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Ala-Malmilla 
evakkoreitit
busseille. 
Sivu 4 Moottorit jylisevät ja ärjyvät Malmin 

lentokentällä lauantaina Air & Motor 
Show Liven tullessa kylään. Sivu 5

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

Kevätmyynti käynnissä parhaillaan.
Kysy meiltä kevään kampanjahinta välityspalkkiolle!

Jaakko Lehto 
040 513 2669

Reija Drewett 
046 812 5698

Virva Ivakko 
046 812 5692

Klaus Jämsén 
046 812 325

Asta Koskela 
040 838 6462

Pekka Lindqvist 
0400 885 108

Stefan Matchalov 
046 812 5685

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

Kiinteistömaailma Malmi
Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

Kirsi-Marja 
Johansson-Torvinen
040 594 8231 

Kristiina 
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola 
044 514 0164

Markku Vuorinen
046 812 5696 

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila 
0400 600 359 

Kristiina Diomin 
046 812 5691

Markus Vuorinen 
046 812 5697 

Timo K .Nieminen 
040 088 5662 

Heidi Autiosuo 
040 545 8799

Aurora Simonen
050 358 7205

Veikko 
Huuskonen
050 597 5110

Krista Suvinen
040 487 5040

Sini Orpana    
0400 491 830

Kimmo Tammisto
 040 830 8755

Annis  
MAttilA
Myyntineuvottelija
044 555 1604

tArjA 
HAArAnen
Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

MArkku 
ViljAnder
Myyntipäällikkö 
YKV, LKV
050 524 4854

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

Kiinteistönvälitys Oy

PUHDASTA TULEE!

PUHDASTA TULEE!

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610, ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.fi

PUHDASTA TULEE!

Matot 
7,20/m2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.  
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat 

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

Laadukas ja edullinen!

UUTTA!
Meiltä myös 
vaatteiden  
kemialliset  

pesut

TILAA 
EDULLINEN 
NOUTO
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki 
mankeloituna 

5,00E/kg
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Hiusten 
värjäys 

(sis.leikkaus+fööni)

Tukka Tapuli
Palokuja 4, 00750 Helsinki 

Puh.09-3862252

Tarjous voimassa 15.6.2013 asti

alk.71€

Tällä kupongilla värjäyksen yhteydessä

RIPSIEN JA KULMIEN
värjäys veloituksetta

Kysy Sofiaa!

!

[A]

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155  

kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

TAPANINVAINIO
UUDISTUOTANTOA

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

PUISTOLA          OKT
Kaunis omakotitalo vehreällä 
puutarhatontilla 648 m². 
1.krs: oh, keittiö, huone, wc, khh, 
2.krs: 3 mh, wc, vh. Huoneistoala 
120 m² ja kerrosala 140 m².  
Lisäksi erillinen varasto n. 20 m². 
Hp. 410.000 €. Kennotie 3 

IMMOLANTIE 54

4 paritalohuoneistoa
4 h + k + s, 95,5 m²

Suositulla alueella energiatehok-
kaita koteja, joissa maalämpö ja 
koneellinen ilmanvaihto lämmön-
talteenotolla. Arvioitu valmistumi-
saika syksyllä 2013.
Myyntihinnat alkaen 244 125 € ja
lainaosuudet alkaen 214 875 €

SUUTARILA                        OKT
Tilava rintamamiestalo 5 h, k, 2wc 
n. 110 m² + kellarikerros (sauna, 
autotalli, varasto) n. 70 m². Oma 
tontti 645 m². Kuntotarkastettu 
4/2013. Hp. 215.000 € 
Revontulentie 25

PUISTOLA     PIENTALOTONTTI
610 m², rakennusoikeus 152 m²,
1-2 asuntoa. Hp. 175.000 €
Puistolantanhua 6

SUUTARILA              OK-TONTTI
644 m² kadunvarsitontti, jossa 
rak.oik. 129 m². 1-2 as. 
Hp. 170.000 € Revontulentie 25

ITÄ-PAKILA             RT

Valoisa, avara, päätyhuoneisto 
pienessä yhtiössä. 1-tasossa 4 h, 
k, takkah, saunaos 115 m² + auto-
tallipaikka ja kylmä varasto 16 m². 
Hp. 370.000 €. Lukkarimäentie 8

TAPANINVAINIO       RT-TONTTI
Tasainen kadunvarsitontti 888 m², 
rak.oik. 222 m² + maanpäällinen 
kellari. Hp. 258.000 €
Karhusuontie 55

LÄNSI-PAKILA          OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotont-
ti 511m², rak.oik. 128m² + 25m². 
Hp. 155.000 €. Elontie 4

Marian Konditoria Oy
Orakas 5, Heikinlaakso
www.mariankonditoria.fi

Myymälä avoinna
ma - pe klo 6.00- 17.30

la klo 8.00-13.00

Muistathan jättää 
valmistujais-

kakkutilaukset
meille viim. 18.5.13!



           

Palvelemme:
ma-pe 8.30 - 20.00  la 10.00 - 17.00

www.malminapteekki.fi, puh. 09-5656 080
Kirkonkyläntie 3, 00700 Helsinki

 
 

Omassa apteekissa ei tarvitse jonotella.
Malmin omassa apteekissa sinua palvelee ystä- 
vällinen ja asiantunteva henkilökunta, joka  
tarkistaa lääkehoitojesi yhteisvaikutukset. 
Kysy myös apteekin kanta-asiakaseduista.

Malmin apteekista saat 
S-Etukortilla bonusta  
ei-lääkkeellisistä tuotteista.

 

Malmin apteekki
Malmin 
apteekissa 
toukokuussa: 
Tena 
tuotteiden 
esittelyä 
Ma 20.5. 
klo 11-16. Tarjoukset ovat voimassa 31.8. 2013 asti.

Sebamed 
Liquid

Face & Body 
400 ml

820
(Nor. 9,59e)

Aqualan-L
200g

920
(Nor. 
10,87e)

TAI

Saat kaupan päälle
joko Aqualan 
Duo 100 g TAI 
Sebamed 
granaatti-
omena 
suihkugeeli 
100 ml. 
Arvo 5 e.
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Koillis-Helsingin Lähitieto numero 17/2013. keskiviikko 15.5.2013
JAkeluAlue: postinumerot helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, malmi, pihlajamäki, pihlajisto, puistola, pukinmäki, siltamäki, suutarila, Tapanila, 
Tapaninvainio, Tapulikaupunki, viikki. pääToimiTTAJA: Teija loponen, puh. 050 590 6675, teija.loponen@lahitieto.fi. ToimiTTAJA: pirjo pihlajamaa, puh. 045 348 9373, 
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi. ilmoiTusmyynTi: Jussi haapasaari, puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi. TAiTTo: esWe suunnittelu / sirkka Wallin. kusTAnTAJA: 
koillis-helsingin lähitieto oy. pAino: sanomapaino, vantaa 2013. pAinos: 37 200 kpl. JAkelu: helsingin Jakelu-expert oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.fi tai 
ma–pe klo 9–16 puh. 09 5615 6999. ilmoitus keskiviikon jakamattomasta lähitiedosta mieluiten heti torstaina.

 Pääkirjoitus

ilmoituksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä 
myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen

puh. 050 595 3233, jussihaapasaari@hotmail.com

Tuleva viikonloppu kertoo omalla tavallaan 
sen, miten lyhyt meidät kevätkautemme on. 
Huhtikuu on vielä epämiellyttävän kylmä ul-
koilmatapahtumiin, toukokuun alku epäva-
kaa ja pian koittaa kesäkuu, jolloin lomakau-
si on pyörähtänyt käyntiin. Niinpä erilaisia 
tapahtumia järjestetään näinä muutamana 
toukokuun puolivälin viikonloppuna kym-
menittäin. Tulevana lauantaina vietetään ra-
vintolapäivää ainakin Ala-Malmilla, katu-
kirppiksiä on monin paikoin, musakirppis-
tä Pihlajamäessä ja Heikinlaakson päiväkoti 
Savotassa on koko perheen yhteinen tapahtu-
ma. Pihlajamäessä kokoonnutaan suureen to-
ritapahtumaan, jossa riittää ohjelmaa ja kat-
somista koko perheelle moneksi tunniksi. 

Mittavin tulevan viikonlopun tapahtumista 
on Malmin lentokentällä toteutettava moot-
toriurheilutapahtuma, johon Lähitieto arpoi 
lippuja viime viikon lehdessä olleeseen kil-
pailuun vastanneiden kesken, sekä myös fa-
cebookissa. Kiitos muuten hyvistä juttuvin-
keistä, joita kyselyn myötä saimme! Malmin 
lentokenttä on siis lauantaina melkoisena au-
tourheilun tapahtumakenttänä,  jossa näh-
dään F1-autoja, ralli-, super- ja hyperauto-
ja, moottoripyöriä ja lentokoneita. Tuokin 
tapahtuma juhlistaa osaltaan Malmin len-

toaseman syntymäpäiviä, täyteen tulee kun-
niakkaat 75 vuotta. Malmin lentokentän ys-
tävät -yhdistyksen julkaisu Kenttäposti löy-
tyy tämän lehden välistä. Nimensä mukaisesti 
yhdistys haluaa edesauttaa kentän säilymis-
tä Malmilla ilmailunharrastajien- ja ammat-
tilaisten käytössä. Se mahdollistaisi myös 
Motorshow’n kaltaiset tapahtumat jatkossa-
kin.

Seuraavana viikonloppuna hulinat jatku-
vat. Pukinmäessä vietetään perinteistä Pu-
kinmäki-päivää, tai itse asiassa päiviä, pai-
kallisten yhdistysten  ja  toimijoiden ohjel-
ma kun jatkuu myös sunnuntaille. Soinisen 
koulun  turvallisuuspäivässä  voi  lauantai-
na käydä pikkurahalla polkupyörien pika-
huollossa. Sunnuntaina tulee aamupäiväl-
lä  alueemme  asemalaitureilla  näkymään 
taas lukuisasti urheilullisia naisia, jotka ovat 
lähdössä keskustaan Naisten kymppiin. Ur-
heiluseurojen Puistojumpat ovat jo 
pyörähtäneet käyntiin, samoin 
Malmitalon Kaupunkitanssit. Ulko- 
 ilmatapahtumista kannattaa 
nauttia aina kuin vain voi. 
Hyvän sään aikana!

Teija Loponen

Vauhdikas viikonloppu

Heikinlaakso rt. 220 m2

Päätyasunto 3h, k, apuk., 113 m2 +
saunaos. takkah, askarteluh 107 m2.
Lisäksi huoneistokohtainen lämmin
varasto 20 m2 + yhteistä lämmintä
säilytystilaa 90 m2. Vh. 429.000,-.
Nummitie 12   996860

Malmin raitti 4,  00700  Helsinki
Puhelin 41745500

Asuntomyynti City Oy

3h+k+s 77,5 m2 Rak.v. 2011. Läm-
min autohallipaikka, kulku hissillä.
Vh. 306.000,- Ylästöntie 16. 991184

Suutarila tontti 480 m2
Tasainen tontti, rak.oikeutta 144 m2
ok-talolle. Pohjatutkimus tehty. Vh.
115.000,-. Asteroidikuja 6.   991892

Ylästö kt. 77,5 m2

EVA EVA BIAUDET
Vähemmistövaltuutettu, presidenttiehdokas

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

LITE BÄTTRE.

Evan suosikit:

Kehykset: Lafont

Ylä-malmintori PRISMA:n talo 2 kerros
P. (09) 345 4292

ale  -25%

EVA EVA BIAUDET
Vähemmistövaltuutettu, presidenttiehdokas

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

LITE BÄTTRE.

Evan suosikit:

Kehykset: Lafont

www.synsam.fi

”Ulkoilmatapahtumista kannattaa 
nauttia aina kuin vain voi.”

PUISTOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY

Lähde kanssamme retkelle 
25.05.2013

Keisarilliseen kalamajaan  Langinkoskelle 
ja Merikeskus Wellamoon, Kotkaan.

Lähtö 
Puistolan torilta klo 8:30 ja 
paluu samaan paikkaan n. 17:30
Matkan hinta 65,00 € sisältää: 
kuljetukset, opastukset kohteissa, 
sisäänpääsymaksut, lounaan noutopöydästä, 
iltapäiväkahvin pullalla ja mukavan seuran.

ILMOITTAUTUMISET MA 19.05.13 MENNESSÄ PJ KAPANEN 
040 547 0707, JOLTA SAA MYÖS LISÄTIETOJA. MATKA 
MAKSETAAN ILMOITTAUTUMISEN YHTEYDESSÄ TILILLE 
FI28 2133 1800 0059 55.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Lähitieto 
ei lisää 

tuskaa :D
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Suutarilan siirtolapuutarhan uudet suunnitelmat esittelyssä. Sivu 6

  Tapaninvainio

www.facebook.com/
lahitieto

M
almin  lento-
asemalla toimii 
Rajavartiolai-
toksen  lento-

yksikkö Helsingin vartiolen-
tue, johon on sijoitettu kol-
me  Agusta  Bell  412 

-helikopteria ja kaksi A119 
Koala  -helikopteria,  joita 
siis  operoidaan  Malmilta 
käsin. 

Yksi  AB412  -helikopte-
ri on jatkuvassa valmiudes-
sa meripelastus- ja muita pe-

lastustehtäviä varten Mal-
milla. 

