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Mika Jaakkola
kukitettiin koudalla
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ViinikkaOy
Heikinlaakso Sienitie 34, Helsinki
029 3005500 heikinlaakso@autonkorjaus.net

KorsoUranuksenkuja 1E, Vantaa
029 3005501 korso@autonkorjaus.net

Huolla autosi

NYT,
maksa erissä!
Hae luottoaMekonomen toimi-
pisteessä taimekonomen.fi

Huollamme ja
korjaammekaikkimerkit

135:-
Kaupanpäälle Tieturva 6 kk

Kaikille henkilöautoille:
• Öljynvaihto vaatimustenmukaisella öljyllä
• Öljynsuodatin
• Kattava kuntotarkastus

Mekonomen
Huolto

Tarjoushinta voimassa 30.6. asti.

Se maukkaampi
lounaspaikka

Lounasbuffet
ark. klo 10–14

Keittolounas

Avoinna klo 7.30–14
Takoraudantie 1,
Tattariharju
puh (09) 225 4400,
040 312 2033

8,90

7,90

Lounas-
Ravintola

breikki

[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 OKT
Omakotitalo 4 h, k, s, n. 103 m²
+ ullakko n. 40 m². Rv. 1986.
Kuntotarkastettu 7/2014.
Tonttiosuus n. 1023 m².
Hp. 335.000 €. Jollaksentie 19

SUUTARILA OKT

Omakotitalo 4 h, k, s, n. 90 m²
+ erillinen talousrakennus
n. 50 m². Rv 1951. Tontti 885 m².
Peruskorjattu 2011-2013. Kau-
kolämpö. Lämmityskulut 1100€/
vuosi. Hp. 295.000 €.
Saturnuksentie 12

HERTTONIEMI
PIENTALOTONTTI
Kovapohjainen tontti 734 m²,
ro 184 m² + 30 m² asunto. Voi
rakentaa kaksi asuntoa.
Hp. 180.000 €.
Karhunkaatajantie 22

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

Kovapohjainen rakennuspaikka,
rakennusoikeus 333 m²,
asuntojen määrää ei rajattu. Meri
lähellä. Tonttiosuus n. 870 m².
Hp. 375.000 €. Jollaksentie 19

LAAJASALO PIENTALOTONTTI

2015
MALMINSEUDUN
YRITYSLEHTI
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Tiukkaa tekee

R
ahasta on pulaa. Rahapula näkyy
muun muassa siinä, että moni Mal-
min toimintakeskuksessa kokoontu-
nut ryhmä jää vaille kokoontumis-

paikkaa syksyllä kaupungin irtisanoessa nyt
asukastalon alakertaa koskeneen vuokrasopi-
muksen. Sen toki ymmärtää, että rahat eivät
kaikkeen riitä, mutta on erilaisten vapaaehtois-
toimijoiden sekä syrjäytymisvaarassa olevien
kannalta ikävää, jos tarpeellinen toiminta lop-
puu kokoontumispaikan puutteeseen. On vaa-
rana, että heitteille jäävät tukitoimintoja kaipaa-
vat tulevat myöhemmin tarvitsemaan huomat-
tavasti tilavuokraa kalliimpaa tukea selvitäkseen
elämässään. Moni yhdistys etsii nyt mahdollisia
muita kokoontumispaikkoja voidakseen jatkaa
syyskaudella toimintaansa.

Myös Malmin nuoret ovat kodittomia. Van-
haan nuorisotaloon ei ole paluuta sen kosteus-
ongelmien vuoksi. Uusi tila olisi tiedossa, mutta
sinne ei vielä ole saatu lupaa muuttaa. Onneksi
alkoi koululaisten kesäloma ja Pihlajamäen
nuorisopuiston runsas ja monipuolinen toimin-
ta on vierähtänyt käyntiin. Samoin Fallkullan
kotieläintila ja Operaatio Pulssi tarjoavat nuo-
rille mielekästä tekemistä esimerkiksi erilaisten
kurssin avulla. Pienemmät tenavat voivat suun-
nistaa lähistön leikkipuistoihin, joista löytyy
kavereita ja saa myös lämpimän keittolounaan.

Suutarilassa Linnunradan leikkipuistossa voi
tänäkin suvena ihastella eläimiä ja päästä syöt-
tämäänkin niitä.

Vaikka lomakausi käynnistyy, se ei vielä kesä-
kuussa tarkoita kaiken toiminnan loppumista.
Edessä on esimerkiksi Helsinki-päivä, jolloin
myös täällä koillisessa tapahtuu monenlaista
mukavaa. Kesäkuussa arkisin tekemistä tarjoa-
vat muun muassa kirjastot, lisäksi asukastaloilla
ja Syystien palvelukeskuksessa pyörii ohjelmaa
ja hyvillä keleillä voi osallistua maksuttomiin
puistojumppiin Pihlajamäessä, Puistolassa ja
Viikissä. Kaupungin nettisivuilta tai kirjastoista
voi hakea esitteitä alueen kotiseutupyöräreiteis-
tä, joille on reittiohjeiden lisäksi olemassa opas-
tukset mielenkiintoisiin kohteisiin tai merkittä-
vien rakennusten luo. Kotikaupunkipolkujakin
voi omatoimisesti tutkia. Tekemistä siis riittää,
vaikka rahasta tekisikin tiukkaa. Helsingillä on
yhä mitä tarjota.

Helsingissä on 27
kotiseutupyöräreittiä,
joiden esitteitä saa
kirjastoista.

Lähitietoa tarvitaan aina.

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.

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

TERVETULOA HYVÄÄN
HAMMASHOITOON
•Malmilla jo yli 30v.
• Ei toimistomaksua

Hymyile

kesälle

hoidetui
n

hampain
!

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!

20m2+10m2
Klaukkalanpuisto /
Itä-Pakila
Vuokratontti 345m2
myyntihinta: 62000,00

SIIRTOLAPUUTARHAMÖKKI

Tiedustelut
Tarja Haaranen,
044 367 7747
Kiinteistönvälitys Kodista Oy

la ja su 6. ja 7.6.
klo 10–15

Kotinummentie 10 A

PIHAKIRPPIS

PUISTOZUMBA ALKAA 3.6.2015

HUOM: SATEELLA TUNTIA EI PIDETÄ

TERVETULOA TANSSIMAAN
Pukinmäen liikuntapuistoon

3.6.–2.9.2015
keskiviikkoisin klo 18.15–19.15
Vetäjät: Leo Guzmán Monet (Kuuba/Hki)
Kertamaksu: 5.00 euroa
Osoite: Kenttätie 12, 00720 Helsinki

www.conexion.fi

Erinomaiset
PASSIKUVAT

samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori
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puumerkki omalta vuokra-
laiseltaan, kaupungin sosi-
aali- ja terveysvirastolta.

Osa toimijoista saadaan
sijoitettua katutasoon ja esi-
merkiksi vähävaraisia autta-
valle vapaaehtoisvälitykselle
on löytynyt tilat Malmin
sairaalasta.

– Olemme joutuneet sa-
nomaan osalle suoraan, et-
tä he eivät pysty jatkamaan
täällä, koska tilat eivät riitä,
kertoo asukastalossa työs-
kentelevä sosiaaliohjaaja
Carita Saarinen.

Vailla kattoa ovat nyt kol-
me eri AA-ryhmää, kak-
si SPR:n ryhmää sekä kau-
pungin omista toiminnois-
ta Helsingin koti- ja laitos-
palveluiden tukitiimi, jonka
työllistetyt pyydetään kotei-
hin auttamaan, kun kodin-
hoitajat eivät ehdi. Kirkon-
kyläntiellä toimintaa koor-
dinoi yksi kaupungin vaki-
tuinen työntekijä. Alakerran
muille toimijoille on löyty-
mässä korvaava paikka.

Carita Saarinen aikoo täl-
lä viikolla neuvotella Syys-
tien palvelutalon väen kans-
sa siitä, että voivatko talot
alkaa tehdä yhteistyötä ja
hyödyntää Syystien ryhmä-
tiloja.

Toiminta Elannon tiloissa
voi jatkua nykyisenkaltaise-
na enää vajaan kuukauden.
Alakerran on oltava tyhjä
kesäkuun lopulla, koska
juhannuksesta elokuun
alkupuolelle talo on lomien
takia kiinni.

Kaikkien kaupungin yllä-
pitämien asukastalojen ti-
lanne on yhä kysymysmerk-
ki, sillä edelleenkään ei ole
olemassa päätöstä, luopuu-
ko kaupunki asukastalojen-
sa ylläpidosta vai ei.

–Me suunnittelemme ensi
vuotta ihan normaalisti. Jos
se ei onnistu, niin ei onnis-
tu, mutta menemme täysillä
loppuun asti, sano Saarinen.

Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto 3.6.2015Uutiset

Pihlajiston ja Viikinmäen nuorten Mestalle tyly loppu. Sivu 4.

Malmin bussiterminaalille
tehtiin ajotestejä viime viikon
tiistaina. Neljä bussia kur-
vaili laiturialueen pysäkeille
ja lähti liikkeelle toisiaan ohi-
tellen.
Bussien päällä pörräsi ra-

kennusvirastolta lainattu
multikopteri eli kauko-oh-
jattava helikopterikamera,
joka kuvasi tapahtumia lintu-
perspektiivistä.
Testillä selvitettiin, kuinka

lähelle rakennettavaa koro-
ketta bussit saadaan pysäh-
tymään ja miten paljon niille
jää liikkumavaraa. Koeajot

näyttivät, miten bussit mah-
tuvat saapumaan pysäkeil-
leen, lähtemään niiltä ja ohit-
tamaan toinen toisensa.
Uusia laitureita ei vielä ole

olemassa, joten ne oli piir-
retty maahan sinisellä värillä.
Testi osoitti, että laskennal-
linenmalli piti melko hyvin
paikkansa: ajolinjat toimivat
myös käytännössä.
Bussiterminaalista pure-

tut, vanhat laiturikorokkeet
olivat kaarevareunaisia. Kaa-
revuus esti bussien ajoa ki-
veyksen reunaan ja vaikeutti
ovien avaamista. Laiturit tul-

laanmuuttamaan suoriksi ja
erottamaan toisistaan pien-
ten hammastusten avulla.
Ylä-Malmin bussiterminaa-

lin kunnostustyö kestää elo-
kuun alkupäiviin asti. Kirkon-
kyläntien ja Latokartanontien
välisellä sillalla kunnostus-
työt jatkuvat vuoden lop-
puun asti.
Malmista on tulossa kes-

keinen joukkoliikenteen sol-
mukohta ja vaihtopaikka.
Malmi on yksi uuden Kehä-
radan suurimmista asemista.

Pirjo Pihlajamaa

Testibussit koeajoivat bussiterminaalissa

Testin tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin bussit mahtuvat liikkumaan uusitulla
laiturialueella, kun edessä, takana ja sivulla on muita busseja.

irkonky-
läntiellä
olevan enti-
sen Elannon
kiinteistön

omistaa Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seura (SKS). Se oli-
si ollut valmis jatkamaan
15. päivä elokuuta katkea-
vaa vuokrasopimusta kym-

menen euron verottomaan
neliöhintaan, mutta se ei
käynyt vuokralaisena ole-
valle kaupungille.

