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Heinätauko!
Seuraava lehti
ilmestyy 7.8.
Kiinteistönvälitystä
20kodeille.
vuoden
Välittäjät
parhaille
kokemuksella alueellasi.
Tontit, kiinteistöt, asunnot,
uudistuotanto.
Kauttani myös perunkirjat.
Eija Häkkinen
+358 500 704 618

Soita!Tuuli Almila

Kotimaisen Ravintola Kipakin
viralliset avajaiset!
Pihlajamäessä (Vuolukiventie 7:ssä)
La 6.7. Klo 15:00-02:00
Tarjolla grilliruokaa/erilaisia juomia/olutta
tietysti ja rentoa meininkiä!

+358 45 208 5012

HAPPY HOURS
ma-pe 09:00-12:00,
su 13:00-17:00
Iso 111 2,50€

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

Vesa Sillman
+358 400 512 055

Aina ilmainen
biljardi!
Tervetuloa avajaisiin

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

[A]

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. Upea rinnetontti 749 m².
Hp. 570.000 €. Sormuspolku 19
PUISTOLA
OKT
Hyväkuntoinen omakotitalo 5
h, k, s, 120 m². Rv-81. Kaunis
puutarhatontti 648 m² . Vaihdossa
kerrostalohuoneisto 1-2 h, k.
Hp. 365.000€. Kennotie 3
PUISTOLA
OKT
Kivitalossa kaksi asuntoa 92 m² +
47m². Kellarikerroksessa autotallit/varastot 105m². Asunnot yhdistettävissä. Rv. -89. Tontti 723 m².
Hp. 420.000€. Kiviahontie 6 a
SUUTARILA

OKT

Tilava rintamamiestalo 5 h, k, 2wc
n. 110 m² + kellarikerros (sauna,
at, var) n. 70 m². Oma tontti 645m².
Kuntotarkastettu. 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 täystiilitalo
1-tasossa 4h, k, rt, takkah, s,
120 m². Rv 1981, kuntotarkastettu 6/2012, H. Autotalli- ja varasto
25 m². Suojaisa piha n. 610 m²
hallinnanjakosopimuksella.
Hp. 320.000 €. Kassaratie 10 B
JÄRVENPÄÄ

OKT

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

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

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

TARJA
HAARANEN

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

ANNIS
MATTILA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

T. Henkilökunta
Tuke, Mika, Ani,Kati, Tapsa, Kikka,
Anamaria, Jere, Riikka, Ansku

Aukiolojat:
su-ti 09:00-24:00, ke-la 09:00-02:00

Heikinlaakso okt 128/160 m2
tarjouskappa
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

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. Vuorela/046-812
5697,Suvinen/044-335 5135.
1103210

Pukinmäki 0kt 87,5/111,5 m2
2-3 h,s,at. Jämäkkä v. 1990
valmistunut talo. Pariskunnalle,
joka kaipaa väljiä oleskelutiloja. Mh.
370.000€. Tapperinkuja 3a. Kristiina
Kellander-Sinisalo/045-847 2272
140045
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. Raetie 17. Mh 312.000€.
Heidi Autiosuo/040 545 8799.
140166
Tapaninvainio pt 110/126 m2
4h,k,s,at. Remonttia kaipaava yksitasoinen asunto. Oma 850 m2 tonttiosuus.
Mh. 269.000€. Karhusuontie 84 A Kristiina Kellander-Sinisalo/045-847 2272
140001
Sepänmäki rt 106 m2
3-4 h,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 106 m2
5h, k, kph/s, 2xwc. Hyvä perheasunto huippupaikalla! Valoisat,
tilavat huoneet, rem. saunaosasto.
Lapsiystävällinen alue, koulut ja
päiväkodit lähellä. Puistolantie 4.
Mh 292.000€. Markus Vuorinen
/046 8125697
138921
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.
Saramäentie 37. Mh. 327.000€.
Markus Vuorinen/ 046 8125697
140283
Pukinmäki, Kt 84.0 m²
4h+k+s. Ylimmän kerroksen päätyhuoneisto, jonka parvekkeelta
avoimet puistonäkymät.
Säveltie 5 F. Mh 219.000€.
Tero Laurila /0400 600359
139842

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
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Kiitos ja hyvää kesää!
Talvi ja kevät ovat takana ja kesä jo puolessa
välissä. Takana on tämä lehti mukaan lukien
24 numeroa, joissa olemme kertoneet ilmestymisalueemme asioista. Olemme saaneet
teiltä lukijoilta ja myös ilmoittajilta hyviä juttuvinkkejä ja kivoja kuvia erilaisista tapahtumista. Kiitos kaikista niistä! Todella monia
lukijoiden juttutoiveita ja vinkkejä jäi kevätkaudella toteuttamatta. Pian kesätauon jälkeen on luvassa ainakin lukijoiden toivomat
jutut Jakomäen hiekkakuopista uimapaikkoina, Pukinmäen päiväkodin upean rakennuksen historiasta, Malmin torin kivetyksestä ja
siitä, miten tontin rajaistutukset pitää tehdä.

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

Paikallisia juttuja ja uutisia kootessamme

meillä on ollut tukenamme myös joukko
mahtavia vapaaehtoisia avustajia, jotka ovat
pyyteettömästi kirjoittaneet lehteemme. Suuret kiitokset muun muassa Timo Huotiselle
Lähipolitiikkaa-sarjasta, Timo Uotilalle monista Tapanilaa koskevista kuvallisista pikkujutuista sekä lapsuuden päiväkirjamerkintöihin perustuvista muisteluista ja Kari Silfverille
naisten jalkapallojutuista. Yksittäisten juttujen, kuvien tai ideoiden lähettäjiä on niin paljon, että heitä en voi kaikkia nimeltä mainita,
mutta kaikille teille myös todella suuri kiitos!

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.ﬁ
Info puh. 045 122 9560
Su 7.7.

11.00 Jumalanpalvelus, ehtoollinen Juha
Lokkila ja Jari Vahtera
Su 7.7.
14.30 Latinokokous, Jari Vahtera
Ke 10.7. 19.00 Rukousilta, Jorma Lahikainen

Ja aivan erityisen muhkeat kiitokset Laaksosen Hempalle niin urheilujutuista kuin kaikesta muustakin avusta ja tuesta.
Tämän lehden myötä jäämme pienelle lomatauolle, palaamme töihin heinäkuun lopulla.
Toivon lämpimästi, että teillä kaikilla lukijoillamme ja ilmoittajillamme on oikein virkistävä ja antoisa heinäkuu. Ja kun jotain hauskaa
sattuu kohdalle täällä Koillis-Helsingissä, napatkaa siitä kuva ja lähettäkää meille lehteen.
Elokuun alussa olisi mukava tehdä kooste siitä, minkälainen heinäkuu teillä lukijoilla oli.
Vaikka emme välttämättä ihan puhelimen
äärellä nyt heinäkuussa olekaan, meille voi
silti jättää viestejä, vinkkejä tai kuvia sähköposteihimme. Tai viedä viestejä postilaatikkoomme, joka löytyy tutusta paikasta Malmintorin kauppakeskuksen toisen kerroksen
kahvilan kupeesta. Sieltä keräilemme ne ennen seuraavan lehden ilmestymistä.
Mukavaa heinäkuuta, elokuussa me taas palaamme
koteihinne paikallisella uutistarjonnalla.
Teija Loponen

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

”Olemme saaneet teiltä hyviä juttuvinkkejä ja
kivoja kuvia erilaisista tapahtumista.
Kiitos kaikista niistä!”

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

Juontaja
Niina Backman

Kirjailija
Kauko Röyhkä

Kehykset: MaxMara

Kehykset: Lyle&Scott

Pihlajamäen jätepuisto
ei kadonnut
PI RJO PI H LAJAMAA

Pihlajamäki
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JOPA -80 %
Koko kehysmallisto -20– 80 %

Johtokivenpolun entinen
parkkialue on yhä
luvaton kaatopaikka.
Roskauskierre alkoi, kun
läheiselle kiinteistölle
pihaurakkaa tehnyt firma
käytti tonttia luvattomasti
läjityspisteenään ja
samanmieliset seurasivat
perässä. Asian tultua
julkisuuteen (Lähitieto 5.6.)
firma siivoili jätöksiään pois,
vaan paikalle on ilmestynyt
taas roinaa.
Pirjo Pihlajamaa

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)

Kaatopaikaksi
muuttunut tontti kuuluu
Helsingin kaupungin
Asuntotuotantotoimiston
perustamalle Aso
Pihlajanmarjalle,
jolle tontti on varattu
asuinrakentamista
varten.

Koillis-Helsingin Lähitieto Numero 24/2013. Keskiviikko 3.7.2013
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:
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ma–pe klo 9–16 puh. 09 5615 6999. Ilmoitus keskiviikon jakamattomasta Lähitiedosta mieluiten heti torstaina.
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Malmin Virkistyskeskuksena pitkään tunnetun rakennuksen pihapiirissä tulee jatkossa näkymään oranssiasuisia Krishnamunkkeja.

Virkistyskeskus
Krishnaliikkeelle

KRISNATIETOA

Ala-Malmi

Kiinteistölautakunta päätti torstaina myydä 250 000 eurolla Latokartanontie 9:ssä sijaitsevan
Virkistyskeskuksena toimineen kiinteistön. Ostajana on Krishnaliike/ISKCON Suomessa.
Helsingin kaupunki omistaa Latokartanontie 9:ssä sijaitsevat kaksi
rakennusta. Päärakennus on aikanaan paikalla tehty koulurakennus,
jonka yläkerrassa on ollut muutama
henkilökunnan käytössä ollut asunto. Rakennus toimi pitkään monipuolisena virkistyskeskuksena.
Ostajan tarkoituksena on remontoida viime vuosisadan alussa valmistunut päärakennus lähinnä kou-

lutustiloiksi. Päärakennukseen on
tarkoitus sijoittaa pieni kirjasto,
opiskelutiloja, pienimuotoinen ravintola ja opiskelijaruokala.
Piharakennuksessa on ollut aikanaan muun muassa baari. Viimeksi
siellä on ollut työpajatoiminnan tiloja, puutyökoneita ja kangaspuita.
Tähän työpaja-rakennukseen Krishnaliikkeen on tarkoitus tehdä asuintiloja.

Tontilla on lisäksi käyttämätöntä rakennusoikeutta noin 120 k-m²;
mikä mahdollisesti kohdistetaan entisen saunarakennuksen paikalle ja
käyttötarkoituksena voisi olla keittiö.
Päärakennuksen huoneistoala
noin 662 h-m² ja piharakennuksen
noin 247 h-m². Kauppahinta huonokuntoiselle ja remontin tarpeessa
olevalle talolle on noin 278 euroa/k-

m². Kaupungin arvio tarvittavalle
remontille on yli 1 500 000 euroa.
Alueen asemakaava on vahvistettu 12.10.1999. Rakennusten tontti
on puistoaluetta ja tontilla sijaitsee
kaupunkikuvallisesti arvokas säilytettävä puusto.
Rakennuksen ostajalle vuokrataan määräala osoitteessa Latokartanontie 9 noin 30 vuoden ajaksi.

• Krishna-liike on hindulaiseen vaishnavaperinteeseen pohjautuva uskonnollinen
yhteisö.
• Liikkeen perusti New
Yorkissa vuonna 1966
intialainen munkki
A. C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupada
(1896–1977).
• Liike levisi Suomeen
vuonna 1979.
• Temppelipalvelus perustuu intialaiseen traditioon ja ISKCON:in
temppeleitä pidetään
arvossa hindujen keskuudessa.
• Yhdyskunnan ilmoituksen mukaan rekisteröityjä jäseniä oli vuonna 2011 noin 90.

