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Uutiset:
Gardeniaa uhkaa
lopettaminen.
Urheilu:
MPS:lle kultaa Stadi cupista.
Lukijalta:
Tutusta kylätalkkarista
ei haluta luopua.

Päivi
Pirnes
Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

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

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

markku.viljander@kodista.fi

Annis
Viljander
Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Tarja
Haaranen
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

paivi.pirnes@kodista.fi

Riku palkittiin
taidoistaan

s3

PUHDASTA TULEE!
Laadukas ja edullinen!

Matot
2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

UUTTA!
Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset

pesut

TILAA
EDULLINEN
NOUTO-
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki
mankeloituna

5,20€/kg

8,50/m

ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.fi

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610,

Matot
8,70/m2

alk.

5,40€/m2

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

Kaupanpäälle Tieturva 6 kk

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

Mekonomen
Huolto

Tarjoushinta voimassa 30.6. asti.

135:-norm. 195€

[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

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

Omakotitalo 4 h, k, s, n. 150m².
RV 1950. Tontti 1083 m².
Kaupungin vesi ja viemäri 1977.
Varaava yösähkölämmitys.
Talo kaipaa kunnostusta.
Hp. 210.000 €. Ohjaskuja 4

PUISTOLA OKT

TAPANILA ASUNTOTONTTI

Tapanilan keskustassa tasainen
tontti 695 m², ro yht. 280 m².
Asuntojen lukumäärää ei rajattu.
Tontilla purettava rakennus.
Hp. 280.000 €. Kuulijantie 4

Graniittitie 1,
Pihlajamäki

Terveyskeskuksen
vieressä.

p. 09-3877341

Avoinna ma 10–18,
ti–pe 10–17

kesälauantait suljettu

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

KATSO

tarjouksemme
sivulta 2
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Pääkirjoitus
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Valon aikaa

Juhannus tarkoittaa valon ja keskikesän
juhlaa. Viileän alkukesän vuoksi ei haluaisi
uskoa, että kesä on jo puolessa välissä, kun
siitä ei ole pahemmin päässyt nauttimaan.

Valoa toki on riittänyt. Juhannuksesta tekee
valon juhlan sen sijoittuminen kesäpäivänseisa-
uksen lähelle, tänä suvena kesäpäivänseisaus on
heti juhannuspäivän jälkeen, sunnuntaina.
Kesäpäivänseisauksen aikaan aurinko paistaa
keskipäivällä kohtisuoraan taivaalta ja sunnun-
tain jälkeen yö alkaa taas pidentyä. Jotkut jo
odottavatkin innolla elokuun pimeneviä iltoja.
Itse nauttisin mielelläni aurinkoisista ja valoisis-
ta päivistä ja illoista.

Juhannus on Helsingissä jännä tapahtuma. Kau-
punki hiljenee niin, että turistit ovat aivan
ihmeissään. Juhannusaattona aamupäivästä
näkyy vielä toreilla juhannusherkkujen hakijoi-
ta, sitten tulee autiota. Vain Seurasaaressa ja
muutamissa muissa luonnonläheisissä paikoissa
on ihmisiä koolla. Valtaosa kaupunkilaisista
lähtee mökeilleen tai vanhoille asuinseuduilleen
nauttimaan pitkästä viikonlopusta. Stadiin jää-
ville koittaa rauhalliset ajat. Helsinki-päivänä
sen sijaan riitti vilskettä. Väkeä oli tungokseen
asti kaupungilla. Myös Puistolan Satakielikier-
roksella koettiin ennätysyleisö, sateeton sää
innosti ihmiset lähtemään parituntiselle lenkille
yömyöhäisellä. Asiaa saattoi edesauttaa myös

se, että tänä vuonna Helsinki-päivä ja Satakieli-
kierros osuivat perjantaille ja osallistujat saivat
siis lauantaina nukkua pidempään.

Perjantain juhlallisuuksiin kuului myös vuoden
helsinkiläisten urheilijoiden nimeäminen. Töyry-
nummella asuva Riku Holopainen sai kunnian
tulla nimitetyksi vuoden nuoreksi helsinkiläisur-
heilijaksi. Oli ilo katsella, kuinka Riku otti ilah-
tuneena palkinnon vastaan ja suoriutui mainios-
ti myös pienestä kiitospuheesta urheilukuului-
suuksien keskellä. Kohtelias ja vaatimaton Erän
kasvatti on oiva esimerkki muille nuorille urhei-
lijoille. Lukiossa hyvin menestyvä ja lajiinsa
intohimoisesti ja vahvasti sitoutuva nuorukai-
nen ei stipendirahojakaan aio heti tuhlailla,
vaan laittaa ne säästöön. Tiukka harjoittelu jat-
kuu ja niiden myötä haaveetkin voivat toteutua.
Onnittelut Rikulle!

Leppoisaa juhannusta
ja aurinkoista
kesäpäivänseisausta
kaikille Lähitiedon
lukijoille!

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
!

Paikkamaksu edullinen 20 e sisältäen myyntipöydän.
Ei ennakkovarauksia.

Paikalla myös kahvio ja muuta mukavaa, tervetuloa viihtymään!
Info 044 213 8803

SUNNUNTAIKIRPPIS YLÄ-MALMIN TORILLA
JOKA SUNNUNTAI 28.6 ALKAEN KELLO 915.

www.kaari18.fiPukinmäenkaari 18, 00780 Helsinki.
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OLEMME AVOINNA JUHANNUKSENA
Pe 19.6. klo 10.30–(02)
La 20.6. klo 12–(02)
Su 21.6. klo 12–22

Keittiö normaalisti auki

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 31.7.2015 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 31.7.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (20,90€)

Neste
MalmipalveleeJuhannuksena:pe 19.6. 8-18la 20.6. 10-22su 21.6. 8-24

Neste
Metsälä
palvelee

24 h
Juhannuksena

joka päivä

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

(JUHANNUSAATTONA PE 19.6. SULJETTU)

TYKKÄÄ MEISTÄ!

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

BestRent.fi

HENKILÖAUTON
ÖLJYNVAIHTO
sis. öljynsuodattimet + max 5 l öljyä

Tarjous voimassa 31.7.2015 saakka

Pakettiautot 79 € (norm. 99,-)

(norm. 89,-)

ILMASTOINTI-
HUOLTO

Tarjous voimassa 31.7.2015 saakka

(norm. 69,-)

Tervetuloa ostoksille, kahville tai
pesemään mökkitien pölyt autostasi!

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.
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Malmilaiset kylävaarit palkittiin. Sivu 5.

Helsinki-
päivänä
12.6. Töölön
kisahallissa
palkittiin

10 000 euron stipendillä
Vuoden helsinkiläisurheili-
jaksi parhaillaan Bakussa
kilpailumatkalla oleva voi-
mistelija Tomi Tuuha. Vuo-
den 2015 helsinkiläisseu-
raksi valittiin HNMKY ry
eli Helsingin Nuorten Mies-
ten Kristillinen Yhdistys,
joka sai 5000 euron stipen-
din. Vuoden nuori helsinki-
läisurheilija –tittelin sai sali-
bandypelaaja Riku Holo-
painen, joka palkittiin 2500
euron stipendillä. Saman-
suuruisen stipendin sai ryt-
misen voimistelun valmen-
taja Laura Ahonen, joka
valittiin Vuoden helsinki-
läisvalmentajaksi.

Palkintojen saajat valitsee
vuosittain Helsingin kau-
punginhallituksen valitsema
urheilupalkintotoimikunta.
Palkinnot luovuttivat Kisa-
hallissa apulaiskaupungin-
johtaja Ritva Viljanen ja ur-
heilupalkintotoimikunnan
varapuheenjohtaja Heimo
Laaksonen.

Vuoden nuoren helsinki-
läisurheilijan salibandype-
laaja Riku Holopaisen
valinnassa urheilupalkinto-
toimikunta kiinnitti huomi-
ota Holopaisen isoon roo-
liin nuorten salibandymaa-

joukkueessa sen voittaessa
kultaa MM-kisoissa 2015
Ruotsissa.

–Oli hienoa, että pääsin
mukaan pelaamaan nuor-
ten salibandymaajoukkuee-
seen, mutta tähän valintaan
en silti olisi uskonut, Riku
Holopainen pohdiskeli pal-
kinnon pokattuaan.

Riku kertoo aloittaneen-
sa salibandyn pelaamisen
jo joskus kolmivuotiaana,
Erän joukkueissa hän on pe-
lannut kahdeksan vuotta.

–Salibandyssa kiehtoo pe-
lin nopeus, mui-
takin lajeja ko-
keillut Mäke-
länrinteen ur-
heilulukiota
käyvä Riku to-
teaa.

Urheilus-
sa menesty-
misen salai-
suudeksi hän
kertoo into-
himon ja si-
toutumisen.

Rikulla it-
sellään on
vain 10 mi-
nuutin filla-
rimatka Ta-
panilan Ur-
heilukes-
kukselle,
joten har-
joittele-
massa on
helppoa
käydä.

Riku Holopaisesta vuoden
nuori helsinkiläisurheilija
Töyrynummessa asuva 17-vuotias
Tapanilan Erän salibandypelaaja
Riku Holopainen yllättyi iloisesti
kuullessaan valinnastaan vuoden
nuoreksi urheilijaksi. –Todella iso
kunnia, nuorukainen kiitteli.

Riku toivoo, että
MM-kisojen finaa-

lit saataisiin Suomeen ja hän
olisi niissä mukana tuomas-
sa voiton kotiin. Haaveena
on päästä miesten maajouk-
kueeseen.

Teija Loponen
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Vuoden nuori urheilija –kunniakirjan Riku Holopaiselle ojensi
urheilupalkintotoimikunnan varapuheenjohtaja Heimo Laaksonen.

Riku Holopainen
suhtautuu
salibandyyn
intohimoisesti.

H

TEIJA LOPONEN

Viikin trooppisen puutarhan kohtaloa on käsitelty eilen
kaupunginhallituksessa. Esityslistan mukaan kaupungin
konsernijaosto ei näe muuta mahdollisuutta, kuin pyytää
kaupunginhallitusta lopettamaan Oy Gardenia-Helsinki Ab
vuoteen 2016 mennessä johtuen yhtiön kehnosta talou-
desta.
Gardenian tämän vuoden tappion ennustetaan olevan

246 254 euroa. Viime vuonna tappiota koitui 202 857 euroa.
Vuonna 2013 sitä oli 145 101 euroa. Tappioiden syynä on
muun muassa se, että kaupungin opetusvirasto ei enää
juurikaan osta Gardenian palveluita.
Yhtiön omistavat pääosakas Helsingin kaupunki ja kym-

menen prosentin osuuden omistava Helsingin yliopisto.
PP

Gardenialla ei toivoa
Viikki

Pihlajamäen ala-asteen koulun pihalle tulee väistö-
tilat koulun peruskorjauksen ajaksi. Lucina Hagmanin
kuja 3:een rakennettava parakkikylä on käytössä tämän
vuoden elokuusta vuoden 2017 huhtikuun loppuun asti.
Helsinki maksaa väistötilasta Cramo Finland Oy:lle

vuokraa veroineen noin miljoona euroa koko sopimus-
ajalta. Vuokrasumma kasvaa, jos väistötilaa tarvitaan
vuokrasopimusjakson jälkeenkin.
Kaupunki varautuu maksamaan myös väistötilan

suunnittelusta, rakennuttamisesta ja varustelusta 40 000
euroa plus verot.

