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LEVIKKI 37600

ALA-TIKKURILA, ALPPIKYLÄ, HEIKINLAAKSO, JAKOMÄKI, LATOKARTANO, MALMI, PIHLAJAMÄKI, PIHLAJISTO, PUISTOLA,
PUKINMÄKI, SILTAMÄKI, SUURMETSÄ, SUUTARILA, TAPANILA, TAPANINVAINIO, TAPULIKAUPUNKI, TÖYRYNUMMI, VIIKKI

Nro

20

VESIKOURUT

(puolipyöreä/kantikas)

Ravintola

Lounasbreikki

Tukka Tapuli
Hiusten värjäys + leikkaus alk. 77 €
Hiusten monivärjäys + leikkaus alk. 88 €
Tällä kupongilla värjäyksen yhteydessä
ripsien ja kulmien kestovärjäys
kaupan päälle.
Tarjous voimassa 10.6.2015 asti.

Varaa aikasi Sirkulle, Hannalle, Sofialle,
Hellikalle tai Anulle.

Palokuja 4, 00750 Helsinki
puh. 09 386 2252

[A]

HEIKINLAAKSO
PIENTALOTONTTI
Kovapohjainen länsirinnetontti
639 m². Rakennusoikeus 160 m².
Kaukolämpö tontin rajalla. Yhtiö
perustettu, varainsiirtovero 2 %.
Hp. 175.000 € Kirvestie 11
SILTAMÄKI PIENTALOTONTTI

Tasainen hiekkapohjainen tontti
709 m², rakennusoikeus 204 m²
ja autosuojatilat. Tontilla vanha
saunarakennus. Hp. 210.000 €.
Hiidenkiventie 20.
Esittely sopimuksen mukaan.
MELLUNKYLÄ OK-TONTTI
Tasainen tontti 445 m². Rak.oik.
124 m², 1 as. Perustettu as.oy,
varainsiirtovero 2%. Hp. 120.000 €
Kultakummuntie 5
PUISTOLA PIENTALOTONTTI
Tasainen pientalotontti 695 m²,
rakennusoikeus 139m² (174 m²).
Hp. 160.000 €. Voi rakentaa
paritalonkin. Myyjä purkaa vanhat
rakennukset. Kiitäjäntie 17

Tasainen tontti 724 m², saa
rakentaa 2 asuntoa. Rakennusoikeus 145 m² (181 m²). Kaikki
palvelut kävelymatkan päässä.
Hp. 178.000 € Seulastentie 1
SUUTARILA PIENTALOTONTIT
Kaksi tasaista pientalotonttia:
740 m², ro 185 m², hp. 185.000 €
740 m², ro 185 m², hp. 185.000 €
Asuntojen lukumäärää ei rajattu.
Kointähdentie 15
HEIKINLAAKSO TONTIT
Kaksi omakotitalotonttia:
607 m², ro. 152 m², hp. 180.000 €
674 m², ro. 169 m², hp. 185.000 €
Saa rakentaa enint. 2 asuntoa sekä
30m² autosuojatiloja / asunto /tontti.
Suovaniityntie 19

Meillä auktorisoidut kiinteistönarvioitsijat
tekevät arviokirjoja eri tarkoituksiin

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

UUDENMAAN PELTITYÖ OY
Kattojen
maalaus,
huolto ja
paikkaustyöt

Se maukkaampi
lounaspaikka

TIILI-,VARTTI-JA PELTIKATTOJEN
PESUT JA PINNOITUSTYÖT

Lounasbuffet
ark. klo 10–14

8,90

Keittolounas

7,90

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

Myös
perinteiset
konesaumakatot

Asennustakuu 5 vuotta

TEHTAANMYYMÄLÄ
Jäspilänkatu 2
0400 453 959
www.uudenmaanpeltityö.ﬁ

Classic-katot
ja asennuspalvelu

Katso myös muut myynnissä
olevat kohteet
www.kiinteistomaailma.ﬁ/helsinki-malmi

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

TAPANILA ASUNTOTONTTI

PIIPUNPELLITYKSET, IKKUNALISTAT, PALOTIKKAAT, LUMIESTEET, KONESAUMAKATOT

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

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi
Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

paivi.pirnes@kodista.fi
Annis
Viljander

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi
Markku
Viljander

Heikinlaakso okt 243m²
6h+k+kph+khh+s+uimaallasosasto+autotalli. Hyvällä alueella ja
isolla, suojaisella tontilla (1362m²) oleva
As Oy muotoinen okt. Mh 577 550€.
Vh 579 500€. Kirsitie 25.
Tomi Suvinen 044 3355135
1130386
Tapaninkylä okt 105/200 m²
5h, k, rt, tkh, kph/s, khh, 2xvar, tekn.tila,
AK/var. Viihtyisä ja kodikas lapsiperheen
unelmakoti! Tyylikkäät asuintilat, 4 mh:ta
valmiina, alakerrassa isot harrastetilat,
kivoja yksityiskohtia tulvillaan.
Mh. 457.000€. Vallesmannintie 23.
Kai Lehtola/044-5140164
1136652
Tapaninvainio okt 164,5m²
6h+k+2xkph+s+wc+aulatila. Lähes uudenveroinen ja tilava omakotitalo loistavalla sijainnilla Tapaninvainiossa. 5 makuuhuonetta
valmiina. Mh 479 000€. Alhokuja 3.
Kai Lehtola 044-5140164
1133029
Tapaninvainio Okt + yksiö yht. 161,6 m²
3-4h+tkh+k+s ja 1h+k+s sekä at+varasto.
Huippupaikalla sijaitseva priimakuntoinen
okt ja omalla sisäänkäynnillä varustettu aistikas 44m2 yksiö. Sopii hyvin esim. kahdelle
sukupolvelle. Kukkulatie 2 a.
Mh. 558.000€.
Jyrki Saulo/050 5850500
1138045

Tapaninkylä pt 95 m2/184 m²
4h,k,s+alakerta,at. Ihastuttava paritalokoti,
jossa löytyy tilaa sinun isolle perheellesi.
Tilava keittiö ja oleskelutilat. Rv. 2002.
Varainsiirtovero 2 %. Mh. 460.000€.
Kottaraistie 6aB.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272
Puistola pt 98v
4h+k+s. Rauhallisella alueella, lapsiperheelle
sopiva koti. Vh. 188.000€. Läksyrinne 27-29.
Vasil Zizan/0445147551
1141644
Tapaninkylä pt 60 m²
2h+k+s. Loistoasunto rauhallisella Tapaninkylän alueella. Asuntoa remontoitu hyvällä
maulla kattavasti 2011. Tästä koti sinulle
joka arvostat rauhallista sijaintia, puistomaisia näkymiä ja asumista ilman remonttihuolia. Hitas. Mh.218.000€. Ingeborgintie 5.
Hilla Rautjärvi/040-8308755
1140547
Tapaninvainio rt 84m²
3h+k+s. Tapaninvainion kuninkaalliset näkymät molempiin suuntiin. Uudenveroinen
kohde, 2x wc, koneellinen ilmanvaihto,
autokatos, 3 varastoa. Hitas. Vh 315.000€.
Karhusuontie 61. Vasil Zizan/0445147551
1139638
Tapaninvainio rt 65,5 m²
2h+k+s. Päätyhuoneisto yhdessä tasossa
omalla tontilla. Aidattu takapiha, autokatos.
Vh 238.000€. Karhusuontie 90.
Vasil Zizan/0445147551
1140819

Tapulikaupunki kt 95,5 m²
4h,k,kph/wc; erill.wc, las.p. Valoisa, tilavanoloinen lapsiperheen toivekoti Tapulin
sydämessä. Hyvinhoidettu taloyhtiö omalla
tontilla, 1.asuinkrs – vapautuu pian. Mh. 187
467€, vh. 192.000€. Kämnerinkuja 1.
Kai Lehtola/044-514 0164.
1141388
Tapulikaupunki kt 78,5 m²
3h,k,p. Kunnostusta kaipaava ja pohjaratkaisultaan muuntelukelpoinen tilava kolmio.
Rv. 1980. Länsiparvekkeelta esteettömät ja
rauhaisat näkymät. Ikkunat ja parvekeovet
uusittu, erillinen wc. Mh. 152.091€,
vh. 156.000€. Kämnerinkuja 1.
Pertti Kanon/040-758 7596.
1139259
Malmi kt 69 m2
3h,k,p. Ylimmän kerroksen valoisa ja hyväkuntoinen perheasunto. Asunto vapautuu
halutessasi nopeastikin.
Parvekkeelta avoimet puistonäkymät.
Mh. 149.000€. Kunnantie 4.
Tero Laurila, puh. 0400-600359
Arabianranta kt 66,5m²
2h+k+vh. Arabianrannan kaksio yli 48-vuotiaalle. Omatoimisten senioreiden yhteisöllinen koti, ruokailu omakustannushinnalla.
Talossa yli 450m2 yhteisiä tiloja ja merinäkymät. Hitas. Vh 264.427€. Arabiankatu 19.
Vasil Zizan/0445147551
1140379

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

markku.viljander@kodista.fi

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

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

Tomi Suvinen
044 335 5135

Jyrki Saulo
050 585 0500

Vasil Zizan
044 514 7551

Pertti Kanon
040 758 7596

Malmi kt 64,5 m²
3h,k,terassi. Kompakti ensimmäisen kerroksen kolmio. Esteetön pääsy huoneistoon,
ei portaita. Huoneisolla aidattu, pieni osin
katettu terassipiha. Mh 145.000€
Vh. 159.000€. Malmin Raitti 19.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272
Pukinmäki kt 55m²
2h,k. Peruskorjatun (putkistot, julkisivut,
katto, etc.) taloyhtiön siistikuntoinen
päätykaksio. Tilavat ja valoisat huoneet,
uusittu kylpyhuone. Heti vapaa.
Mh. 156.893€, vh. 158.000€. Sunilantie 5.
Pertti Kanon/040-758 7596.
1140144
Savela kt 53 m²
2h+k+kph+las.parveke. Hyväkuntoinen
kaksio hyvien kulkuyhteyksien äärellä!
(juna-asema 100m) Asunnossa hyvä pohjaratkaisu sekä tilava parveke, jonka lisäksi
keittiö remontoitu hiljattain. Mh.164.000€.
Savelantie 3. Tomi Suvinen/044-3355135
1140334
Pihlajamäki kt 76 m²
4h+k+kph+las. parveke. Hyväpohjainen
perheasunto erinomaisella sijainnilla hissitalon 3. kerroksessa. Viihtyvyyttä lisää lähes
huoneiston pituinen lasitettu parveke. Vmh.
169.800€. Johtokivenkuja 4.
Jyrki Saulo/050 5850500
1133851
Tapanila Kt 51 m²
2h+k+lasitettu länsiparveke. Hyväkuntoinen
läpitalon kaksio uima-allastalon ylimmässä
kerroksessa. Mahdollisuus autotallin vuokraamiseen. Mh. 150.000€. Saniaistie 14-16.
Jyrki Saulo/050 5850500
1138150

Tero Laurila
0400 600 359

Kristiina Diomin
0400 201 444

?
Timo Kuosmanen
0400 397 731

Hilla Rautjärvi
040 8308755

Oletko sinä
etsimämme
henkilö?

2
Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Ruuhka-aikaa

T

Malmintorin kauppakeskus

Prisman talo, 1. kerros,
portaiden alapuolella

Avoinna
ark 9–18, la 9–14

oukokuu on todellista ruuhka-aikaa
erilaisten tilaisuuksien suhteen. Kevätviikonlopuille on tarve mahduttaa
monia tapahtumia, mutta äitienpäivä
ja koulujen päättäjäisviikonloppu vähentävät
tarjolla olevien viikonloppujen määrää. Niinpä
sitten samoina päivinä on tarjolla monenlaista.
On ravintolapäivää, Malmin päivää, Pukinmäen päivät ja tekemistä on myös Pihlajamäessä ja
Viikissä. Jakomäessä ryhdytään ensi maanantaina muuttamaan yhteistoimin keskusaukiota
viihtyisämmäksi. Ensin laitetaan väriä pintoihin
ja sen jälkeen istutetaan kasveja kaikkien iloksi.
Mukaan on jo saatu koululuokat maalareiksi,
mutta asukkaiden odotetaan osallistuvan innolla istutuslaatikoiden kasaukseen ja myöhemmin
itse kasvien istutukseen. Jakomäki nousee vahvasti esille myös Malmitalolla, jossa saa ensiiltansa Jakomäen rakentamisesta ja sen asukkaista kertova dokumenttielokuva. Yllätyksiä
on luvassa, ellei Jakomäkeä ennestään tunne
hyvin.
Viikki on monien luontoharrastajien paratiisi.
Viime viikolla pieni joukko koillisen yrittäjiä oli
siellä lenkillä ja sai ihmetellä valtavaa valkoposkihanhien laumaa, joka teki harjoituskaarroksia
pellon yllä. Samalla reissulla ihasteltiin useita
harvinaisempia lintuja, arboretumin puita ja sitä
hiljaisuutta, joka vilkkaiden teiden keskellä kui-

PALVELEMME MYÖS HELATORSTAINA: NESTE OIL METSÄLÄ 24 H, NESTE OIL K-MARKET MALMI KLO 8-24

!

KESÄTEHOPESU
Halutessasi kuumavahalla
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 7.6.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
Yhden pysähdyksen taktiikka.

19,90€
(norm. 27,90€)

!

