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Ravintola

Lounasbreikki

Miksi mennä merta
edemmäs kalaan!

Lounasbuffet
ark. klo 10–14

8,90

Keittolounas

7,90

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

[A]

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

SUUTARILA OKT

HEIKINLAAKSO OK-TONTTI

Kiinteistömaailma Malmi
Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki
p. 09 350 7270

Tarja
Haaranen

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi
Huolella ja ajatuksella peruskorjattu vanha omakotitalo 4 h, k, s,
n. 90 m² kahdessa tasossa. Erillinen piharakennus n. 50 m² jossa
sauna, takkatupa, wc, autotalli.
Rakennusoikeutta toisellekin
talolle.Tontti 885 m². Kaukolämpö.
Hp. 295.000 €. Saturnuksentie 12
MALMI OK-TONTTI
Tasainen, kovapohjainen kadunvarsitontti 500 m². Rak.oikeus 125
m² + 35 m². Kauko- tai maalämpö
mahdollinen. Hp. 145.000 €.
Tapperinkuja 11
PUISTOLA OKT-TONTTI
Tasainen pientalotontti 695 m².
Rak.oikeus 174 m². Lisäksi saa
rakentaa autosuoja- ja varastotiloja 25 m² / asunto. Hp. 160.000€.
Kiitäjäntie 17
VUOKRALLE TARJOTAAN
hyvää toimistotilaa Malmintorin
ostoskeskuksessa 3. kerroksessa. 162-900 m².

Kovapohjainen länsirinnetontti
639 m². Rak.oikeus 166 m².
Lisäksi saa rakentaa autosuojaja varastotiloja 30 m² / asunto.
1-2 asuntoa. Hp. 173.000 €.
Kirvestie 11
TONTTI TAPANILA
Tapanilan sydämessä tontti 695
m². Asuntojen lukumäärää ei
rajattu. Rak. oikeus 280 m².
Hp. 280.000 €. Kuulijantie 4
SILTAMÄKI OK-TONTTI
Tasainen suorakaiteen muotoinen
tontti 724 m². Rak.oikeus 181 m².
Lisäksi saa rakentaa autosuoja- ja
taloustiloja 25 m² / asunto. Kaikki
palvelut lähellä. Hp. 178.000 €.
Seulastentie 1
OULUNKYLÄ OK-TONTTI
Kovapohjainen kadunvarsitontti 512 m². Rak.oikeus 208 m².
Enintään 2 asuntoa. Valmiissa
ympäristössä Käpylän aseman
tuntumassa. Hp. 235.000 €.
Uunisepäntie 15

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

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

Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

paivi.pirnes@kodista.fi
Annis
Viljander

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

MEILLÄ ON KOKO KESÄN
KÄYNYT KAUPPA VILKKAASTI!
Kutsu meidät ilmaiselle kotikäynnille
keskustelemaan Teidän asunnonvaihdostanne.

annis.viljander@kodista.fi
Markku
Viljander

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

markku.viljander@kodista.fi

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

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Tomi Suvinen
044 335 5135

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Jyrki Saulo
050 585 0500

Vasil Zizan
044 514 7551

Kai Lehtola
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Timo Kuosmanen
0400 397 731

Noora Melavirta
050 5874296

Tero Laurila
0400 600 359

Marko Suvanto
0405643534
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Pääkirjoitus

TUTTU APTEEKKI
UUDESSA PAIKASSA!
TERVETULOA KAIKKI NYKYISET
JA UUDET ASIAKKAAT!
Malmin apteekki tarjoaa Malmitalossa
22.8. ja 26.8. nuorten
teatteriammattilaisten esittäminä
Kolme pientä tarinaa.
Hae maksuton
Lisätietoja
pääsylippu
www.malminapteekki.ﬁ
apteekista.
ja Facebookista.
Apteekki avoinna ark. 8.30–20, la 9–17.
Ylä-Malmin tori 3 (Prismaa vastapäätä).
S-Bonus-apteekki.
Maksuton e-reseptien uudistaminen.
Kotiinkuljetuspalvelu Malmilla 5 e.

TEIJA
LOPONEN

Pyörät pyörimään

E

lokuun alku on koittanut. Se tarkoittaa lomakauden hiipumista ja monien
toimintojen käynnistymistä. Lehtemme lomatauko on nyt takana ja Lähitieto ilmestyy jälleen joka keskiviikko kertoen
ilmestymisalueemme tuoreimmat uutiset ja
tapahtumat. Kesätauollamme merkittävin
tapahtuma taisi olla Stanley Cup –pyttyyn
nimensä saaneen töyrynummelaisen jääkiekkoilijan Teuvo Teräväisen vierailu vanhassa liikuntapaikassaan Tapanilan urheilukeskuksella.
Keskellä heinäkuuta sadat fanit kokoontuivat
juhlimaan Teuvoa ja katsomaan kuuluisaa pyttyä, jota Suomessa kuskattiin paikasta toiseen
pitkällä valkoisella amerikanraudalla.

Ensi tiistaina arki koittaa etenkin monille lapsiperheille, sillä silloin koulut täyttyvät oppilaista.
Jännintä kouluunmeno on heillä, joille opinahjo
on aivan uusi tai koko koulutie vasta alkamassa.
Ensimmäiset päivät ovat usein ratkaisevia sen
suhteen miten koulussa tulee viihtymään ja
menestymään. Löytyykö kavereita ja saako
opettajaan mukavan kontaktin? Seuraavien
numeroidemme harrastusteemoista voi löytää
mieluisan tekemisen kohteen koulupäivien jälkeen. Vaihtoehtoja riittää kädentaidoista
musiikkiin ja liikuntaan sekä ryhmistä yksilölliseen opetukseen. Osalle yhdessä tekeminen ja
kokeminen on tärkeää, joku taas kokee oppivansa parhaiten saadessaan keskittyä vaikkapa

Poikkea kahville, tankkaamaan,
kauppaan ja autopesulle!

Lasten liikenneturvallisuudessa
aikuisilla ja etenkin
autoilijoilla on suuri vastuu.
soittamisen opetteluun kahden opettajansa
kanssa.
Koulujen alkaminen näkyy myös liikenteessä.
Autoilijoiden on syytä muistaa olla tavallista
tarkkaavaisempia koulujen ja suojateiden lähistöllä. Ryhmissä liikkuvat lapset saattavat olla
arvaamattomia tien ylittäjiä. Alkuun pienimmät
lapset saatetaan kouluun ja takaisin, mutta jo
muutaman viikon päästä heidän pitää kyetä itse
suoriutumaan turvallisesti tienylityksistä. Siinä
meillä aikuisilla ja etenkin autoilijoilla on suuri
vastuu. Ajonopeuksia on hillittävä.
Elokuu tuo tullessaan useita mukavia tapahtumia. Malmin lentokentällä toteutetaan jälleen
muhkea Air-Show –tapahtuma ja Taiteiden
yönä juhlitaan Tapaninvainiossa Beach Partyissa. Samana iltapäivänä saa Malmin alikulkutunnelin yhteisötaideteos julkistuksensa ja jättiläiset valtaavat Malmitalon käynnistäen kulttuuritalon syyskauden. Syksy tulee tuomaan
mukanaan paljon mielenkiintoisia asioita, joita
lehdessä seuraamme.
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KESÄTEHOPESU
Halutessasi kuumavahalla
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 30.8.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
Yhden pysähdyksen taktiikka.

19,90€
(norm. 27,90€)

!

PEHMOHARJAPESU
vahalla tai alustapesulla

VUODESTA 1966
HENKILÖAUTON

ÖLJYNVAIHTO
sis. öljynsuodattimet + max 5 l öljyä

Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 30.8.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
Yhden pysähdyksen taktiikka.

15€
(20,90€)

Neste Malmilta vuokraat kätevästi peräkärryt
ja paketti- ja muuttoautot seitsemänä päivänä
viikossa! Katso lisää BestRent.fi

Neste Oil
Metsälä

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

Neste Oil K-market
Malmi

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

BestRent.fi

ILMASTOINTIHUOLTO

(norm. 89,-)
Pakettiautot 79 € (norm. 99,-)
Tarjous voimassa 30.8.2015 saakka

Nyt myynnissä
myös rengassarjat,
kysy edulliset
hintamme!
Sis. tasapainotusja asennustyön
TYKKÄÄ MEISTÄ!

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

(norm. 69,-)
Tarjous voimassa 30.8.2015 saakka

AA!
SOITA JA VAR2
09-387 928 ,
Autotallintie 19
Tattarisuo
AVOINNA
MA-TO 8-17, PE 8-16

Pidämme myös

BestRent.fi

pyörät pyörimässä
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PIRJO PIHLAJAMAA

Prinsessaveneessä oli rento meininki.

Kaljakellujat
lilluivat väljästi

Pentti
Karvonen
rentoutui
rannalla
maalaamalla
kaksi
öljyväritaulua.

Kaljakellunta 2015 alkoi Heurekalta lauantaina kello
11 ja eteni Keravanjokea pitkin kohti Siltamäen
Kirkonkylänkoskea.

K

aljakellunnasta on tullut tapahtuma,
joka kerää katsojia rannoille.
Osallistujia oli tänä vuonna
silmin nähden vähemmän
kuin aiempina vuosina, ja
vähävirtaisessa joessa oli
hyvin tilaa lillua.
Aiemmilta vuosilta tuttu
helle ei hemmotellut osallistujia, mutta ei sadekaan kastellut kellujia. Sään lisäksi
osan juhlakansaa saattoi napata Kalliossa pidetty ilmai-

nen katutapahtuma.

Tapaninvainiolainen
Pentti Karvonen vietti tunteja Keravanjoen rannalla
maalaten öljyväreillä maisemataulua, johon hän ikuisti
myös kellujien hahmoja.
– Viime kesänä maalasin
kaljakelluntaa Tuomarinkylän kohdalla. Ihan harrastuksekseni maalaan. Loppuvuodeksi olen kysellyt, jos
saisin laittaa näyttelyn Pukinmäen kirjastoon. Jos taulusta tulee hyvä, voin tuoda

Sohvaryhmä
kelluu.

sen sinne näyttelyyn, kertoo
Malmin työväenopistosta
oppia ammentava Karvonen.

Myös Vantaanjokea pitkin
lipui satunnaisia kellujia,
vaikka sen vuoro on joka toinen vuosi. Tästä Tapaninvainion joenranta-asukkaat tuskin pahastuivat, sillä leppoisan kellunnan varjopuoliin
kuuluvalta roskaamiselta ei
vältytty tälläkään kertaa.
Suurimmat sotkut jäivät
Vantaan huoleksi

Viranomaiset
varautuivat
auttamaan.

Pirjo Pihlajamaa

Espanjansiruetana on ikävä vieras. Sivu 10.

Bussilinjoihin tulee muutoksia
Moni joukkoliikenteen käyt-

täjä tutkii nyt tarkoin joukkoliikenteen aikatauluja, sillä
osa linjoista muuttuu perusteellisesti ensi maanantaina,
kun HSL-alueen joukkoliikenne siirtyy syysaikatauluihin.
Suurimmat muutokset

koskevat Vantaata, mutta
Helsingissäkin tapahtuu.
Koillis-Helsingissä muutoksia on luvassa ainakin linjalla 70V, joka muuttuu ruuhkalinjaksi 611B. Linjan 611
reitti alkaa kulkea Rautatientorilta Siltamäen ja Suutarilan kautta Tikkurilaan. Rau-

tatientorin ja Suutarilan välisellä osuudella vuoroväli tihenee hieman vilkkaimpaan
ruuhka-aikaan. Muina aikoina linja 611 liikennöi samalla vuorovälillä kuin nykyinen linja 70V. Linja 611 kulkee arkisin ja lauantaisin.
Seutulinja 577 Jakomäki–

Malmi–Siltamäki–Tikkurila
lakkautetaan syysliikenteen
alkaessa ja sen vuorot siirtyvät Helsingin linjalle 77A.
Vuorojen määrä linjojen 77A
ja 577 yhteisellä reittiosuudella Jakomäki–Malmi–Siltamäki ei muutu. Siltamäen
ja Tikkurilan välillä on yhteys

linjalla 611.
Linjojen 70 ja 70T pääteja lähtöpysäkit Suutarilassa
siirtyvät. Uusi päätepysäkki
on Lampputie (3300) ja lähtöpysäkki Valokaari (3552).
Lisäksi liikenteeseen tulee
uusi poikittainen runkolinja
560.

Aikataulut löytyvät verkon
reittiopas.fi –palvelusta. Rkioskeilta voi ostaa aikataulukirjan, joka maksaa viisi
euroa.

Pirjo Pihlajamaa
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Uutiset

Fallkullassa korjaillaan
vajoamisen vahinkoja

Fallkullan asukkaat kertovat hämmentyneensä siitä, että kaupunginvaltuustossa on esitetty
Malmin lentokentän rakentamishankkeen yhteydessä Fallkullan asuinaluetta onnistuneena
pilottina savimaalle rakentamisessa. Asukkailla kun on tiedossa lukuisia savimaan aiheuttamia
ongelmia, joita jatkuvasti korjataan.

