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Uutiset:
Jakomäessä äidit
perehtyvät politiikkaan.
Urheilu:
Valmentajat valmiina
paikallisotteluun.
Kulttuuri:
Taiteiden yö leviää laajalle.

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

Ilmailunäytös
herätti ihastusta
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PRO HELSINKI-LUONTO

MALMITALO 19.8.-12.9.

Sari Bremer · Inari Krohn
Maaria Märkälä · Aulikki Nukala
Leena Palonen · Kirsti Puhakka
Johanna Pihlajamaa · Rauni Sipilä

[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!

OK-TONTTI TAPANINKYLÄ
Kadunvarsitontti 510 m².
Myytävän määräalan raken-
nusoikeus on 128 m². Enintään
2 asuntoa. Saa rakentaa talous-
rakennuksia 25 k-m² / asunto.
Hp. 170.000 €. Hiirakonkuja 5

TAPANINKYLÄ OKT

1-tasossa v. 85 rakennettu ok-
talo 4 h, k, s, n. 115 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

Komea rintamamiestalo 5 h, k, s,
kellari + autotalli, kokonaispinta-
ala n. 190 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

OK-TONTTI SUUTARILA
Pientalotontti 1480 m² Suutari-
lassa. Rakennusoikeus 370 m²,
enintään 2 kerrosta. Asuntojen
lukumäärää ei rajattu.
Hp. 330.000 €. Kointähdentie 15

SILTAMÄKI PIENTALOTONTTI
Tasainen tontti 724 m², saa
rakentaa 2 asuntoa. Rakennus-
oikeus 181 m². Kaikki palvelut
kävelymatkan päässä.
Hp. 178.000 €. Seulastentie 1

PUISTOLA PIENTALOTONTTI
Tasainen pientalotontti 695 m²,
rakennusoikeus 174 m².
Voi rakentaa paritalonkin.
Hp. 160.000 €. Kiitäjäntie 17

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
0405948231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 8472272

Kai Lehtola
0445140164

Pertti Kanon
0407587596

Tero Laurila
0400600359

TomiSuvinen
0443355135

Katsomuutmyytävät
kohteemmekotisivuiltamme

www.kiinteistomaailma.!/helsinki-malmi

Jyrki Saulo
0505850500

Vasil Zizan
0445147551

TimoKuosmanen
0400397731

NooraMelavirta
0505874296

MarkoSuvanto
0405643534

KiinteistömaailmaMalmi Kaupparaitti 13, 00700Helsinki p. 09 3507270
Heikinlaakso OKT 238 m² + 60 m²
Oh, 2 mh, k, takkah, kph, saunaosasto,
2 wc, khh, varasto, erillinen 2h, avok,
wc, autotalli varasto.
Hieno vuonna 1995 rak. täystiilitalo
omalla 1146 m² rinnetontilla.
Sopii esim. yrittäjälle tai kahden
sukupolven käyttöön. Mh. 590.000€ .
Sienitie 57.
Tero Laurila puh. 0400 600 359

1158331

Töyrynummi okt 124,5 m²+varasto 15 m²
4h+k+s+v+ak. Kannustalo vm. 1994
yhdessä tasossa. Hienosti huolehdittu
talo, jolla suojaisa vehreä piha.
Avarat vaaleat oleskelutilat.
MH. 390.000€ . Yrttimaantie 60.
Kristiina Kellander-Sinisalo p. 045 847 2272

1157864

Puistola Okt 175m²+9,5m²+16,5m³
4h,k,s,tkh,akh, sekä autotalli ja varasto
Päättyvän kadun varrella .
Yksitasoinen, tiiliverhoiltu, paalutettu
vankasti paikalleen. Tee tästä itsellesi
mieleinen koti! Tontti 788m².
Mh 370 000€ . Nummikuja 5.
Kirsi-Marja Johansson 040 594 8231,
Tomi Suvinen 044 335 5135

1157121

Puistola Pt 124m²
4h,k,khh,sauna 102m²+ autotalli ja varasto
22m². Etsitkö itsellesi siistikuntoista huo-
neistoa, jossa ei tarvitse heti remontoida.
Huoneistossa hyvät säilytystilat, ja lisä-
herkkuna autotalli! Edulliset asumiskustan-
nukset! Mh 379 000€ . Sepeteuksentie 32.
Kirsi-Marja Johansson 040 594 8231

1153589
Tapaninvainio Pt 108 m2+At 21 m²
4h+k+s+lämmin autotalli. Kodikas ja hyvin
pidetty avara paritalohuoneisto korkealla
olohuoneella. Upea länteen avautuva suuri
piha ja oma tontti. Mh. 358.000€ .
Leivosentie 16. Jyrki Saulo, p. 050 585 0500

1149769
Tapaninvainio Rt 105 m²
4h+k+s. Muuttovalmis koti hyvällä sijain-
nilla. Tilavat huoneet ja paljon säilytystilaa,
iso hoidettu piha. Pienet asumiskustan-
nukset ja mukavat naapurit.
Mh. 339.000€ . Tervepääskynpolku 7.
Kristiina Kellander-Sinisalo p. 045 847 2272

1153041
Tapaninkylä Rt 85 m²
3h, k, kph/s, wc, var, AK. Kaunis, vaaleasä-
vyinen koti huippupaikalla! Tilavat huoneet
1-tasossa, remontoidut keittiö ja kph, kaksi
suojaisaa pihaa, päätyhuoneisto. Soveltuu
myös liikuntaesteisille. Mh. 297 000€ .
Leppälinnuntie 7. Kai Lehtola 044 514 0164

1157751

Tapanila Rt 84,5 m²
3h,k,s parveke, piha ja varasto.
Moderni uudenveroinen
kahdessa tasossa oleva rivitalokoti.
Alakerran hyvin varusteltu keittiö yhdis-
tyy toimivasti olohuoneeseen. Vaate-
huoneesta mukavasti lisää säilytystilaa.
Mh.369.000€ .Kotinummentie 66.
Timo Kuosmanen 0400 397 731

1155365

Sepänmäki Rt 82,5 m²
3h+k+s+. Korkealla Sepänmäessä
rivitalon päätyasunto, jossa piha
molemmin puolin. Tilavat huoneet kah-
dessa tasossa ja 2xwc. Mh. 234.000€ .
Tullivuorentie 7.
Jyrki Saulo, p. 050 585 0500

1158002

Tapulikaupunki Rt 79,5 m²
3h, k, kps/s, 2x wc, piha. Hyvä perhe-
asunto rauhallisella sijainnilla. Tyylikäs
keittiö, persoonalliset huonetilat, pääty-
huoneisto. Mh. 233 000€ . Kämnerinku-
ja 2. Kai Lehtola 044 514 0164

1157596

Tapulikaupunki Kt 88,5 m²
4h, k, las.parveke. Kolmannen ker-
roksen perheasunto vehrein näkymin
naapuritalojen kattojen yli. Keittiön
poistettu väliseinä luo avaruutta oleske-
lutiloihin. Mh. 194.000€ . Kämnerintie 6,
Jyrki Saulo, p. 050 585 0500

1158116

Malmi Kt 68,5 m²
3h, k, kph/s, wc, las.parv. Valoisa
läpitalon huoneisto Malmin sydämessä!
Toimivat huonetilat, rem. kph, oma
sauna, las.parveke etelään, taloyhtiöllä
oma tontti, 2/ 3 krs. Mh. 198 000€
Soidinkuja 1. Kai Lehtola 044 514 0164

1157436

Patola Kt 58 m²
2h, k, kph/wc, las.parv. Upeasti remon-
toitu muuttovalmis koti! Tilavat läpitalon
huoneet, päätyhuoneisto. Erinomaiset
ulkoilu – ja liikuntapaikat lähellä.
1. asuinkrs, ei kuitenkaan maantasalla.
Mh. 186 000€ . Kivipadontie 6.
Kai Lehtola 044 514 0164

1156677

KUTSUMEIDÄTMAKSUTTOMALLE
KOTIKÄYNNILLE!

AVULLAMME SAAT PARHAAN HINNAN ASUNNOSTASI.
Yhdellä välityspalkkiolla saat satojen välittäjiemme ostajakontaktit.
Pyydä meidät arviokäynnille jo tänään!

POHJOIS-HELSINKI
Malminkaari 13 A, 3. krs,
00700 Helsinki
puh. 020 780 3680

OULUNKYLÄ,
KÄPYLÄ-PAKILA
Oulunkylän tori 3
00640 Helsinki
puh. 020 780 3280

@&+;& 3''@@'A!#>1/1#1
Myyntijohtaja, LKV
Oulunkylä, Malmi
puh. 020 780 3582
gsm 040 772 4517

3&&+#@ &+&@>#
Myyntineuvottelija
Malmi
puh. 020 780 2227
gsm 040 536 8774

->& 8/+->/5&A8/>:=
Myyntineuvottelija
Oulunkylä
puh. 020 780 3677
gsm 050 370 1439

3&+;& -+>1@4
Myyntineuvottelija, KiAT
Malmi
puh. 020 780 3442
gsm 050 511 1191

&11# +&=@#:&&+&
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Malmi
puh. 020 780 3288
gsm 040 753 1458

->+88/ )&53>1#1
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Malmi
puh. 020 780 3669
gsm 040 772 6833

3&+;/ )&53#5&>1#1
Myyntiassistentti, LKV
Malmi
puh. 020 780 3342
gsm 040 710 4021

->& )&5#1>=)
Myyntineuvottelija
Oulunkylä
puh. 020 780 3299
gsm 040 774 7286

3#+;& )&1$%#+"
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Oulunkylä
puh. 020 780 3284
gsm 050 557 3112

@==88& !&53#
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Oulunkylä
puh. 020 780 3292
gsm 040 653 2010

)&3> &>@@/5&
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Oulunkylä
puh. 020 780 3756
gsm 040 664 6858

8&&+>1 5&&88/
Myyntineuvottelija
Malmi
puh. 020 780 3285
gsm 0500 408 627

@>>1& 8&55>&5&
Kiinteistönvälittäjä, LKV
KiAT, Oulunkylä
puh. 020 780 3518
gsm 050 568 8421

@>3/ 8&+>
Liideri
Malmi
puh. 020 780 3638
gsm 0500 617 121

@&1;& 7#)@#+5=1$
Kiinteistönvälittäjä
LKV, KiAT, Malmi
puh. 020 780 3684
gsm 040 661 0048

3&+>1& 7/55)@(1
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Kaupanvahvistaja
Oulunkylä
puh. 020 780 2162
gsm 040 673 9771

Huoneistokeskus Oy LKV, Valimotie 17–19, 00380 Helsinki. Y-tunnus 1831315-2. Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,07 snt/min (alv. 24 %). 666*09CD2.?<C,2?,9?*B

-'>:> >8/1#1
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Malmi
puh. 020 780 3676
gsm 050 347 9809

;=!& 8/-/1#1
Myyntineuvottelija, OTM
Malmi
puh. 020 780 3602
gsm 040 647 4618
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Hyvi ja hyöty yhdessä

M almin lentoasemalla vieraili vii-
konloppuna lentäjiä useista eri
maista viihdyttämässä niin Mal-
min lähistöltä kuin aina Tampe-

reelta saakka saapunutta yleisöä. Aika moni
paikallinen näytti myös nauttivan kauempaa
lentonäytösten annista, näkyiväthän taivaalla
taiteilevat koneet kilometrien päähän.
Taitolentäjien ihailun ohella kuuma puheenaihe
tuntui olevan kentän rakentaminen valtavaksi
asuinalueeksi. Sitä ei moni paikalla olleesta ylei-
söstä tuntunut käsittävän. Sen lisäksi, että lento-
toiminnan toivottaisiin jatkuvan erilaisista tur-
vallisuusnäkökannoista lähtien, moni harmitteli
mainion yleisötapahtumien järjestämispaikan
katoamista. Kun keskemmältä kaupunkia
ollaan häätämässä musiikkifestivaaleja, koki
moni niille Malmin kentän oivalliseksi vaihtoeh-
doksi.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on kuitenkin jo
tehokkaasti käynnistämässä lentokentän alueen
suunnittelua uudeksi kaupunginosaksi. Joku kii-
rehti kentällä kauhistelemaan, kuinka paljon
meluisia mopopoikia noin isolle alueelle mah-
tuukaan. Se melu kun ei kestä vain yhtä viikon-
loppua vuodessa. Lentokentän alueelle tulee
kaupungin mukaan talojen lisäksi myös viher-
alueita ja puistoja. Asukkaiden suunnitteluilto-
jen tiedotteissa luvataan myös, että nykyistä

aluetta kiertävää ulkoilureittiä kehitettäisiin
yhtenäisenä kokonaisuutena. Kenttäkeskuste-
luissa mietittiin, voiko se toteutua ilman kalliita
yli- tai alikulkutunneleita.

Terveydenhuollossakin epäillään tulevaa. Ter-
veyspalvelualan Liitto kauhistelee hallituksen
suunnitelmia leikata yksityisellä lääkärillä ja
hammaslääkärillä käynnin kustannuksia kor-
vaavaa Kela-rahoitusta 78 miljoonaa euroa.
Vuonna 2013 yksityisistä lääkärikuluista mak-
settiin kansalaisille korvauksia 73,4 miljoonaa
euroa, ja hammaslääkäripalkkioista 114,3 mil-
joonaa euroa. Hammaslääkäripalkkioiden kor-
vauksia leikattiin vielä sen jälkeenkin. Vuoden
2016 budjettiesitysehdotuksessa yksityiset lää-
käripalkkiokorvaukset ovat enää 35 miljoonaa
ja hammaslääkäripalkkiokorvaukset 56 miljoo-
naa euroa. Leikkaukset tietävät ongelmia paitsi
alan yrityksille ja yksityispuolen työntekijöille,
myös kansanterveydelle. Kunnallinen tervey-
denhuolto kun ei ehdi kaikkia hoitamaan. Jo nyt
hoitoonpääsyn jonot ovat pitkiä. Oikeiden sääs-
tökohteiden löytäminen on todella vaikeaa.

Taivaalla taiteilleet koneet
näkyivät kilometrien päähän.