PEHMOHARJAPESU
vahalla tai alustapesulla

Tervetuloa
ostoksille,
kahville tai
autopesuun!

Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 7.6.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
Yhden pysähdyksen taktiikka.

15€

tenkin vallitsee. Viikissä on tarjolla ilmaisia järjestettyjä luontotapahtumia ja retkiä, joille kannattaa osallistua. Viikki tarjoaa asukkailleen
monenlaista muutakin harrastustoimintaa, josta
Viikki-Seura kertoo omassa liitelehdessään. Ensi
viikolla liitelehtenä julkaistaan Pihlajamäen
Lähiölehti.
Koulujen loppumiseen ei enää ole pitkästi.
Tapanilassa kevätlukukausi päättyy onnellisesti,
sillä koululaisten vanhempien sitkeä uurastus
koulun puolustamisen suhteen kantoi viimein
hedelmää. Vanhemmilta vaadittiin valtavasti
aikaa ja tarmoa sekä salapoliisitaitoja oikeiden
lukujen ja tietojen selvittämiseen sekä niistä tiedottamiseen päättäjille. Voittoa juhlistettiin
torilla, kuten asiaan kuuluu. Töyrynummen
suunnalla sen sijaan yritetään vielä saada muutosta aikaan. Siellä vanhemmat eivät olleet yhtä
vahvasti ajamassa koulun asiaa ja siksi yhdistämispäätös oli helppo tehdä.

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKI T

VUODESTA 1966

ILMASTOINTIHUOLTO

HENKILÖAUTON

ÖLJYNVAIHTO
sis. öljynsuodattimet + max 5 l öljyä

(20,90€)

Neste Oil K-market Malmilta
ERÄ uusia ja käytettyjä
Aku peräkärryjä
ja venetrailereita
erikoishintaan.

Neste Oil
Metsälä

Tapanilassa voittoa
juhlistettiin torilla,
kuten asiaan kuuluu.

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

Neste Oil K-market
Malmi

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

BestRent.fi

(norm. 89,-)
(norm. 69,-)

Pakettiautot 79 € (norm. 99,-)
Tarjous voimassa 31.5.2015 saakka

Tarjous voimassa 31.5.2015 saakka

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

AA!
SOITA JA VAR

282
09-387in9
tie 19,
Autotall
Tattarisuo

AVOINNA
MA-TO 8-17, PE 8-16

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

BestRent.fi
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Torilla tavataan, kirjoitti Tiina Jaakkola
Facebookin Tapanila-ryhmään viime viikon
maanantai-iltana, kun tositarina omasta koulusta
oli saanut onnellisen lopun. Syksyllä on tarkoitus
pitää viralliset juhlat koko kylän väelle.

Päätöstiedote synnytti torijuhlat:

Tapanilan kouluja ei yhdistetä!

Riemu repesi Tapanilan torilla viime
viikon maanantai-iltana heti sen
jälkeen, kun Tapanilan koulujen
yhdistämisasia oli kumoutunut
kaupunginhallituksessa äänin 10–5.

”O

limme
sopineet
Tapanilassa
etukäteen, että pistämme pystyyn
kansanjuhlat, jos päätös on
hyvä. Kokous oli todella pitkä ja päivystin monta tuntia
koneella, että päätöstiedote
tulee, kertoo tapanilalainen
Tiina Jaakkola.

Seitsemän aikaan tuli tiedote, ja Tapanilasta kurvattiin Malmille kuohujuomaa
hakemaan. Kahdeksan aikaan torilla raikui iloinen
laulu, lapset nauttivat jäätelöä ja sipsejä, aikuiset skoolasivat.
Vuoden vääntö siitä, onko
Tapanilan koulu syytä yhdistää isomman kanssa, sai
pisteen, kun kaupunginhallitus päätti tapulikaupunki-

laisjäsen Veronika Honkasalon esityksestä heittää roskiin koko yhdistämisajatuksen.
Honkasalo sai taakseen
oman puolueensa Silvia
Modigin, vihreiden Emma
Karin ja Otso Kivekkään,
demarien puistolalaisjäsen
Osku Pajamäen, malmilaisjäsen Mirka Vainikan sekä
Pilvi Torstin, keskustan suutarilalaisjäsen Terhi Peltokorven sekä Mika Raatikaisen (ps.) ja Marcus Rantalan (rkp.).
Tapanilan koulujen hallinnollista yhdistämistä Hiidenkiven peruskoulun kanssa kannattivat vähemmistöön jääneet kokoomuksen Arja Karhuvaara, Lasse

Männistö, Tatu Rauhamäki
ja Laura Rissanen sekä vihreiden Hannu Oskala.

Tapanilalaisten riemua
varjostaa kuitenkin suru
naapurikaupunginosien
puolesta. Samassa kokouksessa kaupunginhallitus
päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
yhdistäisi Töyrynummen
ala-asteen ja Suutarilan yläasteen 1.8.2016 alkaen.
Sosiaalisessa mediassa ihmeteltiin, vaikuttaako politiikassa vain eniten ääntä pitävien mielipide. Suutarilan
ja Töyrynummen tilanne oli
monilta osin Tapanilan kaltainen.
Jaakkolan mielestä pelk-

kä äänekäs vastustus ei auta. Tarvitaan painavia perusteluja.
– Tapanilan koulu nousi
esityslistalle noin vuosi sitten. Esitys perustui monilta osin virheellisiin tietoihin.
Eivät poliitikot voi tietää
kaikista virheistä, jos niistä
ei kerrota heille. Postituslistamme noin 80 asukkaasta reilu 20 on etsinyt aktiivisesti tietoa ja antanut asiaan oman alansa osaamista.

Lopulta asukkaat saivat
osoitettua, että oppilasmäärät eivät ole millään mittarilla laskemassa, vaan lukuihin on tulossa roima korotus. Siksi hallinnollinen
yhdistäminen tai remontin

alla olevasta puukoulusta
luopuminen olisi suuri virhe.
Jos esitys olisi kuitenkin
hyväksytty ja viety valtuustoon, mitä olisitte tehneet?
Löytyykö Tapanilasta neuvoa Töyrynummen ja Suutarilan vanhemmille?
– Olisimme lähestyneet
valtuutettuja ja alkaneet vaikuttaa vielä heihin. He tekevät isoja päätöksiä oman
työnsä ohessa, ja ovat pitkälti viraston esittelijän antaman tiedon varassa. Olisimme jakaneet valtuutetuille keräämäämme faktaa,
vastaa Jaakkola.
Pirjo Pihlajamaa

Tuhannet silmäparit seurasivat laitumelle kirmaavia lehmiä. Sivu 11.
Eliten kausi huipentuu MM-kilpailuissa

PETRI VILHUNEN

Joukkuevoimistelun Suomen mestaruudet ratkottiin viikonloppuna Espoon Barona Areenalla ja samalla
ratkaistiin Suomen edustajat kesäkuun MM-kilpailuihin Färsaarilla.
Lauantaina käytiin alku-

kilpailut niin 12–14-vuotiaiden kuin juniorisarjassakin (14–16-vuotiaat).
12–14-vuotiaissa Tapanilan
Erän ja SC Vantaan yhteistyöjoukkue Elite Pre Juniors
saavutti kauden korkeimman pistemääränsä 16.00.
Valitettavasti joukkue oli ensimmäinen ﬁnaalista karsiutunut joukkue ja jäi yhdeksänneksi kahdenkymmenenneljän joukkueen kisassa. Vain 0.2 pistettä erotti

joukkueen unelmasta, ﬁnaalipaikasta. Elite Pre Juniors
02:n pisteet alkukilpailussa
olivat 13.70 ja lopullinen sijoitus 23.

Juniorisarjassa Elite lähti

tavoittelemaan paitsi menestystä SM-kisoissa, myös
unelmaa päästä edustamaan Suomea MM-kisoihin.
Jo lauantain alkukilpailussa
Elite venyi kauden parhaimpaan suoritukseensa keräten yhteispisteet 18.40. Jouk-

kue oli alkukilpailun jälkeen
kolmantena vain 0.1 pistettä
OVO Junior Teamin perässä.
Sunnuntain ﬁnaalissa Elite
paransi vielä lauantaisia pisteitään, nyt 18.50. Jännittävän
kilpailun voitti TV:n Minetit
ennen OVO Junior Teamia ja
Eliteä, jonka kotimainen kilpailukausi päättyi siis hienosti SM-pronssiin.
Kärkikolmikko Minetit,
OVO Junior Team ja Elite
edustavat Suomea kesäkuussa MM-kilpailuissa, eli

Eliten kisakausi saa jatkoa
lajin kansainvälisessä päätapahtumassa.
Joukkueen valmentajat
Kiia Kuusela ja Heini Tuovinen kertoivat kisan jälkeen olevansa todella ylpeitä
joukkueestaan.
–Tytöt pystyivät näyttämään ﬁnaalissa parastaan!
Koko päivä oli joukkueelta
loistava suoritus heti aamusta alkaen. Joukkue etenee nyt kohti unelmaansa.

Lauri Järvinen

Elite Pre Juniors Kiss and Cry suorituksensa jälkeen.
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Opastaulun mukaan pesupaikka on käytössä 3.5.–
7.9. Mattoja voi pestä kello 7–21 välillä.

Matonpesupaikka on
taas auki
Pukinmäki

Helsingin ainoa viemäröity ja kuivalla maalla oleva matonpesupaikka on ollut yli viikon päivät auki.
Viikonloppuna Pukinmäen rantapuistosta löytyvällä pesupisteellä tuoksui jo mäntysuopa, kun moni oli huomannut, että kaupungin rakennusvirastosta on käyty avaamassa vesihanat.
PP

Nuortentilasta tuli
uhanalainen
Pihlajisto

Juustohöylä lähestyy Pihlajiston nuorille tarkoitettua

kerhotilaa, jossa on myös muuta asukastoimintaa.
Helsingin kaupungin nuorisolautakunnan eilisen kokouksen talousarvioehdotukseen on merkitty, että Malmin
nuorisotalon uusi tila löytyy osoitteesta Kunnantie 3, ja
vanha on lakkautettu. Lopullisesti lakkautettavaksi mainitaan Pihlajiston Salpausseläntiellä katutasossa oleva kerhohuoneisto. Tila on määrä sulkea tämän vuoden lopussa.
Puoli vuotta myöhemmin sulkeutuu Pakilan nuorisotalo.
Pihlajamäki-Pihlajisto-Viikinmäki-akselilla on herätty, ja
paikalliset odottavat, että asia jää pöydälle, jotta heille jää
aikaa kerätä perusteluita sille, miksi tilan sulkeminen ei voi
tulla kysymykseenkään.
PP

Tietokoneopetuksessa
pitkä kesäloma
Malmi

Syystien palvelukeskuksen ATK-opastuksessa on neljän kuukauden katkos. Syynä on perjantaina alkanut kesätauko, joka kestää syyskuun toiseen päivään asti.
PP

JOUKO KOMULAINEN

Tämä kukkaketo on kuvattu Maamiehentieltä erään
omakotitalon omenapuutarhasta.

Sinililja kevään tuo
Heikinlaakso

Kevään varma merkki on sinisenä mattona etenkin puu-

tarhoissa levittäytyvä hyasinttikasvi, jolla on monta nimeä:
idän sinililja, siperiansinililja tai skilla (scilla siberica).
Houkuttelevan näköistä sipulikasvia ei sovi maistella,
sillä se on myrkyllinen. Vanha kansa uskoi, että sinililja
kuuluu pahoille hengille. Siksi lumikelloa muuten paitsi
väriltään muistuttavaan kukkaan ei kannattanut koskea jalallakaan.
PP

Yleiskaavan lähetekeskustelussa riitti paljon mielipiteitä Helsingin kaavoituksesta. Puheenvuoroja pyydettiin
ahkerasti. Malmin lentokenttä nousi yhdeksi kaavoituksen kuumista perunoista.

Lentokenttäpuheet
lensivät valtuustossa

Malmin lentokentän puolustajien ja vastustajien kielenkannat avautuivat
Helsingin kaupungintalolla viime viikon tiistaina.
Kaupunginvaltuuston
kokous venähti yli nelituntiseksi. Leijonanosa eli yli
kolme tuntia ajasta kului
kokouslistan viimeiseen
aiheeseen, lähetekeskusteluun yleiskaavasta.
Lähetekeskustelussa ei
tehdä päätöksiä. Silti moni valtuutettu oli käyttänyt
etukäteen illan valmisteluun
paljon aikaansa ja muotoillut esitettäväksi puheen, jolla vaikuttaa kanssapäättäjiin. Valtuutettujen päätettäväksi yleiskaava tullee ensimmäisen kerran keväällä
2016.
Keskustelun avasi kaavoituksesta vastaavan apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki. Sinnemäen
mukaan tähän saakka kertyneessä yleiskaavapalautteessa korostuu luonnon
merkitys. Hän lupasi, että
luonnonsuojelumerkinnät
nostetaan yleiskaavassa oikeusvaikutteisiksi.
Syksyllä kaupunkisuunnittelulautakunta saa eteensä saatujen palautteiden

pohjalta muovatun uuden
esityksen.