–Otamme uuden vuokra-

laisen, jos vain löydämme.
Sinne voisi sopia esimerkik-
si hyvinvointialan toimin-
taa, kertoo SKS:n kiinteistö-
päällikkö Terho Kylli.

Kaupunki haluaa eroon
koko 290 neliömetrin ko-
koisesta alakerrasta. Muu-
toksessa toimintakeskuksen
käyttäjät menettävät ko-

kous- ja kerhohuoneita, so-
siaalitilat, varastot ja sau-
nan. Jäljelle jää katutason
tutut 320,5 neliömetriä.

Sopimus on muutoin val-
mis, mutta neuvotteluiden
toisena osapuolena olleen
Helsingin kaupungin kiin-
teistöviraston tilakeskuksen
pitää vielä saada paperille

Uutta vuokrasopimusta ei ole vielä vahvistettu allekirjoituksin, mutta siitä on olemassa periaatepäätös.

Malmin toimintakeskus
15-vuotisjuhlat

to 4.6. klo 10–14. Ohjelmassa
mm. hattujen arvostelu.

Asukastalolta lähtee
liki puolet tiloista
Asukastalo Malmin toimintakeskuksen tiloista nipistetään
liki puolet pois. Osa toimijoista menettää toimitilansa
kokonaan ja saunakin lähtee.

K
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4 Uutiset

Helsingin katujen ja puistojen nimien taustat voi katsoa
kaupungin karttapalvelusta osoitteesta kartta.hel.fi. Pal-
velusta selviää esimerkiksi, kuka oli leskirouva Freytag,
jonkamukaan on nimetty katu Viikissä.
Karttapalvelu kertoo, milloin nimi on tullut voimaan ja

mahdollisen aiemman nimen. Palvelusta voi tarkistaa
nimen kirjoitusasun suomeksi ja ruotsiksi.
Lisäksi palvelussa on tietoa muun muassa kaupungin-

osien, saarien ja vesialueiden sekä julkisten rakennusten
virallisesta nimistöstä. Karttapalvelussa oleva nimistötieto
avataanmyöhemmin avoimena datana.
Helsingissä on liki 8000 virallista paikannimeä, ja ni-

mistö kasvaa vuosittain noin sadalla uudella nimellä. Pe-
riaatteena on, että nimellä on yhteys paikallishistoriaan tai
ympäristöönsä. Helsingin vanhimmista, edelleen käytössä
olevista nimistä on tietoja jo 1400-luvulta.
Viralliset paikannimet päätetään asemakaavan yhtey-

dessä. Nimiesitykset tekee nimistötoimikunta, johon kuu-
luu muun muassa suomen ja ruotsin kielen, historian ja
kulttuurin asiantuntijoita.

PP

Paikannimien taustat
löytyvät karttapalvelusta

Suutarila
Suutarilan ala-asteen koulun 1.-2. luokkalaiset ovat saa-
neet uusitut todistukset. Koulun opettajakunta on halunnut
päivittää sanallisen arvioinnin todistukset, jotta ne voisivat
vastata paremmin koulun oppilaan arvioinnin tavoitteita al-
kuopetuksessa.
Koulun johtokunta on hyväksynyt asian maaliskuussa ja

vienyt esityksen opetuslautakunnan suomenkieliselle jaos-
tolle. Jaosto hyväksyi esityksen viime kokouksessaan. To-
distuslomakkeiden uudistamista pidettiin pedagogisesti
perusteltuna.
Sanalliset arvostelut kertovat, onko tietty taito saavutettu

vai onko siinä vielä kehitettävää. Oppiaineisiin liittyvät ar-
vosteltavat taidot ovat lukeminen ja kirjallisuus, kirjoittami-
nen sekämatematiikka. Näiden lisäksi arvioidaan oppilaan
huolellisuutta ja käytöstapoja.
Ainekohtaisten taitojen kehittymistä arvioidaan esimer-

kiksi kirjaamalla todistukseen, osaako oppilas kirjoittaa
lauseita, keskustella lukemastaan tai hallita päässälaskuja.

PP

Ala-asteen
todistukset muuttuivat

Autoilija ei saa rakennusvirastolta korvauksia tapauksesta,
jossa auton renkaat vaurioituivat, kun ne osuivat Meripih-
katien ja Pihlajamäentien risteyksen lumisohjossa kantti-
kiveen.
Autoilija vaatii virastolta 800 euron korvauksia, koska

hänen mielestään 16.1.2015 sattuneen onnettomuuden
syynä oli huono talvikunnossapito. Hoidosta vastanneen
Staran mukaan kunnossapito oli asianmukaisesti tehty.
Kyseisenä päivänä alueen teiden suolaus aloitettiin kello
4 aamulla, jolloin alkoi loppupäivän kestänyt räntäsade.
Auraus alueella aloitettiin kello 6.30 ja sitä toistettiin pitkin
päivää iltakuuteen asti.
Kaupungin lakimies hylkäsi korvausvaateen huhtikuun

23. päivä. Autoilija teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen.
Viime kokouksessaan asiaa käsitellyt yleisten töiden lau-
takunta puolsi lakimiehen päätöstä ja hylkäsi oikaisuvaa-
timuksen.
Perusteina oli hoitoselvityksen lisäksimuunmuassa ote

tieliikennelaista, jonkamukaan kuljettajan on noudatettava
olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta
vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tällöin kuljettajan on eri-
tyisesti otettava huomioon tien kunto, sää, keli ja näkyvyys.

PP

Kaupunki ei korvaa
rengasrikkoa

Malmi
Kaksipaikkaisen pienkoneen lentäjä tekimoottorivian
takia hätälaskun Malmin lentokentän aitojen ulkopuolelle
torstaina. Koneessa yksin ollut lentäjä loukkaantui lievästi.
Hätäkeskus sai ilmoituksen kello 14.16. Paikalle lähetet-

tiin useita partioita sekä pelastuslaitoksen yksiköitä. Koh-
dealue eristettiin onnettomuustutkinnan vuoksi. Poliisi tut-
kii tapaturman syitä.

PP

Lentäjä teki hätälaskun

Pihlajiston ja lähialueen
kansalaistoimijat yrittivät
vaikuttaa päättäjiin yhteis-
vetoomuksella. Nuorisolau-
takunnan jäsenille lähetet-
tiin kannanotto, jossa luki
muun muassa näin:

”Monet Pihlajiston, Vii-
kinmäen ja lähialueen asuk-
kaat järkyttyivät huomates-
saan nuorisoasiankeskuk-
sen talousarvioehdotuksen,
jossa esitetään Pihlajiston
kerhotilasta luopumista
1.1.2016 alkaen. Asukkaat

ja osa päättäjistäkin ovat
kokeneet esityksen tulleen
yllättäen ja vailla kunnol-
lista keskustelua. Esimer-
kiksi Pihlajisto-Viikinmäki
asukasyhdistyksen hallitus
sai tietää asiasta vasta muu-
tama päivä ennen asian en-
simmäistä käsittelyä ja sil-
loinkin lukemalla sen piene-
nä uutisena Helsingin Sano-
mista.”

Lautakunnan jäsen Ve-
sa Korkkula (vas.) yritti
loppuun asti vaikuttaa, et-

tä lautakunta pyörtäisi vir-
kamiesesityksen ja pyytäisi
kaupunginhallitusta lisää-
mään talousarvioehdotuk-
seen 100 000 euron lisära-
han. Sillä olisi turvattu Mes-
tan lisäksi myös samassa
kokouksessa lakkautettu
Pakilan nuorisotalo.

Korkkulan mukaan hä-
nen ehdotuksensa olisi ol-
lut kokonaistaloudellisesti
tarkoituksenmukaista, kos-
ka esimerkiksi Pakilan nuo-
risotalolla järjestetään myös

pienten lasten aamu- ja ilta-
päivätoimintaa ja useat jär-
jestöt saavat käyttää tiloja
maksutta.

Myös Mesta on monen eri
toimijan kokoontumispaik-
ka.

–Asia varmaan etenee vie-
lä valtuustoon, mutta tuskin
asia tästä miksikään muutu,
totesi Korkkula puoluetove-
reilleen laittamassa viestissä.

Pirjo Pihlajamaa

Mesta lopetettiin tylysti
kuulematta käyttäjiä

Malmin nuorisotalon sul-
kemisesta on kulunut
lähemmäs kolme kuukaut-
ta. Niin nuorisotoimi kuin
talolla käyvät nuoret ovat
turhautuneita. Uusi tila on
löytynyt Kunnantieltä, mut-
ta muuttoasia on jämähtä-
nyt tilaa hallinnoivan Hel-
singin kaupungin kiinteistö-
viraston seinien sisälle.

Viime viikon maanantaina
Malmin nutan toiminnan-
johtaja Ritva Varelius sai ti-
lakeskukselta hyviä uutisia:

Kunnantieltä ei ole löytynyt
mitään terveydelle vaarallis-
ta. Katossa ollut vuotokoh-
ta ei ole aiheuttanut mikro-
beja sisäilmaan.

Mutta samainen sähkö-
posti jatkui Jobin postil-
la, että muutto voisi tul-
la kyseeseen kuitenkin vas-
ta syys-lokakuussa. Syyksi
sanottiin lupapaperien saa-
misen hitaus ja pieni sisäre-
montti. Sähköpostissa eh-
dotettiin, että nuta vuokrai-
si väliajaksi Malmilta jon-

kin liiketilan.
– Ei Malmilla ole meil-

le sopivaa liiketilaa! Eikä
Kunnantiellekään tarvitse
enää tehdä mitään remont-
tia. Sieltä piti purkaa yksi
väliseinä tanssisalia varten,
mutta koska tämä asia on
kestänyt niin kauan, olem-
me siirtäneet tanssitoimin-
nan pysyvästi Pukinmäen
nuorisotalolle, huokaa Va-
relius.

Tilakeskuksen selittelyjä
ihmettelevä Varelius lähetti

nuorisotoimen ja kiinteistö-
viraston johdolle sekä nuo-
risolautakunnalle viestiä
asioiden hitaasta etenemi-
sestä toivoen, että päättäjät
pistäisivät nyt tuulemaan,
jotta malmilaisnuoret pääsi-
sivät mitä pikimmiten suun-
nittelemaan uutta tilaa.

–Käyttötarkoituksen
muutos on vain yksi pape-
ri, joka pitää täyttää. Se ei
vie kauaa aikaa, kertoo Va-
relius.

Pirjo Pihlajamaa

Miksi nutan muutto venyy?

PIRJO PIHLAJAMAA

Malmi

Pihlajiston ja Viikinmäen nuorten nuorisotalona ja kaupunginosien
asukkaiden kokoontumispaikkana toimiva kerhotila Mesta sai tylyn lopun.
Nuorisolautakunta päätti viime kokouksessaan, että kohde lopetetaan tämän
vuoden päätteeksi.

Kiinteistöviraston tilakeskuksella ei tunnu olevan kiirettä toimettomana seisovan Kunnantien kivitalon
vuokraamisessa.
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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.kosmetiikkakevät.2 www.worldgolfers.2

1290

Tarjoukset voimassa

To-Su
4.-7.6.2015

PICADELI
SALAATTI-
BAARISTA
SAAT TEHTYÄ
MIELEISESI
SALAATIN

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

6,-

a

K-MARKET Tapanintorin
Loppuviikon tarjoukset

ERÄ!