Teija Loponen

Lentoaseman kadonnut teksti löytyi. Sivu 6.
www.facebook.com/
lahitieto

KESÄTAUKO
Koillis-Helsingin Lähitiedon porukka
jää tämän lehden myötä kesätauolle.
Lähdemme latailemaan akkuja ja saamaan hyviä paikallisia juttuideoita taas
elokuun alusta lähtien ilmestyviin lehtiin.
Meille voi heinäkuussakin lähettää sähköpostilla viestejä, tai viedä kirjeitä
Malmintorin kauppakeskuksen 2. kerroksen Plaza Mocca -kahvilan
seinustalla olevaan postilaatikkoomme.
Seuraava paikallislehti ilmestyy keskiviikkona 7.8.
Aineistot siihen tarvitaan tutusti edellisen viikon aikana.

Leppoisaa heinäkuuta!
T. Lähitiedon tekijät
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Uutiset
TE IJA LOPON E N

Suomen
suurin asuntoosakeyhtiöihin
kerralla
kohdistunut
kuntokartoitustutkimus on
parhaillaan
käynnissä
Siltamäessä.
Siellä seitsemän
asuntoosakeyhtiötä,
niiden 44
kerrostaloa
ja liki 1000
asuntoa teettävät
yhteistyönä
parvekkeiden
ja julkisivujen
kuntotutkimuksen.

Siltamäen taloihin
porataan yli 400 reikää
Kuntotutkimuksen to-

teuttaja Suomen Talokeskus
Oy oli kutsunut Asunto
Osakeyhtiöiden Siltakoivu,
Siltamänty, Siltaraita, Siltapaju, Siltahaapa, Siltatuomi
ja Siltatammi hallitusten
edustajat kuulemaan kuntotutkimuksen sisällöstä ja
työskentelytavoista. Kävelykierroksella myös nähtiin,
miten taloihin porataan reikiä ja mitä päivittäin laboratorioon toimitettavat näytteet alustavasti kertovat rakennusten kunnosta.
– Teemme tämän julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimuksen Helsingin
kaupungin kiinteistöviraston laatiman Siltamäkeä
koskevan korjaustapaohjeen mukaisesti. 1970-luvun
alussa rakennettujen talojen
julkisivuremontti on tulossa
ajankohtaiseksi pesubetonisen julkisivun elinkaaren
lähestyessä loppuaan, toteaa yksikön päällikkö Juha
Hartikka Suomen Talokeskus Oy:stä.
– Lisäksi julkisivuremonttiin on hyvä lähteä nyt, sillä seuraavaksi tulee ajankohtaiseksi putkiremontti,
muistuttaa Siltamäen Huollon toimitusjohtaja Markku
Nummelin.
Siltamäen Huollon hallituksen puheenjohtaja Jorma Pailokari haluaa painot-

Nostolavoilla päästään
ottamaan näytteet myös
ylimpien kerrosten
parvekkeista ja seinistä.

Yleensä näytteessä
noin 15–20 millimetriä
ulkoseinästä näkyy
muutoksia, tässä
näytteessä muutosta
on tapahtunut peräti 40
millimetrin osuudella.
Se kertoo vaikkapa
huoltomaalauksen
puuttumisesta, joka olisi
estänyt hiilidioksidin
imeytymistä betoniin.
Porausreiät peitetään
suojalevyillä.

taa, että vaikka kuntotutkimus nyt tehdään, mitään
päätöksiä ja aikatauluja ei
vielä ole olemassa. Remontti ei siis suinkaan ala tänä
syksynä.
Kuntotutkimusta seuraa
julkisivuremontin hankesuunnitteluvaihe, jossa määritellään hankkeen korjaustapa ja laajuus. Kuntotutkimuksen raportti valmistuu
syyskuussa ja siitä eteen-

päin kuluu noin vuosi hankesuunnitelman tekoon ja
korjaussuunnitteluun. Niihin kun lisätään vielä kilpailutusten teko ja rakennuslupien haku, on todennäköinen aloittamisaika joskus
vuoden 2015 tietämissä.
– Kuntotutkimuksen tulosten perusteella voidaan
suunnitella erilaisia vaihto-

ehtoja korjaamiseen sekä
niihin kustannusarviot ja
huoltosuunnitelmat. Nämä
ovat sitten työkaluja hallitukselle pohtia, mitä esittävät yhtiökokouksille tarvittavia päätöksiä varten, selventää varapuheenjohtaja
Matti Salin.
– Rahoitus on myös yksi selvitettävä asia ja kaikissa vaiheissa tarvitaan riittävää tiedotusta, muistuttaa
Markku Nummelin.
Sen jälkeen kun korjaussuunnitelmat ovat valmiit,
pitää vielä päättää missä järjestyksessä taloyhtiöitä korjataan, vai voidaanko kaikkia tehdä osittain

yhtä aikaa. Näin varsinainen korjausajankohta saattaa joidenkin taloyhtiöiden
kohdalla siirtyä vielä vaikkapa vuodella.
– Koko prosessi kestää joka tapauksessa useita vuosia, painottaa Pailokari.
Juhannuksen nurkilla
käynnistynyt kuntotutkimukseen liittyvä näytteiden
otto kestää kolmisen viikkoa.
– Tässä tutkitaan betonin
rapautumista, seinäeristeiden kuntoa, betoniraudoituksen kuntoa ja rakenteista
löytyviä mikrobeja. Näytteitä otetaan sekä julkisivuista,
parvekkeista että porrashuoneista, selventää Talokeskuksen Juha Hartikka.
Hartikan mukaan on erinomaista, että kerralla tutkitaan näin suuri määrä ra-

Poraustiimin vetäjä
Tuomo Karjalainen
(oik) esittelee
näytteitä, vasemmalla
Talokeskuksen Juha
Hartikka, Matti Salin,
Jorma Pailokari ja Markku
Nummelin.

kennuksia, jolloin saadaan
varsin yhtenäinen otos. Talot on rakennettu samalla
tavalla ja samoin materiaalein vuosien 1968–74 välisenä aikana.
– Näin nopeasti tarkasteltuna etenkin eteläpuolen seinäpinnat ovat jo varsin kärsineitä ja selvää rapautumista näkyy paljaalla silmälläkin. Korjauksiin
on siis syytä ryhtyä, tuumii
Hartikka.
Tekemällä suuret remontit samaan aikaan, saadaan
aikaan merkittäviä kustannussäästöjä.
– Yhtiökokouksethan
päätöksen tekevät, mutta
kyllä yhteishankkeena remontointi tulisi huomattavasti edullisemmaksi. Mitään suuria muutoksia ei ole
taloihin tarkoitus tehdä, hissitorneja ei ole tulossa, eikä
talojen värityksiinkään tule merkittäviä muutoksia.
Suurin kysymys lienee nyt,
pitääkö ainakin osa julkisivuista purkaa kokonaan,
jolloin lisäeristäminen olisi
helpompaa, vai kuinka tullaan toimimaan, pohtivat
hallituksen jäsenet.
Julkisivuremontin yhteydessä aiotaan joka tapauksessa lämpöeristeitä lisätä ja
myös lämmön talteenottoa
poistoilmasta pohditaan.
Teija Loponen
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Viljelyspalstoista on tullut vessa
TE IJA LOPON E N

Pukinmäki

Bajamajaa kaivataan
kipeästi Pukinmäen
matonpesupaikan
läheisyyteen.
Mattoja helteisillä keleillä pesevät
juovat paljon ja ovat paikalla tuntitolkulla mattoja pestessään ja
niiden kuivumista odotellessaan.
Matonpesupaikan läheisyydessä
ei kuitenkaan ole mitään palveluja, joten hädän hetkellä moni siirtyy tarpeitaan tekemään viereisen
viljelyspalstan aitausten ja pensaiden suojaan.
– On tosi ikävää löytää ihmisten
läjiä ja käytettyjä wc-papereita sipulipenkkien tai mansikkamaiden
vierestä. Mielestäni kaupunki jossain vaiheessa lupasi tuoda käymälän matonpesupaikalle, olisi todella korkea aika saada se sinne,
toteaa asiasta soittanut lukija.
Rakennusvirastosta ei loppuviikon aikana löytynyt virkamiestä,
joka olisi osannut kertoa, onko
matonpesupaikalle kesäkaudella tulossa käymälää. Ei myöskään
tiedetty, onko sellaista toivetta
edes kirjattu mihinkään.
Vantaanjoen uimarannoilta käymälät löytyvät, mutta niihin on
suhteellisen pitkä matka kävellä,
eivätkä matonpesijät välttämättä
niistä edes tiedä.
Teija Loponen

Pukinmäen matonpesupaikalla käy päivittäin kymmeniä ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaista wc:ssä käynnin mahdollisuutta.

K-MARKET PUKINMÄKI TARJOAA!
Kingis
JÄÄTELÖTPUIKOT
60-78g (16,66-12,82/kg)

TARJOUKSET
VOIMASSA
4-6.7.2013

LIHA- JA KALAPALVELUSTA

Tuore
KUHAFILEE

1
99
4
00
1
00

19
99
5

kpl
max10/talous

99

Karkkikatu
IRTOKARKIT

kg
Viro

kg

Tuore Porsaan
KASLER

Meillä paistettu
Ranskalainen PATONKI
230g

kg
Suomi

kpl
(4,34/kg)

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

6

Uutiset

64,20 metriä pitkä Helsinki
löytyi lentokentältä
Malmi
Malmin lentokentälle
rakennettiin vuonna
1937 sana HELSINKI
juhlistamaan
seuraavana kesänä
pidettyjä lentokentän
vihkiäisiä. Yhteensä
64,20 metkriä pitkä
nimi näkyi kauas
taivaalle, kuten
tarkoituskin oli.
Tikkukirjaimin tehdyn

Helsinki-nimen kirjaimet
olivat varsin isoja, kuusi
metriä pituudeltaan ja noin
4,80 leveydeltään ja 90 cm
syvyydeltään näkyäkseen
hyvin ylöspäin saapuville
lentokoneille. Muhkeasta
koostaan huolimatta kirjaimet hautautuivat ajan oloon
kasvillisuuden alle ja unohtuivat.
– Eräässä maanmittausalan tapahtumassa näin
vanhoja valokuvia vuosilta
1943 ja 1954, joissa tuo
HELSINKI vielä näkyy.
Vuoden 1965 kuvasta sitä ei
enää voi havaita. Merkintöjä sanan poistamisesta ei ole
löytynyt mistään asiakirjoista ja siksi innostuin etsimään sitä lentokentältä,
kertoo Malmin lentokentän
ystäviin kuuluva maanmittauksen ammattilainen
Klaus Wesa.
Puistolalaismies kertoo,
että teksti sijoitettiin kiito-

teiden risteysten rajoittamalle keihäänkärjen muotoiselle alueelle. Sieltä Wesa sitä kuitenkin etsi muutaman kerran turhaan.
– Löysin vihdoin toissa viikon keskiviikkona HELSINKI-tekstistä viimeisen Ikirjaimen molempia pitkiä
reunoja sekä K-kirjaimen
vasemman puoleista reunaa. Piirustuksista poiketen sijainti ei ollutkaan neljä metriä kiitoteiden leikkaukseen jäävän keihäänkärjen yläpuolella, vaan 12,4
m, siksi oikea paikka löytyi vasta kolmannella yrittämällä, selvittää Wesa.
– Kirjainten reunoja ei olekaan tehty nupukuvistä, kuten vanhoissa suunnitelmissa lukee, vaan noin 10–15
cm:ä matalasta betonivalusta. Olikohan rakentajille
tullut kiire, vai pitiköhän silloinkin löytää säästökeinoja, Wesa pohtii.
Hänen mielestään kalkkisepelikerros ei ole enää
10 cm:n vahvuinen , vaan
ohuempi ja sekoittunut pintamaahan.
– Kasvillisuuskin näyttää
tykkäävän kalkista, muutenhan suo on aika emäksistä ja tuossa kalkkikivipaikalla kasvillisuus suorastaan kukoistaa, Klaus Wesa
toteaa myhäillen.
Betonivalu löytyi noin 20–
25 cm:n syvyydeltä. Toden-