Koski kohisee
Siltamäki

Kesän sateet ovat tuoneet runsaasti vettä myös Ke-

ravanjokeen. Lukija lähetti 11.7. otetun kuvan Kirkonkylänkosken myllypadolta, jossa ”voi kuunnella virkistävää
veden kohinaa”.
PP

Kehä III:lle uusi
eritasoliittymä
Jakomäen itänaapurissa on Vantaan puolelle valmistunut uusi eritasoliittymä. Kehä III:n uusi Länsimäentien
eritasoliittymä otettiin käyttöön viime viikon torstain ja
perjantain välisenä yönä.
Liikenne Kehä III:lta Porvoon väylälle Helsingin suuntaan on siirretty kulkemaan uutta yhteyttä pitkin. Samalla
Fazerintien ja Kehä III:n liittymä on poistettu käytöstä.
Länsimäentien eritasoliittymän kautta on syntynyt
myös uusi yhteys Vantaan Energian jätevoimalalle.
Kevyelle liikenteelle on avattu uudet reitit Kehä III:n
suunnassa ja uudella Länsimäentiellä ja Pitkäsuontiellä.

PP

Rattijuopolla ei ollut
ajokorttia
Pukinmäki

Noin parikymppinen henkilö ajoi poliisin haaviin rei-

lun kahden promillen humalassa Säterintiellä lauantaiaamuna kello 05.34. Ford Mondeolla liikkuneella kuskilla
ei ollut ajokorttia.

Fallkullan kerrostaloalue
rakennettiin vuosina 2003–
2006 kentän viereen savimaalle. Rakentaminen
toteutettiin noin 14–17 m
paalutuksilla.
–Kaikissa alueen taloyhtiöissä on ollut ongelmia rakennusmaan ja alustan takia, toki on myös käytetty
huonoja materiaaleja ja rakennusvalvonta ei ole kaikilta osin toiminut, kertoo
Asunto Oy Helsingin Fallkullan Kuulas –yhtiön hallituksen varajäsen Samuli
Kallio.
– Esimerkiksi omassa yhtiössämme on vuosien aikana katkennut virtakaapeli
talojen väliltä ja irronnut sadevesikaivoon vievä putki.
Tänä vuonna pihan erinäisiin kunnostustöihin menee
vähintään useita kymmeniä
tuhansia, ellei enemmänkin
rahaa, jonka osakkaat maksavat ylimääräisinä vastikkeina. Kunnostus jatkuu
parkkipaikalle menevän
tien stabiloinnilla ja asvaltoinnilla.
Yhdessä Fallkullan taloista joudutaan paaluttamaan
ulkovarastojen alusta uudelleen. Tiedossa on myös vielä
selvittämättömiä ongelmia,
kuten yhden talon alakerran
betonilaatan lohkeama ja
satunnainen katon vuotaminen. Fallkullan asukkaat
kertovat, että erilaisia huonoon rakennusmaahan liittyviä ongelmia on tullut

Fallkullan asukkaat ovat saaneet tottua siihen, että rakennuksia ja piha-alueita
joudutaan korjailemaan muun muassa maan vajoamisongelmien vuoksi.

esiin useina vuosina ja korjaustöitä on tehty paljon.
Kallio pelkää, että vastaavanlaiset ongelmat tulevat
esiintymään moninkertaisina vielä huonommalla lentokentän rakennusmaalla.
– Nyt myös puuhataan
Fallkullan Kiilaan nopealla tahdilla asuntoja. En niitä
vastusta, mutta ihmettelen,
että onko rakennusmaa nyt
oikeasti loppu, vaikka edelleenkin esimerkiksi lähes 17
kertaa Malmin lentokenttäaluetta suurempi Östersun-

dom on rakentamatta, hämmästelee Kallio.
Hän muistuttaa, että Malmin lentokenttä valittiin rakennettavaksi nykyiselle
paikalleen 80 vuotta sitten
juuri huonon alustansa takia.
–Halpoja asuntoja 30 000
helsinkiläiselle ei taida oikein toteutua, Samuli Kallio ja muut fallkullalaiset toteavat kokemustensa perusteella.
Teija Loponen

FALLKULLA
Fallkulla on
kerrostalovaltainen
asuntoalue Tapanilan,
Malmin ja Puistolan
välissä, lähellä Malmin
lentoaseman eteläpohjoissuuntaisen
kiitotien pohjoispäätä.
Sen rakennustyöt saatiin
valmiiksi vuosina 20052006.

PP

Alkukesällä jätevesivuodosta
kärsineen uimaveden laatu on hyvä

Kadonnut löytyi kuolleena
Heinävedeltä
Pihlajamäki

Pihlajamäestä keväällä 2012 kadonnut mies on löy-

tynyt menehtyneenä Heinävedeltä 16. heinäkuuta. Savon
Sanomien mukaan löydön teki metsänomistaja, joka havaitsi ihmisen vaatteita, tavaroita ja luita valtatie 23:n tuntumasta 3,5 kilometrin päästä Karvion kylän keskustaa.
Lehti kertoo, että paikalta löytyi muun muassa kuitteja,
joiden perusteella voitiin päätellä ajankohdan olleen samoissa, jolloin mies todettiin kadonneeksi.
Poliisi ei epäile tapahtuneen rikosta. Vainajan henkilöllisyys varmentuu, kun dna-tutkimus 2–3 kuukauden sisällä on valmis. Dna:n vertailunäyte saadaan vain Ruotsista miehen sisarukselta.
Mies oli kadotessaan 57-vuotias ja jäänyt vasta pois
työelämästä. Hänet oli irtisanottu asunnostaan huhtikuussa 2012. Hän poistui kotoaan kuun puolivälissä ottamatta mukaan juuri mitään.
Helsingin poliisi alkoi tutkia katoamista heti tuoreeltaan, jolloin selvisi miehen puhuneen muutosta Heinävedelle. Mies nosti pankkikortillaan rahaa viimeisen kerran
kesäkuussa 2012.
PP

π Tapaninvainio
Tapaninvainion uimarannan vedestä otettu näyte
sisälsi vain niin vähäisiä
määriä bakteereja, että
uimaveden laatuluokitukseksi voitiin antaa hyvä.
Helsingin kaupungin ympäristökeskus on ottanut jokivedestä tänä kesänä kolme etukäteen suunniteltua näytettä. Niistä kaksi on otettu kesäkuun 2. ja
24. päivä ja kolmas heinäkuun 27. päivä. Myös kesäkuun näytteet on luokiteltu
hyviksi.
Kesäkuussa Vantaanjoen
uimapaikoilta piti ottaa ylimääräisiä näytteitä, koska

Ala-Tikkurilasta löytyi virheellinen jätevesikytkentä, jonka takia jätevettä oli
päässyt jo pidemmän aikaa
valumaan Keravanjokeen ja
sitä kautta Vantaanjokeen.
Jätevesivuoto löytyi sattumalta kesäkuussa, kun HSY
kuvautti Ala-Tikkurilassa
sadevesilinjoja. Työntekijät huomasivat, että Aamuruskontien hulevesiviemärin
purkuojasta vuotaa jätevettä Keravanjokeen. Lisäksi
työntekijät havaitsivat, että
yhdestä kiinteistöstä oli tehty sadevesilinjaan vääränlainen kytkentä.
HSY ilmoitti havainnot

Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle, josta lähdettiin tutkimaan jokivesien laatua.
Kesäkuun 12. päivä Vantaanjoesta otetuissa näytteissä oli Tapaninvainion ja
Pikkukosken rantojen kohdalla ulosteperäisiä kolibakteereja. Kesäkuun 24. päivä
otetussa vesinäytteessä niitä
näkyi enää niin vähän, että
veden laatu voitiin luokitella hyväksi. Näytteiden välillä kiinteistönomistaja oli
saanut korjattua virhekytkennän.
– Vuotavan jäteveden
määrä on vähäinen ja Ke-

ravanjoen virtaama suuri,
minkä takia vuoto ei näy
Tapaninvainion tai Pikkukosken uimarannoilla eikä
näin ollen myöskään heikennä uimaveden mikrobiologista laatua, totesi ympäristökeskuksen johtava
ympäristötarkastaja Toni
Lyyski kesäkuun lopulla.
Kesäkauden neljäs ja viimeinen näyte otetaan parin viikon päästä. Sinilevää
Vantaanjoen rannoilla ei ole
havaittu.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Pukinmäenkaari 18, 00780 Helsinki.
www.kaari18.fi

T
I
R
Ä
T
T
N
Y
S
S
I
T
O
U
V
3
N
E
R
KAA

PERJANTAINA 7.8.
Terassilla Åke Kara klo 15–22
Kisoja ja visoja
luvassa Krusifiksi,
oluen juonti-kisa,
Hole-peli ja tietovisa
Klo 22 Karaoke

HODAREITA
EUROLLA
klo 22 alkaen
Perjantaina ja lauantaina
JALAPENOBURGER
(sis. ranskalaiset)

LAUANTAINA 8.8.

0,5l KOFF III OLUT 3€

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

kolmen tunnin ajan
klo 12–15

Klo 14–18 terassilla Åke Kara
kisoja ja visoja
Klo 18–21 alkaen terassilla
esiintyy ANTSU HAAHTELA
Klo 22 alkaen musiikista
vastaa SLOW GUN RIDERS
HODAREITA EUROLLA
klo 22 alkaen

10€

PERJANTAINA
JA LAUANTAINA
KOPPARBERGIN
BILE-REKKA!
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Uutiset
PIRJO PIHLAJAMAA

Suutarilassa uusittiin
lasten ja aikuisten sopet
Suutarilan kirjasto avattiin heinäkuussa muutaman kuukauden kestäneen
remontin jälkeen. Rahaa ei näkyviin muutoksiin paljoa käytetty, mutta
hyvällä ideoinnilla saatiin paljon aikaan.
TEIJA LOPONEN

taessa muuttaa suljetuksi
lasiseinällä.

Tenavat voivat istua ikkunatasanteelle tai muhkeiden eläinhahmojen päälle selaamaan kirjoja. Vanhempia varten on pari nojatuolia. Lasten käyttöön tulee vielä kaksi
pelikonetta syksymmällä.

”O

masta mielestäni parhaat uudistukset ovat
aikuisten toivoma rauhallinen lukunurkkaus sekä
pienten lasten tila ikkunaerkkerissä. Remontin pääasia oli kuitenkin sisäilman
laadun parantaminen ja
senkin ovat asiakkaat jo pistäneet merkille, kertoo kirjastonjohtaja Tarja Mensio.
Kirjaston ilme muuttui remontin myötä huomattavasti avarammaksi ja ilmavammaksi, kirjojen määrä
on silti sama kuin ennenkin.
Nykyisessä aikuisten lukunurkassa sijaitsi aiemmin
nuorten kulmaus, joka on
nyt siirretty kirjaston keskiosaan lähemmäs lapsia. Tällä järjestelyllä äänekkäämmät lapset ja nuoret ovat
toisessa päässä kirjastoa ja
lukurauhaa kaipaavat toisessa.

Lukunurkkaus on rajattu verhoin ja siitä on tehty olohuonemainen tila nojatuoleineen ja jalkalamppuineen. Nurkkaukseen on
myös koottu käsityölehtien

kokoelma.
Lukunurkkauksen vieressä olevaa kokoustilaa voivat esimerkiksi asukasyhdistykset ja taloyhtiöt hyödyntää. Tila voidaan tarvit-

Selkein muutos löytyy
ikkunan luota. Sen edessä
olleet kirjahyllyt on poistettu ja ikkunaerkkerissä on
nyt tasanne, jolla pienet lapset voivat istua. Lähellä on
kaksi nojatuolia aikuisia
varten, sillä aiemmin lasten
osastolla ei ollut kuin matala lasten pöytä ja siihen kuuluvat tuolit, joilla aikuisten
oli hankala istua.
–Olen todella tyytyväinen
tähän muutokseen, sillä oli
suorastaan noloa, ettei pienten lasten vanhemmille ollut
mitään istuinta, jolla vaikka
syöttää pikkuista tai lukea
satuja, Tarja Mensio huomauttaa.
Näyttelyitä ei ikkunalle
enää ripusteta, mutta kirjastossa on toinen paikka, johon esimerkiksi valokuvanäyttelyitä voidaan siimoista ripustaen laittaa esille.
Uudistuksia toteutettiin
myös nuorten suosiossa olleella verannalla, jonka penkit maalattiin ja tyynyt päällystettiin. Ovesta pääsee
ulos pihalle, jossa on entisten penkkien lisäksi pöytäryhmä ja mukava lepotuoli. Niille saattaa löytyä käyttäjiä, jos ilmat vain kohenevat.
Suutarilan kirjasto oli suljettuna kesälomakauden
käynnistyessä ja siksi kirjastossa onkin nyt hyvät valikoimat luettavaa.
– Esimerkiksi dekkarit on
yleensä kaikki tähän aikaan
lainassa, mutta nyt ne ovat
hyllyssä. Samoin meillä on
mukavasti Bestsellereitä, joten kannattaa tulla hakemaan luettavaa, kannustaa
kirjaston väki.
Teija Loponen

Aurinkoisina päivinä on mukava istua pihalla lukemassa. Sateen ropistessa saattaa
lasiveranta olla houkuttelevampi paikka.

