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Jon Wallenius ja Esa Ahtola
väänsivät paikallishengessä
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Miksi mennä merta
edemmäs kalaan!

Lounasbuffet
ark. klo 10–14

Masennus ja ahdistus
Kriisit ja traumat
Parisuhdeongelmat
Syömishäiriöt
Päihdeongelmat
Työssä jaksaminen

8,90

Keittolounas

7,90
Avoinna klo 7.30–14
Takoraudantie 1,
Tattariharju
puh (09) 225 4400,
040 312 2033

[A]

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

TAPANINKYLÄ OKT

TAPANINKYLÄ OKT

Tarja
Haaranen

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi
Komea rintamamiestalo 5 h, k, s,
kellari + autotalli, kokonaispintaala n. 206 m². Hoidettu tontti 630
m². Vesikate uusittu ja julkisivu
maalattu 2011. Talo sopii kahdellekin perheelle. Hp. 315.000 €.
Heinätie 1
MALMI OKT
Mansardikattoinen vanha oktalo rauhallisella paikalla kadun
päässä, ei ohiajoa. 3 h, k, s, n.
100 m², yläkerrassa erillinen
yksiö h, k, halli n. 45 m². Oma
tontti 616 m². Hp. 249.000 €
Kylänraitti 3
SUUTARILA OKT
Huolella ja ajatuksella peruskorjattu vanha omakotitalo 4 h, k, s,
n. 90 m² kahdessa tasossa. Erillinen piharakennus n. 50 m² jossa
sauna, takkatupa, wc, autotalli.
Soveltuu vaikka vieraille.Tontti
885 m². Kaukolämpö.
Hp. 295.000 €. Saturnuksentie 12

1-tasossa v. 85 rakennettu ok-talo 4 h, k, s, n. 105 m² +at/var. n.
25 m². Tontti n. 773 m². Keittiö ja
saunaosasto uusittu. Vaihdossa
3-4h, k, sauna kt-asunto.
Hp. 320.000 €. Hiirakonkuja 5
VUOSAARI OKT
Ramsinniemessä omakotitalo 5 h,
k, s, n. 195 m², autotalli/varasto n.
28 m². Kaunis iso tontti 1153 m².
Arkkitehdin suunnittelema talo.
Vapautuu omistajalta nopeastikin.
Hp. 490.000 €. Verkkotie 2 b
OK-TONTTI MALMI
Lähellä Pukinmäkeä hyvä kadunvarsitontti 500 m² omakotitalolle.
Rakennusoikeus 125 m².
Hp. 145.000 €. Tapperinkuja 11
TONTTI TAPANILA
Tapanilan sydämessä tontti 695
m². Asuntojen lukumäärää ei
rajattu. Hp. 280.000 €.
Kuulijantie 4

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

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

Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

Varaa vastaanottoaika
www.vastaamo.fi
044 4141 000
tuki@vastaamo.fi

Tapiontori 1
Espoo

Malmin kauppatie 8 b
Helsinki

Tullikatu 6
Tampere

Huolla autosi
laadukkaammin
•
•
•
•

Varaosilla aina vähintään 3 vuoden takuu.
Saat leiman huoltokirjaasi jolloin autosi arvo säilyy.
Uuden auton tehdastakuu säilyy.
Saat aina kirjallisen tarjouslaskelman.

paivi.pirnes@kodista.fi

Huolla autosi

Annis
Viljander

NYT,

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

maksa erissä!

annis.viljander@kodista.fi
Markku
Viljander

Hae luottoa Mekonomen toimipisteessä tai mekonomen.fi

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

markku.viljander@kodista.fi

Viinikka Oy

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

Heikinlaakso

Sienitie 34, Helsinki
029 300 5500

Korso

Uranuksenkuja 1E, Vantaa
029 300 5501
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PIRJO PIHLAJAMAA

Hymyile
kesälle
in
hoidetu !
n
hampai
Kauppakaarre 1
00700 Helsinki
p. 09 345 2625,
p. 09 345 5846
www.malminhml.ﬁ
Myös nettiajanvaraus!

TERVETULOA HYVÄÄN
HAMMASHOITOON
• Malmilla jo yli 30v.
• Ei toimistomaksua

SUNNUNTAIKIRPPIS YLÄ-MALMIN TORILLA
KESÄSUNNUNTAISIN KELLO 915.
Paikkamaksu edullinen 20 e sisältäen myyntipöydän.
Ei ennakkovarauksia.
Paikalla myös kahvio ja muuta mukavaa, tervetuloa viihtymään!
Info 044 213 8802

NÄIN ALKOI
1.7.1985 JA NYT
VIETETÄÄN
30V. JUHLIA.
Tällä kupongilla
tuplaleimat
1.7.–4.7 ajan.

LUONTAISTUNTIJA MALMI
MALMIN LUONTAISTUOTE OY,
Ylä-Malmin tori 3

Avoinna ma–pe 9–17, la 9.30–14.30
Koillis-Helsingin Vuoden 2003 Yrittäjä

Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Lomailun aika

T

änään heinäkuun 1. päivä Kehäradan
liikenne lähti vauhtiin. Monilla on
kovat odotukset sen suhteen, että liikennöinti paikasta toiseen helpottuu
ja nopeutuu. Esimerkiksi lentoasemalle pääsee
suoraan junalla kaikilta asemiltamme, kunhan
lentokentän asema saadaan valmiiksi. Samoin
täältä pääsee suoralla junayhteydellä vaikkapa
Martinlaaksoon tai kesän asuntomessupaikalle
Kivistöön. Asuntomessut ovatkin yksi mukava
kesävisiitin kohde, jossa on mielenkiintoista
nähtävää, vaikka ei rakentamaan aikoisikaan
ryhtyä. Sieltä voi löytää hyviä sisustusideoita tai
vinkkejä kodin uudistamiseen.
Vinkkejä ja neuvoja on tarjolla myös lomaansa
aloitteleville. Poliisi muistuttelee, että kodin ovet
ja ikkunat tulee lukita huolellisesti ja huolehtia
siitä, että asunto näyttäisi poissa ollessakin asutulta. Ajastimella iltasella syttyvä valo voi luoda
kuvan siitä, että joku on sittenkin kotona. On
hyvä varmistaa, että pesukoneen ja tiskikoneen
vesihanat ovat varmasti kiinni, jotta vesivahinko ei yllätä. Myös turhat laitteet kannattaa irrottaa pistorasioista. Sosiaalisessa mediassa ei
lomareissuja kannata kovasti hehkutella, ettei
tieto leviä väärille ihmisille. Postia ei saisi jättää
kertymään laatikkoon tai ovelle, eikä kaikkia
verhoja pidä tiukasti sulkea. Parasta olisi saada
joku luotettu henkilö tyhjentämään postit pois

Lukuisia aurinkoisia
heinäkuun päiviä kaikille
Lähitiedon ilmoittajille ja
lukijoille!

Ylh. Vilho- ja Eeropoikiensa kanssa
japanilaiseen
puutarhaan
pyöräilleet
Mikko ja Aino
Turku eivät usko
museovieraiden
löytävän Viikkiin.

näkyviltä ja tarkistamaan, että kotona kaikki on
kunnossa.
Kesälomaa ovat jo monet viettämässä, mutta
Tapaninvainion ja Pukinmäen uimarannoilla oli
varsin autiota vielä viime viikon koleudessa.
Perjantaina Pukinmäen matonpesupaikalla
roikkui vain muutama matto kuivumassa. Viikonloppuna olikin sitten jo toisin auringon
hemmotellessa ulkoilijoita.
Kesän suosituimman lomakuukauden käynnistyessä mekin, paikallislehden väki, vetäydymme
muutamaksi viikoksi lataamaan akkujamme ja
rentoutumaan. Elokuun alusta palaamme taas
koteihin tuomaan uutisia ja kertomaan erilaisista tapahtumista. Alkusyksy on innokasta uusien
harrastuksien aloittamisen aikaa ja niistäkin
kerromme harrastusteemoissamme elokuussa.
Olipa heinäkuussa sitten viileää tai helteistä,
oikein mukavaa kesää kaikille! Nyt lehti jää
kuukauden kesätauolle.

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan

Alh. Myös Jari
Konulle koko
Guggenheim on
yhdentekevä asia.
Maunulalaiset Rebecca Kinnunen ja Anne Holmberg eivät lämpene koko Guggenheimille.

Testataan Guggenheimia Gardeniassa!
Kaupunginhallitus on päättänyt
lakkauttaa Viikin Gardenian, eikä talon
tulevaisuudenkäytöstä ole annettu julki mitään
tietoa. Koillis-Helsingin Lähitieto esittää, että
jos kohtalokas lasirakennus todella pitää
sulkea vuoden lopussa, niin tehdään talosta
Guggenheim-museon koeversio.

Kaupungin kiinteistövirasto haluaa lyhentää summaa
nopeasti perimällä talvipuutarhasta lähes 60 000 euron
kuukausivuokraa. Paikka ei
ole kiinnostanut yksityisiä
yrittäjiä. Taloa pitäisi vielä
peruskorjata noin miljoonalla eurolla.

Gardenian japanilaisessa
puutarhassa perheensä kanssa viihtyvä Eero Turku
innostuu ajatuksesta.
– Joo, viikkiläislapsi huudahtaa.
Neljävuotiaalla on myös
välitön mielipide sille, mitä
taidetta museossa on oltava.
Kivikko. Sen nimen poika
on antanut Gardenian japanilaisen puutarhan kivisommitelmalle, jota pitkin Eero
tykkää kulkea.
Pojan vanhemmat, Mikko ja Aino Turku ovat paljon skeptisempiä betaversioajatuksesta.
– Miten se museo täällä
pärjäisi? Tulisiko asiakasvir-

Ei Guggenheimin rakentaminenkaan ole halpaa lystiä.
Voittaneen arkkitehtityön
teko Etelärantaan maksaisi
tämän hetken arvion
mukaan noin 111 miljoonaa
euroa. Kävijämääräksi on
arvioitu yli 500 000 henkeä
vuodessa, mikä herättää
asukkaissa epäilyksiä, sillä
luku on reilusti enemmän
kuin Ateneumin ja Kiasman
vuosikävijämäärät yhteensä.
Viikkiläisisä Eero Turku
pyörittelee eri mahdollisuuksia Gardenialle.
– Vaikea keksiä käyttöä.
Tai tarvitsisiko yliopisto korkeaa kasvihuonetta? Tosin
kuukausivuokra on kyllä

MV-KUVAT Malmintori

Aurinkoista kesää!

