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Kuka vie
vihannekset
palstoilta?
Sivu 3

Hilding select pro -mallisto uudistuu
nykyinen mallisto -30% alennuksella
Hilding select pro jenkkisänkypaketti
-vyöhykejousitus (kaksi eri kovuutta)
-joustinpatjassa luonnokumipehmustus
-kolme väriä: musta, harmaa ja ruskea
-sis kuvan muhkean select pro sijauspatjan ja jalat

1739 €
180x200cm 1959 €
160x200cm

(2493€)
(2800€)

verhoiltu pääty myydään erikseen
sängynpääty 160/180cm 310 €
niskatyynypari 64 €

Hilding select pro runkopatjapaketti
HILDING SELECT PRO PARISÄNGYN
OSTAJALLE 2 X TYYNY/PEITTO SETTI
KAUPANPÄÄLLE!

-vyöhykejousitus (kaksi eri kovuutta)
-pinnassa luonnokumipehmustus
-kolme eri väriä: musta, harmaa ja ruskea
-sis kuvan muhkean selct pro sijauspatjan ja jalat

1479 €
180x200cm 1659 €
160x200cm

(2117€)
(2337€)

saatavana myös koot:
80x200 cm 589 € (846 €)
90x200 cm 659 € (944 €)

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

[A]

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

PUISTOLA

OKT

PUISTOLA

Kiinteistönvälitys Oy

erillistalo

MARKKU
VILJANDER

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

TARJA
HAARANEN

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
VARTIOKYLÄ
OKT
Rauhallisella paikalla ok-talo 4h,k,rt
155 m² + lämmin at, var 25 m².
Rv 2000. Upea rinnetontti 749 m².
Hp. 530.000 €. Sormuspolku 19
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 6/2013, H. Autotalli- ja varasto
25 m². Suojaisa piha n. 610 m²
hallinnanjakosopimuksella.
Hp. 307.000 €. Kassaratie 10 B
JÄRVENPÄÄ

Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270
Tapanila Okt 191m2/206 m2
5h, k, s, khh, 2ph, kuisti. V. 2003
rakennettu viehättävää vanhanajan
tunnelmaa henkivä mansardikattoinen huvilamainen talo.
Mh. 638.000€. Ripekuja 9.
Tomi Suvinen/ 044 3355 135
140314

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

ANNIS
MATTILA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

PÄIVI
PIRNES

Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

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

Tapaninvainio Okt 120 m²/136 m²
4,k,s. Hyvällä alueella kaunis ja
siistikuntoinen omakotitalo.
Rv-55/75.
Mh.359.000€. Kastanjatie 7
(lisäksi tontti 793 m²
rak.oik.198 m²+aput. Mh. 276.000€)
Markku Vuorinen/ 046 812 5697
1105075

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 288.000€
Kai Lehtola/ 044 5140 164
138921
2

Pukinmäki Okt 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.
Tomi Suvinen/ 044 3355 135
140045

Itä-Pakila Rt 104,5 m
4h, k, s, ask.huone, 2x wc. –80
luvun yhtiössä muuttokuntoinen
asunto puiston laidalla. Koulut
lähettyvillä. Hyvät urheilumahdollisuudet. Mh. 369.500 € Urakkatie
10-12. Ilpo Korpi / 040 537 1323
1106576

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 3355 135
140001

Ylä-malmi Kt 85 m2
3h, k, s Iso ylimmän kerroksen siistikuntoinen kolmio, isolla lasitetulla
parvekkeella. Ei seinänaapureita.
Oma varasto huoneiston ovea vastapäätä. Mh. 219.000€. Kotinummentie 4. Ilpo Korpi/ 040 537 1323
117133

Malmi Kt 69 m2
3 h, k. Mahtava sijainti. Palvelut ja
kulkuyhteydet lähellä. Oma tontti.
Krs. 1, ei hissiä. Mh.164.796€.
Kunnantie 4 C.
Markku Vuorinen/ 046 812 5697
1106297
Pihlajamäki Kt 45,5 m2
2h, kk. Viihtyisä hissitalon parvekkeellinen kaksio, puistomaisella
alueella lähellä kaikkia tärkeitä
palveluita. Tarjouskauppa, velaton
lähtöhinta 102.000€
Maasälväntie 8 A.
Aurora Simonen/ 050 358 7205
113836
Tapaninkylä tontti 430 m2
Tasainen puutarhatontti keskeisellä
paikalla! Nyt myydään koko tonttiin
jäljellä oleva RO 164 k-em2 sekä
talous/ autosuojatiloja 25 k-em2.
Mh. 148.000€. Kytökuja 4.
Kai Lehtola/ 044 514 0164
137237

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]

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

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

Tomi Suvinen
044 335 5135

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

Kristiina Diomin
046 812 5691

Jyrki Saulo
050 585 0500
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Taito-käsityökoulu Helsky

Pääkirjoitus

LAPSILLE JA NUORILLE
Käsityökouluopetusta on
6-15 vuotiaille lapsille ja
nuorille!

Täältä tullaan taas

Mistä syntyvät taitavat
käsityökoululaiset?
Tekemisen riemusta ja
keksimisen ilosta.
Tule
Opetus alkaa viikolla 35

Useimmilla alkaa lomatauko olla takana ja
meilläkin lehti ilmestyy nyt elokuusta lähtien
taas joka keskiviikko. Samoin me jälleen päivystämme Malmintorin kauppakeskuksen 2.
kerroksen kahvila Plaza Moccassa tiistaisin ja
perjantaisin kello 10–11, jolloin meille voi
tulla kertomaan vaikkapa juttutoiveista.

mukaan!

KÄSITYÖKOULU OPETUSTA

Uutta alkua edustaa juuri elokuu monin ta-

MALMILLA - VIIKISSÄ - PALOHEINÄSSÄ
POHJOIS-HAAGASSA - KIVIKOSSA
katso tarkemmat ryhmät www.helsky.net

voin, vaikka keskellä vuotta ollaankin. Harrastustoiminta käynnistyy jälleen ja loman
jälkeen intoa liikuntaan ja urheiluun löytyy
ehkä enemmän kuin talvella. Meillä KoillisHelsingissä on paljon urheiluseuroja, ja tuskin löytyy montaakaan lajia, jota ei kotikulmilla voisi harrastaa. Liikunnan ohella valinnanvaraa riittää myös musiikin ja erilaisten
kädentaitojen opetteluun.

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET
www.helsky.net, koulu@helsky.net
Taito-käsityökoulu Helsky/ Helsingin käsi- ja taideteollisuus

Suuria muutoksia tapahtuu näin elokuussa

Soita ilmainen mittaus
Sälekaihtimet
Rullaverhot

20v.

monien lasten ja nuorten elämässä. Eskariikäiset siirtyvät nyt uuteen elämänvaiheeseen
esikouluun mennessään, ekaluokkalaisille ensimmäiset koulupäivät ovat ikimuistettavia ja
jännitystä riittää kaikilla, jotka menevät uuteen kouluun. Itse muistan vielä hyvin, miten
lasten koulutaipaleen alkaessa pohti monenlaisia käytännön asioita. Malttavatko lapset
istua hiljaa tunnilla, maistuuko kouluruoka,
muistavatko he tuoda reppunsa kotiin ja sujuuko koulumatka turvallisesti. Oli suuri hel-

Pystylamellit
Markiisit

TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

potus, että naapurin tyttö ja pari muutakin
kaveria tuli samalle luokalle. Kaverien saaminen voikin olla yksi lasten ja vanhempien
murheista. Olisi hienoa, jos vanhemmat keskustelisivat oman jälkikasvunsa kanssa siitä,
että kenenkään ei ole kiva olla ja leikkiä yksin. Jos joku ei ujouttaan uskalla osallistua
yhteisiin pihaleikkeihin, pitäisi jonkun huomata pyytää hänet mukaan.
Ilman muuta turvallisuus on kuitenkin se

kaikkein tärkein asia. Koulujen alkaessa poliisit pyrkivät lisäämään liikennevalvontaa
ala-asteiden lähistöllä, mutta myös vapaaehtoiset lähtevät kouluteiden varsille tienylityksiä valvomaan. Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisosastojen toimesta näkyy muutamien ala-asteiden luona koko ensimmäisen
kouluviikon huomioliivillä varustautuneita
aikuisia, jotka huolehtivat siitä, että autot
varmasti pysähtyvät koululaisten lähtiessä
ylittämään ajorataa. Meidän autoilijoiden on syytä huomioida
pienet koululaiset myös ensimmäisen kouluviikon jälkeen. Lapsi voi olla liikenteessä varsin arvaamaton.
Turvallista koulunalkua
kaikille!
Teija Loponen

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

K-MARKET PUKINMÄKI TARJOAA!
Takuumurea Naudan
PAAHTOPAISTI

9

Kuumana Grillistä Broilerin
KOIPI-REISI
yksittäin 1,39 kpl

4

99
5kpl

TARJOUKSET
VOIMASSA
8-10.8.2013

Muumi Walkers
HOUSUVAIPAT
junior ja maxi + 36/40kpl

95
kg
Suomi

5kg/talous

Meillä jauhettua Suomalaista naudan lihaa
NAUDAN 100%
PAISTIJAUHELIHA

8

11

95
kg
Suomi
rasva n.5%

99

kpl
2kp/talous

Viljaporsaan
KYLJYKSET

9

95

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

www.k-market.com

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN
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Suomi
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Uutiset

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Viljelijöiden sato
katoaa vääriin suihin
Puistola, Savela

Viljelyspalstoilla on koettu tänä
kesänä ikäviä yllätyksiä. Satoa
keräävät muutkin kuin viljelijät
itse ja lisäksi palstoilla on ilmennyt
ilkivallantekoja.
– Meillä Nummisuutarinpuistossa on tämä kesä ollut aiempia levottomampi.
Heinäkuun lopulla täällä
ajeli yöaikaan mopopoikia,
jotka huristelivat läpi marjapensaiden ja kasvipenkkien. Pyöriin oli ilmeisesti

tarttunut kurpitsoita, joita
sitten löytyi kauempaa kukkapenkkien keskeltä ja perunapelloilta, kertoo yhden
tuhoajelun kohteeksi joutuneen viljelyspalstan haltija.
Viljelijät toivovat, että
vanhemmat valistaisivat jäl-

Mopoilla huristeltiin vihannespenkkien lävitse niin, että ne harvenivat kasvien jäädessä kiinni pyöriin.

kikasvuaan siitä, missä sopii
ajella ja missä ei. Poliisillekin asiasta on tiedotettu.
Heikinlaaksossa satoa on
käyty myös keräämässä yöaikaan muiden kuin viljelijöiden toimesta.
– Postinjakaja kertoi nähneensä jonkun nostamassa perunoita puoli viiden aikaan aamuyöstä, vaan mitä-

– Tästäkin ajettiin
herukkapensaan läpi, nyt
se on jakautunut kahtia,
esittelee palstaviljelijä
Nummisuutarinpuistossa.

pä hän sille olisi mahtanut.
Tyttäreni palstalta oli poimittu kaikki karviaismarjat ja yhdeltä toiselta palstalta viety kaikki punajuuret ja lantut. Sen palstan viljelijä sanoi, että niitä ei kyllä
kantamalla ole jaksettu viedä, vähintään kottikärryt
tai auto on täytynyt ryövärillä olla, arvelee tuhotöistä
kertova palstaviljelijä.
Erityisen harmillista vihannesten ja kasvisten katoaminen on niille pienituloisille eläkeläisille tai lapsiperheille, jotka ovat odottaneet saavansa palstaltaan

itselleen ruoan lisuketta.
– Ja kustannuksia meille
koituu siitäkin, kun vesipisteestä käydään juomassa ja
jätetään vesihanat tahallaan
valumaan – meille palstaviljelijöillehän se lasku kaatuu.
Savelassa on tämä kesä
myös ollut ongelmallinen
useiden rauhallisten vuosien
jälkeen.
– Kaikki viedään fenkolista porkkanaan ja rosmariinista sipuleihin. Tuntuu
kuin täältä haettaisiin ihan
järjestelmällisesti kaikkea
mahdollista, harmittelee sa-

velalaisviljelijä.
Savelan viljelijät aikovat
nyt vartioida palstojaan,
jotta sato saataisiin talteen
niiden toimesta, jotka ovat
viljelynkin suorittaneet.
– Onhan se kurjaa, ettei
ihmisten rehellisyyteen voi
luottaa, vaan kaikki pitäisi aina aidata ja lukita. Viljelyspalstoilla saa kulkea vapaasti ihailemassa kukkia ja
muita kasveja, mutta ei toisten omaisuuteen saa koskea. Harmittaa ja kovasti,
asiasta soittanut viljelijärouva toteaa.
Teija Loponen

Tapaninvainion uimaranta uudistui! Sivu 8
www.facebook.com/
lahitieto

Uusi aikataulukirja
löytyy kirjastosta

Koulut alkavat tiistaina

HSL:n uunituoreisiin syksyn aikataulukirjoihin on lipsahtanut
muutama virhe. Koillis-Helsinkiä koskee esimerkiksi Jokeri-bussin
lauantaiaikataulu sivulla 312, jossa lukee virheellisesti, että kello
10.09–12.59 vuoroväli on 10 minuuttia. Oikea kellonaika on 10.09–
17.59.
Elielinaukion bussiterminaalissa Malmille tulevan niin sanotun
maisemalinjan eli bussilinjan 69 lähtölaituri siirtyy yhden laiturin
pohjoisemmaksi. Laiturin numero on 25.
Aikataulukirjoja ei postiteta koteihin, vaan sellaisen voi HSL:n
palvelupisteen lisäksi noutaa esimerkiksi lähikirjastosta. Aikataulut voi
katsoa myös netistä.
Syysaikataulut tulevat voimaan 12. elokuuta.

Suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen ja lukioiden
syyslukukausi alkaa tiistaina 13. elokuuta. Opetusvirasto
tiedottaa, että jokaisen koulun omilta kotisivuilta näkee,
moneltako koulu alkaa.
Stadin ammattiopiston syyslukukausi alkaa huomenna
8. elokuuta.
Reilun parin kuukauden kuluttua voi koulutyöstä taas
vetää happea ja käydä syyslomailemaan. Syysloma on
peruskouluissa ja ruotsinkielisissä lukioissa lokakuun 17.–18.
päivä.
Kaupungin suomenkielisissä lukioissa ja Stadin
ammattiopistossa syyslomaa on kolme päivää enemmän ja
se ajoittuu lokakuun 14.–18. päiville.

PP

PP

Stara vie traktoreita
niityille
Lintujen pesintä on ohi, joten Helsingin kaupungin Stara on päättänyt käynnistää traktorit
ja aloittaa niittotyöt. Kiireisin niittoaika ajoittuu
tälle viikolle. Niittokoneet leikkaavat mennessään muun muassa monille allergiaa aiheuttavia pujoja sekä heinäkasveja.
Koillis-Helsingistä löytyy useita kaupungin
niittyjä. Esimerkiksi Savelan ja Viikin niityillä
viihtyvät monet linnut, hyönteiset ja pienet nisäkkäät.
PP
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Uutiset
Malmin uusi
sairaalarakennus on
edennyt jo pitkälle.
Rakennusten pitäisi
olla sisustamista
vaille valmiit vuoden
lopussa.

Autovaras vei
pakettiauton
Pihlajamäki
Maasälväntie 2:n pysäköintialueelta on toissa viikon
maanantain ja tiistain välisenä yönä anastettu Viron
rekisteritunnuksella oleva Volkswagen Transporter. Ajoneuvo on vuoden
1992 mallia ja sen tunnus
629-BHK. Auton väri on valkoinen.

MALMIN UUSI
KAUPUNGINSAIRAALA
Malmin sairaalaa laajennetaan ja peruskorjataan.

PP

Ensi keväästä lähtien
Malmin kaupunginsairaalan päivystys palvelee
akuuttia hoitoa tarvitsevia
yli 16-vuotiaita asiakkaita
ympäri vuorokauden.

Rattijuoppo
törmäsi toisen
perään
Alppikylä
Mies ajoi humalassa naisautoilijan perään Tattariharjuntien ja Suurmetsäntien
liikenneympyrässä viime
torstaina. Naiskuski oli pysähtynyt antamaan tietä liikenneympyrässä jo ajaneille ajoneuvoille. Poliisipartio
sai ilmoituksen asiasta kello 18.10 aikaan ja kävi puhalluttamassa kolaroijan.
Mies oli 2,88 promillen humalassa ja häntä epäillään
törkeän rattijuopumuksen
lisäksi liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Malmin sairaala-alue
valmistuu suunnitellusti
Malmin sairaalan rakennustyöt ovat edenneet kuten pitikin, eli rakennuksen
pitäisi olla valmis tämän vuoden lopussa.

PP

– Työmaa on tällä hetkellä

Kaahaaja
jäi kiinni
Lahdenväylä
Poliisi nappasi törkeää ylinopeutta ajaneen henkilöauton kuljettajan kiinni
Lahdenväylällä Jakomäen
kohdalla lauantaina. Muita autoja kello 18.20 aikaan
ohitelleen kaahailijan keskinopeus huiteli lukemassa
152 km/h.
Poliisi pysäytti auton ennen Kehä III:n liittymää. Auton kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon ja
hänen ajokorttinsa otettiin
poliisin haltuun.
Autossa oli kyydissä kolme matkustajaa. Asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
PP

Huumeveikon
matka tyssäsi

aikataulussa, ja sosiaali- ja
terveysvirasto tiedottaa sairaalan muutosta aikanaan
erikseen, kertoo projektin
johtajana toimiva Eija Lehmusoksa HKR:ltä.
Lehmuskoski myös toteaa, että 72 miljoonan kustannusarvion ylitystä ei ole
tiedossa.
– Sairaalahanke on toteutumassa alkuperäisessä
muodossaan, eikä mistään
ole jouduttu tinkimään,
päinvastoin käyttäjän muuttuneet tarpeet on huomioitu
myös rakentamisen aikana,
Lehmusoksa toteaa.
Sairaala siis valmistuu joulukuussa, mutta se otetaan

käyttöön vasta keväällä. Sosiaali- ja terveysvirasto sisustaa tiloja ja perehdyttää
henkilökuntaa noin 4 kuukautta ja mittava muuttokin
vie aikansa, siksi käyttöönotto ei onnistu heti rakennuksen valmistumisen jälkeen.
– Piha-aluetta ei voida rakentaa valmiiksi ennen kuin
yksi nyt vielä käytössä oleva
parakkirakennus saadaan
tyhjäksi ja puretuksi. Parakin tilalle tulee pysäköintipaikkoja, siksi viimeiset piha-alueet valmistuvat kesällä 2014. Pihatöitähän ei
Suomessa voi talvella tehdä
sääolosuhteiden vuoksi. Sairaalan käyttöönottoon ei tämä viimeiseksi rakennetta-

va piha-alue vaikuta muuten kuin pysäköintipaikkojen osalta, huomauttaa Eija
Lehmusoksa.
Eräs lukija kertoi toimituk-

selle kuulleensa Marian päivystyksessä käydessään yhden lääkärin todenneen
Malmin sairaalan olevan
susi jo syntyessään. Koetaanko sairaalan tai päivystyksen tilat tai varusteet alimitoitetuiksi, potilasmäärät
valmiiksi liian suuriksi, vai
mistä saattaisi olla kysymys?
– Mitään tuollaista emme
täällä HKR-Rakennuttajassa ole kuulleet. Sairaala ja
sen tilat ovat juuri sellaisia,
kun käyttäjä on niiden ha-

lunnut olevan ja mitä tontille kaavan sekä tonttiolosuhteiden perusteella voidaan
rakentaa. Sairaalan suunnittelu on aloitettu yhteistyössä käyttäjän kanssa vuonna 2007 ja käyttäjä on ollut
mukana koko suunnittelun
ja rakentamisen ajan, selvittää projektin johtaja.
Rakennustöiden aikana
Malmin sairaalassa ovat jatkaneet toimintaansa akuuttihoidon vuodeosastot A1–
A5, geriatrinen muistipoliklinikka, kotisairaala ja
kuntoutusyksikön toiminnat. Lisäksi alueella on
HUSLABin näytteenottopiste.
Teija
Loponen

Rakennuksiin sijoitetaan
päivystyspoliklinikka, päivystys- ja valvontaosasto, kolme yleissisätautien
vuodeosastoa sekä infektio-osasto, sisätautien
poliklinikka, murtumien
jälkipoliklinikka sekä laajat
sairaalaa ja avohoitoa palvelevat tukipalvelut, kuten laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä välinehuolto.
Vuodeosastoille tulee yhteensä 111 sairaansijaa.
Päivystyksen kävijämääräksi on arvioitu yli
60 000 potilasta vuodessa.
Malmille kehitetään myös
opetussairaalatoimintaa.
Rakennuksen pääsuunnittelijana toimii Arkkitehtitoimisto Olli-Pekka
Jokela Oy yhteistyössä
AW2-arkkitehdit Oy:n ja
piha-alueen suunnittelusta vastaavan Arkkitehdit
Mustonen Oy:n kanssa.
Suunnittelu ja rakennuttaminen on tilattu HKR:ltä,
jossa projektin johtajana
toimii Eija Lehmusoksa.
Kiinteistövirastossa hankkeesta vastaa projektiarkkitehti Erja Erra. Pääurakoitsijana toimii YIT.

TE IJA LOPON E N

Asuntoja ja liiketilaa
Eskolantielle
Pukinmäki

Tapaninvainio

Eskolantie neljän rakenta-

Poliisi päätti tarkistaa Tapaninvainiontiellä henkilöauton kuljettajan ajokunnon
maanantaina heinäkuun
22. päivä kello 17 aikaan.
Mieskuljettajan puhallus ei
saanut alkometriä värähtämään, mutta huumepikatestin tulos oli positiivinen.
Lisäksi autosta löytyi huumausaineita. Kuljettaja toimitettiin tarkempiin verikokeisiin.

minen eteni jälleen askeleen,
kun Helsingin kaupungin
asuntotuotantotoimikunta
ratkaisi kesäkuussa tontille
rakennettavien puukerrostalojen suunnittelu- ja rakentamiskilpailun.
Tontille tullaan rakentamaan 89 asuntoa ja 90 m²
liiketilaa.
– Samalla toimikunta oikeutti asuntotuotantotoimiston tilaamaan SRV-Rakennus Oy:ltä KVR-urakan

PP

hintaan noin 18.3 miljoonaa euroa. Urakka ratkaistiin tarjoushinnan (40%),
energiatehokkuuden (30%)
ja laadullisten tekijöiden perusteella. Rakennuskustannukset ovat noin 3500 euroa / asm², kertoo asuntotuotantotoimikunnan varapuheenjohtaja Kauko
Koskinen.
Työt on suunniteltu aloitettavaksi maaliskuussa
2014.
Teija Loponen

Heinikkoinen Eskolantie 4:n tontti muuttunee työmaaksi ensi maaliskuussa.
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Pikkuprinssi remonttiin
Tapulikaupunki
Kiinteistölautakunta käsittelee huomenna päiväkoti Pikkuprinssin remontointia.
Lautakunta päättänee hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen Rakennus Oy Antti J. Aholan tarjouksen Pikkuprinssin
kokonaisurakan töistä arvonlisäverottomaan 1 868 000 euron kokonaishintaan.
Lasten päiväkoti Pikkuprinssi sijaitsee Tapulikaupungissa osoitteessa Maatullinkuja 12. Päiväkodissa on tilat viidelle
lapsiryhmälle, joista yhdellä on myös iltahoito.
Kiinteistölautakunta hyväksyi viime kesäkuussa Pikkuprinssin hankesuunnitelman. Kohteelle on saatu rakennuslupa.
Rakentamisen on tarkoitus alkaa syyskuussa 2013 ja valmistua heinäkuussa 2014 .
TL

Äkkijarrutus kaatoi moottoripyörän
Pukinmäki
Moottoripyöräilijä loukkasi itsensä kaaduttuaan Pukinmäenkaarella viime lauantaina iltapäivällä. Onnettomuus sattui, kun hänen edellään ajanut henkilöauto oli äkkijarruttanut
suojatielle ajaneen polkupyöräilijän vuoksi. Myös 22-vuotias
moottoripyöräilijä jarrutti voimakkaasti sillä seurauksella, että
moottoripyörän renkaat lukkiutuivat ja kuski lensi pyörän kipattua tantereeseen.
PP

Olemme saapuneet
lomilta.
Viikon 32 aukioloajat
ti-to 10-18, pe 10-17, la 9-12 su suljettu

Tervetuloa!

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

Avoinnaark.10-18, la. 9-15, su suljettu

Kumiveneily
sujui leppoisasti
Hyväntuuliset kaljakellujat liplattelivat
lauantaina Keravanjokea alas Heurekan
luota Kirkonkylänkoskelle, jossa
kumiveneilijät useita tunteja kestäneen
melontaretken jälkeen rantautuivat joko
Vantaan Myllykujan luona tai Helsingin
puolella Suutarilan rantapuistoon.

kukkahuonekastanja@elisanet.ﬁ

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA
MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.ﬁ
Info puh. 045 122 9560
Su 11.8. 11.00 Jumalanpalvelus, Harri Kröger,
musiikki Markus Valerius ja mieslaulajat,
koululaisten siunaaminen
Su 11.8. 14.30 Latinokokous
Ke 14.8. 19.00 Sanan- ja rukouksenilta, Fernando
Cajas
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

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

Tule koko kehon huoltoon!
Teen myös hierontaa.

