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Uutiset:
Liikennemelu ei saa kantautua
uusiin asuntoihin.
Urheilu:
Palloliitto palkitsi Vekan.
Kulttuuri:
Malmin tunneliin luotiin
taidetta työpajoissa.

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

Bussien laitureita
suoristettiin
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ViinikkaOy
Heikinlaakso Sienitie 34
029 3005500
KorsoUranuksenkuja 1E
029 3005501

Huolla autosi

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

Huollamme
kaikkimerkit
• Varaosilla aina vähintään 3vuoden takuu.
• Saat leimanhuoltokirjaasi jolloin autosi arvo säilyy.
• Uudenauton tehdastakuu säilyy.
• Saat aina kirjallisen tarjouslaskelman.

PUHDASTA TULEE!
Laadukas ja edullinen!

Matot
2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

UUTTA!
Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset

pesut

TILAA
EDULLINEN
NOUTO-
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki
mankeloituna

5,20€/kg

8,50/m

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

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

Matot
8,70/m2

alk.

5,40€/m2

PIIPUNPELLITYKSET, IKKUNALISTAT, PALOTIKKAAT, LUMIESTEET, KONESAUMAKATOT

VESIKOURUT
(puolipyöreä/kantikas)

UUDENMAAN PELTITYÖ OY

Myös
perinteiset
konesauma-

katot

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

Kattojen
maalaus,
huolto ja

paikkaustyöt

TIILI-,VARTTI-JA PELTIKATTOJEN
PESUT JA PINNOITUSTYÖT

Classic-katot
ja asennus-

palvelu

[A]

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

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia

35 vuoden kokemuksella

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

VUOSAARI OKT
Ramsinniemessä 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

1-tasossa v. 85 rakennettu ok-ta-
lo 4 h, k, s, n. 105 m² +at/var. n.
25 m². Tontti n. 773 m². Keittiö ja
saunaosasto uusittu. Vaihdossa
3-4h, k, sauna kt-asunto.
Hp. 320.000 €. Hiirakonkuja 5

SUUTARILA OKT
Huolella ja ajatuksella peruskor-
jattu vanha omakotitalo 4 h, k, s,
n. 90 m² kahdessa tasossa. Eril-
linen piharakennus n. 50 m² jossa
sauna, takkatupa, wc, autotalli.
Rakennusoikeutta toisellekin
talolle.Tontti 885 m². Kaukolämpö.
Hp. 295.000 €. Saturnuksentie 12

MALMI OKT
Mansardikattoinen vanha ok-
talo 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

Komea rintamamiestalo 5 h, k, s,
kellari + autotalli, kokonaispinta-
ala n. 206 m². Hoidettu tontti 630
m². Vesikate uusittu ja julkisivu
maalattu 2011. Talo sopii kah-
dellekin perheelle. Hp. 295.000 €.
Heinätie 1

TAPANINKYLÄ OKT

OK-TONTTI MALMI
Lähellä Pukinmäkeä hyvä kadun-
varsitontti 500 m² omakotitalolle.
Rakennusoikeus 125 m².
Hp. 145.000 €. Tapperinkuja 11

TONTTI TAPANILA
Rakennusoikeutta 280 m². Asun-
tojen lukumäärää ei rajattu. Hp.
280.000 €.
Kuulijantie 4
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Aloittamisen iloa

K oulut käynnistyivät eilen. Opintielle
lähti yli 5700 ekaluokkalaista, joista
valtaosalle se oli odotettu ja iloinen
päivä. Koulumaailma muuttuu jat-

kuvasti. Koulupäivien ja oppiaineiden sisältöjä
kehitetään ja muutetaan, lisäksi säästöt vaikut-
tavat moniin asioihin. Vanhempia mietityttää
sopivien luokkakokojen määrittely. Isoissa luo-
kissa on usein levottomampaa ja vaikeampaa
keskittyä uuden oppimiseen. Erityisopetus ja
tukiopetus ovat erityisen herkkiä säästöille. Juu-
ri julkaistun tutkimuksen mukaan opettajien
yhteisopettaminen ja moniammatillinen yhteis-
työ ovat lisääntyneet. Aiemmin erillisryhmissä
opiskelleet lapset ovat siirtyneet pitkälti yleis-
opetuksen pariin, samoihin luokkiin muiden
oppilaiden kanssa. Oppilaille tämä vaihtoehto
on todettu hyväksi, mikäli luokassa on mahdol-
lisuus myös erityisopettajan ammattitaidon hyö-
dyntämiseen.

Aloittamisen ja tekemisen iloa kaipaavat ne
lukuisat lomilta palanneet, jotka parhaillaan
selaavat työväenopiston ja Tapanilan Erän
ohjelmalehtiä ja muiden vapaa-ajan harrastus-
ten vaihtoehtoja. Toiset ovat rohkeita testaa-
maan uusia harrastuksia, osa tyytyy siihen, mitä
on pitkään harrastanut ja hyväksi havainnut.
Tapanilan urheilukeskuksella pidettävät avoin-
ten ovien päivät samoin kuin useiden urheiluse-

urojen järjestämät maksuttomat kokeilukerrat
antavat mahdollisuuden testata uusia liikuntala-
jeja. Uusia elämyksiä tulee tarjoamaan myös
Malmitalo kulttuuriannillaan, syyskausi pääsee
vauhtiin Taiteiden yön myötä. Taiteiden yönä
tapahtuu ilmestymisalueellammekin monenlais-
ta, niistä tarkemmin seuraavassa numerossa.

Tulevana viikonloppuna Malmin taivaalla
näkyy pitkään lentämistä harrastaneiden taito-
lentonäytöksiä. Niitä on upea seurata, vaikka
lentokoneista, etenkin puolustusvoimien Hor-
neteista, melkoista meteliä hetkellisesti aiheu-
tuukin. Viikonloppuna Malmin lentoasemalla
on paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle.
Iltapäivisin lentonäytösten välissä kuullaan kon-
sertteja. Lentoaseman lähistöllä tulee lauantaina
ja sunnuntaina liikkumaan valtavasti ihmisiä,
ajoneuvoliikennettä sinne sen sijaan ei sallita,
vaan yleisön tulee käyttää busseja tai jalkojaan
perille päästäkseen. Viikonloppuna Malmi on
kaupungin keskipisteenä.

Viikonloppuna Malmin
taivaalla nähdään upeita
taitolentonäytöksiä.

Malmin apteekki tarjoaa Malmitalossa
22.8. ja 26.8. nuorten
teatteriammattilaisten esittäminä
Kolme pientä tarinaa.

TUTTU APTEEKKI
UUDESSA PAIKASSA!

TERVETULOA KAIKKI NYKYISET
JA UUDETASIAKKAAT!

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.

Lisätietoja
www.malminapteekki.fi
ja Facebookista.

Hae maksuton

pääsylippu

apteekista.

UUSI HAMPURILAIS- JA
PIHVIRAVINTOLA AVATTU
Jakomäen kauppakeskukseen!

AVAJAISTARJOUKSET:

XMEAL | JAKOMÄEN KAUPPAKESKUS
Jakomäenkuja 2, 00770 Helsinki

p. (09) 388 2645
www.xmeal.fi

Avoinna ma–pe 10.30–18 | la–su 12–18

LOUNAS:
Arkisin klo 10.30–15.00

7.50€
Sisältää salaattipöydän
ja kahvin/teen

alkaen

PEHMIS KASTIKKEELLA
VELOITUKSETTA
hampurilaisaterian tai pihviannoksen
ostajalle.

TÄLLÄ KUPONGILLA

Voimassa 31.8.2015 saakka

KAIKKI ANNOKSET SAATAVINA
MYÖS GLUTEENITTOMINA!



3

Kirkonkyläntien sillan
remontti jatkuu yhä siirtyen
nyt vanhan asemaraken-
nuksen puolelle. Sillalle
rakennetaan uudet bussi- ja
pyöräkaistat. Runkolinja
560 siirtyy syksyllä käyttä-
mään idän suuntaan ajaes-
saan Kirkonkyläntien var-
ressa sijaitsevaa uutta
pysäkkiä.

Terminaalin valmistuessa
otettiin käyttöön myös La-
tokartanontiellä sijaitsevat
katokselliset pysäkit, jotka
olivat poissa käytöstä bus-
siterminaalin kunnostustöi-
den ajan. Myös Kirkonky-
läntiellä otetaan taas käyt-
töön pysäkit 3269 ja 3270.

Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto 12.8.2015Uutiset

Lentoaseman ja sen ympäristön rakennettavuus tutkitaan. Sivu 4.

Bussit palasivat
terminaaliin
Bussien liikennöinti Malmin keskustassa on taas
normalisoitunut Malmin aseman bussiterminaalin
remontin valmistuttua. Kirkonkyläntien sillan remontti
jatkuu vielä.

Kesän kestäneessä perus-
korjauksessa terminaalin
kiveyksiä uusittiin ja pysäk-
kejä kunnostettiin. Samalla
puolikaarenmuotoiset laitu-
rit suoristettiin, jotta lasten-
vaunuilla ja pyörätuolilla
pääsee helpommin bussei-
hin sisään.

Terminaalin yleisilmettä
kohennettiin uusimalla pyö-
rätelineet ja roska-astiat.
Uusiin pyörätelineisiin pol-
kupyörät voi kiinnittää run-
goistaan ketjulla tai vaikeril-
la, eikä vain renkaista, mikä
hankaloittaa niiden varas-
tamista. Näkövammaisten

liikkumisen helpottamisek-
si terminaaliin tehtiin koho-
raidoitus kevyenliikenteen
väylältä viemään suojatien
yli pysäkeille.

Kaikki Malmin aseman
kautta kulkevat bussilin-
jat siirtyivät viime torstaina
käyttämään terminaalia.

TEIJA LOPONEN

an Sivu 4

Polkupyörille on nyt aivan
uudenmalliset telineet.

