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Uutiset:
Taiteilijat töihin
leikkipuistoihin.
Urheilu:
Ponnistajat ryöpyttivät
Viikingit.
Lukijalta:
Röngältä tulossa romaani.

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

Viimeinenkin Posti
viedään
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www.liiketalousopisto.f i

Eija Häkkinen
LKV

0500 704 618

[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

VUOSAARI OKT
Omakotitalo 5 h, k, s, n. 195 m²,
autotalli/varasto n. 28 m². Kaunis
iso tontti 1153 m². Arkkitehdin
suunnittelema talo. Vapautuu
omistajalta nopeastikin.
Hp. 490.000 €. Verkkotie 2 b

TAPANINKYLÄ OKT
Omakotitalo 4 h, k, s, n. 105 m²
+autotalli/varasto n. 25 m².
Tontti n. 773 m². Kuntotarkastus
tehty 6/2015. Talo on hyvässä
kunnossa. Vaihdossa 3-4h, k
kerrostaloasunto.
Hp. 320.000 €. Hiirakonkuja 5SUUTARILA OKT

Omakotitalo 4 h, k, s, n. 90 m² +
erillinen talousrakennus n. 50 m².
Rv 1951. Tontti 885 m².
Peruskorjattu 2011-2013.
Kaukolämpö. 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 TAPANINKYLÄ OKT

Omakotitalo 5 h, k, s, kellari +
autotalli n .190 m². Tontti 885 m².
Julkisivut ja vesikate uusittu 1982.
Talo soveltuu kahdellekin perheelle.
Kuntotarkastus tehty 6/2015.
Öljykeskuslämmitys. Hp. 315.000€.
Heinätie 1

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila
0400 600 359

Tomi Suvinen
044 335 5135

Katso muut myytävät
kohteemme kotisivuiltamme

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin
0400 201 444

Vasil Zizan
044 514 7551

Timo Kuosmanen
0400 397 731

Noora Melavirta
050 5874296

Marko Suvanto
0405643534

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270
Tapaninkylä okt 116/132 m²
4h,k,s,tkh,khh,ak. Yksikerroksinen,
hyväkunt. tiilvuorattu talo (rv.-85)
päättyvän tien päässä.Tontti 604 m².
Avara olohuone, remontoidut mär-
kätilat, uusi peltikate, uudet ikkunat,
kunnostettu salaojitus.
Mh. 430.000€. Tilhipolku 8.
Pertti Kanon/040-758 7596.

1153601

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

1152575

Tapaninvainio Pt 108 m2+At 21 m²
4h+k+s+lämmin autotalli. Kodikas ja
hyvin pidetty avara paritalohuoneisto
korkealla olohuoneella. Upea länteen
avautuva suuri piha ja oma tontti.
Mh. 365.000€. Leivosentie 16.
Jyrki Saulo, p. 050 5850500

1149769

Tapaninkylä rt 89/113 m²
4-5h, k, kph/s, 2x wc, vaateh, var, AT. Va-
loisa isommankin perheen koti suositulla
alueella. Erinomaiset huone – ja säilytys-
tilat, suojaisa takapiha, lapsiystävällinen
pihapiiri. Mh. 338.000 €. Länsirinnetie 22.
Kai Lehtola/044-5140164

1148774
Siltamäki rt 110,5 m²
4h,k,s. Viehättävä, hyväkuntoinen pää-
tyhuoneisto loistopaikalla. Uusi avokeit-
tiö, remontoidut märkätilat, iso lasitettu
parveke omalle pihalle länteen. Kaunis,
vehreä yhtiön sisäpiha. Vh. 298.000€,
mh. 294.509 €. Pallomäentie 8 D.
Pertti Kanon/040-758 7596.

1152023
Puistola rt 77,5 m²
3h+avok+kph+s+erill.wc+vh+piha.
Valoisa koti, jossa tilavat huoneet.
Päätyhuoneisto, reilun kokoinen piha.
Pintojen päivityksellä tässä viihtyy pit-
kään. Mh. 215.000€. Maamiehentie 4.
Kristiina Diomin, puh. 0400-201 444.

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

Pukinmäki kt 89,5 m²
4h, k, lasitettu parveke länteen. Hyvä
perheasunto. Myydään vuokrattuna,
hyvä vuokratuotto.
Velaton mh. 190.000€. Eskolantie 13.
Tero Laurila/0400-600359

1151370
Pukinmäki Kt 68 m²
3h+k+s+lasitettu parveke lounaaseen.
Hyvin pidetty käytännöllinen 4. kerrok-
sen kolmio suositussa yhtiössä. Parve-
ke pihan puolella ja bussipysäkki aivan
talon edessä. Mh. 198.000€.
Ensiesittely ke 24.6. klo 17.30.
Eskolantie 16.
Jyrki Saulo, p. 050 5850500

1154463
Tapanila kt 54 m²

2h+k+parveke. Ihana viiskytluku
tunnelmainen läpitalon huoneisto.

Hyvä sijainti Tapanilan aseman lähellä.
Parveke rauhalliselle pihan puolelle, ylin
kerros. Velaton Lähtöhinta 120.000€.

Päivöläntie 24. Kristiina
Kellander-Sinisalo/045 847 2272

1150378

Siltamäki 27,5 m²
1h+avok+kph+lasitettu parveke.
Edulliset asumiskustannukset! Toimiva
pohjaratkaisu, kaakeloitu kylpyhuone
ja lasitettu parveke. Säilytyskellarit sa-
massa kerroksessa! Tule tutustumaan!
Mh. 129.000€. Kaksostentie 6.
Kristiina Diomin, puh. 0400-201 444.

1153149

Tapaninvainio pkt 58,5m2
2h, k, kph/s, wc, parv. Valoisa läpitalon
huoneisto huippupaikalla! Tilavat
huoneet, oma sauna ja parveke. Hyvin-
hoidettu yhtiö. Hyvä vaihtoehto ensi-
asunnoksi tai sijoitukseen. Heti vapaa.
Mh.189.000€. Muuttolinnuntie 14.
Kai Lehtola/044-5140164

1153014

RENTOUTTAVAA KESÄÄ,
OLEMME TÖISSÄ KOKO KESÄN,

KUTSU MEIDÄT KYLÄÄN!
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Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN
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Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 26/2015. • Keskiviikko 24.6.2015. • 3. vuosikerta.
JAKELUALUE: postinumerot Helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, Malmi, Pihlajamäki, Pihlajisto, Puistola, Pukinmäki, Siltamäki,
Suutarila, Tapanila, Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Viikki. TOIMITUS: Postiosoite Askartie 3–5, 00700 Helsinki, sisäänkäynti Malmin raitti 4.

PÄÄTOIMITTAJA: Teija Loponen, puh. 050 590 6675, teija.loponen@lahitieto.fi. TOIMITTAJA: Pirjo Pihlajamaa, puh. 045 348 9373, pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi. ILMOITUSMYYNTI: Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi. ULKOASUVASTAAVA: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin, TAITTO JA ILMOITUSVALMISTUS: Janina Issakainen, janina.issakainen@lahitieto.fi, puh. 044
9738 529 KUSTANTAJA: Koillis-Helsingin Lähitieto Oy. PAINO: Sanomapaino, Vantaa 2014. PAINOS: 37 600 kpl. JAKELU: Helsingin Jakelu-Expert Oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.fi tai ma–pe klo
9–16 puh. 02900 10040. Ilmoitus keskiviikon jakamattomasta Lähitiedosta mieluiten heti torstaina.

Kesän anteja

H elle ei ole hellinyt, mikä toisaalta on
hyvä asia. Viileässä säässä jaksaa
paremmin touhuta ja liikkua. Filla-
rilla hurauttaen tai kävellen voi

lähteä vaikka sen vähän kauempana sijaitsevan
kirjaston valikoimia tutkailemaan, eri kaupun-
ginosista löytyviä taideteoksia bongailemaan tai
testaamaan Vantaanjoen varren uimarantoja.
Nuorille on tarjolla kivaa ohjattuakin toimintaa
läpi kesän. Jakomäessä vietetään Jakiksen kesää
-tapahtumaa koko heinäkuun Jakomäen kentäl-
lä. Siellä voi pelailla, kuunnella musaa ja tutus-
tua uusiin nuoriin. Jos Jakomäki ei ole lähellä,
löytyy toinen tekemisen keidas Pihlajamäestä,
siellä nuorisopuiston antiin kuuluu niin ohjattua
kuin vapaata tekemistä ja oleilua.
Ihan pienillekin lapsille on luvassa jotain haus-
kaa ja erilaista, sillä eri taiteenalojen tekijöitä
jalkautuu leikkipuistoihin taiteilemaan lasten
kanssa. Snadien artsumpi stadi -taiteilijoiden
kanssa puuhastelemaan pääsee muun muassa
Jakomäessä.

Kesä on haastavaa aikaa pienyrittäjille. Heinä-
kuu vie monilta asiakkaat muihin kuntiin. Niin-
pä useat yrittäjät pitävät heinäkuussa lomaa,
olipa siihen varaa tai ei. Heinäkuussa lomatau-
olle jäämme myös me, Koillis-Helsingin Lähitie-
don väki. Mutta vielä 1.7. lehti ilmestyy ja siihen
ehtii hyvin laittamaan kesätarjouksensa tai tie-

dottamaan lomatauosta. Heti elokuun alusta
palaamme kertomaan monista loppukesän
tapahtumista ja tuoreimmista uutisista. Esimer-
kiksi Suomen suurin ilmailushow toteutetaan
jälleen elokuussa Helsinki-Malmin kentällä.
Jyrinää taivaalle tuovat Hornetit sekä useat tai-
tolentäjät.

Tähän numeroon mahtuu niin iloisia, kuin ikä-
viäkin uutisia. Riemun aihe on Teuvo Teräväi-
sen menestys jääkiekossa. Moni seurasi viime
viikot jännityksellä, saako nuori jääkiekkotaitu-
ri himoitun Stanley cup-kannun käsiinsä. Ja
onnistuihan se! Teuvo asuu muuten samalla
kadulla kuin viime lehdessämme jututettu Hel-
singin vuoden nuori urheilija, Riku Holopainen.
Töyrynummessa on siis urheilutaikaa! Ikävämpi
uutinen on tieto Malmin postin lakkauttamises-
ta. Etenkin yritysasiakkaille tieto ei ollut mikään
ilosanoma, sillä yrittäjille postin palvelut ovat
muutakin kuin pakettien jakamista. Toivotta-
vasti asiantuntemus siirtyy sinne minne postipal-
velujen tarjoaminenkin.

Kesä on haastavaa aikaa
pienyrittäjille

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.

Harrasteteema
Lähitiedossa 12. ja 19.8.

Ota yhteyttä myyntijohtajaamme
Jussi Haapasaareen ja sovi
ilmoituksesta
jussi.haapasaari@lahitieto.fi
tai p. 050 595 3233

Kädentaitoja, liikuntaa,
musiikkia…

Kerro lukijoillemme, mitä teillä on
tarjota tekemistä kaipaaville.
Syksyn harrastustoiminnan alkua
odotetaan innolla!
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Tapaninvainion pankkiautomaatilla liian vähän käyttäjiä. Sivu 8.

i in Malmin
kuin muiden-
kin lakkautet-
tavien posti-
konttorien

tilalle aletaan etsiä kumppa-
niyrityksiä, jotka ottaisivat
vastuun postipalveluista
omassa toimitilassaan.

–Malmin pistettä ei sulje-

ta ennen kuin kumppani on
löytynyt. Avaamme neuvot-
telut useamman eri palve-
lutarjoajan kanssa, kertoo
Postin palvelupisteverkos-
tosta vastaava johtaja Riku
Kuusisto.