Lautakunnan johtaja
Risto Rautava nosti bulevardisoinnin ja täydennysrakentamisen lisäksi Malmin lentokentän yhdeksi
kaavan tärkeimmistä asioista.
–Lentokentälle voi rakentaa, luonto- ja lenkkipolut voidaan säilyttää, sanoi
myöhemmin puhunut punavihreiden Sirkku Ingervo.
Kokoomuksen Seija Muurinenkin piti rakentamista
tärkeänä.
Vihreiden Leo Stranius
korosti koillisen vihersormen säilyttämistä ja toivoi
Viikin viheralueiden ja Vantaanjoki-varren kaavoituksen tarkempaa harkitsemista.
– Olen valmis tinkimään
periaatteesta. Kotiovelta ei
tarvitse enää päästä koiran
kanssa heti lenkkipolulle,
kannatti viheralueiden supistamista puistolalaisdemari Osku Pajamäki.

Illan
railakkaimmista
puolustuspuheista vastasi
puistolalainen
demari Sinikka
Vepsä

Ensimmäisen Malmin
lentokenttää pitkään ja hartaasti puoltavan puheen piti
perussuomalaisten Nuutti
Hyttinen, joka kritisoi tilannetta, jossa kentälle ei ole
osoitettu korvaavaa paikkaa.
Seuraava kentän puolestapuhuja oli tapaninvainiolainen konkaripoliitikko Kauko Koskinen (kok.) Hän sanoi odottavansa mielenkiinnolla, miten vaalivoittaja
keskustapuolue tulee puoltamaan lentokenttää.
– Säilyttäminen on tärkeää, korosti Koskinen.

Samaa mieltä oli puoluetoveri Heimo Laaksonen
Heikinlaaksosta. Laaksosen
mukaan tähän asti tehdyt
kenttäpäätökset ovat vielä
korjattavissa.
Saman puolueen Arja
Karhuvaara ja Matti Niiranen taas olivat vahvasti kentän rakentamisen kannalla.
Illan railakkaimmista
puolustuspuheista vastasi
puistolalainen demari Sinikka Vepsä, joka oli päässyt
valtuustoon varavaltuutetun pakeilta. Vepsä ihmetteli puheita viihdeilmailukentästä.
– Miehet taitavat olla vähän kateellisia, hän arveli ja
oli sitä mieltä, että Malmin
lentokenttää kehittämällä
saadaan pääkaupunkiin taloudellista hyötyä.
–Malmin lentokentälle tulisi rakentaa vasta kun muut
alueet on rakennettu, linjasi kantansa kokoomuksen
Matti Enroth.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Byrokratia kaatoi Eskon

Yhteistyössä Malmin toimintakeskuksen kanssa pidettiin muun muassa käsityökerhoa ja toimintaryhmää ”älä jää yksin kotiin” .
Yhdistyksen syyskokous päätti yksimielisesti lakkauttaa yhdistyksen.
– Lakkauttamisen syynä
oli vaikeus löytää hallitukseen henkilöitä, jotka olisivat olleet valmiit hoitamaan
yhdistyksen hallintoa. Raportointivelvollisuudet koettiin liian työllistäviksi ja
aikaa vieviksi, kerrotaan yhdistyksen hallituksesta.
Yhdistyksen ryhmät jatkoivat toimintaansa vuodenvaihteen jälkeen Malmin toimintakeskuksen
alaisuudessa.

Mielenterveyskuntoutujien Tukiyhdistys Eskon
toiminta on päätetty lopettaa. Viime vuosi oli
vuonna 1998 perustetulle yhdistykselle kahdestoista
aktiivivuosi.

Raide-Jokerista aiotaan tehdä maamme ensimmäinen pikaraitiotie. Kuva
havainnollistaa, miltä raitovaunu näyttää Viikin Koronan edessä.

Raide-Jokeri
esitellään messuilla
Viikki, Pihlajisto

Nyt kumipyörillä porhaltava Jokeri 1 eli runkolinja 550 on tarkoitus
nostaa vuoteen 2025 mennessä raiteille. Jokerimessuilla voi keskustella
suunnittelijoiden kanssa Raide-Jokerista sekä aikeista rakentaa taloja
raidereitin varteen.
Messuilla on mahdollista
jättää liikennesuunnittelijoille suunnitelmasta oma
mielipide. Sillä saattaa olla
vaikutusta työn alla olevaan
kaavaluonnokseen.
Jokerimessuja on Helsingissä kolmessa eri paikassa ja Espoossa kahdessa.
Itä-Helsingin messut ovat
tiistaina Viikissä Helsingin
kaupungin ympäristökeskuksen tiloissa.
Ajatuksia Raide-Jokerin
pysäkkiratkaisuista ja linjan varren lisärakentamisesta voi kertoa juhannukseen
asti myös vastaamalla karttakyselyyn osoitteessa kerrokartalla.hel.ﬁ.
Raidelinjalle laaditaan
parhaillaan hankesuunnitelmaa. Eri puolille reittiä tullaan tekemään asemakaavamuutoksia. Koillis-Helsin-

gissä se tarkoittaa ensi
alkuun uutta siltaa yli Lahdenväylän sekä Viikintien
eteläreunan kaavoitusta raideliikenteelle.
Helsinki haluaa tehdä pysäkkien ympäristöistä vetovoimaisia asumisen, työn ja
palveluiden alueita.
Täydennysrakentamista kaavaillaan Viikin lisäksi muun muassa Myllypuroon, Roihupeltoon, Oulunkylään, Maunulaan,
Haagaan ja Pitäjänmäkeen.
Viikintielle asuntoja on
esitetty myös uusimmassa
yleiskaavan luonnoksessa.
Raidelinjaus on hyväksytty
jo Yleiskaava 2002:ssa.
Viikintien varteen tulisi kaksi pysäkkiparia. Tien
reunoille aiotut asunnot lakaisisivat alleen Viikin koetilan peltoja.

Itäkeskuksesta Viikin
kautta Otaniemeen kulkevasta Raide-Jokeri on ilman
veroja arviolta yli 211 miljoonan euron investointi.
Pelkästään Viikintien rakentaminen noin 1,6 kilometrin matkalta maksaisi
verottomana yli 5 miljoonaa euroa.
Suunnittelijat uskovat, että palvelujen läheisyyden ja
nopean raideyhteyden ansiosta asukkaiden tarve käyttää omaa autoa vähenee.

Tukiyhdistys Eskon merkittävin toimintamuoto oli
vapaaehtoisten vastuujäsenten viikoittainen erityyppisten kerhojen ohjaus. Yhdistyksen tarkoituksena oli toimia oman alueen eli
Koillis-Helsingin mielenterveyskuntoutujien tukena.
Samalla pyrittiin aktivoimaan väestöä mielenterveyden hyväksi tehtävään työhön sekä vähentämään virheellisiä ennakkoluuloja.
Yhdistyksen jäsenmäärä

Me yhdessä -vastuulli-

Loppuviikon tarjoukset
Palvelemme myös
Helatorstaina 14.5. klo 9–21!

Muiden ostosten yhteydessä
veloituksetta

take away -kahvi
Huom! Tarjous
voimassa pe-su

1

€
kpl

(1,54€/l)

COSTA RICA KAHVI
500g

Sebamed
suihkugeeli
250 ml
greippi tai
lime

5€

Aqualan-L
L
230g
g

8€
Siltamäen ostoskeskus
ostoskeskus,
Jousimiehentie 3,
007
00740 Helsinki, puh.09 386 6023
Au
Aukioloajat
ark. 9–19 ja la 9–15

Laura Lahtivirta
Haaga-Helian
mainonnan ja yritysviestinnän opiskelija

K-MARKET Tapanintorin

650ml

Siltamäen apteekissa la 16.5.

suuskampanja sai alkunsa
syksyllä 2013, kun HaagaHelian opiskelijat suunnittelivat yritysten vastuullisista valinnoista kertovan kampanjan. Me yhdessä -kampanjasivustolle on koottu mukana
olevien yritysten kierrätystarinoita.
Vuonna 2014 kampanjaa
pyöritettiin aktiivisesti opiskelijavoimin. Nyt kampanja
huipentuu kierrätystempaukseen.

tysteoista syntyy kiehtovia
tarinoita.
Koillis-Helsingin Yrittäjien
puheenjohtaja Marja-Leena
Kajander valistaa miten yrittäjän vastuulliset valinnat parantavat tulosta ja elämänlaatua. Evolumin muotoilija
Jukka Isotalo puolestaan
kertoo urastaan kierrätystaiteilijana ja yrittäjänä.
Tapahtuman lopuksi julkistetaan Suomen Liikemiesten
Kauppaopiston, Ravintolakoulu Perhon ja Helmi Liiketalousopiston välisen kierrätyskisan voittaja.
Me yhdessä -vastuulli-

suuskampanja huipentuu
torstaina 21.5. klo 9–12 Malmilla, kun Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän
opiskelijat järjestävät Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja Helmi Liiketalousopiston kanssa Kevätkierrähdys-tapahtuman. Tapahtumaan voi tuoda ehjää
ja puhdasta kierrätystavaraa.
Tapahtumassa kuullaan
asiantuntijaluentoja kierrätyksen hyödyistä ja iloista.
Kierrätyskeskuksen ympäristöasiantuntija Ville Heinilä paljastaa, miten kierrä-

Viennetta
JÄÄTELÖKAKUT

Kevätkirppis

Teija Loponen

Kevätkierrähdys Malmilla

Pirjo Pihlajamaa

Jokerimessut
ti 19.5. klo 15.30–19.30,
Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Viikinkaari 2
a. Samansisältöiset infovartit ovat klo 17 ja 18.30.

oli vuoden lopussa 60 henkilöjäsentä ja yksi kannatusjäsen. Osa jäsenistä oli mielenterveyskuntoutujia ja osa
muutoin yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita jäseniä.
Säännöllisistä ryhmistä
tärkeimpiä olivat kieliryhmät, ruotsi ja englanti kerran viikossa. Verenpaineen
mittausta ja painon seurantaa on ollut kerran viikossa,
samoin uintiryhmä kokoontui viikoittain.

2

uutta!

ellei toisin

KOKOA OMA
SALAATTIANNOKSESI
PICADELI
SALAATTIBAARISTA

14
2

Yksittäin
3,05/kpl (7,82–14,31€/kg)

Yksittäin
0,39/kpl (7,80€/kg)

pkt

(5,38€/kg)

KURKKU

ERÄ!

10

kg

kpl

216–390g

3

m

90

Dr. Oetker
RISTORANTE
PIZZAT

kpl

voimassa

To-Su
14.-17.5.2ai0ni15
ta

5€
2kpl

(6,41–11,57€/kg)

unista!
Omasta u

CROISSANT

69

KOKONAINEN
SAVUKIRJOLOHI

Tarjoukset

1

€
3kpl

(6,60€/kg)

Suomi

90
kg

149
kg

Kirkonkyläntie 47
00780 Helsinki
050 436 4889
teija.ahonen@k-market.com
avoinna ma–pe 7–22
la 8–22, su 10–22
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MLL Puistolan yhdistyksen hallituksen jäsenet
iloitsivat hyvästä vastaanotosta toteuttaessaan
KevätIlo-lipaskeräystä kauppakeskus Jumbossa.

MLL Puistola kerää
varoja nuorille
Voittaja Riikka Saloheimo (alhaalla oikealla), Samu Laakso ja Tuuli Rasimus. Takana palkitsijat Tarja Väisänen
Helsingin OP Pankista ja Niina Helakorpi Stora Ensosta.

Suutarilaan
Metsävisan hopeaa
Pääkaupunkiseudun yläkoululaisten
Metsävisa käytiin viime viikolla.
Kisan jälkeen osallistujat pääsivät
tutustumaan Viikissä yliopiston
metsätieteiden laitoksella erilaisiin
työpajoihin.

Helsingistä, Espoosta,
Vantaalta ja Kauniaisista
osallistui 45 koulua valtakunnallisen Metsävisan
alkukilpailuun helmikuussa. Näistä 34 koulua lähetti
edustajansa maakuntatason
kilpailuun, joka käytiin viime tiistaina Kaskuspuistossa.
Tänä vuonna Metsävisassa kilpailtiin 34. kerran ja
osallistujia oli koko maassa 26 300 lähes 400 koulussa. Metsävisan kysymykset käsittelivät metsäbiologiaa, metsätaloutta, metsän
tuotteita ja ympäristöasioita. Maastossa testattiin esimerkiksi lajien tuntemusta

ja metsänhoidon osaamista. Vaikeita lajeja olivat kevätpiippo sekä lehdettömät
pähkinäpensas ja tervaleppä. Sen sijaan oppilaat tunnistivat helposti närhen, sinitiaisen, eri sammallajeja ja
oravan jättämät jäljet.

Mannerheimin Lastensuojeluliitolla on käynnissä

valtakunnallinen KevätIlo-keräys. MLL Puistolan yhdistys
on jalkautunut tekemään keräyksen merkeissä lipaskeräystä ja lisäksi heillä on ollut sähköinen lipaskeräys omilla
netti- ja facebook-sivuillaan. Keräyslippaita on myös sijoitettuna alueen liikkeisiin, kuten Pitopalvelu Pilkkeeseen ja
Ala-Tikkurilan Pelican Self-Storageen. Keräys päättyy 15.5.
–Yhdistyksemme on useana vuonna osallistunut KevätIlo-keräykseen, mutta keräys on ollut aiemmin kovin pienimuotoista. Käytännössä meillä on ollut vain sähköinen
lipas nettisivuilla. Tänä vuonna hallituksestamme päätti
kuitenkin kuusi henkeä osallistua lipaskeräykseen. Se on
aika hyvin kahdeksan varsinaisen ja kahden hallituksen
varajäsenen joukosta, iloitsee yhdistyksen puheenjohtaja
Johanna Jyrkinen.
–Yhdessä kerätessä totesimmekin, että se on oikeasti
mukavaa hommaa kun ihmiset pysähtyvät juttelemaan ja
vastaanotto on varsin positiivinen. MLL on hyväntekeväisyysorganisaationa sen verran tunnettu, että ihmiset lahjoittavat mielellään keräyskohteisiimme, toteaa Jyrkinen.