Bussilinjojen pysähtymispaikat
ovat hivenen muuttuneet
uudistetussa terminaalissa.
Takseille ei enää terminaalin
sisällä ole tilaa.

Torin viihtyisyyttä lisäävä
vesiallas on ammottanut tyh-
jyyttäänmuuten paitsi sa-
teiden jälkeen. Miksei vesi
pulppua?
–Täytyy soittaa urakoitsi-

jalle ja tarkistaa faktat, vas-
taa Helsingin kaupungin ra-
kennusviraston katu- ja
puisto-osaston ylläpitotoi-
miston puistovastaavaKari
Ojamies.

–Meillä on ollut ongel-
mia venttiilien ja putkistojen
kanssa. Järjestelmä on sen
verran iäkäs, selittääKim
Rossi urakoitsijana toimi-
neesta Starasta.

Onko toiveitakaan saada
homma toimimaan enää lop-
pukesäksi?
–On toiveita. Parhaamme

yritämme, Rossi lupaa.
Miksi torin suihkulähteen

kanssa on aina sama ti-
lanne? Ei ole kovin montaa
vuotta kulunut siitä, kun allas
korjattiin perin pohjin hyvään
hintaan. Silti joka vuosi pitää
jännittää, käynnistyykö lähde.
–Ongelmana onmyös il-

kivalta. Siitä syystä näitä on
ympäri kaupunkia toimimat-
tomana, perustelee Rossi.

Pirjo Pihlajamaa

Ylä-Malmin torin suihkulähteellä on toivoa
Joka suven jännitysnäytelmä, jossa seurataan, toimiiko hana ja alkaako Ylä-
Malmin torin suihkulähde kesän korvalla solista iloisesti ja pulputtaa kauniita
vesikuplia vai ei, päättyi tänä kesänä jaksoon ei.

Ehtyneen suihkulähteen arvoitus ei ole tältä kesältä välttämättä ohi.

PIRJO PIHLAJAMAA
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π Tapaninvainio

Malmi
Lentokoulu Patria Pilot Training muuttaa Malmin len-
toasemalta Tampere-Pirkkalan lentoasemalle noin kah-
den vuoden sisällä.
Pirkkalaan rakennetaan uusi koulutuskeskus, joka

aloittaa toimintansa toukokuussa 2017. Patrian mukaan
Helsingin kaupunki ja Finavia ovat sitoutuneetmahdollis-
tamaan Patrian toiminnan jatkumisen Malmin lentoken-
tällä muuttoon asti.
Patria päätyi eri vaihtoehdoista Pirkkalaan sijainnin,

kustannusten sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamisen
takia sekä siksi, että Pirkkalassa operoi useita toimijoita.
Pirkkalan uudistiloista tulee Patrian käyttöön noin 40

prosenttia. Loput tiloista ottaa Tampereen seudun am-
mattiopisto lentokoneasentajien koulutustiloiksi.
Patria Pilot Training on kouluttanut satoja kotimaisia ja

myös lukuisia ulkomaisia oppilaita liikennelentäjiksi pe-
rustamisvuodestaan 1998 lähtien. Lentokoulussa työs-
kentelee 20 henkilöä.
Patria Pilot Training on osa kansainväliseksi kasva-

nutta Patria-konsernia, jonka 2800 ammattilaista tuot-
tavat puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan tukipalveluja
ja teknologiaratkaisuja Suomen lisäksi muun muassa
Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Puolassa, Yhdistyneissä
Arabiemiraateissa ja Etelä-Afrikassa.

Pirjo Pihlajamaa

Patrian lentokoululle
rakennetaan tilat Tampereelle

Tapaninkylä
Sidekujalle, Sidekuja neljän ja Tapaninkyläntien vä-
lille rakennetaan jalkakäytävä, joka menee osin kahden
tontin alueelle. Toinen tontti on HelenOyn sähköaseman
käytössä ja toinen asunto-osakeyhtiön. Molemmat ovat
antaneet luvat jalkakäytävän toteuttamiselle omille tont-
tialueilleen.
Sidekujan itäreunalla on jo ollut yhdistetty jalkakäytävä

ja pyörätie. Tuleva uusi jalkakäytävä ja suojatie mahdol-
listavat turvallisen yhteyden bussipysäkeille ja muille jal-
kakäytäville. Uusi kaksi metriä leveä jalkakäytävä yhdis-
tyy eteläpäässä Tapaninkyläntien jalkakäytävään.
Katusuunnitelma on nähtävillä rakennusviraston netti-

sivuilla. TL

Sidekujan jalkakäytävä
osin tonteille

Jakomäki
Jakomäen uimahalli on kesätauon takia vielä yli kaksi
viikkoa kiinni. Helsingin kaupungin liikuntavirasto tiedot-
taa, että uimahallin ovet avataan elokuun 31. päivä.
Koillisessa pääsee uimaanmyös Urheiluhallien ylläpi-

tämiin uimahalleihin, joistaMalmi on ollut auki läpi kesän
ja Siltamäki avattu viime viikon tiistaina.

PP

Uimahalli auki kuun lopussa

Malmi
Helsingin kaupunki tilaaMalmin lentokenttäalueen ra-
kennettavuudesta selvityksen. Rakennettavuusselvityk-
sessä tarkastellaan alueenmaaperäolosuhteita ja raken-
nettavuutta sekä rakentamisen kustannuksia alustavasti.
Tarkastelu käsittää koko kaava-alueen esirakentamis-

tarpeen ja -menetelmät ja esirakentamisen ja pohjan-
vahvistuksen alustavan kustannuslaskelman.
Lisäksi tarkastellaan rakentamistehokkuudeltaan viittä

eri tyyppikorttelia ja niiden perustamiskustannuksia eri
pohjaolosuhteissa.
Työstä saatua tietoa on tarkoitus käyttää alueen kortte-

lirakenteen ja korttelitehokkuuden suunnittelussa.
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston

yleiskaavapäällikkö päätti teknistaloudellisen toimiston
esityksestä tilata selvityksen Destialta, koska kaupun-
gin toisella sopimuskumppani Ramboll FinlandOy:llä on
työn alla jo monta muuta selvitystä. Kolmas kumppani
WSP Finland Oy jätettiin pois laskuista, koska sen aika-
taulut eivät ole pitäneet aiemmissa toimeksiannoissa.
Malmin selvityksen pitää olla valmis tämän vuoden

loppuunmennessä. Sen hinta ei saa ylittää arvonlisävero
mukaan laskien 93 256,68 euroa.

Pirjo Pihlajamaa

Konsultti selvittää
lentokentän rakennettavuuden

Helsingin kaupungin
ympäristökeskuksessa on
tehty ympäristölautakun-
nan hyväksymä lausunto
Malmille tekeillä olevaan
asemakaavaan. Lausunnos-
sa korostetaan, että asumi-
sen sijoittaminen pääradan
varrelle ja vilkkaan bussiter-
minaalin välittömään lähei-
syyteen tuo haasteita liiken-
teen melu- ja ilmanlaatu-
haittojen torjumiselle.

Itse kaavaselostuksessa lu-
kee, että radan läheisyydes-

sä on haluttu kiinnittää eri-
tyistä huomiota junaliiken-
teen aiheuttamiin hetkel-
lisiin melutasoihin ja tällä
perusteella on joiltain osin
korotettu julkisivujen ää-
neneristysvaatimuksia me-
lutasojen ohjearvoista.

Ympäristölautakunnan
mielestä kaavaehdotukses-
sa annetut äänitasoerovaati-
mukset täyttävät kuitenkin
vain juuri melutason ohjear-
vot. Hetkellisiä rataliiken-
teen aiheuttamia meluhuip-

puja ei ole huomioitu.
Sama koskee bussilii-

kennettä, joka voi aiheut-
taa hetkellisesti voimak-
kaita melutasoja. Etenkin
yöaikaisten meluhaittojen
ehkäisemiseksi kaavaehdo-
tusta on syytä tarkistaa ää-
neneristysvaatimusten osal-
ta, lausuu lautakunta.

Asuntoja tulee osoitteisiin
Latokartanontie 2, 4 ja 5
sekä Malmin asematie 5 ja
Latokartanontien ja Paavo-

lantien väliin.
Kaavaehdotuksessa on

annettu joillekin kortteleil-
le määräys, jonka mukaan
asuntoja ei saa suunnata yk-
sinomaan kadun puolelle.
Lautakunnan huomion mu-
kaan yhdelle korttelialueelle
kohdistuu kuitenkin voima-
kasta melua sekä Malmin-
kaaren että Malmin asema-
tien suunnasta, eikä raken-
nukselle juurikaan muodos-
tu hiljaisia julkisivuja radan
puolelle sijoittuvan raken-
nusalan alhaisemman ker-
rosluvun vuoksi. Siksi asun-
tojen avaaminen hiljaisen
julkisivun puolelle ei onnis-
tu.

Ympäristölautakunta al-
leviivaa, että kaavan tu-
lee varmistaa, että kaikkiin
asuntoihin tulee hiljaisia
asuintiloja. Sen voi toteut-
taa esimerkiksi viherhuo-
neilla, kaksoisjulkisivura-
kenteella tai julkisivun li-
säosien avulla tai yhdistele-
mällä eri keinoja.

Myös keskustatoiminto-
jen korttelialueelle aiheu-
tuu melua sekä Latokarta-
nontien että pääradan suun-
nalta. Myös tässä kortte-
lissa tulee asumisen osalta
varmistaa, etteivät asunnot
avaudu yksinomaan melu-
lähteiden suuntiin, toteaa
lautakunta.

Pirjo Pihlajamaa

Liikennemelun huipuiltakin
pitää päästä suojaan
Helsingin kaupungin ympäristölautakunta edellyttää, että Malmin
asemanseudulle kaavoitetaan hiljaisia asuintiloja, jotta noin 600
uudisasukkaan ei tarvitse kärsiä junaradan ja autotien äänimaailmasta.