PP

Koululle miljoonan
väistötilat

Pihlajamäki
Kivikkoon aiotaan tehdä kaksi hallia, joista toinen on si-
säampumarata ja toinen agilityhalli.
Hallien takia alueelle pitää tehdä asemakaavamuutos.

Alue on Tattarisuon pohjavesialuetta. Asemakaavatyössä
on tarkoitus turvata Malmin ja Kivikon välinen kevyen lii-
kenteen yhteys. Se on linjattu kulkemaan Malmin lento-
kentän kohdalta Lahdenväylän poikki.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan ha-

vainneaineisto löytyvät muun muassa Helsingin kaupun-
gin kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilta. Palautetta
voi antaa heinäkuun. 3. päivään asti. Kaavaa tekee arkki-
tehtiKaisa Karilas.

PP

Uusi kevyen liikenteen reitti
idän ja koillisen välille

Malmi

”Salibandyssa
kiehtoo pelin

nopeus”
-Riku Holopainen
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yviä kokemuksia
on useammin ete-
läisen, läntisen ja
pohjoisen suurpii-

reissä. Koillisessa ja idässä
nuoret kokevat muiden
suurpiirien nuoria useam-
min pahoinvoinnin koke-
muksia. Tutkimuksessa kui-
tenkin korostetaan, että erot
ovat pieniä ja saattaa olla,
että jos tutkittaisiin useam-
paa muuttujaa, tilanne näyt-
täisi toisenlaiselta.

Koillisen suurpiirin tytöt
syövät kyselyn perusteella
koululounasta harvemmin
kuin muut. Tyttöjen koh-
dalla neljässä suurpiirissä
harvemmin kuin 1–2 päivä-
nä viikossa syöviä oppilai-
ta on yli 10 prosenttia. Kor-
keimmillaan luku on koilli-
sessa suurpiirissä, jossa noin
joka kymmenes (72 vastaa-
jaa) tytöistä ruokailee har-
voin koulussa.

Liikunnan harrastaminen
ei ole muuhun Helsingin ta-
soon nähden yhtä suosit-

tua: koillisen suurpiirin ty-
töt harrastavat vähiten lii-
kuntaa.

Koillisen suurpiirin pojat
kokevat eniten yksinäisyyttä
kaakkoisen suurpiirin lailla,
molemmissa suurpiireissä
13 prosentilla vastanneista
pojilla ei ole lainkaan lähei-
siä ystäviä.

Vastaavasti eniten yksinäi-
syyttä tavataan tytöillä koil-
lisessa ja itäisessä suurpii-
rissä. Kummassakin piiris-
sä 8 prosenttia vastanneista
tytöistä ilmoitti, ettei heil-
lä ole lainkaan ystäviä. Ky-
selyn perusteella koillisessa
ja kaakkoisessa suurpiiris-
sä on yhteensä 147 poikaa
vailla ystäviä.

Koillisessa ja itäisessä
suurpiirissä on vastaavas-
ti 103 tyttöä ilman läheisiä
ystäviä.

Omien vanhempien kans-
sa keskustelu on kuitenkin
hieman paremmalla tolal-
la kuin kaupungissa keski-

määrin.
Itäisen ja koillisen suur-

piirin ruutuajat ovat koulu-
päivinä useammin yli neljän
tunnin mittaisia kuin muu-
alla. Ero kaupungin tasoon
nähden on 4 prosenttiyksik-
köä.

Suurin osa helsinkiläisistä
nuorista pitää koulunkäyn-
nistä melko paljon. Koilli-
sessa suurpiirissä ei lainkaan
koulunkäynnistä pitäviä on
noin kaksi prosenttiyksik-
köä enemmän kaupungin
tasoon nähden.

Poikia, joita ei kiusata
lainkaan, on eniten pohjoi-
sessa suurpiirissä (74 %,
284 vastaajaa). Koillisen
suurpiirin poikien kohdalla
63 prosenttia (411 vastaa-
jaa) ei ole kokenut tulleensa
kiusatuksi. Samalla kuusi
prosenttia koillisen pojista
tulee kiusatuksi useita ker-
toja viikossa.

Tyttöjen tapauksessa koil-
lisessa suurpiirissä on niin-

ikään suhteessa (3 % vas-
taajaa) eniten useita kertaa
viikossa kiusattuja.

Lähtöaineistona toimi
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen keräämä valta-
kunnallinen kouluterveys-
kyselyaineisto. Kysely to-
teutetaan oppilaitoksissa
ja vuonna 2013 kaikkiaan
67 peruskoulua Helsingis-
sä osallistui tutkimukseen.
Vastaukset käsittelevät 8.- ja
9.-luokkalaisten oppilaiden
koettua hyvinvointia. Tä-
hän ikäryhmään kuuluvia
oppilaita osallistui kyselyyn
kaikkiaan 7926.

Koillisesta tyttöjä osallis-
tui kyselyyn 597 ja poikia
651.

Teija Loponen

Valtaosa nuorista voi hyvin

Koillisessa pojat ovat
yksinäisiä ja tytöt eivät liiku
Helsingin kaupungin Tietokeskus on selvittänyt nuorten terveys- ja
hyvinvointieroja suurpiirien välillä. Valtaosa helsinkiläisnuorista voi
valittujen indikaattoreiden perusteella hyvin. Koillisessa suurpiirissä
koulunkäynnistä pitäminen on harvinaisempaa ja koulukiusaamista
koetaan useammin kuin muualla.

Valtaosa nuorista voi hyvin ja on tyytyväisiä elämäänsä. Kuva Pihlajamäen nuorisopuistosta, kuvan nuoret eivät
liity tutkimukseen.

659 nuorella
ei ole yhtään

ystävää.

Tapanila
Tapanilasta varastettiin rakennustyömaalta Cramon
vuokratelineet. Vorojen mukaan lähteneet rakennusteli-
neet ovat 2300 euron arvoiset. Asiasta on tehty poliisille
rikosilmoitus.

TL

Kuka vei telineet?

TEIJA LOPONEN

Malmi
Ylä-Malmin torilla kulkevat saavat katsoa jalkoi-
hinsa, jos haluavat edetä ilman kompastumisvaaraa.
Viime kesäinen irtonaisten ja keikkuvien laattojen on-

gelma on jälleen noussut esiin. Isommat laattakivet ovat
nousseet osin paikaltaan muuta kivetystä korkeam-
malle, jolloin niihin helposti kompastuu.
Myös laattojen välissä oleva isot raot ovat ikäviä eten-

kin korkokengillä kulkevilla, korko jää helposti jumiin ki-
vien väliin. Viime kesänä korjauspartio ilmestyi pikaisesti
paikalle rakennusvirastolle tehdyn ilmoituksen jälkeen,
saa nähdä ollaanko tänä kesänä yhtä nopeita.

TL

Kivet kompastuttavat

Pari senttiä muuta kivetystä korkeammalla oleviin
laattoihin kompastuu helposti. Torikauppiaiden
mukaan niin on jo käynytkin.

Pihlajamäki
Autoilija yllättyi Pihlajamäentien ja Ketokivenkaaren
risteyksen puhallusratsiasta niin, että hän kaasutteli kar-
kuun toissa lauantaina kello 02 aikaan.
Poliisi jahtasi kuskia, joka ajoi päin punaisia ja usei-

den suojateiden ja risteyksien ohi pysähtymättä. Koske-
lantien 40 km/h rajoitusalueella mittari näytti 160 km/h.
Reitti eteni Viikintien ja Koskelantien kautta Veturitielle,

jossa kuskimenetti autonsa hallinnan ja törmäsi valopyl-
vääseen. Kuljettaja vietiin poliisin pahnoille.
Häntä epäillään moottorikulkuneuvon käyttövarkau-

desta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta
ja rattijuopumuksesta. Auto oli anastettu yöllä vantaa-
laiskaupan pihasta.

PP

Rattijuoppo kaahasi
varastetulla autolla

Malmi
Malmin Novan vartijat huomasivat valvontakame-
roista, että parkkihalliin ajanut mieskuski heilui kuin hu-
malainen toissa perjantaina.
Vartijat nappasivat miehen Citymarketissa, jonne tul-

leet poliisit puhalluttivat hänet. Mies hönkäisi 2,48 pro-
millen lukemat.
Kuski kyydittiin Viljatien poliisikamarille, jossa tark-

kuusalkometri kertoi rattijuopolta löytyvän alkoholia 1,05
mg/l. Rattijuopolta lähti ajokortti.

PP

Rattijuoppo kärähti kaupassa

TEIJA LOPONEN

H
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Nyt polaroivat
Xperio-linssit omilla
voimakkuuksillasi

MAAILMAN PARHAAT
AURINKOLASIT?

Erikoistarjous on voimassa vain
kesäkuun loppuun saakka.

Malminkaari 15
Malmin Nova, katutaso

Puh (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh (09) 875 1868

-50%!
Tervetuloa sovittamaan!

Anna Puu x 3

ProDesign
189 €

10 €

Modo
195 €

10 €

Woow
219 €

10 €

KESÄALE! KESÄALE! KESÄALE! KESÄALE! KESÄAL

SATOJA KEHYKSIÄ 1
0 €

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

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

Tarjous voimassa 19.7.15 asti ostaessasi kehykset ja normaalihintaiset linssit.

Sikalanmetsän poikki
menevää kevyen liikenteen
kulkuväylää tullaan siirtä-
mään, koska nykyinen lin-
jaus kulkee Tapulikaupun-
gintien varren rakentamisel-
le kaavoitetun tontin läpi.

Polku on suosittu väylä

esimerkiksi bussipysäkeille,
jotka ovat Tapulikaupun-
gintien molemmin puolin.

Polun siirto ei tule piden-
tämään matkaa bussipy-
säkille.