Klaus Wesa kädessään HELSINKI-kirjainten tummunutta kalkkikiveä.
– Olivat purkaneet yhden laattarivin rullaustieltä E:stä pohjoiseen ja siksi etsin kirjaimia alkuun
väärästä paikasta.

näköisesti kukaan ei ole hävittänyt muita kirjaimia.
– En voinut mennä etsimään muita kirjaimia vielä, koska kirjaimet ovat liian lähellä kiitoteitä. Turvaraja kiitotien reunasta on
50 metriä ja sitä lähemmäs
voin mennä vain, kun kenttä on suljettuna.
Niin innoissaan Wesa HEL-

SINKI-tekstin restauroin-

nista on, että otti jo selvää
kalkkikiven louhijoista, jos
sieltä löytyisi tarvittava yhdeksän kuution lahjoittaja.
– Olin myös yhteydessä
Museoviraston osastonjohtaja Mikko Häröön, joka
tuntee hyvin Malmin lentoaseman. Härö iloitsi löydöstäni ja toivoi tekstin restaurointia alkuperäiseksi, mutta totesi, että ajatus ja näkyvyys on kuitenkin tärkeintä.

Eli Museovirasto ei halua
olla esteenä, jos tekstin materiaali korvattaisiin jollain
käytännöllisemmällä materiaalilla.
Timo Hyvönen MLY:stä
kävi viime viikolla keskustelemassa aiheesta Malmin
lentoaseman päällikön, Ari
Sireenin kanssa.
– Finavia on asialle sinänsä myönteinen, että kirjaimia saa kaivaa esiin ja fiksa-

ta, kunhan nostaa kirjainten
reunat maanpinnan tasolle.
Kaivua saat suorittaa kello
22–07 välisenä aikana, jolloin kenttä on kiinni. Hankkeelle pitäisi kuitenkin keksiä rahoitus, sillä Finavia ei
tekstin kunnostamisen kustannuksiin osallistu, kertoo
Hyvönen neuvonpidon tuloksista.
Teija
Loponen

Koillis-Helsinki

MaTaPuPu:n kolumnisti
Olli Sademies on perussuomalainen
Vanhempi polvi Malmilla muistaa Olli Sademiehen lehtemme edeltäjän, MaTaPuPu:n suosittuna
80-90-luvun kolumnistina palstallaan ”Malmin poliisin piiristä”.
Olli Sademies teki pitkän

päivätyön Malmin poliisissa
vuodesta 1981 ja vei rikostutkijana yksikkönsä erinomaisiin tuloksiin. Malminraitilla ja sittemmin Suurmetsässä asunut Sademies,
65, aktivoitui eläkkeelle jäädessään perussuomalaisissa. Nykyinen pakilalainen
johtaa Koillis-Helsingin Perussuomalaisia ja näkyy aktiivisesti edelleen Malmin
katukuvassa esimerkiksi
Malmin torin markkinoilla.
Kulosaaressa ja Herttoniemessä koulunsa käynyt

Olli oli jo kouluaikoina politiikasta innostunut nuorimies ja liittyi 16-vuotiaana
nuorliberaaleihin. Nykyinen puolue löytyi vuoden
2004 vaaleissa, kun hän ylti
Tony Halmeen varasijalle ja
pääsi hoitamaan kohta tämän tehtäviä valtuustossa,
ja istui lisäksi rakennuslautakunnassa.
Tällä hetkellä Sademies
on vaativan kiinteistölautakunnan jäsen, HSY:n hallituksessa ja pääkaupungin vesiyhtiön varajäsenenä. Perussuomalaisten koko
stadissa tuplaantui kahdek-

saan jäseneen vuoden 2012
kuntavaaleissa, mutta odotettu ”jytky” jäi Helsingissä
kokematta, ja Sademiehenkin äänimäärä ylsi vain viidenneksi varamieheksi valtuustoon.
Viikonloppuna hän oli ehdolla Joensuun puoluekokouksessa puoluesihteeriksi,
mutta Riikka Slunga-Poutsalo voitti kaikki 10 mieskilpailijaansa. Sademies korosti kokemustaan, tietoa
ja taitoa suorassa videoesittelyssään. Se ei riittänyt,
vaikka hän mainitsi itsensä
myös maakunnan mieheksi

kartoitettuaan Suomea pohjoisesta etelään työkseen ennen poliisiuraa. Siinä tuli
ruotsinkielen näytekin annettua Kokkolan kohdalla.

Olli Sademies, ps.

Olli on myös urheilu- ja
kulttuurimies. Hän on ollut
Riskiryhmän miehenä perustamassa Levin talviurheilukeskusta ja kunnostautunut massa- ja maratonjuoksujen puuhamiehenä, muun
muassa Suomi halki sekä
Helsingin kesäyön tunninjuoksussa. Siinä hän oli pitkään mukana yhtenä hyväntekeväisyysjärjestäjänä,

kun syöpälapsille kerättiin
vuosien mittaan 1,5 miljoonaa. Kulttuuripuolella Olli
vetää Rauno ”Letkajenkka”
Lehtisen muistoyhdistystä
vuonna 2006 kuolleen musiikkimaestron kunniaksi.
Perussuomalaisilla on suuret odotukset vuosien 2014
EU- ja 2015 eduskuntavaaleissa. Omassa rootelissaan
Olli Sademies paimentaa
joukkoja Koillis-Helsingissä, jossa maksavien perussuomalaisten määrä on rikkomassa 40 jäsenen rajan.
Timo
Huotinen
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Heinäkuussakin haetaan kouluun Tapanilaan

nousee uusi yritys

Syksyllä alkaviin koulutuksiin ehtii vielä hakea täydennys- ja erillishaussa.
Täydennys- ja erillishaku alkavat perjantaina 5. heinäkuuta.
Noin 920 nuorta jäi tänä
vuonna Helsingissä ilman
peruskoulun jälkeistä koulutuspaikkaa. Yhteishaussa
vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja voi hakea 5.–12.7.
järjestettävässä valtakunnallisessa täydennyshaussa.
Tietoa vapaista opiskelupaikoista saa osoitteestawww.
koulutusnetti.fi ja hakuaikana osoitteesta www.haenyt.fi
Helsingin kaupungin
omiin koulutuksiin eli ammattistartteihin, joka ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus,
kymppiluokille eli perus-

opetuksen lisäluokille, maahanmuuttajien lukioon valmentavaan koulutukseen ja
nuorten maahanmuuttajien avoimeen koulutukseen
haetaan sähköisesti erillishaussa 5.7.–4.8.
Meneillään oleva haku Mava-koulutukseen eli
maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavaan koulutukseen
päättyy 4.8.
Linkit näiden koulutusten
lisätietosivuille on koottu
opetusviraston yhteishakusivustolle http://www.ysinjalkeen.fi/fi/toimi/jos-et-saapaikkaa.

Yhteishaussa
vapaaksi jääneitä
opiskelupaikkoja
voi hakea 5.–12.7.
järjestettävässä
valtakunnallisessa
täydennyshaussa.
Koulutusten sivuilta löytyvät myös sähköiset hakulomakkeet ja tulostettavat
lomakkeet. Opetusviraston
hallintorakennus on kiinni
8.–26.7., mutta neuvonnasta saa ohjeet, mihin lomakkeet voi sinä aikana palaut-

Tapanila

taa. Neuvonnan puhelinpalveluaika on 24.6.–26.7. arkisin klo 9–15, puh. 09 310
86400, neuvonta.opetusvirasto@hel.fi.
Peruskoulunsa päättäneet
nuoret saavat kesällä neuvontaa Tulevaisuustiskiltä osoitteessa Simonkatu 3
C, 2. krs. Tulevaisuustiskin
työntekijät päivystävät arkisin klo 9–16 puh. 050 402
5525. Tiistaisin ja torstaisin voi paikalle tulla ilman
ajanvarausta klo 13–16.
17.6.–1.8. Tulevaisuustiski on avoinna maanantaista
torstaihin klo 12–16.

Tapanilan teollisuusalueella rakennetaan
osin kaksikerroksinen Terästarvike Oy:n
varastorakennus, jossa on toimistotilaa.
Tiloissa tulee työskentelemään alle kymmenen henkilöä. Jos
määrä kasvaa, rakennetaan yritykseen esteettömyysvaatimusten mukainen hissi.
Rakennus tulee olemaan pääosin harmaata peltiä. Pääsisäänkäyntiä värittää oranssi teräslevy.
Tontti aidataan kahden metrin korkuisella verkkoaidalla.
Tontilla on 17 autopaikkaa.
Yritykseen kuljetaan Hiidenportin puolelta. Malmin Kauppatien puolelle istutetaan kolme puuta. Naapurit eivät ole kommentoineet rakennuslupahakemusta. Pinta-alaltaan 3 620 neliömetriä olevan tontin omistaa Helsingin kaupunki.
Ruuveja ja terästuotteita myyvä Terästarvike Oy on perustettu kolmen miehen voimin vuonna 1978 Pihlajistossa. Yhtiö
on laajentunut noin kolmenkymmenen työntekijän yritykseksi. Vuonna 1997 se perusti toisen toimipisteen Tattarisuolle.

