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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

Krista Suvinen
040 487 5040

Sini Orpana    
0400 491 830

Kimmo Tammisto
 040 830 8755

Aurora Simonen
050 358 7205

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

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

     Eija Häkkinen
+358 500 704 618

     Vesa Sillman
+358 400 512 055

     Kari Välinen
+358 40 523 9046

Välittäjät parhaille kodeille.

     Tuuli Almila
+358 45 208 5012

Eija Häkkinen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 704618
eija.hakkinen@remax.fi

RE/MAX Partners
Tasetie 8,  Flamingo 2. krs.
01510 Vantaa

Eija Häkkinen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 704618

Kiinteistönvälitystä 20 vuoden 
kokemuksella alueellasi.

Tontit, kiinteistöt, asunnot, 
uudistuotanto.

Kauttani myös perunkirjat.

Soita!

[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. 161 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. 147.000 €. Elontie 4

Kirkonkyläntie 13, Malmi
Ark.10.00–18.00, la 10.00–14.00, su suljettu.

P. 09-224 9007, 050-433 8512
www.helsinginpesula.fi 

Kemiallinen pesu • Kodin tekstiilit • Matot
Liinavaatteet • Työvaatteet • Noutopalvelu

Talvitakit  ja
Mattopesut

TARJOUS 31.5. ASTI:

– Ei nahkatuotteita

Tapaninvainiossa 
halutaan uimaranta
kuntoon. 
Sivu 4
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 Pääkirjoitus

On aina mielenkiintoista kuulla, millaisia jut-
tuja ja mistä aiheista ihmiset haluavat lukea. 
Pari viikkoa sitten lehdessämme olleessa kyse-
lyssä sai kertoa toiveitaan siitä, mistä aiheista 
toivoisi lehteen lisää juttuja. Toiveiden jou-
kossa oli selostuksia junnujen urheilukisoista, 
niitä artikkeleita haluttaisiin tallentaa lasten 
muistokansioihin. Nuoret aikuiset toivoivat 
erilaisten harrastusten esittelyä, jotta osaisivat 
valita lapsilleen sopivan vapaa-ajan viettota-
van. Todennäköisesti hieman vanhempi väki 
toivoi historiikkijuttuja, he haluaisivat lukea, 
missä käytössä esimerkiksi Malmilla ja Pu-
kinmäessä olevat vanhat rakennukset ovat ol-
leet ja millaisia ihmisiä niissä on asunut. Sa-
moin toivottiin tarinoita täällä asuneista ja 
asuvista ”kuuluisuuksista”.

Yhtenä tärkeänä juttuaiheena nähtiin erilai-
sista kaupungin suunnitelmista kertominen. 
Kiitosta annettiin kaavasuunnitteluun liitty-
vistä ennakkojutuista, mutta toivottiin myös, 
että esimerkiksi liikennesuunnitteluun liitty-
vistä hankkeista olisi vielä enemmän asiaa.

Tapahtumiin liittyvistä ennakkojutuista to-
dettiin olevan paljon hyötyä, jotta tiedetään 
mihin kannattaa mennä, mutta vastaavasti 

toivottiin, että näistä tapahtumista kerrottai-
siin myös jälkikäteen. Meidän hyvin niukka 
toimituksemme ei joka paikkaan ehdi ja siksi 
toivommekin teiltä lukijoilta kuvia ja tarinoi-
ta mukavista paikallisista tapahtumista, jois-
sa olette olleet mukana. 

Urheilua saisi kuulemma olla enemmänkin, 
samoin kulttuuririentoja. Teiltä lukijoilta tul-
leet toiveet olivat kaikki hyviä ja useimmat 
myös toteuttavissa. Jos ei heti, niin hiljalleen. 

Meillä täällä Koillis-Helsingissä on jäljellä 
vanhaa rakennuskantaa, johon liittyy mielen-
kiintoista historiaa. Paljon on purettu uusien 
kerrostalojen alta, mutta onneksi on myös jä-
tetty esimerkiksi vanhoja kartanoiden pää- ja 
piharakennuksia, jotka henkivät mennyttä ai-
kaa. Malmi-Seura järjestää vuosittain kävely-
retkiä, joilla esitellään vanhoja rakennuksia ja 
myös uudistuotantoa. Sellainen on jälleen lu-
vassa  Ala-Malmilla  tulevana  lauantaina. 
Kierroksella kuulee varmasti sellaisia 
asioita, joita ei Malmista entuu-
destaan tiennyt.

Teija Loponen

Mikä meitä kiinnostaa?

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

ark. 10-18 la 10-14 (kesä la.suljettu)

ale  -25%

www.synsam.fi

NIINA NIINA BACKMAN
Suosikkijuontaja

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

LITE BÄTTRE.

Niinan suosikit:

KAUPUNKI: MALLI SYNSAM, Mallikatu XX, puh. XXX XXX XXXX

Kehykset: Michael Kors

”Tärkeänä juttuaiheena nähtiin erilaisista kaupungin 
suunnitelmista kertominen.”
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Martin Sonka käsittämättö-
millä  taitolentonäytöksil-
lään ja ruotsalaiset Freestyle 
Jumping FMX -pojat usko-
mattomilla tempuillaan sai-
vat monet hieraisemaan sil-
miään. Tsekkiläinen Martin 
Sonka laittoi välillä koneen-
sa pysymään paikallaan il-
massa, välillä hän pyöritteli 
sitä ympäri syöksykierteessa 
ja teki lopuksi sivuttainlen-
tokierroksen  katsomon 
edessä. Yleisö ei voinut kuin 
ihmetellä, miten mies moi-
sissa  pyörityksissä  tietää 
missä suunnassa on maa ja 
missä taivas.

Toinen käsittämättömän 
näyttävä esitys tuli ruotsa-
laisnelikolta, joka kiihdyt-
ti pyörillään ramppia ylös, 
teki  ilmassa  temppuja  ja 
laskeutui  hallitusti  toisen 
puolen ramppia ylös pala-
takseen hetken päästä taas 
roikkumaan  ilmassa  kii-
tävässä  moottoripyörässä 
vaikka vain satulasta kiinni 
pitäen. Pyroshow viimeiste-
li tunnelman.

Ferrarit,  Lamborghinit, 
Corvetet  ja F1-autot huo-
lehtivat silmänilon tuotta-
misesta vauhdin hurmasta 
nauttiville. Paikalla nähtiin 
muun muassa Jenson Butto-
nin  vanha  F1-auto  (noin 
700hv),   Lamborghini 
Aventador, Gallardo, Mur-
cielago,  Porschen  uusi 
991-mallin 911, Mercedek-
sen uutuuksia sekä useita eri 
sukupolvien Corvette-mal-
leja. Paikalle oli  saapunut 
myös kaunis klassikko Ford 
GT40. Detomaso Pantera 
oli näytillä varikolla, ei ra-
dalla.

Yksi  etukäteen  odote-
tuimmista  ohjelmanume-
roista oli Martin Sonkan ja 
Fredrik ”FROG” Berggre-
nin Airshow,  jossa  Sonka 
ohjasi Red Bull -taitolento-
koneensa Berggrenin ohjaa-
man moottoripyörän alitse 
pyörän ramppihypyn aika-
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Jalkapallossa hyvä vauhti päällä niin naisilla kuin miehillä! Sivu 10

  Savela

www.facebook.com/
lahitieto

virasto huomauttaa turhista 
savotoista
Rakennusvalvontavirasto toppuuttelee liian innokkaita 
puun kaatajia. Virasto korostaa, että kaupunkikuvallisesti 
merkittävien puiden hävittäminen voi köyhdyttää 
kaupunkikuvaa.

Puun saa kaataa ilman lupaa omalta tontilta, 
jos asemakaavassa ei kielletä kaatoa, puu ei ole 
maisemakuvallisesti merkittävä, puita kaadetaan enintään 
viisi ja tontille jää kaadon jälkeen puita. Jos ehdot eivät täyty, 
pitää Helsingin rakennusvalvonnasta hakea kaatolupa.

Suuren puun kaataminen tiiviisti rakennetulla alueella 
kannattaa jättää ammattilaiselle.

Rakennusvalvonta ei voi antaa lupaa naapurin puun 
kaatamiseen. Naapuritontilta tursuavan häiritsevän 
kasvillisuuden poistamista säätelee laki naapurussuhteista. 
Oksien poistosta voi lähettää naapurille kirjallisen pyynnön.

Pirjo Pihlajamaa

Näitä moottoripyörä-
temppuja ei kannata 
kotona kokeilla!

na. Lentokorkeus Sonkalla 
oli hypyn aikana noin kak-
si metriä. Vastaavaa temp-
pua ei Suomessa ennen ole 
nähty.

Yleisölle  kerrottiin  näy-
tösten välillä Malmin len-
tokentän historiasta ja ny-
kyarvosta. Lisätietoa ken-
tästä ja sen kohtalon vaih-
toehdoista tarjoili Malmin 
lentokentän ystävät MLY, 
joka samalla keräsi lisää ni-
miä kentän säilyttämiseksi 
ja jakoi uunituoretta Kent-
täposti -lehteä.

Teija Loponen
Parafiiniöljyllä saadaan hienot savut aikaiseksi, kyseessä ei siis ollut Sonkan koneen 

mottorien savuaminen moottoripyörän alittamisen jälkeen!

 TeiJA loponen

Air Motor show teki 
kenttää tutuksi

Huikeat moottoripyörätemput, upeat autot, käsittämätön hyppy lentävän lentokoneen yli 
ja syöksykierteitä tekevä taitolentokone tekivät melkoisen vaikutuksen lauantaina Malmin 
lentokentälle saapuneeseen yleisöön.

Leikkipuisto Savela oli kaupungin kesäksi suljettavien 
leikkipuistojen listalla (K-H Lähitieto 15.5.2013), vaikka 
tosiasiassa leikkipuistossa ei ole ollut kaupungin 
työntekijää vuoteen.

– Siellä oli niin pienet asiakasmäärät, että siirsimme 
resursseja eli siellä olleen yhden ohjaajan muualle, kertoo 
Helsingin kaupungin varhaiskasvatusviraston johtava 
leikkipuisto-ohjaaja Pirjo Ritamo.

Portti säpissä puisto ja sen keskellä oleva talo eivät ole 
olleet. Pukinmäki-Savelan MLL:llä on puistorakennuksessa 
kesäkautta lukuun ottamatta perhekahvila joka maanantai 
ja läheinen ryhmäperhepäiväkoti Luhti, jolla ei ole omaa 
pihaa, on saanut käyttää Savelan leikkipuistoa. 

Iltapäivisin leikkipuistossa on koululaisten iltapäiväkerho. 
Sen toiminnasta vastaa yksityinen yhdistys nimeltä 
Touhula, joka järjestää puistossa tulevana kesänä lapsille 

myös leirin.
Ruokailua puistossa ei ole kesällä ja siksi Savelan nimi 

komeilee kesällä kiinni olevien puistojen listalla.
Varhaiskasvatusvirasto on valmis nostamaan talon 

käyttöastetta, jos vetovastuun ottaa muu kuin kaupunki.
– Perhepäivähoitajien kanssa on ollut puhetta, että miten 

käyttöä voisi lisätä ja yksi asukas on kysynyt, kuinka isoäidit 
voisivat käyttää paikkaa. Asia on vielä vaiheessa. Pitää 
muun muassa katsoa, että kuka ottaa vastuulleen avaimen.

Ritamon mukaan Savelan leikkipuistosta luopuminen ei 
kuulu viraston suunnitelmiin.

- Siitä ei ole ollut puhetta. Maksamme siitä koko ajan 
vuokraa ja yritämme, että saisimme sinne muita toimijoita. 
Katsotaan, mikä on tulevaisuus. Tutkailen tilannetta ja 
keskustellaan asukkaiden kanssa.

Pirjo Pihlajamaa

Leikkipuistotyöntekijä lähti jo viime kesänä
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  Tapaninvainio

pirJo pihlAJAmAA

Jakomäki 
saa uuden 
katutaideaidan
Helsinkiin tulee kesäksi 2013 kolme 
uutta julkista maalauspaikkaa 
katutaiteelle. Uudet maalausaidat 
rakennetaan Jakomäkeen, 
Arabianrantaan ja Östersundomiin.

Julkisia maalauspaikkoja kaupungissa on ennestään vii-
si, yksi niistä on Pihlajamäen nuorisopuistossa.

Kohteet on valittu nuorisoasiainkeskuksen ja raken-
nusviraston yhteistyönä katutaidekartoituksen perus-
teella. Nuoret ja alueen toimijat järjestävät julkisten sei-
nien avajaiset sekä joukon muita tapahtumia. Nuoriso-
asiainkeskus tukee ja on mukana eri tapahtumissa. Toi-
mintaan laaditaan yhdessä pelisäännöt ja järjestetään 
tarvittava jätehuolto. Kesän aikana syntyvien kokemus-
ten perusteella suunnitellaan tulevien vuosien julkiset 
maalauspaikat.

Nuorisoasiainkeskus toteutti marraskuussa 2012 kar-
toituksen luvallisista katutaidepaikoista. RuutiExpossa 
järjestettiin erillinen piste ehdotuksille ja siellä keskus-
teltiin maalareiden kanssa. Varsinainen kartoitus tehtiin 
Kerro kartalla-karttapalvelun ja webpropol-kyselyn avul-
la. Ehdotuksia maalauspaikoiksi saatiin 496.