–Jos vertaillaan kahta ku-
vassa näkyvää reittiä, niin

tuo uusi reitti pysäkille on
nykyistä lyhempi, havain-
nollistaa sähköpostitse lä-
hettämällään kuvalla pro-
jektipäällikkö Ismo Ranta-
nen Helsingin kaupungin
rakennusvirastosta.

Pirjo Pihlajamaa

Sikalanmetsän
polku siirtyy

Korvaava reitti kulkee metsässä hieman idempänä kuin nykyinen.

Vapaaehtoisesti varhais-
nuorten kanssa työskentele-
vät kylävaarit Heikki Vahan-
taniemi ja Esko Vepsä on
palkittu vuoden 2015 kan-
nustepalkinnolla. Vapaaeh-
toistyön neuvottelukunnan
myöntämä palkinto ojennet-
tiin Helsinki-päivänä.

MLL:n Malmin paikallis-
yhdistykseen kuuluvat Va-
hantaniemi ja Vepsä käyvät
perjantaisin Malmin nuori-
sotalolla, jossa he järjestävät
yhdessä nutan henkilökun-
nan kanssa toimintaa talossa
käyville 9–12-vuotiaille. Ilta-
päivien väkimäärä on vaih-
dellut 10–30 välillä.

Toiminnassa kohtaavat en-
nakkoluulottomasti pitkän
päivätyön tehneet ja paljon
maailmaa nähneet monitai-
toiset vaarit sekä varhais-
nuoret, joista useilla ei ole
omia isovanhempia lähellä
tai mahdollisuutta olla vaari-
ikäisten kanssa.

Nuoret ovat valtaosin
maahanmuuttajaperheistä.
Kylävaarit ovat opastaneet
nuoria suomalaiseen kult-
tuuriin ja käytöstapoihin.

Miehet ovat pyrkineet an-

tamaan ehjän kuvan suoma-
laisen isoisän olemuksesta.
Iltapäivätoiminnan johtava
ajatus on ollut lasten vapaus
toimia sovittujen sääntöjen
puitteissa.

– Ei sitä enää useinkaan
ajattele, että suurin osa nuo-
rista on maahanmuuttaja-
taustaisia. ihan suomalai-

sia pikkupoikia vaan. Sikä-
li toiminta on ollut helppoa
kun meillä on Eskon kanssa
samanlaiset toimintamallit
suhteessa nuoriin. Nollato-
leranssi kiusaamisessa, kiroi-
lussa ja huonossa käyttäyty-
misessä, kertoo Heikki Va-
hantaniemi.

Pirjo Pihlajamaa

Palkitut kylävaarit
opettavat hyviä tapoja

MLL MALMIN PAIKALLISYHDISTYS

Kylävaari Heikki Vahantaniemi (vas.) oli
vastaanottamassa palkintoa Esplanadin puistossa.
Esko Vepsä ei päässyt paikalle, koska hän on
Venäjällä vapaaehtoisena rakentamassa orpokodille
saniteettitiloja.

Malmi

HKR/ISMO RANTANEN
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Ensimmäiset omat muis-
tot Stadionilta Maija Inna-
sella ovat nuoruudesta, jol-
loin hänellä oli kunnia toi-
mia yhtenä ”valkoisena
tyttönä” Suomen lipussa
täydellä stadikalla yleisur-
heilun MM-kisojen avajai-
sissa vuonna 1983.

–Muistan vieläkin ne liik-
keet, kuinka kumarruttiin ja

noustiin ylös valkoista ha-
meenhelmaa nostaen, Inna-
nen kertoo näyttäen samal-
la lipunmuodostajien käyt-
tämiä liikkeitä.

Liikunta ja voimistelu on
näytellyt tärkeää roolia In-
nasen elämässä varsin pie-
nestä pitäen.

Onnenpotku oli muut-
to lapsena Suolahdelle, jos-

sa liikunnanopettaja nosti
Maijan numeron kuutoses-
ta ysiin. Maijan ihmetelles-
sä, oliko numero kiepsahta-
nut vahingossa väärin päin,
oli opettaja todennut huo-
manneensa Maijalla kovasti
intoa ja halua kehittyä.

Ne sanat olivat innosta-
neet nuoren tytön harrasta-
maan liikuntaa, vetämään
itsekin satujumppaa ja ko-
keilemaan eri lajeja.

–En ole missään erityisen
hyvä tai huono. Voimiste-
lun ohella olen harrastanut
ja yhäkin harrastan uintia,
pallopelitkin ovat tuttuja,
taitoluistelua harrastin piiri-
tasolla ja jalkapalloa pelasin
Mimmiliigassa Suomi-sar-
jassa, Innanen listaa.

Lukeminen, teatteri ja
balettiesitykset kuuluvat
nekin mieluisten asioiden
listalle. Kesäisin saattaa
Tapaninvainiossa asuvan
Maijan nähdä siskonsa
kanssa Vantaanjoessa vesi-
juoksemassa.

–Kyllä se näyttää jonkun
verran ihmisiä hämmästyt-
tävän, Maija naurahtaa.

Tapaninvainion ympäris-
töä Innanen pitää ihanteel-
lisena paikkana asua. Luon-
toa riittää ympärillä, Van-
taanjoki solisee vieressä ja
hyviä ulkoilureittejä löytyy

moneen suuntaan. Myös
alueen palvelut ovat erin-
omaiset.

Lukuisiin harrastuksiinsa
Maija Innanen listaisi mel-
kein myös työnsä, niin mu-
kavaa se kuulemma on.

–On ensinnäkin valtava
kunnia saada toimia Suo-
men upeimman urheilupy-
hätön toimitusjohtajana. Li-
säksi työ on hyvin mielen-
kiintoista ja antoisaa, ta-
paan ihmisiä
laidasta lai-
taan, jopa
eri valtioi-
den pää-
miehiä
ja maa-
ilman-
mainet-
ta niit-
täneitä
taiteilijoi-
ta. Heis-
tä on jää-
nyt mo-
nia hyviä
muistoja.

Puhdas-
linjainen
funkistyy-
l i tekee
Olympia-
stadionis-
ta yhden
maailman
kauneim-

mista stadioneista.
Innaselle onkin tärkeää,

että stadionin perusparan-
nus- ja uudistushanke nou-
dattavat rakennuksen alku-
peräistä henkeä.

– Tämä kesä fiilistellään
ennen sulkemista. Monia
elämyksiä on vielä tarjol-
la. Mutta odotan jo todel-
la innolla perusparannetun
ja uudistetun Stadionin ava-
jaisia sitten kolmen vuoden
päästä, Innanen toteaa.

Stadionin remonttihanke
on vaatinut toimitusjohta-
jalta roppakaupalla töitä ja
kärsivällisyyttä.

– Hakiessani vuonna
2008 Stadion-säätiön toi-
mitusjohtajaksi oletin
työn olevan pääosin toi-
minnan ja palveluiden
kehittämistä. Hyvin pi-
an kuitenkin huomasin,
että täällä kärsittiin ve-
sivahingoista ja moni ti-
la kaipasi peruskorja-
usta. Lisäksi FIFA:lta
tuli uudet määräyk-
set kenttien koosta. Jo
kahden kuukauden
päästä oli kuntotut-
kimus lähtenyt käyn-
tiin ja pitkän tähtäi-
men suunnittelu al-
kuun.

Kuntotutkimus ja
tulevaisuustyö oli-
vat valmiina vuon-
na 2010, 2011 kor-
jaushanke saa-
tiin hallitusohjel-

maan, 2012
valmistui
tarvesel-
vitys

rahoitussuunnittelua var-
ten ja 2013 saatiin valtion
ja kaupungin rahoitussopi-
mus. Valtion puolelta rahoi-
tuspäätös varmistui 2014 ja
Helsingin kaupungin kans-
sa 2015.

Maija Innanen kertoo, et-
tä pian alkava kolme vuot-
ta kestävä remontti tekee
Stadionista entistä toimi-
vamman ja tilavamman.
Hankkeen kokonaislaajuus
on 40 720 bruttoneliömet-
riä ja uusia tiloja tulee lähes
20 000 neliötä. Kenttäalue
ja juoksuradat uudistetaan,
kaikki katsomo-osat saavat
katoksen ja niiden istuimet
uudistetaan.

Yleisön käyttämät aulati-
lat, wc:t ja ravintolat uudis-
tuvat.

– Hallintokin muuttaa
täältä remontin ajaksi pois.
Tosin meille tulee tuohon
viereen työmaaparakkitoi-
misto, sillä tulen käymään
rakennustyömaalla päivit-
täin, Maija Innanen huo-
mauttaa.

Vuonna 2019 avautuva
uudistunut Olympiastadi-
on on Suomen tärkein suur-
tapahtumien areena sekä
liikunnan, urheilun, kult-
tuurin, viihteen ja turismin
kohtauspaikka.

Teija Loponen

Stadion-säätiön toimitusjohtaja
vesijuoksee Vantaanjoessa

Maija Innanen laittoi Stadionin remonttiin

Tapaninvainiossa asuvalla Stadion-
säätiön toimitusjohtaja Maija
Innasella on edessä jännittävä
vaihe. Monen vuoden pohjatyö
Olympiastadionin remontoimiseksi
on pitkällä ja rakennustyöt pääsevät
käyntiin ensi vuoden alussa.

–En ole missään erityisen
hyvä tai huono. Voimiste-
lun ohella olen harrastanut
ja yhäkin harrastan uintia,
pallopelitkin ovat tuttuja,
taitoluistelua harrastin piiri-
tasolla ja jalkapalloa pelasin
Mimmiliigassa Suomi-sar-
jassa, Innanen listaa.

Lukeminen, teatteri ja
balettiesitykset kuuluvat
nekin mieluisten asioiden
listalle. Kesäisin saattaa
Tapaninvainiossa asuvan
Maijan nähdä siskonsa
kanssa Vantaanjoessa vesi-
juoksemassa.

–Kyllä se näyttää jonkun
verran ihmisiä hämmästyt-
tävän, Maija naurahtaa.

Tapaninvainion ympäris-
töä Innanen pitää ihanteel-
lisena paikkana asua. Luon-
toa riittää ympärillä, Van-
taanjoki solisee vieressä ja
hyviä ulkoilureittejä löytyy

paan ihmisiä
laidasta lai-
taan, jopa
eri valtioi-
den pää-
miehiä
ja maa-
ilman-
mainet-
ta niit-
täneitä
taiteilijoi-
ta. Heis-
tä on jää-
nyt mo-
nia hyviä
muistoja.

Puhdas-
linjainen
funkistyy-
l i tekee
Olympia-
stadionis-
ta yhden
maailman
kauneim-

päästä, Innanen toteaa.

Stadionin remonttihanke
on vaatinut toimitusjohta-
jalta roppakaupalla töitä ja
kärsivällisyyttä.