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

Lähiristikko nro 15/2015
Ristikon oikea

ratkaisu sivulla 9.SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA, ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

UUSIN
LÄHITIETO
LÖYTYYMYÖS

Lehtitelineistä
• Malmin
Citymarketin edestä
• Malmintorin
kauppakeskuksen
2. kerroksesta
Plaza Mocca kahvilasta
• Kirkonkyläntien
S-marketin aulasta
• K-Market
Tapanintorilta
• Siltamäen
K-Market Kavaljeerilta

Tiesitkö?

Ajanvaraus: 09 387 2341 Nettiajanvaraus 24/7
www.pihlajamaenhammaslaakariasema.fi

ELOKUUNEDULLISETHINNAT!

HAMMASLÄÄKÄRIT

Lana Partonen
Martin Lemmini

ERIKOISHAMMAS-
TEKNIIKKO
Ilkka Garaisi

HAMPAIDEN PAIKKAUS
TERVEYSKESKUKSEN
HINNOILLA!

Hoidamme palveluseteliasiakkaita.

Palvelemme myös venäjäksi
ja viroksi.

UUSISTA PROTEESEISTA
100 € ALENNUS

SUUN
TERVEYS-
PAKETTI
110 € (1H)
hammastarkastus • röntgenkuvat
hammaskivenpoisto• värjäymien
poisto• kiillotus• fluoraus



3Koillis-Helsingin Lähitieto 19.8.2015Uutiset

Kuntalaisaloite kentästä viedään pian valtuustolle. Sivu 4.

Malmi
Malmintorilla sijaitse-
van Plaza Mocca –kahvi-
lan omistajan lompakko va-
rastettiin kahvilasta tou-
kokuussa. Päivi Riihi-
lahti-Syvänen teki asiasta
rikosilmoituksen, sillä noin
700 euron lisäksi hänellä
oli lompakossamelkoi-
nenmäärä käteisostokuit-
teja kirjanpitoa varten sekä
omat ja äitinsä pankkikortit.

Lompakon vienyt mies tal-
lentui selvästi valvontaka-
meran nauhalle ja kuva näy-
tettiin henkilökunnalle, jotta
nämä tunnistaisivat tekijän
mikäli hän tulisi jälleen kah-
vilaan.
Koko kesänämiestä ei

näkynyt, mutta viime vii-
kolla hän ilmestyi kahvilaan
yllään aivan samat vaat-
teet kuin lompakon viedes-
säänkin.

Päivi Riihilahti-Syvänen
kysyi mieheltä lompakos-
taan ja tämämyönsi vie-
neensä sen. Mies kertoi
myös, että rahaa oli ollut
Päivin muistamaa enem-
män, yli 900 euroa. Hän oli
todennut, että maksaisi
kyllä kaiken takaisin osissa.
Riihilahti-Syvänen toimitti
miehen antamat henkilö-
tiedot eteenpäin poliisille ja
odottelee nyt jatkotoimia.

–Ei tässä ole kyse vain
lompakossa olleista sete-
leistä, vaan kaikesta siitä
vaivasta ja harmista, minkä
kadonneet kuitit ja kortit ai-
heuttivat. Aiheutunut va-
hinko on käytännössä vä-
hintäänkin kaksinkertainen
tuohon rahamäärään näh-
den, kahvilan omistaja to-
teaa.

Teija Loponen

Voro palasi paikalle
Jakomäki

Jakomäen yhteisötalon ei
tarvitsemaksaa Louhikkotie
20:een suunnitellun 343 ne-
liömetriä olevan asukastalon
vuokraa täysimääräisenä.
Yhteisötalo ja Helsingin

kaupungin kiinteistöviras-
ton tilakeskus ovat sopineet,
että elokuusta eteenpäin yh-
teisötalo maksaa vuokraa
41,5 neliömetrin kokoisesta
puutyöpajasta. Loppujen ne-
liöiden vuokranmaksu alkaa

maaliskuussa 2016.
Syynä on se, että toiminta

ei ole käynnistynyt aiempien
suunnitelmienmukaisesti.
Viivästyksen syyksi kerro-
taanmuunmuassa haettu-
jen avustusten päätösaika-
taulut.
Yhteisötalo on ilmoittanut

tilakeskukselle, että toimin-
nan käynnistyminen on siir-
tynyt pääosin alkuvuoteen
2016.

PP

Yhteisötalo sai vuokrahelpotusta

4.

Lentonäytöksen anti oli
taattua tavaraa, uskomatto-
mia taitolentonäytöksiä ja
koneilla temppuilua. Hor-
net lumosi niin jylinällään
kuin lentosuorituksellaan.
Maan tasolla yleisöä kiin-

nostivat muun muassa
Rajavartiolaitoksen heli-
kopterit ja Ilmavoimien esit-
telyt.

– Käsittämättömän hie-
noja taitolentoja. Miten jo-
ku osaa ja uskaltaa? Ja tämä

Taivaskin
hymyili Malmilla
Finland International Airshow keräsi
Malmin lentoasemalle viikonlopun
aikana noin 30 000 katsojaa,
reippaasti viimevuotista enemmän.
Lisäksi moni katseli lentonäytöstä
rautatien ylittäviltä silloilta tai muilta
aukeilta paikoilta.

Ilmavoimien
esityslentäjä Ville
Uggeldahlin lento
F/A-18 Hornet –
monitoimihävittäjällä
oli monen mielestä
näytöksen vaikuttavin.

on makea mesta hyvien yh-
teyksien päässä. Tämän täy-
tyy jatkua, ei kait tätä paik-
kaa voida oikeasti rakentaa,

kuului kuuden aikuisen po-
rukasta kahvijonossa.

Teija Loponen

Sydämet ja hymynaamat kuvasivat niin

esiintyjien kuin yleisön tunteita.

Aurinko hemmotteli kymmeniätuhansia Malmin

lentoasemalle saapuneita.

25 kierrettä pää
alaspäin, moniko

meistä kykenisi
samaan?

Taitolentäjien ohella taivaalla näkyi lukuisa
määrä leijoja, joiden lennättämiseen oli hyvää
tilaa nurmikoilla.

Rajavartiolaitos näytti, kuinka ihmisen

pelastaminen tapahtuu helikopterin avulla.

TEIJA LOPONEN
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Kaavarungossa määri-
tellään rakentamisen tavoit-
teet sekä merkittävimmät
suunnittelun linjaukset,
kuten kortteli- ja viherra-
kenne sekä liikennejärjeste-
lyt. Kaavarunko toimii alu-
een asemakaavoituksen läh-
tökohtana.

Kaupunkisuunnittelu-
viraston päällikön Mikko
Ahon mukaan Malmin len-
tokenttä on uuden yleiskaa-
valuonnoksen merkittävin
uusi rakentamisalue.

–Sillä on iso merkitys kas-
vavan Helsingin asuntotuo-
tannolle, Aho painottaa.

Kaavarunkoa tehtäessä
tutkitaan muun muassa pi-
karaitiotieyhteyksiä Helsin-
gin keskustan ja Jakomäen
suuntiin sekä Malmin kaut-
ta kulkevaa poikittaisyhte-
yttä Myyrmäen ja Vuosaa-
ren välillä.

–Lentokentän alueen ra-
kentaminen mahdollistaa
uudet raideyhteydet ja yh-
distää koillisen kaupunki-
rakennetta. Tavoitteena on
lisätä koko alueen elinvoi-
maa, Aho kuvaa.

Uuteen kaupunginosaan
olisi suunnitelmien mukaan

tulossa oma lähikeskusta
palveluineen ja työpaikkoi-
neen. Kerrostalojen lisäksi
suunnitellaan pientalo- ja ri-
vitalokoteja.

–Tavoitteena on lisätä ja
monipuolistaa alueen virkis-
tys- ja ulkoilumahdollisuuk-
sia, huomauttaa projekti-
päällikkö Tuomas Hakala.

Kaupunkisuunnitteluvi-
raston mukaan alue on ra-
kennettavuudeltaan helsin-
kiläisittäin keskivertoa ra-
kentamismaata. Maaperä
on pääosin savea, jonka sy-
vyys on 5–15 metriä.

Malmin työhuone -work-
shopeissa suunnitellaan
aluetta kaupunkilaisten
kanssa neljässä kaikille
avoimessa tilaisuudessa.

Infotilaisuus suunnitte-
lusta pidetään jo torstaina
20.8. kello 18 alkaen.

Malmin työhuone -work-
shop 1 on tiistaina 1.9. ja
workshop 2 torstaina 3.9.
kello 17–20.

Kaavarungon esittely ta-
pahtuu keskiviikkona 30.9.
kello 17 alkaen

Stadin ammattiopistossa,
Vilppulantie 14, jossa kaik-

ki muutkin tilaisuudet asian
tiimoilta pidetään. Ilmoit-
tautuminen Malmin työ-
huone -workshopeihin tulee
tehdä 26.8. mennessä osoit-
teessa www.hel.fi/malmi.

Kaavarunko on nähtävil-

lä mielipiteitä varten 21.9–
12.10. ja se on tarkoitus esi-
tellä kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalle joulukuussa
2015.

Teija Loponen

Malmin lentokentän
rakentamista suunnitellaan
nyt asukkaiden kanssa
Kaupunkisuunnitteluvirasto ryhtyy
suunnittelemaan Malmin lentokentälle ja sitä
ympäröiville alueille uutta kaupunginosaa noin
25 000 asukkaalle. Kaavarungon valmisteluun
pääsevät kaupunkilaiset mukaan.

Kaupunkisuunnitteluvirasto haluaa kaupunkilaiset
mukaan pohtimaan, miten 25 000 asukasta
sijoitettaisiin viihtyisästi Malmin lentokentälle ja sen
lähiympäristöön.

π Siltamäki
Siltalanpuiston alueen katujen suunnitelmaluonnok-
siin voi tutustua 23. elokuuta asti Suutarilan kirjastossa
tai suunnitelmat laatineen Helsingin kaupungin raken-
nusviraston verkkosivuilla.
Suunnitelmaluonnos koskee teitä nimeltä Peltokylän-

kuja, Peltokylänraitti, Pertunkuja, Pertunpellonraitti, Per-
tunpellontie, Pertunsuora, Pläsinpellonkuja, Siltakylän-
kuja, Siltakylänpolku, Siltalanpolku ja Siltalanpuiston-
polku.
Suunnittelu perustuu kaupunkisuunnitteluviraston laa-

timaan asemakaavaan ja liikennesuunnitelmaan. Tarkoi-
tuksena on saada alueelle lisää asuntoja ja luoda sujuvat
liikenneyhteydet alueen asukkaille.
Katusuunnitelmien pitäisi valmistua tänä syksynä ja ra-

kentamisen alkaa aikaisintaan vuonna 2016.
Luonnoksista voi laittaa virastolle palautetta 25.8.2015

asti.
PP

Siltalanpuiston
katusuunnitelmia
voi kommentoida

Töyrynummi
Yksityistä päiväkoti Versoa Pertunpellontie 5:sä pyö-
rittävä Elonkaari-yritys on vuokrannut osoitteessa Per-
tunpellontie 3 sijaitsevan liikehuoneiston.
Helsingin kaupungilta vuokrattu 114 neliömetrin tila

on tarkoitus remontoida pienpäiväkodiksi, joka avataan
vielä syksyn aikana.
Yhtiö on suunnitellut avaavansa päiväkodin myös Viik-

kiin, mutta hankkeesta on sittemmin luovuttu.
PP

Pertunpellontielle
tekeillä pienpäiväkoti

– Ihmetyttää, että nyt
mennään jo asemakaavata-
solle, kun maakunta- ja
yleiskaavakin ovat vasta
valmistelussa. Millä val-
tuuksilla kaupunki investoi
tähän yksityiskohtaiseen
suunnittelutyöhön, kun
tuleva tilanne on vielä epä-
selvä? Miksi tilaisuuksien
lähtökohta rajataan jo
”asuntojen suunnitteluun”
kun kansa haluaa tutkia eri-
laisia hybridejä ja ilmailu-
toiminnan säilyttämistä,
hämmäste l ee MLY:n
puheenjohtaja Timo Hyvö-
nen.

–Kallio on kaupungin kai-
rauskarttojen mukaan 20–
28 metrin syvyydessä ja
kaupunkisuunnitteluviras-
ton materiaalissa mainitaan
savikerroksen syvyydek-
si 5–15 metriä. Yritetään-
kö tässä hyvin valituilla sa-

namuodoilla esittää tilanne
erilaisena kuin se todellisuu-
dessa on, pohtii Hyvönen.

MLY:stä arvellaan, että
kaupungin menettelyllä ha-
lutaan varmistaa kaavoituk-
sen mahdollisimman nopea
läpimeno, ja se että saadaan
minimoitua valitukset.

– Koska kentän toimin-
nasta on tietojemme mu-
kaan sovittu Finavian, Hel-
singin kaupungin ja Patri-
an kesken pitkälle vuoteen
2017, on asia syytä siirtää
päätettäväksi seuraaval-
le valtuustolle. Kuntavaa-
lit ovat jo runsaan vuoden
päästä, ja tilanne Suomessa
ja Helsingissä on muuttunut
paljon, huomauttaa Timo
Hyvönen.

Malmin lentoaseman ystä-
vät viimeistelevät juuri kun-
talaisaloitteen viemistä val-

tuustokäsittelyyn.
–Aloitteessa esitämme se-

kä kentän säilyttämistä il-
mailukäytössä että Helsin-
gin irtautumista edellisen
hallituksen aikana tehdystä
Helsingin seudun kuntien ja
valtion välisestä MAL-sopi-
muksesta, joka ei näytä nyt

toteutuvan lainkaan ja on
valmisteltava uudestaan.

–Moni asuntorakentamis-
ta ajavista valtuutetuista ei
ole tutustunut kentän toi-
mintaan ja sen mahdollisen
lakkauttamisen kerrannais-
vaikutuksiin. Siksi kokoa-
mme aloitteen taustalla ole-

vat faktat ja toimitamme ne
valtuutetuille, kertoo Hyvö-
nen.

Hän lisää, että aikataulua
sanelevat hyönteis- ja lepak-
kotutkimukset valmistuvat
syys-lokakuussa ja jo nyt
on löytynyt vaarantuneita
hyönteislajeja, jotka saatta-

vat estää asuntorakentami-
sen.