Teija Loponen

  Ala-Malmi
Poliisipartio pysäytti Vilppulantiellä Viron kilvissä olevan 
Audi A6 -henkilöauton torstaina noin kello 21.30. Mies-
kuljettaja puhalsi nollalukeman, mutta huumepikates-
ti antoi positiivisen tuloksen. Sekä autosta että henki-
lön hallusta löytyi erilaisia huumeita. Kuski vietiin veri- 
ja kliinisiin kokeisiin ja määrättiin väliaikaiseen ajokiel-
toon. PP

  Alppikylä
Alppikylänkuja 13:n rakennustyömaan asunnoista on 
viety kahtena eri kertana astianpesukoneita. Ensimmäi-
nen murto tapahtui 10.–13.5. kello 16:n ja 06.30 välillä. 
Asunnoista vietiin viikonlopun aikana neljä Electrolux-
merkkistä astianpesukonetta.

Toinen murto tapahtui tiistaina 14.5. kello 01–07 väli-
senä aikana. Tuolloin asunnoista anastettiin viisi Electro-
luxin astianpesukonetta. Lisäksi yksi samanmerkkinen 
liesi oli irrotettu paikoiltaan. PP

Työmaalta katosi yhdeksän 
pesukonetta

Kortiton ajeli huumeissa

  viikki
Humalainen törmäsi linja-auton etuoveen Tilanhoita-
jankaarella lauantaina kello 22.26. Silminnäkijöiden mu-
kaan vuonna 1985 syntynyt mies oli kävellyt kävelytiellä 
ja juossut yllättäen päin ohi ajavaa bussia ja menettänyt 
hetkeksi tajuntansa. Kasvonsa loukannut mies lähti am-
bulanssilla Töölön sairaalaan jatkotutkimuksiin. Miestä 
epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. PP

Mies juoksi linja-autoon

Danske Bank jatkaa
Malmintorilla tukikohtaansa pitävä Danske Bank ei ole 
vetäytymässä Koillis-Helsingistä.

Malmilla on kiertänyt huhu, jonka mukaan entinen 
Sampo-pankki olisi jättämässä Malmin maisemat taak-
seen. Danske Bankin viestintäpäällikkö Taina Mustamo 
kumoaa huhun.

– Toimintamme jatkuu Malmilla ihan samaan tapaan 
kuin ennenkin. Jos kerran tuollainen huhu liikkuu siellä, 
niin olemme iloisia, että siltä nyt katkaistaan siivet, Mus-
tamo toteaa.

Teija LoponenLaulurastaantiellä  Staf-
fansby lågstadieskolan salis-
sa  pidetty  ajatushautomo 
on osa Me asumme täällä! 
-hanketta, joka on päässyt 
mukaan Helsingin kaupun-
gin demokratiapilottiin. Pi-
lotissa  kaupunki  tarjoaa 
asukkaille väylän etsiä uusia 
vaikuttamisen keinoja.

Ajatushautomo  oli  yh-
tä kuin kahdeksan ryhmää, 
joita olivat muun muassa 
nuorten, lapsiperheiden, ak-
tiivisten harrastajien ja elä-
keläisten ryhmää.

Asukkaita ja alueen toimi-
joita oli mukana yli 50. Li-
säksi paikalle saapui vahva 
edustus  kaupungin  virka-
miehiä ja koillishelsinkiläi-
siä päättäjiä ja poliitikkoja. 

Ryhmät esittelivät ajatuk-
sensa muille ja lopuksi ää-
nestettiin  idea,  joka vaatii 
pikaisimpia toimenpiteitä. 
Selkeän voiton vei oma ui-
maranta.

– Yhteinen mielipide oli, 
että  uimarantaa  on  ko-

hennettava, kertoivat aja-
tushautomoon osallistuneet 
Mari Pirttiniemi Jokipolulta 
sekä Kimmo Kivelä Karhu-
suontieltä.

Ideaan kuului myös, se et-
tä Ollilankentän puolelle on 
saatava kaikkia ikäryhmiä 
palvelevia toimintoja.

Suurta kannatusta saivat 
myös esimerkiksi eläkeläis-
ryhmän ideat poistaa yksi-
näisyyttä ja lisätä yhteisölli-
syyttä. Paikallinen K-kaup-
pias lupasi, että lähikaupal-

le saa laittaa alueen oman 
ilmoitustaulun.

Paikalla  oli  työntekijöitä 
nuorisoasiainkeskuksesta 
ja talous- ja suunnittelukes-
kuksesta. varhaiskasvatus-, 
opetus-, kaupunkisuunnit-
telu-, liikunta- sekä sosiaali- 
ja terveysvirastosta.

Poliitikoista saapuivat Ri-
ku Ahola (vas), Kauko Kos-
kinen (kok), Osku Pajamä-
ki (sd), Mari Rantanen (sd) 
ja Markku Vuorinen (kesk).

– Tämä  on  uuden  aika-
kauden juttu. Vuorovaiku-
tusta livenä. Täällä asuu pal-
jon  ihmisiä  omissa  olois-
saan  ja  ihmiset kaipaavat 
yhteisöllisyyttä. Sitä pitää 
miettiä. Hienoa myös, että 
virkamies sai täällä kasvot. 
On paljon helpompi lähes-
tyä häntä  jatkossa, kiitte-
li antoisaa päivää tapanin-
vainiolainen Harriet Koleh-
mainen.

Pirjo  
Pihlajamaa

Pilotissa siirrytään seuraavaksi pienryhmätyöskentelyyn. Lopulliset aatokset 
julkistetaan kaikille uimarannan kyläjuhlissa elokuussa.

Uimarannan kohennus 
oli kaikkien ykkönen
Seitsemänkymmentä ajattelijaa osallistui Tapaninvainion ajatushautomoon, 
jossa haettiin näkemyksiä siitä, mitä lähipalveluita alue tarvitsee ja kuinka 
luoda kotikulmille asuinaluetta kehittävää yhteishenkeä.

”Tämä on uuden 
aikakauden juttu. 
Vuorovaikutusta 

livenä.”
hArrieT 

kolehmAinen

  Malmi

Demokratiapilotin yksi aktiivivetäjä, Laura Vehkaoja (vas.) onnellisen 
uupuneena antoisan päivän päätteeksi.
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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

ilmoituksiin liittyvissä asioissa voit ottaa 
yhteyttä myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen

puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@hotmail.com

Koillis-Helsingin Lähitieto

TILAA AIKA
AJOISSA!

P. 385 4670
Kirkonkyläntie 4

Otsikko  

Kirjoita viesti tähän. Vi esti menee par hai ten perille, jos se on l yhyt j a yti mekäs.  

Lauantai 25.5.  
 

Puistotapahtuma klo 10 - 14, Säveltäjänpuistossa, Unikkotie 8 
 
10.00–10.05  PUKINMÄKI-PÄIVIEN AVAUS 
   Pukinmäki-Seuran puheenjohtaja: Kauko Koskinen 
10.20–11.20  STADIN JUHLAORKESTERI 
11.20–11.30   LIIKUNTARYHMÄN ESITYKSIÄ, Malmin Eläkeläiset ry   
11.30–12.00  KATUSOITTAJAT, Raamattu Puhuu –seurakunta 
12.10–12.40  PUKINMÄEN TAIDEKOULU 
   Sirkuskoulu, ryhmä 1 esiintyy 
   Musiikkiduo: Heidi Laaksonen, laulu, Tuomas Rahikka, kitara 
   Sirkuskoulu, ryhmä 2 esiintyy 
   Nukketeatteria nurmikolla (Nitta Lindroos) 
 

Kirpputoritapahtuma klo 10 - 14 
Leikkipuisto Unikko, Unikkotie 8 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 
 
Iloinen pihatapahtuma klo 10 - 14 
Päiväkoti Pukinmäki, Palsamipolku 10 
Kirpputori, arvonta, buffet, kasvomaalausta, ”kullankaivuuta” ym. 
Päiväkoti Pukinmäen vanhempaintoimikunta 
 
Sunnuntai 26.5.  
 
10.00– KOTISEUTUKÄVELY 
  Suuntana Närepuisto ja Sinivuori, lähtö klo 10.00 kirjaston  
  luota oppaana Tero Tuomisto. 
12.00– MESSU SEURAKUNTAKODISSA  
  (Malmin seurakunta / Pukinmäen piiri)  
  Markus Kopperoinen, Katri Uutela, Kaisa Rauhamaa, mukana  
  myös nimikkolähetti Katriina Mäkelä 
  Pukinmäen Martat tarjoavat ”kirkko”kahvit. 

PUKINMÄKI–PÄIVÄT 
25.-26.5.2013 

 

 
PUISTOTAPAHTUMA 

KOTISEUTUKÄVELY 

OMATOIMIKIRPPIS 

Yhteistyössä Pukinmäen  
yhdistykset ja toimijat.  

www.kukkahuonekastanja.fi
Puh. 09-345 2330

Ajurinaukio 5, 00750 Helsinki
Meille Puistolaan pääset kätevästi bussilla ja junalla.

Tervetuloa!

Tee tilauksesi ajoissa.
Ylioppilasviikon aukioloajat

ma - to 10-18, pe 9-19
la 7-16

kukkahuonekastanja@elisanet.fi
Avoinna ark 10-18, la 9-16 ja su 7-16

toimitus/nouto MaTaPuPu alueella
Hoidamme myös kokoustarjoilut.

Myös Pitopalvelu
nina.haaksikari@pp.inet.fi   040-508 1012

SALAATTI/
PATONKIPISTE

PIHLAJAMÄESSÄ

OSTARIN KULMALLA, 
RAPAKIVENTIE 2 

Avaamme ark. klo 6.00

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

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

La 25.5. 19.00 Nuortenilta & kahvila, Mikko Sinivirta
Su 26.5. 11.00 Jumalanpalvelus, Oiva Alanenpää, 

Matti Tanner, Kaiku Kuoro
Su 26.5. 14.30 Latinokokous
Ma 27.5. 19.00 Israel-ilta, Tanja Tolvanen
Ke 29.5. 19.00 Rukous-ilta, Lasten elämän 

tapahtuman puolesta, Laku-kuoro, 
Ritva Siltala

Seurakuntavierailu ja kevätretki Ilomantsiin 25.–26.5, 
ilmoittaudu mukaan puh. 0400-692 930

pirJo pihlAJAmAA

Sekä Helsingin kaupungin 
opetus- että kiinteistölauta-
kunta ovat hyväksyneet Sta-
din ammattiopistoa varten 
tehdyt muutos- ja korjaus-
työsuunnitelmat, joiden hin-
ta on kasvanut 4,6 miljoo-
naan euroon. 

Talonrakennushankkei-
siin  vuosille  2012–2016 
summaa ei ole budjetoitu. 
Rahoista kaksi miljoonaa 
euroa on  sisällytetty kau-
punginhallituksen vuoden 
2012 lopulla hyväksymään 
lisämäärärahaesitykseen. 
Loppuosa  kustannuksista 
otetaan tilakeskuksen mää-
rärahoista.  Remontin  kii-
reellisyyttä perustellaan sil-
lä, että Vilppulantiellä toi-
mivan Stadin ammattiopis-
tolla  on  akuutti  tilapula, 
koska sen opiskelijamääriä 
on nostettu.

Muutosremontti alkoi ke-
sällä 2012, sen jälkeen kun 
Ala-Malmin  peruskoulus-

sa oli pidetty sen historian 
viimeinen kevätjuhla. Re-
montin ei pitänyt olla puo-
liakaan nyt lasketusta, mut-
ta töiden edetessä ilmeni, et-
tä koulun liikuntasalissa on 
paha kosteusvaurio ja muun 
muassa koko lattia on uusit-
tava. Pelkän salin korjaus 
vie kokonaiskustannuksista 
950 000 euroa.

Kosteusvauriokorjausten 
lisäksi hintaa nostavat mo-
net muut eteen tulleet lisä-
työt kuten uusi iv-konehuo-
ne, pohjaviemärin uusimi-
nen ja koko kiinteistön luki-
tuksen uusiminen.

Tiloja otetaan käyttöön si-
tä mukaa kun remontti ete-
nee. Nyt koulua käy noin 
200 opiskelijaa. Remontin 
valmistuttua heitä on noin 
375. Henkilöstöä on noin 
50.

Opetusvirasto toivoo re-
montin olevan ohi elokuus-
sa. Kiinteistöviraston mu-

kaan  ajankohta  on  vuo-
den lopussa. Opetusvirasto 
odottaa tilakeskuksen  jär-
jestävän loppuvuodeksi vä-
liaikaistilat muun muassa 
hoitotyön, ensiavun, akuut-
tisairaanhoidon ja ensihoi-
don ammattiaineiden ope-
tukseen.

