännön, sillä huhtikuun kolmas sunnuntai on pääsiäinen. Kuntavaalit toimitetaan näinä vuosina poikkeuksellisesti jo pääsiäistä
edeltävänä sunnuntaina.
Vuonna 2017 vaalipäivä on
sunnuntai 9. huhtikuuta.
Koko uudistuksen taustalla on tämän kuun alussa
voimaan astunut uusi kuntalaki.

PP

kirjosieppouros pörhistelee
parhaillaan mustavalkoista univormuaan ja yrittää vihellellen
viekoitella ruskeavalkoisia naaraita.
Kirjosieppouroksella
ppouroksella saattaa
olla samaan
an aikaan sutinaa toisenkin naaraan
araan kanssa.
Kohta onnekkaat urokset
alkavat etsiä naaraansa
kanssa kesäkotia
esäkotia rakennusten koloista
oloista ja puiden linnunpöntöistä.
unpöntöistä.
Koti voi löytyä
öytyä tiaisen jo
hyväksi havaitsemasta
avaitsemasta
pöntöstä,
ä, josta kirjosieppo häätää
äätää toisen
lajin edustajan
tajan tylysti
pois.
Kun
kir-

josiepponaaras on muninut,
alkaa parin viikon hautominen.
Poikasten kuoriuduttua kuluu
16 päivää, ja sitten lapset lähtevät pesästä lentoon.
Kakkosnaaraan poikasten
n
ruokintaan uros ei osallistu toisin kuin ensin valitsemansa daamin.
Pirjo Pihlajamaa N E N
UK

O

KO

M

UL

AI

Talven
etelässä
viettänyt
kirjosieppo
(Ficedula
hypoleuca)
on palannut
synnyinmaisemiinsa.
Tämä uros on kuvattu
Heikinlaaksosta.
JO

Tiistai 12.4.1955
Aamulla luin miltei puoleenpäivään asti sängyssä
Wallenquistin Aikamme tähtitiede ja sen maailmankuva –teosta (suom. Pentti Kalaja).
Matti ja Arto tulivat meille. Rupesimme pelaamaan koronaa. Saimme suurella vaivalla pöydän
talon takaa irrotetuksi jäästä, ja kannoimme sen
pihamme jääpallokentälle. Seppokin tuli. Pelasimme Matin ja Arton kanssa 10 ottelun kilpailun.
Käväisin välillä Nummelinilla verannan kautta
avaamassa oven, joka oli juuttunut kiinni. Nummelinin täti toi myöhemmin leivoksia palkaksi!
Seppo soitti vielä illalla. Lähdin jalkapalloilemaan hänen ja Matin kanssa koulun pellolle.
Matti lähti jonkin ajan kuluttua ja Seppo jutteli
kauniin Heikkilän tytön kanssa.
Keskiviikko 13.4.1955
# Yön nukuin huonosti. Minulla oli pahoinvointia. Aamulla menimme Matin kanssa junalla kouluun Ressuun. Luin koko ajan junassa historian
läksyjä.
Olimme pitkästä aikaa juhlasalissa rukouksissa. Ennen lomaa siellä olivat ylioppilaskirjoitukset.
Koulusta tultuani ostin ensin kaksi mustekynän
terää (Iridinoid) Keskuskirjakaupasta. Sitten olin
Wulfﬁlla ostamassa Rolex kuulakärkikynän, joka maksoi 333 mk. Se tuli kosmoskynien sijaan,
joita olen käyttänyt kopiokyninä, mutta ne värjäävät kaikki paikat, kun katkeilevia teriä joutuu
alati kunnostamaan.
Veikkasin asemalla (15 mk) ja tulin 14.10-junalla kotiin. Tapanilan kohdalla oli suurin onneni nähdä – neiti Heikkilä. Tulimme Sepon kanssa
Puistolan asemalta. Harjutien mäessä heittelimme lumipalloilla tarkkuutta puihin ym. Lunta satoi päivän mittaan taas lisää, niin että aivan täysi
talvi jatkuu yhä.
Kotona luin Kuva-Postista mm. juttua ”Venäläisellä kauppamatkalla”.
Isä ja Pekka olivat postissa. Pekka halusi samalla katsella junia Puistolan asemalla.
Illalla luin läksyjä ja laskin diskonttolaskuja.
Menin nukkumaan ”jo” vähän yli yhdeltätoista.
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Lähetä

menovinkit
seuraavaan
lehteen
viimeistään

TORSTAINA

21.5.
KATSO S.18

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

20.5.2015

KONSERTTEJA
Kitarakonsertti Malmin kirkossa su
24.5. klo 18. Argentiinalaista musiikkia, diplomikitaristi Janne Lehtinen.
Vapaa pääsy.
Konsertti Malmin kirkossa ma 25.5.
klo 18. Pohjois-Helsingin musiikkiopisto.
Liikuta mua – Tommi Kaleniuksen
konsertti Viikin kirkossa pe 29.5.
klo 19. Vapaa pääsy, kolehti Kirkon
Ulkomaanavun työhön.

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

Ke 20.5. klo 19.00 Raamattutunti: Mika Särkkä.
Aihe: ”terveeksitekemisen armolahjat”
Pe 22.5. klo 18.00 MICM
La 23.5. klo 10.00–15.00 Malmin päivä Ala-Malmin torilla
La 23.5. Ei nuorteniltaa
Su 24.5. klo 11.00 Koko seurakunnan Jumalanpalvelus:
Raili Tanskanen, Fernando Garcia. Musiikki:
MM-kuoro ja latinoryhmä
Su 24.5. klo 14.30 Ei latinokokousta

TAPAHTUMIA

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

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Jo joutui armas aika…
Suvivirren sunnuntai helluntaina 24.5.
Messuissa lauletaan Suvivirsi ja kerätään
kolehti Kirkon Ulkomaanavun kohteeseen,
,($+$) ,$))(&%4*-&55) 64*2(.74&&4#
Messu klo 13 Jakomäessä Vuorensyrjän
palvelutalon pihalla, Vuorensyrjä 7.
Sateella Palvelutalon ruokasalissa. Mukana lauluryhmä Raiku.
Musamessu Pihlajamäen kirkossa klo 16.
Nuoren seurakunnan veisuja ja virsiä.
Kahvihetki.
Messu Puistolan kirkossa klo 10. Suvivirsi
lauletaan kirkon pihassa. Kirkkokahvit. Uuden liturgisen seinävaatteen siunaaminen.
Messu Pukinmäen seurakuntakodissa su
klo 12. Pukinmäen Taidetalon sirkuskoululaisia, lapsikuoro ja lauluryhmä Tuulenpesä, ohj. Kaisu Rauhamaa. Kahvi- ja
mehutarjoilu.
Messu Tapanilan kirkossa klo 12. Kahvit.

Pukinmäki-päivien toritapahtuma
la 23.5. klo 10–14 Unikon kentällä.
Seurakunnan myyntipöydillä kutomakerhon ja nikkaripiirin tuotteita
sekä kirpputori.
Vellamo – ruumis keväässä -esitys
Viikin kirkossa ti 26.5. ja ke 27.5. klo
19. Teatterintekijät.
Grilli-ilta Viikinmäessä, Harjannetie
44 ke 27.5. klo 17–19.

LAULUJEN KÄVELY
MALMIN HAUTAUSMAALLA
Kävely ti 2.6. klo 18 suomalaisten
laulajien ja lauluntekijöiden haudoille.
Haudoilla kuullaan henkilöön liittyvä
laulu ja tarina. Mukana Jukka Linkoheimo, Hessu Chydenius ja Risto
Alaja. Lähtö Viikin kirkolta. Kesto n.
2 tuntia, matka pari kilometriä. Hinta
15 e (käteinen, tasaraha) Kirkon
Ulkomaanavulle. Sateella kävely peruuntuu. Ilmoittautuminen 25.–29.5.
ralaja289@gmail.com

, 7.

Jääkiekon MM-kisat ovat
ohi. Voittajajoukkueella on
oltava kunnon puolustajat,
muuten ei hyökkäyspelikään
suju. Pyhä Henki on kristityn
puolustaja. Hän neuvoo ja
opastaa oikealle tielle.

Suvivirsi lauletaan messuissa su 31.5. Malmilla, Siltamäessä ja Viikissä.

SUVIVIRSI SOI – ”Kaiken kansan kevätjuhla” Pihlajamäen Kiillepuistossa, Kiilletie
3 ke 20.5. klo 18–20 Yhteislaulua, mukana
päiväkerholaiset, Kirkon kuoro, Jippii-kuorolaisia ja Kristiina Olanto, laulu. Myynnissä
makkaraa, lettuja, leivonnaisia, käsitöitä ym.

Yritysryhmien tykypäivät
keilaus ● jousiammunta
● tankofutis ● intialainen
päähieronta ● kiipeily ●
syvärentoutus ● asahi
(+ 26 ohjattua palvelua)
● sauna- ja kokoustilat
● luennot ● catering ●

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
"""#/5+&-)1-)&5$'4,$))4%#8!*4+*Seurakunta facebookissa:
"""#34052((,#0(*!*4+*-)&5$'4,$)%4

Kaikki virkistävän päivän
rakennusaineet kätevästi
044 308 00 22 tai netissä

Tykkää ja pysy
lähitiedon tasalla.

ilomaatti.fi

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

SuperPark Street Fest la 23.5. klo 11–18
Otamme varaslähdön kesälomaan ja järjestämme SuperParkin pihalla
ilmaistapahtuman. Tervetuloa ﬁilistelemään porukalla musaa ja kesää!
Ohjelmassa mm.
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Suomen liikuttavimpia sisäaktiviteettipuistoja | www.SuperPark.ﬁ | Avoinna joka päivä | Valimotie 13, 01510 Vantaa
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Uutiset
PIRJO PIHLAJAMAA

Traktoriin teht
kansainväline

Leikkipuisto Traktorin pihalla oli mahdollisu
Somaliaan ja Turkkiin Ravintolapäivänä.

