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VESIKOURUT
(puolipyöreä/kantikas)

UUDENMAAN PELTITYÖ OY

Myös
perinteiset
konesauma-

katot

Asennustakuu 5 vuotta
TEHTAANMYYMÄLÄ
Jäspilänkatu 2
0400 453 959
www.uudenmaanpeltityö.fi

Kattojen
maalaus,
huolto ja

paikkaustyöt
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PESUT JA PINNOITUSTYÖT

Classic-katot
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palvelu

[A]

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

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia

35 vuoden kokemuksella

Meillä auktorisoidut kiinteistönarvioitsijat
tekevät arviokirjoja eri tarkoituksiin

SILTAMÄKI PIENTALOTONTTI

Tasainen tontti 724 m², saa
rakentaa 2 asuntoa. Rakennus-
oikeus 145 m² (181 m²). Kaikki
palvelut kävelymatkan päässä.
Hp. 178.000 € Seulastentie 1

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

LAAJASALO PIENTALOTONTTI
Kovapohjainen rakennuspaikka,
rakennusoikeus 333 m²,
asuntojen lukumäärä ei rajattu.
Tonttiosuus n. 870 m².
Hp. 400.000 €. Jollaksentie 19

LAAJASALO OKT

Omakotitalo 4 h, k, s, n. 103 m²
+ ullakko n. 40 m². Rv 1986.
Kuntotarkastettu 7/2014.
Tonttiosuus n. 1023 m².
Hp. 310.000 €. Jollaksentie 19

SUUTARILA PIENTALOTONTIT

Kaksi tasaista pientalotonttia:
740 m², ro 185 m², hp. 175.000 €
740 m², ro 185 m², hp. 175.000 €
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

MALMI OKT
Mansardikattoinen vanha oma-
kotitalo rauhallisella paikalla
kadun päässä, ei ohiajoa. 3 h, k,
s, n. 100 m², yläkerrassa erillinen
yksiö h, k, halli n. 45 m². Oma
tontti 616 m². Hp. 249.000 €
Kylänraitti 3

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila
0400 600 359

Tomi Suvinen
044 335 5135

Katso muut myytävät
kohteemme kotisivuiltamme

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin
0400 201 444

Vasil Zizan
044 514 7551

Timo Kuosmanen
0400 397 731

Noora Melavirta
050 5874296

Marko Suvanto
0405643534

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/044-3355135

1150014

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 5850500

1149769

Tapaninkylä 92/114 m²
3-4h, k, kph/s, 2xwc, ullakkotilat sekä
AT/var. Upea ja tyylikäs koti huippupai-
kalla! Persoonalliset huonetilat
korkea olohuone-ruokailutila-keittiö.
Ullakolla muuntelukelpoiset tilat.
Suojaisa, turvallinen pihapiiri.
Mh. 359.000€. Vallesmannintie 62.
Kai Lehtola/044-5140164

1152575

Suutarila pt 113 m²
5h,k,s. Remontoitava, muunneltavapoh-
jainen asunto 84:n huoneiston yhtiössä.
Rauhallinen, lapsiystävällinen pihapiiri ja
ympäristö. Mh. 232.000€. Pohjantähdentie 2
C. Pertti Kanon/040-758 7596. 1149206
Puistola rt 77,5 m²
3h+avok+kph+s+erill.wc+vh+piha.
Valoisa koti, jossa tilavat huoneet. Pääty-
huoneisto, reilun kokoinen piha. Pintojen
päivityksellä tässä viihtyy pitkään.
Mh. 234.000€. Maamiehentie 4.
Kristiina Diomin, puh. 0400-201 444.
Tapanila et 126/238 m²
5h, k, khh, s, 2xwc, 2xparveke, kellari, auto-
katos, varasto. Arkkitehdin piirtämä, paikalla
rakennettu As Oy muotoinen erillistalo. Vesi-
kiertoinen lattialämmitys, maalämpö, matalat
asumiskustannukset. Vh 448.000€.
Raatetie 9. Vasil Zizan/ 044 514 75511149985
Malmi rt 80 m²

3h, k, kph/s, 2x wc, parv, piha, var.
Vaaleasävyinen pienen perheen koti

huippupaikalla! Kauniisti remontoitu kph/ sauna
v. 2010. Hyvinhoidettu hitas-yhtiö. Heti vapaa!
Velaton lähtöhinta 238.000€. Heinäpellontie
9-13.Kai Lehtola/044-514 0164 1147648

Savela kt 85,5 m²
4h+k+kph+s. Vuonna 1990 valmistu-
neessa taloyhtiössä siistikuntoinen koti
heti Vantaan joen tuntumassa. Kylpyhuo-
ne remontti tehty äskettäin huoneistossa.
Mh. 249.000€. Johan Bockin Kuja 10.
Tomi Suvinen/044-3355135

Pukinmäki kt 89,5 m²
4h, k, lasitettu parveke länteen. Hyvä
perheasunto. Myydään vuokrattuna,
hyvä vuokratuotto.
Velaton mh. 190.000€. Eskolantie 13.
Tero Laurila/0400-600359 1151370
Tapaninvainio kt 89 m²
4h+k+kph+eril.wc+las.parveke. Tilava, remon-
toitu, siistikuntoinen perheasunto rauhallisella
paikalla. Mh.223.000€ Tyynelänkuja 6.
Tomi Suvinen/044-3355135

1148153
Suurmetsä Kt 61 m²
2h,k , kph ja lasitettu parveke. Yhtiön par-
haalla sijainnilla hissi-talossa oleva kaksio
josta avarat metsänäkymät. Autotalli myy-
dään lisä hintaan 3000€. Tähän kannattaa
tutustua! Mh 122 122,98 Vh 136 000€.
Mätästie 3 A.
Kirsi-Marja Johansson 040 5948231

Pihlajamäki kt 66 m²
2h+k+parveke. Hissitalon 6 kerroksessa
tilava kaksio loistavilla maisemilla! Palvelut
lähellä. Mh. 129.000€. Graniittitie 6.
Tomi Suvinen/044-3355135
Suurmetsä Kt 63 m²
2h,k , kph ja lasitettu parveke. Kaunis vaa-
leansävyinen hyväkuntoinen koti. Asunnossa
oma sauna. Asunnon huoneet ovat tilavat
ja keittiöön sopii hyvin ruokapöytä. Mh 118
122,98€ Vh 132. 000€. Mätästie 3
Kristiina Kellander-Sinisalo/ 045 847 2272

Tapanila kt 54 m²
2h+k+parveke. Ihana viiskytluku tun-
nelmainen läpitalon huoneisto. Hyvä

sijainti Tapanilan aseman lähellä. Parveke
rauhalliselle pihan puolelle, ylin kerros.
Lähtöhinta 120.000€. Päivöläntie 24.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272

1150378
Liiketila Tapaninvainio n. 332 m²
Monien mahdollisuuksien liiketila kellariker-
roksen isoine ja avarine työ/varastotiloineen
huippupaikalla Tapaninvainion rauhallisella
pientaloalueella. Mh. 235.000 €. Karhu-
suontie 75.
Pertti Kanon/040-758 7596. 1149081

Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. Kutsu meidät kylään.
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Kohtaavatko tarpeet?

V
iime lauantaina vietettiin kaupungin-
osapäiviä Malmilla ja Pukinmäessä.
Niissä riitti väkeä, mutta muutamat
perheelliset pohdiskelivat, eivätkö

tällaiset tapahtumat voisi olla sunnuntaina, jol-
loin perheillä olisi paremmin aikaa osallistua.
Lauantaina käydään kaupassa sekä siivotaan ja
niitä tehtäviä ei voi sunnuntaille siirtää, eten-
kään jos sattuu olemaan pyhäpäivä. Pukinmäes-
sä tosin ohjelmat jatkuivat sunnuntaille, mutta
silloin enemmän aikuisille suunnattuna. Mal-
min päiviä kiiteltiin sitä, että tarjolla oli yhteistä
puuhattavaa, kuten pihapelejä ja katumaalaus-
ta, jotka sopivat monenikäisille lapsille. Tärkeä-
nä pidettiin sitäkin, etteivät tekemiset maksa.

Koulurintamalla kiehuu yhä. Töyrynummessa ei
ymmärretä kaupungin päätöksiä. Eniten ihme-
tellään, mitä säästöä oikeasti koituu siitä, jos
kaupungin omistamia tiloja jää tyhjilleen. Kou-
lumaailma muuttuu ja niin sen pitääkin, mutta
nopeat muutokset, joilla on merkitystä arkeen,
ovat usein kipeitä kohdata. Lisäksi ne harvoin
onnistuvat kerralla nappiin niin, että kaikki
sujuisi mainiosti ja ongelmitta. Kukaan vanhem-
pi ei haluaisi lapsensa joutuvan muutosten koe-
kaniiniksi, se kun voi vaikuttaa oppimistulok-
siin ja siten pitkälle tulevaisuuteen. Opettajat
ovat koulujen yhdistämishankkeissa kovilla,

etenkin jos joutuvat niiden seurauksena sukku-
loimaan koulurakennuksesta toiseen. Monien
vanhempien unelmana olisi, että koulujen tilois-
sa voisi koulupäivän jälkeen olla tarjolla useiden
eri tahojen järjestämää harrastustoimintaa, jota
varten usein joudutaan matkustamaan kauem-
mas. Matka-ajan ja -kulujen säästö olisi terve-
tullutta.

Toimintatilaa kaipaisivat itselleen Suomen
Punaisen Ristin täkäläiset toimijat, joiden tule-
vaisuus Malmin toimintakeskuksen tiloissa on
katkolla. Uusi katto kerran kuussa kokoontuvil-
le SPR:n kerholaisille pitäisi löytää syksyksi
pään päälle, ja vieläpä ilman kuluja. Vastineeksi
tilan haltija saisi iloa SPR:n jäsenten taidoista.
Jos kokoontumistila löytyisi vaikkapa vanhus-
tentalosta, voisivat SPR:n ystäväkerholaiset jär-
jestää talon asiakkaille yhteislauluhetkiä tai
muuta mukavaa. Toivotaan, että tarpeet koh-
taavat.

Malmin päiviä kiiteltiin sitä,
että perheille oli tarjolla yhteistä
tekemistä.

Neste Oil
Metsälä
Avoinna 24h
Asesepänkuja 2, 00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428

!

KESÄ-
TEHOPESU

Halutessasi kuumavahalla

19,90€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 21.6.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (norm. 27,90€)

!

PEHMO-
HARJAPESU
vahalla tai alustapesulla

15€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 21.6.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (20,90€)

Neste Oil K-market
Malmi
Avoinna arkisin 6-24 ja La-Su 8-24
Pihlajamäentie 37, 00700 Helsinki
Puh. (09) 387 2377

BestRent.fi

Yhteistyössä:
Neste Oil K-market Malmi
& Neste Oil Metsälä

AVOINNA
MA-TO 8-17, PE 8-16

TYKKÄÄ MEISTÄ!

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

BestRent.fi

HENKILÖAUTON
ÖLJYNVAIHTO
sis. öljynsuodattimet + max 5 l öljyä

Tarjous voimassa 30.6.2015 saakka

Pakettiautot 79 € (norm. 99,-)

(norm. 89,-)

ILMASTOINTI-
HUOLTO

Tarjous voimassa 30.6.2015 saakka

(norm. 69,-)

Tervetuloa ostoksille,
kahville tai autopesuun!

SOITA JA VARAA!

09-387 9282
Autotallintie 19,

Tattarisuo

Nyt myynnissä
myös rengassarjat,

kysy edulliset
hintamme!

Sis. tasapainotus-
ja asennustyön

Neste Malmilta
ERÄ uusia ja käytettyjä
Aku peräkärryjä.

Tasosta riippumasta kenelle tahansa
joka haluaa oppia uutta lajin parissa!
Suunnittelen tunnit pelaajien tason
ja toiveiden mukaan!

Nelli Wiksten
nelli.wiksten@gmail.com

puh. 050 573 7407

SULKKAPPALLLOONN YKSSITTYIISTTUUNTTEEJAA KEESSÄÄLLLÄÄ
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Uusien ylioppilaiden nimet sivulla 6!

oivoisin
voivani ker-
toa, mutta
minä en tie-
dä. Minulla

ei ole parempaa vastausta
siihen, että miksi tämä asia
kestää niin kauan, sanoo
Helsingin kaupungin nuori-
soasiainkeskuksen osasto-
päällikkö Mikko Vatka.

Vatkan puolesta nuoriso-
talon muuttolaatikot voisi
kantaa Kunnantie 3:n puu-
taloon saman tien. Vuokra-
isäntänä toimiva kaupungin
kiinteistöviraston tilakeskus
ei kuitenkaan anna lupaa.
Mikä asiassa kiikastaa?

–Siellä pitää korjata jota-
kin, mutta emme tiedä mi-
tä. Emmekä ole saaneet täs-
mällistä tietoa tulevan tilan
vuokrasta, toteaa Vatka.

Ylä-Malmin torilla puuta-
lossa toiminut Malmin nuo-
risotalo meni käyttökiel-
toon maaliskuun 13. päivä
mikrobeja täynnä olevan si-
säilman takia.