Lipaskerääjinä on yhdistyksen hallituksen jäsenten li-

säksi ollut Helsingin Medialukion vapaaehtoistyö-kurssin
oppilaita. Heille on toimitettu lippaat ja he ovat saaneet toteuttaa keräystä valiten itse keräyspaikan.
KevätIlo-keräyksen tuotosta 25% menee keskusjärjestölle ja 75% alueyhdistykselle. Puistolan yhdistys on päättänyt auttaa keräyksellä alueen nuorisotalojen toimintaa,
eli muun muassa Puistolan Olkkaria.
– Olkkari on saanut meiltä varoja ennenkin ja lisäksi
sekä viime, että tänä vuonna MLL Puistola on kustantanut Tapulikaupungin nuoristotalon poikien liikuntakerhon
kauden päättäjäiset. Nuo lahjoitukset on pystytty tekemään hyväntekeväisyyskirpputorimme tuotoilla, iloitsee
Johanna Jyrkinen.

Kilpailureitin jälkeen
koululaiset vierailivat Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella, jossa
päästiin kurkistamaan tutkijoiden arkeen. Työpajoissa tutustuttiin tutkijoiden,
tohtorikoulutettavien ja yliopistolehtorien johdolla
muun muassa fotosynteesiin, trooppisiin metsiin,

Teija Loponen

Kehyksillä rajattu kevätpiippo oli vaikea tunnistettava.

Vierailu Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella,
riistaeläintieteen työpaja.

Nuorisotalo Puistolan Olkkari on saamassa
MLL:n Puistolan yhdistykseltä jälleen varoja
toimintaansa. Viime vuonna Olkkari sai jo
1 000 euroa tilojen kunnostukseen.

laserkeilaukseen, hyönteisja riistaeläintutkimukseen
sekä metsästä saataviin
tuotteisiin.
Pääkaupunkiseudun kisan voitti yhdeksäsluokkalainen Riikka Saloheimo Espoon kristillisestä koulusta. Hopealle ylsi kahdeksasluokkalainen Samu Laakso
Suutarilasta ja kolmanneksi
Tuuli Rasimus Pohjois-Tapiolasta.
Suutarilan yläastetta käy-

vä Samu Laakso kertoi metsän tulleen tutuksi perheen
kanssa luonnossa liikuttaessa. Kehuja häneltä sai myös
innostava opettaja.
Pääkaupunkiseudun Metsävisan järjestivät Stora Enso Metsä, Suomen Metsäyhdistys ja Helsingin yliopiston metsätieteiden laitos. Helsingin OP Pankki
palkitsi voittajan 150 euron
rahapalkinnolla.
Teija Loponen

Ristikko nro 10/2015
oikea ratkaisu

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tarjoukset voimassa
TO-SU 14.–17.5.2015 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

13.5.2015

Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

me
Helatorstaina 14.5. olem
avoinna klo 12-18.

TI

ILMAINEN FILEOIN

6

5

95

99

kg

Tarjous voimassa PE-LA
Tuore kokonainen

kg
raj. 2 pkt /tal.

-24%

HK

VILJAPORSAAN ULKOFILEE
n. 1,5 kg maustamaton

NORJAN LOHI n. 1-2 kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia 7,95 kg

9

95
kg

Tarjous voimassa PE-LA
Kalamestarin oman savustamon

SAVUSIIKA

2

79

2

kpl

rs

Atria Perhetilan

BROILERIN FILEESUIKALE
300 g 9,30/kg

1.-

2.kg

KUKKAKAALI

PARSAKAALI 250 g

2,00/kg, Espanja,
yks. 0,79 kpl (3,16/kg)

Espanja

-54-60%

Atria Wilhelm

pkt

GRILLIMAKKARAT 400 g
4,88/kg

5

99

kg
raj. 2 kg /tal.

Candy King

IRTOMAKEISET

4tlk

2.-

4

raj. 1 erä /tal.

pack

4

99

sis. pantit 1,60
raj. 2 erää /tal.

COCA-COLA 1,5 l 4-pack

VIP

0,57/l
Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,49 4-pack (0,65/l) sis. pantit 1,60

APPELSIINI ja OMENA
TÄYSMEHUT 1 l 0,50/l
Hinta ilman K-Plussa-korttia
ja yks. 1,09-1,25 tlk (1,09-1,25/l)

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi
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95

-12%
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Uutiset
TEIJA LOPONEN

Auringonkukka sai
vihanneksia
Viikki

– Näillä voi leikkiä kotileikkiä, tiesivät Heinähattujen Jone ja Roni, joilla
oli kunnia vastaanottaa Viikin marttojen päiväkodille tuomat lahjat.

Roni ja Jone vastaanottivat virkkaustyöt kaikkien päiväkotilasten puolesta.

Palsternakka, retiisi,
punajuuri sekä muut vihannekset ja hedelmät tuntuivat
päiväkoti Auringonkukan
lapsista aivan helpoilta tunnistaa, vaikka kyseessä olivatkin virkaten valmistetut
vihannekset.
Tosin muutama yllätyskin
vihannesten arvuuttelussa koettiin, joku niistä kun
näytti lasten mielestä aivan
ilmapallolta. Ja mikähän
kasvis on ketsuppi?
Senkin tarkkasilmäiset tenavat huomasivat, että joukosta puuttui heidän lempihedelmiään, kuten banaani
ja vesimeloni. Myös paprikaa kaivattiin.
–Ne ovat nyt sitten kauppalistalla ja toimitetaan teille jälkikäteen, lupasi Ritva-Liisa Ruohonen, joka
oli saanut muilta martoilta lempinimen ylivirkkaaja. Häneltä kun oli vähän
karannut lapanen käsistä
ja kotona oli tullut virkattua niin paljon vihanneksia
ja hedelmiä, että niistä riit-

ti jaettavaksi myös päiväkoti Kissankelloon.
– Saimme tämän idean
kässämartoilta, jotka antoivat ohjeet virkkauksiin.
Teimme niitä marttaillassa ja sitten kyselin päiväkodeista, halutaanko niissä vihanneskoreja vastaanottaa,
kertoo Taina Kuuva.
– Itse en käsityöihmisiin
kuulu, mutta oli mukava
nähdä, kuinka mieluusti nämä tänne vastaanotettiin

kauppaleikeissä ja muissa
käytettäväksi, toteaa Viikin
marttojen puheenjohtaja
Raili Peräjärvi.
Päiväkodin väki oli niin
ilahtunut lahjoituksesta, että Jonen ja Ronin otettua vihannekset vastaan, nousivat
kaikki lapset ylös laulamaan
martoille kiitokseksi kevätjuhlalaulun.
Iloa riitti molemmin puolin.

Teija Loponen

Taina Kuuva arvuuttaa mansikkaa. Vieressä Ritva-Liisa
Ruohonen ja Raili Peräjärvi.

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.

Töyrynummi on koulukiusattu
Malmin turvallisuuspoliittinen
merkitys unohdettu
Malmin lentoasema on Rajavartiolaitoksen tärkein lentotukikohta. Sieltä valvotaan maamme
turvallisuuden kannalta keskeisimpiä raja-alueita. Lisäksi liki
puolet Rajavartioston suorittamista meripelastus-, etsintä- ja sairaankuljetuslennoista suoritetaan
Malmilta.
Malmin lentoasema on Helsingin pelastuslaitoksen lentotoiminnan päätukikohta. Malmin lentokenttä toimii myös tukikohtana
poliisihelikoptereille.
Malmin lentokentällä koulutetaan puolet koko maan lentäjistä.
Malmin lentokenttä toimii poik-

keustilanteissa myös HelsinkiVantaan lentoaseman varakenttänä kevyemmälle kalustolle.
Myös sodanajan olosuhteisissa on mahdollista, ettei HelsinkiVantaan lentokenttä ole käytettävissä niin Malmin lentokentältä
voidaan operoida sotilaskoneilla,
kuten hävittäjillä.
Helsingin ja pääkaupunkiseudun puolustaminen sekä koko
maankin puolustaminen kriisitilanteissa puoltaa Malmin lentokentän kehittämistä.

Pekka Arokko

Kuka repii ja roskaa?
Malmin lentokentän lenkillä
on ihmisiä puhututtanut seuraavanlainen ilmiö. Alueella liikkuu
henkilö, joka ilmeisesti teräaseella
repii ja tuhoaa kentän puolustamiseksi kiinnitettyjä julisteita. Tämä
on erittäin vastenmielinen näky
keskellä kaunista luontoa.
Tällä teolla kyseinen henkilö
hyökkää niitä hienoja arvoja vastaan, joita kenttä pitää sisällään.

Hän ei myöskään kunnioita luontoarvoja, vaan jättää repimänsä
paperit pitkin ulkoilureittiä.
Onko tämä asiallista käytöstä?
Anna meidän luontoalueella liikkuvien nauttia keväisestä luonnosta, pyri purkamaan pahoinvointiasi jossain muualla.

Siivekkäiden ja luonnon ystävä
Malmi

Kiusattu on usein yksin, pieni ja
puolustuskyvytön. Virkamme puolesta meidän opettajien täytyy pitää
suumme supussa. Mutta kuten tiedämme, kiusaaminen ei lopu, jos ei
siihen puututa. En voi seurata tätä
episodia enää sivusta, minun on
pakko olla rohkea ja puuttua kiusaamiseen.
Töyrynummen koulu täyttää 25
vuotta. Juhlimme sitä koko kevään
oppimisen merkeissä. Juhlakevät
huipentuu 23.5. Töyrynummen
25-vuotisfestareihin, jossa oppilaat esittelevät taitojaan ja perheet
viettävät yhteistä suurta piknikkiä
markkinahumun keskellä. Illalla on
vielä juhlagaala kaikille aikuisille.
Tervetuloa mukaan!
Kunta10-tutkimuksessa saimme
huippupisteet, olemme yksi parhaista Helsingin työyhteisöistä.
Työyhteisömme on sopivan kokoinen, jossa jokainen työntekijää tuntee olevansa tärkeä ja johtaminen
on erinomaisesti jaettua. Olemme
suunnitelleet tärkeää juhlavuottamme jo viime keväästä lähtien. Suunnitteluun ovat osallistuneet kaikki oppilaat ja koko henkilökunta.
Nyt olemme loppusuoralla, vaikka
lakkautusuhan tummat pilvet yhä
synkkenevät.
Koulukiusaaminen alkoi viime
syksynä opetusviraston toimesta.
Sittemmin ovat liittyneet seuraajiksi opetuslautakunta ja viimeise-

nä kaupunginhallitus maanantaina
4.5.15. on enää yksi taho, joka kiusaamiseen voi puuttua ja sen lopettaa – Helsingin kaupunginvaltuusto. Uskon ja toivon, että valtuustolla riittää rohkeutta, viisautta ja
tahtoa Töyrynummen koulun kiusaamisen lopettamiseen.
Olen pohtinut paljon ja löytänyt
yhden hyvän asian Suutarilan yläasteen koulun ja koulumme yhdistymiselle. Se on yhteistyö, jota
aineenopettajat ja luokanopettajat
voivat tehdä oppilaiden ja oppimisen hyväksi, tämäkin haastavaa,
koska toimimme eri rakennuksissa.
Tämän yhteistyön voi toki toteuttaa
ilman, että kouluja yhdistetään.
Voisin kertoa pitkänkin listan siitä, mitä huonoa koulujen yhdistäminen saa aikaa. Tässä muutamia
esimerkkejä jo muissa kouluissa tapahtuneista asioista. 1. Opettajat
ravaavat eri rakennusten väliä, ei
ole aikaa käydä tärkeää kollegiaalista keskustelua, uupumus kasvaa.
2. Luokkatilat loppuvatkin
yht’äkkiä ja opettajilta viedään
opettajainhuone luokkatilaksi ja
jopa siivouskomerosta suunniteltiin tehtävän opetustila. Tilan puutteen vuoksi luokkia yhdistetään lähes 30 oppilaan luokiksi, aloittavia
ykkösiä on luokassa jopa 25. Miten
mahdollistaa nyt siinä yksilöllinen
ja ilmiöpohjainen oppiminen?

