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Helsinki-päivä
toi Ala-Malmille
purtavaa.
SIVU 6
Toyota Airport

MetroAuto Group
Ohtolankatu 6, Vantaa, Koivuhaka.
Puh. 010 615 8500. www.toyotaairport.ﬁ

Vertailun parhaat
pisteet Toyota huollosta
Toyota Airport Vantaa

VERTAILU
ww

w.t m n e t .f i

(TM 11/2013)

Huollata sinäkin autosi
meillä!
Tervetuloa palvelevaan ja osaavaan
Toyota huoltoon!
www.toyota.ﬁ/huolto
www.toyotaairport.ﬁ
[A]

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

VARTIOKYLÄ

OKT

Kiinteistönvälitys Oy

TAPANINVAINIO
UUDISTUOTANTOA

MARKKU
VILJANDER

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854
IMMOLANTIE 54
Rauhallisella paikalla ok-talo 4h,k,rt
155 m² + lämmin at, var 25 m².
Rv 2000, F . Rinnetontti 749 m².
Hp. 570.000 €. Sormuspolku 19
PUISTOLA

OKT

Hyväkuntoinen omakotitalo 5 h, k,
sauna, 120 m². Varastorakennus
n. 20 m² . Vehreä puutarhatontti
648m² Hp. 390.000 €. Kennotie 3
PUISTOLA

OKT

Talossa 2 asuntoa 47m² + 92m².
Kellarikerroksessa autotalli/
varastot 105 m². Asunnot yhdistettävissä. Rv. -89. Hp. 420.000€.
Kiviahontie 6 a.
SUUTARILA

OKT

Tilava rintamamiestalo 5 h, k, 2wc
n. 110 m² + kellarikerros (s, at,
var) n. 70 m². Oma tontti 645 m².
Kuntotarkastettu 4/2013.
Hp. 195.000 €. Revontulentie 25

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 €
LÄNSI-PAKILA
OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotontti 511 m². Rakennusoikeus 128m²
+ 25m². Tontilla purettava talouskennus. Hp. 147.000 €. Elontie 4
PALOHEINÄ
TONTTI
Tasainen tontti 540 m². Rak.oik.
162 m², enintään 2 asuntoa. Voi
rakentaa maanpäällisen kellarin.
Hp. 155.000 €. Saramäentie 27
TAPANINVAINIO
RT-TONTTI
Kadunvarsitontti 888 m², rak.oik.
222 m² + maanpääl.kellari, 1-3 as.
Hp. 258.000 €. Karhusuontie 55 a

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

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

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270
Tapanila okt 143/269 m2
6h,k,rt,kph/s,ask,h,pkh,khh,
3xwc,2x vh, AT/var. Upea kivitalo
Tapanilan sydämessä.
Valoisa, hyvin rakennettu koti.
Mh 623.000€. Ripekuja 5.
Kai Lehtola/044-514 0164
139913

TARJA
HAARANEN

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

ANNIS
MATTILA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

Heikinlaakso okt 128/160 m2
3-4h,k,s,ph,takkah,v,työh, at.
Kuntotarkastettu yksitasoinen
talo. Oma tontti 589 m2. Velaton
lähtöhinta 285.000€. Kirvestie 4a.
Kimmo Tammisto/040 830 8755
1103201
Heikinlaakso okt 110/215 m2
4h,k,s,ask.h,khh,at. Tyylikäs
pääosiltaan remontoitu talo,
ihana hoidettu suojaisa piha. Mh.
448.000€. Kirvestie 17a.Kristiina
Kellander-Sinisalo /045-847 2272.
140002

Tapaninvainio okt 90/120 m2
3h,k,khh. Tyylikäs rintamamiestalo.
Rv-47. Huippusijainti ja remontoitu
koti pienelle perheelle. Kaunis tontti
(479m²) omenapuineen. Tervetuloa!
Mh 315.000€. Immolantie 29.
Vuorinen/046-812 5697,
Suvinen/044-335 5135.
1103210
Pukinmäki okt 87,5/111,5 m2
2-3h,s,at. Jämäkkä v.1990
valmistunut talo. Pariskunnalle,
joka kaipaa väljiä oleskelutiloja.
Mh. 370.000€.
Tapperinkuja 3a.Kristiina
Kellander-Sinisalo/045-847 2272
140045

Tapaninvainio pt 110/126 m2
4h,k,s,at. Remonttia kaipaava
yksitasoinen asunto. Oma 850 m2
tonttiosuus. Mh. 279.000€
Karhusuontie 84 A. Kristiina
Kellander-Sinisalo/045-847 2272
140001
Sepänmäki pt 108 m2
5-6h+k+s+iso oma piha terassilla.
Ihanteellinen tilava ja muuntelukelpoinen koti lapsiperheelle.
Talo sijaitsee rauhallisella pientaloalueella, päättyvän tien päässä.
Malmin monipuoliset palvelut
n. 1,5 km päässä. Mh 312.000€.
Raetie 17.Heidi Autiosuo/
040 545 8799.
140166
Sepänmäki rt 106 m2
3-4h,s,khh. Nuorekas persoonallinen muuttovalmis koti, rv.2002.
Mahdollisuus neljään makuuhuoneeseen. Mh. 310.000€.
Usvatie 1 b. Kristiina KellanderSinisalo/045-847 2272
1104018

Puistola rt 106m2
5h,k,kph/s, 2xwc. Hyvä perheasunto huippupaikalla! Valoisat,
tilavat huoneet, rem. saunaosasto. Lapsiystävällinen alue, koulut
ja päiväkodit lähellä.
Mh 292.000€. Puistolantie 4.
Kai Lehtola/044-514 0164
38921
Paloheinä rt 94m2
4h,k,kph/s,wc. Kauniisti remontoitu kodikas 1-tasoinen koti
Paloheinän pientaloalueella. Toimivat huonetilat, kaunis keittiö ja
saunaosasto. Turvallinen pihapiiri.
Mh. 327.000€.Saramäentie 37.
Kai Lehtola/ 044-514 0164
140283
Pihlajamäki kt 45,5m2
2h,kk. Viihtyisä hissitalon parvekkeellinen kaksio, puistomaisella
alueella lähellä kaikkia tärkeitä
palveluita. Tarjouskauppa, velaton
lähtöhinta 102.000€
Maasälväntie 8 A.
Aurora Simonen/050-358 7205
1103836

MARJA-LIISA
VÄNSKÄ

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

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

Ilpo Korpi
040 537 1323

Aurora Simonen
050 358 7205

Kai Lehtola
044 514 0164

Markku Vuorinen Pertti Kanon
046 812 5696
040 758 7596

Heidi Autiosuo
040 545 8799

Krista Suvinen
040 487 5040

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

Markus Vuorinen
046 812 5697

Kimmo Tammisto
040 830 8755

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

Kristiina Diomin
046 812 5691

Tomi Suvinen
044 335 5135
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PANNUpizza

BUFFET

Pääkirjoitus

850

Iloista juhannusta!
Juhannuksena voivat iloita ja huokaista

Pastaa,
pa
pannupizzaa
ja chickenwingsejä!
1v.-6v. 5€
7v.-12v. 6,5€
12v.- 8,5€
Ma-To
Pe
La
Su

Tarjous voimassa toistaiseksi

joka päivä
17.00-21.00

10-24
10-02
11-02
11-22

Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
3XK 000   ZZZrXokDDikDÀ

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.ﬁ
Info puh. 045 122 9560
Ke–su 19.–23.6. Juhannuskonferenssi Keuruulla
La 22.6. Bussikuljetus juhannuskonferenssiin,
lähtö seurakunnasta klo 7.00 ja paluu takaisin 21.00
(lähtö Keuruulta). Matkan hinta 30 €.
Ilmoittaudu: Veijo Kähkönen 0400 692 930,
kahkonen.veijo@gmail.com

helpotuksesta etenkin kaikki Puistolan ja sen
lähistön asukkaat, sekä Malmin lentokentän
virkistysreittiä käyttävät. Rauha säilyy lenkkipolulla ja asutuksen lähellä, kun rakennusviraston kaavailemaa rakennusmaan läjitysja betonijätteiden rouhinta-asemaa ei Suurmetsäntien reunaan tulekaan. Kiitos tuosta
erävoitosta kuuluu todella monille. Kiitokset
myös teille kymmenille asiasta sähköpostia
lähettäneille tai soittaneille, yhteistyössä oli
tässäkin asiassa voimaa!
Juhannus on vähän kuin joulu siinä mielessä, että se on monen asian suorittamiselle
eräänlainen takaraja. Juhannus on myös tietynlaiseen virstanpylväs suomalaisessa kesänvietossa. Juhannuksesta suuri osa työssäkäyviä aloittaa lomansa, juhannuksena monet
toiminnot jäävät kesätauolle ja kaupunkitaajamissa selvästi hiljenee. Juhannus on myös
ainoa ajankohta vuodessa, jolloin Suomen
lippu saa olla salossa yön yli. Kun lippu nostetaan salkoon hulmuamaan juhannusaattona kello 18, se lasketaan alas vasta juhannuspäivänä klo 21. Juhannusaatto on myös vakiintuneen käytännön mukaan vapaapäivä,
vaikka se ei olekaan virallinen pyhäpäivä. Turisteille on yleensä suuri yllätys, että keskus-

tan kaupat pistävät ovensa kiinni puolilta päivin juhannusaattona ja sen jälkeen ei oikein
mitään keskustassa tapahdukaan. Kaupungissakin pitää osata silloin hakeutua rannoille
nähdäkseen ihmisvilinää.
Juhannusta vietettiin alkuun vuoden valoi-

simpana päivänä, eli kesäpäivän seisauksen
aikaan. Sittemmin katolinen kirkko siirsi juhlan vieton kesäkuun 24. päivään, eli vietettäväksi puolta vuotta ennen joulua. Vuodesta
1955 lähtien juhannusta on juhlittu kesäkuun
20. ja 26. päivien välisenä lauantaina.
Juhannuksen ikäviä puolia ovat yleensä lukuisat hukkumistapaukset ja kolarit matkalla
juhannuksen viettoon. Meilläkin täällä koillisessa on mahdollisuus nauttia juhannuksesta veden läheisyydessä, Vantaanjoen varren
uimapaikoilla. Hukkumistapauksia ei näillä uimapaikoilla ole tapahtunut, toivottavasti ei tapahdu tänäkään kesänä. Niiltä vältytään, kun juhlitaan viisaasti ja pidetään huolta kavereista. Ja kun
vielä siivotaan jäljet lähtiessä,
on rannalle mukava mennä
taas seuraavan kerran.
Teija Loponen

Su 23.6. 14.30 Latinokokous
Ke 26.6. 19.00 Rukousilta, Jari Vahtera
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

Kiinteistönvälitystä
20kodeille.
vuoden
Välittäjät
parhaille
kokemuksella alueellasi.