Koillis-Helsingin Lähitieto
Ilmoituksiin liittyvissä asioissa voit ottaa
yhteyttä myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@hotmail.com
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Virkistyskeskuksen kauppaa
vaaditaan purettavaksi
TE IJA LOPON E N

Ala-Malmi
Kaksi malmilaisasukasta

vaatii Helsingin kiinteistövirastolta Malmin entisen Virkistyskeskuksen eli Latokartanontie 9:n rakennusten
myyntipäätöksen kumoamista ja asian uudelleen valmistelua.
Valituksen tehneiden mielestä rakennusryhmä tulisi myydä tarjouskilpailun
perusteella kokonaisedullisuusperiaatteen mukaisesti siten, että ostajalta edellytetään peruskorjaussuunnitelmaa ja suunnitelmaa
siitä, miten jäljellä oleva rakennusoikeus aiotaan käyttää niin, että uudisrakentaminen kunnioittaa vanhan
miljöön luonnetta ja suojelumerkinnän henkeä.
Malmin entinen virkistyskeskus on asemakaavassa suojelumerkinnällä varustettu rakennusryhmä, joka on toteutettu entisen von Essenin huvilan ja
Malminkylän kartanon tiloihin Longinojanlaaksoon,
Latokartanontien varrelle.
Malmin entisen Virkistyskeskuksen kohdalla ei ole
järjestetty tarjouskilpailua,
kuten tehtiin Puotilan kartanon kohdalla, vaan asia
on valmisteltu salassa, sillä tieto myynnistä Krishnaliikkeelle tuli julkiseksi vasta kahta päivää ennen lautakunnan kokousta kiinteistöviraston nettisivuilla.

Vandaalit
tekivät vahinkoa
parkkihallissa
Viikki
Poliisi sai tehtäväkseen
mennä Eerik Pyhän kuja
1:n pysäköintihallille tiistaina 23. heinäkuuta, koska
hallilla oli edellisyönä käynyt vandaaleja. Hallissa oli
tyhjennetty kaksi jauhesammutinta ja samalla
naarmutettu ja kolhittu
kuutta hallissa ollutta henkilöautoa. Yhden ajoneuvon
tuulilasi oli myös rikottu.
PP

Autoilija ajoi
pyörän päälle
Malmi

Latokartanontie 9
rakennuksille olisi
saattanut löytyä muitakin
kiinnostuneita ostajia,
jos tietoa myynnistä
olisi ollut saatavilla jo
aiemmin.

– Vielä viime heinäkuussa tilakeskuksesta kerrottiin
julkisuudessa, että myyntiä ei ole edes ajateltu, sillä
kohde on kaavoitettu sosiaali- ja terveyspuolen käyttöön, alueen asukkaita tai

muita tiloista kiinnostuneita toimijoita ei ole kuultu,
eikä kaupan kohteena olevan suojelumerkinnällä varustetun rakennuskokonaisuuden peruskorjauksesta ole vaadittu eikä esitetty
mitään suunnitelmaa. Jäljellä olevan rakennusoikeuden
käytöstä ei ole esitetty muita kuin summittaisia ”mahdollisesti keittiö” -tyyppisiä
suunnitelmia, harmittelee
Maija Hurmevirta, toinen
valituksen tekijöistä.

Hurmevirran mielestä
kauppahinta 250 000 euroa
on selvästi alimitoitettu.
– Hintaa perustellaan 1,5
miljoonan euron peruskorjaustarpeilla. Vuotta aiemmin peruskorjaustarpeiksi
oli kaupungin puolelta esitetty 800 000 euroa ja koska korjauskustannuksien
nousu ei ole selvitettävissä
rakennuskustannusindeksillä, jää aiheelliseksi epäilyksi
se, että korjauskustannukset
ovat ”nousseet” keinotekoi-

sesti, jotta kauppahinnasta
saataisiin sopiva ja Puotilan
kartanon myynnistä tehdyt
valitukset pois päiväjärjestyksestä.
Hurmevirta tietää, että
virkistyskeskus olisi kiinnostanut myös muita tahoja, jos tieto myynnistä ja
etenkin alhaisesta hinnasta
olisi ollut yleisessä tiedossa.
Teija Loponen

Henkilöautoilija törmäsi polkupyöräilijään Teerisuontien ja Malminkaaren
risteyksessä toissa tiistaina
kahdeksan jälkeen illalla.
Pyöräilijä oli ajanut Malminkaaren kevyen liikenteen
väylää ja havainnut risteykseen tullessaan henkilöauton, joka hidasti vauhtiaan.
Pyöräilijä oli olettanut, että kolmion takaa tuleva autoilija antaa hänelle tietä.
Näin ei käynyt ja pyörä osui
auton keulaan.
Autoilija kertoi poliisille
hidastaneensa ennen risteykseen tuloa ja koska ei
nähnyt ketään, oli hän jatkanut ajoaan huomaten
pyöräilijän liian myöhään.
Naispyöräilijä loukkasi polvensa, joka oli turvoksissa
ja ruhjeilla.
PP
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Markku Vuorinen – huikea monitoimiosaaja
ja Keskustan varavaltuutettu
Markku Vuorinen Tapaninvainiolta tunnetaan Kiinteistömaailman välittäjänä Malmilla, mutta takana on huikean monipuolinen työura
uskonnollisten ohjelmien tv-isäntänä 260 kertaa, Helluntaiseurakunnan evankelistana, mediapastorina ja urheiluvalmentajana.
Politiikassa Markku Vuo-

rinen meni ensi yrittämällä
läpi Helsingin valtuustoon
2008 Kristillisdemokraattina, mutta kolmen vuoden jälkeen oli valmis vaihtamaan Keskustaan ensimmäisen puolueensa ohueksi
kokemansa organisaation takia. Sitä ennen hän oli
vuonna 2011 saanut eduskuntavaaleissa 2412 ääntä
vielä pastorin tittelillä. Tämä ei riittänyt Arkadianmäelle, mutta Vuorinen halusi
olla politiikkaan innostajansa Sari Essayahin presidentinvaalikampanjassa loppuun asti ennen vaihdosta.
Uudessa ympäristössä
kuntavaalityö olisi vaatinut
enemmän ponnisteluja, ja

Helsingissä
ei ole vaaraa
terveysasemien
vähentämisestä,
vaikka
uusia suuria
terveysasemia
rakennetaan
muun muassa
Kalasatamaan ja
Jätkäsaareen, mikä
tuo mukanaan
yhdistymisiä.
MAR KKU
VUOR I N E N

puheenjohtaja Mari Kiviniemen jäätyä sivuun Keskusta sai tyytyä kolmeen
paikkaan Helsingissä.
Jo aiemmin Vuorinen oli
valtuustotuttuna tukenut
Kiviniemeä pyrkimään Keskustan puheenjohtajaksi ja
pääministeriksi. Nyt häntä
miellyttävät Keskustan uuden puheenjohtajan Juha Sipilän arvot ja yrittäjätausta,
ja siksi hän harkitsee mahdollisuutta varavaltuutettunakin pyrkiä vielä kerran
eduskuntaan.
Ensimmäisen valtuustokautensa Vuorinen istui kiinteistölautakunnassa,
jossa edusti pätevyyttä uuden työuransa myötä. Nykyisin hän on jäsenenä uu-

dessa sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Vuorinen korostaa, ettei Helsingissä ole
vaaraa terveysasemien vähentämisestä, vaikka uusia
suuria terveysasemia rakennetaan muun muassa Kalasatamaan ja Jätkäsaareen,
mikä tuo mukanaan yhdistymisiä.
Vuorinen, 65, lähti Kotkan
seudulta Inkeroisista uskovan työläisperheen yhdeksäntenä lapsena Helsinkiin
jo 16-vuotiaana. Hän sai
hengellisen herätyksen telttakokouksessa käydessään
ensimmäisen kerran kotonaan ihailtuna 18-vuotiaana Dodgen ja nahkatakin
omistajana ja lähti opiskele-

maan Hämeenlinnan Raamattukouluun.
Työelämässä Vuorinen oli
70-luvun alussa liikemaailmassa muun muassa omassa autoalan yrityksessä,
mutta suuntautui hengelliseen työhön Helsingin Saalem-seurakunnan yhteyteen
nuorison ja leiritoiminnan
parissa. Kiertävän evankeliuminjulistajan, Saalem- ja
Lähetysseurakunnan pastorin 10 vuoden ura huipentui neljäksi vuodeksi siirtolaispastoriksi Kanadan Ontarioon.
Tätä seurasivat HSR-TV:n
ja PTV4-kanavan vuodet ja
ohjelman ”Tarjolla elämä”
isännyys. Vuorinen tutustui uskoon tulleisiin urheili-

joihin, misseihin ja iskelmälaulajiin tärkeimpinä Essayah, Anne Pohtamo, Tuula
Polvi ja Eija Merilä, kirjoitti
20 kirjaa muun muassa ensin mainituista sekä Salomäen olympiavoittaja- ja missiperheestä.
Vuorinen itse kuntourheilee monipuolisesti ja aloitti
nuorten hiihtovalmentajana
Pakilassa käytyään valmennuskurssin Vuokatissa. Rinnalla on ollut henkistä valmentamista, ja erityisesti hän
odottaa Suomen menestyvän, kun nuorista pidetään
huolta opiskelun, työharjoittelun ja oppisopimuspaikkojen myötä. Myös poliitikot
tarvitsisivat vahvaa uskoa.
Timo Huotinen
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K-citymarket MALMI UUDISTUU!
Aloitamme pikkuhiljaa
K-citymarket Malmin uudistustyöt.
Aivan ensimmäiseksi alensimme
pysyvästi yli 5000 tuotteen hintaa,
tarkista mm. lastenruokien hinnat!
Me ja koko henkilökuntamme
toivotamme sinut tervetulleeksi
palveltavaksi.
Terveisin
uudet K-ruokakauppiaasi
Maria Ruokokoski ja Jyrki Ranta
Atria-mestari Annulii Koponen paistaa ja maistattaa grillituotteita to 8.8. klo 11-18!
Tarjoukset voimassa to-su .8.-11.8. ellei toisin mainita
2000 kg erä!
Atria takuumurea
NAUDAN SISÄPAISTI
Suomi
5 kg/asiakas

JUHLA MOKKA KAHVI 500 g
myös tumma
Yksittäin 3,39/pkt (6,78/kg)
1 erä/talous.

99
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00
5

kg

0
9
29
kg

Pirkka
BANAANI
Costa
Rica

2 pkt
(5,00/kg)

KIRJOLOHIFILEE
Suomi
Tarjous voimassa to-la

5
9
2

1

kg

kg

Kotikeittiön
TÄYTETTY
PATONKI
Tarjous voimassa to-la

9
9
5

9
9
0
kg

9
9
3

kg

Pouttu
KEITTO- JA
PALVIKINKKU
400 g

TERTTUTOMAATTI
Hollanti

9
9
0

Atria
PORSAAN
ULKOFILEE
n. 1,5 kg

kpl

Muksu
HEDELMÄSOSEET
4 kk 125 g 6-pack
Yksittäin 1,95/kpl(2,60/kg)

9
9
1

0
0
3

pkt
(4,98/kg)

2 kpl.
(2,00/kg)

HELSINKI MALMI, Kauppakeskus MALMIN NOVA
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
^^^RJP[`THYRL[Ä

Oulujärven
KUHAFILEE
Tarjous voimassa to-la

Tervetuloa tutustumaan
palvelutiskimme uudistettuun
valikoimaan!

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/KcitymarketHelsinkiMalmi
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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.

Ihmishuutomerkit tulevat teille
Ensi tiistaina alkavat koulut ja silloin Tapaninkylän MLL:n varapuheenjohtaja ja sihteeri Maija Goebel pukee
keltaiset huomioliivit ylleen ja menee ennen töihin lähtöä Suutarilantielle peruskoulun viereen suojatielle muistuttamaan
autoilijoita siitä, että liikenteeseen on tullut pieniä koululaisia.
PI RJO PI H LAJAMAA

1. Miksi haluat seisoa huomioliivit päällä suojatien
reunassa?

– Kun esikoiseni aloitti Suutarilan peruskoulun viime
vuonna kaipasin tännekin
suojatiepäivystystä, jota
näin asuessamme Puistolassa. Puhuin asiasta Tapaninkylän MLL:ssä ja päätimme
aloittaa suojatiepäivystyksen tänä vuonna myös täällä.
2. Oletko aiemmin ollut
suojatiepäivystäjänä?

– En ole.
3. Minkälaisille ihmisille
päivystäminen sopii?

– Kaikille, jotka haluavat olla helpolla tavalla ihmishuomiomerkkinä ja muistuttaa
muita koulujen alkamisesta.
Ei tarvitse olla omaa pientä
lasta.
4. Mitä hyötyä uskot päivystämisestä olevan?

– Tempaus antaa hyvää
mieltä niin itse päivystäjille,
lapsille kuin vanhemmillekin ja tekee liikenteelle selvemmäksi, että koulut ovat
alkaneet.
5. Montako vapaaehtoista
olette saaneet mukaan?

– Kymmenkunta. Lisäksi
Siltamäen leijonista taitaa
myös olla tulijoita. Martoista ja Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksestä ainakin ollaan tulossa.
6. Vieläkö ja miten pääsee
mukaan?

HENKILÖTIETO
• MLL Tapaninkylän vpj &
sihteeri
• Maija Goebel, s. 1978,
Järvenpää.
• Koti Suutarilassa, jossa
mies ja lapset 3, 5, ja
8 v.
• Harrastukset
vapaaehtoistyö
ja lasten kanssa
puuhastelu.
• Elämän tarkoitus?
Nauttia elämästä.
Tarkoitus ei voi olla
kovin vakava.

