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Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

VARTIOKYLÄ

OKT

Kiinteistönvälitys Oy

TAPANINVAINIO
UUDISTUOTANTOA

MARKKU
VILJANDER

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854
Peruskorjattu hyvä rintamamiestalo n. 165 m². 4 h, k, s,
takkah, ask.h, 2 wc. Erillinen autotalli. Kaukolämpö. Oma vehreä
tontti n. 715 m². Hp. 390.000 €.
Orvokkitie 9
PUISTOLA
OKT
Omakotitalo 5 h, k, sauna,120
m² kahdessa tasossa. Varastorakennus n. 20m². Vehreä puutarhatontti 648 m². Tapanilan ja
Puistolan asemat lähellä.
Hp. 390.000 €. Kennotie 3
ITÄ-PAKILA
RT
Valoisa, avara, päätyhuoneisto
pienessä yhtiössä. 1-tasossa 4 h,
k, takkah, saunaos 115 m² + autotallipaikka ja kylmä varasto 16 m².
Hp. 370.000 €. Lukkarimäentie 8
SUUTARILA
OKT
Tilava rintamamiestalo 5 h, k, 2wc
n. 110 m² + kellarikerros (sauna,
autotalli, varasto) n. 70 m². Oma
tontti 645 m². Kuntotarkastettu
4/2013. Hp. 215.000 €
Revontulentie 25

IMMOLANTIE 54
4 paritalohuoneistoa
4 h + k + s, 95,5 m²
Suositulla alueella energiatehokkaita koteja, joissa maalämpö ja
koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Arvioitu valmistumisaika syyskuussa 2013.
Myyntihinnat alkaen 244 125 € ja
lainaosuudet alkaen 214 875 €
MELLUNKYLÄ
TONTTI
Rak.oik. 127m² + 30m². Tasainen
ok-talon rakennuspaikka 443 m².
Hp. 116.000 €. Jäämäentie 4
PUISTOLA
TONTTI
Kaksi ok-tonttia 600m² ja 601m².
Rak.oik. molemmissa 120m² +
25m² (autosuoja/varastotilaa).
Hp. 137.000 € / osa. Norotie 8
LÄNSI-PAKILA
OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotontti 511m², rak.oik. 128m² + 25m².
Hp. 147.000 €. Elontie 4

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

Kevätmyynti käynnissä parhaillaan.
Kysy meiltä kevään kampanjahinta välityspalkkiolle!

TARJA
HAARANEN

Kiinteistömaailma Malmi

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

ANNIS
MATTILA

Kirsi-Marja
Kristiina
Johansson-Torvinen Kellander-Sinisalo
040 594 8231
045 847 2272

MARJA-LIISA
VÄNSKÄ

Aurora Simonen
050 358 7205

Myyntineuvottelija
044 555 1604

Myyntineuvottelija
050 339 9767

TOIMISTOMME AVOINNA
ma-to klo 10.00-17.00
pe klo 10.00-15.00
Kirkonkyläntie 11, Helsinki
puh. 010 228 3060

Heidi Autiosuo
040 545 8799

Kai Lehtola
044 514 0164

Markku Vuorinen Pertti Kanon
046 812 5696
040 758 7596

Krista Suvinen
040 487 5040

Sini Orpana
0400 491 830

Timo K .Nieminen Tero Laurila
0400 600 359
040 088 5662

Markus Vuorinen
046 812 5697

Kimmo Tammisto
040 830 8755

Kristiina Diomin
046 812 5691

Tomi Suvinen
044 335 5135

Kiinteistömaailma Puistola
Maatullinaukio 2, 00750 Helsinki p. 020 776 9650

Jaakko Lehto
040 513 2669

Reija Drewett
046 812 5698

Virva Ivakko
046 812 5692

Klaus Jämsén
046 812 325

Asta Koskela
040 838 6462

Pekka Lindqvist
0400 885 108

Välityspalkkioesimerkki: Varma 1200 € + 4,3 % tai Verkko 900€ + 3,8 % velattomasta kauppahinnasta (sis. alv.)

Stefan Matchalov
046 812 5685
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Pääkirjoitus

Kehykset: Michael Kors

Juhlitaan stadia!
Kesä koitti tänä vuonna jo ennen kuin koulut ehtivät loppua. Hellepäivät hemmottelevat vapaalle päässeitä lapsia ja nuoria ainakin
vielä tämän viikon. Meille työssä oleville tuo
päiväajan kuumuus ei ihan niin ihanaa ole,
vaikka lämpöä rakastankin. Energiapihinä
ihmisenä ei heti alkukesästä haluaisi viilennystä laittaa päälle ja ikkunoista tulee sisään
vain lämmintä ilmaa. On kuitenkin todella
hienoa, että juuri tälle viikolle on lapsille ja
nuorille tarjolla paljon ulkoilmaohjelmaa, kuten Pihlajamäen nuorisopuiston avajaiset eilen tiistaina.
Näillä hellekeleillä ymmärtää hyvin sen, että myös Keravanjoen varteen toivottaisiin uimapaikkaa. Tapaninvainion ja Pukinmäen
rannat ovat suhteellisen kaukana Suutarilassa
ja Tapulikaupungissa asuvien kantilta katsottuna. Kaupunki ei kuitenkaan lisää uimarantoja, saati maauimaloita lupaa, rahaa kun ei
riitä moneen muuhunkaan asiaan.

Suosikkijuontaja

NIINA BACKMAN
Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

KEHYSALE jopa 80%

Helsinki-päivää kuitenkin juhlitaan ja kun-

www.synsam.fi

Ylä-malmintori PRISMA:n talo 2 kerros
P. (09) 345 4292
ark. 10-18 la 10-14 (kesä la.suljettu)

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto

nolla. Oikeastaan nykyään vietetään oikein
Helsinki-viikkoa, ei vain yhtä päivää. Täällä
Helsinki-viikkoon liittyy Kiillepuistossa lauantaina toteutuva Pihlajamäki goes Blues
-musiikkitapahtuma.
Helsinki-päivää on vietetty 12.6. jo vuodesta 1959 lähtien, mutta ei aina yhtä näkyvästi kuin parina viime vuosikymmenenä. Tuo
päivämäärä 12.6. juontuu siitä, että kuningas

Kustaa Vaasa perusti Helsingin Vantaanjoen
suulle 12. kesäkuuta 1550. Kauan on siis jo
oltu olemassa!
Varsinaisena Helsinki-päivänä Stadi tarjoaa

monenlaista tekemistä, näkemistä ja konsertteja kuultaviksi. Valtaosa näistä ohjelmista on
maksuttomia, mutta joihinkin täytyy hakea
etukäteen lippu, jotta tietää mahtuvansa mukaan. Helsinki-päivänä suuri osa tapahtumista keskittyy kaupungin keskustaan, mutta
myös esimerkiksi täällä koillisessa on lukuisia
tapahtumia, joihin voi vaikka koko perheen
voimin osallistua. Uutta on teatteri Ilmi Ö:n
esitykset Ala-Malmin puistossa, vanhaa tuttua taas tutustumiskäynti pelastuslaitokselle,
ilmaiset uinnit kaupungin halleissa ja Puistola-Seuran Satakielikierros illan jo tummetessa.
Satakielikierroksella tullaan lintujen lisäksi taatusti puhumaan myös tuohon Malmin
lentokentän polun kupeeseen suunnitellusta betoni- ja maa-aineksen välivarastointipaikasta. Se
ei puistolalaisten, eikä lentokentän lenkkipolkua käyttävien mieleen ole ja moni
toivoo hankkeen kaatuvan
asukkaiden vastustukseen.
Seuraamme asiaa.
Teija Loponen

Viikin monitoimitalon ja Viikin
kentän alueen asemakaavan
muutos valmisteilla
Kaavamuutoksessa luodaan edellytykset Viikin monitoimitalon laajentamiselle sen nykyisen tontin alueella. Monitoimitalon eteläpuolella oleva Viikin kentän ympäristö suunnitellaan lähiliikunta-alueeksi. Nykyisen koira-aitauksen ja
yleisen pysäköintialueen kohdalle on suunnitteilla asuntojen täydennysrakentamista.

Keskustelutilaisuus: 13.6. klo 18–19.30 Asukastalo Kaaressa, osoite Tilanhoitajankaari 8
Mielipiteet: viimeistään 1.7.2013
Lisätietoja: toimistopäällikkö Tuomas Eskola, p. 310 37285

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.ﬁ
Info puh. 045 122 9560
Su 9.6.

11.00 Lasten elämän puolesta -tilaisuus,
Jippii kuoro ym.
Su 9.6. 14.30 Latinokokous
Ke 12.6. 19.00 Rukousilta, Tapani Vesalainen
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

www.hel.fi/ksv

Lisätietoa kaavamuutoksesta saa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, joka on esillä 10.6.–28.6.:
- Viikin kirjastossa, Viikinkaari 11
- kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
- kaupungin ilmoitustaululla Kaupungintalolla,
Pohjoisesplanadi 11−13
- www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt

Kiinteistönvälitystä
20kodeille.
vuoden
Välittäjät
parhaille
kokemuksella alueellasi.
Tontit, kiinteistöt, asunnot,
uudistuotanto.
Kauttani myös perunkirjat.
Eija Häkkinen
+358 500 704 618

Soita!Tuuli Almila
+358 45 208 5012

Eija Häkkinen
Vesa Sillman
+358 400 512 055

Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500
704618
Kari
Välinen
+358
40
523 9046
eija.hakkinen@remax.fi

KoillisHelsingin
oma lehti
– joka
keskiviikko!

RE/MAX Partners, Tasetie 8, Flamingo 2. krs. 01510 Vantaa, Puhelin: 010 219 6080, www.remax.ﬁ
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PI RJO PI H LAJAMAA

Ainakin yksi
urakoitsija oli
siivoamassa
sotkuja viime
perjantaina.

kin mysteeri, ei siellä pitänyt olla mitään. Tontille on
tehty kaavamuutos ja sinne
on tulossa ATT:n hanke Aso
Pihlajanmarja.
– Pitää puuttua, jos se on
luvatonta toimintaa. Läjityspaikka vaatii aina luvan,
sellaista ei ole myönnetty.
Vuokralainen on vastuussa paikan siisteydestä, huomautetaan kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

Pihlajamäestä löytyi
luvaton läjityspiste
Pihlajamäki

Pihlajamäentien vieressä olevan Johtokivenpolun
vanhalle parkkialueelle alkoi viime syksystä lähtien
ilmestyä läjiin maata, kiviä ja sekä uutta että vanhaa
rakennustavaraa. Helsingin kaupungilta ei osattu
vastata, kuka tavaraa kärrää.

Johtokivenpolusta tuli luvaton kaatopaikka ja
maanläjityspiste.