Juontaja
Niina Backman

Kirjailija
Kauko Röyhkä

Kehykset: MaxMara

Kehykset: Lyle&Scott

Tontit, kiinteistöt, asunnot,
uudistuotanto.
Kauttani myös perunkirjat.
Eija Häkkinen
+358 500 704 618

Soita!Tuuli Almila
+358 45 208 5012
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JOPA -80 %
Koko kehysmallisto -20– 80 %

Eija Häkkinen
Vesa Sillman
+358 400 512 055

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

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

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

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

Koillis-Helsingin Lähitieto Numero 22/2013. Keskiviikko 19.6.2013
JAKELUALUE: postinumerot Helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, Malmi, Pihlajamäki, Pihlajisto, Puistola, Pukinmäki, Siltamäki, Suutarila, Tapanila,
Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Viikki. PÄÄTOIMITTAJA: Teija Loponen, puh. 050 590 6675, teija.loponen@lahitieto.fi. TOIMITTAJA: Pirjo Pihlajamaa, puh. 045 348 9373,
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi. ILMOITUSMYYNTI: Jussi Haapasaari, puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi. TAITTO: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin. KUSTANTAJA:
Koillis-Helsingin Lähitieto Oy. PAINO: Sanomapaino, Vantaa 2013. PAINOS: 37 200 kpl. JAKELU: Helsingin Jakelu-Expert Oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.fi tai

ma–pe klo 9–16 puh. 09 5615 6999. Ilmoitus keskiviikon jakamattomasta Lähitiedosta mieluiten heti torstaina.

Uutiset

Koillis-Helsingin Lähitieto

3

19.6.2013

Voitto tuli!

Puistolassa palasi rauha maahan
H E I MO LAAKSON E N

”Nyt asia vihdoin
lienee pihvi ja on
kiitosten paikka.
Nettiadressin
ehti allekirjoittaa
viime perjantaihin
mennessä noin
300 hankkeen
vastustajaa.”
KALEVI
AH LG R E N
H E I MO LAAKSON E N

– Tuo Suurmetsäntien varren metsikkö saa nyt sitten säilyä kaunistamassa maisemaa, iloitsee Puistola-Seuran
puheenjohtaja Ilkka Uotila.

Aluehallintovirasto sai peräti
109 lausuntoa tai muistutusta
Tattarisuolle haetusta ympäristöluvasta koskien rakennusviraston
maa- ja kiviainesten sekä
purkujätteiden välivarastointi- ja
esikäsittelyaluetta.
Asia kuitenkin ratkesi jo viime
viikolla siihen, että rakennusvirasto
poisti hakemuksensa.

uistolalaisia ja
muitakin Malmin lentokentän virkistysraittia käyttäviä puistattanut hanke
kaatui asukkaiden suureen
vastustukseen.
Rakennusviraston ympäristölupahakemus on otettu pois aluehallintovirastosta ja ympäristöylitarkastaja
Anu Sivosen mukaan uudel-

P

leen kuulutuskin on peruttu,
koska rakennusvirasto on
peruuttanut hakemuksensa.
Viime viikkoina Puistolassa tehtiin paljon töitä monien eri tahojen toimesta, jotta hanke ei toteutuisi.
Ympäristölautakunta
torppasi hankkeen omalta osaltaan Vihreiden Leo
Straniuksen toimesta, joka
myös jakeli blogissaan ohjeita murskaamon vastusta-

miselle.
Lentokentän KohVin lintukierrokselle osallistunut
Pekka Sauri puolestaan veti asian pois kaupunginhallituksen listoilta. Sitä ennen
kaupunkisuunnittelulautakunta oli hanketta kannattanut.
– Nyt asia vihdoin lienee
pihvi ja on kiitosten paikka. Nettiadressin ehti allekirjoittaa viime perjantaihin
mennessä noin 300 hankkeen vastustajaa. Tiedossani on lukuisten yksityishenkilöiden lisäksi, että ainakin Puistola-seura, MLL
Puistolan osasto ja Puistolan peruskoulu, Malminseudun yritysyhdistys ja monet
muut yhteenliittymät tekivät töitä hankkeen torppaamiseksi. Asiassa auttoi lisäksi Lähitieto-lehti, joka oli
myös ratkaisevassa asemas-

sa asukkaitten tiedonsaannissa ja aktivoinnissa, kiittelee vastustamisprojektiin
ensimmäisten joukossa lähtenyt Puistolan Omakotiyhdistyksen Kalevi Ahlgren.
Yksi suuri moottori taiste-

lussa pahaa vastaan oli puistolalainen toimittaja Riku
Rantala.
– Suunnitelma oli aivan
outo ja huonosti valmisteltu. Ja asukkaiden tiedottaminen oli aivan onnetonta. Vaimoni kuuli naapurilta asiasta ja oitis pistimme pihapalaverin pystyyn.
Pohdimme keitä kaupunginhallintoon kuuluvia ihmisiä tuntisimme ja vaimoni, joka on juristi, ryhtyi tekemään kirjelmää, joka lähetettiin lautakuntiin ennen
kuin asiaa niissä käsiteltiin.
Vastapäisen taloyhtiön väki
otti vastuulleen esitteen teon, jota jaettiin alueen postilaatikoihin. Hyödynsimme
heti nopeaa sosiaalista mediaa, mutta siinä on se ongelma, että vanhempi väki ei
sitä kautta tietoa saa, kertoo
Rantala.
Riku Rantala uskoo nyt
hyvään voittoon ja arvelee,
ettei toiste noin lähelle asutusta moista hanketta enää
yritetäkään.
– Kyllä silti on pysyttävä
valppaana ja seurattava, ettei uutta vastaavaa hyökkäystä asuinaluettamme kohtaan tule. Puolustus tulee pitämään!
Teija Loponen

Graffitiseinälle saa maalata yötä päivää. Sivu 5
www.facebook.com/
lahitieto

KAU PU N KISU U N N ITTE LUVI RASTO

Jokeri raiteilleen ehkä
vuonna 2020
Helsinki haluaa nostaa nykyisen Jokerilinjan 550 mahdollisimman nopeasti
raiteille. Tavoitteena on käynnistää RaideJokerin hankesuunnittelu tänä syksynä ja
saada se valmiiksi vuoden 2014 lopulla,
jonka jälkeen on hankepäätöksen aika.
Päämääränä on saada Vuosaaresta Viikin
kautta Espooseen rakennettava rata
valmiiksi ja liikenteen käyttöön viimeistään
vuosina 2020-2022. Nykyisen Jokeri-bussin
liikennöintisopimus päättyy vuonna 2020.
Raidehankkeen rakennuskustannukseksi
on arvioitu 210 miljoonaa euroa. Summa
tarkentuu hankesuunittelun aikana. RaideJokerin maksumiehiä ovat Helsinki, Espoo
ja valtio.
Pirjo Pihlajamaa

Miljalle 16 uutta palveluasuntoa
Ala-Malmi
Yksityisen Miljan palvelutalon päälle saa rakentaa kaksi kerrosta
lisää vanhusten asuntoja varten, päätti kaupunginhallitus viime viikon
maanantaina. Muutos ei tuo kaupungille kustannuksia.
Kaava muuttuu niin, että lisäkerrokset tulevat nyt kaksikerroksisen
palvelutalon eteläosaan, jonne voi tehdä 16 uutta asuntoa.
Nelikerroksinen pohjoisosa säilyy ennallaan. Yleinen pysäköintialue
merkitään autopaikkojen korttelialueeksi ja siirretään palvelutalon
käyttöön.
Kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Seuraavaksi
asemakaavan muutosta käsittelee kaupunginvaltuusto.
Pirjo Pihlajamaa

Latokartanontielle näkyvän palvelutalon
suunnitelmat kartalla.
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Uutiset
TE IJA LOPON E N

Pihlaan ropisee
jäseniä

Helsingin
Medialukio on
koillisen lukioista
suurin.

Pihlajamäki
Pihlajamäen lähiöaseman olemassaolon puolesta perustettu Tukiyhdistys Pihla ehti tuskin julkistaa syntymistään toukokuun lopulla, kun jäsenhakemuksia alkoi sadella sisään.
Viime torstaina jäsenlomakkeita oli palautettu 83 ja perjantain ja lauantaina aikana saldo sen kun kasvoi.
– Satanen meni rikki, iloitsi Pihlan tiedottaja Leena Koivisto sunnuntaina.
Lomakkeita voi täyttää ja jättää lähiöasemalla. Jäsenyys ei
maksa mitään.
Pirjo Pihlajamaa

Yksi jäsen taituroi Pihlalle näyttävän logon.

Lähiöasema lähtee
lomille

Koillisen lukiot
eivät ole jumboja

Pihlajamäki
Pihlajamäen lähiöasema on huomenna auki kello 13 asti.
Perjantaista lähtien asukastalon ovet ovat kiinni kesälomien
vuoksi aina elokuun 4. päivään asti. Kotilähettiläät ovat jääneet
kesätauolle jo viime viikolla. Myös heillä tauko kestää 4.8. asti
ja hommat jatkuvat maanantaina 5. elokuuta.
Pirjo Pihlajamaa

Helsingin suomenkielisissä lukioissa sisäänpääsyn keskiarvoraja oli 7,33
(7,25 vuonna 2012). Ruotsinkielisissä lukioissa keskiarvoraja oli 7,00
(7,50). Koillisessa alin raja oli nyt 7,42.
Yhteishaun tulokset julkistettiin

viime torstaina Helsingin kaupungin lukioissa ja Stadin ammattiopistossa ja niiden kotisivuilla.
Listoilla näkyvät vain ne hakijat,
jotka ovat antaneet luvan nimensä
julkaisemiseen.
Helsingin Medialukioon Tapanilaan haki yleislinjalle 169 ja sisään otettiin 220 oppilasta, medialinjalle haki 61 ja heistä 60 sinne
pääsi. Medialukioon pääsyn alin
keskiarvo oli tänä vuonna 7,42 ja
medialinjan puolelle 7,93, viime
vuonna keskiarvot olivat 7,42 ja
8,07.
Helsingin Uuden yhteiskoulun
lukioon Pihlajamäessä haki yleislinjalle 35, kirjallisuuslinjalle 7 ja

kuvataidelinjalle 7. Yleislinjalle
otettiin 40, kirjallisuuslinjalle 11 ja
kuvataidelinjalle 7 uutta oppilasta.
Alin keskiarvoraja yleislinjalle oli
nyt 7,55, kirjallisuuslinjalle 7,75 ja
kuvataidelinjalle 8,06, viime vuonna luvut olivat 7,56, 7,38 ja 7,65.
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukioon halusi 114
ja pääsi 80. Alin keskiarvoraja oli
laskenut viime vuoden 9,33:sta
9,25:een.
Sekä ammatillisiin oppilaitoksiin

että lukioihin opiskelupaikan saaneiden pitää ilmoittaa oppilaitokseen viimeistään 27.6., ottavatko
paikan vastaan.
Helsingissä sijaitseviin amma-

tillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin
haki tämän kevään yhteishaussa
ensisijaisesti noin 12 850 hakijaa.
Aloituspaikkoja on noin 8 550, joten noin 4 300 hakijaa ei päässyt
ensisijaisesti haluamaansa opiskelupaikkaan. Moni pääsee kuitenkin yhteishaussa 2.–5. sijalle asettamaansa opiskelupaikkaan.
Stadin ammattiopistoon haki
ensisijaisesti 4 236 (4 427 vuonna
2012) opiskelijaa. Heistä paikan
sai 2 499 (2 430 vuonna 2012). Lähes kaikki paikat Stadin ammattiopistossa täyttyivät.
Yhteishaussa vapaaksi jääneille
aloituspaikoille haetaan 5.–12.7.
täydennyshaussa.