Ala-Malmin peruskoululle 
ehdittiin kolme vuotta en-
nen lakkautusta tehdä mit-
tava saneeraus, joka valmis-
tui vuonna 2009. Tuolloin 
uusittiin muun muassa kou-

lun ikkunat, lvi- ja muu tek-
niikka myös kosteusvaurioi-
tuneeksi  osoittautuneessa 
salissa. Tuolloin peruskou-
lulle tehty remontti maksoi 
kustannuslaskelman  mu-
kaan liki 3,2, miljoonaa eu-
roa.

Kun  neljä  vuotta  sitten 
tehtyyn ja nyt tekeillä ole-
vaan  urakkaan  lasketaan 
mukaan arvonlisävero, lii-
kutaan  yhteissummaltaan 
noin  10  miljoonan  euron 
korjauskuluissa.

Pirjo Pihlajamaa

Kaupunki kaiveli pätäkkää 
kouluremonttiin

  Ala-Malmi

Vuonna 1965 kansalaiskouluksi valmistunut rakennus 
on suojeltu. Sen tarkistamaton hyötypinta-ala on rei-
lu 4 000, huoneistoala 5 855 ja bruttoala noin 7000 ne-
liömetriä.

Entistä Ala-Malmin peruskoulua osoitteessa 
Latokartanontie 16 remontoidaan kovaa kyytiä 
Stadin ammattiopiston hyvinvointialojen eli 
entisen Helsingin sosiaali- ja terveysalan 
oppilaitoksen tarpeisiin sopivaksi.



6      Uutiset

Viime  kunnallisvaaleissa 
nousi  Koillisesta  valtuus-
toon tuore vasemmistoliit-
tolainen ehdokas Veronika 
Honkasalo, joka on tutkija 
Nuorisotutkimusseurassa ja 
7- ja 3-vuotiaiden lasten äiti. 
Hän  on  kulkenut  reittiä 
Lappeenranta, Espoo, Siun-
tio ja asunut 18-vuotiaasta 
Helsingissä, eli toisen puo-
len elämästään. Puoliso on 
kotoisin Bakusta  ja  tullut 
Suomeen 2004.

Lauantaina hän oli muka-
na ravintolapäivässä Mal-
min työväentalolla  ja  tyy-
tyväinen, kun 24 asiakasta 
löysi Ravintola Työläisessä 
tarjolla olleet keiton, salaa-
tit ja mokkapalat.

Tapulikaupunkilainen toi-
mija onkin arjen aktivisti, 

joka oli muuttanut perhei-
neen keväällä 2010 alueel-
lemme. Vuoden 2011 edus-
kuntavaalien  jälkeen  hän 
huomasi, ettei pelkkä kriti-
sointi riitä, vaan maailmaa 
on parannettava  itse puo-
luepolitiikkaan  osallistu-
malla.

Veronika pääsi Vasemmis-
toliiton ehdokkaana läpi en-
si  yrittämällä  lokakuussa 
2012, vaikka vaalibudjet-
ti ei ollut kovinkaan suuri. 
Valtuutettuna hän on puhu-
nut jo neitsytpuheensa pön-
töstä aiheenaan alle 25-vuo-
tiaiden nuorten toimeentu-
lotuki. Hän korosti hyväk-
sytyn strategian mukaisesti, 
että nämä nuoret on Helsin-
gissä  sosiaaliviranomaiset 
velvoitettava  tapaamaan, 

jotta voidaan nähdä pelkän 
rahanjaon  rinnalla, miten 
heillä oikeasti menee ja voi-
tava auttaa kokonaisvaltai-
sesti.

Veronika on valittu Vasem-
mistoliiton Tampereen puo-
luekokoukseen kesäkuussa 
yhdeksi Helsingin  edusta-
jaksi. Hän pitää tätäkin uut-
ta kokemusta etukäteen jän-
nänä  ja aikoo  tuoda esiin 
kantansa,  jonka  mukaan 
uusien  jäsenten  ääntä  on 
kuunneltava  tarjoamalla 
näille untuvikoille mahdolli-
suutta  päästä  aktiivisesti 
mukaan päätöksentekoon 
eikä vain sivustakatsojiksi. 
Erityisesti hän näkee ongel-
man koskevan nuorta pol-
vea, naisia ja maahanmuut-

tajia myös omassa puolu-
eessa.

Uusi varhaiskasvatuslau-
takunta on ollut Honkasa-
lolle mieluinen toimintaym-
päristö, johon ei ollut heti 
tunkua. Hän tuntee voivan-
sa käyttää siinä parhaiten 
asiantuntemustaan  ja  ko-
rostaa,  että kyseessä ovat 
5000 hengen viraston tärke-
ät asiat.

Honkasalo on aktiivises-
ti tuonut myös julkisuuteen 
tärkeinä  pitämänsä  asiat. 
Hän pitää Helsingissä ke-
hitettyä kesäkauden puis-
toruokailua ainutlaatuisena 
ja on todennut, että Koillis-
Helsingissä asiat ovat hyvin 
alueellisesti  tasapainossa. 
Tilanne  täällä  ei  ole huo-
lestuttava – kuten on  esi-

merkiksi Ruoholahdessa ja 
Vuosaaressa.

Muutenkin hän korostaa 
kaiken lähitarjonnan merki-
tystä ja paremmuutta vaih-

toehtona.  Se  koskee  yhtä 
hyvin kaikille vielä vaikeasti 
hahmotettavaa SoTe-uudis-
tusta kuin myös kouluasioi-
ta. Veronikan mielestä van-
hemmilla on  liikaa pyrki-
mystä saada lapsensa muu-
alle  kuin  lähikouluun  eri 
syistä, vaikka se on kuiten-
kin paras ratkaisu.

Lisääntyneen eriarvoisuu-
den poistaminen, tai aina-
kin vähentäminen, on hä-
nen mielestään alueellinen 
ongelma, johon on osatta-
va tarttua.

Politiikka on Honkasalol-
le elämäntapa, mutta vielä 
hän ei ole päättänyt, olisiko 
käytettävissä  ehdokkaana 
jo eduskuntavaaleissa kah-
den vuoden kuluttua.

Timo Huotinen

  Koillis-Helsinki

Veronika Honkasalo, vas.

Kuuden vuoden ajan Lions 
club Hakaniemi on järjes-
tänyt huumeiden vastaisen 
kirjoituskilpailun helsinki-
läiskouluille.  Koillisenkin 
kouluista  kisaan  on  osal-
listuttu ahkerasti ja palkin-
toja on saatu. Niin tänäkin 
vuonna.

Palkintojenjakotilaisuu-
dessa äidinkielen ja kirjal-
lisuuden opettajan puheen-
vuoro oli pyydetty Jakomä-
en peruskoulun FM Vappu 
Laineelta, joka kertoi itse-
kin nuorena osallistuneensa 
henkisiin kilpailuihin. 

– Kirjoitusten aiheet ovat 
tärkeitä nuorille, niiden on 
liityttävä  jotenkin  omaan 

elämään.  Kirjoittaminen 
on  erinomainen  itseilmai-
sun väline, joka saa samalla 
pohtimaan asioita.

Vappu  Laineen  oppilas, 
9B -luokan Jimi Holmberg 
olikin  yksi  pääpalkinnon 
saajista, 300 euron stipendi 
tuli novellista Kohtaaminen 
kuoleman kanssa.  Suomi 
toisena kielenä -sarjassa 50 
euron palkinnon sai Jako-
mäen peruskoulun 9 A:lta 
Gresa Thagi tekstillään To-
distaja.

Tapanilan  Hiidenkiven 
peruskoulusta  on  osallis-
tuttu kirjoituskilpailuun jo 
useana  vuonna  hyvin  tu-
loksin. Tällä kertaa Hiiden-

kiven oppilaat tulivat pal-
kituiksi useasta eri sarjasta. 
Pääpalkinnon Asiakirjoitel-
mat-sarjasta sai 8C-luokan 
oppilas Ville Riihonen kir-
joitelmastaan Näin kasvat-
taisin lapseni. Villen tekstiä 
kehuttiin älykkääksi ja to-
dettiin, että jokainen haluai-
si olla kuvatunlaisen kasvat-
tajan lapsi.

Ville oli voitostaan aivan 
äimistynyt, eikä heti osan-
nut kertoa, mihin saatu 300 
euroa mahtaa kulua.

– Johonkin hyvään tarkoi-
tukseen  joka  tapauksessa, 
yllättänyt poika iloitsi.

Hiidenkiven koululle pal-

kintoja ropisi enemmänkin. 
Novellisarjassa kolmannen 
palkinnon, 100 euroa, sai 
Eeva Lemström 7 C:ltä Vain 
tämän kerran -tekstistään. 
Kunniamaininnat  ja  50  e 
saivat 9 C -luokan oppilaat 
Hibo Ahmed Koulukiusa-
tun päiväkirjalla  ja Heini 
Pohjanpää Kohtalokas ilta 
-novellilla sekä 30 euroa 6 
B:n Veera Määttä Sen päi-
vän muistan aina  -kirjoi-
tuksellaan.

Pihlajiston ala-asteelta 30 
euron Suomi toisena kiele-
nä -sarjassa palkituiksi tuli-
vat 6 B:n Aleksi Wahlbäck 
Sen päivän muistan aina 
-aiheella, Sofia Porteriaev ja 

Khamom Lwimarn On vai-
kea olla nuori -tekstillä se-
kä 6A:n Valentin Smirnov 
kirjoituksellaan Lempihar-
rastukseni, josta en luovu. 

Myös  Nuusku-palkin-
to löysi ottajansa Pihlajis-
ton ala-asteelta, sen sai 6A:n 
Veeti Välimäki Nuusku po-
liisikoira -tekstillään.

Kaikkiaan kirjoituskilpai-
luun osallistui  tänä vuon-
na 75 ainetta yläasteilta ja 
50 ala-asteilta. Voittajat va-
litsee  raati,  johon kuuluu 
muun muassa pappi, polii-
seja ja äidinkielen opettajia. 
Raadin luku-urakka kestää 
parisen kuukautta. 

Teija Loponen

Päävoitot Jakomäkeen 
ja Tapanilaan
Jakomäen 
perus-koulun 
Jimi Holmberg 
nappasi päävoiton 
Novellisarjassa 
ja Hiidenkiven 
peruskoulun 
ville Riihonen 
Asiakirjoitelmat-
sarjassa 
Hakaniemen 
Lions clubin 
järjestämässä 
asessori Torsti 
Koskisen kirjoitus-
kilpailussa.

Eeva Lemström iloitsi 
siitä, että pärjäsi 
tekstillään isossa 
kirjoituskilpailussa.

Jimi Holmberg Jakomäen 
peruskoulusta oli toinen 
suurimman stipendin 
saajista.

Pihlajiston oppilaita noutamassa palkintojaan.

Veeti Välimäki sai 
Nuusku-palkinnon.

Veronika Honkasalo  
arjen aktiivista puoluepolitiikkaan
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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

SUOMALAISENA
YKSITYISENÄ
YRITYKSENÄ,

MAKSAMME KAIKKI
VEROMME SUOMEEN!

Alko palvelee:
ma-pe 9-20

la 9-18

HINNAT VOIMASSA TO-SU 23.-26.5.2013, 
ellei toisin mainita. Keittiöntarjoukset ei voimassa su 26.5.

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

1095
kg

2990
kg

4995
kg

1790
kg

269
pkt

2195kg

1495
kg

2590
kg

189kg

3590
kg

Tammiston keittiö:
Tammiston jättipihvi
PULIVEIVARI
porsaan kassler, punaviini-valkosipuli-
jaloviinamarinoitu, Suomi

Tammiston keittiö:
Tuore
SIIKAFILEE
Ahvenanmaa

Tammiston keittiö:
PAHOLAISEN
KEKÄLEVARRAS
viljaporsaan sisä� lee, tulinen,
Suomi

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

Tammiston keittiö:
Makuliha
KORPPUKINKKU
siivuina

TOMAATTI
Suomi

Tammiston keittiö:
SAVULOHIRULLAT
sitruuna-, kanttarelli- tai
Italiantuorejuusto

Tammiston keittiö:
Tuoreet karitsan
ULKOFILEEPIHVIT
tuoreyrttimarinoitu, Uusi-Seelanti

Tammiston keittiö:
Makuliha Salarakat
GRILLIMAKKARAT

HK Kabanossi
GRILLIMAKKARAT
400 g 6,70 /kg

HK naudan
takuumurea
ULKOFILEE

HK naudan

1990
kg

HK rypsiporsas
FILEEPIHVIT
720-780 g 10,24-11,10 /kg

HK rypsiporsas

799
rs

-27%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 10,95 /rs
(14,04-15,21 /kg)

720-780 g 10,24-11,10 /kg10,24-11,10 /kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia 10,95 /rs /rs
(14,04-15,21 /kg)

1390
kg

Tammiston keittiö:
Tuore
NIERIÄ
kokonainen, Islanti



1. Miksi vietit lauantaisi Ta-
paninvainion ajatushauto-
mon nuorten työryhmäs-
sä?

– Eksyin  paikalle  sattu-
malta  ja minusta  on kiva 
päästä vaikuttamaan asioi-
hin.
2. Asut ihan Tapanivainion 
vieressä. Mitä Tapaninvai-
nio sinulle merkitsee?

– Tapaninvainio on paik-
ka, jossa asuu paljon kave-
reitani  ja myös mummini, 
joten  siellä  tulee  vietettyä 
paljon aikaa.
3. Millainen paikka Tapa-
ninvainio on nuorten sil-
min?