– Lentueesta  lennetään 
vuosittain noin 1200–1400 
lentotuntia,  suuntautuen 
merelle ja itärajalle rajavar-
tiolaitoksen, poliisin ja pe-

lastusviranomaisten tehtä-
viin. Lentueessa  toimii  li-
säksi Malmin ilma-aluskor-
jaamo, joka huoltaa kaikki 
Helsingin vartiolentueen se-
kä tämän lisäksi neljä Rova-
niemen vartiolentueen heli-

kopteria, kertoo Rajavartio-
laitoksen vartiolentolaivu-
een komentaja eversi Antti 
Pesari.

Rajavartiolaitoksen henki-
löstön vahvuus Malmin len-
toasemalla on yhteensä 32.

Pesari kertoo, että Malmi 
on tällä hetkellä välttämä-
tön tukikohta rajavartiolai-
toksen lentotoiminnalle.

– Rajavartiolaitoksella tu-
lee olla tulevaisuudessakin 
tukikohta pääkaupunkiseu-
dulla, myös Malmin lento-
aseman vuokra-ajan päätty-
misen jälkeen vuonna 2034. 
Tarve tukikohdalle säilyy. 

– Jos kentän toiminta lak-
kaa, korvaavan paikan tulee 
olla pääkaupunkiseudulla, 
mutta toistaiseksi sellaista 
ei ole kyetty meille osoitta-
maan siihen kuuluvine ra-
hoituksineen, huomauttaa 
eversti Pesari.

Vartiolentolaivueen  ko-
mentaja toteaa, että Raja-
vartiolaitoksella on nykyi-
sellään hyvät toimitilat Mal-
milla. 

– Luonnollisesti  raken-
nuskielto, mikäli se koskee 
myös viranomaistoimintaa, 
ei edesauta toimintaamme 
Malmilla jatkossa. Muuten 
rakennuskielto rajoittaa ko-
konaisuudessaan lentoken-
tän eri toimintojen kehittä-
mistä, ja tämä on kaikkien 
kentällä toimijoiden osalta 
erittäin huono tilanne, Ant-
ti Pesari huomauttaa.

Teija Loponen

Rajavartiolaitos  
haluaa pysyä Malmilla
Parhaillaan 75-vuotisjuhliaan viettävä Malmin lentoasema toimii yleisilmailukenttänä, jolla on myös 
jonkin verran yksityistä matkustajaliikennettä. Malmilta käsin operoi lisäksi Rajavartiolaitoksen Helsingin 
vartiolentue, jossa toivotaan Malmin kentän säilyvän jatkossakin hyvän sijaintinsa vuoksi.

AB412 
-helikopterilla on 

lyhyt matka Malmin 
lentoasemalta 

Helsingin edustan 
merialueille. 

Varhaiskasvatusvirasto on sorvannut saman sisältöiset vastaukset 
sekä valtuutettu Kauko Koskisen että Antti Vuorelan noin vuosi 
siten tekemiin talousarvioaloitteisiin. Koskinen pyysi aloitteessaan 
päiväkodin ja koulun rakentamista Tapaninvainioon Immolan 
päiväkodin väljälle tontille. Vuorela puolestaan halusi lähipalveluja 
sisältävän Kapuntalo-hankkeen elvyttämistä.

Viraston mielestä Malmi-Pukinmäen varhaiskasvatusalueella, johon 
Tapaninvainiokin kuuluu, on tiivis päivähoidon palveluverkko. Se on 
viraston mukaan riittävä, vaikka uusimmassa väestöennusteessa 
päivähoitoikäisten lasten osuus kasvaa Tapaninvainion osa-alueella 
noin 90 lapsella vuoteen 2019 mennessä.

Koska lähialueilla 1–6-vuotiaiden osuus väestöstä pysyy ennallaan 
tai vähän laskee ja päiväkoti Tilhen paikkamäärä nousee 
peruskorjauksen jälkeen noin 21:llä, ei virasto katso uuden 
päiväkodin rakentamista tarpeelliseksi.

Aloitteet ovat olleet varhaiskasvatuslautakunnan käsittelyssä eilen.
Pirjo Pihlajamaa

Kapuntalo ei kiinnosta
varhaiskasvatusvirastoa

Helsingin seudun liikenne HSL on aloittanut 
kymmenellä Kutsuplus-bussilla liikennöinnin, 
joka perustuu automatisoituun tilaus- ja 
ohjausjärjestelmään. 

Matka tilataan kutsuplus.fi-sivuilla ja maksetaan 
etukäteen. Hinta on 3,50 euron lähtömaksun 
lisäksi perittävä 0,45 euron kilometrimaksu. 

Kutsuplus toimii toistaiseksi pääosin Kehä 
I:n eteläpuolella kuitenkin niin, että idässä raja 
kulkee Viikin kampusalueen itäpuolella.

Palvelua on viime lokakuusta asti kokeiltu 
rajatulla testimatkustajajoukolla.

PP

Kantakaupungin 
kutsubussi ulottuu viikkiin  Siltamäki

Siltamäessä Pohjantähdentien alueella ollaan muuttamassa 
kymmenen pientalotontin rakennusoikeutta. Tonteilla 
nostetaan tehokkuusluku e = 0,20 lukuun e = 0,25. Samalla 
kaavaa ja sen määräyksiä ajanmukaistetaan. Yhden tontin 
käyttötarkoitus muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi.

Asemakaavan muutos koskee osoitteita Pohjantähdentie 
45, Pohjantähdentie 46 a, Pohjantähdentie 50–52. 
Pohjantähdentie 56–58, Penttiläntie 4, Penttiläntie 18, ja 
Asteroidikuja 4.

Kaikilla muutettavilla tonteilla on pientalo, mutta lähes 
kaikki tontit ovat vajaasti rakennettuja. Yksi tonteista on 
kaupungin omistuksessa,  muut ovat yksityisomistuksessa. 

Asiasta voi antaa mielipiteensä kaupunkisuunnittelu-
virastolle viimeistään 28.5. 

Teija Loponen

Siltamäessä nostetaan 
rakennusoikeuksia

kuvA: rAJAvArTiolAiTos
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  Malmi
Huhtatiellä sijaitsevassa taloyhtiössä pidettiin lauantaina 
pihatalkoot, jotka olivat vähällä päättyä suureen onnetto-
muuteen.

– Olimme lopettelemassa pihatalkoita ja olin enää mie-
heni Jorman kanssa kärräämässä multaa omalle piha-
alueelle. Mieheni sanoi minulle, että taitaa joku sytyttää 
saunaa. Nostin pääni ruusupuskasta ja totesin ettei tämä 
tule mistään saunasta ja lähdin juoksemaan etupihalle, 
kertoo Katja Girs-Metsi.

Hän näki valtavan savun tulevan parkkipaikalta ja arvasi 
heti, mistä on kysymys.

– Aloin kaivaa puhelinta taskusta. Liekit löivät jo puo-
leen väliin kuusta. Hätä oli melkoinen kun asuinparveke on 
muutaman metrin päässä ja auto oli aivan lavan vieressä.

– Huusin miehelleni, että auto on saatava pois lavan vie-
restä ja sitten vedettiin pihaletku ja alettiin alkusammut-
taa tulipaloa. 

Taloyhtiön väen onneksi Metsit osasivat toimia, muutoin 
tuhot olisivat voineet olla melkoiset.

Katja Girs-Metsi pitää aivan käsittämättömänä sitä, et-
tä joku ohikulkija voi sytyttää roskalavan ajattelematta te-
on seurauksia.

Teija Loponen

Ohikulkija 
sytytti tulipalon

Kuntoradan lamppurikot 
korjaa energialaitos
Malmin lentokentän ja muiden kuntoratojen valaistus kuuluu Helsingin 
Energialle. Helsingin kaupungin liikuntavirasto on tehnyt energialaitoksen 
kanssa kaupungin ulkoilureittien valaisua koskevan sopimuksen, joka si-
sältää reittien valaistuksen tarkistamisen, ylläpidon ja särkyneiden valai-
simien uusimisen.

Asia ilmenee valtuuston maanantaina käsittelemästä aloitteesta, jonka 
tapanilalainen Antti Vuorela teki syyskuussa 2012. Vuorela vaati Malmin 
ja Paloheinän kuntoratojen rikkinäisten lamppujen korjaamista ensi tilassa 
ja valojen säännöllistä tarkastusta.

Liikuntavirasto vastaa aloitteeseen, että julkisen valaistuksen vikailmoi-
tuksen Helsingin Energialle voi tehdä netissä myös kuntalainen itse. Mi-
käli liikuntavirasto havaitsee ulkoilureiteillä särkyneitä valaisimia, lähtee vi-
rastosta Helsingin Energialle viipymättä ilmoitus. Malmin ja Paloheinänkin 
pimeistä lampuista liikuntavirasto ilmoitti Helsingin Energialle heti, kun oli 
saanut käsiinsä byrokratian portaita pitkin vaeltaneen Vuorelan aloitteen.

Pirjo Pihlajamaa

Ala-Malmilla 
kulkevista 
busseista 
monet siirtyivät 
poikkeusreitille 
huhtikuun 
lopussa.

Helsingin  Seudun  liiken-
teestä kerrotaan, että poik-
keusreitit  johtuvat  HSY:n 
tekemästä Soidintien vesi-
huollon saneerauksesta.

– Siitä meillä ei ole tietoa, 
kauanko nuo poikkeusreit-
tijärjestelyt  kestävät,  ker-
too tiedottaja Tuija Ruoho 
HSL:stä.

Soidintien työmaakyltissä 
lukee vesihuollon saneera-
ustöiden valmistuvan loka-
kuun lopussa.

– Siinä tapauksessa on hy-
vin mahdollista, että tuo sa-
ma  aikataulu  pätee  myös 
poikkeusreitteihin, arvelee 
Ruoho.

Helsingin bussilinja 77A, 
seutulinja 577 sekä Jouko-
linjat J70, J72 ja J75 kulke-

vat poikkeusreittiä Malmil-
la siten, että nyt ne eivät aja 
Soidintien, eivätkä Soidin-
tien ja Vilppulantien risteyk-
sen kautta.

Poikkeusreittinä työmaan 
ohi linjoilla 77A/577 Jako-
mäestä Malmin kautta Sil-
tamäkeen/Tikkurilaan  on 
Teerisuontie–Malminkaari–
Pikkalankatu–Vilppulantie. 
Bussi ei pysähdy pysäkeil-
lä 3462 ja 3460, korvaavat 
pysäkit ovat: 3375, 3448, 
3446 ja 3441. Siltamäestä/
Tikkurilasta Malmin kaut-
ta Jakomäkeen ajetaan reit-
tiä Malmin asema–Malmin-
kaari–Teerisuontie.  Bussi 
ei pysähdy pysäkeillä 3459 
ja 3461, korvaavat pysäkit 
ovat 3447 sekä 3374.

J70 Malmilta Suutarilaan 
ajaa nyt reittiä Malmin ase-
ma –Malminkaari– Pikka-

lankatu–Vilppulantie, bussi 
ei pysähdy pysäkeillä 3447, 
3459 ja 3460.

J72  Malmilta  Savelaan 
ajaa reittiä Malmin asema–
Malminkaari–Pikkalan-
katu–Vilppulantie, bussi ei 
pysähdy  pysäkeillä  3447, 
3459  ja  3460.  Savelasta 
päin reittinä on Vilppulan-
tie–Pikkalankatu–Malmin 
asema, bussi ei pysähdy py-
säkeillä 3703, 3702, 3448 
ja3446.

J75 reitti molempiin suun-
tiin  kulkee  väliaikaises-
ti Malminkaaren  ja Teeri-
suontien risteyksen kautta, 
bussi ei pysähdy pysäkeil-
lä 3375, 3448, 3446, 3441, 
3701 ja 3374.

Jouko-linjoilla ovat käy-
tössä kaikki poikkeusreit-
tien pysäkit.

Teija Loponen

Vilppulantien bussit 
pitkään kiertotiellä

HSL:n kartta  
kertoo poikkeus- 
reitit ja pois  
käytöstä olevat 
ajoreitit.

Vilppulantien ja Soidintien kulmassa ovat ajolinjat vaihdelleet lähes päivittäin. Bus-
seilla sen sijaan on pysyvästi poikkeusreitit koko vesihuollon saneerauksen ajan.

Lähiotos 

LUKiJALTA

Pelastuslaitos tuli sammuttamaan Huhtatiellä 
tuleen sytytetyn vaihtolavan. Alkusammutuksen 
aloittivat asukkaat itse.

  Savela
Koillis-Helsingin leikkipuistoista koko kesän kiinni 
on leikkipuisto Savela, mikäli Helsingin kaupungin 
varhaiskasvatusviraston esitys hyväksyttiin eilises-
sä lautakuntakokouksessa.

Heinäkuun alusta elokuun neljänteen päivään 
kiinni pidettäviksi on tältä alueelta merkitty leikki-
puistot Jalopeura Siltamäestä, Nurkka Puistolasta, 
Kesanto Töyrynummelta, Kotinummi Ala-Malmilta 
ja Maasälpä Pihlajamäestä.

Helsingissä on 66 leikkipuistoa, joista 36 on ko-
ko kesän auki. Kaikissa avoinna olevissa puistois-
sa tarjotaan lapsille lämmin ruoka heinäkuun lop-
puun asti.