– Hakiessani vuonna
2008 Stadion-säätiön toi-
mitusjohtajaksi oletin
työn olevan pääosin toi-
minnan ja palveluiden
kehittämistä. Hyvin pi-
an kuitenkin huomasin,
että täällä kärsittiin ve-
sivahingoista ja moni ti-
la kaipasi peruskorja-
usta. Lisäksi FIFA:lta
tuli uudet määräyk-
set kenttien koosta. Jo
kahden kuukauden
päästä oli kuntotut-
kimus lähtenyt käyn-
tiin ja pitkän tähtäi-
men suunnittelu al-
kuun.

Kuntotutkimus ja
tulevaisuustyö oli-
vat valmiina vuon-
na 2010, 2011 kor-
jaushanke saa-
tiin hallitusohjel-

maan, 2012
valmistui
tarvesel-
vitys

on 40 720 bruttoneliömet-
riä ja uusia tiloja tulee lähes
20 000 neliötä. Kenttäalue
ja juoksuradat uudistetaan,
kaikki katsomo-osat saavat
katoksen ja niiden istuimet
uudistetaan.

Yleisön käyttämät aulati-
lat, wc:t ja ravintolat uudis-
tuvat.

– Hallintokin muuttaa
täältä remontin ajaksi pois.
Tosin meille tulee tuohon
viereen työmaaparakkitoi-
misto, sillä tulen käymään
rakennustyömaalla päivit-
täin, Maija Innanen huo-
mauttaa.

Vuonna 2019 avautuva
uudistunut Olympiastadi-
on on Suomen tärkein suur-
tapahtumien areena sekä
liikunnan, urheilun, kult-
tuurin, viihteen ja turismin
kohtauspaikka.

Teija Loponen

Stadionin
72 metriä

korkea
torni ja
funkis-
stadion

itsessään
ovat

Museo-
viraston

suojelemia.

–Yhteisöllisyyden tunne
isoissa tapahtumissa
on aivan uskomaton.
Olipa sitten kyseessä
Cheekin konsertti, Suomi-
Ruotsi –maaottelu
tai ruotsinkielisten

koululaisten
urheilutapahtuma.

Maija on itsekin esiintynyt stadikalla, hän oli yksi
siniristilippumuodostelman tytöistä vuonna 1983.
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
KE-PE 17.–19.6.2015 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
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695

kg

ERÄ!
Hätälä tuore kokonainen
NORJAN LOHI n. 1-3 kg

Kalamestarin tuore ruodoton
LUXUS LOHIFILEE

ERÄ!
Hätälä tuore kokonainen
KUHA tai SIIKA
Suomi

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

Naturkött kokonainen
HÄRÄN SISÄFILEE
Brasilia

Oman savustamon ruodoton
SAVULOHIFILEE

-12%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 7,95 kg

K-CITYMARKET MALMILTA
EDULLISET JUHANNUSHERKUT

PALVELEMME SINUA JUHANNUKSENASEURAAVASTI:JUHANNUSAATTONAPE KLO 8-12,JUHANNUSPÄIVÄNÄ LA KAUPPA ONSULJETTU, SU KLO 12-18!

690
kg
raj.2 kalaa/tal.

1495
kg 1290

kg 1490
kg 2690

kg

Familia tuore
KARITSAN PAAHTOPAISTI
Uusi-Seelanti

1995
kg

HK Kabanossi
GRILLIMAKKARA 360-400 g
4,38-4,86/kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks.
2,19 pkt (5,48-6,08/kg)

2
pkt 350

raj.
3 erää/tal.

-20%

COCA-COLA 1,5 l 4-pack
0,57/l, RAJ. 2 ERÄÄ/TAL.
Hinta ilman K-Plussa-korttia 5,49 4-pack
0,65/l) sis. pantit 1,60

-20%

4
pack 499

sis. pantit
1,60

MANSIKKA 500 g
5,98/kg, Saksa

299
rs
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Koillis-Helsingistä löytyy kolme suurta skeittipuis-
toa. Yksi on Pihlajamäen nuorisopuistossa, Tullikirjurin
skeittipuisto sijaitsee Tapulikaupungin ja Suutarilan kul-
milla ja kolmas iso skeittimesta Tattarisuon nuorten lii-
kennekoulutusalueelta.
Viikinmäen Maarianmaanpuistoon on toteutumassa

skeittipuisto muun puistorakentamisen yhteydessä
vuosien 2015-2019 aikana.
Rakennusviraston tekemässä Helsingin skeittiohjel-

massa todetaan, että Latokartanoon skeittipaikka on
ollut tavoitteena jo pidempään ja sen toteutusmahdol-
lisuuksia tutkitaan kaudella 2015-2019.
Harrastajat ovat toivoneet uusia skeittipaikkoja Lato-

kartanon lisäksi Jakomäkeen, Viikinmäkeen sekä Viik-
kiin, Ala-Malmille, Tapaninvainioon ja Tapaninkylään.
Näistä toiveista Viikinmäki on siis toteutumassa ja

mahdollisuutta sijoittaa skeittipaikka Malmin alueelle
tutkitaan pidemmällä aikavälillä. Muihin kaupunginosiin
ei skeittipaikkoja näillä näkymin ole luvassa.

Teija Loponen

Viikinmäki saamassa
skeittipuiston, Latokartanoa
ja Malmia tutkitaan

Malmi
Ormuspellolle nousevan pientaloalueen yksi kohde
poikkeaamonin paikoin asemakaavasta.
Rakennuttajayritys Conect Oy:lle onmyönnetty lupa ra-

kentaa Teerisuontie 9:ssä oleville kuudelle tontille kolme
160 neliömetrin kokoista erillistaloa per tontti kaavan
sallimien paritalojen sijaan. Asunnot on suunniteltu siten,
että ne voi yhdistäämyöhemmin.
Poikkeaman vuoksi joka asunnolla ei ole pakko olla

omaa pihaa, kellaria tai ullakkoa ei tarvitse rakentaa,
mutta parvekkeen saa tehdä.
Myönnetyn kaavapoikkeamisen erityisenä syynä on

edistää kohtuuhintaista asuntorakentamista. Hakijan toi-
veissa on, että hankkeet käynnistyvät helpommin, kun
asuntojen koko pienenee.
Rakennuslautakunta puoltaa lukuisia poikkeamia

myös siksi, että Ormuspelto on eurooppalaismallisen
rakennustyypin koerakentamiskohde, josta Helsinki saa
suuntaviivoja tulevien kaupunkipientalovaltaisten aluei-
den suunnitteluun.
Yksittäisiin kaupunkipientaloihin sijoitetut useammat

asunnot ovat tyypillistä perinteisille keskieurooppalaisille
kaupunkipientaloille.

PP

Pientaloista enemmän
keskieurooppalaisia

Helsingin kaupunki palkitsi kultaisilla Helsinki-mi-
taleilla kuusi 20 vuotta kaupungin luottamushenkilönä
toiminutta henkilöä. Yksi heistä oli puistolalainenOsku
Pajamäki.
Lisäksi kaupunki palkitsi kultaisin Helsinki-mitalein

kymmenen ansioitunutta kansalaista ja 468 30 vuotta
kaupungin palveluksessa ollutta työntekijää.

TL

Pajamäelle mitali

Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY
seuraa tällä hetkellä normaalia tarkemmin talousveden
mikrobiologista, fysikaalis-kemiallista ja aistinvaraista
laatua. Syynä on Vanhankaupungin laitoksessa meneil-
lään oleva vedenpuhdistusjärjestelmänmuutostyö. Tar-
koitus on nostaa vedenpuhdistuksen tuotantokapasi-
teettia ja siten lisätä vesihuollon toimintavarmuutta.
Viime viikon maanantaina alkanut työ jatkuu torstai-

hin. Se aiheuttaa pieniä muutoksia veden laadussa Itä-
ja Pohjois-Helsingin alueella. Talousveden orgaanisen
hiilen kokonaispitoisuus nousee tasolle 2,2 mg/l, kun
se nyt on noin 1,8 mg/l.
HSY:n mukaan tästä ei aiheudu merkittäviä muutok-

sia veden laatuun. Talousveden laatu palautuu ennal-
leen viikon sisällä muutosten päättymisestä.

PP

Hanaveden hiilimäärä
nousee hetkellisesti

Helsinki-Vantaan lento-
asemalla käytettäviä jäänes-
to- ja liukkaudentorjunta-
aineita voi kulkeutua valu-
mavesien välityksellä
Helsinkiin asti.

Pääosin kemikaalit jää-
vät Vantaan puolelle, mut-
ta Vantaanjoki ja Keravan-
joki voivat kuljettaa aineita
Koillis-Helsinkiin ja täältä
eteenpäin Vanhankaupun-
ginlahden kautta Suomen-
lahteen.

Lentoaseman valumave-
det kulkeutuvat Vantaanjo-
keen ja Keravanjokeen kuu-
den purkureitin kautta. Ne
ovat Kirkonkylänoja (itä- ja
länsihaara), Veromiehenky-
länpuro, Brändoninoja, Vii-
nikanmetsänoja, Mottisuo-
noja ja Kylmäoja.

Lentokoneiden jäänpois-

toon ja jäänestoon käyte-
tään propyleeniglykolia, jo-
ka on hyvin veteen liukene-
va ja nopeasti biologisesti
hajoava eikä sillä ole todet-
tu olevan myrkyllisiä vaiku-
tuksia. Haittavaikutuksia
ovat aineen hajoamisen ai-
heuttama hapenkulutus ve-
sistössä sekä hajoamistuot-
teiden epämiellyttävä make-
ahko haju.

Vähähappisissa oloissa
glykolin hajoaminen hidas-
tuu. Hapettomissa oloissa
propyleeniglykolista saattaa
muodostua haitallisia ha-
joamistuotteita kuten ase-
taldehydiä ja metaania.

Kiitoteiden liukkauden-
torjuntaan käytetään formi-
aatteja ja asetaatteja. Liuk-
kaudentorjunta-aineet si-
sältävät lisäaineita kuten

korroosionestoaineita. Ase-
taatit ja formiaatit ovat ve-
teen liukenevia myrkyttö-
miä orgaanisia ja biologi-
sesti hajoavia yhdisteitä.
Ympäristön kannalta hait-
tavaikutuksena on aineiden
hajoamisessa aiheutuva ha-
penkulutus vesistössä.

Lentoasema-alueen maa-
perässä on myös yritystoi-
minnasta syntyneitä jätteitä,
jotka voivat kulkeutua poh-
javeden mukana.