–On erikoista, ettei kau-
punki ole tehnyt tällaisia
tutkimuksia.

Teija Loponen

Kuntalaisaloite lähdössä valtuustokäsittelyyn
Malmien lentoaseman ystävät ihmettelevät
Helsingin kaupungin kiirettä Malmin
lentoaseman rakentamisen suunnittelussa,
vaikka lopullista päätöstä asiassa ei ole vielä
tehty.

Ilmailutoiminnan jatkuminen Malmilla mahdollistaisi myös suurten yleisötapahtumien jatkuvuuden.
Ilmailutapahtumassa kävi noin 30 000 ihmistä.

TEIJA LOPONEN

π Tapaninvainio
Tapaninvainion uimarannalta otettu kesän viimeinenkin
vesinäyte on osoittautunut hyväksi. Näyte on otettu hei-
näkuun 27. päivä. Veden lämpötila oli tuolloin 17 astetta.

PP

Uimaveden laatu oli hyvä

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
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MALMIN APTEEKIN JUHLAVIIKKO
22.–29.8.2015

KOLME PIENTÄTARINAAMalmitalossa la 22.8. klo 15 ja ke 26.8. klo 17.
Malmin apteekki tarjoaa nuorten teatteriammattilaisten esitykset Malminsalissa. Lisätietoja tapahtumasta apteekista,

apteekin verkkosivuilta www.malminapteekki.fi ja facebookista. Tapahtuman juontaa Jaakko Kyläsalo.
Muista hakea maksuton pääsylippusi apteekista!

JUHLAVIIKON TARJOUSTUOTTEITA

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€.

Maistiaisia ja tuotetarjouksia!

Tervetuloa kaikki nykyiset ja uudet asiakkaat!

Aqualan Duo
200 g

8€
(norm. 10,53 e)

Scholl
Velvet Smooth

timantti-
jalkaraspi:

32€
(norm. 41,75 e)

Sana Sol
Vitanallet
60 kpl

10,60€
(norm. 12,93 e)

Ratiopharmin
Maitohappo-
bakteeri+B6
30 kapselia.

7€
(norm. 10,83 e)



kynnyksellä.

Torstaiseen aloituspa-
jaan osallistui kymmenkun-
ta yksinhuoltajaa. Punahil-
kan hallituksen puheenjoh-
taja Mona Valtonen
odottelee iltaa mielenkiin-
nolla.

– Täällä puhutaan pal-
jon politiikkaa. Aiheena
on usein raha, joka ei rii-
tä. Kaikki kuvittelevat, et-
tä kun olet yh, rahaa tulee
joka luukusta, mutta eihän
se niin ole. Yhteiskunnallis-
ten rakenteiden pitäisi toi-
mia niin, että yh voisi käy-
dä töissä. Nyt työnanta-
jat suhtautuvat negatiivi-
sesti yksinhuoltajiin, koska
tottahan se on, että jos lap-
si sairastaa, useimmiten yh
joutuu jäämään hoitajaksi,
Valtonen lataa.

Syksy näyttää, miten
pajan vetäjät saavat nostet-
tua yksinhuoltajien poliitti-
sia mielipiteitä esiin.

– Toivoisin, että ulko-
maalaisetkin saisivat äänes-
tää. Tulee tunne, etten kel-

paa tänne, vaikka yhtä lail-
la teen töitä, yksi virolaisäi-
ti miettii.

–Minä taas en ymmärrä,
että meillä on hienot moot-
toritiet, mutta mummoilla ei
ole vaippoja. Ja työstä pitää
maksaa palkkaa, eikä käyt-
tää ilmaistyövoimaa, Con-
suela Stigell jatkaa.

Vetäjät kertovat läsnä-
olijoille istuvan hallituksen
budjettiesitykseen kirjaamia
säästötavoitteita.

–Hallitus leikkaa 54 mil-
joonaa euroa päivähoidos-
ta. Työvoimatoimistojen pi-
tää säästää 110 miljoonaa,
Mustranta luettelee.

–Eihän siellä ole nytkään
enää palveluja, joku murah-
taa.

Pirjo Pihlajamaa
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Tunti Puistolan tulipalo
-ryhmän perustamisen jäl-
keen siinä oli jo yli sata
jäsentä, jotka olivat valmiit
kantamaan kortensa
kekoon kotinsa menettä-
neen perheen vuoksi.

Puistolalaisperhe menetti
nopeasti edenneessä tulipa-
lossa kotinsa ja siellä olleen
kaiken irtaimiston iltapäi-
vällä kahden aikaan. Palo-
hetkellä kotona olleet lapset
ennättivät pelastautua ja ot-
taa perheen molemmat kis-
sat mukaansa. Perheen ger-
biiliä ei saatu pelastettua.

Monitoimitalon lähellä si-
jainnut talo paloi maan ta-
salle. Palokunta sai estettyä
palon leviämisen viereisiin
taloihin. Palaneessa talossa
ei ollut voimassa olevaa va-
kuutusta.

Facebook-ryhmän
jäsenet alkoivat heti käydä
läpi, mitä kaikkea apua per-
he tarvitsee. Ensiapuna alet-
tiin kerätä vaatteita ja kos-
metiikkaa perheen teinity-
tölle ja -pojalle. Yksi
ryhmään liittynyt naisjäsen
lupasi mennä samana iltana

Nurkan monitoimitalolle,
jossa auttamishaluiset saivat
käydä osallistumassa lahja-
korttiin. Perheen kissatkin
saivat apua.

Lauantaina auttajat ko-
koontuivat palaveriin pai-
kallisessa ravintolassa ja
sunnuntaina jatkui päivys-
tys Nurkalla. Moni paikal-
linen yritys on lähtenyt mu-
kaan tukijoukkoihin. Suun-
nitteilla on myös tukikon-
sertti, jota on kaavailtu
elokuun 28. päivälle.

Perhe asuu nyt tilapäisma-

Palaneen talon naapurit
alkoivat heti auttaa uhreja
Tulipalossa kotinsa menettäneen puistolalaisperheen
hyväksi syntyi Facebookissa auttamisrinki, kun palokunta
oli vielä omakotitalon jälkisammutustöissä viime viikon
keskiviikkona.

KUVAKAAPPAUS FACEBOOK-RYHMÄSTÄ

Tukikonsertti tulossa: joituksessa, ja etsii pysy-
vämpää kotia. Asuntovau-
nussa asumisen mahdolli-
suutta ei ole pois suljettu.

Perheen äiti on käynyt
kiittämässä ryhmässä suuri-
sydämisiä puistolalaisia.

– Olemme aivan sanat-
tomia ja liikuttuneita täs-
tä valtavasta ihmisten hy-

vyydestä. Meidän surum-
me hautautuu Teidän hy-
vyyteenne, ja tästä on hyvä
jatkaa. Kiitos rakkaat naa-
purit, sukulaiset, ystävät ja
tuntemattomat, äiti kirjoit-
taa.

Pirjo Pihlajamaa

Palaneen talon naapurit perustivat auttamisringin. Puistolan tulipalo –nimiseen
ryhmään liittyy koko ajan uusia jäseniä. Maanantaina heitä oli jo yli 600.

–Perhepaikka Punahil-
kassa käy ennen kaikkea
yksinhuoltajaäitejä. Tavoit-
teena on tuottaa poliittista
toimintaa niiden parissa,
jotka yleensä ovat poliitti-
sesti kaikkein epäaktiivisim-

pia, kertoo Maria Mustran-
ta.

Hän toimii pajassa synty-
vien journalististen materi-
aalien kokoajana. Syksyn
mittaan pajassa on tarkoitus
käsitellä erityisesti uudesta

hallitusohjelmasta nousevia
teemoja.

– Keskustelujen pohjalta
pyritään työstämään kuu-
kausittain jokin teos, esi-
merkiksi mielipidekirjoitus,
valokuvakertomus, poliitti-

nen laulu tai flash mob -per-
formanssi.

Osallistujilta ei edellytä
minkäänlaista erityistä tie-
tämystä yhteiskunnallisista
asioista. Paja ei sido, vaan
mukaan voi hypätä koska
vain ja käydä silloin, kun
ehtii. Tarkoitus on tarjo-
ta osallistujille kokemuksia
poliittisesta osallistumisesta
mahdollisimman matalalla

Pienperheyhdistyksen ohjaajan kasvoja käytettiin
kakutuksen eli poliittisen mielenilmauksen
demonstrointiin.

Paja on auki
parittomina viikkoina tiistaisin

kello 10–12 ja torstaisin
16–19 jatkuen aina joulu-

kuun puolelle asti. Hanketta
rahoittaa Koneen Säätiö. Pajan

ajaksi on tarjolla lastenhoito.

Punahilkassa opitaan
vaikuttamaan politiikkaan
Perhepaikka Punahilkassa aloitettiin poliittisen osallistumisen työpaja
viime torstaina. Pajaa vetävät sosiologi Eeva Luhtakallio, yhteisötaiteilija
Mari Kahri ja vapaa toimittaja Maria Mustranta.

Maria Mustranta kiinnittää seinälle hallituksen kaavailemia säästötavoitteita.

PIRJO PIHLAJAMAA
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 20.–23.8.2015 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

w
w
w
.k
-c
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m
ar
ke

t.fi
Voimassa to-la
ERÄ Tuore ruodoton
KIRJOLOHIFILEE
Suomi

Oman savustamon savustettu
KIRJOLOHIPALA

AVOMAAN KURKKU
Suomi, säävaraus

Voimassa to-la
ERÄ Kalamestariltamme
tuore kokonainen
NIERIÄ
Suomi/Ruotsi

KIRSIKKATOMAATTI 250 g
5,96/kg, Suomi

HK viljaporsaan
ULKOFILEE n. 1,5 kg maustamaton
tai rypsiporsaan
ULKOFILEE n. 800 g pintamaustettu

COCA-COLA, COCA-COLA
ZERO JA COCA-COLA LIGHT
1,5 l 0,57/l

Voimassa to-la
Lihamestariltamme porsaan luuton
GRILLIKYLJYS

Karhu
OLUT 4,6% 0,33 l tlk 18-pack
2,91/l, voim. 30.3.2015 alkaen

Atria takuumurea
NAUDAN PAAHTOPAISTI

Hinta ilman K-Plussa-korttia
7,95 kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,49 4-pack (0,65/l) sis. pantit 1,60

-24%

-12%

995
kg

995
kg 1295

kg 599
kg, raj.
2 pkt /tal. 595

kg

499
raj. 2 erää /tal.
sis. pantit 1,60149rs 1998

sis. pantit
2,701.-kg

995
kg

18
pack4

pack
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Pari viikkoa sitten pyysim-
me lukijoilta viestejä espan-
jansiruetanahavainnoista.
Niitä tulikin kymmenittäin.
Osa viestin lähettäjistä oli
nähnyt vain yksittäisiä eta-
noita muutaman kerran,
osa kokonaisia yhdyskun-
tia.

Lukijat kertovat, että eta-
namyrkkyä ja tuhkaa on

testattu, mutta nekään ei-
vät auta, jos naapurin piha
rehottaa tarjoten hyvän kas-
vualustan. Etanat muuten
pitävät oluen lisäksi kissan-
ruoasta.

Etanoita on tutkiskellut
kesän aikana myös Puis-
tolan omakotiyhdistyksen
hallituksen jäsen ja puutar-
hakerhoa kirjastossa vetävä

Pirjo Isotupa.
– Itse olen kerännyt 70

etanaa Heikinlaakson-
tien jalkakäytävän reunal-
ta, Tukkikujan ja Tukkitien
väliseltä alueelta, En siis ke-
nenkään tontilta, missä nii-
tä lienee moninkertaisesti.
Syytä huoleen ja vastatoi-
miin on siis runsaasti, Isotu-
pa toteaa.

Hän kuitenkin muistut-
taa, että espanjansiruetanaa
ei pidä sekoittaa ukkoeta-
naan, jonka jalan alapinnan
reunat ovat leveälti mustat.
Ukkoetana kuuluu maam-
me alkuperäiseen lajistoon,
eikä sitä pidä hävittää. Es-
panjansiruetana on yleensä
ruskeampi ja sen hengitys-
aukko on kilven puolivälin

etupuolella, kun ukkoeta-
nalla se on taaempana.

–Olen kuullut sanottavan,
ettei espanjansiruetanaa pi-
täisi ottaa paljaisiin käsiin.
Syy ei ole selvinnyt. Toisaal-
ta se on kyllä niin limainen,
että tuskin sitä kukaan pal-
jain käsin koskisikaan, Pirjo
Isotupa arvelee.

Omia etanahavaintojaan

voi kirjata vieraslajiportaa-
liin http://www.vieraslajit.
fi/ tai http://www.vieraslajit.
fi/lajit/MX.52801/show, jot-
ta espanjansiruetanoiden le-
vinnäisyydestä saadaan kat-
tavaa tietoa.

Teija Loponen

Espanjansiruetana
leviää kuin tauti
Isot punaruskeat espanjansiruetanat ovat selvästi tutumpia
koiranulkoiluttajille kuin päiväsaikaan liikkuville. Aamu- ja iltalenkeillä
kävijöiltä tuli paljon viestejä tappajaetanoista, ne kun liikkuvat enimmäkseen
aamuvarhaisella ja iltamyöhällä, kasteiden aikaan.

–Puistolassa on ollut siruetanoita noin 10
vuotta. Suurmetsäntien ja Aurinkomäentien vä-
lisellä kävelytiellä niitä tapaa kymmeniä jokai-
nen kostea kesäaamu. Niitä on tuhottu etanasi-
rotteella ja keräämällä purkkiin usealla lähistön
tontilla. Etanat tulivat luultavasti silloin kun kau-
punki laittoi hernepellon Suurmetsäntien var-
teen.

–Tänään poimin niitä purkkiin 15 käydessäni
hakemassa postin, matka noin 30 metriä. Eni-
ten etanoita on Aurinkomäentien kävelytien län-
sipuolella olevalla viherkaistalla. Kerääminen on
hieno idea, mutta siihen tarvittaisiin kokopäiväi-
siä kerääjiä.