Kirkonkyläntien pohjoiseen vievä sairaalan
pysäkki ei ole vielä valmis. Väliaikainen pysäkki on
lähempänä Malmia.

Uusi poikittaislinja
aloittaa ensi viikolla
Bussiliikenteen aivan uusi poikittainen
runkolinja 560 on tarkoitus ottaa
käyttöön ensi maanantaina.
Liikennöijäksi on valittu Helsingin
Bussiliikenne Oy.
Vuosaaren, Viikin, Malmin, Tapaninvainion, Tuomarinkylän, Paloheinän tunnelin ja Kuninkaantammen kautta
Myyrmäkeen kulkeva reitti on noin 28 kilometriä pitkä.
Osa bussipysäkeistä tulee käyttöön keskeneräisinä tai
on alkuun väliaikaisessa paikassa.
Busseja on liikenteessä 19 ja varalla kaksi. Tuliterät
autot ovat vähäpäästöisiä, Euro 6-normit täyttäviä, C-tyypin telibusseja. Niiden typen oksidien luvataan laskevan
viidenteen osaan ja hiukkaspäästöjen puolittumaan verrattuna tällä hetkellä ajossa oleviin parhaan päästöluokan busseihin.
Busseissa on ilmastointi, sivuliukuovet keskellä ja takana, turvaohjaamo, kameravalvonta, alkolukko, automaattinen palonsammutus-, ajotavanseuranta- ja ajovakaudensäätöjärjestelmä. Busseilla on liikennevaloetuus.
HSL järjestämään avoimeen tarjouskilpailuun osallistui
kuusi liikennöitsijää. Tarjouksia vertailtiin ennen kaikkea
kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.
Runkolinja 560:n hankekustannukset olivat noin 25 miljoonaa euroa. Linjan vuosittaiset käyttökustannukset ovat
noin 5,8 miljoonaa euroa. Linja työllistää noin 60 kuljettajaa, joille kertyy vuodessa yhteensä noin 2,1 ajokilometriä.
Runkolinjasta 560 on käytetty myös nimeä Jokeri 2.
HSL on päättänyt luopua Jokeri-nimen käytöstä, ja siirtynyt normaaliin linjanumerokäytäntöön, koska asiakkaat
tarvitsevat linjanumeroa muun muassa sähköisten aikataulupalvelujen käytössä.
Linja 560 liikennöi ruuhka-aikaan noin 7-8 minuutin välein, viikonloppuisin 10–15 minuutin ja vuorokauden hiljaisimpina tunteina 20–30 minuutin välein. Liikennöintiaika on arkisin noin klo 4.45–23.30 ja viikonloppuisin noin
klo 5.30–23.30.
Reitin varrella on noin 30 pysäkkiparia. Runkolinjan 560
bussit on helppo tunnistaa niiden oranssista väristä.
HSL:n lähivuosien tavoitteena on joukkoliikenteen
osuuden kasvattaminen poikittaisessa joukkoliikenteessä. Tulevaisuudessa 560:n reitti saattaa jatkua Matinkylään asti.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tarjoukset voimassa
TO-SU 6.–9.8.2015 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

95

4

99

kg
raj. 2 pkt /tal.

ERÄ Voimassa to-la
Hätälä

HK

kg
raj. 2 pkt /tal.

-37%

VILJAPORSAAN ULKOFILEE n. 1,5 kg

TUORE LOHIFILEE

maustamaton tai

Norja, vac. pakattu

RYPSIPORSAAN ULKOFILEE n. 800 g
pintamaustettu

Hinta ilman K-Plussa-korttia 7,95 kg

7

95
kg

Voimassa to-la
Oman savustamon

SAVUKIRJOLOHI

6

95

12

19

95

kg

Lihamestarin

NAUDAN JAUHELIHA 15%

kokonainen

90

kg

kg

Voimassa to-la
Lihamestarin

Atria takuumurea

NAUDAN SISÄ- ja
PAAHTOPAISTI

KARITSAN
PAAHTOPAISTIPIHVI
marinoituna

Chiquita

BANAANI
Costa Rica

3.-

rs

10.-

4

-62-65%

5.-

pk t

raj. 1 erä /tal.

VIHREÄ RYPÄLE 500 g

3,00/kg, Espanja, yks. 1,99 rs (3,98/kg)

4
pl

sis. pantit 1,60
raj. 2 erää /tal.

Kulta Katriina jauhetut

Hartwall Jaffa

KAHVIT 450-500 g

VIRVOITUSJUOMAT 1,5 l

5,00-5,56/kg, yks. 2,99 pkt (5,98-6,64/kg)
Hinta ilman K-Plussa-korttia
2,99 pkt (5,98-6,64/kg)

0,57/l
Hinta ilman K-Plussa-korttia
2,69-2,89 pl (1,53-1,66/l)

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi

1.kg

2

-16%
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Uutiset
HEIMO LAAKSONEN

Nimikorttien metsästäjät
ja selﬁe-kuvaajat piirittivät
Teuvon ja Stanley Cupin.

Mosahalli mykistyi ja repesi. NHL-sankari Teuvo Teräväinen laskeutui nuoruutensa Mosahalliin areenalle Stanley Cupin kera.

Stanley Cup Teuvoa odotettiin
Mosahallissa kuin joulupukkia
Tapanilan urheilukeskuksen Mosahallissa elettiin jouluaaton jännitystä muistuttavia hetkiä
harvinaisena aurinkoisena heinäkuun 22. päivän tiistaina. 500-päinen eräläisten ja fanien
joukko odotti hiljaa kuin joulupukkia vuoroin vilkuilleen kelloa ja Mosahallin oviaukkoa. Kiltteys
palkittiin kello 11.48. Portaille tupsahti NHL jääkiekkomestari Teuvo Teräväinen Stanley Cup
pysti suorilla käsivarsillaan. Puhkesi huutomyrsky!

C

hicagossa riehunut myrsky viivästytti arvostetun Stanley Cupin
saamista Mosaan. Vajaan
vuorokauden viive palkittiin.
Erän salibandykasvatti sai
lämpimän vastaanoton areenalla, jossa hän salibandyjunnuna esiintyi vastustajan
kauhuna. Tilastojen mukaan
Teuvo, urheilullinen monilahjakkuus, tehtaili Erän junnupaidassa noin kolme maalia jokaisessa ottelussa. Yhtenä viimeisenä helmenä ennen
totaalisesti jääkiekkoon siirtymistä tuore NHL-mestari
oli avainpelaaja Erän voittaessa vuonna 2009 salibandyssä C-nuorten Suomen
mestaruuden.
On suorastaan uskomatonta, että samaa oman kylän poikaa juhlittiin nyt maailman kovimman jääkiekkoliigan mestarina. Mestariseura Chicago Blackhawks
näkyi myös Mosahallissa, monella fanilla oli seuran punamusta fanipaita tai
lippis. Täydellisimmillä molemmat. Vastavoimaa toivat
Erän sinisiin pukeutuneet.
Yksi noin puolen tunnin visiitin kohokohdista oli Erän

salibandypomo Jari Oksasen juhlakalulle luovuttama
Erän sininen pelipaita, jota vahvisti ja yksilöi NHL:n
pelinumero 86 ja TERÄVÄINEN nimi selässä.
–Ovet ovat auki, pelipaikka on vapaana, kuului Oksasen ytimekäs luovutuspuhe.
Lätkätähteä hymyilytti, etenkin kun paidan vastaanottamista seurasi kaiken
kansan edessä try out. Oksanen ojensi Teuvolle salibandymailan ja pallon. Tehtävänä oli upottaa pallo kaukalon päädyssä nököttävään
maaliin. Mestari otti haasteen vastaan, parit jalkakikat
ja veto. Mutta ohi. Toinen
samoin, yleisö innostui. Kolmas kovaa ja oikealta päätyseinään. Neljäs kerta sanoi tällä kertaa toden, lämäri
viuhui verkkoon kuin junnuna silloin ennen!

–Pohjois-Amerikassa
sai kevään aikana monta
kertaa selittää, mitä salibandy oikein on. Ei ne ihan olleet
kärryillä, kertoi tyylikkään
rauhallinen huippu-urheilija
yleisölle.
Ennen joulupukin saapumista yleisöä lämmiteltiin

vanhoilla videoilla Teuvon
salibandymatseista, ja juontaja Jyri Kivimäki haastatteli Teuvon junnuaikaista
valmentajaa Tuomo Hulkkosta ja Jari Oksasta. Kummatkin miehet vakuuttivat
Teuvon olleen jo lapsena liikunnallisesti monipuolisen
lahjakas, osaava, rauhallinen ja vaatimaton joukkuepelaaja. Haastateltavat korostivat nuoren urheilijan vapautta valita lajinsa. Sitä ei
Erässä kahlita. Oksanen painotti myös, että nuorella urheilijalla pitää olla rohkeutta kokeilla eri juttuja ”Teukan” tapaan. Teemun valinta oli ilmeisen osuva. Hän on
nyt 20-vuotiaana Esa Tikkasen jälkeen toiseksi nuorin
suomalainen Stanley Cupvoittaja. Uraa, elämyksiä ja
mammonaakin on vielä Teuvon iän verran tarjolla, jos
vertaa hänen seurakaveriinsa
Kimmo Timoseen, jonka viimeinen peli toi 40-vuotiaalle
puolustajalle kaivatun NHL
mestaruuden.

Sankari Teräväinen oli silminnähden mielissään ja haltioitunut saadessaan kuskata
noin 15-kiloisen kannuharvi-

naisuuden omiensa pariin,
reilun kilometrin päähän
lapsuuden kodistaan ja muistoistaan.
–Täällä on niin paljon hienoja muistoja, jo kuplahallin ajoilta, että ihan tulee tippa linssiin, purki Teuvo tuntojaan.
Tässä vaiheessa kostui monen muunkin silmänurkka
Mosahallin lehtereillä.
Mutta työt on tehtävä,
Mosahallia edelsi aamupäivän kierrokset jääkiekkoseura Jokerien tyyssijalla Hartwall areenalla ja Teuvon
opinahjoissa Pohjois-Haagan Yhteiskoululla sekä Mäkelänrinteen lukiossa. Kello
12.15 tarkkaan aikataulutettu kierros kannun kanssa jatkui Mosan mäeltä Savoon,
Timosen torijuhliin Kuopion torille.
Mosahallista purkautui
tyytyväistä väkeä, Alkupään
poistujat ehättivät vielä vilkuttamaan valkoiselle limusiinille sen taiteillessa mäeltä
alas Erätielle.
Lämminhenkinen erä Teuvo Teräväisen huippu-urheilijan taivalta oli koettu!
Heimo Laaksonen

Teuvolla on nyt nimikko
pelipaita. Luovuttaja
Jari Oksanen lupasi
jo pelipaikankin Erän
liigajoukkueeseen.

Julius Kippo sai ekana
Teuvon nimmarikortin!
Yksi odotetuimmista osuuksista Teuvo Teräväisen Mosa-

visiitillä oli nimikirjoituksen saaminen nuorelta tähdeltä.
Kun Jyri Kivimäeltä kävi käsky ja kutsu areenalle nimmarien saalistamiseen, liki 500-päinen katsomo tyhjeni paniikkivauhtia. Etenkin Erän salibandyjunnut näyttivät nopeutensa, muutamassa sekunnissa Teräväisen eteen ja
sivulle kehkeytyi innokkaiden nimmaripyydystäjien sankka
parvi. Joukossa toki myös aikuisia ihailijoita.
Ensimmäiseksi nimikirjoituskortin anojaksi ehätti lippalakkipäinen
8-vuotias
kipäinen 8
vuotias Julius Kippo. Hän kertoi Lähi
Lähitieto-lehdelle
ehdelle käyvänsä Erän sählykerhoa,
a, puristi hyppysissään juuri
saamaansa
aansa aarretta, kuvallista
Teuvon
n Blackhawks -nimmarikorttia.
a.
Jako meni
nappiin.
in. Teuvolta riitti aikaa
ja kortteja
rtteja jokaiselle
le haluajalle. Monelle
riitti kännykännykkäkuva
a nuoren mestarin
estarin
rinnalla.
a.
HL

Juliukselle
oli jännä
paikka saada
sankariltaan
Chicago
Blackhawks -kuosinen
Teuvo Teräväisen
nimmarikortti.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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.