– Etupäässä  rauhallinen. 
Palveluita ei juuri ole, mut-
ta nuoria on paljon. Nuoril-
le ei ole omia hengailupaik-
koja, missä saisi istuksia ja 
vain olla, kun ei halua var-
sinaisesti tehdä mitään. Nyt 
nuoret  oleskelevat  Terva-
rin leikkipuistossa, K-kau-
pan edessä ja Ollilankentäl-
lä, jossa voi pelata myös jal-

kapalloa.
4. Keksikö ryhmänne jota-
kin alueen nuorille?

– Joo.  Pyritään  järjestä-
mään nuorille Ollilanken-
tältä  luvallinen  hengailu-

paikka.  Samalla  koko  jo-
enrantaa voisi piristää  te-
kemällä  sinne  paikkoja 
kaikenikäisille.
5. Olitte valmiit jopa vär-
väämään nuoret tekemään 

oleskelupenkkejä, mutta 
miksi hautasitte idean?

– Ideaa  ei  varsinaises-
ti haudattu. Pyritään ensi-
sijaisesti  saamaan  nuoret 
vaikuttamaan, suunnittele-

maan ja tekemään talkoo-
voimin,  niin  ei  tulisi  niin 
paljon  vandalismia.  Mut-
ta asia saattaa kaatua sään-
nöksiin, kun pitää olla tietyt 
turvallisuusjutut ja kuulim-

me, että penkkien on kai ol-
tava tehdasvalmisteiset.
6. Uskotko, että idea oles-
kelupaikasta vielä toteu-
tuu?

– Kyllä uskon, mutta veik-
kaan,  että  menee  jonkun 
verran aikaa, koska lupien 
hakeminen ja muu kestää. 
Uskon silti, että se toteutuu. 
7. Mitkä muiden ryhmi-
en ideoista jäivät mielee-
si kannatettavina ajatuksi-
na?

– Esimerkiksi eläkeläisillä 
oli hyviä ideoita ylipäätään 
syrjäytyneiden ja yksinäis-
ten yhteen saamiseksi. He 
meinasivat kehittää puhe-
linpiiriä, josta saa juttuka-
verin, tapahtumakalenterin 
sekä enemmän tapahtumia 
ja yhteisöllisyyttä alueelle.
8. Mitä mieltä olet tällai-
sesta ryhmäideoinnista?

– Mielestäni todella hyvä, 
kun mukana oli erityyppistä 
porukkaa. Silloin saadaan 
selkeästi, ja paremmin kuin 
pienessä  ryhmässä,  esiin 
asukkaiden ääni.
9. Luuletko, että mukana 
olleet virkamiehet osaavat 
nyt asettautua paremmin 
asukkaan asemaan teh-
dessään päätöksiä?

– Ehdottomasti. He ovat 
nyt kuulleet, mitä asukkaat 
ovat mieltä, eikä sitä voi si-
vuuttaa. Se on heillekin hel-
pompaa.
10. Ajatushautomo siirtyy 
seuraavaksi pienryhmä-
työskentelyyn. Oletko yhä 
käytettävissä?

– Ehdottomasti.  Haluan 
olla mukana ja nähdä konk-
reettisia tuloksia.

Pirjo Pihlajamaa

Kesällä tapahtuu!

8      Uutisia

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

pirJo pihlAJAmAA

  Noora Kainiemi, 17, oli yksi Tapaninvainion demokratiapilotin 
ajatushautomon 70:stä osallistujasta Staffansbyn koulussa. Hänen ryhmässään  
mietittiin, mitä nuoret kaipaavat Tapaninvainioon.

Puistolan urheilijat järjestää kesällä liikunnallisia 
aktiviteetteja niin lapsille kuin aikuisillekin. Ai-
kuisten jumpista löydät tietoa menovinkeistä.

Lasten (8–12 v.) Parkour kurssilla kehitetään ta-
sapainoa, voimaa, dynaamisuutta, kestävyyttä, 
tarkkuutta ja luovuutta. Parkour on juoksemista, 
hyppäämistä ja kiipeämistä. Siinä tasapainoillaan, 
ylitetään esteitä, kiivetään seinille, hypitään eri-
laisille pinnoille ja heilutaan puissa. Tule mukaan 
torstaisin, kurssi pidetään ulkona Puistolan alueel-
la klo16–17 (16.5.–20.6). Ilmoittautumiset: www.
puistolanurheilijat.fi

Puistolan Peruskoululla pidetään kesä- ja elo-
kuussa SummerGames leirit 1.–6.-luokkalaisille. 
SummerGames tarjoaa monipuolista liikuntaa, 
sporttisia pelejä, leikkejä ja kilpailuja, yhdessä-
oloa, onnistumisen elämyksiä ja uusia sekä vanho-
ja kavereita. Koska kesä- ja elokuussa useat van-
hemmat ovat töissä, olemme sijoittaneet leirit päi-
väsaikaan kello 8–16.30 välille (ohjattua toimin-

taa 9–15). Jokaiselle viikolle tulee oma ohjelma, 
joka sisältää yleisurheilua, jalkapalloa, sulkapal-
loa, tennistä, koripalloa, pelejä ja leikkejä sekä 
pyöräretket Malmin uimahalliin. Myös mahdol-
lisuus valita akrobatia- tai futispainotteinen leiri! 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: www.puistolanur-
heilijat.fi/summergames

Seikkailuleiri järjestetään 22.– 28.7. Bengtsår 
leirisaaressa Hangossa. Mukaan pääsevät 9–13- 
vuotiaat tytöt ja pojat. Ohjelmassa on uintia, sau-
nomista, maastoleikkejä, melontaa, pelejä, kisai-
luja, partiotaitoja, akrobatiaa, jalkapalloa, luon-
nossa liikkumista yms. Voit valita leirisi akrobatia- 
tai jalkapallopainotteisena! Ilmoittaudu mukaan: 
www.puistolanurheilijat.fi/kesaleiri

Janette Oksman
puistolan urheilijat

Lehtemme viime viikon kyselykilpailuissa lippupaketit 
Malmin lentokentällä lauantaina pidettyyn Motorshowhun 
voittivat Anne Salo, Turre Nylander, Pirjo Metsäaho ja He-
li Grönholm. Toivottavasti voittajat pitivät tapahtumasta!

Kyselyyn vastanneilta tuli paljon hyviä juttuvinkkejä, näitä 
toiveita pyrimme seuraavissa numeroissamme mahdolli-
suuksien mukaan täyttämään. Toiveina oli historiatietoja 
alueen vanhoista rakennuksista, juttuja alueen vaikuttajista, 
tarinoita lapsiperheisiin liittyen sekä juttua palstaviljelijöistä 
ja erilaisista alueen tapahtumista. 

Lähes kaikissa vastauksissa kiiteltiin sitä, että oma paikal-
lislehti ilmestyy taas, sen ulkoasua ja sisältöä pidettiin hyvi-
nä, jopa erinomaisina. Parannustoiveina oli lähiruokakaup-
pojen ilmoittelun lisääntyminen sekä Malmin seurakunnan 
kastettujen ja kuolleiden nimien julkaisu. 

Eräs lukija myös kiitteli sitä, että vaikka lehtemme jutus-
sa oli kerrottu Malmin ”putken” lattialaattojen olevan nyt 
surkean näköisiä, niin tänä talvena niillä ei tarvinnut liu-
kastella. 

Otamme jatkossakin mielellämme juttuvinkkejä ja ideoita 
vastaan. Niitä voi lähettää meille sähköpostilla, soittaa tai 
viedä viestin Malmintorin kauppakeskuksen 2. kerroksessa 
sijaitsevan Plaza Mocca kahvilan seinustalla olevaan posti-
laatikkoomme.

Tehdään yhteistyöllä vielä parempaa lehteä.
Teija Loponen

Onnea voittajille!

Noora Kainiemen 
ryhmän mielestä nuorten 
hengailupaikka sopii 
mainiosti Vantaanjoen 
rantaan, koska siellä on 
paljon tilaa, pelataan jo 
jalkapalloa ja kun kenttä 
ei ole kiinni taloissa, ei 
nuorten oleskelu häiritsisi 
asukkaita.

Nuoret kaipaavat hengailupaikkoja

• Noora Kainiemi s. 1995.
Asuu Siltamäessä 

Peltokyläntiellä 
poikaystävä Samu 
Kuljunlahden kanssa.

Opiskelee sekä 
maalariksi että 
ylioppilaaksi. 

Harrastukset 
longboarding, 
leipominen.

Elämän tarkoitus? Olla 
onnellinen.

HENKILÖTIETO



Koillis-Helsingin Lähitieto 22.5.2013   9

 Koirankakattajien puuhat jaksavat ihmetyttää. Vaikka koiran 
hihnassa olisi kiinni nippu kakkapusseja, ei niitä silti käytetä vaan 
jätetään läjät kadun varteen.

 Malmin sairaalasta on tulossa susi. Näin kertoi Marian päivystyksessä 
käynyt nainen lääkärien sanoneen. Pyrimme selvittämään, liittyykö susi-termi 
koko sairaalaan vai päivystykseen ja kohdistuuko se tarkemmin johonkin.

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

 
 

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

Tervetuloa Lähetysjuhlille Messukeskukseen
Valtakunnalliset Lähetysjuhlat saapuvat Helsinkiin 7.–9.6.2013. Luvassa on isoja yh-
teisiä messuja, vauhdikasta gospelia, draamaa ja kansainvälisiä vieraita. Tarjolla on 
myös paljon ” Maailman ympäri” ohjelmaa lapsille ja nuorille. 
Pääpaikkana toimii Messukeskus, jossa juhlat alkavat perjantaina Tuomasmessul-
la klo 18. Ilta jatkuu gospelkonsertilla, jossa on mukana muun muassa 25 laulajan 
Higher Ground Vocals ja useita solisteja.
Suomen Lähetysseuran Valtakunnalliset Lähetysjuhlat on kirkon kansainvälisen 
toiminnan laajin kesäjuhla, jota vietetään vuosittain eri puolilla Suomea. Nyt juhlat 
palaavat syntysijoilleen Helsinkiin. 

Teemana monikulTTuurisuus
Mitä on nykypäivän lähetystyö ja kirkon kansainvälinen työ? Juhlilla siitä saa välä-
yksiä. Samalla kohdataan muiden kulttuurien kristittyjä ja pohditaan, mitä merkitystä 
kristillinen usko tuo elämään, tai miten se vaikuttaa maailman ongelmien ratkaise-
miseen. 
Yksi ajankohtainen teema on monikulttuurisuus. Lauantaina klo 19 vietetään Maail-
mojen messua, jossa kohtaavat paitsi eritaustaiset ihmiset, myös musiikin ja rukouk-
sen maailmat. Musiikista vastaa Sakari Löytty yhdessä maahanmuuttajista kootun 
kuoron ja bändin kanssa.
Alppilan kirkolla on ohjelmaa ”etsijöille, epäileville ja epäselville”. Keskustellaan 
ihmiskaupasta ja ihmisoikeuksista, köyhistä ja rikkaista. Tarjolla on myös Taize-
lauluja, teatteria ja salvadorilainen kansanmessu. Nuorten ohjelma keskittyy Mikael 
Agricolan kirkolle.
Juhlat päättyvät sunnuntaina klo 12 globaalin kirkon yhteiseen messuun, johon 
liittyy pappisvihkimys ja lähetystyöhön lähtevien siunaaminen. Päätösmessussa on 
mukana piispa Irja Askola. 
Tarkempi ohjelma löytyy sivuilta www.lahetysjuhlat.fi. 

VapaaehToiseksi 
Lähetysjuhlilla tarvitaan paljon vapaaehtoisia. Itseä kiinnostavaan tehtävään voi 
ilmoittautua osoitteessa www.suurellasydamella.fi . Vapaaehtoiset siunataan teh-
täviinsä. 

Tervetuloa kuuntelemaan, katselemaan ja osallistumaan!   
Minna-Sisko Mäkinen

, 7.

Jumala on salaisuus. 
Jumala on ääretön. 
Jumalaa et voi käsittää. 
Mutta Jumala käsittää 
sinut. Hän tuntee sinut. 
Tietää tarpeesi. Hän 
rakastaa sinua. Aina.

Huonokuntoisen  runko-
viemärin korjaus on alkanut 
Tapaninvainiossa. HSY:n ti-
laama urakoitsija on raken-
tanut alueelle maanpäällis-
tä, töiden ajan toimivaa pai-
neviemäriä,  joka kuljettaa 

Pohjois-Helsingin  ja  Itä-
Vantaan jätevesiä kohti Pu-
kinmäen  pumppaamoa. 
Santerlantien ja Immolan-
tien risteyksestä lähtevä vä-
liaikainen  putki  on  tehty 
siksi, ettei viemäriverkkoa 

tarvitse sulkea runkoviemä-
rin  korjaustöiden  aikana. 
Korjaustöiden pitäisi päät-
tyä marraskuussa.

Pirjo Pihlajamaa

viemäriputket nousivat 
maan päälle

Viemäriputki haarautuu eri asuinkaduille. 
Papukaija Zakulan polulta se menee kohti 
Uimarannantietä.