–Heinäkuun puolella näin muutamia pieniko-
koisia (noin 5-6 cm) espanjansiruetanoita jal-
kakäytävän reunassa Puistolantanhuan alku-
päässä.

–Espanjasiruetanoilla on oikein yhdyskunta
hiekkatiellä Vantaanjoen varressa välillä Sa-
teenkaarenkuja ja Pienenkarhunpolku, siinä
koivuhaan kohdalla. Kasvillisuus on siinä villiin-
tynyt ihan liiaksi, niillä on hyvin ravintoa.

–Pukinmäen puutarhan ja Koneliike Oleniuk-
sen jälkeen olevalla tiellä on näkynyt kysei-
siä etanoita jo useamman vuoden ja niitä on
todella paljon. Tiellä on näkynyt kymmenittäin
niitä syömässä kuolleita kavereitaan. Erityisesti
niitä näkee Kehä ykkösen sillan jälkeen metsi-
kön kohdalla.

–Noita iljetyksiä on täällä Kotikaivontien ja Pi-
hatien pihoillakin jo näkynyt parina kesänä. On-
neksi vasta yksittäisiä.

–Tapaninvainion koirapuiston vieressä olevasta
isosta ojasta niitä nousee aina sateella jalkakäy-
täville, samoin Länsirinnetien Kottaraistien puo-
leisessa päässä. Yritämme kyllä huolella nou-
dattaa lehdessä kerrottuja etanoiden ehkäisy-
keinoja, mutta jokseenkin turhaan, koska naa-
purustossa on annettu pihan kasvaa umpeen.
Koiranputkiviidakossa etanat ainakin viihtyvät.

–Olen keittänyt etanoita jo pari kipollista. Kaikki
löytyneet omalta pikku rivitalon pihalta. Selvästi
niitä kiinnostaameidän kollien ruokakupit.

–Pyöräilen usein iltaisin reittiä Tapanilankaari,
Suurmetsäntie, Malminkaari jne. Pyörätie-
llä, mikä on Suurmetsäntien vieressä, on aina
näitä espanjansiruetanoita. Näitä on ollut sa-
malla väylällä jo aikaisempinakin vuosina. Toi-
nen riesa ovat lehtokotilot. Näitä on jo omalla
pihalla Notkotiellä.

–Espanjansiruetana-hirviöt liikkeellä illan-
suussa 3.8. klo 21 jälkeen. Olivat ylittämässä
Vanhan Tapanilantien 62 pyörätietä - useassa
kohdassa useita etanoita. Tuhkan levittäminen
kasvipenkin ympärille pitää etanat poissa niitä
syömästä.
Myös lasipurkkiin laitettu olut/ alkoholi saa

etanat ”hukkumaan humalassa”. Inha otus!

Saapuneita
etanaviestejä
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lähipalvelut luo

HUOM: SATEELLA TUNTIA EI PIDETÄ

TERVETULOA TANSSIMAAN
Pukinmäen liikuntapuistoon
3.6.–2.9.2015
keskiviikkoisin klo 18.15–19.15
Vetäjät: Leo Guzmán Monet (Kuuba/Hki)

Kertamaksu: 5.00 euroa
Osoite: Kenttätie 12, 00720 Helsinki

www.conexion.fi

Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
>>>*+1:0)6-)601,29<,669.*'(89:8)
Seurakunta facebookissa:
>>>*/951744<*548(89:8)601,29<,6.9

”Jokainen ihminen on minulle
Kristus, ja koska on olemassa
vain yksi Kristus, on se henkilö
jonka kunakin hetkenä kohtaan

minulle ainoa ihminen maail-
massa.” Äiti Teresa

Taiteiden yönä 20.8.

Malmin kirkossa klo 20 Gospelkonsertti
Johanna Tuomi, laulu; Robi de Godzinsky,
piano.
Pihlajamäen kirkossa klo 18 Urkuauditio,
N. de Grigny’n musiikkia. Klo 19 Virsikaraoke
Timo Ollin johdolla. Klo 20 Helsingin poliisi-
soittokunnan kvintetti.

LUOVIA RYHMIÄ

Taideryhmä ”Kolme mielen matkaa
suomalaiseen taiteeseen” Puistolan kir-
kolla ti 22.9., 13.10. ja 3.11. klo 18–20.
Keskustelemme ja maalaamme taide-
kuvien innoittamana. Ohjaaja diakonissa
"):9 !9)6)4* ;)13* 1):9*09)6)4#3)9<*'*
Ilm. 11.9. menn. Niina Vättö p. 09 2340
&&$% .9) 6))69*?9..4#1?:*'*

Kirjoittajapaja Pukinmäen Portissa joka
toinen ke klo 18–20, alkaen 9.9. Kirjoi-
tamme elämänmakuisia lyhyitä teks-
tejä, novelleja ja runoja. Mahdollisuus
myös pidemmän tekstin työstämiseen.
Aiempaa kirjoittajakokemusta ei tarvitse
olla, ainoastaan rohkeus tarttua kynään.
Tied. kirsimarja.alatalo@gmail.com.

Kirjoittajapiiri Malmin kirkolla joka
toinen to klo 18, alkaen 10.9. Ryhmässä
voit kirjoittaa käsin tai tietokoneellasi.
Tied. Pirkko Poisuo p. 09 2340 4470.

SUOMENKIELENKESKUSTELU-
RYHMÄ
Malmin kirkolla tiistaisin klo 18-19.30, al-
kaen 1.9. Kerran kuukaudessa laitamme
ruokaa yhdessä. Kerran kuukaudessa voi
tulla lasten kanssa, lastenhoito järjestetty.
Tied. Helena Pietinen p. 09 2340 4530.
Finnish language discussion group
Tuesdays from Septemper, 1st at 6-7.30
pm in Malmi church, Kunnantie 1. Once
a month we prepare food together. Once
a month with children, when there will
be a nanny. More information: Helena
Pietinen tel. 09 2340 4530.

Äitiryhmät

Äitien itsetuntemus- ja kasvuryhmä
Malmin seurakuntatalolla, Pekanraitti 16,
ma klo 17–19 (10 kertaa, 14.9.-16.11.).
Äideille, jotka haluavat löytää arjen keskel-
tä aikaa myös oman elämän kysymyksille.
Ryhmässä keskustellaan sekä hyödynne-
tään erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä
ja toiminnallisia harjoituksia keskustelun
tueksi. Ilm. viim. pe 4.9. p. 09 2340 4534
.9) <)20)*=99<469+4#1?:*'*

Vertaistukiryhmä synnytyksen jälkei-
sestä masennuksesta kärsiville Malmin
seurakuntatalolla Pekanraitti 16 ke klo
12. Alkaa 30.9. Ohjaajina Äimän (Äidit irti
masennuksesta ry) vertaistukiohjaaja Virpi
Miettinen ja diakoniatyöntekijä Kirsi Jaakon-
aho. Ryhmä on maksuton ja tarvittaessa
järjestämme lastenhoidon. Tied. ja ilm. ke
16.9. mennessä p. 050 400 10 50 tai kirsi.
=99<469+4#1?:*'*

KUMMILEIRI 4.-6.9.
Lohjalla Lohirannan leirikeskuksessa. Lei-
rillä kummi ja kummilapsi (7-13 v.) saavat
viettää yhteistä aikaa. Pelejä ja leikkejä,
yhteiset iltaohjelmat ja hartaudet. Hinta
80 e aikuiselta, 40 e lapselta. Ilm. 24.8.
mennessä kirkkoherranvirastoon 09 2340
4400. Tied. Outi Lantto, 09 2340 4475.

AIKUISTEN LUONTORETKI
Porkkalassa 4.–6.9. Tied. Esa Järvinen
p. 040 536 2733.

SUNNUNTAINA KLO 915
Info: 044 213 8802

KIRPPUTORI YLÄ-MALMIN TORILLA

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 19.8. klo 19.00 Raamattutunti: Mika Särkkä: rukous ja paasto;
Rukousilta: seurakunnan nuoret; Kastejuhla

To 20.8. klo 19.00 Rukousilta: Jorma ja Anneli Lahikainen
Pe 21.8. klo 19.00 Rukousilta: Daniel Sabure
La 22.8. klo 10.00–17.00 Miestenpäivä kaikille miehille (nyyttäriperiaatteella)

Nummelassa pelastusarmeijan lomakodissa (Hiidenrannatie 22);
saunamahdollisuus; mukana Pauli Särkkä

La 22.8. klo 19.00 Nuortenilta
Su 23.8. klo 11.00 Aamujumalanpalvelus: Matti Koivusaari,

Pauli ja Mika Särkkä. Musiikki: Taivas tie-lauluryhmä.
Puistopyhis: lisät: Ritva Siltala

Su 23.8. klo 14.30 Latinokokous: Jari Päärni
Su 23.8. klo 18.00 Hyvän Sanoman ilta: Taivas tie-lauluryhmä, Pauli Särkkä

oillisen yrittäjä – tule aamukahville valtuutettujen ja
kansanedustajien kanssa!

Tule keskustelemaan ja kuulemaan yrittäjille tärkeistä asioista Malmitalolle
3.9. kello 8–10 aamukahvien merkeissä. Paikalle tulee toivon mukaan useita
alueemme kaupunginvaltuutettuja.

Mukaan on jo ilmoittautunut SDP:n kansanedustaja Tuula Haatainen
tuomaan tuoreet terveiset eduskunnasta sekä Kokoomuksen
kansanedustaja Sari Sarkomaa.

Aamukahvitilaisuus tarjoaa niin suoran yhteyden päättäjiin,
että sitä ei kannata jättää käyttämättä!
Ilmoittaudumukaan saman tien, viimeinen ilmoittautumispäivä
on tiistaina 25.8.2015.
Linkki ilmoittautumislomakkeeseen löytyy osoitteesta www.kohy.fi

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

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

Tykkää,
niin pysyt
ajan tasalla!

i i ii äjäjä äää iiii

Hetki aikaa yhdessä
K

Seuraavat
yhteiset lenkit:
19.8. klo 18
Gardenian edestä ja
15.9. klo 18
Pukinmäen
matonpesupaikalta.
Lenkkien kesto
noin 1-1,5 h.

Yhdistyksen
syyskokous pidetään
23.11. klo 18.00.

Laita jo
kalenteriin

Oktoberfestilla tavataan
rennoissa tunnelmissa
Koillis-Helsingin yrittäjien vuoden päätapahtuma on
1.10. kello 18–22 vietettävä Oktoberfest.
Siellä tervehdyssanat lausuu kansanedustaja
Pekka Haavisto ja väkeä viihdyttää imitaattori,
koomikko ja näyttelijä Jukka Laaksonen.
Oktoberfestiin ovat kaikki tervetulleita mukaan,
osallistumismaksu Koillis-Helsingin Yrittäjien jäseniltä
on 20 e (1 hlö/yritys) ja aveceilta sekä muita 30 euroa.
Juhlapaikkana on Ravintola Kaari 18.

Sari Sarkomaa Tuula Haatainen

Kuva: Katja Kinnunen

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

HARRASTETEEMA
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

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

Tutustu näihin tunteihin veloituksetta 1.9–7.9.15.
Saavut vain paikan päälle, tervetuloa!

Lentopalloseura PuMa-
Volley on saanut opetusmi-
nisteriöltä seuratoimintatu-
kea, jonka avulla peruste-
taan lentopallokouluja eri
puolille Helsinkiä. Tavoit-
teena on tarjota lapsille
mahdollisuus urheiluharras-
tukseen.

Projektin vetäjäksi on pal-

kattu liigassakin pelannut
ja beachiä Suomen huipul-
la pelaava Jyrki Nurminen.
Lentopallokouluja järjeste-
tään pääosin 6-10-vuotiaille
mutta myös 11-14-vuotiail-
le on oma koulunsa. Aloitta-
misen kynnys halutaan pitää
matalana. Lentopallokou-
lulaisille tarjotaan harras-

tuksen jatkomahdollisuus
PuMan perusryhmissä.
Lentopallokouluja järjeste-
tään Malmilla, Tapanilassa,
Viikissä ja koulun jälkeisiä
iltapäiväkerhoja monilaji-
kerhona Pukinmäessä, sekä
Easy Sport kerhoina Puisto-
lassa, Jakomäessä sekä Töy-
rynummella.

PuMa-Volley on yli kak-
sinkertaistanut 6-12-vuoti-
aiden pelaajien määrän vuo-
dessa. Uusimpina ryhmi-
nä ovat myös lentisliikkarit
3-4- ja 5-6-vuotiaille. Pu-
Man toiminnasta ja ryhmis-
tä löytyy lisätietoja seuran
nettisivuilta.

Jouni Lind

PuMan lentisliikkarit on tarkoitettu 3–4- ja 5–6-vuotiaille.

PuMa:lla käynnistyy
lentopallokouluHarrasteteema

Lähitiedossa myös 26.8.

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

Harrasteteema myös
ensi viikon lehdessä!
Kerro lukijoillemme, mitä teillä on
tarjota tekemistä kaipaaville.
Syksyn harrastustoiminnan alkua
odotetaan innolla!
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PUKINMÄEN
LASTENJANUORTEN
TAIDEKOULUT

KUVATAIDE, MUSIIKKI, SANATAIDE,
SIRKUS, TANSSI JA TEATTERI

AIKUISILLE BALETTIA,
MUSIIKKIA, SIRKUSTA

PERHEEN PIENIMMILLE TAIDEPOMPPU

LISÄTIETOJA
JA ILMOITTAUTUMINEN
pukinmaki@taidekoulut.fi tai

puh. 09-347 1647
www.taidekoulut.fi

TARTU TAIDEAINEISIIN

KARATE BUSHIDO HELSINKI

KARATEKOULU
ALKAA

Hei sinä 7–14 v tyttö tai poika, aloita nyt
vauhdikas ja mielenkiintoinen kamppailulaji.

Karatekoulu alkaa la 5.9.2015 klo 17.00.
Harjoituspaikka on Nurkkatien ala-aste,
Nurkkatie 2, 00760 Hki.
Kurssin hinta on 60 euroa ja kesto n 3 kk.