– Miten noin siivoton kohta
voi olla noin näkyvällä paikalla kaupunkilaisten silmien alla kuukaudesta toiseen,
ihmetteli aiheesta juttuvinkin antanut puistolalaislukija.
Hän kulkee työmatkat
bussilla Pihlajamäentien
kautta ja on viime vuodesta

asti seurannut, kuinka rakennusromppeen määrä
Johtokivenpolulla sen kun
kasvaa.
Ei ole meidän hanke, vastataan niin Helsingin kaupungin rakennusvirastosta,
Starasta, kiinteistövirastosta kuin Asuntotuotantotoimisto ATT:stakin, jonka uu-

delle asunto-osakeyhtiölle
tontti kuuluu.
Vielä viime syksynä tontti oli kaupungin työmaata,
koska sinne vedettiin uutta
päävesijohtoa tulevaa kerrostaloa varten. Kun kaivinkone lähti, ilmaantui tontille muuta käyttöä.
– Tämä on meille ATT:ssa-

Ennen kaavamuutosta
tontti kuului Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Pihlajiston Kiinteistöille. Pihlajiston yhtiötä johtava Pentti
Nurminen on myös tarkkaillut yhtiön vanhan tontin
tapahtumia mielenkiinnolla.
– Siellä on menossa klassinen tilanne. On hoitamattoman näköinen alue, loppusiivous on ollut kehnoa ja
joku alkaa tuoda rakennusjätettä ja muut seuraavat perässä. Kun ei ole vahtia tai
porttia, niin siitä se pikku
hiljaa laajenee. Rappio lisää
rappiota, hän muotoilee.
– Tiedän sinne kiviläjiä jättäneen urakoitsijan ja olen
sanonut, että ei sinne saa
viedä. Ilmeisesti käsky ei ole
mennyt työnjohtoon, Nurminen kertoi viime viikon
keskiviikkona ja lupasi uusia käskyn.
Pirjo Pihlajamaa

MPS:n naiset pysyvät I divarin kärjessä. Sivu 12
www.facebook.com/
lahitieto

Vielä ehtii nähdä
siirtolapuutarhasuunnitelmat

Piispantarkastus
tulossa

Suutarila
Suutarilan rantapuistoon kaavaillusta siirtolapuutarhasta on valmistunut
asemakaavaluonnos, joka on nähtävillä Suutarilan kirjastossa vielä
muutaman päivän, 7.6. saakka.
Rantapuistoon on suunnitteilla 87 mökin siirtolapuutarhaalue, joka sijoittuisi Pohjantähdentien asuinkortteleiden viereen.
Palstojen pysäköintipaikat sijaitsisivat Kiertotähdentien kupeessa ja
Revontulentien päässä.
Kaavaluonnoksessa esitetään myös kymmentä uutta pientalotonttia
Kiertotähdenkujan varteen. Tonttien kohdalle jäävät viljelypalstat
korvataan perustamalla uusia palstoja viljelyalueen länsipuolelle.
TL

Malmin seurakuntaan on tulossa piispantarkastus syksyllä.
Helsingin piispa Irja Askola saapuu katsastamaan Malmin
seurakunnan toimintaa 19.–22. syyskuuta.
Askola tulee osallistumaan luottamushenkilöiden neuvotteluun
Malmin kirkolla, vapaaehtoistoiminnan iltaan Viikin kirkolla, sekä
pitää Piispan messun Malmin kirkossa.
Tuomiokapituli on pyytänyt seurakuntaneuvostolta
kertomusta seurakunnan haasteista piispantarkastusta
varten. Seurakuntaneuvosto asetti jo maaliskuussa tätä varten
toimikunnan, johon kuuluivat Tuula Pontela, Pekka Salomaa,
Kaisa Raittila ja Joni Penkari.
TL

Irja Askola aloitti piispanvirassa
syksyllä 2010.
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Norssi nostettiin
kestävälle tasolle
Viikki
Viikin normaalikoulu on
päässyt kestävälle Vihreä lippu -tasolle, koska koulu on
saanut Vihreän lipun kolme
kertaa. Ensimmäinen kansainvälisen Eco Schools- ympäristökasvatusohjelman lippu Norssille tuli teemasta vesi, toinen teemasta energia ja
kolmas eli tuorein teemasta
lähiympäristö.
Ekologisten muutosten aikaansaanti ympäristökasvatustyössä ei ole aina ollut
helppoa. Jo vuosia koulun
ympäristöryhmää on harmit-

tanut koulutalon runsas valaistus pitkälle iltaan. Ongelmaan ei ole löytynyt kunnollista ratkaisua. Iltakäyttäjät
ja siivoojat tarvitsevat valoja. Valot on niputettu suuriksi kokonaisuuksiksi, jolloin
valot palavat myös sellaisissa paikoissa, joita ei käytetä.
Norssilaisilta lähteekin toive tulevaisuuden rakentajille: Sähköjä pitäisi voida säätää eri voimakkuuksille eri
osissa rakennusta ja säätönäppäinten pitäisi olla lähellä käyttäjiä. PP
N I KO MÄÄTTÄ

Viljelyspalstoilla touhuaminen on mukavaa puuhaa ja istuttaa voi hyötykasvien lisäksi kukkasia. Emma polkaisi
palstalle näppärästi pyörällä.

Ympäristökasvatusta käytännössä. Koulun 2.-luokkalaisia roskatalkoissa toissa perjantaina.

Kivirinteen vanha
liittymä poistuu
Puistola
Kivirinne on pari vuotta sitten tehdyn asemakaavan mukaan
kevyen liikenteen väylä, jolla tontille ajo on sallittu pohjoispäästä, mutta ei eteläpäästä. Asiasta kertovat liikennemerkit
kuitenkin puuttuvat ja siksi väylällä on asukkaiden mukaan
paljon luvatonta läpiajoa.
Kadun puolivälissä on kaksi vanhaa kevyen liikenteen väylän merkkiä, mutta ne voi havaita vasta kadulle ajettuaan.
Kivirinteeltä Puistolan raitille on myös ajoneuvoille asfalttiluiska, joka katkaisee Puistolan raitin pensas-istutukset. Luiska luo helposti sellaista mielikuvaa, että Kivirinnettä saisi ajaa
autolla.
Liikennesuunnittelupäällikön päätöksellä Kivirinteen vanha
liittymä Puistolan raitille tullaan poistamaan. Kivirinteen eteläpää on muutettu vuonna 2007 yhdistetyksi jalkakäytävä/pyörätieksi ja tontilleajo kulkee pohjoisesta Kivitien kautta.
Teija Loponen

Medialukio lisää
musiikkia

Savelassa pidettiiin
palstakatselmus
Raparperi teki jo
satoa, mutta vielä
ehtii istuttamaan
vihanneksia ja
kukkia.
Savelassa, Kehä I:n läheisyydessä, on virkistysviljelyyn tarkoitettu palsta-alue,
jota hallinnoi ja vuokraa Savelan palstaviljelijät ry. Yhdistys on perustettu vuonna
1994 ylläpitämään ja kehittämään palstaviljelyä alueella. Ensimmäiset viljelijät
ovat aloittaneet heti perustamisvuonna maan hyödyntämisen, vaikka yhdistys rekisteröitiin vasta kaksi vuotta myöhemmin.

Savelan virkistysviljelyyn
tarkoitetulla alueella on 113
aarin palstaa.
– Viljelijä voi vuokrata itselleen koko palstan, tai
sitten vain puolikkaan siitä. Isomman viljelyspalstan
vuokra on vuodessa 37 euroa ja puolikkaan 22 euroa.
Tarkemmat tiedot on saatavissa yhdistykseltä, kertoo
yhdistyksestä Kai Kippola.
Toukokuun lopulla järjestettiin Savelan palstoilla katselmus, jossa tarkasteltiin
viljelytilannetta. Yhdistyksen sääntöjen mukaan maksamaton jäsenmaksu, tai
palstan aloittamaton viljely,
mahdollistavat palstan edelleen vuokraamisen.

Tänäkin vuonna hallituksen jäsenet joutuivat toteamaan, että kaikkia maksuja ei ole suoritettu ajallaan,
eikä kaikilla palstoilla ole
tehty maanmuokkausta,
tai aloitettu viljelyä. Nämä
maa-alueet ovat täten vuokrattavissa eteenpäin muille
halukkaille.
Alueen suosituimpia viljelykasveja ovat jo satoa antanut raparperi, peruna, sipulit, porkkana, mansikka,
marjapensaat sekä tietysti
erilaiset kukkaset.
– Nyt on hyvä aika lähteä
muokkaamaan maata ja istuttamaan siemeniä, sipuleita tai taimenia. Sato ehtii
vielä valmistua kesän aikana, kannustaa Kai Kippola.

Virkistysviljelystä Savelassa kiinnostuneet voivat tiedustella vapaita palstoja Savelan palstaviljelijät ry:n
sähköpostiosoitteesta savela7@luukku.com. Siellä voi
ilmoittautua myös vuokrausjonoon.
Kippola kertoo, että Savelassa luopuu vuosittain
noin kaksikymmentä viljelijää palstastaan, joten oman
palstan saamiseen on hyvät
mahdollisuudet. Osa viljelijöistä taas on pitänyt samaa palstaa jo pitkälle toistakymmentä vuotta.
Teija Loponen

PALSTATIETOA

KAI KI PPOLA

Tapanila
Helsingin medialukio uudistaa opetussuunnitelmaa. Muun
muassa musiikkiin on tulossa lisää aivan uusia kursseja kuten musiikkiteatteriproduktion suunnittelukurssi, musiikkiteatteriproduktion toteutuskurssi ja musiikin lukiodiplomi. Musiikin lukiodiplomia havittelevan opiskelijan pitää suorittaa vähintään neljä musiikin kurssia sekä kerätä musiikin opinnäytetöitä.
Pirjo Pihlajamaa

Poika pakeni poliisia
Malmi
Kilvettömällä motocross-pyörällä liikkunut 16-vuotias poika
lähti karkuun, kun skootteripoliisi yritti pysäyttää hänet Malmilla viime torstaina iltapäivällä. Nuorukainen pakeni poliisia
ja vaaransi muuta liikennettä ajamalla muun muassa pitkin jalkakäytäviä ja pyöräteitä. Lopulta poliisi sai pysäytettyä karkurin, joka tiesi, ettei hänen ajamallaan kulkupelillä olisi saanut
olla ensinkään yleisen liikenteen seassa. PP

Helsingin kaupungilla on nelisenkymmentä viljelypalsta-aluetta, joita
vuokrataan kaupunginosa- ja palstaviljelijäyhdistysten kautta.
KOILLISEN PALSTAT JA NIIDEN VUOKRAAJAT:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fallkulla, Vuokraajana Falkullan palstaviljelijät ry.
Nummisuutarinpuisto, Laaksopolku, Hyötykasviyhdistys ry.
Malmi, Hyötykasviyhdistys ry.
Pakila, Pukinmäki-seura ry.
Pukinmäki, Pukinmäki-seura ry.
Pihlajamäki Rapakivenkuja, Pihlajamäki.seura ry.
Savela, Savelan palstaviljelijät ry.
Siltamäki, Kiertoviljelijät ry.
Siltakylän rantapuisto, Siltakylän viljelijät ry.
Viikki, Viikki-seura ry.

Helsingin palstayhdistysten yhteystiedot ja sijainnit löytyvät
Rakennusviraston sivuilta osoitteesta: http://www.hel.fi/hki/hkr/fi/
Viheralueet/M_kit+ja+viljelypalstat/Viljelyspalstat

Tällä hienolla palstalla
kasvukausi on jo pitkällä.

Koillis-Helsingin Lähitieto

www.facebook.com/
lahitieto

Keravanjoki ei sovi uimarannaksi,
Tapulin maauimalaan ei rahat riitä

Kunnon kesäale

Tapulikaupunkiseuran ja valtuutettu
Sami Muttilaisen
toiveet uusista
uimapaikoista KoillisHelsinkiin eivät saa
tuulta alleen.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan vastauksessa to-

detaan, että uimarantojen ja
maauimaloiden sijoittamismahdollisuuksia selvitetään
osana virkistysalueitten
suunnittelua ja niille pyritään osoittamaan aluevarauksia mahdollisuuksien mukaan.
Tapaninkylän uimarannan pohjoispuolelle on asemakaavan muutoksessa
vuonna 2006 osoitettu uusi
kooltaan ja palvelutasoltaan
nykyistä huomattavasti parempi uimaranta, joka on
kuitenkin toistaiseksi jäänyt
toteutumatta liikuntaviraston määrärahojen puutteessa.
Sami Muttilaisen aloite
Keravanjoen uimarannasta
palvelemaan Suutarilan ja
Puistolan asukkaita ei herättänyt kaupunkisuunnittelulautakunnassa innostusta.
Se toteaa, että Vantaanjoesta haarautuvan Keravanjoen varret ovat Helsingin
puolella pääosin kaupungin
puistoa. Mahdolliset uimapaikat sijoittuvat enimmäkseen Tuusulanväylän ja AlaTikkurilantien melualueille.
Liikennemelun suhteen rauhallisemmat pohjoisosat sijoittuvat Helsingin puolella joen varjoisemmalle reunalle. Myös vesimäärän ja
vedenlaadun osalta Keravanjoki soveltuu virkistyskäyttöön huonommin kuin
sitä leveämpi ja vuolaampi
Vantaanjoki. Maaperän laadusta aiheutuvat vuotuiset
huolto- ja käyttökustannuk-
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Keilatarjous

Kuntosalitarjous

1.-14.6 ja 5.-18.8.

1.6.-19.8.