TL
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Perttu ja Arttu kuntoon
Siltamäki
Kiinteistölautakunta on hyväksynyt päiväkoti Pertun ja ryhmäperhepäiväkoti Artun teknisen hankesuunnitelman siten, että
hankkeen enimmäishinta arvonlisäverottomana on 800 000
euroa huhtikuun 2013 hintatasossa.
Tekniset korjaukset käsittävät alapohjan kosteusteknisten
olosuhteiden parantamisen, tiivistämisen oleskelutiloihin nähden ja koneellisen ilmanvaihdon asentamisen. Samalla salaojitus uusitaan ja pintaveden hallintaa parannetaan sekä julkisivua osin uusitaan.
Sisäpuolella tehdään tiivistyksiä ja uusitaan pintamateriaalit.
Työt on aloitettu kesäkuussa 2012, ja työ on valmis elokuussa 2013.
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KEHYKSET
jopa

5€

–80%

Myös ilman ajanvarausta
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Tapaa sarjakuvataiteilija
Viikki
Viikin kirjastossa voi viettää kesäpäiviä sarjakuvataiteilijoiden
kanssa heinäkuussa.
Jokaiselle kolmelle maanantaipäivälle on suunniteltu oma kokonaisuutensa. Sarjakuvan kautta voidaan lähestyä vaikkapa
katutaidetta, runoutta, roolipelaamista, tai valokuvausta. Ensimmäisellä viikolla 8.7. tuunataan T-paitoja ja kasseja. Seuraavat kokoontumiset ovat 15.7. ja 22.7., aina klo 12–15.
Tapahtumat on tarkoitettu erityisesti nuorille, mutta kuka tahansa kirjaston asiakas voi niihin osallistua. Mukaan voi mennä joko vain yhtenä päivänä tai jokaiselle tapaamiskerralle. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.
Kurssi on osa Helsingin kulttuurikeskuksen lasten ja nuorten kesäkursseja www.kultus.fi. Viikin kirjasto sijaitsee sinisessä ympyrätalossa, osoitteessa Viikinkaari 11.
TL

Matkustajat vaarassa Malmin
asemalla

ME !
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!
ERÄSilmälasi-
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Malmi
K-juna Helsingistä Keravalle ajoi Malmin asemalla väärälle raiteelle iltapäivällä viime viikon maanantaina. Junasta päästettiin matkustajat ulos, mutta laiturialueelta pois johtaneissa
portaissa ollut portti oli lukittu, joten matkustajat eivät voineet
poistua laiturialueelta. Osa matkustajista palasi junaan, mutta
osa poistui raidealueelta muita raiteita ylittäen. Ylitystä vaaransi vielä se, että kaksi junaa ohitti samaan aikaan kovalla vauhdilla Malmin aseman. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.
PP

Hinattava oli humalassa
Jakomäki
Poliisipartio pysäytti Suurmetsäntiellä torstain ja perjantain välisenä keskiyönä ajoneuvoyhdistelmän, jossa henkilöauto hinasi toista henkilöautoa. Hinattavaa ajoneuvoa ohjannut mies
puhalsi rattijuopumuksen lukemat. Mies toimitettiin kuulusteltavaksi ja päästettiin sen jälkeen vapaaksi. Ajoneuvot olivat Viron kilvissä.
PP

29€ kpl
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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.

Siltamäen minigolfrata
on auki elokuun loppuun
ark. klo 17.30–20.30 ja
la, su klo 14–19.

Lahot radanreunat on vasta uusittu
Siltamäen liikuntapuistossa on minigolfrata, jota Lions Club Siltamäen jäsenet pyörittävät
palkatta. Radan rapistuneet rakenteet korjattiin juhannuksen alla. Talkooapua tuli YIT:stä asti.

PI RJO PI H LAJAMAA

1. Onko minigolf in vai
out?

– Luulen, että tulossa in.
Ainakin viime vuoteen verrattuna on tulos ollut tähän
mennessä parempi.
2. Millaiset ihmiset harrastavat minigolffia?

– Etupäässä nuoriso. Alta
kaksikymppisiä on paljon,
lapsia ja teini-ikäisiä, mutta
myös perheitä on aika paljon.
3. Missä kunnossa tämä
kenttä on?

– Radat ovat nyt hyväkuntoisia, kiitos YIT:n, joka kävi tutkimassa ja korjaamassa radat, ja sitä ennen täällä
talkoilivat klubilaiset. Puut
ja kasvit kaipaavat vielä siistimistä.
4. Mitä täällä on korjattu?

osia. Reunuksia, jotka alkoivat olla lahonneita ja hajoamispisteessä. Kaiteita on
myös uusittu.
5. Onko pelikentälle tungosta?

HENKILÖTIETO

– Silloin tällöin vaihtelevasti. Täällä on arviolta 3040 palloa ja juuri ennen juhannusta ne loppuivat kesken. Rataa ei ollut vielä korjattu.
6. Mitä peli maksaa ja
kauanko saa pelata?

– Vaikka loppupäivän,
mutta harvoin kukaan pelaa enempää kuin kierroksen. Aikuisilta kierros on
neljä ja lapsilta kaksi. Tarjolla on myös virvokkeita ja
jäätelöä. Olutta ei ole, eikä
sitä tietääkseni kukaan ole
edes kysynyt.

– Etupäässä ratojen puuLIONS CLU B SI LTAMÄKI

7.

• Yrjö Vilho Ilmari
Sarahete, s.
31.3.1929, Boija,
Helsinki.
• Asunut Siltamäessä
vuodesta 1993.
• Työskenteli Kansainvälisen Keilailuliiton pääsihteerinä
33 vuotta. Eläkkeelle v. 1997.
• Perheessä vaimo ja
adoptoidut, jo aikuiset kaksoset.
• Harrastanut lionstoimintaa 51 vuotta.
”Kiva auttaa muita
ihmisiä. Palvella.”
• Elämän tarkoitus?
Kaiken mitä ympärillä näemme, kaiken tarkoituksena
on lisääntyminen.
Sitä tekevät kasvit,
kalat, eläimet, linnut,
ihmiset, kaikki.

Miten tämä eroaa muista
Stadin kentistä?

Minigolfrata valikoitui YIT:n 100 hyvää tekoa -projektiin. Yrityksestä Paavo Ratia (vas.) ja Hannu Mutikainen
(oik.) talkoilivat radalla pari viikkoa sitten.

– Huhupuheet kertovat,
että tämä on haastava kenttä ja kaupunkialueen vaikeimpia. Paljon vaikeampi
kuin esimerkiksi Pukinmä-

– En tiedä omaa peliennätystäni, kun ei minulla ole sellaista. Kokeilen tätä
minigolffia joka kesä pari kertaa, mutta ainoa urheilulajini on keilaaminen, virnistää
vapaaehtoisena golfkentällä päivystävä Yrjö Sarahete.

en kenttä kehän kupeessa.

puiston pukuhuoneesta.

menee?

8. Saako kenttää vuokrata
yksityiskäyttöön?

9 Miksi ihmeessä päivystät
kymmenettä kesääsi täällä
vapaaehtoisena?

– Se on sitä leijonahenkeä.
Kaikki tehdään vapaaehtoisena. Jokainen leijonaklubin
jäsen, 26 miestä, on täällä
vuorollaan neljä päivää peräkkäin kesässä.

– Paikalliseen hyväntekeväisyyteen. Esimerkiksi keväällä kouluissa jaettaviin
stipendeihin. Myös Malmin Palloseuraa tuetaan ja
alueen partiolaisia. Kaikki
ei ole pelkän kentän tuoton
varassa, vaan suuri osa tulee
helmikuun talviriehasta.

10. Mihin kentän tuotto

Pirjo Pihlajamaa

– Saa. Summa sovitaan
erikseen. Täällä on käynyt
koululuokkia esimerkiksi
Malmilta, myös Siltapirtin
asukkaita on käynyt ja on
täällä järjestetty syntymäpäiviäkin. Vessa löytyy noin
300 metrin päästä liikunta-

Heimo ”Hemppa” Laaksonen, kok
Liikuntalautakunnan varapj.

Kielikommelluksia
Kielten oppitunneilla opettaja korjaa kielivirheemme, mutta koululuokan ulkopuolella meitä ei oikaista kuin satunnaisesti. Voi niitä kertoja kun itse huomaa oman haksahduksensa jälkikäteen, eikä enää pääse korjaamaan.
Hirveä tunne hetkellisesti, mutta jäähän siitä opettavainen
juttu jaettavaksi ensi järkytyksen haihduttua.

Liikuttavaa politiikkaa
Menossa ovat ”Ollin oppivuodet”. Kohdallani
on kyse nelivuotiskaudesta kunnallisena päättäjänä. Kiitos 809:n viime lokakuisen äänestäjän,
olen alkuvuoden istunut liikuntalautakunnassa
varapuheenjohtajana, lisäksi varavaltuutettuna
on neljä kertaa käynyt kutsu valtuustosaliin.
Paikallislehden tekijänä vältyin poliittiselta
marinoinnilta. Lehtimiehenä ilona oli puolueettomasti grillata poliitikkoja yhteisten asioidemme saattamiseksi paremmalle tolalle. Onnistumisiakin tuli!
Työskentely liikuntalautakunnassa ei juuri ole
poliittista. Puoluekannoista riippumatta lautakuntalaiset pyrkivät tekemään oikeudenmukaista liikuntapolitiikkaa, ilman politiikkaa. Mallina tästä toimii HJK:n halu pystyttää juniorikuplahalli Töölön Pallokentän toiselle lämmittävälle

Eräs miespuolinen opiskelijani käytteli rohkeasti englantia

kentälle. Hyvä hanke, joka toteutuessaan rokottaisi pahan kerran muiden helsinkiläisseurojen talviharjoitteluolosuhteita. Toimin lautakunnassa sen puolesta, että kaupungin on pystyttävä
korvaamaan kymmenille muille kasvattajaseuroille Pallokentän menetys, ennen ei Klubille yhteistä maata luovuteta. Kuulutin tasapuolisuutta
ja oikeudenmukaisuutta. Lautakunta oli asiasta
kirkkaasti samaa mieltä. Käsittely jatkuu syksyllä!
Paikallisesti olen saanut vaikuttaa yhdessä
MPS:n kanssa liikuntavirastoon Tapanilan urheilukentän slummiutuneiden huoltorakennusten saattamiseksi ei hävettäviksi. Parannusta on
luvassa!
Liikunnallista kesää kaikille alueen oman lehden lukijoille!

USA:ssa, kuten pitääkin, ja kaikki sujui mainiosti. Kuitenkin paluulennolla puheitaan muistellessaan hän tajusi yhtäkkiä käyttäneensä vaimostaan pronominia "he". Vaimo
on ammatiltaan poliisi, ja opiskelijani oli tämän raportoinut
sanomalla "HE is a policeMAN". Tuota kömmähdystä ei
saanut enää oikaistuksi, mutta voinemme olettaa että he/she
-ero jäi mieleen. Uskon hänen oppineen pysyvästi lauseen
"She is a policewoman".
Muistan erään tapauksen, jossa opetus annettiin kekseliäästi ja mieleenpainuvasti. Entinen englanninoppilaani oli
mennyt au pairiksi Yhdysvaltoihin. Perheen isäntä oli kysynyt tytöltä mitä tämä halusi aamiaiseksi. Tuore au pair vastasi että hän ei yleensä ollut aamuisin nälkäinen, "half a grape" riittäisi. Hän sai seuraavana aamuna eteensä lautasella
puolikkaan viinirypälettä. Pieni lusikkakin oli katettu viereen. Sen jälkeen hän tiesi ja muisti aina että viinirypäle on
englanniksi "a grape" ja greippi on "a grapefruit".
Rita Ahonen
Kielikoulu Papukaija, rita.ahonen@sci.fi
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ONNITTELUT
Lähetä hääparien kuvia tai muita
onnittelukuvia osoitteella teija.
loponen@lahitieto.fi tai vie kuva
teksteineen Malmintorin
kauppakeskuksen Plaza Mocca
-kahvilan luona sijaitsevaan
postilaatikkoomme.
Kuvat voi myös postittaa osoitteella
Teija Loponen, Vanha Tapanilantie
52, 00730 Hki. Liitä postimerkillä
varustettu palautuskuori mukaan, jos
haluat kuvan takaisin.

Samuel 4 vuotta
20.7.2013
Poika ihana hymysuu,
päivänsankari
kukas muu.
Onnea paljon sinulle
suoden, rakkaat halaukset mukana tuoden!
T. Mummi, eno, Mira ja
Mumma

Pukinmäen pumppaamo saneerattiin yhtenä Viikinmäen jätevesipuhdistamon kehittämistoimena.