Aikuisten peruskurssi alkaa to 3.9.2015 klo 19.00.
Harjoituspaikka on Maatullin ala-aste,
Kimnaasipolku 5, 00750 Hki.
Kurssi on tarkoitettu kaikille naisille ja miehille
jotka haluavat aloittaa perinteisen kamppailulajin.
Kurssin hinta on 70 euroa ja kesto n 3 kk.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen
Seppo Wira 040 527 4981
www.saunalahti.fi/septuu
TERVETULOA
PuPy ry/Bushido Helsinki

gym & fitness

sali

avoinna
Avainkortilla joka päivä Klo 06.00 – 24.00
Päivystys arkisin klo 15.30 – 19.30

sali365 / Viljatie 5 / 00700 Helsinki
puh. 020 734 6520

sali365
avoimet ovet

2 kk kuntosali 79€
2 KK ryhmäliikunta 79€
Tarjoukset voimassa avointen ovien ajan.

www.sali365.fi

tutustuminen saliin ja jumppiin
veloituksetta 22.-23.8.2015
Tervetuloa liikkumaan!

Katso viikonlopun ryhmä-
liikuntaohjelma: www.sali365.fi
tai Facebook sivultamme.

MALMILLA
la 22.8. & su 23.8.
klo 12-18.00

su 23.8. klo 10-16.00
kehonkoostumuksen
inbody mittaus 25€

www.facebook.com/lahitieto
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Aikaisin heinäkuisena
perjantaiaamuna kaksi bus-
silastillista partiolaisia lähti
kohti Hangon edustalla
sijaitsevaa leirisaari Bengt-
såria. Saaressa meitä odotti
Saari’15-kesäleiri.

Saareen mentiin lautalla,
ja oli melkoinen saavutus
kuljettaa niin paljon partio-
laisia tavaroineen merikais-
taleen yli. Perillä odotti vie-
lä keskeneräinen telttakylä.

Ensimmäinen päivä sujui
toisiin tutustuessa ja telttoja
pystyttäessä. Lopulta teltat
olivat kasassa ja jokaisella

nukkumapaikka. Nukku-
maan kävimme sopivan vä-
syneinä pitkästä päivästä.

Toisen päivän aamuna
ohjelmassa oli Afrikka-tee-
mainen rastirata. Rasteilla
pääsi muun muassa leikki-
mään afrikkalaisia leikkejä,
pelaamaan Afrikan tähteä
ja tekemään rumpuja.

Leireillä partiolaisilla on
tapana nostaa joka päivä
lippu salkoon ja niin tällä-
kin leirillä tehtiin. Pian
lipunnoston jälkeen lippu-
tangossa ilmeni jokin vika,

sillä ainakin puheiden
mukaan lippu tippui sieltä
alas.

Iltapäivällä seikkailija- ja
tarpojaikäiset lähtivät hai-
kille, eli yön yli kestävälle
vaellukselle, jolla nukuttiin
laavuissa. Sillä aikaa leirin
nuorimmat eli sudenpennut
pääsivät seikkailuradalle ja
illalla paistamaan vaahto-
karkkeja nuotiolla.

Kolmannen päivän aamu
kului Bengtsårin luontoa ih-
metellen. Sudenpennut sai-
vat tutkia esimerkiksi eta-
naa luupin läpi.

Lounaan jälkeen seikkai-
lijoiden ja tarpojien palat-
tua leiriin lähdimme toi-
mintarannalle ja sauno-
maan. Melko viileästä sääs-
tä huolimatta polkuveneet
ja krokotiili-uimalelut oli-
vat suosittuja ja monet us-
kaltautuivat myös uimaan.

Illalla jokainen sai valita,
mihin kerhoon osallistuu.
Vaihtoehtoina oli muun
muassa apinannyrkki-sol-
mujen teko, kalastus ja kan-
kaanpainanta. Lisäksi oli
mahdollista kirjoittaa kir-

jettä Senegaliin.

Ennen nukkumaan
menoa tarpojat ja samoajat
pakkasivat reput valmiiksi,
sillä seuraavana aamuna
olisi aikainen herätys. Jo
kello 6.45 lähdettiin retkel-
le Tammisaareen. Matka-
simme sinne pikkuisella
taajamajunalla, joka oli
kyllä melkoisen säälittävä
näky Santalan seisakkeella.

Tammisaaressa saimme
kierrellä melko vapaasti.
Muutamissa kohteissa pi-
ti silti käydä, kuten luon-
tokeskuksessa, näkötornis-
sa ja vanhassa kaupungissa.

Päivä hujahti nopeasti ja
pian piti palata Bengtså-
riin. Onneksi illalla oli vie-
lä hauskaa ohjelmaa, disko.
Loppuilta sujui musiikkia
kuunnellen ja lettuja pais-
taen.

Viimeisenä päivänä pu-
rimme leirin, pakkasimme
kamat ja lähdimme väsy-
neinä, mutta iloisina takai-
sin kohti Malmia. Heippa
Benkku, oli kiva leiri!

Pinja Ylhävuori

Saaristoluonto
tuli tutuksi partiolaisille
Koillis-Helsingin partiolippukunnat
Sinivuoren Soihdut, Helsingin Erä-Leijonat ja
Aarnivalkeat valtasivat Bengtsårin leirisaaren
Niemennokan heinä-elokuun vaihteessa.

ELINA KUISMA

Seikkailuradalla testattiin monenlaisia aktiviteetteja.

Lettujakin päästiin paistamaan!

Köysiradalla testattiin käsivoimia ja yhteistyötä.

HelsinginMoottoripyöräilijäkerhoHMPK:n perinteiset
mopojen kestävyysajot ajetaan Tattarisuon Karting-ra-
dalla viikon päästä lauantaina 29.8.
Endurance-tyyppinen kuuden tunnin kestävyysajo

ajetaan viritetyillä mopoilla 3-4 kuljettajan joukkueissa.
Jokaisen kuljettajan on ajettava kisan aikana ja heillä on
oltava voimassa olevat kilpailulinsenssit.
Kestävyysajojen rinnalla nähdään päivän aikanamyös

mopojen hidasajokilpailu, polkuautokisat ja muuta
oheisohjelmaa. Paikalla on myös HMPK:n Vapepa-ryh-
män esittelypiste ja kanttiini.
Päivä käynnistyy harjoitteluilla kello 9, varsinainen kil-

pailu ajetaan kello 12–18 ja palkintojen jaon aika koittaa
noin kello 18.45.
Yleisöllä on tilaisuuteen vapaa pääsy. Portilta ilmaisen

rannekkeen ottavat osallistuvat arvontaan, joka suorite-
taan kello 15.
Kisan järjestävä Helsingin Moottoripyöräilijäkerho

–HMPK ry on yksi pääkaupunkiseudun suurimmista
moottoripyöräkerhoista. Se onmukanamyös Helsingin
liikenneturvallisuusyhdistyksessä ja perustajajäsenenä
Helsingin Formula K-ratayhdistyksessä.

TL

Tattarisuolla kisataan ja
tutustutaan mopoihin

VEIKKO SAXBERG

Helsinki MopoGP:n kestävyysajoissa
kilpailujoukkueet ajavat yhteensä kuusi tuntia
ympäri rataa.

HARRASTETEEMA

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.



Koillis-Helsingin Lähitieto 19.8.2015 13

Vuonna 2014 jokiin joh-
dettiin 29 300 m³/d jätevet-
tä. Määrä oli seitsemän pro-
senttia edellisvuotta pie-
nempi. Lähes 80 prosenttia
jätevesistä johdettiin Van-
taanjoen yläosaan Riihimä-
ellä, Hyvinkäällä ja Nurmi-
järvellä.

Vantaanjoen mereen kul-
jettamista ravinteista oli ta-
vanomaista suurempi osa -
156 tonnia - jätevesiperäistä
fosforia ja typpeä. Jätevesi-
virtaama oli lähes 7 prosent-
tia joen vuosikeskivirtaa-
masta, kun se kuuden edel-
lisvuoden aikana on ollut
1,9–3,7 prosenttia.

Riihimäen puhdistamon
saneerauksen vuoksi am-

moniumtypen ja liukoisen
fosfaatin kuorma jokeen
kasvoi ja vaikutukset veden-
laatuun olivat todennetta-
vissa ajoittain aina Nuka-
rinkoskelle asti.

Ylivuotoja jätevesiverkos-
tosta oli jonkin verran, lä-
hinnä laiterikkoihin ja tuk-
keumiin liittyen. Suurin yli-
vuoto tapahtui runsaiden
sateiden seurauksena 27.-
28.8.2014 HSY:n Suutari-
lan pumppaamolta Kera-
vanjokeen. Pumppaamoa
saneerattiin tapahtuma-
ajankohtana. Jätekuutioita
plörähti jokeen kaikkiaan
1370.

Tavanomaisissa virtaa-

maolosuhteissa veden hygi-
eeninen tila on merkittävästi
heikentynyt jätevesien pur-
kualueilla Riihimäellä ja
Hyvinkäällä. Vain joen ylä-
juoksulla Riihimäellä ja ala-
juoksulla Helsingissä hygie-
niaindikaattorien mediaani-
p i to i suudet a l i t t iva t
kasteluvedelle annetut laa-
tuvaatimukset.

Yhteistarkkailuun kuu-
luvissa sähkökalastuksissa
tavattiin vesistöalueen virta-
paikoilla yhteensä 18 eri
kalalajia. Yleisimmät lajit
olivat taimen ja kivisimppu.
Ne ovat hyvän veden laa-
dun indikaattorilajeja.

Suurimmat kalatihey-

det havaittiin Kylmäojalla,
Luhtajoella sekä Vantaan-
joen latvan Käräjäkoskel-
la, johon ei kohdistu piste-
kuormitusta. Vantaanjoen
yläosassa kokonaistihey-
det olivat alhaisia Riihimä-
en puhdistamon alapuolisil-
la alueilla noin 30 kilomet-
rin matkalta. Alueilta puut-
tuivat myös taimenet lähes
kokonaan, vaikka habitaa-

tin puolesta osa koskista so-
veltuisi hyvin taimenen poi-
kasalueiksi.

Taimenen vastakuoriutu-
neiden poikasten keskimää-
räiset tiheydet olivat Van-
taanjoen vesistössä ennätys-
suuria. Varsinkin joen lat-
vaosissa, keskiosissa sekä
Kylmäojassa tavattiin huo-
mattavan runsaasti taimen-
ten poikasia. Lähes kaikki
taimenet olivat luonnonku-
dusta peräisin.

Vantaanjoen vesistön
ahvenien elohopeapitoisuu-
den keskiarvo oli ahventen
osalta selvästi alle kalan
ravintokäytölle asetetun
raja arvon eikä vesieliöstölle
asetettu ympäristölaatunor-
mi ylittynyt. Kalojen aistin-
varaisessa arvioinnissa näyt-
teet arvioitiin Tikkurilan-
koskea lukuun ottamatta
luokkaan hyvä tai erinomai-
nen. Tikkurilankosken
ahvenet arvioitiin hajun ja
rakenteen osalta luokkaan
melko hyvä sekä maun osal-
ta luokkaan melko huono.

Vantaanjoen vapaa-
ajankalastajien ilmoitta-
ma kalansaalis oli yhteen-
sä 18 000 kiloa. Yleisimmät
saalislajit olivat kirjolohi,
taimen ja hauki. Taimenista
noin puolet oli luonnonku-

dusta peräisin.

Vantaanjoen pohjaeläi-
mistö on pääpiirteittäin
samankaltainen edelliseen
tarkkailukertaan (2012)
verrattuna. Yksilömäärät
olivat kuitenkin pienempiä
lähes kaikilla näytepaikoil-
la, sillä vuonna 2014 ei ollut
vastaavaa mäkärien massa-
esiintymää kuin kaksi vuot-
ta aiemmin.

Vantaanjoen pääuoman
yläjuoksulla jätevesien vai-
kutus on selkeästi havait-
tavissa pohjaeläinindeksi-
arvossa ja taksonimäärissä
kuormittajien alapuolisilla
näytepisteillä. Kokonaisuu-
tena pohjaeläimistön tila on
kuitenkin kehittynyt parem-
paan suuntaan viimeisten
vuosien aikana. Vantaan-
joen vesistö on kuitenkin
edelleen herkkä voimakkail-
le muutoksille, kuten tulville
ja niiden aiheuttamalle lisä-
kuormitukselle.

Vantaanjoen veden laa-
tua sekä kalatalous- ja poh-
jaeläintarkkailua vuonna
2014 koskevan julkaisun on
laatinut Vantaanjoen ja Hel-
singin seudun vesiensuojelu-
yhdistys ry. Jokiveden tilaa
tarkkailtiin 39 havaintopai-
kasta.

Pirjo Pihlajamaa

Kalastustiedustelun mukaan puolet kalastajista oli havainnut Vantaanjoen vedessä hajuhaittoja ja viidesosa saaliskaloissaan haju- ja makuvirheitä, mikä on vähemmän
kuin vuonna 2012.

PIRJO PIHLAJAMAA

Vantaanjoki paranee
loppua kohti
Viimeisin Vantaanjoen veden laatuselvitys keskittyi seuraamaan
pistekuormituksen vaikutuksia vedenlaatuun, pohjaeläimiin, kalastoon ja
kalastukseen. Tarkkailut sisälsivät vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten
aineiden tutkimuksia vedestä tai kaloista.

Yleisimmät lajit
olivat taimen

ja kivisimppu.
Ne ovat hyvän

veden laadun
indikaattorilajeja.
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PS:n
edustus-
joukkue
on iskussa.
Se johtaa

lohkoa tasapistein (32) Rii-
himäen Palloseuran kanssa.
Viime tiistaina nousijaehdo-
kas FC Reipas sai tuta mal-
milaisten väkevyyden. MPS
riepotteli Mosan nurmella
lahtelaiset raitapaidat 5–1
luvuin. Keltapaidoista nousi
mukavasti esiin B-juniori-
ikäinen Aleksis Ulander
avausmaalillaan ja kahdella
maalisyötöllä. MPS:n muut
maalarit olivat Niko Leppi-
korpi, Mikko Halme, Mik-
ko Vesterinen ja Samuli
Markkanen.