– Kyllä! Jos vain oma työ
antaa periksi, niin mukaan
voi ilmoittautua sähköpostiin suojatiepaivystys.tapaninkyla@gmail.com. Homma sitoo kello 8.30-9 välillä
vain 15-30 minuuttia yhtenä tai useampana päivänä
ensi tiistaista perjantaihin.
7. Minkä koulujen luona
olette?

– Ainakin Suutarilan ja Siltamäen ala-asteiden ja Immolantien sivukoulun.
Olemme myös Töyrynummen ja Staffansbyn luona,
jos saamme niihin päivystäjiä.
8. Mihin näistä ala-asteista
on koululaisella vaarallisin
koulumatka?

– Kaikkiin on mielestäni läh-

Tämä on tempaus, jolla herätetään ihmisten huomiota lasten tienylityspaikoissa, kertoo Maija Goebel Suutarilan
ala-asteen viereisellä suojatiellä.

tökohtaisesti turvallinen
matka, sillä alueet on suunniteltu niin, ettei varsinaisia
vaaranpaikkoja ole. Mutta
kaikki tienylityspaikat ja
suurimmat tiet ovat riski.
Toiveissa olisikin päivystää
myös Siltamäen ostarin kulmalla, koska sieltä tullaan

autoilla monesta suunnasta.
9. Oletko nähnyt lasten
koulumatkoilla vaaratilanteita?

– Pienten lasten on vaikea
ylittää Riimusauvantietä,
koska tie on niin leveä, eikä
keskellä ole liikenteenjakajaa. Lisäksi Suutarilan kou-

lun edessä ja varmaan muuallakin, jos koulu ja päiväkoti ovat samassa, on
pihalla enemmän liikennettä. Lapsiaan autolla päiväkotiin tuovien vanhempien
olisikin hyvä muistaa, että
myös koululaiset ovat vielä
pieniä ja varoa heitä. Taju-

sin tämän itsekin kunnolla
vasta, kun oma lapsi aloitti
koulun.
10. Mikä on mielestäsi tiellä liikkujan tärkein sääntö?

– Olla tarkkaavainen ja pitää oikea tilannenopeus.
Pirjo Pihlajamaa

Tapaninvainion uimaranta koheni
PI RJO PI H LAJAMAA

Helsingin kaupungilta
on vihdoinkin löytynyt
pätäkkää, jolla
rapistumaan päin
ollut Tapaninvainion
uimaranta on
saatu kunnostettua
viihtyisäksi
lähirannaksi.
Heinähelteillä rannalle

Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen aktivointi tuotti tulosta ja uimaranta on
nyt käyttäjäystävällisempi.

asennettiin käyttäjien riemuksi kuntoilu- ja leikkivälineitä, viritettiin lentopalloverkko, pystytettiin infotaulu, koirankieltomerkki ja
kaiken päälle uusitun hiekka-alueen viereinen heinikko huitaistiin nurin, jolloin
oleskelutila lisääntyi.
– Leikkivälineiden ja kuntolaitteiden piti tulla jo ajat
siten, mutta niiden saan-

ti viivästyi, vaan eikö aina
ole parempi myöhään kuin
ei milloinkaan, sanoo Helsingin kaupungin liikuntaviraston liikuntapaikkamestari Jukka Lundgren.
Hän kertoo, että kunnostuksen alulle panijana on ollut paikallinen Tapaninvainion kaupunginosayhdistys.
– He halusivat pitää liikuntaviraston ja rakennusviraston kanssa yhteispalaverin, että mitä me voisimme tehdä yhdessä. Ranta on
meidän ja heinikko rakennusviraston hoidossa.
Kaupunginosayhdistys

toivoi takaisin myös menetettyä laituria, mutta sitä liikuntavirasto ei ole näillä näkymin palauttamassa.
– Teemme mielellämme yhteistyötä asukkaiden

kanssa, mutta valitettavasti aina ei saa sitä, mitä toivoo. Laituri jokivarressa lisää onnettomuusriskiä, kun
siitä hypellään ja sen alle sukellellaan, liikuntapaikkamestari perustelee.
Hän ei lämpene ajatukselle, että liikuntavirasto ottaisi heinikonkin hoitaakseen.
– Hallintorajojen muutokset eivät ole simppeleitä ja lisäksi rakennusvirastolla on
isommat resurssit kuin meillä. Esimerkiksi saaria meillä
on huoltamassa vain kolme
tai neljä äijää, joka on tosi
vähän, kun pelkästään yhdessä saaressa riittäisi työtä yhdelle koko päiväksi. Eikä meillä ole edes tarvittavia
koneita, vaan joutuisimme
hoitamaan heinän kaadon
ostopalveluna.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto
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MARJ UT PITKÄRANTA

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.

Ruokakesko haki lupaa
liikerakennukselle
Jakomäki
Ruokakesko on hakenut rakennuslupaa yksikerroksiselle
kellarittomalle liikerakennukselle Jakomäen keskustaan. Samalle tontille erilliselle vuokra-alueelle rakentaa Teboil polttoainejakelukatoksen. Pääkäyttötarkoituksen mukaiset tilat
sijoittuvat rakennuksen maantasokerrokseen. Tekniset tilat
muodostavat erillisen parvimaisen kerroksen.
Rakennukseen tehdään 20 m2:n suuruinen S1-luokan väestönsuoja, jossa on tilaa 26 henkilölle. Rauhan aikana se toimii henkilökunnan sosiaalitilana. Pysäköintipaikkoja tulee 65.
Hanke poikkeaa asemakaavasta polkupyöräpaikkojen sijoituspaikan, huoltopihan laajuuden ja autopaikkajärjestelyjen osalta. Poikkeamiset on esitetty naapureita kuultaessa.
Teija Loponen

Rattijuoppo sai ajokiellon
Suurmetsäntie
Onnea
Parhaat onnittelut
6-vuotiaalle Annalle
28.7. johdosta
toivottavat äiti ja isi.

Ompeluryhmän aktiivi
Annikki Harjunen ja
päivätoiminnan ohjaajat
Marja Kakkori ja Eija
Immonen yhdessä
ommeltuja päähineitä
ihailemassa.

Poliisipartio pysäytti liikennevalvonnan yhteydessä Suurmetsäntiellä Viron kilvissä olevan henkilöauton toissa sunnuntaiiltana yhdeksän aikoihin. Autoa ajanut mies puhalsi reilusti yli
rattijuopumuksen rajan. Hänelle määrättiin väliaikainen ajokielto. PP

Vapaaehtoistoiminnan uutisia
Syystien monipuolisessa
palvelukeskuksessa on kokoontunut 8.5. 2013 alkaen
vapaaehtoisten ompeluryhmä, joka on tehnyt erilaisia

ompelutöitä lahjoituskankaista.
Ryhmässä valmistettuja töitä on lahjoitettu ryhmäkoteihin ja muun muas-

LENTOPALLO HARRASTUKSEKSI
Tervetuloa tutustumaan lentopalloon harrastuksena.
PuMa-Volleyn avoimet ovet ja koetreenit Ke 21.8. klo 18
Puistolan urheilutalolla, Koudantie 2. Uusia harrastajia
toivotaan erityisesti 6-12 -vuotiaisiin ja poikaryhmiin. 612 -vuotiaat aloittavat ikäryhmiensä ryhmissä (F, E, D).
Matalan kynnyksen lentopallokoulu (9-14 v) aloittaa
syyskuussa. Koulujen iltapäiväkerhot alkavat viikolla 35
Suutarilan alue Töyrynummen koulu ma klo
14.30 ja Puistolan peruskoulu ti klo 14.00.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
www.puma-volley.fi
Jouni.Lind@saunalahti.fi p. 050 521 3305

Juontaja
Niina Backman

Kirjailija
Kauko Röyhkä

Kehykset: MaxMara

Kehykset: Lyle&Scott

LE
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K
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T
T
LITE BÄ

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)

, 7.

sa kesäkuussa järjestetyssä
hattujuhlassa oli ompelijoiden valmistamia hienoja kesähattuja suojaamassa porottavalta auringolta. Kesähattuja lahjoitettiin myös
päivätoiminta Syysunelmalle 26.6.2013.
Ryhmä kokoontuu taas
7.8. alkaen keskiviikkoisin
klo 9–11.30 Syystien monipuolisessa palvelukeskuksessa, Takaniitynkuja 3.
Otamme mielellämme
vastaan pestäviä puuvilla- ja
vahakankaita.
Marjut Pitkäranta
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Uutiset

Puistolan Urheilijat ry on Pohjois-Helsingin alueella toimiva kolmen
sinetin monilaji-seura, joka perustettiin vuonna 1929. (PuiU) tarjoaa
virikkeitä ja mahdollisuuksia monipuoliseen liikunnan harrastamiseen kilpaurheilu- ja kuntoliikuntatasolla. Seuran tarkoitus perustamisesta lähtien
on ollut tarjota liikuntaa alueen asukkaille ikään tai kuntotasoon katsomatta.

PUIU JALKAPALLO TIEDOTTAA
Jalkapallosta kiinnostuneet uudet pelaajat
Prinsessa/Ritarifutis ja Futiskerho
Alla tarkempaa infoa aikataulusta ja
toiminnan hinnasta:
Prinsessafutis ja Ritarifutis
torstaisin kello 17:45-19:00
(6-9Ǧvuotiaat Prinsessat ja
5-8Ǧvuotiaat Ritarit)

Futiskerho 9-12Ǧvuotiaille pojille ja
tytöille torstaisin kello 18:45-20:00
Puistolan hiekkakentällä
(Koudantie 2, 00760 Helsinki).
Toiminta maksaa 25 euroa kuukaudessa pelaajalta. Hinta sisältää valmen-

nuksen, mahdolliset tilavuokrat ja Kortteli-/pelipassin, jossa vakuutusosuus
sekä vähintään kaksi kuukautta mukana olleille pelipaidan. Lisäksi varustepaketti maksaa 35 euroa, joka sisältää
pallon, harjoituspaidan ja pelisukat.

¡ȀǣǤǤϐȀ

PUIU SULKAPALLO TIEDOTTAA
Ilmoittautuminen kaudelle 2013-2014 on käynnissä
Minisulkis: Minisulkis on tarkoitettu
5-9Ǧvuotiaille. Se sisältää paljon leikkiä ja liikuntaa, ja samalla
tutustutaan sulkapalloon peli- ja liikuntamuotona.

lon treenaamiseen ja kilpailemiseen
riittää. Täällä kehitetään tekniikkaa,
taktiikkaa, liikkumista ja peli-iloa:
tähtäimenä maine, mammona ja olympiakulta!

Junnukoulut: Junnukoulut on tarkoitettu alle 9-13Ǧvuotiaille aloitteleville
pelaajille. Ryhmissä opetellaan liikkumisen ja sulkapallon alkeet ja pidetään
hauskaa!

Kilparymä C: Kilparyhmä C:ssä on
nuoria ja vanhempia pelaajia, joilla
tekniikka alkaa jo olla hallussa ja kilpailuissakin kehdataan näyttäytyä
silloin tällöin. Täällä treenataan samoja asioita kuin muissa kilparyhmissä,
kenties hieman harvemmin (mutta
sitäkin suuremmalla sydämellä!)

Harrastajaryhmät: Harrastajaryhmiä
on kahdenlaisia: aloittelevat harrastajat ja jatkavat harrastajat. Näissä
ryhmissä opetellaan sulkapallon perustekniikkaa ja pelaillaan harrastusmielessä, kisoihin osallistumista suositellaan mutta ei vaadita.
valmentajien johdolla useasti viikossa. Pelaajien ikähaarukka lähtee noin
Kilparyhmät 1-4: Kilpapelaajat
kymmenestä vuodesta ylöspäin ja saa
harjoittelevat kovaa Suomen huippujatkua niin kauan kuin intoa sulkapal-

Aikuisten kuntoryhmä: Aikuisten
ryhmissä opetellaan perustekniikkaa
ja liikkumista. Jos intoa riittää, on tämä
hyvä ponnahduslauta liittyä kilparyhmä C:hen ja lisätä harjoitusten (ja
hien) määrää.

¡ǣ ǤͲͷͲǦͷͷͻ͵ͷͳͷǡ̷Ǥϐ
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PUIU TENNIS
Tennisjaostontehtävänä on luoda
seuran ja erikoisesti jaoston jäsenille mahdollisuustenniksen valmennukseen, harjoitteluun, harraste- ja
kilpapelaamiseen sekä mukavaan
yhdessäoloon yhteisen harrastuksen parissa. Jaosto toimii yhteistyössä Puistolan Tennis- ja palloiluhalli
Oy:n kanssa.

VALMENNUSTOIMINTA 2013-2014
Syyskausi 30.8.-22.12.201͵
Aikuisryhmät pelaavat arkisin 17.3021.30. Harjoituksia 1-2 kertaa viikossa
mahdollisuuksien mukaan!
Junioriryhmät pelaavat arkisin 14.3019.30 sekä lauantaisin klo 11.30-14.30.