Viikinmäen puhdistamoa kehitetään
Ympäristölautakunta on

Camilla Saari täyttää
15 vuotta 6.7.
Hymyhuulet sulle suotu
nauravaiset silmät luotu.
Onnitella vois' jo siitä,
vaikkei se nyt syyksi riitä.
Onnea siks' että tänään
juuri sulla on merkkipäivä suuri.
Toivottavat mumma ja
vaari

käsitellyt Viikinmäen jätevedenpuhdistamon toimintaraportin vuodelta 2012.
Viikinmäen puhdistamolla käsiteltiin viime vuonna
Helsingin lisäksi Vantaan
keski- ja itä-osien, Sipoon,
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän,
Mäntsälän Ohkolan kylän
sekä Pornaisten alueelta tulevat jätevedet.
Kokonaisjätevesimäärä
oli 113,6 milj.m³, mikä
on 10,3 % suurempi kuin
vuonna 2011. Selkeät tulovirtaamahuiput olivat maalis-huhtikuussa lumensulamisvesien aikaan, kesäkuussa merkittävien vesisateiden
aikaan ja poikkeuksellisen
sateisen syyskuun aikana.
Maaliskuun lopussa runsaista sulamisvesien määräs-

tä johtuen jouduttiin puhdistamolta biologisen käsittelyn ohi johtamaan mekaanisesti ja kemiallisesti
käsiteltyä jätevettä kolmen
päivän ajan. Laitosohitusten määrä yhteensä vuonna
2012 oli 0,2 milj. m³. Ohitusten osuus jäteveden vuotuisesta kokonaisvirtaamasta oli vähäinen, mutta niiden osuus kuormituksesta
neljännesvuosijaksolla oli
merkittävä. Edelliseen vuoteen verrattuna laitosohitukset olivat vähäisempiä.
Mallinnuksella arvioituna verkosto-ohituksia Helsingin kantakaupungin sekaviemäröidyiltä alueilta
oli yhteensä noin 175 013
m³, mikä on huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2011. Ohitukset johtuivat pääosin rankkasateista.

Kumpi oli ensin, muna vai kana? Toimarin vai Virkkarin hattujuhlat?
Kysymys heräsi kahvilassa, jossa Tukiyhdistys Eskon sihteeri toivoi
korjausta Lähitiedon (12.6.) juttuun hattujuhlista, jossa sanottiin
juhlaperinteen siirtyneen Syystien palvelukeskukseen lakkautetusta Malmin
Virkistyskeskuksesta. Sihteerin mielestä hattujuhlat ovat saaneet alkunsa
Malmin toimintakeskuksessa, ei Malmin virkistyskeskuksessa. Lähitiedossa
taas muistetaan, että hattujuhlat ovat kuuluneet molempien asukastalojen
perinteisiin. Taloista Virkkari vetänee pidemmän korren perinteen pituudessa.
Muistaakohan kukaan lukijoista, miten Virkkarin hattujuhlat ovat saaneet
alkunsa?

Kesätauolle jäävän Lähitiedon toimitus on Malmintorin
kauppakeskuksen 2. kerroksen kahvila Plaza Moccassa
seuraavan kerran tiistaina 6.8. kello 10–11.
Seuraava lehti ilmestyy keskiviikkona 7.8.
Lähitiedon postilaatikko pysyy paikallaan kahvilan seinällä ja sinne saa
heinäkuussakin käydä tipauttamassa aineistoa ja juttuvinkkejä toimitukselle.
Ihanaa kesää kaikille!
PP

Ohitukset otetaan huomioon laskettaessa puhdistamon puhdistustulosta, vaikka niiden määrää ei lisätä
laitokselle tulevaan virtaamaan ja kuormaan.
Laitos- ja verkostonhoidon lisäksi HSY:llä on usei-

ta jätevesihuoltoon liittyviä kehittämistoimia. Viikinmäen jatkuvan kasvun
takia Viikinmäen 9. linjan
rakentaminen käynnistettiin vuoden 2012 viimeisellä vuosineljänneksellä ja sen
arvioidaan olevan tuotantokäytössä 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Vuonna 2012 Helsingin
alueella saneerattiin 1100 m
viemäriverkostoa.
Muita kehittämistoimia
ovat olleet energianseurannan kehittäminen, kaa-

Viikinmäen
jatkuvan kasvun
takia Viikinmäen
9. linjan
rakentaminen
käynnistettiin
vuoden 2012
viimeisellä
vuosineljänneksellä ja sen
arvioidaan olevan
tuotantokäytössä
2014
ensimmäisellä
vuosipuoliskolla.

sumoottorin ja ORC-laitteiston hankkiminen, rejektiveden erilliskäsittely,
jätevesiprosessin kasvihuonekaasupäästöjen määrittäminen, Vantaanjoen jätevesipäästöjen vähentämishakkeeseen osallistuminen,
pumppaamoautomaation
yhtenäistäminen sekä Pukinmäen pumppaamon saneeraus ja laajentaminen.
Ympäristöriskien varautumiseen liittyvää työtä on
vuona 2012 tehty käynnistämällä valtakunnallinen viemäröinnin ympäristöturvallisuussuunnitelman
perusteiden laadinta, kuvaamalla Viikinmäen purkutunnelin meriosuus sekä
toteuttamalla vaarallisten
jätteiden kampanja keväällä 2012.
Teija Loponen

PNV ei saanut
toiminta-avustusta
Pihlajisto
Vuonna 2012 Pihlajisto-

Viikinmäki asukasyhdistys
PNV ry sai toiminnalleen
sosiaalilautakunnalta kolme
tuhatta euroa, tänä vuonna
avustuspäätöksestä vastanneelta sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö
Matti Toivolalta ei herunut
mitään.
PNV haki tälle vuodelle 5
000 euroa teatteri- tai kulttuuriretkiin, asukasiltoihin,
erilaisiin tapahtumiin ja leh-

den julkaisemiseen.
Virastopäällikkö hylkäsi
hakemuksen sillä perusteella, että sosiaali- ja terveystoimen pääasiallinen tehtävä ei ole lehden tukeminen.
PNV teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja
terveyslautakunnalle ja pyysi muulle kuin lehtitoiminnalleen kolmea tuhatta euroa.
Lautakunnalle asian esitteli virastopäällikkö, joka

on saanut tämän vuoden
helmikuussa oikeuden päättää alle 10 000 euron järjestöavustuksista. Hän katsoi,
että lehden painatuksen lisäksi kulttuuri- ja muut retket ja erilaisten tapahtumien
järjestäminen eivät ole sosiaali- ja terveystoimen ydintoimintaa. Sosiaali- ja terveyslautakunta oli virastopäällikön kanssa samaa
mieltä.
Pirjo Pihlajamaa
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Uutiset

Rajanaapuri vaatii
vajan siirtoa
Suutarila
Naapurin vaja on liian lähellä tontin
rajaa ja pitää siirtää, ilmoitti rajanaapuri
Suutarilasta Helsingin kaupungin
rakennusvalvontavirastolle vuonna 2012.
Vaja on antanut rakennusvalvonnalle töitä
kuukausiksi.
Tarkastaja lähti rakennus-

valvonnasta Suutarilaan
elokuussa 2012. Hän havaitsi metrin päässä naapuritontin rajasta noin kolme
metriä korkean vajarakennelman. Sen omistajapariskunta sai syyskuussa 2012
postia, jossa kehotettiin siirtämään vaja vähintään korkeutensa etäisyydelle naapurin rajasta 1.4.2013 mennessä.
Aprillipäivän jälkeen rakennusvalvonnasta käytiin
toteamassa, ettei kehotusta
ole noudatettu. Reilussa viikossa hallintoyksikkö laati tarkastuslausunnon, jossa
vajatontin omistajat velvoitettiin sakon uhalla toimimaan kuten oli kehotettu.

Vajan omistajat lähettivät
tarkastuslausuntoon vastineen.
– Olemme saaneet suullisen suostumuksen molemmilta rajanaapureitamme
ennen vajan rakentamista.
Hyvien naapuruussuhteiden
vallitessa uskoimme suullisen suostumuksen riittävän,

Rakennuslautakunnan mukaan
laki naapuruussuhteista koskee
rakennuksia,
ei helposti
siirrettäviä
rakennelmia.

kirjoittavat vajan omistajat
lausunnossaan.
Helsingissä vajan saa rakentaa lähelle rajaa, jos rajanaapurit sen sallivat. Kyseinen 2,5 metriä korkea vaja on rakennettu pyörille ja
pihatyökaluille kesäkuussa
2006. Toinen rajanaapuri
muistaa, että lupa on käyty
kysymässä, ilmoituksen tehnyt ei.
– Pian vajan rakentamisen jälkeen velvoitepyynnön
tehnyt naapuri kävi katsomassa vajaa pihallamme,
eikä tuolloin, eikä koskaan
myöhemminkään meillä
käydessään ole ilmaissut vajan, eikä sen sijainnin haittaavan heitä, kirjoittavat vajan omistajat.
He vetoavat lakiin eräistä naapuruussuhteista, jossa
liian lähelle rajaa tehty rakennus saa jäädä paikalleen,
jos naapuri ei ole huomauttanut asiasta viipymättä.
– Nykyinen sijainti on ainut mahdollinen paikka va-

jallemme. Mikäli siirtovaatimus pidetään voimassa,
niin käytännössä joutuisimme purkamaan vajan. Katsomme taloudellisen tappion kohtuuttomaksi.
Omistajien mielestä heidän vajansa on linjassa rajaviivalle rakennettujen autotallien kanssa, ja asiassa
olisi myös huomioitava velvoitepyynnön tehneen naapurin julkisivua vastapäätä
oleva iso leikkimökki, joka
on korkeuttaan lähempänä
rajaviivaa.
Vajan siirtoa pyytävä naapuri teki tänä keväänä vastineen, jossa painotetaan, että luvattomasta vajasta on
ilmoitettu kaupungille tammikuussa 2012.
– Emme ole koskaan antaneet heidän vajalleen suullista tai kirjallista suostumusta, koska sellaista ei ole
edes pyydetty. Valitettavasti
emme voi ottaa vastuuta siitä, että naapurimme on rakentanut vajansa liian lähel-

LÄHITIETO
• Helsingin rakennusjärjestyksen 18 §:n
mukaan vaja, katos
tai muu rakennelma
on sijoitettava
naapuritontin
rajasta vähintään
niin kauaksi, että
piirrettäessä tontin
rajalta 45 asteen
kulmassa suora,
rakennelman on
jäätävä kokonaan
sen alle.
• Rakennelman
sijoittaminen
edellä mainittua
lähemmäksi
edellyttää
naapuritontin
omistajan tai haltijan
suostumusta.
Erityisistä syistä
rakennusvalvontaviranomainen voi
kuitenkin antaa luvan
rakentaa rakennelma
naapurin rajaan asti,
vaikka naapuritontin
omistaja tai haltija
ei ole antanut
suostumustaan,
jos tästä ei
aiheudu naapurille
huomattavaa haittaa.