AUTOKORJAAMO - KAI KKI MERKI T

myös lomalaisten palveluasemat, Neste Oil Malmi&Metsälä!

✁

KESÄTEHOPESU
Halutessasi kuumavahalla
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 16.8.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
Yhden pysähdyksen taktiikka.

19,90€
(norm. 27,90€)

✁

PEHMOHARJAPESU
vahalla tai alustapesulla
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 16.8.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
Yhden pysähdyksen taktiikka.

15€
(20,90€)

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

Neste Oil
Metsälä

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

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

BestRent.fi

VUODESTA 1966
HENKILÖAUTON

ÖLJYNVAIHTO
sis. öljynsuodattimet + max 5 l öljyä

ILMASTOINTIHUOLTO

Pakettiautot 79 € (norm. 99,-)

49€

Tarjous voimassa 16.8.2015 saakka

Tarjous voimassa 16.8.2015 saakka

69€

(norm. 89,-)

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

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

(norm. 69,-)

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

Pidämme myös

BestRent.fi

pyörät pyörimässä
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toja riittävästi, kyseenalaistaa äiti.
– En usko, että suomalaiset lähtisivät Guggenheimin
takia Viikkiin ja löytävätkö turistivirratkaan tänne.
Eihän Gardeniaakaan koskaan mainostettu, jatkaa isä.

Mitä ihmettä Gardenialle
sitten kannattaisi tehdä?
Purkaminen kuulostaa älyttömältä, eikä talon käyttöä
pohtinut ohjausryhmäkään
suosittele sellaista.
Viikintielle huhtikuussa
2001 avatun talon rakentaminen vieressä olevine liiketiloineen maksoi noin 9,1
miljoonaa euroa.

kallis. Juhlatilana paikka on
kiva, joskin pieni, sillä sisälle mahtuu vain noin 70 henkilöä.

Jari Konu myöntää, että
sisällä tunnelma on tiivis.
Hän on saapunut Gardeniaan Hermannista juhlimaan
ystävänsä häitä.
– Sisällä on kuuma, ilmoittaa ulos vilvoittelemaan saapunut Konu hikikarpalot otsallaan ja toteaa suomalaisvenäläisten häiden olevan
vauhtia täynnä.
– Olen itse rakennusalan
diplomi-insinööri, mutta en
ole vielä ehtinyt nähdä Guggenheimin suunnitelmia. Enkä totta puhuen ole Guggenheimista kovin kiinnostunutkaan. Jos museo tulisi, en
välttämättä kävisi siellä ollenkaan, hän juttelee.
Niinpä ajatus betaversiostakaan ei järin innosta.
– Ei! Guggenheim ei ensinnäkään sytytä ollenkaan.

Rappukäytävästä tuli iso taideteos. Sivu 6.

Lähitieto lomailee!
Lähitiedon toimitus siirtyy lomalaitumille!
Seuraavan kerran paikallislehti ilmestyy keskiviikkona 5.8.
Lomataukomme aikanakin voitte lähettää meille juttuvinkkejä ja
kuvia sekä menovinkkejä sähköpostin kautta tai postitse. Samoin
ilmoitusvarauksia voi jättää kesätauon aikana elokuun lehtiin.
Sähköpostiosoitteet löytyvät sivun 2 alareunasta.
Vaikka emme kesätauolla vastaa viesteihin, katsomme
ne kaikki sitten töihin palattuamme
ja otamme tarvittaessa yhteyttä.

Toimitus on paikalla taas 29.7. lähtien.
Rentouttavaa heinäkuuta!

ista
Aurinko
ta!
heinäkuu

Meillä on jo taidemuseoita,
jotka eivät menesty. Toisekseen sijainnin takia idea ei
toimi, katsoo Gardenian
takapihalla ystävättärensä
kanssa istuva Rebecca Kinnula.
– Löytäisikö tänne kukaan,
yhtyy hänen ystävänsä Anne
Holmberg ajatukseen.
– Jos tänne tulisi Guggenheimin betaversio, pitäisi se
jossain välissä sulkea, ja taas
tämän tulevaisuus olisi auki,
Kinnula huomauttaa.
Hän on tullut Gardeniaan
ensimmäistä kertaa, ja on
positiivisen yllättynyt näkemästään vehreästä ja hoidetusta pihapiiristä.
– Pidän tästä. Nautin täällä
kameran kanssa kulkemisesta. En ole tiennyt paikan toiminnasta mitään. Ihanteellisinta olisi säilyttää paikka ja
ylläpitää rakennusta.

Lenkkipolulla kohti metsää suuntaa pariskunta, joka
esittäytyy Mikoksi ja Mai-

jaksi.
– Olisihan se fiksu juttu
kokeilla, että tuleeko koko
museolle kannatusta, toteaa Guggenheim Gardeniaan
–ajatuksen kuuleva Mikko.
– Onhan täällä Viikissäkin turisteille nähtävää. Toisaalta en tiedä, haluaisinko
tänne sittenkään niin paljon
turisteja, jatkaa hänen rinnallaan kuntoileva Maija ja
ehdottaa Gardeniaan tuotavaksi liskoja.
Mitä Gardeniaan lopulta
tuleekin, niin viikkiläispari
peräänkuuluttaa sen suhteen
järkevää rahankäyttöä.
Mennäänpä vielä Turun
kaksilapsisen perheen luo,
sillä esittämättä jäi isä Mikon mainio idea Gardenialle.
– Kalliokirkko Helsingissä jo on. Tästä tulisi Helsingille hieno lasikirkko, jonka
ikkunoista näkee taivaaseen.
Pirjo Pihlajamaa
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Tulipoltetta livahti maahan
Viikki

Evira varoittaa tulipoltteesta, joka on puiden taimia

saastuttavaa bakteeriperäinen kasvitauti. Sitä on päässyt Suomeen jonkin verran tänne maahantuodun päärynäpuuerän mukana.
Pepi-lajikkeesta koostunut taimierä on pantu myyntikieltoon, mutta sitä on ehditty myydä etenkin rautakauppojen puutarhaosastoilla.
Kasvitauti on kotoisin Pohjois-Amerikasta ja yleinen
useissa EU-maissa. Taudin oireina on versojen lakastuminen, mustuminen ja kasvin kuoleminen.
Tulipolte leviää saastuneiden kasvien erittämästä bakteerilimasta hyönteisten, lintujen, ihmisten ja sadepisaroiden välityksellä. Bakteeri säilyy talven yli kasvisolukossa. Se voi säilyä myös muutamia kuukausia kuivuneessa bakteerilimassa ja kuivassa maassa.
Tulipoltteen isäntäkasveja ovat muun muassa omenapuu, orapihlaja, pihlaja, mispeli, pastorinpunamarja ja
ruusukvitteni. Suomeen tulipoltteen isäntäkasveja saa
tuoda vain suoja- ja puskurialueilta, joilla tulipoltetta ei
esiinny.
Tulipoltetta epäiltäessä tulee viipymättä ottaa yhteyttä
Eviraan.
PP

Tontin sadevedet puistoon
Viikinmäki

Ristiretkeläistenkatu 3:n asunto-osakeyhtiöt saa-

vat johtaa hulevetensä tontin alapuoliseen puistoon.
Kadun puolella valuvat vähäiset vedet johdetaan sadevesiviemäriin.
Yhtiöiden tulee suunnitella ja toteuttaa kourut ja ylivuotorakenteet siten, että niistä ei aiheudu eroosiovaaraa jyrkänteen alueelle.
PP

Ostoskeskukseen tulee
uusi ruokakauppa

Delta
Herttoniemessä

TEIJA LOPONEN

Ostoskeskuksessa
nyt yksinvaltiaana
ruokaa
kauppaava
Kavaljeeri saa
kilpailijakseen
Alepan.

Myynnissä 2kpl Passiivikivitalot erillistaloa
5h+k+s, parveke, lasitettu terassi, varasto, autokatos
120m 2

Pastilli ja Penni
Asunto Oy Rubiinikehän kruunu.

Rubiinikehä 17, messukohde 24
Vantaan Asuntomessuilla 10.7.-9.8.2015.

Ekologista ja edullista asumista.

tapahtumapäivä
torstaina 2.7.2015
klo 10:00-18:00

Siltamäen ostoskeskuksessa on tyhjän liiketilan
lasioveen ilmestynyt lappu,
jonka mukaan kohteessa
avataan Alepa. Onko kauppa todella tulossa, HOKElannossa Alepoista ja
S-Marketeista vastaava ketjujohtaja Kimmo Nikula?
– Tieto pitää paikkansa. Avaamme syyskuussa ja
tarkempi päivä muotoutuu
elokuussa, vastaa ketjujohtaja.
Yhtenä Siltamäkeen tulon
syynä on asiakaspalaute.
– Meitä on kovasti toivottu alueelle ja olemme iloisia,
että pääsemme palvelemaan
alueen asukkaita.

Tervetuloa tutustumaan
Asuntomessut kohteisiimme
Pastilli ja Penni.
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Pirjo Pihlajamaa

Tervapääskyssä hajosi
viemäri

Mekaanikon katu 8

24
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Käsin kirjoitettu
lappu ovessa
ilahduttaa
Siltamäen
asukkaita.

Tapaninvainio

Leikkipuisto Tervapääsky on pitänyt sulkea kesken

kesäkauden. Syynä on leikkipuiston viemäriongelmat.
Tervapääskyn toiminta on siirretty väliaikaisesti leikkipuisto Traktoriin.
Tervapääsky on tarkoitus saada kuntoon ja avata yleisölle elokuun toinen päivä.