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Kaupunkisuunnitteluvirasto odottaa saavansa lautakunnilta Malmin
keskustakaavaehdotusta koskevia lausuntoja 28.8.2015 mennessä. Asukkaat ja eri
toimijat voivat jättää muistutuksensa 7.9.2015 mennessä.

TEIJA LOPONEN

Malmille suunniteltavat uudet asunnot tulee suojata pääradan melulta.
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TORSTAI 20.8.
klo 17.30-20.30

BEACH PARTY
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Tervetuloa koko perheen
tapahtumaan
Taiteiden yönä
20. elokuuta 2015!
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PUKINMÄENAPTEEKKI
KEHÄ I VARRELLA – ASEMANVIERESSÄ
Säterintie 2, 00720 HELSINKI
p. 3505 7210
ma-pe 8–19, la 9–17

PUKINMÄEN APTEEKISTA ELOKUUSSA:

Tarjoukset voimassa 31.8.2015 asti.
Katso kaikki tarjouksemmewww.pukinmaenapteekki.fi

-30%
Multi Tabs 50+

22 42
(31,01€)

Kampanjapakkauksessa

50 kpl enemmän

Pirteyttä päivään

16,37€
(20,46€)

Minisun
kampanjapakkaukset

-20%

17,63€
(22,04€) 15,12€

(18,90€)

Apteekin Käsi- ja
Jalkavoide 150ml

-15%

9,56€
(11,25€)

6,44€
(7,58€)

TAPAHTUMASSAMUKANA:

TULE TUTUSTUMAAN DELTA OSASTOLLE
KIA MALLISTOON JA VARAA KOEAJOSI
MYYJÄLTÄ. KAIKKIEN KOEAJON
VARANNEIDEN KESKEN ARVOTAAN
5 PAIKKAA KUUMAILMAPALLOLENNOLLE.

RE/MAX PALLO
MUKANA AIRSHOWSSA!

TULE TAPAAMAAN
MEITÄ JA VOITA
KUUMAILMA-
PALLOLENTO

TAPAHTUMASSA!
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Työpajoissa luonnosteltiin teoksia, joista tehtiin 58x58 cm taulut.

Malmin alikulku
saa Juuret
Kirkonkyläntien Kaupparaitin kohdalla alittavaan Malmin
alikulkutunneliin on tulossa yhteisötaideteos. Ajavaiset pidetään
Taiteiden yönä.

Asukkaiden synkäksi
kokemaan alikulkutunne-
liin on kuvataiteilija ja kult-
tuuriohjaaja Marja-Elina
Uusituvan ideoimana val-
mistumassa yhteisötaidete-
os, joka on toteutettu yhdes-
sä eri-ikäisten Malmilla asu-

vien ja vaikuttavien ihmisten
kanssa. Tunneli saa liiken-
nemerkeistä tuttuja hohta-
via värejä seinilleen.

Ylä-Malmilla sijaitsevan
alikulkutunnelin elävöittä-
minen käynnistyi Malmin
talkoot -tapahtumassa syys-

kuussa 2014. Asukastalon
ja nuorisotoimen työnteki-
jät keräsivät tuolloin tunne-
lissa kulkijoilta ideoita ali-
kulun ilmeen piristämiseksi.

–Tunnelin elävöittäminen
otettiin syksyllä osaksi alu-
een toimijoiden ja asukkai-

den yhteistä ”Elävä Malmi”
– hanketta, jonka tavoittee-
na on asukaslähtöisen toi-
minnan kehittäminen ja
mahdollistaminen avoimes-
sa kaupunkitilassa. Kau-
pungin aluetyön yksikön
asukastalo Malmin toimin-
takeskus vastasi hankkeen
toteuttamisesta Lähiöpro-
jektin rahallisen avustuksen
turvin, kertoo hanketta asu-
kastalossa pidetyissä työpa-
joissa yhdessä nuorisotoi-
men aluetyöntekijä Tiina
Papunen kanssa ohjannut
Marja-Elina Uusitupa.

Omalla panoksellaan mu-
kaan tulivat myös STARA
sekä Helsingin rakennusvi-
rasto.

Työpajoihin osallistunei-
den erilaiset ikä- ja kulttuu-

ritaustat toivat juuret – tee-
man tulkintaan kiinnostavia
näkökulmia.

– Nimi Malm viittaa
muun muassa harjuun, jol-
la on puita ja pensaita. Nii-
tähän Malmillakin riittää.
Kasvit taas tarvitsevat juuret
ja kun Malmi on myös ko-
vin monikulttuurinen alue,
tuntui Juuret kaikin puolin
osuvalta nimeltä, taustoit-
taa kuvataiteilija Juuret –ni-
men valintaa.

Työpajoihin osallistunei-
den ikähaitari oli varsin laa-
ja, 14–80 vuotta. Pajoja jär-
jestettiin yhteensä 18 ja niis-
sä tuotetuista luonnoksista
valikoitui teokseen mukaan
19 yksilöllistä juuret -aiheis-
ta työtä. Pois karsittiin lä-
hinnä ne työt, jotka olivat
jääneet kesken.

Taulut valmistettiin luon-
nosten pohjalta laserleik-
kaamalla kuvat ruostumat-
tomaan teräslevyyn ja lii-
kennemerkeistä tuttuun
heijastavaan värilliseen ma-
teriaaliin.

Ensimmäiset taulut ovat
jo valmistuneet ja niitä sovi-
tellaan tällä viikolla paikoil-
leen. Itse avajaisia vietetään
Taiteiden yönä.

Teija Loponen

Avajaiset 20.8. kello 17-19
alikulkutunnelissa ja

Asukastalo Malmin toiminta-
keskuksessa. Mikael Eriksson

soittaa tunnelissa akustista
kitaraa ja ukulelea, Veera

Railio laulattaa Malmi-laulun
ja työpajoissa mukana olleille

jaetaan Kiitos –diplomit.

Tämä alikulkutunnelin seinä tulee saamaan viikon sisällä aivan uuden ja
värikkäämmän ilmeen.

MARJA-ELINA UUSITUPA

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.

Fanni Ruohonen täyttää
4 vuotta Somerolla 12.8.

Kolmannessa Tunnis-
tatko –kisan kuvassa oli Ta-
panilassa Merkkari-, eli Me-
rirosvopuistossa sijaitseva
lasten iloksi rakennettu laiva.
Kuvakisan voittajaksi ja ke-

säkassin saajaksi onnetar
valitsi Marjut Mäkeläisen.
Onnea voittajalle!

TL

Merkkaripuiston
laiva

Viime marraskuussa Hele-
na oli kävelemässä kotiin,
kun hän päätti, että nyt riit-
tää marmatus kalliista ruo-
asta ja siitä, että ostoskes-
kuksessa ei ole kilpailevaa
ruokakauppaa, vaikka
rakennuksessa on Siwan jäl-
jiltä tyhjäksi jäänyt tila.

Helena marssi alueen isän-
nöitsijän toimistoon ja pyy-
si nimiadressin pohjia. Hän
alkoi kerätä kadulla nimiä
ihmisiltä kysyen, haluatte-
ko tänne ruokakaupan. He-
lena vei nimilistoja myös lä-
hiapteekkiin, ravintola Ru-
biiniin ja antoi niitä parille
tutulle käsiparille.

Noin kuukaudessa alle-
kirjoituksia oli kertynyt jo
1022 kappaletta.

–Sitten soitin Hok-Elan-
non ketjujohtaja Kimmo
Nikulalle ja sanoin, että
koska voimme tavata. Vein
hänelle nimiadressit, jolloin
hän huudahti, että tämähän
on kansanliike. Tällaista ei

ole koskaan ennen tapahtu-
nut, kertoo Helena.

Nikulalle päätös oli lopul-
ta helppo, koska Hok-Elan-
to omisti jo valmiiksi enti-
sen Siwan huoneiston osak-

keet. Sen päälle osuuskaup-
pa osti viereisen liiketilan,
jossa toiminut kampaamo
oli jo keväämmällä siirtynyt
ostoskeskuksen toisessa sii-
vessä olevaan liikehuoneis-

toon, josta taas oli poistu-
nut postin lajittelupiste.

Nyt tulevan Alepan ikku-
nassa kerrotaan kaupan tu-
losta isoin kirjaimin.

–Olen asunut täällä vuo-

desta 1971 ja hyvin mo-
ni tuntee minut. Nekin jot-
ka tietävät ulkonäöltä, ovat
tulleet sanomaan, että kii-
tos. Yllättävän moni on li-
sännyt, ettei kyllä olisi ikinä
uskonut, että kauppa tulee,
Helena hymyilee.

Hän lisää, että kun kau-
punginjohtaja Jussi Paju-
nen on huolissaan ostareis-
ta, voisi kaupunginjohtajan
olla hyvä tietää myös toisen-
laisia esimerkkejä. Siltamä-
en ostoskeskuksessa on vain
kaksi ravintolaa, ja monelle
ostarille tyypilliset joutilaat
notkujat ovat vähissä.

– Täällä ei ole enää yh-
tään liikehuoneistoa tyhjä-
nä. Nyt täällä on jokainen
huoneisto käytössä. Toivot-
tavasti tuota päiväkotia ei
lakkauteta, kuten on puhut-
tu. Sitä käyttää 115 lasta.
Nythän voimme saada tän-
ne lisää lapsiperheitä, kun
on ruokakauppatarjontaa.

Pirjo Pihlajamaa

Helena synnytti kansanliikkeen
uuden ruokakaupan puolesta
Siltamäen ostoskeskuksessa on purettu seinää uuden tieltä heinä-elokuun aikana. Syyskuussa
tiloihin on tarkoitus avata Alepa. Kaupan tulosta saa kiittää Siltamäessä asuvaa Helenaa.

Helena näyttää lappuja, joilla hän informoi asukkaita.

