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Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

VARTIOKYLÄ

OKT

PUISTOLA

Kiinteistönvälitys Oy

erillistalo

MARKKU
VILJANDER

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

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, s, 120 m². Rv-81, F. Varasto
rak. 20 m² . Vehreä puutarhatontti
648m² Hp. 390.000 €. Kennotie 3
PUISTOLA
OKT
Kivitalossa kaksi asuntoa 47m² +
92m². Kellarikerroksessa autotalli/varastot 105 m². Asunnot on
yhdistettävissä. Rv. -89, H.
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

Vuonna 2005 valmistunut erillistalo 2 talon yhtiössä. 4h, k, khh/
kph, s, ph 102 m². D (2013).
Olohuoneessa varaava kaakeliuuni. Lisäksi autokatos 18 m² ja
lämpöeristetty varasto 4 m². Hp.
350.000 €. Suutarinpolku 4 a
HEIKINLAAKSO
OKT
Rauhallisella alueella 1-tasossa
täystiilitalossa 4h, k, rt, takkah, s
120 m². Rv 1981, kuntotarkastettu 6/2012, H. Autitalli- ja varasto
25 m². Suojaisa piha n. 610 m²
hallinnanjakosopimuksella.
Hp. 320.000 €. Kassaratie 10 B
JÄRVENPÄÄ

OKT

Vanhakylässä vuonna 1971 rakennettu ja 2007 peruskorjattu
täystiilitalo oh, k, rt, mh,s 76 m² ja
at/askarteluhuone, tekninen tila
30 m². Tasainen, osittain aidattu
tontti 1140 m². Hp. 198.000 €.
Eriksnäsintie 57

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

Tarjouspyynnöt
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.
Heidi Autiosuo/040-545 8799
139913

Tapaninvainio pt 70 m2
3h,k,s. Kaunis, hyväkuntoinen
1-tasoinen koti. Rv. 2000. Suojaisa
reilunkokoinen piha. Mh.274.000€.
Vanha Tapanilantie 18.
Heidi Autiosuo/040-545 8799
138947

TARJA
HAARANEN

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

ANNIS
MATTILA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

Tapaninvainio pt 110/126 m2
4h,k,s,at. Remonttia kaipaava
yksitasoinen asunto.
Oma 850 m2 tonttiosuus.
Mh.269.000€ Karhusuontie 84 A.
Tomi Suvinen/044-335 5135
140001

Tapaninvainio okt 120/136 m2
4h,k,s. RV-55/75. Rauhallinen ja
luonnonläheinen alue. Päättyvän
kadun varrella. Vantaanjoen ja
Tuomarinkylän läheisyydessä.
Tontti 590 m2. Mh.359.000€.
Kastanjatie 7.
Markku Vuorinen/046-812 5696
1105075

Paloheinä rt 94 m2
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.
Markus Vuorinen/046-812 5697
140283

Sepänmäki rt 106 m2
3-4h,s,khh. Nuorekas persoonallinen
muuttovalmis koti, rv. 2002. Mahdollisuus neljään makuuhuoneeseen.
Mh.310.000€. Usvatie 1 b. Kristiina
Kellander-Sinisalo/045-847 2272
1104018
Latokartano kt 119,5 m2
5h,k,s.Viihtyisän Viikin luonto- ja
virkistysalueiden tuntumassa tilava
ja hyväkuntoinen Hitas perheasunto. Rakennusvuosi 2006, krs 3/7.
Mh.349.000€. Huhmarekuja 4 B.
Markus Vuorinen/046- 812 5697
140245
Roihuvuori kt 69,5 m2
3h,k,parvk. Hyväkuntoinen heti
vapaa asunto. Hyvät kulkuyhteydet!
Rv.1957.Krs 1/3. Mh.190.884€.
Tuhkimontie 6 A.
Vuorinen/046- 812 5696
297125
Pihlajamäki kt 60 m2
2h, k, kph/wc, las.parv. Upeasti
remontoitu koti puistonäkymin!
Tilavat läpitalon huoneet,
päätyhuoneisto –heti vapaa!
Mh. 139.000€. Kiilletie 5.
Vuorinen/046-8125697
139026

Pihlajamäki kt 45,5 m2
Tarjouskauppa
2h,kk,kph/wc,parv. Hissitalon 2.krs,
kauniilla puistomaisella alueella
lähellä kaikkia tärkeitä palveluita
mukava läpitalon kaksio. Velaton
lähtöhinta 102.000€
Maasälväntie 8 A.
Es. Ma 1.7 klo 17.00-17.45
Aurora Simonen/050-358 7205
257011
Tapanila tontti 1328 m2
Hyvä rakennuspaikka puiston
laidassa. Tasainen puutarhatontti,
tontilla sijaitsee purettava okt ja
var. RO 332 k-em2 sekä autosuojat
25 k-em2/ asunto. Rahkatie 6.
Vuorinen/ 046-8125697
140384
Tapaninvainio tontti 793 m2
Rauhallisen päättyvän tien varrella
rakennustontti 793 m2, jossa rakennusoikeutta 198 m2+ autosuojatiloja
ja varasto-, huolto- tai askartelutiloja. Tontin tehokkuusluku e= 0,25.
Mh.276.000€. Kastanjatie 7.
Markku Vuorinen/046-812 5696
1105312

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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Pääkirjoitus
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Kesän riemuja
Kesään kohdistuu aina paljon odotuksia. Pitäisi olla lämmintä, aurinkoista, paljon mukavaa tekemistä ja hauskaa lomaseuraa. Monelle luonnon läheisyys ja uimamahdollisuus
takaavat mukavan kesän ja loman, osa kaipaa karkaamista kauemmas koti-Suomesta.
Innokkaimmat säilöjät odottelevat jo runsasta marjasatoa. Itse maistelin nyt juhannuksena Nuuksiossa ensimmäisiä metsämustikoita, pieniä vielä olivat, mutta jo niissä oli makua, vaikka ollaan vasta kesäkuussa! Lämpimän ja aurinkoisen kesän ongelma onkin
se, miten marjat ja muu sato saisivat riittävästi vettä kasvaakseen. Täällä kaupunkialueella kastelu tulee kalliiksi, ellei tontilla satu
olemaan vanhaa kaivoa. Vesipostitkin on jo
enimmäkseen suljettu tai poistettu kokonaan.
Hanavedellä jos marjapensaita ja vihannespenkkejä kastelee, menee puhtaan veden lisäksi maksu myös jätevedestä. Ja jos taas kerää sateella kasteluvettä sankoihin, pitäisi ne
peittää, etteivät hyttyset saisi mainiota kasvualustaa itselleen.

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
Su 30.6. 11.00 Jumalanpalvelus, Oiva Alanenpää ja
Daniel Sabure
Su 30.6. 14.30 Latinokokous
Ke 3.7. 19.00 Sanan- ja rukouksen ilta,
Raili Tanskanen

Kauniit kelit ovat aikaansaaneet ruuhkaa
Pukinmäen matonpesupaikalla. Helteisessä säässä ei sekään ole haitannut, että pesuvesi on aika viileää. Pukinmäen kuivan maan
matonpesupaikka on niin mainio mesta mattopyykille, että sinne tullaan eri puolilta Hel-

Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

sinkiä. Moni kaupunkilainen odottelee, että
vastaavanlaisia matonpesupaikkoja rakennettaisiin muuallekin pääkaupunkiin. Asiasta on tehty myös aloitteita, mutta silti vastaavanlaisia paikkoja ei näillä näkymin ole lisää
luvassa. Kauempana asuvien lohdutus on, että kun matot mankeloi Pukinmäessä pariin
otteeseen, saa niistä liiat vedet niin hyvin pois,
että ne voi kuskata kosteina kotinurkille kuivumaan. Ei tarvitse jäädä koko päiväksi kuivumista odottelemaan. Vaan mikäpä olisi
odotellessakaan, kun ihan lähellä on Pukinmäen uimaranta. Se on vieläpä niin rauhallinen paikka, että se poistettiin virallisten uimarantojen listalta vähäisen käyttäjäkunnan takia. Sinne siis mahtuu!
Uimaan kannattaa nyt muutenkin mennä,
sillä nykyiseltä nimeltään Tapaninvainion uimaranta todettiin juuri vedenlaadultaan hyväksi. Uimahallit sulkivat ovensa kesäksi,
mutta Vantaanjoelle voi lähteä pulikoimaan. Ja kun kaipaa ihmisvilinää, voi suunnata kulkunsa vaikkapa Malmin torille ja
istahtaa torikahvilaan nauttimaan leppoisasta kesäpäivästä. Kiireettömyys kuuluu
kesään!
Teija Loponen

Ilmoitusvaraukset Lähitietoon
Jussi Haapasaari
puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi

Juontaja
Niina Backman

Kirjailija
Kauko Röyhkä

Kehykset: MaxMara

Kehykset: Lyle&Scott

Myydään
sadevesitynnyreitä
muovia
25,- €/ kpl
200 litraa
Malmin raitti 4
puh. 0400 404827
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JOPA -80 %
Koko kehysmallisto -20– 80 %

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

www.synsam.fi

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

KoillisHelsingin
oma lehti
– joka
keskiviikko!