3. Oppilailla on tunteja eri rakennuksissa, he tarvitsevat saattajia ja
suojatievalvojia, onko tämä järkevää koulunkäyntiavustajien resurssien käyttöä?
Töyrynummi on tällä hetkellä
kooltaan ideaali. Koulussamme on
tällä hetkellä vajaat 250 oppilasta,
17 opettajaa ja 5 avustajaa. Kaikki
tuntevat toisensa ainakin kasvojen
perusteella. Lisäksi meillä on mottona: ”Jututa kerran päivässä oppilas, jota et tunne.” On turvallinen
olo, kun kaikki tuntevat ja välittävät.
Toivon ja pyydän, että Helsingin
kaupunginvaltuusto on se rohkea,
joka uskaltaa puuttua tähän kiusaamisen ja lopettaa sen. Teillä on
viisautta, tiedän sen. Teillä on taitoa, sekin on selvää. Teillä on epäilemättä valtaa. Mutta onko teillä
rohkeutta ja tahtoa jättää Töyrynummen koulu rauhaan ja antamaan sille mahdollisuuden jatkaa
tärkeää kasvatus- ja opetustyötä?
Olen ikuinen optimisti ja tämänkin asiaan suhteen toiveikas, enkä
näin ollen haluaisi lukuvuoden päätöspuheessani siteerata erään kuuluisan miehen viimeisiä lauseita:
”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät!”
Jyri Jokinen
luokanopettaja
Töyrynummen koulusta

Koillis-Helsingin Lähitieto
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PIRJO PIHLAJAMAA

Amerikan
tyyliin
jalkapalloileva
Malmi Blaze
janoaa voittoja
Silmiinpistävän leveäharteiset nuoret miehet ovat
suojautuneet kiireestä kantapäähän. Yksi huutaa
ohjeita ja loput ottavat
spurtteja Helsingin Uuden
yhteiskoulun takana olevalla tekonurmella lauantaiaamuna yhdeksältä.
– Olemme Malmi Blaze,
amerikkalaisen jalkapallon
seura Malmilta. Meillä on
täällä harjoitusleiri, kertoo
joukkueen päällikkönä toimiva general manager VeliPekka Vuorela.
Vuonna 2009 perustettu
seura liittyi SAJL:n (Suomen
Haluaisimme ostaa, tai saada
kissanpoikasen
Ottaisimme maatiaiskissanpoikasen
mielellään kellertävän värisen
poikakissan.
Laila puh: 09 7443191

Varastettu Suutarilasta
Husqvarna kevytmoottoripyörä
puna-valkoinen
Oletko nähnyt pyörää?
Soita 041 538 9612

Me
tykätään
susta.
Tykkää
sinäkin
meistä!

Malmi Blazen yksi
kokeneimmista pelaajista tulee
treeneihin Jyväskylästä asti
ryhmähengen takia, kertoo
vesihuikalle tullut Veli-Pekka
Vuorela.

SUUN
TERVEYSPAKETTI
110 € (1H)

Lähetä

menovinkit
seuraavaan
lehteen
viimeistään
KESKIVIIKKONA

13.5.

TARJO
U
VOIMA S
JUHAN SSA
NUKS
SAAKK EEN
A

hammastarkastus • röntgenkuvat
hammaskivenpoisto• värjäymien
poisto•
poisto• kiillotus• ﬂuoraus
ﬂuo
oraus
HAMMASLÄÄKÄRIT

amerikkalaisen jalkapallon liiton) alaiseksi seuraksi 2012. Malmilla perustetun seuran edustusjoukkue
pelaa nyt Suomen IV-divisioonassa tavoitteenaan nousu III-divisioonaan kaudeksi 2016.
– Huolimatta siitä, että

edustusjoukkue pelaa nyt
alimmalla sarjatasolla, on
seuran näkyvyyden todettu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa olevan suurempi kuin monilla Vaahteraliigan eli SM-tason joukkueilla, Vuorela mainitsee.
Suosion syyksi hän uskoo

P UKINMÄ KI- P Ä IV Ä T
23.-24.5.2015

joukkuehengen, joka on
iloisen kannustava.
– Uudet pelaajat ovat tervetulleita riveihimme, Vuorela kutsuu mukaan lajista
kiinnostuneita junioreita ja
aikuisia sukupuoleen katsomatta.

Lana Partonen
Martin Lemmini
ERIKOISHAMMASTEKNIIKKO

Ilkka Garaisi

PP

KAKSI IMPLANTTIA
HUONOSTI ISTUVAN
PROTEESIN TUEKSI
ALK. 2800€
UUSISTA PROTEESEISTA
100 € ALENNUS

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Musiikkileikkikoulut
syksyllä 2015

Säveltäjänpuistossa, Unikkotie 8, klo 10 alkaen
Menossa mukana 23.5. mm.
! Pellekaija Pum
! Stadin Juhlaorkesteri
! Pukinmäen Sirkuskoulu
! Malmin Eläkeläiset
! Trubaduuri Henry Kinnunen
! Paikalliset järjestöt
Teos Pukinmäen Kotikaupunkipolut julkistetaan
Tervetuloa mukaan!
Tapahtuman järjestää
Pukinmäki-Seura Bocksbacka Sällskapet ry

Malmin kirkko
Pe-aamupäivisin alkaen 28.8. Hinta 45 e,
15 krt. Ilm. ja tied. ma 17.8. klo 10–12 Heikki
Poutanen, p. 050 584 7269.

Pihlajamäen kirkko ja
Pihlajiston seurakuntakoti
Maanantaisin 7.9.–30.11. Pihlajamäessä
vauvat klo 9.00, 1v klo 9.30. Pihlajistossa klo
10.30. Hinta 36 e, 12 krt. Tied. ja ilm. 14.5.
alkaen Suvi Gräsbeck, p. 050 307 6425.

Puistolan kirkko
Pe alkaen 11.9. klo 10 vauvat (alle 1v) huoltajan kanssa. Hinta 30 €, 10 krt. Ilm. 19.8.
alkaen Ulla Pesonen, p. 050 380 3622.

Pukinmäen seurakuntakoti

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.ﬁ
Info puh. 045 122 9560

facebook.com/
lahitieto

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

Ke 13.5. klo 19.00 Rukousilta: Jorma Lahikainen
La 16.5. klo 18.00 Hyvän Sanoman illan konsertti:
Lasse Heikkilä yhtyeineen ja Rainer Lindeman;
Mika Särkkä; tarjoilua
La 16.5. Ei nuorteniltaa
Su 17.5. klo 11.00 Jumalanpalvelus: Mika Särkkä,
Risto Kultanen. Musiikki: Activando Fe
Su 17.5. klo 14.30 Latinokokous: Jari Päärni

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

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

ilomaatti.fi

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Ti-aamupäivisin 15.9.–8.12. 0–2-vuotiaat ja
sisarusryhmä. Hinta 44 e, 11 krt. Ohjaajana
Kati Toivio. Järj. yhteistyössä Agricola-koulutuskeskuksen kanssa. Ilm. 14.5. alk. Kaisu
Rauhamaa, p. 09 2340 4494.

Siltamäen seurakuntakoti
To alkaen 27.8. Klo 9.15 1v (synt. 2014), klo
9.50 2-3-v + sisarus, klo 10.20 vauvat (synt.
2015). Hinta 45 e, 15 krt. Ilm. to 21.5. klo
17–18 Marja Kyllöselle p. 040 572 0804.

Tapanilan kirkko
Ke alkaen 26.8. Klo 9.00 1v (synt. 2014), klo
9.35 1v (synt. 2014), klo 10.05 2-3v + sisarus, klo 10.40 2-3-v, klo 11.15 vauvat (synt.
2015). Hinta 45 e, 15 krt. Ilm. to 21.5. klo
16–17 Marja Kyllöselle, p. 040 572 0804.

Viikin kirkko
Ma alkaen 24.8. Klo 9.00 1v (synt. 2014),
klo 9.35 1v (synt. 2014), klo 10.10 2v + sisarus, klo 10.45 2v, klo 11.20 vauvat (synt.
2015), klo 11.55 vauvat (synt. 2015). Hinta
45 e, 15 krt. Tied. vapaista paikoista Marja
Kyllöseltä to 21.5. klo 15–16 ja to 20.8. klo
15–16, p. 040 572 0804.
Ke alkaen 26.8. Klo 16 vauvat (synt. 2015),
klo 16.35 1v (synt. 2014), klo 17.10 2v, klo
17.45 2v ja nuorempi sisarus. Hinta 45 e,
15 krt. Tied. vapaista paikoista s-postitse to
21.5. ja to 20.8. essirehunen@gmail.com

PERHEMESSU SU 17.5.
Viikin kirkossa klo 10.
Mukana Suomalainen Naiskuoro
Hollannista, joht. Karla-Maria
Toiviainen.
Jakomäen kirkossa klo 12.
Perhekerhojen kevätjuhla.

PERHERETKI
Ti 19.5. Hennolan kotieläinpihaan
!,.1,,;( ",;1: #% & ' 745.4* 3,3(
bussimatkan, ruokailun Lohirannan leirikeskuksessa ja sisäänpääsyn. Ilm. 14.5. mennessä
Jukka Holopaiselle, p. 050 444
4376.

SUVIVIRSI SOI
–TAPAHTUMA
Ke 20.5. klo 18 Pihlajamäen
Kiillepuistossa (Kiilletie 3).
Yhteislaulua, mukana päiväkerholaiset, Kirkon kuoro ja Kristiina
Olanto, laulu. Tarjolla makkaraa,
lettuja ym. pientä maksua vastaan.

, 7.
Kirkkovuodessa on kaksi
aivan erityistä torstaita. Kiirastorstai muistuttaa Jeesuksen
viimeisestä ateriasta ja helatorstai siitä, kun hän siunasi
opetuslapsensa, lupasi
lähettää Henkensä avuksi ja
astui ylös taivaisiin.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
---(.4)3,;0,;34/5:+/;;:1($'<:)<,
Seurakunta facebookissa:
---(2:64899+(69<'<:)<,;34/5:+/;1:

10

Urheilu
V-P LIIMATAINEN

Atleticon Tissari, Huupponen ja Nurminen löivat tahtia malmilaisryhmän avausvoitolle.

Suvi Kärkkäinen murtautuu väkisin läpi kahden TiPSpelaajan ahdistelusta huolimatta.

Jalkapallo kolmonen

Atletico ja MPS mättivät
maaleja, PuiUlle arvokas
vierasvoitto
Viime viikkoinen Kolmosen kierros sujui
paikallisjoukkueilta paremmin kuin yksikään
aiemmista. Tuloksena kolme hienoa voittoa
MPS / Atletico Malmin, PuiU:n ja MPS:n
tuomina. Malmin Ponnistajat puolestaan kärsi
harmittavan tappion.
Kakkoslohkossa MPS /
Atletico Malmi haki avauspisteitään ja matkasi kauden
kahdella voitolla aloittaneen
Tuusulan Palloseuran vieraaksi. Avauspuolikas sujui
malmilaisten hallinnassa
kotijoukkueen keskittyessä rikkomaan ja protestoimaan tuomioita. Malmilaisilla sen sijaan säilyi fokus
pelissä ja se toi myös tulos-

ta. Miro-Aleksi Tissarin
rebound-osuma ja Mikko
Huupposen huikea vaparimaali siivittivät joukkueen
0–2-taukojohtoon.
Toisella puoliajalla TuPS
sai pelistä kiinni ja haki kavennusta lukuisilla kulmapotkuilla ja pitkillä sivurajaheitoilla. Vaihtomies Samu
Nurmisen vastaiskusta tullut 0–3-osuma oli kuitenkin

MPS edustusjoukkue jatkoi suurinumeroisten voitto-

jen sarjaa lohko 3:ssa. PK K-U/Allianssi joutui toteamaan
Myllypurossa malmilaisten paremmuuden 6–2 lukemin.
MPS siirtyi jo 5. minuutin pelin jälkeen 1–0 johtoon, mutta
nuori ja vikkelä vastustaja tasoitti, ja hallitsikin sen jälkeen
tovin kenttää.
Lopullisesti ottelu ratkesi toisella jaksolla malmilaisten
siirryttyä 4–2 johtoon. Lopussa Malmi haki juoksuvoimaa
laidoille Joni Puhakan ja Santeri Niemi-Pynttärin tullessa
vaihdosta kehiin. He petasivat kaksi viimeistä maalia.
–Mentiin päästä päähän. Keskiuusimaalaiset ei ollut hullumpi joukkue, nuoria nopeita kundeja, pohti MPS:n valmentaja Jyri Nieminen runsasmaalista voittoa.
MPS johtaa lohkoaan puhtaalla kolmen ottelun voittoputkellaan. Ensi lauantai-iltana MPS vierailee Lahden legendaarisessa Kisapuistossa Reippaan vieraana.

Puistolan Urheilijat palasi voittojen tielle möhlimänsä

Hyvinkää-pelin jälkeen. PuiU kaatoi Myllypuron vieraspelissä kiusallisen hankalaksi vastustajaksi tiedetyn Sparta-

lopulta liikaa kotijoukkueelle, vaikka he onnistuivat
vielä kaventamaan 1–3:een
noin vartti ennen täyttä aikaa. Arvokkaat ja vapauttavat vieraspisteet siis malmilaisille.
Atletico on tulessa seuraavan kerran tulevana lauantaina, kun joukkue isännöi
aiemmilta kausilta tutuksi
tullutta HerToa Tapanilan
tekonurmella kello 18.30 alkaen.

Kolmoslohkossa avausvoittoaan metsästi myös
Malmin Ponnistajat, joka
vieraili perjantaina FC Kontun kestittävänä Myllypu-

rossa. Kontu sai otteluun
salama-alun ja siirtyi hieman kyseenalaisesta rankkarista johtoon jo viidennellä minuutilla. Ponnistajat
lahjoittivat omilla hölmöilyillään vielä toisenkin osuman 18. minuutilla, kunnes
malmilaisryhmä heräsi.
Arvokas 1–2-kavennus nähtiin 25. minuutilla, mutta
tasoituksen metsästys ei tuonut lopulta tulosta. Varsinkin toisella jaksolla tempo
laski ja Ponnistajat pääsivät
paikoille lähinnä vapaapotkuista. Tasapelikään ei olisi
ollut vääryys, mutta tällä
kertaa alku määritteli ottelun kulun.
Ponnistajat jatkavat
avausvoittonsa metsästystä tulevana lauantaina, kun
joukkue vierailee Keravalla.
Kello 17 alkavassa pelissä
vastassa on niin ikään kautensa vaisusti aloittanut PK
K-U/Allianssi.