Virkistyskeskuksen puutyöharrastajat ovat saaneet uudet tilat entisestä navetasta. Loppusilaus on tehty talkoilla.
Jatkossa verstaassa saa tehdä kaikkea, mitä puusta voi tehdä. Ainoastaan kyllästetyn puun käyttö on kielletty.

Puuverstas on
vihdoinkin valmis

Malmin Virkistyskeskuksen piharakennuksessa olleet sirkkeli, höylä,
porakone, vannesaha, sorvi ja muut työkalut ovat lopultakin saaneet
pysyvän kodin. Ne on kannettu Siltamäen palvelukodin vanhaan navettaan,
jonne remontoitu puutyöverstas avattiin tässä kuussa.

K

un Malmin Virkistyskeskus suljettiin vuonna
2012, lupasi kaupunki, että harrastukset voivat jatkua muissa osoitteissa. Monille harrastuspiireille luvattiin uusi paikka
Syystien palvelukeskuksesta. Puutyöverstaalle ei vain
meinannut löytyä paikkaa.
Siltamäen palvelukoti tuli
hätiin, ja antoi kädentaitajien käyttöön vanhan navetan ylisille rakennetun huoneen. Sinne ei vain huonojalkaisimmilla ollut asiaa,
joten moni joutui lopettamaan harrastuksensa. Katseet kääntyivät vanhaan hevostallinakin toimineeseen
kivinavettaan. Jospa varastona käytettyyn rakennukseen voisi remontoida verstastilat.
– En kyllä olisi uskonut,
että tämä aukeaa koskaan,
kuuluu hämmästynyt mielipide verstaan avajaisissa
toissa perjantaina.
Alku oli hankalaa, mutta
nyt on hyvä, tuumii toinen.
Kymmenkunta miestä ja
yksi nainen ovat juhlistamassa kauan odotettua päivää.

Lähiörahaston rahalla
tehty puuverstas on suunnattu eläkeläisille ja työttömille. Se on avoinna arkisin
kello 7.30–17.
–Älä vain laita hintaa lehteen, irvistää palvelutalon
johtaja Markku Pyttynen.
Tilan muutos on tullut
kieltämättä kalliiksi. Puoli
miljoonaa euroa. Rahaa pi-

ti anoa välillä lisää, kun alkuperäinen 250 000 euroa
ei riittänyt. Suojellun navetan muuttaminen nykysäädösten mukaiseksi harrastetilaksi ei ollut ihan helppo juttu.
– Tälle pitää keksiä nimi, että ihmiset osaavat tulla tänne. Nimessä voisi olla
kuvattuna puu ja Siltamäki.

Nimiehdotukset alkavat
sinkoilla ja päätetään järjestää nimikilpailu, johon voi
osallistua tämän kuun ajan.
– Voittajalle Karibian risteily!
– Mikäs tämän paikan
osoite on, että osaa kertoa
toisille?
–Peltokyläntie 4.
Pirjo Pihlajamaa

Tieto maahanmuuttajaäitien
myymistä ruuista
oli levinnyt, ja lauantaina heti yhdeltätoista leikkipuiston pihalla kävii
kuhina. Euron jaa
kahden euron koli-ekot vaihtuivat katmeriin, baklavaan, kisiriin, sambuusiin ja muihin
itsetehtyihin ruokiin.
Tarjoilujen pääpaino oli
uunissa tai uppopaistamalla kypsytetyissä suolaisissa
ja makeissa piirakoissa. Moni kävi maistelun lopuksi ostamassa niitä vielä kotiinviemisiksi.
–Näiden kaikkien tekemiseen meni suunnilleen puolitoista päivää, laskee Malmilla perheineen asuva Konul
Saeidi hymyillen.
Azerbaidzanilaisnaisen

Turkkilaispöydässä
tarjolla oli muun muassa
kuskusia. Sen pääraakaaine on rikottu vilja,
joka on yleensä vehnä ja
joskus ohra tai hirssi.

urakka kannatti, sillä muutaman tunnin kuluttua 130 piirakasta sekä isosta vaasillisesta kinuskikakkupaloja oli
jäljellä enää muutama.
Muiden pöytien antimista
vastasivat turkkilaiset ja somalilaiset naiset. Lisäksi ruokia oli myymässä yksi Kiinan
uiguuri, mutta hän ei ollut

Raparperitaivas tarjosi
livekeikan

Malmilainen Gösta Ekman taituroi verstaassa puukkoja. Kahvaan hän upottaa
puun lisäksi vaikka mursun hammasta tai puhvelin tai poron sarvea. Hyvän puukon
tunnistaa siitä, että vaakatasossa terä ei ole kahvaa ylempänä. Oikein tehty tuppi
taas napsahtaa, kun sinne laittaa puukon.

Ravintolapäivänä kannattaa suunnistaa Paavolantielle.
Ala-Malmilla omakotitalon piha tarjoaa jotain ihan
jokaiselle. Kunhan somaan kioskiin on maksanut ostoksensa, voi pöydistä kerätä itselleen haluamansa
herkut, raparperilla tai ilman. Moni tulee aina uudestaan muurinpohjalettuja nauttimaan.
Tenavatkin viihtyvät hyvin, sillä pihasta löytyy hiekkalaatikko, keinuja ja muhkea tramboliini, jonka nallet
ja tyynyt houkuttelevat seuraansa.
Tänä vuonna ravintolapäivän väkeä oli ajateltu viihdyttää Kari Peitsamon vierailulla, mutta miehen sairastuttua häntä sijaisti varsin onnistuneesti Mikko
Perkoila.
Kelpasi isäntäparin hymyillä leveästi, tyytymätöntä
vierasta ei pihasta poistunut.
Teija Loponen
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REO HURSKAINEN

tiin
en ravintola

uus makumatkailla Azerbaidzaniin,
PIRJO PIHLAJAMAA

Konul Saeidin pöydän
luona sai valita
ottaako rahka- vai
perunapiirakkaa vai
kinuskikakkua. Äitiä
auttamassa olivat hänen
miehensä Shahroz
sekä lapset Arazpoika ja Ausy-tytär.
Malmilaisvanhemmat
muuttivat Suomeen 13
vuotta sitten.

ehtinyt kokata oman maansa perinneruokia. Paikallislehteen naisista eivät rohjenneet muut kuin Konul Saeidi.

Herkulllisen idean keksijöinä olivat monikansallista
kokkikerhoa leikkipuisto
Traktorissa pitävät Malmin
Martat. he olivat pyytäneet
kokkikerhoon osallistuvia
perheenäitejä kokkaamaan
synnyinseutujensa tuttuja
makuja Ravintolapäiville.
Leikkipuistossa työskentelevä sosiaaliohjaaja Kirsi Jaakkola oli paikalla auttamassa.
– Nämä maahanmuuttavat taitavia ruoan
janaiset ovat
oten siitä keksimme
laittajia, joten
tä mukaan, kertoo
pyytä heitä
marttojen puheenmalmilaismarttojen
nni Kaleva.
johtaja Anni
sta puistossa oliMartoista
vat myös Pipsa Rusama,
Sinikka Vainio se-

Tenavat
saivat
leikkiä ja
aikuiset
nauttia
musiikista.

kä Erja-Maria Jalastie-Kettunen. He kertoivat, että
kokkikerho kokoontuu joka viikko Traktorissa. Mukaan tulijat voivat tutustua
toisiinsa, ja oppia samalla
kuin huomaamatta Martoilta suomen kieltä ja saada tietoa suomalaisesta kulttuurista.
– Me emme ole kielten
opettajia, mutta kerhon keskustelukieli on suomi. Mukaan on tullut esimerkiksi
nainen, joka on asunut täällä kahdeksan vuotta, muttei
osannut sanaakaan suomea.

Kulttuurivaihto toimii
myös toisin päin. Martat
ovat oppineet, kuinka valmistetaan eri maille tyypillisiä ruokia. Ylisanoja Konul
Saeidin banaania sisältävästä
kinuskipiirakasta riittää niin,
että sitä on pakko saada vielä
kahvin kanssa. Nam. Sitä on
pakko ostaa mukaankin,
samoin viereisen somalipöydän sambuuseja.
– Tuossa kaupan päällisiä,
somalinaiset ilahduttavat ostajia ekstrapussillisella.
Pirjo Pihlajamaa

TE

IJA

LO
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NE

N

Peräkkäiset salit mahdollistavat isommankin ryhmän harjoittelut.

NYT –kampanja liikuttaa
nuoria Malmilla

HNMKY on mukana Liikuntaviraston järjestämässä NYT Nuorten yhteiskuntatakuukampanjassa, jonka tarkoituksena on tarjota ilmaisia liikuntamahdollisuuksia nuorille.
Huipputason ohjaajat pitävät huolen siitä, että tunnit ovat laadukkaita ja palvelevat näin
parhaiten liikkujia.
NYT- hanke on saavuttanut suuren suosion KoillisHelsingissä. Yleensä hanutetaan kausiketta toteutetaan
luontaisesti
ti keväällä ja
syksyllä, mutta
utta nyt on kysely viritteillä
lä kesän ajalle.
la, että nuoret
Voi siis olla,
esähelteilläkin
pääsevät kesähelteilläkin
n hankkeen tiiliikkumaan
lmin Palloilumoilta Malmin
hallilla.
njan kamppaiPitkän linjan
ikkarainen, toilija, Jussi Pikkarainen,
MKY:llä kampmii HNMKY:llä
eilun lajikoordipailu- urheilun
a. Hän omaa
naattorina.
3. danin mustan vyön
ossa ja
taekwondossa
mentoimii valmennen
tajana. Hänen
poma kamppailulajien harras-taminensa
käynnistyi jo
986.
vuonna 1986.
a mies on
Ohjaajana
aloittanut vuonna -94
ajana vuosija valmentajana
en -97-98 aikoihin.
n Malmilla
Tiistaisin
n NYT:in tiijärjestetään
rtial Arts (eri
moilta Martial
ulajeja) sekä
kamppailulajeja)
n kuntonyrkperjantaisin
keilyä. Jussii kertoo kunyn olevan erittonyrkkeilyn
ua, mistä johtäin suosittua,
itusten kestoa
tuen harjoitusten
u tunnista puoon nostettu
untiin.
leentoista tuntiin.
lle osallistumi– Tunneille
di aiempaa tausnen ei vaadi
taa ja ne soveltuvat erinomaisesti kaikenkuntoisiluistuttaa.
le, Jussi muistuttaa.