HSL

PP

Terassille 7 vuoden lupa
Puistola

Maatullinaukiolla olevalle Tapulin Mestarit -ravin-

tolalle on myönnetty lupa käyttää terassina kaupungin
yleistä aluetta vuoden 2021 loppuun asti.
Terassi saa olla paikallaan huhtikuun alusta lokakuun
loppuun eli seitsemän kuukautta vuodessa. Ravintolan
terassi vie aukiosta 60 neliömetrin kokoisen alan.

040
40 14
149
9 4300
4300
0

PP

Tänään juhlitaan Kehäradan avajaisia. Rautatieasemalla sekä muutamilla Vantaan asemilla on juhlaohjelmaa
aamusta iltaan.

Uutta tietoliikennettä
maan alle
Puistola

Elisa Oyj tekee maankaivuutöitä Sepeteuksentiellä.

Puhelinyhtiö on saanut kaupungilta luvan sijoittaa katuja viheralueelle yhtiön putkia ja maakaapeleita.
PP

Kiitäjäntiellä puretaan
Suurmetsä

Rakennuslautakunta sallii purkaa kaksikerroksi-

sen asuinrakennuksen ja pienen talousrakennuksen, eli
käytännössä liiterin, Kiitäjäntiellä.  Hakijan mukaan asuinrakennus on rakennettu 1947. Purkulupien anomisen
syynä on uudisrakennuksen rakentaminen.
Purkamisen johdosta on kuultu myös kaupunginmuseota, jolla ei ollut asiaan huomautettavaa.

TL

Kehäradan liikenne
käynnistyi
Helsingin seudun lähijunaliikenne muuttui
merkittävästi tänään Kehäradan liikennöinnin
käynnistyttyä.
Lähijunien aikataulut
muuttuvat kaikilla linjoilla
ja M-junatunnus poistuu
käytöstä kokonaan. Uusia
asemia otetaan käyttöön
Vantaankosken ja Hiekkaharjun välisellä uudella rataosuudella.

Keskiviikosta 1.7. alkaen Kehäradalla liikennöivät
I- ja P-junat. I-juna kulkee
Helsingistä Tikkurilan kautta lentoasemalle ja siitä edelleen Myyrmäen kautta takaisin Helsinkiin, ja P-juna
saman reitin vastakkaiseen

suuntaan.
Junat pysähtyvät kaikilla
matkan varrella sijaitsevilla
asemilla ja kulkevat arkisin
ja lauantaisin päiväsaikaan
kymmenen minuutin välein
ja muina aikoina hieman
harvemmin.
K-juna (Helsinki–Kerava) alkaa liikennöidä myös
päiväliikenteessä kaikkina
viikonpäivinä. Samalla reitillä liikennöivä, jokaisella

asemalla pysähtyvä N-juna kulkee 1.7. alkaen vain
myöhäisiltoina sekä varhais- ja viikonloppuaamuina.
Kaikilla asemilla pysähtyvä T-juna Helsingistä Riihimäelle kulkee edelleen varhain aamulla, myöhään illalla ja öisin, mutta myöhäisillan ja yöliikenteen
aikataulut muuttuvat.
Teija Loponen

Esittelyssä lisäksi uudiskohde koteja
Helsinki, Espoo, Järvenpää alueilta,
jossa kesäkampanjassa “uudenkodin
ostajalle KIA Rio kaupanpäälle“
(arvo 15.390).

Tule kahvittelemaan torstaina Deltaan ja osallistumaan samalla
arvontoihin, jossa arvomme pääsylippuja Vantaan Asuntomessut
10.7-9.8.2015 sekä osallistut samalla muiden upeiden palkintojen
arvontaan kuten VESPA 300cc GTS, Laatukoru 100,00 euron lahjakortteja
ja lapsille pika arvonnassa kivoja nalleja.
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ANTTI SAKSA

Koillis-Helsinki

Tarjoukset voimassa
TO-SU 2.–5.7.2015 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.
Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Heimo ”Hemppa” Laaksonen, 65, tunnetaan
Koillis-Helsingissä paikallislehtien
uranuurtajana. Kun eläkeikä oli ovella, hän
innostui politiikasta.

Kuvataiteilijat Maisa Koivisto ja Veera Saari kertovat olevansa ns. värimaalareita ja tekevänsä värikylläisiä töitä.

Taloyhtiö tilasi
taidetta rappuun
Viikkiläiseen taloyhtiön asukkaat
tilasivat paikallisilta ammattitaiteilijoilta
rappumaalauksia, joihin asukkaat toivoivat
muun muassa koivuja, lehmiä, lampaita
ja lintuja. Maalausten avajaiset olivat
maanantaina.
Tilanhoitajankaari 22:n
taloyhtiön rappuseiniin tulleiden kolmen suuren maalauksen teosta vastasivat
kuvataiteilijat Maisa Koivisto ja Veera Saari. Saaren
mukaan suunnitelupalaverit
taloyhtiön kanssa sujuivat
mutkattomasti.
Asukkaat saivat ideoida
vapaasti maalausten aiheita, joita taiteen maistereiksi
pian valmistuvat kuvataiteilijat alkoivat toteuttaa. Valtaosa asukkaiden toiveista
päätyi lopullisiin seinämaalauksiin. Toiveissa nousivat esiin Viikille ominainen
kaunis ja rikas luonto.
– Mikä mukaili täysin
omia ajatuksiamme siitä,

miten Viikki voisi tulla paikkana näkyväksi seinämaalauksissa.
Rapputaideidean oli keksinyt talossa asuva ViikkiSeuran puheenjohtaja Riitta Korhonen, jonka päässä
idea oli muhinut jo vuosia.
– Olemme lopputulokseen
todella tyytyväisiä, ja niin
tuntuivat talon asukkaatkin
olevan. Maalausten etenemistä seurattiin mielenkiinnolla ja saimme myös pihan
lapset välillä pitkäaikaiseksi
yleisöksi, Saari kertoo.
Taiteilijat ovat silmin nähden iloisia saamastaan tilaisuudesta.
– Mielestämme taide sopii
erinomaisesti julkisiin tiloi-

Luonnonläheiset maalaukset on tehty taloyhtiön
kolmeen eri rappuun.

hin ja kaupunkinäkymään,
mikä tuntuu tällä hetkellä
olevan päätään nostava linjaus myös Suomessa. Toivomme voivamme jatkaa
työskentelyä erilaisten seinämaalausprojektien parissa myös tulevaisuudessa.
Molemmat taiteilijat asuvat ja työskentelevät Viikissä.

– Viihdymme täällä loistavasti, sillä kaupungissakin on päästävä välillä metsään kävelemään ja ihmettelemään luonnon rikkautta.
Täällä se vielä onnistuu. Viikin luonto ja rauha tukevat
myös taiteellista työskentelyä ja keskittymistä.
Pirjo Pihlajamaa

Yleiskaavaehdotus on
valmistumassa lokakuuksi

Kroppa kuosiin
nurmikolla

Helsingin yleiskaavaluonnoksesta

Viikin kirkon takana olevalla nurmi-

tehdään parhaillaan yleiskaavaehdotusta. Se valmistuu lokakuun alkuun
mennessä, kertoo Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaava-arkkitehti Marja Piimies yleiskaava.fi-sivustolla.
Helsingin maankäyttöä mullistavasta yleiskaavaluonnoksesta on tullut kaikkiaan liki tuhat mielipidettä ja
yli 40 lausuntoa.
Maankäyttötarkastelut jatkuvat ja
niitä tarkennetaan edelleen erityisesti
eniten mielipiteitä herättäneiden alueiden osalta, kirjoittaa Piimies.
Lokakuuksi on tarkoitus saada valmiiksi neljä uutta selvitystä. Ne ovat

Natura-arviointi, taloudellisten vaikutusten arviointi, kaupunkibulevardeja
koskeva seudullisten vaikutusten arviointi ja vastikään valmistunut raideliikenteen verkkoselvitys.
Hämeenlinnanväylä on valittu bulevardien esimerkkialueeksi, ja siitä on
nyt on tekeillä toimivuustarkastelu.
Kun yleiskaavaehdotus syksyllä valmistuu, sitä käsittelee 9-jäseninen
kaupunkisuunnittelulautakunta. Lautakunnan jälkeen kaavaehdotusta saa
kommentoida ja siitä pyydetään uudet
lausunnot eri viranomaisilta ja naapurikunnilta ja tietenkin kaikilta asukkailta.
Pirjo Pihlajamaa

kolla voi vetreyttää ja vahvistaa lihaksia elokuussa.
Method Putkisto -ohjaaja Taija Oksanen aikoo vetää neljä ilmaista tutustumistuntia, joista kahdessa keskitytään pilatekseen ja kahdessa putkistoon.
– Kaatosateen sattuessa tunteja ei
pidetä, mutta pieni ripottelu ei meitä
estä, viestittää ohjaaja.
PP

Ulkotunnit
4.8., 11.8., 18.8. ja 25.8. klo
18-19.30 Viikin kirkon takana
nurmikolla. Mukaan oma alusta.