Keilarata/ tunti 10 €,
hohtokeilaus 15 €*

30 pv salikortti 37 €
(+avainkortti 6 €)

mosabowling.fi
(09) 3507 077

tapanilanurheilu.fi
(09) 3507 077

*) max 4 hlöä/ ratatunti. Lisäksi kenkävuokra 2 €/ pari.

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Ammattitaitoinen

KEITTÄJÄ

lounasruokalaan Tattariharjulle
Tapaninkylän
uimarannan
pohjoispuolelle
on asemakaavan
muutoksessa
vuonna 2006
osoitettu uusi
uimaranta, joka
on kuitenkin
toistaiseksi jäänyt
toteutumatta
liikuntaviraston
määrärahojen
puutteessa.

set vaikuttavat myös osaltaan uimarannan toteuttamismahdollisuuksiin Keravanjoen varteen.
Tapulikaupunki-seuran

vuosikausia toivoma maauimala ei sekään näe vihreää
valoa.
– Uuden maauimalan sijoittamisessa tulee ottaa

Päivätyö
Viikonloput vapaat
Heinäkuussa ruokala suljettuna 4 viikkoa.

Keravanjokea ei pidetä ihanteellisena paikkana
uimarannalle.

Soita ja kysy lisää

huomioon sen hyvä saavutettavuus julkisella liikenteellä. Toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista olisi sijoittaa maauimalatoimintoja
uimahallien ja muiden liikuntapalvelujen yhteyteen.
Uuden maauimalan sijoittamista ei ole viime vuosina erityisesti selvitetty kaupunkisuunnitteluvirastossa.
Asia on kuitenkin ollut esillä kaupunkisuunnitteluviraston ja liikuntaviraston
yhteistyökokouksissa. Liikuntavirasto on neuvotteluissa ilmoittanut, ettei sillä
ole lähitulevaisuudessa taloudellisia edellytyksiä uusien maauimaloiden rakentamiseen.
Koska maauimalahanketta ei ole näköpiirissä, Tapulikaupungin liikuntapuistoon vireillä olevassa kaavamuutoksessa ei ole esitetty
maauimalalle erillistä tonttia tai aluevarausta. Mikä-

puh. 050 540 3790 / Anita

li resursseja aloitteen mukaiseen maauimalaan myöhemmin järjestyisi, liikuntapuistosta on osoitettavissa
rakennuspaikka maauimalalle. Parhaiten se on sijoitettavissa kaavaehdotuksen mukaiselle urheilu- ja
virkistyspalvelujen alueelle,
joka on laajuudeltaan noin
7,4 ha, kaupunkisuunnittelulautakunnan vastauksessa
todetaan.

Puhelut mielellään klo 14–16.

Valuraudantie 11, 00700 Helsinki
Touko-kesäkuussa uusille asiakkaille
3 ensimmäistä käyntiä tutustumishintaan -15%
Esim. 60 min. 39,95 (norm. 47,-)
$MDQYDUDXNVHWQHWLVVlZZZNHKRNXQQRVWDPRÀ
tai puhelimitse 044-224 2224
Tervetuloa!

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että maan-

käytön suunnittelun kannalta uuden maauimalan tai
uimarantojen sijoittamisesta
Koillis-Helsinkiin ei ole tarpeen käynnistää erillistä selvitystä. Tämä näkökulma
pidetään kuitenkin mukana
sopivissa kaavahankkeissa
sekä yleiskaavan alueellisten
liikunta- ja vapaa-ajan tilatarpeiden arvioinnin yhteydessä.

Hiusten leikkauksen
yhteydessä
tehohoito alk.10€

sis. hiuspohjan hieronnan
sŽŝŵĂƐƐĂϯϭ͘ϳ͘ϮϬϭϯĂƐƟ͘

P. 044 788 8488
sĂŶŚĂdĂƉĂŶŝůĂŶƟĞϴϴ,Ŭŝ
ƐĂůŽŶĐĂƌĂŵĞů͘Į

Teija Loponen

TERASSIKAUDEN AVAJAISET 7. - 8.6.
Tule juhlistamaan terassikauden alkua
ystäviesi kanssa kaaren upealle terassille!
ohjelmaa molempina päivinä
tällä kupongilla

pyttipannu ja
talon olut 0,5l
tai talon
valkoviini 12cl
Voimassa perjantaina 7.6.
klo 18.00 - 22.00

Pukinmäenkaari 18, 00780 Helsinki



8,-

tällä kupongilla

talon pizza ja
talon olut 0,5l
tai talon
valkoviini 12cl
Voimassa lauantaina 8.6.
klo 18.00 - 22.00

www.kaari18.ﬁ



10,-
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Ulkokerhossa on hauskaa ja
flunssatkaan eivät vaivaa
– Ulkokerhotoiminta yllätti iloisesti, Nonalla on täällä aina todella kivaa, taudit ovat pysyneet
poissa ja kerhopäivien iltana tyttö nukahtaa tosi nopeasti, kertoo Kimmo Hautalampi.
Hautalammen perheessä
vaimo oli lukenut päiväkoti
Ylä-Malmin pihoilla toimivasta iltapäiväkerhosta. Aamukerho ei iltatyössä oleville olisi päivärytmiin niin hyvin sopinutkaan.
– Aloitimme täällä tammikuussa, mutta ei pakkasista ole ollut mitään haittaa,
sehän on pukeutumiskysymys. Nona jää kerhoon aina tosi mielellään ja rakasti kaikkia talvitouhuja. Nyt
keinuminen taitaa olla lempihommaa prinsessaleikkien ohella, isä Kimmo Hautalampi arvelee.
Yhtä tyytyväisiä ulkokerhoon ollaan Jaana Korkmazin perheessä.
– Almina nauttii touhuta ulkona ja jää tänne aina
todella mielellään. Kerhon
ohjaaja Johanna Termonen
keksii heille kaikenlaista kivaa hyödyntäen luonnon
materiaaleja. Kun sisällä
lapset talvella lauloivat leipuri hiivaa ja leipoivat, samaa tehtiin ulkona leipoen
lunta. Pihalle nousi hienoja
täytekakkuja ja vaikka mitä. Ja vappuna lapsilla oli
hauskaa, kun hakivat tuosta päiväkodin ”metsästä”

Ylä-Malmin
ulkokerhon kävijät
ovat enemmän
kuin tyytyväisiä
Johanna Termosen
(keskellä)
vetämään
kerhotoimintaan.

Kerhoon voivat
hakeutua
lapset, joilla ei
ole kunnallista
hoitopaikkaa.
KI R STI
E N B E RG

itselleen kepit vappuviuhkojen tekoa varten, Korkmaz
kertoo.
– Aivan erityisen kiitoksen haluan sanoa siitä, että
vaikka tämä on ulkokerho
ja talvella lapsilla oli monta kerrosta vaatetta päällä ja Alminalla varmuudeksi vaippa, niin silti Johanna
jaksoi aina riisua vaatteet ja

potattaa tytön siinä vaiheessa, kun potalla istumista kotonakin harjoiteltiin. Nyt se
jo sujuukin, eikä vaippoja
tarvita, Jaana Korkmaz toteaa tyytyväisenä.
Alkuun perhettä hivenen
mietitytti, alkaako Almina
sairastella, kun ulkona ollaan niin pakkasilla kuin vesisateillakin, mutta yhtään

flunssaa ei ulkokerhosta ole
tullut. Yksi toive perheellä
on, heille sopisi aamukerho
paremmin.
Päiväkoti Ylä-Malmin piha-alueella toimiva Pikkusirkut-ulkokerho 2–5-vuotiaille lapsille jatkuu taas elokuussa. Ulkokerhoja ei vielä
montaa ole, toinen sellainen

toimii päiväkoti Linnunradassa.
– Kerho toimii täällä YläMalmilla kahtena päivänä
kello 12.30–15 ja tuolla välillä leikitään, lauletaan, askarrellaan ja syödään omat
pienet eväät. Nämä pihat
mahdollistavat monenlaisen tekemisen ja on ilo nähdä, miten lapset nauttivat
luonnossa puuhailusta, kertoo itsekin kerhotoiminnasta nauttiva Johanna Termonen.
– Kerhoon voivat hakeutua lapset, joilla ei ole kunnallista hoitopaikkaa. Usein
kerhoon tuodaan isompi
lapsi, niin kotona oleva vanhempi voi rauhoittua tuon
muutaman tunnin pienemmän kanssa, tai käydä hoitamassa erilaisia asioita iltapäivän aikana, kertoo päivähoitoyksikkö Ylä-Malmin johtaja Kirsti Enberg.
Kerhoon voi hakea mihin aikaan vuodesta vain ja
jos tilaa on, pääsee heti mukaan. Kerho on maksuton
ja oikeus kotihoidontukeen
säilyy.
Nyt Pikkusirkut-kerhossa kaikki olivat noin kolmivuotiaita, mutta jos isompia
lapsia on tulossa kerhotoimintaan, heille voidaan järjestää oma kerho.
Teija Loponen

Koillis-Helsinki

Björn Månsson siirtyy tekemään
Rkp:n historiikkia
Koillis-Helsingin tunne-

tuin poliittinen verkostuja
on Björn Månsson, 60, Tapanilasta. Hän oli Rkp:n
puoluekokousedustaja jo
16-vuotiaana, sai 22-vuotiaana 1600 ääntä eduskuntavaaleissa Uudellamaalla ja
meni 23-vuotiaana suurimmalla äänimäärällä läpi Pernajan valtuustoon.
Toisella kerralla 1979
eduskuntavaalit tuottivat lähes 2000 ääntä, mutta Elisabeth ”Lillan” Rehn
vei Rkp:n viimeisen paikan.
EU-parlamenttiin Månsson on nyt Rkp:n ensimmäinen varajäsen, eduskuntaan puolueen toinen vara
(nyt Lillanin tyttären takana) Uudeltamaalta ja johtaa
ruotsalaisen eduskuntaryhmän kansliaa pääsihteerinä.
Viime kunnallisvaaleissa
Månsson valittiin KoillisHelsingistä Helsingin kaupunginvaltuustoon noin

1000 äänellä. Se on yli 30
vuoden tauon jälkeen jatkoa Pernajan kunnallispoliittiselle uralle 1977-82.
Månssonilla on takanaan
myös 27 vuoden ura Hufvudstadsbladetin eli Höblän pääkirjoitustoimittajana 1982-2009. Tänä aikana
hänellä oli alan luottamustehtäviä Euroopan Journalistiliiton hallituksessa, Pohjoismaisen liiton puheenjohtajana, Suomen Journalistiliiton varapuheenjohtajana
kuusi vuotta sekä ruotsinkielisen toimittajaliiton puheenjohtajana. Kokousmatkat veivät usein Brysseliin ja
muualle Eurooppaan. Toimittajan uran päättyi kutsuun eduskuntaryhmän palvelukseen 2009.
Nyt Månsson pystyy tarjoamaan lehdellemme uutisia.
Hän vahvistaa tiedon, että
jättää pääsihteerin tehtävän

syyskuun lopussa ja siirtyy
2-vuotisella sopimuksella
kirjoittamaan Rkp:n historiikkia 70-luvulta eteenpäin.
Tähän hän on sopivin henkilö luottamus- ja työurallaan puolueessa ja sen lähipiirissä vuodesta 1969.
Kunnallispolitiikan Helsingissä Månsson on ottanut todella vakavasti. Valtuustossa hän on ollut aina
läsnä, mutta myös kaupunginhallituksen varajäsenyys,
HSL:n (Helsingin Seudun
Liikenne) hallituksen jäsenyys sekä kaupunginhallituksen edustaminen ruotsinkielisessä koulujaostossa ja varaedustajan tehtävä
Helsingin Energian hallituksessa ovat hyvässä hoidossa.
Tosin hän myöntää, että kaikkein mieluisin lautakunta olisi ollut kaupunkisuunnittelu, mutta Rkp menetti sen paikan paremmin
vaaleissa menestyneille.