  Tapaninvainio

Lähiotos 

LUKIJALTA

kuvAT: Jouni komulAinen

  Tapaninvainio
Käpylinnuntiellä  on  talvikun-
nossapidon jäljiltä pysäköintikiel-
tomerkkejä,  joiden poistamista 
asukkaat toivovat jo kovasti.

Kiellot ovat enimmäkseen jal-
kakäytävän puoleisella reunalla. 
Näin autot on pysäköitävä tien 
toiseen laitaan, jossa ongelmana 
alkavat olla katualueelle työnty-
vät aitapensaiden ja puiden oksat. 
Joko ne naarmuttavat autoa, tai 
auto pitää pysäköidä kauas reu-
nasta, jolloin ajorata kapenee.

– Talvellakin tuo toiselle puolelle 
pysäköinti oli sikäli harmittavaa, 
että sieltä penkan puolelta ei pääs-

syt putsaamaan auton ikkunoita, 
kertoo asiasta soittanut mies.

Rakennusvirastosta kerrotaan, 
että betoniporsaiden varaan pys-
tytetyt liikennemerkit kyllä pois-
tuvat kesäkaudella.

– Hiekanpoisto on vielä osittain 
kesken, joten se saattaa olla syynä 
siihen, että merkit ovat yhä pai-
kallaan. Kunhan tuo talvikaudel-
la  liukkaudenehkäisyyn käytet-
ty hiekka on saatu poistettua, vie-
dään viimeisetkin merkit pois, us-
koo Tero Koppinen.

Teija Loponen

Käpylinnuntien 
kiellot ärsyttävät

Käpylinnuntiellä on yhä talven jäljiltä jalka-
käytävän puolen pysäköinti kielletty.



10      Urheilu

• Fc Kontu – MPS,
Naisten Suomen Cup 
3. kierroksen ottelu
ke 22.5. klo 18.30
Tapanilan nurmi, 
Moisiontie 1.

• PuiU – Lohjan Pallo,
Jalkapallo Kolmonen
pe 24.5. klo 19.30 
Puistola, 
Koudan kenttä.

URHEILUN MENOVINKIT

Jalkapallo, naisten 1 div.

Jalkapallo Kolmonen

Takana ei ole 
täkäläisittäin 
lainkaan hullumpi 
viikko jalkapallon 
Kolmosen 
sarjataistoissa. 

Malmilaiset olivat voitok-
kaita, MPS edustus oli pa-
rempi  kuin  Honka/3  ja 
MPS/Atletico Malmi nuiji 
Nopsan maanrakoon 4–0 
luvuin. PuiU pelasi Leppä-
vaarassa kiikariottelun, 90 
minuutin  vääntö  FC 
Espoo/2:ta vastaan antoi tu-
lokseksi 0–0.

Malmin  edustusjoukkue 
tarjosi  perjantai-illan  ra-
toksi ihan viiihdyttävän ot-
telun Tapanilan tekiksellä. 
Vastustaja Honka/3 oli as-
keleen jäljessä malmilaisia. 
Ensi jaksolla Mark Soutar 
nousi  tekemään kotijouk-
kueelle 1–0 johdon. Toisella 
puoliskolla Mavunda Dieu-
donne vei keltapaidat näyt-
tävästi 2–0 johtoon. Vastus-
tajan kavennuksen jälkeen 
Joona Salonen sai viimeis-
tellä päätösluvuiksi 3–1.

MPS/Atletico Malmi tar-
josi puolestaan lauantai-il-
lan huumaa Mosan tekoa-
reenalla.  Sparraajana  oli 
nastolalainen  Nopsa.  Ni-
mensä vastaisesti vieraat ei-
vät pysyneet laajalla pelaa-
jamateriaalilla  operoivan 
Atleticon kyydissä. Ensi jak-
son ainoan maalin teki koti-

joukkueen Jani ”Japu” Put-
konen. Kuvaavaa oli, että 
vierailla oli vain yksi maali-
laukaus. 

Toisella  jaksolla  vauh-
ti kiihtyi. Ticoticojen Jani 
Hannula maalasi 2–0, Put-
konen toistamiseen 3–0 ja 
Patrick Purola  viimeisteli 
viime sekunneilla 4–0 pää-
tösluvut. 

Voiton  jälkeen  Atletico 
paseeraa 10 pisteellään sar-
jataulukossa näyttävästi toi-
sena.  Samalla  pinnamää-
rällä kuin ykkönen Lahden 
Reipas.

Puistolan   Urheilijoil-
la oli vierasottelun vuoro. 
Se hinkkasi Leppävaarassa 
0–0 tasapelin FC Espoo/2:n 
kanssa.  Ottelu  oli  luke-
miensa kaltainen. Espoolai-
set pelasivat pitkää palloa, 
ja antoivat etenkin  lopus-
sa hallitsevan kuvan. Mutta 
maaleitta.

Miten edetään ensi keski-
viikkoon asti? MPS edustus 
reissasi eilen tiistaina Han-
koon. Kuinka kävi, se tie-
detään  nyt.  Atletico/Mal-
mi matkaa nyt perjantaina 
24.5.  Lahteen  jatkamaan 
hyviä  esityksiään.  Isäntä-
nä on Lahen Pojat JS. PuiU 
puolestaan kutsuu perjan-
taina  24.5.klo  19.30  vas-
tustajansa Lohjan Pallon ja 
lukuisat faninsa nurmiotte-
luun. Puistolan Koudan sa-
metti  korkataan  tuolloin 
tälle kaudelle.

Heimo Laaksonen 

Hyvin 
meni taas!

Malmi Kauniit 
& Keltaiset 
kohtasi upeassa 
aurinkoisessa 
Töölössä HJK 
Klubi 09:n. 

Lähtökohta iltapäivän koi-
tokseen  oli  maukas.  Kos-
kaan ei tiedä millä porukal-
la klubi tulee ja MPS :n ri-
vistä taas puuttui muutamia 
avauksen pelaajia sairaste-
lujen ja ottelurangaistuksen 
vuoksi. 

Ottelun  ensimmäiset  45 
minuuttia oli varsin vaike-
at. HJK oli lähtenyt selke-
ästi  puolustamaan  ja  sai-
kin Malmin pelin ohjattua 
niin ettei kunnon paikkoi-
hin päästy. Liekö muutami-
en MPS pelaajien outo pe-
lipaikka myös aiheuttanut 
hämminkiä. Peli oli kuiten-
kin täysin Malmittarien hal-
lussa,  vaikka maalinteko-
paikoille ei oikein tahdottu 
päästä ja varsin mitäänsa-
nomaton ensimmäinen nel-
jäkymmentäviisiminuutti-
nen päättyi tilanteeseen 0–0.

Toisin kuin edellisessä pelis-
sä tuli pukukopista kasvon-
sa pessyt MPS. Peli lähti rul-
laamaan, pallo teki töitä ja 
maalin syntyminen oli vain 
ajan  kysymys.  Pelikellon 
osoittaessa peliä pelatun 60 
minuuttia  vapautti  Jenna 
Brandin maali malmilaiset 
tuskasta. Tilannetta edelsi 
Porlammen  raketin  Sanni 
Siltalan vahva nousu oikeal-
ta ja loistava syöttö Jennal-
le. Tilanne 0–1!
Ehti  kulua vain minuutti, 
kun nuorella Jaana Hyttisel-
lä oli mahdollisuus laittaa 
pallo Klubin maaliin, mutta 

ei onnistunut tällä kertaa. 
Tilanne korjaantui, kun pe-
liä oli pelattu 65 minuuttia. 
Kikka Dahlberg esitti loista-
vaa pelirohkeutta vahvalla 
nousulla, jonka päätteeksi 
keskitys maalille  ja  Jaana 
laittoi pallon suoraan ilmas-
ta ohi loistavasti Klubia pys-
tyssä pitäneen maalivahdin. 
Näin tilanne muuttui muka-
vasti 0–2:een.

Lisää  maaleja  oli  tulos-
sa, mutta HJK:n maalivahti 
taisteli leijonan lailla.
MPS:n 0–2 osuman jälkeen 
koko ottelun isolla asenteel-
la pelannut Daisy ” iso D” 

Währm  lähti  vaihtoon  ja 
tuoreita jalkoja saatiin Eeva 
Härkösen muodossa kentäl-
le. Vaihdosta ehti kulua vain 
tovi  kun  HJK:n  arkkuun 
lyötiin jälleen naula, naulaa-
jana Eeva Härkönen. Eeva 
on jo useammassa ottelussa 
noussut ratkaisijan rooliin 
päästessään kentälle. Eevan 
maaliin antoi jälleen kerran 
loistosyötön  Kikka  Dahl-
berg.

Ottelun viimeisen maalin 
laukoi PuiU-kasvatti Jaana 
Hyttinen. Sanni Siltala haas-
toi rohkeasti klubin puolus-
tuksen ja laittoi pallon täy-

sin vapaaksi jääneelle Jaa-
nalle, joka siirsi sen Klubin 
verkkoon ja lopputuloksek-
si 0–4.

Montaa hetkeä eivät Mal-
min Kauniit & Keltaiset eh-
di huilaamaan, sillä keski-
viikkona naiset kohtaavat 
Suomen Cupin kolmannella 
kierroksella Tapanilan nur-
mella klo 18.30 Fc Kontun 
ja seuraava sarjapeli onkin 
jo lauantaina 25.5., jolloin 
Tapanilan nurmelle saapuu 
vierailija TuWe Turusta.

Kari Silfver

Malmin Kauniit Keltaiset takaisin voittojen tielle

PuMassa pelaa noin 150 
6–18-vuotiasta  junioria. 
Kaksi kolmasosaa heistä on 
tyttöjä. Kilpailukausi on lo-
kakuusta huhtikuuhun.

PuMan A- ja C-tytöt pela-
sivat SM-tasolla. A-tytöt si-
joittuivat 8. ja C-tytöt 13. si-
jalle valtakunnallisesti. B-ty-
töt osallistuivat alueelliseen 
Supersarjaan.

Pienemmät juniorit osal-
listuivat alueellisiin sarjoi-
hin. D-tytöt sijoittuivat 4. 
sijalle Etelä-Suomen alueel-
la, D-pojat 5. sijalle. E-poi-
kien 1. joukkue sai aluemes-
taruushopeaa, E-tytöt sijoit-
tuivat sekasarjana pelatun 
sarjan 9. sijalle ja poikien 2. 

joukkue sijalle 11.
Lisäksi kilpatoimintaa oli 

6–8-vuotiailla F-junioreilla. 
PuMan juniorit olivat pal-
kintosijoilla – voittajinakin 
– useampien toimintapäivi-
en turnauksissa.

PuMalla pelasi kauden ai-
kana  kolme  joukkuetta 
naisten 2-sarjassa. Ykkös-
joukkue  eteni  ylempään 
lohkoon, muttei karsinta-
vaiheeseen asti. Aikuisjouk-
kueet mahdollistavat junio-
reiden pelaamisen kovem-
missa peleissä.

PuMa palkitsi pelaajiaan. 
Kauden pelaajaksi valittiin 
A-juniori Sara Kojo,  joka 

pelaa PuMan  lisäksi  Suo-
men mestaruusjoukkueessa, 
LP-Viestissä  liiga-tasolla. 
Sara oli mukana muun mu-
assa Euro CUP:n menestys-
otteluissa.

Joukkueiden tsemppareik-
si valittiin Onni Kalo (F-j), 
Isabel Jylö (E-t), Rami Heik-
kinen (E1-p), Anton Saare-
la (E2-p), Lina Ellilä (D1-t), 
Annika Hremenkov (D2-t), 
Anton Piistari (D-p), Hen-
ni Kuokka (C-t Pro), Milla 
Hakala (C-t Spirit), Emilia 
Sivonen (C-t Hobby), Saa-
ra Tuomisto (B-t Beat), Jon-
na Rajala (B-t Speed), Lau-
ra Niemonen (A1-t), Mariel 
Madetoja (A2-t), Elina Hai-

mi  (N1),  Johanna Rotik-
ko (N2) ja Melina Suome-
la (N3).

PuMan ansiomerkit  sai-
vat valmentaja Pauli Silven-
toinen ja kirjanpitäjä, seu-
ran monitoimimies, Heikki 
Torkkeli. Vuoden nuoriso-
valmentajaksi valittiin Juha 
Laurila.

Junioreiden kauden kruu-
naa vielä kesäkuussa pelat-
tava Power CUP -turnaus, 
johon PuMa osallistuu 14 
joukkueen ja 114 osallistu-
jan voimin.

Jouni Lind
www.puma-volley.fi

Lentopalloseura PuMa-Volley juhli kauden päätöstä Puistolassa. 