Malmin postilla on elinai-
kaa enimmillään 2,5 vuotta,
sillä Postin palveluverkosto
on tarkoitus pistää uusiksi
vuosien 2015–2018 aikana.

–Postin kumppaneita voi-
vat olla erilaiset palveluyri-
tykset, jotka tarjoavat laa-
jat aukioloajat ja hyvän pal-
veluiden saatavuuden. Kun
kumppani alueella löytyy,

tiedotamme mediaa ja asuk-
kaita hyvissä ajoin, milloin
ja mihin postipalvelut alu-
eella siirtyvät.

Tällä hetkellä Koillis-Hel-
singissä on asiamiespostit
Pihlajamäen, Pukinmäen,
Tapanilan ja Siltamäen
R-kioskeissa sekä Viikin
Latokartanon ja Tapulikau-
pungin Valintataloissa.

Tulevaisuus näyttää, hoi-
tuvatko postiasiat Malmil-
la jatkossa ruoka- vai jonkin
muun kaupan yhteydessä.

–Voin vakuuttaa, että pal-
velupisteverkoston uudis-

tuksen tavoitteena ei ole hei-
kentää kuluttajien ja yri-
tysten postipalveluja, vaan
yksinomaan parantaa pal-
velujen saatavuutta ja hel-
pottaa asiakkaiden arkiasi-
ointia, painottaa Kuusisto.

Posti aikoo kasvattaa
kumppaniyrittäjien pitä-
mien postipalvelupisteiden
määrää nykyisestä 1400:sta
vielä sadalla.

–Asiakastutkimusten mu-
kaan asiakkaat odottavat
nykyistä parempia aukiolo-
aikoja postipalveluille. Läh-
tökohtamme on, että palve-
lujen laatu on yhtä hyvä niin

Koillisen viimeiselle
lähipostille tulee lähtö
Valtion omistama Posti
marssittaa 319 työntekijäänsä
kilometritehtaalle ja pistää lihoiksi
77 omaa postimyymälää ympäri
Suomen. Suljettavien joukossa on
Hietakummuntie 19:ssä sijaitseva
Malmin posti.

Malmin posti lakkautetaan sen jälkeen kun tilalle on löytynyt kumppaniyritys.

PIRJO PIHLAJAMAA

omissa kuin kumppaniem-
me ylläpitämissä posteissa.

Huhtikuussa alkaneet yt-
neuvottelut päättyivät viime
viikon tiistaina. Lähtötilan-
ne oli, että maan 98 posti-
toimipaikan määrää karsi-
taan rajusti ja toimipaikko-
jen 470 työntekijästä
vähennetään 380.

–Mitä tulee Malmin myy-
mälän henkilökunnan mää-
rään ja mahdollisiin irtisa-
nomisiin, niin tätä emme voi
valitettavasti myymätasolla
yksilöidä julkisuudessa.

Postille jää vain 21 omaa
myymälää. Niistä on Hel-
singissä kuusi: Keskustan
pääposti, Annankadun, Ka-
sarmitorin, Hakaniemen,
Herttoniemen teollisuusalu-
een ja Vallilan postit. Van-
taalle jää ainoastaan Tikku-
rilan posti ja Espooseen Ta-
piolan posti.

Pirjo PihlajamaaN

Malmi

Teuvo Teräväisen, nuo-
ren jamäärätietoisen jääkiek-
konuorukaisen tarunhohtoi-
nen kehittyminen huipentui
juhannusviiikon alussa maa-
ilman himotuimman jääkiek-
kovoiton valtaamiseen. Chi-
cago Blackhawksin taituri-
hyökkääjä oli yksi joukku-
eensa avainpelaajista kuusi
ottelua kestäneessä NHL:n
Stanley cupin finaalisarjassa
Tamba Bayta vastaan.
Koillis-Helsingin kirkkainta

urheilijatähteä jännitti hiukan
etukäteen voitetun cup-kan-
nun paino. Hyvin meni sekin,
Töyrynummen palloilulahjak-
kuus tempaisi joukkueka-
vereiden ympäröimänä pys-
tin ylös suorille käsille yhtyen
villiin voitonjuhlaan. Teuvo
Teräväinen on yksi harvoista,
ja toiseksi nuorin, suoma-
laisista NHL:n Stanley cup-
voittajista. Vain viiden Stan-
ley cup-sormuksen voittaja
Esa Tikkanen oli ensimmäi-

sen voittonsa aikana hitusen
Teuvoa nuorempi.
Tuoreella mestarilla on ta-

kanaan vuoden pesti NHL-
joukkue Chicago Black-
hawksissa. Lähitieto-lehti
haastatteli vuosi sitten Te-
räväistä juuri Chicagon len-
non kynnyksellä. Nuorukai-
sesta huokui jo silloin pe-
riksiantamaton halu rai-
vata itselleen pelipaikka
huippukovassa inkkari-
joukkueessa. Vuosi onkin
ollut kevytttä vuoristorataa.
Välistä Teuvo passitettiin re-
servijoukkueeseen kehitty-
mään. Mutta omien sano-
jensamukaan hän teki aina
paluun tulevaanmestari-
joukkueeseen en-
tistä vahvem-

pana ja parempana. Ajoitus
oli mestariluokkaa, finaalipe-

leissä Teuvo auttoi maa-
leillaan ja maalisyö-
töillään ratkaisevasti
joukkuettaan.
Teuvo Teräväinen

on alkujaan Tapani-
lan Erän salibandykas-

vatti, jossa lajissa hän
saavutti mm. Suomen
mestaruuksia. Junnuna
hän ehätti myös pelata
jalkapalloa MPS:n väreissä.

Lätkäopit karttuivat Kojoot-
tien riveissä, josta hän C-ju-
niorina siirtyi Jokerien vä-
reihin. Tie vei junioreista

varhain Jokerien lii-
gamiehis-

töön. Teräväinen oli talvella
2014 kapteeni ja joukkueen
avainpelaaja Suomen nuor-
tenmaajoukkueen yltäessä
riemukkaaseenmaailman-
mestaruuteeen. Portit NHL-
unelmaan avautuivat tuolloin
entisetään.
Teuvo Teräväisellä on ilo

ja kunnia kuskata lähiviik-
koina jyhkeä Stanley cup-
kannu koti-Suomeen näytille.
Luvassa on hienoja hetkiä.
Arvostettu pokaali reissaa
myös Kuopioon, jossa upean
uransa Stanley cup-mes-
taruuteen päättänyt, mes-
taruuskaveriaan Teräväistä
tuplasti vanhempiKimmo
Timonen saa esitellä kannua
savoilaisfaneilleen.

Heimo Laaksonen

Teuvo Teräväinen tuo
Stanley cup-kannun
Töyrynummelle!
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iityntäpysäköi-
tyjen autojen mää-
rä vastaa yhden
moottoritien aamu-

ruuhkan välityskykyä ruuh-
kasuuntaan.

– Suurin osa liityntäpy-
säköintimatkoista tehdään
kodin ja työpaikan välillä,
tietää ryhmäpäällikkö Mar-
ko Vihervuori HSL:n liiken-
nejärjestelmäosastolta. Yh-
deksän kymmenestä tutki-
mukseen vastanneesta au-
toilijasta ja pyöräilijästä
jatkoi liityntäparkista jouk-
koliikenteellä. Hyvät liityn-
täpysäköintipaikat ja niiden
joukkoliikenneyhteydet vä-
hentävätkin merkittävästi
työmatka-autoilua Helsin-
gin seudulla. Ilman liityn-
täpysäköintiä lähes puolet
HSL:n teettämään liityntä-
pysäköintitutkimuksen vas-
tanneista autoilijoista autoi-
lisi koko matkan joukkolii-
kenteen käyttämisen sijaan.

Ilman liityntäparkkia vain
yksi pyöräilijä neljästä vaih-
taisi autoon: heidän ykkös-
vaihtoehtona parkin sijaan
olisi tehdä matka kävellen ja
junalla tai metrolla.

Pyöräilijät pitävät tärkeä-
nä liityntäpysäköintialueen
laatua: he arvostavat run-
kolukittavia pyörätelineitä,
sääsuojaa, valaistusta ja pel-
käävät ilkivaltaa.

Autoilijat mainitsivat
useimmin liityntäpysä-
köintialueen valintaperus-
teeksi sujuvan yhteyden ju-
naan, metroon tai bussiin.
Seuraavaksi eniten valin-
taan vaikuttivat parkki-
paikkojen riittävä määrä ja
se, että alue oli lähellä läh-
töpaikkaa. Myös pyöräili-
jät arvostavat sitä, että lii-
tyntäpysäköinti on mahdol-
lista lähtöpaikan, useimmi-
ten kodin, lähellä.

Pyöräilijät ovat vannou-
tuneita ulkona liikkujia: tal-
vella neljä viidestä jatkaa
pyöräilyä tai vaihtaa käve-
lyyn. Vain neljä prosenttia
vaihtaa talvella autoon.
Pyöräilijät ovat myös reip-
paita ja joustavia: heistä yli
puolet on valmiita kävele-
mään enemmän kuin 800
metriä asemalle tai pysäkil-
le, kolmannes jopa yli kilo-
metrin.

Autoilijat taas haluavat
pysäkin kodin viereen: heis-
tä yli puolet on valmis kä-
velemään korkeintaan 400
metriä.

HSL kehittää liityntäpy-
säköintiä yhdessä seudun
kuntien ja valtion kanssa.

Seudullisesti merkittäville
liityntäpysäköintialueille on
tavoitteena lisätä noin 6000
uutta autopaikkaa ja noin
8200 pyöräpaikkaa seuraa-
van kymmenen vuoden ai-
kana.

–Liityntäpysäköintialu-
eiden toteutuksessa sovel-
letaan uutta kustannusja-
koperiaatetta, jossa jaetaan
vastuuta liityntäpysäköinti-
paikan sijaintikunnan, käyt-
täjän kotikunnan ja mat-
kan kohdekunnan sekä val-

tion kesken, kertoo HSL:n
liikennejärjestelmäosaston
johtaja Sini Puntanen.

Autoliityntäpysäköin-
nin maksullisuuteen varau-
dutaan ydinvyöhykkeillä.
Ydinvyöhykkeeseen kuu-
luu muun muassa pääradan
alue Rautatieasemalta Tik-
kurilaan. Koillisessa on vain
Malmin aseman liityntäpy-
säköinti ollut maksullista.

Tutkimuksen aineisto ke-
rättiin viime syksynä Hel-
singin seudun 14 kunnan
liityntäpysäköintialueil-
la. Tutkimuksessa jaettiin
liityntäparkkeihin pysäköi-
tyihin autoihin ja polkupyö-
riin yhteensä 10 575 tutki-
muslomaketta. Tutkimuk-
sen vastausprosentti oli 28.

Teija Loponen

Liityntäpysäköintiä lisätään
– maksullisuus mahdollista
HSL:n tutkimuksen mukaan Helsingin seudulla jätetään arkisin yli 7000
autoa liityntäpysäköintipaikoille. Koillis-Helsingin liityntäpysäköinnistä
valtaosa muodostuu täällä asuvien kulkuvälineistä, lähinnä vain Puistolan
asemalle tullaan kuntarajan takaa.

TEIJA LOPONEN

MIKSI
LIITYNTÄPYSÄKÖINTIIN?

Autoilijat:
• ajoneuvoliikenteen
ruuhkat

• hyvät joukko-
liikenneyhteydet
liityntäparkista

• vaikeus löytää
pysäköintipaikkaa

• auto on tarpeen osalla
matkasta.

Pyöräilijät
• määränpäähän on
pitkämatka pyörällä

• hyvät joukkoliikenne-
yhteydet
liityntäparkista

• matkan nopeutuminen
• pyörää tarvitaan osalla
matkaa

Malmin asemalla liityntäpysäköintipaikoista osa on usein tyhjillään.