le tonttiamme paloturvallisuus- ym. seikat huomioiden, naapuri kirjoittaa.
Vajajupakka eteni rakennuslautakuntaan, joka antoi
asiasta toukokuun lopussa
päätöksen. Sen mukaan laki
naapuruussuhteista koskee
rakennuksia, ei helposti siirrettäviä rakennelmia. Lautakunnan mielestä vajan säilyttämistä puoltaa se, että
vaja on ollut paikallaan
noin kuusi vuotta ennen
kuin siitä tuli siirtovaatimus.
Vaja aiheuttaa kuitenkin tulipalon leviämisriskin naapurin autosuojaan
ja siitä kolmen metrin päässä olevaan asuntoon. Sama riski koskee vajatonttia. Siksi vaja on siirrettävä
korkeutensa verran rajasta ja kahdeksan metrin päähän naapurin autosuojasta
1.10.2013 mennessä. Velvoitetta ryydittää 500 euron uhkasakko, ja yli meneviltä lisäkuukausilta sakko
on 200 euroa. Sakko uhkaa
molempia vajan omistajia
erikseen. Velvoite raukeaa,
jos pihavajan joko poistaa
tai osastoi palomääräysten
mukaisesti.
Pirjo
Pihlajamaa

MAR KKU TAM M I LUOMA

Kaljakellujat aikovat
lillua Keravanjoessa
Kaljalla lastatut kumiveneet lätsähtelevät Keravanjoen vesille elokuun
ensimmäinen lauantai puolilta päivin. Vantaanjoki ei tällä kertaa ole
veneilijöiden reittisuunnitelmissa.
Lähtöpaikaksi on määritelty Tiedekeskus Heurekan
ranta Vantaan Tikkurilassa.
Osallistujien tarkoituksena
on kellutella veneillä noin
viisi kilometriä Kirkonkylänkoskelle, jossa aiotaan
rantautua joko Vantaalla
Myllykujan tai Helsingissä
Suutarilan rantapuiston
puolella.
Tapahtuman tykkääjät
ovat päättäneet kesäkellunnan ajankohdasta Facebookin Kaljakellunta 2013-si-

vulla. Viikko sitten tykkääjiä oli yli 1 500.
Jokavuotiseksi karnevaaliksi paisuneella kelluntapäivällä ei ole virallista järjestäjää, joka ottaisi vastuulleen esimerkiksi kumiveneilijöiden veteen ja maastoon
viskomien roskien keräilyn.
Facebookissa on tänäkin vuonna houkuteltu kaljakellunnan ystäviä vapaaehtoisten siivouspartioon.
Vuonna 2012 roskaa oli
niin paljon, että siivousryh-

mä luovutti ensimmäisen kilometrin kohdalla.
Wikipedian mukaan tapahtuma on alkanut Vantaan Rekolassa vuonna
1997 kaveriporukan ideasta tempoa olutta Keravanjokeen roudatuissa kumiveneissä. Alle kymmenen
kaverin kesken kehitetystä perinteestä on kehkeytynyt tuhansien ihmisten juhlapäivä sosiaalisen median
avulla.
Pirjo Pihlajamaa

Tapaninvainion uimarannalla kaljakellujia heinäkuussa 2012. Tänä vuonna veneet on
tarkoitus laskea vesille Heurekan kohdalla 3.8. kello 11–12.

Myydään
sadevesitynnyreitä
muovia
25,- €/ kpl
200 litraa
Malmin raitti 4
puh. 0400 404827

Jakomäen aamupuuro jäi ilman avustusta
Jakomäki
Talotoimikunta haki aa-

Helsingin kaupungin
terveysviraston
virastopäällikkö
hylkäsi Jakomäentie 6:n talotoimikunnan avustushakemuksen.

mupalatoimintaa varten
600 euron avustusta, mutta
virastopäällikkö katsoi, ettei sitä voi myöntää, koska
toimikunta ei ole rekisteröitynyt.
Talotoimikunta teki oikaisuvaatimuksen, jossa
se perusteli ettei rekisteröityminen yhdistykseksi ole

toiminnan kannalta mielekästä, etenkään kun talotoimikunta on jo valmiiksi
vuokralaisdemokratialain
edellyttämä elin.
Virastopäällikkö ei kantaansa muuttanut, vaan perusti päätöksensä sille, että avustusta voidaan kyllä
myöntää myös rekisteröimättömille yhdistyksille tai

toimintaryhmille, mikäli siitä on erikseen määrätty lauta- ja johtokunnan omissa
avustusohjeissa. Mutta kun
sosiaali- ja terveyslautakunnalle ei sellaista avustusohjetta ole, ei talotoimikunnalle voi myöntää rahaa. Samaan päätyi virastopäällikön esityksestä sosiaali- ja
terveyslautakunta.

Jakomäen aamupuurotoi-

minnalla on vuosien perinteet. Aamupala on tarkoitettu ensisijaisesti Jakomäentie
6:n asukkaille mutta myös
muille Jakomäen asukkaille.
Kävijöitä on joka aamu
noin 20.
Pirjo
Pihlajamaa
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MPS/Atletico Malmin juniorihyökkääjä Patrick Purola piti viikinkien maalivahti Erkka Niineä ahtaalla jännässä kärkikamppailussa.

Jalkapallo Kolmonen

PuiU voittoputkeen,
malmilaisille tasurit
Olipa futisviikko! Kolmosen kolmikko tarjosi jännää ja hyvää jalkapalloviihdettä. Puistolan Urheilijat
korkkasivat voittoputken auki. MPS edustus puolestaan joutui hyvän peliesityksen jälkeen tyytymään 3–3
tasapeliin Lohjan Pallon kanssa. Sokerina pohjalla, MPS/Atletico Malmi puristi lauantaina Pukinmäessä 1–1
tasurin sarjakärki Viikingit 2:sta.
Edellisen viikon maanantaina
PuiU haki arvokkaan vierasvoiton
Espoosta, FC Honka/3 antautui
puipalaisten kynsissä 2–3 numeroin. Perjantaina PuiU jatkoi voittokulkuaan koti-Puistolassa. Itäistä jalkapallokulttuuria ylläpitävä
Spartak tuli jyrätyksi, ansaitusti.
Kotiyleisön riemuksi Sami Rinta-Kahila pyrähti ensimmäisen 20
minuutin aikana kahdesti maalintekoon. Kenttäkuulutus raikui 2–0
johtoasemaa. Spartakin Vyacheslav Skovorenko pääsi kuitenkin
43 minuutilla tekemään illan ensimmäisensä erikoistilanteen seurauksena.
Toisella jaksolla PuiU:n Samy Talat pääsi liukumaan pallon maaliin. 3–1 voittomaalilla

oli hintansa, Talatin olkapää muljahti tilnteessa pois sijoiltaan. Ikävä palkkio pelaajalle, joka oli mukana kaikissa kotijoukkueen maaleissa.
Vielä kolmisen minuuttia ennen
päätöstä Spartak osoitti yllätyksellisyytensä kovalla kaukovedolla, joka sinetöi päätöslukemiksi
PuiU:n 3–2 voiton.
M PS:n edustusjoukkue aloitti
Mosan nurmella väkevästi Lohjan
Palloa vastaan. Kokemus jylläsi,
ensin Markku Juurikkamäki puski
kansainvälisesti 1–0 johdon. Hetkeä myöhemmin Ilkka Frimodig
antoi vasurinsa puhua, tilanne oli
2–0. Toisella jaksolla LoPa näytti,
että ei ole huono joukkue. Se kiri

2–2 tasalukemiin, kunnes MPS:n
Miki-Casimir Tissari siirsi kotijoukkueen 3–2 johtoon.
Lämpimän illan kylmä suihku
ajoittui ottelun viimeiselle sekunnille. Vierailija LoPa onnistui tekemään 3–3 loppulukemat.
MPS/Atletico Malmi tarjosi kevätkierroksen päätteeksi huipputapahtuman Pukinmäkeen. Lohkossaan toisena ollut Malmi isännöi
sarjakärkeä FC Viikingit 2:ta. Kärkitaisto oli sen mukainen. Alussa
vieraat näyttivät osaamisensa mennen 11 minuutilla kaukolaukauksella 1–0 johtoon. Viikkarit hallitsivat muutenkin lievästi kenttää
esittäen ajoittain nopeaa ja koko
kentän hyödyntävää futista.

Toisella jaksolla atleetit pääsivät
peliin paremmin mukaan. Peli tasoittui. Malmilaisfanien tasoitustoiveet nousivat viimeistään silloin
huippuunsa, kun pelaajavalmentaja Timo Kinnunen kirmasi vaihtopelaajana kentälle. Eikä aikaakaan, 79 min. keltapaitojen Samu
Nurminen onnistui Pauli Saastamoisen avustuksella toimittamaan
pallon viikkareiden maaliin. Maalit jäivät tähän, kärkikaksikko
päätyi 1–1 lukemin pistejakoon.
Viikingit (25 pist.) lähtevät syys-

kauteen neljän pisteen erolla kolmanneksi tipahtaneisiin atleetteihin. Joukkueiden väliin puski päätöskierroksen voitollaan HyPS (23
pist.).

Alkoi sarjatauko

Syyskausi käynnistyy hieman ennen tämän lehden heinäkuisen kesätauon päättymistä. Syysrumba
starttaa täkäläisellä kolmikolla
seuraavasti:
24.7. klo 18.30 Myllypuron
nurmella ”uusinta” Spartak –
PuiU, 26.7. klo 18.00 Tapanilan
nurmella MPS – FC Espoo/2, 27.7.
klo 14.00 Pukinmäessä MPS/Atletico Malmi – FC Reipas, 1.8. Tammisaaressa EIF/Akademi – MPS,
2.8. klo 19.30 Puistolan nurmella PuiU – AC Vantaa ja Lahden Jalkarannassa Stars – MPS/Atletico
Malmi.
Heimo
Laaksonen
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Lukijoilta

Malmin poliisipalvelut heikkenevät
Passijonot Malmille
ovat yli kahden viikon
mittaiset. Elokuun jälkeen
aikoja ei Malmille enää
ole jaossa.

Malmi
Nyt ovat käsillä viime hetket

saada passi, ajokortti tai muu
virallinen dokumentti lähipoliisiasemalta. Helsingin poliisilaitoksen Malmin lupapalvelupiste suljetaan kokonaan elokuun

lopussa. Viimeinen asiointipäivä on keskiviikko elokuun 28.
päivä.
Myös rikosilmoitusten vastaanotto loppuu Malmin poliisiasemalla, kun palvelupäivys-

tys lakkautetaan.
Helsingin poliisilaitoksen
päivystys- ja lupapalvelut jatkavat Länsi-Pasilassa ja Itäkeskuksessa.
Pirjo Pihlajamaa

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.

Virkistyskeskuksen myynnistä
”Malmin Virkistyskeskuksen”
(Latokartanontie 9) myyntiä
Krishnaliikkeelle käsiteltiin Kiinteistölautakunnan kokouksessa
27.6.2013. Tilat päätettiin myydä
Krishnaliikkeelle. Tällä vaihtoehdolla korvattiin liikkeelle myttyyn
mennyt hanke Puotilassa ja välttää
asian käsittelyn hallinto-oikeudessa johon Krishnaliike oli sitä viemässä. Suurelle yleisölle suunnitelma julkistettiin Kiinteistöviraston
nettisivuilla vain 2 päivää ennen
lautakunnan käsittelyajankohtaa.
Se, että tilat myydään huomattavaan alihintaan, salassa valmistellen, ilman kilpailutusta ja alueen asukkaiden kuulemista, ei pitäisi olla tämän päivän Helsingin
kaupungin arvojen mukaista toimintaa.