Jouni linD

PuMa juhli 
kauden päätöstä
Lentopalloseura PuMa-volley juhlisti kauden päätöstä Puistolassa. Saldona 
on useita kärkipään sijoja junioreiden kilpasarjoissa. E-pojat saivat 
aluemestaruushopeaa.
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Turnauksen  
tulokset:

 1.–2.-luokat
1. soinisen koulu
2. ylä-malmin peruskoulu
3. pihlajamäen ala-aste
4. pukinmäen peruskoulu

 3.–4.-luokat
1. ylä-malmin peruskoulu
2. soinisen koulu
3. pihlajamäen ala-aste
4. pukinmäen peruskoulu

 5.–6.-luokat
1. pukinmäen peruskoulu
2. soinisen koulu
3. ylä-malmin peruskoulu
5.–6.-luokkalaisten sar-
jassa jokainen kou-
lu voitti yhden pelin. Jär-
jestys ratkaistiin keski-
näisten otteluiden maa-
lierojen perusteella.

Mestaruuksista kisailtiin 
kolmessa eri sarjassa. Päi-
vän aikana leivottiin kaikki-
aan 128 mitalistia.

Oppilaiden vastuulle oli 
annettu  turnauksen  suun-
nittelu ja yhtenäiset perus-
koulut olivat jakaneet ylä-
koulun oppilaille myös tuo-
maritehtäviä. Lisäksi tarvit-
tiin opettajien ja avustajien 
korvaamatonta työpanosta 
muun muassa valmentajina.

– Tapahtuma  järjestettiin 
toista kertaa ja tänä vuonna 

pelien lisäksi myös katsojilla 
oli  mahdollisuus  kokeilla 
jalkapallotaitojaan toimin-
tapisteillä, kertoo opettaja 
Sanna Kotkaslahti Soinisen 
koulusta. 

Toimintapisteet olivat Soi-
nisen koulussa  työskente-
levän  Gilberto Santos Da 
Cunhan  ideoimia.  Pisteil-
lä vastaavina toimivat Soi-
nisen  koulun  kolmannen 
luokan oppilaat ja Liikkuva 
koulu -ohjelman ohjaaja Jo-
hanna Timonen.

Futisturnaus 
kokosi koululaiset

Soinisen koulun, Pukinmäen peruskoulun,  
Ylä-Malmin peruskoulun ja Pihlajamäen 
ala-asteen oppilaskuntien järjestämä 
jalkapalloturnaus pelattiin viime maanantaina 
Pukinmäen urheilukentillä. 

Pelit pelattiin reilun pelin 
hengessä. Joukkueissa 
pelasi sekä tyttöjä että 

poikia.

sAnnA koTkAslAhTi

 Itsenäisyyspäivästä uu-
teen vuoteen,  laskiaisrie-
hasta  hiukka  eteenpäin, 
pääsiäisestä vielä pikkaisen 
ja sitten jo kohta tulevat-
kin, lumien lähdettyä, jo-
kavuotiset Pukinmäki-päi-
vät. Näin voisi mennä ny-
ky-moderni vuodenkierto 
Pukinmäessä sydäntalvesta 
kevääseen. Jälleen kerran 
on tulollaan jokavuotinen 
ohjelmallinen kotiseututa-
pahtuma toukokuun 25.-
26. päivänä.

Tapahtumiin  osallistuu 
taas suuri joukko paikalli-
sia toimijoita, lähes kaik-
ki paikalliset yhdistykset 
ja toimijat sekä kaupungin 
eri hallintokunnat ja Mal-
min seurakunta. Kaksipäi-
väinen kotiseututapahtu-
ma alkaa lauantaina 25.4. 
klo 10 yhdistysten yhtei-

sellä toritapahtumalla Sä-
veltäjänpuistossa. Avaaja-
na toimii Pukinmäki-seu-
ran puheenjohtaja Kauko 
Koskinen.

Tapahtumassa  on  taas 
tarjolla  vaikka  mitä:  on 
Stadin maineikas juhlaor-
kesteri  ja  muutakin  mu-
siikkia, on senioritanssia, 
Taidekoulun sirkusta, nuk-
keteatteria ja kirppistä. On 
makkaranpaistoa, esittei-
den ja ilmapallojen jakoa, 
arpojenmyyntiä,  kasvo-
maalausta, taimien istutus-
ta ja neuvontaa sekä valo-
kuvasuunnistusta, on kah-
via, mehua, kotipullaa ja 
vohveleita. Kirjastolla on 
poistokirjojen myyntiä, li-
säksi yhdistysten pöydis-
sä myydään arpoja, paik-
kakunnasta kertovia kirjo-
ja, T-paitoja ja myös pos-

tikortteja. Paloautokin on 
paikalla  katsottavana  ja 
kosketettavana. Lähityön-
tekijöitäkin on  jututetta-
vissa.

Sunnuntaina  26.4.  on 
tuttuun tapaan tarjolla ko-
tiseutukävelyä  ja  messu 
seurakuntakodissa. Käve-
lykierros alkaa klo 10 kir-
jaston  luota  ja  suuntau-
tuu tällä kertaa Närepuis-
ton ja Sinivuoren harjan-
teisiin  metsämaastoihin. 
Seurakuntakodissa on klo 
12 puolestaan messu, jos-
sa ovat mukana Markus 
Kopperoinen, Katri Uute-
la ja Kaisu Rauhamaa. Pu-
kinmäen Martat tarjoavat 
osallistujille kirkkokahvit.

Tero Tuomisto
sihteeri, pukinmäki-seura

Tupakoitsijoille

 Lauantai-aamuun herää-
vä Heikinlaakso ei tiennyt 
mitä odottaa. Eivät aivan 
varmoja olleet päiväkoti Sa-
votan  vanhempaintoimi-
kuntalaisetkaan, tai päivä-
kodin työntekijät. Aamu oli 
tosiaankin pilvinen ja sateen 
tuntu oli aistittavissa. 

Iso joukko aikuisia ja lap-
sia oli kuitenkin jo edellise-
nä iltana kokoontunut val-
mistelemaan  tämän  vuo-
tista Kevät-Savottaa, koko 
perheen  pihatapahtumaa 
Heikinlaaksossa, Puistolas-
sa – päiväkoti Savotan pi-
ha-alueella. Yhteisenä aja-
tuksena oli vain se, että ta-
pahtumasta tulee mahtava. 
Lauantaina tuo joukko oli 
taas reippaasti mukana te-
kemässä tapahtumaa, muu-
taman uudenkin vapaaeh-
toisen voimin.

Buffetin  makoisat  tuot-
teet,  itsetehdyt  cupcaket 
ja piirakat, mokkapalat ja 
vohvelit, Wotkinsin makka-
rat ja Fazerin pullat, tekivät 
kauppansa, osa piipahti ra-
vintolapäivän merkeissä os-

tamaan tuotteita kotiinkin. 
Onginnassa  ”Ahti”  soi 

antejaan ja arpajaisissa tai-
si  onni  potkaista  useam-
paakin,  sillä  jokainen  ar-
pa  voitti.  Lelukirppiksel-
le sai tuoda itselleen turhaa 
ja vastaavasti ostostella ko-
tiin tarpeellista. Puiu:n ”pi-
hajalkapallotreeneissä” sai 
kikkailla maaleja, kankaan-
painannassa  tehdä  kassin 
mummille tai kummille  ja 
kasvomaalauksessa  ottaa 
kasvoihinsa  vaikka  suosi-
tun Angry Bird-kuvan. Roh-
keimmat pääsivät myös pie-
nelle ajelulle moottoripyö-
rän kyytiin, ja oli siellä joku 
lapsi kyydissä useamman-
kin kerran.

Tapahtumassa vetonaulana 
esiintyi suosittu lastenorkes-
teri Kengurumeininki, joka 
pompitti aikuisia ja lapsia-
kin. ”Kömpelö kampela” ja 
”Hei  Robin,  voitko  olla 

mun ystävä” -laulut saivat 
meidät kaikki aikamoiseen 
menoon  mukaan!  Poliisi-
maijan piipahdus ja siihen 
tutustuminen oli mahdollis-
ta tapahtuman loppupuolel-
la.

Arpajaisvoittojen,  on-
gintapalkintojen  ja  mui-
den avustusten suuri mää-
rä oli kaikille iloinen ja mui-
kea yllätys. Suuri määrä alu-
een yrittäjiä ja yrityksiä sekä 
muu joukko tukijoita mah-
dollisti tänäkin vuonna tä-
män riemukkaan tapahtu-
man onnistumisen. Kiitos 
heille siitä! Kiitos myös päi-
väkoti Savotan henkilökun-
nalle ja vanhempaintoimi-
kunnalle  sekä kaikille va-
paaehtoisille, ja kiitos myös 
kaiklle perheille, jotka olivat 
tapahtumassa mukana.

Outi Pesonen-Laine,
päiväkoti savotan vanhempain-

toimikunnan pj, vielä 2 viikkoa.

Taas tulevat Pukinmäen 
omat päivät

Kevätsavotta

Kevätsavottaa päiväkoti Savotan pihalla.

 Älkää pilatko tupakansa-
vulla  ulkoilmaa  asiakas-
jonoissa yms. Tupakannat-
sojen  maatuminen  kestää 
15 vuotta!

Nimim. Raitis

– Iloiset kannustushuudot, 
hieno kevätilma,  innostu-
neet jalkapalloilijat, onnis-
tunut yhteistyö ja mukavan 
leppoisa tunnelma kruuna-

sivat päivän. Kivaa oli myös 
nähdä  kavereita  lähikou-
luista, kiteyttää Kotkaslahti 
päivän annin.

TL

 MLL Tapaninkylän Kevättempaus leikkipuisto Kesan-
nossa pidettiin la 18.5. klo 10-13. Ohjelmassa oli hauska 
moniosainen temppurata, jonka kaikki temppuilijat saivat 
ilmapallon palkinnoksi. Lisäksi maalattiin yhteistaidetta 
suurelle taululle, oli kasvomaalausta, katuliitugraffiteja, 
saippuakuplia ja paljon muuta iloista menoa ja liikettä. 

Grillimakkarat, kahvion mokkapalat ja arpajaiset upei-
ne palkintoineen olivat monen mieleen. Tilaisuuteen osal-
listujien lisäksi hienosta fiiliksestä vastasivat Marjut ja Antti 
upealla elävällä musiikilla.

Anu Hakala
MLL Tapaninkylä

MLL:n kevättempaus 
Kesannossa

Vesiväreillä 
maalaaminen oli 
hauskaa huvia myös 
Lilan mielestä.

sATu i ivAri



12      Kulttuuri

sa ja tuli sitä kautta pyyde-
tyksi Pihlajamäen keikalle.

Toisena  kokoonpanona 
Pihlajamäen lavalle nouse-
vat Deeku ja Jeppe.

– Kirjoitan  tekstit  aina 
ihan valmiiksi, improvisaa-
tio ei ole mun juttu, yhteis-
kuntakritiikkiä harrastava 
Jeppe kertoo.

– Sanoitukset on kyselyn-
omaisia ajatuksia, globaa-
litkin asiat tulee helpommin 
käsitettäviksi kun ne esit-
tää tunteenpaloa sisältävä-

nä räppinä.
Deekun sanoitukset ovat 

osin nykypäivästä, osa on 
vanhempaa tuotantoa. Osa 
sanoituksista kestää aikaa, 
osa ei.

– Räpissä  voi  yhdistellä 
mitä vain, kertoa yhteiskun-
nan epäkohdista, tai päih-
teiden  käytön  aikaansaa-
mista ilmiöistä. Minä en va-
lista enkä opeta, sanoitukset 
saa kukin kokea niinkuin 
tahtoo.

Yleensä baareissa esiinty-
välle kaksikolle Pihlajamä-

Räp taiturit Pihlajamäessä
edistämässä päihteettömyyttä
Pihlajamäen nuorisopuistossa kuullaan rankkaa räppiä liki kolmen tunnin ajan Raikas kesä –tapahtumassa. 
Osin entisten päihderiippuvaisten räpit eivät ole keveitä, tai raikkaita sisällöltään, mutta tavoitteena on levittää 
omakohtaista kokemusta siitä, että selvänä elämä on antoisampaa.

KRIS on 
nuoria varten
hämeentiellä sijaitsee 
kris:n helsingin 
toimipiste, joka on avoin 
kaikille. kris:sissä 
vanhat vangit antavat 
vertaistukea  vapautuville 
vangeille, mutta lisäksi se 
tarjoaa nuorille mielekästä 
tekemistä. Toimintakeskus 
on päihteetön.

– meillä on sali, jossa 
harrastetaan muun 
muassa potkunyrkkeilyä, 
lisäksi on futista, 
näin kesäkaudella 
sitä pelataan myös 
ulkokentällä Jakomäessä, 
keskiviikkoisin on 
sisäfutista, torstaisin 
musisoidaan ohjatusti, 
tai omatoimisesti ja 
perjantaisin on nuorten 
teemailtoja, vaikkapa 
leffojen katselua 
kertoo kris:in ohjaaja 
kimmo Gustafsson.

kris toimii paljolti 
talkoovoimin, sillä 
kaupungilta ei juurikaan 
varoja toimintaan löydy.

pihlajamäen nuoriso-
puiston konsertissa kris 
on mukana esittelemässä 
toimintaansa ja kimmon 
avulla tähän päihteiden 
vastaiseen konserttiin 
löydettiin esiintyjät.

  Päihteetön ja nuorille maksuton 
RAIKAS KESÄ 2013 -tapahtuman 
järjestetään Pihlajamäen nuoriso-
puistossa 4.6. klo 16–19.