PUKINMÄEN KARTANOLLA
TAPAHTUU
Keskiviikkona 12.8. klo 18-20
Rälssintie 15

Kartanon historia: Kotiseutuneuvos Tero Tuomisto
Esko Rantanen laulattaa haitarin säestyksellä
Tanssiryhmä Napakat esiintyy
Eeva Kaasinen lausuu runoja
Kahvitarjoilu
TERVETULOA! VAPAA PÄÄSY!
Järjestää:
Pukinmäki-Seura - Bocksbacka-Sällskapet ry

Lego-rakennusmestari
Joonas Koskinen.
Rakkaat, myöhästyneet
onnittelut 7-vuotiaalle
toivottaa mummi
ja pappa.

Tapanilan Urheilukeskuksessa
Avoimet Ovet ma 17.8. klo 17-20

Harrasteteema
Lähitiedossa 12. ja 19.8.
Kädentaitoja, liikuntaa,
musiikkia…
Kerro lukijoillemme, mitä teillä on
tarjota tekemistä kaipaaville.
Syksyn harrastustoiminnan alkua
odotetaan innolla!
Ota yhteyttä myyntijohtajaamme
Jussi Haapasaareen ja sovi ilmoituksesta
jussi.haapasaari@lahitieto.ﬁ
tai p. 050 595 3233

● kokeile ilmaiseksi jousiammuntaa,
kiipeilyä, keilailua ja veitsenheittoa
● tutustu ja ilmoittaudu syyskauden
lajeihin sekä varaa vakiovuorot
● hyödynnä kuntosalin, MosaCafen
ja yhteistyökumppaneiden edut
● löydä oma lajisi lajimaatti.fi
Tsekkaa Avoimet Ovet –ohjelma
kotisivuiltamme. Lue samalla
digilehti (julkaistaan 12.8.).

Kesämusiikkia
Malmin kirkossa
Keskiviikkoisin klo 18.
5.8. Sibeliuksen säveliä.
Aleksi Kotila, viulu; Kaisu
Rauhamaa, piano
12.8. Cornu copia Barock
Ensemble

Tapanilan Urheilukeskus
Erätie 3, 00730 Helsinki

tapanilanurheilu.fi
Meidän pikku ”insinööri”
Juuso Koskinen
täytti 5.6. 6 vuotta!
Rakkaat onnittelut
mummilta ja papalta.

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.ﬁ
Info puh. 045 122 9560
Ke 5.8. klo 19.00 Rukousilta: Tom Bollström, Paula
Blomerus, Jari Päärni. Musiikki: Tiina Valtiala
Su 9.8. klo 11.00 Aamujumalanpalvelus: Jari Päärni,
Ville Rossi. Musiikki: Activando Fe
Su 9.8. klo 14.30 Latinokokous: Jari Päärni

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

Niclas! Täytit 13 v.
Onnea toivottaa mummi,
vaari ja Tuula.

5.8.2015

Sanaristikko nro 14/2015
oikea ratkaisu

Viikin kirkossa
To 6.8. klo 13. Merja Wirkkala, Elina Tofferi. Kahvitarjoilu.

Hiljaisuuden ja matkakumppanuuden retriitti
Karjaalla retriittikeskus Snoanissa
18.–20.9. Hinta 90 e omin liinavaattein +
matkakulut (toivot. kimppakyytejä). Ohjattua oman elämänmatkan katselua, mahd.
lyhyeen jakamiseen. Ilm. 18.8. mennessä
Merja Saviniemi p. 09 2340 4532.

Kesäillan viettoa ja grillausta
Jakomäen kirkolla to 6.8. klo 18–19.
Malmin kirkolla ke klo 18.30. Hartaus, vuoroviikoin kahvit tai makkaranpaistoa, 1 e.
Puistolan kirkolla iltatulet ke 5.8. klo 18.
Siltamäen seurakuntakodilla ke 12.8. klo 18.
Viikin kirkolla ti 25.8. klo 18

, 7.

Ekaluokkalaiset aloittavat ensi
viikolla koulutiensä. Lasten
virressä 87 toivomme: ’Suuri on
maailma pienille käsille, paljon on
tehtävää... Kukaan ei voi olla liian
pieni, kun Jumala vieressä on.’’

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

HUOM: SATEELLA TUNTIA EI PIDETÄ
www.conexion.fi

Ekaluokkalaisten siunaus koulutielle
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Lähit

www.lahitieto.ﬁ

www.facebook.com/lahitieto

Ma 10.8. klo 18 Viikin kirkossa
Ti 11.8. klo 18 Malmin, Puistolan, Pihlajamäen ja Tapanilan kirkoissa sekä
Siltamäen seurakuntakodilla
To 13.8. klo 18 Jakomäen kirkossa
Tietoa alakoululaisten toiminnasta netis&" ###!*.&%4%!56-.'%&/*.&%4%6*4+*/

RETKI, KÄVELY, RISTEILYJÄ
Monikulttuurinen perheretki Mustasaareen la 15.8. Uintia, pelejä, visailuja, yhteislaulua, lounas ja kahvit. Ilm. 10.8. menn.
Helena Pietinen p. 09 2340 4530.
Multicultural family trip to Mustasaari
Island Sat 15 August. Swimming, games,
quizzes, singing, lunch and coffee. More information and registration by 10.8. Helena
Pietinen tel. 09 2340 4530.
Laulujen kävely Malmin hautausmaalla
Kävely ti 11.8. suomalaisten laulajien ja lauluntekijöiden haudoille. Haudoilla kuullaan
henkilöön liittyvä laulu ja tarina. Mukana
Jukka Linkoheimo, Hessu Chydenius ja
Risto Alaja. Lähtö Viikin kirkolta. Kesto n.
2 tuntia, matka pari kilometriä. Hinta 15 e
(käteinen, tasaraha) Kirkon Ulkomaanavulle. Sateella kävely peruuntuu. Ilm. viim. 7.8.
ralaja289@gmail.com.
Virsiristeily Tukholmaan 11.–13.9.
Tutustumme Ruotsin kirkon suomenkieliseen virsikirjaan. Tukholmassa mahd.
osallistua ruotsinsuomalaisten laulutilaisuuteen. Hinta 4 hengen B-hytissä 60 e,
3 h 75 e ja 2 h 100 e, sis. laivamatkat,
majoitus, meriaamiainen Tukholmaan
tultaessa sekä kahvit. Ilm. 7.8. mennessä
Kaisu Rauhamaalle p. 09 2340 4494.
Ateenan kautta merelle
Meriristeily Saronikinlahden saarten
tuntumassa 19.–26.9. Vierailemme
Ateenassa, Argolidassa sekä Poroksen, Spetsesin ja Hydran saarilla. Hinta
1370 e sis. lennot, hotellin, puolihoidon
ja ohjelman mukaiset retket. Ilm. kirkkoherranvirastoon, p. 09 2340 4400.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
###!1.+&/)3/)&.$'4-$))4%!56*4+*/
Seurakunta facebookissa:
###!,40.2((-!0(*6*4+*/)&.$'4-$)%4
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TOM EDVARDSSON

Espanjansiruetana on kuoriutuessaan noin sentin pituinen ja kasvaa 7–14 cm:n pituiseksi. Sen väritys vaihtelee
oranssista ruskean eri sävyihin.

Espanjansiruetanat
löysivät Puistolaan
Tappajaetanoiksikin kutsutut
espanjansiruetanat ovat tänä kesänä
löytäneet tiensä myös muutamaan
osoitteeseen Puistolassa. Aiemmin niitä on
havaittu ainakin Tapaninvainiossa ja Malmilla.
–Eräs asukas soitti minulle
ja kyseli, onkohan Puistolassa laajemminkin ongelmana nämä espanjansiruetanat, kun tänä kesänä niitä
oli heidän pihalleen ilmestynyt. Itse olen kuullut vain
yhdeltä toiselta puistolalaiselta niitä havaitun, kertoo
Ilkka Uotila Puistola-Seurasta.
Suomessa ensimmäiset espanjansiruhavainnot ovat
vuodelta 1994. Nyt sitä on
tavattu noin 300 eri paikasta aina Oulun tienoille saakka.
Helsingissä espanjansiruetana on yleinen, sitä löytyy
rakennusviraston mukaan
jo koko kaupungista.
Espanjansiruetanan munat ja nuoret yksilöt kulkeutuvat paikasta toiseen
maansiirtojen sekä kukka-

tai puuntaimien ja sipulien
multapaakkujen mukana.
Laji voi siirtyä myös lehtikasojen ja kompostien välityksellä.
Espanjansiruetana on
kaikkiruokainen laji, joka
on sopeutunut Suomen viileään ilmastoon. Etana voi
liikkua jopa 50 metriä yössä, ja se syö yleensä noin 10
grammaa eli oman painonsa verran vuorokaudessa.
Espanjansiruetanalle kelpaa puutarhojen monenlainen ravinto ja se voi aiheuttaa suuria tuhoja kotipuutarhoissa ja viljelyksillä. Se
syö koriste- ja hyötykasvien lehtiä, kukkia ja sipuleita. Espanjansiruetanat syövät myös eläinten raatoja
ja kuolleita lajitovereitaan,
josta ne ovat saaneet tappajaetana-nimensä.

Näin ehkäiset espanjansiruetanoiden leviämistä:
Pidä piha siistinä ja kasvillisuus lyhyenä.
Leikkaa pensaat niin, etteivät oksat laahaa maata.
Pidä maaperä mahdollisimman kuivana. Kastele
kukat aamulla tai päivällä, älä illalla.
Älä käytä koristekatetta, jonka alla etanat viihtyvät.
Kerää nurmikon leikkuujäte pois.
Kalkitse kompostit.
Polta lehti- ja risukasat.
Kerää syksyllä pois kasvijätteet ja etenkin
hedelmäpuiden pudokkaat, sillä ne ovat etanoille
mieluista ravintoa.

Tehokkainta espanjansiruetanan torjunta on
keväällä ennen kuin talvehtineet etanat ehtivät munia.
Etana munii kerralla noin
20–30 munaa ja jatkaa
munintaa pitkin kesää ja
syksyä. Sukukypsät etanat
pitäisi tuhota heti keväällä
ja aina ennen munintaa.
Jos espanjansiruetanaa
havaitaan, kannattaa nurmikko ja piha-alueen kasvillisuus pitää matalana, jotta etanat eivät löydä suojaa
kuivumista vastaan. Etanat
viihtyvät maanpeitekasvien ja köynnösten suojassa,
korkeassa ruohossa, lehtikasoissa, komposteissa sekä
suojapeitteiden, lautojen ja
ruukkujen alla ja kivirakennelmien kolosissa.
Espanjansiruetanat liikkuvat ja syövät pääasiassa öisin. Aikuisilla espanjansiruetanoilla ei ole juurikaan
saalistajia, sillä etanat ovat
hyvin sitkeitä ja limaisia.
Teija Loponen

Rakennusvirasto
ja vapaaehtoiset
talkoolaiset
aloittavat elokuun
puolivälissä
kokeilun, jossa
luonnosta ja
pihoilta kerätään
espanjansiruetanoita
Korkeasaareen.
Eläintarhassa
ne keitetään
ja tarjotaan
ainakin siileille,
pesukarhuille,
villisioille ja
saukoille ruuan
lisäkkeenä.

Toimitukseen voi lähettää
tietoja siitä, missä kaikkialla
ilmestymisalueellamme
espanjansiruetanaa on
havainnut.
Jos tiedät hyvän keinon
karkottaa etanat, kerro
siitäkin!
Lähetä viestit osoitteeseen
teija.loponen@lahitieto.ﬁ

Näin hävität etanat:
Etanat saa kerääntymään paikkaan useampia
laittamalla maahan kosteutta kerääviä lautoja, joiden
alle ne kokoontuvat.
Espanjansiruetanat kerätään ja tapetaan joko
katkaisemalla ne tai pudottamalla kiehuvaan veteen tai
etikkaan.
Kuolleet etanat laitetaan suljettuun jäteastiaan
tai haudataan maahan, jotta ne eivät jää ravinnoksi
lajitovereilleen.
Etanoita voi tappaa myös kaupoista saatavalla
etanamyrkyllä, joka saa ne kaivautumaan maahan
ennen kuivumistaan ja kuolemistaan.

Malmin lentoaseman toimintaa tallennetaan
monipuolisesti Suomen Ilmailumuseon käyttöön.