Uimavesistä
ensimmäiset näytteet:

Pukinmäen uimavettä
ei enää tutkita
Pukinmäki, Tapaninvainio
Helsingin kaupungin ympäristökeskus ei enää ota
vesinäytteitä Pukinmäen
rannasta. Syyksi ympäristökeskus ilmoittaa Vantaanjoen varrella olevan rannan
vähäisen käytön.
Tapaninvainion uimarannasta näytteitä otetaan edelleen. Ensimmäinen kesänäyte, joka otettiin kesäkuun 3.
päivä, kertoi veden olevan
uimakelpoista.
Suolistoperäisiä enterkokokkeja jokivedessä Tapaninvainion kohdalla oli sadassa millilitrassa sata kappaletta. Määrä on suurin
verrattuna kaikiin muihin
Helsingin uimapaikkojen

vesiin, mutta pysyy kirkkaasti raja-arvon sisäpuolella, joka sisävesissä on 400.
Escherichia coli -nimisiä
bakteereja Tapavinvainiosta nousi sadasta millilitrasta 47 kappaletta. Toimenpideraja sisämaassa on tuhat.
Näytteenottopäivänä veden lämpötila oli 21,8 astetta.
Seuraavan kerran vesi Tapaninvainion kohdalta tutkitaan tiistaina kesäkuun
25. päivä. Kolmas näyte
otetaan heinäkuun 29. päivä ja neljäs elokuun 26. päivä.
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Longinojan reunoille
omakoti- ja kerrostaloja
Ala-Malmi

Tullivuorentien eteläpuolelle Longinojan molemmin puolin nousee tulevaisuudessa
600–700 asukkaan uusi asuinalue. Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavan, jossa
Longinojan länsipuolesta tulee kerrostalo- ja itäpuolesta pientalovaltainen.
KAU PU N KISU U N N ITTE LUVI RASTO

Kaavamuutosta seuran-

neet malmilaiset eivät ole
katsoneet hyvällä virkistysalueen tuhoamista, Longinojan lähelle rakentamista sekä kerrostalojen tuloa perinteiselle pientaloalueelle.
Kaavoittajan mielestä Tullivuorentien nelikerroksiset talot ovat kerrosluvultaan maltillisia. Talojen korkeudeksi tulee noin 13–14
metriä ja etäisyys lähimpiin
vanhoihin pientaloihin on
noin 45 metriä.
Rakennusvirastossa on oltu kaavaprosessin ajan tarkkana ja annettu lukuisia
kommentteja lähivirkistysalueen rakentamisaikeista,
jossa näköyhteys avoimeen
kulttuurimaisemaan katkeaa. Virasto on tähdentänyt,
että Longinojan laakso on
syksyllä 2007 Ala-Malmin
aluesuunnitelmaa varten
tehdyn asukaskyselyn perusteella alueen asukkaiden
merkittävin ulkoilualue, joka tarjoaa hienoja näkymiä,
hiljaisuutta ja rauhaa.
Kaavoittaja vakuuttaa, että rehevä Longinojan ojanvarsi säilyy nykyisellään.
Longinojan varteen tulee
noin 70 metriä leveä virkis-

Kaavoittaja
vakuuttaa, että
rehevä Longinojan
ojanvarsi säilyy
nykyisellään.
tysalue, jonka läpi kulkee
useita kevyen liikenteen reittejä.
Puroalueen ekosysteemiä
ei vahingoiteta ja sen merkitys ekologisena käytävänä säilyy.
Vesisateista kertyviä hulevesiä pyritään imeyttämään
maahan, jotta kaikki vedet
eivät valuisi suoraan Longinojaan.
Uusia asuntoja varten pitää vesijohtoja ja jätevesiviemäreitä siirtää. Se maksaa kaupunkisuunnitteluviraston mukaan arviolta
600 000 euroa. Lisäksi uusien vesiputkien ja viemärien
rakentaminen maksaa arviolta 120 000 euroa.
Alueelle ei tule julkisia
palveluja jo rakennetun päiväkoti Poutapilven sekä
kaavaan merkityn pienen
pallokentän ja lähiliikuntapaikan lisäksi.

Uudisalueen alle jää noin kymmenen hehtaaria nykyisen virkistysalueen niittymaisemaa.

Pirjo Pihlajamaa

Kivikko sai sen, miltä Puistola välttyi. Sivu 6
www.facebook.com/
lahitieto

Finavia hakee lupaa
meluta Suutarilassa
Suutarila

Finavia ennustaa Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomelualueen ylittävän Helsingin rajan ja melun
saapuvan Suutarilan pientalo- ja työpaikka-alueelle vuonna 2025. Tuolloin osa Suutarilaa kuuluisi
yli 55 desibelin lentomelualueeseen.
Asia ilmenee Finavian meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta,
jonka yhtiö on tehnyt ympäristölupahakemuksensa liitteeksi.
Suunnitelma on nyt lausuntakierroksella Helsingissä.
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa on sorvattu suunnitelmista lausunto, jonka mukaan tilanne aiheuttaa haasteita
pääkaupunkiseudun yhdyskun-

tasuunnittelulle.
Lentomeluvyöhykkeen laajeneminen Suutarilaan tarkoittaisi jatkossa sitä, että alueelle voidaan hyväksyä ainoastaan pienimuotoista täydennysrakentamista.
Lausunnossa katsotaan, että melunhallintatoimenpiteistä huolimatta lentomelualue uhkaa laajeta jatkossa, mikä tietää

yhä useamman lähikuntien asukkaan joutuvan melulle alttiiksi,
jos asukasmäärätkin kasvavat.
Meluntorjuntaa pidetään haastavana, sillä maamme päälentokentän toiminnan turvaaminen
on tärkeää ja samalla lentokentän ympäristöä on voitava kehittää niin, ettei ihmisten melualtistus kasva.
Vuonna 2011 Helsinki-Van-

taan melualueella asui 14 000
asukasta. Vuoden 2025 määrän
arvioidaan olevan 20 000.
Yleiskaavassa Helsinki-Vantaan aiheuttamasta melusta Helsingin puolella ei ole määräyksiä.
Asemakaavoituksessa lentomelusta on jo tähänkin saakka
tarvittaessa annettu äänieristysmääräyksiä.
Pirjo Pihlajamaa

Lentomeluvyöhykkeen
laajeneminen Suutarilaan
tarkoittaisi jatkossa sitä,
että alueelle voidaan
hyväksyä ainoastaan
pienimuotoista
täydennysrakentamista.
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Uutiset
KAU PU N KISU U N N ITTE LUVI RASTO

Liikenne Tapanilan uusille tonttikaduille on pyritty hajauttamaan tasaisesti alueen nykyiseen katuverkkoon.

Maatullinpuistosta lohkotaan
tontit noin 170 tapanilalaiselle
KAU PU N KISU U N N ITTE LUVI RASTO

Tapulikaupunki, Tapanila

Helsingin kaupungin linja olla kaavoittamatta
asuntoja kaupunkipuistoihin ei päde Tapulikaupungissa.
Maatullinpuiston eteläosaan on suunniteltu
44 erillispientalotonttia.
Puiston uhraaminen ra-

kentamiselle on ärsyttänyt
tapulikaupunkilaisia. Kaavoituskatsauksissa hankkeesta on saanut kuva, että
vain puistonreunaa rakennetaan, vaikka tosiasiallisesti tontit tulevat puiston puolelle.
Asemakaavaosasto on
saanut kaavan valmistelun
aikana suullisten mielipiteiden lisäksi 55 kirjallista
mielipidettä. Niistä kolme
oli adresseja, joiden allekirjoittajien lukumäärät olivat
194, 34 ja 12.
Mielipiteiden johdosta
kaavaan on tehty sen luonnosvaiheessa pieniä muutoksia, mutta suunnitelman
perusratkaisu on pysynyt
samankaltaisena.
Kaupunkisuunnittelulautakunnassakaan mielipiteillä ei loppupeleissä ollut merkitystä. Lautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen toukokuun lopun kokouksessaan. Jäsenistä Jaakko
Meretniemi (sd), Maija Nikunlassi (ps) ja Sampo Villanen (vas) esittivät tonttien
pudottamista 38:aan, mutta

he hävisivät äänestyksen.
– Läpi äänin 5–3. Demarit, vasemmistoliitto ja perussuomalaiset olisivat halunneet vähentää asuntorakentamista. Saatiin 44 omakotitonttia. Tämä on viisi
prosenttia lautakunnan tavoitteesta täydennysrakentamisen osalta, kommentoi
blogissaan Osmo Soininvaara (vihr) kokouksen jälkeen.
Hänen lisäkseen kaavamuutosta puolsivat Hennariikka Andersson (kok),
Matti Niiranen (kok), Elina Palmroth-Leino (vihr) ja
Outi Silfverberg (vihr).
Esittelyteksteissä päättäjille kerrottiin, että täydennysrakentamisen myötä alueen väestöpohja monipuolistuu, edellytykset
nykyisten palvelujen ylläpitämiseksi paranevat ja [ Tapulikaupungin] alueen kerrostalovaltainen asuntokanta täydentyy erityisesti lapsiperheiden kysyntään vastaavilla rakennus- ja asuntotyypeillä.
Tapulikaupunkiin oma-

kotitalot ja niiden noin 170
uudisasukasta eivät kuitenkaan tule. Tapulikaupungin
ja Tapanilan raja on piirretty uusiksi niin, että omakotitalot ovat jatkossa Tapanilan puolella.
Kaavamuutoksen ovat
suunnitelleet arkkitehti Elias Rainio, liikenneinsinööri Jaakko Heinonen, maisema-arkkitehti Mervi Nicklen ja teknistaloudellisen
suunnittelun tehnyt Peik Salonen.
Suunnittelijoiden mielestä
alueen puistomainen luonne
säilyy. Tekijöiden tavoitteena oli luoda alueen puistoille selkeä, tyylikäs ja aikaa
kestävä suunnitteluratkaisu.
Muutokset koskevat myös
puisto- ja ulkoiluteitä, liikuntakenttiä ja pysäköintialueita.
Liikuntapuistoon voi tehdä noin 8 550 neliömetrin
suuruisen ja enimmillään
19 metriä korkean urheiluhallin. Kaavassa on myös tilavaraukset tekojääkentille
ja yli tuhannen neliömetrin
huoltotiloille. Liikuntapuiston pysäköintialue kasvaa