Takaniitynkujalla
poistetaan suojateitä
Ylä-Malmi
Takaniitynkujan, Syystien ja Kirkonkyläntien rajaamalle tontille
rakennetun uuden päivittäistavaramyymälän vuoksi Takaniitynkujalle laadittiin katusuunnitelma.
Takaniitynkujan liikennejärjestelyihin ei tehdä periaatteellisia
muutoksia, mutta kääntöpaikan reunakivilinjoja muutetaan.
Samalla Takaniitynkujalta poistetaan kaksi suojatietä Työväentalon edustalta tarpeettomina.
TL

Kuski puhalsi törkeän
lukeman
Tapulikaupunki
Poliisipartio pysäytti henkilöauton Tapulikaupungissa viime
viikon tiistaina aamuyöstä. Autolla ajanut nainen puhalsi alkometriin 2,16 promillen lukeman. Naista epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.

Teija Loponen

PP

Bussi 71V jäi
varikolle kesäksi

Yksi johti kolmen
kolariin
Viikki
HSL

Joukkoliikenne siirtyi kesäaikatau-

luihin maanantaina. Vuorovälejä harventava kesäkausi kestää kahdeksan
viikkoa. HSL ei enää julkaise kesän aikataulukirjoja, vaan asiakas saa hakea
aikataulut verkko- ja mobiilipalveluista.
Koillis-Helsinkiin keskustasta Pihlajamäkeen ja Pukinmäkeen ajava 71V ei
kulje kesällä. Linja palaa liikenteeseen
elokuun 12. päivä.
Lisäksi Jouko-linjan J70 reitti Tapaninvainiossa muuttuu. Uusi reitti on
Karhusuontie – Hallatie – Uimarannantie – Tapaninvainiontie. Pohjanpellontien, Santerlantien ja Kirkonkyläntien pohjoispään kautta J70 ei enää
aja.
Pirjo Pihlajamaa

Kolme autoa joutui kolariin Viikissä toissa lauantaina aamupäivästä. Autoista kaksi oli odottamassa liikennevalojen vaihtumista vihreään, kun punaisten vielä palaessa taaimmaisen
perään tärähti auto, jonka voimasta keskimmäinen auto vyöryi ensimmäisen auton takapuskuriin. Kaikki autot vaurioituivat vähän. Henkilövahingoilta vältyttiin. Kolmantena valoihin
tullutta epäillään liikennerikkomuksesta.
PP

Kuka kaipaisi pyörää?
Tapanila

J70
Reittimuutos linjalla J70
17.6.2013 alkaen
Poistuva reittiosuus
Korvaava reitti

Joukon reittimuutos kartalla.

Tapanilasta löytyi ojasta parisen viikkoa sitten aikuisten Nishiki-merkkinen polkupyörä.
Tunnisteen mukaan pyörä on noin vuoden vanha. Pyörän
löytäjä ei pääse viemään sitä poliisin löytötavaratoimistoon,
joten pyörää voi kysellä tarkempia tuntomerkkejä vastaan sen
löytäjältä numerosta 050 511 2555.
TL
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Graffitiseinä on auki yötä päivää
Jakomäki
Jakomäen liikuntapuistos-

sa on tenniskenttää kiertävään metalliaitaan kiinnitet-

Seinille on säännöt.

PI RJO PI H LAJAMAA

ty kaksi isoa graffitiseinää.
Pari viikkoa sitten pystytetyille seinille voi kuka tahansa nykypäivän rembrandt taiteilla graffiteja.
Seinät ovat käytössä 24 tuntia vuorokaudessa.
Laillisesta maalausalustasta saa kiittää hankkeen paikallisia puuhanaisia, eli lähioprinsessoiksi itsensä nimittäneitä Henna Liukkosta ja Tanja Drcaa sekä
aluetyöntekijä Kirsi ”Kipa”
Kallansaloa Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksesta.
– Homma toimii niin, että
maalauksen ollessa valmis
siitä voi ottaa valokuvan ja
sen jälkeen seinä on vapaata

riistaa, Kallansalo valottaa.
Seinän luona on nuorisolla paikka viettää aikaa sen
kummemmin mitään tekemättä.
– Nuoret ajetaan aina pois
koulunpihoilta ja muilta julkisilta paikoilta esimerkiksi skeittaamasta tai hengailemasta. Tällaisia paikkoja
tarvitaan, tämä on juuri sitä varten, että täällä saa olla, vakuuttaa Kallansalo.
Pirjo Pihlajamaa

Seinät ovat täysin
vapaassa käytössä. Myös
roska-astiaa voi käyttää
apuna visualisointiin.
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Jäämme lomalle
juhannuksesta,
hyvää kesää
Avaamme tiistaina 6.8. klo 10

Tervetuloa!

www.kukkahuonekastanja.ﬁ
Puh. 09-345 2330
Ajurinaukio 5, 00750 Helsinki
Meille Puistolaan pääset kätevästi bussilla ja junalla.

Avoinna ark 10-18, la 9-16 ja su 7-16
kukkahuonekastanja@elisanet.ﬁ
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Uutiset
TE IJA LOPON E N

Yleisö nousi estradille pysyäkseen kuivana.
Esiintymisvuorossa Malmin Pelottomat.

Kaupunkipuistojumppaan lähti yleisö innokkaasti
mukaan, sillä liikkeet olivat riittävän helppoja.

Malmin satamasta sai lähteä soutelemaan aavalle altaalle.

Malmilla soudeltiin
Ala-Malmille ilmestyi satama ja puistossa olijoille tarjottiin soutelumahdollisuutta. Moni halusikin
käyttää tilaisuutta hyväkseen lipuakseen veneellä keskellä Malmia.

Tuula Suonion elävää
runonlausuntaa.

Helsinki-päivänä mikä
vain on mahdollista, jopa
veneily keskellä kaupunkia.
Kauniissa Ala-Malmin puistomaisemassa soutelun teki
mahdolliseksi teattari IlmiÖ
kumppaneineen. Valtaosa
Malmin satamasta vesille
lähteneistä oli tenavia, mut-

ta taisi jokunen aikuinenkin
veneeseen uskaltautua.
Sateessa tiivistettiin tunnelmaa lasimajassa, jossa Tuula Suonio ja Petra
Lampinen lausuivat runoja, Malmin Pelottomat istuivat kahvittelemaan näytelmän muodossa ja esittelivät

jättiporkkanaa. Pilvi Kallio haastatteli muun muassa
puistosta huolehtivia Staran
työntekijöitä, Malmilla liikkuvaa sosiaaliviraston lähityöntekijä Miia Pikkaraista
sekä Pihlajamäestä Filpuksen leikkipuistoon päivittäin pelaamaan pyöräileviä

Joonaa ja Eetua.
Staran väen yhteinen toive on, että ihmiset roskaisivat vähemmän ja antaisivat
kasvillisuuden olla rauhassa. Ala-Malmin puisto kun
on todellinen helmi puistojen joukossa. Nyt puistoa
siivotaan päivittäin kaksi

tuntia.
Sade taukosi sopivasti Kaupunkipuistojumpan
ajaksi ja osa muustakin ohjelmasta saatiin nauttia ilman niskaan tippuvia vesipisaroita.
Teija
Loponen

Koillis-Helsinki

Koillis-Helsingin kaksikko johtaa
stadin liikuntaa
Riku Ahola (vas), 32, ja Heimo Laaksonen
(kok), 63, muodostavat vasta kunnallisvaalien
jälkeen toisiinsa tutustuneen Koillis-Helsingin
parivaljakon, joka johtaa hyvässä yhteistyössä
stadin liikuntaa.
Ahola sai yllättäen puolu-

eelleen ponnahtaneen puheenjohtajan nuijan liikuntalautakunnassa, ja Hempalle osui liikuntajohtajan
(Anssi Rauramo) puolueelle
useimmiten kuuluva varapuhiksen rooli.
Viime kaudella Vasemmistoliitto oli liikuntalautakunnassa vailla paikkaa.
Kun puolueen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki on
kohta kaksi vuotta toiminut
kulttuuri- ja urheiluministerinä, on valinta sikälikin linjassa ainakin seuraavat pari
vuotta.
Ahola tuli mukaan politiikkaan jo edellisissä kuntavaaleissa ja pääsi nuorisolautakuntaan, johon ei
ollut tunkua. Mieluisampi
oli nyt päästä liikuntalautakuntaan, sillä Riku on ollut
palloilumiehiä koko ikänsä.

Hän aloitti futiksen HJKSiltamäen junnuissa ja on
jatkanut yliopisto- ja harrastesarjoissa. Salibandya
hän pelasi Pelipeikkojen Ajunnujen 1. divariin asti ja
futsalmaalivahtina yliopistopeleissä Tampereen SMkisoja myöten.
Ahola kävi Malmin lukion ja asustaa nykyisin Tapanilassa. Hän on valtiotieteiden maisteri, joka teki gradunsa Malmin Urheilijoista. Jo kauppaopistossa
syntynyt ATK-osaaminen
on pohjana työpaikalle
Ikean järjestelmäylläpitäjänä. Eduskuntavaaleissa
2011 hän sai 681 ääntä ja
harkitsee seuraavien ehdokkuutta, mutta EU-vaaleissa
vajaan vuoden kuluttua on
oma suosikki katsottuna.
Hemppa vuorostaan tunnetaan yli 30 vuoden ajal-

Liikuntalautakunnan Reykjavikin matkalla Riku Ahola, vas., ja Heimo Laaksonen saivat keskelleen Ruotsin
jalkapallomaajoukkuetta neljissä arvokisoissa luotsanneen legendaarisen valmentajan Lars Lagerbäckin,
joka nykyisin valmentaa Islannin maajoukkuetta.

ta Koillisessa MaTaPuPun
ja sen jälkeisten aluelehtien
päätoimittajana. Hänkin on
palloilumies, joka nyt tuoreena eläkeläisenä on keskittynyt Lähitiedon urheilutoimittajan harrastushommaan lähiseuroinaan
Tapanilan Erä, Puistolan
Urheilijat ja Malmin Palloseura sisarjengeineen. Valtuutettuna Hemppa on Ko-

koomuksen kolmas vara ja
aistinut jo suuren salin ilmapiirin.
Lautakuntaa on työllistä-

nyt kuulemistilaisuuksineen
HJK, joka haluaa enemmän
lääniä itselleen Töölön Pallokentän alueelta. Vanha
Sahara on jo vihreänä Klubin junnukeidas, Sonera
Stadium toimii HJK:n edus-

tusjoukkueen ja eri mies- ja
nuorisojoukkueiden näyttämönä, ja naisille kelpaa
pääkäyttäjänä vanhan Bolliksen luonnonnurmi, jolla pelaa myös pari stadin
Kakkosen miesjoukkuetta.
Nyt HJK haluaa Pallokenttä 7:n maa-alueen itselleen ja on valmis rakentamaan siihen oman kuplahallin. Muille 140 seuralle
jäisi entuudestaan seurojen
yhteisestä Bolliksen harjoitusläänistä vain Tekonurmi
n:o 6 peli- ja treenikäyttöön.
Liikuntavirasto Rauramon johdolla olisi suosiollinen HJK:n unelmalle, mutta lautakunta haluaa ajaa
myös yhteistä etua. Lautakunta äänesti kevään viimeisessä kokouksessa 7–2
asian uudelleen valmisteluun.
-– Menetyksen tilalle ja tasapuolisuuden vuoksi muille seuroille halutaan osoittaa rahat Bollis 7:n tilalle
vihreäksi ja lämmitettäväksi muutettavaan Pirkkolan
kenttään, korostaa Hemppa.