Alueella käytetään myös
öljytuotteita. Öljy-yhtiöt
hankkivat toiminnalleen
ympäristöluvat eikä niiden
toiminta kuulu Finavian
tarkkailuun.

Uudenmaan ELY-keskus
on pyytänyt ympäristölau-
takunnalta lausuntoa Fina-
via Oyj:n Helsinki-Vantaan

lentoaseman tarkkailuoh-
jelmaehdotuksesta. Tark-
kailuohjelma liittyy Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman
ympäristölupaan, jonka
mukaan lentoaseman vai-
kutusalueen pinta- ja pohja-
vettä tulee tarkkailla.

Helsingin ympäristölau-
takunta on antanut Uuden-
maan ELY-keskukselle lau-
sunnon, jossa Helsinki toi-
voo, että jokivesistä otettai-
siin kuukausittain vesinäyte.

Lisäksi lautakunta pyytää
lentoasemaa toimittamaan
pintavesien tarkkailua kos-
kevat vuosiyhteenvetora-
portit jatkossa myös Helsin-
gin kaupungin ympäristö-
keskukselle.

PP

Päälentokentän glygolia voi valua Helsinkiin

Sitä ennen pidetyissä juhla-
puheissa kerrottiin muun
muassa se, että uudessa
rakennuksessa jatkuu sama

sosiaalityö mitä tontilla on
tehty jo vuodesta 1889. Se
on maamme vähäosaisim-
pien ihmisten auttamista.

Peltokyläntien miljöössä on
ollut vaivaistalo, kunnallis-
koti ja lastenkoti. Nyt ton-
tilla asuu alkoholisteja, jot-
ka viettävät Peltokyläntiellä
tyypillisesti loppuelämänsä.

Helsinki on saanut uudis-
osaa varten valtion tukea,
koska talon tarkoitukse-
na on ollut osaltaan vähen-
tää asunnottomuutta Hel-
singissä. Siltamäestä paikan
on saanut kahdeksan uut-
ta asukasta. Loput 16 ovat
talon entisiä asukkaita, jot-
ka ovat siirtyneet viereises-
tä kaksikerroksisesta talos-
ta, josta sosiaaliviraston on
luopunut.

–Kohteen suunnittelu oli
miellyttävällä tavalla haas-
tavaa. Ympäristö on mi-
tä hienoin, ja vanhaan mil-
jööseen piti tehdä iso, uusi
elementti, kertoo arkkitehti

Jaana Tarkela.
Ilokseen hänellä oli tilai-

suus olla projektissa muka-
na hankesuunnittelun alku-
metreiltä asti, mikä on ark-
kitehdille harvinaisempaa
herkkua.

– Asemakaava oli hyvin
tiukka. Aloin tehdä pihalle
toista sydäntä. Vanhalla pu-
namultarakennuksella on
jo omansa. Tässä oli pyrki-
myksenä luoda moderni ra-
kennus, joka on oman aika-
kautensa luomus.

Arkkitehti iloitsi myös sii-
tä, että pihalle istutetut tai-
met olivat kasvaneet hyvin.

– Toivottavasti se on
merkki siitä, että talossakin
menee hyvin.

– On se, vakuutti taloa
johtava Markku Pyttinen.

Pirjo Pihlajamaa

PIRJO PIHLAJAMAA

Palvelukoti sai toisen
sydämen
Siltamäen palvelukodin uuden rakennuksen
avajaisissa nostatettiin tunnelmaa kattoon
lauluesitysten ja sambakoulun tanssijoiden
siivittämänä viime perjantaina.

Sambatanssijat
tempaisivat lopuksi

vieraita mukaan
tanssimaan.

Uusi rakennus istuu hyvin vanhaan maisemaan.
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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

Määräaikais-
katsastus

39€
Koskee henkilö- ja

pakettiautojen määräaikais-
katsastuksia.

*

Päästömittaukset:
Diesel 27€, Bensiini 16€, OBD 12€
*Katsastuksen hinta sisältää Trafin viranomaismaksun 2,73€. (sis. alv 24%)

8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min (alv 24 %)

Meiltä nyt myös edulliset
autoilijan tarvikkeet!

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.

Pienikin
ilmoitus
huomataan!

Ilmoitusvaraukset
keskiviikon 24.6. lehteen
viimeistään to 18.6.

Valmiit ilmoitukset
ma 22.6. klo 10 mennessä.

Lähetä menovinkit
viimeistään ke 18.6.

Juhannuksen
ilmoitusaikataulu

MLY on tutustunut raport-
tiin ja pitää sitä asiallisena,
monipuolisena ja kattavana
kuvauksena Malmin lento-
aseman tilanteesta.

– Johtopäätökset kentän
tulevaisuudesta ovat realis-
tisia ottaen huomioon, että
kentän toimintojen jatku-
vuus tulee taata kunnes toi-
nen ministerin asettama työ-
ryhmä on osoittanut uudel-
le kentälle paikan Helsingin
alueelta ja se on rakennettu,
puheenjohtaja Timo Hyvö-

nen toteaa.
Julkisuudessa on esitetty

LVM:n, Finavian, Trafin ja
Helsingin kaupungin irtisa-
noutuneen raportista.

– Tämän johdosta olem-
me selvittäneet työryhmän
toimintaa ja sen sujumis-
ta. Saamiemme tietojen mu-
kaan työryhmä on työstänyt
raportin hyvässä yhteistyös-
sä. Työryhmään ovat osal-
listuneet aktiivisesti myös
Finavian, Trafin ja Helsin-
gin kaupungin edustajat asi-

antuntijoina omilta osa-alu-
eiltaan. He ovat kommen-
toineet ja hyväksyneet osal-
taan raportin lopputulemat.

–Pyydämme ministeriöl-
tä selvityksen tapahtunees-
ta ja menettelystä kokonai-
suudessaan. Erityisesti pyy-
dämme selvittämään vir-
kavastuulla toimineiden
virkamiesten taholta tapah-
tuneen mahdollisen painos-
tuksen, virheellisten tietojen
levittämisen sekä yritykset
takautuvasti vaikuttaa ra-

portin johtopäätöksiin. Pyy-
dämme myös, että selvityk-
sen tekee joku asiaan tähän
mennessä osallistumaton
virkamies asiallisen käsitte-
lyn takaamiseksi, tutkinta-
pyynössä todetaan.

Kirjelmä toimitettiin Lii-
kenne-ja viestintäministeri-
ön lisäksi asianosaisille mi-
nistereille ja oikeuskanslerin
toimistoon.

Teija Loponen

Malmi-selvityksen käsittelystä
tutkintapyyntö ministeriölle
Malmin lentoaseman ystävät ry on tehnyt Liikenne- ja viestintäministeriölle selvityspyynnön
Malmi-raportin käsittelystä. Yhdistyksellä on syytä epäillä, että virkamiehiä on painostettu
irtisanoutumaan raportista.

Malmin lentoaseman tulevaisuutta käsiteltiin Malmi-raportissa.

ONNITTELUT

Lähetä onnittelukuvia osoitteella teija.
loponen@lahitieto.fi tai vie kuva
teksteineen Malmintorin
kauppakeskuksen Plaza Mocca
-kahvilan luona sijaitsevaan
postilaatikkoomme, tai postita
osoitteella Lähitieto, Askartie 3–5,
00700 Hki. Liitä postimerkillä
varustettu palautuskuori mukaan, jos
haluat kuvan takaisin.

Miska 6 vuotta täyttää ja
kohta jo eskaritietä käyttää.
Onnea rakkaalle hurmurille
Toivoo: äiti, isi, mummit,
vaari, siskot ja kaverit.

TEIJA LOPONEN

Erinomaiset
VALOKUVAT

miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

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 17.6. klo 19.00 Rukousilta: Vilho Mustonen.
Musiikki: Risto Kultanen ja Helena Päärni

Su 21.6. EI JUMALANPALVELUSTA
Su 21.6. klo 14.30 Latinokokous: Fernando Garcia



10 Urheilu

Viime viikolla Käpylän
Urheilupuiston ja Töölön
Pallokentän alueiden jalka-
pallokentille riitti iloista
vilskettä aamusta iltaan
tuhansien tyttöpelaajien
täyttäessä kenttäalueet.
30-vuotisen historiansa
aikana Stadi-cup on kasva-
nut yhdeksi maailman suu-
rimmaksi tyttöfudistapah-
tumaksi.

Turnaus on vuosia ollut
myös kesän tärkeimpiä ko-
hokohtia Koillis-Helsingin
tyttöfutaajille. Tänä vuon-
nakin eri sarjoissa oltiin mu-
kana jopa useamman jouk-
kueen voimin. E11- ja B17-
sarjoissa MPS:n joukkueet
ylsivät B-finaaliin, mutta
molemmissa tyytyminen oli
takaiskuun loppusuoralla.

Parhaaseen kilpailulli-
seen tulokseen alueeltamme
yllettiin Ladies-sarjassa, jos-
sa loppuottelussa kohtasivat
MPS/Akatemia ja PuiU/
Venus. Turnauksessa jo vii-
me vuonna hopealle yltänyt
MPS/Akatemia oli selkeästi
päättänyt kirkastaa mitalin
värin eikä antanut naapuri-
seuralle mahdollisuutta

Stadi-cup 30-vuotisjuhlaturnaus

Ladies sarjan kultamitalit MPS/Akatemialle
Stadi-cup vietti 30-vuotisjuhliaan ennätyksellisen suurena. Euroopan
suurimmassa pelkästään tyttöfutikseen keskittyvässä turnauksessa oli tänä
vuonna mukana 332 joukkuetta. MPS:n lipun alla pelanneita joukkueita oli 13 ja
PuiU:n 10. Parhaaseen menestykseen ylsi Ladies-sarjassa kultaa voittanut MPS/
Akatemia.

Toista kertaa mukana:
Kivaa oli!

MPS/Akatemian kultaa juhlivat etummaisena joukkueen maalivahti ja kapteeni
Ronja Hämäläinen. Eturivissä vasemmalta lukien Manta Huhtamäki, Marianne Man-
nila, Cecilia Oksanen, Jenna Huusari, Sanna Koivumäki, Emmi Virtanen, Jenni Tah-
koniemi ja Johanna Liikala.

Takarivi: Kaisa Lappi, Julia Nurmi, valmentaja Jukka Airaksinen, Elli Laitinen, Piia
Kotoaro, Elina Hirviniemi, Niina Dahl, Anni Hartikainen ja Heidi Taipola. Kuvasta
puuttuu loppuottelusta pois ollut Sonja Nisula, joka teki turnauksessa 4 maalia.