Ilmakuva suunnittelualueesta.

vähintään sadalla autopaikalla.
Viljelypalsta-alue laajenee
hieman ja Maatullinpuiston koira-aitaus puretaan
ja koirat voi jatkossa viedä Vaskipellonpuiston koi-

ra-aitaukseen. Leikkipuisto Tapulin toiminta siirtyy
koulun lähelle. Kahden Suopursuntien yksityistontin
rakennusoikeus kasvaa hieman.
Asemakaavan toteutus

maksaa veronmaksajille
noin 6,8 miljoonaa euroa.
Seuraavaksi kaavamuutosta käsittelee kaupunginhallitus.
Pirjo
Pihlajamaa
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Tukkufirma toivoo yhä
tapettitehtaan tilalle kerrostaloja
Tapanila

MAR KKU TAM M I LUOMA

Hedelmien ja vihannesten tukkumyyjä Veikko
Laine Oy on hakenut Helsingin kaupungilta
asemakaavan muutosta, jossa yhtiön
Viertolantiellä omistama 1,2 hehtaarin
teollisuustontti muutettaisiin asuintontiksi.
Alueella on toiminut Sanduddin tapettitehdas. Nykyisin 1900-luvun alussa valmistuneissa tiloissa on
vuokralla lähinnä autoalan
pienyrityksiä ja kerhoja.
Nykyisessä asemakaavassa teollisuustontille saa rakentaa asuntoja vain kiinteistönhoidon kannalta
välttämätöntä henkilökuntaa varten.
Tukkufirman suunnitelmaluonnoksessa rautatien
puolelle tulisi melumuurina
toimiva, enimmillään kahdeksankerroksinen lamellitalo ja Viertolantien puolelle pienempiä nelikerroksisia
asuinrakennuksia, joiden
pohjakerroksissa voisi olla
liiketilaa. Pysäköinti sijoittuisi pihakannen alle.
Yhtiö hakee kaavamuutosta toistamiseen. Syksyllä
2001 kaupunkisuunnittelu-

lautakunta otti asemakaavan muuttamiseen kielteisen kannan ja asia jäi siihen.
Hanke kaatui muun muassa valtion Heli-ratavaraukseen, joka on sittemmin purettu.
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto uudistetusta hakemuksesta on, että
suunnitelmassa on ongelmia muun muassa siksi, että
tontti liittyy välittömästi Tapanilan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen pientaloalueeseen, ja siihen nähden
ehdotettu rakentaminen on
massiivista. Viraston mukaan tekeillä olevassa yleiskaavassa on tarkoitus linjata ratavarsien maankäyttöä.
Kaupunginhallitus on käsitellyt hakemusta maanantaina. Päätös ei ehtinyt tähän lehteen.
Pirjo Pihlajamaa

K-MARKET PUKINMÄKI TARJOAA!

Pangasius
KALAFILEET

PORSAAN GRILLIKYLKI
myös maustettuna

6
95
9
95
7

4
99
0
95
9
99

95

pss
1pss/kg
(pakaste)
Vietnam

kg
Suomi

Porsaan
ULKOFILEPIHVIT
Myös marinoituna

VARHAISKAALI

kg
Suomi

kg
Suomi

Porsaan
GRILLIKYLJYKSET
Myös marinoituna

TARJOUKSET
VOIMASSA
27-29.06.2013

KAALIN KAVERIKSI

Meillä jauhettu Lampaan
PAISTIJAUHELIHA

kg
(pakaste)
UusiSeelanti

kg
Suomi

MEILTÄ MYÖS KERTAKÄYTTÖKATTAUS, KERTAKÄYTTÖGRILLIT, HIILET

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
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Uutiset
RAKE N N USVI RASTO

Luvan saanut Kivikon
välivarastointialue
sijaitsee lähellä
Tattariharjun
teollisuusaluetta,
Lahdenväylän toisella
puolella.

Puistola säästyi,
Kivikko ei
Stara on saanut
10.6. ympäristöluvan
välivarastoida
ja esikäsitellä
erityyppisiä maa- ja
kiviaineksia Kivikossa
Lahdenväylän ja
Myllymestarintien
rajaamalla alueella.
Ympäristölupahakemukseen ei ole jätetty yhtään

valitusta tai muistutusta.
Ympäristölupaan sisältyy kolme lähekkäistä aluetta. Niistä ns. pohjoinen alue

rajautuu länsikulmastaan
vähäiseltä osin Tattarisillan suunnittelualueeseen.
Välivarasto- ja esikäsittelyalueen toiminta on tarkoitus suunnitella niin, ettei siitä ole haittaa Tattarisillan
suunnittelulle eikä rakentamiselle.
Lupa-alueella ei ole luonnonsuojelualueita eikä suojeltuja luontotyyppejä. Slåtmossenin kohosuo ja Jakomäen muinaisrantakivikko
ovat lähimmät luonnonsuojelualueet ja ne sijaitsevat
noin 1,8 km koilliseen poh-

K K I U!
I
A
K ET T
NN
ALE Silmälasi-

EA
NOP

Iltapäiväpaikka kaikille
ajoissa hakeneille

!

5€

–80%

PUHDISTUSTARVIKKEITA
osta 3
maksa 2

Teija Loponen

SILMÄNPAINEMITTAUS

KEHYKSET
jopa

ME !
M
A
JO MMAN
R
A
T LISI
L Silmälasien
EDU

kon turvekerrostuman alueella.
Kivikon välivarastointikentät eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä luvan mukaisella toiminnalla ennalta arvioiden ole
haitallista vaikutusta yli 500
metrin etäisyydellä sijaitsevaan Tattarisuon pohjavesialueeseen.
Valitusaika Vaasan hallinto-oikeuteen päättyy
10.7.2013,

joiselta osa-alueelta.
Helsingin kaupungin
luontotietojärjestelmän mukaan välivarastointiin käytettävän eteläisen osa-alueen poikki kulkee geologisesti arvokas kallioperän
murroslinja KruunuvuoriJakomäki. Lisäksi alueesta noin 2 ha kuuluu linnustollisesti arvokkaaseen Kivikon joutomaa-alueeseen.
Osa pohjoisesta alueesta sijaitsee luontotietojärjestelmän mukaan arvokkaaksi
geologiseksi kohteeksi luokitellulla Tattarisuo-Kivi-

Myös ilman ajanvarausta

LLE
U
S
S
R E I K A A N!
U
60ml
MMatkapullo

PIILOLASINESTE
–50%

3€

ILE !
E
K
KO I V Ä Ä
Ä
30 P Moniteho

PIILOLASIT

30€

+käyttöopastus
kaupan päälle

Kaikki hakuaikana 19.4. mennessä paikkaa hakeneet
1.- ja 2.-luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat saavat paikan kouluissa ja niiden lähellä olevissa tiloissa järjestettävään perusopetuksen iltapäivätoimintaan ensi lukuvuodeksi.
Asia varmistui, kun opetuslautakunta oikeutti opetusviraston tarkistamaan tarvittaessa vuoden 2013 tulosbudjetin avustuksiin ja korvauksiin kohdennettua määrärahaa. Järjestöt, seurakunnat ja yksityiset palveluntuottajat
saavat kaupungilta avustusta iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Määrärahan avulla voidaan sijoittaa avustettavan
toiminnan ryhmiin myös niihin hakeneet 2.-luokkalaiset.
Ulkopuolisten palveluntuottajien lisäksi iltapäivätoimintaa järjestävät opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasto.
Hakijoita iltapäivätoimintaan oli tänä keväänä yhteensä 5 700, mikä on noin 530 enemmän kuin iltapäivätoimintaan varattuja paikkoja. Iltapäivätoiminnan paikkojen
kysyntä on kasvanut Helsingissä koko ajan. Lukuvuonna
2012–2013 iltapäivätoimintaa osallistuu noin 5 200 lasta.
Varhaiskasvatusvirasto järjestää noin 70 leikkipuistoissa avointa iltapäivätoimintaa.
Opetusvirasto lähettää päätöksen iltapäivätoiminnan
paikasta huoltajille 5.7.2013 mennessä.
Teija Loponen

Mies puhalsi liikaa
Malmi

!
ERÄSilmälasi-

KEHYKSIÄ

29€ kpl

K K I U!
I
A
K ET T Ray-Ban,
NN
ALE Bolle, Police...