Uusi lautakunta on ehtinyt pitää jo kevään seminaarinsa Kisakalliossa ja
päässyt tutustumaan toisiinsa ja virkamiehiin. Mielenkiintoinen oli myös neljän pohjoismaisen pääkaupungin yhteinen liikuntatapaaminen touko-kesäkuun
vaihteessa Reykjavikissa.
Ahola ja Laaksonen olivat
molemmat reissussa stadin
edustajina ja saivat oppia,
että kaikissa pääkaupungeissa on eri mittakaavoissa
samat ongelmat, joita Oslo
pystyy ratkomaan öljyvaroin ja talouslamasta toipunut Islanti energian avulla.
Lautakunnalla on edessään lähivuosina seurojen
avustusjärjestelmän uusiminen, ja vuosittain on mietittävä, miten liikuntabudjettiin varattu 95 miljoonaa
riittää kaikkiin liikuntainvestointeihin, kun pelkästään Jätkäsaaren bunkkerihanke vie Rikun arvion
mukaan 60–70 miljoonaa.
Vaarana on myös kaluston
hajoaminen käsiin.
Timo Huotinen
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RATKAISEVAN MONIPUOLINEN JUHANNUSKAUPPA

K-CITYMARKET VANTAA TAMMISTO
HINNAT VOIMASSA KE–PE 19.–21.6.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.

Palvelemme juhannuksena:
ke-to 8-21, pe 21.6. 8-12,
la suljettu, su 12-18

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

14

19

95

95
kg

Tammiston keittiö:
Tammiston jättipihvi

Tammiston keittiö:
Tammiston jättipihvi

LEIJONA-PIHVI

AMERIKAN SERKKU

porsaan sisäpaistista, BBQsavumarinadi-pastillishotti, Suomi

Tammiston tuorekeitaalta:

2.149
99
1

2,50 /kg

15

TERTTUTOMAATTI
250 g 5,96 /kg, Suomi
Espanja

-32%

kokonaisena, Suomi

Hinta ilman K-Plussa-korttia 39,90 /kg

39

Atria Wilhelm

GRILLIMAKKARA
400 g 3,48 /kg

HK

-39%

kg

kg

Tammiston keittiö:

Tammiston keittiö:
Tuore kokonainen

HERUKKA- JA
SINAPPISILLIT

erä, Suomi

10

kg

Tammiston keittiö: Tammiston jättipihvi

PULIVEIVARI

-pack

-30%

LOHIFILEE
vac.pak. Norja

Hinta ilman K-Plussa-korttia 12,95 /kg

95
kg

KEKÄLEVARRAS

Karhu

19

80
sis. pantit
2,70

lll-OLUT 0,33 l tlk
2,90 /l
Voimassa 29.4. alkaen.

14

90

Tammiston keittiö: Tulinen
porsaan sisäfilee, valkosipuli-Naga Morich
-marinadi, Suomi

kg

Tammiston keittiö:
Makulihan Tammelan
kommee

GRILLIMAKKARA

16

17

95

95

kg

kg

Tammiston keittiö:

Tammiston keittiö:
Apetit

ESPANJALAINEN
TOMAATTISALAATTI

SAVUKIRJOLOHIFILEE

2.-

15

95

pl/tlk

Budweiser ja Corona Extra

Tammiston keittiö:

lll-OLUT 0,35-0,473 l

GRILLI- JA VALKOSIPULISALAATTI

3,91-5,43 /l
voimassa 19.6.2013 alkaen

16

kg

90

2

-pack

kg

Tammiston keittiö:
Makulihan
Juustocaponen

2

79

sis. pnt 0,80
raj. 3 erää/tal.

-21%

Coca-Cola

VIRVOITUSJUOMAT 1,5 l
0,66 /l

GRILLIMAKKARA

Hinta ilman K-Plussa-korttia 3,33 /2-pack (0,84 /l)
sis. pnt 0,80

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

KEHÄ lll
Tuusulanväylä

90

SIIKA

11,12-15,75 /kg

18

kg
raj. 2 pkt/tal.

ERÄ! Tuore

Valimotie

19

90

porsaan kasslerista, valkosipuli-punaviinijaloviinamarinadi, Suomi

99

21

12

Suomi

AMERIKAN PEKONIT
120-170 g

Hinta ilman K-Plussa-korttia
2,29 /pkt (5,73 /kg)

8

pkt

95

kg
raj. 4 pkt/tal.

ULKOFILEEPIHVIT

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

1

1

89

kg

SISÄFILEE n. 1,5 kg

Tammiston keittiö: Parasta
rotukarjan lihaa pihvikarjan

naturel ja tuoreyrttimarinoitu,
Suomi

95

HK takuumurea naudan

kg

kg

FILEEPIHVIT

kg

26

3995

Tammiston keittiö:
Tuore broilerin

rs

KESÄKURPITSA

porsaan sisäfileestä, BBQ-Coca-Colamarinadi, Suomi

95

2 pkt

Kypsä

MAISSINTÄHKÄ
2 kpl/400 g

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.

Linnuilla ei ole nyt aikaa laulaa
Tapaninvainiolaisen lintuharrastaja Markku Varhimon voi bongata luonnosta kiikaroimassa tai opastamasta asukkaita
linturetkillä. Hän kuuluu MaTaPuPu Birding Society MBS:ään, jonka jäsenet pitävät kirjaa koillisen alueen lintuhavainnoista.
PI RJO PI H LAJAMAA

lä alueella on aika vankka
pikkuvarpuskanta, joka on
kasvanut koko Suomessa.
Fasaani on täällä nyt vähentynyt, johtuisiko se kanahaukasta, ketuista, supeista
vai ankarista talvista. Sarvipöllö on Malmin lentokentällä yllättävän yleinen, tosin tänä vuonna olen kuullut vain yhdestä.

1. Kuinka lintuharrastuksesi on alkanut?

– Olen lapsesta lähtien ollut kiinnostunut luonnosta
ja sen eri ilmiöistä. Konkreettisesti harrastus alkoi
oppikoulun kolmannella, meitä lintuharrastajia
oli 5–6. Yksi meistä on nyt
puoliammattilainen lintuvalokuvaaja.
2. Mikä on MaTaPuPu
Birding Society?

9. Opastit sunnuntaina
asukkaita Vantaanjoen
maisemissa. Mitä bongasitte?

– Kaveriporukan muodostama epävirallinen yhteisö.
Tyypillinen jäsen on tapanilalaisen Tuomas Mannisen
sanoin parhaat päivänsä lintumiehenä nähnyt jäähdyttelijä.

HENKILÖTIETO

3. Mitä varusteita sinulta
löytyy?

– Hyvät kiikarit, kaukoputki, jokunen hyllymetri
lintukirjoja ja -lehtiä. Lisäksi on lintuäänitteitä ja nykyisin netistä löytää sen, mitä itseltä ei löydy. Tosiharrastajalla on lisäksi Bongariliiton lintutiedostus.
4. Missä ovat Koillis-Helsingin parhaat tarkkailupaikat?

– On kolme pääpaikkaa.
Kivikon täyttömäki, joka
on lisätty Matapupu-alueeseen, koska se on niin hyvä
muuton tarkkailuun. Toinen on jokivarsi. Kolmas on
lentokenttä ja sen ympäristö, se on pesimälajien kannalta ehkä tärkein. Viikki ei
kuulu MBS-alueeseen.

– Tämä oli ensimmäinen kerta kuuteen vuoteen, kun emme nähneet sorsaa, kertoo
Vantaanjoen lintukierrokselta sunnuntaiaamuna palannut Markku Varhimo.

5. Sykähdyttävin lintukokemuksesi?

pikotka, joka lensi Kilimanjarolla ylitseni hyvin läheltä.

– Niihin kuuluu 70-luvun
ensimmäiset arktiset lintumuuton havainnot Porkkalan saariston vesilintumassoista. Ne lukumäärät ja se
kokonaisvaikutelma. Yksittäisenä parhaiten on jäänyt mieleen vanha komeassa puvussa ollut partakorp-

6. Mitkä linnut sekoittuvat
helposti?

– Itselläni ehkä heikoin
kohta on lintujen tunnistaminen äänestä tai varsinkin
ääniin reagoiminen. Olen
usein huomannut porukassa, että kun kuuluu ääni,
monet muut reagoivat hel-

pommin.

• Markku Varhimo, s.
9.7.1956, Hki.
• Tapaninvainiolainen atkammattilainen, koulutus
matemaatikko. (atkammattilainen atksuunnittelija)
• Perhe Tuija-vaimo, tytär,
26, ja poika, 23.
• Harrastukset linnut,
pyöräily.
• Elämän tarkoitus? Tekisi
mieli vastata 42.

7. Miksi lintujen laulu
vähenee heinäkuussa?

– Se on vähentynyt jo nyt
ja liittyy varmaan pesimissykliin. Kun pesiminen alkaa, tulee linnuille muuta
puuhaa. Poikasten ruokkiminen vie aikaa. Monilla lajeilla laulu alkaa uudelleen,
jos tulee toinen pesintä. Esi-

merkiksi mustarastas saattaa pesiä kolmesti.
8. Onko Helsingistä kadonnut lajeja tai tullut uusia?

– Aika paljonkin. Näkyvä
uusi laji on valkoposkihanhi. Sepelkyyhky on yleistynyt 90-luvulta lähtien. Täl-

– 35 lajia. Laulukausi on
jo vähän ohi. Yleensä kierrämme touko-kesäkuun
vaihteessa. Satakielikään ei
laulanut, mutta löysimme
sen kutsuäänen perusteella.
Kerttusista oli vain yksi luhta- ja yksi ruokokerttunen.
10. Miksi Malmin lentokentän perinteisen kierroksen linnuksi on valittu
juuri satakieli?