L

Autoilijoista yli
puolet on valmiita

kävelemään
korkeintaan 400
metriä pysäkille.

Tarjoustalon vieressä viihtynyt LähiTapiola ei enää
palvele pankki- ja vakuutusasiakkaitaan Malmilla. Toi-
misto pisti pillit pussiin viime viikon torstaina kello 12.
Lähimmät vakuutus- ja korvaus- sekä laina-asioita

hoitavat aluetoimistot löytyvät jatkossa Vantaan puolelta
Tikkurilasta ja Helsingissä Kannelmäestä tai Kampista.
LähiTapiola on fuusioitunut S-pankin kanssa huhti-

kuussa. Yhtiö toimii lokakuusta lähtien nimellä S-pankki.
PP

LähiTapiola nosti kytkintä

Humalainen henkilöautoilija pasautti päin varaston
ovea Tattarisuon teollisuusalueella viime torstaina kello
22.23 aikoihin.
Kolmikymppinen kuski puhalsi alkometriin törkeän rat-

tijuopon lukemat, 1,43 promillea.
Hänelle ei käynyt kuinkaan, mutta varastorakennuksen

ovi ja seinä vaurioituivat pahoin ja autosta ei ole enää
kulkupeliksi. Miehellä oli jo entuudestaan väliaikainen
ajokielto.

PP

Rattijuoppo törmäsi seinään

Suomen väkiluku oli huhtikuun lopussa 5 475 207, il-
menee Tilastokeskuksen ennakkotiedoista.
Väkiluku kasvoi yhtensä 3455 hengellä tammi–touko-

kuun aikana. Luku on 3780 henkeä vähemmän kuin vas-
taavana ajanjaksona vuosi sitten.
Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden enemmyys

kuolleisiin nähden oli vain 10 henkeä. Väestönlisäystä
selittää muuttovoitto ulkomailta. Suomeen muutti 3445
enemmän asukasta kuin mitä täältä muutti pois.

PP

Suomessa asuu
liki 5,5 miljoonaa ihmistä

Uudenmaan liitto hakee ehdokkaita, joiden joukosta
valitaan Vuoden uusmaalainen yritys 2015.
Ehdotuksia voi tehdä yritykseen tyytyväinen asiakas tai

organisaatio. Yrittäjä voi tarjoutua ehdolle myös itse.
Palkittavan yritystä voi esittää lomakkeella, jonka voi

ladata nettiosoitteesta www.uudenmaanliitto.fi/vuoden-
yritys.
Yrittäjälle ojentamallaan tunnuksella Uudenmaan liitto

haluaa nostaa esiin alueen yritysten parhaimmistoa ja
samalla kannustaa yrittäjyyteen.

PP

Vuoden yrityksen
etsintä käynnistyi

Snadien artsumpi stadi –hankkeella halutaan
tuoda taidetta näkyvämmäksi osaksi lasten arkea. Käy-
tännössä taidetta tehdään näkyvämmäksi tekemällä sitä
itse lasten kanssa.
Kesällä kuvataide, nukketeatteri, sanataide, sarjakuva

ja teatteritaide tulevat tenaville tutuiksi eri taiteenalojen
ammattilaisten kautta. Taiteilijat, leikkipuistojen henkilö-
kunta ja lapset toteuttavat yhdessä taidehankkeita, joilla
vahvistetaan lasten mahdollisuutta toimia aktiivisina tai-
teentekijöinä ja samalla lisätään varhaiskasvatushenki-
lökunnan tietoa kulttuurista ja taiteesta osana varhais-
kasvatusta.
Taidepilotti käynnistyy muutamassa kaupunginosassa

eri puolilla kaupunkia, Jakomäki on niistä yksi.
Varhaiskasvatusviraston ja kulttuurikeskuksen yhtei-

nen hanke jatkuu elokuussa päiväkodeissa, joihin taitei-
lijat siirtyvät työskentelemään osana päiväkodin arkea.
–Keskiössä ovat lasten omat tuotokset. Nyt päiväko-

teihin ei viedä taide-esityksiä, vaan niitä tehdään siellä
yhdessä, kertoo kulttuurisuunnittelija Reetta Sariola
kulttuurikeskuksesta.

Teija Loponen

Taiteilijoita
leikkipuistoihin

Jakomäki

Tattarisuo

Malmi
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Vain yksi
lehti ennen
lomataukoa!

Lähitieto lomailee
heinäkuussa, 1.7. ilmestyy
vielä lehti, jonka jälkeen
seuraava numero
julkaistaan 5.8.

LAATUALE

Malminkaari 15
Malmin Nova, katutaso

Puh (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh (09) 875 1868

Silmälasi-
KEHYKSET

-80%

KAIKKI
ALENN

ETTU!

jopa

BioTwin 360ml

PIILOLASI-
NESTE

KOTIMA
INEN!

39€

Laatu-
AURINKOLASIT

Moniteho-
PIILOLASIT

Bio Drop 10ml

SILMÄN
KOSTUTUSTIPAT

Xperio-linssit
VOIMAKKUUDELLA

(50,70)

3 pulloa

KAIKKI
ALENN

ETTU!

20-
60%

30 PÄIV
ÄN!

+ käyttöopastus
kaupan päälle

30€

KOTIMA
INEN U

UTUUS!

Sopii myös
herkkäsilmäisille!

20€
2 pulloa

(25,80)

MAAILM
AN PAR

HAAT

AURINK
OLASIT

?

-50%

Tapaninvainio OKT
97/114m2

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

Huom! | Suomen Asuntopalvelut Oy
LKV | Kutomotie 2, 4. krs. 00380 Hki
www.huom.fi
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Esittely to 25.6.
klo 17.30–18.10.
Tied: Tuija Tuomi,
LKV
puh 050 560 6944

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

singin Lähitieto
ä asioissa
ällikkö
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Tunnistatko?

Jos tunnistat tai haluat vain arvata mistä kuva on napattu, lähetä yhteystietosi eli nimi, ja puhelinnumero
tai sähköpostiosoite vastauksesi kanssa meille. Vastauksen tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 28.6.
Tiedot voit lähettää joko postitse osoitteella Koillis-Helsingin Lähitieto, Malminraitti 4, 00700, tiputtaa
vastauskuoren postilaatikostamme, tai lähettää vastauksesi sähköpostilla osoitteeseen
teija.loponen@lahitieto.fi
Oikein vastanneiden kesken arvotaan kesäkassi.

Lähitiedon

KUVAKISA

Mistä tämä kuva on otettu?
Vinkki: Kuvauspaikka on Lähitiedon ilmestymisaluetta.

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori
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Helsingin Medialukion
yleislinjalle Tapanilaan oli
ensisijaisesti hakeneita 186,
paikkoja oli tarjolla 200, jotka
täytettiin. Medialinjan kuut-
takymmentä opiskelijapaik-
kaa haki 73. Alin keskiarvo
yleislinjalle oli 7,42 ja media-
linjalle 8,42. Viime vuonna si-
säänpääsyyn riitti yleislinjalla
7,17 keskiarvo ja medialin-
jalle 7,67.
Helsingin Uuden yhteis-

koulun lukioon Pihlajamä-
keen pääsi yleislinjalle 46,
ensisijaisia hakijoita sille oli
32. Kirjallisuuslinjalle otet-
tiin kuusi, ensisijaisia haki-

joita oli kolme. Kuvataidelin-
jalle otettiin 15, sille pyrki 7.
Yleislinjan keskiarvorajana
oli 7,50, kirjallisuuslinjan 9,11
ja kuvataidelinjan 8,71. Viime
vuonna yleislinjalle tarvittiin
sama 7,50 keskiarvo, kirjal-
lisuuslinjalle 9,63 ja kuvatai-
delinjalle 7,65.
Helsingin yliopiston Vii-

kin normaalikoulun lukioon
pyrki ensisijaisesti 139 op-
pilasta, heistä vain 80 pääsi
sinne. Keskiarvoraja oli nyt
9,33, viime vuonna sisään-
pääsyyn riitti 8,92.

Teija Loponen

Koillisen lukioista Viikki on suosituin
Yhteishaun paikat on jaettu. Ensisijaisista hakijoista täyttyivät vain Medialukion
medialinjan ja Viikin Norssin lukiopaikat.

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan kah-
della Suomen suurimmalla jätevedenpuhdistamolla: Vii-
kinmäessä ja Suomenojalla.
Puhdistamot täyttivät vuonna 2014 kaikki ympäristölu-

vanmääräykset. Niiden typpikuormitusmereen oli 973
tonnia ja fosforikuormitus 33 tonnia. Asukasmäärään
suhteutettuna päästömäärät ovat HSY:nmukaan erittäin
alhaiset.
Vuonna 2014 HSY:n jätevedenpuhdistamoilla käsitel-

tiin noin 130miljoonaa kuutiota jätevettä. Virtaama ei ole
jatkuvasti sama eri vuorokauden ja vuodenaikoina, mutta
keskimäärin tämä valtava vesimassa tarkoittaisi noin tu-
hatta 15 000 kuution säiliöautollista vettä joka tunti.

Kesällä 2014 Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla otet-
tiin käyttöön laajennusosa, 9. biologinen prosessilinja, joka
kasvatti laitoksen kapasiteettia noin 12 prosenttia. Laajen-
nus parantaa laitoksen toimintaedellytyksiä etenkin suu-
ren virtaaman aikaan.
HSY:n jätevedenpuhdistuksen kehittämisessä panos-

tettiin vuonna 2014 energiankulutuksen hallintaan ja ra-
vinnepäästöjen vähentämiskeinoihin.
Energiankulutuksen vähentymisen ansiosta nousi Vii-

kinmäen sähköntuotannon omavaraisuusaste 70-pro-
senttiseksi. Sekä typen että fosforin poiston tehostamista
selvitettiin pilottihankkeissa. Lisäksi HSY:ssä käynnistet-
tiin työ koko viemäriverkostonmallintamiseksi, joka on
osa viemäriverkoston kapasiteetin kokonaishallintaan
tähtäävää hankekokonaisuutta.

TL

Viikinmäen jäteveden-
puhdistamolla alhaiset
päästöt

Suomen Satokodit Oy saa johtaa sulamis- ja hule-
vesiä Taivaankansipuiston alueelle rakennettavaan kivipe-
sään, josta vesi ohjautuu putkessa avo-ojaan ja kulkeutuu
kevyen liikenteen väylän ali Keravanjokeen.
Lupa koskee myös tontin eteläpuolta, josta voi johtaa

hulevesiä jo rakennettuun niskaojaan ja rakennettuun ki-
vipesään.
Yhtiön on maisemoitava alue huolellisesti ja käytettävä

tarvittaessa HSY:n alueidenvalvonnan vihertarkastajien
asiantuntemusta.
Jos vedestä syntyy alueelle haittaa, tulee hakijan korjata

tilanne kaupungin hyväksymällä tavalla.
PP

Sadevedet saa johtaa
puiston kautta jokeen

Suutarila

Perusopetuksen iltapäi-
vätoimintaa järjestetään
kouluissa tai koulujen lähel-
lä olevissa toimintaan sovel-
tuvissa tiloissa. Toimintaa
järjestävät koulut, järjestöt,
seurakunnat ja yksityiset
tahot. Iltapäivätoiminnan
aikana lapselle tarjotaan
välipala. Jokaisessa noin
200 toimintapaikassa työs-
kentelee toiminnasta vastaa-
va ohjaaja ja lapsimäärästä
ja tiloista johtuen muita
ohjaajia.

Päivittäinen toiminta al-
kaa lapsen koulutyön pää-
tyttyä ja päättyy joko klo 16

tai klo 17 toiminnan järjes-
täjästä riippuen. Toimintaa
ei järjestetä koulujen loma-
aikana eikä lauantaikoulu-
päivinä. Iltapäivätoiminta
maksaa 80/100 euroa kuus-
sa.