AURINKOLASIT
jopa

–80%

myös Serengeti

Poliisi pysäytti Malmilla autoilleen 43-vuotiaan miehen
sunnuntaina iltapäivällä. Puhalluskoe osoitti, että henkilöautoilija ei ollut selvin päin. Kuskin veressä oli 0,5 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. PP

Rattijuoppo aiheutti
vahinkoja
Malmi
Henkilöauto pasautti ajokaistojen välisen liikenteenjakajan valotolppaan Pihlajamäentiellä viime viikon tiistaina. Auton keula vaurioitui, tuulilasi ja etupenkkien välinen
keskikonsoli halkesivat.
Autoa ajanut 19-vuotias mies puhalsi alkometriin 1,47
promillea. Kuski ja kaksi takapenkin matkustajaa loukkaantuivat kaikki lievästi. Toinen kyydissä olleista vietiin
sairaalaan tutkimuksiin. PP

Mies piestiin baarin edessä
Jakomäki
Kolme tai neljä noin parikymppistä miestä pahoinpiteli 27-vuotiaan miehen ravintolan edessä toissa sunnuntaina aamupäivällä. Lyönneistä maahan katunutta uhria
oli myös potkittu. Sen jälkeen pahoinpitelijät häipyivät.
Loukkaantunut vietiin sairaalaan tutkimuksiin. PP
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RATKAISEVAN MONIPUOLINEN

K-CITYMARKET VANTAA TAMMISTO
HINNAT VOIMASSA TO–SU 27.–30.6.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.

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

14

16

95

90
kg

Tammiston keittiö:
Tuore

Tammiston Keittiö:
Apetit

ER Ä!

TAIMEN

SAVUKIRJOLOHIFILEE

Suomi

18

21

95

95

24
90
10
95
kg

Atria takuumurea

NAUDAN SISÄFILEE
Suomi

porsaan ulkofilee, savumarinadiruisolut, Suomi

porsaan sisäfilee, valkosipuli-Naga Morichmarinadi, Suomi

TERASSILAUTA

14

1

95

kg

Tammiston keittiö:
Tammiston jättipihvi

porsaan sisäpaistista, BBQ-savumarinadi ja
pastillishotti, Suomi

naudan sisäpaistista, runsaan
valkosipulinen, Suomi

LEIJONA-PIHVI

10

HAISULI

17

90

95

kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,60-2,75 /pl (1,47-1,57 /l) sis. pnt 0,40

kg

Tammiston keittiö:

Tammiston keittiö:
Makuliha saunajussi

ESPANJALAINEN TOMAATTIja PAPU-CHORIZOSALAATTI

18
-pack

pkt

19

80

sis. pantit
2,70

HK Kabanossi

Karhu

6,73 /kg

2,90 /l
voimassa 3.6.2013 alkaen

GRILLIMAKKARAT
400 g

0,73 /l

kg

Tammiston keittiö:
Tammiston jättipihvi

69

VIRVOITUSJUOMAT 1,5 l

lll-OLUT 0,33 l tlk, 18-pack

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

KEHÄ lll

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

29

95

2

pl
raj. 5 pl/tal.
sis. pnt. 0,40

Fanta ja Sprite

Valimotie

KEKÄLEVARRAS

GRILLIMAKKARA

49

kg

Tammiston keittiö:
Tulinen

Savuhovi pintasavustettu

pakattu

kg

Tammiston keittiö:
Tammiston jättipihvi

kg

PORSAAN SISÄFILEE
n. 600 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.
PI RJO PI H LAJAMAA

HENKILÖTIETO
• TaM Nana Salin s. 1971,
Hki.
• Intendentti, EMMAn
toimintojen rakentajia v.
2003-, vastuulla yleisötyön
ja asiakkuuksien osasto.
• Työskennellyt myös
kuvataideopettajana,
oppaana, hotelli- ja
ravintola-alalla.
• Muutto Latokartanoon v.
2001, kotona mies, poika,
13, ja Nuppu-koira.
• Harrastukset visuaalinen
kulttuuri ja esittävät
taiteet, työmatkapyöräily,
puutarhanhoito.
• Elämän tarkoitus? Nauttia
sen hetkistä, olla sille
utelias, uskaltaa, rakastaa.
En haluaisi harmitella, että
vain olin ja annoin ajan
lipua ohitse.

Nana Salinin saa viihtymään urbaanin Latokartanon keskelle jätetty ulkoilu- ja viheralue. Talvella sinne pääsee
hiihtämään miltei kotiovelta. Lisäaktiviteetit olisivat silti tervetulleita.

Viikin keuhkot ovat alueen rikkaus
Viikin Latokartanossa asuva Espoon modernin taiteen museon intendentti Nana Salin on seurannut asuinalueensa kehitystä
12 vuotta. Siinä ajassa Latokartanon väkimäärä on moninkertaistunut liki 2 500:sta asukkaasta reiluun 8 800:aan.
1. Jos saisit päättää, niin
millaisen museon perustaisit Viikkiin?

– Ulkoilmamuseon, jossa
yhdistyvät Viikin luonto ja
monimuotoisuus. Sitähän
Viikin arboretum ja luonnonsuojelualue linnunlauluineen ja virkistysalueineen
ovat meille parhaimmillaan.
2. Laitakaupunkien museot
kärsivät kävijäpulasta. Mi-

ten houkuttelisit ihmisiä?

– Paikan pitäisi olla saavutettavissa, yhteisen tekemisen ja toimimisen tila, jossa
on kaupunkilaisten elämää
koskettavia asioita. Paras
tapa olisi tehdä se alusta asti
yhdessä ihmisten kanssa.
Ne ajat ovat ohi, että kehitetään joku pytinki ja uskotaan sen sellaisenaan kiinnostavan kaikkia.

3. Mikä sai sinut muuttamaan 12 vuotta sitten keskeneräiseen Latokartanoon?

punginosaa, mitkä palvelut alue mielestäsi tarvitsee ennen museota?

– Etsimme hyvien kulkuyhteyksien ja kantakaupungin
lähellä olevaa paikkaa. Haluan asua kaupungissa,
luonnon läheisyydessä. Silloin en tosin ajatellut, että
Viikki kasvaa näin paljon.

– Eri ihmiset tarvitsevat erilaisia palveluja. Sosiaali- ja
kulttuuripalvelut kamppailevat usein suotta toistensa
kanssa tärkeydestä. Yhdessä ne voivat parhaimmillaan
tukea toistensa onnistumista ja oppia toisiltaan.

4. Kun tehdään uutta kau-

5. Ovatko Viikin palvelut

valmistuneet ajallaan?

– Meille kyllä, mutta eivät
kaikille. Esimerkiksi päiväkoti- ja koulupaikat eivät ainakaan aluksi kasvaneet
kaupunginosan tahdissa.
Viikissä on kova paine nuorisotalolle, joka ilokseni tulee vuonna 2016.

pa, pojalle nuorisotila, urheilukentät, viheralue jo
koirankin takia, kampaaja,
pieneläinklinikka ja ehdottomasti kirjasto.
7. Onko terveysaseman sijainnilla merkitystä?

– Meille Pihlajamäki käy, sillä käytämme terveyskeskusta lähinnä hammashoitoon,
muuten työterveyslääkäriä.
Lähipalvelut ovat silti tärkeitä, koska Viikki ja monet
asuinalueet tehdään tukemaan autottomuutta.
8. Millä kuljet töihin Espooseen?

– Kesäisin pyörällä, muun
ajan omalla autolla tai Jokeri-bussilla, johon toivoisin
express-vuoroja. 550 kiertää lähes joka ikisen pysäkin
Itäkeskuksen ja Westendin
välillä, jolloin matka-aika
saattaa kestää pidempään
kuin ruuhkassa omalla autolla. Bussi 79 Siilitielle metroon ja Ruoholahdesta Tapiolaan on joskus jopa nopeampi.
9. Helsingissä on asuntopula. Olisiko hyvä kaavoittaa Latokartanon peltoja
vielä asunnoille?

– Ei. Ne ovat tämän alueen
rikkaus. Tämä on tiiviisti rakennettu viheralueen ympärille. Peltoalue on Viikin
keuhkot. Toimintaa siellä
voisi vielä olla enemmän.
10. Aiotteko asua loppuelämänne Viikissä?

6. Mitkä palvelut sinun perheellesi ovat tärkeimpiä?

– Kuka tietää. Tietysti niin
pitkään kuin työt ja muut
asiat sallivat. Nyt mielellämme, sillä poikamme viihtyy
Norssissa. Jos joskus pitää
muuttaa, niin kantakaupunkiin, jos on varaa.