PIRJO PIHLAJAMAA
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 13.–16.8.2015 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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Voimassa to-la
Tuore kotimainen
KIRJOLOHI
kokonainen, fileoituna 7,99 kg

Oman savustamon savustettu
KIRJOLOHIPALA

Juhla Mokka
KAHVI 500 g
6,67/kg, myös tummapaahto,
yks. 3,69 pkt (7,38/kg)

HK viljapossun
KASSLERPIHVI 900 g
5,54/kg

Taffel American BBQ
PERUNALASTUT 325 g
3,08/kg

HK takuumurea naudan
ULKOFILEE
palana

Candy King
IRTOMAKEISET

KOKONAISET MELONIT
Hunaja-, Cantaloupe, Galia-, Piel de Sapo- ja
minivesimeloni, Espanja

PEPSI MAX ja
Hartwall
JAFFA APPELSIINI 0,33 l
1,33/l

Snellman Kunnon sika-nauta
JAUHELIHA 400 g
4,98/kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,99 rs (6,66/kg)

-16%

699
kg

995
kg 499

rs 1595
kg

599
kg
raj. 2 kg /tal. 1295

sis. pantit 2,40
raj. 2 pkt /tal.

1.-kg

10.-raj. 1 erä/tal. 1.-ps

199rs
raj. 3 rs /tal.

3
pkt

24
pack
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K-CITYMARKET
MALMI

Malminkaari 19
Ke 12.8., To 13.8.
sekä Pe 14.8.
Klo 10–16.30

TUO ARVIOITAVAKSI, ILMAINEN ARVIOINTI!

Tervetuloa.
Juha Kilkkinen
puh. 050 5816 138

Ostamme
KULTAA ja HOPEAA

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

Yhteistyössä:

AUREK

Kullan ja
hopean y

m.

ostopäiv
ät Malmi

lla
KÄTEISMAKSUtai tilille

Helsingin hallinto-oikeu-
den päätös Tapanila-Seuran
tekemästä Sanduddin tapet-
titehdasta koskevasta vali-
tuksesta tuli kesäkuun
lopulla.

Valituksen hylkäyksen pe-
rusteena oli muun muas-
sa se, että alueella voimas-
sa olevassa asemakaavassa
ei ole rakennusten suojelu-
määräystä, eikä suojelu ole
asemakaavalla tai raken-
nusperinnön suojelemisesta
annetun lain perusteella vi-
reillä.

Tapanila-Seura jätti Hel-
singin hallinto-oikeudel-
le maaliskuussa valituksen,
jossa tuotiin esille purkulu-
van ennenaikaisuus.

–Purkuluvan perusteluis-
sa on vedottu aikomukseen
muuttaa alueen kaavaa. Täl-
laista kaavamuutosta ei kui-
tenkaan ole vielä olemassa,
joten se ei voi mielestämme
olla purkuluvan perusteena.
Sen sijaan kaavamuutos-

ta mahdollisesti tulevaisuu-
dessa tekevä viranomainen,
Kaupunkisuunnitteluviras-
to, on lausunnossaan toi-
vonut ajallisen kerrokselli-
suuden säilymistä. On mah-
dollista, että tätä tultaisiin

kaavassa edistämään, jos
edellytyksiä siihen ei tuhota.

Jos purkamiseen kuiten-
kin ryhdytään, haluaisimme
ystävällisesti pyytää Veik-
ko Laine Oy:tä arvioimaan
mahdollisuuksia säilyttää

jokin osa rakennuksesta,
jotta kaavan valmistuttua
voitaisiin uudestaan tutkia
korjausmahdollisuuksia.
Kauniisti korjattu vanha ra-
kennus toisi uudelle alueel-
le sidoksen menneisyyteen
ja parantaisi alueen imagoa
ja mielenkiintoisuutta. Sitä
voisi käyttää myös hyväk-
si alueen markkinoinnissa,
esitti Tapanila-Seura.

Se huomautti myös, että
vanhan tehtaan julkisivus-
sa oleva korkeampi osa voi-
si olla helpoin säilyttää ja
korjata. Siihen voisi raken-
taa loft-asuntoja tai asuk-
kaiden yhteistiloja. Vaikka
korjaaminen maksaisi epäi-
lemättä enemmän kuin uu-
den rakentaminen, olisi kus-
tannus kuitenkin pieni ver-
rattuna alueen koko budjet-
tiin tai vanhan rakennuksen
tuomaan imagohyötyyn.

Tapanila-Seura ei nyt aio
jatkaa valitusprosessia.

Teija Loponen

Sanduddin tapettitehtaan rakennus valmistui vuonna
1912 Tapanilaan Viertolantien varteen.

Tapanila-Seuran valitus hylättiin
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Tule suunnittelemaan Malmin
lentokentän aluetta!
Malmin lentokentälle ja sen ympäristöön suunnitellaan
kaupunginosaa noin 25000 asukkaalle. Kaavarunko laadi-
taan vuoden 2015 aikana yhdessä kaupunkilaisten kanssa.
Syksyllä järjestetään neljä tilaisuutta:

– Infotilaisuus torstaina 20.8. klo 18 alkaen
– Malmin työhuone -workshopit

tiistaina 1.9. ja torstaina 3.9. klo 17–20
– Kaavarungon esittely keskiviikkona 30.9. klo 17 alkaen

Infotilaisuudessa keskustellaan suunnittelun lähtötilan-
teesta, tavoitteista ja etenemisestä. Työhuoneella koo-
taan osallistujien kokemuksia ja tietoa alueesta sekä
suunnitellaan, millainen kaupunginosasta tulee parhaim-
millaan. Tilaisuudet ovat Stadin ammattiopistossa, Vilp-
pulantie 14. Kaavarunko on nähtävillä mielipiteitä varten
21.9–12.10.2015.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen työhuoneelle 26.8.
mennessä:www.hel.fi/malmi

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto

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 12.8. klo 19.00 Rukousilta: Heli Tanner, Matti Tanner.
Musiikki: Ilpo Salo

La 15.8. klo 19.00 Nuortenilta
Su 16.8. klo 11.00 Aamujumalanpalvelus: Jussi

Viisteensaari, Jari Päärni. Lastenleiriterveiset;
lasten siunaaminen. Musiikki: Leirikuoro

Su 16.8. klo 14.30 Latinokokous: Fernando Cajas
Ma 17.8.– Pe 21.8. Seurakunnan rukous- ja paastopäivät
Ti 18.8. klo 19.00 Rukousilta: Jari Päärni

SUNNUNTAINA KLO 915
Info: 044 213 8802

KIRPPUTORI YLÄ-MALMIN TORILLA

Palloliitto haluaa nostaa
esiin tärkeän vapaaehtoi-
suustyön tekijöitä joka kuu-
kausi. Rantala oli kesäkuun
palkittu.

Veka Rantalan vapaaeh-
toistyö PuiU:ssa käynnistyi
vuonna 1988 hänen ottaes-
saan vastuulleen 1980-syn-
tyneiden poikien joukku-
een valmennuksen. Tuol-
loin majurina työskennellyt

Rantala koki melkeinpä vel-
vollisuudekseen poikajouk-
kueen luotsaamisen.

Myöhemmin Veka on val-
mentanut seuran muita jun-
nujoukkueita sekä ollut täl-
lä vuosituhannella tärkeis-
sä rooleissa PuiU:n miesten
edustusjoukkueessa. Edus-
tusjoukkueen ”henkisenä
krapulavuonna” 2008, kun
joukkue oli tippunut vuo-

den visiitillään Kakkosesta
Kolmoseen, otti Veka Ran-
tala joukkueen komentoon-
sa. Valmentajana hän koko-
si rivit ja loi pohjan tulevai-
suuteen.

Viime vuodet Rantala on
vahvistanut ansiokkaas-
ti edustusjoukkueen tausta-
työtä. Sotilaallisella täsmäl-
lisyydellä hän on puskenut
talkootyötä muun muassa
kotiotteluiden tason nosta-
miseen. On paljolti Vekan
ansiota, että Koudan kotiot-
teluissa kuulutukset toimi-

vat, puffetti pyörii ja palkin-
toraati palkitsee joukkuei-
den parhaat pelaajat.

Myös Palloliiton Helsin-
gin piiri kiittää ja onnittelee
Veijo Rantalaa. Palkinnok-
si Veka sai piirin kumppa-
nin Viking Linen risteilylah-
jakortin sekä 50 euron arvo-
setelin.

Rantalan palkitsemista
edeltänyt toukokuun toimi-
ja osui sekin Koillis-Helsin-
kiin. Ansaittu saaja oli tuol-
loin MPS/Atletico Malmin
taustan tehomies Ville-Pek-
ka Liimatainen. Hänet tun-
netaan myös laajalti paljon
aikaansaapana tietopankki-
na ja kirjoittajana alasarjo-
jen futiksesta.

Heimo Laaksonen

Palloliitto palkitsi
Veka Rantalan
Suomen Palloliitto on palkinnut Puistolan
Urheilijoiden Veijo ”Veka” Rantalan kuukauden
toimijana.

–Kannustakoon tämä palkitsemiseni muitakin puistolalaisia tulemaan mukaan toimintaan, tuumi tyytyväinen
Veka Rantala seuratessaan PuiU:n ja Spartakin sarjaottelua Koudan nurmella.

TEIJA LOPONEN

HEIMO LAAKSONEN
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Pienikin
ilmoitus
huomataan!

, 7.