Eduskuntaan pyrkiminen ei innostanut,
mutta kolmas varasija
kaupunginvaltuustoon
syksyllä 2012 ja liikuntalautakunnan varapuheenjohtajuus toivat
mahdollisuuden tehdä
mieluista paikallispolitiikkaa.
Näillä näkymin Hemppa on valmis vielä toisel- Heimo Laaksonen (kok.)
le kaudelle kevään 2017
kunnallisvaaleissa. Hän oli sitoutumaton päätoimittaja työurallaan, mutta valitsi puolueeksi kokoomuksen, joka on Helsingin suurin lähes 30 prosentin kannatuksella.
Hemppa myöntää, että ensimmäinen vuosi meni
opetellessa politiikan kuvioissa. Alkuun ei aina tullut
kutsua kokouksiin, mutta nousu toiseksi varaedustajaksi ja syksyllä tuleva ykkösvarasija Jan Vapaavuoren lähtiessä Investointipankkiin Luxemburgiin takaavat vakituisen pääsyn valtuuston istuntoihin.
– Olen saanut paljon erilaisia kontakteja. Koillisen
koulujen yhdistymisasiassa ilmoittaminen ryhmäkokouksessa paikallisesta eriävästä kannasta salli minulle ja Kauko Koskiselle poikkeavan äänestyskäyttäytymisen, Laaksonen kertoo.
– Kuitenkin vielä läheisempänä koen työskentelyn
liikuntalautakunnassa. Se on paras mahdollinen paikalliseen vaikuttamiseen. Stadion Säätiön edustajiston
jäsenyys on toinen sopiva rooli.
– Sain liikuntalautakunnassa aikaan sen, että Tapanilan Urheilukeskus sai avustusanomuskäsittelyn
uusinnassa oikeudenmukaisen osuuden ja uhanneen
ison loven peitettyä. Tämä oli iso juttu Tapanilan Erälle ja Puistolan Urheilijoille. Samoin pystyin vaikuttamaan siihen, että Sonera Stadionilta vapautunut tekonurmi siirrettiin Tapulin hiekan uudeksi alustaksi.
Jatkossa Hemppa haaveilee entistä suurempaa
yhteistyötä paikallisten kunnallispoliitikkojen välille
yhteisten asioiden viemiseksi eteenpäin. Liikunnan
saralla hänellä on tiedossa monta keskeneräistä hanketta.
– Koillinen on edelleen aliedustettu valtuustossa,
mutta toisaalta puolet puolueista on valinnut ryhmänjohtajansa täkäläisistä edustajista.
Malmin lentokentän säilyttäminen on täkäläisille
kokoomus-edustajille sydämen asia. Hemppa uskoo
lentotoiminnan pelastumiselle olevan elintärkeää, että
maan hallitus lähtisi viemään asiaa eteenpäin.
Guggenheimia hän kannattaa turistien houkuttimeksi, mutta edellyttäen, että raha löytyy pääasiassa
muilta kuin veronmaksajilta. Samoin HIFK-hallin toteuttaminen kiinnostaa, jos hanke toteutuu yksityisellä rahalla.
Hemppa on tämän lehden pidetty urheilutoimittaja.
Toimittajan ura alkoi 17-vuotiaana Malmin Seudussa, jossa hän rohkeasti lähestyi myös paikallisia yritysjohtajia ilmoitushankkijana ja mainosten tekijänä.
Kaupallinen suuntautuminen vei hänet öljyalalle 10
vuodeksi, mutta 16.9.1981 käynnistyi Hempan toteuttamana monesti palkittu paikallislehti MaTaPuPu
ja vuonna 2003 Lähisanomat. Vartti-lehdessä Hemppa oli mukana vuoden 2012 puoliväliin.
Timo Huotinen

ilmainen ﬁleointi!
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4

90

99

kg

Voimassa to-la
Kokonainen

Pouttu marinoidut

PORSAAN ULKOFILEEPIHVIT 1 kg

KIRJOLOHI

4,99/kg, myös kermainen

Suomi

12

6

90

LOHIFILEE

-14%

2
ps

Knorr

3.-

SPAGHETTERIAT
143-162 g 9,26-10,49/kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks.
1,75 ps (10,80-12,24/kg)

0

95

kg

Voimassa to-la
suomalainen

rs

0

99

kg

99

kg

Kotimainen

Voimassa to-la
Päijänteen

ISO MUIKKU

kg

Tuore, kokonainen

TOMAATTI

ANANAS
Costa Rica

säävaraus!

-16%

2
pkt

5.-

raj. 1 erä /tal.

Kulta Katriina

JAUHETUT KAHVIT 450-500 g

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

-16%

4
pack

4

99

18
pack

raj. 2 erää /tal.
sis. pantit 1,60

COCA-COLA, COCA-COLA
ZERO ja COCACOLA LIGHT
1,5 l 4-pack 0,57/l
Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,49 4-pack (0,65/l) sis. pantit 1,60

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi

Hemppa
Laaksonen viihtyy
kunnallispolitiikassa

19

Karhu

98
sis. pantit
2,70

III-OLUT 4,6% 0,33 l tlk
18-pack 2,91/l, voim. 30.3.2015 alkaen
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JARKKO ÖVERSTI / TOSIKUVA OY

kiertämään ja asumismukavuutta kehitettyä, toteaa
Marja-Leena Kajander.
Mihin asioihin suosittelisit Verso-talossa käyviä erityisesti kiinnittämään huomiota?
– Katsottavia asioita on
pitkä lista: linoleum-lattia,
kosteiden tilojen mikrosementtilattiat ja -seinät, todella monet hienot säilytysratkaisut, suurkuvatekniikalla toteutettu sukupuu ja
tietysti ekologinen Miinuskeittiö, Kajander listaa innoissaan.
Hän lisää, että ylipäänsä asuntomessuilla on varmasti paljon mielenkiintoista nähtävää myös sellaisille,
joille rakentaminen tai remontointi ei ole ihan ajankohtaista.
– Asuntoja on hyvin erityyppisiä ja sisustusjuttuja
varmasti jokaiseen makuun
ja päin vastoin!
Kajander on paikalla messuilla aina keskiviikosta lauantaihin klo 11–17.
– Minulta voi myös varata
ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen, joko messutalon
esittelyn tai omasta sisustuspulmasta keskusteluun.
Teija Loponen

Marja-Leena Kajander valitsi messutalon somistukseen maanläheisiä värejä ja ekologisia tuotteita.

Asuntomessuilla jälkiä
Pukinmäestä ja Malmilta

Marja-Leena Kajanderin sisustamaan Verso-taloon pääsee
tutustumaan Vantaan asuntomessuilla 10.7.–9.8.
Kivistöön pääsee näppärästi uudella
Kehäradalla ja asemalta messuille
väen vie ilman kuljettajaa liikennöivä sähköbussi. Elämys sekin!

asuntomessut, joilla olen
mukana suunnittelijana,

Yläkerran tv-tilassa on
akustiikkalevylle painettu maailmankartta, johon
voidaan vaikka merkitä nuppineuloilla maat, joissa
on käyty. Hedelmäkulho ja värikäät korit ovat
malmilaisesta sisustusliikkeestä.

useinhan messut ovat aika
kaukana pääkaupunkiseudulta. Kaksi vuotta sitten
olin mukana Hyvinkään
asuntomessuilla, kertoo
Kajander Tila- ja sisustussuunnittelu
MeenaK:sta.
– Tämän Verso-passiivitalon rakentajaperheessä on vanhempien lisäksi kaksi pientä lasta. Sisustuksen pääosassa ovat
ideat, ei iso raha. Hyvien
ideoiden etsiminen onkin
aina mukava lähtökohta.
Rahalla ei aina saa hyvää
lopputulosta, mutta hyvillä ideoilla sen sijaan saa,
Kajander muistuttaa.
Tilasuunnittelussa tärkeää olivat lapsiperheen arjessa hyvin toimivat, tehokkaat ja muuntuvat neliöt.
Lastenhuoneen sänky on
perheen ideoima ja muu sisustus siihen istuva.
Sisustussuunnittelijan mukaan perheellä oli valmiiksi
selkeät ajatukset omista tarpeistaan ja haaveistaan.
– Se on hyvän lopputuloksen edellytys ja pyrin aina
selvittämään ne suunnittelutyön aluksi. Jos ajatukset eivät ole asiakkaalla valmiina,
mietitään tarpeita ja toiveita
yhdessä.

Talo itsessäänkin on hyvin
mielenkiintoinen, GreenBuildin puinen passiivitalo.
Verson arkkitehtisuunnittelussa on otettu huomioon
passiivinen auringon lämpö
ja valo.
– Puisen passiivitalon ideologia antoi hyvän pohjan
myös sisustuksen suunnittelulle: ekologisuus, energiatehokkuus, ja luonnollisuus.
GreenBuildin Verso vastasi heidän arvomaailmaansa,
samaa arvopohjaa haettiin
myös sisustukseen.
Kajander kertoo käyttäneensä somistukseen paljon
malmilaisen Werannas-liikkeen kauniita eettisesti tuotettuja tuotteita.
Hän iloitsee myös siitä,
että pääsi nyt käyttämään
rohkeasti väriä.
– Laattojen sijaan talossa
on käytetty mikrosementtejä, jotka rakentajaperhe on
itse asentanut.

Monet ihmiset käyvät bongaamassa kivoja sisustusideoita messuilta ja toteuttavat
niitä sitten itse kotonaan.
– Tottakai tuntuu mukavalta, jos ihmiset saavat minulta ideoita. Sitä vartenhan
asuntomessut järjestetään,
että hyvät ideat saadaan

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 122 9560
Ke 1.7. klo 19.00 Rukousilta: Juha Lokkila, Altti Akujärvi
La 4.7. klo 11.00 Evankeliointia Ylä-Malmin torilla
(kokoontuminen seurakunnassa klo 10.45)
Su 5.7. klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus: Mika Särkkä,
Matti Tanner; tulkkaus englanniksi ja venäjäksi
Su 5.7. klo 14.30 Latinokokous: Veijo Kähkönen
Ma 6.7. – Pe 10.7. Lastenleiri: lisätietoja: Ritva Siltala
Pe 10.7. – Su 12.7. Latinoleiri: lisätietoja: Fernando Garcia

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

Tiesitkö ?

Harrasteteema
Lähitiedossa 12. ja 19.8.

UUSIN
LÄHITIETO
LÖYTYY MYÖS

Kädentaitoja, liikuntaa,
musiikkia…

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

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

KUKKATALO LUUMUPUU
HELSINGIN HAUTAUSTOIMISTO

Tervetuloa tutustumaan uudistuneeseen
Kukkatalo Luumupuuhun
maanantaina 6.7.2015
• Kakku ja kahvitarjoilu aamupäivällä klo 12.00 asti
• avoinna 9–17
• Tarjouksia, mm. kukkakimput alkaen 7 euroa
Pihlajamäentie 32
www.luumupuu.ﬁ
09 387 7003 kukkataloluumupuu@helsinginhautaustoimisto.ﬁ

LAATUALE

PIHAKIRPPIS ILMAINEN
Lauantaina 4.7. klo 12–18

Vantaalta Kivistön asuntomessuilta löytyy moderni puinen passiivitalo Verso, jonka sisustuksen on
suunnitelllut pukinmäkeläinen sisustussuunnittelija Marja-Leena Kajander.
– Nämä ovat nyt toiset

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

koriste-esineitä, kirjoja ym.
Huonekalut osa tarjouksia!