1,-
kpl

TOMAATTI
Suomi

250

HK Kabanossi
GRILLIMAKKARAT
360-400g

GRILLIBROILERI

pss
(12,50€/kg)

kg

Omasta grillistä!
KINKKU-
JUUSTOCROISSANT

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

VARHAISPERUNA
Ruotsi

099

199kg

Kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi

kg599

Fazer
DALLASPULLA

Fazer
BERLIININMUNKKI

kpl

199pkt
(4,98-5,53€/kg)

kg

KURKKU
Suomi

MarabouMix
MAKEISPUSSIT
MAITOSUKLAA
JA DAIM
200g

Osallistu
samalla myymälässä

mme

matkalaukun arvonta
an

Nyt tutustumistarjouksena!

kg

www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo
2. kerros, Puh. 09 345 4292

tai 0500 515 707,
ark. 10–18, la suljettu

KEHYKSET JA LINSSIT -25 %
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hjelma kokoaa
julkiset ja yksi-
tyiset yhteistyö-
kumppanit etsi-

mään kestäviä ratkaisuja
seitsemän hankkeeseen
valittavan eurooppalaisen
kohteen pelastamiseksi.

Europa Nostra Finlandin
hallitus toteaa, että Malmin
lentoasema on kansainväli-
sesti merkittävä kulttuuripe-
rintökohde sekä maailman
mittakaavassa ainutlaatui-
nen modernistisen arkkiteh-
tuurin kokonaisuus. Kohde

on elävää kulttuuriperintöä,
kuten esimerkiksi Vanha
Rauma, ja se tulee säilyttää
lentoasemakäytössä.

–Lentoasema on miljöö-
kokonaisuutena yksi maa-
ilman parhaiten säilyneis-
tä sotia edeltävän ajan kan-
sainvälisistä lentoasemista.
Se on myös Suomen yleisil-
mailun keskus ja ainoa va-
paalla aikataululla palvele-
va kansainvälinen lentoase-
ma 150 kilometrin säteellä
pääkaupungista. Kulttuu-
rimiljöötä uhkaa Helsingin

kaupungin suunnitelma ra-
kentaa sen paikalle 25 000
asukkaan lähiö ensi vuosi-
kymmenellä, kohdetta eh-
dottanut Malmin lentoase-
man ystävät kertoo.

Europa Nostra Finland
julisti varhemmin keväällä
haun Suomen uhanalaisim-
maksi kulttuuriperintökoh-
teeksi. Hakemuksia saapui
kaikkiaan 11.

–Kaikki ehdotukset olivat
hyviä ja hyvin perusteltuja
etenkin paikallisella ja osa

kansainväliselläkin tasolla,
toteaa Europa Nostra Fin-
landin puheenjohtaja Tapa-
ni Mustonen toteaa.

Europa Nostra Finland on
kulttuuriperintöjärjestö Eu-
ropa Nostran paikallisyh-
distys ja suomalaisten kult-
tuuriperintöjärjestöjen ääni
Euroopassa. Europa Nostra
on 42 maassa toimiva kan-
salaisjärjestö, joka tekee lä-
heistä yhteistyötä Euroopan
unionin, Euroopan neuvos-
ton ja Unescon kanssa.

Teija Loponen

Pelastaako Eurooppa Malmin lentokentän?

Malmin lentoasema
uhanalaisin
kulttuuriperintökohde
Europa Nostra Finland on valinnut Helsinki–Malmin lentoaseman Suomen uhanalaisimmaksi
kulttuuriperintökohteeksi. Lentoasema lähetetään ehdolle kulttuuriperintöjärjestö
Europa Nostran ja Euroopan investointipankin instituutin Seitsemän uhanalaisinta
kulttuuriperintökohdetta -ohjelmaan.

Malmin lentoasemaa ehdotetaan Euroopan Seitsemän uhanalaisista kulttuuriperintökohdetta –ohjelmaan.

TEIJA LOPONEN

Paljon julkisuutta saanut Koillis-Helsingin bussilinjaston
muutossuunnitelma on hyväksytty Helsingin seudun lii-
kenteen eli HSL:n hallituksessa viime viikon tiistaina. Sitä
edeltävässä kokouksessa asia jäi pöydälle tapanilalaisjä-
sen Björn Månssonin (rkp.) esityksestä.
Ennen viimeisintä kokousta Månsson kertoi saaneensa

koillishelsinkiläisiltä bussimatkustajilta erittäin paljon yh-
teydenottoja pitkin linjastosuunnitelman valmisteluvaihetta.
–Palautetta on tullut sekä siitä, että miksi uudistaa sel-

laista mikä on nyt toimivaa, että yksittäisistä reiteistä, ker-
too Månsson.
Ensimmäisessä kokouksessa hän esitti liikennesuunnit-

telijoille kysymyksiä ja pyysi muutoksia joihinkin reitteihin.
–Olisin tietysti toivonut muutoksia, mutta ei niitä ole

tehty, ainoastaan vastattu kysymyksiini, ja selitelty, Måns-
son kertoi toisen kokouksen alla.
Lopulta Månsson jäi muutostoiveineen yksin, sillä enem-

mistö HSL:n hallituksesta hyväksyi muutossuunnitelman.
HSL:een kuuluvilla kunnilla on vielä tilaisuus lausua

suunnitelmista sanansa, sillä bussimuutokset ovat esillä
HSL:n alustavassa talous- ja toimintasuunnitelmassa 2016
– 2018, joka on juuri julkistettu.
–Jäsenkunnat voivat halutessaan ottaa muutoksiin kan-

taa osana lausuntoaan talous- ja toimintasuunnitelmasta,
vahvistaa linjastosuunnitelman valmistelutyössä mukana
ollut HSL:n liikennesuunnittelijaMiska Peura.

HSL tiedotti kokouksen jälkeen, että tuoreen linjastosuun-
nitelman tarkoituksena on saada Koillis-Helsingin bussilii-
kenne vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Uudistus
on tarpeen senkin takia, että runkolinja 560 sekä Kehära-
dan junat aloittavat pian liikennöinnin.
Koillisen tämän hetken bussilinjasto on suunniteltu noin

20 vuotta sitten, kun Tikkurilan kaupunkirata otettiin käyt-
töön ja junaliikenne Helsingin ja Tikkurilan välillä tiheni.
Nyt ollaan tilanteessa, jossa osalla bussilinjoistamatkus-

tajamäärät ovat vähäisiä, ja eri linjoja on vaikea saada kul-
kemaan keskenään tasaisin vuorovälein.

Alkuun HSL:n ajatuksena oli, että Koillis-Helsingin bus-
silinjamuutokset astuvat voimaan syksyllä 2016, mutta ai-
kataulu venyi talven mittaan tulleen asiakaspalautevyöryn
takia vuodella.
–Liityntäyhteydet junille toimivat seuraavan parin vuoden

ajan nykyiseen tapaan lisättynä uudella runkolinjalla 560.
Sen liikenne käynnistyy jo tänä vuonna riippumatta Koillis-
Helsingin linjastosuunnitelmasta. Nykyiseen nähden liityn-
täyhteydet eivät siten vaikeudu, sanooHSL:n liikennesuun-
nittelija Miska Peura.
Peura vakuuttaa, että kun Koillis-Helsingin uusi linjasto

vuonna 2017 otetaan käyttöön, paranevat liityntäyhteydet
Malmin ja Puistolan asemille esimerkiksi Siltamäestä, Suu-
tarilasta, Jakomäestä ja Tapanilasta.

Pirjo Pihlajamaa

Bussilinjat uusiksi
syksyllä 2017

Uudessa linjastosuunnitelmassa on pyritty
tihentämään liikennöintiä tietyillä reittiosuuksilla.
Esimerkiksi linjaparien 71+71B, 73+74, 79+79B ja
561+561B yhteisosuuksien vuoroväli tulee olemaan
arkisin ja lauantaisin päivällä enintään 10 minuuttia
ja sunnuntaisin enintään 15 minuuttia.

HANNA JÄRVINEN

O
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 4.–7.6.2015 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

1795
kg

099
kg 1.-kg 599

kg
raj. 2 kg /tal.

1695
kg 695

kg

599
kg
raj. 2 kpl /tal. 895

kg

Candy King
IRTOMAKEISETMINIVESIMELONI

kokonaisena, Espanja

ERÄ
Hätälä
TUORE LOHI n. 1-3 kg
kokonaisena, Norja

ERÄ
VARHAISPERUNA
Ruotsi, säävaraus

Oman savustamon ruodoton
SAVULOHIFILEE

HK takuumurea
NAUDAN ULKOFILEE
palana

Karhu
III-OLUT 0,33 l tlk 18-pack
2,91/l, voim. 30.3.2015 alkaen

HK
PORSAAN SISÄFILEE
myös marinoituna

HK
CAMPING GRILLIMAKKARAT
300-400 g 2,50-3,33/kg

18
pack1998

sis. pantit
2,70

HK
VILJAPORSAAN
ULKOFILEEPIHVIT n. 1,2-1,3 kg
marinoitu ja maustamaton

-12% -49%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 7,95 kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia
ja yks. 1,99 pkt (4,98-6,63/kg)

To 4.6. Eden -salaattibaarin
konsulentti paikalla klo 11-17!

2
pkt 2.-raj. 1 erä /tal.



8 Uutiset

Osku Pajamäki (sd) pyrki viidesti eduskuntaan,
mutta totesi viimeisen kerran olleen jo liikaa.
Nyt hän ei ollut mukana, koska koki, ettei löydy
motivaatiota. Omistautuminen oman yrityksen
vetämiseen vie paljon aikaa.

–Koen, että minulla on
enemmän annettavaa
Helsingin kuntapoliitik-
kona ja olen tyytyväinen,
kun puolue on antanut
minulle aseman johtaa
omaa ryhmäämme ja toi-
mia kaupunginhallituk-
sen varapuheenjohtajana.

Tässä asemassa ja puis-
tolalaisena poliitikkona
hän haluaa oppositiosta
kysyä liikenneministeri
Anne Berneriltä ja pääministeri Juha Sipilältä, aikooko
uusi hallitus aloittaa Helsingin kaupunginhallituksen
kanssa neuvottelut Malmin kentän käytöstä, vai ovat-
ko puheet lentotoiminnan tärkeydestä olleet sittenkin
vain populismia, joka ei perustu todelliseen haluun säi-
lyttää kentän nykyisiä toimintoja.

Pajamäki kuuluu vasemmistopuolueiden paikalliseen
enemmistöön, joka haluaa rakentaa 20–25 000 ihmi-
selle asunnot kenttäalueelle. Toisaalta hän korostaa
olevansa aktiivinen liikkuja, joka puolustaa virkistys-
kaavan ja kuntoilumahdollisuuden säilyttämistä. Las-
kuvarjohyppykurssikin tuli suoritettua Malmilla.

Hänen mielestään olisi tärkeää, että alueen asukkail-
le selvitettäisiin, miksi Malmin kesken jääneen kehityk-
sen kannalta olisi välttämätöntä saada uudisrakenta-
misella Malmista elinvoimainen palvelukeskus.