Janne Vottonen

kin. Ilmassa tihkui vettä, mutta kentällä vallitsi kuumempi
ilmanala.
PuiU hallitsi ensi jaksoa, palkkioksi tästä Petri ”Peksi”
Oravainen laukoi vasempaan alakulmaan puistolalaisille
1–0 taukojohdon. Toisella jaksolla Spartak onnistui tuikkaamaan 4:stä metristä 1–1 tasoituksen. PuiU haki vimmatusti
voittomaalia erotuomarin jaellessa tasaiseen tahtiin varoituksia, etenkin sprtakilaisille.
Lopulta ahkeruus palkitiiin, Oravainen pääsi tuikkaamaan
2–1 voittomaalin vaihdosta hyökkäyksen avuksi nostetun
Atte Virtasen hyvän esityön jälkeen. Päätösvihellyksen jälkeen kierroksilla käynyt Spartak-pelaaja kävi vielä ahdistelemaan PuiU-pelaajaa. Otteluvalvojalla riitti kentän reunalla
kirjattavaa.
PuiU:lla on kolmen kierroksen jälkeen plakkarissaan
kaksi voittoa. Show jatkuu ensi maanantaina 18.5. klo 19
Myllypuron tekonurmella, kotijoukkueena on silloin FC Viikingit/2.
Heimo Laaksonen

Atletico harjoitteli maalintekoa Regions’ Cupissa
Keväistä ilonaihetta toi
MPS / Atletico Malmin eteneminen Regions’ Cupin neljännelle kierrokselle. Joukkue kohtasi edellistorstaina
Vitoseen nousseen HIFK/4:n
Talin hallissa vain kaksi päivää ennen voitokasta TuPSottelua.
Etukäteen kamppailun piti

olla sarjatasoeron vuoksi
selviö, mutta oman haasteensa peliin toivat niin loukkaantumiset kuin pelikiellotkin.
Atletico hoiti kuitenkin leiviskänsä kunnialla ja paukutti tulostaululle vakuuttavat 0–6-lukemat. Liki 40 laukausta ja toista kymmentä

erikoistilannetta riittivät siihen, että paikkoja jäi myös
tuhlailtavaksi. Ensimmäisen
jakson 0–4-johtoon vieneistä
maaleista vastasivat Samu
Nurminen, Jonne Ketonen,
Henri Mattsson ja Patrick
Purola. Toisella puoliajalla
tahti hieman laantui, mutta
laitapakki Henri Mattssonin

PETRI LUNKI

illan toinen ja keskikenttätaituri Simo Dahirin ensimmäinen maali malmilaispaidassa täydensivät muutenkin mainiota iltaa.
4. kierroksen arvonta suoritettiin Palloliiton toimistolla
12.5. tiistaina tämän lehden
mentyä jo painoon.

Janne Vottonen

Jalkapallo naiset

TiPS aiheutti MPS:n
kauden ensimmäisen
tappion
Lauantaina Myllypuron tekonurmella
käytiin ykkösdivarin kärkiottelu,
jossa TiPS käytti paremmin hyödyksi
maalipaikkansa. Malmin Kauniit &
Keltaiset poistuivat areenalta kauden
ensimmäinen tappio niskassaan.
Vastakkain asettuivat
naapuriseurat, jotka olivat vallanneet sarjan kaksi kärkisijaa. Kaikki kolme
peliään voittanut kokenut
TiPS oli hienoinen suosikki. MPS oli kahden ensimmäisen pelin niukan voiton
jälkeen joutunut tyytymään
Hämeenlinnassa tasapeliin
sikäläisen Härmän kanssa.
Jo pelin toisella minuutilla
koettiin malmilaisjoukoissa kauhun hetkiä. Puolustuksen syöttö omalle maalivahdille jäi löysäksi, ja siihen kärkäs TiPS-hyökkääjä oli vähällä ennättää. Heti
toisen TiPS-tilanteen jälkeen
MPS pelasi nopeasti pallon
ylös, Pia Tavi vapautti Karla Makkosen, mutta lopputulos oli laukaus maalin yli.
MPS-vahti Ellen Ahlström
sai monta kertaa venyä todella loistopelastuksiin. 5.
minuutin kohdalla Kauniit
& Keltaiset joutuivat antautumaan, kun Jessica Seppälä
jatkoi oivaltavan pitkän ristisyötön vastustamattomasti maalin perukoille. Pian
edellisenkin maalin syöttäneen Emma Nuutisen lyhyt
keskitys ponnahti Taija Savolaisen jalasta onnekkaana kaarena yli Ellenin käsien aivan maalin takanurkkaan. Heti perään Karla
Makkoselle tarjoutui tilaisuus avata keltaisten maalihanat, mutta alanurkkaan
suuntautunut laukaus ei ollut kyllin painava yllättääkseen TiPS-vahti Sanna Jääskeläisen.
Lisää kylmää vettä satoi keltaisten niskaan vie-

lä ennen puoliajan päättymistä. Emma Nuutinen vapautettiin läpiajoon, mutta
MPS:n Ellu Lambin ehti hätiin ja oli vahvempi. Tuomari oli tulkinnassaan armoton - varoitus Ellulle ja pallo pilkulle. Minna Pelkonen
hoiti rankkarin varmasti ja
näin TiPS johti tauolla lukemin 0–3.

Väliajalla tehtiin pelaajavaihdoksia ja jo minuutin
pelin jälkeen Karoliina Hurmerinta onnistui hankkimaan ensimmäisen kulmapotkun - laukaus niukasti
ohi.
Kellon näyttäessä kokonaisaikaa 65. minuuttia
Kauniit & Keltaiset saivat
lopulta palkinnon yrityksistään. Pia Tavin pitkä kuljetus hassutti sekä useamman
puolustajan että maalivahdin ja varma sijoitus maaliin
nosti MPS:n mukaan taisteluun voitosta. Keltaisten
puolustuksella sattui ikävä
virhe, kun avaussyöttö menikin suoraan vihreäpaitaiselle Jannica Tjederille, tämä sijoitti pallon vuorenvarmasti keltaisten maaliin.
Loppulukemat 1–4.
Paluuta voittokantaan
MPS pääsee hakemaan tällä viikolla kahteen kertaan.
Helatorstaina matkataan
Pohjanmaalle, jossa vastassa on IK Myran. Sunnuntaina kotipelissä Tapanilan
nurmelle saapuu PK-KU.
Ottelu Mosan Wembleyllä
alkaa klo 15.
Jukka ”Raksu” Airaksinen

Koillis-Helsingin Lähitieto

11

13.5.2015

Lehmärallissa puskettiin ja ammuttiin

PIRJO PIHLAJAMAA

Tuhannet kaupunkilaiset halusivat kokea viime
lauantaina sen hetken, jolloin Viikin opetus- ja
tutkimustilan lehmät päästetään talvitauolta
ensimmäisen kerran laitumelle.
– Kuinka moni ei ole koskaan nähnyt lehmien laitumelle pääsyä? Käsi ylös!
Enemmistö kohottaa kätensä, kun laiduntapahtuman juontajaksi pestattu tvkasvo Janne Kataja luo tunnelmaa ennen h-hetkeä. Aivan kohta Viikin noin 130
lehmästä päästetään puolet
laitumella.
Nyt lehmä nimeltä Insider
ravaa lauman etunenässä, ja
sille lankeaa kunnia korkata
sähkölangalla aidattu pelto.
Nautoja saapuu pikku ryhminä lisää ja kohta 65 ammua kirmaa kuka häntä
pystyssä ravaten ja kuka pukitellen.
Välillä lehmät pysähtyvät
puskemaan toisiaan ja koettavat kivuta laumahierarkiassa mahdollisimman korkealle. Lisäksi haetaan ystäviä, joita voi pestä karhealla
kielellä ja joiden kanssa voi
lyödä päät yhteen ystävällismielisesti. Liki kaikilta on
leikattu sarvet pois tai sitten
ne eivät ole vielä kasvaneet.
Osa pysähtyy tuijottamaan arvioivasti yleisöä
ja kamerat ovat ahkerassa
käytössä.
Kun lehmät alkavat rauhoittua, siirtyvät ihmiset
takaisin tilan sisäpihalle,
jossa riittää kaupunkilaiselle lisää ihmeteltävää.
Navetan eteen parkkeeratun maitoauton luona opitaan, että navetalta toiselle suuntaavan maitoauton
päivälenkki on noin 500 kilometriä, se ehtii käydä kes-

kimäärin parilla kymmenellä tilalla ja yhdellä tilalla
viivytään kymmenisen minuuttia.
Auton peräosassa on tietokone, joka kerää tietoa
maidosta ja miltä tilalta
maito tulee.
Auton etuosassa on kylmätila, jossa tilalle toimitetaan maitotuotteita kuten
rahkaa.
Ennen luomumaitotilalle menoa maitosäiliö pestään huolellisesti. Luomutiloja on harvemmassa, joten
tankki täyttyy hitaammin.
Isommat kuljetuskustannukset ovatkin painava syy
luomumaidon kalliimpaan
hintaan.

Ihmisletka suuntaa laitumelle.

Lehmät selvittävät laumahierarkiaa puskemalla.

Heinäladon puolella lapset pomppivat heinäkasassa
ja vieressä aikuiset heittäytyvät selälleen heiniin ja
kotialbumeihin kertyy uusia
muistoja.
Pikku poika puistaa päätään toimittajan kysymykselle, että mihin lehmätila tarvitsee kuivaa heinää.
Vastauksen jälkeen heinäleikki jatkuu.
– Joka syksyisessä Päivä
maalla Viikissä –tapahtumassa on tavallisesti noin
3 000 ihmistä ja tekemistä on paljon enemmän. Tänään täällä on väkeä varmasti vähintään saman verran, arvioi ihmispaljoutta
ohjaamaan tullut kasvintuotantotieteiden opiskelija
Touko Laakkonen.
Pirjo Pihlajamaa

Lähiristikko nro 10/2015
SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA , ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Ayrshire katselee ihmisiä uteliaana.

Ristikon oikea
ratkaisu sivulla 6.
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Sisarukset
uusissa keinonahkahatuissaan
ja takeissaan pitihän ne
kuvata. Lapset
isän kanssa
Jakomäentie 1020 välisellä
kalliolla noin
vuonna 1973.

The Cruisers

Suomen parhaat rokkarit
tulivat Jakomäestä

Jakomäki – TOP dokumenttielokuvaa kertoo jakomäkeläisten suulla
asuinalueen ja sen ihmisten tarinoita. Leffan ensi-ilta on Malmitalossa ja
seuraava esitys paikallisessa ravintolassa.
Kerrostalo kuukaudessa,
sitä tahtia rakennettiin Jakomäen lähiö vuosina 1967–
1969. Suurhankkeessa valmistui 31 kuukaudessa 31
kaupungin kerrostaloa lähes
7000 asukkaalle.
Nuoret perheet nauttivat
uusista kodeistaan, jakomäkeläiset yhtyeet voittivat

bändikilpailuja jopa SM-tasolla ja rockabillyä soitettiin
ja soittoa harjoiteltiin varsin
ankeissakin oloissa.
Melko nopeasti Jakomäki,
tuli kuuluisaksi muustakin
ja piti Malmin poliisia kiireisenä. Jakomäestä on tehty
sketsejä ja elokuvakin, mutta niiden antama kuva Jako-

mäestä ei kerro koko totuutta. Dokumenttielokuvassa
jakomäkeläiset kertovat itse,
millaisessa paikassa asuvat.
–Minulle Jakomäki oli aivan vieras paikka. Koin siellä monta positiivista yllätystä aloittaessani tämän dokumentin tekoa. Suurin yllätys
ehkä oli se, että Jakomäessä

yhteisöllisyys eli vahvana jo
kauan ennen kuin tuota termiä ryhdyttiin käyttämäänkään. Ja mikä määrä mukavia, lahjakkaita ja älykkäitä
ihmisiä sieltä löytyi. Toivon,
että dokumentti tuo heille sitä arvostusta, jota he ansaitsevat, toteaa ohjaaja Tiina
Reunanen.

Jakomäki –TOP tuo esille sitä kulttuuria, joka Jakomäessä on elänyt vahvana jo
alkuajoista asti. Harva muistaa, että Suomen parhaat
rockabillymuusikot löytyivät Jakomäestä.
– Aikoinaan todella kuuluisa The Cruisers soittaa
myös leffan esitysiltana Pohjanpojassa, paljastaa Reunanen.
Myös Danny and The
Thunders bändin soittajat
olivat jakomäkeläisiä poikia.
– Dan Nurminen oli saanut äidiltään kitaran ja äiti
oli vain todennut, että opettele soittamaan. Harjoitustiloja ei ollut, joten Dan ja
muut pojat opettelivat soittamista ihan itsekseen ulkona ja milloin missäkin ja
nousivat Suomen ykkösiksi.
Aika uskomatonta, hehkuttaa Reunanen.
Lahjakkaita ihmisiä Jakomäestä olisi löytynyt paljonkin, mutta jotta dokumentti voisi mennä syvemmälle asioissa, piti siihen valita
vain muutama ihminen kertojiksi.
Yksi heistä on Ansa Mielonen, joka oli Reunaselle
suureksi avuksi sopivia ihmisiä löydettäessä. Ansa itse
on harrastanut maalausta jo
vuosikymmenet ja innosta-

nut muitakin samaan.
Ansa myös kertoi Tiina
Reunaselle monia hauskoja
tarinoita.
– Nauroin vedet silmissä,
kun Ansa kertoi koirapuistosta, jota odotettiin kymmenen vuotta. Oli rakennettu aita, mutta ei porttia.
Ihmiset keräsivät aina isoja
oksia estämään koirien ulospääsyä ja joka aamu rakennusviraston miehet siivosivat ne pois. Lopulta rakennusvirastolle selvisi loppumaton oksien keruun syy ja
porttikin saatiin vihdoin viimein.
Alkuaikojen Jakomäkeä
dokumentissa valottaa myös
Anna-Liisa Manninen mielenkiintoisilla tarinoillaan.
Ne antavat hauskaa kontrastia siihen, millaiseksi moni muualla asuva Jakomäen
kokee.
Nyt Jakomäkeä pyritään
kulttuuristamaan kaupungin tasapuolisuushankkeen
myötä. Dokumentin teko on
yksi osa projektia.
Teija Loponen

Jakomäki TOP,
kesto noin 45 min, ohjaus
Tiina Reunanen. Ensi-ilta
Malmitalon pienessä salissa
torstaina 21.5. kello 18.
Vapaa pääsy. Toinen näytös
ravintola Pohjanpoika perjantaina 29.5. kello 19.