Omat laatikot mukaan
Nummikuja 5, Puistola

I
KAIKK

TU!
ENNET

AL

SilmälasiKEHYKSET

TUUS!

!

INEN
OTIMA

K

EN UU
N
I
A
M
I
KOT

Bio Drop 10ml

BioTwin 360ml

SILMÄN
KOSTUTUSTIPAT

PIILOLASINESTE

jopa

2 pulloa

3 pulloa

20€

39€

-80%

(25,80)
Sopii myös
herkkäsilmäisille!

(50,70)

N!

Werannasin nuket piristävät muutekin värikästä
lasten huonetta, sänkyratkaisu on vanhempien
ideoima.

VÄ
30 PÄI

MonitehoPIILOLASIT

30€

TU!

NET
N
E
L
A
KI

LaatuAURINKOLASIT

RHAAT
A
P
N
MA
MAAIL KOLASIT?
AURIN

20-

Xperio-linssit
VOIMAKKUUDELLA

KAIK

+ käyttöopastus
kaupan päälle

Verson kattoa peittää vaalea bitumikate. Lasiterassin
puoleista lapetta kaunistaa maksaruohokatto.

Malminkaari 15
Malmin Nova, katutaso
Puh (09) 345 1265

60% -50%
Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso
Puh (09) 875 1868
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HEIMO LAAKSONEN

Tästä syntyi MPS:n 1–0 voittomaali ponnistajia vastaan. Vesterisen vaparia tavoittelivat niin valkoiset kuin keltaiset. Pallo upposi maaliin MPS:n Samuli Markkasen jatkosta.

MPS ei antanut
ponnarien yllättää
Jalkapallo kolmonen
Malmin Palloseura ei antanut ”isänsä”, Malmin Ponnistajien yllättää,
vaan otti varman 2–0 voiton. MPS/Atletico onnistui saalistamaan viime
minuutilla pinnan Laajasalon Palloseuralta 1–1 tasapelissä. PuiU napsi
odotetun ja varman kotivoiton tekaisemalla neljässä minuutissa kolme
maalia, ja voitti PK KU/Allianssin 3–1.
paapotkun maalin eteen.
Nippu kummankin joukkueen pelaajia tavoitteli palloa päällään, menestyvin oli
Samuli Markkanen, jonka
kautta pallo lensi ohi maalivahti Kim Kanervan, 1–0.
Toisella jaksolla puntit hieman tasoittuivat ja Ponnistajat vierailivat vaarallisesti MPS:n maalin edustalla.
Ratkaisu ja loppulukemat
syntyivät 64 minuutilla kotijoukkueen mallikkaan hyökkäyksen päätteeksi. Joni
Wallenius tarjoili Ikegwuonu
Ikennalle namupaikan, josta ”ike” täräytti 2–0. Voitolla ja 18 pisteellä MPS säilyttää hyvät kyttäysasemat sarjan kärkikolmikossa.

Huomenna torstaina MPS
kohtaa kärkikamppailussa
Riihimäellä RiPS:an. Syyskierros avautuu 28.7. kello
18 Tapanilassa, vastassa on
sarjajohtaja FC Kontu. Torstaina 30.7. MPS vierailee
Porvoon Hamarissa Akilleksen vieraana.

Malmin Ponnistajat pyrki eilen kotikentällä kasvattamaan 15 pinnan saldoaan
Lahen Poikien kustannuksella. Seuraavaksi, 4.8. kello
19.30 Ponnistajat käyvät
Ala-Malmin nurmella Akilleksen kimppuun.
Puistolan Urheilijat
pomppasivat 14 sarjapin-

MPS/Atletico Malmi
palautui Laajasalon saarella
tasolleen sitten edellisen
Sipoon susien epäonnistuneen jahdin. Isäntänä oli toinen vaihtelevia otteita kevätkauden peleissä osoittanut
LPS. Ottelu oli tasokas ja
hyväliikkeinen. Kummallakin joukkueella oli paikkoja
kääräistä voitto.
Ratkaisut nähtiin vasta toisella jaksolla, LPS meni Topi Rihtniemen maalilla 1–0
johtoon, mutta Atleticon Jani Putkonen onnistui tuikkaamaan 1–1 tasoituksen
vain minuutti ennen päätösvislausta.
Huomenna torstaina 2.7.
kello 18 Atletico ottaa Puistolan nurmella vastaan
SAPA:n. 25.7. kello 14.45
on pelipaikkana Pukinmäen
nurmi, ja vastassa HIFK/2.
30.7. kello 19 atleetit hinautuvat Tikkurilan tekonurmelle FC Vantaan vieraaksi.

Kävelykierros vie Puistolasta hautausmaalle

Jalkapallo naiset

MPS-naisten oli
tyytyminen tasapeliin
Malmin Kauniit & Keltaiset ottivatt juhannusta
edeltäneessä kotiottelussa häikäisevän 6–0
voiton kouvolalaisista Susista. Odotukset
ennen lauantain TuWe -peliä olivat korkealla,
olivathan turkulaiset muutaman pykälän
alempana sarjataulukossa.
Pelin ensimmäiset minuutit kertoivat, että Turusta oli

Tapanilan nurmelle saapunut nälkäinen joukkue. Muutamien minuuttien pyöritys ei tuottanut turkulaisille varsinaisesti vaarallisia maalintekopaikkoja, mutta MPS:lle
se oli selkeä varoitus peliin heräämisen välttämättömyydestä. 7 minuutin kohdalla kotijoukkue sai ensimmäisen vaarallisen tilanteen aikaiseksi aivan yllättäen, kun
turkulaisten päässä maalivahdin ja puolustuksen kommunikaatio petti, mutta tilanne kuivui kasaan. Joukkueet
pyrkivät vuorotellen asettumaan kuskin paikalle, vartin
pelin jälkeen keltapaidat alkoivat hallita.
Maalintekotilanteita aukesi runsaasti ja laukaisutilanteita oli monella pelaajalla. Ia-Beate Liljedahlin hyvästä syötöstä Krista Dahlberg laukoi tolppaa nuollen
ohitse, ja muut tilanteet tyssäsivät turkulaisten mainion
pelin pelanneeseen maalivahti Anna Tammiseen. Kertaalleen pallo saatiin verkon perukoille kun Dahlbergin
kulma löysi tiensä Daniela Lambinin pään kautta maaliin. Tuomio oli kuitenkin maalivahdin häirintä ja maalitili
pysyi nollilla. MPS:n hallinnan aikana TuWe onnistui luomaan vain muutaman kunnon hyökkäyksen, jotka nekin
päättyivät selvästi maalin yli suuntautuneisiin laukauksiin.

Toisella puoliajalla yhteen parhaista maalitilanteista
pääsi taas Kikka Dahlberg, joka taisteli pallon itselleen
rangaistusalueella ja murtautui väkisin laukaisupaikkaan. TuWe:n maalivahti venyi kuitenkin jälleen..
Voittoa halusivat molemmat joukkueet ja taistelu oli
kovaa. Paras paikka aukesi vaihdosta sisääntulleelle
MPS:n Jaana Hyttiselle. Mutta hänenkin läpiajonsa lopputulos oli turkulaisvahdin hieno torjunta.
Lopputulos oli 0–0. Kokonaisuutena MPS oli hyvät
maalintekotilanteet laskien lähempänä voittoa. Kliinisempää viimeistelyä kaivataan, se on joissain muissakin MPS:n kevään peleissä ollut vaikeaa.
Kevätkierroksen viimeisessä pelissä palkittiin ottelun parhaat pelaajat. Raadin muodostivat PK-35:n Btyttöjen SM-sarjajoukkueen valmentajat Rami Rantanen ja Hege Salmelainen, jotka myös jakoivat palkinnot.
TuWe:n palkinnon sai tasapelin torjunut Anna Tamminen ja MPS:n useampaan maalintekoyritykseen päässyt Pia Tavi.
Malmin Kauniit ja Keltaiset kohtaavat vielä vierasottelussa lauantaina VJS:n, peli pelataan kello 16 alkaen
Pihlajamäen Aawa-Areenalla. Kesätauon jälkeen MPS:n
pelit jatkuvat lauantaina 1.8.  kotiottelulla FC Kuusysiä
vastaan kello 15 totutusti Tapanilan nurmella.
Jukka ”Raksu” Airaksinen

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.

Postiasiaan voi ottaa kantaa
Viitaten uutisjuttuunne (K-H Lähitieto
nro 26) Postin konttoreiden lakkautuksista haluaisin antaa vinkin. Netissä on
nimittäin ainakin kaksi adressia Postien
säilyttämisen puolesta. Olisi hyvä, jos julkaisisitte adressien osoitteet lehdessänne,
niin kansa saisi ottaa kantaa.
Osoitteet ovat http://www.adressit.com/

postin_myymaloita_ei_saa_lakkauttaa ja
http://www.adressit.com/postin_toiminnan_sailyminen
Itsekin olen huolestunut Postin omien
myymälöiden lakkautussuunnitelmista ja
aion laittaa nimeni noihin adresseihin.

Miesten Kolmosta, seuraavat kotipelit
Puistolan Koudan nurmikentällä

Perjantaina 24.7. klo 19.30

PuiU – Lahen Pojat JS
Perjantaina 7.8. klo 19.30

PuiU – Spartak

HYVÄ PUFFETTI
TATTARISUON
AUTOKATSASTUS

PUIU VOITTOON!

kaasti kantava amerikkalaisen jalkapallon joukkue
Malmi Blaze valmistautuu
parhaillaan tulevan viikonlopun tosikoitokseen.
Kyseessä on 4.7. pelattava
kotiturnaus Velodrome Stadiumilla. Siellä pelataan Helsingin ”derby”, jossa Malmi
Blaze saa ensin vastaansa
Helsinki Wolverines Pinkin.
Toisessa ottelussa malmilaistiimi kohtaa Hyvinkää Fal-

TL

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Viime
keskiviikkoillan
rankat sadekuurot
repäisivät Vanhan
Tapanilantien
muhkeasta puusta
yhden ison oksan,
joka putosi osin
jalkakäytävälle,
osin ajoväylälle.
Tiettävästi kukaan ei
jäänyt oksan alle.