Iltapäivätoimintaan pysty-
tään sijoittamaan ensi syk-
synä saman verran lapsia
kuin viime lukuvuonna eli
noin 5700. Hakuaika päät-
tyi 30.4.2015.

Erityissuunnittelija Lee-
na Palve-Kaunisto opetus-
virastosta kertoo, että kai-
kille määräaikaan mennes-
sä hakemuksensa jättäneille

1.-luokkalaisille ja erityis-
tä tukea saaville 1.–2.-luok-
kalaisille turvataan paikka
ryhmämuotoisessa iltapäi-
vätoiminnassa.

Noin 630 toisluokkalaista
on jo saanut alkukuusta
kotiinsa kielteisen päätök-
sen. Paikkojen ulkopuolelle
jäänti johtuu kasvaneesta
1.-luokkalaisten määrästä.
Myönteiset päätökset toimi-
tetaan koteihin kesäkuun
lopussa.

Koulujen iltapäivätoimin-
nan ryhmistä saattaa vapau-
tua paikkoja kesällä ja vielä

syksyllä toiminnan käynnis-
tyttyä. Iltapäivätoiminnan
koordinaattorit ottavat yh-
teyttä niihin huoltajiin, joi-
den lapselle voidaan tarjota
vapautunutta paikkaa.

Varhaiskasvatusvirasto
järjestää koululaisten ilta-
päivätoimintaa myös kai-
kissa leikkipuistoissa. Il-
moittautumislomake avoi-
meen leikkitoimintaan
palautetaan siihen leikki-
puistoon, johon lapsi halu-
taan ilmoittaa. Toiminta on
maksutonta ja avointa kai-
kille. Välipalasta veloitetaan
kiinteä kuukausimaksu.

Leikkipuistojen iltapäivä-
toimintaan voi ilmoittautua
myös toimintakauden aika-
na. Lomake löytyy Iltapäi-
vätoiminta leikkipuistoissa
-sivuilta.

Teija Loponen

Toisluokkalaisia jäi
iltapäivätoiminnan
ulkopuolelle
Lukuvuoden 2015–2016 perusopetuksen iltapäivätoimintaan haki
ennätysmäärä eli 6300 lasta. Paikkaa vaille jäävät 630 lasta ohjataan
leikkipuistoihin.

Kaikki halukkaat toisluokkalaiset eivät ensi lukukaudella mahdu perusopetuksen iltapäivätoimintaan, jota
järjestetään muun muassa kouluissa.

TEIJA LOPONEN

Viikin Norssin suosio on säilynyt vuodesta toiseen.

TEIJA LOPONEN

Rakennusvirasto on laatinut VanhanHelsingintien ka-
tusuunnitelman, jonka mukaisesti nyt toteutetaan liiken-
teen ohjausjärjestelyt Vanhan Helsingintien, Pihlajamäen-
tien ja Tattariharjuntien risteyksessä.
Kehä I:ltä idästä Pihlajamäen rampista noustaessa sal-

litaan linja-auton jatkaa suoraan pysäkille oikealle käänty-
vältä kaistalta.

TL

Katusuunnitelma toteutukseen

Perinteiseen tapaan kaikissa avoinna olevissa puis-
toissa tarjotaan koko kesän lämmin ateria maksutta alle
16-vuotiaille puoliltapäivin.
Ruokalistaa on tänä vuonna hiemanmuokattu perheiltä

saadun palautteen mukaan ja myös sen vuoksi, että leik-
kipuistot juhlivat sataa toimintavuottaan.
Puistoruokailu on ollut vuosi vuodelta suositumpaa.
Koillis-Helsingin leikkipuistoista koko kesän ovat

avoinna ja siis ruokaa tarjoavat Filpus Ala-Malmilla, Maa-
sälpä Pihlajamäessä, Viikkari Viikissä, leikkipuisto Jako-
mäki, Kurranummi Tapanilassa, Linnunrata Suutarilassa
sekä Tapuli.
Leikkipuisto Nurkka Puistolassa ja Jalopeura Siltamä-

essä sulkee ovensa 29.6., Kotinummi Malmilla 6.7. ja Ter-
vapääsky Tapaninvainiolla 13.7.
Muut alueen leikkipuistot ovat vaihtelevasti olleet kiinni

joko jo kesäkuun alusta tai juhannuksen alta.
TL

Leikkipuistoista ruokaa
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 25.–28.6.2015 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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KIVENNÄISVESI ja VICHY 1,5 l
0,40/l, yks. 1,19 pl (0,53/l), sis. pantin 0,40

Järvikylän
RUCOLA, ROOMANSALAATTI
ja TAMMENLEHTI-
SALAATTIRUUKKUT
Suomi

Voimassa to-la
Tuote kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi

MINIVESIMELONI
kokonaisena, Espanja

Voimassa to-la
Oman savustamon ruodoton
SAVULOHIFILEE

Snellman maustetut ja marinoidut
PORSAAN FILEEPIHVIT
420-480 g 7,19-8,12/kg

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

Kariniemen
KANANPOJAN FILEEPIHVI 1 kg
8,95/kg, hunajamarinoitu ja miedosti suolattu

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

18
pack1998

sis. pantit
2,70

HK
VILJAPORSAAN
KASSLERPIHVI 900 g
6,66/kg

-12%

Hinta ilman K-Plussa-korttia
3,95 rs (8,23-9,40/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia 9,59 rs (9,95/kg)

-10%

-49%

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

2
pkt 2.-raj. 1 erä /tal.

4
pl 4.-sis. pantit1,60

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



Helsingin kaupungin
ympäristökeskuksen ympä-
ristönsuojelupäällikkö on
antanut Tattarisuon teolli-
suusalueella toimivalle yri-
tykselle luvan jättää käytös-
tä poistettu öljysäiliö pai-
koilleen.

Rajanaapureita ei ole
kuultu, koska säiliön maa-
han jättämisen ei katsota ai-
heuttavan heille haittaa.

Helsingin kaupungin ym-

päristönsuojelumääräys-
ten mukaan säiliön omista-
jan tai haltijan on poistet-
tava maaperästä käytöstä
poistettu öljy-, polttoaine-
tai muu kemikaalisäiliö put-
kistoineen. Velvollisuudesta
voi saada poikkeavan pää-
töksen, mikäli poistaminen
on teknisesti hyvin vaikeaa
tai siitä aiheutuu vahinkoa
muulle omaisuudelle.

Ympäristötarkastajan
mukaan Kaasutintiellä säi-
liön poistaminen edellyttää
kunnallisteknisten liittymi-

en katkaisemista, mikä ai-
heuttaa ongelmia rakennuk-
sen käytölle nostotöiden ai-
kana. Lisäksi katkaiseminen
voi vaurioittaa rakennusta,
josta aiheutuvia kustannuk-
sia voi tarkastajan mukaan
pitää kohtuuttomina.

Öljysäiliö oli teollisuusra-
kennuksen länsisivulla noin
metrin irti rakennuksesta.
Kiinteistön kaikki kunnal-
listekniset liitynnät mukaan
lukien vesi, viemäri, sähkö
ja kaukolämpö kulkevat jo-
ko säiliön päältä tai aivan

sen vieritse.
Jos Kaasutintie 5:ssä ole-

van kiinteistön yrittäjä vaih-
tuu, on sen nykyisen halti-
jan, HL Group Oy:n ker-
rottava saamastaan säi-
liöpäätöksestä uudelle
vuokralaiselle. Kaupun-
ki voi myös edellyttää säili-
ön poistoa, jos vuokrasuhde
päättyy.

Säiliö on tarkastettu ja
puhdistettu kesäkuun en-
simmäisenä päivänä.

PP

8 Uutiset

Tyhjän öljysäiliön saa
jättää maahan

Tattarisuo

–Automatia on parhail-
laan uusimassa hyvin ja pit-
kään palvelleita automaat-
tejaan. Kirkonkyläntie 47:n
automaatin uusiminen ja
vaihtaminen uudempaan
malliin olisi myös ajankoh-

taista, mutta alhaisen käyt-
töasteen takia sitä ei ole
perusteltua eikä kannatta-
vaa tehdä, ilmoittaa yhtiön
palvelujohtaja Harri Penna-
nen.

Automaatilla pitäisi olla

runsaat 35 prosenttia enem-
män asiointikertoja, jotta se
kattaisi kulunsa, laskee Pen-
nanen.

Automatia Oy:n vähim-
mäistavoitetaso taajamien
automaateille on 8000 asi-

ointikertaa kuukaudessa.
Tapanilantorin automaatin
kohdalla kuukausittain teh-
täviä nostoja pitäisi olla vie-
lä yli 2000, jotta minimita-
so täyttyisi.

Automatia on neuvotel-
lut nykyisen sijoittelupai-
kan jatkamisesta paikallisen
K-kauppiaan kanssa niin,
että kauppias maksaisi va-
jaatapahtumista koituvan
erotuksen. Kauppias ei ole
lämmennyt ajatukselle ra-
hoittaa automaattia.

Automaattinostojen
määrä on laskenut tasaisesti
viime vuosina läpi Suomen,
koska setelien käyttö on
vähentynyt. Ihmiset maksa-
vat ostoksensa mieluummin
muovirahalla. Viimeisen
kymmenen vuoden aikana
automaattinostojen määrä
on vähentynyt peräti 50
prosenttia.

–Tapanintorin automaa-
tin tapahtumamäärien ke-
hitys on ollut samansuun-

tainen.
Kun Kirkonkyläntie

47:ssä oleva automaatti läh-
tee, on Malmin puolella si-
jaitseva nostoautomaatti lä-
hin tapaninvainiolaisia pal-
veleva automaatti.

– Kirkonkyläntie 34 jat-
kaa palveluaan. Tuon au-
tomaatin toivotaan palve-
levan lähiympäristönsä kä-
teistä tarvitsevia yötä päi-
vää.

Pirjo Pihlajamaa

Automatia aikoo viedä
nostoautomaatin
Tapanintorin K-kaupan seinässä oleva automaatti
poistetaan käytöstä näillä näkymin tämän vuoden
syyskuussa, koska automaatilla tapahtuvat liki
6000 nostoa kuukaudessa eivät riitä Automatia
Pankkiautomaatit Oy:lle.

Tapaninvainiolaiset ovat jäämässä syksyllä yhtä palvelua vähemmälle, sillä tämä nostoautomaatti aiotaan poistaa käytöstä.

PIRJO PIHLAJAMAA

Malmin seurakunta saa säästöjä aikaan lakkautta-
malla kolme virkaa.
Lakkautuslistalle laitettiin kanslistin virka, suntion virka

ja nuorisotyönohjaajan virka.
Virkojen lopettaminen ei edellytä irtisanomisia. Kans-

listi Tuulikki Härkönen jää eläkkeelle syyskuun alusta
ja hänen tilalleen otetaan työsopimussuhteinen toimis-
tosihteeri, joka hoitaa kolme päivää viikossa virastoteh-
täviä ja kaksi päivää viikossa suntion tehtäviä. Lisäksi
hän toimii tarvittaessa pääsuntion osittaisena sijaisena.
Palkkasäästöä syntyy, kun suntion tehtäviä voidaan

kahden viikkotyöpäivän osalta vähentää. Suntio Leena
Maho jää eläkkeelle syyskuun alusta ja virkaa ei ole tar-
vetta täyttää.
Lisäksi lopetettavaa nuorisotyönohjaajan virkaa hoita-

nut nuorisotyöohjaaja Anna Ryhänen siirretään diako-
nian virkaan elokuun alusta.

TL

Seurakunnalle säästöjä
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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

Erinomaiset
VALOKUVAT

miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

, 7.