Pirjo Pihlajamaa

Leikkipuisto Savela 
kesäsulkulistalla

Sukkulointi kasvoi
pääkaupunki-
seudulla
Pääkaupunkiseudulle töihin sukkuloi lähes 124 000 
alueen ulkopuolella asuvaa, ilmenee HSY:n vuoden 
2010 työssäkäyntitilastosta. Niin sanottu vastasukku-
lointi oli paljon vähäisempää. Vuonna 2010 yhteensä 29 
400 pääkaupunkiseudun asukasta kävi töissä pääkau-
punkiseudun ulkopuolella.

Pääkaupunkiseudun sisällä Helsinkiin sukkuloi Es-
poosta 45 700 ja Vantaalta 39 900 henkilöä. Vastaavas-
ti Helsingistä kulki 24 600 työmatkalaista Espooseen ja 
24 400 Vantaalle.

Työmatkasukkulointi eli pendelöinti tarkoittaa kunta-
rajan ylittävää työmatkaliikennettä. 

Pirjo Pihlajamaa



Koillis-Helsingin Lähitieto 15.5.2013   5

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Hohto-, koululais-
ja firmakeilaus

Lounas ma-pe
klo 11-14

Catering + parhaat 
lastenjuhlat

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

Helsingin hohtavimmat radat
MosaBowling

hymy on tärkein mausteemme
MosaCafe

www.facebook.com/
lahitieto

18.5 Malmin lentokenttä muuntautuu ennennäkemättömäksi kansainväliseksi motor show areenaksi, jossa näet ja kuulet koko vuoden 

moottoriuheilun parhaat palat yhdessä päivässä. Tulet kokemaan jotain täysin ainutlaatuista! 

F1-, ralli-, super- ja hyperautoja, prätkiä sekä lentokoneita – kaikki tämä koko perheen ja moottorihullujen "Must See” -tapahtumassa!

Tämä tapahtuma on kaikille TopGear-henkisille rakennettu motorshow. Me haluamme juuri Sinut mukaan!

Osta liput nyt! Koko päivän liput alkaen 19 �€. Perheliput 49 �€. 
VIP-liput alkaen 139 �€. Myös VIP-perhepaketteja!
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Nopeita menopelejä, vauh-
dikasta menoa sekä maail-
mankuuluja taitajia saapuu 
Malmille esittelemäään ky-
kyjään  elämyksellisessä 
moottoritapahtumassa. Ta-
pahtuma on samalla kunni-
anosoitus  75-vuotisjuhla-
vuottaan  viettävälle  Mal-
min lentokentälle sekä sen 
oheistoiminnalle.

Air  &  Motor  Show  Li-
ve tuo esille eri sarojen vai-
kuttavimmat moottorikul-
kuneuvot  superautoista 

formuloihin  ja  taitolento-
koneista kiihdytysmootto-
ripyöriin.

Malmin lentokentälle ra-
kennetaan  2,5  kilometriä 
pitkä kilparata, joka toimii 
tapahtuman päänäyttämö-
nä. Tätä rataa tulevat kier-
tämään  paikalle  rahdatut 
superautot sekä muut har-
vinaisuudet. Tarkoituksena 
on, että yleisö pääsee näke-
mään kulkuneuvot liikkees-
sä, tekemässä sitä mitä ne 
tekevät parhaiten. 

Ratakierrosten lisäksi lu-
vassa on näytöksiä muun 
muassa rallikonkari Mikko 
Hirvoselta ja hänen Speed-
Weekend-tiimiltään,  Dus-
ters-stuntmoottoripyörä-
duolta, Red Bull Air Race 
-taitolentäjä Martin Sonkal-
ta sekä ANY10-kiihdytystii-
miltä. 

Motorshow  kulminoi-
tuu huikeaan Freestyle Mo-
tocross  -näytökseen,  jossa 
maailmankuulut FMX-kul-
jettajat Daniel Bodin, Fred-
rik ’Frog’ Berggren ja Tob-
be Gullblom  yhdistävät 
taitonsa  ihmetyttääkseen 
katsojia uhkarohkeilla tem-
puilla. FMX-show’n yhtey-
dessä  tullaan myös yrittä-
mään temppua, jossa Fred-
rik ’Frog’ Berggren hyppää 
pyörällään Martin Sonkan 
ohjaaman lentokoneen yli. 
Tällaista temppua ei ole en-
nen Suomessa nähty.

Tapahtuman aikana Mal-
min  lentokentän  toiminta 
jatkuu normaalisti. 

MotorShown  järjestävät 
TopGear Suomi ja D1 Ulti-
mate GT.

Henri Siira

Moottorishow valtaa 
Malmin lentokentän

Lauantaina nähdään huimaava kattaus 
motorisoitua eksotiikkaa kun maailmanluokan 
moottorispektaakkeli Air&Motor Show Live 
valtaa Malmin lentokentän.

Air & Motor 
Show Live

 esittelee harvinaisuuk-
sia superautoista formu-
loihin kulkemassa kovaa, 
haisemassa palaneel-
ta kumilta ja meluamas-
sa korvat lukkoon mal-
min lentokentällä lauantai-
na 18.5. alkaen kello 11. 

 ohjelma: www.
motorshowlive.fi 

 liput: lippu-
pisteestä alkaen 19 e 
tai suoraan portilta.

 ympäristöpalautepu-
helin: 044 945 6288

Vielä varapyörillä kohti 
Malmin lentokenttää…

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Pe 17.5. 18.00-20.30 Friday Highway varkki-ilta (6-9 
luokkalaisille)

La 18.5. 9.00-14.00 Koko seurakunnan siivoustalkoot
Su 19.5. 11.00 Jumalanpalvelus, Jari Päärni, 

Jari Vahtera
Su 19.5. 14.30 Latinokokous
Su 19.5. 18.00 Pyhän Hengen-ilta, Päivi Tyrni, 

kastekokous
Ti 21.5. 13.00 Päiväseurat, Veijo ja Marjatta 

Kähkönen, Jaakko Liiri, Vilho Mustonen
Ke 22.5. 19.00 Rukous-ilta, Jorma Rämö

Seurakuntavierailu ja kevätretki Ilomantsiin 25.–26.5, 
ilmoittaudu mukaan puh.0400-692930
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Kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa on jo jonkin aikaa 
valmisteltu  asemakaavan 
muutosta Suutarilan ranta-
puiston alueelle. 

Pohjantähdentien asuin-
kortteleiden viereen Suutari-
lan rantapuistoon  on suun-
nitteilla nyt 87 palstan siir-
tolapuutarha-alue. Palsto-
jen koko on noin  200 m2 ja 
niille on mahdollista raken-
taa korkeintaan 20 neliön  
suuruinen puutarhamökki. 

Alueen keskelle on varattu 
paikka aluetta palvelevalle 
huoltorakennukselle. Pysä-
köintialueet sijaitsevat Kier-
totähdentien varressa ja Re-
vontulentien päässä. 

Kiertotähdenkujan  var-
teen on suunnitteilla kym-
menen pientalotonttia. 

Viljelypalstojen lukumää-
rä pysyy ennallaan, mutta 
osa palstoista on  pienem-
piä. Uusia viljelypalstoja on 

osoitettu muun muassa ny-
kyisen alueen  länsipuolelle. 

Suunnitelmassa Keravan-
joen virkistysreitti  säilyte-
tään nykyisellä paikallaan ja 
suurin osa metsästä säilyy. 
Kaavaluonnokseen  on  jo 
merkitty mahdollisen Kera-
vanjoen ylittävän sillan si-
jainti. 

Kaavaluonnos  ja  muu 
valmisteluaineisto on esillä 
20.5.–7.6. välisenä aikana 
Suutarilan kirjastossa sekä 
kaupunkisuunnitteluviras-
tossa ja sen internet-sivuilla.

Kaavan valmistelijat ovat 
tavattavissa  tiistaina  4.6. 
klo 14–19 Suutarilan kirjas-
tossa  sekä kaupunkisuun-
nitteluvirastossa sopimuk-
sen mukaan.

Mielipiteet  luonnokses-
ta pitää toimittaa kaupun-
kisuunnitteluvirastoon vii-
meistään 10.6.

Tavoitteena  on  esitellä 
kaavaehdotus ja osallisilta 
kaavaluonnoksesta    saatu 
palaute kaupunkisuunnitte-
lulautakunnalle tämän vuo-
den marraskuussa. 

Teija Loponen

Suutarilan
siirtolapuutarha 
askeleen eteenpäin
Asukkaat pääsevät jälleen kuulemaan ja 
antamaan mielipiteitään Suutarilaan nousevasta 
siirtolapuutarha-alueesta.

Kaavaluonnosta kehiteltiin tämän vaihtoehto 1:n 
pohjalta. Siinä on enemmän pysäköintipaikkoja 

ja siirtolapuutarhan sisäinen käytävä on 
pohjoispuolisessa osassa siirretty asukkaiden 

toiveiden mukaisesti. Aluetta rajataan kasvillisuudella.

 Täydennysrakentamisalue on tonteittain esitetty ja 
suunnitelmassa näkyy viljelypalstojen uusi jäsentely 

sekä alue nykyisen palsta-alueen lounaispuolella.

Voimassa 24 .5.2013 asti.

kAupunkisuunniTTeluvirAsTo
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Meille on helppo tulla!

Malmi

Puistola

Tapanila
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Tapaninkyläntie

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

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

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

SUOMALAISENA
YKSITYISENÄ
YRITYKSENÄ,

MAKSAMME KAIKKI
VEROMME SUOMEEN!

Alko palvelee:
ma-pe 9-20

la 9-18

1895
kg HK

HÄRKÄRIBS
n. 1,2 kg/rs

ATRIAN GRILLAAMO
lauantaina 18.5.
klo 10-17

KYLLÄ KELPAA
GRILLATA
kun haet mehukkaat
lihat ja broilerit
Tammiston keittiöstä.
Valikoimissamme on
lukuisia Tammiston omia
grilliherkkuja, kuten
erittäin suositut jätti-
kokoiset grillipihvit.
Tervetuloa.
T. Grillimestari Timo

499
rs

Tammiston keittiö:
LOHI-PANGASIUS-
KASVISVARRAS

Tammiston keittiö:
LOHI-PANGASIUS-

2690
kg

HK rypsiporsaan
HABANERO- JA 
PEKONIVARTAAT
420 g 12,27 /kg

Kariniemen broilerin
XL-GRILLIPIHVI
450 g 17,67 /kg
limekastikkeella

PARHAAT GRILLIHERKUT
K-CITYMARKET TAMMISTOSTA
HINNAT VOIMASSA TO–LA 16.–18.5.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.
MYYMÄLÄMME SULJETTUNA HELLUNTAINA SU 19.5.

HK naudan
PAISTIJAUHELIHA
600 g 8,32 /kg

Tammiston keittiö:
Tammiston jättipihvi
TERASSILAUTA
porsaan kalvottomasta
ulko� leestä, savumarinadi-
ruisolut, Suomi

Atria viljaporsaan
KASSLERPIHVI
1 kg/rs
6,99 /kg

99

699
rs

Tammiston keittiö:
JÄTTIKATKARAPU-
VARRAS

Tammiston keittiö:Tammiston keittiö:
JÄTTIKATKARAPU-JÄTTIKATKARAPU-

295
kpl

Tammiston keittiö:
Tammiston tuore jättipihvi
HAISULI
pihvikarjan sisäpaistista, voimakas 
valkosipulimarinadi, Suomi

Tammiston keittiö:Tammiston keittiö:
Tammiston tuore jättipihviTammiston tuore jättipihvi

2995
kg

KASVISVARRAS

2995
kg

Tammiston keittiö:
Tuore karitsan
GRILLIVARRAS
naturel ja tuoreyrttimarinoitu,
Uusi-Seelanti

1995
kg

Tammiston keittiö:
Tammiston jättipihvi
AMERIKAN SERKKU
porsaan sisä� leestä,
BBQ-Coca-Cola, Suomi

pihvikarjan sisäpaistista, voimakas 
valkosipulimarinadi, Suomi

1495
kg

Tammiston keittiö:
Tammiston jättipihvi
LEIJONA-PIHVI
porsaan kalvottomasta
sisäpaistista, BBQ-savumarinadi-
shotti, Suomishotti, Suomi

HK
HÄRKÄRIBS

975
kg

HK rypsiporsaan
HABANERO- JA 
HK rypsiporsaan

515rs

Kariniemen broilerin

795
rs

Atria porsaan XXXL Texas
GRILLIPIHVI
900 g
9,17 /kg

Atria porsaan XXXL Texas

825
rs
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kenen koillishelsinkiläisen asukkaan 
tai toimijan haastattelun haluaisit lukea? 
lähetä vinkki toimitukseen 
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi tai 
tekstaa 045 3489 373.

pirJo pihlAJAmAA

Yrittäjien asialla

Sini johtaa nyt myös toimaria
  Sini-Heino Mouhu johtaa asukastaloja sekä Malmilla että Pihlajamäessä. Asukastalojen tulevaisuus 

on tällä hetkellä epäselvä, sillä Helsingin kaupunki ei ole päättänyt, mille hallintokunnalle ja kenelle – 
kaupungille, ulkopuoliselle taholle vai molemmille – talojen vetovastuu kuuluu.

Malminseudun Yritysyhdistys toimii Malmin ym-
päristössä toimivien yritysten toimintaedellytysten 
parantamiseksi. Yhdistys perustettiin ja se toimi jo 
1980-luvun alkuvuosina, mutta merkittiin yhdis-
tysrekisteriin vasta vuonna 1986.