Tulevana lauantaina 22.8.
kello 15 Mosan hyväkun-
toisella nurmella otellaan
paikallishengessä MPS:n
isännöidessä sarjassa vii-
si pinnaa takanansa olevaa
PuiU:a. Ensi tiistaina 25.8.
klelo 18.30 MPS saa Mosal-
le vieraakseen sarjapaikasta
taistelemaan joutuneen Hy-
vinkään Palloseuran.

Puistolan Urheilijat jat-
koi perjantaina hyvien esi-
tystensä sarjaa Koudan nur-
mella. Nyt kaatui FC Vii-
kingit/2 2–0 etenkin ensi
jakson mallikkaan peliesi-
tyksen jälkeen. Kotijoukku-
een rysät tekivät Samy Talat
ja Markus Rosenblad.

PuiU:lla on kasassa 27
sarjapinnaa. Edessä on kak-
si paikallisderbyä, lauantai-
na Tapanilassa MPS ja ensi
viikon torstaina 27.8. kel-
lo 18.30 Ala-Malmilla Mal-
min Ponnistajat.

Ponnistajat jatkoivat hiu-
kan aaltoilevaa kauttaan.
Takana olevan viikon tiistai-
na ponnarit kokivat Ala-
Malmilla inhottavan 1–2
tappion PK K-U/Allianssille.
Kotijoukkueen ainokaisen
maalin värkkäsi Miki-Casi-
mir Tissari. Ponnistajat ovat
kuitenkin 18 pisteellään
lohkon keskivaiheilla.

Eilen tiistaina Ponnistajat
olivat tiukassa paikassa Rii-
himäen Palloseuran vieraa-
na. Ja perjantaina on suun-
tana Lahden Kisapuisto,
jossa vastassa on FC Reipas.

MPS/Atletico Malmi
on 29 pisteellä vahvasti kak-
koslohkossaan toisena,
edellä ja kärjessä on 10 pis-
teen eron turvin nousijaeh-
dokas numero yksi EsPa.
Atletico jatkoi viime tiistai-
na voittoisaa kulkuaan jät-
täen Herttoniemen Toverit
pisteittä. Ottelu päättyi mal-
milaisten 2–1 voittoon,
täysosuman tekijöinä olivat
Janne Hampaala ja Mikko
Kouri.

Nyt lauantaina 22.8. kel-
lo 14.45 on edessä suuri ot-
telu. Atletico käy silloin Pu-
kinmäen nurmella häviöt-
tä olevan EsPa:n kimppuun.
Harmi vain, että tämä kär-
kiottelu pelataan samaan ai-
kaan jolloin tanner tömisee
Tapanilassa MPS Edustuk-
sen ja PuiU:n ratkoessa vä-
lejään.

Heimo Laaksonen

Puistolan Urheilijoiden
sulkapallojaostolla käynnis-
tyi jo 21. kausi. Päätoimi-
paikkanaan Puistolan ten-
nis- ja sulkapallohallia pitä-
vällä jaostolla on jäseniä
nykyään noin 170.

Seuraan kuuluu sekä maa-
joukkueessa mukana ole-
via kilpapelaajia, että vain
omaksi huvikseen pelaavia
kuntoilijoita. Painopiste on
lasten ja nuorten toiminnas-
sa. Viiden kilparyhmän li-
säksi seuralla on junnukou-

lu, minisulkis, nuorten har-
rastajaryhmä sekä aikuisten
kuntoryhmä. Kaikki ne ovat
ohjattuja.

Minisulkiksen tavoitteena
on antaa 5–9 vuoden ikäisil-
le lapsille mahdollisuus pe-
rehtyä sulkapalloon. Tun-
ti sisältää paljon leikkiä ja
liikuntaa. Junnukoulut on
tarkoitettu 9–13 -vuotiaille
aloitteleville pelaajille. Niis-
sä opetellaan liikkumisen
ja sulkapallon alkeita ja pi-
detään hauskaa. Harrasta-

jaryhmiä on sekä aloittele-
ville, että jatkoryhmä. Har-
rastajissa opetellaan sulka-
pallon perustekniikkaa ja
pelataan harrastusmielessä.
Kisoihin osallistumista pi-
detään suositeltavana, mut-
ta ei pakollisena.

Aikuisten kuntoryhmissä
opetellaan nuorempien ta-
voin perustekniikkaa ja liik-
kumista.

PuiU:n kilpapelaajat har-
joittelevat kovaa Suomen

huippuvalmentajien joh-
dolla monta kertaa viikos-
sa kehittäen tekniikkaa,

taktiikkaa, liikkumista ja
peli-iloa. He kiertävät ahke-
rasti kisoja kotimaassa ja
osallistuvat toisinaan myös
ulkomaiden turnauksiin.
Kilpapelaajat ovatkin saa-
vuttaneet lukuisia palkinto-
sijoja sekä Suomen että
ulkomaiden kisoissa.

Osa seuran nuorista sul-
kapalloilijoista kävi jälleen
päättämässä kauden Ete-
lä-Saksassa Friedrichshafe-
nissa. Toukokuussa järjes-
tettyyn Bodensee Jugend-
turnieriin osallistui yli 400
urheilijaa yhdeksästä eri
maasta.

Seura osallistuu itsekin
turnauksien järjestämiseen.
Syyskuun 18.–20. päivä
PuiU:n sulkapalloilijat jär-
jestävät Junioreiden eliittiki-
sat Ruskeasuon palloiluhal-
lilla. Siellä vapaaehtoisten
apu on tuiki tärkeää.

Lauantaina 12.9. Suomen
sulkapalloliitto järjestää
valtakunnallisen Sulkapal-
lon avoimien ovien päivän.
Myös Puistolan palloiluhal-
lilla Tapulikaupungintiellä
ovet ovat avoinna klo 13-
16.

JT

FM Ines Antti-Poika aloittaa Tapanilan Erän Voimiste-
lujaoston määräaikaisena toiminnanjohtajana syyskuun
alusta lähtien. Antti-Poika on monille eräläisille entuu-
destaan tuttu – kahden voimistelijan aktiivisena äitinä ja
myös aikuisten Evat-ryhmän jäsenenä Ines on jo vuosien
ajan ollut mukana Tapanilan Erän toiminnassa.
Uuden toiminnanjohtajan keskeisenä tehtävänä tulee

olemaan jaoston toiminnan kehittäminen, näkyvyyden li-
sääminen ja hienon harrastuksen aloittamisen tekemi-
nen mahdollisimman helpoksi kaikenikäisille. Seurayh-
teistyö SC Vantaan kanssa, eli yhteistyöjoukkue Eliten
toiminnan kehittäminen sekä syksyllä yhdessä järjestet-
tävien joukkuevoimistelun SM-kisojen järjestäminen tu-
levat niinikään olemaan olennainen osa toiminnanjohta-
jan työnkuvaa.
Heinäkuussa Helsingissä järjestetty Gymnaestrada

osoitti voimistelun valtavan potentiaalin eri ikäisten ja
taustaisten ihmisten liikuttajana ja tätä voimistelubuu-
mia uusi toiminnanjohtaja haluaa työssään hyödyntää.
–Erityisen iloinen olen siitä, että Erä tarjoaa laajan kir-

jon erilaisia ryhmiä harrastaa voimistelua; erityisesti
tämän syksyn uudet harrasteryhmät, jumppakoulut ja ai-
kuisten ryhmät tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia aloit-
taa uusi, ihana harrastus, toteaa Antti-Poika.
Hän haluaa olla kehittämässä turvallista harrastustoi-

mintaa alueemme lapsille ja nuorille, vanhempiakaan
liikkujia unohtamatta. Avoimena persoonana Ines on hel-
posti lähestyttävä ja hän toivookinmutkatonta jamolem-
minpuolista vuorovaikutusta voimistelujaoston uusien ja
vanhojen jäsenten kanssa.

Lauri Järvinen

Ines Antti-Poika Erän
Voimistelujaoston
toiminnanjohtajaksi

Vuoden 2015 Junioreiden taito- ja joukkuekisoissa olivat mukana myös Nelli
Wiksten, Jemina Salonen,Cecilia Harti,Peppi Lauren ja Hanna Häkkinen.

Sulkapallo voi hyvin Puistolassa

JOHANNA TOIVIO

Kolmen voiton viikko,
MPS nousupaikalla
Kolmoslohkossa MPS:n edustusjoukkue vankisti asemiaan nousijaehdokkaana kylvettämällä
FC Reippaan. PuiU peesaa ennen ensi lauantain paikallisderbyä neljäntenä voittaen Viikigit/2:n.
Ponnistajat nyrvähti PK K-U/Allianssille 1–2. Kakkoslohkossa MPS/Atletico Malmi poimi pinnat
HerTo:lta ja on valmis kohtaamaan lauantaina kärkijoukkue EsPa:n.

MPS:n vikkelä hyökkääjä Samuli Markkanen pääsi nopeasti toimitetun vapaapotkun jälkeen tekaisemaan 5-1
päätösluvut FC Reippaan maaliin.

HEIMO LAAKSONEN

Jalkapallo kolmonen

M
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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.

Kuljin katsomassa Tapanilan
Kuoppatien ja Kuulijantien seu-
dun perinteistä kyläkirppistä. Oli
tämän viileän kesän kuumin päi-
vä, ilmoilla aitoa mosalaista tun-
nelmaa. Tolpissa mainostettiin
myös erillistä kirpputoria Ripetiel-
lä. Kun tuo paikka ei ollut kaikille
ennestään tuttu, katuun oli piirret-
ty liidulla nuolia yleisöä johdatta-
maan.

Ja löytyihän se Ripetie. Tuo kirp-
pis oli omakotitalon pihalla.

Ostin portilla kahvit ja lähdin
peremmälle katsomaan. Siellä loi-
koili maassa vilteillä pari kym-
mentä nuorta miestä ja naista. Jot-
kut pelasivat korttia, jotkut laules-

kelivat kitaran säestyksellä. Tun-
nelma oli leppeä suorastaan kuin
ennen hippijoukoissa.

Se oli virkistävä kokemus. Kan-
natti käydä Ripetiellä.

Timo Uotila

Mosalaista
kirpparitunnelmaa
myös Ripetiellä

Tapanilan Ripetien kirpparien leppeää tunnelmaa.

Ken muistaa prännärin
kahvimyllyn ja
kuparipannun kiiltävän ?

Oli bööna rakas kaikille
huulisokeri
ryystettiin tassilta
pantiin sekaan ja kastettiin
seitsemää sorttia tarjottiin
Mieli korkealla
Nyt on kaikki toisin
kahvia on monenlaista
erilaista
sekä keittimet aivan kummia
Eläköön kahvi silti !

Aimo FonzènKahvin ylistys

Tulin pyörällä Tapanilan Ale-
pan aukiolle. Edelläni ajoi vanha
mies. Yht’ äkkiä vastaan tuli nuori
nainen tuhatta ja sataa ajaen työ-
väentalon suuntaan kohti kirkon-
mäkeä. Hän sai juuri väistettyä
miestä, muttei ilmeisesti nähnyt
minua, ja hänen pyöränsä loka-
suoja iski lujaa jalkaani. Nainen
jatkoi matkaansa.

Minä pysähdyin ja jalkani va-
lui verta. Luokseni tuli mies katso-
maan, että mitä tapahtui. Sanoin,
etten kaatunut, vaan pyöräilijä
osui ja taidanpa lähteä Malmille.
Mies sanoi hyvä, koska haava pi-
tää ommella. Lääkäri sanoi samaa
ja laittoi kymmenen tikkiä.

Kerron tästä siksi, että etenkin

nyt, kun koulut alkoivat, olisi pyö-
räilijöidenkin syytä kiinnittää eri-
tyistä huomiota muihin liikkujiin
ja ottaa toiset huomioon.

Alepan aukio ja tie kirkonmäel-
le on vaarallinen suora, jos ajaa lii-
an lujaa. Toinen vaaran paikka on
junaradan alikulku. Sinne on kyllä
merkitty liikennemerkein, kuinka
ajetaan. Hiljentäkää ja katsokaa-
pa niitä.

Vielä kiitos miehelle, että pysäh-
dyit auttamaan minua viime vii-
kon maanantaina puoli yhdentois-
ta jälkeen. En siinä shokissa tajun-
nut kiittää.

Tikkihaavoja paran-
televa Mosasta

Pyöräilijä, ota muut huomioon!

sunnuntaiaamuna, kun tavalli-
sesti niin hiljaisella ja autiolla Vas-
kihuhdantiellä Suutarilassa olikin
pöytiä pöytäliinoineen ja tarjoilui-
neen ihan tien vieressä, hymyileviä
ihmisiä mukavassa tunnelmassa!
Ravintolapäivä oli siis jalkautunut

Vaskihuhdantie 1–3 pihapiiriin
asukkaiden aktiivisuudella.

Tieto oli levinnyt kauemmak-
sikin ja tarjolla oli mm. lettuja it-
se tehdyn hillon ja kermavaah-
don kanssa 1,5 eurolla sekä muita
herkkuja. Lohikeitto näytti myös

maistuvan.
Olisi se kivaa jos tällainen ravin-

tola voisi olla joka viikonloppu ja
kiireiset tai yksinäiset saisivat val-
miin keiton kotikulmiltaan sekä
seuraa.

Soile Atacocugu

Olipa kiva yllätys

TIMO UOTILA

Runo syntyi Syystien monipuoli-
sen palvelukeskuksen päivätoi-
minta Syysunelmassa, kun muiste-
limme kesäisenä päivänä kahvin
historiaa Suomessa ja jauhoimme

kahvia ihan oikeista pavuista.
Marjut Pitkäranta
ohjaaja, Syystien

monipuolinen palvelukeskus

Tulevana lauantaina kello 15.00 Tapanilan nurmella visla-
taan käyntiin kieli pitkänä odotettu Kolmosdivarin kyläkoitos
MPS-PuiU. Panoksina ovat lohkon nousukamppailu ja Koilli-
sen futisherruus.
Keväällä joukkueet päätyivät Puistolassa 1-1 tasapeliin. Lä-

hitieto teki kolme ydinkysymystä joukkueiden valmentajille,
MPS:n Jyri Niemiselle ja PuiU:n ArpadMesterille.