Ilmailumuseo
tallentaa
Malmin lentoaseman
toimintaa
Kuluvan kesän aikana tallennetaan
Helsinki-Malmin lentoaseman
toimintakulttuuria valokuvin, videoin ja
haastatteluin. Dokumentoinnin takana on
Vantaalla toimiva Suomen Ilmailumuseo.
Suomen Ilmailumuseosta kerrotaan, että ”Malmi il-

mailee 2015” –hankkeessa dokumentoidaan riippumattomasti ja monipuolisesti lentoaseman arkipäivän toiminnot.
–Tallennustyö kattaa Finavian palvelut sekä viranomais-,
koulutus- ja muun yritystoiminnan. Projektissa tullaan tarkastelemaan myös ilmailun harrastustoimintaa kerhotasolla, toteaa hankkeen projektipäällikkönä toimiva kokoelma-amanuenssi Tapio Juutinen.
Projektin näkyvin osa, kenttätyöt, suoritetaan heinä-elokuussa. Museon suorittamassa nykyhetken tallentamisessa korostuvat ei-esineellisen tallentamisen muodot
kuten valokuvaus, audiovisuaalinen tallennus, haastattelututkimus sekä keskiössä olevien ilmailun prosessien
mahdollisimman tarkka mallintaminen jälkipolville.
Malmin tapauksessa olennaista on eri toimijoiden
suhde itse lentoasemaan.

Tallennusprojektia ohjaa museon kokoelma-amanuenssi Tapio Juutinen ja käytännön kenttätöistä ja materiaalin tallennuksesta vastaa projektisihteeri Sonja Leppänen. Projektiin käytetään myös vapaaehtoistyövoimaa.
Dokumentointiprojektista saatava aineisto tallennetaan
Suomen Ilmailumuseon kokoelmiin käytettäväksi näyttely-, tutkimus- ja julkaisukäyttöön sekä ulkoiseen viestintään.
Valokuvat, videot ja kertomukset tukevat yhtenäisen
kuvan luomista Malmista lentoasemayhteisönä. Hankkeen kokemuksia ja loppuraporttia hyödynnetään myöhemmin vastaavien hankkeiden organisoinnissa muilla
lentoasemilla.
Syyskuun lopussa päättyvä hanke on saanut Suomen Ilmailuliiton tukisäätiön rahoitusta vuonna 2015. Lentoasemainfrastruktuurin tallentaminen kuuluu Suomen Ilmailumuseon Museovirastolle ilmoittamiin tavoitteisiin valtakunnallisena ilmailun erikoismuseona kaudella 2015–
2018.
Teija Loponen
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Timo Uotila:

Muisteloita
Wanhasta
Puistolasta
Kesätöissä 1955
Kuvanveistäjä Gunnar Uotilan ja Alli Uotilan (o.s. Joutsila, ent. Johansson) 6-henkinen perhe asui Puistolan Harjutien (nyk. Karrintie) mäen päällä 1920-luvun
omakotitalossa. Perheen pojista Timo ja Ilkka kävivät Helsingin Ressua, Pekka
Puistolan kansakoulua. Tytär Laura oli tulossa taaperoikään. Sain kesätöitä Helsingin pääpostin ulkomaanpakettiosastolta. Lauantaikin oli tuolloin työpäivä.

Perjantai heinäkuun 15. päivä 1955
+20 astetta, puolipilvistä
Aamulla luulin, että heräisin liian myöhään, kun keittiön kello taisi
olla edellä. Mutta ehdinkin junalle.
Postitalossa järjestelimme aamupäivällä jenkkipostia. Ruokatunnilla
söin eväät työpaikalla. Sitten olin kaupungilla kävelemässä. Stockmannin
edessä näin – ”unelmieni Anjan”. Hätkähdin hänen suloisuuttaan ja tyttömäistä kauneuttaan. Tapaus jäi kummallisesti kaivelemaan mieltäni.
Olin ostanut peltiaskillisen Leijona-pastilleja ja juomapullon. Ja rasvaista
hiusvettä. Ne maksoivat 82+150 mk. Illalla meillä olivat naapurin Paavo ja
kirjailija Otto Varhia. Paavo oli humalassa ja ”laulutuulella”. Juttelin Oton
kanssa kirjallisuudesta ja muusta. Iltamyöhällä pesin itseäni kaivolla. Olisin
muuten onnellinen, mutta se yksi puuttuu… Yö on hyvin kaunis.

Kaupunkilaisilta kysytään mielipidettä siihen, että esimerkiksi Helsingin
sisäsaaristoon noin 4-5 kilometrin päähän rantaviivasta rakennettaisiin
tuulivoimaloita. Havainnekuvassa on tällä etäisyydellä olevia voimaloita, joiden
tornin korkeus on 100 metriä ja siipien pituus 70 metriä.

Tuulivoimaloita
täyttömäille?

Lauantai heinäkuun 16. päivä 1955
+23 astetta, melkein selkeää

Kaupunkilaisten toivotaan ottavan kantaa tuulivoiman rakentamiseen
Helsingissä. Vastaajat voivat kertoa näkemyksensä siitä, tulisiko
tuulivoiman tuotantoa lisätä Helsingissä ja miten tuulivoiman
rakentaminen heidän mielestään vaikuttaisi Helsingin imagoon ja
maisemaan.
Kyselyssä kartoitetaan
myös mahdollisia paikkoja
tuulivoimaloiden rakentamiselle sekä paikkoja, jonne
tuulivoimaa ei missään
tapauksessa tulisi rakentaa.
Vastaajilta kysellään, millaisena he kokevat ajatuksen
tuulivoiman rakentamisesta
merialueelle eri etäisyyksille
rannasta, satama- ja voimala-alueille tai esimerkiksi
täyttömäille Vuosaareen tai
Malminkartanoon.
Kysely on osa tuulivoiman
sijoittamisperiaatteet -työtä, jota kaupunkisuunnitte-

lulautakunnan on tarkoitus
käsitellä vuoden 2015 aikana. Työ ohjaa jatkossa tuulivoimaan liittyvää suunnittelua.
Helsingin on tavoite tulla
hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä
ja tuulivoima on yksi mahdollisuus tavoitteen saavuttamisessa. Verkkokyselyllä halutaan selvittää, miten
kaupunkilaiset suhtautuvat
tuulivoimaan ja tuulivoimaloiden rakentamiseen Helsingissä.
Kyselyyn voi vastata

Vuonna 2013
tuulivoimalla
tuotettiin
noin prosentti
Suomessa
kulutetusta
sähköstä.
osoitteessa www.tuulivoimakysely.ﬁ suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi elokuun
loppuun saakka.

TL

Lentokoneiden pauhu on vaimentunut
Kiitotie 1:n peruskorjaus
Helsinki-Vantaan lentoasemalla on ohi ja kiitotie on
otettu käyttöön sunnuntaina.
Se tarkoittaa, että poikkeuksellisen äänekkäästi toukokuun toiselta viikolta asti
pauhannut koillisen taivas
on taas rauhoittunut, koska
lentokoneet käyttävät jälleen
normaaleja nousu- ja laskeutumisreittejään.
Lentomelu on ollut eri puolilla Koillis-Helsinkiä ja etenkin Suutarilan, Puistolan ja
Tapanilan asuinalueilla totuttua kovempaa toukokuun
11. päivästä heinäkuun 7.
päivään. Melun voimakkuuteen vaikuttivat tuuliolosuhteet.
Finavia sai toisen vuosineljänneksen eli huhti-kesä-

kuun seurantajaksollaan tavanomaista enemmän soittoja koskien lentomelua. Eniten soittoja tuli Helsingistä
(33 kpl), toiseksi eniten Vantaalta (9 kpl) ja kolmanneksi
eniten Espoosta (5 kpl).

100 000 tonnia päällystettä
ja valettiin uutta yli 135 000
tonnia. Maahan asennettiin 55 kilometriä kaapelia ja
liki 2000 valaisinta. Urakka
maksoi noin 18 miljoonaa
euroa.

Toukokuussa käynnistynyt peruskorjaus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäiseksi uusittiin kiitoteiden 1 ja 2 risteyskohta,
jolloin myös kiitotie 2 oli käytössä rajoitetusti. Heinäkuun
alussa remontin toisen vaiheen käynnistyttyä kiitotie
2:ta voitiin jo käyttää täydellä
kapasiteetilla.
Kiitotieremontin työmaa
kattoi lentoasemalla lähes
35 hehtaarin kokoisen alueen. Kiitotieltä jyrsittiin lähes

Kiitotieremontti tukee
Finavian käynnissä olevaa
Helsinki-Vantaan kehitysohjelmaa. Noin 900 miljoonan
euron kehitysohjelma nostaa
kansainvälisen lentoliikenteen kapasiteettia ja valmistaa lentoasemaa ottamaan
20 miljoonaa matkustajaa
vuonna 2020. Siihen liittyen
Finavia on hakenut ympäristölupaa kasvattaa lentomelualuetta Suutarilan päällä.
Pirjo Pihlajamaa

Aamulla menin töihin Pääpostiin ulkomaanpostiosastolle. Avasin ja ”kolasin”
Englannin-postia. (”kolata” tarkoittaa postipakettien ja niihin liittyvien papereiden vertailua.) Iltapäivällä tuli paljon Saksan-postia ja sitten lisää Englantia.
Ruokatunnilla kävin ostamassa kilon kanarialinnunsiemeniä (100 mk).
Meillä oli kotona Puistolassa häkissä kanarialintuja.
Tulin kotiin 14.15-junalla. Siellä tapasin Kalevin tyttöystävineen.
Naapurin Paavo toi meille jäätelöä. Häntä varmaan kadutti eilinen esiintyminen liiallisessa ”maistissa”.
Illalla olin pihasaunassa. Sitten luin ”Oman Maan” vuosisadan alun painoksesta artikkeleja suomalaisesta kirjallisuudesta. Ilkan kanssa juttelimme kuolemanrangaistuksista ym.
Kallion Sirkka-täti kävi illalla. Panin tukkaani rasvaista ”Silvikriiniä”.

Sunnuntai heinäkuun 17. päivä 1955
+21 astetta, selkeää
Heräsin vasta lähellä yhtätoista.
Söimme pihalla ja keskustelimme
Geneven konferenssista ja Baltian
kysymyksestä ym. Muut lähtivät
Ruduksen ”santakuopalle” uimaan.
Jäin kotiin lueskelemaan.
Kun väki oli palannut uimasta,
saimme melkein heti vieraaksemme
Saarisen sakin Tervakoskelta. Tuliaisina oli jäätelöä.
Pian meille tulivat vielä Mannilan
Urpo-setä ja hänen poikansa Matti. Pelasimme fortunaa talon takana. Syötyämme päätimme lähteä
Tapanilaan pelaamaan pienoisgolﬁa. Matti kävi kotona vaihtamassa
vaatteet. Huomattuani hänen ”kuteensa” kävin minäkin vaihtamassa
housut. Olimme pelaamassa golﬁa Timo Uotila vuonna 1955.
Tapanilan Ratatie 11:ssä. Siellä oli
paljon ihmisiä, mm. monia kauniita tyttöjä.
Kun ajoin pyörällä Tapanilaan, näin matkalla Marja-Liisan ja hänen seurassaan erään kauniin tytön. Asia ei sinänsä olisi ollut mitenkään erikoinen, jos en
olisi lauantaina aamujunassa töihin mennessäni vaihtanut tämän toisen tytön
kanssa joitakin silmäyksiä. Kun sitten kuljin tyttöjen ohi, kuulin heidän suustaan ohitushetkellä: ”Oh!” Ehkä asia on minun puoleltani turhaa kuvittelua.
Mutta kuitenkin jos se luulo osoittautuisi vääräksi, olisin suorastaan pettynyt.
Matti muuten voitti 15 reiän golfkisan niukasti 78-79.
Kotiin palattuani kuuntelin Ilkan kanssa mielikseni radiosta Iskelmäparaatin. Päätin lähiajan päämäärikseni tutustumisen maailmankirjallisuuteen – ja
tyttöihin.
Mielestäni ei ole helppoa löytää vertaa heinäkuiselle yölle. Pieni sievä tuuli
saa aikaan kauniin kohinan metsän sisällä. Taivas on jo aika pimeä ja tähtien
koristama. Vaalean pilven laidassa loistaa tummalla pohjalla kirkas tähtönen.
Tällaisena iltana ja yönä on niin hyvä olla.
Eeles Landström hyppäsi seipäällä Euroopan ennätyksen 447 cm.

Timo Uotila
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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.

Kohtuullisuutta musiikin kuunteluun
Siltamäessä on Jalopeura
-niminen leikkipuisto, jossa nuoriso viettää aikaansa joka ilta
puoleen yöhön. Muuten asiassa ei
ole mitään moittimista, jossakinhan heidänkin on oltava, mutta
musiikin soittaminen niin kovalla
että joudun laittamaan ikkunat
kiinni ja vaikka on kolminkertaiset lasit, niin jumputus kuuluu
selvästi.
Se ei ole mukavaa varsinkaan
kun seuraavana aamuna on 5.30
herätys ja pitäisi saada nukuttuakin. Illallahan omalle parvekkeelle ei ole mitään asiaa, melun
vuoksi.
Toinen asia on että he jättävät
myös roskat jälkeensä, vaikka

roskikset on muutaman askeleen
päässä, ne jää pöydille ja maahan.
Perjantaina 25.6 huomasin että
noin kymmenen vuoden (alle tai
yli) poika siivosi porukan jälkiä
klo 11 illalla.
Vaikka he kuluttavat aikaansa niin vois sitä musiikkia soittaa pienemällä volyymilla ja kerätä omat roskansa roskiin, niin kenelläkään on mitään sitä vastaan
että he ovat leikkipuistossa, kun
vain leikkivät kunnolla.
Siltamäki on ollut kuin paratiisi, rauhallisuuden ja luonnon
puolesta, mutta jokaisessa paratiisissa on näköjään käärmeensä.