MSY järjestää erilaisia neuvottelu- ja tiedotusti-
laisuuksia, sekä tiedottaa jäsenistölleen alueen yri-
tyksiä koskevista asioista. Lisäksi yhdistys tekee 
tarpeen mukaan esityksiä ja lausuntoja viranomai-
sille. Jäsenten yhteisten etujen edistäminen on toi-
minnassa tärkeintä.

Tattarisuo on ollut toiminnan keskipisteenä jo 
vuosia ja siellä tärkeimpiä aikaansaannoksia on 
asemakaavan aikaansaaminen, kunnallisteknii-
kan rakentaminen, tonttien vuokratason säilymi-
nen kohtuullisina ja alueellinen poikkeuslupame-
nettely rakennusluvissa.

Yritysyhdistys pyrkii jatkuvasti vaikuttamaan 
kaavoitus- ja tonttipolitiikkaan siten, että yrittäji-

en maankäyttöä koskevat tarpeet otetaan huomi-
oon ja teollisuustontteja varataan riittävästi.

Myös ammatti- ja työmatkaliikenteen kehittä-
minen ja katuverkoston parantaminen ovat tär-
keiksi koettuja asioita. Joukkoliikenne halutaan 
ulotettavaksi työpaikka-alueille ja pysäköintijär-
jestelyihinkin otetaan kantaa. Yhdistys ottaa mie-
lellään uusia jäseniä mukaan toimintaansa.

Ylläolevassa kuvassa ovat Malminseudun 
Yritysyhdistyksen hallituksen jäsenet Sirpa 
Ranta, Eila Lohilahti, Lisbet Sipilä (pj), Leea 
Kivelä, Hannu Laaksonen, Tapani Holm, Esa 
Laine ja Kauko Koskinen. Hallitukseen kuuluvat 
myös Kari Uuksulainen, Seppo Hiekkaranta, 
Juhani Kuivalainen, Jan Andersson ja Kari 
Laine.

Lisbet Sipilä
msy puheenjohtaja

  Tapulikaupunki
Tapulikaupunki-Seuran järjestämissä siivoustalkoissa sii-
vottiin radan varren aluetta. Roskia koottiin Helsingin me-
dialukion pysäköintipaikalle. Seura yhteistyökumppanei-
neen on esittänyt alueen kunnostamista rakennusvirastolle 
jo pari vuotta sitten.

Petri Syrjänen

Kuvassa osa ulkona ahertaneesta talkooporukasta. 

Asukkaat siivosivat 
radanvartta

Lähiotos 

LUKiJALTA

1. Mitä teet työksesi?
– Olen Helsingin kaupun-

gin sosiaali- ja terveysviras-
ton  aluetyöyksikössä Pih-
lajamäen  lähiöaseman  ja 
Malmin toimintakeskuksen 
toiminnanohjaaja. Vastuul-
lani on kahden asukastalon 
sisällöllinen kehittäminen ja 
henkilöstö.
2. Kuinka sinusta tuli Pihla-
jamäen lisäksi myös Mal-
min toimintakeskuksen 
vetäjä?

– Talon  perustaja,  Eeva 
Laine  jäi  eläkkeelle  22.3. 
Minä  siirryin  Pihlajamä-
en aluetyöntekijän paikalta 
johtamaan molempia taloja 
määräaikaisena vuoden lop-
puun. Vanha vakanssini on 
puolitettu ja sitä hoitaa Em-
ma Mc Kee.
3. Miten edeltäjäsi Eeva 
Laine evästi sinua uuteen 
pestiin?

– Hän on kertonut toimin-
takeskuksen  eli  toimarin 
ominaispiirteet, kuten mil-
laisia ihmisiä täällä käy ja 
mihin he ovat tottuneet sekä 
tiedotuksesta ja yhteistyö-
kumppaneista.
4. Mihin asukastaloja tarvi-
taan?

– Kansalaisten omaehtoi-
sen  toiminnan  järjestämi-
seen  ja  tasavertaisen kau-
punkilaisuuden toteutumi-
seen.  Työntekijöidemme 
tehtävä  on  tehdä  taloista 
sellaisia, etteivät ne lisää so-

siaalista  eriarvoistumista. 
Taloihin voi tulla kuka vain, 
kuppikuntia ei muodosteta 
eikä leimoja kävijöiden ot-
saan.
5. Kuinka Malmin ja Pihla-
jamäen talojen käy tekeil-
lä olevassa kaupungin or-
ganisaatiouudistuksessa?

– Toivottavasti  ja kaunis 
visioni  on,  että  päättäjät 
ovat niin fiksuja, että he ym-
märtävät ammatillisen alue-
työn ja asukastyön arvon, 
ja näin ollen kaupungin yl-
läpitämät asukastalot jatka-
vat vaikuttavaa toimintaan-
sa niin kuin ovat tehneet tä-

hänkin asti.
6. Mikä olisi mielestäsi pa-
ras ratkaisu?

– Että  organisatorisesti 
asukastaloille löytyy sellai-
nen paikka kaupungissa, jo-
ka kattaa koko väestön. Jo 
lähidemokratiakysymys on 
niin iso, ettei se voi olla vain 

yhden hallintokunnan alla, 
koska työmme kohdentuu 
kaikkiin väestönosiin.
7. Mitä eroa on Pihlajamä-
en ja Malmin toiminnois-
sa?

– Alueet ovat  erilaisia  ja 
toimintakulttuuri. Kävijä-
kunta Pihlajamäessä on se-

kalaisempaa,  täällä  Mal-
milla on enemmän ikäänty-
viä kävijöitä. Pihlajamäessä 
joukossa on myös työikäi-
siä. Fyysinen tila Pihlajamä-
essä on pienempi.
8. Paljonko näissä taloissa 
käy asukkaita?

– Malmilla käy paljon. Jo 
päivittäin ruokailu vetää sa-
ta. Viikkolukemat ovat var-
masti tuhannessa, en ole vie-
lä perehtynyt tilastoihin. Lä-
hiöasema  vetää  300-400 
viikossa. Seinät tuppaavat 
tulemaan molemmissa vas-
taan. Tilat ovat tehokäytös-
sä.
9. Miten näiden talojen toi-
minnasta ja harrastuksista 
saa tietoa?

– Seuraamalla esimerkiksi 
Facebookia, Helsingin kau-
pungin nettisivuja ja tietoa 
saa myös sosiaalivirastosta.
10. Mitä täällä käyminen 
maksaa?

– Ei  mitään.  Materiaali-
maksuja voi mennä esimer-
kiksi käsitöissä  ja retkistä 
menee maksu. itse talossa ja 
harrastuksissa käyminen on 
kaikille maksutonta.

Pirjo Pihlajamaa

Sini Heino-Mouhu painottaa, että asukastalojen toiminta vaikuttaa koko alueella, sillä talot ovat alueen 
hyvinvoinnin välineitä.

• Sini-Heino Mouhu, s. 
25.4.1964, Hki

• Sosionomi 
Pihlajamäestä.

• Perheessä mies, neljä 
aikuista lasta, koira.

• Harrastuksena 
mökkeily.

• Elämän tarkoitus: Älä 
ole huoliesi tuoma, ole 
unelmiesi viemä.

HENKILÖTIETO
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 Pihlajamäkeläisrouva toivoi lehteen seurakunnan perheuutisia, 
jotta näkisi taas, ketkä vanhoista tutuista ovat tästä elämästä poistuneet  
ja ketkä saaneet jälkikasvua. Samalla hän kiitteli ihanaa omaishoidon- 
ohjaaja Anneli Stenberg-Lattua, joka ymmärtää omaishoitajien murheet  
ja ongelmat.

 Kaksi ohikulkevaa miestä pyysi kirjoittamaan, että Malmin lentokenttä 
on säilytettävä. Se on hyvä ulkoilu- ja virkistyspaikka ja tärkeä henkireikä 
Koillisessa. 

TL

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

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:  
www.facebook.com/malminseurakunta

Jumalan henki luo uutta elämää. Rohkai-
see. Tuo rauhan. Sytyttää sydämet kiitok-
seen. Maailman ainoa toivo yhteydestä ja 
rakkauden voitosta: Jumalan Pyhä Henki. 

musiikkileikkikouluja

laulumuskareita ja kuoroja

Jakomäen kirkko Perhemuskari keskiviikkoi-
sin klo 10, 25.9.–4.12. (ei 30.10). Muskari on 
ilmainen. Ilm. Terhi Aho, p. 050 310 7208.

Malmin kirkko Musiikkileikkikoulu perjantaisin 
klo 9.30, alkaen 30.8. Ilm. 26.8. klo 10–12 
Heikki Poutanen, p. 050 584 7269.   
Pukinmäen seurakuntakoti Muskarit tiistaiaa-
mupäivisin alkaen 17.9. Ryhmiä 0–2-vuotiaille 
sekä sisarusryhmä. Syyskausi sisältää 11 
muskarikertaa, hinta 33 e. Opettajana musiik-
kileikkikoulunopettaja, MuM Kati Toivio. Ilm. 
kanttori Kaisu Rauhamaa, p. 09 2340 4494.

Siltamäen seurakuntakoti Muskarit torstaisin 
29.8. alkaen: 1v. klo 9.15–9.45, 2v. (sisarus) 
klo 9.45–10.15, vauvat (2013 syntyneet) klo 
10.15–10.45. Ilm. to 23.5. klo 18–19 Marja 
Kyllönen p. 040 572 0804.

Tapanilan kirkko Muskarit 0–3v. keskiviik-
koisin 28.8. alkaen.1v. klo 9.00, 1v klo 9.35,  
2–3v (sisarus) klo 10.10,  2–3v klo 10.45, vau-
vat ( 2013 syntyneet) klo 11.20. Ilm. to 23.5. 
klo 17–18  muskariopettaja Marja Kyllönen p. 
040  572  0804.

Viikin kirkko Muskarit Ma klo 9 1v., klo 9.35 1v., 
klo 10.10  2v. (sisarusryhmä), klo 10.45 2 v., klo 
11.20 vauvat (2012 syntyneet). Ilm. ke 22.5. 
klo 17–18 ja pe 16.8. klo 10–11, Marja Kyllö-
nen p. 040 572 0804. 
Ke klo 16 vauvat (2013 synt.), klo 16.35 1 v., klo 
17.10 2 v., klo 17.45 2 v. Ilm. ke 22.5. klo 17–18 
Marjasisko Varha p. 09 2340 4496 ja pe 16.8. 
klo 10–11 Kira-Mia Tuisku p. 040 738 1348.
Ryhmät kokoontuvat 15 krt, 26.8. ja 28.8. al-
kaen. Kaikkien ryhmien hinta on 37,50 e.

Tapanilan kirkko Laulumuskarit ja lapsikuoro. 
Minilaulajat (3–4v.) ke klo 16.30, alkaa 11.9. 
Midilaulajat (5–6v.) ke klo 17.15, alkaa 11.9. 
DoReMi-lapsikuoro ( 7–12v.) ti klo 17, alkaa 
10.9. Ilm. ma 20.5. klo 17–18 kanttori Merja 
Wirkkala p. 040 776 1049.

Viikin kirkko Pihlajanmarjat-kuoro (2.9. alk.) 
Ma klo 17–17.30 (3–4 v.). Ti klo 16–16.45 
(1.–6. luokkalaiset). Ti klo 17–17.30 (3–4v). Ti 
klo 17.45–18.30 (5–6 v.). Ilm. ke 22.5. klo 17-
18 Marjasisko Varha, p. 09 2340 4496.

Gospelmessu, konsertteja
Kansainvälinen gospelmessu Mal-
min kirkossa su 19.5. klo 18. Malmin 
kantaattikuoro ja Missiokuoro, joht. 
Heikki Poutanen, lit. Pirkko Poisuo.
Konsertti ’Oi kevät, oi kevät’ 
Pihlajamäen kirkossa su 19.5. klo 
14. Kirkonkuoro, Timo Olli, Kirsti 
Reponen, panhuilu, corno. Suoma-
lainen lauluyhtye, Inga Simola, Jani 
Kenttälä, piano.
” Sinua muistellessa”-levyn jul-
kistamiskonsertti Viikin kirkossa su 
19.5. klo 18. Paula Patosalmi, laulu, 
Mike Peltola, piano. Ohjelma 5 e.

”Homoseksuaalisuus Raa-
matussa ja kirkon traditios-
sa” -keskustelusarja 
Puistolan kirkossa to 16.5. klo 18. 
Dosentti Esko M. Laine alustaa 
homoseksuaalisuudesta kirkon his-
toriassa, mukana myös teologian 
tohtori Heikki Leppä. Teetarjoilu ja 
iltahartaus.

www.facebook.com/
lahitieto

Lähiotos 

LUKiJALTA

TILAA AIKA
AJOISSA!

P. 385 4670
Kirkonkyläntie 4

Posliinitori Oy
Soidintie 6,00700 Helsinki

Puh.09-3455855

www.posliinitori.fi

VALMISTUVILLE

Vantaalla ruotsin kieli on erilaista kuin Helsingissä. Ala-
Malmin Sunnuntaipalstoilla oleva Tuiskutie on toisella 
kotimaisella Drivsnövägen. Vantaan Kylmäojan liepeillä oleva 
Tuiskuntie kääntyy muotoon Tuiskuvägen.