Mikä ratkaisee voiton lauantaina?
Mitä eroa on tässä ottelussa kevään tasapeliotteluun?
Terveisesi naapuri-vastustajalle.

Nieminen
Ottelu ratkeaa yksittäisen pelaajan hyvään tai huonoon suo-

ritukseen, ja miten pystytään hyödyntämäänmaalipaikat. Sen
kumpi voittaa, pitää olla terävämpi.
Nyt on pelattu15matsia. Molemmat ovat pelillisesti hyvässä

iskussa. Peli tulee olemaan nyt viihdyttävämpi kuin keväällä.
Tervetuloa radan toiselle puolelle! Odotan hyvää ja rehtiä

kamppailua.

Mester
Olemme hyvässä iskussa ja haemme kolmea pistettä. Se,

jolla on parempi päivä vie pelin. Tässä ottelussa voi tapahtua
ihanmitä vain.
Kevään pelissä olimme varovaisempia. Nytmennään face to

face, ja katsotaanmiten käy. Vastustaja on samanlainen jouk-
kue kuin me.
Toivon, että 300–400 ihmistä tulee katsomaan Tapanilaan.

Tulemme rohkeasti ja toivon hyvää peliä.
HL

Jyri Nieminen, MPS Mitä e
Terve

Niem
Ott

rituks
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Nyt
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Toiv

Tulem

Edessä odotettu
paikalliskoitos MPS – PuiU

Arpad Mester, PuiU

Vs.
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almita-
lon Tai-
teiden
yössä on
naurun

taikaa. Ohjelma käynnistyy
aamulla, jolloin kello 10.30
koetaan kikatus- ja lorupaja
vauvoille. Ohjelma jatkuu
alkuillasta, kello viidestä
eteenpäin on vaihtoehtoina

Tintamareski-ilveilypa-
ja, hassu pinssipaja, naa-
miotyöpaja, non-stop Oi-
va Tumpeloinen –animaa-
tioita, klovnipari Sibbe ja
Ulpukka naurattamassa ja
liikuttamassa kera taika-
temppujen ja ukulelemusii-
kin, sekä Retuperän WBK
töräyttelemässä kello 18. Il-
ta päättyy seitsemältä alka-
vaan stand up komiikkaan
Heikki Viljan kanssa.

Malmin kirkossa pide-
tään kello 20 gospelkonsert-
ti, jossa esiintyvät Johanna
Tuomi ja Robi de Godzins-

ky. Pihlajamäen kirkon Ur-
kuauditiossa kello 18 kuul-
laan N. de Grigny’n musiik-
kia. Kello 19 siellä käynnis-
tyy virsikaraoke Timo Ollin
johdolla lopuksi kello 20 on
vuorossa Helsingin poliisi-
soittokunnan kvintetti.

Malmin alikulun yhteisö-
taideteoksen avajaisia viete-
tään kello 17–19 Malmin
toimintakeskuksen ja Mal-
min torin välisessä Kirkon-
kyläntien alittavassa tunne-
lissa. Mikael Eriksson soit-
taa tunnelissa akustista
kitaraa tai ukulelea, Veera
Railio laulattaa ja yhteisö-
taideteoksen luomisessa
mukana olleet saavat kii-
tokseksi diplomit. Juhlat
jatkuvat asukastalon sisällä.

Pukinmäen kuvataide-
koululla on avoimet ovet
kello 16–18 osoitteessa
Unikkotie 4. Sirkuskou-
lu puolestaan tutustuttaa

sirkukseen ja teatterikou-
luun osoitteessa Erkki Me-
lartinintie 2 D kello 16–18.
Raamattu puhuu-kahvilas-
sa Pukinmäenaukio 4 B 3.
kerroksessa tarjolla on tai-
denäyttely sekä konsertteja
kello 19–22 välillä. Pukin-
mäessä voi myös käydä har-
joittelemassa sauvakävelyä
kello 16.30 alkaen Pukin-
mäen kartanolla Tapio Oja-
sen toimesta.

Tapanilassa Galleria vii-
leä punaisessa ihastellaan
Kaisa-Leena Lintilän maala-
uksia näyttelyssä Ilo elää.
Taiteilija on paikalla Taitei-
den yönä kello 17–20 ja sil-
loin on myös maalaustyöpa-
ja kaikenikäisille kello
17–19 välillä. Rean Puutar-
hajuhla –kahvilassa Päivö-
läntiellä esiintyy Musaklu-
bi-teemalla neljä eri ryhmää
kello 17.30 lähtien, luvassa
muun muassa folkia, pop-
pia ja bossa novaa. Tapaus
ry:n tiloissa Viertolantiellä
voi ottaa selfieitä hahmojen
kanssa kello 17–20 välillä.
Teatteri Tuikkeella on myös
avoimet ovet Viertolantiellä

Taiteiden yönä tallustellaan
paikasta toiseen
Koillis-Helsingissä Taiteiden
yön ohjelma alkaa huomenna jo
aamupäivällä ja jatkuu pitkään iltaan.

Orpotyttö Tirlittanin ta-
rina esitetään Tapaninvai-
nion uimarannalla pidettä-
vissä Beach partyissä.Oiva
Paloheimon kirjoittaman
ikivihreän lastenkirjanmu-
kaan tehty näytelmä näh-
dään Beach partyssa ly-
hennettynä versiona.
Sen esittää Kylämet-

sät ry:n näytelmäryhmä,
joka on näytellyt Laajasa-
lon vaaleanpunaisella hu-
vilalla tänä kesänä. Kesä-
teatteri on syntynyt ohjaaja
Markku Arokannon aja-
tuksesta viedä yhdistys-
toimintaa Laajasalon luon-
toon.
Yhdistyksessä näkyy

myös koillishelsinkiläisten
kädenjälki: Huvilalle ja ke-

säteatterille tehtyjen Fa-
cebook-sivujen valokuvat
on ottanut alamalmilainen
Markku Rönkä. Hän on
päivittänyt kuvia sivustolle
yhdessä puolisonsaMaija
”Raparperitaivas”Hurme-
virran kanssa.
–Tirlittan on esityksenä

todella hyvä! Se on hauska
ja oivaltava - tosin ripaus
surumielisyyttäkin onmu-
kana tarinan hengenmu-
kaisesti, kuvailee Maija
Hurmevirta.
Hurmevirranmukaan ke-

säteatterissa on ollut vahva
kollektiivisen tekemisen
tahto.
Vaaleanpunainen hu-

vila on Helsingin kaupun-
gin hylkäämämerenranta-

rakennus, jonka yhdistys
on saanut kaupungilta ke-
säkäyttöön yhteisöllisiä ta-
pahtumia ja kesäteatteria
varten.
–Kylämetsä ry:n perus-

ideana on luoda tilaa ja ra-
kenteita, joissa aktiivista
yhteisvastuuta onmiele-
kästä harjoitella. Yhdistyk-
sen perustajaKaisu Kurki
on kirjoittamassa aiheesta
kirjaa.

Pirjo Pihlajamaa

”Tirlittan lensi
kanavaan, Tirlittan

upposi,
Tirlittan nousi

pinnalle, Tirlittan
hengitti.”

Tirlittan – Oiva
Paloheimo

Vuonna 1953 syntyneeseen orpotyttö Tirlittaniin voi tutustua kyläjuhlissa Tapaninvainion uimarannalla kello 17.30.

Beach party
to 20.8.2015 klo 17.30–

20.30. Ohjelmaa ja
murkinaa, Tapaninvainion
uimaranta, Jokipolku 6.

Kyläjuhlissa tarjolla myös kesäteatteria

MARKKU RÖNKÄ

kello 17–21.
Tapaninvainiossa kerään-

nytään suureen Beach Par-
tyyn, jossa nähdään lasten-
näytelmä Tirlittan, kuul-

laan Stadin Juhlaorkeste-
ria ja testataan frisbeegolfia
ja melontaa. Tenaville on
myös keppihevosrata, sint-
tien ongintaa ja kasvomaa-

lausta. Ohjelmaa on kello
17.30–20.30 välillä. Osoit-
teena on Jokipolku 6 Van-
taanjoen rannassa.

Teija Loponen

M
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–Galleristi Marja Haa-
visto Galleria Mariasta eh-
dotti yhteisnäyttelyä teemalla
Nyt lähden stadiin. Innostuin
heti maalaamaanHelsinki-ai-
heisia töitä, sillä olen asunut
parikymmentä vuotta kes-
kustassa ja rakastan eten-
kin Pohjoisrantaa. Se onmie-
lestäni kaupungin kaunein
paikka. Samoin Eteläran-
nassa on kauniita näkymiä,
Eiran rannassa myös, listaa
Puhakka.
Kirsti Puhakan naivistisrea-

listisissa teoksissa kuljetaan
rauhallisesti ja pysähdytään
ihailemaanmaisemia Helsin-
gin rantareitillä. Valot, varjot,
värit ja liike synnyttävät vuo-
ropuhelun katsojan kanssa.
Tutut tunnistettavat raken-
nukset ilahduttavat näyttely-
vieraan mieltä. Tauluista löy-
tää myös Bulevardin kauniita
rakennuksia.
– Bulevardihan on aivan

ihana! Se oli pakkomaalata.
–Vaikka kesällä Helsinki

on ehdottomasti kauneim-
millaan, tein myös yhden tal-
vimaiseman joukkoon. Mi-
tään ohjeistuksia meille ei
sen kummemmin annettu,
eihän taiteilijoita voikaan yrit-
tää rajoittaa tekemisissään.
Galleria Mariassa töiden

pitää kuitenkin olla suhteelli-
sen pienikokoisia, koska sen
tilat ovat varsin intiimit, Kirsti
Puhakka selvittää iloisena.
Taiteiden yönä avajaisia

viettävän Nyt lähden sta-
diin –näyttelyn muut taiteili-
jat ovat Sirpa Hammar, Sari
Hirva,Maaria Märkälä, Au-
likki Nukala, Leena Palo-
nen ja Mika Törönen. Kai-
killa seitsemällä taiteilijalla
on aivan oma suhteensaHel-
sinkiin ja sen kaupunkinäky-
miin. Esimerkiksi Mika Törö-
sen maalauksissa kaupun-
gin kadut sykkivät vilkasta
elämää, Sirpa Hammar esit-
telee maalauksissaan histo-
riaa purettujen talojen kautta
ja Leena Palosen maalauk-
sissa liikutaan kaupungin
luonnossa ja kauniissa puis-
toissa.

Teija Loponen

Puhakka lähti stadiin
Pihlajamäessä
asuvat taiteilija Kirsti
Puhakka palasi uusissa
maalauksissaan takaisin
vanhoille kotikulmilleen
kaupungin keskustaan.

Heinäkuinen Bulervardi ikuistui Puhakan työhön.

20.8.–13.9. Nyt lähden
stadiin, Helsinki

-teemaista taidetta
Galleria Mariassa, Mariankatu
14. Avajaiset Taiteiden yönä

20.8. klo 17–21, muutoin
avoinna ti-pe 12–17, la-su

12–15, ma suljettu.

Kirsi Puhakan Eteläranta.

MARJA HAAVISTO

Myrkkyhuntu

SambaSSSSSSambba
Kaupunkitanssit

to 20.8. klo 17–20, vapaa pääsy
Nauru raikumaan – tarjolla on stand-up-komiikkaa, taikatemppuja,

musiikkia ja muuta hölmöilyä. Työpajoja, Oiva Tumpeloinen
-animaatioita, klovnipari Sibbe ja Ulpukka, RetuperänWBK (klo 18) ja

stand up -koomikko Heikki Vilja (klo 19).

su 30.8. klo 17, alk. 6 €
Sävähdyttävä matka meditatiiviseen
musiikkimaisemaan. Emil Brandqvist –
rummut, Max Thornberg – kontrabasso,
Tuomas A. Turunen – piano

la 29.8. klo 16, alk. 10/15 €
Jukka Linkolan pienoisooppera on
särmikäs ja traaginen draama
lapsista avioeron keskellä.
Ikäsuositus 14+

ke 26.8. klo 18.30, vapaa pääsy
Paritanssin opetusta puistossa,
sateella aulassa.

Naurun taika!
Taiteiden yö

BrandqvistBBBranddd
Emil

t tii i

Trio

Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1, malmitalo.fi

Me tykätään susta. Tykkää sinäkin meistä!
facebook.com/lahitieto

Kuluneena kesänä on eri
puolilla Malmin seurakun-
taa järjestetty luontokirkkoja.
Luonnon helmassa pidettä-
vien kirkkohetkien perinne
lähti liikkeelle Pukinmäestä
vuonna 2010, ja sen aloitti
nyt jo eläkkeellä oleva rovasti
Raili Lehtinen. Pukinmäen
lisäksi luontokirkkoja on ollut
myös Viikissä ja Pihlajamä-
essä.
Ensi sunnuntaina 23.8. Pu-

kinmäessä pidetään järjes-
tyksessään jo kuudes met-
säkirkko. Kirkkohetkeen läh-
tijät kokoontuvat kello 16 Pu-
kinmäen seurakuntakodille,
josta alkaa yhteinen noin ki-
lometrin vaellus kohti Weis-
teen mäkeä. Matkan var-
rella on pieniä pysähdyksiä,
ja niissä kuullaan mietiske-

lytekstejä ja rukouksia sekä
nautitaan elokuisen luonnon
kauneudesta.
Mikäli ei halua osallistua

vaellusosuuteen, voi metsä-
kirkkopaikalle saapua myös
suoraan. Helpoiten paikalle
löytää menemällä Närekujan
päähän, josta lähtee noin 150
metrin pituinen metsäpolku
kohti Weisteen kallioita. Kal-
lioilta aukeaa hieno näkymä
koti Tuomarinkylän kartanon
maita, ja niiden laella alkaa
kello 16.30 pienimuotoinen
jumalanpalvelus, joka sisäl-
tää hartaushetken, yhteistä
laulua sekä tarjoilua.
–Weisteen mäellä on luon-

non lahjoittama kirkonpenkki,
pitkä puunrunko jolle mah-
tuu istumaan paljon kirkko-
kansaa. Jos oman telttatuo-

lin tai istuinalustan kuljetta-
minen käy helposti, sellaisen
voi myös tuoda mukanaan.
Halutessaan voi ottaa kotoa
myös oman mukin ja sääs-
tää näin luontoa. Ilman tar-
joilua ei silti jää kukaan, vaan
paikan päälläkin on totta kai
astioita tarjolla, lupaa Kaisu
Rauhamaa.
Metsäkirkon järjestää Mal-

min seurakunta. Hartaushet-
ken toimittavat pastoriMar-
kus Kopperoinen, kanttori
Kaisu Rauhamaa sekä va-
paaehtoiset seurakuntalai-
set. Sateen sattuessa tilai-
suus pidetään klo 16.30 Pu-
kinmäen seurakuntakodilla,
Säterinportti 3:ssa.
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Perinteinen metsäkirkko kutsuu Pukinmäessä

ROKin pyöräilykerho,
ROK Bikers järjestää SiSu-
lauantaina 11 kilometrin
Siltamäen ympäriajon,
joka sopii kaikille polku-
pyörän ajotaitoisille. Mat-
ka on pitkä kävellä, mutta
polkupyöräillen ei mikään.
Tour Siltamäki ei siis ole
kilpailu. Ajellaan vaan his-
sukseen Siltamäen ympäri,
Stadin kauneimman ”naa-
purilähiön” ihanista maise-
mista nautiskellen. Niin
hitaasti, että kaikki pysyvät
mukana.