Leijonamuori

TIMO UOTILA

Parakkikoulut matkasivat heinäkuun alussa Pihlajamäen
läpi kohti ala-asteen pihaa. Koulu on remontissa
puolitoista vuotta.

Gardeniasta
Helsinkiläisinä olemme olleet
n.15 vuotta tyytyväisiä, että meille
on kaupunkikuvamme kehitystä
kuvastamaan annettu Gardenia.
Gardenian kehitystä olemme ilolla
seuranneet. Sijaintipaikkakin on
oivallinen. Lähellä Viikin kartano,
maatalousoppilaitos, ja -museo
sekä Viikinlahden ruovikko lintuineen ja kasvustoineen sekä Vantaan koski museoineen. Olemme
odottaneet ympäristöön lisäksi
paikallisten perinnekasvien puutarhaa siemenpankkeineen. Helsingin perustamishistoriaa kuvaavaa näyttelyä ja luonnossa liikkumisen ja ympäristön hoitamisen

opastusta.
Puutarha ja ympäristösuunnitelma on Helsingille varmaan laadittu rakennusvaiheessa ja suuntaa
antavat päätökset alueen kehittämisestä.
Gardenian palveluista ei viime
aikoina informaatiota ole juuri
saanut.
Rakennuskustannukset olivat
varmaan pilviähipovat ja Helsingin uskoisi rakennuttajana valvovan sijoituksensa kasvua ja
kehitystä budjettirahoituksensa puitteissa. Hyvä kirjanpito ja
hallinnointitapa koskee varmasti ainakin näitä mittavia yhteisiä

hankkeita. Kuka kantaa vastuun
kehityksestä Helsingissä?
Kirjanpidollinen käsittely on järjestelykysymyksiä. On edesvastuutonta ajaa alas hyviä toimivia kokonaisuuksia.
Voimme vielä esitellä Gardeniaa
ympäristöineen niin suomalaisille kuin ulkomaisille ystävillemme.
Mitä sen jälkeen? Annammeko
kotiseudullemme ja sen kehityshistorialle niille kuuluvan arvon?
Kotiseutu on edelleen meille tärkein paikka maailmassa, pidetään
siitä huolta.

Anja Salmela
Pihlajamäki
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Tunnistatko?

Australiaan yli 40 vuotta sitten muuttanut stadin kundi Karl
Mattas ja hänen kolme Helsinki akvarelliaan.

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

Viileä Punainen varusti Helsingin
Maalaustapahtuman
Tapanilan Viileä Punainen –
galleria oli taas vahvasti mukana
Helsingin Suuressa Maalaustapahtumassa heinäkuussa. Ideana
on se, että kuka tahansa voi ottaa
käteensä piirustuslehtiön ja ikuistaa paperille jonkin Suomen pääkaupungin näkymän. Sitten pitää
vielä värittää tuo näkymä akvarelliteokseksi. Aikaa on koko päivä aamuyhdeksästä iltaviiteen,
jolloin noista töistä koottiin näyttely Ekbergin kahvilan yläkertaan
Bulevardille.
Jostain syystä tämä taidetapahtuma kerää piiriinsä joka vuosi useita Australian ystäviä. SBSradion suomenkielisen ohjelman
toimittajana ja taitelijana tunnettu Karl Mattas oli taas saapunut Suomeen kesämatkalleen juuri sopivasti päästäkseen ikuistamaan Bulevardin näkymiä. Minä muuten annan joka viikko
Suomi-raportin Mattaksen ohjelmaan.

Taidetapahtumanpäivän sää ei
kyllä ollut ihanteellinen, sillä taivas oli enimmäkseen pilvessä.
Vettäkin tuli silloin tällöin.
Minäkin aioin maalata oman
Helsinki-akvarellini. Sitä varten
ostin Päivi Uljaksen ja hänen tyttärensä Mari Hoffrénin myyntipöydältä pätevät akvarellivälineet. Mutta aika loppui pakostakin kesken, koska olin aamupäivällä Finlandia-talolla Euroopan
turvallisuus- ja yhteistyökokouksen (Etyk) 40-vuotisjuhlaistuntoa seuraamassa Australian Suomi-lehden kirjeenvaihtajana. Iltapäivällä jouduin vielä käymään
kotona Tapanilassa vastaanottamassa koiraamme Kildaa ”kesälomamatkalta”.
Ehkä ehdin ensi vuonna maalaamaan Helsingin maisemia. Sitä ennen voisi vaikka käydä ottamassa lisäoppia Viileän Punaisen
galleriassa.

Timo Uotila

Sienipaikka
tunnistettiin
Tunnistatko? –kisassa oli hei-

näkuun 1. päivän lehdessä kuva
betonisista sienistä, jotka piristävät
Tapulikaupungissa kulkevia. Sienet
löytyvät metsäpolulta läheltä leikkipuistoa.
Kaikki kisaan osallistuneet vastasivat tällä kertaa oikein ja heidän
joukostaan onnetar valitsi voittajaksi Varpu Kivisen, jolle toimitetaan kesäkassi. Onnea voittajalle!

TL

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 keskiviikkona 12.8.,
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.
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Urheilu
JANINA ISSAKAINEN

Syksyn jalkapallokausi on käynnistynyt ja kentät kovassa käytössä.

Jalkapallo kolmonen

Jännä syyskausi käyntiin,
jengimme kärkiporukoissa
Jalkapallon lomakausi on ohitse, tuttua sadekauttakin uhmaten
syyskauteen mahtuu jännitystä. Koillisen alueen Kolmosen nelikko
sijoittuu lohkoissaan kärkiporukoihin. MPS Edustus metsästää
kolmoslohkon kakkospaikalla nousua, samassa lohkossa PuiU luuraa
neljäntenä ja Malmin Ponnistajat on 6. Kakkoslohkossa MPS/Atletico
Malmi on vallannut pronssisen kolmospaikan.

H

einätaukoa
edeltävän Lähitiedon jälkeen
ehätettiin Kolmosen pelejä
pelaamaan kevätkierroksen
rippeet ja viimeisen reilun
viikon aikana on jo koettu
ensimmäiset syyskierroksenkin mittelöt. Joukkueittain syyskierroksen portin
inventaari näyttää täkäläisittäin melkoisen mukavalta.
MPS edustusjoukkue
päätti kevään riemukkaa-

seen Mikko Vesterisen maaliin Riihimäellä. Loppuhetken täysosuma toi voiton
yhdestä nousijasuosikista,
sikäläisestä Palloseurasta.
Syksy avautui 28.7. Mosan
nurmen kärkitaistossa Kontua vastaan. 0–0 lopputulos
kertoi joukkueiden olevan
yhtä hyviä, vaikka lohkon
ykkösellä on kolme pinnaa
enemmän. Viime torstaina
MPS haki Porvoosta yllättävän niukan 1–0 pakkovoiton hännänhuippu Akilleksesta.

Mutta nousujahti jatkuu.
Tämän viikon perjantaina
MPS kohtaa Keravalla PK
K-U/Allianssin ja ensi tiistaina 11.8. kello 18.00 on Mosan nurmella mittarina maineikas FC Reipas.

Puistolan Urheilijoilla
on päällä myös hyvä putki.
Kevään päätti 4–2 riemuvoitto FC Reippaasta Lahden Radiomäellä. Syyskausi
starttasi jo 24.7. Puistolan
nurmella Lahen Poikien
kanssa, tuloksena 1–1 tasa-

peli. Viime torstaina PuiU
sai iloisissa merkeissä maksaa velkansa inhottavasta
kevättappiosta Hyvinkään
Palloseuralle. PuiU kahmasi
voittopotin 90 minuutilla
Joonas Ruumensaaren puskemalla 1–0 voittomaalilla.
Nyt perjantaina 7.8. kello
19.30 on Koudan kotinurmella tunnelmaa. PuiU:n
vastustajana on aina sytyttävä venäläisjoukkue Spartak.

Malmin Ponnistajille
tauko tuli sopivasti. Se koki
kesäkuun 30. päivä AlaMalmilla 0–5 rökäletappion
Lahen Pojille. Tämän jälkeen ”ponnareille” siunaantuikin mehevän pitkä loma,
sillä syysputki aukesi vasta
eilen Porvoossa Akillesta

vastaan. Perjantaina 7.8.
kello 18.00 onkin Kontulan
nurmella vastassa kärkijoukkue Kontu. Ja jo tiistaina 11.8. kello 19.30 ponnarit isännöi Ala-Malmin nurmella PK K-U/Allianssia.

MPS/Atletico Malmi
on kulkenut voittojen tiellä.
Kevään se kruunasi 4–0 voitolla SAPA:sta. Synkkyyttä
ei ollut syksynkään korkkaamisessa. Atleetit nappasivat 2–1 voiton Jani Putkosen viime minuuttien maalilla HIFK/2:sta. Sama oli
voittotulos viime torstaina,
kun joukkueeseen pesiytyi
lahjakas 1988 syntynyt
Kustaa Käki, joka tekaisi
kummatkin maalit FC Vantaan maalipuiden väliin. Yli
vuoden pelitauon jälkeen

atleetit löytäneellä Käellä on
tilillään nuoruusvuosien
kotikaupungissa Tampereella muun muassa Ykkösen ja Kakkosen otteluita.
Huomenna torstaina 6.8.
kello 18.00 Atletico esiintyy
poikkeuksellisesti Puistolan nurmella, jolloin se kohtaa toisena olevan ja pinnan malmilaisia enemmän
omaavan Tuusulan Palloseuran. Kyseessä on ”hopeamatsi”, kakkoslohkoa
suvereenisesti johtava EsPa
kun on jo kymmenen pinnan karkumatkalla. Tiistaina 11.8. kello 18.00 vislataan Myllypuron nurmella
käyntiin ottelu HerTo-MPS/
Atletico Malmi.

Heimo Laaksonen

KANNUSTAMAAN JA VIIHTYMÄÄN!
Miesten Kolmosta

Perjantaina 7.8. klo 19.30

Puistolan Koudan nurmikentällä

PuiU – Spartak
HYVÄ PUFFETTI
TATTARISUON
AUTOKATSASTUS

PUIU VOITTOON!

Espanjalaistaiturit tylyttivät PuiU:a
Regions Cupissa
FC Legirus Inter oli

PuiU:n edustusjoukkueen
miehille tyly seinä Regions
cupin puolivälieräottelussa
viime sunnuntaina Korsossa.
Nyt vielä Nelosdivarissa venäläisrahoitteisesti vahvasti
espanjalaisvoimin pelaava

ja maamme futiskärkeen tähyävä Legirus upotti PuiU:n
pesäpallolukemin 8–2 (3–0).
Voittajasta ei ollut epäselvyyttä, Legirus antoi vahvan näytön espanjalaishenkisestä liikkumisesta ja paikanhausta kentällä. PuiU:n

maalit tuikkasivat Atte Virtanen ja Sami Rinta-Kahila
ottelun loppuhetkillä, jolloin
isännät johtivat jo 8–0.
Neljän parhaan joukkoon
edennyt Legirus Inter on todella vahva eurooppalaisen
Regions cupin Suomi -osas-

ton voittajaehdokas. Kuvaavaa joukkueen tasolle on se,
että se voitti hiljattain liigaHIFK:n 2–1 Hakunilassa pelatussa harjoitusottelussa.

HL

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tapanilan Erä mukana Gymnaestradassa
Joukkuevoimistelu
Neljän vuoden välein järjestettävä voimistelun
kansainvälinen suurtapahtuma Gymnaestrada
järjestettiin heinäkuussa monen vuoden
odotuksen jälkeen Helsingissä.
Osallistujamäärältään
kaikkien aikojen suurin
Suomessa järjestetty urheilutapahtuma kokosi pääkaupunkiin yli 20 000 voimistelijaa viidestä eri maanosasta.
Koko voimistelun kirjo
oli kattavasti esillä ympäri Helsinkiä monipuolisissa tapahtumissa ja näytöksissä. Myös Tapanilan Erän
voimistelujaosto oli mukana usean voimistelijan ja vapaaehtoisen voimin. Erän
voimistelijoista nuorimpia oli mukana Marjamail-

le-kenttäohjelmassa, vähän vanhempia Elämän Jälki-ohjelmassa ja aikuisten
naisten Evat-ryhmä upeassa Valkea Lintu-kenttäohjelmassa.
Kaupunkilavoilla muun
muassa Linnanmäellä esiintyivät Evat-ryhmän lisäksi
Elite Alexa ja Anastasia.