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

Tänä kesänä Malmin seurakun-
nassa 600 nuorta käy rippikou-
)/;34 ,4 +9;%5<9.244;' 6.55033*
$#" 7--2*<<0! &8*103. )43+0(
:0554<<0( 3/9,4+3. 54++44;

)4730<<0( 1/0+3. ;/950; 3-2*<0;'&

Kesämusiikkia
Malmin kirkossa
Keskiviikkoisin klo 18.
24.6. Timo Olli, urut
1.7. Outi Aro-Heinilä, urut
8.7. Heikki Poutanen, laulu, Kaisu Rau-
hamaa, piano
15.7. Marjasisko Varha, laulu, Heikki
Poutanen, urut
22.7. Heikki Poutanen, urut
29.7. Liisa Ahlberg, urut
5.8. Sibeliuksen säveliä. Aleksi Kotila,
viulu, Kaisu Rauhamaa, piano
Viikin kirkossa
Torstaisin klo 13. Kahvitarjoilu.
25.6. Sarastus-yhtye, Kristiina Olanto,
laulu, Jorma Tapio, saksofoni, huilu, bas-
soklarinetti, Harri Taittonen, piano
9.7. Heikki Poutanen, urut
23.7. Marjasisko Varha, Outi Aro-Heinilä

RETKIÄ, KÄVELYÄ, RISTEILY

Monikulttuurinen perheretki Mustasaa-
reen la 15.8. Uintia, pelejä, visailuja, yh-
teislaulua, lounas ja kahvit. Ilm. 20.7.–10.8.
Helena Pietinen p. 09 2340 4530.
Multicultural family trip to Mustasaari
Island Sat 15August. Swimming, games,
quizzes, singing, lunch and coffee. More
information and registration 20.7.–10.8.
Helena Pietinen tel. 09 2340 4530.

Retki Vivamon Raamattukylään Lohjalle
6.8. Marian miekka -näytelmä klo 11, lounas
12.15. Lähtö Pihlajiston seurakuntakodilta
klo 9.15, Pihlajamäen kirkolta klo 9.30. Pa-
luu noin klo 15. Hinta 25 e sis. matkan, esi-
tyksen ja ruokailun. Ilm. pe 31.7. mennessä
Pihlajamäen kirkolle, p. 09 2340 4427.

Laulujen kävely Malmin hautausmaalla
Kävely ti 11.8. suomalaisten laulajien ja lau-
luntekijöiden haudoille. Haudoilla kuullaan
henkilöön liittyvä laulu ja tarina. Mukana
Jukka Linkoheimo, Hessu Chydenius ja
RistoAlaja. Lähtö Viikin kirkolta. Kesto n. 2
tuntia, matka pari kilometriä. Hinta 15 e (kä-
teinen, tasaraha) Kirkon Ulkomaanavulle.
Sateella kävely peruuntuu. Ilmoittautuminen
3.–7.8. ralaja289@gmail.com.

Virsiristeily Tukholmaan 11.–13.9.
Tutustumme Ruotsin kirkon suomenkie-
liseen virsikirjaan. Tukholmassa mahd.
osallistua ruotsinsuomalaisten laulutilai-
suuteen. Hinta 4 hengen B-hytissä 60 e, 3
h 75 e ja 2 h 100 e, sis. laivamatkat, majoi-
tus, meriaamiainen Tukholmaan tultaessa
sekä kahvit. Ilm. 24.6.–12.7. ja 29.7.–7.8.
Kaisu Rauhamaalle p. 09 2340 4494.

METSÄMESSU
to 9.7. klo 18. Kulkue juma-
lanpalveluspaikalle lähtee
Viikin kirkolta klo 18. Sateen
sattuessa messu vietetään
kirkossa.
KESÄSEURAT
su 12.7. klo 18 Pukinmäen
kartanossa, Rälssintie 15.

Kesäillan viettoa ja grillausta
Jakomäen kirkolla to 16.7. klo 18–19.
Malmin kirkolla ke klo 18.30. Hartaus, vuo-
roviikoin kahvit tai makkaranpaistoa, 1 e.
Puistolan kirkolla iltatulet ke 1.7. ja 5.8. klo 18.
Viikin kirkolla ke 15.7. klo 18.

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.

Sanaristikko nro 13/2015
oikea ratkaisu

Suomalaiset seuraavat
aktiivisesti kotikuntansa
päätöksentekoa viestimistä,
mutta vain kolmannes
ilmoittaa olevansa kiinnos-
tunut kuntapolitiikasta.
Sosiaalisen median käyttö
on selvästi kasvanut päätös-
ten seurannassa. Luottamus
poliittisiin päättäjiin on hie-
man vahvistunut vuodesta
2011.

Kuntalaisten luottamus-
ta päätöksentekoon on ky-
sytty osana kuntauudistus-
ten arviointitutkimusohjel-
maa. ARTTU2-kuntalaisky-
selyyn vastasi keväällä noin
12 500 suomalaista. Vastaa-
va kysely on tehty aiemmin
viisi kertaa noin neljän vuo-
den välein.

Kotikunnan poliittisiin
päättäjiin sanoi luottavan-
sa 26 prosenttia vastaajis-
ta, ja 35 prosenttia oli tästä
eri mieltä. Lähes samat lu-
vut saatiin väittämään ”Us-
kon kuntani luottamushen-
kilöiden ajavan vilpittömäs-
ti kunnan parasta.” Heikoin
arvio vastaajilta saatiin väit-
tämään ”Kunnassani kuun-
nellaan kuntalaisten mielipi-
teitä.”

Lähes puolet kyselyyn
vastanneista arveli, että
kunnanvaltuutetut menettä-
vät pian vaalien jälkeen kos-
ketuksen äänestäjiin. Tähän
väittämään yhtyi 44 pro-
senttia, ja eri mieltä oli 16
prosenttia vastaajista. Kol-
manneksen mielestä todel-

lista päätösvaltaa käyttävät
viranhaltijat eivätkä luotta-
mushenkilöt.

– Kunnan päätöksente-
koon suhtaudutaan epäile-
västi myös aiemmissa vas-
taavissa tutkimuksissa. Epä-
luottamusta esiintyy erityi-
sesti kuntaliitoskunnissa,
kuntien reuna-alueilla sekä
taloudellisesti huonosti me-
nestyneissä kunnissa, sanoo
Suomen Kuntaliiton tutki-
muspäällikkö Marianne Pe-
kola-Sjöblom.

Pienissä kunnissa luotta-
mus on suurinta ja myös
sen kasvu on ollut selkein-
tä. Luottamuksen taso kui-
tenkin vaihtelee erikokoisis-
sa ja erityppisissä kunnissa.

Luottamus kunnan pää-

töksentekoon on suurinta
yli 70-vuotiailla, korkeas-
ti koulutetuilla, johtavassa
asemassa olevilla ja eläkeläi-
sillä, järjestön tai yhdistyk-
sen palveluksessa työsken-
televillä sekä alle vuoden
nykyisessä kotikunnassaan
asuneilla.

– Luottamukseen heijas-
tuu selkeästi kuntalaisen
arvio omasta elämäntilan-
teesta ja kyvystä hoitaa asi-
oita kunnan kanssa. Luot-
tamus ei sitä vastoin yleisel-
lä tasolla vaihtele merkittä-
västi naisten ja miesten eikä
äidinkieleltään suomen- ja
ruotsinkielisten välillä, Pe-
kola-Sjöblom sanoo.

Pirjo Pihlajamaa

Kuntapolitiikka kiinnostaa
vain joka kolmatta

15.7. tai 1.8. alkaen toistaiseksi
Viikistä, Torpparinmäestä tai

Tapaninvainiolta alakoulun läheltä.
P. 040 5461 228.

Halutaan vuokrata kolmio

Lähitieto
kertoo

lähialueen
menot

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 24.6. klo 19.00 Rukousilta: Niko Virkkula, Mika
Särkkä. Musiikki: Milla ja Mika Särkkä

La 27.6. klo 11.00 Evankeliointia Ylämalmin torilla
(kokoontuminen seurakunnassa klo 10.45)

Su 28.6. klo 11.00 Jumalanpalvelus: Jari Päärni,
Helena Päärni. Musiikki: Activando Fe

Su 28.6. klo 14.30 Latinokokous: Mika Särkkä
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onnistajat
olivat todella
viime kierrok-
sen vakuuttavin
joukkue. FC

Viikingit/2 oli täysin vailla
mahdollisuuksia malmilai-
sia vastaan. Maalijuhla Ala-
Malmin kentällä päättyi
lopulta ponnarien 6–0 voit-
toon. Kotijoukkue oli täysin
suvereeni, maaleja olisi voi-
nut tulla jopa toinen moko-
ma lisää.

Näin Ponnistajat, kevät-
kierroksen myönteinen yl-
lättäjä, kasvatti pistepottin-
sa 15:sta nousten jo lohkon
neloseksi.

Eilen tiistaina Ponnista-
jat mittasivat Mosan nur-
mella sarjassa pinnan edel-
lä olevan MPS:n tason. Seu-
raavana tiistaina, 30.6. kel-
lo 18.30, Ponnistajat käyvät
Ala-Malmin nurmella La-
hen Poikien kaatoon.

MPS edustusjoukkue
mitteli Lahden Radiomas-
ton juurella Lahen Pojat
JS:ää vastaan. Alku näytti
lupaavalta, malmilaiset oli-
vat ensi jakson kunkkuja.
Ainoasta maalista vastasi
15. minuutilla MPS:n Mik-
ko Vesterinen tuikaten pal-
lon tolpan juuresta maaliin.
Kotijoukkue tuli 0–1 tap-
pioasemassa toiselle jaksolle
uudelle asenteella, malmi-
laisten parhaan terän kado-
tessa. 82. minuutilla Niki
Helenius onnistui kulman
jälkitilanteesta tasoittamaan
ottelun. Lahtelaisilla oli

tämän jälkeen paikkoja jopa
voittomaalin tekoon muun
muassa monista kulmapot-
kutilanteista. Onneksi ei
onnistunut, mutta MPS:n
oli tyytyminen 1–1 tasuriin.

Tämän ilmestyessä MPS
on tiistaina isännöinyt pai-
kalliskamppailussa Ponnis-
tajia. Seuraava vieraspeli on
Riihimäellä torstaina 2.7.

Puistolan Urheilijat tör-
mäsi kotikentällään maalin-
teon vaikeuteen kohdates-
saan keskiviikkona sarjajoh-
taja Kontun. PuiU esitti
etenkin ensi jaksolla malli-
kasta peliä ja kolkutteli kon-
tulalaisten maalipuita kol-
masti. Muitakin mallipaik-
koja oli, mutta tauolle
poistuttiin 0–0 lukemissa.

58. minuutilla kaikki
muuttui, kevään maaliruis-
ku Joni Häppölä pukkasi
keskityspallon PuiU:n maa-
liverkkoon. 80. minuutilla
Kontu sai edukseen rangais-
tuspotkun, jonka Häppölä

Ponnistajat vakuuttavina,
muilla aneeminen kierros
Malmin Ponnistajat antoivat juhannusviikolla vahvan näytön kehittymisestään kylvettämällä FC Viikingit/2:n peräti
6–0. MPS hyytyi Lahen Poikien kanssa 1–1 tasapeliin ja PuiU:n kohtaloksi sarjajohtaja FC Kontua vastaan jäivät
mainiot maalipaikat ja 0–2 tappio. Kakkoslohkossa SibboV yllätti MPS/Atletico Malmin 0–1 voitolla.

Jalkapallo kolmonen

Malmin Ponnistajien
varma maalivahti
Kim Kanerva on ollut
kevätkaudella yksi
”ponnarien” hyvän
pistesaalistuksen
takuumies.