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

”Aamulla vuoteesta noustessa-
si ja illalla maata mennessäsi
siunaa itsesi pyhällä ristinmer-
killä ja lausu: ’Isän Jumalan ja

Pojan ja Pyhän Hengen haltuun.
Aamen.” Martti Luther

MUSKARIT

Malmi Muskarit pe aamupäiv. alk.
28.8. Hinta 45 e, 15 krt. Ilm. 17.8. klo
10-12, Heikki Poutanen 050 584 7269.
Jakomäki Perhemuskari I to klo 10-
10.30 ja perhemuskari II to klo 10.30-
11 alk. 10.9. Ilm. Outi Aro-Heinilä, p.
044 282 7898.
Puistola Vauvamuskari alle 1v
lapselle ja huoltajalle pe klo 10, alk.
11.9. 30 e, 10 krt. Ilm. 19.8. alk. Ulla
Pesonen p. 050 380 3622.
Siltamäki Muskarit to 27.8. alk.
Hinta 45 e, 15 krt. Ryhmät klo 9.15
1v (s. 2014), klo 9.50 2-3v + sisarus
(s. 2012-2013), klo 10.20 vauvat (s.
2015). Tied. vapaista paikoista pe
21.8. klo 15-16. Marja Kyllönen p. 040
572 0804.
Tapanila Muskarit 0-3v alk. ke 26.8.
Hinta 45 e, 15 krt. Ryhmät klo 9 1v
(s. 2014), klo 9.35 1v (s. 2014), klo
10.05 2-3v + sisarus (s. 2012-2013),
klo 10.40 2-3v (s. 2012-2013), klo
11.15 vauvat (s. 2015). Tied. vapaista
paikoista pe. 21.8. klo 16-17 Marja
Kyllönen p. 040 572 0804.
Viikki Muskariryhmät ma ja ke. Hinta
45 e, 15 krt. Ma alk. 24.8. klo 9 1v,
klo 9.35 1v, klo 10.10 2v (sisarusryh-
mä), klo 10.45 2v, klo 11.20 vauvat
(s. 2015), klo 11.55 vauvat (s. 2015).
Tied. vap. paikoista to 20.8. klo 15-16,
Marja Kyllönen p. 040 572 0804.
Ke alk. 26.8. klo 16 vauvat (s. 2015),
klo 16.35 1v, klo 17.10 2v, klo 17.45
2v ja nuorempi sisarus. Tied. vap.
paikoista s-postitse to 20.8., essi-
rehunen@gmail.com.

Kanneltajat-kanteleryhmä aikuisille la klo
11–14: 22.8., 26.9., 24.10. ja 5.12. Pukinmä-
en Portti, os. Säterinportti 1. Ryhmään voi
tulla pienen tai isomman kanteleen kanssa.
Aiempi soittokokemus ei ole välttämätön.
Ilm. Kaisu Rauhamaa, p. 09 2340 4494.

KUOROT AIKUISET

Malmi Kuorokoulu ma klo 17, Missio-kuoro
klo 17.30, Kantaattikuoro klo 18.30, alk. 7.9.
Tied. Heikki Poutanen p. 090 2340 4417.
Jakomäki Lauluryhmä Raiku to klo 18 alk.
24.9. Tied. Timo Olli p. 09 2340 4492.
Pihlajamäki Kirkon kuoro ke klo 18.30, alk.
23.9. Tied. Timo Olli p. 09 2340 4492.
Puistola Kirkkokuoro ke klo 18.45, alk. 2.9.
Tied. Ulla Pesonen p. 09 2340 4493.
Pukinmäki Toivon säteet -kuoro to klo 18.30, alk.
20.8. Tied. Kaisu Rauhamaa p. 09 2340 4494.
Siltamäki Siltamäen naiskuoro ma klo 17.30,
alk. 31.8. Tied. Elina Tofferi p. 09 2340 4497.
Tapanila Kamarikuoro ti klo 18.30, alk. 8.9.
Tied. Merja Wirkkala p. 09 2340 4495.
Viikki Naiskuoro Pihlaja ma klo 18.30, alk.
24.8. Tied. Marjasisko Varha ma 24.8. klo
16-17 p. 09 2340 4496. ”Avointen ovien” har-
joitukset 24.8. ja 31.8.

KUOROT LAPSET

Puistola Laulupuun Minit
ke klo 17 5-6v, alk. 2.9.
B-ryhmä to klo 15, A-ryhmä
klo 17, alk. 27.8. Tied.
Ulla Pesonen p. 09 2340 4493.
Pukinmäki Lapsikuoro 6-10v to klo 16.30,
Lauluryhmä Tuulenpesä yli 10v klo 17.15,
alk. 27.8. Tied. Kaisu Rauhamaa p. 09 2340
4494.
Siltamäki Lapsikuoro 6-10v ke klo 17, Mini-
laulajat 3-5v klo 18-18.30, alk.2.9. Tied. Elina
Tofferi p. 09 2340 4497.
Tapanila DoReMi-lapsikuoro 7-12v ti klo 17,
alk. 8.9. Minilaulajat 3-4v ke klo 17, Midi-
laulajat 5-6v klo 17.45, alk. 9.9. Tied. Merja
Wirkkala p. 09 2340 4495.
Viikki Pihlajanmarjat kuoro 1.-6. lk ti klo 16,
3-4v klo 17, 5-6v klo 17.45, alk. 1.9. Tied. ma
24.8. klo 16-17 Marjasisko Varha p. 09 2340
4496.

Laulamisen iloa, tule mukaan!

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

MPS:n edustusjoukkue
nousi perjantai-iltana kuk-
kulan kuninkaaksi. Se kävi
Keravalla voittamassa hei-
kohkon PK K-U/Allianssin
2–0. Näin MPS siirtyi 29
pinnallaan lohkon piikkipai-
kalle tasapisteissä Kontun
kanssa, kun samana iltana
Ponnistajat tarjosivat mal-
milaista veljesapua voitta-
malla FC Kontun tiukasti
2–1.

Eilen tiistaina MPS otte-
li Mosassa aina vaarallisen
Reippaan kanssa. Seuraava
peli malmilaisilla on Mosan
nurmella vasta lauantaina
22.8. kello 15, vastassa tuol-
loin naapuri PuiU.

Puistolan Urheilijat jat-
koivat hyvien otteluidensa
ketjua kotisametillaan. Aina
vaarallinen Spartak kaatui
hyvän peliesityksen jälkeen
toisen jakson maaleilla puh-
taasti 3–0. Maalareina Lasse
Saari (rp), Samy Talat ja
Ilmari Tiainen.

Raati Aimo Valtonen ja
Veka Rantala palkitsivat
joukkueidensa parhaina
Lasse Saaren ja Spartakin
maalivahti Pervov Denysin.
PuiU on nyt 24 pisteellä loh-
kossa neljäntenä, 5 pistet-
tä MPS:aa jäljessä. Kotipe-
lit jatkuvat perjantaina kel-
lo 19.30 Koudan nurmella.
Mittarina on FC Viikingit/2.

Malmin Ponnistajat
palasi pitkältä kesätauol-
taan unisena. Se hävisi tiis-
tain syysavauksessa Ala-
Malmilla lohkon jumbo-
joukkue Akillekselle tylysti
1–5. Se siitä, kolmen päivän
päästä perjantaina uudesti-
syntynyt joukkue kaatoi
lohkon kärkijoukkue Kon-
tun 2–1. Valmentaja Vesa
Hiltunen kehui suojattiensa
pelanneen täysin sovitun
taktiikan mukaisesti. Maalit
tekivät Pasi Pajula ja Miki-
Casimir Tissari.

Eilen Ponnistajat isännöi-
vät Ala-Malmilla PK K-U

Allianssia ja ensi tiistaina
18.8. se matkaa vieraspeliin
haastamaan sarjakolmosta
Riihimäen Palloseuraa.

MPS/Atletico Malmi
on kakkoslohkossa myös
hyvässä putkessa. Torstaina
se kellisti Puistolan ”evak-
kokentällä” Tuusulan Pallo-
seuran varmasti 3–1. Iiro
Helinen teki kulmatilantees-
ta taukoluvuiksi 1–0.

57. minuutilla nähtiin illan
komein maali, Jonne Keto-
nen taiteili rankkarialueella
ja laukoi 2–0. Velipoika Jes-
se tasoitti perhesaldon 65.
minuutilla sijoittaen tolpas-
ta ponnahtaneen paluupal-
lon verkkoon, 3–0. Voiton
ohella merkittävää on se, et-
tä Atletico syrjäytti lohkon
kakkospaikalta Tuusulan,
joka nyt paseeraa pinnan
jäljessä kolmantensa.

Tiistaina 11.8. Atletico pe-
lasi Myllypurossa HerTo:a
vastaan.

Heimo Laaksonen

Kaikki voittivat!
Olipa kierros, koillishelsinkiläiset kahmivat pelkkiä voittoja.
Kolmoslohkossa MPS ampaisi kärkeen voittamalla Keravalla ja Malmin
Ponnistajien riistäessä voiton ex -kärkijoukkue Kontulta. PuiU jatkoi
hyviä otteitaan kukistamalla Spartakin. Kakkoslohkossa MPS/Atletico
Malmi hinasi itsensä sarjakakkoseksi nitistämällä Tuusulan Palloseuran.

Tämän viikon lauantaina 15.8. Tapanilan nurmella ja sen
reunamilla on kuhinaa. Perinteitä noudattaen kyse onMPS
legenda-päivästä, jolloin seuran ex-juniorijoukkueet otte-
levat pienkentillä cup-hengessä. Sivutuotteena, mutta ei
vähäisimpänä, vanhat pelimiehet tapaavat kavereitaan.
Viime viikolla ilmoittautuneita joukkueita oli kuusi, ikävuo-
sien 1972–1984 väliltä.
Värit keltainen ja musta sekä pelipallot valtaavat lauan-

taina kentän klo 10.00 –14.00. Tunnin tauolla, klo 12.00–
13.00 kentällä nähdään Jukka Mäkeläisen masinoima,
MPS:n sisarseurana 25 vuotta toimineen Malmin Pallon
näytösottelu. MaPa-näytöksestä on lupa odottaa aidon
hauskaa vanhojen pelikavereiden futisjuhlaa.
Legendapäivän parhaat on seulottu klo 15 mennessä.

Sen jälkeen kentän valtaavat MPS:n naiset, jotka emän-
nöivät klo 16.00 alkavaa naisten Ykkösen ottelua Härmää
vastaan.
Viikko legendojen jälkeen, lauantaina 22.8. klo 15.00 on

Mosan nurmella taas tunnelmaa. Silloin MPS isännöi pai-
kallishengessä PuiU:a miesten Kolmosen kärkipään ot-
telussa.