– Tällä hetkellä koulu, kaup-

Pirjo PIhlajamaa

Tapanilan Eläkkeensaajat ry
Tapanilan Kotien Puolesta ry
Jarmo Taavitsainen

Torilla pelataan
Pelaamme tiistaisin ulko-bocciaa ja lisäksi tänä
vuonna uutena pelinä mölkkyä. Pelaaminen tapahtuu kesällä joka tiistai kello 10–11.20 aina 27.
päivään elokuuta asti. Sateen sattuessa pelaamme
bocciaa sisällä Tapanilan Työväentalolla, Sompiontie 4.
Kesätiistaisin kokoontuu kesäkerho Tapanilan
Työväentalolla kello 11.30–12.30 jatkuen 27. päivään elokuuta asti. Kesäkerhossa on mukavaa yhdessä oloa, välillä lauletaan, joskus kerholaiset
kertoilevat tarinoita elämänsä varrelta ja kuunnellaan musiikkiesityksiä. Kerholaiset saavat esittää
ihan vapaasti ohjelmaa ja on toivottavaa, että ilmestyisi uusia kasvoja toimintaan mukaan.
Tule tutustumaan toimintaan ja liity jäseneksi,
niin pääset osallistumaan ja nauttimaan toiminnasta. Kesäaikana jäsenemme ovat osallistuneet
ulkoilupäivään Mustikkamaalla, jossa oli makkaranpaistoa, hernekeittoa, kilpailuja ja muuta mukavaa tekemistä. Ikääntyneille oli liikuntapäivä

Pihlajasaaressa. Kesän suurin tapahtuma on kesäteatterimatka Rauman kesäteatteriin jossa esitettään näytelmä ”Tankki täyteen”.
Syksyn toimintakausi käynnistyy 3.9. täydellä te-

holla, heti alkuun tulee Umpimähkä – matka tuntemattomaan, syksy jatkuu mielenkiintoisella Uteliaitten poppoon kerholla, johon vieraaksi saapuu
Timo Uotila, päivän aihe Minun Mosani.
Syksyllä lähdemme myös perinteeksi tulleelle
kylpylämatkalle Haapsaluun. Muuta toimintaa
syksyn mittaan ovat Kotien päivä, Lastentapahtuma, Iltamat ja Marrasmarkkinat. Tapahtumien tarkemmat tiedot löytyy osoitteesta tapanilan.
elakkeensaajat.fi
Hyvää kesää!

Tule tapaamaan
Lähitiedon toimittajia ensi
perjantaina klo 10–11
kahvila Plaza
Moccaan Malmintorin
kauppakeskuksen toiseen
kerrokseen.
Viimeinen tapaaminen ennen
lehden ilmestymisen kesäpaussia.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Malmin lentoaseman sisäänkäynnin päälle
viritettiin juhlavuodesta kertova kangasjuliste viime
keskiviikkona. Asennustöissä oli mukana myös ikkunaaukosta kurotteleva MLY:n aktiivi Timo Hyvönen.

Lentoasema sai
juhlalakanan
Malmin
lentoaseman
historiallinen
aula on saanut
seinälleen
Malmin
lentoasema
75 vuotta
-juhlajulisteen.

Suuren kangasjulisteen kuvan on suunnitellut Jarkko
Talonpoika ja 3,7 x 2,64
metrisen juhlalakanan lentoaseman seinälle kustansi
Malmin lentokentän ystävät
ry sekä pelastamalmi.org
Malmin lentokentän ystävät järjestävät elokuussa
Malmilla suuren Helsinki
Fly InEFHF -tapahtuman,
jossa ilmailijat ympäri maa-

ilman kokoontuvat Malmille. Lentokentän ystävien jäsenmaksu käytetään tapahtuman järjestämiseen ja jäseneksi voi nyt liittyä 10
euron hintaan. Vaikka tapahtuma on tarkoitettu lentäjille, on yleisölläkin sinne
vapaa pääsy bongailemaan
koneita maailman eri kolkilta.
Teija Loponen

, 7.
Iloitse sen kanssa, joka iloitsee.
Sure surevan kanssa. Yhteinen
elämän lahja on annettu meille
kaikille. Katso myös vierasta
kulkijaa Jumalan rakastavin
silmin.

Koillis-Helsingin Lähitieto
kuuluu sinulle.
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MUSIIKKIA
Kesäkonsertti Jakomäen kirkossa ke
26.6. klo 18. Noora Karhuluoma, laulu,
Terhi Aho, piano.
Musiikkia Malmin kirkossa keskiviikkoisin klo 19.
26.6. Merja Wirkkala, laulu,Tuula Suonio, lausunta ja Elina Tofferi, piano.
3.7. Timo Olli, urut.
10.7. Mathias Sandell, urut.
17.7. Elina Tofferi, laulu ja Heikki Poutanen, urut.
24.7. Heikki Poutanen, laulu, Kaisu
Rauhamaa, piano.
31.7. Terhi Aho, laulu, Heikki Poutanen,
piano.
7.8. Kaisa Valve, laulu, Heikki Poutanen,
piano.
Kesämusiikkia ja kahvit Viikin kirkossa
to 1.8. klo 13. Heikki Poutanen, urut.

Kesäistä virkistystä
Virkistyshetkessä on hartaus, kahvit ja
yhdessäoloa.
Kesäkahvila Jakomäen kirkolla torstaina
27.6., 4.7., 25.7. ja 1.8. klo 13.
Kesähartaus Pihlajamäen kirkolla
keskiviikkona 3.7. ja 17.7. klo 13.
Kesäkahvila Puistolan kirkolla sunnuntaina 7.7. klo 18.30, tilaisuus alkaa
viikkomessulla klo 18.
Kesähartaus Pukinmäen Portissa keskiviikkona 26.6., 3.7., 10.7., 17.7., 24.7. ja
31.7. klo 15.
Kesähartaus Tapulin seurakuntakodilla
torstaina 11.7. klo 13.
Kesähartaus Tapanilan kirkolla
keskiviikkona 26.6., 10.7. ja 24.7. klo 12.
Kesähartaus Siltamäen seurakuntakodilla torstaina 27.6., 11.7. ja 25.7. klo 13.

Kesäseurat
YHTEISLAULUA JA GRILLAUSTA
Grilli-ilta Jakomäen kirkolla to 11.7
klo.18. Makkaran grillausta, laulua, kahvitarjoilu ja iltahartaus.
Iltatulet Puistolan kirkolla ke 10.7.
klo 18, Illan aikana paistamme kirkon
uudistetulla piha-alueella makkaraa ja
laulamme kesäaikaan liittyviä virsiä,
hengellisiä ja muitakin lauluja. Kahvitarjoilu ja iltahartaus.
Grilli-ilta Viikin kirkolla ke 17.7. klo 18.

Pihlajamäen kirkko oli yksi avustusleivän jakopisteistä.

35000 eurolla
avustusruokaa
Seurakuntayhtymän krii-

sirahastosta saaduilla varoilla Malmin seurakunnan
diakonia antoi ruoka-avustuksia osto-osoituksina
35 000 eurolla viime vuonna. Seurakunnan diakonian
omista avustusrahoista
myönnettiin 13 050 euroa
avustuksia. Kaikkiaan eri
tahoilta saatuja avustusrahoja annettiin viime vuonna

69 547 euroa, kun edellisvuonna summa oli 88 560
euroa.
Avustusta myönnettiin
ruoan lisäksi terveydenhoitokuluihin, vaatteisiin,
erääntyneisiin laskuihin,
velkoihin ja erilaisiin kodin
hankintoihin. Vuokrarästeihin saatiin avustusta diakoniarahastoista.
Raha-avustusten lisäksi

jaettiin Malmin, Pihlajamäen ja Jakomäen kirkoilla sekä Tapulin seurakuntakodilla avustusleipää kerran
viikossa yhteensä 157 kertaa. Leivänhakijoita oli
4985 henkilöä. Ruokapalveluja eli soppakirkkoja järjestettiin 43 kertaa viime
vuoden aikana ja niissä kävi
1595 henkilöä.
Teija Loponen

Seuraava ilmoituksemme
on ke 7.8. lehdessä.
Hyvää kesää!

Malmin kirkolla keskiviikkoisin klo 18.
Tilaisuuden jälkeen iltamusiikkia klo 19.

Kesäretki
Mustasaareen ke 31.7.
Lähtö klo 9 Pihlajamäen kirkolta ja klo
9.15 Pihlajiston Alepan edestä. Paluu n.
klo 15.30. Perillä ohjelmaa, vapaa-aikaa,
ruokailu ja kahvit. Retken hinta 15 e.
Ilmoittautumiset 24.7. mennessä Pihlajamäen kirkolle, p. 09 2340 4427.

Kappelihartaus
Malmin hautausmaan isossa kappelissa
torstaisin klo 19.
Hartaus on musiikkipainotteinen.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
ZZZKHOVLQJLQVHXUDNXQQDW¿PDOPL
Seurakunta facebookissa:
ZZZIDFHERRNFRPPDOPLQVHXUDNXQWD
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Uutiset
PLAYA-AR KKITE H DIT OY

Arkkitehtitoimisto Playa-arkkitehdit Oy on luonnostellut Tilanhoitajankaarelle avautuvaa uutta näkymää. Etualan talossa on kuusi kerrosta, sen takana on kaksi
viisikerroksista taloa ja taaimpana kaksi nelikerroksista opiskelija-asuintaloa.