Osku toivoo, että kuntapolitiikassa hänellä on dema-
riryhmää johtaessaan käytettävissään kaikki parhaat
nimet työskentelemässä valtuustossa ja lautakunnissa.
Päivi Lipposen lähtö oli pettymys. Takaisku oli myös
toisen apulaiskaupunginjohtajan paikan menetys, val-
tuuston enemmistö katsoi paikan kuuluvan toiseksi
suurimmalle ryhmälle vihreille.

–Uskon, että yhteistyö Anni Sinnemäen kanssa sujuu
hyvin.

Sen sijaan hän ei löydä huolellisella tutustumisella-
kaan Sipilän hallituksen ohjelmasta hyviä asioita Hel-
singin kannalta. Pajamäen mukaan väylähankkeet
puuttuvat kokonaan, vaikka on selvää, että uudisra-
kentaminen tulee tehdä ratojen ja väylien varrelle.

Helsingissä on Pajamäen mielestä paljon parempi ti-
lanne kuin koko maassa, sillä 10 000 asukkaan vuotui-
nen muuttovoitto tekee ikärakenteesta varsin terveen.

–Tämä merkitsee 40 000 uutta ihmistä valtuustokau-
den aikana ja uudisrakentamisen rinnalla tarvetta ra-
kentaa ajoissa päiväkodit, koulut ja kauppakeskukset.
Yleiskaavakeskustelussa on isojen puolueiden välillä
suuria eroja uusista osa-aluekaavoista ja täydennysra-
kentamisesta.

Valtuustossa Pajamäki kokee hyväksi, ettei kaksi
suurta puoluetta yhdessäkään pysty saamaan enem-
mistöä, vaan siihen on saatava ainakin yksi pienpuo-
lue tueksi.

Hän mainitsee oman alueen pitkäaikaisista tutuista
valtuutetuista esimerkiksi keskustan Terhi Peltokor-
ven, jonka kanssa on ollut hyvää yhteistyötä, kun on
rakennettu kokoomuksen tai vihreiden kanssa enem-
mistöjä.

Koulukiistoissa yhdistämistarpeesta esimerkiksi Ta-
panilassa hän katsoo, ettei jonkin 100 000 euron sääs-
tön takia kannata ottaa riskiä ja yhdistää, vaan pitää
vanhemmat taistelujen sijasta tyytyväisinä, sillä tyhjäk-
si jäävän koulun vuokraus ei suju kädenkäänteessä.

Timo Huotinen

Koillis-Helsinki

Osku Pajamäki
- pätevä
kuntapoliitikko

Osku Pajamäki (sd.)

Pihajuhlaan oli kokoon-
tunut suuri joukko talon
asukkaita ja ystäviä. Palve-
lutalon asukkaat omaisi-
neen ja ystävineen nauttivat
grillimakkaraa ja muurin-
pohjalettuja yhdessä henki-

lökunnan kanssa. Esiinty-
mässä oli harmonikkataitei-
lija Sami Majamäki.

Aikanaan vanhasta Pu-
kinmäen palvelutalosta
kuoriutunut uusi, täysin sa-
neerattu, esteetön ja kodi-
kas palvelutalo avasi oven-
sa toukokuussa 2005. Alku-
peräisiä asukkaita on jäljel-
lä enää vain muutama liki
kahdeksankymmenen asuk-
kaan joukossa. Asukkaista
nuorimmat ovat hieman yli
kuusikymmenvuotiaita ja
vanhin yli satavuotias. Ta-
lossa on ryhmäkoteja ja pal-
veluasuntoja sekä päivätoi-
mintaa. Palvelutalo kuuluu
Helsingin kaupungille.

Talon tavoitteena on tarjo-
ta elämyksellistä ja muka-
vaa elämää asukkaille. Tar-
jolla on runsaasti harrasteita
ja kuntouttavaa toimintaa.

–Kesällä aiomme retkeil-

lä paljon Helsingissä. Suo-
sittuja paikkoja ovat ol-
leet Kauppatori ja Ursulan
kahvila, kertoi virikeohjaa-
ja Merja Vihavainen. Au-
rinkoisella ja esteettömäl-
lä pihalla on kesällä muka-
va oleilla.

–Muurinpohjaletun tuok-
sulla on helppo houkutel-
la asukkaat ulkoilemaan,
naurahti toimintaterapeut-
ti Anu Kuoppala, joka tot-
tuneesti pyöräytti lettutaiki-
naa muurikalle.

– Madetojan palveluta-
lossa on saavutettu monel-
la mittarilla hyviä tuloksia.
Asukkaiden toimintakykyä
on saatu hyvin ylläpidettyä,
toiminta on taloudellista ja
työhyvinvointitulokset ovat
erinomaiset, kertoi palve-
lutalon johtaja Annastiina
Tuomainen juhlapäivän lep-
poisissa tunnelmissa.

TL

Madetojan
palvelutalolla juhlittiin
Pukinmäessä
Madetojan
palvelutalolla
vietettiin
10-vuotisjuhlaa
toukokuun puolella.

Pihamaa täyttyi iloisista juhlijoista.

Virikeohjaaja Merja Vihavainen paistamassa
juhlavieraille lettuja.

Pelipyörän nimikilpailun
voittaja julkaistiin Malmin
päivillä. Ehdotuksia pyörän
nimeksi oli tullut noin 150,
joukossa muun muassa
Stuppari, Hujanen, Black
Box ja Malmin lodju.

–Mapeli valittiin koska se
kuvaa parhaiten pyörän tar-
koitusta, pelaamista Mal-
milla, valistaa Carita Saari-
nen Asukastalo Malmin toi-
mintakeskuksesta.

Mapeli pidetään parkissa
Malmitalon aulassa kirjas-

ton sisäänkäynnillä. Kesä-
kuussa pyörää ajavat sekä
Malmin kirjaston, että Mal-
min nuorisotalon palkkaa-
mat kesätyöntekijät. Aluksi
pyörän voi löytää Ala-Mal-
min puistosta ja lähialueel-
ta.

Pyörä liikkuu pääasias-
sa päiväsaikaan. Osa ke-
sätyöntekijöiden työtä on
myös ihmisten peluuttami-
nen.

– Mapelia voi myös toi-
voa esimerkiksi taloyhtiöi-
den pihaan, jolloin työnteki-

jä ajaa sen sinne ja on myös
pelikaverina. Tarkempia tie-
toja aikataulusta kannattaa
kysellä kesäkuun alussa kir-
jastolta, nuorisotalolta tai
asukastalolta. Asukastalolla
pelipyörä on 4.6. jolloin vie-
tämme Asukastalo Malmin
toimintakeskuksen 15 -vuo-
tisjuhlaa. Kesäkuun jälkeen
asukastalon pyörää ajaa
meidän työntekijämme, ker-
too Carita Saarinen.

Asukastalo Malmin toi-
mintakeskuksen laatikko-
pyörä on hankittu Lähiö-
projektin tuella osana Elävä
Malmi -hanketta.

Teija Loponen

Se on Mapeli!
Malmilla kurvaileva pelejä kuskaava pyörä on
saanut nimen, siitä tuli Mapeli.

Tämä on siis Mapeli.

CARITA SAARINEN

TUIJA OJALA
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Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
GGG%.7D3,?1,?37J6@FJ??@0%!#B@DB,
Seurakunta facebookissa:
GGG%4@:7=<<F%:<B#B@DB,?37J6@FJ?0@

Juhannus, keskikesän,
yöttömän yön juhla lähestyy.
Juhannus on myös Johannes
Kastajan syntymäpäivä. Hän
syntyi kuusi kuukautta ennen
Jeesusta. Nimi Johannes tar-

koittaa ’Jumala on armollinen’.

Musiikkia
Malmin kirkossa ke klo 18. 3.6. Puisto-
lan kirkkokuoro, joht. Ulla Pesonen. 10.6.
Merja Wirkkala, laulu; Elina Tofferi, urut.
17.6. ja 24.6. Timo Olli, urut.
Viikin kirkossa to 11.6. klo 13. Solja
Lapilainen, laulu; Ulla Pesonen, piano.
Kahvitarjoilu.

Pyöräretki Tuusulaan
ilmastonsuojelun puolesta
Lähtö Malmin kirkolta la 13.6. klo 9 Tiili-
kanojan kesäkodille, jossa eväshetki (omat
eväät) ja luontohartaus. Paluu iltapäivällä.
Matkat, yht. reilu 40 km ajetaan kahdessa
erässä, nopeammat ja hitaammat. Mukaan
mahtuu 20 pyöräilijää. Ilm. ti 9.6. mennessä:
B76,%@D@&F<FF<)7ID%!' 9% "+ >;8" 885>%

Juhannusjuhlat
juhannusaattona 19.6.

Kellokoskella ja Lohirannassa
Perinteistä kesäohjelmaa, Lohirannas-
sa myös savusauna.
Hinta 20 e (sis. bussikuljetuksen ja
0@6H<,DJ0(' @DD7 A5I B@F3J00@% EB@DD@
autolla saapuville tarjoilujen hinta 8 e.
Bussimatkalaisten on hyvä varata ta-
saraha. Huom. Kellokoskella on paljon
portaita.

ILMOITTAUTUMINEN ti 9.6. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon,
9% "+ >;8" 88"" *B@$97 FD< +$A5(%

Bussikuljetukset

Kellokosken juhannusjuhla
Bussi 1, lähtö klo 14.00 Viikin kirkko – 14.05
Pihlajiston srk-koti – 14.10 Pihlajamäen kirkko
(Liusketien puoli) – 14.25 Jakomäen 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 Jakomäen 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.

Ateenan kautta merelle
Meriristeily Saronikinlahden saarten tun-
0JB@33@ A+%$>2%+%>"A5% C,76@,D7BB7
Ateenassa, Argolidassa sekä Poroksen,
Spetsesin ja Hydran saarilla. Matkan
hinta 1370 € sis. lennot, hotellin, puoli-
hoidon sekä ohjelman mukaiset retket.
Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon,
p. 09 2340 4400.

Tapahtumia
Grilli-ilta Jakomäen kirkolla to 11.6. klo 18.
Kesäilta kirkonmäellä Malmin kirkolla
ke klo 18.30. Hartaus ja kahvit 10.6. ja
24.6., makkaranpaistoa 17.6. (1 e).
Iltatulet Puistolan kirkolla ke 10.6. klo 18.
Grilli-ilta C,,F,? F,6F<DD@ F7 A/%2% FD< A-%

Malmi
Uudenmaan neljäs vaihemaakuntakaava oli alkuvuo-
desta nähtävillä ja lausunnoilla. Luonnoksesta jätettiin 350
mielipidettä ja 79 lausuntoa.
Malmin lentokentän muuttamista taajamaksi vastustet-

tiin noin 100 mielipiteessä. Malmin lentokentän lisäksi iso
osa palautteesta käsitteli viheralueita. Moni jätti mielipi-
teensä tulkinnoista, jotka liittyvät luonnonmonimuotoisuu-
den kannalta erityisen tärkeisiin alueisiin.
Kulttuuriympäristöjä koskevien lausuntojen joukosta

nousi esiin toiveita, jotka liittyvät viranomaisten kuulemi-
seen, ajantasaiseen tietoon arvokkaista maisemista sekä
kehittämisnäkökulmaan. Kansalaismielipiteissä toisaalta
haluttiin turvata arvoalueita rakentamispaineilta, toisaalta
pelättiin kulttuurimaisemien vaalimisen vaikeuttavanmaa-
talouden harjoittamista.
Elinkeinoon liittyvää palautetta tuli vähän. Ne koskivat lä-

hinnä maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten turvaa-
mista. Vaihekaavojen tulkinta koettiin yleisesti hankalaksi.
Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan tavoit-

teena on tukea kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia Uu-
dellamaalla. Kaavan teemat ovat elinkeinot ja innovaatio-
toiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne sekä kult-
tuuriympäristöt.