Vatka ei ole saanut vasta-
usta edes siihen, että voiko
hometalosta viedä tavaroita
uuteen paikkaan ilman, että
sille on mitään terveydellis-
tä estettä. Tai mikä voisi olla
muuttoaikataulu.

Nuorisolautakunnnalla
on kokous torstaina ja Vat-
ka toivoisi voivansa kertoa
poliitikoille hyviä uutisia.

– Tiedän, että kokouk-
sessakin kysytään, milloin
Malmin nuorisotalo ava-
taan, huokaa Mikko Vatka.

–Valitettavasti en voi sanoa
aikataulua. Niin nopeasti
kuin mahdollista, pahoitte-
lee kiinteistöviraston hanke-
suunnittelupäällikkö Jarmo
Raveala.

Ravealan mukaan muut-
toa viivyttää muun muas-
sa se, että Kunnantien tilaa
ei ole suunniteltu nuorisota-
loksi.

–Sinne pitää hankkia ra-
kennusvalvonnasta lupa,
koska tilan käyttötarkoitus
muuttuu. Rakennus on ol-
lut aiemmin sairaalan psy-
kiatrisessa käytössä ja sitä
ennen päiväkoti. Nyt siitä
tehdään kokoontumistila.
Asia vaikuttaa mitoituslas-
kelmiin.

Lisäksi on selvitettävä, et-
tä ilmanvaihto on riittävä.
Se vaatii Ravealan mukaan
erityistä tarkkuutta tilan-
teessa, jossa tehdään muut-
toa homekohteesta pois.

–Pitää selvittää huolella ja
perusteellisesti, ettei muu-
tolle ole mitään estettä, pai-
nottaa Raveala.

Käyttökieltoon laitetus-
sa nuorisotalossa on oireil-
tu jo kymmenkunta vuot-
ta. Sisälläolo on sairastut-
tanut työntekijöitä ja nuo-
ret ovat valitelleet muun

muassa päänsärystä. Talon
lisäsiiven rakenteisiin pää-
sevä kosteus on korjausyri-
tyksistä huolimatta pilannut
ilman. Lisäosassa on muun
muassa diskosali.

Korvaavaksi tilaksi löyty-
nyt Kunnantien talo on pe-
ruskorjattu kymmenisen
vuotta sitten. Raveala us-
koo, että kohteen ilma on
hyvä. Asia selviää tällä vii-
kolla, kun tulokset valmis-
tuvat.

Pirjo Pihlajamaa

Nutan
muuttopäivä
on mysteeri
Homeitiöiden saastuttamalle Malmin nuorisotalolle on
löytynyt jo aika päivää sitten uusi toimintatila Malmin
sairaalan tontilla olevasta puutalosta. Nuoret alkavat olla
turhautuneita. Kirkkoherranviraston naapurissa olevaa
taloa ei ole vieläkään otettu käyttöön. Miksei?

Sulaa kuin sokeri, kuvaavat nuorisotalon työntekijät
kosteusongelmista kärsivän Malminraitin talon kun-
toa. Kuva otettu takapihalta, jossa ropisee lisäsiiven
rappinki.

Muuttolaatikot on pakattu ja nuorisotoimi odottaa
lupaa kantaa laatikot Kunnantielle.

”TKiinteistövirasto
valmistelee entisen

nuorisotalon
pistämistä vapaille

markkinoille.
Vanha puurakennus

on suojeltu,
kosteusongelmien

riivaama matala
lisäosa ei.

PIRJO PIHLAJAMAA

JANINA ISSAKAINEN

Lahdenväylän varsi on saanut uuden maamerkin, Viikin
Keltakoiven.
Helen Sähköverkko vihki uuden Viikinmäen 110 kilovoltin

sähköaseman käyttöön viime keskiviikkona. Uusitun sähkö-
aseman tilantarve on huomattavasti pienempi kuin entisen
avokytkinkentän.
Teräsrakenneyhdistys on palkinnut Viikinmäen maisema-

portaalin ja asemarakennuksen vuoden 2014 teräsrakenne-
palkinnolla.
Uusi sähköasema sijaitsee Lahdenväylän välittömässä lä-

heisyydessä. Aseman tunnistaa keltaisesta maisemaportaa-
lista, joka tunnetaan nyt nimellä Viikin Keltakoipi. Nimi syntyi
asiakkaille järjestetyssä kilpailussa, johon saatiin yli 750 ni-
miehdotusta.

TL

Viikin Keltakoipi vihittiin

Viikin Keltakoipi sijaitsee aivan Lahdenväylän varressa.
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Kotinummen leikkipuis-
to päivitetään peruskorja-
uksen yhteydessä eri ikäryh-
miä palvelevaksi esteettö-
mäksi kohtauspaikaksi.
Malmin täydennysrakenta-
minen tulee tuomaan Koti-
nummen puistokokonai-
suudelle lisää käyttäjiä ja
kasvavalle kävijämäärälle
halutaan tarjota monipuoli-
set ja kestävät leikki- ja puis-
topalvelut.

Vuonna 1987 rakennet-
tua leikkipuistoa on pidetty
toimintakuntoisena lähin-
nä vain leikkivälineitä uusi-
malla.

Pienemmille hankkeil-
le myönnettiin myös rahaa.
Yksi niistä Puistolan palve-
lutalon motorisia taitoja ke-

hittävä tasapainopuisto, jo-
ka sai 14 000 euroa.

Tapulikaupungissa sijait-
sevan palvelutalon läheisyy-
teen rakennetaan tasapaino-
puisto, jolla lisätään väestön
omaa aktiivisuutta tervey-
dellisissä asioissa. Nykyisel-
lään palvelutalon kuntosa-
lia käyttävät lähiöliikkujat
ja tasapainopuiston käyttä-
jiksi soveltuvat myös palve-
lutalon asukkaat, lähistön
seniori-ikäiset sekä lisäksi
lähikoulun lapset.

Puistolan palvelutalossa
on käynnistynyt kuntoutus-
hanke omana projektina li-
säämään asukkaiden aktii-
vista elämää ja toimintaky-
kyä.

Toinen pienempi rahaa
saanut kohde on Syystien
senioripiha ja ulko-olohuo-
ne, jolle myönnettiin 40 000
euroa. Tulevalla senioripi-
halla liikkuminen kohentaa
tasapainoa, nivelten liikku-
vuutta ja mahdollistaa ryh-
mätoimintoja kuten pelejä.
Kohderyhmänä ovat kaikki
lähialueen asukkaat, erityi-
sesti ikäihmiset ja lisäksi
läheisen päiväkoti Takatas-
kun lapset, joiden kanssa
Syystien palvelukeskus on
tehnyt yhteistyötä.

Palvelukeskuksen nykyi-
nen piha on osoittautunut
toimimattomaksi, eikä se
ota huomioon asiakaskun-
nan tarpeita ulkoilun sekä
eri sukupolvien arjen yhdes-

säolon suhteen.

Lähiörahastosta on
rahoitettu vuosittain noin
viiden miljoonan euron
edestä erilaisia hankkeita.
Joka vuosi valmistuu noin
20–30 edellisenä vuonna
rahoitusta saanutta hanket-
ta.

Lähiörahaston tarkoituk-
sena on parantaa Helsingin
esikaupunkialueiden viihty-
vyyttä ja toiminnallisuutta
sekä ikääntyvien kaupunki-
laisten palveluita.

Tänä vuonna haki kaikki-
aan 31 hanketta rahoitusta.
Seitsemälletoista hankkeelle
myönnettiin rahoitus.

Teija Loponen

Kotinummelle 700 000 euroa
Helsingin esikaupunkialueiden kehittämiseen myönnettiin lähes viisi miljoonaa euroa
lähiörahaston varoista. Ylä-Malmin leikkipuisto Kotinummi on yksi suurimmista
rahoitushankkeista.

Kotinummen leikkipuistoa tullaan remontoimaan esteettömäksi ja eri ikäryhmille sopivaksi
puistokokonaisuudeksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö, Trafi ja Helsingin
kaupunki eivät ole hyväksyneet Esa Korjulan työryhmän
raporttia Malmin lentokentän tulevaisuudesta.
Raportin sisältö ei edusta näiden tahojen näkemyksiä.

Trafi on antanut asiantuntija-apua raportin tekniseen si-
sältöön.
Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko pyysi

4.12.2014 Helsinki-Malmin lentokenttää koskevassa kes-
kustelutilaisuudessa Trafilta arvion Malmin lentokentän
toimintaedellytyksistä vuosina 2016–2018. Trafi on toimit-
tanut tämän selvityksen ministeriölle 13.5.2015. Liikenne-
ja viestintäministeriön mukaan Esa Korjulan raportti ei ole
ministerin tilaama arvio, vaan Korjulan vetämän ryhmän
raportti on laajempi kokonaisselvitys Malmin lentoken-
tästä. Siinä on käsitelty muun muassa sitä, miten Malmin
lentokentän käyttö voisi jatkua pysyvästi.
Raportissa on myös käsitelty laajasti alueen käyttöä

muuhun kuin lentokenttätoimintaan.
Teija Loponen

Korjulan Malmi-raportti ei
ollut ministerin tilaama

TEIJA LOPONEN

Kiinteistösijoitusyhtiö Lieto Capital GroupOy on ha-
kenut kaupungilta pitkäaikaista jatkoa maanvuokrasopi-
mukseensa, joka koskee teollisuus- ja varastotonttia Mal-
min lentokentän osa-alueeseen kuuluvalla Hyttitiellä. Noin
2650 neliömetrin tontilla on teollisuusrakennus.
Kiinteistölautakunta hyväksyi kiinteistöviraston esitteli-

jän tekemän esityksen, jossa uusi vuokrasopimus astuu
voimaan vuoden 2016 alusta.
Vuokra-aikaa ei jatkettu vuoden 2034 loppua pidem-

mälle sillä perusteella, että alueen muidenkin toimijoiden
vuokra-ajat on sovittu päättymään vuonna 2034.
Malmin lentokentän ja Tattariharjuntien väliin sijoittuvalla

alueella on 11 tonttia. Niistä kaupunki omistaa seitsemän,
loput ovat yksityisiä.

PP

Vuokra-aikojen loppu
kaikille sama

Humalainen mieskuski vaaransi liikennettä ja törmäsi
henkilöautollaan liikenteenjakajassa olleeseen valotolppaan
kello 14.50 toissa sunnuntaina. Auto kolhiintui, mies ei.
Poliisi vei törkeäksi toteamansa rattijuopon verikokee-

seen, ja otti häneltä ajokortin väliaikaisesti pois.
PP

Päihtynyt päätyi
pylvääseen

Kirjosieppouros onnistui laulamaan (K-H Lähitieto
20.5.2015) itselleen puolison. Heikinlaaksolainen Jouko
Komulainen kuvasi uutteran naaraan viikonloppuna.
–Se alkoi viedä pesäpönttöön kuivaa heinää ja sam-

malta. Isäntä ei muuta kuin herrastelee ja valvoo, kun toi-
nen raataa, Komulainen kertoo pihallaanmenevästä luon-
toesityksestä.

PP

JOUKO KOMULAINEN

Sieppo visersi puolison

Naaras pitää työtaukoa ja istuu samalla oksalla,
jolla uros lauleli soidinlauluaan pari viikkoa
aiemmin.

Malmi

Puustellinmetsään pys-
tytetystä teloitettujenmuis-
tomerkistä ilkivaltaisesti
viety muistolaatta on löyty-
nyt. Löytäjä on tapanilalai-
nenOliver Isoaho. Hän toi
laatan äidilleen, kun he kä-
velivät Puustellinmetsässä
tässä kuussa.
–Tämä pieni Oliver-poika

löysi laatan jostakin kannon-
kolosta, iloitsee töyrynum-
melainenAnnagreta Sipilä,
joka on yksi anastetunmuis-
tolaatan hankkijoihin kuulu-
vista vapaaehtoisista.
Oliverin äiti oli lukenut Lä-

hitiedosta jutun, että 500
euron arvoinen laatta on va-
rastettu. Hän kertoi Face-

bookin Tapanila-foorumilla,
että poika teki löydön, ja
tieto saavutti muistolaatta-
aktiivit.
Paikalliset vasemman sii-

ven poliitikot ehtivät kerätä
jo rahaa, jolla tilata varaste-
tun tilalle uusi.
–Minä sen uuden laatan

olen tilannut. Onneksi se
oli hinnaltaan alkuperäistä
huomattavasti edullisempi.
Mutta luultavasti laitamme
tämän alkuperäisen takai-
sin paikoilleen. Uuden laa-
tan voi ehkä pitää varalla, jos
tällaista ilkivaltaa taas tapah-
tuu, miettii Sipilä.

PP

Kaksivuotias Oliver löysi anastetun muistolaatan

Sankarilöytäjä Oliver Isoahosta tuli valtakunnan
julkkis, sillä tapanilalainen toimittaja Tuomas
Manninen teki hänestä jutun Ilta-Sanomiin.