Sarianne Nordberg, 2.
dan musta vyö taekwondossa, on toisen asteen
kamppailuohjaaja
HNMKY:llä. Taekwondon
Sarianne aloitti
vuonna
2007 ja
ohjaajana hän
on toi-

minut seurassa vuodesta
2011. He ovat Jussin kanssa samaa mieltä siitä, että
kamppailulajit soveltuvat
kaikille.
– Kamppailulajit kehittävät keskittymiskykyä, parantavat kehonhallintaa sekä kannustavat terveelliseen elämäntapaan.
Itse-

tunto kohoaa samalla kuin
kuntokin ja muiden kunnioitus on aina läsnä kamparjes
pailijan arjessa.
Salilla on
kiusaamisen suhteen nolS
latoleranssi, Sarianne
valistaa.
ha
Uuden harrastuksen
aloittaminen käy käden
käänteessä, ja liikkujien ehmennä
doilla mennään.
Ohjaajat
kuuntelevat palautetta ja
p
pyrkivät sen pohjalta
kehittunte Kaksi petämään tunteja.
räkkäistä harjoittelusalia
ha
takaavat kamppailulajiharkam
joitusten sujuv
sujuvuuden ja tarvittavan tilan.
HNMKY järjestää 16
viikossa niin laptreeniä viik
kuin aikuisillesille kui
kin suunnattuja
kosuu
konaisuuksia.
Kokona
keilemassa
saa
keil
käydä
ilmaiselkä
la
l kahden viikon kokeilujaksolla. Kesällä suunnitelmissa
o junnujen
on
kes
kesäleiri,
jonne
toivota innokkaitoivotaan
nuo
ta nuoria
osallistumaan liikuntatausk
taan katsomatta.
Reo Hurskainen
urheilutoimittajaurhe
harjoittelija, Heo
har

– Mukaan voi
tulla, vaikka
ei olisi koskaan
harrastanut mitään
kamppailulajia.
Täällä sitä opitaan,
kannustavat Jussi
Pikkarainen ja
Sarianne Nordberg.
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Pukinmäen

23.-24.5.
Pukinmäki
suunnitteluun
Pukinmäen aseman seudun täydennysrakentamista
on valittu suunnittelemaan Arkkitehtitoimisto AJAK Oy.
Pukinmäen aseman ympäristön täydennysrakentamisen viitesuunnitelman teon kokonaishinta ei saa ylittää
15 872 euroa arvonlisäveroineen. Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle arkkitehtitoimistolle.
Toimeksiannon mukaisen työn pitäisi valmistua syyskuun puoliväliin mennessä.
TL

PUKINMÄKI–PÄIVÄT

ARAAN,
TULE TUTUSTUMAAN AVN AP TEEKKIIN
UUSITTUUN PUKINMÄE

23.-24.5.2015

Otsikko
PUISTOTAPAHTUMA

Hampaat kuntoon kevään juhliin:

Lauantai 23.5.

iWhite hampaiden
valkaisutuotteet:

Puistotapahtuma klo 10 - 14, Säveltäjänpuistossa, Unikkotie 8
10.00

A
ALLOJ
ILMAP
ARPAJAISIA

PALOAUTO

TILAISUUDEN AVAUS

10.15
10.30
11.00
11.15-11.30

Pukinmäki-Seuran puheenjohtaja Kauko Koskinen

KOTIKAUPUNKIPOLUN JULKISTAMINEN
PELLEKAIJA PUM
MALMIN ELÄKELÄISET ESIINTYY
PUKINMÄEN NUORISOTALON TANSSIRYHMÄ ESIINTYY
12.00
STADIN JUHLAORKESTERI
12.45
TRUBADUURI ESIINTYY
13.10-13.40 PUKINMÄEN SIRKUSKOULU ESIINTYY

iWhite valkaiseva
hammastahna 75 ml
h
ha
MAKKARAA
KAHVIA
PULLAA

Rinnakkaistapahtumat:

6 60

iWhite hampaiden
valkaisumuotit
muotit 10 kpl

35 00

(50,22€)

(8,51€)

ILOINEN PIHATAPAHTUMA päiväkoti Pukinmäen pihalla
KASVOMAALAUKS
IA
MUURINPOHJALETTUJA

KAHVIO, ARPAJAISET, ”LELURALLI”
Järjestäjänä Päiväkoti Pukinmäen vanhempaintoimikunta

NUORTEN URHEILUTAPAHTUMA Pukinmäen urheilukentällä
Järjestäjänä Pukinmäen nuorisotalo/NMKY
Kirjoita viesti täh än. Vies ti me nee pa rhait en p erille, jos se on ly hyt ja ytime käs.

Sunnuntai 24.5.
06.00 LINTURETKI JOKIVARRESSA

Lähtö Pumppaamon luota, oppaana Markku Varhimo
Järjestäjä: Pukinmäen Kisa

10.00 SAVELAN KOTIKAUPUNKIPOLKU

Ensimmäinen suuren yleisön kierros, lähtöpaikka
Pukinmäen kartano, oppaina Pauli Saloranta ja Kai Kippola

12.00 PUKINMÄKI-PÄIVIEN MESSU
Yhteistyö

ssä
Pukinmäen
yhdistykse
t ja
toimijat.

Pukinmäen seurakuntakoti (Säterinportti 3)
Perhemessussa mukana Pukinmäen Taidekoulun sirkuskoululaisia, seurakuntakodin lapsikuoro, lauluryhmä
Tuulenpesä sekä pastori Meri Ala-Kokko ja kanttori Kaisu
Rauhamaa. Messun jälkeen kahvi– ja mehuhetki.

AVALOKUV STA
U
T
IS
N
N
U
SU

LASTE
N
NÄYTE
LMI

Ä

Fludent fresh
suuveden (8,20 €)
ostajalle Fludent
hammastahna
hammastahna
kaupan päälle!
(edun arvo 4,61 €)

iWhite valkaiseva
va
suuvesi 500 mll

11 90

(14,86€)
€))

Tarjoukset voimassa 20.6. asti.
Katso kaikki tarjouksemme www.pukinmaenapteekki.fi
Huomaa uusi lauantain aukioloaikamme 9–17.

PUKINMÄEN APTEEKKI
KEHÄ I VARRELLA – ASEMAN VIERESSÄ
Säterintie 2, 00720 HELSINKI
p. 3505 7210
ma-pe 8–19, la 9–17
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kotikaupunkipolut kansiin
TEIJA LOPONEN

Pukinmäessä vietetään perinteisiä Pukinmäki-päiviä jo
ties kuinka monetta kertaa sitten niiden aloittamisen
1980-luvulla. Paikallisten yhdistysten voimin toteutettava
tapahtuma järjestetään tulevana viikonloppuna.

T

ällä kertaa tuttuihin tapahtumamuotoihin liittyy uuden
opaskirjasen
julkistaminen. Pukinmäen kotikaupunkipolut on
koottu värikkääseen, kartalla ja runsailla kuvilla
varustettuun julkaisuun. Se
on kooltaan sopivasti tasisäl
kuun mahtuva, mutta sisäletoa
tää kuitenkin perustietietoa
asta,
paikkakunnan historiasta,
non
nähtävyyksistä ja luonnon
olosuhteista.
Pukinmäki-seuran puosheenjohtajan Kauko Koskisen ja Savela-seuran pupoheenjohtajan Kai Kippomilan kokoamien työryhmiut
en voimin on valmistunut
rin
noin seitsemän kilometrin
den
verran kävelyreittejä, joiden
varrella on runsaasti mielenkiintoista nähtäväää ja
koettavaa.

Opaskirjanen vie kiinnostuneen patikoijan kohteesta toiseen samalla tietoa tarjoten. Asiantuntijana hankkeessa on toiminut Pauli Saloranta.
Pukinmäen puolen kierros on jo muutamaan kertaan käveltykin yleisötapahtumissa. Pukinmäki-päivien sunnuntaina 24.5. on
kaikil
vuorossa kaikille kiinnostuneille avoin Savelan

kierros, oppaana puheenjohtaja Kai
Kippola.
Savela
on Pukinmäen

VPK:n auto on ollut aina
na
suosittu tutustumiskohhde Pukinmäki-päivillä.

Täysin uudenlainen

Taas
nähdään
tanssia.

imassa
Tarjoukset vo
ellei toisin

on nyt avattu!