Parkkipaikkojen väheneminen
huolestuttaa Viikissä
PI RJO PI H LAJAMAA

Latokartano

Kovin moni Viikissä ei käyttänyt
hyväksi tilaisuutta antaa kaavan
valmistelijoille suoraa palautetta
Viikin monitoimitalon ja sen
ympäristön muutossuunnitelmista.
Kaupunkisuunnitteluviraston
asukastalo Kaaressa järjestämässä
asukasillassa oli yhdeksän ihmistä.
Kaavamuutosta on toivonut monitoimitalotontin ja
liikuntakentän omistava Latokartanon Urheilu- ja kulttuuritalosäätiö, joka haluaa
kehittää kampuksen liikuntapalveluja ja rakennuttaa
asuntoja opiskelijoille. Alueen muut maat omistaa
kaupunki.
Ajatuksena on rakentaa
kaava-alueelle viisi kerrostaloa, joista kaksi tulee säätiölle ja loppujen kohtalosta
vastaisi Helsingin kaupunki.
Talot sijoittuisivat Maakaaren ja Tilanhoitajankaaren
sekä Talonpojantien varteen. Alueelle sallitaan myös
kaksikerroksisen pysäköintitilan rakentaminen.
Lisäksi kaavaa on tarkoitus muuttaa siten, että nykyistä monitoimitaloa saa
laajentaa, sen viereen tehdä lähiliikunta-alueen, joka

palvelisi myös koululaisia
liikuntatunneilla ja kaikille
liikkujille pysäköintipaikkoja. Samalla nykyisten asuntojen kyljessä oleva koiraaitaus sekä Tilanhoitajankaaren kuplahalli puretaan
rakentamisen tieltä.
Asukasillan ehkä puhutuin aihe oli vieraspysäköinti, jota on Latokartanossa
niukasti.
– Kun Maakaaren nurkassa oleva paikoitusalue poistuu, pelättiin asiakas- ja vieraspaikkojen heikkenevän,
kertoo kaavahanketta vetävä toimistopäällikkö Tuomas Eskola kaupunkisuunnitteluvirastosta.
Tavoite on kuitenkin sijoittaa parkkipaikkoja Tilanhoitajankaaren yhteyteen ja osin Maakaaren varteen idealla, etteivät paikat

Kuusikerroksiselle talolle suunniteltu tontti on nyt parkkialuetta, jota liikunnanharrastajien lisäksi käyttävät
viikkiläisten vieraiksi tulevat ihmiset ja alueen yritysten asiakkaat.

juuri vähenisi. Liikennesuunnittelua kaupunkisuunnitteluvirastossa tekee Harri
Verkamo.
Nykyinen koira-aitaus
siirtyy Viikinojanpuistoon.
– Sen tarkkaa paikkaa
ei vielä tiedetä, mutta jon-

nekin uuden liikuntapuiston eteläpuolelle. Arvion
mukaan se siirtyisi vuonna
2015 ja siihen asti olisi entinen käytössä.
Nykynaapureille koira-aitaus ei ole paras naapuri.
– En osaa sanoa kuinka

paljon häiriötä on, mutta sitä kuitenkin on.
Yhtään koiranomistajaa
ei ollut tilaisuudessa kertomassa näkemyksiään.
Vaikka paikalle ei päässyt, voi kaavasuunnitelmiin
vielä vaikuttaa. Kaupun-

kisuunnitteluvirastoon voi
antaa kirjallista tai suullista
palautetta heinäkuun 1. päivään asti. Sen jälkeen kaavoittajat alkavat tehdä asemakaavaluonnosta.
Pirjo
Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto
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JOU KO KOM U LAI N E N

Kesäherkku, rohto ja
ryppyvoide kypsyy
Ahomansikka eli metsämansikka (Fragaris vesca) kukki näin
näyttävästi Malmin lentokentän
eteläpäässä kesäkuun alussa. Nämä kukinnot lienevät jo vähintään
raakileita, tai vaalea marja on jo
muuttunut punaiseksi. Kypsä
marja on verraton kesäherkku ja
monen mielestä mansikoista paras.
Ahomansikkaa, sen marjaa, varsia, lehtiä ja juuria, on käytetty
vuosisatoja rohtona, jolla on hoidettu muun muassa kihtiä, maksaa, sydäntä, reumatismia ja verisuonisairauksia.

Joillekin ahomansikan syöminen voi aiheuttaa allergiaa ja mansikan lehdet valoihottumaa.
Kauneudenhoidossa murskattuja mansikoita on käytetty ryppyvoiteena ja oma reseptinsä löytyy myös hampaiden valkaisuun.
Keskiajan kirkoissa nähdyt mansikan kuvat symboloivat vanhurskautta.
Pirjo Pihlajamaa

Kypsä ahomansikka nautitaan
sellaisenaan, sillä kuumennus
muuttaa mansikan maun
kitkeräksi.
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Urheilu

Jalkapallo Kolmonen

Atleetit mellastivat maaleilla,
MPS ja PuiU aseettomina
Tämän jalkapallokauden myönteinen yllättäjä MPS Atletico/Malmi edusti mallikkaasti Koillis-Helsinkiä menneellä
viikolla jyräämällä Siltamäen kehnolla nurmella FC Kontun maalein 6–1. MPS edustus joutui Myllyprossa FC
Myllypuron uhriksi 2–0. PuiU oli kotonaan aseeton samoin tappioluvuin 0–2. Nöyryyttäjänä oli hankolainen FC HIK.
Atleetit menivät menojaan

heti alussa. Kontu-veskari
sai antautua jo 3. minuutilla Jaakko Peltosen viedessä
atleetit 1–0 johtoon. Jatkoa
seurasi, ensi jaksolla lisää
maaleja tinttasivat Patrick
Purola, Akan Okomon ja
Jukka Haarala. Näin toinen
jakso alkoi 4–0 tunnelmissa.
Vieraiden lohdutusmaalin jälkeen Antit Nurkka ja
Säynätkari sinetöivät täys-

osumillaan ticoticojen muhkean 6–1 voiton. Merkittävää oli, että malmilaisten
rivissä peräti viisi pelaajaa
tekaisi kauden avausmaalinsa. Murskavoiton jälkeen atleetit lymyävät upeasti sarjataulokossa toisena.
MPS edustus oli aseeton
Myllypurossa. Sarjakärki
FC Myllypuro värkkäsi ensi jaksolla kulmatilanteesta
1–0 ja toisella jaksolla se si-

netöi 2–0 päätösluvut rangaistuspotkusta. MPS:n kokoonpano on suuresti heitellyt tällä kaudella. Myllypurossa oli riveissä kolme
Nelosessa mallikkaasti pelanneen MPS Old Starsin
miestä, Ville Arima, Teemu
Kouri ja Miikka Jyrkönen.
Apua ei ollut heistäkään,
tällä kertaa. MPS on lohkossaan 6.
Puistolan Urheilijat ei

mahtanut Koudan nurmella
paremmalleen mitään. Vierailija FC HIK vei täyden
pistepotin 2–0 voitolla keksikaupunki Hankoon. Viimeistään "Puipan" kohtaloksi muodostui toisella jaksolla saama korttiruuhka.
Lähettäjänä oli oudolle linjalle käynyt erotuomari, joka ojenteli viisi keltaista lappua kotijoukkuueen pelaajille. Hankolaiset selvisivät

tästä matsista nollilla. PuiU
on lohkossaan 7.
Kevätkierros päättyy tä-

käläisten joukkueiden kohdalla ensi perjantaina 28.6.
MPS isännöi tuolloin Mosan nurmella klo 18.00
Lohjan Palloa. Puoli tuntia myöhemmin, klo 18.30
PuiU käy taisteluun Puistolan sametilla itänaapuritaustaisista pelaajista koos-

tuvaa Spartakia vastaan.
Atleeteilla on edessään
kärkiottelu FC Viikingit/2:ta
vastaan Ala-Malmin nurmella. Mielenkiintoinen
kohtaaminen on merkitty
perjantaina alkavaksi klo
14.00. Katsojien kannattaa
kuitenkin ottelun alla tarkistaa outo alkamisaika.
Heimo
Laaksonen

H E I KKI KASEVA

Seijaa, Railia ja Ilmaria mietitytti kovasti,
mihin mennä vuodeksi evakkoon. Taustan
enkelikuoro funtsii samaa.

Malmilla uitiin viimeistä päivää
Viime keskiviikkona Malmin
uimahallissa uitiin ja vesijuostiin
kuin viimeistä päivää. Kävijät
jättivät hyvästit hyväkuntoiselta
näyttävälle hallille.
30 vuotta on vanhentanut uimahallin tekniikan ja rapauttanut monia piilossa olevia
rakenteita uudistuskuntoon, joten nyt
käynnistyvä peruskorjaus tulee tarpeeseen.
Remontin yhteydessä lasten kahluuallas
muokataan monikäyttöisemmäksi ja opetusallas päivitetään nykytasolle. Uudistunut halli avaa ovensa ensi vuonna kesän
korvalla.
TL

HALLITIETOA
• Malmin uimahallin
peruskorjaus kestää
20.6.2013–31.5.2014.
• Liikuntatilat avataan
12.8.2013 syyskauden
alkaessa.
• Siltamäen uimahalli
on myös nyt kiinni, se
avautuu kesän jälkeen
30.7.
• Jakomäen
uimahallissakaan ei
kesäkaudella uida, halli
on suljettuna 1.6.–1.9.
välisen ajan.