– Valistunut veikkaukseni
on, että se on kaikkien tuntema, hyvin kuuluva laji, jota on kohtuullisen runsaasti lentokentän ympäristössä.
Kun liityin MBS:ään, minulle oli yllätys, että lentokentällä ylipäätään on lintuja.
Se on syksyllä kahlaajien
levähdyspaikka ja harvoja
paikkoja Helsingissä, missä voi nähdä kuovin. Siellä
on monena vuonna havaittu
esimerkiksi harvinaisia heinäkurppia.
Pirjo Pihlajamaa

PETR I SYRJÄN E N

Katriina Alestalo
Tapulikaupunki-Seura ry

Puistojen puolesta
Tapulissa
Tapulikaupungissa on viime vuosina käyty paljon keskustelua puistojen käytöstä ja tarpeellisuudesta. Tähän keskusteluun ovat antaneet aihetta
kaupunkisuunnitteluviraston käynnistämät täydennysrakentamishankkeet. Osa täydennysrakentamisesta perustuu Tapulikaupunki-Seuran aloitteeseen. Sitä vastoin seura ei ole esittänyt puistojen
muuttamista asuntokäyttöön. Kaikkien hyväksyttyjen kaavamuutosten mukainen rakentaminen ei
ole vielä käynnistynyt. Vehreyden ja leikkikenttien
vähenemistä ei voi vielä nähdä.
Juuri nyt käsittelyssä on Maatullinpuiston eteläpuolen kaavamuutos. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi muutosehdotuksen 28.5. äänin 5–3. Sen mukaan Tapulin leikkipuiston ja liikuntapuiston väliselle puistoalueelle tulisi pientaloalue. Muun muassa leikkipuiston kumpareet ja
kahluualtaat poistuisivat ja leikkipuistotoiminnot

siirrettäisiin Maatullin koulun pihalle. Asukkaat
eivät ymmärrä, miksi puistoja vähennetään alueella, jonka asukasmäärä kasvaa jo päätetyn täydennysrakentamisen sekä alueen normaalin elinkaaren seurauksena. Maatullinpuiston asemakaavaehdotuksesta kiinnostuneet voivat jättää asiasta
muistutuksen kaupunginhallitukselle heinäkuun
alkupuolelle asti.
Tapulissa tapahtuu myös mukavia puistoasioita.

Seurakuntatalon takana olevaan pieneen puistoon
on tulossa perusparannus, jossa mm. karsitaan
pensaita, asennetaan uusia penkkejä ja istutetaan
kukkivia puita.
Tapulin puistoihin ja muihin kiinnostaviin kohteisiin tutustutaan jälleen syyskuussa Tapuli tutuksi -kävelykierroksella.

Kielikommelluksia
Ulkomailla uskallamme käyttää vajavaistakin kielitaitoa.
Tilanteet on hoidettava silloin kun ne ovat edessä, eikä siinä
ehdi kielioppisääntöjä miettiä. Italiassa sitä paitsi huomaamme, että kukaan ei jaksa odotella jos suomalaiseen tapaan kokoamme ajatuksia muutaman sekunnin. Taitavat
eleettömyyttämmekin ihmetellä. Suomalaisten kädet eivät
kovasti heilu. Me osaamme jutella ilman käsiä.
Reissussa sattuu kaikenlaista mikä ei isommin haittaa.
Päinvastoin, pieni töpeksintä kuuluu asiaan. Värikkäitä tarinoita kuuluu olla vaihdettavaksi muiden kanssa työpaikalla lomilta palatessa. Pois siis estot ja ujous.
Isäni on viihdyttänyt ystäviä vuosikaudet tarinallaan työmatkasta Ranskaan. Heitä oli kuuden miehen lähetystö,
joista yksi kiiruhti ravintolassa pyytämään että saisi hoitaa oluttilauksen koska oli vartavasten opetellut ranskaa.
Innokkaana hän teki tilauksen, jota tarjoilija lähti täyttämään. Tämä palasi kohta ja jakoi ilmeettömänä heppujen
eteen kullekin voinapin pienellä lautasella. Olisi pitänyt sanoa six bières eikä six beurres. Kieltämättä näin tarina on
eloisampi, vai mitä mieltä?
Hyvä tarina herättää kysymyksiä ja pohdintoja. Mitä tarjoilijan päässä liikkui välikohtauksen aikana? Käsittikö virheeksi ja halusi pilailla? Halusiko näpäyttää? Vai katsoiko
parhaaksi olla ajattelematta mitään ja tuoda se mitä pyydettiin?
Rita Ahonen
Kielikoulu Papukaija, rita.ahonen@sci.fi

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tapaninvainio-seuralla on iloisia kuulumisia. Mahdollinen asukastaloksi sopiva tila saattaa löytyä Karhusuontieltä. Nyt etsitään vain jotain
kumppania lisävuokralaiseksi.
Toinen iloinen asia Tapaninvainiossa on, että neuvottelut rakennusviraston
ja liikuntaviraston kanssa Tapaninvainion uimarannan lasten leikkitelineistä ovat
edenneet. Toiveelle näytetään vihreää valoa. Kerromme asiasta tarkemmin,
kun aikataulut selviävät.
TL

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

Seurakunta kaipaa
koordinaattoria
Malmin seurakunnassa on valmisteilla
vapaaehtoistoiminnan strategia, joka on
tarkoitus tuoda seurakuntaneuvoston
hyväksyttäväksi ensi syksynä. Strategiaa
valmistelleessa työryhmässä on mukana
työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja
seurakuntalaisia.
Valmistelutyön yhteydessä

on tullut esiin tarve täysiaikaisen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin ottamisesta seurakuntaan kahden vuoden ajaksi.
Ongelmana koordinaattorin palkkaamisessa on seurakunnan kiristyvä talous,
sillä seurakuntayhtymä on

esittämässä kehysmäärärahojen vähentämistä kahdelle seuraavalle vuodelle 1,5
% ja vuodelle 2016 1%. Tämä merkitsee Malmin seurakunnan kohdalla palkkaja toimintamäärärahan pienentymistä 120 000 eurolla.
Koordinaattorin saamiseksi on todettu kolme vaih-

Tenkulalle
ja Koskiselle
Helsinki-mitali
Siltamäki, Tapaninvainio
Valtuutetut Tarja Tenkula
(sd) Siltamäestä ja Kauko
Koskinen (kok) Tapaninvainiosta ovat saaneet kultaisen Helsinki-mitalin. Helsingin kaupunginhallitus
myöntää mitalin vuosittain
kymmenelle ansioituneelle
kansalaiselle tunnustuksena
toiminnastaan kaupungin
hyväksi.
Tenkulalle ja Koskiselle
mitali tuli siitä hyvästä, että
he ovat olleet luottamushenkilöinä yli 20 vuotta. Mitalit jakoi Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohta-

ja Tatu Rauhamäki Helsinki-päivänä.

Tarja Tenkula

Kauko Koskinen

Helsinki-mitalia saa kan-

taa virallisten kunniamerkkien ohella. Mitali kuuluu
puolivirallisiin kunnia- ja
ansiomerkkeihin. Mitalit
nousivat julkisuuteen viimeksi keväällä, kun kaupunginhallitus päätti täydentää kaupungin mitalivarastoja ja tilata noin 693 000
eurolla yli 500 kultaista mitalia.
Pirjo
Pihlajamaa

toehtoa. Joko voidaan palkata uusi työntekijä korvaamaan jonkun seurakunnan
nykyisen työntekijän irrottaminen koordinaattoriksi, toisena vaihtoehtona on
siirtää joku työntekijä koordinaattoriksi palkkaamatta
ketään hänen tilalleen, jolloin siirtyjän työt pitäisi jakaa muille ja kolmas vaihtoehto on irrottaa joku työntekijöistä osa-aikaisesti hoitamaan koordinaattorin
tehtävää.
Päätös asiassa tehtäneen
syksyllä.
Teija
Loponen
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Uutiset

Poutamarkkinoille syntyi
pehmoportaat

TE IJA LOPON E N

Pukinmäki

Säveltäjänpuistossa
sunnuntaina
vietetyt Puksun
Poutamarkkinat
olivat nimensä
mukaiset; sää
oli poutainen
ja markkinameininkiä riitti.
Puksu-liikkeen toista ker-

taa toteuttamassa tapahtumassa näki capoeiraa, sai
osallistua kivimaalaukseen
ja metallilankatyöpajaan,
tehdä löytöjä lukuisista
kirpparipöydistä ja nauttia
musiikista. Lisäksi tenavat
viihtyivät leikkipuiston välineissä ja paikalle tuodussa
intiaaniteltassa. Hurjia inkkarimaalauksiakin puistossa näytti syntyvän.
”Puksun Pehmeät Portaat” -taideteos oli saanut
raaka-aineita jo ennakkoon
lukuisia laatikollisia, itse tapahtumaan niitä tuotiin lisää ja Katja Intosella oli täysi työ kiinnitellä lasten kanssa pehmoleluja rakentamiinsa tikkaisiin.
– Tämä menee nyt ensin
Pukinmäen kirjastoon näytteille ja sen jälkeen se siirretään pysyvästi Unikkopuiston leikkipuistorakennukseen. Siellä onkin jo Poutamarkkinoiden edellinen
yhteisötaideteos ”Virkattu
fillari”, Katja Intonen kertoo.
Pukinmäen Taidetalon sirkuskoululaiset toivat tapahtumaan väriä ja vauhtia.

Poutamarkkinoiden yhteydessä toteutettiin
Poutapäivä-projekti, jossa poliittiset toimijat toivat
viereisen vanhustentalon asukkaita seuraamaan
markkinatapahtumaa.

Kukka Eklundin ohjaamat
10–15-vuotiaat tytöt esittivät akrobatiaa, klovneriaa
ja monia muitakin sirkustemppuja. Iloiset kannustushuudot ja välillä hämmästyneet huudahdukset saivat nuoret sirkuskoululaiset näyttämään parastaan.
Sirkuskoululaisten taituruutta näkee lisää Viidakkoseikkailussa, jota ryhdytään
esittämään Mustasaaressa
heti juhannuksen jälkeen.

innostuneet asiasta ja Keskusta ei reagoinut mitenkään. Näiden lisäksi Raamattu puhuu-seurakunta tarjosi vapaaehtoisiaan
avuksi, kertoo Puksu-liikkeen aktiivi Maria Roiha.
Roiha kertoo, että poliittisia toimijoita pyydettiin mukaan siksi, että heille haluttiin järjestää mahdollisuus
konkreettiseen, ruohonjuuritason vanhustyöhön.

Poutamarkkinoiden

Pehmolelut kiipeilevät portaita
kohti taivasta, Katja Intonen auttoi lapsia kiinnittämään pehmolelut napakasti kiinni.

ohessa toteutettiin Poutapäivä vanhuksille projekti,
jossa puolueet ja poliittiset
toimijat valjastettiin talkoisiin kuljettamaan viereisen
Madetojan palvelutalon
asukkaita tapahtumapaikalle.
– Mukaan lupautuivat
Vihreiden Hannu Tuominen, Kokoomuksen Seija Muurinen ja Ossi Mäntylahti, Kristillisten Tuulikki Tepora, Perussuomalaisten Seppo Huhta ja Muutos
2011-puolueesta Helena
Eronen. Vasemmistoliitto ei
saanut yrityksistään huolimatta vapaaehtoisia paikalle, paikalliset demarit eivät

Teija Loponen

Nuoret klovnit hauskuttivat yleisöä hassuilla
tempuillaan.

Sirkuskoululaiset viihdyttivät yleisöä esityksillään,
taustalla näkyy myös ohjaaja Kukka Eklund.

TE IJA LOPON E N

Aira Kososen kana yllätti
AI RA KOSON E N

Tapulikaupungissa asu-

van Aira Kososen lapsuudenkodissa oli aikoinaan
kanoja ja rakkaus näihin siipiveikkoihin on säilynyt.
Viime vuosina on puhuttu kanojen pitämisestä jopa kaupunkioloissa, mutta
ihan siihen Aira ei uskaltautunut. Sen sijaan hän hankki mökilleen kanalauman
ja kukon, joilta saa tasaisen
munatuotannon ja värikästä seuraa.