Konsertin takaa löytyy aikoinaan 
Tapulikaupungissa asunut, nykyään 
tapanilalainen Amiedu/Omnian 
päihdetyön opiskelija Linnea 
Raatiniemi.

Linnea otti konsertin järjestääk-
seen opinnäytetyönään, sillä juuri 
ehkäisevä päihdetyö on se sara, jo-
hon hän haluaa tosissaan paneutua. 
Apuna järjestelyissä on Arabian 
nuorisotalon music house.

– Tapi Kujanpää sieltä antoi 
tilan, sain kesäkauden avajaisillan, 
iloitsee Linnea.

– Näin vuosia sitten, miten tutut 
nuoret piikittivät itseään lähistön 
puistojen penkeillä, niistä nuorista 
monikaan ei enää ole hengissä.  
Minä haluaisin osoittaa nuorille, 
että aina on joku joka välittää, 
Linnea perustelee tapahtumaa.

Räp-artistien konsertti on suun-
nattu 13+ -vuotiaille nuorille ja 
pyrkii antamaan heille näkökulmia 
viettää vapaa-aikaansa päihteettö-
mästi.

Paikalla on mahdollisuus tavata 

eri järjestöjen ihmisiä ja saada 
tietoa kesäkauden muista tapahtu-
mista.

– Järjestämme osallistujien kesken 
illan päätteeksi maksuttomat arpa-
jaiset, joihin toivomme lahjoituksia; 
lahjakortteja, musiikkituotteita, ym 
nuorelle sopivaa. Arvostaisimme 
kovasti paikallisten yrittäjien tukea, 
se olisi hieno kädenojennus alueen 
nuorille. Myös esiintyjien kuluihin 
toivotaan avustusta.

Lahjoitusasioissa voi ottaa 
yhteyttä Linneaan osoitteella 
linnea.raatiniemi@gmail.com

Raikas kesä kaipaa tukijoita

en selvästi nuorempi yleisö 
tulee uutena kokemuksena.

– Ei me silti pohdita, mi-
tä niin nuorille voi esittää ja 
mitä ei. Nämä räpit on osin 
purkautumiskeinona tehty-
jä, on niissä rankkaa sano-
maa, mutta toisaalta esimer-
kiksi netti on täynnä rank-
koja juttuja ja sielläkin tosi 
nuoret  surffaa, parivaljak-
ko tuumii.

Pääesiintyjänä Pihlajamä-
essä on jo viisi älppäriä jul-
kaissut  ja  kymmenkunta 

vuotta aktiivisesti esiintynyt 
räp-artisti Jontti kaverinsa 
Shakan kanssa.

– Mun hyvä kaveri jo nuo-
rena  oli  räp-artisti  Petos. 
Olin  kyllä  itse  kiinnostu-
neempi punkista, mutta jos 
ei osaa soittaa eikä laulaa, ei 
voi ryhtyä kuin räppäriksi, 
Jontti vitsailee.

Räpissä on Jontin mielestä 
oleellisinta puhua totta, ai-
nakin jossain määrin. 

– En improvisoi, sanatai-
de ei ole mun ominta alaa. 
Sanoituksissa esille nouse-
vat ympäristön todellisuus, 
omakohtaiset  kokemuk-
set ja erilaisten ihmisten yh-
teenkietoutumat.  Politiik-
kaa,  talouselämää  ja kas-
vukipuja on myös mukana, 
Jontti pohtii.

Räpin  sanoitukset  ovat 
elämän  ja  nähdyn  doku-
mentointia. 

– On  haastavaa  kiteyt-
tää sanomaani. Aika vihai-
sia tekstejä on kyllä paljon, 
Jontti myöntää.

Kaikki kolme ryhmää ovat 
valmiita esiintymisensä jäl-
keen myös juttelemaan pai-
kalla olevien nuorten kans-
sa.

Teija  
Loponen

– Osa sanoituksista on kuin 
oksennusta, sisältä noussut-
ta pahaa oloa,  sekavaa  ja 
sotkuista, kuvailee Kovan 
luokan kuumotus -bändin 
Hursti.

Kovan luokan kuumotus 
on kahdeksan hengen ko-
koonpano, jossa on kolme 
räppärikaverusta sekä nais-
vokalisti Milla.

– Milla on kuin Tina Tur-
ner, ääni tihkuaa tunnetta, 
vaikka ei hän itse sanoituk-
siaan tee, Hursti lisää.

Menneisyys  on  takana, 
nyt ollaan tässä, se on yksi 
tärkeä elementti sanoituk-
sissa. Entiseen kuuluu pal-
jon rankkoja kokemuksia. 
Jaakko kertoo monien sa-
noituksien  syntyneen kat-
kolla ollessa.

– Sanoitusten  kieliku-
vat tulee päihteiden käytön 
ajalta. Kun koki tuskaa, et-
si helpotusta. Ne olivat hur-
jia vuosia täynnä hurjaa elä-
mää.  Sellaista  ei  enää  to-
dellakaan halua. Siitä osasi 
haluta pois vasta kun tajun-
taan iski, mitä se tekee lä-
heisille. Päihderiippuvaise-
na on sikäli helppo olla, et-
tä silloin on vapaa kaikista 
velvollisuuksista,  laskujen 
maksamisista, vastuun ot-
tamisesta. Se kierre on kuin 
suuri vapaus, mutta oikeas-

ti vankila, josta on vaikea 
päästä pois, Jaakko tilittää.

Hursti kertoo narkomaa-
nikokemuksilleen musiikin-
teon olevan terapiaa. Se on 
keino purkaa mennyttä  ja 
kertoa nykyisestä hyvästä, 
Jumalasta.

Holkki  kertoo, että Ko-
van  luokan  kuumotus  on 
ollut kasassa parisen vuotta. 

– Psykoosiräpiksi  tämän 
voisi  luokitella,  nauraa 
Hursti.

Levyä hiljalleen työstävä 
bändi treenaa KRIS:in tilois-
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TrioTrio
Hertzog

Jake
Vuolaasti ylistetty jazzkitaristi 

yhtyeineen: Jake Hertzog – kitara, 
Harvie S. – basso, Viktor Levis – rummut.

ti 28.5. klo 19, alk. 15 €

Kreikassaeiiikkkkassa
Lasse

Kino Helios:

la 25.5. klo 14 ja 
ke 29.5. klo 18, liput 5 €

Nuoret ja lahjakkaat: 
Olli Hirvonen – kitara, Juho Kivivuori 

– basso, Mikko Arlin – rummut. 
su 26.5. klo 17, alk. 6 €

NNuNuNuororor tetetet jjjjjaaa lllalalahjhjhjhjhj kkakakakkkkakaka tatatatat:::: 

Hirvonen
Olli

Jazz’n Jam’ J
Trio

Svengaava polku 
kulkee vuodesta 1963 

nykyhetkeen, Sir 
Sinatrasta Lady Gagaan.
ke 29.5. klo 19, alk. 15 €

Big Time
SSSvSvSvenenengagagaavavavaaa popopolklklklklkuuu

Newborn
Nat

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

Näyttelyn nimenä on Juh-
lan aika,  sitähän kevät  ja 
kesä on. Opiskelunsa päät-
tävien, ripille pääsevien ja 
naimisiin menevien juhlaa.

– Koulusta  valmistuvaa 
voi ilahduttaa kukan sijasta 
maalauksella,  jonka nuori 
voi ripustaa opiskelija-asun-
tonsa  seinälle,  muistuttaa 
galleristi Päivi Uljas.

Ulla Hietasen keraamiset 
enkelit sopivat hyvin rippi-
lahjaksi ja grafiikat, joissa 
pikku-enkeli tanssii, vaikka-
pa kastelahjaksi.

Mau Salmen akvarelli Ke-
säyö, tai Päivi Uljaksen Ju-
hannus ovat kivoja tuliai-
sia mökkivierailulle ja myös 
omalle mökille.

– Jos on saanut kutsun ke-
sähäihin, kannattaa poiketa 
katsomassa lahjaideaa galle-
riasta, yhden grafiikoista ni-
mi on Usko, Toivo, Rakka-
us, vinkkaa Uljas.

Teokset ovat pienehköjä 
ja mahtuvat siten hyvin ko-
teihin ja opiskelukämppiin. 

Tapanila
Galleria viileä punaisessa on parhaillaan 
esillä keväistä kirsikka- ja omenapuiden 
kukintaa, ruusuja ja kesäisiä maisemia.

Juhlan aika

Juhlaan aikaan teoksia ovat luoneet Mau Salmi, Sari Ii-
varinen, Mari Leskinen, Raili Puuronen ja Päivi Uljas 
(istumassa). Kuvasta puuttuu Ulla Hietanen.

Tänä keväänä kannattaa kuntoilla kohti Malmitaloa vielä monena iltana. 
Toukokuun lopulle on keskitetty useita mahtavia esityksiä.

Malmitalolla 
komea kevätkauden
päätös
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lahjakkuus saa nyt rinnal-
leen niin ikään tulevaisuu-
den tähtiainesta, basisti Ju-
ho Kivivuoren  ja  rumpali 
Mikko Arlinin. 

Guitar Player kutsui häntä 
liekehtiväksi ihmelapseksi, 
kyseessä on palkittu  jazz-
rockkitaristi ja säveltäjä Ja-
ke Hertzog, jonka neljäs al-

bumi  julkaistiin  tänä 
vuonna. Levyn  tuotti 
Grammy-palkittu Rob 
Fraboni. Edellinen al-
bumi sai maailmanlaa-

juista huomiota  ja ra-
diosoittoa ja se luokitel-

t i in  Tunes  Jazzissa 
sektoriin What’s Hot.  Hert-
zog  ei  katsele  taaksepäin 
musiikkia tehdessään, vaan 
anteeksi pyytelemättä luot-
saa  eteenpäin.  Jazzin  ja 
rockin välimaastossa sula-
vasti liikkuva fuusiokitaristi 
saapuu trionsa kanssa Suo-
men  debyytille  paikkaa-
maan  viime  syksynä  pe-
ruuntuneen keikan jättämää 
aukkoa.

Sir Sinatrasta Lady Ga-
gaan kuullaan kevään vii-
meisessä  konsertissa  Nat 
Newborn Big Time,  jossa 
Gebardi-yhtyeestä tuttu Vi-
sa Luttinen johdattelee Nat 
Newbornina aikamatkalle 
svengaavaa polkua armon 
vuodesta  1963  nykyhet-
keen.  Luvassa  korvia  ja 
tanssijalkaa kutittavaa me-
noa 14-miehisen orkesterin 
tahdissa. Nat Newborn, jo-
ka on hyvinkin oletettavasti 
Nat King Colen ja Frank Si-
natran kadonnut poika ku-
ten Nat N. itse väittää, ver-
sioi valtakunnan valiojou-
koista koostuvan bändinsä 
kanssa monenmoista maan 
ja taivaan väliltä aina AC/
DC:stä Apulantaan ja Lady 
Gagasta Sir Sinatraan. Or-
kesteria johtaa Ernio Arri-
cone.

Teija Loponen

Jake Herzog  
joutui viime syksynä 
perumaan Malmitalon 
keikkansa, mutta 
nyt ihmelapseksikin 
kutsuttu jazz-
rockkitaristi saapuu 
Suomeen.

Jazz n Jam: Olli Hirvonen trio 
su 26.5. klo 17. olli hirvonen – kitara, Juho 

kivivuori – basso, mikko Arlin – rummut.
liput 6 e.

Jake Hertzog Trio 
ti 28.5. klo 19.  Jake hertzog – kitara,  

harvie s. – basso, viktor levis 
– rummut. liput 15 e.

Nat Newborn Big Time 
ke 29.5. klo 19. liput 15 e.

Huippujazzista nautitaan 
vielä kahdessa konsertissa, 
toisessa  esiintyvät  nuoret 
kotimaiset  tulevaisuuden 
suuret lupaukset Olli Hirvo-
nen trio ja toisessa vahvoja 
ja säkenöiviä arvioita maail-
malla saanut kitaristi Jake 

Hertzog  yhtyeineen.  Pori 
Jazzin vuoden 2011 taiteili-
ja Olli Hirvonen on nuores-
ta iästään huolimatta tuttu 
näky  niin  kansainvälisten 
jazzfestareiden lavoilta kuin 
New Yorkin legendaarisilta 
jazzklubeilta. Jazzkitaristi-

Mari Leskisen öljyvärimaa-
laus  Kevätsipuli aukeaa 
valloittaa sen sijaan isom-
mankin tilan. Tästä näytte-

lystä saa ostamansa maala-
uksen heti mukaansa. 

Teija Loponen

Näyttely on avoinna 
31.5. saakka 

ti 13–20, ke–to 13–18 ja 
pe 9–15. viikonloppuisin 

päivöläntiellä sijaitseva 
galleria on suljettu.

MYYDÄÄN
KUOLINPESÄN
IRTAIMISTOA
Jalaskuja 6 00750 Hki

La 25.5. klo 9.00 - 16.00
Su 26.5 klo 10.00 - 15.00

TERVETULOA
TEKEMÄÄN
LÖYTÖJÄ !!!