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.

”Purjevene” on Hilppa Vennervirran tekemä
ja ”Kaikki haluavat kuolla saappat jalassa”
on Mirja Kontulan maalaus.

Puistola on
slangissa Fastika
Lehdessänne 12.6. oli Lefan kirjoittama slangipakina "Laruun ja
takaisin". Siinä vertailtiin eräiden
kaupunginosien palveluja: Ku Pihliksessä on vieläkin hintsummin
palvelut ku Larus nii Malmi,
Mosa ja Puistola jäi syyniin.
Stadin slangin käyttämisessä historian tunteminen olisi hyväksi;
Puistola oli ennen nykyistä nimeään pelkkä Fastböle (1911–1926)

Virkkarin maalarit Saunabaarissa

ja tästä syntyi Fastika-nimitys
1920-luvun alussa. Koko Puistolan aluetta alettiin sittemmin kutsua rautatiepysäkin nimennöksen (1926) mukaan. Ruotsinkielinen nimi Fastböle muutettiin 1954
asuun Parkstad.
Matti Mannila
Puistola-Seura

Malmin Virkistyskeskuksen
ovet sulkeutuivat 2.12.2010 vanhusväestölle. Lupauksista huolimatta eivät kaikki ryhmät saaneet jatkopaikkaa harrastuksilleen. Muun muassa kutojat ja
puutyöt joutuivat ahtaisiin, alkeellisiin tiloihin ja öljyvärimaalarit eivät saaneet mitään ryhmälle sopivaa tilaa käyttöönsä.
Maunulan saunabaarin Aino

pyysi maalareita jatkamaan harrastustaan heidän tiloihinsa. Ryhmä on kokoontunut Saunabaarin tiloissa syksystä 2012 lähtien.
Virkkarin maalarit saivat uusia
taitavia osaajia Saunabaarin kävijöistä.
Ensimmäinen yhteinen näyttelymme pystytettiin 4.6.2013 Saunabaarin tiloihin.
Taiteiden yöksi vaihtuu näytte-

ly ja syyskuussa pidämme näyttelyn Suursuon sairaalan näyttelytiloissa.
Maalarit ovat iloisia, jos käytte katsomassa aikaansaannoksiamme!
Näyttely on auki Juhannukseen
saakka. Juhannuksen jälkeen
Saunabaari sulkee ovensa heinäkuun ajaksi.
MK

Kulttuuri

Koillis-Helsingin
Koillis
Helsingin Lähitieto
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VE IJO M U ROKE

Pukinmäen Taidetalon
kesäteatteri palaa
Mustasaareen, mutta tänä
kesänä siellä on teatterin lisäksi
tarjolla myös sirkushuvia.

Pikkuiset ketut
seikkailevat
torstaista alkaen
taidetalon
kesäteatterissa.

Pukinmäen Taidetalon lapset
valtaavat Mustasaaren esityksillään
ustasaaren kesäteatterissa
ihasteltiin
vuonna
2008 Lumikkia, 2009
Saapasjalkakissan nokkeluuksia, sitten Bremenin soittoniekkojen
uusia seikkailuja ja
2011 Siilimusikaalia.
Kohdeyleisönä olivat
pääasiassa 4–12vuotiaat ja lapsiperheet. Kesällä 2012 mu-

TE IJA LOPON E N

M

kaan liittyi Pikkusirkus.
Tänä kesänä kesäteatteri ja pikkusirkus esiintyvät molemmat, mutta eri
päivinä. Esityksiin sisältyy musiikkia, tanssia,
akrobatiaa, hellyyttä ja
huumoria.
Kesäteatterin Hyväuskoinen ketunpoika -näytelmässä nähdään mitä tapahtuu,
kun ketunpoika ei ryhdy kettujen tavoille.
Samalla selviää, miksi

ketut ja mäyrät asuvat samoissa koloissa, ja kuinka
karhun marja-apajan käy.
Hyväuskoinen ketunpoika on koko perheen näytelmä, joka pohjaa Miina Supisen samannimiseen satuun. Kesäteatteriesityksen
käsikirjoittajana ja ohjaajana on Pekka Mattila.
Viidakkoseikkailu on
taidokkaiden pikkusirkuslaisten tuotos, jossa
nähdään huikeita pyramideja, notkeusakrobatiaa, tasapainoilua, klovneriaa ja taikuutta.
Viidakkoseikkailu tapahtuu nimensä mukaisesti viidakon
maisemissa, johon uhanalai-

set eläimet eksyvät ja jossa
ei ole yhtään ihmistä. Sitten
jännitetäänkin, miten pingviinin käy kuumuudessa ja
mangustin ilman hiekkaa.

– Mukana on viisi tyttöä
viime kesästä ja viisi uutta esiintyjää, kaikki meiltä
Pukinmäen sirkuskoulusta.
Tytöt ovat itse saaneet kehittää omia roolihahmojaan
ja sitten on kehitetty niille
sopivia temppuja. Haastavinta on ehkä ollut keksiä,
miten vaikkapa pitkä häntä sopii joihinkin akrobatiatemppuihin, tai ovatko
muut eläinhahmojen asusteet esteenä tehtäville tempuille, kertoo Viidakkoseikkailun suunnittelija ja
ohjaaja Kukka Eklund.
Eklundia itseään vähän
jännittää se, miten teatterin
ja sirkuksen rekvisiitat pysyvät erillään toisistaan ja löytyvät tarvittaessa.
– Tämä on ensimmäinen
kerta, kun meillä on Mus-

tasaaressa kaksi eri esitystä vuoropäivinä. Siinä on
omat haasteensa, mutta varmasti niistä selvitään kuten
muistakin haasteista on aina
selvitty, Kukka Eklund toteaa positiivisesti.
Katsojia mahtuu esitystelttaan parisensataa ja tänä
vuonna myös esiintyjille tulee oma teltta valmistautumiseen. Näin mahdollinen
sadekaan ei pääse haittaamaan ketään.
Viidakkoseikkailun kesto on 45 min, ei väliaikaa.
Liput 5 e käteisellä, samoin
kesäteatteri. Mustasaari sijaitsee noin vartin kestävän
lauttamatkan päässä Seurasaaren selällä.
Teija
Loponen

Mustasaaren kesäteatteri ja -sirkus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

to 27.6. klo 13 teatteri, ensi-ilta
la 29.6. klo 13 sirkus, ensi-ilta
su 30.6. klo 13 ja 15 sirkus
ti 2.7. klo 13 teatteri
ke 3.7. klo 13 ja 15 teatteri
to 4.7. klo 13 ja 15 sirkus
pe 5.7. klo 13 sirkus
la 6.7. klo 13 teatteri
su 7.7. klo 13 ja 15 teatteri

Pukinmäen sirkuskoululaisten akrobatiaa
saatiin ihailla jo Poutamarkkinoilla, nyt sitä saa
lisää kesäsirkuksen Viidakkoseikkailussa.
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Lähimenot

Piipahda
naapurissa
Tänään illalla on tarjolla
opastettua iltakävelyä Haltialan
maalaismaisemissa.
Lähinaapuriin eli Torpparinmäen ja Vantaan rajamaille
Haltialan alueelle tehdään opastettu puistokävely tänään
keskiviikkona 26.6. klo 18 alkaen. Kokoontuminen on
Haltialan maatilan pihapiirissä, Kuninkaantammentien
ja Laamannintien risteyksessä.
Rakennusviraston järjestämällä kävelyretkellä tutustutaan maatilan lisäksi Ruutinkosken luonnonsuojelualueeseen ja ennallistettuun Niskalan arboretumiin, eli
puulajipuistoon. Omat eväät ja juotavaa kannattaa ottaa
mukaan. Kävelylle on vapaa pääsy.
Toinen hauska naapuritapahtuma on varsin suosituiksi

osoittautuneet heinätalkoot torstaina 4.7. klo 11 alkaen
historiallisen Tuomarinkylän kartanon pellolla. Talkoissa on tilaisuus nostaa heinää seipäille vanhan ajan malliin.
Tuomarinkylän kartanon heinätalkoot ovat jo vuosikymmeniä vanha perinne. Ilman torjunta-aineita viljelty
heinä nostetaan seipäille yleensä parinsadan vapaaehtoisen voimin. Haltialan tilan karjan talvimuonaksi päätyvää heinää korjataan yhteensä neljän ja puolen hehtaarin alueelta.
Seivästämisen ja haravoinnin lisäksi talkoolaisille on
tarjolla soppaa ja kahvia. Lapsia ajelutetaan hevoskyydillä, ja työpäivän päätteeksi talkooväki pääsee saunaan. Miehet jäävät Tuomarinkylään kylpemään ja naiset kyyditään traktorilla Haltialan tilan löylyihin.
Jotta soppaa riittää kaikille, toivotaan talkoolaisten ilmoittautuvan rakennusviraston asiakaspalveluun viimeistään tiistaina 2.7. kello 12 mennessä, puh 09 310 39
000. Talkoot pidetään säävarauksella.
Talkoopaikka sijaitsee Tuomarinkylän kartanon ravintolan ja Vantaanjoen välissä Weckströminpolun varrella. Paikalle pääsee esimerkiksi bussilla 70V, jonka pysäkiltä on vielä pieni kävelymatka perille.
Teija Loponen