HEIMO LAAKSONEN

Suomen Palloliiton,
FIFA:n ja Helsingin kaupun-
gin liikuntaviraston kaksi
vuotta kestänyt Pitch Imp-
rovement Program -pilotti-
hanke nurmikenttien laatu-
luokituksesta valmistui tänä
keväänä. Pilottiohjelma to-
teutettiin myös Singapo-
ressa, Hong Kongissa ja Ba-
kussa.
FIFA järjesti neljä koulu-

tus- ja palautetilaisuutta lii-
kuntaviraston nurmikent-

tien hoidosta vastaaville lii-
kuntapaikkamestareille. En-
simmäisenä Suomessa
nurmikenttien peruskun-
nostus toteutetaan uudella
menetelmällä Pirkkolan lii-
kuntapuiston ja Vuosaaren
nurmikentillä toukokuussa.
–Uudessa peruskorjausta-

vassa kenttä kylvetään kuo-
rimisen ja maanmuokkauk-
sen jälkeen ja nurmen anne-
taan itse kasvaa. Toteutus on
huomattavasti edullisempi

kuin siirtonurmiperiaatteella
tehty”, toteaa liikuntaviraston
kenttäpäällikkö Juha Leoni.
Jalkapallon nurmikenttien

seurantatutkimus tehtiin yh-
deksällä nurmikentällä: Kon-
tulassa, Laajasalossa, Myl-
lypurossa, Puistolassa, Pu-
kinmäessä, sekä Talissa ja
Töölön pallokentällä. Testa-
ustulokset lähetettiin suo-
raan FIFA:n nurmiasiantunti-
joille. Testausten perusteella
tavoitteena oli saada lisätie-

toa nurmikentistä, niiden ra-
kenteista ja nurmenhoidon
vaikutuksista nurmen kas-
vuun.
Saatujen tietojen perus-

teella liikuntavirastossa voi-
daan jatkossa paremmin
suunnitella muunmuassa
kenttien vuosihoitoa ja käyt-
töä. Tietoja hyödynnetään
myös nurmikenttien harjoi-
tus- ja ottelukäyttöön eri vuo-
denaikoina.

Teija Loponen

Puistolan ja Pukinmäen kentät mukana pilotissa
Liikuntaviraston tavoitteena on parantaa nurmikenttien hoitoa entisestään FIFA:n
nurmikenttäpilotin avulla. Helsinki on ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina mukana kaksi
vuotta kestävässä pilotissa.KANNUSTAMAAN JA VIIHTYMÄÄN!

Miesten Kolmosta
Perjantaina 26.6. klo 18.00
Puistolan Koudan nurmikentällä

TATTARISUON
AUTOKATSASTUS

PUIU VOITTOON!HYVÄ PUFFETTI

PuiU – PK K-U/Allianssi

toimitti maaliin. Näin Kon-
tu sai 2–0 voitollaan jatkaa
oloaan sarjan kärjessä.

PuiU pyrkii vahvasti avaa-
maan kevätkierroksen voit-
totilinsä Puistolan ruohol-
la ensi perjantaina 26.6. kel-
lo 18, jolloin vastustajaksi
asettuu PK K-U/Allianssi.

MPS/Atletico Malmi
joutui Kakkoslohkossaan
kokemaan Tapulin kovalla
nurmella kirvelevän 0–1
tappion SibboV:lle. Susien
Jesse Kokko teki ensi jaksol-
la ottelun ainoan, ja samalla
voittomaalin. Atleeteille
eivät tähdet olleet suotuisat,
maalinteko oli vaikeaa.
Tasapuolisuuden nimissä on
todettava, että myös sipoo-
laisilla oli paikkoja lisämaa-
lien tekoon. Atleticolla on
kasassa 13 sarjapistettä,
SibboV:llä seitsemän.

Tänään keskiviikkona At-
leticon pelipaikkana on Laa-
jasalon nurmi, jota isännöi
LPS. Ensi viikolla, torstaina
2.7. kello 18 Atleticon ko-
tipeli on poikkeuksellisesti
Puistolassa ja vastassa SA-
PA.

Heimo Laaksonen

P Ponnistajat,
kevätkierroksen

myönteinen
yllättäjä,
kasvatti

pistepottinsa
15:sta nousten

jo lohkon
neloseksi.

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori
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Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita
koskevia mielipiteitä. Tekstit osoitteella teija.loponen@

lahitieto.fi, postitse Askartie 3-5, 00700 Helsinki, käynti Malminraitti 4
tai Malmintorin 2. kerroksessa Plaza Mocca kahvilan vieressä olevaan

Koillis-Helsingin Lähitieto-postilaatikkoon. Viestissä oltava mukana
lähettäjän yhteystiedot.

Helsingin kaupunki on tarkoitukselli-
sen aktiivisesti poistamassa Koillis-Hel-
singin kantaväestön ja maahanmuuttaja-
taustaisten harrastuspaikkoja. Maunu-
lan Saunatalo on muodostunut
monipuoliseksi harrastuspaikaksi lähi-
alueiden ihmisille. Käyttäjinä on van-
huksia, työttömiä, opiskelijoita, aktiivi-
elämän raiteilta pudonneita ja maahan
muuttaneita.

Siellä on luotu hyväksi havaitut aktii-
vijaksamisen kulmakivet. Sen toiminnal-
la on tehty mahdolliseksi erilaisissa elä-
mänvaiheissa olevien ihmisten tapaami-
nen ja yhteiset harrastukset, jotka ovat
suoraan vertaistukea. Sen toiminnalla
annetaan mahdollisuus Helsingin asuk-
kaiden hyvinvoinnista huolehtimiseen
tältä osalta.

Kaupungin tulisikin lisätä tämäntasoisia
toimintapaikkoja, joissa on jo tarvittavat
laitteet ja aktiivinen harrastajakunta. Jo
luotuja toimivia järjestelmiä on taloudel-
lisesti ajatellen epäedullista hävittää. Toi-
minta auttaa myös pienituloiset tarkoi-

tukselliseen elämään. Tässä kaupungissa
niin kuin muuallakin Helsingissämme
on asukkaita, jotka saavat ilonsa yhteis-
työstä ja harrastuksista. Kaupunki voi
työllistää siellä 6 kk jaksotyöllistettäviä.
Kaupunki voi myös lisätä ohjaajia ja
antaa laajemman toimintasuunnitelman
tälle arvostetulle yksikölle.

Monet käyttäjät antavat työpanoksen-
sa, aikansa ja muun osaamisensa avus-
tus- ja vapaaehtoistyöhön. Lähimmäis-
ten kuunteleminen ja avustaminen tulee
esille kun itse on saanut kokea olevan-
sa tervetullut joukkoon harrastamaan ja
osallistumaan.

Kaupungin kannustus ja arvostus il-
maistyöntekijöitä kohtaan tulisi näkyä.
Kaupungin luulisi hyvän isännän tavoin
huolehtivan silkkihansikkain oman pe-
sänsä puolustajista. Kuinka siis palki-
taan nämä epäitsekkäät puurtajat? Hei-
tä ja talon käyttäjiä auttaisivat toimin-
nan lisäämis- ja laajentamistoimenpiteet.

Hyvää kesää kaikille
Anja Salmela
Pihlajamäki

Säilytetään edes Saunatalo

Lähiristikko nro 13/2015
Ristikon oikea
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Koillis-
Helsingin
Lähitieto

Lähiristikko
joka toinen
viikko!

On todella hienoa, että nuoret lähte-
vät liikkeelle ja harrastavat jotakin lii-
kuntalajia. Siltamäen liikuntapuistossa
on kuitenkin mielestäni jonkinasteinen
ongelma näiden nuorten frisbeegolf –har-
rastajien ja muiden liikkujien kesken.
Pelirataa tuntematon ei voi tietää, mistä
kaikkialta kiekko yhtäkkiä voi ilmestyä.
Lapsen kanssa olisi mukava liikkua nur-
mikollakin, eikä vain hiekkaraitteja, jot-
ka ilmeisesti olisivat frisbeekiekkoilijoi-
den ratojen ulkopuolella. Nurmialueella
olen jo muutaman kerran törmännyt sii-

hen, että ihan läheltä viipottaakin kiekko
ilmassa ohi. Emme me osumia ole saa-
neet, mutta enpä enää uskalla sinne läh-
teäkään kiekkojen pelossa.

Onkohan se rata ja sen käyttö ajateltu
ja suunniteltu ihan kunnolla? Kerran kul-
kiessamme yhtä polkua pitkin penkereen
takaa huusi nuori mies, että tulkaa vain,
emme heitä vielä. Entäpä jos hän ei olisi
huomannut meitä?

En todellakaan vastusta lajia ja sen har-
rastajia, hämmästelen vain, että eikö tuo
ole muiden puistossa kulkijoiden kannal-
ta aika vaarallista?

J. Peltonen

Liikkuminen pelottaa

Stena Recycling Oy on
pyytänyt, että sille Masuu-
nikujalta varattujen tontin
sekä määräalojen varausai-
kaa jatkettaisiin vuodella
teollisuus- ja varastoraken-
nuksen suunnittelua varten.

Alue kuuluu teollisuus- ja
varastorakennusten kortte-
lialueeseen. Tontin pinta-ala
on 6782 m² ja rakennusoi-
keus 3391 k-m², mikä vastaa
tonttitehokkuuslukua e=0,5.
Tontti on rakentamaton.

Hakijalla on suunnitteilla
rakentaa tontille kierrätys-
logistiikkaa varten toimiti-
larakennus. Määräaloille si-

joittuisi kierrätyslogistiikan
apualueita.

Hakijalle on myönnet-
ty 12.11.2013 ympäristö-
lupa toiminnalleen. Hakija
on aloittanut kierrätyslogis-
tiikan toimitilarakennuksen
suunnittelun vasta ympäris-
töluvan saatuaan. Hankkeen
yleissuunnitelma on laadit-
tu ja sen yksityiskohtainen
suunnitelma laaditaan va-
rausaikana sekä rakentami-
nen kilpailutetaan. Arvioi-
den mukaan rakentaminen
voidaan aloittaa noin vuo-
den päästä.

Varattavien alueiden ja

Lahdenväylän väliselle alu-
eelle on suunnitteilla melu-
vallien rakentamista ylijää-
mämaita tehokkaasti hyö-
dyntämällä. Määräalojen
osalta hankkeen toteuttami-
nen vaatii kuitenkin asema-
kaavan muutosta. Varauk-
sen saaja hakee alueelle ase-
makaavan muutosta varaus-
aikana.

Esittelijän mielestä alueen
varausajan jatkaminen ha-
kijalle 30.6.2016 saakka on
perusteltua ja hanke tukee
kaupungin elinkeinostrategi-
an toteuttamista.

TL

Stena Recycling saanee jatkoaikaa
Tattariharju

HL Group Oy pyytää kiin-
teistölautakunnalta, että
yhtiölle Hiekkakiventie 5:stä
vuokratun teollisuustontin
vuokrasopimusta jatkettai-
siin 30 vuodella.

Tontti kuuluu varastora-
kennusten korttelialueeseen

ja sallitusta rakennusalasta
saa käyttää enintään 35 %
liiketoiminnalle välttämättö-
miin toimisto- ja vastaaviin
tiloihin.

Tontin pinta-ala on 5588
m² ja sen rakennusoike-
us 4 191 k-m², mikä vas-

taa tonttitehokkuuslu-
kua e=0,75. Tontilla sijait-
see 4163 k-m²:n suuruinen
kauppavarastorakennus.

Kiinteistölautakunta ei näe
estettä vuokrasopimuksen
jatkamiselle.

TL

HL-Group jatkaa Malmilla

Monestako paikasta
löytyy yhtä upeita
puistoja, kuin mitä
Ala-Malmin puisto
on? Sen kauneudesta
huolimatta puistossa
saa vapaasti pelailla
vaikkapa mölkkyä
tai ottaa aurinkoa.