HL

Mosan nurmi täyttyy
mps-legendoista

KANNUSTAMAAN JA VIIHTYMÄÄN!

Miesten Kolmosta
Perjantaina 15.8. klo 19.30
Puistolan Koudan nurmikentällä

TATTARISUON
AUTOKATSASTUS

PUIU VOITTOON!HYVÄ PUFFETTI

PuiU – FC Viikingit/2

PuiU:n parhaana palkittu Lasse Saari laukoi rangaistuspotkusta 1–0 johtomaalin.

HEIMO LAAKSONEN

Jalkapallo kolmonen
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HARRASTETEEMA

yrkimyk-
senä on
tarjota
jokaiselle

työyhteisölle sellainen
paketti, että kaikki työnteki-
jät haluavat virkistyspäi-
vään osallistua sen ohjelma-
tarjonnan vuoksi, kertoo
urheilukeskuksen myynti-
päällikkö Pasi Räisänen.

Ilolla asiakkaitaan palve-
leva Räisänen haluaa pa-
nostaa siihen, että kaikki
viihtyvät. Hyvä kokemus
lähtee jo siitä, että sähkö-
postikyselyyn vastataan no-
peasti aina. Paikalle tulevia
ryhmiä ollaan ovella vastas-
sa ja heidät johdatetaan oi-
keaan paikkaan esitellen pu-

kuhuoneet ja muutkin mat-
kan varrelle osuvat tilat.

–Kiitosta on tullut niinkin
pienistä asioista kuin oven
avaamisesta. Ihmisten huo-
mioiminen ja hyvä palvelu-
asenne ovat meillä kaiken
lähtökohta, niillä me pär-
jäämme kilpailussa muiden
palveluidentarjoajien kans-
sa. Pyrimme myös kokoa-
maan juuri sellaiset pake-
tit, joita toivotaan ja tarjoa-
maan aina lisäksi jotain uut-
ta ja ennen kokematonta,
Räisäsen Pasi valistaa.

Yrityksissä työskentelee
enemmän ja vähemmän
urheilullista porukkaa. Toi-
set haluavat kilpailla parem-

muudesta, vähemmän liik-
kuvia ajatus urheilukeskuk-
sesta saattaa jopa pelottaa.
Siksi vaihtoehtoina on jouk-
kuepelien lisäksi esimerkiksi
jousiammuntaa, puhallus-
putkia, syvärentoutumista
ja intialaista päänhierontaa.
Ne sopivat kaikille.

–Kun päivä kootaan use-
ammasta eri lajista, löytyy
jokaiselle mukavaa tekemis-
tä ja kokemista. Usein vii-
meisenä lajina on keilailu,
jossa sitten voidaan vaihdel-
la kokemuksia siitä, mitä la-
jia kukin on käynyt kokeile-
massa ja mitä siitä pitänyt.

Etenkin isojen ryhmien
kohdalla voidaan jakaan-
tua varsin monenlaisiin pis-

teisiin. Maksimikoko la-
jeille on yleensä 20 hengen
ryhmät ja niitä sitten lomi-
tellaan niin, että kaikki pää-
sevät kokeilemaan vaikka-
pa kolmea eri lajia. Tanko-
futis on poikkeus, siinä pe-
laajia voi olla enemmänkin
ja se voidaan toteuttaa myös
ulkona.

Pasi Räisänen astui teh-
täväänsä kahdeksan vuotta
sitten ja on tuona aikana ke-
hittänyt melkoisesti Tapani-
lan Urheilukeskuksen palve-
luja yritysvieraille.

– Teemme hyvää yhteis-
työtä muun muassa urheilu-
seura Tapanilan Erän kans-
sa. Kehitämme heidän kans-
saan tyhy-päiville sopivia

Vaihtoehtoina 33
eri ohjattua palvelua
Urheilukeskuksessa voi tehdä muutakin kuin urheilla. Yritysten tyky- ja
virepäiviin Tapanilan Urheilukeskus tarjoaa yli 30 tekemisen vaihtoehtoa
erilaisista liikuntalajeista syvärentoutukseen ja veitsenheitosta väriluentoon.

Suositun Mosalympialaisten lajeihin kuuluu muun muassa ihmiscurling.

PASI RÄISÄNEN

uusia lajeja ja saamme heil-
tä taitavia ohjaajia yritys-
ryhmille. Mainio esimerkki
on Mosalympialaiset –kisa
ihmisagilityineen ja muine
rentoine puuhailuineen, Pa-
si lisää.

Jousiammunta on jo pit-
kään ollut suosituin la-
ji, osin siksi, että siihen voi
osallistua vaikkapa pikku-
joulutamineissa. Kiipeilyn
suosio taas on hivenen hii-
punut. Aivan uutena on tul-
lut mukaan taljajousi, kal-
liokiipeily Käärmekalliolla,
TRE-harjoitukset ja joka-
miehen jooga.

– Pikkujouluaika loka-
kuusta joulukuun alkuun
sekä kevät ovat meillä se-
sonkiaikoja yritysvierailu-
jen suhteen. Koululaisryh-
miä käy tasaisemmin ym-
päri vuoden. Kesään pitäisi
vielä kehittää jotain jännää,
haluaisin kovasti tänne ke-
säteatterin tai urheiluripa-
rin, paljastaa Räisänen.

Muitakin uusia, mutta
vielä toteutumattomia ide-
oita mieheltä löytyy.

– Kauko-ohjattavien au-
tojen tai helikopterien ra-
ta sopisi mainiosti isoihin
halleihimme. Helikopterei-
ta olisi korkeissa halleissa
hyvä lennättää, kun tuuli ei
olisi ongelmana.

Urheilukeskuksen vierei-
seen puistoon sopisi Pasin
mielestä kuin nakutettuna
frisbeegolfrata tai pihako-
riskenttä.

– Ne palvelisivat myös
nuorisotaloa, Pasi Räisänen
huomauttaa.

Teija Loponen

Etenkin isojen
ryhmien

kohdalla voidaan
jakaantua varsin

monenlaisiin
pisteisiin.

Koulujen Easy Sport iltapäiväkerhot:
- Puistolanraitin ala-aste,
maanantaisin klo 14.15 (alk. 24.8).
- Töyrynummen ala-aste,
keskiviikkoisin klo 15.00 (alk. 26.8).
- Jakomäen peruskoulu, torstaisin klo 14.30 (alk 27.8).

Kaikkien alueiden lentopallokoulujen ja –kerhojen
osallistujille (6–10 v) yhteinen lentopallokoulu Helmi
Centerissä sunnuntaisin klo 13–14.30

Ilmoittautuminen
www.puma-volley.fi
Lisätiedot
Jouni.Lind@saunalahti.fi
p. 050 521 3305

Avoimet ovet lentopalloon
Tervetuloa tutustumaan lentopalloon harrastuksena
PuMa-Volley:n avoimet ovet ja kokeilutreenit
6–12-vuotiaille ke 19.8. klo 18 Puistolan urheilutalolla,
Koudantie 2.

Elokuussa alkavat ryhmät 6–12-vuotiaille,
syyskuussa lentopallokoulut 6–10 ja 11–14-vuotiaille,
harrastusryhmä 15-18-vuotiaille sekä Liikkari 3–4- ja
5–6-vuotiaille.

”P
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Taito-käsityökoulu Helsky

Monipuolista käsityöope-
tusta lapsille ja nuorille!

Mistä syntyvät taitavat
käsityökoululaiset?
Tekemisen riemusta ja
keksimisen ilosta.
Opetus alkaa viikolla 35.

Tervetuloa käsityökouluun!

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET
www.helsky.net, koulu@helsky.net

Taito-käsityökoulu Helsky/Helsingin käsi- ja taideteollisuus

Tule mukaan!

MALMILLA - VIIKISSÄ - PALOHEINÄSSÄ
POHJOIS-HAAGASSA - KESKUSTASSA

KANNELMÄESSÄ - HERTTONIEMENRANNASSA
katso tarkemmat ryhmät www.helsky.net

KÄSITYÖKOULU OPETUSTA

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

ilomaatti.fi

Yritysryhmien tykypäivät
keilaus ● jousiammunta
● tankofutis ● intialainen
päähieronta ● kiipeily ●
syvärentoutus ● asahi
(+ 26 ohjattua palvelua)
● sauna- ja kokoustilat
● luennot ● catering ●
Kaikki virkistävän päivän
rakennusaineet kätevästi
044 308 00 22 tai netissä

Harrasteteema
Lähitiedossa myös 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!

PUISTOLAN URHEILIJAT
KUNTOLIIKUNTA

NÄISSÄ RYHMISSÄ TILAA:

Lisää ryhmiä
ja ilmoittautuminen:
www.puistolanurheilijat.fi/
kuntoliikunta

AIKUISET
Ma 20.00–20.55 Kuntojumppa / Puistolanraitti 18
Ti 11.00–11.55 Hyvän Olon Aamu (Pilates/Venyttelytunti) /
Puistolan kirkko
Ti 20.00–20.55 Gymstick jumppa / Puistolanraitti 18
To 20.00–20.55 DanceMix / Puistolanraitti 18

LAPSET
Ma 16.10–17.00 Akrobatia 8–12v, Taso 1 (Alkeisryhmä)
/ Puistolanraitti 18
Ma 17.00–17.55 Urheilukoulu 6–8v / Puistolanraitti 18
To 11.15–12.00 Taaperojumppa 1–3v / Puistolan kirkko
To 17.15–18.00 Liikuntaleikkikoulu 3–4v / Puistolanraitti 18
To 18.05–18.50 Liikuntaleikkikoulu 5–6v / Puistolanraitti 18

Hontai Judo ry
aloittaa judon alkeisopetuksen nuorille (yli 7v.)