Viitisenkymmentä
vapaaehtoista - valmentajista voimistelijoihin ja vanhemmista muihin aktiiveihin - huolehti 232:n sveitsiläisen viihtyvyydestä
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PETRI VILHUNEN

puistolalaisella koululla
koulumajoitusta valvoen.
Rennot ja ystävälliset sveitsiläiset näyttivät viihtyvän
mainiosti, mistä on kiittäminen aktiivisia ja reippaita
voimistelujaostolaisia.
Joukkueista erityisesti
Aforian ja Anastasian tytöt
ansaitsevat kiitoksen tapahtuman järjestelyistä.
Ikimuistoinen viikko
päättyi näyttävään päätösjuhlaan Olympiastadionilla.
Erän aktiiviset voimistelijat
kaikista ikäluokista odottavat jo seuraavaa Gymnaestradaa vuonna 2019 Itävallan Dornbirnissä, innokkaimmat aloittivat samantien matkasuunnitelmien
tekemisen.
Lauri Järvinen

Anastasia Linnanmäen lavalla.

TONYPHOTO.DE

.
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ja hop
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Ostamme
KULTAA ja HOPEAA

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

K-CITYMARKET
MALMI
Malminkaari 19
Ma 10.8. – Pe 14.8.
KOKO VIIKKO
Klo 10–16.30

Tervetuloa.
Juha Kilkkinen
puh. 050 5816 138

TUO ARVIOITAVAKSI, ILMAINEN ARVIOINTI!
Yhteistyössä:

AUREK

Sanna Koivumäellä (vas.) oli kuumat paikat kansainvälisillä kentillä. Tässä vastassa USA:n Lily Zevon.

Sanna Koivumäki haki
kansainvälistä kisakokemusta
Squash
Kesäisin squash-juniorit ympäri maailmaa kerääntyvät keski-Eurooppaan ja pelaavat kahdessa
kansainvälisessä turnauksessa. Saksassa ja Hollannissa pidettyihin turnauksiin suuntasi
ensikertalaisena Siltamäestä Sanna Koivumäki. Saksaan saapui yhteensä 369 ja Hollantiin 377
junioripelaajaa.
Saksan Kölnissä Mäkelänrinteen urheilulukiota
käyvä Koivumäki pelasi alle
17-vuotiaiden tyttöjen Pioneer Cupissa 36 muun
pelaajan kanssa. Ammattilaiseksi tähtäävän maajoukkuepelaajan lopullinen sijoitus oli 14.
Pelin ensimmäisellä kierroksella hän voitti Hollannin Megan Van Drongelenin 3–1. Voitto takasi paikan 16 parhaan joukkoon.
Toisella kierroksella tie nousi pystyyn, kun USA:n Li-

ly Zelov voitti 3–1. Häviön
jälkeen pelit jatkuivat sijoista 9–16. Loppupelistä Koivumäelle tuli vielä yksi voitto.
– Olen kokonaisuutena
tyytyväinen peleihini ja on
hienoa nähdä, että harjoittelu alkaa tuottaa tulosta!
Ainoana haasteena oli lämpötila, joka oli ulkona +38
astetta eikä kentillä ollut ilmastointia, joten pelaaminen oli erilaista kuin mihin
olen tottunut Suomessa.

Saksasta matka jatkui
Hollannin pääkaupunki
Amsterdamiin ja Dutch
junior openiin. Alle 17-vuotiaiden tyttöjen sarjassa oli
mukana 33 pelaajaa. Koivumäen lopullinen sijoitus
oli 24. Tällä kertaa Sanna
hävisi ensimmäisellä kierroksella tiukan pelin jälkeen
3–2 Ranskan Oceane
Michelotille. Häviön jälkeen pelaaminen jatkui
sijoista 16–32. Lopuista
peleistä Sanna pystyi puristamaan yhden voiton, mut-

ta hävisi muut kolme.
–Olen hieman pettynyt sijoitukseen, mutta onnistuin
silti pelaamaan ehjän turnauksen, vaikka lopussa jalat
alkoivat jo painaa. Oli hienoa nähdä tämän hetkinen
juniorisquashin taso ja tästä
on hyvä lähteä kohti seuraavaa kautta, tuumii ensimmäistä kansainvälistä kauttaan pelannut ja vasta kolme vuotta lajia harrastanut
Koivumäki.
Pirjo Pihlajamaa
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Kulttuuri

Malmitalon gallerialla
moni-ilmeinen syksy
Keramiikkaa, peilikuvia, puuveistoksia ja piirustuksia. Malmitalon galleriassa
esiintyvien taiteilijoiden työt avartavat näkemystä taiteesta ja avaavat näkymiä
esimerkiksi kasvihuoneeseen.

S

yyskausi käynnistyy neljän
aktiivisesti liekkipolttoa työskentelyssään hyödyntävän
taidekeraamikon näyttelyllä.
Geoff Crispin, Risto Hämä-

läinen, Leena Juvonen, Riitta Talonpoika tuovat esille Tulen koskettamat
–näyttelyllään veistoksia ja taidekeramiikkaa, jotka on valmistettu puuuunissa.

Näyttelykokonaisuus valottaa puupolton moni-ilmeisyyttä tuhkakerrosten patinoimasta kivitavarasta posliinin valkeuteen ja lasitteeksi sulavan lentotuhkan vivahteisiin,

niin veistoksellisissa muodoissa kuin käyttöesineissäkin.

Taidemaalari Matti Sääsken Piileviä kuvia tarjoaa
stereovaikutelmaa hyödyntäviä maalaus- ja valokuvapohjaisia teoksia sekä peilikuvateoksia, joissa pintakuva ja kolmiulotteinen
prismaattinen maisemaavaruus vuorottelevat. Niiden yhdentyessä tarkennetaan siihen ratkaisevaan
hetkeen, jolloin näkymästä
tulee näkyvä.
Kokemus todellisesta on
kuvallinen: Tullessaan näkyväksi kuvitelmas-

Malmitalon galleriaan
on vapaa pääsy ja näyttelyt
ovat avoinna arkisin 9–20
ja lauantaisin 9–18.

Matti Sääsken
teokset ovat
moniulotteisia
valokuvapohjaisia
teoksia.

ta tulee tosi. Näin syntyvät
merkitykset, henkisyys ja
tunteet.
Söpö on oivallinen nimi
Yasushi Koyaman näyttelylle, jossa japanilainen Malmilla asuva taiteilija-kuvanveistäjä asettaa esille eläinveistoksia kaiken ikäisille.
Taiteilijan yhtenä tärkeänä
ajatuksena on tuoda hieman
onnellisuutta taiteen kautta
kaikille.
Useimmat Yasushi Koyaman söpöistä eläinveistoksista on valmistettu yhdestä puusta käsin talttaa käyttäen. Rikas puun tekstuuri
antaa lämpimän vaikutelman ja suloiset, ilmeikkäät
eläinten kasvot ilahduttavat. Mukana
on myös
keramiikkaa.
Oheisohjelmaakin saattaa
olla tiedossa.

Tiina Pensolan Silence esittelee piirustuksia
eri tekniikoilla.
Näyttelyn työt saivat alkunsa maisemasta meren äärellä, tärkeästä paikasta vailla ihmisääniä. Tuulen ja meren kohina, kalliot ja kivet olivat
vahvasti läsnä. Aluksi Pensola lähestyi aihetta maalaten, mutta siirtyi pian yksinkertaisempaan välineeseen,
jota voisi kantaa mukana. Lyijy- ja musta tussikynä vaihtuivat vielä harvemmin käytettyyn kuulakärkikynään samalla kun kivien
pinta alkoi kiinnostaa häntä pelkkää maisemaa enemmän.
Vuoden lopulla ja alkuvuodesta galleriassa ollaan
jälleen kesäisemmissä tunnelmissa. Anu Nirkko vie
Mullan läpi –maalauksissaan katsojat kasvihuoneille
ja kasvimaille. Kasvihuonemaalauksissaan hän tutkii
läpinäkyvyyttä kasvihuoneen seinien läpi ja kasvimaamaalauksissa keskittyy
kasvimaita peittävien harsojen kuvaamiseen.
Teija Loponen

Yasushi
Koyaman
pirteä Lion.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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TEIJA LOPONEN

Antti Sallan
lempipaikka
Jakomäen huipun pirunpelto ja muuta geologiaa
tulee tutuksi tiistaina 18.8.,
jolloin Helsingin kaupungin
ympäristötarkastaja, geologi Antti Salla johdattaa
halukkaat Jakomäen nähtävyyksien äärelle.
Sallan lempipaikka on Jakomäen huipulla sijaitseva yli 10 000 vuotta vanha
rantakivikko. Siihen ja muihin Jakomäen kallioiden
nähtävyyksiin tutustutaan
opastetulla luontoretkellä,
jolle lähdetään Jakomäentie
10 kohdalla olevalta bussipysäkiltä, jonka numero on
3504. Julkisilla lähimmäksi lähtöpaikkaa pääsee busseilla 75A, 77, 77A ja 577.
Retken reitti kulkee vaihtelevassa maastossa eikä sovellu huonojalkaisille. Retkelle on vapaa pääsy ja sen
järjestävät Gardenia ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus.

Laulujen kävelyillä käydään tunnettujen laulajien ja lauluntekijöiden haudoilla ja
kuullaan heidän tuotantoaan.

ja pienen tarinan, valaisee
Alaja.
Kävelymatkaa hautausmaalla kertyy muutama kilometri ja retki kestää pari
tuntia. Kävelyt lähtevät Viikin kirkon edestä, osoitteesta Agronominkatu 5, Latokartanon torilta.
Mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 20
osallistujaa/kävely. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen ralaja289@gmail.com. Osallistumismaksu 15 euroa

Lähiristikko nro 14/2015
SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA , ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Antti Sallan lempipaikka
ti 18.8. kello 18–20, kokoontuminen
Jakomäentie 10 bussipysäkillä.

TL

Tarinat ja laulut
kertovat vainajista
Malmin seurakunta järjestää Laulujen kävelyjä Malmin hautausmaalla Risto
Alajan toimesta.
– Käymme tunnettujen
suomalaisten laulajien ja
lauluntekijöiden haudoilla. Kiertokäynnin kohteina ovat muun muassa Oke
Tuurin, Tapio Rautavaaran, Laila Kinnusen, Tauno
Palon, Armi Aavikon, Olavi Virran ja Petri Hohenthalin haudat. Jokaisella haudalla kuulemme kyseiseen
henkilöön liittyvän laulun

Jakomäen kivikko tulee geologin matkassa tutuksi.

Sortti selkeytti jätemaksuja
maksetaan käteisellä ja tasarahana, joka menee Kirkon Ulkomaanavulle.
Mukana kävelyllä ovat
Jukka Linkoheimo ja Hessu
Chydenius kitara, laulu sekä Risto Alaja. Sateella kävely peruuntuu.
Laulujen kävelyille lähdetään tiistaina 11.8. klo
18 (ilmoittautumisaika 3.–
7.8.) ja lauantaina 12.9. klo
15 (ilmoittautumisaika 7.–
11.9.)

TL

Koillishelsinkiläistenkin jätteiden keräyspisteinä
toimivilla Sortti-asemilla on
uusi hintapolitiikka. Lauantaista alkaen astui voimaan
selkeytetty hinnasto, josta
löytyy kuutiomäärien lisäksi
myös säkkihinnat. Ne on
tehty neljälle eri kategorialle.
Puutarhajätteen ja risujen
hinta on määrästä riippumatta viisi euroa per kuorma. Puujätteen hinta on yhdeksän euroa per kuutio. Sekajäte ja kipsi maksavat asemalle vietyinä 20 euroa ja
kaatopaikkajäte eli palamaton jäte 50 euroa kuutiolta.