Pieni kananmuna on todella pikkuruinen, vain
puolikas autonavaimen
koosta.

Tämä pariskunta aikaansai minikananmunan.

– Viime kesänä minulla oli
kolme kanaa, mutta ne eivät olleetkaan näitä maatiaiskanoja ja siksi tuotanto
oli vähän heikkoa. Nyt hankin kunnon maatiaiskanoja, joita vanhat kanani kyllä
vähän vierastavat. Niin teki
alkuun kukkokin, mutta nyt

se on jo kanalaumaansa tyytyväinen, Aira kertoo.
Kanat munivat munan päivässä, mutta yksi uusien kanojen ensimmäisistä munista olikin aikamoinen yllätys.
– Yleensä näiden munat
painavat noin 50–55 gram-

maa, mutta tämä yksi muna on todella pieni, vain
20-grammainen. Jos en tietäisi, ettei verkkoaidattuun
kanalaan muut linnut pääse, kuvittelisin tuon olevan
viiriäisen muna, kanaemäntä ihmettelee.
Päivisin kanat taapertavat
vapaana ja osallistuvat innoissaan kasvimaan töihin.
– Siis minä kaivan maata
ja kanat nappaavat näkyviin tulevat kastemadot. Välillä saan oikein varoa, etten
kopauta niitä nokalle työvälineilläni, kun tunkevat siihen ihan vierelle, Aira Kosonen myhäilee.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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SE PPO LAAKSON E N

Timo Uotilan
päiväkirjamerkintöjä

Juhannus 1953
Wanhassa Puistolassa
Asuimme Harjutiellä (nykyinen Karrintie). Silloin ei ollut televisiota, ei vesijohtoa, ei viemäriä. Juhannusta
vietettiin silloin täsmälleen Jussin päivänä 24.6., joka
osui keskiviikoksi. Juhannussää oli yhtä tärkeä kuin
nykyään. Tuolla kertaa ensin satoi ja ukkosti, sitten
tuli selkeää ja varsinainen helle.

Tiistai 23.06.1953
18 astetta, puolipilvistä

Satakieliä ei nähty, mutta kyllä kuultiin.

Sirittäjä ensi kertaa
Satakielikierroksella
Sää suosi Satakielikierrosta, jonka
Puistola-Seura järjesti Helsinki-päivän
iltana jo 29:nnen kerran. Väkeä oli
runsaasti, yli 60 henkeä, eikä vain
Malmin lentokentän lähistöltä, vaan
kauempaakin.
Vetäjinä ja asiantuntijoina

toimivat perinteiseen tapaan
Matapupu Birding Societyn
aktiivit, nyt Markku Varhimo, Ilkka Lyytikäinen, Jaana Sarvala ja Esko Voutilainen.
Lentokentän kiertävä ulkoilupolku – 5520 metriä
– vaellettiin runsaassa kahdessa tunnissa. Ilma viileni vähitellen, ja kentän ylle
laskeutui kuvauksellinen sumu. Kuten aina ennenkin,
havaitut lintulajit merkittiin
tilastoon, samoin satakielten määrä. Lintulajeja näh-

tiin ja kuultiin yhteensä 22,
enemmän kuin tavallisesti.
Satakielikierros on järjestetty vuodesta 1985 lähtien,
ja tänä aikana luetteloon on
kertynyt yhteensä 58 tunnistettua lajia. Nyt enimmät
linnut olivat vanhoja tuttuja, mutta lentokentän itäpuolella asiantuntijoiden
herkkiin korviin kantautui
ihan uusi ääni. Se kuului sirittäjälle joka on uunilintuihin kuuluva varpuslintu, Afrikassa talvehtiva kaukomuuttaja, ei sentään kovin

harvinainen. Sirittäjän ääntelyä kuvataan tietoteoksissa seuraavasti: Laulu on
tunnusomainen heleä sirinä,
joka alkaa parilla hitaalla
lyönnillä ja kiihtyy loppua
kohden, ikään kuin pyörittäisi pientä kolikkoa kovalla
alustalla. Usein laulun lomassa kuuluu hömötiaismainen ’hyy’. Varoitusääni
on ’tjöö’.
Satakieli ei pimenevässä
metsässä tietenkään näyttäytynyt, mutta sen taiturimainen esitys kuultiin seitsemästä suunnasta. Aikai-

Lentokentän
itäpuolella
asiantuntijoiden
herkkiin korviin
kantautui ihan
uusi ääni.
TI MO UOTI LA

semmilla kierroksilla on
joskus erotettu kolmatta
kymmentä laulajaa. Verraten vähäisen määrän arveltiin tällä kertaa johtuvan
äkkiä ja kovalla voimalla alkaneesta kesästä.
Tuulipussikukkulalla nautittiin virvokkeita Leena ja
Heikki Iisalon kattamasta pöydästä samalla kun
Duo Pyrhönen soitteli upeita klassisia kappaleita. Kun
retkeläiset kajauttivat yhteislauluna Aleksis Kiven
sanoittaman ’Onnelliset’,
satakielet vaikenivat kateudesta harmaina. Kivihän
eleli jonkin aikaa lentokentän länsipuolella.
Karting-radan lähistöllä
lintujen laulu hukkui hetkeksi mopedistien aiheuttamaan hirveään meluun.
Ennen kierrokselle lähtöä
kukin sai arvata havaittavien lintulajien ja satakielten
määrän sekä uusien, ennennäkemättömien lajien määrän. Lähimmäksi totuutta osui Moonika Hüsson.
Muut Linnut-lehden vuositilauksella palkitut ovat
Maija-Riitta Kontio ja Kati
Tammela. Perille saavuttua,
puolen yön jälkeen, osanottajien kesken arvottiin Lentokentän ystävien lahjoittama kirja lentokentän historiasta, jolloin onnetar suosi
Kaija Hermusta.
Seppo Laaksonen

Satakielikierroksen
väliajalla nautittiin
kahvia ja kuunneltiin
Mari Kaisa ja Vilma
Pyrhösen musisointia.
Lopuksi laulettiin Oskar
Merikannon Onnelliset
Aleksis Kiven sanoihin.

Aamupäivällä kävimme Ilkan kanssa äitiä
vastassa Puistolan Elannolla (nykyinen Puistolan
tori). Oli hankittava paljon juhannustavaraa.
Sitten olimme saunassa, jota isä nimitti
”juhannusiloittelusaunaksi”. Satoi, ukkonen
jyrisi. Mutta illaksi sää parani niin että pääsimme
lavoille, sekä VPK:n että PU:n juhannusjuhliin.
Katselimme juhannuskokkoa Puistolan Urheilijoiden lavalla (silloisilla hiekkakuopilla lähellä
nyk. Suurmetsäntien ja Vanhan Porvoontien
risteystä). Kävimme laulamassa naapurillemme
Ida Saariselle (silloisella Valistustiellä, nykyisellä
Läksyrinteellä), joka täytti 70 vuotta.
Keskiviikko 24.06.1953
25 astetta, pilvetöntä

Olen alkanut lukea Oma Maa -kirjasta päivittäin kyseisen päivän artikkeleja. Ne ovat parhaiden asiantuntijoiden kirjoittamia ja eri aloilta.
Aamupäivällä heitimme tikkaa saunan seinään.
Sitten meille tuli naapurissa Valto Virtasella kylässä oleva Hannu-poika. Kävimme isän ja hänen
kanssaan uimassa Malmilla Vantaanjoessa. Ilkka
pelasi sulkapalloa Hannun kanssa. Minä luin
Tietojen kirjaa.
Torstai 25.06.1953
27 astetta (korkeimmillaan jopa 36 astetta),
pilvetöntä

Aamulla heräsin ”jo” kahdeksalta. Sitten kinastelimme Ilkan kanssa, kumpi menisi kauppaan.
Lopulta Ilkka lähti. Matti ja Pertti tulivat hakemaan meitä uimaan Ruduksen hiekkakuopille
(lähellä nykyistä Ikean tavarataloa). Emme
kuitenkaan menneet, koska sieltä oli kuulemma
varastettu tavaraa. Löysimme pihalta pienen
peipposen poikasen. Niemelän täti kävi meillä.
Illalla ihailin täysikuuta, joka oli aiian alhaalla
etelässä.

Ravintola Kipakki
Vuolukiventie 7 Pihlajanmäki
Puh. 045 153 6100

Avoinna su–ti 09:00–24:00,
ke–la 09:00–02:00
Happy Hours ma–pe 09:00–12:00
Huom: Juhannuksena pe 21.6. suljettu
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Urheilu

Jalkapallo Kolmonen

Voitoista voittoihin!
Ei ollut lainkaan huonompi futisviikko. Koillisen kolmikko saalisti
Kolmosen peleissä pelkkiä voittoja.
Voitonjuhlat aloitti men-

neellä viikolla MPS/Atletico
Malmi, joka röykytti Pukinmäen vieraspelissään puoliksi täkäläistä joukkuetta
maalein 4–0. Uhrina oli PK35/VJS.
MPS:n edustusmiehistö
hallinnoi perjantaina Mosan nurmea nuijimalla lohkon hännänhuipun Kirkkonummen 5–2. Samana iltana Puistolan Urheilijat ottelivat SAPA:n kanssa

Kumpulan pienellä ja huonokuntoisella ruoholla.
PuiU oli parempi maalein
2–0.
Atleettien taisto peekoo-

vjsläisiä vastaan ei alussa
näyttänyt voittokululta.
Nuoret vastustajat pyörittivät alkuun peliä tehokkaasti
ja taidokkaasti. Mutta atleettien laaja pelaajamateriaali ja kokemus purivat mitä pidemmälle ottelu eteni.

Samu Nurminen ehätti tekemään taukoluvuiksi malmilaisille 1–0 johdon. 70 minuutilla kävi ketsuppi pulppuamaan, Jani Putkonen
teki 2–0 ja 86 minuutilla jo
3–0. Hitusen ennen päätöstä Nurminen tehtaili illan
toisensa ja päätösluvut 4–0.
Voitto tiesi sitä, että MPS
Atletico lymyää sarjassa
tappituntumalla lohkokärkeen.

M PS edustus vastaan
KyIF oli alkuun melko tasaista. Mutta tauolle lähdettiin keltapaitojen johdossa
Ilkka Frimodigin laukoessa
2–1 johdon juuri ennen taukovihellystä. Toisella jaksolla malmilaiset menivät menojaan. Selvä voitto kirjattiin lopulta numeroin 5–2.
PuiU oli pirteällä pelipäällä
Kumpulanlaakson postimerkkikentällä. Isäntä SAPA sai todeta ensi jakson

päättyneen puiulaisten 1–0
johtoon. Tärkeän maalin teki Stephan ”Stefu” Megyaszai. Toisella jaksolle viileässä illassa kentälle tuli kuitenkin kangistunut PuiU.
Sapalaiset eivät kuitenkaan
saaneet palloa pystytolppaa
lähemmäksi PuiU:n maalilla. Lopulta Sami Rinta-Kahila juoksi yksinään maalintekoon. Tuloksena oli maalivahdin harhautus ja 2–0.
Peli oli taputeltu.