Harjoitukset 1-3 kertaa viikossa mahdollisuuksien mukaan!
Minitennis 4-5-vuotiaat (2008-2009
syntyneet) torstaisin klo 17.30 ja
6-7-vuotiaat (2006-2007 syntyneet)
torstaisin klo 16.30 (minitenniskausi
alkaa torstaina 5.9.2013)

ǣǤǤϐȀ

PUIU KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA
Puistolan Urheilijat ry järjestää ympäri vuoden monipuolista kuntoliikuntaa kaiken ikäisille.
Tarjonnassamme on liikuntaa kuntotasoon tai ikään katsomatta.

Tunnit aikuisille:
Aerobic – Torstaisin
Gymstick – Tiistaisin
Maratonklubi – Torstaisin
Pilates – Maanantaisin
Core&Stretching – Maanantaisin
Naisten peliryhmä – Keskiviikkoisin
Teemajumppa – Tiistaisin
SuomiMies kuntoilijat – Maanantaisin
SuomiMies pelimiehet – Tiistaisin
Kuntojumppa – Torstaisin
Zumba – Keskiviikkoisin
Juoksukoulu – Keskiviikkoisin
Venyttely – Tiistaisin
Jooga 1 – Keskiviikkoisin
Jooga 2 – Keskiviikkoisin
Bootcamp Circuit – Maanantaisin
Maratonkoulu – Tiistaisin
Kahvakuula – Maanantaisin ja tiistaisin
Liikuntaneuvonta – Koko kauden

Tunnit lapsille:
Lasten akrobatia 1 – Maanantaisin
Lasten akrobatia 2 – Maanantaisin
Urheilukoulu – Maanantaisin
Satujumppa – Keskiviikkoisin
LiikuntaLeikkis 1 – Tostaisin
LiikuntaLeikkis 2 – Torstaisin
Liikkuva iltapäivä – Keskiviikkoisin ja
torstaisin
Squash
Taaperojumppa – Torstaisin
Vauvajumppa – Torstaisin
Lasten voimistelu – Tiistaisin
Lasten parkour
UUTUUS! – Keskiviikkoisin
Poikien sähly – Tiistaisin

¡ǣǤǤϐȀ
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KUVAT VI I KI N N UOR ISOTALO

Suomala
inen ruo
ja korva
katyöpa
puustit.
ja

Suomalaiset ja kreikkalaiset nuoret asettautuivat yhteispotrettiin.

Kreikkalaisnuoret

kävivät kylässä
Viikki,
Pihlajamäki

Joukko
kreikkalaisnuoria oli Viikin
nuorisotalon
vieraana
heinäkuun toisen
viikon ajan.
Kreikkalaisteinit
vilahtelivat usein
myös Pihlajamäen
katukuvassa,
sillä he saivat
asua Pihlajamäen
nuorisotalossa.

Kyseessä oli vastavierailu.

Vuosi sitten Viikin nuorisoryhmä tutustui kreikkalaiseen nuorisokulttuuriin.
– Täällä nuoret käsittelivät ryhmätapaamisissa nuoria koskettavia aiheita kuten
terveellisiä elämäntapoja,
stereotypioita ja parempaa
Eurooppaa, kertoo nuorisoohjaaja Salla Saaristo.
Nuoret keskustelivat Suomen ja Kreikan tilanteista nuorten näkökulmasta
ja nostivat esiin kehittämiskohteita.
– Nuoret näkivät nuorisotyön ja nuorisotalot tärkeinä asioina ja nuorisotalotoimintaa toivottiin myös
Kreikkaan. Nuoret olivat
huolissaan työllisyysnäkymistä ja maiden hallituksilta
toivottiin nopeaa reagointia
ongelmiin. Tulevaisuus nähtiin hyvänä, mutta se edel-

”Suurimmalle
osalle Kreikan
nuorista tämä
oli ensimmäinen
ulkomaanmatka.”
SALLA
SAAR ISTO

lyttää yhteen hiileen puhaltamista ja rohkeaa toimintaa, kuvailee Saaristo.
Kysymykseen mikä tekisi

Euroopasta nuorille paremman paikan elää tuli kreikkalaisnuorilta paljon vastauksia: Poliisin pitäisi olla
luotettavampi, jotta olo tuntuisi turvallisemmalta. Ihmisten pitäisi olla avarakatseisempia ja ymmärtää pa-

remmin eri kulttuureja.
Ympäristöä koskevien sääntöjen pitäisi olla tiukempia.
Vanhemman sukupolven pitäisi luottaa nuoriin ja kunnioittaa heitä enemmän.
Koulutusta pitäisi kehittää
joka puolella Eurooppaa.
– Ryhmätapaaminen oli
nuorille upea kokemus. He
pääsivät tutustumaan vieraaseen kulttuuriin, kohtaamaan ennakkoluuloja
ja oppimaan uutta yhdessä.
Suurimmalle osalle Kreikan
nuorista tämä oli ensimmäinen ulkomaanmatka, huomauttaa Saaristo.
Nuorisovaihto järjestyi
Youth in Action -ohjelman
avulla, jonka hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa
CIMO, joka organisoi kansainvälisen yhteistyön palveluja.
Pirjo Pihlajamaa

Ryhm
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Näin synty

Vieraat pääs
ivät kokkaam
aan ja
syömään lih
apullia.
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Kaupunki uhkaa
autiotaloa sakoilla
Tapaninvainio
Helsingin kaupungin
rakennusvalvontavirasto on
iskenyt silmänsä
Tapaninvainiossa
rapistuvaan
pientaloon.

matta ollut tavoittanut tontin omistajaa. Huhtikuussa
rakennusvalvontaviraston
hallintoyksikkö postitti tontin omistajalle tarkastuslausunnon ja vastinepyynnön
tavallisena kirjeenä. Vastinetta ei kuulunut.

Rakennusvalvonnasta on

Toukokuun lopussa asiaa

käyty katsastamassa taloa
ensi kertaa helmikuussa
2011, jolloin on todettu ettei niin rakennus kuin tonttikaan täytä kohtuullisiksi
katsottavia kunnossapitovaatimuksia.
Tontinomistajalle lähti
kirje, jossa kehotettiin joko
purkamaan koko rakennus
tai korjaamaan talon julkisivut ja vesikatto sekä peittämään tai lasittamaan rikkinäiset ikkunat elokuuhun
2011 mennessä.
Koska marraskuussa
2012 ilmeni, ettei tontilla ollut tapahtunut mitään, lähti
käräjäoikeuden haastemies
viemään tontin omistajalle asiakirjoja, joissa rakennusvalvonta velvoitti toimimaan kuin oli aiemmin kehottanut.
Haastemies palautti paperit rakennusvalvontaan
maaliskuussa, koska ei
useista käynneistä huoli-

käsitellyt rakennuslautakunta päätti langettaa tontin omistajalle 4 000 euron
uhkasakot, ellei omistaja
laita tonttiaan kuntoon
puolen vuoden aikana. Neljän tonnin lisäksi jokaiselta
ekstrakuukaudelta kaupunki uhkaa sakottaa 800 euroa.
Pihamaan siistimistä lautakunta päätti vauhdittaa
toisella uhkasakolla. Ympäristöä rumentavat kasvit
ja oksat määrättiin poistamaan samaisen puolen vuoden kuluessa 2 000 euron
sakon uhalla. Joka lisäkuukaudelta sakko on 400 euroa.
Rakennusvalvonnan suorittamista valvontaiskuista tuli kaiken päälle tonnin
lasku, ja lopuksi lautakunta
päätti ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten.

7.8.2013
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Uusi kauppiaspariskunta rakastaa italialaista ruokaa

Kyläkaupan
tuntu tavoitteena
– Haluamme tehdä liikkeestä omannäköisemme ja sellaisen, että kaikki
viihtyvät täällä. Vähän sellaista kyläkaupan tuntua yritämme saada aikaan,
vaikka tämä iso kauppa onkin, paljastaa Malmin K-Citymarketin uusi
kauppias Jyrki Ranta.

Pirjo Pihlajamaa

TIETOISKU

Maankäyttö – ja rakennuslain 166 §:n 1 momentin mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää
terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai
rumenna ympäristöä.
2 momentin mukaan jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön
siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n 1 momentin mukaan jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai
sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten
vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin.
2 momentin mukaan viranomaisen antamaa
kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide
teetetään laiminlyöjän kustannuksella.
3 momentin mukaan uhkasakkoa ja teettämisuhkaa koskevassa asiassa sovelletaan muutoin,
mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.
Maankäyttö- ja rakennuslain 186 §:n 1 momentin mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen
on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon
tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai
laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten.
2 momentin mukaan ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen
edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Kauppiaspari Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski iloitsevat siitä, että henkilökunnan kanssa on jo lyhyessä ajassa
saatu hyviä uudistuksia aikaan.

Jyrki Ranta ja Maria Ruo-

kokoski ovat viime päivät
puskeneet töitä urakalla.
Heinäkuussa pariskunta
toimi sekä Hämeenlinnan
että Malmin K-Citymarket
-kauppiaina, nyt entinen
kauppapaikka on luovutettu jatkajalle ja kaikki tarmo
keskitetään Malmin Citymarketin uudistamiseen.
– Olemme lähteneet siitä,
että henkilökunnan tyytyväisyys täytyy ensin saada
huippuunsa, koska se heijastuu suoraan asiakkaisiin.
Täällä on todella mukava ja
ammattitaitoinen työporukka ja lisääkin väkeä olemme rekrytoimassa. Oman lihamestarimme toimme Hämeenlinnasta, Jyrki Ranta
kertoo.
– Ensimmäiseksi tutkimme asiakaspalautteet ja niiden perusteella olemme jo
käyneet läpi 5000 tuotetta
laskien niiden hintoja. Palvelutiskiä on jo uudistettu ja siihen tulee täysin uusi
tuotteistus, hevi-osasto saa
uudet kalusteet ja uudistuu
muutenkin. Seuraavana on
sitten vuorossa leipäpuoli ja
juomapuoltakin parhaillaan

suunnitellaan uusiksi. Paljastetaan nyt jo sekin, että
meillä on tavoitteena saada
tänne jauholeipomo. Ryhdymme myös savustamaan
kalaa, siitä meidät tunnettiin Hämeenlinnassakin,
listaa Maria Ruokokoski
kauppiasparin työlistaa.
Malmille kauppiaiksi siirty-

minen oli pariskunnalle iloinen asia, sillä heidän 15- ja
17-vuotiaat tyttärensä ovat
jo vuoden käyneet Helsingissä koulua ja nuorempi tytär pääsi Kansallisoopperan
balettikouluun.
– Minulla on lisäksi 21- ja
23-vuotiaat lapset edellisestä avioliitosta, Jyrki Ranta
lisää.
– Vaikka molemmilla tyttärillämme on tanssi ollut
jo kauan harrastuksena, he
ovat kaikissa liikkeissämmekin olleet tarvittaessa
apuna. Tänäänkin hälytin
vanhemman tyttären illaksi töihin auttamaan tavaroiden purkamisessa, isä tunnustaa.
Kauppiaspariskunnan arki on yhtä työntekoa. Hälytysvalmiudessa on oltava

”Malmi on
varsin monikulttuurinen alue
ja tulemmekin
ottamaan
erilaiset etniset
ruokataustat
valikoimissa
laajemmin
esille.”

seitsemänä päivänä viikossa
vuorokauden ympäri.
– Toki meillä silti harrastuksiakin on. Me molemmat harrastamme liikuntaa, minulla on omana juttuna muun muassa jooga
ja Jyrkillä kavereiden kanssa moottoripyöräily ja musiikki. Kotona teemme usein
kaikki yhdessä ruokaa, pidämme erityisesti italialaisesta ja intialaisesta ruoasta,
Maria kertoo.
– Ruoanlaitto lähtee usein
salaatin ympäriltä, etenkin
näin kesällä. Siinä on yleensä ainakin yrttejä ja fetajuustoa, Jyrki listaa.