ANNAGRETA SIPILÄ
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Tänä keväänä malmilais-
kouluissa on tehty jo liki
400 ammattitutkintoa.
Määrä kasvaa kesäkuussa.

Malmi kouluttaa työ-
markkinoille joka vuosi sa-
toja uusia työntekijöitä.
Kaupunginosasta löytyy
kolme isoa oppilaitosta,
joissa voi opiskella itselleen
ammatin.

Haaga-Helia ammatti-
korkeakoulusta on näil-
lä näkymin valmistumassa
kaikkiaan 92 tradenomia.
Tietojenkäsittelyn koulu-
tusohjelmasta on juuri val-
mistunut 13 ja liiketalou-
den koulutusohjelmasta 19
tradenomia. Loppujen pi-
täisi valmistua kesäkuun
18. päivä: Tietojenkäsit-
telyn koulutusohjelmas-
ta opintojaan on lopettele-
massa 20 ja liiketalouden
puolelta 40 oppilasta.

Samalla tontilla olevasta
Helmi Liiketalousopistosta
valmistuu kaikkein eniten
ammattilaisia. Perjantaina
todistuksen saa kaikkiaan

123 nuorta merkonomia,
joista 17 suoritti myös yli-
oppilastutkinnon. Näyttö-
tutkinnon nimi on liiketa-
louden perustutkinto.

Matkailualan perustut-
kinnon suorittaneita mat-
kailuvirkailijoita valmistuu
yhteensä 55. Heistä 14 suo-
ritti myös ylioppilastutkin-
non.

Jo aiemmin tänä kevää-
nä on nuorten koulutukses-
ta valmistunut viisi merko-
nomia.

Aikuisten näyttömuotoi-
sessa koulutuksessa mer-
konomeja ja matkailuvir-
kailijoita valmistuu pitkin
vuotta kansallisten tutkin-
totoimikuntien kokousai-
kataulujen mukaisesti.

Liiketalouden perustut-
kinnon suorittaneita mer-
konomeja on valmistunut
tänä vuonna 21 ja matkai-
lualan perustutkinnon suo-
rittaneita matkailuvirkaili-
joita kuusi kappaletta.

Myös aikuisten amma-
tillisessa lisäkoulutuksessa
opiskelijat valmistuvat pit-

kin vuotta kansallisten tut-
kintotoimikuntien koko-
usaikataulujen mukaisesti.
Helmestä on kevätlukukau-
della valmistunut kahdek-
san matkaoppaan ammatti-
tutkinnon suorittanutta se-
kä yksi taloushallinnon am-
mattitutkinnon suorittanut.

Stadin ammattiopis-
tolla on Malmilla kak-
si toimipistettä. Niistä on
juuri valmistunut yhteensä
137 oppilasta. Sosiaali- ja
terveysalan perustutkinnon
hyväksytyksi suorittaneet
ovat nyt lähihoitajia. Vilp-
pulantiellä lähihoitajaksi
lukeneita on kaikkiaan 84.

Stadin ammattiopiston
Vanhan Helsingintien toi-
mipisteessä on valmistu-
nut 24 hammaslaboranttia.
He ovat suorittaneet ham-
mastekniikan perustutkin-
non. Samassa paikassa lää-
kealan perustutkinnon suo-
rittaneet 29 oppilasta ovat
valmistuneet joko farmano-
meiksi tai lääketeknikoiksi.

Pirjo Pihlajamaa

Malmilta valmistuu
kesäksi liki 450
uutta ammattilaista

World Amateur Golfers Championships 2015
World Amateur Golfers Championship on kansainvälinen kilpailu, joka alkaa maakohtaisista
karsinnoista ympäri maailman yli 30 eri maasta. Jokainen osallistujamaa karsii kauden aikana
5 eritasoista amatööripelaaja oman maansa edustusjoukkueeseen.

Pelaajat jaetaan viiteen tasoituskategoriaan, joka mahdollistaa sen, että kaikki pelaavat hyvin
samantasoisia pelaajia vastaan.

Tasoituskategorioiden voittajat pääsevät mukaan edustusjoukkueeseen, joten kaikilla on
mahdollisuus menestyä!

Vuosittainen World Amateur Golfers Championship -finaali pelataan ennaltamääritellyillä
maailmanluokan kentillä, unohtamatta vähintäänkin yhtä komeita puitteita ja ylläpitoa.

Suomen MM-joukkueen metsästys käynnissä, oletko sinä yksi viidestä?

31.5.2015 Hyvinkään Golf
07.6.2015 Messilä Golf
13.6.2015 Peurunka Golf
15.6.2015 Golf Talma
24.6.2015 Porrassalmen Golf
27.6.2015 Nordcenter Golf
01.7.2015 Tawast Golf
04.7.2015 Kytäjä Golf
08.7.2015 Ringside Golf
12.7.2015 Peuramaa Golf
19.7.2015 Tarina Golf
22.7.2015 Kaakon Golf

26.7.2015 Rauman Golf
08.8.2015 Karelia golf
09.8.2015 Kerigolf
15.8.2015 Viipurin Golf
22.8.2015 Nevas Golf
30.8.2015 Porvoo Golf
02.9.2015 Kullo Golf
05.9.2015 Kanava Golf

Suomen finaali
13.9.2015 Kullo Golf

Lisätiedot: www.worldgolfers.fi
Ilmoittautumiset: kisat@worldgolfers.fi
Järjestäjä: olli.palkamo@wgcfinland.fi
+358 [0] 400 457392, WGC FINLAND OY

Karsinta-aikataulu
Alla olevalla listalla näkyy karsintojen päivämäärät sekä pelipaikat.

Karsintojen Finaalissa Hole In One
palkintona Kia Sorento AWD,

arvo n. 50.000€

Expluswww.worldgolfers.2www.kosmetiikkakevät.2

Tuore
LOHIFILEE
Raj. 2pkt/talous

Tarjoukset voimassa

To-Su
28.-31.5.2015

120

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

kg

kpl

Yksittäin
0,49/pss (5,76€/kg)

1390

5
pussia

K-MARKET Tapanintorin
Loppuviikon tarjoukset

ERÄ!

leivontaan!

089

kpl1,-

kg

Fanta ja Sprite
VIRVOITUSJUOMAT
1,5l

Ilman
K-Plussa-korttia
2,69/pkt (5,38€/kg)

TOMAATTI
Suomi

K-Menu
VEHNÄJAUHO
2kg

KUUMA PORSAAN
LUUTON
GRILLIKYLKI

kg

Omasta gri
llistä!

KOKONAINEN
SIEMENETÖN
VESIMELONI

COSTA RICA KAHVIT
500g

199pkt
(3,98€/kg)

149plo
(0,73€/l)
sis. pantin 0,40€

Järvikylä kartanon
SALAATTIRUUKKU

5ps
(2,35€/kg)

Muistathan että meiltä saat muiden ostosten
yhteydessä veloituksetta take away- kahvin

(1,78€/kg)

SOKERI
1kg (0,89€/kg)

Ilman
K-Plussa-korttia
2,49/plo (1,33€/l)
sis. pantin 0,40€

189kg

Justinn
PIKANUUDELIT
85g Kanan tai lihanmakuinen

5ps
(2,35€/k
1,-
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Säveltäjänpuistossa
ripsi vielä aamusella vettä
Pukinmäki-päivien puisto-
tapahtuman käynnistyessä,
mutta rohkeimmat tulivat heti
alussa paikalle nauttimaan
Pelle Kaija Pumin esityksistä
jamuista ohjelmanumeroista.
Telttansa heti ensimmäis-

ten joukossa pystyyn saanut
Helsingin Eräleijonien lippu-

kunnanjohtajaMaija Ovaska
kertoi lippukuntansa lähtevän
heinäkuun lopussamuuta-
mienmuidenMalmin seudun
lippukuntien kanssa yhtei-
selle Saari 15´ -leirille. Sieltä
saamme partiolaisten ku-
varaportin lehteemme elo-
kuussa.
Pukinmäki-Seuran koos-

tama Pukinmäen Kotikau-

punkipolun esite on valmis-
tunut ja se julkistettiin juhlal-
lisesti aamupäivän aikana ja
annettiin jakoon. Tulevaisuu-
dessa seura tulee järjestä-
määnmyös yhteisen kotikau-
punkikävelyn, siitä tiedote-
taanmyöhemmin.
Samanaikaisesti puistota-

pahtuman kanssa perheen
pienimmät viihtyivät päiväkoti
Pukinmäen pihalla ja nuoret
taas nuoristotalon/NMKY:n
organisoimassa urheiluta-
pahtumassa urheilukentällä.
Pukinmäki-päivät jatkuivat

sunnuntaina linturetkellä, Sa-
vela-kierroksella ja messulla.

Teija Loponen

Pukinmäessä tutut kuviot

Lapsille ja perheille tarkoi-
tetut pelit, katumaalaus ja
saippuakuplien teko innos-
tivat monia osallistumaan,
mutta suurimman innostuk-
sen sai kuitenkin aikaan Mal-
min oma Elvis esiintymisel-
lään.
Ala-Malmin puistossa lau-

antaina vietetyillä Malmin päi-
villä kuultiin paljon musiikkia,
kerättiin yhdessä roskia ja

tutustuttiin
niin SPR:n
ku in mo-
nien mui-
denkin pai-
kallisten
yhdistys-
ten toimin-
taan. Siivouspäivän kunni-
aksi asukkaat saivat myydä
turhia aarteitaan ja välillä eh-
dittiin saada tanssinopetus-

takin. Päivän päätti American
Tribal Stylen tanssiesitys.

TL

Malmin päiviä
vietettiin
yhdessä ollen

Vilkas
tapahtumaviikonloppu

takana

n
n
o-
i-
ai-

in- takin. Päivän päätti American

Viime sunnuntaina Tapanilassa Kurranummen leikkipuis-
tossa järjestettiin MLL Tapaninvainion suuri Kevättempaus.
Paikalla oli vaihtelevasta säästä huolimatta paljon lapsia

vanhempineen viettämässä aikaa hyvän ohjelman parissa.
Iltapäivän kruunasi Mimi ja Kuku.
Paikalla oli poneja, joilla sai ratsastaa ja koiria, joita sai

silittää. Kun tuli välipalan aika, kahvilasta sai kaikenlaista
pientä herkkua, kuten vohveleita jamakkaraa. Aivan lopuksi
oli kauan odotettu Mimin ja Kukun esitys, jossa he laulatti-
vat ja leikittivät innokasta lapsiyleisöä.

Pinja Ylhävuori

MLL:n kevättempaus
Kurranummessa

Mimin ja Kukun esitys oli täynnä laulua ja leikkiä.

Siinä nähtiin myös Maija Mehiläinen.
ä.

Tätä koiraa ei kukaan voinut vastustaa, kun se pyysiihmisiltä silityksiä

Paikalla oli
hurjasti ihmisiä

odottelemassa Mimin
ja Kukun esitystä.

t

p
p
P
t
o
p

s
v

Puutyöpajan väki oli taas uurastanut ja saanutmelkoisesti myytävää valmiiksi.

Malmi-Seuran puheenjohtaja Maria

Laurila iloitsi sään selkeytymisestä,

ihmisiä alkoi virrata puistoon.

Helsingin Erä-Leijonien
lippukunnanjohtaja
Maija Ovaska antoi
Jasperille ja Jerelle

laastaripaketit.
–Naapurin Lenni käy

partiossa, pojat tiesivät.
–Partiossa varmaan

telttaillaan, arveli Jasper.

PINJA YLHÄVUORI

TEIJA LOPONEN
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 28.–31.5.2015 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

w
w
w
.k
-c
ity

m
ar
ke

t.fi

1395
kg

995
kg 149kg 199nippu

1795
kg 1295

kg 695
kg

599
kg
raj. 2 kpl /tal. 599

kg
raj. 2 pkt /tal.

VIHREÄ PARSA
500 g 3,98/kg, Unkari

ERÄ
VARHAISPERUNA
Ruotsi, säävaraus

Voimassa to-la
Hätälä tuore, kokonainen
NORJAN LOHI 1-2 kg
fileoituna 6,99 kg

Lihamestariltamme
PORSAAN
ULKOFILEEPIHVIT
myös marinoituna

Voimassa to-la
Hätälä tuore kokonainen
OULUJÄRVEN KUHA

Oman savustamon ruodoton
SAVULOHIFILEE

COCA-COLA 1,5 l 4-pack
0,57/l

HK
VILJAPORSAAN ULKOFILEE
n. 1,5 kg maustamaton

Lihamestariltamme
PORSAAN GRILLIRIBSIT
Myös BBQ

4
pack 499

sis. pantit 1,60
raj. 2 erää /tal.