RISTO KOIVUMÄKI

MPS T07 joukkue. Tytöt pelasivat kahdella
joukkueella turnauksessa. MPS Keltaiset: 7
ottelua, 2 voittoa ja 5 tappiota. MPS Mustat: 8
ottelua, 5 voittoa ja 3 tasapeliä.

unelman rikkomiseen. Otte-
lu päättyi keltaisten ansait-
tuun 2–0 voittoon, kun
maalinteossa onnistuivat
Anni Hartikainen ja Cecilia
Oksanen.

Sarjan parhaana pelaaja-
na palkittiin MPS:n Johan-
na Liikala. Pelin jälkeen
”Joski” oli joukkueen tais-

telutahdon värikäs ilmen-
tymä lukemattomien mus-
telmien koristamana. MPS/
Akatemian eteneminen tur-
nausvoittoon oli vakuutta-
vaa. 6 pelistä 5 voittoa ja
yksi tasapeli ja maaliero 13-
2.

Jukka Airaksinen

MPS:n edustusjoukkue
palautui vakuuttavasti kol-
men tasapeliputken jälkeen
voittokantaan Vuosaaressa.
Uhrina oli FC Viikingit/2,
joka sai todeta malmilaiset
paremmikseen 0–2 maalein.

Ensi jakso oli maaliton, toi-
sella jaksolla MPS lisäsi höy-
ryä ja hyökkääväisyyttä. 48.
minuutilla kokenut Ilkka Fri-
modig toimitti pallon var-
masti maaliin Mikko Veste-
risen nappikulmapotkusta.
67. minuutilla nopea koulu-
mainen hyökkäys johti Miik-
ka Suikin upeaan jatkove-
toon Mikko Halmeen laita-
syötöstä. 2–0 loppunumerot
olivat siinä!

–Kyllähän me hallittiin pe-
liä, vastustajalla oli vain kak-
si kohti maaliamme suuntau-
tunutta laukausta, summa-
si MPS-valmentaja Jyri Nie-
minen.

MPS on nyt hyvin sarja-
kärjen tuntumassa. Maa-
nantaina se pelasi Radiomä-
ellä Lahen Poikia vastaan.
Seuraava koitos onkin ai-
to ja tiukka paikallisvääntö,
kun ensi tiistaina 23.6. kello
18 MPS isännöi Mosan nur-

mella mukavia voittoja nap-
sinutta sarjatulokasta, Mal-
min Ponnistajia.

Malmin Ponnistajat sel-
viytyivät voitokkaina aina
kiusallisen kovan vastuksen
antavasta Spartakista. Myl-
lypurossa käyty ottelu päät-
tyi malmilaisten 2–1 voit-
toon. Tärkeät maalit tekivät
Joel Tuovinen ja Miki-Casi-
mir Tissari.

Eilen tiistaina Ponnistajat
isännöivät MPS:lle hävinnei-
tä viikinkejä. Tämän jälkeen
”ponnareilla” on viikko ai-
kaa valmistautua kovaan
paikallisderbyyn MPS:aa
vastaan.

MPS/Atletico Malmi oli
viikon kolmas voitokas
omassa 2-lohkossaan. Se kie-
putteli viime lauantaina
Pukinmäen nurmella reip-
paan 7–1 voiton NouLa:sta.
Numerot eivät juuri jättäneet
epäselvyyttä joukkueiden
tasoerosta. Atleettien maa-
lintekijät olivat: Jukka Haa-
rala, Jani Putkonen, Mikko
Huupponen, Jonne Ketonen,
Jesse Ketonen (2) ja Samu

Nurminen.
Tänään keskiviikkona At-

letico ottaa kello 19.30 Ta-
pulin nurmella vastaan
SibboV:n. Viikon päästä kes-
kiviikkona 24.6. kello 18
se käy Laajasalossa LPS:n
kimppuun.

Puistolan Urheilijat oli
viikon alisuorittaja. Se kom-
pastui kolmoslohkossaan
Puistolassa sarjan häntä-

joukkue Porvoon Akillek-
seen. PuiU kävi parin voitto-
pelin jälkeen otteluun alitem-
molla ja kenties ”rotsit
levällään”. Alku oli tosin
lupaava, jo 3. minuutin koh-
dalla myöhemmin pelissä
loukkaantunut Petri Oravai-
nen tälläsi rangaistuspilkulta
1–0 johdon. Kuitti tuli het-
keä myöhemmin, Akilleksen
Mattias Lundströn tasoitti
näyttävällä saksipotkulla

1–1. Ja 26. minuutilla vierai-
den Rasmus Öhlbeg täräytti
tarkalla kaukovedolla luke-
miksi 1–2. Nämä myös kesti-
vät loppuun asti.

PuiU ei toisella jaksolla-
kaan onnistunut tasoitta-
maan hyvistäkään paikoista.
Pallo kävi vielä 15 sekuntia
ennen päätösvihellystä por-
voolaismaalin yläputkessa.
Saldoksi jäi inhottava tappio
kauden parhaan pelinsä pe-

lanneelle Akillekselle.
Tänään keskiviikkona kel-

lo 19 PuiU saa koti-Kou-
dalleen vastaansa lohkon
kärkijoukkueen FC Kon-
tun. Juhannuksen jälkeisenä
tiistaina PuiU pyrkii valta-
kunnallisessa Regions cupis-
sa 8 parhaan joukkoon Ter-
vakoskella, jossa isäntänä ja
esteenä on sikäläinen Pato.

Heimo Laaksonen

MPS, Ponnistajat ja Atletico pistehaina!
Kolme neljästä kartutti pistetiliään. MPS
Edustus kellisti viikinkilaivan, Malmin
Ponnistajat torppasi Spartakin ja MPS Atletico
musersi NouLa:n. Puistolan Urheilijat yllätti
itsensä ja muut asiantuntijat antamalla
kotonaan Akillekselle kauden ensimmäisen
voiton.

PuiU:n sähäkkä Henri Tiainenkin nousi ottelun lopulla puolustuksesta hyökkäykseen, mutta Akilleksen
sumppupuolustus esti maalintekoaikeet.

Jalkapallo kolmonen

HEIMO LAAKSONEN



Koillis-Helsingin Lähitieto 17.6.2015 11

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.

Kevään tultua tulivat myös Irlan-
nin pojat (tai muut englanninkieli-
set) tarjoamaan palveluksiaan.

Esiintyminen on parantunut viime
vuosista paljon ja nyt heillä on oi-
keat tai väärät ly-tunnukset ja osoit-
teet. Useilla on jopa toiminimi ja vä-
riesitteet ja -mainokset.

Toimintatapa vain kuuluu olevan
sama kuin ennenkin; jos maksat en-
nakkoa, niin sen jälkeen et miehistä
mitään kuule ja puhelimetkin lak-
kaavat toimimasta.

Tässä keräämiäni ohjeita omista
ja naapuruston kokemuksista Ta-
paninvainiossa kuudelta viime vuo-
delta.

Ohjeita kauppoihin ryhtyvälle:

1. Tee kirjallinen sopimus työstä
ja ota nimi alle (tarkista ajokortista
tai passista, että nimi on oikea) Jätä
koko asia mielestäsi, jos et hallitse
hyvin englannin kieltä.

2. Ei rahaa ennakkoon yhtään
(jos ostat materiaaleja, niin pistä ne
lukkojen taakse ja anna vain työn
edistyessä).

3. Ole työn kestäessä itse paikalla
seuraamassa tai pyydä joku avukse-
si siihen tehtävään.

4. Tarkista itse perusteellisesti tai
tarkistuta tehty työ asiantuntijalla
ennen kuin maksat.

5. Työn valmistuttua heille tulee
aina tulipalo-kiire saada rahat ja
päästä muille seuduille, ole siis va-

rovainen loppuselvittelyssä äläkä
anna huijata itseäsi.

6. Huomioi hinnassa, että et voi
saada kotitalousvähennystä etkä
yritykselle alv-vähennystä, jos ly-
tunnus on väärä tai väärän firman
tai jos mahdollisesti asiallisesti re-
kisteröity yritys ei ole alv-velvolli-
nen. Siis tarkista.

7. Muista sopia erikseen jätteiden
ja jälkien siivouksesta. Jos jätettä on
paljon, hoidata työ jollain alan fir-
malla, sillä muuten jätteesi saatta-
vat kiusallisesti löytyä naapurin ta-
kapihalta.

Naapurisi Tapaninvainiosta

Seitsemän ohjetta työmiehen palkkaajalle

Kuinka saisimme pitää tutun
kylätalkkarin?

Tästä hyväksi osoittautuneesta miehestä ei haluttaisi luopua.
Kylätalkkari Heikki Tikanniemi on ollut kaikkien omakotiyhdistyksen
jäsenten käytettävissä parin vuoden ajan.

HANNU KYRÖNSEPPÄ

Aurinkoinen kevätpäivä saa mie-
len virkeäksi ja iloiseksi. Onnea
lisää se, että nyt kirkkaasta ja puh-
taasta ikkunasta näkee ulos! Meillä
on ikkunat pesty ja sen teki Heikki
Tikanniemi, joka vielä toistaiseksi
on Malmin seudun omakotiyhdis-
tyksen kylätalkkari.

Valitettavasti kaupunki ei anna
enää Heikki Tikanniemen jatkaa.

Olemme saaneet pitää Heikkiä hei-
dän mielestään jo liiankin kauan, ja
tilalle on tulossa toinen. Ei kuulem-
ma itku auta, kun laki on laki!

Heikki on pessyt ikkunamme ai-
emminkin ja olemme kaikesta avus-
ta erittäin kiitollisia. Istumme sisällä
puhtaita ikkunoita ihailemassa vesi-
lasin ääressä ja jututan Heikkiä hä-
nen työstään. Hän käy pyynnöstä

Nälkä. Joillakin on nälkä ja
täällä Soidintiellä heitellään leipä-
jonosta sadut ruisleivät edelleen
roskiin. Leipää ilmestyy biojäteas-
tiaan melkein päivittäin.

Pientä parannusta on sentään ai-
empaan, sillä nyt muovipussit on
otettu pois.

Asukas

Surullinen
leipäsirkus jatkuu

Ruisleivän tuhlaus jatkuu
Soidintiellä.

Eliten debyyttikausi tuotti
SM-kisoista pronssiset mita-
lit ja komeimpana saavu-
tuksena pääsyn edustamaan
Suomea lajin MM-kisoihin
Färsaarille. MM-kisoissa
joukkueen sijoitus oli hie-
nosti seitsemäs, mutta jätti
tavoitteellisille voimisteli-
joille sopivasti hampaanko-
loon tulevaa kautta ajatel-
len.

Joukkue on kauden ai-
kana oppinut, että kovalla
työllä on mahdollista saa-
vuttaa korkeitakin tavoit-
teita ja tämä siivittää tyttöjä
eteenpäin voimistelu-uralla.