Tuiskutien ja  
Tuiskuntien käännöksiä

Jouko komulAinen

Jouko komulAinen

Oikaisu

väärä mies kuvassa
Jakomäen Pyrystä kerto-
vassa jutussa oli kuvateks-
tiin merkitty puhujan nimeksi 
Kalle Kyllönen, vaikka ku-
vassa näkyvä henkilö oli Toi-
vo Hautala. Samoin  tekstis-
sä Pyryn alkuvaiheista kertoi 
Hautala, ei Kyllönen. TL

Kasvun  syynä  oli  muun 
muassa muutama iso ruoka-
myrkytysepidemia. Eniten 
ruokamyrkytyksiä aiheutti-
vat Salmonella Agona -bak-
teeri,  norovirus  ja  Cryp-
tosporidium -alkueläin.

Lähes  sata henkilöä sai-
rastui  salmonellaan  kah-
dessa eri yksityistilaisuudes-
sa. Välittäjäelintarvikkeesta 
ei saatu varmuutta, mutta 
näyttö viittasi vahvasti sii-
hen, että tartunta tuli saman 

pitopalvelun ruoasta.
Cryptosporidium-alku-

eläin oli syypää isoon epide-
miaan. Kyseinen alkueläin 
voi  pahimmillaan  aiheut-
taa monen viikon ripulin ja 
vatsan kouristelua. Vastaa-
va ruokamyrkytysepäily oli 
yhtä aikaa Kirkkonummel-
la, Tampereella ja Espoossa. 
Kohteita yhdisti sama kas-
visten toimittaja. Sairastu-
neita tuli ympäristökeskuk-
sen tietoon yhteensä 69.

Vielä suuremman epidemi-
an aiheutti norovirus. Se ai-
heutti seitsemän ruokamyr-
kytysepidemiaa sekä yhden 
yksittäisen ruokamyrkytyk-
sen. Sairastuneita oli yhteen-
sä 265. Kaikissa epidemiois-
sa virus oli  tarttunut  joko 
keittiötyöntekijästä ruokaan 
tai ihmisestä ihmiseen. Yh-
dessä  tapauksessa  löytyi 
saastunut raaka-aine. Kolme 
laajinta norovirus-epidemi-
aa syntyi kouluruokailussa.

Ruokamyrkytykset 
lisääntyivät

Helsingin kaupungin ym-
päristökeskus lupaa tiedot-
taa jatkossa entistä herkem-
min  isoista  ruokamyrky-
tysepidemioista. 

Ympäristökeskus  uskoo 
tiedottamisen helpottavan 
ruokamyrkytysten selvitys-
työtä. Elintarvikkeista leviä-
vien ruokamyrkytysten sel-
vittäminen on lakisääteistä.

Pirjo 
Pihlajamaa

viikissä sijaitsevan Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen tietoon tuli 459 
ruokamyrkytystapausta Helsingissä vuonna 2012. Määrä on huomattavasti edellisvuotta 
suurempi, jolloin sairastuneita oli alle 150.

Munanheittäjä 
vammautti 
kävelijää
  Ala-Malmi

Jalankulkijaa heitettiin vas-
taan tulevasta autosta ka-
nanmunalla kasvoihin Tatta-
riharjuntiellä toissa lauantai-
na kello 23.15 aikaan. Kuljet-
tajan vieressä istunut henkilö 
oli osunut heitollaan käveli-
jää oikeaan silmään. Silmäs-
tä alkoi vuotaa verta ja uhri 
hakeutui saman tien silmäkli-
nikalle hoitoon. Silmässä to-
dettiin kolme eripituista haa-
vaa. Lisäksi silmän sisänurk-
kaan tullut haava piti tikata.

Tilanne tuli kävelijälle täy-
tenä yllätyksenä eikä hänellä 
ole autosta tai tekijöistä tar-
kempia tuntomerkkejä. Mah-
dolliset vihjeet pyydetään toi-
mittamaan Helsingin polii-
sin vihjepuhelimeen 071 877 
5189.

Pirjo Pihlajamaa

ILMoITuSvARAukSeT
myyntipäällikkö
Jussi Haapasaari,

puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@

hotmail.com

Koillis-Helsingin 
Lähitieto
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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.

 Olen sivusta seurannut ja tuttavieni kanssa ihmetellyt 
paikallisen apteekin palvelua. Kun huonokuntoinen, 
kenties vanha, sairas ihminen raahautuu viimeisillä voi-
millaan apteekkiin saadakseen hänelle määrätyt lääk-
keet, siellä sanotaankin, että ei tätä lääkettä ole ennen-
kuin tilataan (tätä tapahtuu usein), tule hakemaan ilta-
päivällä tai huomenna. 

Tämä on törkeää asiakaspalvelua ja sairaitten huo-
nokuntoisten ihmisten juoksuttamista. Ja tätä sanotaan 
asiakaspalveluksi. Kyllä lääkkeet pitää saada yhdellä 
käynnillä.

Mirja Reunanen
Jakomäki

Miksi 
apteekki 
ei palvele?

Päiväkoti Mintun takana 
metsäpolkua  reilu  viikko 
sitten kävellyt Ulla Toivai-
nen huomasi vanhan kuu-
sen luona liikuttavan lapun. 
Lappuun piirretyt tikkukir-
jaimet pyysivät, että älkää 
kaatako mummokuusta.

Yhdeksänkymmentä 
vuotta maailmaa katsellut 

ulla Toivainen  huolestui 
nostaessaan katseensa ylös 
korkeuksiin, jonne kuusen 
latva oli tehnyt vuosien tai-
valta. Ei kai noin upeaa ha-
vupuuta hänen kotikulmil-
laan aiota kaataa.

– Hain kotoani sakset  ja 
narua  kassiin  ja  ajattelin 
kiinnittää sillä lapun kun-

nolla  kuuseen,  Toivainen 
kertoo.

Kuusi oli niin  iso,  ettei-
vät kädet yltäneet ympäri. 
Lopulta Toivainen sai Min-
tun työntekijän apuun na-
rua kiinnittämään. He ujut-
tivat lapun kunnolla muo-
vitaskun  suojaan  ja  kiin-
nittivät sen narulla kuusen 

runkoon.
Päiväkodin  lapset  lap-

pua eivät ole tehneet, kertoi 
Mintun työntekijä arvellen 
josko asialla olisivat olleet 
Maatullin alakoulun oppi-
laat. Tiedätkö sinä?

Pirjo 
Pihlajamaa 

Mummokuusi 
sai lisää puolustajia

Kuka kirjoitti lapun 
Sikalanmetsän 

reunassa kasvavaan 
kuuseen?

  Tapulikaupunki

Mopovaras rikkoi mopon
  Puistola, Tapanila

Puistolassa oli anastettu talon pihasta mopo viime 
lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Mopon omistaja 
oli löytänyt ajokkinsa rikottuna sunnuntaina iltapäivällä 
Jäkälätieltä Tapanilasta.

PP
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PB      Urheilu

    Urheilu

Jalkapallo, naisten 1 div.

Jalkapallo Kolmonen

PuiU  isännöi  perjantaina 
ensi kerran  tällä kaudella 
koti-Koutaa, nurmen ase-
masta  toki  vielä  hiekalla. 
Vastustaja,  KyiF,  saapui 
Kirkkonummelta. Kotijouk-
kue hallitsi lievästi tapahtu-
mia alusta alkaen. Maaleja 
ei kuitenkaan ensi jaksolla 
nähty. Toisella jaksolla Jesse 
Holmströmin  luja  vapari 
kuitenkin vapautti kotijouk-
kueen ja sen fanit. Vastusta-
jan maalivahdin sormet oli-
vat liian heppoiset, pallo sa-
ranoiden  kautta  maaliin. 
Tovi tästä niin PuiU:ssa en-
sidebyytin sarjatasolla suo-

rittanut Espanjan täydennys 
Dani  vei  valkopaidat 2–0 
johtoon. KyiF kavensi lop-
puluvuiksi  2–1  seitsemän 
minuuttia ennen päätöstä. 
PuiU kontrolloi tapahtumia 
ja  korjasi  voitolla  täydet 
kolmesarjapinnaa.

Kolmosen kolmoslohkos-
sa MPS/Atltico Malmi jat-
koi hyviä esityksiään Tapa-
nilan tekonurmella. Kovas-
sa ennakkokurssissa oleva 
Riihimäen Palloseura sai to-
deta ticoticot paremmikseen 
luvuin 3–1. Ticot luottivat 
loppukiriin  tehden kaikki 

rysänsä viimeisten 12 mi-
nuutin aikana. iloisina maa-
lareina olivat  Jani Putko-
nen, Roni Tran  ja Mikko 
Huupponen.

MPS:n  edustusjoukkue 
rimpuili 90 minuuttia Pal-
lomyllyn hallissa venäläis-
pitoisen Spartakin kanssa. 
MPS meni alkuun Robin Ju-
linin maalilla 1–0 johtoon. 
Toisella  jaksolla  spartak-
laisten taidot poikivat kak-
si maalia. MPS oli yhtäk-
kiä 2–1  tappiolla. Takaa-
ajo tuotti  tulosta. Ottelun 
loppuhetkillä Mavunda Di-
eudonne pääsi ampumaan 

varmasti 2–2  tasoituksen. 
Tähän oli malmilaisten tyy-
tyminen.

Pelit jatkuvat. Perjantaina 
17.5. klo 19.45 MPS edus-
tus  ottaa Tapanilan  teko-
nurmella  mittaa  Honka 
3:sta.  Samana  iltana  klo 
18.00 PuiU:lla alkaa vieras-
peli Leppävaaran uudella te-
konurmella FC Espoo/2:ta 
vastaan.  Tiistaina  21.5. 
MPS edustus antaa Hangon 
Rukki Areenalla  näytteen 
osaamisestaan.  isäntänä 
siellä on maineikas HiK.

Heimo Laaksonen

Tappioton viikko!
Täkäläiset joukkueet selvittivät hienosti menneen viikon ottelunsa jalkapallon 
Kolmosessa. voittajia olivat Puistolan urheilijat sekä MPS/Atletico Malmi. 
MPS:n edustusjoukkue tahkosi Pallomyllyssä tasapelin.

Lauantain otteluun 
lähtökohdat olivat 
jännittävät, kun 
kyseessä oli kahden 
kärkijoukkueen 
kohtaaminen. 
TiPS:n riveissä 
muisteltiin vielä 
karheana lopputalven 
harjoitusottelua 
MPS:ää vastaan.

Ottelu sai MPS:n kannalta 
loistavan alun kikka Dahl-
bergin syötön vapauttaessa 
Riikka Hannulan pahante-
koon. Riikka viimeisteli lu-
kemat 1–0 kun peliä oli käy-
ty yhdeksän minuuttia. Rei-
lu kymmenen minuuttia ehti 
kulua, kun Kikka pääsi itse 
TiPS:in  purkupalloon  en-
simmäisenä  kiinni,  tilan-
teeksi 2–0. 
Tämän jälkeen TiPS heräsi 
taistelemaan. Peli tasaantui, 
mutta mitään todella vaa-
rallista ei kumpikaan jouk-
kue  saanut  aikaan.  Noin 
puolen tunnin kohdalla vie-
railija pääsi vyöryttämään 
oikealta ja MPS:n puolus-
tuksen  haparoidessa  pää-
si maajoukkueessakin pe-
laava emma Nuutinen ka-
ventamaan tilanteeksi 2–1. 
Seuraavat  kymmenen  mi-
nuuttia oli vahvaa TiPS pai-
nostusta,  mutta  Malmin 
Kauniit  &  Keltaiset  kesti 
onnella ja tuurilla vastusta-
jan vyörytyksen. 
MPS pääsi vielä peliin mu-
kaan ennen taukovihellystä. 
Kun peliä oli käyty neljä-
kymmentä minuuttia, vah-
vasti  keskikentällä  pelan-

neen  Heidi kaivonurmen 
nappisyöttö tavoitti Jenna 
Brandin,  joka  lisäsi  MPS 
johdon  3–1.  Vain  hetken 
päästä Kikka Dahlberg löysi 
hyvällä liikkeellä pelissä ol-
leen Riikka Hannulan, joka 
viimeisteli puoliaikatulok-
seksi turvallisen oloisen 4–1.

TiPS:n valmennus piiskasi 
omiaan ja toisella puoliajal-
la olivat roolit joukkueiden 
suhteen muuttuneet. Lienee-
kö Malmittarien paidan alle 
hiipinyt hyvän olon tunne, 
jotain kuitenkin  tapahtui. 
TiPS otti kokeneen Jannica 
Tjederin johdolla kentän, ja 
etenkin  keskikentän  hal-
tuunsa.

Kun peliä oli käyty 57 mi-
nuuttia alkoi TiPS:n nousu 
kokeneen eeva Saaren joh-
dolla. Saari pääsi lataamaan 
paristakymmenestä metris-
tä pallon MPS verkkoon ja 
TiPS vyörytys sai tästä lisää 
voimaa. Edellisestä ei ehti-
nyt kulua kuin reilu kuusi 
minuuttia kun Tikkurilan 
Hanna onufriev toi vierai-
lijan jo maalin päähän 4–3. 

Pelikellon osoittaessa 77 
minuuttia Emma Nuutinen 
näytti miksi hän on maa-
joukkueessa. Pienessä tilas-
sa käännös ja laukaus Mal-
min verkkoon ja yhtäkkiä 
turvallisen tuntuinen johto 
oli muuttunutkin 4–4 tasa-
tilanteeksi.