HK takuumurea
NAUDAN SISÄ- ja
PAAHTOPAISTI
palana

-24%

-12%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 7,95 kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,49 4-pack (0,65/l) sis. pantit 1,60

ILMAINEN FILEOINTI

Lauantaina 30.5. Hätälän
KALAPÄIVÄT klo 10-18!
Paikalla Kalamestari
Toni Vepsäläinen
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HELSINGIN MEDIALUKIO

Aaltonen Patrick
Aittamaa Juho
Antone Camelia
Autio Meri
Badrummonir Rose
Berghem Aleksi
Berkinfand Sofia
Chaban Andriy
Daher Iman
Davidson Celina
Dinbil Abdiqanni
Doranai Izattullah
Doranai Mahmood
Espo Milla
Frauenknecht Alice
Gröhn Iiris
Grönqvist Walter
Haapanen Juho
Haapanen Roope
Haarma Siiri
Hakkala Kiia
Hasan Nasteho
Havumäki Rosa
Heikkilä Aleksi
Heikkinen Johanna
Heikkinen Sini
Heikura Miro
Heininen Emil
Heinonen Katariina
Helminen Satu
Huhtinen Iina
Hussain Amena
Hynnä Matias
Hämäläinen Julia
Jokinen Roope
Juuti Samuli
Kamppi Valtteri
Kangas Tomi
Karvonen Hanna
Kataja Janina
Khoshnaw Lozan
Kinnunen Joona
Korpikoski Ilari
Koskinen Teemu

Kultalahti Oskari
Kupari Sari
Kärkkäinen Mikko
Laakso Noora
Lahti Annamari
Lahti Veera
Laine Saku
Laitinen Jere
Lallukka Teemu
Lassila Joonas
Lehtola Hanna
Lehtonen Santeri
Lignell Erik
Lindborg Maria
Lindström Karoliina
Loikkanen Henri
Luhtonen Kristian
Luukkonen Emma
Macfoy Osagie
Manninen Sirpa
Mantere Niko
Miikki Niilo
Muhammad Kaiza
Mustonen Elmo
Mustonen Miisa
Mård Vilma
Mäki Ville
Mänttäri Miikka
Mäntylä Pinja
Nguyen Xuan Nhi
Nieminen Joona
Nieminen Joonas
Niininen Jenni
Nikkanen Leo
Niska Päivö
Nurminen Kristiina
Nyberg Daniela
Närvänen Nea
Ojala Jasmin
Oksanen Olli-Pekka
Pahlstén Tessa
Pajarinen Simo
Pajunen Aapo
Palomaa Joni
Partanen Loviisa
Paukku Karmen
Pekkala Amanda

Pelkonen Mika
Perheentupa Viljami
Pietikäinen Jyri
Piho Risto
Polvinen Hanna
Pöntinen Sakari
Rahikka Tuomas
Rostedt Jessica
Rytkönen Mikaela
Sankari Aleksis
Sarper Hazal
Savolainen Henni
Savolainen Jere
Sihvonen Nuutti
Silmujärvi Essi
Simola Jesper
Simola Sebastian
Sirén Oliver
Sirén Tea
Soikkeli Robert
Somervaara Aleksi
Soosaar Ken
Sorokin Kim
Sotisaari Pinja
Sturt Kristian
Suoninen Johanna
Syrjä Saku-Matti
Tak Mehmet
Tevalin Roosa
Thomssen Jens
Timonen Viivi
Tiusanen Timo
Toiviainen Vilma
Tuokko Alma
Tuppurainen Juuso
Vainio Emily
Valenci Mark
Virkki Joonas
Väisänen Sami
Välimäki Viivi
Väätäinen Meeri
Wesa Sonja
Winter Vera
Yeboah Denis
Ylén Tatu

VIIKIN
NORMAALI-
KOULUN LUKIO

Aalto Eljas
Aaltonen Salla
Aherikko Tuulia
Aho Jenni
Alkio Kyösti
Appelbye Anna
Artes Sanna
Autio Antti
Ek Kia
Friman Anna
Geritz Anita
Grönberg Torsti
Haapala Annika
Hakala Anna
Hakola Samuel
Halmesvirta Emmi
Halonen Siiri
He Anna
Heczko Vilma
Heinonen Antti
Heinonen Sonja
Heinonen Anni
Hopea Mila
Huhtala Jenni
Id Linda
Jaatinen Jelena
Jarrett Minka
Jokinen Vilma
Joutsi Roosa
Keskiniva Kukka
Kieleväinen Vilma
Kivinen Otto
Kivistö Eveliina
Kohvakka Kassius
Koivusaari Satu
Kolmonen Petteri
Kotilainen Henna
Kronlöf Ossi
Kylliäinen Milja
Laakkonen Jelena
Laaksonen Linda
Laarni Lauri

Laine Esa
Laurikainen Nooa
Leikas Anssi
Ljungqvist Joel
Lohi Matti
Lääperi Anni
Maakannas Paavo
Manninen Antti
Minkkinen Anna
Moisio Meri
Mäki Mari-Luisa
Mäntylä Laura
Naskali Elisa
Niemelä Roosa
NiemiWaltteri
Nuorivaara Essi
Nyyssönen Jessica
Palviainen Terhi
Peitsara Kristian
Peussa Laura
Punkari Saara
Puotiniemi Noora
Pättikangas Suvi
Pöyhönen Kati
Rauhala Aleksi
Reinikka Atte
RepkaWilhelmiina
Ruohonen Nina
Salakka Anni
SirkkaWilma
Soratie Joona
Suominen Juulia
Suuronen Miili
Takala Joonas
Tamlander Max
Tammi Essi
Tapper Niklas
Vartio Patrick
Viippola Siiri
Võikar Lennart
Öörni Emma

HELSINGIN UUSI
YHTEISKOULU

Alen Milna
Ali Halimo
Chu Ngoc Heidi
Dark Isabella
Ersta Jarna
Herttovuo Peetu
Holmström Sonja
Humaljoki Lea
Huolman Oskari
Husu Mikko
ImmonenJanika
Karhu Erika-Simona
Kari Tuuli-Maria
Keränen Milka
KomulainenTaru
Korhonen Ville
Kovero Mimosa
Kurvinen Tomi Ji
Laamanen Rita
Lehikoinen Johanna
Leppänen Tiia
Leraillez Akseli
Liukko Matti
Lönnqvist Leevi
Mäkinen Alisa
Nenko Annika
Nissinen Anni
Nogelainen Paula
Nurmela Janika
Piipponen Antti J
Rohula Elmo
Rohula Emil
Salmi Janina
Santasalo Elina
Santasalo Ilona
Sattari Rezwan
Siiman Laura
Sippola Emmi
Tuoriniemi Veera
Turpeinen Sini
Vuorinen Emma
Wallenius Tinja

Kevään uudet
ylioppilaat
Valkolakkien saajia on taas muhkea joukko kolmesta koillisen lukiosta. Onnellista
lakkiaispäivää kaikille uusille ylioppilaille ja myös kaikille muille koulunsa päättäville.

LSINGIN UUSI

ta

KOULUN LUKIO

Aalto Eljas
Aaltonen Salla
Aherikko T

Laine Esa
L

VIIKIN
NORMAALI- HELSINGIN

a

Pihlajamäen ala-asteen
50-vuotisjuhlissa juhlasa-
lissa istuva yleisö pääsi his-
torialliselle kiertoajelul-
le. Rehtori Susanna Saaren
johtamassa koulussa oli val-
misteltu pitkään juhlavaa
esitystä, joka alkoi 60-luvul-
ta ja jatkui 70-luvulta seu-
raavalle ja taas seuraavalle,
kunnes saavuttiin tähän päi-
vään.

–Lapset olivat harjoitel-
leet esityksiä kauan ja an-
taumuksella. Sali oli niin
täysi kuin voi olla, kuvai-
li huhtikuun 24. päivä on-
nistuneesti pidettyjä juhlia
koulun opettaja Mikko Ka-
ha.

Noin 200 juhlavieraan
joukosta saattoi bongata
monia koulun vanhoja op-
pilaita sekä entisestä henki-
lökunnasta esimerkiksi kou-
lun edelliset rehtorit Varpu
Sivosen ja Rauno Saranta-
uksen, joita oli haastateltu
videolle. Sarantauksella oli
yleisölle myös yllätys, hän

oli valmistellut juhlia varten
oman joikuesityksen.

Koulun siivessä oli histori-
anäyttely, josta löytyi muun
muassa pukuvaraston aar-
teita.

Juhlavieraiden puheissa
toistui usein sanat Pihlik-
sen henki. Se on koulua läpi
vuosikymmenten seurannut
slogan, ja kuvaa sen ilmapii-
riä, jossa niin opettajat kuin
oppilaat toimivat positiivi-
sella asenteella ja puhaltavat
yhteen hiileen.

– Jos olisin vaihtamassa
työpaikkaa, pitäisi olla tosi
hyvät perustelut, koska tä-
mä on niin kiva koulu työs-
kennellä, vakuuttaa Kaha.

Pirjo Pihlajamaa

Apulaisrehtori Mirjami
Männistö poseeraa

juhlakakun vieressä.
Pihlajamäen ala-

asteella ei pidetä tänä
vuonna kevätjuhlia, sillä

koulun 50-vuotisjuhlat
korvasivat ne.

Entinen rehtori joikasi koulun juhlissa
ANNA-MARI TAIVASSALO
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menovinkit
seuraavaan
lehteen
viimeistään

Lähetä

28.5.
TORSTAINA

KATSO S.18

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
###"2/,&0)+0)&/$'4.$))4%"5!*4,*0
Seurakunta facebookissa:
###"-41/3((."1(*!*4,*0)&/$'4.$)%4

Karjalaismummo epäröi,
rukoillakko Isää, Poikaa vai

Pyhää Henkeä. Toinen mum-
mo neuvoi: ”Älä hättäile. Tee

niinkui mie. Mie rukkoilen
heit kaikkii kerralla. Hyö saa
keskenää päättää kuka heist

kulloinki päivystää.”

Musiikkia
Urkukonsertti Pihlajamäen kirkossa ke
27.5. klo 18. Marja Kyllönen.
Liikuta mua – Tommi Kaleniuksen kon-
sertti Viikin kirkossa pe 29.5. klo 19. Vapaa
Kolehti Kirkon Ulkomaanavun työhön.
Konsertti Malmin kirkossa su 31.5. klo 18.
Timo Olli, urut.
Iltamusiikki Malmin kirkossa ke 3.6. klo 18.
Puistolan kirkkokuoro, joht. Ulla Pesonen.

Jo joutui armas aika…
Näissä messuissa lauletaan Suvivirsi.
MessuMalmin kirkossa su 31.5. klo 10. Kirkko-
kahvit ja kesäinen lauluhetki.
Messu Siltamäen seurakuntakodissa su 31.5.
klo 12. Lähetyskahvila.
Torimessu Viikissä su 31.5. klo 10 Latokarta-
non torilla (sateella kirkossa). Naiskuoro Pihlaja,
Pihlajanmarjat -kuoro, Kansainväl. seurakunnan
(IEC) tanssijat. Leikkipaikka. Kolehtikohteen
esittely, Katriina Kong, Kirkon Ulkomaanapu.

Juhannusjuhlat
juhannusaattona 19.6.

Kellokoskella ja Lohirannassa
Perinteistä kesäohjelmaa, Lohiran-
nassa myös savusauna.
Hinta 20 e (sis. bussikuljetuksen ja
tarjoilut), alle 15v maksutta. Omalla
autolla saapuville tarjoilujen hinta 8 e.
Bussimatkalaisten on hyvä varata
tasaraha. Huom. Kellokoskella on
paljon portaita.

ILMOITTAUTUMINEN ti 9.6. men-
nessä kirkkoherranvirastoon,
p. 09 2340 4400 (ma–pe klo 9–15).

Bussikuljetukset
Kellokosken juhannusjuhla
Bussi 1, lähtö klo 14.00 Viikin kirkko –
14.05 Pihlajiston srk-koti – 14.10 Pihlajamä-
en kirkko (Liusketien puoli) – 14.25 Jakomä-
en kirkko – 14.30 Puistolan kirkko (Alepan
pysäkki) – 14.35 Tapulinaukio – Kellokoski
n. klo 15.20
Bussi 2, lähtö klo 14.00 Pukinmäen srk-
koti – 14.05 Malmin kirkko – 14.15 Tapanilan
tori – 14.25 Siltamäen ostarin parkkialue –
Kellokoski n. klo 15.20.
Paluukuljetus lähtee klo 19.30.

Lohirannan juhannusjuhla
Bussi 1, lähtö klo 16.00 Viikin kirkko – 16.05
Pihlajiston srk-koti – 16.10 Pihlajamäen
kirkko (Liusketien puoli) – klo 16.25 Jakomä-
en kirkko – 16.30 Puistolan kirkko (Alepan
pysäkki) – 16.35 Tapulinaukio – Lohiranta,
jossa n. klo 17.30
Bussi 2, lähtö klo 16.00 Pukinmäen srk-koti
– 16.05 Malmin kirkko – 16.15 Tapanilan
tori – 16.25 Siltamäen ostarin parkkialue –
Lohiranta n. klo 17.30
Paluukuljetus lähtee klo 22.

Diakoniaa
Ajanvaraus kesä-elokuussa on keskitetysti
Malmin diakoniatoimistossa. Työntekijälle
voi varata henkilökohtaisen keskusteluajan
puhelimitse tai käymällä ajanvarausaikana
Malmin diakoniatoimistossa, Kunnantie 1.
Ajanvaraus ma, ke ja to klo 10-11, p. 09
2340 4481.
Lahjoitusleivän jako pe klo 9 Malmin kirkolla
ja ke klo 11 Jakomäen kirkolla.