PP

Noin 100 mielipidettä
lentokentästä

Yksityisen päivähoidon valintaamiettiville tulee Helsin-
giltä porkkana. Alle 3-vuotiaiden kokopäiväisen yksityisen
päiväkotihoidon kuntalisä nouseeHelsingissä 100 eurolla.
Korotus astuu voimaan elokuun alussa.
Yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, joka valitsee

lapselleen yksityisen päivähoidon. Kelalta haettavaan tu-
keen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä sekä kunnan määrit-
tämä Helsinki-lisä.
Helsinki-lisän saa kokopäivähoidossa oleva lapsi.

PP

Päivähoidon tuki nousee

Viikinmäki
Henrik Lättiläisen kadulla, Ristiretkeläisenkadulla,
Valdemarinkujalla ja Valdemarin torilla selkeytetään pysä-
köintijärjestelyjä.
Pysäköinti pihakadulla on sallittu vain merkityillä pysä-

köintipaikoilla.
Alueen kadunvarsipysäköinti on nykyisessä tilassaan

kuitenkin epäselkeä erityisesti talviolosuhteissa. Pysä-
köintipaikkojen vaikutusalueiden pituuden lisäämisen
kyltteihin arvioidaan tuovan selkeyttä katujen ympärivuo-
tiseen pysäköintiin kyseisillä Viikinmäen kaduilla.
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Pysäköintiä selkeytetään

Siltamäen rantapuistossa ja monessa muussa
paikassa kasvaa nyt valtavasti voikukkaa.

Kasveja syötäväksi keräävän kannattaa valita
mahdollisimman luonnonpuhdas paikka, jossa

eivät autot aja tai koirat jätä jätöksiään.

JOUKO KOMULAINEN

oillis-Helsingin Yrittäjät haluaa kannustaa ja
innostaa eri-ikäisiä nuoria yrittäjämäiseen

ajatteluun ja asenteeseen.
Kolmessa kummikoulussa jaettiin tänäkin vuonna
kevätjuhlien yhteydessä yhdistyksen myöntämiä
YRITTÄJYYS-stipendejä oppilaille.
Stipendit saivat:

Helsingin Yrittäjät - Koillis-Helsinki ry
c/o Meena K. Oy
Kehäkukantie 6, 00720 HELSINKI
koillis_helsingin@yrittajat.fi
www.kohy.fi

Löydät meidät
myös Facebookista:
www.facebook.com/
koillishelsinginyrittajat

Tykkää,
niin pysyt
ajan tasalla!

Yrittäjähenkiset oppilaat palkittiin
K

Lähdetään yhdessä
lenkille, osallistu
Kilsajahtiin:
9.6. klo 18
lähtö Pukinmäen
matonpesupaikalta,
20.8. klo 18
lähtö Viikistä Garde-
nian parkkipaikalta,
15.9. klo 18
lähtö Pukinmäen
matonpesupaikalta
Lenkit voit juosta tai
kävellä.

3.9. klo 8-10
Koillisen aamu-
kahvit - hetki aikaa
yhteisille asioille
Alueen yrittäjien ja
kaupunginvaltuu-
tettujen yhteinen
aamukahvitapaami-
nen. Mukanamyös
kansanedustaja.
Paikkana Malmitalo.

1.10. Octoberfest
klo 18
Leppoisa
kokoontuminen
hyvän ohjelman,
ruoan ja juomanmer-
keissä. Julkistetaan
Vuoden yrittäjä.
Paikkana ravintola
Kaari 18.

Tulevia
tapahtumia

Koillis-Helsingin Yrittäjät toivottavat mukavaa
kesää kaikille!

Ylä-Malmin peruskoulu: Julia Salonen 6A, Soumia Ait Brahim 9C, Ilmari
Parviala 6B

Puistolan peruskoulu: Rökman Ruth 6A , Antervo Markus 9C

Pukinmäen peruskoulu: Johannes Antuk 9 B, Mei Valtonen 6 B (vas.) ja
Elina Saarikoski 6A
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uiU:n ja pon-
nistajien mitte-
lö lähti liikkeel-
le myös paikal-
liskohtaamisen

hengessä. Yleisöä Koudan
lehtereillä oli keskimääräis-
tä enemmän, noin 170 jal-
kapallo- ja seurafania. Koti-
joukkue isännöi kenttää
ensimmäisellä jaksolla.
PuiU sommitteli nauhana
hyviä hyökkäyksiä, jotka
päättyivät joko ohilaukauk-
siiin tai malmilaisten maini-
oon maalivahtiin Kim
Kanervaan. Mutta nuoret
ponnistajat pääsivät askel
askeleelta peliin mukaan, ja
tekivät ottelun avausmaa-
linkin. Joukkueen maalipys-
sy Joel Tuovinen rykäisi 18.
minuutilla tarkan vapaapot-
kun suoraan PuiU:n maalin
vasempaan alakulmaan.

Kotijoukkue sai pelitilantei-
hin nähden oikeuttavan 1–1
tasoituksen 42. minuutilla,
kun Petri Oravainen toimitti
pallon rangaistuslaukauk-
sesta Ponnistajien maaliin.

Toisella jaksolla osat hiu-
kan vaihtuivat, tai ainakin
tasoittuivat. Ponnistajat loi-
vat upeita hyökkäyskuvioi-
ta janoten voittomaalia. Ne
kuitenkin kilpistyivät joko
Aleksi Helanderin torjuntoi-
hin, huonoon viimeistelytai-
toon tai jopa epäonneen.
Viimeistä edusti Tuovisen
yritys saada pallo tyhjään
puistolalaismaaliin, mutta
sutaisu päätyi oikeaan pys-
tytolppaan.

PuiU:llakin oli jokunen
maalipaikka, yksi parhais-
ta Samy Talatin nostoyri-
tys yli vastaan tulleen maali-

vahti Kanervan. Pallo leijai-
li kuitenkin yli Ponnistajien
maalin.

Kaikkiaan taistelu oli mel-
ko tasainen, jonka olisi voi-
nut ihan hyvin voittaa kum-
pi joukkue tahansa. Tältä
pohjalta 1–1 lopputulos oli
kokolailla oikeudenmukai-
nen. Palkintoraati, MPS:n
legendaarinen taustakak-
sikko, Kari Ruotsalainen
ja Erkki Haapimaa palkit-
sivat kukkakimpulla ja ul-
komaanmatkalla joukkuei-
den parhaina Ponnistajien

maalivahti Kim Kanervan
ja PuiU:n keskuspuolustaja
Mika Jaakkolan.

Kuuden pelikierroksen
jälkeen täkäläisistä joukku-
eista MPS:n Edustus on kol-
mantena 11 pisteellä, PuiU
7. kahdeksalla pinnalla ja
Malmin Ponnistajat 8. kuu-
della pisteellä.

Seuraavaksi PuiU mat-
kaa perjantaina sarjakak-
kosen Riihimäen Palloseu-
ran vieraaksi. PuiU kohtaa
Regions cupin 4. kierroksen
ottelussa maanantaina 8.6.
klo 18.00 Myllypuron nur-
mella HIFK/2:n. Ponnistajat
ottelivat eilen tiistaina Ala-
Malmilla Hyvinkään Pallo-
seuraa vastaan ja kohtaavat
tulevana tiistaina 9.6. kel-
lo18 Myllypuron tekonur-
mella Spartakin.

Heimo Laaksonen

PuiU ja Ponnistajat
aaltoilivat tasapelin
Kamppailu Koillis-Helsingin futisherruudesta on tiukkaa ja tasaista.
Viime perjantaina Puistolan Urheilijat isännöivät koti-Koudallaan Malmin
Ponnistajia. Lopputulos 1–1 oli sama kuin viikkoa aiemmin ennätysyleisön
silmien edessä koetussa paikallistaistossa PuiU-MPS.

MPS/Atletico Malmi esiintyi isännän elkein Pal-
lopoikia vastaan. Näin etenkin ensi jaksolla. Malmilais-
ten Jesse Ketonen vei jo 10 minuutin pelin jälkeen ko-
tijoukkueen 1-0 johtoon. Ja keltainenmyllytys jatkui. Vä-
listä PPJ:n osaava veräjänvartija Eetu Myllyveräjä py-
säytti malmilaisyritykset, kunnes Janne Hampaala
survoi läheltä 2–0 taukojohdon.
Toisella jaksolla meno tasaantui, vieraillakin oli maali-

paikkoja, joista yhdessä atleeticot ”epäonnistuivat” teh-
den oman maalin. Onneksi tämä 2–1 tilanne säilyi lop-
puun asti, vaikka PPJ:llä oli ottelun viimeisellä minuutilla
paikka tyrkätä pallo melkein maaliviivalta maaliin. On-
neksi ei, ja ansaittu voitto jäi kotiin.
Torstaina 4.6. kello 20 MPS/Atletico Malmi saalistaa

pisteitä Itä-Hakkilan tekonurmella, isäntänä on I-HK/
OMV.

MPS:n edustusjoukkue kävi Hyvinkäällä pisteiden
haussa. Plakkariin jäi tasapelipinna 2–2 päättyneessä
ottelussa HyPS:aa vastaan. Kaikki alkoi hyvin, 11. mi-
nuutilla Julin Robin veimalmilaiset 0–1 johtoon. Hetkeä
myöhemmin HyPS onnistui tasoittamaan. Mutta Malmi-
mylly pyörimuunmuassa useiden läpiajojenmuodossa.
54. Minuutilla Julin onnistui juoksussaan ja maalasi 1-2
malmilaisjohdon.
Kotijoukkue piristyi toisen jakson alkuun ja teki 54. mi-

nuutilla 2–2- tasoituksen. Lopussa malmilaiset ajoivat
vimmatusti takaa voittomaalia, mutta tuloksetta. Hyvin-
kääläisetkin tunnustivat MPS:n saaneen työvoiton,mutta
tasuri jäi saaliiksi.
Eilen tiistaina MPS korkkasi Mosan nurmen Spartakin

kanssa. Ensi viikon keskiviikkona 10.6. kello 19.15 Vuo-
saaren Kartanon kentällä nähdään FC Viikingit/2 - MPS.

Heimo Laaksonen

MPS:n Atletico voittoon,
edustukselle tasapeli
Malmin Palloseuran Atletico Malmi jatkoi
omassa lohkossaan 2 voittojen tiellä kaataen
lauantaina Pukinmäessä PPJ:n 2–1. MPS:n
edustusjoukkue joutui 3. lohkossa tyytymään
tasapeliin Hyvinkäällä sikäläisen Palloseuran
kanssa.

Jalkapallo kolmonen

HEIMO LAAKSONEN

P Taistelu oli melko
tasainen, jonka

olisi voinut ihan
hyvin voittaa

kumpi joukkue
tahansa.