Elite-juhlien keskipisteenä
oli luonnollisesti voimisteli-
jat ja valmentajat. Täpötäy-
si Tapanilan Nuta sai kuun-
nella, kun Erän pienet voi-
mistelijat Linda, Sanni ja
Milka haastattelivat Eliten
kapteeneja Emmaa ja Oli-
viaa.

Eliten taustalla oleva huip-
putiimi palkitsi paitsi jouk-
kueen myös aktiivisimmat
Elite-äidit muistolahjoilla

ja Tapanilan Erän edustaja
Antti Kastari piti puheen ja
muisti joukkuetta Urheilu-
keskuksen lahjakortilla.

Maljojen kohottamisen
jälkeen päästiin asianmu-
kaisen tarjoilun kimppuun
- Elite-logolla ja joukkueen
kuvalla koristeltuihin täy-
tekakkuihin. Juhlat jatkui-
vat tanssin merkeissä ja lo-
pulta palkittiin Vuoden Eli-
teläinen. Kunniamaininnan
ja kiertopalkintopokaalin
nappasi itselleen joukkueen
kapteeni Emma, joka on
koko kauden ajan osoitta-
nut kaikessa toiminnassaan
erinomaista Elite-henkeä.

Juhlien jälkeen joukkue
treenaa vielä hetken ennen
kesälomaa ja omatoimisen
harjoittelun jaksoa.

Yhteistreenit jatkuvat heti
elokuun alussa, jolloin koko
Elite-joukkue suuntaa Bul-
gariaan harjoitusleirille ja
valmistautuminen uutta kil-
pailukautta varten alkaa.

Lauri Järvinen

Msoky:n jäsenten kodeissa siivoa-
massa, ostoksilla, hoitaa puutarhaa
ja auttaa vanhuksia kotitöissä.

Talvisin hänellä on jopa 30 oma-
kotitaloa, joissa hän käy luomassa
lumet. Saattaa olla niin, että talon
väki on vielä unessa, kun hän hoi-
taa ensimmäisten talojen kulkuväy-
lät puhtaaksi ja tulee kenties päiväl-
lä, jos vain ehtii, puhdistamaan ko-
ko pihan.

Heikin kanssa juttua riittäisi vaik-
ka kuinka, mutta hän siirtyy ulos
kääntämään pientä perunapeltoam-
me ja auttaa tarpeen mukaan muis-
sakin puutarhatöissä.

Toivon, että omakotiyhdistyksel-
lä on mahdollisuus jatkaa talkkari-
toimintaa ja näin auttaa meitä elä-
keläisiä asumaan omassa rakkaassa
kodissamme mahdollisimman pit-
kään.

Minusta on todella väärin, että jos
Heikkiä ei työllistetäkään. Hän on
saanut täällä niin loistavaa palautet-
ta ja luottamusta. Hyvin moni huo-
nomuistinen vanhus tuntee Heikin,
ja pelkona on se, että he eivät päästä
ventovierasta kotiinsa.

Nykyisin meillä omakotitalolai-
silla on pelko kaiken maailman tyr-
kyttäjistä; milloin tarjotaan katon
pesua, milloin asfaltointia, milloin
mitäkin, niin siinä menee vanhuk-
silla pää sekaisin.

Seija-Liisa Kyrönseppä
Tapaninvainio

Eliteä juhlittiin
Tapanilan
Nutalla
Tapanilan Erän ja SC Vantaan yhteistyöjoukkue
Eliten ensimmäinen kausi saatiin komeasti
päätökseen Tapanilan Nutalla viime
keskiviikkona järjestetyssä Elite-juhlassa.

Valmentajat Kiia Kuusela ja Heini Tuovinen luovuttavat
Vuoden Eliteläinen-pokaalin kapteeni Emmalle.

Upea kakku juhlisti kauden päättäjäisiä.

LAURI JÄRVINEN



sen selkään pääseminen on
elänyt lähinnä haaveissa.

Tänä keväänä Eppu kui-
tenkin on päässyt ratsasta-
maan ja on saamistaan rat-
sastustunneista innoissaan.
Kiitos niistä kuuluu Mal-
mittaret –lionsklubin jäse-
nille, he kun päättivät tukea
Epun ratsastusharrastus-
ta tuhannella eurolla. Myös
Tuomarinkylän Ratsastus-
koulu tukee Epulle rakasta
harrastusta.

– On niin hienoa istua
hevosen selässä ja tuntea,
kuinka yhteispeli sujuu. He-
vonen ymmärtää minua ja
minä sitä. Ja vaikka olisi ol-
lut vähän stressaantunut,
niin se kyllä häviää ratsasta-
essa, Eppu kertoilee.

Arkisin Eppu työskentelee
Malmilla Kehitysvammalii-
tossa. Työn kuvaan kuuluu
muun muassa siivousta ja
pakkaus- sekä varastotöitä.

– Liikkuminen jää muu-
ten aika vähiin, mutta asun
seitsemännessä kerroksessa
ja kävelen aina raput ylös.
Välillä jopa kauppakassien
kanssa.

Pihlajamäessä nuorukai-
nen on asunut vuoden ver-
ran, sitä ennen hän asui
mummonsa kanssa Länsi-
Pakilassa.

–Mummo on tosi lähei-
nen, hän minusta on pitänyt
huolta. Äiti oli alkoholis-
ti, hän on jo kuollut. Mum-
molle käyn välillä kaupassa,
kun hän ei enää itse pääse.

Kesälomalla Eppu aikoo
käydä ratsastustunneilla ja
tehdä jotain muutakin ki-
vaa. Sitä voisi olla vaikka
reissu kaverin kanssa Vesi-
lahden Narvaan katsomaan

leffojen kuvauspaikkoja.

Tallilla hevosia hoitamassa
Eppu kertoo käyvänsä 2–3
kertaa viikossa.

–Hevosten hoitaminen on
mukavaa, mutta mikään ei
voita ratsastamista, nuori
mies kuvailee.

–Jos osaa olla rento, ei tu-
le takamus kipeäksi. Ja sain
jo hyvää palautetta siitä, et-
tä osaan pitää kantapäät ja
kädet alhaalla, sitä kaut-
ta on tukeva asento. Ja se-
län pitää olla suorana, Eppu
kertailee oppimiaan asioita.

Sateella ratsastetaan ma-
neesissa, mutta Eppu on rat-
sastanut jo kentälläkin, sekä
tehnyt pienen lenkin maas-
tossa.

– Hevosten kanssa tulee
aina hyvälle tuulelle, talleil-
la hevosia ja niiden kavioi-
ta puhdistamaan pääsevä
nuorukainen kertoo. Myös
varusteiden huolto sujuu jo
monen vuoden kokemuk-
sella.

–Oli se onni, etten jo myy-
nyt ratsastushousujani ja
muita tarvikkeita. Toivoin,
että pääsisin vielä niitä käyt-
tämään ja niin kävi!

Teija Loponen

12 Ihmiset

ievästi
kehitysvam-
mainen Eppu
Valkonen
pääsi ratsas-
tuksen

makuun opiskellessaan Jär-
venpäässä. Siellä oman

hevosen omistava ratsastus-
terapeutti vei luokan käy-
mään tallilla.

–Kun istuin hevosen sel-
kään, se oli menoa. Se is-
ki kuin salama! Tiesin heti,
että tässä on minun harras-
tukseni, Eppu muistelee.

Ensikosketuksen hevosiin
Eppu sai kuitenkin jo lap-
sena tuttavaperheen kans-
sa Fallkullassa käydessään,
mutta silloin hevoset tuntui-
vat vielä kovin isoilta ja pe-
lottavilta.

Järvenpään koulun pää-

tyttyä Eppu palasi Helsin-
kiin ja löysi tiensä Tuoma-
rinkylän talleille. Siellä hän
on käynyt katsomassa he-
vosia ja saanut hoitaakin
niitä. Omat tulot eivät kui-
tenkaan ratsastustunteihin
ole riittäneet ja siksi hevo-

Eppu ratsastaa taas!
Pihlajamäessä asuva Eppu Valkonen on viime viikkoina ollut todella
onnellinen. Rakas harrastus hevosten parissa jatkuu taas.

Eppu nauttii hevosten seurasta, se rauhoittaa ja tuo hyvän mielen.

Eppu on jo taas oppinut istumaan rennosti hevosen
selässä, oikea asento on tärkeä osata.

L

Omat tulot
eivät kuitenkaan

ratsastustunteihin
ole riittäneet ja

siksi hevosen
selkään

pääseminen on
elänyt lähinnä

haaveissa.
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Tullikirjurin skeittipuis-
tossa juhlittiin skeittipuiston
10-vuotisjuhlia toissa lauan-
taina. Järjestäjinä toimivat
nuoriso-ohjaajat Koillis-
Helsingistä ja me, Suutari-
lan nuorisotalon matkaryh-
mä, joka koostuu 16-
17-vuotiaista nuorista.

Tullikirjurin tapahtuma
oli meille hyvä mahdolli-
suus kerätä rahaa tulevaa
matkaa varten, joka toteu-
tetaan ensi elokuussa. Teim-
me nuorisovaihdon Belgi-
aan viime kesänä ja tänä ke-
sänä lähdemme Skotlantiin.

Me nuoret pidimme kah-
vilaa skeittikisojen ohella,
paistoimme makkaraa ja
vohveleita, myimme juota-
vaa ja keksejäkin oli tarjol-

la. Nuoriso-ohjaajat huo-
lehtivat tekniikasta, ensi-
avusta ja kaikesta muusta
ohjaajille kuuluvista velvol-
lisuuksista.

Ennen tapahtumaa olim-
me yhdessä suunnitelleet
kaiken huolellisesti valmiik-
si. Lähdimme kaikki hyväl-
lä ja positiivisella asenteella
toteuttamaan tapahtumaa,
tunnelma oli todella hyvä
läpi koko päivän.

Me nuoret matkaryhmä-
läiset opimme kuinka pal-
jon vastuuta vastaavan ta-
pahtuman järjestäminen
vaatii. Tuntuu että, jokaisen
vastaavaan tapahtumaan
osallistuminen kasvattaa
meitä ryhmänä. Samalla op-
pii ryhmässä toimimista, ei-

kä kaikkea tarvitse aina teh-
dä yksin. On myös tosi ki-
vaa, että järjestetään tällai-
sia tapahtumia, jotka on
suunnattu pääasiassa meille
nuorille. Mikä hauskempaa,
että siinä järjestämisessä saa
itse olla mukana. Saa vai-
kuttaa asioihin, ja nuoriso-
ohjaajat saavat näin nuor-
ten mielipiteen ja näkökul-
man.