Yhdessä kokkailu on perheissä lisääntynyt paljon ja
se kaupassakin otetaan huomioon. Reseptejä on tarjolla, samoin hyviä raaka-aineita.
– Ja jos ei arkisin ehdi tehdä ruokaa alusta lähtien,
ovat einekset hyvä lähtökohta, joita voi tuunata
mieleisikseen, Maria muistuttaa.
Malmille kauppiaiksi tulo
ei pariskuntaa jännitä, haasteet otetaan ilolla vastaan.
– Täällä on hyvin erilainen
ja laajempi asiakaspohja
kuin Hämeenlinnassa. Malmi on varsin monikulttuurinen alue ja tulemmekin ottamaan erilaiset etniset ruokataustat valikoimissa laajemmin esille, pariskunta
toteaa.
Yhdessä 18 vuotta olleet
kauppiaat ovat keränneet
kokemusta markkinoinnista ja kauppiaina toimimisesta eri puolilta Suomea, häät
vietettiin kuitenkin aikoinaan Helsingissä. Ympyrä
on siis sulkeutunut.
Teija
Loponen
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Jalkapallo Kolmonen

Atleeticoilla kulkee,
toiset kesäterässä
Syys on alkanut, ainakin jos mittapuuna on Kolmosen jalkapallon sarjaohjelma. Alueemme joukkueet ovat jo
ehättäneet pelaamaan kaksi syyskierroksen ottelua. MPS/Atletico Malmi on aloittanut mallikkaasti tasapelillä
ja voitolla. MPS edustus ja Puistolan Urheilijat eivät vielä ole havahtuneet syyspirteyteen. Kumpikin on ollut
pulassa itseään heikompien vastustajien kanssa.
Atleticoilla ei jäänyt juhlaremmi päälle heinäkuisista
20-vuotisjuhlistaan. Syysavauksessa se tahkosi 1–1
tasapelin keväällä kolmoslohkon nousijaksi povatun
Reippaan kanssa. Peli tosin
oli takkuista, mutta lopputulos kohtuullinen.
Viime perjantaina ”ticoticot” hakivat Lahdesta 4–1
voiton. Antautujana oli Jalkarannan kentällä kovaa
peliä bostonilaisittain pelannut Stars.
MPS/Atletico Malmi on

tällä hetkellä lohkossaan
pronssilla. Sarjakärkeen,
viikinkeihin, on matkaa
vain kolme pinnaa. Nam,
nam!
Malmin edustusjoukkueen

on ollut tyytyminen vaatimattomimpiin tuloksiin. Se
joutui syysavauksessa Mosassa tyytymään 1–1 tasapeliin häntäpään joukkuetta
FC Espoo/2:ta vastaan. Toinen puotoajaehdokas EIF/
Akademi taas aikaansai viime torstaina malmilaisille

Syys
etenee,
ja pelit paranevat
panosten
kovetessa.
synkeän kotimatkan. Tammisaaren kasvatit nitistivät
MPS:n inhottavasti 1–0.
Kesäterä on jäänyt päälle

myös Puistolan Urheilijoille.
Sen syyskausi starttasi Myllypurossa, jossa vastassa oli

aina arvaamaton Spartak.
Joukkueet kohtasivat toisensa edellisessäkin, kevätkierroksen päättäneessä ottelussa. Tuolloin PuiU oli
Koudan nurmella kunkku
3–2 luvuin. Nyt ”Baronovin pojat” maksoivat ruplansa takaisin nujertamalla
PuiU:n 3–1.
Viime perjantaina PuiU
lahjoitti kotinurmellaan kävelemällä 1–0 voiton vahvasti varamiehiselle, mutta kokeneen viisaasti pelanneelle AC Vantaalle. Isäntä-

joukkue oli niin höveli, että
lahjoitti rankalla puolustustöppäilyllä voittomaalinkin
vantaalaisille.
Syys etenee, ja pelit paranevat panosten kovetessa.
Kolmoslohkossa MPS/Atletico Malmi tarjoaa jo huomenna torstaina 8.8. klo
19.30 namupalan Ala-Malmin nurmella. Vastassa malmilaistaustainen ”team
weckström, eli Allianssi
Vantaa, joka keväällä Tikkurilassa kuritti ticoticoja.

Kolmoslohkossa MPS
edustus ja Puistolan Urheilijat ovat pistejahdissa perjantaina 9.8. MPS vieraissa Pallokenttä 6:lla. Vastustajana SAPA. PuiU kutsuu kotikulmien futisväen
Puistolan Koudan näyttävän nurmen ääreen klo
19.30 alkaen. Vastaan juoksee malmilaiset kyykyttänyt
EIF/Akademi. Toivottavasti
PuiU:kin juoksee nyt, näyttää osaamisensa ja ottaa pisteet himaan!
Heimo Laaksonen

JOU N I LI N D

PuMan F-juniorit
kisaamassa
toimintapäivillä.

PuMa-Volley
kutsuu harrastamaan
PuMa-Volley on nuorten lentopalloon erikoistunut, pohjoishelsinkiläinen seura. Seura tarjoaa
harjoitusryhmiä kaikille 6–18-vuotiaille vanhempia poikia lukuun ottamatta.
PuMa-Volleyn pääharjoit-

telupaikka on Puistolan urheilutalo, mutta PohjoisHelsingin koulut ovat myös
laajasti käytössä. PuMa on

pyrkinyt alentamaan aloittamisen kynnystä. Opetusministeriö, valtakunnalliset
urheilujärjestöt ja Helsingin
kaupunki pyrkivät saamaan

nuoria urheiluharrastuksen
pariin. PuMa järjestää
omalta osaltaan aloittamisen helpottamiseksi lentopallokouluja, koulujen ilta-

päiväkerhoja ja avoimien
ovien tilaisuuksia.
– Olemme valmiita tulemaan kouluille vetämään
liikuntatunteja, liikunta-

tavat. Keho ja mieli pysyvät
kunnossa.
Jouni Lind näkee, että urheiluharrastus olisi hyvä
aloittaa jo 6–10 vuoden iässä.
– Toki varsinkin lentopalloon ehtii mukaan myöhemminkin, mutta aloittamisen kynnys on suurempi
kun toiset ovat jo pelanneet
jonkun vuoden.
Perusvalmiudet liikkumiseen opitaan ennen murrosikää. Lindin mukaan vanhempien rooli nuorten urheiluharrastukseen kannustamisessa on suuri.
– Pitää näyttää omaa esimerkkiä, olla mukana saleilla ja lenkkipoluilla, nimenomaan lasten kanssa.
Kaikkea ei pidä ulkoistaa
vaan vastuulliseen vanhemmuuteen kuuluu osallistuminen sopivassa määrin,
linjaa Lind.
päiviä tai kerhoja lentopallon tekemiseksi tunnetuksi,
kertoo puheenjohtaja Jouni Lind.
Lind muistuttaa, että lentopallossa on monta hyvää
puolta.
– Joukkuelajina se on yhdessä tekemistä ja kehittymistä. Siinä saa kavereita ja oppii sosiaalisia taitoja voittamisen ja häviämisen
myötä. Lentopallo on myös
edullinen harrastus. Urheiluharrastuksen myötä nuoret oppivat terveet elämän-

PuMa on Sinetti-seura. Ohjauksessa halutaan panostaa nuorten yksilölliseen
kehittymiseen. Toiminnan
laatua ohjaavat Sinetti-kriteerit, seuran toimintaperiaatteet ja yhteiskunnassa
yleisemmin asetetut tavoitteet nuorten kehittymiselle.
Lisätietoja toiminnasta
voi kysyä Lindiltä tai katsoa
seuran sivuilta, jouni.lind@
saunalahti.fi ja www.pumavolley.fi
TL
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Rangaistuspotkusta maalin tehnyt Krista Dahlberg vauhdissa.

Jalkapallo naiset

MPS vastaan HJK
täytti katsomot

Peli aaltoili
päästä päähän ja
tarjosi katsojille
hienoa viihdettä
ja valmentajille
sydämentykytyksiä.

Naisten Suomen Cupin välieräottelu kansoitti Tapanilan nurmen.
Lienee jo tovi kulunut kun
Tapanilan urheilukentän on
edelliskerran kansoittanut
lähes 300 silmäparia.
Näin kävi viime keskiviikkona, kun Malmin palloseuran 1 divisioonassa pelaava naisten joukkue kohtasi liigassa pelaavan HJK:n
naiset.
Ottelun panoksena oli välieräpaikka Suomen Cupissa.
Itse ottelu alkoi vierasjoukkueen hallinnassa ja
niinpä HJK siirtyi 0–1 johtoon, kun ottelua oli käyty
18 minuuttia. HJK:n Sanna
Mäki sijoitti vapaapotkusta
tarkasti yläkulmaan ohi hyvin MPS:n maalia vartioineen Minja Lahdelman.
HJK sai maalista lisää virtaa ja pallon hallinta jatkui
vierailijoilla. MPS sai aikaiseksi muutamia vastaiskun
poikasia, mutta HJK:n puolustus pystyi tilanteet purkamaan. Ensimmäistä puoliai-

sa kotijoukkueen nuori Jaana Hyttinen pääsi puolittaiseen läpiajoon ja tuomari näki Klubin puolustuksen
syyllistyneen rangaistuspotkun arvoiseen rikkeeseen.
Rangaistuspotkua asettui
antamaan Krista Dahlberg,
jonka tarkka sijoitus kavensi tilanteeksi 1–2.

Kuvassa 2–3 kavennuksen laukonut Riikka Hannula.

kaa oli pelattu 38 minuuttia
kun HJK sai neljännen kulmapotkun, jonka jälkitilanteesta vierailijoiden parhaana palkittu jenkkivahvis-

tus Jennifer Ludemann siirsi Klubin 0–2 johtoon. Se oli
myös taukotilanne.
Tauon jälkeen kopista
marssi kentälle sisuuntunut

ryhmä Malmin Kauniita &
Keltaisia. Joukkue oli kopissa päättänyt, että halvalla ei
pisteitä anneta.
Heti toisen puoliajan alus-

Toivon kipinä oli syttynyt.
Ensimmäisellä puoliajalla
kadoksissa ollut pelirohkeus
ja luotto omaan tekemiseen
oli löytynyt ja pelin tempo
ja tekeminen nousi silminnähden. Peli aaltoili päästä
päähän ja tarjosi katsojille
hienoa viihdettä ja valmentajille sydämentykytyksiä.
Kun ottelua oli pelattu 68
minuuttia, pääsi HJK vasemman laidan kautta nousemaan ja hyvän hyökkäyksen päätteeksi Juulia Säppi siirsi klubin 1–3 johtoon.
Tässä vaiheessa olisi voinut
luulla että omien usko oli-

si hiipunut, mutta ei. Jostain joukkue kuitenkin kaivoi lisää virtaa. Pelin painopiste siirtyi HJK päätyyn ja
kun ottelua oli pelattu 73
minuuttia niin varsin mallikkaan kuvion päätteeksi kotijoukkueen parhaana
palkittu Riikka Hannula toi
MPS:n maalin päähän 2–3.
Vielä löytyi malmilaisten riveistä taistelutahtoa
ja asennetta ja peliä saatiin
vyörytettyä kohti Klubin
maalia. Tuomarin kello teki
armotta työtään ja Malmin
naisten tie nousi tällä kertaa
pystyyn Cup-peleissä.
Pelin jälkeen kummankin
joukkueen valmentajat kiittelivät omiaan loistavasta
asenteesta ja taistelusta.
Tappio on syytä pyyhkiä
nopeasti pois mielestä, sillä
Malmin Kauniiden sarjapelit jatkuvat 10.8., jolloin Pukinmäen nurmelle saapuu
vieraita Kemiön saarelta.
Kari Silfver
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Juhlavastaanotolle saapuneita entisiä ja nykyisiä Atleetteja.

MPS Atletico Malmi juhli
näyttävästi 20-vuotista taivaltaan
Heinäkuinen lauantai eli 20.7. jäi historiaan eräänä malmilaisen nykyjalkapalloilun merkkipäivänä. Vuonna 1993 toimintansa käynnistänyt MPS / Atletico Malmi
juhlisti juniorisarjoista alkanutta taivaltaan juhlaottelun ja illallisgaalan
merkeissä poikkeuksellisen näyttävästi.
erkkipäivä huipentui
noin sadan hengen illallisgaalaan, josta ei
puuttunut pukuloistoa eikä myöskään suuria tunteita. Loppuunmyyty juhla osoitti,
että kyseessä ei ole enää vain tavanomainen jalkapallojoukkue
vaan ilmiö, joka elää ja voi hyvin
muuallakin kuin kalkkiviivojen
sisäpuolella.
Vuodesta 1993 asti toiminut
MPS / Atletico aloitti yhtenä viidestä 1986-syntyneille pojille perustetuista joukkueista Malmin
Palloseuran alaisuudessa. Joukkue pelasi juniorisarjoja aina vuoteen 2002 saakka, jolloin Atletico
oli oman ikäisten pelaajien puutteen vuoksi pakotettu siirtymään
miesten sarjoihin, jotta toimintaa
voitiin jatkaa.
Vaihtelevat ja usein mollivoittoiset esitykset loivat kuitenkin
otollisen pohjan eräänlaiselle tuhkimotarinalle, jossa 7. divisioonassa vain yhden pisteen keränneestä ja paikallislehdessä leikkisästi tituleeratusta ”Helsingin
huonoimmasta jalkapallojoukkueesta” kasvoi vuosien myötä
aidosti kilpailukykyinen joukkue
miesten sarjoihin.
Siitä on osoituksena viisi hienoa

M

sarjanousua viimeisen 12 vuoden
aikana, rinnalle perustettu oma
kakkosjoukkue sekä erityisesti
tämänhetkinen 3. divarin sarjatilanne, jossa Atletico Malmi löytyy korkeammalta kuin yksikään
Koillis-Helsingin kilpureistaan.
Päivä alkoi juhlaottelulla, johon
Atletico Malmi oli kasannut erillisen ”All Stars”-miehistön haastamaan pitkälti joukkueen faneista
koostuvaa FC KaKea. Kentällä
nähtiin lukuisia 2000-luvun alkupuolen legendoja sekä nykyjoukkueiden pitkäaikaisia pelureita,
mutta siitäkin huolimatta KaKe
oli tyly vieras ja onnistui viemään
voiton juhlakalun edestä.
Tasainen ja urheilullisesti yllättävän hyvätasoinen ottelu päättyi maksimipitkästä lisäajasta ja
lopun kovasta pyristelystä huolimatta 0–1-tappioon.

aikaiselta joukkueenjohto-kaksikolta, Janne Vottoselta ja VillePekka Liimataiselta sekä entisiltä
ja nykyisiltä valmentajilta, Harry
Tuomiselta, Antti Raudoskoskelta, Kalle Niemeltä ja Timo Kinnuselta.
Tämän lisäksi juhlakansa sai
nauttia viiden ruokalajin illallisen
juomineen sekä kuulla hienoja
musiikkiesityksiä, joita Roni Tran
ja FYT ja Niko Jylhä tarjoilivat.
Varhain iltapäivällä alkaneet juhlat päättyivät Tapanilassa puoliltaöin, mutta jatkuivat keskustan
humussa ja erinäisillä jatkoilla aina aamuvarhaiseen saakka.
Janne Vottonen

Alueen oma lehti KoillisHelsingin Lähitieto onnittelee ja
toivottaa Atleticolle
valoisaa tulevaisuutta!