Opaskirjasen julkistaminen tapahtuu päivien toritapahtumassa, joka alkaa lauantain
antaina 23.5. klo 10 Säveltäjänpuistossa. Se on siellä
täjän
myös myynnissä. Muutakin
ohjelmaa on taas tapahtuohjelm
massa, missä paikkakunnan yhdistykset
esittelevät toimintaansa. Syötävää ja
juotavaakaan ei ole
unoh
unohdettu.
Var
Varhain sunnuntaiaamuna on lisäksi lintuharrastajille P
Pukinmäen Kisan järjestäm
jestämä linturetki jokivarressa
ressa, oppaana koillishelsinkil
sinkiläinen lintuharrastaja
Mark
Markku Varhimo. Lähtö
tapah
tapahtuu rantapuiston matonpe
tonpesupaikan luota klo 6.
TT

pUksUn
ParAs

To-La 15
21.-23.5.20

K-market Pukinmäki

osa-alue ja reitit on soviteltu
toisiinsa liittyviksi. Poluilta
voi lisäksi hyvin jatkaa taivalta Pihlajamäen ja Oulunkylän suuntiin, sillä niidenkin nähtävyyksistä on tehty
samanlaiset opasjulkaisut.

lähikauppa

mainita

Vaasan Kunto

14

Suomalainen

TOMAATTI

1

89
kg

6

95
kg

NEKTARIINI- TAI
PERSIKKARASIA
500 g, Espanja

1

89
rs

(3,78/kg)

palvelemme ARK 6.30-22, LA 8-22, SU 9-22
PUKINMÄKI

Eskolantie 2, 00720 Helsinki

360 g
raj. 1 pkt/talous

BROILERI

leisesi arista
Kokoa msie
attiba
salaatti ala

Is
BAr !
oPen

PROTEIINI JA
KUITU KAURA

Kuuma
grillattu

puh. 020 734 9199
arsi.kovanen@k-market.com

0

95

01

1500 kpl
erä!

kpl

kpl

(0,027/kg)

KAUPPIA
AN
PARHAA
AT
PORSAAN ULKOFILEPIHVIT
naturel, bbq, valkosipuli, pippuripossu

9

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com

95
kg

erä!
Ristorante

PIZZAT

320-385 g
raj. 4 kpl/talous

2

49
kpl

(6,47-7,78/kg)

PUKINMÄKI
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Urheilu

Jalkapallo kolmonen

Atletico tehtaili maaliennätyksen,
Ponnistajille avausvoitto!
Lauantai-ilta tarjoili fudisviihdettä parhaimmillaan, kun pelivireen löytänyt Atletico Malmi höykytti HerToa lukemin 100. Ponnistajat taas haki avausvoittonsa PK K-U/Allianssilta. PuiU vietti ansaittua lomaviikkoa ja MPS kärsi kirvelevän
vierastappion Reippaalle.

K

JANNE VOTTONEN

akkoslohkon
tuloksia katsoessaan moni varmasti hieraisi silmiään, kun MPS / Atletico
Malmi murskasi HerTon
kaksinumeroisin luvuin
Tapanilan myöhäisillassa.
Ensimmäinen jakso palloteltiin tasatahtiin, mutta Jesse Ketosen ja Samu Nurmisen maalit siivittävät Atleticon 2–0-taukojohtoon.
Toisella puoliajalla tapahtui ja paljon! 49. minuutilla
herttoniemeläispakki kaatoi Janne Hampaalan alimpana miehenä rangaistusalueella ja vei tältä varmalta näyttäneen maalin. Tuomiona rangaistuspotku ja
suora ulosajo. Jukka Haarala viimeisteli rankkarin varmasti ja tappoi vierailijoilta
viimeisetkin pelihalut.
Hallinta pysyi loppukamppailun ajan lähinnä vierailijoiden päässä ja
malmilaisryhmä namutteli paikoistaan hyvällä prosentilla. Maalinteossa kunnostautuivat Jani Putkonen
ja Jonne Ketonen sekä Samu Nurminen ja Jesse Ketonen toistamiseen. Loppuvaiheissa toinenkin HerTopelaaja sai katsella punaista hieman vastaavanlaisesta
tilanteesta. Rikettä seurasi
jälleen rangaistuspotku, josta Jonne Ketonen teki illan
toisen osumansa. Viimeisen
kymmenminuuttisen aikana vakuuttavaa 10–0-voittoa varmistelivat vielä Akan
Okomoh ja Patrick Purola
kauden ensimmäisillä maaleillaan.
Atletico pyrkii jatkamaan
orastavaa voittoputkeaan
sunnuntaina, kun joukkue
matkaa kautensa puhtaalla pelillä aloittaneen EsPan
vieraaksi. Lohkon yksi ennakkosuosikeista pääsee
todistamaan ticoticoa klo
16.30 alkaen Matinkylässä.

oikeastaan missään vaiheessa peliin mukaan. Paremmalla viimeistelyllä Ponnistajat olisi voinut viimeistellä suuremmatkin lukemat,
mutta arvokkaat kolme pistettä joka tapauksessa Ponnistajille.
Ponnistajat avaa nurmikautensa torstaina, 21.5.,
kun malmilaisryhmä isännöi Lahden Reipasta AlaMalmin nurmella klo 19.30
alkaen.

Atleticon ottelussa riitti ratkaisijoita laajalla rintamalla. Kuvassa vaihtoon tulossa
Janne Hampaala ja Jukka Haarala. Kentälle marssimassa seuraavan viiden minuutin
aikana kolme maalia alustaneet Jonne Ketonen sekä Jaakko Peltonen.

Kolmoslohkossa ilonaiheita toi Malmin Ponnistajien ensimmäinen täysi pistesaalis Kolmosessa. Joukkue vieraili Keravalla PK
K-U/Allianssin kestittävänä
ja haki arvokkaan 0–4-vierasvoiton. Ottelua suvereenisti hallinneet Ponnistajat
pääsivät maalin makuun jo
19. minuutilla, kun Ilmari
Innanen keskitti Topias
Tikalle takatolpalle, eikä
tämä erehtynyt. 0–1-lukemissa mentiin puoliajalle,
vaikka tekopaikkoja olisi
ollut lisäosumiinkin.
Toisen jakson alussa Jo-

KANNUSTAMAAN JA VIIHTYMÄÄN!
Miesten Kolmosta

Perjantaina 22.5. klo 18.00

Puistolan Koudan nurmikentällä

PAIKALLISDERBY

HYVÄ PUFFETTI
TATTARISUON
AUTOKATSASTUS

PUIU VOITTOON!

el Tuovinen lisäsi johtoa
jo 0–2:en ja 62. minuutilla tullut Aleksi Työppösen
hieno yksilösuoritusosuma
ratkaisi pelin malmilaisille.
Aivan lopussa Jens Sundström kaunisteli vielä luke-

mia 0–4:än tarkalla alakulmalaukauksella ja sementoi
samalla Ponnistajien avausvoiton.
Ottelun kulku oli selvää
pässinlihaa. Ponnistajat dominoi, eikä PK K-U päässyt

Samainen Reipas piinasi
Lahdessa ilman muutamia
avainpelaajiaan otteluun
joutunutta MPS:ää. Malmilaiset joutuivat poistumaan
ottelusta vailla mitään
kotiin viemisiä, ensimmäistä
kertaa tällä kaudella.
Samaan tapaan lauantaina
pelattu ottelu näytti tulosurheilun varjopuolet, sillä Reipas oli tehokkaampi paikoissaan ja johti tauolle
mentäessä jo 2–0, vaikka
joukkueella oli ollut hädin
tuskin kaksi maalipaikkaa.
MPS:n valmennusjohto
reagoi takaiskuihin nopeasti ja sai joukkueensa jälleen
peliin mukaan. Muutama
hyvä tekopaikka ei tuonut
kavennusta vielä ensimmäisen jakson aikana.
Toisella puoliajalla paine kasvoi lahtelaispäässä ja
Robin Julin viimeisteli ansaitun kavennuksen rangaistusalueen kulmasta ottelun 54. minuutilla. Kavennusmaalin jälkeen MPS loi
vielä viitisen hyvää maali-

paikkaa. Reippaan puolustus kuitenkin kesti ja malmilaiset joutuivat kotimatkalle harmittavan tappio mukanaan.
MPS jatkaa otteluitaan
perjantaina, kun joukkue
kohtaa tämän kauden ensimmäisessä Koillisen derbyssä PuiU:n. Radan toisella puolen, Puistolassa nurmella, pelattava ottelu mitellään 22.5. klo 18 alkaen.

Puistolan Urheilijat
vietti taukoviikkoa Kolmosen peleistä, kun ottelut Viikingit/2 vastaan siirtyi maanantaille 18.5. Sen sijaan
joukkue pelasi Regions’
Cupin ottelunsa Viikingit/
S.C.P:tä vastaan ja nappasi
1–3-voiton kolme divaritasoa alempana pelaavista itähelsinkiläisistä. Ensimmäinen puoliaika sujui tasaisissa merkeissä.
Toisella jaksolla PuiU sai
otteen kamppailusta ja teki
rutiininomaisesti tarvittavat
maalit Lasse Saaren, Jesse
Holmströmin ja Petri Oravaisen viimeistellessä. Näin
myös PuiU jatkaa Atleticon
ohella Regions’ Cup -taivaltaan lähiviikkoina.
PuiUn Viikingit/2-ottelu
pelattiin tämän lehden mentyä jo painoon, mutta seuraava kamppailu ajoittuu
perjantaille, kun ”Puipa”
isännöi ”Ämpsiä” Koudan
nurmella klo 18:00 alkaen.
Janne Vottonen

Odotettu Puistola vastaan Malmi

Kutkuttava paikallistaisto perjantaina Puistolassa
Vuosien odotus täyttyy nyt perjantaina kello 18 Puisto-

lan Koudan nurmikentällä ja sen katsomoissa. Puistolan
Urheilijat ja Malmin Palloseura käyvät silloin ottamaan
mittaa toisistaan Kolmosen kolmoslohkon ”henkisessä
kärkitaistelussa”. Tapahtuman odotetaan täyttävän katsomopaikat äärimmilleen.
Taistelua kevätkierroksen Koillis-Helsingin herruudesta kuvaa se, että maamme arvostetuin jalkapallovalmentaja Martti Kuusela on lupautunut tulemaan valitsemaan paikallistaiston parhaat pelaaajat.
–Lähdemme tähän isoin odotuksin, PuiU-peliä on jo
odoteltu monta viikkoa, etenkin mps-taustaiset pelaajamme haluavat kaikki olla mukana tässä paikallisottelussa, paljastaa MPS:n valmentaja Jyri Nieminen.
–Itsellenikin tällä ottelulla on tunnetasolla iso merkitys, kun asun Puistolassa ja olen aloittanut jalkapallon
PuiU:ssa ja nyt pääsee vanhalle kotikentälle Koudalle.
On kutkuttava ﬁilis, tunteilee guardiolat Camp Koudalle

tekevä Nieminen.
Kotijoukkue PuiU:n valmentaja Arpad Mester on
myös säpinöissään etukäteen.
–Minulle tämä on ensimmäinen paikallisottelu. Malmilla on hyvä joukkue. Odotan kovasti hyvää peliä, josta
kaikki nauttivat, olkoon lopputulos sitten mikä tahansa,
ennakoi Mester.
Hyvän sään salliessa Koudan viheriön äärelle odotetaan satamäärin koillishelsinkiläisiä futisfaneja. Malmilaista jalkapallogurua Juha Saukkosta lainaten, yleisön kannattaa rientää paikalle hyvissä ajoin ennen kello
kuutta, jotta välttää päätykatsomot.
Eikä tässä vielä kaikki. Mehukkaat paikalliskamppailut
saavat Puistolassa jatkoa viikon päästä ensimmäisestä
paikallisesta hillosilmä-pelistä, PuiU isännöi perjantaina
29.5. kello 18 ottelua, jossa vastaan asettuu sarjanousija
Malmin Ponnistajat.
Heimo Laaksonen
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KARI SILFVER

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. Viestissä
oltava mukana lähettäjän yhteystiedot.
JH

Karoliina Hurmerinta on vastannut viimeisistä
maaleista.