Björn Månsson, rkp

Toisena uutisena hän kertoo periaatteellisen halunsa
pyrkiä uudelleen Europarlamenttiin. Lautakuntapaikkoja valtuustossa pitäisi vähentää, jos menestys nyt
seuraisi. Viimeksi hän oli
Rkp:n kärkinimi vielä, kun
ennakkoäänet oli laskettu.
-Ensin on katsottava, miten nykyinen edustajamme
Nils Torvalds suhtautuu eh-

dokkuuteen. Toiseksi jännitän, tuleeko vaaliliitto Keskustan kanssa, Månsson
paljastaa.
Hän muistuttaa, että
Keskusta ja Rkp kuuluvat
EU:ssa samaan liberaaliryhmään. –Jos saamme vaaliliiton, käytännössä 20 ehdokkaan listalla on vain ehkä kolme Rkp:n jäsentä ja se
parantaa kärkiehdokkaamme asemaa.
Jos EU-paikka ei onnistu,
saattaa eduskunta innostaa.
-Viimeksi tein virheen,
kun olin ehdolla Uudellamaalla. Nyt olisin Helsingissä, ja silloin on aika ratkaisevaa, vieläkö Astrid
Thors haluaa jatkaa, Månsson miettii.
Månsson tunnettiin nuoruudessaan Svenska Ungdomin puheenjohtajana ydinvoiman vastustajana. Nyt
hän on ollut Rkp:stä siinä
leirissä, joka on vastustanut

Kokoomuksen ylivaltaa tietyissä asioissa, ja iloitsee, ettei Jätkäsaaren edustalle tullut helikopterikenttää, tai
että pilvenpiirtäjähotelli merellisenä siluettina jäi toteutumatta. Samoin kannanotot kerjäläisten toiminnan
rikollisuudesta saivat Månssonin eri leiriin suurimman
puolueen kanssa.
Månsson on asunut vuodesta 1989 omakotitalossa
Tapanilassa, eikä aio vaihtaa, vaikka vain vaimo ja
koira ovat lasten lähdettyä
enää kumppanina.
–Saimme mieluisan vuokratontin pisteytyksellä, ja
olen talon itse legojen avulla suunnitellut. Riihimäen
Paloheimolta tulivat suuret
seinäelementit ja arkkitehti muutti vain talouskellarin onnistuneesti kuistin alle, Månsson muistelee rakentamista.
Timo Huotinen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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RATKAISEVAN MONIPUOLINEN
K-CITYMARKET VANTAA TAMMISTO
HINNAT VOIMASSA TO–SU 6.–9.6.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.
Keittiön tarjoukset ei voimassa su 9.6.

Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.ﬁ,
www.facebook.com/KCMTammisto

18

10

95

95

kg

Tammiston keittiö:
Tammiston jättipihvi

Tammiston keittiö:
Tammiston jättipihvi

porsaan ulkofileestä,
savumarinadi-ruisolut, Suomi

porsaan kasslerista, valkosipulipunaviini-jaloviinamarinadi, Suomi

TERASSILAUTA

29

PULIVEIVARI

15

95

95

kg

Tammiston keittiö:
Karitsan

VALKOSIPULI- JA
GRILLISALAATTI

paahtopaistista, naturel ja
tuoreyrttimarinadi, Suomi

95

1

HK naudan
takuumurea

ULKOFILEE

1

29

kg

kg

Tammiston keittiö:
Kuopion salaatin

GRILLIPIHVIT

17

kg

99

kg

kg

KURKKU JA
TOMAATTI

VARHAISPERUNA
Ruotsi

Suomi

8

95

599

kg

Savuhovin tuore
grilli-kalkkunan

SISÄFILEE
n. 700 g

pkt

RIBSIT 400 g

269

18
-pack

kpl

1995

sis. pantit
2,70

HK Kabanossi

Voimassa 29.4.2013 alkaen

6,73 /kg

lll-OLUT
0,33 l tlk

Karhu

GRILLIMAKKARAT
400 g

2,90 /l

Puistola
Tapaninkyläntie
Tapanila
Malmi

KEHÄ l
Meille on helppo tulla!

Puhelun hinta 01053-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv. 24%)

SUOMALAISENA
YKSITYISENÄ
YRITYKSENÄ,
MAKSAMME KAIKKI
VEROMME SUOMEEN!

www.k-citymarket.ﬁ

Tuusulanväylä

MAAHERRANMAKKARA
JA JUUSTOCAPONEN

VANTAA TAMMISTO
Valimotie 9, 01510 Vantaa, puh. 010 538 3900
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

KEHÄ lll
Valimotie

Tammiston keittiö: Makulihan

ei Premium

4

12,48 /kg

kg

IRTOKARKIT

99

Vatajan kypsät
porsaan

1740

kg

Alko palvelee:
ma-pe 9-20
la 9-18
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Uutisia
Kenen koillishelsinkiläisen asukkaan
tai toimijan haastattelun haluaisit lukea?
Lähetä vinkki toimitukseen
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi tai
tekstaa 045 3489 373.

Haaveesta tuli totta vuonna 2000
Malmilainen Satu Laitinen, 40, on täyttänyt tänä vuonna saman verran kuin Helsingin Moottoripyöräilijäkerho,
jossa hän toimii sihteerinä. HMPK:n kerhotila nimeltä Torppa löytyy Tapanilan entisestä pesulakiinteistöstä Vanhalta
Tapanilantieltä.
PI RJO PI H LAJAMAA

1. Mistä moottoripyöräharrastuksesi on saanut alkunsa?

HENKILÖTIETO
• Satu Laitinen,
s. 18.4.1973.
• Työskentelee toimistosihteerinä.
• Asuu 16- ja 18-v. lastensa kanssa Malmilla.
• Harrastaa moottoripyöräilyä, sählyä, kahvakuulailua, on Helsingin
Moottoripyöräilijäkerhon sihteeri.
• Elämän tarkoitus?
– Vielä tähän ikään
mennessä en ole löytänyt siihen vastausta.
Toivottavasti saan sen
lähivuosina selville.

– En oikeastaan tiedä. Olen
haaveillut
asiasta
16-17-vuotiaasta asti ja
vuonna 2000 ajoin a-kortin.
B-kortin ajoin 18-vuotiaana.
2. Saatko selitellä harrastustasi, jossa on miesvalta?

– Ei ole tarvinnut selitellä.
Miehet ovat hyvin ymmärtäväisiä.
3. Mikä harrastuksessa viehättää?

– Vapaus mennä omia polkujaan ja minne haluaa. On
tullut uusia ystäviä ja olen
nähnyt Suomea uudesta
kulmasta.
4. Ovatko naisautoilijoita
kiusaavat urpokuskit olleet riesanasi?

– Ovat. Tai eivät niinkään
naisautoilijoita kiusaavat
kuskit, vaan suurin riesa
ovat sokeat autoilijat. Autoilijoiden näkökyky on viime vuosina vähän heikentynyt. Onnettomuuksiin en
ole joutunut, mutta - kuten
kaikilla - läheltä on pitänyt.
Autoilijat esimerkiksi tulevat kolmion takaa eteen tai
eivät katso kuollutta kulmaa.
5. Mikä sai sinut liittymään
moottoripyöräkerhoon?

– Omassa kaveripiirissäni ei

– En ole ajanut muualla. Joitakin tuhansia, riippuu kesästä. Täällä tosi motoristit
ajavat kymmeniä tuhansia
kesässä.
10. Mitä motoristi tekee
talvella?

Torpan pihalle pyöränsä pysäyttänyt Satu Laitinen on omistanut kolme moottoripyörää. Nykyinen eli kolmas on
600-kuutioinen Honda CBR.

juuri ollut moottoripyöräilijöitä. Liityin, että löytäisin
uusia samanhenkisiä harrastuskavereita ja oppisin
vanhemmilta ja kokeneemmilta uusia niin ajamiseen
kuin pyörän huoltamiseen
liittyviä asioita.

6. Tapanilassa on ainakin
kolme eri moottoripyöräkerhoa. Miksi valitsit juuri
noin 230 jäsenen Helsingin
Moottoripyöräilijäkerhon?

2008, ja porukka tuntui
mukavalta. He ottivat heti
mukaan. Sille tielle jäin.

– Tämä ei ole merkkikohtainen kerho. Lisäksi kävin tutustumassa täällä vuonna

– Ei!

7. Onko teidän kerhossa rikollisia?
8. Mistä sen tietää?

– Ei mistään. Vaan kerhon

toimintaan ei kuulu rikollinen toiminta. Tämä on leppoisaa yhdessä harrastamista ja touhuamista.
9. Ajeletko muualla kuin
Suomessa ja paljonko kilometrejä kertyy mittariin
vuodessa?

– Huoltaa pyörää. Lukee
alan lehtiä. Muistelee edelliskesää ja suunnittelee seuraavaa. Odottaa kesää. Kerholla on yhteistä toimintaa.
On kerhoiltoja, keskiviikkokävelyitä, biljardia ja tietenkin suunnittelemme elokuun Moto GP:tä.
Pirjo Pihlajamaa

Kielikommelluksia

Ilkka Uotila
Puistola-Seuran puheenjohtaja

Kesälomat ja lomamatkat monillla ajatuksissa. Tunnelma

vapaa ja rento, edessä ulkomaan lento. Estot pois ja fraasisanakirja käteen. Elekieli, tönkköenglanti ja hyvät hoksottimet korvaavat kielitaiton puutteet ja eksoottinen drinkki
voitelee kurkun. "Sanoja vaan peräkkäin, kyllä ne ymmärtää" on lukuhaluttomien vanha taattu resepti käytännön
puhetilanteisiin. Sitä kuulen silloin tällöin kielikurssilaisiltani. Onhan se tottakai noinkin. Toisaalta hyvä kielitaito säästäisi matkailijaa turhilta pettymyksiltä.

Reino Helismaan
muisto Puistolassa
Keski-ikään varttuneen 36-vuotiaan Puistola-Seuran toiminnassa jo totuttuun tapaan on alkukesällä vuorossa Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta Malmin lentokentän kiertävällä ulkoilupolulla järjestettävä linturetki, Satakielikierros.
Syyskuun alussa (7.–15. 9.) ovat taas vuorossa
Puistola-päivät, joiden aikana paikkakunnalla niin
Seura kuin muutkin tahot järjestävät erilaisia tilaisuuksia.
Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 100 vuotta
sotien jälkeen vahvimman luomiskautensa Puistolassa asuneen ja monella tavoin vaikuttaneen
monipuolisen ja arvostetun viihdetaiteilijan, Reino Helismaan (1913–1965), syntymästä. Puistolassa vietetäänkin tästä syystä eräänlaista Helismaan juhlavuotta monine erilaisine tilaisuuk-

Ohhoh, hotellin aamiaisbuffetin kylttiin merkattu apple jui-

sineen. Puistola-Seura järjestää näissä merkeissä
varsinaisena Reino Helismaan syntymäpäivänä
12. heinäkuuta kello 18.00 Puistolan torilla sijaitsevan muistomerkin luona muistotilaisuuden, jossa tullaan muistelemaan hänen monipuolista elämäntyötään.
Lokakuun puolivälin paikkeilla Tuulen Tuvan
juhlatiloissa on tarkoitus järjestää kaksi korkeatasoista Reino Helismaa -aiheista yleisökonserttia.
Puistola-Seuran järjestämistä tilaisuuksista tullaan kertomaan tarkemmin lähempänä niiden järjestämisajankohtia muun muassa tässä lehdessä.

ce ei ollutkaan appelsiinimehua, kuten eräs opiskelijani oli
olettanut ennen kuin oppi että appelsiini on englanniksi
orange eikä apple.
Toinen kurssilaiseni oli jäänyt Ranskassa janoiseksi kun ei
saanut sanotuksi vesi ranskaksi. Englantia tarjoilija ei ollut
suostunut ymmärtämään. Kovasti tämä oppilaani ihmetteli ranskalaisten kielitaidottomuutta, mutta tajusikin oman
hassuutensa kun häneltä kysäisin, eivätkös kaikki tiedä että vesi on ranskaksi eau, lausutaan oo, kuten eau de cologne eli Kölnin vesi? Lisäksi totesin, että paperille olisi voinut
kirjoittaa veden kemiallisen kaavan H2O. Eikä elehtiminen
kai suomalaiselle niin vierasta ole, ettei osaisi esittää lasista juomista ja janoa pantomiimina. No seuraavalla matkalla sitten.
Rita Ahonen
Kielikoulu Papukaija, rita.ahonen@sci.fi
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Eilen saattoi nähdä harvinaisen tyylikkäitä rouvia ja jokusen herrankin
Malmilla Syystien palvelukeskuksen pihamaalla. Asiasta kävi vihjaisemassa
rouva, joka itse aikoo laittaa näyttävän päähineen suojamaan samalla myös
auringonporotukselta.
Mummopuuta suojellut tyttö sai kevätjuhlassa eräältä lähistön asukkaalta
kortin kiitoksena lähiympäristön suojelusta ja reippaudestaan.
TL

Toimittajat kuulolla Malmintorin kauppakeskuksen
2. kerroksessa kahvila Plaza Moccassa aina ti ja pe klo 10.