Malmin alueella asemakaavassa suojelumerkinnällä on varustettu useita rakennuksia ja rakennusryhmiä (Ala-Malmin aluesuunnitelma, Helsingin kaupunki 2009).
Rakennusryhmistä yksi merkittävä suojelukohde on Malmin virkistyskeskus, joka on toteutettu entisen von Essenin huvilan ja
Malminkylän kartanon tiloihin
Longinojanlaaksoon, Latokartanontien varrelle. Tämä rakennusryhmä myydään nyt 250 000 eurolla ja tontti vuokrataan lunastusoikeudella kolmeksikymmeneksi
vuodeksi noin kahdenkymmenen
sentin neliöhintaan kuussa.
Vielä viime heinäkuussa tilakeskuksesta kerrottiin, että myyntiä ei
ole edes ajateltu, sillä kohde on

kaavoitettu sosiaali- ja terveyspuolen käyttöön. Kaupunki arvioi silloin peruskorjauksen kustannuksiksi 800 000 euroa. Yksityiset
päiväkodit, jotka ovat olleet paikasta kiinnostuneita, olivat sitä
mieltä, että talo voisi toimia sellaisenaankin ilman remonttia.
Nyt päätetyn kaupan vaatimatonta hintaa perustellaan sillä, että
tilat vaativat 1,5 miljoonan euron
remontin. Kauppakirjaluonnos
ei edellytä ostajalta korjaamista,
vain vakuutuksen ettei kauppahinnan alentamista vaadita jälkeenpäin.
Näillä kaupan ehdoilla, hyvin
moni alueen yhteisö, toimija ja yhdistys olisi varmasti ollut kiinnostunut tästä Malmin keskustassa
sijaitsevasta 700 neliömetrin ra-

MAR I KE U LA-AH LROOS

kennuksesta, joka todellakin puolueeton ammattilaisen mukaan
myydään nyt puoleen hintaan.
Krishnaliike on esittänyt suunnitelmansa Malmin virkistyskeskuksen osalta neljällä ”ranskalaisella viivalla”. Koulutuskeskuksen,
luostarin ja pihapiiriin rakennetta-

vasta uudesta temppelirakennuksesta on saatavissa yhtä vähän tietoa.
Maija Hurmevirta
Malmilainen

Fastikasta vielä
Kiitän Matti Mannilaa tarkennuksesta Fastikasta Puistolan slanginimityksenä. Syitä
miksi en kirjoittanut Fastika on
muutama. Ensinnäkään Fastikaa nimenä ei monikaan Puistolan ulkopuolinen tunne. Toisekseen Fastböle on edelleen
olemassa Vantaalla suomenkieliseltä nimeltään Kuninkaala.
Kolmanneksi, juuri tuon Vantaan Kuninkaalan rautatieasema sijaitsi joskus nykyisessä
Puistolassa, mutta olikohan ko-

ko aluetta silloin mielekästä
kutsua Fastikaksi? Sen olisi ehkä edelliset sukupolvet tienneet
paremmin.
Eli törmäämme asiaa hieman sivuten ikuisuuskysymykseen onko Sörnäinen Sörkka
vai Sörkkä? Toki Puistola-Seura tuntee asian parhaiten ja koen että Fastika alueen nimenä
tulisi elvyttää henkiin uudelleen
ja entistäkin vahvempana vaikka eri tapahtumien yhteydessä.
Lefa

Kissaan kyllästynyt
Kaiketi jostain lähistöltä tuleva kissa häiriköi pihaamme. Se
pyörii puutarhakalusteiden
pehmusteilla niin, että ne ovat
aivan kissakarvoja täynnä, hätyyttelee lintuja, kävelee kukkapenkkien yli ja kaiken huipuksi
laski ison läjän kynnysmatollemme.
En tiedä kenen kissa on, jotta voisin pyytää pitämään sen
poissa. Ylipäänsä en ymmärrä,
miksi kissojen annetaan juosta

ympäriinsä, jos kissan on hankkinut, kai sen voisi pitää omalla
tontillaan? Toivon, että mosalaiskissojen omistajat pitäisivät
mirrinsä kotonaan tämän jälkeen.
Jos kissa edelleen pyörii tontillamme, hankin jonkinlaisen
loukun, jolla pyydystän sen ja
vien löytöeläintaloon. Ehkä se
sitten jättää pihamme rauhaan.
Kissalle allerginen

Annanko nokkosten
rehottaa?
Nallekoplalla oli runsaslukuinen yleisö Nurkassa.

Nallekopla Nurkassa
Puistolassa sijaitsevassa leikkipuisto Nurkassa kävi
Helsingin poliisisoittokunnan Nallekopla-orkesteri vierailulla 26.6.2013 ja piti upean konsertin lapsille, joita tuli runsaasti paikalle.
Tunnelma oli loistava, musiikki kaikkien mieleen ja
aurinko lämmitti konserttiyleisöä. Kiitos Nallekopla!

Leikkipuisto Nurkka sulkeutuu nyt heinäkuun
ajaksi ja aukeaa jälleen 5.8.2013. Nurkan väki kiittää kaikkia puiston kävijöitä ja toivottaa oikein aurinkoista kesäaikaa.
Mari Keula-Ahlroos

Nyt kirjoittaa äkäinen ruohonleikkaaja. Tonttini rajautuu
jalkakäytävän reunaan, ja tuossa reunamalla kasvaa paljon
mm. nokkosia. Olen kiltisti leikannut ne jatkuvasti pois, etteivät pistelisi jalankulkijoiden
nilkkoja.
Nyt kuitenkin taidan tuon
palveluksen lopettaa, olen saanut tarpeekseni. En nokkosista,
vaan välinpitämättömistä kul-

kijoista, jotka heittävät tuohon
tontinrajalle tupakka-askeja,
kaikenlaisia käärepapereita ja
antavat koiransa kakata, ilman
että keräävät ne kääryleet pois.
Ei siinä ole mukava ruohoa leikata. Jos eivät kulkijat opi siisteiksi, niin polttakoot nokkosilla nilkkansa!
Ruohonleikkaaja
Tapaninvainiosta

Kulttuuri

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Puistojumppa antaa
reippaan energialatauksen

Pihlajamäki
10.7. valssi,
17.7. jive
24.7. rumba
31.7. tango
7.8. samba

Pukinmäki
– Puistojumpat ovat todella
energisoivia samalla kun ne antavat
mielen levätä ja kehon vetreytyä,
kuvailee liikunnanohjaaja Kirsi
Mattsson syitä käydä kesälläkin
jumppaamassa.
Pukinmäen Kisa on pal-

kannut tutun vetäjänsä Kirsi
Mattssonin vetämään heinä-elokuussa kolmea erityyppistä jumppaa Pukinmäen uimarannan lähettyville. Rantapuistossa voi
harrastaa Kirsin ohjaamana
Asahia, jota voisi kuvailla
vaikkapa kehoa sisältäpäin
hierovaksi liikunnaksi, iloista ja energistä bailatinoa sekä lihaskuntoa kasvattavaa
keppijumppaa.
– Heinäkuussakin löytyy
yllättävän paljon jumppaajia, keskimäärin paikalla
on edellisvuosina ollut 3040 henkilöä. Bailatinossa
käyvät lähinnä naiset, vain
muutama mies on uskaltautunut mukaan. Keppijumpassa miehiä on ollut noin
kolmannes ja toivottavasti
Asahi vetää vielä enemmän
miehiä mukaan, onhan se
miesten kehittämä laji, Kirsi valaisee.
Osa jumppaajista käy joka kerta, osa muutaman
kerran kesässä.
– Mukana on talvijumpissa kävijöitä, mutta myös
sellaisia, joita näen vain kesäisin, jo 2000-luvun puolivälistä Pukinmäen Kisan
jumppia vetänyt Mattsson
kertoo.
Puistojumpat vedetään
mikrofonin kanssa, joten
laajempikin joukko kuulee
kyllä Kirsin ohjeet.
Keppijumpassa kasvatetaan lihaskuntoa ja tehdään
muun muassa vatsaliikkeitä
matolla. Keppijumppa onkin Kirsin mukaan puistojumpista rankin.
Lapsetkin voi ottaa mukaan iloiseen bailatinoon,
jossa soivat niin uusimmat
hitit kuin vanhat tutut lattarisävelet.
– Bailatino voi olla vähän
haastavaa ensimmäisillä
kerroilla, ellei tanssiminen
ole tuttua, mutta se on hauskaa irrottelua pystyasennossa ja mukana pärjää jokainen ihan taatusti. Tarkoitus
ei ole otsa rypyssä tehdä oikeita liikkeitä, vaan irrotella iloisesti musiikin tahdissa.
Asahissa jokainen etenee
omaa tahtiinsa tehden liikesarjat niin laajasti, kuin it-

Tansseja
opetellaan
läpi kesän

sestä tuntuu hyvältä.
– Meillä suomalaisilla on
vähän sellainen vika, että haluaisimme aina tehdä
kaikki täydellisesti. Asahissa kehitytään vähitellen. Se
sisältää kolme sarjaa, joissa kussakin on neljä osiota,
ja niistä jokaisessa kolme eri
liikettä. Ne jäävät vähitellen muistiin ja lihasmuistiin.
Asahiin sisältyy rentoutus,
niska-hartiaosuus, selkä- ja
tasapainoharjoitukset. Näitä säännöllisesti tekemällä
liikerajat kyllä kasvavat, vakuuttaa liikunnanohjaaja.
Asahissa yksi selän liikkeistä on esimerkiksi kuvitteellinen pallon nosto ergonomisesti oikeassa asennossa. Se tekee hyvää muun
muassa etureisille. Asahin
liikkeitä moni harrastaa
myös aamujumppana venytelläkseen itsensä hyvään
päivään.

Malmi,
Pihlajamäki
Kaupunkitanssit jatkuvat
Malmilla ja Pihlajamäessä
heinäkuussa ja Malmilla aina
elokuun loppuun saakka.
Kaupunkitanssien idea on
opettaa paritansseja leppoisasti ulkona. Ellei omaa paria
ole mukana, sellainen voi löytyä paikan päältä. Tanssikengiksi käyvät mainiosti vaikka
lenkkarit ja asu on muutenkin vapaa.
Malmilla tanssit käynnistyivät jo toukokuussa ja ne jatkuvat Ala-Malmin puistossa
Malmitalon takana tai sateen
sattuessa Malmitalon aulassa aina keskiviikkoisin kello
17.30–18.15.
Pihlajamäessä tanssikausi
pääsi alkuun kesäkuun alussa ja siellä tanssipaikkana on
Pihlajamäen nuorisopuiston
koripallokenttä, Jengipolun
varressa. Keskiviikkoisin kello 19–19.45 siellä pyörähdellään, sateella tanssitaan sateessa, sillä sisätilaa ei ole
tarjolla.

Kirsi itse vetää mielellään

kesäisin puistojumppia, sillä
niin hän pysyy itsekin hyvässä kunnossa.
– Ja ulkona jumppaaminen on jotain aivan uskomatonta, saa vetää sisään
raikasta ilmaa, nauttia luonnosta ja venyttelyn riemusta. Ulkojumpan jälkeen olo
on niin energinen, että jaksaa vielä siivota tai tehdä
muita kotitöitä, joihin ei sisäjumpan jälkeen välttämättä jäisi energiaa! Tuota
energiaa riittää vielä seuraavallekin päivälle, Kirsi vakuuttaa.
Pukinmäen Kisan puistojumpat vedetään viljelyspalstojen takana, lähellä Pukinmäen uimarantaa. Tunneille ei tarvitse ilmoittautua ja sateen sattuessa ne
perutaan.