MPS ja PKKU
tasasivat
pisteet
Jalkapallo naiset
MPS:n naisten härkäviikot saivat
sunnuntaina päätöksen, kun joukkue
kohtasi kesän ensimmäisessä nurmella
pelatussa ottelussa Tapanilan Wemblillä
PK Keski-Uudenmaan.
Härkäviikot alkoivat lauantaina 9.5. kotipelillä Tipsiä vastaan, jossa vierailijat
olivat parempia 1–4. Helatorstaina Kauniit & Keltaiset matkustivat pohjanmaalle IK Myranin vieraaksi, josta tuliaisina
vierasvoitto 2–3 Pia Tavin,
Ia-Beate Liljedahlin ja Karolina Hurmerinnan maaleilla.
Sunnuntain kotiottelu ei
hienouksilla häikäissyt, ehkä siksi, että nurmelle ei
kumpikaan joukkue juuri
ollut ennen ottelua päässyt.
Ottelu lähti liikkeelle varsin sekavasti vierailijoiden
hienoisessa hallinnassa. Siitä
osoituksena 4 min. kohdalla
ensimmäinen kulma, josta
Kerho ei mitään saanut aikaiseksi. Kotijoukkueen ensimmäinen maalipaikka tuli
ottelun 13 minuutin kohdalla, kun puolustajan paikalta rohkeasti noussut Anne
Hirvasvuopio pääsi keskittämään. Kerhon maalivahti ohjasi pallon päädystä yli
ja MPS sai jatkotilanteesta
kulman, josta ei sen vaarallisempaa seurannut.
Vaikka kotijoukkue alkoi saada pelijuonesta kiinni, varjostivat harhasyötöt
ja heikot yksilösuoritukset
kumpaakin joukkuetta. Ottelun avausosumaa saatiin
odottaa ensimmäisen puoliajan lopulle, jolloin Eve
Makkonen teki nopean rajaheiton Kerhon kenttäpäädyssä Daisylle, joka pelasi pelivälineen Ia- Beatelle.

Ottelun
avausosumaa
saatiin odottaa
ensimmäisen
puoliajan
lopulle
Hän keskitti pallon maalin takatolpalle, josta Karo
Hurmerinta siirsi pallon ja
kotijoukkueen 1–0 johtoon.

Toinen puoliaika jatkui siitä mihin ensimmäinen oli
loppunut. Tasaista joskaan
ei niin kaunista futista. Kylmää vettä saatiin niskaan
tunnin kohdalla, kun juuri
kentälle tullut Kerhon
Mona Blom pelasi itselleen
tilaa kuudentoista tuntumassa ja täräytti pallon
Minja Lahdelman selän
taakse lukemiksi 1–1.
Kerhon tasoituksen jälkeen sivustakatsojasta näytti, että kumpikaan joukkue
ei halunnut voittaa. 90 minuutin ähräämisen jälkeen
pisteet tasan 1–1.
Malmin Kauniiden & Keltaisten pelit jatkuvat lauantaina 23.5, silloin matkustetaan pohjoiseen viime
kauden päätteeksi Naisten
Liigasta pudonneen ONS
vieraaksi.
Jukka Airaksinen

Varusmiehiä kentällä

Nyt puolustetaan Malmin lentokenttää jo valtiovallankin toimesta.
Helatorstaina kentällä ja sen liepeillä oli enemmänkin sotilaita.

Jytky ei muuta mitään
Hallitusneuvotteluiden tulokset
ja visiot ovat nyt selvillä. Timo Soinin pääsääntö muutokselle näyttää
olevan nykyisten käytäntöjen jatkaminen. Jytky ei nähtävästi tuo
mitään uutta. Maahanmuutto jatkuu kuten ennenkin. Soini kertoi,
että sama taakankanto pakolaisista
jatkuu kuin edelleenkin. Kiintiöpakolaisissa sama määrä. Siihen ei

tule leikkausta. EU-politiikassa
perussopimuksia ei neuvotella
uudelleen. Jäsenmaksupalautusta ei
vaadita. EU-politiikan suuri kuva
jatkuu. Rahoitusmekanismeja ei
neuvotella uudelleen. EVM on
edelleen käytössä mikäli Kreikka
haluaa sieltä lisää lainaa. Alexander
Stubb sanoikin, että vain kielenkäyttö erottaa hallituspuolueet EU-

politiikassa. Toinen rakastaa sitä ja
toinen inhoaa, mutta politiikka on
läpeensä samanlaista. Tämäkö oli
se muutos minkä suomalaiset halusivat äänestäessään perussuomalaisia?
Asmo Maanselkä
KD puoluesihteeri, Tapanila

Malmilaiset ja muutkin, nivelet liikkeelle!
Miksi näinkin iso kenttä kuin
Ala-Malmin puiston liikuntakenttä
on ilman kunnon venytysvälineitä?
Tarkoitan aikuisille tarkoitettuja
sinisiä käsivenytyslaitteita sekä sel-

kä- ja niskahierontalaitteita ja roikuntatankoa. Muilla lähikentillä
on ja jopa uimarannallakin.
Sitten: Miksi Pukinmäen roikuntatanko on vain 2-metrisille ihmi-

sille? Ala-Malmilla olisi varmaan
käyttöä näille laitteille, jopa olisi
tarves 2 laitetta kumpaakin.
Kirsi Haverinen

Savotta hurmasi jälleen
Savotan pihalla hassuteltiin viime lauantaina, kun päiväkotipihalle kokoontui noin 350 aikuista ja
lasta nauttimaan tutusta Kevätsavotasta.
Jokavuotinen tapahtuma on lunastanut paikkansa Heikinlaakson
ja Puistolan lapsiperheiden parissa. Tapahtuman vetonaulana oli tänä vuonna tanssiva ja laulava nukke Maddaleena, joka järjesti tunnin mittaisen hauskanpidon kaikille lapsille ja lapsenmielisille.
Vauhtia riitti myös köysiradalla, vanhojen moottoripyörien kyydissä ja pääsipä moni myös ajelulle upealla vanhalla avo-Cadillacilla.
Kevätsavotta on päiväkoti Savotan vanhempaintoimikunnan jär-

jestämä vuosittainen tapahtuma.
Tapahtuman tuotolla järjestetään
päiväkodin kaikille lapsille vuoden
mittaan ylimääräistä ohjelmaa kuten teatteriesityksiä, joulun yllätysherkkupusseja, askarteluiltoja ja
retkiä.
Vanhempaintoimikunnan tavoitteena on kuitenkin paljon muutakin. Se toimii linkkinä vanhempien
ja päiväkodin välillä. Lisäksi päiväkoti Savotassa on onnistuttu tärkeässä tavoitteessa: yhteinen tekeminen lähentää lapsia, mutta myös
meitä vanhempia.
Yhteisöllisyys kasvaa ja arjen
apua on yllättävän lähellä, kun sitä malttaa pyytää. Moni meistä törmää toisiinsa edelleen tuolla koulu-

maailmassa. Sinne on hyvä jatkaa
tuttujen kanssa.

Suvi Tuppurainen,
PK Savotan vanhempaintoimikunnan jäsen
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Kulttuuri
TEIJA LOPONEN

Jazzia kevääseen
Manuel Dunkelin kvartetti esittää melodista ja tihe-

ätunnelmaista jazzmusiikkia hyvin modernilla otteella.
Yhtyeen vahvuus on svengaavassa ja luovassa yhteissoitossa. Ohjelmisto koostuu pääosin Dunkelin sävellyksistä, joissa yhtyeen kokeneet muusikot hyödyntävät
luontevasti jazzin perinnettä kukin omalla persoonallisella äänellään.
Dunkel on esiintynyt kvartettinsa kanssa useilla kiertueilla Suomessa sekä jazzfestivaaleilla kotimaan lisäksi
Belgiassa, Kreikassa, Marokossa, Ranskassa, Ruotsissa,
Serbiassa ja Virossa.
Kvartetissa soittavat Manuel Dunkel, tenori- ja sopraanosaksofoni, Alexi Tuomarila, piano, Antti Lötjönen,
basso ja Teppo Mäkynen, rummut.
Konsertti on osa Jazz’n Jam sarjaa, jonka taiteellinen
johtaja on Teppo Hauta-aho.
TL

Manuel Dunkel Quartet
Malmitalo su 24.5. kello 17, kesto
noin 1h, ei väliaikaa. Liput 6 e

Melartinin muistolaatta löytyy hänen kotikadultaan.

Muistolaattojakin
voi bongata

Hyvin tiedetään, että meitä ihmisiä on joka lähtöön. Monet ovat
vaistomaisesti erityisen kiinnostuneita joistakin asioista. Yhdet bongaavat
lintuja, toiset autoja, kolmannet perhosia, neljännet seuraavat lentokentän
reunamilla tavallisia ja harvinaisempia lentokoneita.

P

aljon on meitäkin, joita
kotikaupungin
monipuolinen
historia ja nähtävyydet kiinnostavat erityisen paljon.
Toimittaja ja tietokirjailija
Pauli Jokinen on koonnut
avuksi mielenkiintoisen kirjan erilaisista Helsingissä
olevista muistolaatoista. Ja
niitähän riittää, vaikka
kukaan ei niiden kokonaismäärää tiedä.
Rakennus, jonka seinässä
on jokin muistolaatta, saa
sitä kautta aivan erityistä
merkitystä, historiallista syvyyttä.