Jalkapallo naiset 1 divari

Tänään keskiviikkona
16.6. klo 19.15 PuiU ottaa
Puistolan nurmella vastaan
FC HIK:n Hangosta. Samana iltana klo 19.30 MPS/Atletico Malmi kohtaa FC
Kontun Siltamäessä.
Juhannuksen jälkeen, maanantaina 24.6. klo 19.00
PuiU on tulessa Otaniemessä, vastassa on Honka 3.
Heimo
Laaksonen

PETR I LU N KI

Malmin
Kauniit &
Keltaiset tylyjä
emäntiä
MPS:n naiset kohtasivat naisten 1 divisioonan ottelussa
Fc Rauman. Vierasjoukkue Fc Rauma oli ennen lauantain
ottelua sarjataulukossa toiseksi viimeisenä kun taas
kotijoukkue MPS johtaa sarjaa.
Kopista tuli hyvällä asenteella liikkeellä oleva joukkue, jolle valmennus oli terottanut, ettei sarjataulokkoa pidä tuijottaa, vaan peli
päättyy vasta kun tuomari
viheltää sen päättyneeksi.
Lieneekö kotijoukkue jopa hieman ylilatautunut,
koska pari ensimmäistä minuuttia oli vierailijoiden hallussa. Se taas johtui malmilaisten lukuisista harhasyötöistä ja vastuun siirtämisestä. Vierasjoukkue pääsi
muutamaan otteeseen varsin vapaasti kokeilemaan
MPS vahti Riikka Pehkosen
hanskojen pitävyyttä, mutta
Pehkonen teki vastustajan
yritykset tyhjiksi.
Pelin luonne muuttui täysin, kun peliä oli pelattu viitisen minuuttia. Läpi ottelun hyvällä asenteella pelannut Jenna Brand nousi
vasemmalta ja keskitti kuudentoista rajalle, jossa sekä
Riikka Hannula että Jaana
Hyttinen olivat jääneet mel-

koisen vapaaksi. Hannula
teki pienen siirron Hyttiselle, joka siirsi pallon varmasti ohi Rauman maalivahdin
ja tilanteeksi 1–0.
Edellisestä maalista ei ehtinyt kulua kuin tovi kun
Rauman maalivahti joutui
jo toistamiseen hakemaan
pallon selkänsä takaa, tällä
kertaa kotijoukkueen maalista vastasi maalipörssin
kärjessä oleva Riikka Hannula.
Kun ottelua oli käyty noin
kaksikymmentä minuuttia,
löysi MPS:n puolustaja Annika Nissisen hyvä ristipallo vasemmalta Jenna Brandin, joka kiitti loistosyötöstä ja lisäsi MPS johdon lukuihin 3–0.
Malmin Kauniit & Keltaiset jatkoivat vyörytystä, eivätkä jättäneet mitään
sattuman varaan. Loistavalla pelipäällä ollut Daisy
Währn takoi kymmenessä
minuutissa hattutempun.

Raumalaiset jaksoivat kotijoukkueen vahvasta otteesta
huolimatta yrittää ja yritys
palkittiin juuri ennen puoliaikaa, kun kokenut ja aina
yhtä vaarallinen Katri Juhola pääsi rokottamaan MPS
puolustuksen huolimattomuusvirheestä puoliaikatulokseksi 6–1.
Toista puoliaikaa ei ehtinyt
kulua kuin neljä minuuttia,
kun oli Jaana Hyttisen vuoro laittaa pallo raumalaisten
verkkoon. Peli alkoi saada
ikäviä piirteitä pienten repimisten ja myöhästyneiden
taklausten muodossa.
Ottelun viimeisestä maalista vastasi Fc Rauman ulkomaalaisvahvistus Orieka
Hope, joka hieman onnekkaastikin erikoistilanteen
päätteksi kavensi ottelun
7–2.
Pelin viimeisillä minuuteilla kentällä nähtiin todella ikävä vahinko, kun palloa maalintekotilanteessa

Puhtaan hattutempun tehnyt MPS:n Daisy Währn.

tavoitelleen raumalaispelaajan jalka jäi MPS:n maalivahdin alle ikävin seurauksin. Raumalaispelaaja kiidätettiin ambulanssilla sairaalaan, jossa pohjeluun
todettiin murtuneen. MPS

toivottaa pelaajalle pikaista
paranemista.
MPS naiset vetävät nyt
hetken henkeä ja sarja jatkuu lauantaina 13.7., jolloin joukkue kohtaa naapuriseura Tikkurilan Pal-

loseuran Vantaalla. Tähän
otteluun ei varmasti ole turhaa hakea tunnetta, onhan
MPS–Tips melkein kuin
Suomi–Ruotsi.
Kari
Silfver

Kulttuuri

Koillis-Helsingin Lähitieto

Heikinlaaksolainen
Jouko Komulainen kuvasi
lähikaupan pihaan pysäytetyn
Suzuki Banditin.
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Taira Tiger haluaa
herättää tunteita
Taidemaalari Taira Tiger toivoo, että maalaus
herättäisi katsojassa tunteita tai mielikuvia samalla
tavoin kuin musiikin kuuntelu.
Värit ovat taiteilijan ensisijainen työväline.
– Työskennellessäni käyn
jatkuvaa vuoropuhelua maalauksen kanssa. En ennakoi
miltä valmis maalaus tulee
näyttämään, vaan se muotoutuu työn edetessä. Työni
hienoimmat hetket koen täs-

sä prosessissa.
Taira Tigerin maalausten
oma todellisuus, olemus ja
fyysinen läsnäolo ovat teosten pääroolissa. Työstämisenhetket näkyvät ja niiden
pitääkin taitelijian mielestä
näkyä.

– Siveltimen vedot, värisävyt ja liikkeiden jättämät materiaaliset jäljet muodostavat
maalauksen kokonaisuuden.
Lopullinen teos muotoutuukin vasta katsojan tulkinnassa.
TL

Taira Tiger
maalauksissä
värit ja työn
jälki ovat
tärkeitä.

Nimensä
veroinen
pyörä
Tähän Suzuki Banditiin on tehtaalta tulon jälkeen lisätty
useita pyörän nimeä korostavia yksityiskohtia kuten
rosvon näköisiä pääkalloja ja pelottavia petolintuja.
Lauseyhteydestä riippuen bandiitti tarkoittaa
lainsuojatonta, varasta, maantierosvoa tai ryöstäjää.
PP

Malmitalon galleria 20.6.–23.8. Taira Tiger, Maalauksia.
Vapaa pääsy. Avoinna ma–to 9–20, pe 9–18 ja la–su suljettu.
Poikkeukset: juhannusaaton aatto 20.6. klo 9–18 ja juhannusaattona suljettu.

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.
TI MO UOTI LA
TE RO TUOM ISTO

Vasemmisto
voitti
Pukinmäessä oli Helsinki-päivänä
12.6. tuttuun tapaan paikallinen petankkiottelu Säveltäjänpuiston hiekkakentällä.
Jo yli kahden vuosikymmenen ajan
ovat Pukinmäen demarit haastaneet
paikkakunnan kolme muuta keskeistä järjestöä alkukesällä mukaan leikkimieliseen kamppailuun. Voitot ovat
vaihdelleet epätasaisella kentällä, eikä
kenelläkään ole tarkempaa koottua tilastotietoa vuosien varrelta. Aina on
ollut hauskaa, jos kohta vähän jännittävääkin. Niin nytkin.
Tällä kertaa voiton vei ylivoimaisesti
vasemmistoliiton joukkue eli Malminseudun työväenyhdistyksen kolmihenkinen ryhmä, joka ylitti tavoitteena ol-

Petankkikisaajat yhteiskuvassa.

leen 15 pisteen rajan kahdella pinnalla.
Muut kolme sijoittuivat sitten hyvin lähelle toisiaan. Toisena oli haastajan, demarien joukkue 11 pistettä,
kolmantena Pukinmäen kokoomus

10 pistettä ja neljäntenä Pukinmäkiseura, joka sai 9 pistettä. Kaikki kilpailijat palkittiin tasapuolisesti samalla tavalla.
Tero Tuomisto,
ottelun kirjuri

Mosa-piknik torilla
Tapanilan torilla pidetyssä perinteisessä piknik-tapahtumassa pöydässä etualalla Hannu ja Eira Ormio, jotka vetivät 16.6.
luonnonkukkien kierroksen. Pöydän takana Tapanila-Seuran
puheenjohtaja Jaani Räty.
TU
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Lähimenot
TE IJA LOPON E N

Sydämellisen eläimellistä
Malmin kirjastossa on esillä
4.7. saakka kuvataiteilija
Maria Melinin näyttely.
Melinin tekniikat ulottuvat
kuvanveistosta piirtämiseen
ja maalauksesta mosaiikkiin.
Työt kertovat elämänilosta,
voimaannuttavista tapahtumista, rakkaudesta eläimiin, hilpeistä
sattumuksista ja maagisista hetkistä. Osa näyttelyn töistä on myytävänä.

Tältä
mieheltä
syntyy runo
aiheesta
kuin aiheesta
ja vaikka
tilattuna.

Runoja ja aforismeja
ihmisten iloksi
Ylä-Malmilla asuva Otto Antero Paakkunainen
kirjoittelee omaksi ja muiden iloksi runoja ja
aforismeja.
Kuulijakuntaa on riittänyt tavallista pöytälaatikkokirjoittajaa enemmän, sillä miehen runoja on kuultu
suurissa yleisötapahtumissa, Malmin toimintakeskuksessa, Messissä,
Karvisessa ja Syystien palvelukeskuksessa.
– Runoja olen tehnyt jo yli 20 vuotta. Ensimmäisen tein kun äitini täytti 70 vuotta vuonna 1991. Sen jälkeen olen käynyt erilaisilla kirjoittajakursseilla muun muassa työväenopistossa.
Runopuro-antologiassa
malmilaismies oli mukana noin
kymmenellä runolla ja parisensataa

runoa on eri yhteyksissä muuttunut
oikein painetuksi sanaksi.
– Kirjoittaminen tuottaa mielihyvää ja siinä samalla saa käsiteltyä
erilaisia asioita. Kevät ja syksy ovat
minulle luovinta aikaa, runoilija kertoo.
Malmilaisille Antero Paakkunaisen runot ovat tulleet tutuiksi muun
muassa Malmin Kuvalehden kautta,
jonka kirjoituskilpailuun hän osallistui Kalevala-pohjaisella tekstillään.
– Teen myös aforismeja ja nykyrunoutta, tilaustöinäkin runoja rustaava mies kertoo.
Teija Loponen
TI MO UOTI LA

Hannu Ormio
esitteli
luonnonkasveja
Fallkullassa
Tapanila-Seuran
kukkaiskävelyllä
16.6.