Koti keskellä
risteystä
Malmi
Lokkipariskunta on perus-

Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita koskevia
mielipiteitä. Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.fi tai
Malmintorin 2. kerroksessa Plaza Mocca kahvilan vieressä
olevaan Koillis-Helsingin Lähitieto -postilaatikkoon.

tanut pesänsä liikenteenjakajaan Ala-Malmin ehkä
vilkkaimpaan risteykseen
Vilppulantien ja Latokarta-

Kiitos paljastuksesta!
Hienoa, että lähilehti kertoi tuosta Tattarisuolle aiotusta maankaatopaikasta ja
betonilouhinnasta. Asun itse siinä lähistöllä, mutta en
mielestäni ole saanut mitään
tietoa asiasta. Mielestäni aika outoa toimintaa Helsingin rakennusvirastolta. Eikö
muka löydy paikkoja tuollaiseen toimintaan sellaisilta
alueilta, joissa ei ole asuk-

kaita ihan naapurissa? Varmasti löytyy!
Ja aivan varmasti aion
käydä kaupungintalolla
katsomassa suunnitelmia ja
vastustaa hanketta. Toivon,
että meitä vastustajia tulee olemaan paljon, sillä eihän moista voi tuoda lähelle
asutusta, vaikka teollisuusalue siinä vieressä olisikin.
Ei Tattarisuolta tule pölyä

ja rekkojen meteliä ja nykyinen kuusikko peittää ikävämmät näkymät.
Hyvä jos myös PuistolaSeura ja omakotiyhdistys
ottavat asiaan kantaa, kyllä
meitä lähistön asukkaita on
suojeltava.
Rauhaa kaipaava
asukas

Rotille
ruokaa?
Tälläinen näky kohtasi kävelijää Viljatiellä. On kaunis ajatus antaa linnuille ruokaa ja vettä, mutta kun asia ei ole noin yksioikoinen. Kun liikenne vähenee, tulevat
rotat ulos koloistaan ja ne syövät nuo patongit ja viihtyvät taas entistä paremmin
Malmilla, jossa rottahavaintoja on tehty
paljonkin.
Jos lintuja haluaa ruokkia, se pitäisi tehdä niin, että on itse paikalla syöttämässä
lintuja, eikä jätä mitään maahan lojumaan.

TE IJA LOPON E N

Arja Isolehto askartelee
Viime lehdessä oli lipsahtanut aivan väärä nimi Malmin kirjaston vitriinissä korttejaan esittelevästä naisesta. Pitkälti kierrätysmateriaaleista tehtyjen korttien ja leikkimökin kellojen askartelija on Ala-Malmilla asuva Arja Isolehto. TL

100 ml

920 g

LÄHES –30%

19,90

29,90

Korkealuokkainen helokkiöljykapseli

Luonnollista tukea naisen hormonitoimintaan

Efamol

BIOTEEKIN Vitamore Total

Heleä iho helokkiöljyllä! Efamolin
ainutlaatuisessa Rigel-helokkiöljyssä
on 33 % enemmän GLA:ta kuin
muissa lajikkeissa.

Sinkki tasapainottaa hormonitoimintaa ja siten
edistää normaalia hedelmällisyyttä ja lisääntymistä. Monet yrtit, kuten lakritsi, puna-apila,
okarennokki ja fenkoli, sisältävät kasviestrogeeneja. Damiana lisää seksuaalista halua.
E-vitamiini edistää solujen suojaamista hapetusstressiltä ja toimii siten vanhenemismuutoksia vähentävänä antioksidanttina.
60 tabl.

(ovh. 40,85)

(32,50 e/kg)

28,00

(ovh. 37,25)

(185,29 e/kg)

Petri Syrjänen

Äkkilähtö kiloille!

4 Days Kick Start
Voit toteuttaa Easy Diet pusseilla neljän päivän
pitkäpaaston tai 2 vk pätkäpaaston (esim. ma ja
torstai pussipäivät). Sisältää päivän näyteannoksen kotimaista EasyMed Konjak-Glukomannaania,
ohjeet pitkä- ja pätkäpaastoon sekä mahdollisuuden voittaa 500 euron arvoinen matkalahjakortti.
Kilpailu-ohjeet sekä näytteet sisältyvät pakettiin.

120 kaps.

Lähitiedossa (19/2013) oli
juttu nuoresta mummokuusen puolustajasta. Hienoa,
että tälle Tapulikaupungin
Sikalanmetsässä olevalle
suurelle kuuselle on löytynyt puolustajia.
Valitettavasti kyseiselle
alueelle päiväkoti Mintun ja
Tapulikaupungintien väliin
on kaavoitettu nelikerroksinen kerrostalo. Useat tapulikaupunkilaiset vastustivat
asemakaavan muutosta. Tapulikaupunki-Seura valitti
asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti, mutta se
hylkäsi tämän vuoden tammikuussa seuran valituslupahakemuksen. Tästä huolimatta tuleva talo voidaan
rakentaa siten, että mummokuusi säilytetään. Jatketaan kuusen puolustamista!

Arja Isolehto
leikkaa
lehdistä,
lahjapapereista
ja vaikkapa
lautasliinoista
kauniita kuvia
kortteihinsa.

- Kaikki aineosat ovat kasviperäisiä
- Suunniteltu antamaan suomalaiselle iholle
luonnollinen rusketuksen sävy
- Rusketuksen sävy syvenee 48 tunnin sisällä
- Lopputulos on raidaton ja tasainen

31,50

Mummokuusi pelastettava

Sikalanmetsän isoa kuusta katseltiin kaavakävelyllä
vuonna 2008.

My Sun California Spray

(199 e/l)

Ei rotta-fani

Maaret
Ahlsved

OIKAISU

Ensimmäinen kotimainen ja täysin
luonnonmukainen itseruskettava Spray

J KL

sä, sillä liikenteenjakajan lähellä kulki koko ajan ihmisiä.

nontien keskelle. Lukija kävi kuvaamassa pesän, jossa
on yksi muna. Vanhemmat
päivystivät hätääntyneen
näköisinä lähilyhtypylväis-

(ovh. 33,60)

Vahvat ihmisperäiset maitohappobakteerit

Puhdas aminohappo vapaassa muodossa

Acidophilus ja Acidophilus Forte

L-arginiini 500 mg

1. Ihmisperäiset bakteerit – kiinnittyvät tehokkaammin suoliston limakalvoille
2. Mikrokapseloitu tuote – bakteerit pääsevät sinne
missä imeytyminen tapahtuu
3. Vahvuus - tehokkaan päiväannoksen rajaksi on
asetettu väh. 6,5 miljardia bakteeria ja vaikeissa
suolisto-ongelmissa vielä paljon enemmän.
ALAN ASIANTUNTIJOIDEN SUOSITTELEMAT!

Solgar L-arginiini on vapaana aminohappona,
joka takaa sen toimivuuden, hyvän imeytymisen ja biologisen hyväksikäytön. Solgar Larginiini on puhtainta mahdollista farmaseuttista laatua.

30 kaps.

Forte 15 kaps.

50 kaps.

17,90

10,50

22,00

(ovh. 25,80)

–20%
(ovh. 13,20)

Elinvoimaa ja nuorekkuutta ihollesi hyaluronihaposta!

Elimistösi tasapainottaja

Vivania Skin Beauty & Anti Wrinkle

pH Balance Pascoe jauhe

Tasoittaa juonteita ja palauttaa
ihon kiinteyden. Lisää ihon kosteutta ja
kimmoisuutta ja saa ihon näyttämään
kirkkaammalta ja tasaisemmalta.

pH Balance puhdistaa kehosta ylimääräiset kuonat,
keventää ja virkistää oloa sekä edistää hyvää happoemästasapainoa.

60 tabl.

LÄHES –30%

22,90

(ovh. 31,45)

260 g

23,90

(ovh. 27,05)

®

HELSINKI: MALMIN LUONTAISTUOTE, Ylä-Malmin tori 3

KAUPAN PÄÄLLE!
20 tabl. (arvo 5,50 eur)

10

Ilmoituksia

Puustellista saat
yksilölliset kokonaisratkaisut
keittiön lisäksi
myös muihin kodin tiloihin:
kodinhoitohuoneeseen,
eteiseen,
wc- ja kylpytiloihin
sekä makuuhuoneisiin.

Puustelli-kalusteiden
oikeasta hinta-laatusuhteesta kertoo
Puustelli-keittiöiden
30 vuoden markkinajohtajuus.

Puustelli-kalusteet ovat kotimaista,
sertiﬁoitua laatua.

2013

All Inclusive-palvelumme
sisältää kaiken sisäänkannosta
loppusilaukseen asti.

LLI.FI

Takuulla.
WWW.PUUSTE

WWW.PUUSTELLI.FI

!
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SIVUA

LE
SUUNNITTE
VALITSE
TOTEUTA

VALIMOTIE 18 (TAMMISTON PORTTI)
VANTAA, P. 010 277 7342

TILAA
IDEAKIRJA
KOTIISI

Puhelut: 8,35 snt/p+6,00 snt/min, gsm 8,35 snt/p+17,18 snt/min.

Lähetä tekstiviesti PUUSTELLI 501
ETUNIMI SUKUNIMI OSOITE
numeroon 18252
Viestin lähettäminen on sinulle maksuton.
Toimii kaikkien kotimaisten operaattorien liittymillä.

TULE TAI SOITA JA VARAA MAKSUTON SUUNNITTELUAIKA KOTIISI SINULLE SOPIVAAN AJANKOHTAAN.

KEITTIÖPÄIVÄT LA 8.6. KLO 10 -14
Nyt on hyvä aika uudistaa keittiö tai muut kodin tilat. Vielä ehtii
laittaa mm. kodin säilytystilat kuntoon kesäksi!
L a h j a k s i Pe n t i k i n 4 h l ö a s t i a s t o ke i t t i ö p ä i v ä n ä j ä t e t y i s t ä k a u p p o i h i n j o h t a n e i s t a t a r j o u s py y n n ö i s t ä .
Liukuovijärjestelmän ostajalle koritorni kaupan päälle!

Sis. 4 kpl 150 mm korkeaa koria. Tarjous voimassa heinäkuun 2013 loppuun Vantaan Topi-myymälässä.

Va n t a a , Ta m m i s t o : Valimotie 18 B, 01510 Vantaa, puh. 010 666 3200
ma-to 10-19, pe 10-17, la 10-14, topi-keittiot.fi, facebook.com/topikeittiot

Koillis-Helsingin Lähitieto

5.6.2013

11

SAAMMEKO ESITELLÄ

Lankanumerosta 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

DOMUSMAX

Domus MAX - uuden sukupolven edistyksellinen laatikkojärjestelmä tarjoaa maksimaalisen
maalisen syvyyden, korkeuden ja tilavuuden. Huippulaadukkain
mekanismein
ein varustetut
va
arustetut laatikostot kestävät sekä käyttöä että elämää.

DOMUS
MAX- luennot

reilusti
LISÄTILAA
keittiöösi

klo 11 ja 13

Hyödynnä

NOPEAN
PÄÄTTÄJÄN
KESÄEDUT

NESPRESSO
N

kahvittaa isommat
k

JÄÄTELÖÄ
pienemmillle

Domus Center Tammisto, Valimotie 18, 01510 VANTAA
avoinna ark 10-18, la 10-14, puh. 0207-100 438

WWW DOMUS FI
WWW.DOMUS.FI

KEITTIÖNÄYTTELY LA 8.6. KLO 10-15
IDEAKIERROKSET
LA KLO 12 JA 14
Kuule keittiötrendit ja suunnitteluideat ja näe A la Carte-, Parma- ja Petrakeittiöiden yli 20 keittiökokonaisuutta
sekä kylpyhuone- ja säilystysratkaisut!
(Kierroksen kesto n. 30 min)

KESÄ ALE!
Kesäkuun keittiötilaukset nyt tarjoushinnoin
ja tosi edullista maksuaikaa!