Viimeisenä ajelee joku
ROK Bikersin kuski ja il-
moittaa kärkeen, jos vauh-
tia pitää hidastaa. Ketään
ei jätetä.

Reitti kiertää Siltamä-
en alkaen ostarin kulmal-
ta Jalopeurantien kääntö-

paikalta.
–Pitkälle emme siis pää-

se, mutta saamme saman-
henkisessä seurassa iloisen
mielen, reipasta liikuntaa
ja roppakaupalla positiivis-
ta energiaa. Ehkä tämä on
alku terveelliselle harras-
tukselle ja pitemmälle mat-
kalle kohti parempaa elä-
mää, tuumivat SiSu-päivän
järjestäjät.

Tänä vuonna 25 vuotta
täyttävä suutarilalainen
Hontai Judo esittelee maa-
ilman suosituinta kamp-
pailulajia jalkapallokentän
vieressä kello 10, 11 ja 12
tai sateen sattuessa Palvelu-
talon liikuntasalissa, Seu-
lastentie 11. Näytöksien
jälkeen lapset pääsevät
kokeilemaan lajia.

Ohjelmassa ovat edel-
leenkin mukana myös aa-
muiset jalka- ja lentopallo-
kisat, petankki, frisbee- ja
pienoisgolfit.

Leikkipuisto Jalopeuras-
sa ja nuorisotalossa on tie-
dossa monipuolista muka-
vaa ohjelmaa. Ostarilla voi
herkutella musiikin myö-
tä. Ostarin kirpputorilta
ja kierrätyslavalta saattaa
tehdä hyviä löytöjä.

Alueen yhdistykset, jär-
jestöt ja yrittäjät teke-
vät yhdessä SiSu-päiväs-
tä asukkaille mahdollisim-
man mielenkiintoisen. Si-
Su-päivän ohjelma jaetaan
koteihin noin viikkoa en-
nen tapahtumaa.

TL

SiSu-päivä lähestyy
Perinteinen SiSu-päivä pidetään syyskuun viides Siltamäen
ostoskeskuksella ja sen ympäristössä. Uusina ohjelmanumeroina
ovat Le Tour Siltamäki ja Hontai Judon esitykset.



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–
15.30, bridge ti klo 9.30–
13.30. Takaniitynkuja 3.
Sadonkorjuusoppaa
ke 2.9. klo 14.30–16 Syystien
palvelukeskuksen pihalla/ravin-
tolassa porkkana-palsternakka-
soppaa tarjolla niin kauan
kuin riittää (oma lusikka
ja lautanen). Samalla
voi tutustua palve-
lukeskuksen toi-
mintaan ja siellä
toimiviin ihmisiin.
Haitarimusiikkia
viihdykkeenä.
Kaupunkitanssit
Paritanssin ope-
tusta ke klo 17.30–
18.15 alk. Hyvällä säällä
Malmitalon takana Ala-
Malmin puistossa ja sateella
talon aulassa. Vapaa pääsy.
19.8. jenkka, 26.8. samba.
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.
Geoff Crispin, Risto
Hämäläinen, Leena
Juvonen, Riitta Talonpoika:
Tulen koskettamat
Veistoksia ja taidekeramiik-
kaa. Näyttely on neljän aktiivi-
sesti liekkipolttoa työskentelys-
sään hyödyntävän taidekeraa-
mikon yhteisprojekti. Avoinna
ma–pe 9–20 ja la 9–18.Vapaa
pääsy Malmitalo 27.8.–19.9.
PRO Helsinki-luonto
– taidenäyttely
kulttuurimaiseman
ja luonnonihmeiden
suojelun puolesta
Taiteilijat Sari Bremer, Inari
Krohn, Maaria Märkälä, Aulikki
Nukala, Leena Palonen,
Johanna Pihlajamaa, Kirsti
Puhakka ja Rauni Sipilä muo-
dostavat kahdeksan ammat-
titaiteilijan ryhmän, jota on
inspiroinut mm. Tuomarinkylän
Uuspellon maisemat ja luonto,
Tuomarinkylän kartano, sen
hevostallit ja vinttikoirakeskus
– ja kaiken tämän säästämi-
nen umpeen rakentamiselta.
Avoinna ma–pe 9–20 ja
la 9–18. Vapaa pääsy.
Malmitalo, 19.8.–12.9.

Taiteiden yö: Naurun taika!
Nauru raikumaan – tar-
jolla on stand-up-komiik-
kaa, taikatemppuja, musiik-
kia ja muuta hölmöilyä.
Yht. Helsingin kulttuurikes-
kus, Malmin kirjasto, Pohjois-
helsingin kuvataidekoulu ja
Taito-käsityökoulu Helsky.
Vapaa pääsy, Malmitalo,
to 20.8. klo 17–20.
Kolme pientä tarinaa
Nuoret fyysisen teatterin tekijät
Anni Vuorela, Sonja Järvisalo
ja Karoliina Peura esittävät ilta-
massa sooloteoksensa, jotka
käsittelevät elämän suuria
kysymyksiä kevyellä otteella.
Lippuja esityksiin saa vain
Malmin apteekista, Ylä-Malmin
tori 3. Vapaa pääsy. Järj.
Malmin apteekki. Malmitalo, la
22.8. klo 15 ja ke 26.8. klo 17.
Tutustu lentoasemaan!
Malmin lentoasemalla kierto-
käynti ja tutustuminen ken-
tän toimintaan la 22.8. klo 12.
Kokoontuminen Malmin pyö-
reän terminaalirakennuksen
aulassa. Tutustumiskierros
on maksuton ja niitä järjeste-
tään joka lauantai klo 12. Järj.
Malmin lentoaseman ystävät ry
Popcult Day
Ohjelmassa on kävijöiden fani-
kokemuksiin liittyviä paneeleita,
luentoja ja työpajoja. Kaikille
yli 12-vuotiaille. Erillisissä
tiloissa järjestettäviä ohjel-
mia varten tarvitsee rannek-
keen, 5e ja sen voi ostaa etu-
käteen Popcultin lippukaupasta
tai paikan päältä ovelta. Yht.
Finnish Fandom Conventions
ry ja Helsingin kulttuurikeskus.
Malmitalo, su 23.8. klo 10–17.

Roskakävelykierros
Ke 19. ja 26.8. Malmin kes-
kustassa. Kokoontuminen
klo 10 Luontaistuntija
Malmin edessä, Malmin
torilla. Keräilijöille ilmai-
nen puistopuffetti.
Järj. Tapio Ojanen.

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
Iya Kolomeychukin
maalauksia
Ukrainalaisen taiteilijan maa-
lauksia esillä elokuun ajan
esillä Pukinmäen kirjas-
tossa, Kenttäkuja 12.
Sauvakävelytempaus
To 20.8.2015 startti klo 15,
kierretään Pukinmäen kau-
punkipolkua. Lopuksi piha-
tanssit klo 16.30 Pukinmäen
kartanolla, Rälssintie 15.
Sauvoja testattavana
10 paria. Pihapuhvetti.
Järj. Tapio Ojanen.
Pukinmäen kisa
BailatinoKids, lasten tanssilliset
liikuntaleikit alk. pe 4.9. Syksyn
hinta 45e. Ilm. ja lisätied. kirsi.
mattsson@elisanet.fi tai p. 040
5932165. BailatinoFitness,
naisten tanssilliset lihaskunto-
tunnit alk. pe 4.9. klo 18.30–
19.30 Pukinmäkitalon pei-
lisalissa, Kenttäkuja 12.
Ohjaaja Kirsi Mattsson.
Syksyn hinta 60e. Ilm. ja lisä-
tied. ritva.tuomisto@outlook.
com tai p. 050 5814118.
Järj. Pukinmäen Kisa ry.

SILTAMÄKI
Siltamäen nuorisoseura
Syyskausi käynnistyy vk 36 ja
37. Vanhoja, tuttuja ja uusia
harrasteita lapsille, nuo-
rille ja aikuisille. www.silta-
maennuorisoseura.fi. Lisät.

siltamaki@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.
SISU-päivä
Siltamäen, Suutarilan ja
Töyrynummen yhteistä SISU-
päivä la 5.9. palvelukeskuk-
sessa, liikuntapuistossa,
minigolfradalla, leikkipuisto
Jalopeurassa sekä ostoskes-
kuksella erittäin monipuolisen
ohjelman ja tarjonnan parissa.
Tapahtumia on tarjolla vauvasta
vaariin ja nuorista muoriin.

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.
Taiteilijayhdistys Tapaus ry
on avoinna Taiteiden Yönä to
20.8. klo 17–20. Tule hah-
monäyttelyyn valokuvaamaan
itsesi erilaisissa hahmoissa.
Viertolantie 2. Vapaa pääsy.
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.
Koulukirjojen
muovitusklinikka
Tule oppimaan ammattilais-
ten opastuksella kuinka koulu-
kirjat muovitetaan ilman kuplia
ja ryppyjä. Ota omat koulukir-
jat mukaan klinikalle. Tapanilan
kirjasto, to 20.8. klo 13–15.
Taiteidenyönä tapahtuu
Puutarhajuhlassa
Soft & Blue esiintyy klo
17.30–18.30, Duo Elske &
Mikko Folk-country 18.45–
19.15, Duo AnTu Ranska
meets Finland -piano, runot
19.30–20.00, Duo Tapani
Suutari lauluja rikoksesta ja
rakkaudesta 20.15–20.45.
Puutarhajuhla, Päivöläntie 15.

18 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

nakka-
n

ella

Rosk
Ke
ku
k

Pih
Engla
teluryh
Ruotsi

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

HYVINVOINTI

Jalkaterapia!

Yksilölliset
tukipohjalliset

!

Akupunktio!

Lymfaterapia!

Hieronta!

(09) 3511100
www.askelma.fi

Jalkaterapiapalvelut

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Meiltä myös hyvän
olon lahjakortit!

Uutta:
nettiajanvaraus!

!

Sanaristikko nro 15/2015
oikea ratkaisu

Jakomäen aukiolla Toripäivä
Toripäivää vietetään lauantaina 22.8.15 klo 11–14. Torilla

tavataan tuttuja,syödään lettuja tai voi pistää pystyyn
oman kirppispöytä (oma pöytä mukaan). Paikalla on

myös paloauto sekä nuorisotalon ja seurakunnan väkeä.
Sateen sattuessa tapahtuma pidetään nuorisotalon tiloissa, Huokotie 3. Toritapahtumassa

voi myös ihastella keväisen yhteisen istutustyön tuloksia.

TAPANINVAINIO
Koko perheen rantajuhla
Taiteiden yön alkuillasta.
Lastennäytelmä Tirlittan, Stadin
Juhlaorkesteri, frisbeegolf- ja
melontarata. Power Gainers-
jumppa, kirppis, keppihevos-
rata, sinttien ongintaa joesta,
Kahvila. Järj. Tapaninvainion
kaupunginosayhdistys. To
20.8. Tapaninvainion uima-
ranta klo 17.30–20.30.

TAPULIKAUPUNKI
Enter ry opastaa
Enter ry opastaa senio-
reita vertaistukihenkisesti

tietoteknisissä ongel-
missa kerran viikossa ti
klo 12–14 1.9. alkaen.
Tapulikaupungin kirjasto.

VIIKKI
MP Pilatekseen tutustumista
MP Pilatesta ti 25.8. Viikin kir-
kon takana nurmikolla. Oma
alusta mukaan. Ei osallis-
tumismaksua. Säävaraus!
Kaatosateen sattuessa tun-
tia ei pidetä (pieni ripottelu ei
haittaa). Järj. Taija Oksanen.
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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

puh. 3507050

Voit varata aikasi
myös internetistä!

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

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

Autojenhuolto ja korjaus
Öljynvaihtoaikaavaraamatta

Renkaat ja vanteet
Vetokoukut, Tuulilasit

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

www.rengaskeskus.com

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi
3858 375

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi
Ma–pe 9–18,

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

Permis+ leikkaus
+sävy+fööni

Värjäys+leikkaus
+fööni

85€

75€

Hiukset, tuo ihana
tekosyy itsensä
hemmotteluun!

tsensä
eeluun!

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

Pienikin
ilmoitus
huomataan!

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!

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

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

rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

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

KODINHOITO-JA HOIVAPALVELUT

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

Sanna

HYÖDYNNÄ

KOTITALOUSVÄH
ENNYS

VEROTUKSESSA
!

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

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

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

Malmin raitti 12, MALMI Puh. 0400 449 638

Valmistan yksilölliset
hampaat toiveittenne
mukaisesti.

Huom! Uusi osoite!

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

Puh:093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
SMe

tykätään
susta.
Tykkää
sinäkin
meistä!

facebook.com/
lahitieto

Kotirinki Puistola
puistola@kotirinki.fi

0400 513 272



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233