Harjoitukset Ti ja To klo 17.30–18.30
Näytös- ja ilmoittautumistilaisuus ke 19.8. klo 18:00

Aloitus: Ti 25.8.2015
Osoite: Lampputie 4, Hki 75 (Puistola/Suutarila)

Aikuiset ovat tervetulleita aloittamaan koska vaan!
Muksujudo 4–5 vuotiaille ja junnujudo 6–7 vuotiaille

lauantaisin, aloitus 5.9.2015
Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset

Päivi Mattila (040-766 4372)

Pieni ryhmä (max. 25) www.hontaijudo.fi

Method Putkisto
MP Pilates
MP Huippuliikkuja
MP 3D Luonnollinen Kasvoklinikka

METHOD PUTKISTO STUDIO MALMI

www.methodputkisto.com/studio/
helsinki-malmi
p. 0400 420 257 Anne Hirvonen
Malmin raitti 17, 00700 Helsinki

Tervetuloa!

– kun haluat laadukasta ohjausta

Nyt kilvan ilmoittautumaan
syksyn harrastuksiin
www.siltamaennuorisoseura.fi

sinikka.putkonen@siltamaennuorisoseura.fi
Siltamäen Nuorisoseura ry, 050 566 6174

Ho-Hoi - lapset, nuoret ja aikuiset!

Lähitieto löytyy
myös facebookista!
www.facebook.com/lahitieto
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Sonja Järvisalon Volmar
Blue(s) on hulvattoman
humoristinen esitys onnelli-
suuden kyseenalaistamisesta.
Onko ruoho, tai tässä tapa-
uksessa tuoli, vihreämpää
aidan toisella puolella? Järvi-
salo hyödyntää esityksessään
objektiteatterin, klovnerian
ja tanssiteatterin elementtejä.

Karoliina Peuran Poikki
langat kultaiset vie vakavam-
piin tunnelmiin kuoleman
pariin. Klassista balettia, in-
donesialaista topeng-tans-
sia ja naamioteatteria yh-
distelevä teos saattaa herät-
tää katsojissa voimakkaita
ja surumielisiä tunteita, mut-
ta pelottava se ei ole. Musii-
kin esitykseen on säveltänyt
Markus Kärki.

Viimeisenä esityksenä näh-
tävä Ristiveto saanee yleisön
poistumaan esityksistä hymy
huulilla. Anni Vuorelan huu-
morilla ja nukketeatterilla
maustettu kuvaus kertoo ir-
tipäästämisen – ja pääsemi-
sen vaatimasta kamppailus-
ta. Tunteet ovat tuttuja aina-
kin kirjojen syövereihin toisi-
naan uppoutuville lukijoille.

Jokainen esitys kestää noin
parikymmentä minuuttia.

Malmitalolla esitettävät
näytökset kustantaa Malmin
apteekkari Sirpa Peura, joka
näkee nuorten taiteilijoiden
tukemisen henkilökohtaisen
yhteiskuntavastuun toteutta-
miseksi.

– Minä olen
jonkin sortin
idealisti, halu-
an tehdä hyvää
ja kantaa oman
osani yhteis-
kuntavastuus-
ta. Olen tyttä-
reni opiskelu-
paikan kautta
tutustunut nuo-
riin taiteilijoi-
hin ja huoman-
nut, kuinka
vaikeaksi hei-
dän elämänsä
on muuttunut. Taideoppilai-
toksia lopetetaan ja sopivia
esiintymispaikkoja suljetaan.
Nuorten taiteilijoiden on to-
della vaikea päästä esiinty-
mään mihinkään. Ajattelin,
että tässä minä voisin omal-
ta osaltani vähän auttaa, Sir-
pa Peura kertoo.

Peura varasi Malmitalol-
ta ison salin esityksiä varten,
hän maksaa nuorille esiin-
tymispalkkiot ja kustantaa
tarvittavan oheismateriaa-
lin, kuten ilmaiseksi jaettavat

pääsyliput.
– Nuorille itselleen jää

esiintymisen lisäksi käytän-
nön järjestelyt ja asioiden so-
pimiset, joihin muuten ei tai-
deopinnoissa juurikaan pa-
neuduta. Jonkinlaista mark-
kinoinnin ja talousasioiden
koulutusta pitäisi myös tai-
deoppilaitoksissa ehdotto-
masti olla, ellei sitä jo ole,
Peura huomauttaa.

Sirpa Peura on itse näh-
nyt kaikki Malmitalolle tu-
levat esitykset ja vaikuttunut

nuorten taidoista.
– Nämä kaikki esitykset

olivat nuorten lopputöitä en-
nen heidän valmistumistaan.
Niitä on suunniteltu ja hiottu
valtavasti ja olisi ollut todel-
la sääli, ellei suurella yleisöl-
lä olisi mahdollisuutta nähdä

mitään niistä. Olen iloinen,
että voin tarjota asukkaille
mahdollisuuden nähdä nä-
mä kolme esitystä ja toivon
niiden tuottavan iloa katso-
jilleen, Peura toteaa.

Teija Loponen

Kolme sanatonta tarinaa
vie tunnelmasta toiseen
Malmitalolla nähdään kolmen nuoren taiteilijan esittäminä
kolme pientä itsenäistä tarinaa erilaisin fyysisen ilmaisun
keinoin. Aikuisille suunnattuja esityksiä on kahtena päivänä
ja ne tarjoaa alueen asukkaille Malmin apteekkari Sirpa
Peura.

Kolme pientä tarinaa,
Malmitalon Malmisali 22.8.

kello 15 ja 26.8. kello
17. Esityksen kesto noin
1,5 h. Juontajana Jaakko
Kyläsalo. Ilmaislippuja voi
noutaa Malmin apteekista. Pukinmäen

sirkustaiteilijat Ermojen
TV-ohjelmaan
Pukinmäen Taidekoulun sirkusakrobaatit
temppuilevat ermolaisten lasten kanssa erä- ja
monitoimikerho Ermojen ohjelmassa elokusta
lähtien.

nuorten taidoista.

ideoppilai- pääsyliput.

TEIJA LOPONEN

Apteekkari Sirpa
Peura haluaa
tehdä hyvää
tukemalla nuoria
taiteilijoita ja
tarjoamalla
asukkaille
mukavia
elämyksiä.

Anni Vuorela
hyödyntää
huumoria ja
nukketeatteria
esityksessään.

Sonja Järvisalo
hauskuttaa

yleisöä tuolin
kanssa.

Karoliina
Peuran
tarina vie
vahvojen
tunteiden
pariin.

Ermot on kristillinen lastenohjelma, jota tuottaa TV 7:n
ohjelmatuotanto. Ermo-jaksoja on tehty jo vuodesta 2004
lähtien ja nyt elokuussa alkavat uudet lähetykset, joissa
esiintyvät Taidekoulun nuoret akrobaatit ja näyttelijät sekä
ermolaiset lapset ja aikuiset. Jaksoja on kuvattu Pukinmä-
essä, Mustasaaressa ja Tuusulassa.
–Pukinmäen taidekoululla on ollut useita yhteistyö-

kumppaneita vuosien mittaan. Olemme etsineet ennak-
koluulottomasti uusia tapoja taidekasvatuksen järjestämi-
seen, kertoo Taidekoulun rehtori Veijo Muroke.
Yhteistyö Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa on

tuonut suositun perhesirkuksen, jossa isät ja lapset temp-
puilevat yhdessä. Lisäksi Oulunkylän seurakunnan siirto-
layhdistyksen OSSY:n kanssa yhteistyö on poikinut Kesä-
akatemian, jossa voi monipuolisesti kokeilla eri taidemuo-
toja.

Uusin kokeilu mediakasvatuksen parissa on tämä video-
tuotanto Ermojen kanssa. Toiminta seurakunnan kanssa
on ollut aina helppoa ja kristillinen arvopohja on yhteinen.
Taidetalo on järjestänyt seurakunnan kanssa Mustasaa-

reen lastenteatteria jo vuodesta 2008 lähtien. Tänä kesänä
esitettiin Liisan seikkailuja Ihmemaassa, josta tehtiinmyös
Ermo-versio, joka esitetään syksyn ohjelmistossa TV 7 –
kaapelikanavalla ja TV:n nettisivuilla.
Ermo-ohjelmissa seikkailevat ”maalla, merellä ja il-

massa” lapset ja ErmopäällikköMartti Falck ja rakennus-
pastoriMarkku Narinen sekä jokin hauska hahmo kuten
sirkustirehtööri.
–Idea tuotannolle käynnistyi, kunNora-tytär kysyi, miksi

TV:stä ei tule kivaa lastenohjelmaa, muistelee Falck, jonka
nuoruuden lempisarjoja olivat Aku Ankka, Tintti ja Asterix.
–Viisikko-kirjoja luettiin innolla, muistelee Narinen, jonka

roolihahmo muistuttaa Spede Pasasta, ja joka ”näkee,
kokee ja korjaa kaiken”. Kristillisten arvojen lisäksi huu-
mori on tärkeä voimavara ohjelmassa, jossa stand up –ko-
miikallakin on paikkansa, toteaa Narinen.
Ermoissa on monia kerroksia, hyviä teemoja ja arvoja,

joita tarvitaan ja joiden tekemisestä tulee hyvämieli, kiteyt-
tävät ermolaiset. Suosittu ohjelma on levinnyt maailmalle
ja samalla konseptilla tuotantoa on tehty Japanissa, Kore-
assa, Venäjällä, Romaniassa, Israelissa ja Latinalaisessa
Amerikassa.

Sirpa Kivilaakso

Ermot seikkailevat
TV 7 –kanavalla tiistaisin, alkaen 11.8.

klo 18.30, ja nettisivuilla.

Martti Falck on Ermopäällikkö.

Lapset seikkailivat tänä kesänä muun muassa
Tallinnan tv-tornissa.