Kirja on jaoteltu suurin
piirtein kaupunginosittain
kävelyreitteihin, joiden varrella on numeroituja laatta-kohteita. Kussakin kohdassa kerrotaan lyhyesti perustiedot itse muistolaatasta, sekä siitä henkilöstä tai
tapahtumasta, johon laatta
liittyy.

Jo heti sisällysluettelosta
huomaa, että painopiste on
kantakaupungissa. Siellä
laattoja onkin eniten. Jonkin verran kuitenkin esitellään myös esikaupunkien
muistolaattoja. Viikin Latokartanon pellon keskellä on
muistolaatta Helsinkiä

sodan aikana puolustaneen
ilmatorjuntapatterin paikalla. Tulee heti mieleen, että
muistomerkin ja muistolaatan välinen ero voi joskus
olla häilyvä.
Koillisesta on vain muutamia esimerkkejä. Kirjassa esitellään Pihlajamäessä
oleva ”Hyvästi markka”muistolaatta. Malmin Kirkonkyläntiellä (kirjassa harmillisesti Kyläkirkontie) on
”Stadin peeston” eli kenttätykistöpatteriston muistolaatta. Malmin lentoasemalla sijaitseva sota-aikaan liittyvä muistolaatta esitellään,
samoin kirjailija Aleksis Kiveen liittyvä muistolaatta

erään talon seinässä Tapanilan aseman lähellä.
Koillisen kaupunginosissa olisi kyllä muitakin muistolaattoja esiteltäväksi. Ehkä se pitäisi tehdä paikallisin voimin. Iloisena uutisena voi tässä samalla kertoa,
että pitkään kateissa ollut
säveltäjä Erkki Melartinin
muistolaatta on Pukinmäessä jälleen omalla paikallaan.
Pauli Jokinen: Muistolaattabongarin opas. Kävelyretkiä Helsingin historiaan.
Minerva, EU 2015, 164 sivua, kuvitettu
Tero Tuomisto
kotiseutuneuvos ja
Pukinmäki-seuran sihteeri

Tommi Kalenius liikuttaa yleisöä Viikissä.

Tommi Kalenius
tunnelmoi Viikissä
Laulaja ja lauluntekijä Tommi Kalenius
esiintyy ensi perjantaina Viikin kirkossa
uuden Liikuta mua –levynsä tiimoilta.
Alkuaan gospelmusiikin saralla tunnetuksi tullut

Tommi Kalenius teki edellisen levynsä Ihminen on ihmisiä vuonna 2011 ja sen jälkeen hän on säveltänyt paljon
kappaleita muille artisteille, kuten Mikael Konttiselle,
Laura Voutilaiselle, Simo Silmulle, Suvi Teräsniskalle
ja Jonna Geagealle.
Nyt Kalenius päätti palata taas omien laulujensa pariin
ja niistä syntyi pitkäsoitto Liikuta mua. Uutuuslevy sisältää maanläheistä mutkatonta musiikkia, josta turhat krumeluurit ja ylimääräiset nuotit on karsittu pois. Levyn tusina kappaletta tarjoilee ihmisen kokoisia tarinoita. Albumin tuotti Pekka Ruuska.
Viikin kirkossa Kaleniuksen kanssa esiintyvät Miika
Pelkonen, Pasi Ryökkynen, Ville Salminen ja Markus
Malin.
Teija Loponen

Liikuta mua –Tommi Kaleniuksen konsertti
Viikin kirkossa lauantaina 29.5. kello 19. Vapaa
pääsy, kolehti Kirkon Ulkomaanavun työhön.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Nuorille tarjotaan kalastusta, sarjakuvia ja leivontaa
Operaatio Pulssi tarjoaa kesäloman aikana nuorille
maksuttomia kursseja. Ohjelma on suunnattu ensisijaisesti
Malmin, Pukinmäen, Tapanilan ja Jakomäen nuorille.
Parkourkurssi starttaa
heti loman alussa tarjoten
todellista liikunnan riemua.
Kurssi sopii 12–18-vuotiaille, niin ensikertalaisille kuin
parkouria jo harrastaneillekin. Koko kehon motoriik-

kaa parantavaa parkouria
harrastetaan alkuillasta AlaMalmin Parkourkeskuksessa ja sen lähiympäristössä.
Rauhallisempaa tekemistä
kaipaavat voivat ilmoittautua leivontakurssille Tapu-

Todellista kesäﬁilistä voi kokea kalastuskurssilla.

likaupungin nuorisotalolle.
Kesäloman alussa valmistetaan erilaisia makeita ja
suolaisia leivonnaisia; kuppikakkuja, piirakoita, pitsaa, pikkuleipiä.
Levollisempaa menoa on
myös sarjakuvatyöpajakiertueella, jonka kolmipäiväisissä sarjistyöpajoissa opetellaan sarjakuvan tekemisen perusteita ja rakennetaan alueen pienoismallia ja
somistetaan kirjaston ympäristöä pienillä teoksilla.
Kurssi sopii kaikille kuvallisesta kerronnasta pitäville
ja se järjestetään neljässä eri
kirjastossa.

Kalastaminen on leppoisa laji ja mainiota kesäpäivien puuhaa. Viikon mittainen kalastuskurssi pidetään
Vanhankaupunginkoskella
Hämeentien puoleisella
puulaiturilla kesäkuun toisella viikolla. Letkeää kalas-

Laulajatar järjesti
rakkauslaulukeikan Malmitalolle

telua nuoriso-ohjaajan ja
Meri-Infon kalastusohjaajan kanssa voi viettää, vaikka ei omia kalastusvälineitä
olisikaan, niitä saa myös lainaksi. Eväät syödään rennosti nuotiolla ja Pulssi tarjoaa makkaraa ja mehua.
Paikalle voi mennä omatoimisesti tai lähteä kello 11
ohjaajan kanssa Malmitalolta.
Kesäloman viimeisellä viikolla laitetaan tussit laulamaan ja spraymaali suhisemaan Jakomäen grafﬁtiseinällä. Grafﬁtitaiteilija Hende opastaa urbaanin taiteen
luomiseen. Kurssilla käydään läpi grafﬁtimaalaamisen perusteita sekä eri tekniikoita niin paperilla kuin
seinällä. Aiempaa kokemusta ei tarvita, mutta sellaiset vaatteet, jotka saavat
sotkeentua. Kurssi on yli
12-vuotiaille.
Kaikille kursseille tulee ilmoittautua ennakkoon joko
soittamalla numeroon 040
4461361 tai sähköpostilla
koillispulssi@hel.ﬁ, nopeimmat mahtuvat mukaan.
Teija Loponen

OPERAATIO PULSSI

Parkour tarjoaa hurjaa menoa, kunhan alkeet on
oppinut.

PROMOKUVA

”Rakkauslauluja
maailmalta” on
pienimuotoinen
soolokonsertti, jonka
laulujen teema on
nimensä mukaisesti
rakkaus. Niitä esittää
laulajatar Pirita Nurmi
Malmilta.
Pirita Nurmi , oikealta
nimeltään Pirjo Nurmivaara
tunnetaan pienemmissä piireissä esimerkiksi Edith
Piaf- ja Carola-tulkinnoista.
– Teen joskus pikkukeikkoja, mutta yleensä konsertoin 1–2 kertaa vuodessa,
Nurmi kertoo.
Hän kuvailee itseään kypsäksi ja kokeneeksi laulajaksi, joka on laulanut koko ikänsä, kansakoulusta
lähtien.
– Lähinnä kuoroissa sekä edesmenneen mieheni
taustalla. Aloin esiintyä yksin muistaakseni vuonna
2006. Aloin opiskella yksinlaulua totisella mielellä viitisen vuotta sitten eli
olen tällä hetkellä ammattilainen. Noilla tunneilla löytyivät sopivat sävellajit ja oikea tyyli.
Ranskalaisten chansonien
lisäksi hän osaa laulaa myös
englannin, espanjan ja italian kielisiä lauluja.
–Mikä ei tarkoita, että puhuisin sujuvasti kaikkia noita kieliä, mutta tietenkin tiedän, mitä laulan, ja mikä tarina ja viesti kussakin laulussa on.
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Jakomäki
–Top

to 21.5. klo 18,
8 vapaa pääsy
Jakomäkeläiset saavat äänensä kuuluviin Tiina Reunasen
ohjaamassa dokumenttielokuvassa. Kesto 36 min.

Malmilaislaulajatar Pirita Nurmi vie kuulijat matkalle
rakkausmaailman ympäri.

Malmitalolla hän esiintyy
toisen kerran. Edelliskerrasta on vuosi. Kuten tuolloin,
niin myös nyt hän toimii
oman itsensä managerina
järjestäen keikkapaikasta
alkaen kaiken aivan itse.
Molemmilla kerroilla hän
etsi ensin käsiinsä ammattimuusikot ja sen jälkeen hän
otti yhteyttä Malmitaloon.
– Malmitalo tuntui luontevalta paikalta, koska asun
sen lähellä. Se on myös edullisin, ja sen pikku juhlasalissa on upea akustiikka, Pirita Nurmi perustelee, miksi
juuri Malmitalo.
Esiintymispaikan varaaminen hoitui helposti. Yhteydenotto Malmitalon
tuottaja Risto Rätyyn riitti.
Tilavuokra sisältää tekniikan, sound checkin ja tarvittavat varusteet. Markkinoinnissa auttaa Malmita-

lon tiedottaja, joka välittää
tapahtumatietoa ja lähettää
julisteen eri tahoille.
Apuna on myös Nurmen
oma tytär.
–Hän toimii assistenttinani ja designaa julisteen, joita laitetaan Malmitalon seinille. Käytämme flaiereita
ja tietysti sosiaalista mediaa, sekä toimitamme julisteita myös itse eri paikkoihin, laulajatar kertoo, kuinka keikkaa markkinoidaan.
–Yleisöä oli viimeksi sopivasti, laulajatar kutsuu kuulijoita.
Pirjo Pihlajamaa

Pirita Nurmi Malmitalolla
ti 26.5.2015 klo 19. Liput
Malmitalon lipunmyynti tai
Lippupalvelu,13–15,50 e.