Tapahtumia
Kesäilta kirkonmäellä Malmin kirkolla ke
3.6. klo 18.30. Makkaranpaistoa, hartaus ja
yhteislaulua.
Grilli-ilta Siltamäen seurakuntakodilla ke
3.6. klo 18.

Älä jää ilman Lähitietoa kesälläkään!
Koillis-Helsingin Lähitiedon voi tilata
lomaosoitteeseen kesä- ja elokuuksi
vain 2e/lehti.
Tilauksen voi tehdä sähköpostilla
osoitteeseen teija.loponen@lahitieto.fi

Tilaa lehti
mökille!

a

fi

Me tykätään susta.
Tykkää sinäkin meistä!

facebook.com/
lahitieto

MA-PE 9.00–17.00
LA suljettu

K A M PA A M O

RAILI
3 4 5 5 8 8 0
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78

K A M PA A M O

RAILI
3 4 5 5 8 8 0
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78

Oma asiakaskunta olisi hyvä, mutta alueella on
myös hyvää uusasiakaskantaa. Jään itse eläkkeelle
muutaman vuoden kuluttua, mikä vuoksi on
mahdollista saada hankittua liike omaksi.

Soita Railille 040 704 3915

Vuokratuolipaikka
ammattitaustaiselle kampaajalle

Tapaninvainiolla.

Tapanilan Urheilukeskuksessa
Avoimet Ovet ma 17.8. klo 17-20

● kokeile ilmaiseksi jousiammuntaa,
kiipeilyä, keilailua ja veitsenheittoa

● tutustu ja ilmoittaudu syyskauden
lajeihin sekä varaa vakiovuorot

● hyödynnä kuntosalin, MosaCafen
ja yhteistyökumppaneiden edut

● löydä oma lajisi lajimaatti.fi

Tsekkaa Avoimet Ovet –ohjelma
kotisivuiltamme. Tervetuloa ilois-
ten ilmeiden kohtauspaikkaan!

Tapanilan Urheilukeskus
Erätie 3, 00730 Helsinki
tapanilanurheilu.fi

Tapaninvainio OKT
97/114m2

1,5 krs 3mh+oh+rt+avok+s-
os+erill+wc+aulat
Uudehko vuonna 2013
valmistunut Mammuttihirsitalo!
Energiatehokas,
3:n makuuhuoneen omaava,
hyvä vaihtoehto esim
astmaatikolle. Autotallille
lupapaperit.
Mh 500.000,00 eur.
Salavatie 8B
Kohdenumero 9869684

Huom! | Suomen Asuntopalvelut Oy
LKV | Kutomotie 2, 4. krs. 00380 Hki
www.huom.fi

T
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Esittely to 28.5
klo 18.20–19.00.
Tied: Tuija Tuomi,
LKV
puh 050 560 6944

Ajanvaraus: 09 387 2341 Nettiajanvaraus 24/7
www.pihlajamaenhammaslaakariasema.fi

TARJOUSVOIMASSAJUHANNUKSEENSAAKKA

SUUN
TERVEYS-
PAKETTI
110 € (1H)
hammastarkastus • röntgenkuvat
hammaskivenpoisto• värjäymien
poisto• kiillotus• fluorausorausppppppoisto• kiillotus• fluo

HAMMASLÄÄKÄRIT

Lana Partonen
Martin Lemmini

ERIKOISHAMMAS-
TEKNIIKKO
Ilkka Garaisi

HAMPAIDEN PAIKKAUS
-15%

UUSISTA PROTEESEISTA
100 € ALENNUS
Palvelemme myös venäjäksi
ja viroksi.

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 1229560

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

Ke 27.5. klo 19.00 Rukousilta: seurakunnan nuoret
La 30.5. klo 19.00 Nuortenilta
Su 31.5. klo 10.40–13.00 Pyhäkoulun yhteisretki

Kuusijärvelle (lisätietoja: Ritva Siltala)
Su 31.5. klo 11.00 Jumalanpalvelus: Anneli Lahikainen,

Jari Päärni. Musiikki: Toivon ihme
Su 31.5. klo 14.30 Latinokokous: Ernesto Munoz
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12 Uutiset

Tapanilassa toimiva hie-
roja Eeva Rajamäki pohdis-
keli kevättalvella mitä voisi
tehdä ikäihmisten hyväksi.
Säännölliseen vapaaehtois-
toimintaan ei pienyrittäjän
aika riitä, mutta silti jotain
teki mieli tehdä. Hän innosti
mukaansa toisen tapanila-
laisen hierojan, Lauri Lin-
nolahden ja otti yhteyttä

vanhustenkoti Antinkotiin.
–Ehdotin, että voisimme

tulla muutaman kerran an-
tamaan Antinkodin asuk-
kaille kevyttä niska- ja kä-
sihierontaa. Tarjouksemme
otettiin ilomielin vastaan ja
muistisairaiden osastoilta
valittiin sopivia asukkaita
hierottavaksi. Ensimmäinen
kerta hieman jännitti, mut-

ta nyt toisella kerralla oli jo
paljon helpompi tulla, ker-
toilee Eeva hieroessaan sa-
malla Hellin harteita.

Laurille ikäihmisten koh-
taaminen oli pysäyttävä ko-
kemus.

– Nuorena perheellisenä
yrittäjänä on koko ajan kii-
re kantapäillä. Täällä muis-
tisairaiden kohtaaminen toi
sen elämän toisenkin puolen
esiin, Lauri pohdiskelee.

–Hyvä poika sinä olet, hy-
vää työtä teit, nyt on onnel-
linen kevyt olo, kiitteli Lau-
rilta hellän hieronnan saa-
nut rouva.

Eeva puolestaan kiitteli si-
tä, että Antinkodilla on sel-
keät nettisivut, joista löytyy
myös vapaaehtoistyö ja sitä
koordinoivan Silva Sipon-
kosken yhteystiedot.

–Tuo oli mukava palaute
kuulla. Me Seniorisäätiössä
todella arvostamme kaikkia
vapaaehtoistyötä tekeviä,
vakuuttaa vapaaehtoistyötä
Seniorisäätiön taloissa orga-
nisoiva Silva Siponkoski.

– Vuodessa on 365 päi-
vää ja jokaiselle päivälle oli-
si mukava saada jotain oh-
jelmaa. Meillä käy täällä va-
paaehtoisia eri yhdistyksis-
tä sekä muusikoita. Etenkin
tapahtumissa on silti puu-
tetta taluttajista, sillä jokai-
nen asukas tarvitsee oman
saattajan siirryttäessä tilas-
ta toiseen. Samaten erilais-
ten tapahtumien järjestäjiä

otamme mielellämme vas-
taan. Tänne voi tulla esi-
merkiksi esittelemään omaa
harrastustaan.

–Vaikkapa amerikanrau-
dan ajaminen tuohon pihal-
le ihasteltavaksi, tai koppa-
kuoriaisten esittely, kuten
eräät pikkupojat kerran te-
kivät, ovat kivoja ideoita.
Meillä on Pakilan talossam-
me ollut myös muun muas-
sa burleski-esitys, vatsatans-

sijoita ja jopa Uriah Heepin
muusikoita esiintymässä, Si-
ponkoski paljastaa.

Vapaaehtoisen ei tarvitse
käydä välttämättä vapaa-
ehtoistoimijoiden kursse-
ja, vaan tarvittavan pereh-
dytyksen saa myös suoraan
Antinkodista.

– Sitä kautta haluamme
laskea kynnystä tulla aut-
tamaan. Jokainen yksittäi-
nen ihminen on tervetullut

mukaan, yhteyttä voi ot-
taa joko suoraan Antinko-
tiin tai minuun ja sopia ta-
paamisesta, Silva Siponkos-
ki opastaa.

–Tuo oli hyvä vinkki, me
Laurin kanssa nyt haastam-
mekin kaikki alueen yrittä-
jät mukaan tekemään jotain
täällä Antinkodissa, Eeva
Rajamäki keksii.

Teija Loponen

Antinkodissa ilahdutaan vapaaehtoisista

Eeva ja Lauri
tekivät hyvää
–On kuin maailma olisi avautunut taas, niin hyvältä tuntuu, tuumi Helli
saatuaan Eeva Rajamäeltä saamastaan hieronnasta.

TEIJA LOPONEN

Helli nauttii Eeva Rajamäen antamasta lempeästä käsittelystä.

Laurille muistisairaiden kohtaaminen oli ajatuksia
herättävä, mutta samalla hyvän mielen tuottava
kokemus.

Alkukeväästä yrittäjä
Aarne Vesamäki Home
Instead Seniorihoivasta vie-
raili Puistolan palvelutalolla
työasioissa. Palvelutalon
johtaja Erja Lantinen ja
osastonhoitaja Eeva-Kerttu
Demirtas totesivat hänelle
ohimennen, että kaupungil-
ta ei saa enää edes uusia
kaasupulloja ja vanha grilli
alkaa olla lopuillaan. Leijo-
nilta toivottiin ongelmaan
apua.

Pyyntöä seurasi lähes kol-
men kuukauden mittainen
projekti. Viime viikon maa-
nantaina se huipentui kesä-
pihan avajaisiin. Tätä ennen
leijonat puolisoineen oli-
vat käyttäneet hankkeeseen
noin 100 työtuntia ja reilut
1000 euroa.

Avajaisjuhlassa oli mu-
kana 60- ja 70-luvun mu-
siikkia tuottamassa Suklaa-
sydän-orkesteri Iris Rauti-
on tähdittämänä. Salintäy-
si juhlaväki kuuli muistoja
mieleen tuovia kappaleita

vuosien takaa. Heikki Jän-
tin esittämistä huuliharp-
pusooloista mieleenpainu-
vin oli tunteikas Myrsky-
luodon Maija. Moni asukas
haettiin mukaan tanssiin-
kin, vaikka jalka ei enää ko-
vin korkealle noussutkaan.

Uusi sähkögrilli avattiin ja
jokainen vieras sai maistella
lionpresidentti Veli Alaluu-
suan valmistamaa herkku-
tikkua.

Juhlassa Erja Lantinen
esitti kauniit kiitokset kaik-
kien puolesta.

Leijonien hankkeessa
uusittiin kokonaan palvelu-
talon pihamajan sisustus.
Sinne rakennettiin kukka-
pöydät ja iso istutuslaatikko
ja majan katto pestiin.
Lisäksi viereinen rehevöity-
mään päässyt pensaikko
raivattiin.

Leijonat rakensivat teras-
sille uusia kukkalaatikoita
ja uusivat kaikki kaidelaa-
tikot. Terassille vievä por-

ras korvattiin esteettömäl-
lä luiskalla. Pihalla olevien
keinujen pultit tarkastettiin
ja vaihdettiin. Lisäksi istu-
tettiin kymmeniä kesäkuk-
kia.

–Sokerina pohjalla palve-
lutalo sai kymmenkunta vii-
niköynnöksen taimea. Tou-
kokuuksi jäi vielä puuhaa,
silloin autetaan asukkaita
yrttien istutuksessa pihama-
jaan, Vesamäki kertoo.

Hän lisää , että juhlan jäl-
keen jäi iloinen mieli, sillä
kymmenille vanhuksille oli
saatu aikaan mukava het-
ki sekä silmän iloa koko ke-
säksi. Moni talon asukkais-
ta esitti pyynnön, että heitä
muistettaisiin hieman use-
ammin.

–Tämän pyynnön esitän
juuri sinulle, lehden luki-
ja: Muista senioriväkeä, ole
heidän arjessaan ilon pysäk-
kinä, pyytää Aarne Vesamä-
ki.

TLLeijonien ja palvelutalon edustajien juhlavasti leikkaamaan avajaisnauhaan oli
askarreltu onnen-origameja, joista jokainen juhlavieras sai itselleen muiston.

PÄIVI MARKKANEN

Leijonat uudistivat
vanhusten pihan
Lions Club Helsinki Puistola ilahdutti Puistolan palvelutalon vanhuksia
kohentamalla talon kesäpihan.
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TR-Kaluste Porttipuisto
Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
p. 09 8233 585
tr-kaluste@tr-kaluste.fi

Avoinna
arkisin 10-19
lauantaisin 10-16
sunnuntaisin 13-16

Palveleva kalustetalo jo vuodesta 1976. www.tr-kaluste.fi

LAADUKKAAT KESÄKALUSTEET SAAPUNEET,
TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

699€
(1292 €)

JANNE VUODESOHVA VANAMO PÖYTÄRYHMÄ
Pöytä 180 x 92cm + 2 penkkiä,

659 €
(995 € )

MILANO TUOLI
Polyrottinkia,

79€
(145€ )

AMBER JENKKISÄNKY
160 x 200cm, musta, pussijousitus, muhkea

PEITTO- JA
TYYNYSETTI

NYT 19,90
(49€)

Etusi
60%

HAVANNA

297 x 238cm, laadukas

895€
(1480 € )

EBBA VUODESOHVA
2-istuttava, leveys 144cm

Rajoit
ettu

loppu
-

erä!!