SIRPA KIVILAAKSO
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MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
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
Kaupunkitanssit
Paritanssin opetusta on koko
kesän ajan ke klo 17.30–18.15
alk. 3.6. ja jatkuen aina 26.8.
saakka. Hyvällä säällä tans-
sahdellaan Malmitalon
takana Ala-Malmin puis-
tossa ja sateella talon
aulassa. Laita muka-
vat kengät jalkaan
ja tule kuntoilemaan
samalla oppien pari-
tanssien salaisuuk-
sia. Mukaan voi tulla
yksin, kaksin tai jou-
kolla. Vapaa pääsy.
12.8. polkka, 19.8.
jenkka, 26.8. samba.
Kesäkahvila Raparperitaivas
Su 16.8. Ravintolapäivän
Kesäkahvila Raparperitaivas
Ala-Malmilla, Paavolantie
7 klo 12–18.
Lenkki hautausmaalla
13.8. klo 15 ja 17 kokoon-
nutaan Malmin hautaus-
maalla Rautavaaran haudan
lähellä olevalla huoltoraken-
nuksella. Kierroksellä käydään
Tyyne Wideman-Elovaaran,
Olavi Virran ja Sten Suvion
haudoilla. Sen jälkeen siirry-
tään Rautavaaran patsaalle
Oulunkylään. Kello 18 lavatans-
sit Oulunkylän Seurahuoneella
tai sateella Liikekeskus
Ogelissa. Järj. Tapio Ojanen
Infoilta
Tule kuulemaan monipuo-
lisista vapaaehtoistoimin-
nan mahdollisuuksista sosi-
aali- ja terveysvirastossa.
Tulkaa kaikki mukaan toimin-
taan. To 3.9. klo 17–18.30
Malmitalo, Ala-Malmin tori 1
B, isoluokka. Toimintaa esit-
televät sosiaali- ja terveysvi-
raston vapaaehtoistyön koor-
dinaattorit. Vapaa pääsy. Järj:
Sosiaali- ja terveysvirasto ja
Helsingin työväenopisto.

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.

Liusketie 3. Vapaa pääsy.

PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastossa 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 rantapuis-
tossa, 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 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
Iya Kolomeychukin
maalauksia
Ukrainalaisen taiteilijan maa-
lauksia esillä elokuun ajan
esillä Pukinmäen kirjas-
tossa, Kenttäkuja 12.
Ohjelmallinen ilta
Pukinmäki-Seura järjes-
tää Pukinmäen kartanolla,
Rälssintie 15, kartanon

ohjelmallisen esittely-
tilaisuuden 12.8. klo
18–20. Ohjelma: Tero
Tuomisto: Kartanon
historiaa, Eevi
Kaasinen lausuu
runoja, Tanssiryhmä
Napakat esiintyy ja
Esko Rantanen lau-
lattaa haitarin säes-

tyksellä. Kahvitarjoilu.
Vapaa pääsy.

Pyöräretki
Ma 17.8. klo 17.30 lähdetään
pyöräilemään Pukinmäen kir-
jastolta. Tuomarinkylän karta-
non kautta Paloheinän ulkoi-
lualueelle, jossa bongataan
Keskuspuiston alittavan yli
kilometrin pituisen tunnelin
(uusi runkolinja 560) alkupää
ja ajetaan sen toiseen pää-
hän Kuninkaantammen asuin-
alueelle. Sieltä Pitkäkosken
ja Haltialan kautta takaisin
Pukinmäkeen. Retki kestää
2–3 tuntia ja pyöräilijöille tar-
jotaan matkalla pullakahvit.
Vetäjänä polkee Timo Kilpinen.
Vapaa pääsy. Säävaraus.
Tied. p. 050 5814118 tai
ritva.tuomisto@outlook.com.
Järj. Pukinmäen Kisa ry.
Koillis-Helsingin Seniorit
Syyskauden avajai-
set ti 18.8. klo 13 ravin-
tola Kaari, Pukinmäenkaari
18. Tulkaa mukaan uudet
ja vanhat jäsenet!

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 jääte-
löa ja virvokkeita, vain kätei-
nen. Siltamäen urheilu-
puiston 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.siltama-
ennuorisoseura.fi. Lisät. sil-
tamaki@nuorisoseura.fi
Siltamäen Martat
Siltamäen Martat aloitta-
vat syyskauden toiminnan ti
25.8., klo 18 Siltamäen srk-
kodilla, Jousimiehentie 5.
Korttelitupa
avoinna (srk-kodissa,) ti ja pe
klo 11–14, tule ikinuoreen
porukkaan! Jousimiehentie 5.

TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Tapanilan Kotien Puolesta
Kesäkerho Tapanilan
Työväentalolla ti 4.8–1.9.
klo 11.30–12.30. Ulko-
boccia ja mölkyn pelaa-
minen entisen lailla.
Kaisa-Leena Lintilän
maalauksia
Ilo elää 11.–30.8. Galleria vii-
leä punainen, Päivöläntie 20.
Avoinna ti–pe 13–18, la–
su 11–15. Vapaa pääsy.

TAPULIKAUPUNKI
Enter ry opastaa
Enter ry opastaa senioreita ver-
taistukihenkisesti tietotekni-
sissä ongelmissa kerran vii-
kossa ti klo 12–14 1.9. alkaen.
Tapulikaupungin kirjasto.

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

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

8.

as

ohjelm
tilais
18
T

E
la

tyk
Vapa

Pyörär
Ma 17.8.
pyöräilem

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

Takavuosina koillishelsinkiläisiä on ilahdutettu esimer-
kiksi Puistolan ja Malmin lentokentän välisellä auringon-
kukkapellolla, josta kuka tahansa on voinut poimia kuk-
kia. Ilmaisia herneitä on löytynyt monena kesänä ainakin
Fallkullan tilan ja Longinojan väliseltä pellolta sekä Pihlaja-
mäen kallioiden ja nuorisopuiston väliseltä pellolta.
Nyt Koillis-Helsingin julkisilta pelloilta ei löydy itsepoimi-

jalle edes yhtä herneen palkoa poimittavaksi.
–Siellä ei ole mitään. Kaikki on keskitetty Haltialaan ja

Tuomarinkylään, kertoo Helsingin kaupungin Staran lei-
vissä työskentelevä tilanhoitaja Jari Kuusinen Haltialan ti-
lalta.
Stara on lopettanut kylvämisen koillisessa ja jättänyt pel-

lot viherkesannolle. Miten pelloille saisi jatkossa jälleen
poimittavaa? Auttaisiko asukasaktivismi?
–Noo. Soittoja vain rakennusviraston asiakaspalveluun,

niin katsotaan, tuumii Kuusinen.
Pirjo Pihlajamaa

Koillisen pelloilla
ei ole yhteishyvää

Vantaan Fazerilan pohjavesialueelle on tekeillä suojelu-
suunnitelma, joka koskee osin Jakomäkeä, sillä Fazerilan
pohjavesialueen länsiosa ulottuu hieman Helsingin kau-
punginmaille.
Fazerilan pohjavesialue on Vantaan itäosassa sijaitseva

vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pinta-
ala on 2,84 neliökilometriä.
Fazerilan pohjavesialue on riskialue, jonka määrällinen

tila on hyvä, mutta kemiallinen tila huono, sillä pohjave-
dessä on orgaanisia liuottimia ja torjunta-aineita. Haitta-ai-
neiden päästölähde ei ole selvillä.
Fazerilan pohjavesialueella on useita toimijoita. Yksi on

aivan pohjavesialueen reunalla sijaitseva Jakomäen läm-
pökeskus. Sen takia Vantaa on pyytänyt Helsingin kau-
pungin ympäristökeskukselta lausuntoa suojelusuunnitel-
maan, johon kootaan tiedot pohjavettä vaarantavista riski-
kohteista.
Jakomäen lämpökeskuksella on maanalaiset öljysäi-

liöt kevyelle ja raskaalle polttoöljylle. Laitos ei ole pohjeve-
denmuodostumisalueella, mutta jos sen säiliöt vuotaisivat,
saattaisi öljyä kulkeutua pohjaveteen.
Pohjavesialueella on kolme käytössä olevaa vedenotta-

moa, jotka tuottavat vettä Fazerin ja Valion tehtaille.
Pirjo Pihlajamaa

Vantaan pohjavesisuunnitelma
yltää JakomäkeenYrttien tuoksua ja loppukesän kukkijoita

Rakennusvirasto tarjoaa puistokävelyn Gardeniassa ensi
keskiviikkona. Lähtö on Gardenian pihalta, Koetilantie 1,

keskiviikkona 19.8. klo 18. Rakennusviraston puistokävely
on maksuton opastettu tutkimusretki Gardenian lähistöllä.

Kävely kestää noin kaksi tuntia ja sillä käytetään äänenvahvistusta. Oppaina toimivat
rakennusviraston ja Gardenian puisto- ja metsäalan ammattilaiset.

TEIJA LOPONEN
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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.

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJAwww.talohallinta.fi

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

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

2015

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

Autojenhuolto ja korjaus
Öljynvaihtoaikaavaraamatta

Renkaat ja vanteet
Vetokoukut, Tuulilasit

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

www.rengaskeskus.com

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi
3858 375

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi
Ma–pe 9–18,

kesälauantait suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

Permis+ leikkaus
+sävy+fööni

Värjäys+leikkaus
+fööni

85€

75€

Hiukset, tuo ihana
tekosyy itsensä
hemmotteluun!

tsensä
eeluun!

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

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

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

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

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

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

0176!/2++2)47 '$
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Soita
ilmainen
mittaus

•Rullaverhot
•Pystylamellit
•Sälekaihtimet
•Puusäle- •
kaihtimet
• Markiisit

•Peililiukuovet

Ylä-Malmin tori 3,
00700 Helsinki
Puh. 09-385 2393

www.torikaihdin.fi
info@torikaihdin.fi

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

Pienikin
ilmoitus
huomataan!
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040 712 8888
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Ja paljon muita palveluita!

Parturi-kampaamo

Teitä palvelee
Pilvi, Tuire, Kati ja Tytti

09 385 5554
Malminraitti 12, 00700 Helsinki

Ma–Pe 9–18, La 9–14
Muina aikoina

sopimuksen mukaan

ent. Kris-Mar

Tervetuloa vanhat ja uudet asiakkaat!



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233