ALOITETAAN KEITTIÖSI
SUUNNITTELU NYT
Ota mitat mukaasi, niin aloitetaan
suunnittelu jo lauantain Keittiöpäivillä.

PULLAKAHVIT
TERVETULOA!

Kuvassa Saara-keittiö

30:LLE NOPEIMMALLE SUUNNITTELUAJAN 8.-15.6. VARAAJALLE LAHJAKSI ASUNTOMESSULIPUT 2 KPL!
Lisätietoja ja
suunnitteluajanvaraus 24 h:
keittiomaailma.ﬁ
VANTAA Tammisto y Valimotie 18 y Puh. 010 219 3600

MA-PE 10-18, LA 10-15
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Urheilu

Jalkapallo Kolmonen

Takana nihkeä viikko,

lan läpipääsy, joka kuitenkin tyssäsi puolustajan väliintuloon. Myllypurolaisten
hallinta kantoi hedelmää
kulmapotkun kautta, josta
syntyi 2–0 päätösmaali.

edessä paikallisderby
Taakse jäänyt viikko ei ollut kovin kaksinen täkäläisille joukkueille. Vain MPS/Atletico Malmi
ansaitsee kiitoksen jatkaessaan mainiota alkukauttaan tuulisen aurinkoisella Ala-Malmin
nurmella. ”Ticoticot” päätyivät tasuriin 1–1 tuloksella Hyvinkään Palloseuran kanssa.
MPS edustus oli aseeton

sarjajohtaja AC Vantaan
kanssa kärsien 1–4 tappion.
PuiU puolestaan joutui antautumaan ennkkosuosikki
FC Myllypurolle 2–0.
MPS/Atletico jätti Mosan tekoalustan taakseen ja
isännöi viime vuosien Kolmosen menestyjää AC Vantaata Ala-Malmin hieman
kolkolla nurmella. Isännät näyttivät osaamisensa
mennen jo pelin toisella minuutilla 1–0 johtoon. Jan-

ne Hampaala pääsi liukumaan vapaapotkutilanteessa iloisen johtomaalin. Ticoticoilla oli ensi jaksolla
pari loistopaikkaa lisämaaleihin, mutta pallo sujahteli
hitusen maalipuiden väärältä puolelta. Hyvinkääläiset
onnistuivat aivan ensi jakson loppuhetkillä kulmatilanteesta tasoittamaan tauko- ja päätöslukemiksi 1–1.
Toinen jakso oli kummankin joukkueen tasaista yrittämistä ilman lisämaaleja.

Malmilaiset ovat nyt kolmoslohkossaan 14 pisteellä
kolmantena. Eilen tiistaina
he kohtasivat HerTo:n.
MPS edustusmiehet lähti-

vät perjantaina Tapanilan
nurmella haastamaan kovaksi tiedettyä AC Vantaata. Kotijoukkue oli saanut
myös mieluisan vahvistuksen kokoonpanoonsa, kun
tälle kaudelle talvella naapuri Gnistaniin siirtynyt
Mikko Vesterinen teki pa-

luun kasvatukselliseen keltapaitaansa.
Ensi jakso meni vielä hyvin
1–1 lukemissa. MPS:n maalista vastasi Niko Leppikorpi. Toisella jaksolla kokeneet vantaalaiset menivät
menojaan. Lopputulokseksi
kehkeytyi vierailijoiden 1–4
voitto. Kotijoukkue voitti
vain keltaisissa korteissa
3–0.
Puistolan Urheilijat tälläytyivät lauantaina Myllypuron
nurmella hieman ohuella

koostumuksella vahvasti venäläispelaajista koostuvaa
FC Myllypuroa vastaan.
Ensi jakso oli tasaista, ”Puipan” Samy Talat sai pallon
kerran osumaan vastustajan
maalin ylärimaan. Jakson
lopulla Myllypuro pääsi
1–0 johtoon saamalla pallon pömpeliin hienon ottelun pelanneen PuiU-vahti
Aleksi Helanderin torjunnan jatkotilanteesta. Toisen
jakson puistolalainen herkkupala oli Sami Rinta-Kahi-

Ensi keskiviikkoon asti kolmosilla on vain yksi, mutta
sitäkin mielenkiintoisempi
ottelu. Huomenna torstaina
6.6. klo 19.30 Puistolan
Koudan nurmella vislataan
alkavaksi paikalliskamppailu PuiU-MPS edustus. Joukkueet ovat viimeksi kohdanneet sarjaottelun merkeissä
muutama vuosi sitten kun
ne pelasivat sarjaporrasta
ylempänä Kakkosessa.
Tuolloin PuiU voitti Koudalla ja MPS syyskierroksella Puksussa. Miten käy nyt?
Sen näkee huomenna torstaina varmasti ennätysyleisö
paikan päällä.
Heimo Laaksonen

Jalkapallo, naiset 1 div.

MPS:n naiset jatkavat kärjessä
MAU R I HAN N U LA

Malmin
Palloseuran naisten
edustusjoukkue
matkasi sunnuntaina
Kemiöön, jossa
vastassa oli naisten
liigajoukkue TPS:n
kanssa yhteistyötä
tekevä KSF.
Sunnuntain ottelu käytiin
varsin vaativissa olosuhteissa, sillä elohopea oli mittarissa noussut lähelle kolmeakymmentä. Onneksi
koko ottelun varsin hyvin
tuominnut tuomarikolmikko antoi joukkueiden pitää
lyhyitä juomataukoja.
Itse ottelu oli vahvaa
MPS:n näytöstä, vaikka
kuiva ja kova nurmi välillä
aiheutti harmaita hiuksia.
Ensimmäinen kymmenenminuuttinen meni vielä matkapölyjen ravisteluun, mutta sen jälkeen Malmin Kauniiden & Keltaisten peli alkoi pyöriä. Kun ottelua oli
pelattu 16 minuuttia MPS
riisti pallon keskialueella ja
Riikka Hannula pääsi puolittaiseen läpiajoon hieman
onnekkaasti ja KSF maalivahdin haparoidessa MPS
siirtyi 0–1 johtoon.
KSF pääsi pelin edetessä hieman paremmin peliin
mukaan ja sai luotua muutaman maalintekopaikan ja
MPS:n vahti Riikka Pehkonen joutui venymään pariinkin otteeseen paraatitorjuntaan.
Kotijoukkue pyrki pelaamaan laitojen kautta pe-

liään, mutta vahvasti pelanneet Annika Nissinen ja
Anne Hirvasvuopio tekivät
vastustajan yritykset tyhjiksi.
Kun ottelua oli käyty reilu puoli tuntia Heidi Kaivonurmen hyvä pallonriisto keskialueella ja nopea pelaaminen paitsion rajamailla olleelle Hannulalle tuotti
toisen MPS osuman 0–2 ja
näissä numeroissa lähdettiin
puoliajalle.
Toisen puoliajan alussa
MPS vaihtoi hyvän pelin pelanneen Saara Hurmeen ja
laittoi kentälle tuoreita jalkoja Kaisa Vuorelan muodossa.
Toista puoliaikaa oli pelattu vasta muutama minuutti kun Malmin Kauniit
& Keltaiset lisäsi johtoaan
0–3. Tilannetta edelsi Eeva Härkösen vahva pelaaminen ja hyvä juoksupallo
koko ottelun KSF:n puolustuksen kiusana olleelle Porlammen raketti Sanni Siltalalle, jolla oli jo aiemminkin
muutamia hyvä tekopaikkoja.
Tässä vaiheessa kemiöläisiltä alkoi usko omaan peliin hiipua ja malmilaiset lisäsivät höyryä. Kun ottelua
oli pelattu 52 minuuttia oli
Daisy Wähnin vuoro laittaa verkot kireälle ja tilanteeksi 0–4. Daisyn maalista ei ehtinyt kulua kuin viitisen minuuttia, kun Hannula
oli jälleen pahanteossa lisäten MPS:n johdon lukemiksi jo 0–5.

Reilun tunnin kohdalla pääsi MPS:n tuore vahvistus, PK-35:ssa ja jenkeissä pelannut Suvi Piipponen
tekemään debyyttiään Malmin Keltaisten paidassa ja
vahvan esityksen tekikin.
Suvi jakeli namupasseja oikealle ja vasemmalle ja yritys palkittiin kun ottelua oli
pelattu kahdeksankymmen-

tä minuuttia.
Suvi riisti pelivälineen keskikentällä ja laittoi pallon
oikealle Riikka Hannulalle,
jonka kova ja tarkka syöttö tavoitti juuri kentälle tulleen Jaana Hyttisen. Tämä
painoi pallon oikeaoppisesti kotijoukkueen maaliin ja
loppunumerot 0–6 oli sinetöity.

Malmin naisten ottelut
jatkuvat 9.6. Tuusulan urheilukeskuksen nurmella,
siellä Malmittaret kohtaavat PKKU:n.
Helppoa ei tule taaskaan
olemaan, edellinen joukkueiden kohtaaminen päättyi
2–1 MPS:n voittoon.
Kari Silfver

MPS:n naisten
edustusjoukkue matkalla
kohti Kemiötä ja voittoa.
Pelaajat edestä vas.
Annika, Eeva, Sanni ja
Jenna, takana Saara,
Kaisa, Anne, Riikka,
Jaana, Heidi, Karo,
Suvi P, Rille ja Suvi R.
Kuvasta puuttuu Daisy
Währn.

Kulttuuri
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Helsinkiä juhlitaan
stadissa ja täällä
Ala-Malmin puisto tulee

kokemaan esityksellisen valtauksen Helsinki-päivänä
Teatteri Ilmi Ö:n toimesta.
Lasikuution valtaus käynnistyy kello 14 ja tiedossa
on runonlausuntaa, esityksiä ja musiikkia.
Yhteisöteatterin listasta löytyy myös souteluhetki kaupunkiluonnossa, dramatisoitu puistojumppa,
jossa treenataan parempaa
malmilaista julkisivua, kasvikonsultin vierailu ja Pelottomien ”hyvyyden mikrokosmos”. Valtauksen takana on Helsingin kulttuurikeskus.

parasta hattua palkitaan.
Tanssiryhmä Wonuwali
esittää guinealaista ja länsiafrikkalaista musiikkia ja
tanssia klo 11.30–12.15 ja
päivä päättyy klo 13.30 alkavaan Monen polven nukketeatteriesitykseen, jossa Nukketeatteri SYTKYT
esittää tarinan Kultavuori Rudolf Koivun saduista.
Tapahtuman järjestää Aluetyön yksikkö/Malmin toimintakeskus ja Tukiyhdistys Esko ry Kirkonkyläntie
2:ssa.
Helsinki-päivänä on vapaa
pääsy kaikkiin Helsingin
kaupungin uimahalleihin ja

avoimet ovet pelastuslaitoksilla. Eli uimaan pääsee ilman maksua Malmin ja Siltamäen uimahalleihin. Malmin lentokentän alueella
sijaitsevaan Malmin pelastuslaitokseen pääsee tutustumaan ja siellä voi perehtyä paloautoihin, muuhun
kalustoon sekä saada turvallisuusneuvontaa.
Ylläty esikaupungissa!
-bussikiertoajeluilla esitellään kaupunginosan arkkitehtuuria, puistoja muita mielenkiintoisia kohteita. Klo 12–14 esittelyssä on
Viikki ja Viikinmäki, oppaina arkkitehti Tuomas Eskola ja projekti-insinööri Ina

Liljeström. Kierrosten lähtö- ja paluupaikka on Rautatientorin Mikonkadun
pysäkki ja Helsinki-päivän
ilmaislippujen jako alkaa
maanantaina 3.6. kaupungintalon Virka-infossa, Pohjoisesplanadi 11–13 / Sofiankatu 1. Virka-info on
avoinna ma–pe klo 9–19 ja
la–su klo 10–16.
Huippusuosittu lastenmusiikkiyhtye Pellekaija Pum
kiertää duo-kokoonpanolla Helsinki-päivänä eri leikkipuistoissa riemukkaalla
musiikkiesityksellään. Yhtye esiintyy klo 14 Malmilla leikkipuisto Traktorissa,
Tyynelänkujanpäässä ja klo

MAR KUS SOM M E R S

Mustarastaan laulua voi bongata
vaikkapa Malmin pelastuslaitoksella käydessään tai illalla
Satakielikierroksella.