Ponnistajien maalivahti Kim Kanerva liimasi varmasti ja palkittiin joukkueensa parhaana. PuiU:n maassa makaavan (8) Sami Rinta-Kahilan yritys epäonnistui.
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K-CITYMARKET
MALMI

Malminkaari 19
Ke 3.6., To 4.6.
sekä Pe 5.6.
Klo 10–16.30

TUO ARVIOITAVAKSI, ILMAINEN ARVIOINTI!

Tervetuloa.
Juha Kilkkinen
puh. 050 5816 138

Ostamme
KULTAA ja HOPEAA

korut; myös rikkinäiset, mitalit, rahat, rahasarjat,
setelit, sotien kunniamerkit, Kalevala-korut sekä
antiikkiesineet.

Yhteistyössä:

AUREK

Kullan ja
hopean y

m.

ostopäiv
ät Malmi

lla
KÄTEISMAKSUtai tilille

PIHAKIRPPIS

La–su 6.6.–7.6. klo 10–14.30

Kesä tulee ja niin myös pihakirppis

ONNIN AUTON PIHALLA

Paljon erilaista
tavaraa, lapsille,
naisille, miehille.
Sateella telttakatoksessa.

Malmin kauppatie 46, 00730 Helsinki

TERVETULOA!

Liikunnanopettaja Lau-
ri Virtanen ei säästele kehu-
ja Pukinmäen peruskoulun
urheiluluokkia kohtaan.
Talossa jo 10 vuotta olleena
hän kyllä tietää mistä
puhuu, takana täytyy olla jo
useita satoja liikuntatunteja.

–Meillä on loistavat puit-
teet urheilemiselle, vieressä
sijaitsee Pukinmäen urhei-
lupuisto ja koulusta löytyy
oma kuntosali sekä liikun-
ta -ja peilisali, Lauri kertoo
koulun tiloista.

– Urheiluluokilla on yh-
teensä 32 oppilasta. Ne
on jaettu 9A ja 9B luokik-
si sen mukaan, mitä laje-
ja kukin oppilas harrastaa.
Näin mahdollistetaan luon-
teva opiskeleminen Lauri
jatkaa. Liikuntatunteja ur-
heiluluokkien oppilailla on

vähinään 4 per viikko. Va-
linnaiskurssien ollessa mu-
kana määrä saattaa hyvin-
kin nousta jopa 6–8 liikun-
tatuntiin viikossa. Koulu on
pyrkinyt järjestämään oppi-
laille myös aamu- ja iltapäi-
vä treenit. Tavoitteena on
liikunnan määrän lisäämi-
nen nuorten koulupäivään.

Ysiluokkalaiset itsekin
ovat olleet tyytyväisiä opis-
keluunsa Pukinmäessä.
Koulusta löytyykin liuta
maajoukkuetason nuoria
urheilijoita.

–Itsellä on tosi positiiviset
fiilikset. Pystyn täällä hyvin
yhdistämään urheilemisen
sekä opiskelun, toteaa SM-
tason salibandypelaaja Joni
Niinikoski. Hän edustaa Ta-
panilan Erää ja takana on jo

lähes 10 vuotta lajin parissa.
–Isoveljeni on myös käy-

nyt tämän koulun, joten si-
tä kautta tuli kipinä hakea
tänne. Tykkään myös mo-
nipuolisuudesta, kun pääsee
toisten omien lajiensa huip-
pujen kanssa urheilemaan
ja sitä kautta itsekin kehitty-
mään, Joni kertoo.

Koripallo on vahvasti
edustettuna urheiluluokalla.
Erik Waxlax sekä Nea Kuis-
ma ovat molemmat lajin
aktiivisia harrastajia. Erik
edustaa MaSu Basketia ja
Nea Capitalsia.

–Tosi kivat 3 vuotta on ol-
lut ja hyvin on mennyt kou-
lussa, Erik toteaa.

Nea yhtyy Erikin miettei-
siin.

– Todella monipuolista

ollut, ja olen tykännyt to-
si paljon olla täällä. Ei ole
lainkaan yksitoikkoista ol-
lut opiskelu, vaan aina on
pystynyt oppimaan jotain
uutta”.

Erik sai idean hakea urhei-
luluokalle nähtyään jutun,
jossa oli mainittu mahdol-
lisuudesta aamutreeneihin.
Tämä mahdollisti lisähar-
joittelun ja tuntui siten oike-
alta ratkaisulta. Nea taas oli
kuullut koripalloseurassaan
puhetta urheiluluokasta, ja
liikunnan ystävänä päätti
sitten hakea Pukinmäkeen.
Hyöty ja huvi onkin yhdis-
tettävissä.

Reo Hurskainen
Urheilutoimittaja-

opiskelija, Heo

Urheiluluokalla ei vaivaa
motivaation puute
Pukinmäen peruskoulu tarjoaa erinomaiset puitteet urheileville
yhdeksäsluokkalaisille nuorille. Urheiluluokkalaiset harrastavat yhdessä ja
pyrkivät kehittämään toinen toisiaan. Samanhenkisessä porukassa on kunkin
helppo ystävystyä keskenään.

Liikuntavirasto järjestää
jälleen kesäkaudella ammat-
titaitoisten liikunnanohjaa-
jien vetämiä puistojumppia
ympäri kaupunkia.
Puistojumppaamaan pää-

seemaksutta Latokartanon
liikuntahallin edustalla, Pih-
lajamäen nuorisopuistossa
ja Puistolan Suuntimotien

puistossa.
Ulko- ja sisäjumppiin on

suositeltavaa ottaa oma
jumppamattomukaan.
Jumppien paikkakohtaiset
aikataulut ja osoitetiedot löy-
tyvät liikuntaviraston verkko-
sivuilta www.hel.fi/liikunta-
kurssit
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Ilmaisia puistojumppia
Pihlajamäki, Puistola, Viikki
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Malmin ja Maunulan sosiaali-
työn, sosiaaliohjauksen ja
etuuskäsittelyn muutot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Malmin ja Maunu-
lan toimipisteissä tapahtuu perjantaina 5.6.2015 nuorten
palveluissa ja aikuissosiaalityössä seuraavat muutot.

Pohjoisen alueen sosiaalityö keskitetään Malmin palvelu-
pisteeseen. Sieltä löytyy 6.6. lähtien alle 25-vuotiaiden sosi-
aalityön ja yli 25-vuotiaiden aikuissosiaalityön palvelut.

Pohjoisen alueen sosiaaliohjaus 2 ja etuuskäsittely 2 kes-
kitetään 6.6. lähtien Maunulan palvelupisteeseen. Muutos
koskee seuraavia alueita: Pukinmäki, Latokartano, Viikki,
Viikinranta, Viikin tiedepuisto, Viikinmäki, Pihlajisto ja Pih-
lajamäki.

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien puhelinajat
ma–pe klo 9–10 säilyvät ennallaan.

Toimeentulotuen puhelinneuvonta palvelee koko kaupun-
gin asukkaita 25.5.2015 alkaen ma–pe klo 9–12 seuraavissa
numeroissa 09 3105 6257 (suomeksi) ja 09 3104 4967 (ruot-
siksi).

Kirjallisen toimeentulotukihakemuksen voi jättää
edelleen joko Malmin tai Maunulan palvelupisteeseen.

Maunulan palvelupiste
Suursuonlaita 1
00630 Helsinki
vaihde 09 3105 5015

Malmin palvelupiste
Ala-Malmin tori 2
00700 Helsinki
vaihde 09 3105 5015

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 3.6. klo 19.00 Raamattutunti: Jari Päärni
La 6.6. klo 9.00 Seurakunnan siivoustalkoot
La 6.6. klo 19.00 Nuortenilta
Su 7.6. klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus: Tapani

Vesalainen, Jari Päärni. Musiikki: MM-kuoro;
tulkkaus englanniksi ja venäjäksi

Su 7.6. klo 14.30 Latinokokous: Jari Päärni

Me tykätään susta.
Tykkää sinäkin meistä!

facebook.com/
lahitieto

Pukinmäen urheiluluokilla kasvaa kunto ja yhteishenki.

REO HURSKAINEN
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entokoneem-
me laskeutuessa
Islannin Keflavi-
kin lentokentälle
oli ensivaikutel-

ma Islannin luonnosta mel-
ko karu. Lähistöllä ei kasva-
nut yhtäkään sammalta kor-
keampaa kasvia ja joka
puolella oli valtavasti kiviä.

Sen sijaan kauempana siinsi
upeita vuoristoja. Vasta
Reykjavikistä löytyivät
ensimmäiset puut, nekin
tosin olivat ihmisen istutta-
mia.

Leirikoulun aikana teim-
me kaikenlaista kivaa. Kä-
vimme koskenlaskussa, va-
lassafarilla, nähtävyyskier-

roksilla ja paikallisessa kou-
lussa. Niistä päällimmäisenä
jäivät mieleen upeat geysirit
ja koskenlaskut. Oli mahta-
vaa nähdä omin silmin jo-
tain sellaista, mitä Suomes-
sa ei ole. Geysirit olivat yk-
si niistä.

Islannissa oli monia asioi-
ta, jotka olivat Suomeen ver-
rattuna ihan hassuja. Kun
menimme ensimmäisen ker-
ran kauppaan, hintalaput
hätkähdyttivät. Halvin tuote
taisi olla yli sata kruunua.
Lisäksi pankkiautomaatista

Malmilta valassafarille ja geysirejä ihmettelemään

Unohtumaton Islanti
9:nnen luokan päätteeksi luokkani lähti leirikouluun Islantiin. Islanti oli monin
tavoin erilainen maa kuin Suomi, mutta yhtäläisyyksiäkin oli muutamia.

Gullfoss on yksi Euroopan suurimmista vesiputouksista. Valtaisat vesimassat kohisevat pauhuten alas rotkoon.

Erään hampurilaispaikan seinällä oleva laskuri kertoi
reaaliaikaisesti islantilaisten lukumäärän.

Söimme islantilaisessa koulussa normaalin
koululounaan, joka oli tällä kertaa kalaa, perunaa ja
keitettyja vihanneksia. Mitään salaattia tai leipää ei
ollut tarjolla.

Strokkur on yksi Islannin geysireistä. Kaikki geysirit
ovat saaneet nimensä Strokkurin viereiseltä Geysiriltä.

sai tuhannen kruunun sete-
leitä. Ennen kuin meni kaup-
paan, oli vielä rikas olo.
Kaupassa käynnin jälkeen
lompakko tyhjeni.

Islannin kieli oli jotain sel-
laista, jota ei millään voi-
nut ymmärtää. Olisi voinut
kuvitella, että se muistuttaa
ruotsin kieltä, mutta en kyl-
lä huomannut juuri mitään
yhtäläisyyksiä. Kun kävim-
me vierailulla paikallisessa
koulussa, kielen lisäksi has-
sua oli se, että moni oppi-
laista tuntui inhoavan kalaa.
Varmaan Islannissa kalaa on
niin paljon, että siihen kyl-
lästyy. Itse rakastan kalaa.

Koulussa pääsimme kou-
luruoan lisäksi tutustumaan
myös oppilaisiin ja oppiai-

neisiin. Koulussa pystyi opis-
kelemaan esimerkiksi tans-
kaa, jota Suomessa harvem-
min opiskellaan. Kuitenkin
Islannissa ei opiskella joita-
kin kieliä, joita taas Suomes-
sa opiskellaan.