TEIJA LOPONEN

Marjalta makea näyttely
Marja Karlinilta ei ideoita puutu ja kun lisänä on käsityötaidot, syntyy karkkipapereista toinen
toistaan vinkeämpiä esineitä käsilaukuista roskakoriin.
Pukinmäen kirjaston vitriinissä voi ihastella karkkipapereista tehtyjä laukkuja,
kännykkäkoteloita, pikku
pussukoita ja kirjan kansia.
–Aika työläitä nämä käsityöni ovat, mutta toisaalta
ne ovat sitten myös kestäviä
ja näyttäviä. Niitä

lahjaksi saaneet ovat olleet
kovin iloisia, Marja Karlin
tietää.
Idean karkkipaperitöihinsä Karlin sai nähtyään jossain paperista tehtyjä pussukoita. Jotta aikaansaannokset ovat kestävämp käyttää
piä,
Marja kristallimuovia niissä päällä.
T
Työvaiheita on monta ennen
ta,
ku
kuin
tuoa
te alkaa
olla
valm
valmis.
–E
–Ensin
karkk
karkkipapeKarkkipaperista
voi tehdä
vaikkapa
roska-astian.

rit suoristetaan ja puhdistetaan, sitten ne silitetään. Sen
jälkeen ne laitetaan liimaharsolle ja siihen taakse vielä lakanakangasta, jotta materiaalista tulee tarpeeksi tukevaa. Lopuksi kaikki ommellaan. Olen harrastanut
tilkkutöitä ja siksi teen usein
karkkipapereistakin tilkkutöinä näitä pussukoita. Laukuissa on tietysti vuori ja sisällä vetoketjulliset sivutaskut. Kassit kestävät hyvin
käyttöä, sillä kaikki paino
jää kankaan varaan, ei paperien, Marja Karlin opastaa.
Marjan kokemuksen mukaan vahapintaisten Dacapo ja Pihlajanmarja-karkkien paperi on kestävintä, ne
myös säilyttävät silittäessä
värinsä, eivätkä kutistu.
–Monet ulkolaiset karkkipaperit voivat kutistua paljonkin ja se on tietysti hankalaa, jos jokainen paperi

kutistuu eri lailla.
Karkkipapereista silittäessä niistä saattaa puhdistuksen jälkeenkin vielä nousta
herkullista tuoksua, mikä
tuotti vähän harmia Marjan
viettämän muutaman kuukauden karkkilakon aikana.
– Mutta kun tarvitsin
karkkipapereita, niin aina
löytyi vapaaehtoisia syömään ne sisukset, Marja
naurahtaa.
Fazer innostui Marjan aikaansaannoksista niin, että lahjoitti avajaisiin kolme
kiloa Dacapoja makeuttamaan katsojien elämää. Paperit otettiin tarkasti talteen
ja niistä syntyy taas uusia
kasseja.
Makeat työt ovat esillä
28.5. asti Pukinmäen kirjastossa. Marjan muihin ideoihin voi tutustua blogissa
marletekee.blogspot.ﬁ.
Teija Loponen

Marjan oma suosikki on kaunis iltalaukku.

Koillis-Helsingin Lähitieto
(Suomi 2015). Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 21.5. klo 18.
Janne Maarala
Luova vapaus – improvisaatiokonsertti
Pianotaiteilijan täysin improvisoidussa soolokonsertissa
musiikki syntyy yleisön edessä
konserttitilanteessa. Liput 8e.
Malmitalo, to 21.5. klo 19.

PIHLAJAMÄKI

JAKOMÄKI

Jakomäki –Top
Dokumentin Jakomäen ensiilta 29.5. klo 19. Pohjanpoika
Disco&Pub, Jakomäenkuja
4. Vapaa pääsy.

MALMI

Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä
ke klo 10–12.
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskusteluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskusteluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.

PUISTOLA

Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita
Puistolan kirjastolla tietoteknisissä ongelmissa joka ke klo
10–12. Lisät. ja ajanvaraukset
kirjastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Kevätsavotta
Päiväkoti Savotan kevätriehassa esiintyy n. klo 11
Maddaleena, tanssiva ja laulava nukke, jonka taskut ovat
täynnä iloista hassuttelua!
Lapsille paljon kivaa tekemistä, mm. ongintaa, kasvomaalausta, arpajaiset ja ajelua vanhoilla moottoripyörillä.
Lelukirppis. Buffetista makkarat, legendaariset vohvelit jne.
Vapaa Pääsy. Vain käteinen.
Tapahtuman tuotto päiväkodin
lasten iloksi. Puunkaatajantie
16, 16.5. klo 10–14.

Viikin arboretum –puistokävely
Puistokävelyllä tutustutaan
keväisen puulajipuiston
kasvustoon.

Viikin arboretum on perustettu vuonna 1969 pääsiassa
dendrologian eli puulajitieteen tutkimusta ja opetusta
varten. Noin 20 hehtaarin kokoinen alue rajoittuu
Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueeseen.
Puistossa kasvaa kotimaisia ja Suomessa menestyviä
ulkomaisia puu- ja pensaslajeja. Metsäkävelylle
lähdetään klo 18 Gardenian etupihalta. Gardenian ja
Helsingin kaupungin rakennusviraston järjestämälle
kävelylle ke 20.5. klo 18–20 on vapaa pääsy.
yhteisesti järjestämä kotiseututapahtuma pidetään
23.–24.5. Lisät. PukinmäkiSeuran pj Kauko Koskinen,
p. 040 5838 503 tai
kauko@kaukokoskinen.ﬁ
Eeva Sjöbergin öljyväritöitä
Herkkiä lapsi- ja luontokuvia
Pukinmäen kirjastossa. Työt
esillä 2.5.-29.5. Pukinmäen
kirjasto, Kenttäkuja 12.

Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
Syystien palvelukeskus
Ukkojumppa ma klo 11.15–
Siltamäen korttelitupa
12, pingistä ti klo 14.15,
Ti ja pe klo 11–14, srkompelua ke klo 9, bridge
koti, Jousimiehentie 5.
ti klo 9.30–13.30.
Kirpputoripäivä
Kevään viimeiset päivätanssit
Siltamäki-Suutarila-Seuran
Malmin Työväentalolla,
perinteinen kirpputoripäivä la
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
16.5. klo 10–13 Siltamäen
Elävää musiikkia, buffet.
ostoskeskuksella. Alueen asukLiput 8 e, ei narikkamaksua.
kaat voivat varata ilmaisen kirpJärj. Malmin Eläkeläiset ry.
putoripaikan mieluiten sähXu Xian: Tussimaalauksia
köpostitse kirsti.latva@gmail.
Taidemaalari Xu Xian on yksi
com tai p. 050-301 0617.
monista kiinalaisista kuvataiMölkyn SM-Duppelikisat
teilijoista, jotka jatkavat tusSiltamäen urheilupuistossa
simaalauksen traditiota.
16.5. klo 11 alkaen. Tapahtuma
Tussimaalauksella on yli kahyksi suurimpia mölkkytadentuhannen vuoden jatkumo.
pahtumia pääkaupunkiseuAvoinna ma–to 9–20, pe 9–18
dulla. Tule kokeilemaan mölkja la–su suljettu paitsi la 23.5.
kyä ja katsomaan kisoja!
9–16. Malmitalo 21.5.–13.6.
Nukketeatteri Sampo:
Enter ry:n
Sateenkaarikala
MLL: n iltaperhekahvila
tietotekniikkaopastuksia
Merenalaiseen maailmaan
Aina ke 14–15 sekä 15–16.
Leikkipuisto Kurranummessa
sijoittuva musiikintäyteinen
Parittomilla viikoilla myös
torstaisin 17–19.
nukketeatterinäytelmä perusTapanilan Eäkkeensaajat ja
klo 10–11 ja 11–12. Kaikki
tuu Marcus Pﬁsterin suosittuiajat yksilöopastuksia ja varaTapanilan Kotien Puolesta
hin Sateenkaarikala-kirjoihin.
taan etukäteen joko p. 09
Ti-kerhon kokoontumiLiput 9/7e, alle 1,5v. mak310 85072 tai kirjastossa.
set klo 11.30–13.30. To klo
sutta. Var. ja tied. p. 020 735
Namuja! 0 kaloria! -näyttely
11–14 tuolijumppaa, tasapai2235, toimisto@nukketeKierrätysaiheinen käsityönon kehittämistä, sisä-bocatterisampo.ﬁ Ennakkoliput
näyttely karkkipapereista!
cia ja pelikahvila Tapanilan
www.nukketeatterisampo.ﬁ.
Työt on taiteillut Marja Karlin.
Työväentalolla Sompiontie 4.
Malmitalo, ti 19.5. klo 10.15.
Esillä Pukinmäen kirjasKymmenen naista
Yhteislaulut
ton vitriinissä 28.5. asti.
Hienoisen huumorin sävytIsäntäparina Jukka Okkonen ja
tämä murhatarina, joka pohPauli Kainulainen. Vapaa pääsy.
7.30.
jautuu Agatha
A
Christien klasMalmitalo, ti 19.5. klo 17.30.
Lähimenot–
anit
sikkorom
sikkoromaaniin Eikä yksikään
Malmin rintamaveteraanit
palstalle
pelast
pelastunut. Näytelmän on
kesäretki Tampereelle
voi lähettää Koillis–
dram
dramatisoinut ja ohjan5.8. Ohjelmassa louHelsinkiä koskevia
nut Nina Rinkinen ja sen
nas sekä Tampereen
menovinkkejä.
es
esittää
Teatteri Tuikkeen
Komediateatterin
Palsta on yhdistysten ja seurojen
il
ilmaisukoulun
aikuis”Tankki täyteen”
käyttöön.Etusijalla ovat maksuttoma
t
r
ryhmä
Hehku.
Liput
-esitys. Lisät. ja
tapahtumat. Toimitus voi muokata sekä
5
5e. Esitykset 14.5. klo
ilm. Airi Ojala, p.
lyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettää
1
14 & 19, 16.5. klo 19,
040 544 9173.
viimeistään torstaina klo 15 menness
jotta ne ehtivät seuraavan keskiviiko ä,
1
19.5.
klo 18. Teatteri
Ravintolapäivä
n
lehteen.
Tu
Tuike,
Viertolantie 2.
Traktorissa
Puu
PuutarhaJuhla
Leikkipuisto Traktorin
OSOITE:
janina.issakainen@
Annica esiintyy kevätAnnicats
pihapiirissä la 16.4.
lahitieto.ﬁ
sekä rak
rakkauslauluilla ja
klo 11–14 makeita
runoilla pe 15.5. klo 18.
ja suolaisia leivonnaisia
POP UP ravintolapäivä la
eri maista. Kahvia, teetä ja
16.6. klo 11–15 sosekeittoa,
mehua. Nauti paikan päällä
Kevätillan yhteislaulua
Elsassilaista kinkkupiirasta.
tai ota mukaan! Järj. Malmin
Ti 19.5. klo 17.30
Siivouspäivän pihakirpputorit
martat, Leikkipuisto Traktori
Madetojan palvelutaLiiketien pohjoispää (Torija monikulttuuriset äidit.
lossa Madetojankuja 3.
Kanervatie) 23.5. klo 10–15.
Jakomäki – Top
Laulattamassa Kalle Partanen
Järj. Liiketien asukkaat.
Ensi-ilta! Jakomäkeläiset
ja Esko Rantanen. Vapaa
Levynjulkkarit
saavat äänensä kuulupääsy. Järj. Pukinmäki-seura.
Helsinkiläinen laulaja-laulunviin Tiina Reunasen ohjaaPukinmäki-päivät lähestyvät!
tekijä Janne julkaisee soololemassa dokumenttieloPaikkakunnan yhdistysväen
vynsä Is It My Time to Go and
kuvassa. Kesto 36 min.

PUKINMÄKI
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SILTAMÄKI

Other Folk Songs Tapanilan
kirjastossa ke 20.5., showtime
klo 18.00–18.30. Pitkän linjan
musiikintekijä Janne on aiemmin esiintynyt mm. turkulaisessa Transkaakko-yhtyeessä.
Mukana viulisti Ari Poutiainen.