HUIPPUTARJOUS!
PUUPOLKU
Suora 3-metriä
19,90€ (49,90€)

45-asteen mutka
12,90€ (27,90€)

TEEMME TILAA

KESÄKALUSTEILL
E!

Paljon mallikalusteita

uloskantohintaan
!

AL
E

-50%
-30%-40%

-70%

-60%

499 €
(720 € )

tukeva runko + vuodevaatelaatikko:
valkoinen, harmaa tai ruskea sekä muhkea
patjasarja, valittavana useita eri värejä.
Saatavana 3- ja 2-istuttavana.

Etus
i 42%

€
399€
(685 )

säänkestävä, valk, harmaa ja valk/harmaa pinottava, musta,
harmaa pehmuste

sijauspatja, metallijalat + pääty 160cm,
päätytyynyt myydään
erikseen, 39€ pari

JÄTTIKULMASOHVA
harmaa kangas, istuimissa mukava
pussijousitus

VAIN!

peitto 150x200 + tyyny 50x60

Mökil
le

tai ko
tiin!
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o in 400
koillishelsin-
kiläistä jal-
kapallon
ystävää
takasi tiiviin

ja hyvähenkisen tunnelman
Puistolan jalkapallopyhät-
töön naapurusten kohdates-
sa muutaman välivuoden
jälkeen toisensa miesten
Kolmosen paikallisottelus-

sa. Iloinen ottelutapahtuma
alkoi hiljaisella hetkellä.
Syynä oli PuiU:n valmentaja
Arpad Mesterin jalkapallon
oppi-isän- ja perheystävän
poismeno.

Itse ottelu starttasi liik-
keelle vahvalla vierasjouk-
kue MPS:n hallinnalla. En-
simmäisen puolituntisen ai-
kana malmilaiset ehättivät 7
kertaa paitsioonkin. Yhdes-
tä läpijuoksusta tuli tulosta,
Robin Julin nosti pallon yli
vastaan tulleen PuiU-veska-
ri Samuli Kinnusen. MPS:llä
oli tämän 0–1 johtomaalin-
kin lisäksi pari kolme maali-
paikkaa, joilla se olisi voinut

tappaa ottelun ensi jaksolla.
–Pelasimme ekalla jaksol-

la kauden parasta peliäm-
me, mutta toiseen puolis-
koon en ole tyytyväinen.
Lopputulos 1–1 oli varmas-
ti ihan oikea tässä hienossa
ottelutapahtumassa, tilitti
MPS:n valmentaja Jyri Nie-
minen nukuttuaan yön yli.

Toinen jakso kääntyi peili-
kuvaksi. PuiU tuli kentälle
eri ilmeellä ja taktiikalla
ottaen kenttähallinnan hoi-
toonsa. Kotijoukkueelta
löytyi jopa yllättäen lisää
kaasua malmilaisten jäh-
mettyessä. Yritys sai palk- kansa, Samy Talat täräytti

vahvan hyökkäyksen ja
tolppatilanteen jälkeen var-
masti 1–1 tasoitusmaalin.
PuiU:lla oli vielä tämän jäl-
keenkin muutama mehevä
maalipaikka. Tunteet kuu-
menivat välistä, erotuomari
jakoi puistolalaisille neljä
keltaista korttia ja malmilai-
sille kolme. Keltapaitojen
yritykset kilpistyivät vii-
meistään mallikkaasti
pelanneeseen PuiU:n maali-
vahtiin.

Paikallisderbyä kunnioit-
ti maamme menestynein jal-
kapallovalmentaja Martti
Kuusela valiten kummankin
joukkueen parhaat pelaajat.
Kuusela ojensi Madventu-

rensin tuoreet kirjapalkin-
not MPS:n uutteran taita-
valle keskikenttämiehelle
Mikko Vesteriselle ja PuiU:n
Samy Talatille, jpka paransi
otteitaan koko ottelun ajan
ja teki tasoitusmaalin.

Paikalliskekkerit jatkuvat!
Ensi perjantaina 22.5. kello
18 vihelletään Koudan nur-
mella käyntiin PuiU – Mal-
min Ponnistajat.

MPS ottelee huomenna
torstaina vieraissa Hyvin-
kään Palloseuraa vastaan ja
ensi tiistaina 2.6. kello 18 se
ottaa Mosan nurmella vas-
taan itänaapuripainotteisen
Spartakin.

Heimo Laaksonen

Jalkapallo kolmonen

PuiU ja MPS tarjosivat
ikimuistoisen tasapelin
Pessimisti ja paikallispelin odottaja
eivät pety. Tämän vahvistivat
Puistolan Urheilijat ja Malmin
Palloseura päätyessään Puistolan
Koudan nurmella ennätysyleisön
todistamana 1–1 tasapeliin. Kentällä
ja katsomoissa riitti tunnelmaa kuin
linja-autossa!

KANNUSTAMAAN JA VIIHTYMÄÄN!
Miesten Kolmosta

Perjantaina 29.5. klo 18.00
Puistolan Koudan nurmikentällä

TATTARISUON
AUTOKATSASTUS

PUIU VOITTOON!HYVÄ PUFFETTI

PAIKALLISDERBY

Malmin Ponnistajat

Keltapaita Ikenna Ikegwuonu ja Janne
Kainulainen syliotteessa ottelun kiihkeinä

loppuhetkinä. Vasemmalla MPS:n Mikko
Vesterinen.

Futisguru Martti Kuusela valitsi MPS:n parhaaksi
Mikko Vesterisen ja PuiU:sta Samy Talatin.

Kummatkin katsomot ja kentän vierustat täyttyivät
noin 400:sta silmäparista. Ääntä, mielipiteitä ja
kannustusta riitti!

N

Paikallisderbyä
kunnioitti maamme

menestynein
jalkapallovalmentaja

Martti Kuusela valiten
kummankin joukkueen

parhaat pelaajat.

HEIMO LAAKSONEN
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Lähiristikko nro 11/2015
Ristikon oikea

ratkaisu sivulla 18.SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA, ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Koillis-
Helsingin
Lähitieto

Lähiristikko
joka toinen
viikko!

Kaikki Pelissä- koulu-
futisviikkojen aikana jär-
jestetään peräti 12 jalka-
pallotapahtumaa ympä-
ri Helsinkiä. Tapahtumaa
järjestämässä on Palloliiton
Helsingin piiri sekä yhdek-
sän helsinkiläistä jalkapallo-
seuraa. Koulufutisviikkojen
tavoitteena on lisätä lasten
kiinnostusta jalkapalloon
ja saada heidät tätä kaut-
ta myös liikkumaan entistä
enemmän.

Latokartanon tapahtu-
man järjesti PK-35. Jouk-
kueet muodostettiin luokit-
tain. Pelit olivat kestoltaan
4x 5min jossa tytöt ja pojat
pelasivat vastakkain kaksi
jaksoa. Ottelun lopputulos
määrittyi sekä tyttöjen- et-
tä poikien yhteistuloksesta.
Näin pyrittiin vahvistamaan
luokkien ryhmähenkeä ja
kaikille taattiin peliaikaa

taitotasoon katsomatta.
Lopputuloksia tai sijoi-

tuksia ei kuitenkaan kirja-
ta ylös, sillä Koulufutisviik-
kojen pääideana on puhdas
hauskanpito liikunnan mer-
keissä.

L i ikunnan l i säämi-
nen koulupäivään on yksi
tapahtuman tärkeimmis-
tä tavoitteista. Koulufutis-
viikkojen aikana oppilaat
pääsevät tutustumaan jal-
kapalloiluun tutussa ja tur-
vallisessa ympäristössä,
kavereiden kanssa. Tapah-
tumassa pyritään innos-
tamaan lapsia pelaamaan
välitunneilla ja vapaa-ajalla.

Tapahtuma oli hyvin jär-
jestetty ja Latokartanon ala-
asteen nuoret pelaajat olivat
innokkaasti mukana peleis-
sä. Järjestäjien toiveena on,
että jalkapallotapahtumis-

ta voisi muodostua muka-
va perinne kouluille ja seu-
roille. Reilu peli eli Fair Play
oli päivän aikana jatkuvas-
ti läsnä, tästä osoituksena
oli kannustuksena jaettavat
Vihreät Kortit.

Jokainen osallistunut kou-
lu sai omakseen jalkapal-
lon sekä vinkkejä ja ohjei-
ta mahdollisen harjoittelun
ja pelaamisen jatkamiseen.
Seurojen jalkapallokoulut
starttaavat toimintansa pi-
an Koulufutisviikkojen jäl-
keen, jolloin lajista innostu-
neet pääsevät helposti mu-
kaan harrastamaan. Lato-
kartanossa ainakin pallo
liikkuu mitä luultavimmin
jatkossakin.

Reo Hurskainen
urheilutoimittaja-
harjoittelija, Heo

Koulufutisviikot valtasivat
Latokartanon urheilukentän
Latokartanon ala-asteen 1–2 luokan oppilaille järjestetty
jalkapallotapahtuma keräsi noin 200 lasta pelaamaan. Suuren
osallistujamäärän vuoksi pelit pelattiin kahdessa ryhmässä.

PK-35 ohjasi pelejä Latokartanossa.

REO HURSKAINEN

PuiU:n sulkapalloilijoista osallis-
tui Tanskassa käytyyn Danish Ju-
nior Openiin Lilli Lauri, Jemina
Salonen ja Julia Salonen. Turna-
ukseen otti osaa yli 570 pelaajaa
ympäri Eurooppaa.
Lilli ja Jemina pelasivat U11-luo-

kan tyttöjen nelinpelissä hienoja
pelejä todella kovia vastustajia
vastaan ja voittivat lopulta kultaa.
Lilli täydensi vielä tyttöjen hienoa

kilpailua tulemalla toiseksi U11-
tyttöjen kaksinpelissä. Julia pelasi
U13-luokan kaksinpeleissä alku-
pooleista jatkoon, mutta joutui tai-
pumaan seuraavalla kierroksella.

Petri Salonen

PuiU:lle kultaa
ja hopeaa

Lilli ja Jemina tyttöjen U11 nelinpelin
palkintojenjaossa.

Sulkapallo

ELINA VÄISÄNEN

Malmin Ponnistajat
osoittivat loistavaa kiriky-
kyä ja jahtitaitoa viime
torstaina Ala-Malmin nur-
mikentällä. Sen vieraana
oli yksi Ponnistajien,
MPS:n ja PuiU:n lohkon
kovimmista ennakkosuosi-
keista, lahtelainen Reipas.

Ottelu alkoi tylysti. Rei-
pas siirtyi heti ensi mi-
nuutilla 1–0 johtoon ko-
valla kaukolaukauksella.
Vieraat pyörittivät tämän
jälkeenkin peliä, kunnes
nuori kotijoukkue sai pe-
linsä auki. Taitava Joel
Tuovinen onnistui tasoit-
tamaan 1–1. Mutta 35. mi-
nuutilla kovia kaukolauka-

uksia viljellyt Reipas tykit-
ti 2–1 johdon. Ponnareiden
Lauri Haahti kuittasi sopi-
vasti ensi jakson viime mi-
nuutilla omalla kaukove-
dollaan lukemiksi 2–2.

Toisen jakson alkupuo-
lella malmilaispuolustus
hiukan sähläsi, ja Reipas
tuikkasi 2–3 johtomaalin.
10 minuuttia ennen pää-
töstä Haahti teki illan toi-
sensa, joka toi 3–3 loppu-
lukemat ja mukavan sarja-
pisteen.

Perjantaina 29.5. kello
18 on Ponnistajien vuoro
olla PuiU:n paikallisvastus-
tajana Puistolan Koudan
nurmella.

MPS/Atletico Malmi
otti sunnuntaina Espoossa
mittaa oman lohkonsa sar-
jakärkeä EsPa:a vastaan.
Siisti ja hyvätasoinen ottelu
päättyi kiikarilukemiin,
0–0 tulos vastasi suunnil-
leen kenttätapahtumia.
Tärkeää on, että tällä
tuloksella EsPa ei päässyt
venyttämään johtoaan.

Atletico avaa ensi lauan-
taina 30.5. kello 14.45 ko-
tikenttänurmikautensa Pu-
kinmäessä. Vastustajana
on silloin PPJ.

Heimo Laaksonen

Arvokkaat tasapelipinnat
Ponnistajille ja Atleticolle

Jalkapallo kolmonen



ikkukau-
pungin haa-
veileva tyttö
sekä mootto-
ripyörällä sin-
ne saapuva ja
kaupungin

sekaisin saava kitaraa soitta-
va nuorukainen vievät kat-
sojat Elviksen musiikin
vauhdittamana ihanalle
1950-luvulle.

–Tuntuu ihan käsittämät-
tömältä, että sain tällaisen
unelmaroolin, kertoo viime
vuonna musiikkiteatterikou-
lu Skeneen hakenut Petteri
Lassila.

Musikaalirooleista
21-vuotiaalla Petterillä on
jo runsaasti kokemusta, hän
oli lukioaikanaan mukana
peräti neljässä Viikin Nors-
sissa esitetyssä musikaalissa.