Onnea Kari
Viime viikon lehdessä
olleen Tunnistatko –kuvakisan voittajaksi onnetar
arpoi oikein vastanneiden
joukosta Kari Mujusen.
Oikeita vastauksia kisaan
tuli lukuisasti ja jokunen
vastaaja oli laittanut vas-

ProDesign
189 €

taukseensa mukaan jopa
paikan koordinaatit tai kartan, johon oli kohdan merkinnyt. Hyvin tarkkaa tietoa siis.
Valtaosa vastaajista tunnisti puisen pyörätelineen
paikaksi Viikin luontopolun

10 €

lähellä lintutornia ja pöytäryhmää.
Muutamat arvailivat Haltialaa.
Onnea voittajalle ja kiitokset kaikille osallistuneille.

Tunnistatko?

TL

Woow
219 €

10 €
Modo
195 €

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

Heimo Laaksonen

consin.
Seuraavan viikon lauantaina (11.7.) joukkue matkaa
Savonlinnaan, jossa he mittelevät Savonlinna Towersin
ja Rusko Mayhemin kanssa.
Tämän jälkeen on elokuussa play off -turnaus runkosarjan voittajan kotikentällä. Sinne selvittää tiensä
neljä parasta joukkuetta seitsemästä. Malmilaiset ovat
kahden pelatun matsin jälkeen sijalla kolme.

nyrkkeilyn olympiavoittaja.
Ojanen ohjaa mukana kulkijat myös kahden rakastetun laulajan, Olavi Virran ja
Tapani Rautavaaran leposijoille. Oskari Olavi ”Ola” Virta
oli laulaja, näyttelijä ja Suomen eniten levyttäneitä artisteja ja Kaj Tapio ”Tapsa” Rautavaara taas laulaja, urheilija
ja elokuvanäyttelijä.

Rankkasade
katkaisi oksan

Jokaiselle joukkueelle
tulee runkosarjassa kolme
turnausta, joista yksi on kotona ja kaksi vieraissa.
Jokaisessa turnauksessa
joukkueella on kaksi ottelua.
Vaikka edustusjoukkue
pelaa alimmalla sarjatasolla,
on seuran näkyvyys sosiaalisessa mediassa suurempi
kuin monilla Vaahteraliigan
eli SM-tason joukkueilla.
Hyvästä tiimihengestään
kulttimaineeseen noussut

Malmi Blaze haluaa levittää
lisää jenkkifutiksen ilosanomaa ja kasvattaa joukkojaan.
Suunnitelmissa on järjestää
kesän päätyttyä kokeilupäivä,
jossa lajista kiinnostuneet juniorit saisivat testata, olisiko rapakon takaa Malmille
vuonna 2009 tulleesta monipuolisesta urheilupelistä uudeksi harrastukseksi.
Pirjo Pihlajamaa

10 €

€
0
1
Ä
I
S
K
Y
H
E
K
SATOJA

Malmilaisjoukkue tähtää ylemmäs
Malmin nimeä kunniak-

Tarkoituksena on kävellä
hautausmaalle, jossa käydään Tapanilassa ja Siltamäessä asuneen maastohiihtäjä
Tyyne Wideman haudalla.
Tyynellä on kolme Suomen
mestaruutta, yksi pohjoismainen mestaruus ja yksi
viestimestaruus. Vierailukohteena on myös Sten Suvion hautapaikka, Suvio oli
ensimmäinen suomalainen

Paula M.
Malmi

Amerikkalainen jalkapallo
KANNUSTAMAAN JA VIIHTYMÄÄN!

Tapio Ojanen järjestää Ullanpäivänä eli 4.7. kävelykierroksen, jolla käydään tunnettujen henkilöiden haudoilla
Malmin hautausmaalla.
Lenkki lähtee puistolalaiskuuluisuuden, kuplettilaulajana ja monipuolisena viihdetaiteilijana mainetta niittäneen Reino ”Repe” Helismaan muistoreliefiltä
Puistolan torilta.

n
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MPS:n edustusjoukkue otti
varmuudella 2–0 voiton
Mosan nurmella Malmin
Ponnistajista historiallisessa
kohtaamisessa. Vuonna
1948 Malmin Palloseuran
perustajat olivat pääosin
entisiä Ponnistajien jalkapalloilijoita, jotka olivat suivaantuneita asemaansa silloisessa yleisseurassa.
MPS lähti heti alussa liikkeelle vahvalla asenteella. Peli kulki, ja ”esi-isiä” ei kunnioitettu. Ennen avausmaalia isännät loivat useamman
maalipaikan, ponnistajien
huippupaikka kilpistyi MPSmaalin ylärimaan. 31. minuutilla Mikko Vesterinen
antoi oikealta nasevan va-

naan väkevällä ensi jakson
esityksellä keravalaista PK
KU/Allianssia vastaan Puistolan nurmella perjantaina.
Viholliset siirtyivät 0–1 johtoon 22. minuutilla puistolan porrastamattoman puolustuksen ansiosta. Maalintekijänä vieraiden parhaana
palkittu Valtteri Laatunen.
Viiden minuutin kuluttua
PuiU:n Markus Rosenblad
pääsi tuikkaamaan ansaitun
tasoituksen. Parin minuutin
kuluttua Sami Rinta-Kahila
sijoitti läpiajosta tarkasti 2–1
voittomaalin. Ja heti perään
31. minuutilla sama mies,
PuiU:n parhaana palkittu
väkkärä tuikkasi vasemmalla
kärkkärillä loppunumeroiksi
3–1. Toinen pelijakso oli
melko mitään sanomatonta
PuiU:n kontrolloidessa voittoaan.
PuiU päättää kevätkauden
perjantaina 3.7. kello 19.30
Lahden Radiomäellä FC Reipasta vastaan. 6.7. kello 19
PuiU pyrkii Regions cupissa 8 parhaan joukkoon Tervakoskella, isäntänä Tervakosken Pato. Syyskierros
starttaa Puistola Koudalla
jo 24.7. kello 19.30, vastustajana Lahen Pojat JS. 30.7.
kello 18.30 on pelipaikkana Hyvinkään urheilupuisto, jota isännöi aina vaarallinen HyPS.

KESÄALE
! KESÄAL
E! KESÄA
LE! KESÄ
ALE! KES
ÄAL
Anna Puu x 3

Tarjous voimassa 19.7.15 asti ostaessasi kehykset ja normaalihintaiset linssit.

Jos tunnistat tai haluat vain arvata mistä kuva on napattu, lähetä yhteystietosi eli nimi,
ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite vastauksesi kanssa meille.
Vastauksen tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona 29.7., kun toimitus palaa lomilta.
Tiedot voit lähettää joko postitse osoitteella Koillis-Helsingin Lähitieto, Malminraitti 4, 00700,
tiputtaa vastauskuoren postilaatikostamme, tai lähettää vastauksesi sähköpostilla osoitteeseen
teija.loponen@lahitieto.ﬁ
Oikein vastanneiden kesken arvotaan kesäkassi elokuussa.

www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo
2. kerros, Puh. 09 345 4292
tai 0500 515 707,
ark. 10–18, la suljettu
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TEIJA LOPONEN

Mosquito Meeting Malmilla
Virtuaalilentäjät ry järjestää tänä vuonna kesätapahtumansa Malmin
lentoasemalla juhlistaakseen samalla Malmin kentän syntymäpäivää.
Perjantaina tapahtumalla on avoimet ovet.
SAMI VASKUU

Kirpputori pidetään tänä kesänä joka sunnuntai kello 9–15.

Kirppiksellä kävi kuhina
Virtuaalilentäjät tekevät muutakin kuin istuvat tietokoneiden äärellä, tässä
tutustutaan Brewster BW-372:een Tikkakoskella.

Kurtturuusun perusmuoto leviää rannoilla ja aukeilla alueilla.

Valloittavat lajit voivat tuhota
Valloittavat lajit eli tulokkaat ja vieraslajit tulimuurahaisista jättipalsamiin –
kirjassa professori Seppo Turunen esittelee huikean määrän kasveja ja eläimiä,
joista osa on varsin harmittomia tulokkaita, osa taas aiheuttaa tauteja ja jotkut
saattavat aiheuttaa muiden lajien sukupuuttoon kuolemisen.

T

urusen teos
ei keskity vain
Suomeen, vaan
kirjan ensimmäinen osio
esittelee Kansainvälisen
luonnonsuojeluliiton nimeämiä maapallon haitallisimpia vieraslajeja ja niiden
leviämisen syitä ja vaikutuksia.
Laajasta käsittelytavasta
kertookin kirjan ensimmäinen luku, jonka nimenä on

Haltialan pelloilta trooppiseen sademetsään.
Haltialassa, samoin kuin
Viikin pelloilla, tuttu näky
ovat valkoposkihanhet, jotka alkoivat pesiä itämeren
alueella vasta 1970-luvulla, mutta jo nyt pääkaupunkiseudulla niitä pesii tuhansittain.
Haltiala on oiva esimerkki paikasta, jossa vieraslajit ja perinnekasvit viihtyvät
myös yhdessä, kuten han-

kalaksi vieraslajiksi nimetty etelänruttojuuri ja keltavuokko. Haltialassakin näkyviin vieraslajeihin kuuluu
myös kissa, jonka haitallisuudesta ollaan montaa
mieltä. Linnunpoikasille vapaana kulkevat kissat ovat
vaarallisia. Eläimistä lammasta käytetään Suomessa toisinaan maisemanhoitajina, sillä ne pitävät ruokailullaan maiseman avoimena, mutta esimerkiksi

Valkoposkihanhia näkyy satamäärin muun muassa Viikin pelloilla.

Australiassa ja Britanniassa lampaat ovat onnistuneet tuhoamaan alkuperäistä kasvillisuutta ja estämään
metsien uudistumista.

Yllättävältä voi tuntua,
että haitallisten vieraslajien
maailmanlistalla on useita
Suomessa alkuperäisinä
kasvavia puuvartisia kasveja, kuten mänty, vaahtera,
tervaleppä ja korpipaatsama.