Skeittikisoissa oli erikseen
alle 15-vuotiaat ja loput oli-
vat 15 vuodesta ylöspäin.

Tunnelma oli aika jännit-
tävä koko kisan ajan. Mo-
lemmista sarjoista palkittiin
kolme parasta. Palkintoina
oli skeittilautoja, kangas-
kasseja ja muuta skeittitava-
raa. Tapahtumassa soi mu-

siikki isoista kaiuttimista ja
paikalla oli myös Helsingin
Supaflyn ammattilaisia graf-
fiti tekijöitä maalaamassa
seinää Tullikirjurin synttä-
reiden kunniaksi.

Tapahtuma valitettavas-
ti loppui ennen aikojaan sa-
teen vuoksi. Ehdimme sil-
ti nauttia hiukan auringos-
ta ennen kuin sen meni pil-
veen.

Koko tapahtumasta jäi
hyvä fiilis päälle, oli muka-
vaa kun sai olla apuna ja sai
oikeasti tehdä itse jotain ko-
ko tapahtuman eteen.

Suutarilan nuoriso-
talon matkaryhmä

Tullikirjurin skeittipuistojuhlissa
kartutettiin Skotlannin matkakassaa

SUUTARILAN NUORISOTALO

Tapahtuman aikana nuoret maalasivat skeittipuiston uudelle graffitiseinälle graffititeoksen.

Auto jäi kiireisen asfalttityön keskelle
Keskiyöntiellä Ala-Tikkurilassa.

Kaukolämpötyö on ollut käynnissä noin
kuukauden. Lopussa tuli niin kiire, ettei

autoa ehditty siirtää, vaan se kohta jätettiin
asfaltoimatta.

Näin Ala-Tikkurilassa

Pehmustettu
tyylisohva ja
runkopatjat
maastossa,
voi viihtyä

pidempäänkin.

Näin
Suutarilassa

SINIKKA PUTKONEN

Ihan jokaisesta klubista ei
mukaan oltu päästy, mutta
vastaavasti muutamalla
klubilla oli sitäkin suurempi
edustus. Suurimmalla jou-
kolla, eli parinkymmenen
hengen voimin paikalle oli-
vat saapuneet LC Malmitta-
ret viettämään samalla kau-
den päätöstä ja uuden jäse-
nen vastaanottoa.

LC Siltamäen pienoisgol-
frata on 18-reikäinen ja se
osoittautui melkoisen haas-
tavaksi. Siltamäen leijoni-
en itse suunnittelemat ja ra-
kentamat radat poikkeavat
perusradoista, Siltamäessä
selvitettävänä on niin ren-
gaskieppiä kuin ilmaveiviä
ämpäriin. Kisassa haastetta
lisäsi hivenen tuulinen sää.

Tiukan taiston voitti lo-
pulta isäntien oma, eli Silta-
mäen leijonien ykkösjouk-
kue 225 pisteellä. Toiseksi
tuli LC Puistolan 2. joukkue
230 pisteellä. Kolmas sija

meni Siltamäen 2. joukku-
eelle, 232 pisteellä. Neljän-
nen sijan otti LC Malmitta-
ret 2. joukkue 240 pisteellä.
Malmittarista löytyi myös
isäntien suureksi yllätyksek-
si paras leijonapelaaja, Teija

Loponen 72 pisteellä.
Mukana pelaamassa oli-

vat lisäksi LC Park ja LC
Suurmetsä.

AO

Koillisen leijonat kisasivat
Siltamäen leijonien pienoisgolfradalla Siltamäen ulkoilupuistossa
koettiin suoranaista ruuhkaa viikko sitten keskiviikkona. Paikalle oli
kutsuttu kaikki lohkon seitsemän Lions-clubin jäsenet.

Kisaan ilmoittauduttiin mukaan innokkaasti, Malmittaristakin peräti neljällä
joukkueella. Mirva Neva-aho Simonsenin, Teija Loposen, Outi Rinta-Filppulan,
Merja Carlanderin ja Ulla Huotisen ilmoittautumista seuraamassa isäntäklubin
ratavastaava Aku Karalahti ja presidentti Jukka Kolehmainen. Osallistujatietoja
kirjaamassa Yrjö Sarahete.

Isäntien oma joukkue sai mitalit kaulaansa.

JARMO LOPONEN

Tiukan taiston
voitti lopulta

isäntien oma, eli
Siltamäen leijonien
ykkösjoukkue 225

pisteellä.



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, ompe-
lua ke klo 9, bridge ti klo
9.30–13.30. Takaniitynkuja 3
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 välttää
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, juhannusaatto
19.6. suljettu. Vapaa pääsy.
Malmitalo 18.6.–22.8.
Malmin rintamaveteraanit
kesäretki Tampereelle 5.8.
Ohjelmassa lounas sekä
Tampereen Komediateatterin
”Tankki täyteen” -esitys.
Lisät. ja ilm. Irja Remekselä,
puh. 050 336 5057.
Kuva puhuu 2015
-kuvataidenäyttely
Esillä puhe- ja kehitysvam-
maisten taiteilijoiden piirrok-
sia ja maalauksia. Yhteistä
kaikille teoksille on rohkeus,
omaperäisyys ja persoonal-
lisuus – kuvat jäävät katso-
jan mieleen. Näyttely on koottu
Papunet-verkkopalvelun kuva-
taidekilpailuun osallistu-
neista töistä. Malmin kirjas-
tolla 8.–26.6. Vapaa pääsy.
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.
17.6. foksi, 24.6. bugg.

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen

Lähiöasema
Englanninkielen
keskusteluryhmä
ti klo 11–12.
Ruotsin-
kielen kes-
kusteluryhmä
ti klo 13–14.
Liusketie 3.
Vapaa pääsy.
Kaupunki-

tanssit
Pihlajamäessä

Maksutonta

paritanssin opetusta
Pihlajamäen nuorisopuis-
tossa ke klo 19–19.45. Ke
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- hei-
näkuun ajan to 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
Kisan puistojumpat
Ma klo 18–19 bailatino ja klo
19–20 asahi. Ke klo 18–19
keppijumppa. Pukinmäen ran-
tapuistossa, 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.

SILTAMÄKI
Pienoisgolfia
Kenttä avoinna 1.6.–16.8.
Ma-pe klo 17.30–20.30, la–
su klo 14–19. Rata suljettu
18.–21.6. Lapset 2e, aikuiset
4e. Kioskissa jäätelöa ja virvok-
keita, vain käteinen. Siltamäen
urheilupuiston pohjoispuoli
lähellä Keravanjoen rantaa.
Järj. Siltamäen Lions Club.

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.

14 Menot

Ruusujen huumaa Viikissä
Ruusuntuoksu huumaa puistokävelyllä Viikissä ensi

keskiviikkona. Maaherranpuistossa Viikissä kasvaa noin 30
erilaista pensasruusua, joista osa on parhaillaan kukassa.
Gardenian ruusukokoelma täydentää Maaherranpuiston pensasruusujen valikoimaa muutamalla

lajikkeella sekä runsaalla ryhmäruusuistutuksella. Puistokävelylle lähdetään ke 24.6. kello 18
Maaherranpuistosta Prisman puoleiselta reunalta. Kävely päättyy noin kello 20 Gardeniaan.

Gardenian ja Helsingin kaupungin rakennusviraston järjestämälle opastukselle on vapaa pääsy.

mai Pihlajamäen
Lähiöas

Engla
kes
ti
R

V
K

tan
Pihla

Maksut

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

Helsinki-päivänä perin-
teisesti järjestetyllä Satakie-
likierroksella sää oli lähes
tyyni ja liki pilvetön, muuta-
mia yläpilviä vain näkyi.

Puistola-Seuran toteutta-
malle kierrokselle osallistui

hieman yli 100 henkilöä, jo-
ka taisi olla ennätys. Aikai-
sempi ennätys oli noin 70
ihmistä. Sää ja aiheen uhan-
alaisuus vaikuttivat ihmis-
ten kiinnostukseen. Kier-
roksella oli mukana kol-

me asiantuntijaa, joten
väki jaettiin kolmeen ryh-
mään. Mopopoikien päris-
tely nuorten liikennekoulu-
tusalueen lähistöllä hieman
häiritsi lintujen kuuntelua.

Tuulipussikukkulalla tar-
jottiin kahvia, pikkuleipiä
ja Heli Ainsalon huilunsoit-
toa. Lisäksi kuultiin outoa
mouruamista kiitotien toi-
selta puolelta. Äänen aihe-
uttajaksi tarkkasilmäisim-
mät havaitsivat hämärässä
liikuskelevan ketun.

Kierroksella satakieliä ha-
vaittiin neljä ja muita lajeja
yhteensä 30. Syylliseksi sa-
takielen vähäisyyteen pää-
dyttiin syyttämään Ruotsin
kuningasta, Kustaa Vaasaa,
joka perusti Helsingin vas-
ta 12.6. Muutamaa viikkoa
aiemmin satakieliä olisi ha-
vaittu paljon runsaammin.

Kierroksen lopuksi arvot-
tiin osallistujien kesken jäl-
leen Malmin Lentoaseman
Ystävät ry;n lahjoittama
kirja ”Malmi - Helsingin
Lentoasema”. Kirjan voitti
nuori herra Markus Malm.
Kirjan luovutti Markukselle
MLY:n Erkki Mikola.

KlausWesa

Satakielikierroksella
ennätysyleisö

KLAUS WESA

Ryhmäkuva Tuulipussikukkulalla kahvittelun ja musisoinnin lomassa.

3-ryhmä kuuntelemassa ensimmäistä satakieltä. Tämän ryhmän oppaana oli Tuomas
Manninen MaTaPuPu Birding Societystä. Tuomas keskellä kiikaroimassa.

Markus Malm vastaanotti voittokirjansa Erkki
Mikolalta.

Satakielikierroksen asiantuntija-ornitologit koolla
kierroksen päätyttyå.

SEPPO POSTI

SEPPO POSTI
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Koillis–Helsingin Lähitieto
Ilmoituksiin liittyvissä asioissa
ota yhteyttä myyntijohtaja
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@
lahitieto.fi

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!

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

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.

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

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

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi
3858 375

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi
Ma–pe 9–18,

kesälauantait 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!

tsensä
eeluun!

Me
tykätään
susta.
Tykkää
sinäkin
meistä!

facebook.com/
lahitieto

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

MALMIN HAMMAS

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 4.krs p. 09 351 5015

NETTIAJANVARAUS
www.malminhammas.com

SUUHYGIENISTI

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

Ilmoituksiin
liittyvissä asioissa

ota yhteyttä
myyntijohtaja

Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@

lahitieto.fi



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233