Malmi
10.7. kävelyhumppa
17.7. bugg
24.7. fusku
31.7. masurkka
7.8. polkka
14.8. jenkka
21.8. blues
28.8. samba

Teija Loponen

Asahissa keskitytään vain omiin liikkeisiin.

Teija Loponen

LÄHITIETO
• BAILATINO ma klo 18–19
heinäkuussa ja klo 17–18 elokuussa.
• ASAHI ma klo 19–20 heinäkuussa.
• KEPPIJUMPPA ke klo 18–19 heinäelokuussa. Oma keppi/kävelysauva
ja alusta mukaan.
• Kertamaksu kaikissa 4 e.
Simpukka avaa hyvin rintakehän
lihaksia.

Puistossa on hyvää tilaa jumpata ja antaa
liikerajojen laajeta.
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Lähimenot

MALMI
Malmin toimintakeskus
Kirkonkyläntie 2. Yhteisretket
toimintakeskuksen ja
Pihlajamäen lähiöaseman
kanssa: Helsingin keskusta
to 4.7., Mustasaari ti 9.7.,
Työväen asuntomuseo to
11.7., Pihlajasaari ti 16.7.,
Tall Ships Races 2013 to
18.7., Vuosaaren Aurinkolahti
ti 23.7. ja Suomenlinna to
25.7. Ilm. toimintakeskuksen
vahtimestarille päivää ennen
retkeä p. 050 3374 375.
Tukiyhdistys Esko ry
harrastukset Malmin toimintakeskuksessa: Englannin
keskustelukerho jatkuu 4.9. klo
11 Seijan johdolla ja ruotsin
5.9. klo 11 Tuulan johdolla.
Saara mittaa verenpainetta
alk. 6.8. klo 11.30.
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 5 8413 tai käymällä
paikan päällä Takaniitynkuja 3.
Kaupunkitanssit
Tänään ke 3.7. klo 17.30
Ala-Malmin puistossa tai
sateella Malmitalon aulassa
tanssina on cha-cha. Mukaan
voi lähteä joko yksin, kaksin
tai joukolla opettelemaan
paritanssia. Joka kerralla on
eri tanssi. Mukaan mukavat
jalkineet. Vapaa pääsy. Ensi
viikolla 10.7. kävelyhumppaa.

PIHLAJAMÄKI
Kaupunkitanssit
Pihlajamäen nuorisopuiston
koripallokentällä, Jengipolku.
Sateella tanssitaan sateessa
:) Tänään 3.7. klo 19–19.45
fusku, 10.7. vuorossa valssi.

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

tarkemmin PuiU:n nettisivuilta.

PUKINMÄKI
Bailatino
ma 1.7. klo 18–19 heinäkuussa
ja klo 17–18 elokuussa
Pukinmäen rantapuistossa,
viljelyspalstojen luona.
Kertamaksu 4e. Ohjaa Kirsi
Mattsson. Järj. Pukinmäen Kisa
ry. Lisät. www.pukinmaenkisa.
fi tai 050 581 4118.
Asahi
Ma klo 19–20 Pukinmäen
rantapuistossa, viljelyspalstojen luona. Oma alusta.
Kertamaksu 4 e. Ohjaa Kirsi
Mattsson. Järj. Pukinmäen Kisa
ry. Lisät. www.pukinmaenkisa.
fi tai 050 5814118.
Keppijumppa
ke klo 18–19 heinä-elokuussa
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.

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 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.
Kasvit tutuiksi
Ke 10.7. klo 18–20 tehtävällä

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

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

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

Puistolassa
muistetaan ja juhlitaan
Reino Helismaata

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

Perjantaina 12.7. tulee kuluneeksi
tasan 100 vuotta Heikinlaaksossa
ja Puistolassa eläneen taiteilija
Reino Helismaan syntymästä.

PALVELUJA TARJOTAAN

Puutavara A. ÄIKÄS Oy

Reino Helismaa oli oman aikansa huomattava ja mo-

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

nipuolinen kansallinen musiikki- ja elokuva-alan vaikuttaja. Puistolalaiset muistavat hänet myös merkit-tävänä paikallisena vaikut-tajayksilönä. Hän osallistui
monilla tavoin toimintaan Puistolassa tukien suurella
panoksella muun muassa Puistolan Marttojen varainkeruuta.
Monilla Puistolan ikäihmisistä on vielä runsaasti
omakohtaisia muistoja Reino Helismaasta. Helismaa
kuoli vain 51-vuotiaana tammikuussa 1965.

-

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO

Puistola-Seura järjestää Helismaan syntymäpäivänä

Ilkka Uotila

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

OPTIKOT

I LKKA UOTI LA

12.7. klo 18.00 alkaen muisto- ja juhlatilaisuuden Helismaan muistomerkin äärellä Puistorin laidalla. Ohjelmassa on muistomerkillä tapahtuva huomionosoitus ja
toimittaja ja suomalaisen viihteen historioitsija Maarit
Niiniluodon muistopuhe sekä Matti Heinivahon ja
Seppo Hovin musiikkiesityksiä. Tilaisuuden päätteeksi
on Marttalassa järjestettävä kahvitarjoilu.

puistokävelyllä tutustutaan
Viikissä sijaitsevien puistojen
kasvillisuuteen. Kävelylle
lähdetään klo 18 Gardenian
pääoven edestä. Koetilantie
1. Gardenian ja Helsingin
kaupungin rakennusviraston
järjestämälle opastukselle
on vapaa pääsy.

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

Helismaa myy
kai arpoja Puistolan Marttojen
majalla keväällä 1960.



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


Koillis-Helsingin Lähitieto

15

3.7.2013

Parturi-Kampaamo

HAMMASLÄÄKÄRIT

Heinäkuussa normaalit aukioloajat:
arkisin 9.00–18.00 ja lauantaisin 8.30–15.00
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

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

KU31

KU39

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

KH19

Kehärengas Oy
www.keharengas.ﬁ

Toimipiste HEIKINLAAKSO
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
0400 600 660

KAIKKI AUTOOSI
RENKAAT - VANTEET

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

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
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

Voimassa 09/2013

VETOKOUKUT - TUULILASIT

Saat vetokoukut ja tuulilasit sekä defat meiltä asennettuna.

AUTOHUOLTO JA -KORJAUS
Kaikki merkit ja mallit. Korjaukset ja huollot nopeasti.

TÄLLÄ
KUPONGILLA
Pesu/vahaus -20%
Auton huolto -10%
Rengastyö -20%
renkaiden oston
yhteydessä.

PESUT JA VAHAUKSET
Käsinpesut, vahaukset, kestopinnoitteet ja sisäpuhdistukset.

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

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

Kotitalousvähennysmahd.

Ilmainen tarjous/
korjausarvio

– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

TILITOIMISTOJA

TST-PALVELUT Oy

045-8793 937

MALMIN
HAMMAS
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

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

Tervetuloa!
a!

Parturi-Kampaamo

Varaathan
aikasi.

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

www.kampaamo-loser.ﬁ

3858 375
040-831 9626

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi

Elämä ilman
Lähitietoa
on
turhan mietoa.

Ark. 9-18,
ke ja kesä-la suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan

Asiakasparkki No 13 Bussit 74/77A/577

HYVINVOINTI

puh. 3507050

ERKKI JANATUINEN

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

Suuhygienistipalvelut

ergadesign.ﬁ

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

HAMMASLÄÄKÄRIT

Uusi ilme keittiöön

KAUNIINA
KESÄÄN!

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

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

kjkmestarit.ﬁ

MITOIN KUIN MITOIN

Kaikenlaiset kuljetukset
Iso Pakettiauto,
1-3 miestä



OTA TALTEEN

Edullisesti meiltä asennettuna. Myös rengashotelli.

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



KESÄ 2013

P. 351 5015

• Lahjakortit

Malminail
Koillis-Helsingin
Lähitieto
www.lähitieto.fi
Löydät nettisivuilta paikallisia menovinkkejä ja näköislehden pdf:nä.
Voit myös osallistua
lehden tekoon lähettämällä
sivuston kautta KoillisHelsinkiin liittyviä juttuvinkkejä ja kuvia.

www.malminhammas.com

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Hiusten leikkauksen
yhteydessä
tehohoito alk.10€

Voimassa
ϯϭ͘ϳ͘ϮϬϭϯĂƐƟ͘

• Hieronta
• Akupunktio

norm.

17€

P. 044 788 8488
sĂŶŚĂdĂƉĂŶŝůĂŶƟĞϴϴ,Ŭŝ
ƐĂůŽŶĐĂƌĂŵĞů͘Į

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

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

55€
Katso hoidon
tarkempi kuvaus
www.kauniina.ﬁ

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

HALUTAAN
VUOKRATA

MALMILTA
vuokrataan 2–3 h,
mielellään sauna.

Soita 0400-425119

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636

Tuttu ja
turvallinen!

www.pizzapalvelu.net

KESÄISEEN RUOKAPÖYTÄÄN

K-CITYMARKET VANTAA TAMMISTO
HINNAT VOIMASSA TO–SU 4.–7.7.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.

LOPPUVIIKON
MANSIKKAKARNEVAALIT!

17

MANSIKKA
5 kg/ltk

29

-Torstaina jaossa 5000 kg
-Perjantaina 5000 kg
-Lauantaina 2000 kg
-Sunnuntaina 500 kg

ltk
raj. 3 ltk/tal.

naturel ja tuoreyrttimarinoitu,
Uusi-Seelanti

GRILLIPIHVI

19

95

kg

kg

Tammiston keittiö:
Karitsan

Tammiston keittiö:
Kalkkunan

karitsan paahtopaistista,
naturel ja tuoreyrttimarinoitu

naturel ja kermamarinoitu, Suomi

GRILLIVARRAS

SISÄFILEE

kpl

17

95

11,10-10,24 /kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia 10,95 /rs
(15,21 /kg)

1.-

NAUDAN ULKOFILEE

Järvikylä

19

BASILIKA RUUKKU

sis.
pnt. 2,70

III-OLUT 0,33 l tlk, 18-pack
2,90 /l, voimassa 3.6.2013 alkaen

-23%

4,98 /kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia
3,89 /kg (6,48 /kg)

269

499

3
pl

pkt

HK Kabanossi

sis.
pantit 1,20

-23%

Hartwall Jaffa

GRILLIMAKKARAT
400 g

VIRVOITUSJUOMAT 1,5l
0,96 /l

Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks.
2,59-2,79 /pl (1,46-1,59 /l) sis. pantit 1,20

6,73 /kg

17

rs

OIVARIINIT 600 g

Hinta ilman K-Plussa-korttia
24,95 /kg

TOMAATIT

80

Valio

-28%

palana, Suomi

Suoraan viljelijältä:
Suomalaiset tuoreet

2

99

kg

HK Takuumurea

kg/kpl

2

90

90

kg

Tammiston keittiö:
Makuliha salarakas

ps

Suoraan viljelijältä:
Pauli Linströmin tuore

GRILLIMAKKARA

PINAATTI 250 g/ps
11,6 /kg

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

naudan sisäpaistista, runsaan
valkosipulinen, Suomi

29

FILEEPIHVIT 720-780 g

Valimotie

Tammiston Keittiö:
Karitsan

SÄÄVARAUS

HK Rypsiporsas

Karhu

kg

Tammiston keittiö:
Tammiston jättipihvi

95

7

-pack

kg

HAISULI

ERÄ!

99

18

29

95

95

90

Suomalainen

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

Alko palvelee:
ma-pe 9-20
la 9-18