Suomessa taas ei eläinkunnasta niin kovin vaarallisina ole pidetty sellaisia
tulokkaita kuin siili, valkohäntäpeura ja rusakko.
Kirjassa käydään läpi lukuisa määrä kasveja ja eläimiä, jotka ovat jollain tavoin löytäneet tiensä Suomeen. Erityisen haitallisiksi
meillä arvioitujen vieraslajien kärkeen kuuluvat minkki, espanjansiruetana, persianjättiputki, kaukasianjättiputki, armenianjättiputki
ja kurtturuusun perusmuoto. Espanjansiruetanasta on
esimerkiksi Tapaninvainiossa monilla ikäviä kokemuksia, ne kun todella syövät istutukset ja viljelykset. Etana

munii jopa nelisensataa munaa kesäkauden aikana ja
sen hävittäminen on osoittautunut varsin hankalaksi
ja hitaaksi.
Seppo Turunen toteaa kirjassaan, että useimmat vieraslajeista ovat täysin harmittomia. Joistakin voi olla
suorastaan hyötyäkin.
Into Kustannuksen juuri julkaiseman teoksen kaunis kuvitus on Maia Raitasen käsialaa, kuvitusta on
tukenut Taiteen edistämiskeskus. Muhkeassa tietokirjassa on hakemistoineen yli
300 sivua mielenkiintoista
luettavaa.

Espanjansiruetana leviää nopeasti ja on hankalasti hävitettävä.

Teija Loponen

– Järjestämme pari kertaa vuodessa kolme-neljäpäiväisen tapahtuman, jossa
kokoonnumme näkemään
kavereita, vaihtamaan kuulumisia, pelaamaan lentosimulaattoreita netissä ja pitämään hauskaa. Suurin osa
siis tuo oman tietokoneensa
paikalle. Vuosittainen kesätapahtumamme Mosquito
Meeting, eli ”moskiitto”, järjestetään tänä vuonna 20.
kerran. Perinteisesti moskiitto on pidetty kaukana sivistyksestä, mutta nyt juhlavuoden kunniaksi päätimme tulla Malmille, kertoo
tapahtumaa organisoiva Ville ” Camo” Pitkänen.
Muita virtuaalilentäjien
perinteisiä tapahtumia ovat
talvinen Urban Blitz sekä
keväisin järjestettävä Aces
High Spring Meeting,
Pitkäsen mukaan virtuaalilentäminen sopii kuten muukin ilmailu koko perheelle.
– Suurin osa meistä on saanut kipinän ilmailuharrastukseen jo pienenä ja virtu-

aalilentäminen on luonnollinen osa harrastusta. Ilmailuhistorian harrastus kulkee
usein käsi kädessä virtuaalilentämisen kanssa, monilla meistä löytyy alan kirjallisuutta metrikaupalla kirjahyllystä. Yhdistyksemme jäsenet ovat tehneet arvokasta
työtä suomalaisen ilmailuhistorian tallentamisessa, Pitkänen muistuttaa.
– Keski-ikä yhdistyksessämme huitelee 40 vuoden
paremmalla puolella, joten
monilla on perheessä jo toisen sukupolven virtuaalilentäjiä.

Virtuaalilentäminen
tapahtuu lentosimulaattoreilla ja on pitkälti verkkopelaamista.
– Tietenkin pohjalla kytee
palava into ilmailuun ja lentämiseen. Monille tämä on
helpoin, ja ehkäpä halvin, tapa päästä nauttimaan ilmailusta. Yhdistyksemme on erikoistunut toisen maailmansodan lentosimulaattoreihin,

aikaan jolloin ilma-aseen nopea kehitys mullisti sodankäynnin. Tietokonepelien aihiona tuo ajanjakso on erityisen mielenkiintoinen. Internetin kautta peliseuraa
löytää helposti ja puheradion
avulla kommunikointi käy
jouhevasti. Lauantai-iltaisin
onkin mukava eläytyä Talvi- ja Jatkosodan historiallisten ilmataistelujen melskeeseen Suomiporukalla, kukin
virtuaalilentäjä turvallisesti oman tietokoneen ääressä
kotona, kuvailee Ville Pitkänen virtuaalilentämistä käytännössä.

Ylä-Malmin torilla sunnuntaina pidetty kesäkirpputori toi paikalle niin
myyjiä kuin ostajia mukavat määrät.
Tapahtumalle oli kysyntää: Kesäkirpputorin kalliolainen perustajakaksik-

ko Helena Laitakari ja Lauri Ojakorpi olivat saaneet
koko edellisen viikon ajan
vastailla yhteydenottoihin,
joissa myyjät tiedustelivat
myyntipaikkojen hintoja ja
muita yksityiskohtia.
– Ihmiset olivat iloisia sii-

tä, että jotain tapahtuu tyhjällä torilla sunnuntaisin,
kertoo torikahvilayrittäjä Päivi Riihilahti-Syvänen
paikalle tulleiden asukkaiden reaktioista.
PP

TIMO TA ASIKAINEN

Teija Loponen

Virtulaalilentäjät ry
järjestää perjantaina
24.7. kello 12–14 Malmin
lentokentän päärakennuksen aulassa yleisölle
avoimen tilaisuuden,
jossa pääsee kokeilemaan virtuaalilentämistä ja
tutustumaan myös perinteisempään ilmailuun.

Koulu paljastaa sisimpänsä
Lucina Hagmanin polulla on menossa iso remontti, jossa
pannaan kuntoon Pihlajamäen ala-astetta. Viime viikolla
työmaalla näytti tältä.
PP

Historian tietoja kaivataan
Puistolan bussiliikenteestä

JUSSI JALKANEN

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO.

Puistolan linja-autolii-

kenteen aloittamisesta
on koht’sillään kulunut 90
vuotta. Hjalmar Palin ja
Väinö Tammisalo ryhtyivät
ajamaan linjapiileillään Puistolasta Helsingin Rautatientorille vuonna 1927.
Muutamia vuosia myöhemmin liikennöitsijäksi liittyivät Erik Frank, Fredrik
Juden ja Toivo Salokoski,
jotka yhdistyivät Oy Liikennefirmaksi. Palinin ja Tammisalon luovuttua 1948 uudeksi
liikennöitsijäksi tuli Kouvolasta Eino Tuomala, joka kuitenkin luopui osuudestaan
1970.
Lähiöiden rakentamisen
myötä suuryhtiöksi paisunut
Oy Liikenne ajautui taloudellisiin vaikeuksiin ja lopulta se
upposi muiden suuryhtiöi-

Väinö Tammisalo liikennöi Puistolaan ja Hakkilaan
1940-vuosimallisella Volvollaan.

den syliin 1990-luvun lopulla.
Juhlavuoden nimessä
Puistola-Seura haluaa tallentaa paikkakunnan  linja-autoliikenteen historiaa liikennöitsijöistä, sekä tarinoita
kuljettajista ja matkustajista.
Myös valokuvat kuin myös
aikataulut ovat arvokasta ai-

neistoa.
Voitte mieluusti liittyä paikkakuntamme historian tallennukseen, joita linjaliikennöinnin osalta kerää matti.
mannila@hotmail.fi tai puhelimella 045 279 5915.
Matti Mannila

Sorsa ottaa rennosti
Muistakaa ihmisetkin ottaa rennosti varsinkin kesälomalla, ei
liikaa ohjelmaa tai aikatauluja! Nauttikaa Suomen kesästä ilman
stressiä.
Jussi Jalkanen
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Liisa
seikkailee Mustasaaressa

Malmin lentokentällä
SIL:n tiloissa 23.–26.7.
Yleisölle avoimet ovet pe
24.7. kello 12–14 päärakennuksen aulassa.
Roskakävelyt Malmilla
Heinäkuussa lauantaisin 11., 18., ja 25.7. Lähtö
Malmin nuorisotalolta klo
14. Mukana roskapihtejä.
Kierretään myös koirapuistoissa. Järj. Tapio Ojanen.

Pukinmäen Taidetalon nuoret esittävät
Mustasaaren kesäteatterissa Lewis Carrollin
klassikkosatua Liisa Ihmemaassa.

PIHLAJAMÄKI

MARJAANA KORHONEN

Kesäkuussa nähtiin pikkusirkusryhmän Liisa
Ihmemaassa Suuri sirkusseikkailu, ja heinäkuun
alussa saa ensi-iltansa jatkoosa Paluu Ihmemaahan
teatteriversiona. Yhteistyö
Mustasaaressa Helsingin
seurakuntayhtymän kanssa
jatkuu jo neljättä vuotta.
Kesäkuun aikana nähdyn
sirkusnäytelmän on sovittanut ja ohjannut Kukka Eklund, koreografina Jaana
Kovanen. Siinä nuoret taitavat sirkuksen harrastajat
pääsivät sirkustelemaan ja
esittämään tutun klassikkonäytelmän: ”Liisa nukahtaa
kesken lukuhetken ja vaipuu kummaan sirkusuneen.
Kuinkas sitten käykään?”
Hän hyppää kaninkoloon
ja putoaa ihmeelliseen unenomaiseen maahan, jossa tyttö vuorotellen pitenee ja pienenee kuin kaukoputki.
Sirkusakrobatia, klovneria ja taikatemput sopivat erinomaisesti tähän
tarinaan. Esiintyjät ovat
9–16-vuotiaita sirkusharrastajia, jotka ovat olleet
mukana myös esiintymisasujen suunnittelussa. He

MALMI

Nuoret ovat olleet itse mukana esiintymisasujen
suunnittelussa sekä kehitelleet roolihahmonsa ja
esiintymismeikit.

ovat itse kehitelleet roolihahmonsa ja esiintymismeikit. Koko kevään nuoret
ovat harjoitelleet sirkuksen
eri lajeja ja ilmaisua. Kokonaisuus oli monipuolinen ja
mielenkiintoinen.

Kaninkolossa nähdään myös sirkusakrobatiaa.