Jos juhlat jäivät vaisuiksi kentäl-

lä, oli tunnelma sitäkin korkeammalla itse juhlassa. Tapanilan työväentalo täyttyi ottelun jälkeen
ääriään myöten entisistä ja nykyisistä Atleeteista seuralaisineen.
Jo alkukeväästä saakka puuhailtu juhla tarjosi lukuisia liikuttavia puheita muun muassa pitkä-

KALENTERITIETOA
Juhlassa julkaistiin virallisesti myös kesän mittaan iltapäivälehdissä kohisuttanut
ut
Poikakalenteri, joka tarjoilee näyttäviä, mustavalkoisia ja pikkutuhmia otoksia
joukkueen pelaajistosta.
Vuodelle 2014 tarkoitetun A3-kokoisen kalenterin saa itselleen Atleticon
kotisivuilta osoitteesta: www.atleticomalmi.com/poikakalenteri niin kauan kuin
kalentereita riittää.
POI KAKALE NTE R I N KUVAT MATTI RAJALA / OMA DESIG N,
SU U N N ITTE LU: MAHA G RAPH ICS

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.

Keräyspisteistä
puuttuu yksi
Hyvin on saatu keräyskaukaloita Malmin uuden S-marketin parkkipaikalle. Ehjiä ja puhtaita vaatteita vartenkin
niitä on kaksin kappalein.
Yhtä kuitenkin vielä kaipaisi. Eli keräyskaukaloa lumppuja varten. Niitä kun kertyy itse kullekin yli oman tarpeen eikä niitä ihan sekajätteisiinkään hennoisi laittaa. Mikä neuvoksi?
Rätei ja lumpui

Melusaaste on aidosti
haitallista
Finavia suunnittelee laajentavansa lentomelualuetta Suutarilaan. Alueen melutasoa ei missään nimessä saa lisätä entisestään. Jo nyt Tuusulantien melu on häiritsevää, eikä meluaitaa asukkaiden toiveista huolimatta ole saatu. Jos alueen lentomelua vielä lisätään, tarkoittaa se käytännössä sitä,
että yli 20 000:n asukkaan melutaso ylittää 55 dB. Jos lupa
myönnetään, alueen täydennysrakentamista rajoitetaan.
Onko järkevää jättää Helsingin arvokasta tonttimaata rakentamatta, kun asunnoista on jatkuvasti pulaa ja kohtuuhintaista asumista kaivataan lisää? Työterveyslaitoksen ja
THL:n tutkimuksessa on todettu, että unihäiriöt, kuten katkonainen uni ja heikentynyt unenlaatu lisääntyvät yömelutason kohotessa yli 50 desibelin. Melusaasteeseen ei suhtauduta Suomessa riittävällä vakavuudella eikä melua torjuta
riittävästi.
Sen sijaan, että melualuetta kasvatetaan, on mielestämme tärkeämpää löytää keinoja lentomelu- ja muiden ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi, jotta kasvavat liikennemäärät voidaan hoitaa ilman lisääntyviä haittoja lähialueiden
asukkaille. Nyt onkin aika miettiä vakavasti sitä, miten melun haittoja voidaan pienentää ja melusaaste kohdentaa siten, ettei se häiritse olemassa olevien asuinalueiden ja niiden
asukkaiden elämänlaatua. On tutkittava mahdollisuutta
laajentaa lentomelualuetta rakentamattomille alueille olemassa olevien asuinalueiden sijaan.
Sanna Sinivuori ja Heta Warto

Kulttuuri
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Helismaan 100-vuotismuistoa
juhlittiin Puistolassa
TI MO UOTI LA

Reino Helismaan muistomerkin
toteutti Puistolan torille
kuvanveistäjä Gunnar Uotila.
Puistola-Seuran puheenjohtaja
Ilkka Uotila avasi Reino Helismaan
100-vuotistilaisuuden. Taustalla
näkyy mm. Maarit Niiniluoto.

Viihdetaiteilija Reino Helismaan syntymän 100-vuotismuisto 12.7. sai paljon
julkisuutta tiedotusvälineissä ja eri paikkakunnilla. Hyvin tunnelmallinen
tilaisuus järjestettiin Helismaan muistomerkin luona Puistolantorilla.

R

eino Helismaa asui Puistolassa lähellä toria vuodesta 1946 kuolemaansa
1965 saakka. Puistolalaiset halusivat muistaa monipuolisen viihdetaiteilijan ja aktiivisen kyläläisen
elämäntyötä.
Tilaisuuden avasi Puistola-Seuran puheenjohtaja Ilkka Uotila.
Helismaan muistomerkki sai kukat. Tuo muistomerkki samoin
kuin päivänsankarin entisen kodin
ohi kulkeva Reino Helismaan tie
ovat syntyneet kansalaisaloitteiden pohjalta.
Tilaisuudessa paikalla olivat Reino eli Repe Helismaan lapset Satu Kiurunen ja Markku Helismaa.
Matti Heinivaho lauloi Seppo Hovin hanurisäestyksellä Helismaan
ikivihreän ”Niin paljon on aihetta lauluun”. Nuo sanat ovat myös
Helismaan muistomerkissä. Tilaisuuden mittaan kuultiin muitakin
Helismaan suosittuja laulelmia.

Reino Helismaan värikkäästä elämästä ja erittäin laajasta tuotannosta kertoi viihteen historioitsija,
toimittaja Maarit Niiniluoto. Hän
sanoi, että Reino Helismaan ja
Toivo Kärjen laulelmat ja iskelmät
ovat muuttuneet suoranaiseksi
kansanmusiikiksi, mikä on parasta mitä niiden luojat voivat toivoa.
Reino Helismaa oli 7-henkisen
helsinkiläisperheen nuorin, sanavalmis ja vikkelä pikkuveli. Reinon isä kuoli jo kapinakeväänä

Reino Helismaa
Wanhassa Puistolassa
Reino Helismaan syntymän 100-vuotistilaisuus keräsi
Puistolan torille ja sen liepeille pari sataa henkeä.

Seppo Hovi, hanuri, ja Matti Heinivaho, laulu, esittivät Reino
Helismaan suosituimpia teoksia.

1918. Jo ennen sotia Repe Helismaa kirjoitti jännitystä ja viihdettä
aikakauslehtiin. Hänet tunnettiin
myös työväenyhdistysten kisällilaulujen tekijänä ja esittäjänä. Talvisodan syttyessä Helismaa työskenteli käsilatojana ja asui Lempi-vaimonsa ja kahden lapsensa
kanssa Viipurissa, josta he joutuivat evakoiksi. Jatkosodan aikana
Repe Helismaa sai nimeä ja mainetta viihdytysyksikkönsä vastaavana ja suorastaan ”Syvärin trubaduurina”, joka esiintyi myös
rintamaradiossa.
Puistolaan muutettuaan Reino
Helismaa ”päätti ryhtyä taiteilijaksi”. Puistolassa asuessaan hän
kirjoitti kymmeniä elokuvakäsikirjoituksia ja radiohupailuja sekä

ennen kaikkea satoja laulujen sanoituksia. Yhteistyö Musiikki-Fazerilla Toivo Kärjen kanssa oli tavattoman tuottoisaa aikaa.
Helismaan elämä päättyi jo tammikuussa 1965. Matti Heinivaho
kertoi olleensa mukana eräällä
Helismaan viimeisistä musiikkikiertueista Pohjois-Suomessa, jossa he pelasivat öisin korttia. Heillä
oli myös yhteisiä esiintymisiä Tesvisiossa ja radiossa.
Puistolantorin tunnelmallinen
tilaisuus päättyi kahvitarjoiluun
Marttalassa. Marttojen toiminta oli lähellä Reino Helismaan sydäntä. Hän esiintyi usein Marttojen illanvietoissa.
Timo Uotila

Puistola-Seura järjestää 17. ja 18.10. Tuulentuvalla Reino Helismaan tuotantoon liittyvät konsertit, joista
kerrotaan myöhemmin. Jo kevättalvella Puistolassa oli Reino Helismaalle omistettu tilaisuus.

Repe Helismaa oli tunnettu julkkis asuessaan Puistolassa. Hän oli
myös perhetuttu, joka kävi meillä kotona vierailuilla. Isäni valmisti
hänestä muotokuvan. Muistomerkin ohella myös Helismaan
hautaveistos on isäni Gunnar Uotilan (1913–1997) käsialaa.
Helismaa esiintyi usein Puistolan illanvietoissa. Muistan
naapurimme Matti Nummelinin häät ravintola Kirjalla v. 1950, jolloin
Repe esiintyi Tapio Rautavaaran kanssa. Matti Nummelin muutti
Kanadaan 1970-luvun alussa ja tuli tunnetuksi Canadan Uutisten
julkaisijana. Hän kuoli pari vuotta sitten.
Helismaa esiintyi myös Matti Mannilan ja Sirpa Ilolan häissä
Tapanilan VPK:n talolla 1960-luvun alussa. Matti Mannila oli PuistolaSeuran puheenjohtajana, kun Helismaan muistomerkki paljastettiin
Puistolan torilla.
Helismaa esiintyi myös Puistolan juhannusjuhlilla. Siellä hän
esitti muun muassa suosittua iskelmäänsä suutarin tyttärestä,
jonka pihassa kasvaa kaunis pihlajapuu. Tuo laulelma oli 12 vuotta
soittokiellossa Yleisradiossa ”epäilyttävien sanojensa vuoksi”.
Laulun lopussa nimittäin suutarin tytär kuiskaa hiljaa ”Juu”. Ihmiset
kuitenkin pitivät tuosta laulusta. Niinpä Radiokuuntelija-lehti julkaisi
myyntivalttinaan tuon laulun sanoja ja nuotteja, kertoi Maarit
Niiniluoto. Puistolalainen suutari ja hänen tyttärensä olivat tiettävästi
tuon laulelman aiheena. Heille se oli parasta mainosta.
Kouluaikoinani tulin usein keskustasta samalla bussilla kuin
Reino Helismaa. Repe kulki ajatuksissaan katse taivaalla. Helismaa
oli työnarkomaani. Ilmeisesti automatkan aikanakin sukkelat
sanoitukset hyppelivät hänen aivoissaan. Illanvietoissa Helismaa oli
mainio seuramies.
Timo Uotila
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Lähimenot

Syksy alkaa taas
Kuulijantien kirpparilla
Tapanila
Asukkaat ovat taas keränneet vuoden lisää
tavaraa myytäväksi edullisesti Kuulijantien ja
lähikatujen kirppikselle.
Tänä vuonna kirpputori järjestetään sunnuntaina 11.8. klo 11–
15. Juhlassa on myös hieman haikeutta, sillä yksi tämän kirppiksen alkuperäisistä ideoijista Tapani Karhu Viertolantieltä
kuoli kesäkuun lopussa.
Kirpputori järjestetään nyt jo yhdeksännen kerran, ensi
vuonna on siis isommat juhlat.

MALMI

TH

Retki Jakomäen muinaisrannalle ja pitkospuille

TI MO HYVÖN E N

Tiistaina 20.8. klo 18–20 järjestettävällä retkellä palataan ajassa taaksepäin muinaisrannan syntyhetkiin.
Muinaisrannalta siirrytään Slåttmossenin keidassuolle, jossa kasvaa monia tyypillisiä suokasveja. Retkelle lähdetään Somerikkotien ja Kuussillantien risteyksestä, lähimmäksi lähtöpaikkaa pääsee busseilla 77, 741.
Retken järjestävät Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja Gardenia. Vapaa pääsy.

PIHLAJAMÄKI
Kaupunkitanssit
Jengipolun varressa
nuorisopuiston koripallokentällä tanssitaan tänään
klo 19–19.45 sambaa.

PUISTOLA
Sieni-ilta
Puistolan Martat järjestää
sieni-illan, sienet tutuiksi 22.8.
klo 18, jäsenille maksuton,
muille 5 e ja kahviraha 2
e. Os. Puistolantori 5.
Puistojumppaa
Puistolan Urheilijoiden
kesän puistojumpat 1.8.29.8. Puistolan VPK:n
lähistöllä, katso tarkemmin
PuiU:n nettisivuilta.