Malmifani

Meillä on
upea Malmi!
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Osallistujia laskettiin jo
lähtöpaikalla 110 henkeä,
ja taisivat vielä muutamat
liittyä mukaan matkan var-
relta. Malmin lentokenttä
kierrettiin myötäpäivään,
mihin pysähdyksineen
kului kolmisen tuntia.

Perinne on pantu alulle
vuonna 1985 Matti Man-
nilan aloitteesta, ja Puisto-
la-Seura järjesti kierroksen
nyt 31. kerran.

Asiantuntevat oppaat tu-
livat tälläkin kertaa lintu-
harrastajien paikallisesta
yhdistyksestä MaTaPuPu
Birding Societystä. Markku
Varhimo, Ilpo Huolman,
Tuomas Manninen ja Esko
Voutilainen johtivat jouk-
koja pimenevässä illassa.

Tattarisuon katsastusase-
man vaiheilla oppaat höris-
tivät korviaan. Oli jo näh-
ty tai kuultu niittykirvinen,
pensastasku, pikkulepin-
käinen ja töyhtöhyyppä yn-
nä muita lajeja, mutta nyt
pöheiköstä kuului selvästi
kuiva näpäytys tek, lyhyt ja
terävä sri, kuiva ja nariseva
serrt, serrt, serrt, ja lopuk-
si pehmeä ja lyhyt vihellys
dily. Ei epäilystäkään, pik-
kusiepon ääntelyä! Viski-
sieppohan esiintyy yleise-
nä baarien terasseilla, mut-
ta pikkusieppo! Sitä ei jo-
ka päivä näekään. Eikä sitä
nytkään yön pimeydessä
nähty, kuultiin vain.

Pikkusieppo (Ficedula
parva) on muuttolintu, jo-
ka talvehtii Etelä-Aasiassa
ja pesii laajalla alueella Eu-

raasian keski- ja pohjois-
osissa. Se on 11–12 cm pit-
kä, ja muihin tuntomerk-
keihin kuuluu, että sillä
on tumma silmä, jota ym-
päröi vaalea rengas. Mel-
kein kuin viskisiepolla yöl-
lisen tappelun jälkeen. Lin-
tu ei ole kovin harvinainen,
mutta Satakielikierroksil-
la sitä ei ole koskaan ennen
tavattu.

Lintulajeja havaittiin täl-
lä kertaa yhteensä 30,
tavallista enemmän, jou-
kossa siis yksi uusi. Kier-
roksen alussa järjestetään
kilpailu, jossa sopii arvata
kierroksella havaittavien
satakielten ja muiden lintu-
lajien määrät. Puistola-
Seura lahjoittaa parhaiten
arvanneille Linnut -lehden
vuosikerrat, jotka nyt
menivät Timo Hultille
Vantaalle, Nina Nurmiselle
Herttoniemeen ja Maija-
Liisa Pennaselle Puisto-
laan.

Tuulipussikukkulalla ret-
keläisiä odotti kahvi- ja
teetarjoilu, jonka olivat
Puistola-Seuran puolesta
loihtineet Leena ja Heikki
Iisalo. Heli Ainsalon huilu-
esityksen jälkeen laulettiin
yhteisesti Oskar Merikan-
non Onnelliset, Aleksis Ki-
ven sanoin.

Yhden ja toisen miel-
tä kaihersi kysymys lento-
kentän ja samalla Satakie-
likierroksen tulevasta koh-
talosta.

Juhani Piilonen

SEPPO POSTI

Pikkusieppo esiintyi
ensimmäistä kertaa!
Vielä hieman tarkennuksia tämän vuoden
Satakielikierrokseen.

irjames-
sut ovat
vasta syk-
syllä, mut-
ta jo nyt
paljastet-

tiin lukupiirien kirjailijat.
Lukupiireissä käsitellään
ajankohtaisia kevään ja
syksyn uutuuskirjoja.

Lukupiirikirjailijoita
ovat tällä kertaa Kaj Kor-
kea-aho, Enni Mustonen,

Ilkka Niiniluoto, Aki Olli-
kainen, Matti Rönkä, Ka-
tariina Souri ja Jari Tervo.

Tilaisuudet vetää kus-
tantajan edustaja ja kes-
kustelun aloittaa muuta-
man lukupiiriläisen ryh-
mä. Tarkoituksena on kes-
kustella uutuuskirjasta
muiden lukijoiden ja kir-
jailijan kanssa, jakaa aja-
tuksia ja saada uusia nä-
kökulmia teokseen. Kes-

kusteluun on hyvin aikaa,
sillä tilaisuuksiin on va-
rattu reilu tunti. Kirjaili-
ja osallistuu keskusteluun
aktiivisesti ja häneltä voi
kysyä kirjan kirjoittami-
sesta.

Tapanilalaisen uutisten-
lukijanakin tutun Mat-
ti Röngän lukupiiri ko-
koontuu sunnuntaina
25.10. kello 16. Aiheena
on Gummeruksen kustan-

Lukupiiriin
Matti Röngän
kanssa
Helsingin Kirjamessuilla järjestetään seitsemän
lukupiiritapaamista, joihin messuvieraat voivat
osallistua. Yksi piireistä keskittyy tapanilalaiseen
dekkareistaan tunnettuun Matti Rönkään, joka
kuitenkin nyt tekee uuden aluevaltaukseen romaanien
maailmaan.

Matti Rönkä on mukana Kirjamessujen lukupiirissä.
Eino on ysikymppinen
mies, joka elää kirkkaana
sodasta paluun aikaa:
jatkosodan päättyessä
Einolla oli elämä, tila ja
emäntä Kerttu kotona
odottamassa. Einon
pojanpoika Joonas kantaa
huolta ensimmäisiä
muistisairausoireita
ilmentävästä Ukista.
Terveyskeskuksessa

Joonas näkee vanhat
luodinrepimät Ukin
vartalossa. Ne eivät ole
sodasta peräisin, mutta
enempää Ukki ei suostu
kertomaan. Ukin kotoa
Joonas löytää karttoja ja
valokuvia, joissa tämä
poseeraa outojenmiesten
kanssa. Joonas alkaa
ronkkia vanhoja haavoja,
ja pian hänelle selviää,
että aivoverenkiertohäiriöt
ovat pienimpiä Ukinmieltä
vaivaavista kiusoista.
Eino on romaani
nuoruudesta ja
odottamattomista,
kohtuuttomilta tuntuvista
valinnan paikoista.
Valinnoista, joihin ei ole
valmis, ja seurauksista,
jotka kulkevat
reppuselässämukana
läpi elämän. Samalla se
on romaani vanhuudesta,
muistin pitkistä jäljistä
ja elämänmittaisesta
sovituksesta.

Gummerus

Rönkä
kirjoitti
romaanin

tama romaani Eino. Matti
Röngän Eino-romaani jul-
kaistaan elokuussa, joten
sen ehtii hyvin lukea ennen
kirjamessuja.

Lukupiiriin voi ilmoit-
tautua verkkosivuilla
www.helsinginkirjames-
sut.fi. Ilmoittautuminen
kannattaa tehdä jo ennen
syksyä, sillä lukupiireihin
mahtuu vain 100 ensim-
mäistä halukasta. Ilmoit-
tautua voi jo nyt.

Helsingin Kirjamessut
järjestetään 22.–25.10.
Messukeskuksessa. Suosi-
tut lukupiirit toteutetaan
nyt kolmatta kertaa.

Teija Loponen

MAREK SABOGA

K

Tapanilalaisen
uutisten-

lukijanakin
tutun

Matti Röngän
lukupiiri

kokoontuu
sunnuntaina

25.10.
kello 16.

Nuori huilisti Heli Ainsalo viihdytti kävelijöitä
iloisella huilullaan.
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Juhlaan kannattaa tulla
sankoin joukoin, sillä hyvää
ohjelmaa on kaikille tutussa
ympäristössä. Lapsille esite-
tään lastennäytelmä Tirlit-
tan, jonka aikuisetkin saa-
vat katsoa. Näytelmän esit-
tää Kylämetsä ry :n
kesäteatteri Laajasalosta.

Vähän vanhempaa väkeä
viihdyttää Stadin Juhlaor-
kesteri, joka kajauttaa myös
tanssin tahdit. Jaksamises-
ta pitää huolta yhdistyk-
sen kahvio, jossa tarjotaan
makoisaa suuhunpantavaa
wokki-pannusta sekä kah-
via ja pullaa.

Kirpputorille myydään
jälleen pöytiä, yhdistyksen
jäsenille alehintaan, joilla
asukkaat voivat myydä ha-
luamiaan tavaroita. Jotta ai-
ka ei kävisi pitkäksi, riittää
illan kuluessa monia mui-

ta aktiviteetteja, joihin voi
osallistua, kuten frisbee-
golf, Power Gainers -jump-
pa, melonta, keppihevosra-
ta ja aitojen sinttien onginta
Vantaanjoesta. Juhla kestää
puoli yhdeksään.

10-vuotias asukasyhdis-
tys edistää yhteisöllisyyttä.
Kampanjointi Immolan
koulun puolesta 10 vuotta
sitten tuotti asukasdemo-
kratian ensi askeleet ja syn-
nytti Tapaninvainion kau-
punginosayhdistyksen. Siitä
on kasvanut kymmenessä
vuodessa merkittävä helsin-
kiläinen asukasyhdistys, jos-
sa kannattaa toimia, liittyä
jäseneksi ja ehdottaa sitä
vaikka naapurillekin.

Asukasyhdistys on vuo-
sien mittaan monin tavoin
edistänyt kaupunginosan

yhteisöllisyyttä.
Toistaiseksi merkittävin

hanke oli pari vuotta sitten
järjestetty Demokratiapilot-
tihanke Me asumme tääl-
lä!, joka tuotti runsaasti tu-
loksia. Kaupungilta saadul-
la avustuksella asukkaiden
ideoita ja toiveita saatiin
vietyä käytäntöön kaupun-
kilaisten hyväksi, näistä
mainittakoon muun muas-
sa Tapaninvainion uimaran-
nan kunnostus.

TimoMartikainen

Asukasyhdistyksen Beach Party järjestettiin Tapaninvainion uimarannalla edellisen
kerran kaksi vuotta sitten, jolloin juhlassa vieraili noin 500 vierasta.

Beach Party
torstaina 20.8. alkaen klo

17.30. Kaikki tapanin-
vainiolaiset ja väki vähän
kauempaakin ovat terve-

tulleita koko perheen
voimalla Beach Partyyn.

Beach Party tarjoaa koko
perheen juhlan
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys kutsuu perinteiseen Beach Partyyn
tapaninvainiolaisia koko perheen voimalla. Juhla pidetään Tapaninvainion
uimarannalla elokuussa. Beach Partyssa juhlitaan myös asukasyhdistyksen
10-vuotista taivalta.

Kuvataiteilija Anssi
Hanhelalle miehen elämä
on olemassaolon kamppai-
lua todellisuuden ja omien
herkkien tunteiden välillä.

Miehen elämä on eksis-
tentialistista hätää siitä, mi-
kä muistiin piirtyneistä jäl-
jistä on todellisuutta, mikä
yksinäisyydestä johtuvan
haaveilun ja voimakkaiden
tunteiden värittämää.

Kaikki kuitenkin on yhtä
totta, vaikka Hanhela ym-
märtääkin että ympäröivä
maailma hahmottuu vah-
vasti hänelle oman itsensä
kautta.

Hanhelan päiväkirja on
tarinoita, kohtauksia elä-
mästä, jotka visualisoitu-
vat värikkäinä ekspressii-
visinä kuvina miehen sek-
suaalisuudesta, himosta,
naisen ihanuudesta, ahdis-
tavuudesta sekä kumppa-
nuudesta.