Sisuuntunut  malmilais-
ryhmä yritti vielä päästä pe-
liin mukaan  ja muutamia 
paikkoja saatiinkin luotua, 
mutta  loistavia  torjunto-
ja läpi ottelun tehnyt Sanna 
Timonen teki yritykset tyh-
jiksi.

Kuin  pisteeksi  pelikel-
lon näyttäessä täyttä aikaa 
TiPS:n vera Holmqvist vii-
meisteli joukkueelleen 4–5 
voiton.

Kari Silfver

malmin kauniiden & 
keltaisten pelit jatkuvat 

19.5. Töölön pallokentällä 
klo16.15. vastustajana 
on silloin hJk klubi 09.

Malmin Kauniit & Keltaiset kokivat 
kauden ensimmäisen tappion

Vahvan pelin MPS keskikentällä pelannut Heidi Kaivonurmi ja TiPS:n kolmannen 
maalin laukonut Hanna Onufriew taistelevat pallosta.

peTri lunki

Kortiton jäi taas kiinni
  Pukinmäki

Poliisipartio pysäytti Pukinmäessä sunnuntaina 
henkilöauton, jonka kuljettajalla ei ollut ajo-oikeutta. 
Kyseinen tapaus oli jo 13. kerta vuoden sisällä kun 
sama 21-vuotias mies jäi kiinni ajokortitta ajosta.

PP

Puolustusvoimat on avannut internetiin  
SA-kuva-arkiston, josta löytyy sota-ajan 
kuvia teemalla Etulinjasta kotirintamalle 
1939–1945. 

Kuvissa näkyy pommitusten aiheuttamia tuhoja, 
palavia taloja Puistolassa, puhelinjohtojen korjausta 
Tapanilassa, tykkiasema Viikissä ja lottia viestipalve-
lutehtävissä Malmin lentoasemalla. Malmi-aiheisia 
kuvia löytyy kaikkiaan 92 ja niissä esiintyy niin sak-
salaissotilaita, palavaa Malmia, pommitusten uhrien 
hautajaisia kuin sota-ajan lentokoneita.

Kuvia etsiessään voi hakusanaksi laittaa vaikkapa 
oman kaupunginosan ja katsoa, millaisia kuvia siel-
tä löytyy.

Kuvasivustosta vinkannut Juha Jokila kertoo, että 
esimerkiksi Puistola-haulla löytyy 68 Puistolaan liit-
tyvää kuvaa. 

Kuvia on arkistossa kaikkiaan kolmisen tuhatta ja 
nuo SA-kuva-arkiston kuvat ovat kaikkien käytettä-
vissä, kunhan niitä julkaistaessaan mainitsee lähteen 
ja käyttää kuvia hyvien tapojen mukaisesti.

Kuvat ottaneet TK-kuvaajat laativat pääosalle ot-
tamistaan kuvista kuvaselosteen. Kuvaselosteet on 
siirretty SA-kuva-arkistopalveluun sellaisenaan, eli 
tekstejä ei ole toimitettu, eikä niiden kieliasua ole tar-
kistettu. Koska tekstit ovat alkuperäisiä, niiden kieli 
ja käsitteistö ovat sodanaikaista suomea. Teksteissä 
esiintyy lyhenteitä (esim. hv = hyökkäysvaunu, krh 
= kranaatinheitin, kk = konekivääri) ja vastapuoli on 
nimetty usein ”ryssäksi”. 

Kuva-arkistoon pääsee osoitteella 
http://sa-kuva.fi/neo

Teija Loponen

”Malmi palaa”, Helsinki, 
Malmi 1941.07.01. 

Sota-ajan kuvia 
Internetissä

sA-kuvA
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Kesäkurssit   Graffiti,  K-
pop,  Harrastuksia  Japanis-
ta ja Boulderointi ovat avoimia 
12–18-vuotiaille, eivätkä vaadi 
aiempaa kokemusta teemoista.  

Graffitikurssi pidetään kesä-
kuun alussa iltapäivisin Malmin 
palloiluhallissa  ja ulkoseinillä. 
Kurssilla nuoret pääsevät luon-
nostelemaan  ja  maalaamaan 
graffiteja sekä sisä- että ulkoti-
loissa.

K-Pop  tanssikurssi  kokoon-
tuu alkuillasta Malmitalon tans-
sisalissa ja kurssilla opetellaan 
K-Pop bändien ja artistien ko-
reografioita. 

Harrastuksia Japanista pide-
tään  sekin Malmitalossa  ja  il-
tapäivisin se  tutustuttaa suosi-
tuimpiin Japanista Suomeen ran-
tautuneisiin harrastuksiin, kuten 
animeen,  mangaan,  J-rockiin, 
cosplayhin ja gosuroriin.

Neljäs kursseista on boulde-
rointikurssi joka pidetään Par-
kourkeskuksessa Ala-Malmilla. 
Kurssilla opetellaan kiipeilytek-
niikkaa, erilaisista otteista kiinni 

ottamista, hieman kiipeilyfiloso-
fiaa sekä turvallisuutta.

 ilmoittautuminen Pulssikurs-
seille  tapahtuu  sähköpostit-
se koillispulssi@hel.fi tai puheli-
mitse puh. 040 336 1361. Japa-
nikurssin ilmoittautumiset poik-
keuksellisesti  riikka.penttila@
hel.fi.  

Lisätietoa  kursseistas  löytyy 
osoitteesta www.operaatiopuls-
si.net/koillinen

Pulssin kurssien lisäksi 09 Hel-
sinki  Human  Rights  järjestää 
Malmin palloiluhallilla  liikun-
nallisia maksuttomia kesäleirejä 
kesäkuussa.  Ohjelmassa  mm. 
pallopelejä, katutansseja ja ul-
koilua sekä lounas. Näille kurs-
seille ilmoittaudutaan osoitteessa 
www.09hhr.fi/ilmoittaudu. 

Lisätietoja antaa 
antti.olkinuora@09hhr.fi tai 
antti.uimonen@09hhr.fi /
 045 117 6819 tai 045 310 5334.

Malmin nuorisotalolla järjeste-
tään A.B.C Hip hop  ja A.B.C 

Breakdance kesäleirit. Energisillä 
päiväleireillä tanssitaan, harjoi-
tellaan monipuolisesti erilaisia 
liikkeitä sekä tehdään koreogra-
fioita ja oma esitys. Leiri maksaa 
25 euroa. Lisätiedot ja ilmoittau-
tuminen: harrastushaku.fi 

Fallkullan  kotieläintilalla  on 
nuorille heinäkuun työnjaot ti–
pe 2.–26.7. klo 10.30–15. Luvas-
sa on eläintenhoitoa, navettatöi-
tä, valokuvausta, kesäblogin te-
kemistä  sekä  muuta  kivaa 
kesätekemistä. Ennakkoilmoit-
tautuminen 25.6. alkaen ja lisä-
tietoja löytyy: harrastushaku.fi

Teija Loponen

Vauhdikasta kesää nuorille
Pukinmäen, Malmin ja Tapanilan alueella toimiva nuorisohanke 
Operaatio Pulssi! järjestää kesätoimintaa 12–18-vuotiaille nuorille, 
kesäkuussa on tarjolla neljä maksutonta kurssia. 

Boulderointikurssi on yksi Operaatio Pulssi -hankkeen tarjoamista kesän 
ilmaiskursseista.

Galleriaa ylläpitää taidemaalari 
Risto Laasimo, joka itsekin yl-
lättyi, kuinka kuuden taiteilijan 
ryhmänäyttely voi yllättää soin-
tuvuudellaan. Erilaisista  maala-
uksista ja valokuvista ripustettu 
kokonaisuus on tyylikäs ja väri-
maailmaltaan mielenkiintoinen.

Raili Puurosen kookkaat työt 
hallitun suurpiirteisine sivelti-
menjälkineen  ovat  galleristin 
mukaan jo herättäneet huomio-
ta. Taiteilija itse luonnehtii teok-
siaan elämän kuviksi, jotka syn-
tyvät jostain ja joiden karuuden 
sekä kauneuden hän maalaa es-
teettiseksi.

Henriette Ahlgrénin maalauk-
set ovat sananmukaisesti ”päät-
tömiä”. Työt kuvaavat henkilöi-
tä ilman päätä, koska Ahlgrén 
halusi kuvata ihmisestä sen puo-
len, jota emme näe. Henriettel-
la on näyttelyssä mukana myös 
pieniä luontoaiheisia öljyväritöi-
tä, joita gallerian ohi kulkevat, 
läheisen koulun oppilaat katse-
levat uteliaina gallerian ikkunan 
läpi.

Paula Aarniala on  taiteilija-
kuusikon  kuopus,  graafikko, 
jolla  on  näyttelyssä  mukana 
herkkiä, kuivaneulatekniikalla 
tehtyjä mielen maisemia ja ihmi-
senä olemista kuvaavia grafiikan 
lehtiä. Taidegrafiikka mahdollis-
taa nykypäivänä kerroksellisen 
painojäljen, joka antaa ulottu-

vuuksille Aarnialan mukaan ai-
van uuden maailman.

Galleria  Mondon  takahuo-
neen seinälle Heli Leiviskä  ri-
pusti kookkaan, paperipohjai-
sen ”muste-hiili-kynä” -tekni-
kalla toteutetun ekspressiivisen 
maiseman. Teos on  herättänyt 
ansaittua huomiota gallerian ohi 
kulkevissa töölöläisissä. Taiteili-
ja kuvaa työprosessiaan hiukan 
”jackson pollockmaiseksi”:

– Paperi on  lattialla  ja käve-
len sen ympäri. Katselen sitä eri 
suunnista ja maalaan. Jos loppu-
tulos toimii, mistä kulmasta ta-
hansa katsottuna, teos on val-
mis.

Leiviskällä on galleriassa esillä 
myös herkkiä kangas akvarelleja.

Päivi kahilan värikylläiset va-
lokuvat  muodostavat  kapale-
vyille vedostettuina kiehtovan 
kuvan maailmasta. Kaupungin 
valot heijastuvat yölliseen veteen 
tai pilvet hehkuvat taivaalla ja 
vieressä juna kiitää aseman ohi. 
Taiteilija itse kertoo kuvaavansa 
”mutu”-menetelmällä. Niin on, 
jos siltä tuntuu tyyliin. 

Mau Salmi täydensi naisseks-
tetin näyttelyä värikylläisillä ak-
varellilaveerauksilla. Maailmaa 
paljon nähnyt ja kiertänyt maa-
lari kertoo maalaamisen olevan 
hänelle kodin. 

– Se on kuin etanan kotilo tai 
kilpikonnan kilpi, joka seuraa 
minua kaikkialle. Tällä maalli-
sella vaelluksella useimmat kii-
tävät ohi, mutta joskus aina jo-
ku pysähtyy ja liittyy seuraan. 
Siksi maalaan.

Galleristi Risto Laasimo tote-
aa osuvasti näyttelystä: – Sinuna 
tulisin katsomaan!

Teija Loponen

Tapauksen taiteilijat 
lähtivät stadiin
Kuusi Tapanilassa sijaitsevan Tapaus ry:n taiteilijaa, 
Paula Aarniala, Raili Puuronen, Päivi Kahila, Henriette 
Ahlgrén, Mau Salmi ja Heli Leiviskä keräsivät 
teoksensa ja lähtivät toukokuuksi pitämään näyttelyä 
Museokadulle, Galleria Mondoon. 

Henriette Ahlgrénin päättömät tekevät vaikutuksen katsojaan. 
Taiteilijakuusikon työt ovat esillä Galleria Mondossa, Museo-
katu 25, toukokuun loppuun saakka.

Operaatio Pulssin 
kautta pääsee 

kokeilemaan erilaisia 
harrastuslajeja 

Pukinmäen, Malmin ja 
Tapanilan alueella.

Galleristi Risto 
Laasimo toteaa 
osuvasti näyttelystä: 
– Sinuna tulisin 
katsomaan!
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Croodit

tanssit
Kaupunki-

Opetellaan humppaa. 
ke 22.5. klo 17.30

vapaa pääsy

Kino Helios:

Vauhdikas animaatio 
luolaperheestä. 
ke 15.5. klo 18, 

la 18.5. klo 14 ja 
ke 22.5. klo 18
 K7, liput 6 €

Afrobeatia, jazzia, funkia… iloista 
soittoa ja vauhdikasta menoa. 

ke 22.5. klo 19, alk. 10 €

ti 21.5. klo 17.30 
vapaa pääsy

t
Yhteis- laulut

Ensemble
Cotonou

Helsinki-

feat. Noel 
Saizonou

Ala-Malmin tori 1
malmitalo.fi  
Liput (09) 310 12000
ja Lippupalvelu

Gardenia ja Helsingin yliopisto kutsu-
vat viettämään keväistä, kansainvälis-
tä Lumoudu kasveista -päivää lauan-
taina Gardeniaan.

Gardenian pihalla on taimitori, jon-
ne voi tuoda ylimääräisiä taimia vaih-
dettavaksi ja tilalle voi tarvittaessa ot-
taa vaihtokasvin. Vaihdettavaksi voi 
tuoda myös viherkasveja ja erilaisia 
puutarhatyökaluja. 