Helsinki-päivänä kaupungin keskusta pursuaa
monenlaista tekemistä, mutta myös KoillisHelsingissä on päivällä ja illalla erilaisia tapahtumia,
joista valtaosa sopii kaikenikäisille.

15.30 Pihlajamäessä leikkipuisto Salpausselässä, Salpausseläntie 1. Esityksen
kesto noin 30 min.

Pellekaija Pum esiintyy
Traktorin ja Salpausselän
leikkipuistoissa
iltapäivällä.

Teija Loponen

Malmin toimintakeskuksen

Tulivatko satakielet Puistolan viileään kesään?
SE PPO LAAKSON E N

Monen polven kesäjuhlaa
vietetään 12.6 klo 10–14.
Musiikkia ja esityksiä on ulkona ja sisällä. Lisäksi grilli
on kuumana koko tapahtuma-ajan – makkaraa, salaattia, kakkua ja kahvia
saa kolmen euron yhteishinnalla.
Juhla käynnistyy klo 10,
jolloin kuullaan tunnin ajan
Irene ja Pekka Lehtinen &
co:n laulelmamusiikkia. Sen
jälkeen käynnistyy Hattukilpa, johon kaikki hauskaan hattuun pukeutuneet
voivat osallistua ja kolme

Satakielikierroksen osallistujia
edellisvuodelta.

Puistolan ja Heikinlaakson luonnonystävien
edessä on alkukesän tärkeä luontokatselmus.
Helsinki-päivään perinteisesti liittynyt yölaulajalinturetki järjestetään jälleen 12.6. Se alkaa klo 22
ja kestää noin 2 tuntia. Kävelykierroksen lähtöpaikkana on Malmin lentokenttää kiertävän ulkoilupolun parkkipaikka (sijaitsee noin 400 metriä
Malmin suuntaan Malminkaaren ja Tasankotien
risteyksestä).
Oppaina toimivat aikaisemmiltakin retkiltä tutut
lintuharrastajat Ilkka Lyytikäinen ja Markku
Varhimo. Osanottajille on siis luvassa kiintoisaa

luontotietoa. Opitaan tunnistamaan lintuja kuulosekä näköhavaintojen pohjalta. Jännitetään, onko
tänä vuonna aiempaa runsaammin vai niukemmin satakielihavaintoja. Ehkäpä joku kettukin eksyy tälläkin kertaa kävelyreitin tuntumaan.
Matkan varrella on Puistola-Seuran järjestämä
kahvitarjoilu ja tunnelman nostattajana elävää
musiikkia. Tervetuloa uudet ja vanhat satakielitarkkailijat! Jalkaan mukavat kävelykengät ja reppuun sadevarustusta ja hyttyskarkotetta.
Anna-Riitta Piilonen
Pustola-Seuran tiedottaja

Elämän virta koostuu hiuksista
ja rikkinäisistä peileistä
Suutarilan kirjaston ikkunassa soljuu jokimaisena maisemana hiuksista ja rikkoutuneista
peileistä muodostuva taideteos, Joki jatkaa kulkuaan.
Armi Paasivaaralle hiuk-

Armi Paasivaaran käsissä hius saa aivan uuden
muodon ja toimii materiaalina erilaisille taideteoksille.

set ovat läheinen materiaali
jo entisen ammatin pohjalta, parturi-kampaaja on tottunut käsittelemään hiuksia
monin tavoin.
Paasivaaran entiset asiakkaat ja työtoverit huolehtivat siitä, että taiteilijalla riittää tarvitsemaansa materiaalia.
– Silloin tällöin joku soittaa, että hei, nyt minulla
olisi taas hiuksia, tai tavatessamme kaivaa hiuspussin laukustaan, Paasivaaara
kertoo iloisena.
Suutarilan kirjaston ikkunagalleriassa hiuksista tehtyjä taideteoksia täydentävät rikkinäiset peilit, mo-

lemmat materiaalit olivat
käytössä jo Taykin lopputyössä.
– Tuo laitimmainen peili
hajosi noin kauniisiin ja naisen elämään sopiviin osasiin
kun lämpöpuhallin oli sen
päällä. Olen jälleen alkanut
uskoa sattumiin, siihen, että
tapahtumilla on merkitystä.
Niin tuolla peilin rikkoutumisellakin, Armi Paasivaara kertoo.
Rikkinäiset peilit ja hiukset saattavat joidenkin mielestä olla jopa pelottavia
materiaaleja.
– Minulle hiukset ovat pikemminkin pyhä materiaali. Käsittelen niitä kunnioituksella ja haluan luoda niil-

le kauniin ja arvokkaan jatkumon. Peilit taas kertovat
elämän muutoksesta, koko
ajan asioita tapahtuu, tilanteet muuttuvat, on ikäviä ja
iloisia asioita, mutta ne on
vain jätettävä taakse ja lähdettävä eteenpäin. Elämä on
jatkumoa, pieniä pysähdyksiä ja eteenpäin menoa. Niin
kuin joki, joka virtaa.
Suutarilassa asuvalle Paasivaaralle joki on tärkeä elementti.
– Lapsuuden kodissa
Vampulassa joki oli yhtä lähellä kuin nyt, mutta virtasi
toiseen suuntaan.
Elämän virran näyttelystä
löytyy myös hiuksista tehty
Pandoran lipas ja avain.

– Avain tarjoaa mahdollisuuden, avatako lipas vai
ei. Elämä tarjoaa erilaisia
mahdollisuuksia. Minulle taiteen teko tarjoaa mahdollisuuden meditatiivisen
tuokioon. Saan toteuttaa
ideoitani ja ne kehittyvät ja
muuttuvat siinä tekemisen
aikana. Vasta niiden valmistuessa itsekin tiedän, millaisia niistä tuli.
Teija Loponen

Armi Paasivaaran
näyttely Joki
jatkaa kulkuaan
on esillä Suutarilan kirjastossa, Seulastentie 11,
juhannukseen saakka.
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Lähimenot
Ala-Malmin puisto ja
sen lasikuutio tulevat olemaan ensi
keskiviikkona, Helsinki-päivänä,
Teatteri Ilmi Ö:n esityksellisen valtauksen
kohteena kello 14 lähtien.
Luvassa on monenlaista katsottavaa, kuultavaa
ja koettavaa.

TAPANILA

MALMI
Linturetkelle
Maailman ympäristöpäivän
iltana, tänään ke 5.6. käydään
katselemassa ja kuuntelemassa kesäillan laululintuja
ja muuta kesäistä luontoa
Malmin lentokentän laidalla.
Kokoontuminen lentokenttää
kiertävällä ulkoilutiellä
Tasankotien kohdalla kello
22. Lintuasiantuntijoiksi ovat
lupautuneet vanhat lintuharrastajat, apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri ja Koillis-Helsingin
Vihreistä Hannu Tuominen.
Monen polven kesäjuhla
Malmin toimintakeskuksessa
Helsinki-päivänä ke 12.6. klo
10–14. Musiikkia ja esityksiä
ulkona ja sisällä! Grilli kuumana
koko tapahtuma-ajan – makkaraa, salaattia, kakkua ja
kahvia yhteishintaan 3 e!
Ulkokirppis
Uudenpellonkuja 5, to 13.6.
klo 9.30–11.30. Ei pöytämaksuja. Järjestää Leikkipuisto
Kotinummi. Myymään
tullessasi ilmoita tulostasi
numeroon: 09 3105 8613.
Malmin Rintamaveteraanit
jäsenten teatteriretki Heinolaan
ti 23.7. Lähtö klo 8 Malmin
Korupajalta, Markkinatie 6.
Laivalla Lahdesta Heinolaan,
lounastamme laivalla. Klo
15 komedia Diivat. Retken
hinta 40 e. Sit.ilm. 25.6.
mennessä puh. 040 544
9173 tai 050 5288 449.
Ompelemaan
uusi vapaaehtoisten
ompeluryhmä kokoontuu ke
klo 9.30–11.30 työpajalla,
ommellaan kesähattuja talon
asukkaille. Neulekahvilassa to
klo 9.30–12 tavataan mukavia

ihmisiä kahvikupposen äärellä
ja virkataan isoäidinneliöitä
lahjoituslangoista. Niistä
kootaan peitteitä talon
asukkaille. Syystien palvelukeskus, Takaniityntie 3.
ESKO:n harrastukset
Tukiyhdistys ESKO;n harrastustoimintaa Malmin toimintakeskuksessa, Kirkonkyläntie 2:
ke käsityökerho klo 12–15.30,
to leidit klo 13 Ritva I:n johdolla. Englannin ja ruotsin keskusteluryhmät jatkuvat syyskuussa,
englanti 4.9. ke klo 11–12
ja ruotsi 5.9. to klo 11–12.
Syystien palvelukeskus
Liikuntaa ja erilaisia harrastusryhmiä ma-pe kesä-elokuu
klo 8–16. Takaniitynkuja 3.
Perennanvaihtotori to 6.6. klo
10–13 sisäpihalla. Vaihdossa
perennoja ja taimia.
Tartu hiireen
Maksutonta atk-opastusta
senioreille ja työttömille pe
9–15.15. Syystien palvelukeskuksessa. Varaa aika infosta
p. 09 3105 8413, tai paikan
päällä. Takaniitynkuja 3.
Juhani von Boehm
Maisemia ja vapaita
henkilökuvia. Näkyväksi
tehdään myös teosten
syntyvaiheet luonnoksista
lopullisiin teoksiin. Malmitalon
galleria 23.5.–14.6. Vapaa
pääsy. Avoinna ma–to 9–20,
pe 9–18 ja la–su suljettu.
Kaupunkitanssit

Jiveä harjoitellaan ke 12.6. klo
17.30 Ala-Malmin puistossa tai
sateella Malmitalon aulassa.
Mukaan voi lähteä joko
yksin, kaksin tai joukolla
opettelemaan paritanssia. Joka
kerralla on eri tanssi. Mukaan
mukavat jalkineet. Seuraavalla
viikolla on vuorossa hidas
valssi. Vapaa pääsy.

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäki goes Blues
La 8.6. klo 14–18 koko
perheen ilmaisfestivaali
Kiillepuistossa. Esiintyjinä
Marjo Leinonen Huff'n'Puff,
Lena & The Slide Brothers,
Little Willie & The Night
Train ja Luthor’s Dream.

PUISTOLA
Puistojumppaa
Puistolan Urheilijoiden kesän
puistojumpat 13.5.–20.6. ja
1.8.–29.8. Puistolan VPK:n
lähistöllä, katso tarkemmin
PuiU:n nettisivuilta. Ti
18–18.55 kahvakuula, ti
19–19.55 venyttely (Huom!
alkaa viikolla 24), ke 17 17.55
akrobatia/ kehonhallinta, to
18–18.55 gymstick, to19–
19.55 kahvakuula. Muutokset
mahdollisia, säävaraus. Oma
jumppamatto! Kertamaksu 5 e,
vain käteinen tai liikuntasetelit.

PUKINMÄKI
Kesäillan kävelylle
Lähdetään ti 11.6. klo 19
Pukinmäen rantapuiston
hiekkakentältä. Parin kilometrin
matka jokivarressa kävellään
jokaiselle sopivaan tahtiin.
Kävelijöille ilmainen arpa:
palkintoina Kunnon Kisa
-kirjoja ja T-paitoja. Vapaa
pääsy. Järj. Pukinmäen Kisa
ry. Lisät. www.pukinmaenkisa.
fi tai 050 581 4118. Jumpat
alkavat heinäkuussa.
Linturetki
Vantaanjoen maastoon su
16.6. aamulla klo 6 Pukinmäen
rantapuiston matonpesupaikan
luota. Kävellään rauhallisesti
joenrantaa pitkin lintuja havainnoiden ja niiden laulua kuunnellen. Retken kesto 2–3 tuntia.
Oppaana Markku Varhimo.
Vapaa pääsy. Järj. Pukinmäen
Kisa ry. Lisät. www.pukinmaenkisa.fi tai 050 581 4118.