PUKINMÄKI
Pyöräretki
ti 13.8. Pukinmäestä
Vantaankoskelle. Lähtö klo
17.30 Pukinmäen kirjastolta
(Kenttäkuja 12). Retki kestää
2–3 tuntia, vetäjänä polkee
Timo Kilpinen. Pyöräilijöille
tarjotaan matkalla pullakahvit.
Vapaa pääsy, säävaraus.
Järj. Pukinmäen Kisa ry,
www.pukinmaenkisa.fi.
Puksun pehmeät portaat
Kierrätystaideteos Puksun
pehmeät portaat syntyi
yhteistyönä Puksun poutamarkkinoilla toukokuussa. Nyt
kierrätetyistä pehmoleluista
koottu teos on nähtävillä
kirjaston lastenosastolla.
Teatterinukkeja
Elokuun loppuun on kirjaston
asti vitriineissä esillä teatterinukkeja pukinmäkeläisen nukketeatteritaiteilija Ilpo Mikkosen
esityksestä Sirkuksen poika.
Sirkuksen poika -näytelmä
pohjautuu sveitsiläisen Max
Bolligerin lasten kuvakirjaan
Aukusti ja trumpetti. Ilmeikkäät
nuket ovat syntyneet Iida
Vanttajan ja Milja Leppäsen
taitavissa käsissä.
Bailatino
Elokuussa ma klo 17–18
Pukinmäen rantapuistossa,
viljelyspalstojen luona.
Kertamaksu 4 e. Ohjaa Kirsi

Mattsson. Järj. Pukinmäen Kisa
ry. Lisät. www.pukinmaenkisa.fi
tai 050 5814118.
Keppijumppa ja asahi
Keppijumppaa ke klo 18–19 ja
asahi ke klo 19–20. Viimeinen
kerta 28.8., 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 5814118.
Puistozumba
Pukinmäen liikuntapuisto,
Kenttätie, ke 28.8. asti klo
18.15–19.15, 5 e. Järj.
Leo Guzman Monet

SILTAMÄKI
Siltamäen Korttelitupa
Tupa auki jälleen Siltamäen
seurakuntakodilla ti ja pe klo
11–14 os. Jousimiehentie 5.
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
Kuulijantien katukirppis
Kuulijantien ja lähikatujen
kirpputori järjestetään su
11.8. klo 11–15. Paljon
kellarien aarteita tarjolla.
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.
Ajaton matka
Galleria viileä punainen avoinna jälleen. Marie-José Dings
ja Ajaton matka eli teoksia
vuosien varrelta 6.–25.8.
Päivöläntie 20, avoinna:
ti–pe 13–18, la–su 11–15.

TAPULIKAUPUNKI
Nallekopla esiintyy
Helsingin poliisisoittokunnan Nallekopla
tarjoaa musiikkia, leikitystä
ja liikennevalistusta lapsille
ti 13.8. kello 12.45–13.15
Tapulikaupungin kirjastossa.

Kirpparilta voi löytää aarteita ja herkkuja.

VIIKKI
Valkoisen tiikerin taikaa
Gardenian trooppisessa
puutarhassa kulkevalla tiikeripolulla tutustutaan 25.8. asti
valkoiseen tiikeriin ja viidakossa
kasvaviin hyödyllisiin lääkekasveihin. Sisäänpääsy: lapset
2 e, aikuiset 4 e ja perhelippu
9 e. Polkuun voi tutustua ma-to
klo 10–18, la–su klo 10–17.
Kirsikankukkia ja neitosia
Katja Uskin valokuvanäyttely on
esillä 22.8. saakka Gardenian
käytävägalleriassa. Kevät,
kirsikoiden kukinta-aika on
Japanissa kansanjuhlanaikaa.
Kevät on myös suosittu
vihkimisaika Japanissa, jolloin
morsiuspareja ei voi välttyä
näkemästä. Valokuvanäyttelyn
teemana ovat kirsikankukat
ja morsiamet vuodelta 2013.
Näyttely on avoinna ma–to
klo 10–18, pe klo 10–14 ja
la-su klo 10–17. Vapaa pääsy.
Trooppinen puutarha
Lauantaina 10.8. klo 13
tutustutaan opastetulla
kierroksella Gardenian
trooppisen puutarhan
kasveihin ja niiden käyttöön.
Kierrokselle pääsee mukaan
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

VUOKRALLE
TARJOTAAN

Tule tapaamaan
lehden toimitusta
tiistaisin ja
perjantaisin
Malmintorin
kauppakeskuksessa
kahvila Plaza
Moccaan
klo 10–11.

Vuokrataan!
Tapanilasta
0äivöläntie 37
monikäyttö
45m2
685€kk.
0400-402888

HAMMASLÄÄKÄRIT

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

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

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113



Hautausmaakierros
Maanantaina 12.8.
Malmi-Seuran järjestämä
maksuton kävelykierros Malmin
hautausmaalla. Kohteina ovat
mm. hautausmaan uusimmat
korttelit sekä Oulunkylän hautaalue. Kierrokselle lähdetään
pääportilta Pihlajamäentien
varrelta klo 16 ja 18.
Oppaina ovat ylipuutarhuri
Juha Ollila ja Malmi-Seuran
edustajana Aarne Laurila..
Tukiyhdistys Esko ry
harrastukset Malmin toimintakeskuksessa: Englannin
keskustelukerho jatkuu 4.9. klo
11 Seijan johdolla ja ruotsin
5.9. klo 11 Tuulan johdolla.
Syystien palvelukeskus
Liikuntaa ja erilaisia harrastusryhmiä ma-pe kesä-elokuu
klo 8–16. Takaniitynkuja 3.
Ma klo 10–11 ukkoklubi, klo
12.30 Tilkkuryhmä, ti klo 12.30
tuolijumppaa ulkona, klo 14
palloiluryhmä koulun kentällä,
ke grillaa ja chillaa ulkona klo
11–14.30, to puistojumppaa
klo 9, pe sauvattaret kävelyryhmä klo 10–11.30. Atk-opastus
senioreille eli Tartu hiireen on
kesätauolla, opastus jatkuu
3.9. alkaen (opastuspäivät
syksyllä ti, ke ja to), ajanvaraus
edelleen infosta puh.
09 310 58413 tai käymällä
paikan päällä Takaniitynkuja 3.
Pihakirppis
Syystien palvelukeskuksen
sisäpihalla, Takaniitynkuja
3, to 8.8. klo 10–13.30, ei
sadesäällä. Mukaan oma
pöytä, rekki, viltti tms., johon voi
levittää tavarat. Pihakirppiksellä
myydään käytettyjä tavaroita,
vaatteita ym. Ei paikkamaksua,
ei elintarvikkeiden myyntiä.
Huom! Ei autoja sisäpihalle!
Keskuksen pöydät ja
tuolit (sisällä ja terassilla)
eivät ole käytettävissä.
Reino Rothin taidenäyttely
Syystien palvelukeskuksen
ravintolassa 15.8.–30.9.
Kaupunkitanssit
Tänään ke 7.8. klo 17.30 AlaMalmin puistossa tai sateella
Malmitalon aulassa tanssina
on polkka, viikon päästä 14.8.
jenkka. Mukaan voi lähteä
joko yksin, kaksin tai joukolla
opettelemaan paritanssia. Joka
kerralla on eri tanssi. Mukaan
mukavat jalkineet. Vapaa pääsy.
Tanssikurssit
Malmin Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9, to 8.8.
klo 18–21 fusku, ti 13.8.
klo 18–21 romba, op.
Susa Matson ja to 15.8.
klo18–21 bugg.

Tarjous:

Hammastarkastus
omavastuu osuus

25€

Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 09 387 2341
www.ph-hammasasema.ﬁ
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PALVELUJA TARJOTAAN

HYVINVOINTI

Toimipiste HEIKINLAAKSO
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
0400 600 660

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

• Hieronta
• Akupunktio

KAIKKI AUTOOSI

• Lahjakortit

RENKAAT - VANTEET

OTA TALTEEN

Edullisesti meiltä asennettuna. Myös rengashotelli.

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

MALMIN
HAMMAS

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6
(KATUTASO)

HAMMASLÄÄKÄRIT

KAMPAAMOT JA
PARTURIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

KOULUT
JA
TYÖT
ALKAVAT...
ONKO
TUKKA
HYVIN?

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki
Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028
Malminraitti 12
00700 Helsinki

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

UUSI OSOITE:
Päivöläntie 21
TERVETULOA
UUDET JA
VANHAT
ASIAKKAAT!

Värin yhteydessä
ripsien ja kulmien
värjäys 17 € (norm. 27 €)
p. 044 7888 488

Vanha Tapanilantie 88, Hki

saloncaramel.fi

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

Salonki

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

Myös ilman ajanvarausta.
Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

Parturi-Kampaamo

Tukka silmillä?
Latvat hapsottaa?
Auringon haalistamat värit?

Varaa aika ennenkuin kiireet yllättää!
Elokuussa taas pidennetty aukioloaika arkisin 9–19.
www.zois.ﬁ nettiajanvaraus tai 09 351 5981
Sanna, Elina, Tanja, Nelli, Joni, Alex, Sini, Terhi ja Outi

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

Kaikki merkit ja mallit. Korjaukset ja huollot nopeasti.

Auton huolto -10%
Rengastyö -20%
renkaiden oston
yhteydessä.

PESUT JA VAHAUKSET
Käsinpesut, vahaukset, kestopinnoitteet ja sisäpuhdistukset.

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

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

OPTIKOT


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


SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

Voimassa 31.8. asti

AUTOHUOLTO JA -KORJAUS

Pesu/vahaus -20%

AUTONASENNUS JA HUOLTO

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

Tarjous!!!

Saat vetokoukut ja tuulilasit sekä defat meiltä asennettuna.

69€
SKY-CIDESCO kosmetologi
Heljä Siitonen

TÄLLÄ
KUPONGILLA

VETOKOUKUT - TUULILASIT

Kosteuttava
kasvohoito

050 326 2495
www.kauniina.ﬁ

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

Elämä ilman
Lähitietoa
on
turhan
mietoa.

Helenan

REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Kauneudenhoitopalvelut
Tapanilassa

Voimassa 09/2013

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

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

ergadesign.ﬁ

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

OGELISSA

Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 9-18,
la 9-14

Ark. 10-18,
la 9-14

Sirkku Laine

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Puh. (09) 875 1868

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

Vesikourut
Tikkaat
Lumiesteet
Kattojen pesut
ja maalaukset
Ilmainen tarjous/
korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.ﬁ
Kotitalousvähennysmahd.

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

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

TILITOIMISTOJA

www.datamediatilit.fi
Puh.
09-3508 320

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

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636

Tuttu ja
turvallinen!

www.pizzapalvelu.net

ARJEN SÄÄSTÖT

K-CITYMARKET VANTAA TAMMISTOSSA
Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.ﬁ,
www.facebook.com/KCMTammisto

HINNAT VOIMASSA TO–SU 8.–11.8.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.

Rapukausi
on alkanut!
Varmista onnistuneet rapujuhlat ennakkotilauksella.
Tilaukset numeroon
050-3164 319 tai
irja.saarinen@citymarket.fi
Jätäthän sähköpostitilauksen yhteydessä myös
puhelinnumerosi mahdollisia tarkennuksia
varten.

Kariniemen Kananpojan

Keitetty

TÄPLÄRAPU
100 kpl /ämpäri

189.koko +10

ämpäri

5

Ingman maustetut

Dandukker

2,00 /l

0,95 /kg

KERMAJÄÄTELÖT
1l
yks. 2,60 /pkt (2,60 /kg)

kg

Juhla Mokka

KAHVI 500 g

5.-

Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks.
3,39 /pkt (6,78 /kg)

2 pkt

Tammiston keittiö:
Keitetty

59.ämpäri

ps

Tammiston keittiö: Keitetty

Tammiston keittiö: Jättipihvi

koko +12
6,00 /kpl

porsaan kasslerista,
valkosipuli-punaviini-jaloviinamarin.
Suomi

PULIVEIVARI

30.- 10

95

ämpäri

HAISULI

kg

Tammiston keittiö:
Makulihan rasvaton

PALVIKINKKU

naudan sisäpaistista,
runsas valkosipuli,
Suomi

siivuina

29 22
95

90

kg

GRILLIVARRAS

koko +10, 1,97 /kpl

kg

Tammiston keittiö:
Takuumureat naudan

SISÄPAISTIPIHVIT

mureasta paahtopaistista,
naturel ja tuoreyrttimarin.

naturel, punaviini- ja
tournedosmarinoitu,
Suomi

29 28
95
kg

95
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

4.- 0

95

2 pkt

Tammiston keittiö: Karitsan

TÄPLÄRAPU
30 kpl /ämpäri

rs

TALOUSSOKERI
1 kg

Tammiston keittiö: Jättipihvi

myös tumma paahto, 5,00 /kg
raj. 1 erä/tal.

3

49

kg

TÄPLÄRAPU
5 kpl /ämpäri

99

-26%

8,73 /kg

10

Atria porsaan

ULKOFILEE
n. 1,5 kg

JAUHELIHA 10%
400 g

95

yks. 1,89 /kpl

Valimotie

naudan

MINUUTTIPIHVIT
JA SISÄFILEET
n. 700-1000 g

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