Sisällä Gardeniassa Helsingin yli-
opiston professori kurt Fagerstedt pi-

tää klo 11 alkaen luennon Mitä pioni-
en kasvattamisessa pitää ottaa huo-
mioon. Anna Haukka Dodo  ry:stä 
kertoo puolestaan kaupunkiviljelystä. 
Luentojen välillä ja niiden jälkeen voi 
seurata powerpoint-esitystä aiheesta 
Miksi tutkia kasveja.

Koko tapahtuman ajan Gardenian pi-
halla on esillä vieraslaji-infoa. Koti-
puutarhaneuvoja on paikalla kerto-
massa vieraslajeista ja niiden torjun-

nasta. Tapahtuman aikana on myös 
mahdollisuus osallistua opastettuihin 
kierroksiin. Klo 11.45 alkaa tunnin 
mittainen opastettu kierros Viikin ar-
boretumissa, lähtö on Gardenian etu-
pihalta, oppaana toimii Daniel Richte-
rich Helsingin yliopistosta.

Päivän päätteeksi klo 13 on opas-
tettu kierros Gardenian trooppisessa 
puutarhassa – puutarhan pääsymak-
sun hinnalla. Oppaana katja Sidoroff.

Teija Loponen

Viikin Gardeniassa vietetään lauantaina sisällä ja ulkona 
kansainvälistä Lumoudu kasveista –päivää.

Kasvit lauantain teemana

Kuoron puheenjohtaja kei-
jo Mäenpää kertoo Mies-
laulajien kaivanneen  itsel-
leen hivenen viihteellisem-
pää linjaa. 

– Etsimme  kevään  kon-
serteille myös selkeää tee-
maa, jota on helppo esitellä 
ja markkinoida. Junnu vai-
nio  tunnetaan monipuoli-
sena toimijana viihdemusii-
kin parissa. Katsoimme, että 
keskittymällä Vainion mu-

siikkiin tulee konsertista se-
kä viihteellinen, että selkeä-
teemainen. Tavoitteena on 
saada yleisöä salin täydel-
tä konserttiin sekä tuottaa 
heille  iloa ja musiikin elä-
myksiä.

Kuorolaiset keskustelivat 
ohjelmauudistuksesta viime 
syksynä ja pohtivat, mihin 
asti uudistusrohkeus riittää. 

– Laulajat olivat innostu-
neita teemasta ja viihteelli-

sestä ohjelmistosta. Eniten 
epäilytti harjoittelun vaati-
vuus. Päätimme kuitenkin 
uskaltaa ja porukka on har-
joitellut todella tunnollises-
ti ja innostuneesti. Kuorom-
me taiteellinen johtaja eli-
sa vierimaa on sovittanut 
osan kappaleista juuri meil-
le sopivaksi ja helposti opit-
tavaksi.

Malmin Mieslaulajat ovat 
ennenkin uusineet säännöll-
lisesti ohjelmistoaan, mutta 
näin  suurta  uudistusta  ei 
kerralla ennen ole tehty. 

Mäenpää uskoo, että kuu-
lijakunta ottaa teeman hy-
vin vastaan. Ainakin lähipii-

rin kommentit ovat viitan-
neet tähän. Samoin lippu-
jen etukäteisvaraukset ovat 
suuremmat kuin aikaisem-
pina  vuosina,  sillä  Junnu 
Vainion musiikki tunnetaan 
ja siitä pidetään suuren ylei-
sön keskuudessa.

Mäenpää paljastaa omien 
suosikkikappaleidensa löy-
tyvän Junnun herkemmistä 
kappaleista. Niitä ovat Yk-
sinäinen saarnipuu  ja Al-
batrossi.
Kuoron taiteellinen johtaja 
Elisa Vierimaa kertoo kol-
mikymmenpäisen  kuoron 
harjoitelleen viikottain kes-
kimäärin kahta uutta kap-
paletta.

Vanhoja poikia viiksekkäitä

Malmin Mieslaulajat viihdyttävät Malmitalolla Junnu Vainion lauluilla.

Vieraslaji-info Gardenian pihalla 
la 18.5. klo 11–14, vetäjänä koti-

puutarhaneuvoja eija keski-korpela, 
taimi-, huonekasvi- ja puutarhatyöka-

luvaihtotori, sekä pieni taimipuoti.

Malmin Mieslaulajat ovat keventäneet 
kevään konsertti-ohjelmistoaan 
ottamalla teemaksi Junnu Vainion 
hyväntuuliset laulut.

– Haastavinta  tänä  ke-
väänä on ollut ehkä juu-
ri se, että uusia kappaleita 
on ollut niin paljon opetel-
tavana.

Vierimaa toteaa, että hän 
on  alkanut  itsekin  pitää 
Junnun biiseistä. 

– Vain osa kappaleista oli 
minulle entuudestaan tut-
tuja.  Erityisesti  tykkään 
kappaleiden  tarinallisis-
ta sanoituksista ja musii-
kin  hyväntuulisuudesta. 
Sinänsä aika hauskaa, et-
tä meillä on Keijon kans-
sa  samat  lempikappaleet 

tässä ohjelmistossa, eli Yk-
sinäinen saarnipuu ja Al-
batrossi! Lisäksi pidän ko-
vasti myös Käyn ahon lai-
taa  -kappaleesta,  kertoo 
Elisa  lempparikappaleis-
taan.

Kuoron taiteellinen joh-
taja kannustaa lähtemään 
konserttiin, koska hän us-
koo, että siellä kuulija tu-
lee väkisinkin hyvälle kesä-
mielelle! 

– Lisäksi luvassa on pal-
jon uudentyyppisiä mies-
kuorosovituksia!

Teija Loponen

Vanhoja poikia viiksekkäitä 
 – Malmin Mieslaulajien konsertti 

ti 21.5. klo 19 malmitalossa. luvassa laulaja-lauluntekijä- 
legenda Juha ”Watt” vainion tunnetuimpia sävellyksiä 

 ja sanoituksia. lipu 10/6 e.

Tapahtuman aikana 
on myös mahdollisuus 

osallistua opastettuihin 
kierroksiin.
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lähimenot-palstalle voi 
lähettää koillis-helsinkiä 
koskevia menovinkkejä. 
etusijalla ovat maksutto-
mat tapahtumat. Toimitus 
voi muokata sekä lyhentää 
tekstejä. vinkit tulee lähet-
tää viimeistään torstaina 
klo 15 mennessä, jotta ne 
ehtivät seuraavan keskivii-
kon lehteen. vinkit voi lä-
hettää osoitteella teija.
loponen@lahitieto.fi

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 

  JAKOMÄKi
Taidenäyttely
Jakomäen taidekerhon 
kevätnäyttely toukokuun 
ajan Jakomäen kirjastossa, 
Jakomäenkuja 3. esillä Ansa 
mielosen, hellin ojasen 
ja lilia pöllän maalauksia. 
kirjasto on auki ma–to klo 
9–19, pe 9–16 ja la 10–16.

  MALMi
Kesäkahvila Raparperitaivas 
ravintolapäivänä 18.5. klo 
12–16 kesäkahvila paavolantie 
7:ssä, Ala-malmilla. mikään ei 
ole kallista ja ilo on ilmaista!
Malmin toimintakeskus
kirkonkyläntie 2:ssa aina 
ma klo 13.30 +60 ryhmä, 
jossa bingoa, juttuseuraa, 
kahvia ja tietokilpailuja. 
ESKOn harrastukset
Tukiyhdistys eskon harras-
tustoimintaa malmin toiminta-
keskuksessa, kirkonkyläntie 2: 
ma uinti omakustannushinnalla 
klo 11–12 Tarjan johdolla, ke 
käsityökerho klo 12–15.30, 
englanninkielen keskusteluryh-
mä klo 11 seijan johdolla, to 
ruotsinkielen keskusteluryhmä 
klo 11 Tuulan johdolla, leidit 
klo 13 ritva ii:n johdolla.
Koillis-Helsingin Seniorit 
kerhot pyörivät täysillä vielä 
toukokuun, kesätauon aloittaa 
hattujuhla 4.6. syystiellä.
Päivätanssit 
malmin Työväentalolla 
Takaniitynkuja 9 to klo 
12–15. liput 8 e, sis. 
narikan. elävää musiikkia. 
Järj. malmin eläkeläiset.
Tanssikurssit
malmin Työväentalolla, 
Takaniitynkuja 9, to 16.5 klo 
18-21 rumba-bolero ja su 
19.5. klo 17-20 hidas valssi.
Hoitohuone Oivakumpu
kotinummentie 4, Työhuone 
2J ti 28.5. asti klo 18.30–20 
opastettuja rentouttavia 
keskittymisharjoituksia tuolilla 
istuen. vapaaehtoinen oviraha.
Koillis-Helsingin 
Parkinson-kerho
Tervetuloa kaikki koillisen 
parkinson-tautiset ja 
kumppanit. kevätkauden 
päätöksenä tutustumiskäynti 
uuteen syystien palvelukes-
kukseen 17.5. kello 14.30. 
osoite on syystie 1, mutta 
sisäänkäynti on Takaniitynkuja 
3 puolelta. kahvitarjoilua 
varten on ilm. 15.5. mennessä 
sihteerin sähköpostiin tai 
puh. 0500 871 030.
Syystien palvelukeskus
liikuntaa ja erilaisia harrastus-
ryhmiä joka päivä, bridge-kerho 
ti klo 9.30. Takaniitynkuja 3.

Tartu hiireen
maksutonta atk-opastusta seni-
oreille ja työttömille syystien 
palvelukeskuksessa ti, ke ja to 
klo 10.30–13.15. varaa aika 
infosta p. 09 3105 8413, tai 
paikan päällä. Takaniitynkuja 3.
Kirpputori-markkinat
malmin toimintakeskuksessa, 
kirkonkyläntie 2, la 25.5. 
klo 10–14. kirppispöytä 
vuokrattavissa 5 e, varaukset 
ritva lindqvist 050 303 9903 
Tukiyhdistys esko ry.
Mervi Lakkala, Toinen talvi
maalauksia 25.4.–18.5. 
malmitalon galleriassa. 
vapaa pääsy. Avoinna 
ma–pe 9–20 ja la 9–16.
Musiikkia matkalaukussa
nukketeatteri sampo 
esittää kauniita ja hilpeitä 
lauluja ja runsaasti nukke-
teatterin lumoa sisältävän 
tarinan malmitalossa pe 17.5. 
klo 10.15. kesto 45 min. 
liput 9/7 e. lippuvaraukset: 
09 323 6968 tai toimisto@
nukketatterisampo.fi
Polulta poimittua
kansantanssiryhmä 
rutistuksen 25-vuotisjuh-
lakonsertti la 18.5. klo 17 
malmitalossa. konsertissa 
nähdään parhaita paloja 
ryhmän 25-vuotiselta 
taipaleelta. mukana menossa 
myös lauluryhmä kuusikko, 
rutistuksen jälkikasvusta koos-
tuva kutistus ja rutistuksen 
house Band viritys.
liput 12/8 e tai perhelippu 
30 e (2 aik. + 2 lasta). 
ennakkovaraukset liput@rutis-
tus.net. loput liput noin tuntia 
ennen ovella. Järj. helsingin 
kansantanssin ystävät ry
Yhteislaulut
suosittu yhteislauluilta kesän 
kynnyksellä. Ti 21.5. klo 17.30 
malmitalon kevätkauden 
viimeinen lauluilta. vapaa pääsy
Malmin Mieslaulajat
vanhoja poikia viiksekkäitä 
-konsertti ti 21.5. klo 
19 malmitalo. laulaja-
lauluntekijälegendan Juha 
”Watt” vainion syntymästä 
tulee toukokuussa ku-
luneeksi 75 vuotta. Järj. 
helsingin kulttuurikeskus 
ja malmin mieslaulajat ry.
liput 10/6 e.

MLL Malmin kevätretki 
Fallkullaan ti 21.5. klo 10. mll 
malmi jäsenet ilmainen, muut 
3 e / perhe. Tutustumista tilaan 
ja eläimiin. kahvi- ja mehuhetki, 
grilli kuumana omille eväille ja 
mikro käytössä. ilm: mll.malmi.
perhis2@gmail.com. Fallkullan 
kotieläintila, malminkaari 24
Kaupunkitanssit
humppaa harjoitellaan ke 22.5. 
klo 17.30 Ala-malmin puistossa 
tai sateella malmitalon aulassa. 
mukaan voi lähteä joko yksin, 
kaksin tai joukolla opettele-
maan paritanssia. Jokaisella 
kerralla on vuorossa eri tanssi. 
mukaan mukavat jalkineet. 
seuraavalla kerralla 29.5. 
vuorossa rumba. vapaa pääsy.
Helsinki-Cotonou Ensemble 
feat. Noel Saizonou
Afrobeatia, afrikkalaisia 
perinnerytmejä, jazzia, 
funkia. Guineanlahden 
rannalla syntynyt suomalais-
beniniläinen kokoonpano lyö 
soittimet yhteen malmitalossa 
ke 22.5. klo 19. Järj. hgin 
kulttuurikeskus ja osuuskunta 
no problem! music. liput 10 e.
Turvallisuuspäivä
soinisen koulun vanhempain-
yhdistys järjestää la 25.5. klo 
11–15 Turvallisuuspäivän 
soinisen koulun pihalla, 
kenttätie 3. malmin vpk;n 
alkusammutusnäytös, mukana 
myös partiolaiset (maahiset, 
sinivuoren tytöt ja helsingin 
eräleijonat), meD Group 
-ambulanssi, helsingin 
polkupyöräilijät suorittavat 
pyörien pikahuoltoa vapaaeh-
toista maksua vastaan, helsinki 
human rights (hhr 09) esit-
täytyy. vanhempainyhdistyksen 
buffetissa kahvia ja makeaa 
ja suolaista syötävää, grillistä 
makkaraa. kirpputori: tule 
myymään tarpeetonta tavaraa 
tai tee löytöjä, pöytävaraukset 
5 e, p. 050 582 6234 (päivi)

  PiHLAJAMÄKi
Musakirppis 
pihlajamäen nuorisotalolla 
la 18.5. klo 10–15, varaa 
paikkasi ennakkoon! 
moreenitie 2. musakirppis 
pistää kiertoon soittimet, 

musiikkilaitteet ja piuhat, 
kielet, laukut ym. myyntipaikka 
10e. Järj. pihlajamäen 
lähiöasema 09 31041010.
Pihlajamarkkinat 
pihlajamäen leijonat järjestävät 
pihlajamäen ostarilla la 18.5. 
klo 10–15 markkinat, joilla 
on kauppiaita joka lähtöön. 
Asukkaat voivat tuoda omat 
kirpputoripöydät. soitinyhtye 
punanokka The esittää 60- ja 
70-luvun ikivihreitä. noin kello 
11 esiintyy rokkaava koko 
perheen musiikkia soittava 
bändi hovinarri. lapsille 
leikkimielinen tietokilpailu ym. 
ohjelmaa. Tuotto alueen lasten, 
nuorten ja vanhusten hyväksi.