Islannin matka alkoi ol-
la jo lopussa pian kouluvie-
railun jälkeen. Leirikoulu oli
hauska ja opettavainen. Is-
lannin sää tuli ainakin tutuk-
si. Onneksi pitkät vesisateet
eivät haitanneet ohjelmaa.
Aikaero, joka oli kolme tun-
tia, oli todella mielenkiintoi-
nen kokemus. Aamulla oli-
si mielellään herännyt aiem-
min ja jo reilusti ennen ruo-
ka-aikaa tuli nälkä. Oli se
kyllä huippumatka!

Pinja Ylhävuori

L

PINJA YLHÄVUORI
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Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita koskevia
mielipiteitä. Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.fi, postitse Askartie
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Plaza Mocca kahvilan vieressä olevaan Koillis-Helsingin Lähitieto-
postilaatikkoon. Viestissä oltava mukana lähettäjän yhteystiedot.

Tapulin seurakuntakodilla vie-
tettiin Eläkeläisten iltapäivää
kevätkauden päättäjäisten mer-
keissä. Tunnelma oli leppoisa, juh-
lavakin. Laulettiin Suvilinnun lau-
luvihkon lauluja, juotiin kahvia ja
nautiskeltiin Charlotte russe –kak-
kua. Yhtäkkiä juhla sai yllättävän
käänteen. Paikalle porhalsi tome-
rasti Dominus Aeschillaeus Matt-
hiae Undaeus kalotti päässään, vii-
tan körtit hulmuten ja keppi
uhkaavasti heiluen. Hänen kan-
noillaan kipitti notaari Aschill
Avenomontanus siniharmaassa
sarkatakissaan lukusetelinippu
kainalossaan.

Taisi monelta mennä kakkupa-
la väärään kurkkuun, kun juhla
muuttuikin lukukinkereiksi, tar-
kemmin lukusiksi. Alkoi vanhan
tavan mukaan kuulustelu, jossa
tarkistettiin niin kansalaisten lu-
kutaito, kristinopin tuntemus kuin
hyvämaineisuuskin.

Ensimmäiseksi kuulusteluun
pääsivät rohkeat vapaaehtoiset.
Aluksi jokaiselta kysyttiin: ”Ku-
kas olet?” Vastaukseksi riitti etu-
nimi, jonka jälkeen kysyttiin isän
nimi, syntymäaika ja –paikka sekä
aika, jolloin oli muuttanut paikka-
kunnalle. Notaari teki huolelliset
kirjaukset lukuseteliin.

Sitten alkoi lukutaidon tarkistus.
Dominus Aeschillaeus Matthiae
Undaeus osoitti luettavan kohdan
fraktuuralla kirjoitetusta vuonna
1785 painetusta virsikirjasta. Lu-
kutaito arvioitiin tarkasti: ”tarvit-
see hieman harjoitusta, edistynyt,

lukee hyväst, tai lukee oikein hy-
väst”. Notaari tallensi arvosanan
huolellisesti.

Lopuksi kysyttiin, tunnetaan-
ko tämä Ulla Juhanintytär tai Ir-
ma Akselintytär ja millainen mai-
ne hänellä on. Paikalla olevat seu-
rakuntalaiset esittivät arvionsa
esimerkiksi seuraavasti: hän on sä-
vyisä, hurskas, rohkea, kuuliainen,
avulias, vakavamielinen, mutta
väitettiinpä jonkun olevan jopa
iloluontoinen. Jälleen notaari huo-
lehti kirjaukset paikalleen. Kun sit-
ten oli tarkistettu, onko kansalai-
nen aviokäskyssä eli esteellinen,
vai esteetön, sai kirjuri lukusetelin
kuntoon.

Kaikki kuulusteltavat onneksi sel-
visivät lukutaidon tarkistuksesta
ja maineen arvioinnista kunnialla,

joten kenestäkään ei tullut irtolais-
ta eikä kukaan joutunut häpeä-
paaluun tai jalkapuuhun katu-
maan lukutaidon puutetta.

Vanhan tavan mukaan kirk-
ko kantoi vastuun siitä, että kan-
sa oppi lukemaan ja perehtymään
sitten itse Raamattuun. Lukuset
oli se kuulustelutilaisuus, jossa tar-
kistetiin niin kansalaisten lukutai-
to kuin kristinopin tuntemuskin.
Huomio kiinnitettiin myös kansa-
laisten maineeseen.

Lukusiksi muuttunut Tapu-
lin kevätjuhla osoittautui opetta-
vaiseksi, kiinnostavaksi ja ennen
kaikkea hulvattoman hauskaksi
tapahtumaksi. Kiitokset kevätyllä-
tyksestä kuuluvat pastori Esko M.
Laineelle ja varhaisnuorisotyönte-
kijä Asko Lintumäelle.

Irma Kiikkala

Lukutaidon ja maineen tarkistusta Tapulissa
ANNIKA HAKALA

–Kaunis ja viihtyisä koti-
alueemme on kaupungin
nopean kasvun ja uudelleen
järjestelyjen vuoksi uusien
haasteiden edessä. Esimer-
kiksi Siltamäen ostoskeskus
kaipaa uutta ilmettä ja ken-
ties uutta sijoituspaikkaa-
kin, toteaa Pertti Svensson
Si-Su-Seurasta.

Uudet bussien reitti- ja ai-
kataulukaavailut, Siltamä-
en kerrostalojen mittava
korjausurakka ja Suutari-
lan teollisuusalueen laaje-
neminen ovat nekin edessä
olevia haasteita. Muutok-
set kohtaavat myös kou-
luja, päiväkoteja ja kenties
terveysasemakin jää Sote-
uudistuksessa ahtaalle.

– Toki alueellamme on
myös monia ainutlaatuisia
kohteita ja asioita. Paljon
kaunista ja hyvää, toteavat
järjestäjät.

Nyt alueen asukkaiden
toivotaan kertovan, mitä
hyvää alueelta löytyy ja mi-
ten seutu saataisiin entis-
tä paremmaksi. Vastaavas-
ti vinkkejä kaivataan myös
asioista ja kohteista, jotka
kaipaisivat korjaamista.

Kilpailussa haetaan
kuvapareja hyvää/huonoa.

Kuviin toivotaan kuvateks-
tejä selventämään niiden
sisältöä.

Kilpailussa on kolme sar-
jaa, koululaiset ja nuoret al-
le 25 vuotta, työikäiset 20-
60 vuotta sekä seniorit yli
60 vuotta.

Kilpailuaika päättyy
15.10. ja kunkin sarjan kol-
me parasta kuvaparia pal-
kitaan Si-Su-päivän iltajuh-
lassa 24.10.

Kilpailuun voi lähettää
sekä paperi- että digikuvia
(jpg). Kilpailun järjestäjillä
on oikeus julkaista kuvia,
muutoin tekijänoikeudet
säilyvät kuvaajalla. Kuvissa
näkyviltä henkilöiltä tulee
olla lupa kuvan julkaisuun.

Si-Su-Seura antaa lisäoh-
jeita kuvien ja tekstien lä-
hettämiseen syyskuussa.

Teija Loponen

Suutarilassa kutsutaan kuvakisaan
Siltamäki-Suutarila-Seura sekä Suutarilan Omakotiyhdistys
kutsuvat Siltamäen, Suutarilan ja Töyrynummen asukkaat kuva- ja
kirjoitustalkoisiin, jossa parhaat myös palkitaan.

Siltamäestä ja Suutarilasta löytyy paljon
mukavaa, mutta myös kohennettavia kohteita.
Kuvauskilpailussa etsitään näistä kuvapareja.

TEIJA LOPONEN

Eeva Lehikoinen kuulusteltavana, Dominus Aeschillaeus
Matthiae Undaeus virkapuvussaan, oikealla kirjuri, notaari
Aschill Avenomontanus.

Ilmaisen leivänjaon tarkoitus ei
varmaankaan ole tuottaa biojätet-
tä. Soidinkujalla on jatkuvana
ongelmana se, että ruokajakelusta
saatuja leipiä heitetään pusseis-
saan taloyhtiön biojäteastiaan.

Ellei uskonto tai makuaisti salli
ruisleivän syöntiä, kannattaa siitä

kohteliaasti kieltäytyä, eikä ottaa
vastaan ja heittää pois. On monia,
joille se leipä kyllä kelpaisi!

Lisäksi biojäteastioihin ei pi-
dä laittaa muovipusseja, ne eivät
maadu, vaan pilaavat koko kierrä-
tysajatuksen.

Asukas

Leivät pusseineen biojätteeseen –
se on väärin!

Malmin lentoaseman suun-
nitteli aikanaan arkkitehti
Dag Englund. Lentoasema
vihittiin käyttöön vuonna
1938. Nyt Dag Englundin
veljenpoika, arkkitehti Leif
”Life” Englund tulee kerto-
maan rakennuksen arkkiteh-
tuurista ja erityispiirteistä
sekä pitkäaikaisesta lennok-
kiharrastuksestaan.

Englund on harrastanut
lennokkien tekoa vuodesta
1949 lähtien. Ensimmäiset
mallit olivat ulkona lennä-
tettäviä, ja niitä lennätettiin
usein talvisin jäällä. Lennok-
kiharrastajat saivat Malmin
lentokentän käyttöönsä kun
Aeron matkustajaliikenne
siirtyi Helsinki-Vantaan len-
toasemalle 1952.

1950-luvulla Englund in-
nostui sisällä lennätettävistä
muutaman gramman painoi-
sista lennokeista, jolloin nii-
den lennätys ei ollut ulkona
vallitsevista sääolosuhteis-
ta riippuvainen. Ultrakevei-
den lennokkien materiaalina
Englund

käyttää tarkkaan valittua

balsapuuta, ja siiven, perä-
sinten ja potkurin päällys-
tämiseen ohuinta saatavis-
sa olevaa muovikalvoa. Alle
kahden gramman lentopai-
no mahdollistaa alhaisen len-
tonopeuden (n. 0,5 m/sek)
höyhenenkevyt, läpikuultava
lennokki kohoaa ison potku-
rinsa voimalla täysin äänet-
tömästi korkeuksiin, ainoa-
na päämääränään pysyä il-
massa mahdollisimman kau-
an. Kiehtovinta katseltavaa
on kuitenkin lennokin ison
potkurin hyvin alhainen pyö-
rimisnopeus, n. 50 kierrosta /
minuutissa.

Leif Englund on ansioitu-
nut useissa lennokkien len-
nätyskilpailuissa. EM-kil-
pailuvoittoa Debrecenissä
vuonna 1959 ovat seuran-
neet muun muassa MM-kil-

pailujen joukkuehopea Car-
dingtonissa 1961 sekä useat
kymmenet F1D-luokan SM-
voitot, joista viimeisin joulu-
kuussa 2008.

Leif Englund työskente-
li vuosina 1955-1971 Alvar
Aallon arkkitehtitoimistos-
sa. Lennokkiharrastuksessa
kehittyneistä kädentaidoista
oli hyötyä, kun nuori yliop-
pilas sai työpaikan arkkiteh-
titoimistosta pienoismallien
rakentajana. Työ johti siihen,
että Englund suoritti myö-
hemmin Norjassa arkkitehti-
opintonsa Alvar Aallon suo-
situksesta.