–Sain ohjaajaltamme hy-
vää palautetta ja vinkin ha-
kea Skeneen, kertoo kahdek-

san vuotta kitaraa soittanut
Petteri.

– Laulu on ollut minul-
le aina vahvempi kuin tans-
si, mutta sitäkin olen nyt ko-
ko viime syksyn opiskellut
draaman ohella. On kuiten-
kin melkoinen haaste yhdis-
tää tanssi, laulu ja näyttele-
minen yhteen. Ja vasta nyt
tajuan kuinka kova kunto
täytyy musikaaleissa näyt-
televillä olla, Petteri tunnus-
taa.

Pääosan esittäjä myöntää
olevansa perfektionisti ja se
tuotti alkuun vähän ongel-
mia, esiintyminen kun ei saa
olla suorittamista.

–Ohjaaja sai minut tajua-
maan, että pitää uskaltaa an-
taa vain mennä ja sen opit-
tuani esityksenikin parani
selvästi. Nyt osaan nauttia ja
annan mennä täysillä!

Kolmenkymmenen

nuoren esiintyjän joukossa
on myös Pukinmäen Taide-
talossa sirkustaitoja opetta-
va Anne Arrenius.

– Olen mukana ensemb-
lessä ja se on tietysti eri juttu
kuin vetää varsinaista roolia.
Tässä esityksessä taustalau-
luilla ja tansseilla on kuiten-
kin todella iso merkitys. To-
sin piipahdan minä lavalla
myös pienessä miesroolissa,
Anne nauraa.

Petteri komppaa Annea to-
deten, että ilman taustalau-
lajia ja tanssijoita esitys olisi
aivan valju. Kokonaisuus te-
kee siitä vetävän. Näyttävät
tanssikohtaukset ovat Peter
Pihlströmin käsialaa.

Molemmille Elviksen mu-
siikki oli entuudestaan tut-
tua, mutta mitään Elvis-fa-
neja he eivät olleet.

– Rockista olen aina ty-
kännyt, etenkin Queenistä.
Mutta nyt on arvostus Elvis-
tä kohtaan noussut kohisten.
Täytyy sanoa, että hän on ol-
lut tosi kova jätkä, Petteri
hehkuttaa.

– Elvis-innostus on kyllä
nyt päällä, täytyy kotona-
kin kaivella vanhoja levyjä
esiin. Tässä Elvis-jukebox –
musikaalissa kyllä esitetään

kaikki parhaat kappaleet ja
bändinä toimii tosi mahtava
Tuomas ”Tumppu” Kesälän
bändi, Anne valaisee.

Laulamisen yhdistäminen
nopeaan tanssiin oli Annel-
lekin uutta.

–Kehittämistä on riittänyt,
mutta sitä on myös tapahtu-
nut, toteaa Tapanilasta ko-
toisin oleva lahjakkuus.

Anne opiskelee Metropoli-
assa kulttuurituottajaksi ja

toivoo, että tulevaisuus tar-
joaisi töitä niin esiintymisen
kuin tuottamisenkin saralla.

Petterin haaveena on uran
luominen näyttelemisen ja
erityisesti musikaalien paris-
sa.

–Pyrin Lontoolaiseen alan
kouluun, mutta en vielä
päässyt. Sain kyllä hyvää pa-
lautetta, jossa kannustettiin
hakemaan uudelleen, Pette-
ri iloitsee.

Anne ja Petteri ovat mo-

lemmat yllättyneet iloises-
ti siitä, miten mahtava fiilis
esiintyjien kesken vallitsee.

– Meillä on ollut viikon-
loppuleirejä ja ne ovat tie-
tysti yhdistäneet porukkaa.
Tunnelma lavalla on aivan
mahtava ja se välittyy var-
masti myös yleisöön. Uskon,
että yleisö tulee saamaan
kyyneleet silmiinsä niin ilos-
ta kuin liikutuksestakin, ar-
velee Petteri.

–Meitä kannustetaan ko-
ko ajan positiivisesti ja keho-
tetaan kurottelemaan unel-
mien perään. Sitä oikeastaan
toivon katsojienkin saavan
esityksestämme, uskoa tu-
levaisuuteen ja siihen, että
unelmansa voi saavuttaa, jos
todella haluaa, Anne tiivis-
tää harjoittelukauden opit.

Teija Loponen

16 Kulttuuri

All Shook Up on herkullinen musikaalikomedia

Petteri kurvaa lavalle Elviksenä
–Unelmani käy toteen, hehkuttaa
pukinmäkeläinen Petteri Lassila,
joka pääsee hurmaamaan nuorena
Chadina (Elvis) katsojat All Shook Up
–musikaalissa Aleksanterin teatterissa.

All Shook Up –
musikaalikomedia

Aleksanterin teatterissa
ke 3.6.–la 6.6. kello 19,

liput 37,50 Lippupalvelusta.
Esiintymässä Skene-

musiikkiteatterikoulun oppi-
laat, ohjaus Raine Heiskanen,

tuotanto Stepup Oy.

All Shook Up tarjoaa iloisen ja vauhdikkaan Elviksen musiikkiin perustuvan musikaalielämyksen.

Petteri Lassila ja Anne Arrenius ovat innoissaan
musikaalirooleistaan.

P

TEIJA LOPONEN

SANNA PARVIAINEN
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Tussimaalauksia

− lasten kesäfiesta

su 31.5. klo 12–16, vapaa pääsy
Iloinen iberoamerikkalainen kulttuurifestivaali koko perheelle!

Aurinkoisella säällä tapahtuma järjestetään kauniissa Ala-Malmin puistossa.

keskiviikkoisin 3.6.–26.8.
klo 17.30–18.15, vapaa pääsy
Hyvällä säällä tanssahdellaan Ala-Malmin
puistossa ja sateella Malmitalon aulassa.
Laita mukavat kengät jalkaan ja opi pari-
tanssien salaisuudet täysin ilmaiseksi.
Et tarvitse ennakkotaitoja tai erillistä
ilmoittautumista.

21.5.–13.6., vapaa pääsy
Taidemaalari Xu Xian on yksi monista
kiinalaisista kuvataiteilijoista, jotka
jatkavat tussimaalauksen traditiota.

3 6 26 8

tanssit
TTTTuusssssiiiiimmaalllaukksia
Xu Xian

− llllllaasttten kkesäfiesta
Kolibri

Kaupunki-

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

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.

Malmin lentokentän tärkeä rooli
tulee vain kasvamaan kun Helsingistä
kehittyy yksi Euroopan tärkeistä toimi-
joista.

Valmiin lentokentän ja siinä toimivi-
en tahojen tuhoaminen on silkkaa hul-
luutta.

Ns sivulentoliikennekentän tarve kas-
vaa kaikkialla tulevaisuudessa. Tältä ke-
hitykseltä ovat kentän vastustajat sulke-
neet silmänsä ja korvansa.

On Helsingille häpeäksi jos kenttä tu-
hotaan, koska sillä on lentokenttänä tu-
levaisuus vasta edessäpäin.

Liikennöinti kehittyy nopeammin
kuin arvaattekaan.

Nim. Let´s fly!

Liikennöinti kehittyy

Syystien monipuolisen palvelukeskuk-
sen ompeluryhmän ja neulekahvilan
vapaaehtoiset ovat taas ahkeroineet.

Ryhmissä valmistettuja töitä on jo lah-
joitettu ryhmäkoteihin ja kuvassa näky-
vät istuintyynyt lahjoitetaan myös peh-
mikkeeksi pyörätuolissa istuville.

Tarvikkeet on saatu lahjoituksena - kii-
tokset lahjoittajille ja erityisen

lämpimät kiitokset aktiivisille vapaa-
ehtoisille. Ahkerat kädet tekevät korvaa-
mattoman arvokasta työtä asiakkaiden
hyödyksi ja iloksi.

Lämminhenkistä kesää kaikille
Marjut Pitkäranta

Syystien monipuolinen palvelukeskus
Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoiset
kutoivat
istuintyynyjä

MARJUT PITKÄRANTA

Ilolla osallistun muuhun-
kin koulun syntymäpäivä-
juhlintaan.

Valitettavasti kaupungin
virkakoneisto, viimeisenä
kaupunginvaltuusto, antoi
koululle vähemmän toivo-
tun lahjan. Valtuusto päätti
yhdistää koulun Suutarilan
yläasteeseen ja asetti samal-
la koulun koko tulevaisuu-
den epävarmuuden tilaan.

Opetuslautakunta on vi-
raston johdattelemana läh-
tenyt etsimään säästöjä
kouluverkkoa harventamal-
la. Opetus kärsii myös ryh-
mäkokojen kasvusta, kou-
lumatkojen pidentymisestä
ja monenikäisistä oppilais-
ta täyteen ahdetuista koulu-
tiloista.

On ollut masentavaa
kuulla ja lukea selityksiä,
jonka mukaan kyse on suu-
resta pedagogisesta uudis-
tuksesta. Valtuuston nyt te-
kemä päätös sisälsi vain
päätöksen koulujen hallin-
nollisesta yhdistämisestä,
mutta taustalla on ajatus
5–6-luokkien siirtymisestä
yläasteen rakennukseen.

Nyt tehdyllä päätöksel-
lä lasketaan jotain säästö-
jä kertyvän. Opetusvirasto
ei tarvitsisi enää Töyrynum-
men koulurakennusta ko-

konaan, eli koulun vuokra-
kulut laskevat. Silti päivä-
hoito ei ilmoituksensa mu-
kaan ainakaan seitsemään
vuoteen ole halukas vuok-
raamaan lisätiloja Töyry-
nummesta. On täysin epä-
realistinen ajatus vuokrata
osa koulua johonkin ihan
muuhun käyttöön.

Opetusvirasto käytti asi-
assa myös harkiten hajota ja
hallitse politiikkaa. Annet-
tiin ymmärtää, että joku
alueen kolmesta ala-asteesta
kuitenkin uhrataan. Alun-
perin Hiidenkiven kouluun
yhdistettäväksi uhattu
Tapanilan koulu säilyi. Vir-
kakoneistosta tulleen viestin
mukaan ero oli siinä, että
Töyrynummelta ei nostettu
riittävän isoa meteliä. Ei
anna hyvää kuvaa asioiden
valmistelusta ja perusteiden
kestävyydestä tämäkään,
että kunhan vaan tarpeeksi
meuhkataan niin päätös
muuttuu.

Tiedän hyvin kuinka vireä
ja elinvoimainen yksikkö
nyt 25-vuotisjuhliaan viet-
tävä Töyrynummen kou-
lu on. Vaikka päätös hallin-
nollisesta yhdistämisestä on
tehty, on toimittava koulun
elinvoimaisuuden säilyttä-

miseksi. Aletaan siis pitää
meteliä. Tehdyn päätöksen
perusteella 5–6 luokat eivät
automaattisesti siirry ylä-
asteen tiloihin. Kun Töyry-
nummesta vapautuville ti-
loille ei löydy muuta käyt-
töä, on täysin perusteltua
säilyttää ne muun ala-as-
teen yhteydessä. Yläasteen
rakennukseen on jo entisiin
lukion tiloihin tulossa ny-
kyisen päiväkoti Siltamäen
uusi toimipaikka. Raken-
nuksen ja sen piha-alueiden
resurssit tulevat olemaan
kovalla koetuksella jo ylä-
asteen oppilaiden ja päivä-
kotilasten tarpeiden yhteen-
sovittamisessa. Yläasteelta
on myös kerrottu, ettei siel-
lä ole vapaita opetustiloja,
joihin lisäluokkia saataisiin
mahtumaan.

Toivon sydämestäni, että
opetuslautakunta ottaa lo-
pullisia käytännön päätök-
siä tehdessään järjen äänen
käyttöön ja tarkastelee asi-
aa pienten koululaisten etu-
jen ja turvallisuuden näkö-
kulmasta. Toivon myös jo-
tain tapahtuvan kaupungin
rakennusten hallinnoinnis-
sa, sillä nykyinen rahan siir-
to taskusta toiseen ei kovin
fiksua ole.
Jukka ”Raksu”Airaksinen

”Onnea Töyrynummi”
Tähän lasten iloiseen huutokuoroon päättyi lauantaina
Töyrynummen koulun kevätjuhla. Oltuani vuosituhannen
vaihteessa kahdeksan vuotta koulun johtokunnan
puheenjohtajana yhdyn lämpimästi onnittelemaan
Töyrynummen ala-asteen koulua sen täyttäessä 25 vuotta.

Töyrynummessa juhlittiin 25 vuotista taivalta.

JYRKI IJÄS

Ensimmäiset tuomet avasivat kukki-
aan noin puolitoista viikkoa sitten.
Tämä muhkea tuomi on kuvattu Ke-
ravanjoen rannalla Siltamäen koh-
dalla viikko sitten keskiviikkona.

JOUKO KOMULAINEN



JAKOMÄKI
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo 11–12.
Juttuseuraa, sanomalehtien
ääneenlukua ja juttelua ajan-
kohtaisista asioista. Kahvi- ja
teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.
Miesten turinatupa
Ma klo 11–13. Tule turise-
maan ja tutustumaan
Lähiötupaan. Nuorisotalon
yläkerrassa, Huokotie 3.
Jakomäki Top
Dokumentin Jakomäen ensi-
ilta 29.5. klo 19. Pohjanpoika
Disco&Pub, Jakomäenkuja
4. Vapaa pääsy.