  PuiSTOLA
Yhteislaulua
kevään viimeinen yhteis-
laulutilaisuus puistolan 
vpk:lla tänään ke 15.5. klo 
18–19.30. vapaa pääsy.
Satuilua tarjolla
puistolan kirjastossa satutunti 
aina ma klo 9.30. kaikki alle 
kouluikäiset tenavat ovat 
tervetulleita satujen pariin. 
KevätSavotta
pk savotan pihalla la 18.5. klo 
11–15. os. puunkaatajantie 
16, heikinlaakso. puffetti, 
onginta, kasvomaalaus, 
kankaanpainantaa. kenguru-
meininki -duo n. klo 13. 
mukaan koko perheen 
voimin! Järj. pk savotta ja 
vanhempaintoimikunta.
Pihakirppis &taimitori 
su 19.5. su klo 10–14 
sepeteuksentie 26:ssa.Tarjolla 
mm. aarteita komeroiden kät-
köistä, lasten vaatteita, leluja 
ja tarvikkeita kaikenlaista kodin 
käyttötavaraa ja taimitori pe-
riaatteella ”tuo tai vie”. pihalla 
toistakymmmentä myyjää!
Puistojumppaa
puistolan urheilijoiden kesän 
puistojumpat 13.5.–20.6. ja 
1.8.–29.8. puistolan vpk:n 
lähistöllä, katso tarkemmin 
puiu:n nettisivuilta. Ti 18– 
18.55 kahvakuula, ti 19–19.55 
venyttely (huom! alkaa viikolla 
24), ke 17 17.55 akrobatia/
kehonhallinta, to 18–18.55 
gymstick, to19–19.55 

Afrobeatia ja muutakin reipasta musiikkia soittava Helsinki-
Cotonou Essemble on helsinkiläisen kitaristi Janne Halosen ja 

beniniläisen Noel Saizonoun luotsaama kahdeksanhenkinen yhtye. 

mukana soittamassa ovat myös sampo riskilä, Juha räsänen, mikko 
pettinen, Joakim Berghäll, visa oscar ja menard mponda. 

Bändi esiintyy 22.5. malmitalolla.

kahvakuula. muutokset 
mahdollisia, säävaraus. oma 
jumppamatto! kertamaksu 5 e, 
vain käteinen tai liikuntasetelit.

  PuKiNMÄKi
Pihakirppis 
ruotutorpantien alueella 
su 19.5. klo 10 alkaen. 
lähde ostoksille, kahville ja 
tutustumaan mukavaan asuin-
alueeseen ja sen asukkaisiin! 
Kevään tietokoneopastukset 
aina ke 29.5. asti pukinmäen 
kirjastossa. enter ry:n 
opastaja paikalla klo14-
16 ja työväenopiston 
vertaisohjaaja klo 17–19.
Apua internetin, sähköpostin 
ja sosiaalisen median perus-
teisiin sekä tekstin ja kuvien 
käsittelyyn. Tarjolla on myös 
tukea kannettavan tietokoneen 
laitteisto- tai ohjelmisto ongel-
missa. kotikoneen voi tuoda 
mukaan. ilm. 09 3108 5072 tai 
paikan päällä, kenttäkuja 12.
Pukinmäki-päivät lähestyvät! 
paikkakunnan yhdistysväen 
yhteisesti järjestämä 
kotiseututapahtuma pidetään 
25.–26.5. lisätiedot 
pukinmäki-seuran pj kauko 
koskinen, puh. 040 5838 503 
tai kauko@kaukokoskinen.fi.
Taidetta tarjolla
pukinmäkeläisen taiteilijan 
katja intosen maalauksia, 
taidegrafiikkaa ja installaatioita 
esillä kirjastossa, kenttäkuja 
12, toukokuun ajan. 

  SiLTAMÄKi 
Tuolijumpat 
korttelituvassa pe 17.5. ja pe 
24.5. vetää fysioterapeutti
helena vähäkuopus, siltamäen 
fysikaalinen hoitolaitos. 
helena on tuvassa 
klo 11–12.30, vetää noin 
puolen tunnin jumpan, neuvoo 
mm. tasapainoharjoituksen 
ja vastaa kysymyksiin. 
Jumppaamaan
Toukokuussa piloxing ti ja 
zumba to klo 19–20 siltamäen 
nuorisoseura ry:n kerhohuo-
neella, kiertotähdenpolku 2. 
hinta 3 e / kerta, maksu paikan 
päällä. mukaan myös ilman 
ennokkoilm. Joogaa ke aamulla 
että illalla, ilm. etukäteen. 
www.siltamaennuorisoeura.
fi tai 050-566 6174. 

  TAPANiLA
Tapanilan Eläkkeensaajat 
ja Tapanilan kotien puolesta 
Tiistaikerho klo 11.30–13.30 
Tapanilan Työväentalolla, 
sompiontie 4. muusta toimin-
nasta saa lisätietoa kerhosta.
Kirpputori 
su 19.5 klo 10–13 voit tulla 
myymään maksutta, ota vain 
omapöytä mukaan. Tarjolla 
kahvia, pullaa ja vohveleita. 
Järjestäjä Tasankotien 
talotoimikunta. Jäkälän 
koulun piha, Jäkälätie 11.

  TÖYRYNuMMi
Harrastekerho
leikkipuisto kesannossa 
kokoontuu joka toinen ke 
(parittomat vkt) harrastekerho 
klo 18–21. Avoin kaikille. 
mahdollisuus erilaisiin omiin 
harrasteisiin, joihin kotona 
ei ole mahdollisuutta lasten 
tai tilan puutteen vuoksi. 
materiaalit ja tarvikkeet tuo 
jokainen itse, seuraa löytyy pai-
kan päältä. os. kesantotie 13.

  viiKKi
Satutuokioita kirjastossa
viikin kirjastossa (pyöreä 
sininen rakennus) satutuokiot 
aina ke klo 10–10.30. 
Vuodevaatekeräys
viikin kirkon diakoniatyön 
vuodevaatekeräykseen voi 
lahjoittaa ehjiä ja puhtaita 
vuodevaatteita, sekä hygie-
niatuotteita, joiden tulee olla 
avaamattomia. Tavaraa otetaan 
vastaan viikin kirkolla touko-
kuun. soittamalla numeroon 
09 2340 4429 voi varmistaa, 
ollaanko kirkolla paikalla.
Mikaela Harvian valokuvia 
mikaela harvian valokuvissa 
luonnon kauniit maisemat ja 
erilaiset yksityiskohdat saavat 
valon heijastuksesta hetkelli-
sesti uuden ulottuvuuden valon 
lähteen ja kohteen vaihtuessa. 
Avoinna 30.5. saakka ma-to 
klo 10–18, pe klo 10–14 ja 
la–su klo 10–17. vapaa pääsy. 
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AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

v Määräaikaishuollot  v Ilmastointihuollot
v Pakokaasumittaukset, bensa 13€  v OBD-mittaukset 13€

v Katsastuskorjaukset  v Katsastuspalvelut
v Renkaiden vaihto alk. 20€  v Kausisäilytys 50€

v Eberspächer asennukset/myynti/huolto  v Sijaisauto

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

HAMMASLääKäRiT

Lähitietoa 
tarvitaan aina.

PALVELUJA TARJOTAAn

Puutavara A. ÄIKÄS Oy
Akkutie 19, Tattarisuo  p. 09-389 1596, 09-389 1582

Avoinna ark. 8-17 la. suljettu
- Sahatavarat. - Höylätavarat. - Paneelit. 
- Maalatut listat. - Koristelistat. - Mdf-listat.
- Kyllästetyt terassilaudat, ruskeat ja vihreät.
- Havu- koivu- filmipinta vanerilevyt.
- Melamiinilevyjen määrämittasahaus 
- Puutavaran katkaisu ja kotiinkuljetus

HYVinVOinTi

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

���������

���� ���� ����

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

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

Koillis-Helsingin 
Lähitieto
www.lähitieto.fi
Löydät nettisivuilta paikal-
lisia menovinkkejä ja nä-
köislehden pdf:nä.

Voit myös osallistua  
lehden tekoon lähettämällä 
sivuston kautta Koillis- 
Helsinkiin liittyviä juttu-
vinkkejä ja kuvia.

Jalkahoitola 
Kristiina Mälkki

Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028
Malminraitti  12
00700 Helsinki

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6

(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU

Soita: Erkki 0500 503 357
Mikko 040 9311 466

ergadesign.fi 

MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

UU
SI

MALMIN PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166

malmin.pienkonehuolto@gmail.com
Ormuspellontie 16,

00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET KESÄKSI KUNTOON
MOOTTORISAHAT

RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT

YM. PIENKONEET
MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso
Puh. (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPTiKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT  
MALMILLA

Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb, 
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo

Ajanvaraus 
ma–pe 10–18, la 10–14 (kesäla sulj.)

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN 
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Juha Ruotoistenmäki
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN 
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

malmin.hammas.oy@kolumbus.fi 

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne 
mukaisesti.

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

SUUHYGIENISTIT
Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi puh. 3507050

OSTEOPAATTI Sari Hakasaari
Vanha Tapanilantie 88

050 5368135    www.sarihakasaari. 
Tarjous -15 %

myös hieronnat, voimassa 30.6.2013 asti

Kaikenlaiset kuljetukset
Iso Pakettiauto, 

1-3 miestä
TST-PALVELUT Oy

045-8793 937

www.zois.fi  sivuiltamme voit 
varata uuden aikasi!

Terveisin Sanna, Elina, Outi, Tanja, Nelli, 
Alex ja Joni

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 351 5981 www.zois.fi 

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi 
 3858 375 

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi 
ark. 9-18, la 9-14 ja ke 

suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan

Asiakasparkki No 13 Bussit 74/77A/577

IHANA KEVÄT 
OVELLA!

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

 Tervetuloa!
 Varaathan 
 aikasi.

a!

Toukokuun tarjous!
Raidat & Leikkaus

lyhyet 56,- 
puolipitkä 69,-  pitkä 80,-

Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

Hietakummuntie 16
TI-PE 10-18.30. la 9-15
www.salonperfect.fi

p. 09-385 3911

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

Myös ilman ajanvarausta.

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja 
vanhat asiakkaani!



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!

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

(Ikean vieressä)

KESÄKAUDEN
AVAJAISET PE - LA

MITTAA TILA JA
TILAA KOMERO

Tehtaan edustajat paikalla 
perjantaina 15-20 ja lauantaina 10-17

suunnittelu ja tarjous odottaessa

KOTIMAISET
LAKEUS DESIGN
KOMEROT NYT 

ERIKOISHINNOIN !

VAIN PERJANTAINA 

JA LAUANTAINA,

KAUPANPÄÄLLE:

- SUUNNITTELU

- KORISETTI (3 KPL KOREJA)

  TAI VÄRILLINEN KOMERO

  VALKOISEN HINNALLA

- ILMAINEN KOTIINKULJETUS

   (PÄÄKAUPUNKISEUTU)

Jensen sängyn ostajalle sl 1 petauspatja kaupanpäälle,
                                 etusi vähintään 580 €

MEILTÄ 
MYÖS 
LAADUKKAAT 
KESÄ-
KALUSTEET 
(SUURI SISÄTILANÄYTTELY)

Nova plus jenkkisänky 
jensen vyöhykepussijousitus
Soft line 1 sijauspatja
Metalli jalat

1740€ (2320€) etusi 580€

4660€ (5720€) etusi 1060€

Carat jenkkisänky 
jensen aloy jousisto
Softline 2 sijauspatja
Tammi jalat

Tukeva mäntykeinu. 
Hintaan sisältyy katos. 
Pehmusteet myydään
erikseen.
Istuinleveys 150 cm

MINNA-KEINU

MAKKARA
TARJOILU LA 10 - 17 

Kaikkiin yli 500€ 
ostoksiin kaupanpäälle 

wotkinsin 50€ lahjakortti

kalusteessa