Janne

Manuel

kel
Dunke

Quartet

24.5.
17, alk
alk. 6 €
su 24
5 klo 17
Kvartetti esittää melodista ja intensiivistä jazzmusiikkia modernilla otteella.

Pirita

LLuova vapaus

Maarala

21.5.
klo 19
19, alk.
tto 21
5 kl
lk 8 €
Pianotaiteilijan täysin improvisoidussa
soolokonsertissa musiikki syntyy
yleisön edessä konserttitilanteessa.

ti 26.5. klo 19, alk. 13 €
Piaf- ja Carola-tulkinnoistaan parhaiten
tunnettu laulajatar esittää pienimuotoisen
soolokonsertin teemanaan rakkaus.

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

JAKOMÄKI

Jakomäen Eläkeläiset
Jää kesätauolle ti 26.5., syyskausi alkaa 12.8. klo 11.
Kaavamuutoksen myötä osoite
nykyisin Kankarepolku 5 i
-talon kerhotila. Hyvää, lämmintä kesää ja terveyttä kerholaisille ja alueen asukkaille!
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo 11–12.
Juttuseuraa, sanomalehtien
ääneenlukua ja juttelua ajankohtaisista asioista. Kahvi- ja
teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.
Miesten turinatupa
Ma klo 11–13. Tule turisemaan ja tutustumaan
Lähiötupaan. Nuorisotalon
yläkerrassa, Huokotie 3.
Jakomäki Top
Dokumentin Jakomäen ensiilta 29.5. klo 19. Pohjanpoika
Disco&Pub, Jakomäenkuja 4.
Vapaa pääsy. Lisäksi esitys
myös Malmitalolla 21.5.klo 18.

MALMI

Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa
pe ja Traktorissa ma klo
9.30–11.30 Perhekahvilaan
osallistuminen ilmaista, tarjoilu 1,5 e /perhe.
Syystien palvelukeskus
Ukkojumppa ma klo 11.15–
12, pingistä ti klo 14.15,
ompelua ke klo 9, bridge
ti klo 9.30–13.30.
Xu Xian: Tussimaalauksia
Taidemaalari Xu Xian on yksi
monista kiinalaisista kuvataiteilijoista, jotka jatkavat tussimaalauksen traditiota.
Tussimaalauksella on yli kahdentuhannen vuoden jatkumo.
Xu Xian on maisemamaalari.
Kaksi muuta tradition päälinjaa ovat ﬁguratiivinen sekä
lintu- ja kasviaihe. Avoinna
ma–to 9–20, pe 9–18 ja
la–su suljettu paitsi la 23.5.
9–16. Malmitalo 21.5.–13.6.
Malmin rintamaveteraanit
kesäretki Tampereelle 5.8.
Ohjelmassa lounas sekä
Tampereen Komediateatterin
”Tankki täyteen” -esitys. Lisät. ja ilm. Airi Ojala,
p. 040 544 9173.
Jakomäki – Top
Ensi-ilta! Jakomäkeläiset
saavat äänensä kuuluviin Tiina Reunasen ohjaamassa dokumenttielokuvassa. Kesto 36 min.
(Suomi 2015). Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 21.5. klo 18.
Janne Maarala
Luova vapaus – improvisaatiokonsertti
Pianotaiteilijan täysin

improvisoidussa soolokonsertissa musiikki syntyy yleisön edessä konserttitilanteessa. Liput 8e. Malmitalo,
to 21.5. klo 19.
Jazz’n Jam: Manuel
Dunkel Quartet
Kvartetti esittää melodista
ja intensiivistä jazzmusiikkia
modernilla otteella. Yhtyeen
vahvuus on svengaavassa
ja luovassa yhteissoitossa.
Ohjelmisto koostuu pääosin
Dunkelin sävellyksistä, joissa
yhdistyvät modernit sävyt ja
melodinen selkeys. Liput 6e.
Malmitalo, su 24.5. klo 17.
ti klo 13–14. Liusketie
asti.
Pirita Nurmi: Rakkauslauluja
3. Vapaa pääsy.
Pukinmäki-päivät lähestyvät!
maailmalta
Maasälväntie kympin
Paikkakunnan yhdistysPienimuotoisen soolokonlastenkahvila
väen yhteisesti järjestämä
sertin teemana on rakkaus.
Pihlajamäen Maasälväntie kymkotiseututapahtuma pidePirita Nurmi on kypsä ja kokepin suosittu lastenkahvila pitää
tään 23.–24.5. Lisät.t
nut laulajatar, joka chansonnyt kevätkahvilan. Monenlaista
Pukinmäki-Seuran pj Kauko
tyyppisillä lauluillaan tavalherkkua, suolaista ja makeaa.
Koskinen, p. 040 5838 503
laan vie yleisönsä matLapsille myös katuliitupaja ja
tai kauko@kaukokoskinen.f
kalle maailman ympäri.
muuta puuhaa. Myös aikuiEeva Sjöbergin öljyväritöitä
Liput 13 e. Malmitalo,
set! Ke 27.5. klo 17.30–19,
Herkkiä lapsi- ja luontokuvia
ti 26.5. klo 19.
Maasälvänpolku 3 e 17.
Pukinmäen kirjastossa. Työt
Kolibri – lasten kesäﬁesta
esillä 2.5.-29.5. Pukinmäen
Iberoamerikkalainen kulttuukirjasto, Kenttäkuja 12.
rifestivaali koko perheelle.
Tietotekniikan opastusta
Schema-kvartetti musisoi
Iloisessa ja aurinkoisessa
Enter ry opastaa senioreita
Kamarimusiikkia esittävä
Kolibri-tapahtumassa kuulPuistolan kirjastolla vertaisSchema-kvartetti Pukinmäen
laan jännittäviä tarinoita ja
tukihenkisesti tietoteknisissä
kirjastossa ma 25.5. alk. klo
puhalletaan jättisaippuakuplia.
ongelmissa joka ke klo 10–12.
18. Ohjelmassa Beethovenin
Työpajoissa rakennetaan oma
Lisät. ja ajanvaraukset kirkvartetto nro. 3, op. 18
leija ja hyrrä, lauletaan, tanssijastolta p. 09 310 85076.
sekä Melartinin kvartetto
taan ja leikitään. Vapaa pääsy.
Käsityökerho
nro. 3. Kesto alle tunnin.
Malmitalo, su 31.5. klo 12–16.
Puistolan kirjastolla joka
Linturetki
Novellikoukku
ke klo 17.30–19.30.
Sunnuntaiaamuna 24.5.
Malmin kirjastossa ti 26.5. klo
klo 6 lähdetään linturet18. Kuullaan Anton Tšehovin
kelle Vantaanjoen maasja Luigi Pirandellon novelleja.
MLL:n perhekahvila
toon Pukinmäen rantapuisKirjasto tarjoaa kahvia ja teetä.
Touhutorstai
ton matonpesupaikan luota.
Ruotutorpan Pihakirppis
To klo 10–11.30
Rauhallisesti kävellen edetään
Tule sunnuntaiaamun kävelylle
Nuorisotalolla,
joenrantaa pitkin lintuja havainRuotutorppaan! Kirpparipöytiä
Säterintie 2, 2.krs.
noiden ja niiden laulua kuunkoko alueella: lastenvaatteita
Enter ry:n
nellen. Retken kesto 2–3 tunja -leluja, kukantaimia (jos kastietotekniikkaopastuksia
tia. Oppaana Markku Varhimo.
vavat hyvin), rakennustarvikAina ke 14–15 sekä 15–16.
Linturetki on osa Pukinmäkikeita ja monenlaisia löytöjä.
Parittomilla viikoilla myös
päivien (23.–24.5.) ohjelmaa.
Pakettiautokahvilasta voit nautklo 10–11 ja 11–12. Kaikki
Vapaa pääsy. Järj. Pukinmäen
tia mehua ja pullaa, toisesta
kahvilasta kahvia ja lopuksi
ajat ovat yksilöopastuksia ja
Kisa ry. Lisät. 050 5814118.
vohveleita! Toiveissa lapne varataan etukäteen joko
sille vanhoihin autoihin tutusp. 09 310 85072 tai kirjasSiltamäen korttelitupa
tumista. Superedullisia löytossa. Opastuksiin voi ottaa
Ti ja pe klo 11–14, srktöjä ja hauskaa koko peroman laitteensa mukaan.
koti, Jousimiehentie 5.
heelle! Ruotutorpantie ja
Vauvojen lorutuokiot
Ti 21.4. Onnenpöytä.
-kuja, Ruotumestarinkatu
Lorutuokiossa nautitaan
Entiset Virkkarilaiset
ja Tapperinkuja, Su
yhdessä rytmistä ja riimeistä.
(eritoten kangaspuilla kuto24.5. alk. klo 10.
Kaikki alle 3-vuotiaat vaujat) kahvittelevat joka kk:den
Malmin päivä Alavat ja taaperot vanhempineen
1. ma klo 10 Siltamäen
Malmin puistossa
tai huoltajineen, myös isomPalvelukodilla, Peltokyläntie
La 23.5. klo 10–15 kaikille
mat sisarukset. Tuokio kes4–6, E-talo (valk. pienehkö
avoin koko perheen ulkoiltää n. 20 min., ja lorut ja leikrapattu talo). Mahdollisuus
matapahtuma, pelejä, musiikkiohjeet saa myös mukaan
ostaa matonkuteita noin klo
kia, tanssia yhteismaalausta,
kotiin! Vapaa pääsy, ei
11.30. Tule mukaan, jos ei
jättinuket, Elvis, Sinivuoren
ennakkoilmoittautumista.
kutomaan, niin vaikka kahSoihtujen rastitehtäviä, klo
Namuja! 0 kaloria! -näyttely
ville rupattelemaan.
11 ja 14, opastettu roskakäKierrätysaiheinen käsityönäytvely Malmi siistii -hengessä,
tely karkkipapereista! Työt on
pientä purtavaa. Malmin uuden
taiteillut Marja Karlin. Näyttely
MLL: n iltaperhekahvila
pelipyörän nimi julkistetaan.
on esillä Pukinmäen kirjaston
Leikkipuisto Kurranummessa
Siivouspäivän puistokirppis:
vitriinissä
torstaisin 17–19.
17–
Tarjolla
tule myymään tai tekemään
28.5.
s
mukavaa
seuraa
ja
löytöjä, oma viltti mukaan!
Lähimenot–
p
pientä purtavaa.
Kesäkurssi lapsille
palstalle
Tapa
Tapanilan
voi lähettää Koillis–
Alakouluikäisten kesäkursHelsinkiä koskevia
Eäk
Eäkkeensaajat
ja
silla askarrellaan, pelamenovinkkejä.
Ta
Tapanilan Kotien
taan lautapelejä ja käyPalsta on yhdistysten ja seurojen
P
Puolesta
dään eväsretkellä. Ilm.
käyttöön.Etusijalla ovat maksuttoma
T
Ti-kerhon
kirjaston neuvonnassa
t
tapahtumat. Toimitus voi muokata sekä
kkokoontumitai p. 09 310 85070.
lyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettää
sset klo 11.30–
Malmin kirjastossa ma–
viimeistään torstaina klo 15 menness
1
13.30. To klo
pe 1.–5.6. klo 10–12.
jotta ne ehtivät seuraavan keskiviiko ä,
n
11
11–14 tuolijumplehteen.
paa
paa, tasapainon
OSOITE:
Pihlajamäen Lähiöasema
kehitt
kehittämistä, sisäjanina.issakainen@
boccia ja pelikahvila
Englanninkielen keskuslahitieto.ﬁ
Tapanilan T
teluryhmä ti klo 11–12.
Työväentalolla
Sompiontie 4. Ohjelma netistä:
Ruotsinkielen keskusteluryhmää