Viimeisellä
rannalla
Viikki

Merkittävä ja arvostettu suomalainen
nukketaiteilija Mirjami Skarp on
lahjoittanut Helsingin kaupungin
ympäristökeskukselle viisi
ympäristöaiheista teostaan Viimeisellä
rannalla -kokoelmastaan. Teokset
ovat esillä Viikin ympäristötalon
1. kerroksessa pysyvästi.
Veistosten aiheet ovat syntyneet menneisyyden ympäristökatastrofeista. Skarp kuvaa ahneuden aiheuttamien,
luonnon tasapainoa järkyttävien katastrofien seurauksia
ja maapallomme luonnon ja asukkaiden haurautta. Töiden pääasiallisena materiaalina on paperimassa.
Mirjami Skarp on tehnyt elämäntyön nukketeatterin
parissa. Hän on suunnitellut ja rakentanut lukemattomia
satumaailmoja ja useita satoja nukkeja, esimerkiksi nukketeatteri Vihreälle Omenalle. Lisäksi hän on ohjannut
satoja nukketeatterista kiinnostuneita nukentekoon.
Skarpin nukkeja on nähty paitsi nukketeattereiden
näytelmissä myös televisiossa ja animaatioissa. Monipuolinen Skarp on luonut myös grafiikkaa, maalauksia,
veistoksia, kollaaseja ja lavastuksia. Skarp on saanut lukuisia palkintoja ja huomionosoituksia sekä valtion taiteilijaeläkkeen.
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa olevaan
näyttelyyn voi tutustua arkisin kello 8.15–16 osoitteessa Viikinkaari 2a.

JAKOMÄKI
Kaupunkitanssit
to 27.6. klo 17.30–18.15
Jakomäen kirjaston edustalla,
Jakomäenkuja, ei sisätilaa –
sateella tanssitaan sateessa.
Tanssina kävelyhumppa.

MALMI
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
Vapaaehtoisten ompeluryhmä
on heinäkuun kesätauolla.
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 3.9. alkaen (opastuspäivät
syksyllä ti, ke ja to), ajanvaraus
edelleen infosta puh. 09 310
58413 tai käymällä paikan
päällä Takaniitynkuja 3.
Kaupunkitanssit
Tangoa harjoitellaan tänään
ke 26.6. 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.
Seuraavana ke 3.7. on vuorossa cha-cha. Vapaa pääsy.

PIHLAJAMÄKI
PuistoPellet
Leikkipuisto Salpausselässä
esiintyy to 27.6. klo 11
beniniläis-suomalainen
musiikkitrio, jonka klovnimuusikot Aristide, Sirpa ja Veera
esittävät tuttuja laululeikkejä
sekä beniniläisiä sävelmiä.
Kesto 40 min. Lisäksi työpaja.
Kaupunkitanssit
Pihlajamäen nuorisopuiston
koripallokentällä, Jengipolku.
Sateella tanssitaan sateessa
Tänään 26.6. klo 19–19.45
FolkJam ja ke 3.7. fusku.

PUISTOLA
Puistojumppaa
Puistolan Urheilijoiden
kesän puistojumpat jatkuvat
1.8.–29.8. Puistolan VPK:n
lähistöllä, katso tarkemmin

Kasvit tutuiksi Maaherranpuistosta ja Gardenian pihapiiristä
Ke 10.7. klo 18–20 tehtävällä puistokävelyllä tutustutaan Viikissä
sijaitsevien puistojen kasvillisuuteen.
Kävelylle lähdetään klo 18 Gardenian pääoven edestä. Koetilantie 1, Viikki. Gardenian ja
Helsingin kaupungin rakennusviraston järjestämälle opastukselle on vapaa pääsy.

PuiU:n nettisivuilta.

PUKINMÄKI
Bailatino
alkaa ma 1.7., heinäkuussa klo
18–19 ja elokuussa klo 17–18
Pukinmäen rantapuistossa,
viljelyspalstojen luona. Oma
alusta mukaan. Kertamaksu
4 e. Ohjaa Kirsi Mattsson. Järj.
Pukinmäen Kisa ry. Lisät.
www.pukinmaenkisa.fi
tai 050 581 4118.
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 050 581 4118.
Keppijumppa
alkaa 3.7. ke klo 18–19 heinäelokuussa Pukinmäen rantapuistossa, viljelyspalstojen
luona. Oma keppi/kävelysauva
ja alusta mukaan. Kertamaksu
4 e. Ohjaa Kirsi Mattsson. Järj.
Pukinmäen Kisa ry. Lisät.
www.pukinmaenkisa.fi
tai 050 581 4118.
Puistozumba
Pukinmäen liikuntapuisto,
Kenttätie, ke 28.8. asti klo
18.15–19.15, 5 e. Järj.
Leo Guzman Monet

SILTAMÄKI
Siltamäen Korttelitupa
Tupa avataan taas
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.

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.
Trooppisen puutarhan
opastus
ti 2.7. ja 9.7. klo 13 Gardenian
opastetulla kierroksella
tutustutaan trooppisen
puutarhan kasveihin ja niiden
käyttöön. Kierrokselle pääsee
sisäänpääsymaksun hinnalla:
4 e / aikuiset, 2,30 e /
eläkeläiset ja 2 e / lapset,
9 e / perhelippu.

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko





Tarjous:

Hammastarkastus
omavastuu osuus

25€

Olemme auki koko kesän
Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 09 387 2341
www.ph-hammasasema.ﬁ



ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

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

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

Vesikourut
Tikkaat
Lumiesteet
Kattojen pesut
ja maalaukset
Ilmainen tarjous/
korjausarvio

050 594 2992

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

0400 453 959

kjkmestarit.ﬁ

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kotitalousvähennysmahd.

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

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

26.6.2013

15

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA
- Fysioterapia
- Voice massage
- Akupunktio
- Lymfaterapia
Fysioterapeutit:
Johanna Jokinen
Kirsi Kyyrä
Riitta Pitkänen

Ismo Hämeenniemi
Heli Inkinen
Sari Sélen

Puistolantori 1, 00760 Helsinki
puh. 09-389 6304
www.puistolanfysioterapia.com

Huutokauppa Halli

ostaa ja tyhjentää
kuolinpesät,
muutto- yms.
jäämistöt.
Soita 040-751 4464.
Kaasutintie 27, Tattarisuo.

ergadesign.ﬁ

KAMPAAMOT JA PARTURIT

OPTIKOT

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

Parturi-Kampaamo

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

PALVELUJA
TARJOTAAN

Kaikenlaiset kuljetukset
Iso Pakettiauto,
1-3 miestä
TST-PALVELUT Oy

045-8793 937

Suuhygienistipalvelut

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!
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

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

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

P. 351 5015
www.malminhammas.com

Helenan

Salonki

KANTA-ASIAKASEDUT!
YLÄ-MALMIN TORI 3 puh. 222 7786 avoinna ark. 9-18, la 9-14 tai sop. muk.

Myös ilman ajanvarausta.

Puutavara A. ÄIKÄS Oy

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

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

KESÄ 2013

KU31

KU39

KH19

Kehärengas Oy
www.keharengas.ﬁ

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

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Puh. (09) 875 1868

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)

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

TILITOIMISTOJA

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
KAUNIINA
KESÄÄN!

Värjäykset alk. 74 €
Permispak. alk. 85 €
Parturityö alk. 25 €

Tervetuloa!
a!
Varaathan
aikasi.

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

HYVINVOINTI

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki
Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028
Malminraitti 12
00700 Helsinki

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

Koillis-Helsingin Lähitieto
ILMOITUSVARAUKSET
myyntipäällikkö Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@hotmail.com

ale

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636

Tuttu ja
turvallinen!

www.pizzapalvelu.net

Stemman
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Lisää tyhjennystarjouksia
myymälässä
ja netissä:
www.stemma.ﬁ
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6

alk.

699,(1346,-)

Divaaniosa
vasemalla
tai oikealla.
Lev. 251 cm.

STOCKHOLM-KULMADIVAANISOHVA
Musta Dafne-kangas 699,- (1346,-)
Kuvan harmaa tai ruskea Mustang-kangas 799,- (1346,-)

Kaikki kesäkalusteet

-30% jopa

-70%!



Pehmusteet
myydään erikseen.

Esim.
KARTANO-pöytä
150-200 x 90 cm
ja kuusi säätötuolia

399,(1001,-)

kotiin p
äin

599,(1200,-)
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KINO-RECLINERSOHVA
Verhoilu aidontuntuista ja kestävää
Bonded-nahkaa, väri musta.

Q\N\LQHQ
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Huippuluokan Hilding
Select Pro -mallisto
nyt -30% alennuksella.

Massiivikoivua!

LEILA-RUOKAILURYHMÄT:
- pöytä 140 x 85 cm ja neljä tuolia 499,- (835,-)
- pöytä 170 x 90 cm ja kuusi tuolia 599,- (1005,-)
Värit valkoinen, tumma pähkinä ja niiden yhdistelmä.

599,(1005,-)

Kysy meiltä joustavaa rahoitusta.

Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
(Ikean vieressä)
Puh. 09 8233585
ark 10-20, la 10-17 (sunnuntaina suljettu)