Pihakirppis
 la. 25.5.-26.5.  klo. 10-15

Kotinummentie 10 A
Tervetuloa!

www.facebook.com/
lahitieto

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

PIHAKIRPPIS
Kevät tulee ja niin myös pihakirppis

Onnin Auton pihalla
LA - SU 25.5. - 26.5.   KLO 10.00 - 14.30

Malmin kauppatie 46, 00730 Helsinki
Tervetuloa!
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HAMMASLääKäRIT

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
Malmin seurakunnasta
ke 29.5. klo 18 malmin srk:n 
kirkkoherra pertti simola kertoo 
yhdestä suomen suurim-
mista, malmin 60-vuotiaasta 
seurakunnasta. Tilaisuuden 
järjestää malmi-seura malmin 
kirkolla, vapaa pääsy.
Malmin Rintamaveteraanit
jäsenten teatteriretki heinolaan 
ti 23.7. lähtö klo 8 malmin 
korupajalta, markkinatie 6. 
laivalla lahdesta heinolaan, 
lounastamme laivalla. klo 
15 komedia Diivat. retken 
hinta 40 e. sit. ilm. 25.6. 
mennessä puh. 040 544 9173 
tai 050 5288 449.
Ompelemaan
uusi vapaaehtoisten 
ompeluryhmä kokoontuu 
ke klo 9–11.30 työpajalla, 
lahjoituskankaita otetaan 
vastaan. stadin juhlaorkes-
teri esiintyy to 30.5. kello 
14.30–15.30 ravintolatilassa. 
syystien palvelukeskus, 
sisäänkäynti Takaniityntie 3.
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 23.5. 
klo.18–21 bugg, su 26.5. 
klo 17–20 fusku, ti 28.5. klo 
18–21 lava tango, to 30.5. 
klo 18–21 cha.cha, ti 4.6. klo 
18–21 jenkat, kuviohumppa. 
Hoitohuone Oivakumpu
kotinummentie 4, Työhuone 
2J ti 28.5. asti klo 18.30–20 
opastettuja rentouttavia 
keskittymisharjoituksia tuolilla 

istuen. vapaaehtoinen oviraha.
Syystien palvelukeskus
liikuntaa ja erilaisia harrastus-
ryhmiä arkisin. palvelukeskus 
avoinna kesälläkin ja auki-
oloajat  ma–pe kesä-elokuu 
klo 8–16, Takaniitynkuja 3.
Tartu hiireen
maksutonta atk-opastusta 
senioreille ja työttömille pe 
9–15.15. syystien palvelukes-
kuksessa. varaa aika infosta 
p. 09 310 58413, tai paikan 
päällä. Takaniitynkuja 3.
Kirpputori-markkinat
malmin toimintakeskuksessa, 
kirkonkyläntie 2, la 25.5. 
klo 10–14. kirppispöytä 
vuokrattavissa 5 e, varaukset 
ritva lindqvist 050-3039903 
Tukiyhdistys esko ry.
Juhani von Boehm
maisemia ja vapaita henki-
lökuvia. näkyväksi tehdään 
myös teosten syntyvaiheet 
luonnoksista lopullisiin teoksiin. 
malmitalon galleria 23.5.–14.6. 
vapaa pääsy. Avoinna 
23.–25.5. ma–pe 9–20 
ja la 9–16 ja 27.5. alkaen 
kesäaika: ma–to 9–20, pe 
9–18 ja la–su suljettu. 
Käsillä – taitoa – 
iloa – muotoa
Taito-käsityökoulu helsky – 
aikuisten päättötyönäyttely 
ma 20.5.–la 1.6. malmitalon 
parvella, 2 krs. käsityökoulu 
järjestää käsityön taiteen 
perusopetusta lapsille, nuorille 
ja aikuisille yleisen oppimäärän 
mukaisesti. Tällä kertaa on 
vuoro ihailla aikuisopiskeli-
joiden kädentaitoja parven 
näyttelyssä. vapaa pääsy
UFO-klinikka
Taito-käsityökoulu helskyn 
näyttelyn käsillä – taitoa – iloa 
– muotoa yhteydessä pidetään 
keskeneräisten käsitöiden eli 
uFojen klinikka, jolla annetaan 
25.5. klo 12–14 vinkkejä, 
miten keskeneräisen työn 
voi tuunata valmiiksi. vapaa 
pääsy. malmitalo, parvi.
Jazz n Jam: Olli Hirvonen trio
pori Jazzin vuoden 2011 
taiteilija olli hirvonen on 
nuoresta iästään huolimatta 
tuttu näky niin kansainvälisten 
jazzfestareiden lavoilta kuin 
new yorkin legendaarisilta jazz-
klubeilta. Jazzkitaristilahjakkuus 
saa nyt rinnalleen niin ikään 
tulevaisuuden tähtiainesta, 
basisti Juho kivivuoren ja rum-
pali mikko Arlinin. malmitalo 
su 26.5. klo 17. liput 6 e.
Jake Hertzog Trio
Jazzin ja rockin välimaastossa 
sulavasti liikkuva fuusiokitaristi 
Jake hertzog saapuu trionsa 
kanssa paikkaamaan viime 
syksynä peruuntuneen keikan 
jättämää aukkoa ti 28.5. klo 
19 malmitaloon. liput 15 e.
Kaupunkitanssit
rumbaa harjoitellaan ke 29.5. 
klo 17.30 Ala-malmin puis-
tossa tai sateella malmitalon 
aulassa. mukaan voi lähteä 
joko yksin, kaksin tai joukolla 

opettelemaan paritanssia. 
Jokaisella kerralla on vuorossa 
eri tanssi. mukaan mukavat jal-
kineet. seuraavalla kerralla 5.6. 
vuorossa foksi. vapaa pääsy.
Turvallisuuspäivä
soinisen koulun vanhempain-
yhdistys järjestää la 25.5. klo 
11–15 Turvallisuuspäivän 
soinisen koulun pihalla, 
kenttätie 3. malmin vpk;n 
alkusammutusnäytös, 
mukana partiolaiset 
(maahiset, sinivuoren tytöt 
ja helsingin eräleijonat), 
meD Group – ambulanssi, 
helsingin polkupyöräilijät 
suorittavat pyörien pikahuoltoa 
vapaaehtoista maksua 
vastaan, helsinki human 
rights (hhr 09) esittäytyy. 
vanhempainyhd. buffetissa 
kahvia ja syötävää, grillistä 
makkaraa. kirpputori: tule 
myymään tarpeetonta tavaraa 
tai tee löytöjä, pöytävaraukset 
5 e, p. 050 582 6234 (päivi)

  PuiSTOLA
Satuilua tarjolla
puistolan kirjastossa satutunti 
aina ma klo 9.30. kaikki alle 
kouluikäiset tenavat ovat 
tervetulleita satujen pariin. 
Puistojumppaa
puistolan urheilijoiden kesän 
puistojumpat 13.5.–20.6. ja 
1.8.–29.8. puistolan vpk:n 
lähistöllä, katso tarkemmin 
puiu:n nettisivuilta. 
Ti 18–18.55 kahvakuula, 
ti 19–19.55 venyttely (huom! 
alkaa viikolla 24), ke 17 17.55 
akrobatia/kehonhallinta, 
to 18–18.55 gymstick, to19–
19.55 kahvakuula. muutokset 
mahdollisia, säävaraus. oma 
jumppamatto! kertamaksu 5 e, 
vain käteinen tai liikuntasetelit.

  PuKiNMÄKi
Kevään tietokoneopastukset 
aina ke 29.5. asti pukinmäen 
kirjastossa enter ry:n 
opastaja paikalla klo14–16 
ja työväenopiston ver-
taisohjaaja 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 
Tuolijumppaa 
korttelituvassa siltamäen 
srk-kodilla pe 24.5. vetää fysio-
terapeutti helena vähäkuopus, 
siltamäen fysikaalinen 
hoitolaitos. helena on tuvassa 
klo 11–12.30, vetää noin 
puolen tunnin jumpan, neuvoo 
mm. tasapainoharjoituksen 
ja vastaa kysymyksiin.
Korttelituvassa lauletaan
Ti 28.5. ja pe. 31.5. klo 12 
liikunnallinen yhteislaulutuokio, 
kesto 60 min. ohjelmassa 
kehon lämmittelyä, uusien ja 
vanhojen laulujen opettelua 
sekä yhdessä laulamista. 
Tuokio sopii kaikenikäisille 
kuntoon, liikuntakykyyn tai 
laulutaitoon katsomatta. 
vetäjänä musiikkikasvattaja 
Tanja varha. siltamäen srk-sali.
 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 050-5666174. 

  SuuTARiLA
Suutarilan yläasteen 
kevätkonsertti 
Ti 28.5. klo 18. musiikkiluokat 
tarjoilevat keväistä musiikkia 
maailmalta. konsertin väliajalla 
vanhempainyhdistyksen 
kahvio ja arpajaiset. ohjelmat 
6/3 e. vaskiniitynkuja 2.

  TAPANiLA
Tuunausta ja tarinoita 
on Tapanilan kirjaston suosittu 
kesäkurssi 7–12 -v. toisella 
kesälomaviikolla 10.–14.6. klo 
13–15. kurssilla askarrellaan, 
tarinoidaan, käydään pikni-
killä ja tehdään kaikenlaista 
kesäkivaa! kurssi on ilmainen. 
ilm. puh. 09 3108 5073 
tai Tapanilan kirjastossa.
Juhlan aika
Juhla aika – taidetta lahjaksi 
-näyttelyssä on mukana kuusi 
taiteilijaa, ulla hietanen, 
sari iivarinen, mari leskinen, 
raili puuronen, mau salmi 
ja päivi uljas. Galleria 
viileä punanen, päivöläntie 20. 
näyttely avoinna toukokuun 
loppuun, aukioloajat ti 13–20, 
ke–to 13–18, pe 9–15, 
la–su suljettu toukokuussa.
Tapanilan Eläkkeensaajat 
ja Tapanilan kotien puolesta 
Tiistaikerho klo 11.30–13.30 
Tapanilan Työväentalolla, 
sompiontie 4. muusta toimin-
nasta saa lisätietoa kerhosta.

Opastettu kävelykierros
malmi-seura järjestää la 25.5. Ala-malmilla kävely-

kierroksen, lähtö klo 14 malmitalon edustalta. 

kierros kulkee ormusmäkeen, jossa tutustutaan kari huhtamon 
veistokseen ja ensimmäisen maailmansodan aikaisiin linnoit-

teihin. uusinta malmia nähdään malmiin entisillä primon ja 
puukeskuksen alueilla, missä on mm. saga helapuiston palve-
lutalo. kierros päättyy Ala-malmin kiitettyyn puistoon. oppaina 

Aarne laurila ja sauli rouhinen. kierros on maksuton.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne 
mukaisesti.

  TAPANiNvAiNiO
Siivouspäivän pihakirppis 
la 25.5. klo 10–14 immolan 
koulu, immolantie 9. koko 
kaupunki siivoaa, niin mekin! 
myy, osta laita kamat kiertoon. 
oma pöytä mukaan.

  TAPuLiKAuPuNKi
Tapulin eläkeläiset huomio! 
lähtö ulkoilupäivälle 
kotorantaan 24.5. klo 10. 
valamoon lähdemme su 2.6. 
klo 8.30. lähtö tapahtuu 
Tapulista valintatalon edestä 
molemmille retkille. 

  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
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. 

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

TeiJA loponen
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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

HyVINVOINTI

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Lähitietoa 
tarvitaan aina.

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

PALVELUJA
TARJOTAAN

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

���������
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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

– 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)

Kaikenlaiset kuljetukset
Iso Pakettiauto, 

1-3 miestä
TST-PALVELUT Oy

045-8793 937

Varaathan aikasi 
kevään juhlia varten ajoissa!!

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!

OSTEOPAATTI Sari Hakasaari
Vanha Tapanilantie 88

050 5368135    www.sarihakasaari. 
Tarjous -15 %

myös hieronnat, voimassa 30.6.2013 asti

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6

(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Ihon
puhdistus

   55€ 

Katso hoidon
tarkempi kuvaus
www.kauniina.fi

Kauneudenhoitopalvelut

SKY-Cidesco kosmetologi
Heljä Siitonen

050 326 2495
Vanha Tapanilantie 88

www.kauniina.fi

Kevättä ilmassa!

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

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN 
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

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

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

Kampaamo Kris-Mar
Malminraitti 12

Puh. 3855 554 
Ark. 9–17, lauantait 8–14, muina aikoima sop.muk.

• Bio Sculpture oman kynnen vahvistus
• parturipalvelut

Valuraudantie 11, 00700 Helsinki
Touko-kesäkuussa uusille asiakkaille

3 ensimmäistä käyntiä tutustumishintaan -15%
Esim. 60 min. 39,95 (norm. 47,-)

Ajanvaraukset netissä www.kehokunnostamo.fi 
tai puhelimitse 044-224 2224

Tervetuloa!

Malminail

Malmin Novalla 3krs.
Avoinna ma-pe 11-19.00, la 11-15.00 

Malminkaari 15, 00700 Helsinki
Puh  044 369 8888

Rakennekynnet alk.30€
Kynsien huolto 20€

Ripsien pidennykset 50€
Ripsien huolto 35€

Kesän Tarjous



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!

Voimassa 24 .5.2013 asti.