Kukkaiskävelyllä Fallkullassa
Tapanila-Seura järjesti luonnonkukkien päivänä 16.6. perinteisen kukkaiskävelyn, tällä kertaa Fallkullan vehreissä maisemissa. Retkelle osallistui 24 luonnon
ystävää.
Parituntisen kierroksen vetäjät Eira ja Hannu Ormio olivat merkinneet ”bongauslistalleen” 30 kasvilajia. Ne löydettiin kaikki ynnä vielä paljon muitakin mielenkiintoisia kukkia. Mieleen muistuivat monet kouluajoilta tutut ja jo melkein
unohtuneet herbaarion suomalaiset ja latinalaiset kasvien nimet.
Eira Ormio totesi, että jopas oli Fallkullan alueen kasvisto muuttanut muotoaan kotieläintilan myötä. Oli hävinnyt piennarkasvit ja kedot. Jäljellä oli vain typpikasvit – vuohenputki, koiranputki ja nokkonen.
– Kaikki vanhat niittykasvit kitkuttivat valloittajien kourissa muutamissa paikoissa. Kuivat kedot olivat täysin kadonneet! Ja metsät liki umpeutuneet.
Timo Uotila

JAKOMÄKI
Juhannusjuhlat
Jakomäen leikkipuistossa to 20.6.,
Nallekopla esiintyy klo 9.30.

MALMI
PuistoPellet
Leikkipuisto Traktorissa
esiintyy ke 26.6. klo 11 beniniläissuomalainen musiikkitrio, jonka
klovnimuusikot Aristide, Sirpa ja
Veera esittävät tuttuja laululeikkejä
sekä beniniläisiä sävelmiä. Kesto
40 min. Lisäksi työpaja.
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.
Syystien palvelukeskus
Liikuntaa ja erilaisia harrastusryhmiä ma–pe kesä-elokuu klo 8–16.
Takaniitynkuja 3. Ma klo 10–11
ukkoklubi, klo 12.30 Tilkkuryhmä,
ti klo 12.30 tuolijumppaa ulkona,
klo 14 palloiluryhmä koulun kentällä, ke grillaa ja chillaa ulkona klo
11–14.30, to puistojumppaa klo
9, pe sauvattaret kävelyryhmä klo
10–11.30. Atk-opastus senioreille
eli Tartu hiireen on jäänyt kesätauolle, opastus jatkuu 4.9. alkaen
(opastuspäivät syksyllä ti, ke ja
to), ajanvaraus edelleen infosta
puh. 09 310 58413 tai käymällä
paikan päällä Takaniitynkuja 3.
Kaupunkitanssit
Hidasta valssia harjoitellaan
tänään ke 19.6. klo 17.30 AlaMalmin puistossa tai sateella
Malmitalon aulassa. Mukaan
voi lähteä joko yksin, kaksin tai
joukolla opettelemaan paritanssia.
Joka kerralla on eri tanssi. Mukaan
mukavat jalkineet. Seuraavana
ke 26.6. on vuorossa tango ja
3.7. cha-cha. Vapaa pääsy.

PIHLAJAMÄKI
PuistoPellet
Leikkipuisto Salpausselässä
esiintyy to 27.6. klo 11 beniniläissuomalainen musiikkitrio, jonka
klovnimuusikot Aristide, Sirpa ja
Veera esittävät tuttuja laululeikkejä
sekä beniniläisiä sävelmiä. Kesto
40 min. Lisäksi työpaja.

PUISTOLA
Nurkalla tapahtuu
Nurkan leikkipuistossa to
20.6. olympialaiset ja ti 25.6.
Nallekopla ja kirppis.
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
Bailatino
alkaa ma 1.7. klo 18–19 heinäkuussa ja klo 17–18 elokuussa
Pukinmäen rantapuistossa,
viljelyspalstojen luona. Oma alusta
mukaan. Kertamaksu 4e. Ohjaa
Kirsi Mattsson. Järj. Pukinmäen
Kisa ry. Lisät. www.pukinmaenkisa.fi tai 050 5814118.
Asahi
Käynnistyy ma 1.7. klo 19–20
Pukinmäen rantapuistossa,
viljelyspalstojen luona. Oma
alusta mukaan. Kertamaksu
4 e. Ohjaa Kirsi Mattsson.
Järj. Pukinmäen Kisa ry. Lisät.
www.pukinmaenkisa.fi tai 050
5814118. Keppijumppa alkaa 3.7.

SILTAMÄKI
Siltamäen Korttelitupa
Kevätkausi on päättynyt. Tupa
avataan elokuussa, ti 6.8. Tuvan
emännät kiittävät kävijöitä ja
toivottavat kaikille mukavaa
ja virkistävää kesän alkua!
Pienoisgolfia Siltamäessä
Siltamäen Lions Clubin
edullinen pienoisgolfkenttä on
avoinna ma-pe 17.30–20.30
ja la-su 14–19 25.8. saakka.
Kioskista saatavana jäätelöä ja
juomia. Kenttä löytyy Siltamäen
urheilupuiston pohjoispuolelta
läheltä Keravajoen rantaa.

SUUTARILA
Orkesteri leikkipuistossa
Leikkipuisto Linnunradassa
vierailee Varusmiesorkesteri
ti 25.6. klo 10.45.

TAPANILA
Kesäkerhoja
Tapanilan Kotien Puolesta ja
Tapanilan Eläkkeensaajat kesätoimintaa: Ulkobocciaa ja mölkyn peluuta Tapanilan torilla ti klo 10–11
27.8. asti. Kesäkerho Tapanilan
Työväentalolla, Sompiontie 4, ti klo
11.30–12.30 jatkuen 27.8. asti.
Liikuntahulinat
Leikkipuisto Kurranummessa
ti klo 10.30 askartelutuokio, to laulutuokio.

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. Avoinna
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.
Vinkkejä kotipuutarhaan
Saa Gardenian pihapiiristä tänään
ke 19.6. klo 18–20. Apua löytyy,
jos tilaa on yhdelle pienelle puulle
tai kaipaat vinkkejä perennapenkkeihin. Puistokävelyllä Gardenian
pihapiirissä tutustutaan kasveihin,
kasvivalintoihin vaikuttaviin
tekijöihin sekä hoitovaatimuksiin
kotipuutarhassa. Opastukselle
lähdetään klo 18 Gardenian
pääoven edestä, Koetilantie 1.
Gardenian ja Helsingin kaupungin
rakennusviraston järjestämälle
opastukselle on 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

Koillis-Helsingin Lähitieto

OPTIKOT

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

KESÄ 2013

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

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

OGELISSA

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

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Puh. (09) 875 1868

KU31

KU39

KH19

Kehärengas Oy
www.keharengas.ﬁ

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

KAMPAAMOT JA
PARTURIT

19.6.2013
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Kampaamo-Parturi

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

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Tervetuloa!
a!
Varaathan
aikasi.

Parturi-Kampaamo

Puutavara A. ÄIKÄS Oy

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

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

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

www.kampaamo-loser.ﬁ

3858 375
040-831 9626

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

Asiakasparkki No 13 Bussit 74/77A/577

Parturi-Kampaamo

Huutokauppa Halli

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

Parturi-kampaamo palvelee kesällä juhannukseen asti
pidennetyillä aukioloajoilla arkisin! Ark. 9–19, lauantaina 8.30–15.
Heinäkuussa normaalit aukioloajat.

HAMMASLÄÄKÄRIT

Oman kampaajasi kesäloman voit tarkistaa nettisivuiltamme!
www.zois.ﬁ
Aikasi voit varata kätevästi netissä!
Aurinkoista ja lämmintä kesää!
Sanna, Elina, Outi, Joni, Tanja, Alex, Nelli ja Sini

Kaasutintie 27, Tattarisuo.

Kaikenlaiset kuljetukset
Iso Pakettiauto,
1-3 miestä

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

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

TST-PALVELUT Oy

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

045-8793 937
PALVELUJA TARJOTAAN

HYVINVOINTI

OSTEOPAATTI Sari Hakasaari
Vanha Tapanilantie 88
050 5368135 www.sarihakasaari.À

Suuhygienistipalvelut

Lähitieto
tuo
lähiyritysten
luo.

Kelan suoraveloitus

Tarjous -15 %
myös hieronnat, voimassa 30.6.2013 asti

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

Malminail

P. 351 5015
www.malminhammas.com

Kesän Tarjous
Rakennekynnet alk.30€ Ripsien pidennykset 50€
Kynsien huolto 20€
Ripsien huolto 35€
AUTONASENNUS JA HUOLTO

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


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


Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

Vesikourut
Tikkaat
Lumiesteet
Kattojen pesut
ja maalaukset

www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

0400 453 959

050 594 2992

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

kjkmestarit.ﬁ
Kotitalousvähennysmahd.

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

puh. 3507050

Malmin Novalla 3krs.
Avoinna ma-pe 11-19.00, la 11-15.00
Malminkaari 15, 00700 Helsinki
Puh 044 369 8888

Kauneudenhoitopalvelut
Kevättä ilmassa!
Ihon
puhdistus

55€
Katso hoidon
tarkempi kuvaus
www.kauniina.ﬁ

Ilmainen tarjous/
korjausarvio

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

MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön
– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

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

ergadesign.ﬁ

TILITOIMISTOJA

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

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

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

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

www.datamediatilit.fi
Puh.
09-3508 320
Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut
tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS
ja NETTIPALVELU

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

K-MARKET PUKINMÄKI TARJOAA!

TARJOUKSET
VOIMASSA
19-20.06.2013

KAIKKI JUHANNUKSEEN LÄHIKAUPASTANNE K-MARKET PUKINMÄESTÄ!
Kokonainen Norjan
LOHI
Ilmainen Fileointi
2kpl/talous

MINIVESIMELONI
CANTALOUPEMELONI
HUNAJAMELONI
PIEL DE SAPO MELONI

6

1

00
kg
Espanja 1lk.

Tuore Kokonainen
ANANAS

1

9

kg

Ranskalainen
PATONKI
Suoraan uunista!
230g

1

kg
Norja
Viljelty

Tuore Kokonainen
SIIKA
1kpl/talous

00

Meillä paistetaan
aamusta iltaan!

95

95
kg
Ahvenanmaa
Viljelty

Savustettu kokonainen
KIRJOLOHI

8

00
kpl
(4,35€/kg)

85
kg
palana
9,95€/kg

Igman Vanilja
KERMAJÄÄTELÖ 1l

UUTTA VALIKOIMISSAMME!
Juhannuksen herkutteluun itsepakatut
juustot ja herkulliset tapakset!

PALVELUMYYNNISTÄMME
LÖYDÄT LIHAT JOKAISEN MAKUUN:

Mansikat ja marjat jäätelön
kaveriksi löydät kesätorilta
kauppamme edestä!

1

00
kpl
2kpl/talous

Hartwall
VIRVOITUSJUOMATÖLKIT
6-PACK sis pantit 0,9€
Pepsi max, Mountain Dew,
Jaffa, Vichy.

Porsaan ribsit, kylkisiivut,
karitsan grillipihvit, kyljykset,
naudan pihvit ja paljon muuta.

5

MEILTÄ MYÖS HIILET,
KERTAKÄYTTÖLAUTASET,
KERTAKÄYTTÖGRILLIT

99
kpl
(2,57l)

JUHANNUSVIIKOLLA PALVELEMME MA-TO 6.30-23 PE 6.30-12 LA SULJETTU SU 9-23

www.k-market.com

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