Pienemmistä jätemääristä menee pienempi maksu.
Esimerkiksi kahdensadan
litran vetoisesta jätesäkillisestä puutavaraa veloitetaan 1,80 euron maksu. Samankokoinen säkki kipsiä
tai sekajätettä maksaa neljä
euroa. Kaatopaikkajätteeksi päätyvä betoni, kiviaines
ja muu palamaton jäte maksaa jo kymmenen euroa per
säkki. Viidenkymmenen litran säkissä vietynä sama jäte maksaa 2,5 euroa.
Parhaimmillaan hinnoittelu kannustaa ja ohjaa ihmisiä lajittelemaan jätteensä tarkemmin, ettei uusio-

Ristikon oikea
ratkaisu sivulla 9.

käyttöön sopiva tavara päädy kaatopaikalle.
–Jätteiden lajittelu on tärkeää, sillä ainoastaan siten
saamme materiaalit uusien tuotteiden raaka-aineiksi, säästämme luonnonvaroja sekä ympäristöä, sanoo
HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.
Koillis-Helsinkiä lähinnä
oleva Sortti sijaitsee Viikin
kupeessa Kivikossa Itä-Helsingin puolella. Sorttiasemille jätettä voi viedä peräkärryillä ja hinta maksetaan
kortilla, ei käteisellä.
Pirjo Pihlajamaa

KoillisHelsingin
Lähitieto

Lähiristikko
joka toinen
viikko!
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Menot
KATJA KINNUNEN

Tapio Ojanen järjestää Malmin hautausmaalla kävelylenkit torstaina 13.8. kello 15 ja 17. Kokoontumispaikkana on olympiavoittaja Kaj Tapio Rautavaaran
haudan lähellä sijaitseva huoltorakennus.
Tarkoituksena on tutustua Rautavaaran haudan lisäksi Pohjolan hiihtokuningatar Tyyne Wideman-Elovaaran hautapaikkaan sekä Olavi Virran ja Sten Suvion hautoihin.
Kierroksen jälkeen kävellään tai kuljetaan bussilla
Oulunkylän torille Tapio Rautavaaran patsaalle.
Sään salliessa voi sen jälkeen mennä lavatansseihin Oulunkylän Seurahuoneelle tai sateen yllättäessä
Ogelin liikekeskukseen kello 18. Musiikista huolehtii
Duo Ylinen sello/viulu säestyksellä.

MALMI

Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
Syystien palvelukeskus
Ukkoklubi ma klo 10–11, pingistä ti klo 14.15, 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 mielikuvia ja tunnetiloja kuvataiteeksi”, kuvailee Hanhela työskentelyään, ”seksuaalisuus,
rakkaus, himo, viha, ahneus,
pelko ja ahdistus. Välineet ja
tekotavat ovat maalaus, piirustus, graﬁikka, video, installaatio. Hanhela haluaa välttää tekemisen raskauden tuomaa vakavuutta ilmaisussa.
Avoinna ma–to 9–20, pe
9–18 ja la–su suljettu. Vapaa
pääsy. Malmitalo 18.6.–22.8
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 AlaMalmin puistossa ja sateella
talon aulassa. Laita mukavat kengät jalkaan ja tule kuntoilemaan samalla oppien
paritanssien salaisuuksia.
Mukaan voi tulla yksin, kaksin tai joukolla. Vapaa pääsy.
5.8. masurkka,12.8. Polkka,
19.8. Jenkka, 26.8. Samba
Kesäkahvila Raparperitaivas
Ravintolapäivänä popsahtaa taas! Kesäkahvila
Raparperitaivas avaa porttinsa klo 12–18. Su
16.8. Paavolantie 7.
Lenkki hautausmaalla
13.8. klo 15 ja 17 kokoonnutaan Malmin hautausmaalla Rautavaaran haudan
lähellä olevalla huoltorakennuksella. Kierroksellä käydään
Tyyne Wideman-Elovaaran,
Olavi Virran ja Sten Suvion
haudoilla. Sen jälkeen siirrytään Rautavaaran patsaalle
Oulunkylään. Kello 18 lavatanssit Oulunkylän Seurahuoneella
tai sateella Liikekeskus
Ogelissa. Järj. Tapio Ojanen
Liikuntatempauksia
Syystien ja Antinkodin palvelutaloilla 11.8. klo 13.30 ja
17.30. Tarkoituksena järjestää talojen asukkaille kävelytilaisuuksia. Säävaraus.
Järj. Tapio Ojanen
Malmi-Seuran
hautausmaakävely
Ma 10.8. Malmi-Seura järjestää jälleen kierroksen Malmin
hautausmaalla. Kierroksella
käydään monien tunnettujen

Hautausmaalta
tanssimaan
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Malmitalolle Jättiläisiä rakentamaan
Vielä tänään ehtii rakentamaan Jättiläisiä
Malmitalolla. Valtavat, kahdeksanmetriset
jättiläiset heräävät henkiin Taiteiden yönä.

Pajujättiläisiä pääsevät rakentamaan yli 12-vuotiaat, sitä nuoremmat vain aikuisen
seurassa. Jättiläistyöpaja jatkuu tänään keskiviikkona kello 11-19 Malmitalon
aulassa ja sinne on vapaa pääsy. Jättiläisten loppuhuipennus koetaan Senaatintorilla
20.8. kello 19.30. Jättiläiset on osa Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaa.
henkilöiden haudoilla. Oppaina
ovat ylipuutarhuri Juha Ollila
ja Malmi-Seuran edustajana
Aarne Laurila. Kierrokselle lähdetään Pihlajamäentien puoleiselta pääportilta klo 16 ja klo
18. Kesto n. puolitoista tuntia.

PIHLAJAMÄKI

Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskusteluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskusteluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.

PUISTOLA

Puutarhakerho
Puistolan kirjaston ja
Puistolan Omakoti-yhdistyksen
kaikille avoin Puutarhakerho
kokoontuu joka kuukauden
toinen maanantai Puistolan
kirjastolla. Keskustelua ohjaa
ja kysymyksiin vastaa vertaistukihenkisesti Pirjo Isotupa,
puutarhanhoidon harrastaja ja biologi (FM) Puistolan
Omakoti-yhdistyksestä.
Tilaisuudessa on kahvi- ja
teetarjoilu.Vapaa pääsy.
Ma 10.8. klo 18–19.30,
aiheena kompostointi.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla ke
klo 17.30–19.30.

PUKINMÄKI

Kisan puistojumpat
Ma klo 18-19 bailatino ja
klo 19-20 asahi 3.–24.8.
Ke klo 18–19 keppijumppa
5.–26.8. Pukinmäen rantapuistossa, viljelyspalstojen luona.
Kertamaksu 4e. Ohjaajana
Kirsi Mattsson. Järj. Pukinmäen
Kisa ry. Lisät. 050 5814118 tai
ritva.tuomisto@outlook.com.
Tutustu kävellen
Pukinmäkeen ja Savelaan!
Kysytty Pukinmäen kotikaupunkipolkujen opaskirjanen
on myynnissä kirjastossa (3e).
Kartta ja selostustekstit kattavat 45 kohdetta ja matkaa

on yhteensä 7 km. Toteutus
Pukinmäki-seura ja
Savela-seura
Iya Kolomeychukin
maalauksia
Ukrainalaisen taiteilijan maalauksia esillä elokuun ajan
esillä Pukinmäen kirjastossa, Kenttäkuja 12.
Ohjelmallinen ilta
Pukinmäki-Seura järjestää Pukinmäen kartanolla,
Rälssintie 15, kartanon ohjelmallisen esittelytilaisuuden
12.8. klo 18–20. Ohjelma:
Tero Tuomisto: Kartanon historiaa, Eevi Kaasinen lausuu
runoja, Tanssiryhmä Napakat
esiintyy ja Esko Rantanen laulattaa haitarin säestyksellä.
Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.

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 virvokkeita, vain käteinen. Siltamäen
urheilupuiston pohjoispuoli
lähellä Keravanjoen rantaa.
Järj. Siltamäen Lions Club.
Siltamäen nuorisoseura
Syyskausi käynnistyy vk 36 ja
37. Vanhoja, tuttuja ja uusia
harrasteita lapsille, nuorille
ja aikuisille. www.siltamaennuorisoseura.ﬁ. Lisät. siltamaki@nuorisoseura.ﬁ

TAPANILA
A

Tapanilan
Eläkkeensaajat
ja Tapanilan
Kotien
Puolesta
Kesäkerho
Tapanilan
Työväentalolla ti
4.8.–1.9. klo
11.30–12.30.
Ulko-boccia
ja mölkyn pelaaa.
minen entisen lailla.

Kaisa-Leena Lintilän
maalauksia
Ilo elää 11.–30.8. Galleria viileä punainen, Päivöläntie 20.
Avoinna ti–pe 13–18, la–
su 11–15. Vapaa pääsy.

TAPULIKAUPUNKI

Viikin ponit saivat
maastoreitin
Ratsastuskeskus Viikki Oy on vuokrannut kaupungilta Latokartanon Viikinojanpuistosta noin 1,5 kilometrin maastoreitin ja noin 6 000 neliömetrin verran
maata ponihaaksi.
Sopimuksen mukaan vuokralainen sitoutuu rakentamaan ja kunnossapitämään ratsastusreitin kustannuksellaan sekä merkitsemään ratsastusreitin varoituskyltein. Myös muilla alueen käyttäjillä on oikeus liikkua ratsastusreitiksi varatun alueen osalla.
Ponihaan mahdollisesta sähköpaimenesta on ilmoitettava kylteillä.
Vuokralaisen on tarkastettava ratsastusreitti päivittäin ponien jätöksistä ja mahdolliset jätökset on vuokralaisen poistettava välittömästi.
Ponitalliyhtiön ja kaupungin välinen vuokrasopimus
astui voimaan elokuun alussa ja päättyy helmikuussa
2021.
Pirjo Pihlajamaa

Kirjailijavieraana
Umayya Abu-Hanna
Umayya Abu-Hanna vierailee Tapulikaupungin kirjastossa ma 10.8. klo 18 alkaen.
Hän kertoo teoksistaan
Multikulti (2012) ja Alienin silmin - Helsinki ja Uusimaa muukalaisen kokemana (2014).
Abu-Hannaa haastattelevat Tiina Aulin ja Niina Holm.

VIIKKI

Method Putkistoon ja MP
Pilatekseen tutustumista
Method Putkistoa Ti 18.8.
klo 18–19.30. MP Pilatesta
ti 11. ja 25.8. Viikin kirkon takana nurmikolla. Oma
alusta mukaan. Ei osallistumismaksua. Säävaraus!
Kaatosateen sattuessa tunteja ei pidetä (pieni ripottelu ei
haittaa). Järj. Taija Oksanen.

OPTIKOT

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

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Lähimenot–
palstalle
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia
menovinkkejä.
Palsta on yhdistysten ja seurojen
käyttöön. Etusijalla ovat maksuttomat
tapahtumat. Toimitus voi muokata sekä
lyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettää
viimeistään torstaina klo 15 menness
jotta ne ehtivät seuraavan keskiviiko ä,
n
lehteen.
OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.ﬁ

OGELISSA

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

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

Koillis-Helsingin Lähitieto
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HYVINVOINTI

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

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

Voit varata aikasi
myös internetistä!
Malminkaari 13 A 00700 HKI,
Malmin Nova 4.krs.

Autojen huolto ja korjaus
Öljynvaihto aikaa varaamatta
AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki

puh. 3507050

puh. 0400 600 660

KAMPAAMOT JA PARTURIT
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,
Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Helenan

Salonki

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

Avoinna ma–ti ja to–pe 9–18, la 9–14 tai sop. muk.
Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

MALMIN HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist
SUUHYGIENISTI

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 09 351 5981 www.zois.ﬁ

Kampaamo-Parturi

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

85
75

Permis + leikkaus
€
+ sävy + fööni
Värjäys+leikkaus
€
+fööni
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

Uusimman lehden
löydät myös täältä:
Tuorein
Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehti löytyy
lehtitelineistä Malmin
Novan Citymarketin
edestä, Malmintorin
kauppakeskuksen toisesta
kerroksesta Plaza Mocan
kahvilan vierestä,
Kirkonkyläntien
S-marketin aulasta,
Tapanintorin K-Markerilta
sekä Siltamäen K-Market
Kavaljeerilta.

Lähitietoa
tarvitaan aina
HAMMASLÄÄKÄRIT

a
uott
25 v
illa!
Malm

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

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
!

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 4.krs

p. 09 351 5015

!

Hammaslääkärit:

Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Hammashoitoa iv-sedaatiossa/
lääkerentoutuksessa
sopimuksen mukaan.

Puh. 09 345 3350
www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
,,,+.&#-)!)($')!!).#))%)"&-+*
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.
Puh: 093863060
ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
hampaat toiveittenne
mukaisesti.

Huom! Uusi osoite!
Malmin raitti 12, MALMI

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

2015

Suuhygienisti:

Helsinki

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO

www.malminhammas.com

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Palvelemme teitä koko kesän normaalein aukioloajoin!

www.rengaskeskus.com

NETTIAJANVARAUS

Parturi-Kampaamo

HYVÄÄ JA LÄMMINTÄ KESÄÄ!

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

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

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 0400 449 638

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

Kehärengas Oy
www*$'%(!'"&(#*)

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

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.
VEIKKAUSPISTE

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

PALVELUJA TARJOTAAN

www.talohallinta.fi

KODINHOITO-JA HOIVAPALVELUT
siivous • ikkunoidenpesut • asiointiapu
lastenhoito • ikääntyneille apua ja seuranpitoa.
ym.kodinhoitoon ja avustamiseen liittyvää apua.

HYÖDYNNÄ
ÄHENNYS
KOTITALOUSV
!
SA
ES
VEROTUKS

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

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

Lähitieto löytyy
myös facebookista!
www.facebook.com/lahitieto

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233