Jos miehen elämä on kes-
keisessä roolissa Hanhelan
töissä, niin on nainenkin.
Hanhela tarvitsee naisen
rinnalleen.

Hanhelan taiteilijaura
alkoi 1980-luvulla ekspres-
siivisinä maisemamaalauk-
sina.

Ympyrä sulkeutui vuosi-
tuhannen vaihteessa, kun
hän palasi konstruktivis-
tisten jumalkuvien ja mi-
nimalistisen seksuaalisuut-
ta käsittelevin piilokuvien
jälleen maalaamaan värik-

käitä maalauksia; nyt mie-
hen elämästä naisen rinnal-
la, miehestä osana maalai-
sidyllistä sielunmaisemaa ja
miehen karvalakkilähetys-
tökritiikkiä markkinatalo-
utta kohtaan.

Hanhelan huumori on
mustaa ja sarkastista, mut-
ta tämä ilkikurisuus ei ole
tarkoitettu kuoleman vaka-
vaksi, vaan se on pääsytie
aina uuteen.

Kuvien tekeminen on työ-
kalu analysoida omat tun-

teet ja ajatukset järjestyk-
seen; ja nauraa railakkaas-
ti päälle.

Erja Kärkkäinen

Pohjoista maisemaa ja intohimoa

Anssi Hanhela,
Pohjoissuomalainen

– Kaksi aikuista
lasta, maalauksia

18.6.–22.8. Malmitalon
galleria, Ala-Malmintori

1. Avoinna arkisin ma–to
9–20, pe 9–18 ja la–su

suljettu, vapaa pääsy.

Anssi Hanhelaa kuvaa taiteessaan myös omia herkkiä
tunteitaan.

Lähitieto netissä
www.facebook.com/lahitieto

www.lahitieto.fi

YrittäjätLauri Ojakorpi ja
Helena Laitakari aikovat
avata Ylä-Malmin torille
sunnuntaisin auki olevan
kesäkirpputorin. Tapahtu-
ma pidetään ensimmäisen
kerran jo ensi sunnuntaina.

Koko torialueen tapahtu-
malle kaupungilta vuokran-
nut parivaljakko houkut-
telee parhaillaan mukaan
kirpputorikauppiaita.

– Myös alueen yrittäjät
voivat tulla mukaan, vuok-
rata oman pöydän ja esitellä
toimintaansa, lupaa Helena
Laitakari.

Laitakari on vannoutu-
neimmille kirpputorien
kiertäjille tuttu nimi, joka
on pyörittänyt muun mu-
assa Hakaniemen kirpputo-
ria. Koska Hakaniemi meni

tänä vuonna kilpailutukses-
sa toiselle yrittäjälle, kään-
si Laitakari katseensa Mal-
mille ja houkutteli mukaan
torikauppaa myös tuntevan
yrittäjä Lauri Ojakorven.

Laitakari ja Ojakor-
pi uskovat, että Malmilla
on kaikki mahdollisuudet
nousta yhdeksi Stadin suo-
sikkikirpputoreista, jonne
tullaan kauempaakin.

–Tänne on hyvät yhteydet
ja helppo tulla, sillä paikka
sijaitsee junaradan varrella.

Päämääränä on, että kaik-
ki torin 200 myyntipaikkaa
olisivat käytössä, Malmin
keskuspaikka kuhisisi asiak-
kaita, lapset nauttisivat heil-
le suunnatusta ohjelmasta ja
aurinkoista ilmaa maustaisi
elävä musiikki.

– Hienoa, että saadaan
Malmin torille lisää elämää,
kun Malmin markkinat-
kin on enää vain kaksi ker-
taa vuodessa, kiittelee kalli-
olaisyrittäjiä torikahvilayrit-
täjä Päivi Riihilahti-Syvänen
ja lupaa levittää sanaa sekä
olla ilman muuta itsekin
mukana tapahtumassa.

Pirjo Pihlajamaa

Ylä-Malmin torista tulee
kesäkirpputori!

Lauri Ojakorpi (vas.) ja
Helena Laitakari haluavat

tuoda vajaakäytössä
olevalle Ylä-Malmin

torille positiivista
säpinää.

Malmin kesäkirppis
su 26.6.2015 klo 9–15.



MALMI
Syystien palvelukeskus
Ukkoklubi ma klo 10–11, pin-
gistä ti klo 14.15, bridge ti klo
9.30–13.30. Takaniitynkuja 3
Anssi Hanhela:
Pohjoissuomalainen – Kaksi
aikuista lasta, maalauksia
Hanhela haluaa välttää tekemi-
sen raskauden tuomaa vaka-
vuutta ilmaisussa. Avoinna
ma–to 9–20, pe 9–18 ja la–
su 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 piirroksia
ja maalauksia. Yhteistä kaikille
teoksille on rohkeus, omape-
räisyys ja persoonallisuus
– kuvat jäävät katso-
jan mieleen. Näyttely
on koottu Papunet-
verkkopalvelun
kuvataidekilpailuun
osallistuneista
töistä. Malmin kir-
jastolla 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 ken-
gät jalkaan ja tule kuntoilemaan
samalla oppien paritanssien
salaisuuksia. Mukaan voi tulla
yksin, kaksin tai joukolla. Vapaa
pääsy. 24.6. bugg, 1.7. tango.

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.

Ruotsinkielen
kes-

kusteluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Kaupunkitanssit
Pihlajamäessä
Maksutonta paritanssin ope-
tusta Pihlajamäen nuoriso-
puistossa ke klo 19–19.45.
Ke 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 klo 18-19 bailatino
ja klo 19-20 asahi 29.6.
asti. Heinäkuussa tauko ja

jatkuu 3.–24.8. Ke klo 18–19
keppijumppa 24.6. asti.
Heinäkuussa tauko ja jatkuu
5.–26.8. Pukinmäen rantapuis-
tossa, viljelyspalstojen luona.
Kertamaksu 4e. Ohjaajana
Kirsi Mattsson. Järj. Pukinmäen
Kisa ry. Lisät. 050 5814118 tai
ritva.tuomisto@outlook.com.
Tutustu kävellen Pukin-
mäkeen ja Savelaan!
Kysytty Pukinmäen koti-
kaupunkipolkujen opaskir-
janen on myynnissä kirjas-
tossa (3e). Kartta ja selos-
tustekstit kattavat 45 koh-
detta ja matkaa on yhteensä
7 km. Toteutus Pukinmäki-
seura ja Savela-seura

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

14 Menot

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

Ilmoituksiin
liittyvissä asioissa

ota yhteyttä
myyntijohtaja

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

lahitieto.fi

Jalkahoitaja AT

09-3402028
jalkahoitola.k.malkki@

gmail.com
MALMIN UIMAHALLI
PEKANRAITTI 14
00700 HELSINKI

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki

Lainattavissa on jalka- ja
koripalloja, mailoja ja muita
pelivälineitä sekä ohjaajat

Sophia ja Sofia sekä muu-
tama nuori kesätyöntekijä
pelikaveriksi. Tunnelmaa vi-

rittävät musiikki ja tanssi.
Toimintaa on koko heinä-

kuun, koska silloin nuorille
on vain vähän vaihtoehtoja
ohjattuun toimintaan.
– On tärkeää, että arjen

voi täyttää heinäkuussa-
kin mielekkäällä tavalla, toi-
minnan järjestävän 09 Hel-
sinki Human Rightsin toimin-
nanohjaaja Sophia Wekesa
sanoo.
09 Helsinki Human Rights

järjestää koulujen lukukau-
sina aamu- ja iltapäivätoi-
mintaa nuorille. Monikult-
tuurisuus ja liikunta ovat tär-
keässä osassa. Liikunnan
avulla nuoret oppivat kun-
nioittamaan toisiaan ja toi-
mimaan ryhmässä sekä tu-
tustuvat erilaisiin nuoriin. Lii-
kunnan kautta pystyy myös
puuttumaan rasismiin ja kiu-
saamiseen.
Kesätoiminta on uusi alue-

Jakomäessä koko heinäkuun
toimintaa nuorille
Jakiksen kesää vietetään 29.6.–31.7. joka arkipäivä
klo 12–16 Jakomäen kenttäalueella.

Jakiksen kesästä löytyy kavereita.

Yhdessä pelaaminen tutustuttaa toisiin nuoriin.

valtaus, ja ideoita 09 Helsinki
Human Rights on saanut
nuorisoasiainkeskukselta,
jolla on jo pitkät perinteet
nuorten kesätoiminnasta.
Sosionomiksi opiskellut

Sophia on unelmaduunis-
saan nuorten parissa, ja hän

haluaa työssään puuttua eri-
tyisesti kisaamiseen ja rasis-
miin sekä toimia sukupuoli-
sensitiivisesti.
–Tervetuloa kaikki nuoret!

Teemme sitä, mitä nuoret ha-
luavat tehdä. Voimme vaikka
järjestää turnauksia tai ku-

vata pienen videoelokuvan.
Meille voi tullamyös vapaasti
vain pelaamaan ja hengaa-
maan ilman sitoutumisia, il-
moittautumisia ja pääsymak-
suja, lupaa Sophia.

Ulla Paukku

OLIVIA DRAYTON

JUHANA HALONEN

Mustasaaren pikkusirkus
Pukinmäen Taidetalon

sirkus ja teatteriesityksiä
nähdään tänäkin

kesänä Mustasaaressa.
Pikkusirkuksen huimia akrobaatteja

pääsee seuraamaan sirkusesityksessä,
joka rakentuu Lewis Carrollin lastenkirjan

Liisa Ihmemaassa pohjalle
Ensimmäisellä viikolla esityksen toteutetaan
sirkuksen ja toisella viikolla teatterin keinoin.

Esityksiin sisältyy musiikkia, teatteria,
akrobatiaa, hellyyttä ja huumoria. Liput 5 e,

maksu käteisellä. Lippuvaraukset mustasaari@
evl.fi tai 09 2340 2590. Sirkusesitykset

Mustasaaressa: ke 24.6. klo 15 ja 18.00
sirkus (lautat 13.15 ja 20.00)to 25.6. klo 13
sirkus (lautat 11 ja 14.40), pe 26.6. klo 13
sirkus (lautat 11 ja 14.40), la 27.6. klo 13
sirkus (lautat 11 ja 14.40), su 28.6. klo 13
sirkus + päätösjuhla (lautat 11 ja 16.40)

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.

ape-
s

6.
kka.

17.30
Puisto
hoita
ast
e
t

Kis
Ma kl
ja klo
asti. H

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
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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!

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

puh. 3507050

Voit varata aikasi
myös internetistä!

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

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!

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

Pienikin
ilmoitus
huomataan!

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

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

rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

Kotirinki Puistola
puistola@kotirinki.fi

0400 513 272

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA

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

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

• Kinesioteippaus
• Neurologinen fysioterapia

Puistolantori 1, 00760 Helsinki
Puh. 09-389 6304

www.puistolanfysioterapia.com

Tervetuloa käymään!

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

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

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

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

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

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

Malmin raitti 12, MALMI Puh. 0400 449 638

Valmistan yksilölliset
hampaat toiveittenne
mukaisesti.

Huom! Uusi osoite!

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

Puh:093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

EH-Hausbau Oy
Kytöpolku 1 A
00740 Helsinki

puh. 0400 421 503/Hietala

Huoneistoremontit
julkisivuremontit
kattoremontit
EDULLISESTI

siivous • ikkunoidenpesut • asiointiapu
lastenhoito • ikääntyneille apua ja seuranpitoa.
ym.kodinhoitoon ja avustamiseen liittyvää apua.

KODINHOITO-JA HOIVAPALVELUT

T:mi TSP-Palvelut
PUH.040 742 4066/

Sanna

HYÖDYNNÄ

KOTITALOUSVÄH
ENNYS

VEROTUKSESSA
!



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233