SUUTARILA
Riddarsbyn pihakirppis
Aamukasteenkujan puistikko,
15.6. klo 11–14, vapaa pääsy.
Suutarila-Riddarsbyn asukasyhdistyksen perinteinen, kesän
aloittava pihakirppistapahtuma.
Myynnissä mm. lastenvaatteita,
leluja ja erilaisia vapaa-ajan tarvikkeita. Buffetissa makkaraa,
mehua, kahvia ja vohveleita.

PuistoPellet kiertävät
leikkipuistoja
PuistoPellet on beniniläis-suomalainen musiikkitrio, jonka klovnimuusikot Aristide, Sirpa ja Veera laittavat tantereen tömäjämään,
kropat liikkeelle ja laululeikit livertämään, kun
musisointi punanenät päässä alkaa. Luvassa
on tuttuja ja aivan uusia lastenlauluja ja beniniläisiä sävelmiä monella kielellä ja iloisella mielellä.
PuistoPellet- esitys haluaa mennä sinne
missä ihmiset ovat. PuistoPellet jalkautuvat
leikkipuistoihin, elävöittävät esikaupunkialueita ja yrittävät saada ihmiset kohtaamaan
toisensa yleismaailmallisten kielten, eli musiikin, tanssin, teatterin, klovnerian ja improvisaation keinoin.
Varsinaisen esityksen jälkeen on työpaja,
jossa klovnerian ja musiikkikasvatuksen kei-

noin luodaan vuorovaikutusta leikkipuiston
lapsiin.
-Monikulttuurisuus ja yhteisöllisyys lyövät kättä kun lauletaan, tanssitaan, improvisoidaan ja leikitään yhdessä. Keskeinen musiikillinen idea on yhdistää länsiafrikkalaista
musiikkitraditiota ja suomalaista musiikkia –
näin syntyy uusia ja virkeitä sovituksellisia näkökulmia vaikka perinteiseen Pikkuiset kultakalat-ralliin, kertoo Ala-Malmilla asuva trion jäsen Veera Railio.
PuistoPellet -esityksen musiikki ja tanssit
koostuvat osin kansanperinne -ja klassikkomateriaalista, mutta esityksen sisältö rakentuu myös yleismaailmallisista teemoista.
TL

Mosapiknik
Tapanilan torilla su 9.6.
klo 14–17. Käytännössä
piknik jatkuu kello 14 jälkeen
niin kauan kuin ruokaa ja
iloista seurustelua riittää.
Perinteiseen tapaan oma
pöytä, tuolit ja eväät. Seuraa
on paikan päällä. Säävaraus.
Tuunausta ja tarinoita
on Tapanilan kirjaston
suosittu kesäkurssi 7–12
-v toisella kesälomaviikolla
10.–14.6. klo 13–15. Kurssilla
askarrellaan, tarinoidaan,
käydään piknikillä ja tehdään
kaikenlaista kesäkivaa! Kurssi
on ilmainen. Ilm. puh. 09 3108
5073 tai Tapanilan kirjastossa.
Kesäkerhoja
Tapanilan Kotien Puolesta
ja Tapanilan Eläkkeensaajat
kesätoimintaa: Ulkobocciaa ja
mölkyn peluuta Tapanilan torilla
ti klo 10–11, 11.6. alkaen 27.8.
asti. Kesäkerho Tapanilan
Työväentalolla, Sompiontie
4, ti klo 11.30–12.30 alkaa
11.6. jatkuen 27.8. asti.
Luonnonkukkien päivä
Tapanila-Seura järjestää
Ahojen ja metsien matarat
-kukkaiskävelyn Fallkullan
kartanon ympäristöön su 16.6.
klo 11–13. Lähtö Fallkullan
kotieläintilan pihalta klo 11.
Oppaina Hannu ja Eira Ormio.

TÖYRYNUMMI
Harrastekerho
Leikkipuisto Kesannossa
kokoontuu joka toinen ke
(parittomat vkt) harrastekerho
klo 18–21. Avoin kaikille.
Mahdollisuus erilaisiin omiin
harrasteisiin, joihin kotona
ei ole mahdollisuutta lasten
tai tilan puutteen vuoksi.
Materiaalit ja tarvikkeet tuo
jokainen itse, seuraa löytyy paikan päältä. Os. Kesantotie 13.

VIIKKI
Rikkakasvinäyttely
1.6.-1.8. Gardeniassa on
koottu erilaista tietoa yleisistä
rikkakasveistamme ja niiden
hyötykäytöstä. Tietoa löytyy
niin rikkakasvien torjunnasta
kuin niiden ravinto- ja rohtokäytöstäkin. Avoinna ma–to
klo 10–18, pe klo 10–14 ja
la–su klo 10–17. Vapaa pääsy.
Lehden tarina
Stan Shinglerin kasvipiirroksia
1.6.–11.7. Gardeniassa.
Shinglerin piirrokset ovat
4–5-kertaisia suurennoksia
tienvarsien kasvien yksityiskohdista. Taiteilijan mukaan käsitys
kauneudesta ei aina toimi
monien luontokappaleiden,
varsinkaan kasvien kanssa.
Risut ja rikkaruohot sisältävät
upeita yksityiskohtia, jotka
jäävät helposti huomioimatta.
Näiden kauneuden Shingler
haluaa tuoda esiin teoksissaan.
Aoinna ma–to klo 10–18, pe
klo 10–14 ja la–su klo 10–17,
vapaa pääsy. Juhannuksena
21.–23.6. Gardenia on
suljettuna, to 20.6. näyttely
on auki klo 10–14.
Pioni-ilta
ti 11.6. pionien myyntiä klo
15–17.30 + 18-19 ja pioniluento klo 17.30–18. Pioniillassa tutustutaan pionien
maailmaan sekä Gardenian
pionitarhaan. Ennen luentoa ja
sen jälkeen on mahdollisuus
ostaa pioneja. Vapaa pääsy.

Lähimenot-palstalle voi
lähettää Koillis-Helsinkiä
koskevia menovinkkejä.
Etusijalla ovat maksuttomat tapahtumat. Toimitus
voi muokata sekä lyhentää
tekstejä. Vinkit tulee lähettää viimeistään torstaina
klo 15 mennessä, jotta ne
ehtivät seuraavan keskiviikon lehteen. Vinkit voi lähettää osoitteella teija.
loponen@lahitieto.fi

PuistoPellet-TRIO:
Aristide do Souza:
Djembe, balafone, congat,
perkussiot, laulu, Veera
Railio: Viulu, haitari, laulu
sekä Sirpa TaivainenIlmola: Ukulele, erilaiset
”härpättimet” ja laulu.

LÄHITIETOA
Täältä löydät PuistoPellet
Alkamisaika klo 11 ja kesto noin 40 minuuttia
• Ti 11.6. Leikkipuisto Jakomäki, Huokopolku 2 • Ti 18.6. Leikkipuisto Filpus, Filpuksenpolku
• Ke 19.6. Leikkipuisto Tapuli, Moisiontie 18 • Ke 26.6. Leikkipuisto Traktori, Tyynelänkujanpää
• To 27.6. Leikkipuisto Salpausselkä, Salpausseläntie 1

Koillis-Helsingin Lähitieto

Lähitieto
tuo
lähiyritysten
luo.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

PALVELUJA TARJOTAAN

ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.
Kirkonkyläntie
ä i 6,
6 MALMI

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

AUTONASENNUS JA HUOLTO

MITOIN KUIN MITOIN

LAUKKANEN

Uusi ilme keittiöön

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

– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.



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

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU
Soita: Erkki 0500 503 357
Mikko 040 9311 466

ergadesign.ﬁ

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

KESÄ 2013

KU31

KU39

KH19

Kehärengas Oy
www.keharengas.ﬁ

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

Vesikourut
Tikkaat
Lumiesteet
Kattojen pesut
ja maalaukset

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

050 594 2992

Ilmainen tarjous/
korjausarvio
kjkmestarit.ﬁ
Kotitalousvähennysmahd.

Puutavara A. ÄIKÄS Oy

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

Akkutie 19, Tattarisuo p. 09-389 1596, 09-389 1582
Avoinna ark. 8-17 la. suljettu
-

Sahatavarat. - Höylätavarat. - Paneelit.
Maalatut listat. - Koristelistat. - Mdf-listat.
Kyllästetyt terassilaudat, ruskeat ja vihreät.
Havu- koivu- ﬁlmipinta vanerilevyt.
Melamiinilevyjen määrämittasahaus
Puutavaran katkaisu ja kotiinkuljetus

www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

0400 453 959

Huutokauppa Halli

ostaa ja tyhjentää
kuolinpesät,
muutto- yms.
jäämistöt.
Soita 040-751 4464.

Kaikenlaiset kuljetukset
Iso Pakettiauto,
1-3 miestä

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

KAMPAAMOT JA
PARTURIT

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
KAUNIINA
KESÄÄN!
Värjäykset alk. 74 €
Permispak. alk. 85 €
Parturityö alk. 25 €

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

OPTIKOT

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

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
OGELISSA

MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 9-18,
la 9-14

Ark. 10-18,
la 9-14

Sirkku Laine

Tervetuloa!
a!
Varaathan
aikasi.

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Puh. (09) 875 1868

www.kampaamo-loser.ﬁ

3858 375
040-831 9626

HYVINVOINTI

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi
Ark. 9-18,
ke ja kesä-la suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan

Asiakasparkki No 13 Bussit 74/77A/577

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

TST-PALVELUT Oy

045-8793 937

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

Kaasutintie 27, Tattarisuo.

HAMMASLÄÄKÄRIT

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Parturi-Kampaamo

Salon Perfect

TILITOIMISTOJA

HietaŬummunƟe ϭϲ
TI-PE ϭϬ-ϭϴ͘ϯϬ͘ la ϵ-ϭϱ
ǁǁǁ͘Ɛalonperfect͘Į
p͘ Ϭϵ-ϯϴϱ ϯϵϭϭ

• Hieronta
• Akupunktio

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN
Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6
(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Parturi-Kampaamo

www.datamediatilit.fi
Puh.
09-3508 320

Parturi-kampaamo palvelee kesällä juhannukseen asti
pidennetyillä aukioloajoilla arkisin! Ark. 9–19, lauantaina 8.30–15.
Heinäkuussa normaalit aukioloajat.
Oman kampaajasi kesäloman voit tarkistaa nettisivuiltamme!
www.zois.ﬁ
Aikasi voit varata kätevästi netissä!

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

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

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

15
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puh. 3507050

Aurinkoista ja lämmintä kesää!
Sanna, elina, outi, joni, tanja, alex, nelli ja sini

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

Koillis-Helsingin Lähitieto
kuuluu sinulle.

• Lahjakortit

Kauneudenhoitopalvelut
Kevättä ilmassa!
Ihon
puhdistus

55€
Katso hoidon
tarkempi kuvaus
www.kauniina.ﬁ

SKY-Cidesco kosmetologi
Heljä Siitonen
050 326 2495
Vanha Tapanilantie 88
www.kauniina.ﬁ

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

K-MARKET PUKINMÄKI TARJOAA!
Igman Vanilja
KERMAJÄÄTELÖ 1l

1
99
3
99
1

Uudistuneesta palvelumyynnistämme

00

Kauppias Jenni suosittelee
Tuore, kokonainen
KIRJOLOHI
1000kg erä!

2 kpl/talous
1000 kpl erä!

4

Fanta Mansikka Twist
1,5l VIRVOITUSJUOMAT
sis. pantit 0,60€

3/pulloa
(0,75l)

99
kg 1kpl/asiakas
Kokonainen kirjolohi
ﬁleoituna 5,99kg

Kauppias Arsi suosittelee
Tuore Porsaan
GRILLIKYLJYKSET
Suomi

Lähiruokaa!
TUOREITA YRTTEJÄ
paikalliselta
toimittajalta 100-200g

6

ruukku
(19,90-9,95kg)

www.k-market.com

TARJOUKSET
VOIMASSA
06-08.06.2013

K-market Pukinmäki
Eskolantie 2, 00720 HELSINKI
Puh. 020 734 9199
Ark. 6.30-23.00, su 9-23

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

99
kg