Esityksen jälkeen on mah-
dollisuus tutustua lennok-
kikerho Rakun toimintaan.
Rakun jäsenet omistavat, ra-
kentavat ja korjaavat mo-
nenlaisia lennokkeja metri-
en mittaisista malleista va-
paastilentäviin mikrolennok-
keihin.

MirkkaWidgren

Malmin lentoaseman
arkkitehtuuria ja lennokkeja
Malmin lentoaseman
ystävien järjestämä
seuraava luento koittaa
lauantaina 6.6. kello 10
Malmin lentoasemalla.
Silloin kuullaan sekä
arkkitehtuurista, että
lennokeista.

Leif Englund on lennokkien asiantuntija.



JAKOMÄKI
Miesten turinatupa
Ma klo 11–13. Tule turise-
maan ja tutustumaan
Lähiötupaan. Nuorisotalon
yläkerrassa, Huokotie 3.

MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–
to 9–15, pe 9–14.
Kirkonkyläntie 2.
Syystien palvelukeskus
Ukkoklubi ma klo
11.15–12, pingistä ti
klo 14.15, ompelua 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 figura-
tiivinen sekä lintu- ja kasvi-
aihe. Avoinna ma–to 9–20,
pe 9–18 ja la–su suljettu.
9–16. Malmitalo 21.5.–13.6.
Anssi Hanhela:
Pohjoissuomalainen – Kaksi
aikuista lasta, maalauksia
”Vältän liiallista sitoutumista
vain yhteen muotokieleen.
Yritän visualisoida omia mie-
likuvia ja tunnetiloja kuvatai-
teeksi”, kuvailee Hanhela työs-
kentelyään, ”seksuaalisuus,
rakkaus, himo, viha, ahneus,
pelko ja ahdistus. Välineet ja
tekotavat ovat maalaus, pii-
rustus, grafiikka, video, instal-
laatio.” Hanhela haluaa vält-
tää tekemisen raskauden

tuomaa vakavuutta ilmai-
sussa. Avoinna ma–to 9–20,
pe 9–18 ja la–su suljettu paitsi
to 18.6. klo 9–16, juhannus-
aatto 19.6. suljettu. Vapaa
pääsy. Malmitalo 18.6.–22.8.
Kesäkurssi lapsille
Alakouluikäisten kesäkurs-
silla askarrellaan, pelataan
lautapelejä ja käydään eväs-
retkellä. Ilm. kirjaston neu-
vonnassa tai p. 09 310
85070. Malmin kirjastossa
ma–pe 1.–5.6. klo 10–12.
Ka-Pow! Nuorten
sarjakuvatyöpaja
Kolmipäiväinen sarjistyöpaja.
Kahtena päivänä opetellaan
sarjakuvan tekemisen perus-
teita. Kolmantena rakenne-

taan alu-
een pienoismallia ja somis-
tetaan kirjaston ympäristöä
pienillä teoksilla Unelmien
asuinalueesi –pajassa sekä
tulostetaan ja työstetään itseo-
tettuja valokuvia Polaroid-
valokuvatyöpajassa. Ilm.
Malmin kirjastossa, koillis-
pulssi@hel.fi tai Ilonalle puh.
040 336 1361. 15.–17.6.
klo 15–18, Malmin kirjasto.
Kaupunkitanssit
Paritanssin opetusta on koko
kesän ajan ke klo 17.30–
18.15 alk. 3.6. ja jatkuen aina
26.8. saakka. Hyvällä säällä
tanssahdellaan Malmitalon
takana Ala-Malmin puistossa
ja sateella talon aulassa. Laita
mukavat kengät jalkaan ja tule
kuntoilemaan samalla oppien
paritanssien salaisuuksia.
Mukaan voi tulla yksin, kak-
sin tai joukolla. Vapaa pääsy.
3.6. valssi, 10.6. humppa.

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Kaupunkitanssit
Pihlajamäessä
Maksutonta paritanssin ope-
tusta Pihlajamäen nuorisopuis-
tossa ke klo 19–19.45. Ke
3.6. fusku, 10.6. jenkka,
17.6. samba, 24.6. valssi,
1.7. humppa, 8.7. foksi,
15.7. bugg, 22.7. tango ja
29.7. cha cha. Vapaa pääsy,
tanssiteatteri Tsuumi.

PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla kesä-

heinäkuun ajan to
17.30–19.30.
Puistotäti Pipa
hoitaa 0–6v. lapsia
30.6. asti ulkona
aidatulla alu-
eella. Heinäkuun
lomalla, toiminta
jatkuu 3.8. 12e/
kerta tai 30–60e/
kk. Nurkkatie 2.

Lisät. 0400 645 210
tai fb: Touhutenavat.

PUKINMÄKI
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 14.6. klo 10–15, Sunilantie
9/Säterintie 30 sisäpihalla.

Kesäillan kävely
To 11.6. klo 19 Pukinmäen
rantapuiston hiekkakentältä
lähtö iltakävelylle jokivarteen
(n 2,5 km). Kävelijöille ilmai-
nen arpa: palkintoina mm.
Tukholman risteily, Kunnon
Kisa -kirjoja ja T-paitoja. Vapaa
pääsy. Järj. Pukinmäen Kisa
ry. Tied. ritva.tuomisto@out-
look.com tai p. 050 5814118.

SILTAMÄKI
Siltamäen korttelitupa
Kokoontuu ti ja pe klo
11–14 srk-kodissa,
Jousimiehentie 5. Ennen
kesätaukoa vielä pe 12.6.
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

kahville 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.
Helsinki-päivän aamukahvit
pe 12.6. klo 9–11 Siltamäki-
Suutarila-Töyrynummi –alu-
een asukkaille! Kahvituksen
kera on tarjolla uutta musiikkia
klo 9.30. ja 10.30, jolloin tru-
baduuri Veli-Matti Kunnari lau-
laa ja soittaa mm. ensiesityk-
senä ”Siltamäki” -kappaleen.
Siltamäki-Suutarila-Seuran
järjestämän ja Helsingin kau-
pungin tukeman Helsinki-
päivän aamukahvien pito-
paikkana toimii srk-kodin sali,
Jousimiehentie 5 (ostoskeskuk-
sen yhteydessä). Vapaa pääsy

- tule pistäytymään kahveilla!

TAPANILA
Tapanilan Eäkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Ulko-boccia ja mölkyn pelaa-
mista Tapanilan torilla ti klo
10–11 16.6.–1.9. Kesäkerho
Tapanilan VPK:n talolla ti klo
11.30–12.30 16.6.–1.9.

VIIKKI
Pioni-ilta
tutustutaan pionien maail-
maan sekä Gardenian pio-
nitarhaan. Ennen luentoa ja
sen jälkeen on mahdollisuus
ostaa pioneja. Luennon jäl-
keen on mahdollista osallistua
puistokävelylle, jossa tutustu-
taan mm. Gardenian pioneihin.
Myyntiajat 15–17 ja 17.30–
19. Vapaa pääsy. Koetilantie
1, ke 10.6. klo 17.00–17.30.

14 Menot
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PUKI
Kisan puisto

Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

menovinkkejä.
Palsta on yhdistysten ja seurojenkäyttöön.Etusijalla ovat maksuttomattapahtumat. Toimitus voi muokata sekälyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettääviimeistään torstaina klo 15 mennessä,jotta ne ehtivät seuraavan keskiviikon

lehteen.
OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.fi

Ilmaiset paritanssiopetuk-
set järjesti aiemmin juhla- ja
ohjelmapalvelu Mielihyvä,
tänä kesänä opetuksesta
vastaa Tanssiteatteri Tsuu-
mi.

Kaupunkitanssit käynnis-
tyvät kesäkuun ensimmäi-
sellä viikolla ja niitä järjes-
tetään kahdeksassa eri pai-
kassa.

Tänä kesänä Jakomäessä
ei tansseja järjestetä, mutta
Malmilla ja Pihlajamäessä
ne jatkuvat. Kaupunkitans-
seissa opetellaan tyypillisim-
piä seura-/ lavatansseja, ku-
ten humppaa, tangoa, sam-
baa, fuskua, foksia, valssia
ja jenkkaa.

Kaupunkitanssiopetus ei
vaadi ennakkotaitoja, ei-
kä välttämättä omaa paria-
kaan. Tanssitunti aloitetaan
alkeista, mutta tunnin aika-
na edetään kuvioihin ja va-
riaatioihin tanssijoiden tai-
totaso huomioiden. Mu-
kaan voi lähteä niin ensiker-

talainen kuin jo pidempään
tanssia harrastanut. Tanssi-
tuokioihin ei tarvitse ilmoit-
tautua, vaan paikalle voi
mennä kun se itselle parhai-
ten sopii.

Teija Loponen

Tanssiteatteri Tsuumi vetää kaupunkitanssit
Kaupunkitansseja on järjestetty kesäisin jo 15 vuoden ajan. Vuodesta 2000 lähtien ilmaisissa paritansseissa on käynyt yhteensä
noin 42 000 tanssijaa.

Tanssimaan ja tansseja opettelemaan pääsee kesäkeskiviikkoisin Ala-Malmilla ja
Pihlajamäessä.

Kaupunkitanssit
Pihlajamäessä,

Pihlajamäen nuorisopuiston
koripallokentällä keskiviikkoisin
kello 19-19.45. Ke 3.6. fusku,

10.6. jenkka, 17.6. samba,
24.6. valssi, 1.7. humppa,

8.7. foksi, 15.7. bugg, 22.7.
tango ja 29.7. cha.cha.

Kaupunkitanssit
Ala-Malmilla,

Malmitalon takana tai sateella
talon aulassa keskiviikkoisin

kello 17.30–18.15. 3.6. valssi,
10.6. humppa, 17.6. foksi,

24.6. bugg, 1.7. tango, 8.7.
cha-cha, 15.7. kävelyhumppa,
22.7. hidas valssi, 29.7. fusku,
5.8. masurkka, 12.8. polkka,
19.8. jenkka ja 26.8. samba.

Kuvakisan satoa
Kuva puhuu 2015 -näyttelyssä Malmin kirjastossa on esillä

kehitys- ja puhevammaisten piirroksia ja maalauksia.
Näyttelyn teokset on koottu Papunet –verkkopalvelun kuvataidekilpailuun osallistuneiden

töiden joukosta. Yhteistä teoksille on rohkeus, omaperäisyys ja persoonallisuus.
Kehitysvammaliittoon kuuluva Papunet järjestää vuosittain kuvataidekilpailun.

Työt ovat esillä Malmin kirjastossa, Ala-Malmin tori 1, 18.–26.6.

TERHO VAINIO, SIBELIUKSEN SOITTAJAT
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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 HYVINVOINTI

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!

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

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

Lähitieto
joka

keskiviikko!

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

Pienikin
ilmoitus
huomataan!

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

HYVÄÄ JA LÄMMINTÄ KESÄÄ!
Palvelemme teitä koko kesän normaalein aukioloajoin!

Iloisin kesäterveisin
Sanna, Elina, Tanja, Ira, Sini, Nelli, Outi ja Alex

ilmalämpöpumpun
asennus

kysy tarjous
puh 045159 9889

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

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

<@ ("=&#% &"''

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

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

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

singin Lähitieto
ä asioissa
ällikkö



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233