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, tar-
joilu 1,5 e /perhe.
Syystien palvelukeskus
palvelukeskuksen oma
orkesteri Kultanivelet kon-
sertoi to 28.5. klo 14.
Perennanvaihtotori ke 3.6.
klo 10–13 sisäpihalla teras-
silla. Vaihtotorilla vaihde-
taan (ei osteta) erilaisia moni-
vuotisia kasveja ja kesäku-
kan taimia, siemeniä yms.
Ukkojumppa ma klo 11.15–12,
pingistä ti klo 14.15, ompe-
lua ke klo 9, bridge ti klo
9.30–13.30. Takaniitynkuja 3
Xu Xian: Tussimaalauksia
Taidemaalari Xu Xian on yksi
monista kiinalaisista kuvatai-
teilijoista, jotka jatkavat tus-
simaalauksen traditiota.
Tussimaalauksella on yli kah-
dentuhannen vuoden jat-
kumo. Xu Xian on maisema-
maalari. Kaksi muuta tradi-
tion päälinjaa ovat figuratiivi-
nen sekä lintu- ja kasviaihe.

Avoinna ma–to 9–20, pe
9–18 ja la–su suljettu. 9–16.
Malmitalo 21.5.–13.6.
Malmin rintamaveteraanit
kesäretki Tampereelle 5.8.
Ohjelmassa lounas sekä
Tampereen Komediateatterin
”Tankki täyteen” -esi-
tys. Lisät. ja ilm. Airi Ojala,
p. 040 544 9173.
Kolibri – lasten kesäfiesta
Iberoamerikkalainen kulttuu-
rifestivaali koko perheelle.
Iloisessa ja aurinkoisessa
Kolibri-tapahtumassa kuul-
laan jännittäviä tarinoita ja
puhalletaan jättisaippuakuplia.
Työpajoissa rakennetaan oma
leija ja hyrrä, lauletaan, tanssi-
taan ja leikitään. Vapaa pääsy.
Malmitalo, su 31.5. klo 12–16.
Kesäkurssi lapsille
Alakouluikäisten kesäkurs-
silla askarrellaan, pelataan
lautapelejä ja käydään eväs-
retkellä. Ilm. kirjaston
neuvonnassa tai
p. 09 310 85070.
Malmin kirjastossa ma–
pe 1.–5.6. klo 10–12.

PIHLAJAMÄKI
Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä
ke klo 10–12.
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Maasälväntie kympin
lastenkahvila
Pihlajamäen Maasälväntie kym-
pin suosittu lastenkahvila pitää
nyt kevätkahvilan. Monenlaista
herkkua, suolaista ja makeaa.
Lapsille myös katuliitupaja ja
muuta puuhaa. Myös aikui-
set! Ke 27.5. klo 17.30–19,
Maasälvänpolku 3 e 17.

PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Puistotäti Pipa
hoitaa 0–6v. lapsia 30.6.
asti ulkona aidatulla alueella.
Heinäkuun lomalla, toiminta jat-
kuu 3.8. 12e/kerta tai 30–60e/
kk. Nurkkatie 2. Lisät. 0400
645 210 tai fb: Touhutenavat.

PUKINMÄKI
MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.

Enter ry:n
tietotekniikkaopastuksia
Aina ke 14–15 sekä 15–16.
Parittomilla viikoilla myös
klo 10–11 ja 11–12. Kaikki
ajat ovat yksilöopastuksia ja
ne varataan etukäteen joko
p. 09 310 85072 tai kirjas-
tossa. Opastuksiin voi ottaa
oman laitteensa mukaan.
Namuja! 0 kaloria! -näyttely
Kierrätysaiheinen käsityönäyt-
tely karkkipapereista! Työt on
taiteillut Marja Karlin. Näyttely
on esillä Pukinmäen kirjas-
ton vitriinissä 28.5. asti.
Eeva Sjöbergin öljyväritöitä
Herkkiä lapsi- ja luonto-
kuvia Pukinmäen kirjas-
tossa. wwwTyöt esillä
2.5.-29.5. Pukinmäen kir-
jasto, Kenttäkuja 12.
Kisan puistojumpat
Ma 1.6. alkaen klo 18–19 bai-
latino ja klo 19–20 asahi. Ke
3.6. alkaen klo 18–19 keppi-
jumppa. Pukinmäen rantapuis-
tossa, viljelyspalstojen luona.
Mukaan oma alusta ja keppi/
kävelysauva. Kertamaksu 4e.
Ohjaajana Kirsi Mattsson.
Järj. Pukinmäen Kisa ry. Lisät.
050 5814118 tai ritva.tuo-
misto@outlook.com.
Pihatapahtuma
Perinteeksi muodostunut
tapahtuma. Kirpputorille voi
jokainen halukas tulla myymään
omia romppeitaan vapaasti,
oma pöytä/viltti mukaan.
Lapsille ohjelmaa, mm. juoksu-
kisa. Grafit maalausta, origa-
mien tekoa, kahvilasta leipo-
muksia kahvin/teen/mehun kyl-
kiäisiksi, sitä pitää talotoimi-
kunta. Lopuksi kaikkien osallis-
tujien kesken kesken arvonta.
Su 25.6. klo 10–15, Sunilantie
9/Säterintie 30 sisäpihalla.

SILTAMÄKI
Siltamäen korttelitupa
Ti ja pe klo 11–14, srk-
koti, Jousimiehentie 5.
Entiset Virkkarilaiset
(eritoten kangaspuilla kuto-
jat) kahvittelevat joka kk:den
1. ma klo 10 Siltamäen
Palvelukodilla, Peltokyläntie
4–6, E-talo (valk. pienehkö
rapattu talo). Mahdollisuus
ostaa matonkuteita noin klo
11.30. Tule mukaan, jos ei
kutomaan, niin vaikka kah-
ville rupattelemaan.
Pienoisgolfia
Kenttä avoinna 1.6.–16.8.
Ma-pe klo 17.30–20.30, la–
su klo 14–19. Rata suljettu
10.6. ja 18.–21.6. Lapset 2e,

aikuiset 4e. Kioskissa jääte-
löa ja virvokkeita, vain kätei-
nen. Siltamäen urheilu-
puiston pohjoispuoli lähellä
Keravanjoen rantaa. Järj.
Siltamäen Lions Club.

TAPANILA
MLL: n iltaperhekahvila
Leikkipuisto Kurranummessa
torstaisin 17–19.
Tapanilan Eäkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Ti-kerhon kokoontumiset klo
11.30–13.30. To klo 11–14
tuolijumppaa, tasapainon kehit-
tämistä, sisä-boccia ja pelikah-
vila Tapanilan Työväentalolla
Sompiontie 4. Ohjelma netistä:
tapanilan.elakkeensaajat.fi.

TAPULIKAUPUNKI
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekah-
vila kokoontuu ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa osoit-
teessa Moisiontie 18.

TÖYRYNUMMI
MLL: n perhekahvila
leikkipuisto Kesannossa ke
9.30–11.30! Tarjolla muka-
vaa seuraa ja pientä purtavaa.

VIIKKI
Vellamo - ruumis keväässä
Viikin kirkon nuorten aikuis-
ten ryhmä Teatterintekijät esit-
tää Vellamo -ruumis keväässä
näytelmän Viikin kirkolla
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 leik-
kipaikka. Sateella messu pide-
tään sisällä Viikin kirkossa.

18 Menot

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

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

Permis+ leikkaus
+sävy+fööni

Värjäys+leikkaus
+fööni

85€

75€

Hiukset,
tuo ihana
tekosyy
itsensä
hemmotteluun!eeluun!

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

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

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

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

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

Lähitieto
kertoo

lähialueen
menot

Sanaristikko nro 11/2015
oikea ratkaisu

Aurinkoisella säällä ta-
pahtuma järjestetään Ala-
Malmin puistossa, sateella
siirrytään sisään Malmita-
loon. Brasilialaista letkeää
tunnelmaa on tarjolla mo-
nessamuodossa pitkin päi-
vää.
Lauantai käynnistyy työpa-

joilla. Kello 12–15 välillä voi
osallistua Papalote –leijatyö-
pajaan, jossa 2-8- vuotiaat
saavat yhdessä vanhemman

kanssa tehdän oma papalo-
ten, perhosleijan. Tuulimylly-
työpaja on avoinna 1–4-vuo-
tiaille lapsille, vanhemmille ja
isovanhemmille. Jättisaippu-
akuplatyöpajaan taas odote-
taan 4–8-vuotiaita aikuisen
kanssa rakentamaan oma
saippuakuplatehdas.
Päivän aikana pääsee

myös brasilialaisten kansan-
laulujen ja pelien pariin. Työ-
pajassa erilaisia askeleita ja

akrobaattisia temppuja ope-
tellaan hauskasti leikkien ja
musiikin lomassa.
Cirko Criollo työpajassa

perehdytään kello 14–15
leikkien Cirko Criollo -perin-
teeseen kuuluviin sirkustai-
toihin ja -temppuihin.
Tanssiesitys Kolibrin vuoro

koittaa kello 15–16. Andien
juhlassa tutustutaan Perun
ja Bolivian ylänköjen perin-
teisiin pukuihin, musiikkiin,

tansseihin ja tapoihin. Car-
nival Rio de Janeiro koetaan
livenä Malmitalossa, kun
Mirim Battery sambakoulu
Imperio do Papagaio esiin-
tyy yhdessä lasten tanssiryh-
män kanssa.

TL

Kolibri on lasten oma kesäfiesta
Malmilla järjestettävässä iloisessa ja aurinkoisessa Kolibri-tapahtumassa kuullaan jännittäviä
tarinoita ja musiikkia, puhalletaan jättisaippuakuplia ja askarrellaan.

Koko perheen Kolibri-fiesta
Malmitalolla sunnuntaina 31.5.

klo 12–16, vapaa pääsy.

Lähimenot–palstalle
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

menovinkkejä.
Vinkit tulee lähettää
viimeistään to klo 15

mennessä, jotta ne ehtivät
seuraavan keskiviikon

lehteen.
janina.issakainen@

lahitieto.fi
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HYVINVOINTI

-myös jalka- ja kasvohoidot
-myös kotikäyntejä

Os. Graniittie 1 C (katutaso) Pihlajamäki (ostaria vastapäätä)
Puh. 09-3879878

Pihlajamäen Fysioterapia-hieronta-akupunktio
-osteopatia

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

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

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Inka Utriainen
Rahim Keshvari

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso
Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

25 vuotta

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

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

Koillis-Helsingin
Lähitieto

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä

Pukinmäessä.
0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

PALVELUJA TARJOTAAN

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi

Helsinki

Puh. 09 345 3350
Hammashoitoa iv-sedaatiossa/
lääkerentoutuksessa
sopimuksen mukaan.

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

www.talohallinta.fi

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

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

2015

0400 617 146
Yrttimaantie 24, 00740 Helsinki
seppo.koukkunen@kolumbus.fi
www.seppokoukkunen.net

Putki-ja Öljypoltinhuolto
Seppo Koukkunen Oy

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
puh. 0400 600 660
info@rengaskeskus.com
Palvelemme:ma–pe7–17.00

Autojenhuolto ja korjaus
Öljynvaihtoaikaavaraamatta

Renkaat ja vanteet
Vetokoukut, Tuulilasit

Defa- ja Calix-asennukset
...ja paljonmuuta autollesi

www.rengaskeskus.com

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

Puh. 09-385 5297
Huoltopalvelut, öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja

rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

Kotirinki Puistola
puistola@kotirinki.fi

0400 513 272

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA

• Asennon ja liikkeen häiriöiden tutkiminen ja korjaaminen
• Manuaalinen terapia (Maitland consept)
• Hieronta sekä sidekudos- ja lihaskalvokäsittelyt
(Fascial Manipulation)

• Lymfaterapia
• Akupunktio
• Voice Massage – terapia
(äänenhuolto- ja purentahoidot)

• Kinesioteippaus
• Neurologinen fysioterapia

Puistolantori 1, 00760 Helsinki
Puh. 09-389 6304

www.puistolanfysioterapia.com

Tervetuloa käymään!

Tarvitsetko apua tuki-
ja liikuntaelinvaivoihin?
Tarjoamme korkeatasoista fysioterapiaa
asiakkaan tarpeiden mukaan:

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

Malmin raitti 12, MALMI Puh. 0400 449 638

Valmistan yksilölliset
hampaat toiveittenne
mukaisesti.

Huom! Uusi osoite!

,,,+.&#-)!)($')!!).#))%)"&-+*
Kauriintie 5A 151, 00740Helsinki.

Puh:093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

puh. 3507050

Voit varata aikasi
myös internetistä!

Malminkaari 13 A 00700 HKI,
Malmin Nova 4.krs.

ilmalämpöpumpun
asennus

kysy tarjous
puh 045159 9889



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233