TAPANINVAINIO

Katukirppis Länsirinneja Talitiaistiellä.
Helatorstaina, 14.5. klo
10–13, pidetään katukirppis Länsirinne- ja Talitiaistiellä.
Tarjolla taimia, kodintarvikkeita,
vaatteita, leluja, kirjoja, yms.
Käpylinnuntiellä on samana
päivänä kirppis klo 10–15.

TAPULIKAUPUNKI

Kielikahvila
Kielikahvilassa voit harjoitella

suomen kieltä ja
tutustua erilaisiin ihmisiin.
Tapulikaupungin kirjastossa klo
14–15 to 21.5.Vapaa pääsy.
Lukukoira-Jade tavattavissa
Lukukoiratoiminnan tarkoitus
on kannustaa ja rohkaista lapsia lukemaan ääneen. Jade
on Tapulikaupungin kirjastossa ke 27.5. klo 18–18.45.
Katukirppis
Käpylinnuntien pihoilla helatorstaina 14.5. klo 10–15.
Tapulin eläkeläiset
Kevätkauden viim. ma-kerho
18.5. klo 10–12 Tapulin nuorisotalolla. Tapuliseurasta
vierailija kertoo seuran toiminnasta sekä uudisrakennuskohteista ja väylämuutoksista. Aurinkoista ja lämmintä kesää jäsenillemme.

TÖYRYNUMMI

Katukirppis Töyrynummen
kaduilla ja kujilla
Kirppiksessä mukana
Vallesmannintie, Kytöpolku,
Yläkaskenkuja, Yrttimaantie.
Mm. kodintarvikkeita, vaatteita, leluja, kirjoja, huonekaluja, urheiluvälineitä,
jne. Su 17.5. klo 10–13.

VIIKKI

Viikin Seniorikerho
Toukokuun kk-tapaaminen
ke 20.5. klo 13 Asukastalo
Kaaressa, Tilanhoitajankaari 9.
Eläkeläisen rahankäytöstä ja
edunvalvonnasta kertoo Ilkka
Passi. Vapaaeht. kahviraha 2 e.

Nuorten
sitt
rssi
äkurs
esääku
kkes

TAPANILA

Operaatio Pulssi! tarjoaa maksuttomia kesäkursseja 12–18-vuotiaille.
Muista ilmoittautua etukäteen! Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
koillispulssi@hel.ﬁ, p. 040 336 1361, www.koillispulssi.munstadi.ﬁ

Kalastus

Parkour
2 –5
2.–5.6.
5 6 kl
klo 17
17–18
17–18, Parkourkeskus
Luvassa liikuntaa ja hauskaa yhdessäoloa! Kurssi sopii niin ensikertalaisille
ja kuin kokeneille harrastajillekin.

Sarjakuvapajat

Leivonta
2 5 6 klo 14
2.–5.6.
14.30–17
30
Tapulinkaupungin nuorisotalo
Kurssilla valmistetaan erilaisia suolaisia ja makeita leivonnaisia.

Graffiti

8 12 6 klo 12
8.–12.6.
12–15
15
Vanhankaupunginkoski
Paikalla Meri-Infon kalastusohjaaja
opastamassa kalastuksessa.

8 6 1 7 klo 15–18
8.6.–1.7.
15 18
Sarjakuvapajat toteutetaan vuoroviikoin Jakomäen, Malmin, Tapanilan ja
Pukinmäen kirjastoissa.

4
4.–5.8.
klo 12–15, Jakomäen graffitiseinä ja nuorisotalo
Graffititaiteilja Hende opastaa urbaanin taiteen luomisessa.
G

The

Great Helsinki
g Band
ng Biig
Swiin

Tänään!

box
keeb
uke
uk
d JJukeb
Band
Biig Band
Big

ke 13.5. klo 19, alk. 20 €
Toivotuimmat kappaleet kevään
Jukebox-konsertissa.

3D

Vihdoin koton
naa
ios:
Kino Hel

Tänään!

ke 13.5. klo 18, alk. 6 €
Maapallon on ottanut haltuunsa
yltiömäisen itsevarma mutta sympaattinen Böö-kansa. Kesto 95 min, K7.
Puhutaan suomea.
Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1, malmitalo.ﬁ
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Menot
SARI HAKURI

Malmin päivä täyttää
Ala-Malmin puiston
Lauantaipäivä 23.5. polkaistaan käyntiin laulaja-muu-

sikko Veera Railion laulun myötä, samalla kuullaan Malmi
laulaa -tempauksesta, joka huipentuu 5.9. Malmilla. Musiikkia esittävät myös Oulunkylän Seurahuone Band ja
Joonas Kaeek, sekä Malmin oma Elvis ja Stadin juhlaorkesteri.
Luvassa on myös runonlausuntaa ja puistojumppaa,
Kaupunkitansseissa opeteltavana on Folkjam.
Tämän vuoden Malmin päivässä kutsutaan tekemään.
Partiolippukunta Sinivuoren Soihdut kutsuu partiohenkiselle rastiradalle. Puistossa voi myös puhaltaa jättikuplia,
kokeilla värikkäitä jättinukkeja, maalata ja naurujoogata.
Malmin kirjastossa näytillä ollut pelipyörä starttaa kesäkauteen ja käynnissä oleva nimikilpailu ratkeaa. Voittanut
nimiehdotus julkistetaan Ala-Malmin puistossa Malmin
päivänä. Erilaisia pelejä on tarjolla kaikenikäisille.

Kiillepuistossa pääsee ensi keskiviikkona laulamaan ja viihtymään yhdessä
muiden pihlajamäkeläisten kanssa.
Suvivirsi soi –tapahtuma
Kiillepuistossa keskiviikkona 20.5. kello
18–20. Vapaa pääsy.

Suvivirsi soi Kiillepuistossa
Kaiken kansan kevätjuhlaa vietetään Pihlajamäen
Kiillepuistossa ensi keskiviikkona. Seurakunnan ja
useiden alueen muiden toimijoiden kanssa yhdessä
järjestetyssä tapahtumassa
on tarjolla musiikkia, jota
esittävät muun muassa Kristiina Olanto, Jippii-kuorolaiset, päiväkerholaiset, Kirkon kuoro. Yhteislauluakin
on luvassa ja lopuksi lauletaan yhdessä Suvivirsi.

Ruokatori aukeaa kello
17.30 tarjoten lettuja, kahvia, makkaraa ynnä muita ulos sopivia herkkuja.
Myyntipöydiltä löytyy karjalanpiirakoita, käsitöitä ja
Yhteisvastuu-tuotteita. Tapahtumassa kerätään kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.
Mukana ovat seurakunnan lisäksi muun muassa
partiolaiset, Lions Club ja
Lähiöaseman väki.
Teija Loponen

HYVINVOINTI

! Jalkaterapia

Musiikkia kuullaan niin aikuisten kuin lasten
esittämänä.

! Hieronta
! Lymfaterapia
! Yksilölliset tukipohjalliset

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

Helenan

! Akupunktio
(09) 351 1100
Nettiajanvaraus!
www.askelma.fi
Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

-myös jalka- ja kasvohoidot
-myös kotikäyntejä
-osteopatia

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

Ajanvaraukset
p. 09 3741 340
Malminraitti 4–6,
00700 Helsinki
jalkaterapiatalus.fi

Jakomäki värikkääksi
nantaina ja mukaan toivotaan mahdollisimman monia tekemään aukiosta viihtyisämpää paikkaa.
Päivä alkaa jo kello 8.30, jolloin koululuokat ryhtyvät maalaamaan aukion harmaita betonialtaita. Luokat tulevat paikalle vuorotellen kello yhteen asti.
Kello 12 käynnistyy istutuslaatikoiden kasaus ja paikalle
odotetaan suurta osallistujamäärää talkoisiin. Kello 17.00
on talkoolaisille soppatykki lämpimänä. Kukkien ja hyötykasvien istutus on tarkoitus suorittaa 28.5.
Tapahtuman järjestävät kaupungin eri virastot yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.
TL
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Parturi-Kampaamo

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

Os. Graniittie 1 C (katutaso) Pihlajamäki (ostaria vastapäätä)
Puh. 09-3879878

Jalkaterapia
Talus

Salonki

YLÄ-MALMIN TORI 3, puh. 222 7786

Kampaamo-Parturi

Pihlajamäen Fysioterapia-hieronta-akupunktio

Maria Laurila

Jakomäessä vietetään väripuutarhatalkoita ensi maa-

KAMPAAMOT JA PARTURIT
Jalkaterapiapalvelut

Malmin päivä on mukana koko kaupungin yhteisessä
siivouspäivässä tarjoamalla paikan ”vilttikirppikselle”. Pöytiä ei käytetä, vaan myytävät tuotteet myyjä asettelee maahan viltille tarjolle. Kukin myyjä vastaa oman paikkansa
siisteydestä ja jälkisiivouksesta.
Kello 11 ja 14 tehdään Malmi siistii! -roskakävelyt. Kierrämme puistossa ja lähialueella ja keräämme roskia oppaan johdolla. Puistokummitoimintaan tutustutaan pienten kävelyjen muodossa ja samalla Malmi pysyy siistinä.
Malmin päivä on kaikenikäisten tapahtuma, jonne voi
pistäytyä hetkeksi tai koko ajaksi kello 10–15 välillä. Järjestelyissä on ollut mukana muun muassa Malmi-Seura,
Malmin toimintakeskus, Malmin kirjasto, Sinivuoren Soihdut, SPR-Malmi, Korret kekoon ry.

85
75

Permis + leikkaus
€
+ sävy + fööni
Värjäys+leikkaus
€
+fööni
www.kampaamo-loser.ﬁ

Me
tykätään
susta.
Tykkää
sinäkin
meistä!

3858 375
040-831 9626

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi
Ark. 9-18,
la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

IHANA TOUKOKUU!

Varauduthan kaikkiin tuleviin juhliin varaamalla aikasi ajoissa.
Lahjakortti kukkien kera on oiva lahja kaikkien makuun!
Outin tutut kädet saksiin meillä touko-kesä ja heinäkuun ajan!
Keväisin tervehdyksin
Sanna, Elina, Sini, Tanja, Nelli, Alex, Ira ja Outi
Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 09 351 5981 www.zois.ﬁ

Koillis-Helsingin Lähitieto
facebook.com/
lahitieto

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

Koillis-Helsingin Lähitieto

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT

OPTIKOT

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

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

OGELISSA

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

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

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

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Helsinki

Suuhygienisti:

Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Puh. 09 345 3350
www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

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

www.rengaskeskus.com

Hammaslääkärit:

KIINTEISTÖPALVELUT JA MAANRAKENNUS
Palvelumme:

Hammashoitoa iv-sedaatiossa/
lääkerentoutuksessa
sopimuksen mukaan.

•
•
•
•
•
•

Räystäskourujen putsaus
Pensasaitojen leikkaus ja raivaus
Nurmikon leikkauksia/kylvötöitä
Kasvien istutuksia
Kiinteistöhuolto 24h
Kiinteistökorjauksia

Tarjoamme myös:

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

Valmistan yksilölliset
hampaat toiveittenne
mukaisesti.

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

Huom! Uusi osoite!
Malmin raitti 12, MALMI

ERKKI JANATUINEN
• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

Puh. 0400 449 638

•
•
•
•
•
•

Maalauspalveluja
Pihakivien ja -laattojen asennuksia
Maa-ainesten levityksiä
Leikkivälineiden asennuksia
Aitojen rakennustöitä
Lumenaurauksia

Jori Kaski Jani Collin
050 377 5113
www.mrkpalvelut.ﬁ

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT
KAUSISÄILYTYS

PALVELUJA TARJOTAAN

HAMMASLÄÄKÄRIT

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
info@rengaskeskus.com
Palvelemme: ma–pe 7–17.00

Puh. (09) 875 1868

15

Autojen huolto ja korjaus
Öljynvaihto aikaa varaamatta

puh. 0400 600 660

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

13.5.2015

Avoinna arkisin 8.00-17.00
Sesonkilauantaisin 9.00-13.00
Kirkonkyläntie 86, 00740 Helsinki
Puh. 385 4617

a
uott
25 v
illa!
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a
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• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Kotirinki Puistola
puistola@kotirinki.ﬁ
0400 513 272

HUOM. PUISTOLA,
JAKOMÄKI, TAPANILA!

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

Korjaus-ja
verho-ompelua
lähelläsi!

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

Voit varata aikasi
myös internetistä!

2015

Kehärengas Oy
www*$'%(!'"&(#*)

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

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.talohallinta.fi

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

Örskinkuja 2 B sisäpiha
p. 050 444 2664

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

TEBOIL MALMI

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015

www.malminhammas.com

Puh. 09-385 5297

Koillis-Helsingin
Lähitieto
Tuorein Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehti löytyy
lehtitelineistä Malmin Novan
Citymarketin edestä,
Malmintorin
kauppakeskuksen 2.
kerroksesta Plaza Mocan
kahvilasta, Malmin
S-marketin aulasta, sekä
K-Market Tapanintorilta ja
K-Market Kavaljeerilta
Siltämäestä

044 356 4595

VAATELIIKE
MALMITAR
KOKO VARASTO POIS

- 50 %

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet
www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

puh. 3507050

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

MALMIN
HAMMAS

Design
Susanna Toivanen

Huoltopalvelut, öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja
rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.
VEIKKAUSPISTE

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
!
!

0400 453 959

Putki-ja Öljypoltinhuolto
Seppo Koukkunen Oy

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

0400 617 146

Yrttimaantie 24, 00740 Helsinki
seppo.koukkunen@kolumbus.ﬁ
www.seppokoukkunen.net

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

TILITOIMISTOJA

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

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233