PUISTOLA

PUKINMÄKI

SILTAMÄKI

TAPANILA

PIHLAJAMÄKI

Viikin yölaulajia kuulemaan
Viikin viitakerttuset ja muut yölaulajat
tulevat tutuksi perjantaina 29.5. klo
22–24 järjestettävällä luontoretkellä.

Viitakerttunen lurittaa pellonreunan pensaikossa, ruisrääkkä
narisee pellolla, ruovikoissa raksuttaa rastaskerttunen
ja myös Viikin metsäkauriit ja mäyrät lähtevät liikkeelle
illan hämärässä. Opastetulle luontoretkelle lähdetään
Gardenian etupihalta, Koetilantie 1 kello 22. Julkisilla
lähimmäksi lähtöpaikkaa pääsee busseilla 57, 68,
79 ja 550. Retkeltä pääsee pois busseilla 68 ja 550.
Retkelle on vapaa pääsy ja retken järjestävät Gardenia
ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus.
tapanilan.elakkeensaajat.ﬁ.
Siivouspäivän pihakirpputorit
Liiketien pohjoispää (ToriKanervatie) 23.5. klo 10–15.
Järj. Liiketien asukkaat.
Levynjulkkarit
Helsinkiläinen laulaja-lauluntekijä Janne julkaisee soololevynsä Is It My Time to Go and
Other Folk Songs Tapanilan
kirjastossa ke 20.5., showtime
klo 18.00–18.30. Pitkän linjan
musiikintekijä Janne on aiemmin esiintynyt mm. turkulaisessa Transkaakko-yhtyeessä.
Mukana julkaisutapahtumassa viulisti Ari Poutiainen.
Pikku Janne
esiintyy la 23.5. klo
18 PuutarhaJuhlassa,
Päivöläntie 15.

TAPANINVAINIO

MLL:n perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa kaikille avoin perhekahvila ma klo 10–11.30.
Tarjoilu 1,5e/perhe.

TAPULIKAUPUNKI

Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila kokoontuu ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa osoitteessa Moisiontie 18.
Lukukoira-Jade tavattavissa
Lukukoiratoiminnan tarkoitus

on kannustaa ja rohkaista lapsia lukemaan ääneen. Koira
auttaa keskittymään lukuhetkeen. Lukukoira voi olla lukemisen apuna myös esim. lukihäiriöistä kärsivälle aikuiselle.
Jade on Tapulikaupungin kirjastossa ke 27.5. klo 18–18.45.

TÖYRYNUMMI

MLL: n perhekahvila
leikkipuisto Kesannossa ke
9.30–11.30! Tarjolla mukavaa seuraa ja pientä purtavaa.

VIIKKI

Vellamo - ruumis keväässä
Viikin kirkon nuorten aikuisten ryhmä Teatterintekijät esittää Vellamo -ruumis keväässä
näytelmän Viikin kirkolla 26.5.
ja 27.5. klo 19. Vapaa pääsy.
Torimessu
su 31.5. klo 10 Latokartanon
torilla, Viikin kirkon ja Valintalon
välissä. Mukana ovat Naiskuoro
Pihlaja ja Pihlajanmarjat -kuoro
Marjasisko Varhan johdolla ja
Kansainvälisen seurakunnan
(IEC) tanssijat. Kolehtikohteen
esittelee Katriina Kong Kirkon
Ulkomaanavusta. Lapsille leikkipaikka. Sateella messu pidetään sisällä Viikin kirkossa.

OPTIKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727
Ark. 9-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

OGELISSA

Inka Utriainen
Rahim Keshvari
AJANVARAUS
Puh. 875 1868
Ark. 10-18,
la 9-14

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

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

Koillis-Helsingin Lähitieto

HYVINVOINTI

20.5.2015
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a
uott
25 v
illa!
Malm

Pihlajamäen Fysioterapia-hieronta-akupunktio
-myös jalka- ja kasvohoidot
-myös kotikäyntejä
-osteopatia
Os. Graniittie 1 C (katutaso) Pihlajamäki (ostaria vastapäätä)
Puh. 09-3879878

Jalkaterapiapalvelut

! Jalkaterapia

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Autojen huolto ja korjaus
Öljynvaihto aikaa varaamatta

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki

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

puh. 0400 600 660

info@rengaskeskus.com
Palvelemme: ma–pe 7–17.00

! Akupunktio
! Hieronta

www.rengaskeskus.com

(09) 351 1100
Myös nettiajanvaraus!

! Lymfaterapia
! Yksilölliset tukipohjalliset

www.askelma.fi
Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Lähitietoa
tarvitaan aina

Renkaat ja vanteet
Vetokoukut, Tuulilasit
Defa- ja Calix-asennukset
...ja paljon muuta autollesi

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

SUUHYGIENISTIT

puh. 3507050

LAUKKANEN

p. 09-347 4321, 0400-467 925
RATTITIE 20, Tattarisuo ark. 7.30-17
Määräaikaishuollot ! Ilmastointihuollot
Pakokaasumittaukset, bensa 13€ ! OBD-mittaukset 13€
! Katsastuskorjaukset ! Katsastuspalvelut
! Renkaiden vaihto alk. 20€ ! Kausisäilytys 50€
! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto
!

!

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Hammaslääkärit:

Parturi-Kampaamo

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Helsinki

IHANA TOUKOKUU!

Varauduthan kaikkiin tuleviin juhliin varaamalla aikasi ajoissa.
Lahjakortti kukkien kera on oiva lahja kaikkien makuun!
Outin tutut kädet saksiin meillä touko-kesä ja heinäkuun ajan!
Keväisin tervehdyksin
Sanna, Elina, Sini, Tanja, Nelli, Alex, Ira ja Outi
Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 09 351 5981 www.zois.ﬁ

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
Hiukset,
tuo ihana
tekosyy
itsensä
hemmotteluun!
eluun!

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Parturi-Kampaamo

85
75

Permis + leikkaus
€
+ sävy + fööni
Värjäys+leikkaus
€
+fööni
www.kampaamo-loser.ﬁ

3858 375
040-831 9626

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi
Ark. 9-18,
la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

Salon Perfect

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015

www.malminhammas.com

Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Puh. 09 345 3350
www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

Hammashoitoa iv-sedaatiossa/
lääkerentoutuksessa
sopimuksen mukaan.

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

Pienikin
ilmoitus
huomataan!

Koillis-Helsingin
Lähitieto
Tuorein Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehti löytyy
lehtitelineistä Malmin Novan
Citymarketin edestä,
Malmintorin
kauppakeskuksen 2.
kerroksesta Plaza Mocan
kahvilasta, Malmin
S-marketin aulasta, sekä
K-Market Tapanintorilta ja
K-Market Kavaljeerilta
Siltämäestä

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Putki-ja Öljypoltinhuolto
Seppo Koukkunen Oy
0400 617 146

Yrttimaantie 24, 00740 Helsinki
seppo.koukkunen@kolumbus.ﬁ
www.seppokoukkunen.net

Malmintorin kauppakeskus

Prisman talo, 1. kerros,
portaiden alapuolella

Avoinna
ark 9–18, la 9–14

www*$'%(!'"&(#*)

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

Soita
ilmainen
mittaus

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON
MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

• Rullaverhot
• Pystylamellit
• Sälekaihtimet
• Puusäle- •

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

kaihtimet

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

Puh. 044 7666 166

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

• Markiisit

• Peililiukuovet

Kehärengas Oy

Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

PALVELUJA TARJOTAAN

2015

www.talohallinta.fi

www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

Koillis-Helsingin
singin Lähitieto

0176!/2++2)47 '$
*,=?9 '(='#@&(@ -! "='%
...@8!->)<7:57;6@3
<@ ("=&#% &"''

HAMMASLÄÄKÄRIT

MALMIN
HAMMAS

Suuhygienisti:

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti
Jäähdytintie 24,
Tattarisuo, Hki 77
P. 09 388 1345
ark. 9 - 17

Ylä-Malmin tori 3,
00700 Helsinki
Puh. 09-385 2393

TILITOIMISTOJA

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

www.torikaihdin.ﬁ
info@torikaihdin.ﬁ

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233