Heinäkuussa Mustasaaren lavalla nähdään jatkoosa Paluu Ihmemaahan
Pukinmäen teatterikoululaisten esityksenä. Käsikirjoitus pohjautuu Carrollin
teokseen Liisa Peilimaassa
ja sen on ohjannut ja lavastanut Pekka Mattila. Myös
sävellykset ovat hänen käsialaansa.
Esitys toteutuu teatterin ja
tanssin keinoin mutta sisältää sirkuselementtejä. Koreografina toimii tanssinopettaja Jaana Kovanen.
– Esitys soveltuu koko
perheelle ja vetoaa lapsiin ja
vanhempiinkin, toteaa ohjaaja Mattila.
Näytös sisältää nuoren
kasvuprosessin, jossa jokainen hetki on tärkeä. Liisa pyrkii kuningattareksi
apunaan Valkoinen Ritari.
Mutta kun Liisa sen saavuttaa, ei sitä enää haluakaan.
– Tärkeää on itse matka,
pienet hetket ja kasvu sen
aikana. Elämä koostuu hetkistä, ja kaikki hetket ovat
läsnä tässä ja nyt, Mattila
kiteyttää. Esitystä on ollut
tekemässä joukko Taidetalon opettajia.
Sirpa Kivilaakso

Ihmemaassa Liisa kohtaa jättikokoisia sieniä.

Paluu Ihmemaahan
esitykset: ke 1.7. klo 15 ja 18,
to 2.7. klo 13, la 4.7. klo 13,
su 5.7. klo 13 ja 15, ti 7.7. klo
13. Lautta Mustasaareen:
1 t ennen esitystä. Liput 5 e.
Tiedustelut ja varaukset:
Mustasaaren toimisto 09
2340 2590 mustasaari@evl.fi

Syystien palvelukeskus
Ukkoklubi ma klo 11.15–12,
pingistä ti klo 14.15, ompelua ke klo 9, bridge ti klo
9.30–13.30. Takaniitynkuja 3
Anssi Hanhela:
Pohjoissuomalainen – Kaksi
aikuista lasta, maalauksia
”Vältän liiallista sitoutumista
vain yhteen muotokieleen.
Yritän visualisoida omia mielikuvia ja tunnetiloja kuvataiteeksi”, kuvailee Hanhela työskentelyään, ”seksuaalisuus,
rakkaus, himo, viha, ahneus,
pelko ja ahdistus. Välineet ja
tekotavat ovat maalaus, piirustus, grafiikka, video, installaatio. Hanhela haluaa välttää tekemisen raskauden tuomaa vakavuutta ilmaisussa.
Avoinna ma–to 9–20, pe
9–18 ja la–su suljettu. Vapaa
pääsy. Malmitalo 18.6.–22.8.
Malmin rintamaveteraanit
kesäretki Tampereelle 5.8.
Ohjelmassa lounas sekä
Tampereen Komediateatterin
”Tankki täyteen” -esitys.
Lisät. ja ilm. Irja Remekselä,
puh. 050 336 5057.
Kaupunkitanssit
Paritanssin opetusta on koko
kesän ajan ke klo 17.30–18.15
alk. 3.6. ja jatkuen aina 26.8.
saakka. Hyvällä säällä tanssahdellaan Malmitalon takana AlaMalmin puistossa ja sateella
talon aulassa. Laita mukavat kengät jalkaan ja tule kuntoilemaan samalla oppien
paritanssien salaisuuksia.
Mukaan voi tulla yksin, kaksin tai joukolla. Vapaa pääsy.
8.7. cha-cha, 15.7. kävelyhumppa, 22.7. hidas valssi,
29.7. fusku, 5.8. masurkka.
Virtuaalilentäjät ry
järjestää kesätapahtumansa

Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskusteluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskusteluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Kaupunkitanssit
Pihlajamäessä
Maksutonta paritanssin opetusta Pihlajamäen nuorisopuistossa ke klo 19–19.45.
8.7. foksi, 15.7. bugg, 22.7.
tango ja 29.7. cha cha. Vapaa
pääsy, tanssiteatteri Tsuumi.

PUISTOLA

Käsityökerho
Puistolan kirjastolla kesä- heinäkuun ajan to 17.30–19.30.
Kävelykierros Puistolasta
Malmin hautausmaalle.
Kokoontuminen la 4.8. klo 15
Puistolan torilla Helismaan
reliefillä. Järj. Tapio Ojanen.

PUKINMÄKI

SILTAMÄKI

Pienoisgolfia
Kenttä avoinna 1.6.–16.8.
Ma-pe klo 17.30–20.30, la–su
klo 14–19. Lapset 2e, aikuiset
4e. Kioskissa jäätelöa ja virvokkeita, vain käteinen. Siltamäen
urheilupuiston pohjoispuoli
lähellä Keravanjoen rantaa.
Järj. Siltamäen Lions Club.
Korttelitupa
on kesätauolla ja avautuu taas ti 11.8. klo 11
srk-kodissa.

TAPANILA

Tapanilan Eäkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Ulko-boccia ja mölkyn pelaamista Tapanilan torilla ti klo
10–11 16.6.–1.9. Kesäkerho
Tapanilan VPK:n talolla ti klo
11.30–12.30 16.6.–1.9.

VIIKKI

Method Putkistoon ja MP
Pilatekseen tutustumista
Method Putkistoa Ti 4.8.
ja 18.8. klo 18–19.30. MP
Pilatesta ti 11. ja 25.8. Viikin
kirkon takana nurmikolla.
Oma alusta mukaan. Ei osallistumismaksua. Säävaraus!
Kaatosateen sattuessa tunteja ei pidetä (pieni ripottelu ei
haittaa). Järj. Taija Oksanen.
Karppien ruokintaa
Gardenian trooppisessa
puutarhassa elää karppeja kahdessa kala-altaassa.
Koululaisten kesäloman
aikana lapset pääsevät osallistumaan karppien ja kilpikonnien Kaarinan ja Keijon
ruokintaan. Mukaan pääsee
puutarhan sisäänpääsymaksun hinnalla. Ma 6., 13., ja
20.7. klo 13. Koetilantie 1.

Kisan puistojumpat
Bailatino, asahi ja keppijuppa tauolla heinäkuun, puistojumpat jatkuvat taas 3.8.
Järj. Pukinmäen Kisa ry. Lisät.
050 5814118 tai ritva.tuomisto@outlook.com.
Tutustu kävellen
Pukinmäkeen ja Savelaan!
Kysytty Pukinmäen kotikaupunkipolkujen
Lähimenot–
opaskirjanen on
palstalle
myynnissä kirvoi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia
jastossa
menovinkkejä.
(3e). Kartta
Palsta on yhdistysten ja seurojen
ja seloskäyttöön. Etusijalla ovat maksuttomat
tustekstapahtumat. Toimitus voi muokata sekä
tit kattavat
lyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettää
45 kohviimeistään torstaina klo 15 menness
jotta ne ehtivät seuraavan keskiviiko ä,
detta ja
n
lehteen.
matkaa on
yhteensä 7
OSOITE:
janina.issakainen@
km. Toteutus
lahitieto.fi
Pukinmäki-seura
ja Savela-seura

Jättiläisiä
rakentamaan!
Taiteiden yönä
heräävät valtavat,
kahdeksanmetriset
jättiläiset henkiin!
Halukkaat pääsevät mukaan
rakentamaan pajujättiläisiä ja niiden
tarinaa ilmaisiin työpajoihin. Ilman
tekijöitä kun eivät jättiläiset synny.
Jättiläistyöpaja sopii yli 12-vuotiaille,
sitä nuoremmat voivat osallistua
vain huoltajan seurassa. Työpajat
pidetään Malmitalossa 3.–5.8.
kello 11–19. Loppuhuipennus eli
jättiläiset liikenteessä nähdään
Senaatintorilla 20.8. klo 19.30.
Jättiläiset ovat osa Helsingin
juhlaviikkojen ohjelmaa.
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HAMMASLÄÄKÄRIT

OPTIKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT
OGELISSA

MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Inka Utriainen
Rahim Keshvari
AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 9-18,
la 9-14

Ark. 10-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki

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

puh. 0400 600 660

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

puh. 3507050

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

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

www.rengaskeskus.com

Puh. (09) 875 1868

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Autojen huolto ja korjaus
Öljynvaihto aikaa varaamatta
Renkaat ja vanteet

MALMIN HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

NETTIAJANVARAUS

www.malminhammas.com

Määräaikaishuollot v Ilmastointihuollot
Pakokaasumittaukset, bensa 13€ v OBD-mittaukset 13€
v Katsastuskorjaukset v Katsastuspalvelut
v Renkaiden vaihto alk. 20€ v Kausisäilytys 50€
v Eberspächer asennukset/myynti/huolto v Sijaisauto
v
v

SUUHYGIENISTI
Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 4.krs

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

p. 09-347 4321, 0400-467 925
RATTITIE 20, Tattarisuo ark. 7.30-17

p. 09 351 5015

Tiina Kokko

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

Hammashoitoa iv-sedaatiossa/
lääkerentoutuksessa
sopimuksen mukaan.

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

Hammaslääkärit:

2015

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

HYVINVOINTI

Helsinki
Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Puh. 09 345 3350
Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki
Puh. (09) 345 1551
• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

KAMPAAMOT JA PARTURIT
Parturi-Kampaamo

www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

Suuhygienisti:

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
www.siltamaenhammaslaakarit.fi
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.
Puh: 093863060

Kehärengas Oy
www.keharengas.ﬁ

Huoneistoremontit
julkisivuremontit
kattoremontit
EDULLISESTI
EH-Hausbau Oy
Kytöpolku 1 A
00740 Helsinki
puh. 0400 421 503/Hietala

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.

HYVÄÄ JA LÄMMINTÄ KESÄÄ!

Palvelemme teitä koko kesän normaalein aukioloajoin!
Iloisin kesäterveisin
Sanna, Elina, Tanja, Ira, Sini, Nelli, Outi ja Alex
Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

Kampaamo-Parturi

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

85
75

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

3858 375
040-831 9626

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi
Ma–pe 9–18,
kesälauantait suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

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

a
uott
25 v
illa!
lm
a
M

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

PALVELUJA TARJOTAAN

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

HYÖDYNNÄ
ÄHENNYS
KOTITALOUSV
!
SA
ES
KS
VEROTU

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

www.talohallinta.fi

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

0400 453 959

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON
MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT
YM. PIENKONEET
MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

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

Puh. 044 7666 166

malmin.pienkonehuolto@
gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

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

