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Hattupäiset 
juhlivat 
Malmilla

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

PERMANENTTI alk.

HIUKSET
KESÄKUNTOON!

75€

TERVETULOA!
Kirkonkyläntie 3,

Malmi
P. 09 3855 878

HIUSTEN 
LEIKKAUS alk.

25€

sis. leikkaus, pesu ja föönaus

Lomalle mukaan 
kätevät matkakoot,
3 tuotetta yht. 14,90

Toyota Airport
MetroAuto Group
Ohtolankatu 6, Vantaa, Koivuhaka.
Puh. 010 615 8500. www.toyotaairport.fi 

TOYOTA AIRPORT LENTOHUOLTO 
LÄHDE HUOLETTA LENTOMATKALLE JA JÄTÄ AUTOSI MEILLE.
Huollamme tai korjaamme autosi matkasi aikana. 
Säilytämme sen loman ajan Toyota Airport:n tiloissa 
ja palautamme sovittuna ajankohtana.

Sovi hyvissä ajoin 
autosi huollosta tai 
mahdollisista korjauksista:
Toyota Airport, huolto@toyotaairport.fi , 010 615 8640

LENTOHUOLTO 
sis. noudon, palautuksen ja ulkopesun
Huolto ja korjaustyöt veloitetaan erikseen. 

IIII M MM MEIEIEE LLLLL E.E.E.E.

Vähemmän kuin parin vuorokauden 

pysäköintimaksu tai taksikulut.

Lentohuoltopalvelu lentokentällä 
on avoinna 24 h vuorokaudessa! 
Lisätietoja voit kysyä toimipisteestämme.

Lue lisää www.toyotaairport.fi 

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

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

Kimmo Tammisto
 040 830 8755

Aurora Simonen
050 358 7205

Tomi Suvinen
 044 335 5135

Katso myös muut myynnissä 
olevat kohteet 

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Tapanila okt 191/206m2

5 h, k, s. v. 2003 rakennettu 
viehättävää vanhanajan tunnel-
maa henkivä mansardikattoinen 
huvilamainen talo. Mh.680.000€. 
Ripekuja 9. Esittely to 13.6. klo 
17.30-18.15  Kristiina Kellander-
Sinisalo/045- 8472272

140314

Tapanila okt 143/269m2

6h, k/rt,kph/pkh, ask.h, khh, 
3xwc, at/var. Upea kivitalo Tapa-

nilan sydämessä. Tilaa asumiseen 
ja harrastamiseen Mh.623,000€, 
vh.623,000 €. Ripekuja 5. Kai 
Lehtola/044-5140164.

139913

Heikinlaakso okt 110/215 m2

4h,k,s,ask.h,khh,at. Tyylikäs 
pääosiltaan remontoitu talo, 
ihana hoidettu suojaisa piha. Mh. 
448.000 €. Kirvestie 17a. Kristiina 
Kellander-Sinisalo/045-847 2272.   

140002
Sepänmäki pt 108m2

5-6h, k, s, iso piha. Ihanteellinen, 
tilava ja muuntelukelpoinen koti 
lapsiperheelle. Rauhallisella alu-
eella. Mh.312.000 €. Raetie 17. 
Heidi Autiosuo/040-545 8799. 

140166
Tapaninkylä pt 62 m2

2h, avok, vh, s, erill wc. Valoisa 
koti, mainio pohja. Reilu eteläpiha. 
Hoidettu taloyhtiö viihtyisällä 
alueella. Tarjouskauppa. Velaton 
lähtöhinta 198.000€. Miekkapolku 3.

Esittely to 13.6. klo 17-17.30  
Kristiina Diomin/046-812 5691. 

102745
Sepänmäki rt 106/108 m2

3-4 h, k, s, ask.huone. Nuorekas 
persoonallinen muuttovalmis koti. 
Mahdollisuus neljään makuu-
huoneeseen. Heti vapaa Mh. 
310.000€. Usvatie 1 b. Kristiina 
Kellander-Sinisalo /045-847 2272. 

1104018
Puistola rt 106,5 m2

5h, k, kph/s, wc, piha, AK. 
Kodikas perheasunto suositulla 
alueella, päätyhuoneisto, 4mh:ta. 
Mh. 292.000 €. Puistolantie 4. 
Kai Lehtola/044-514 0164

138921
Tapaninkylä rt 62.5m2

2h, k, s.Yksikerroksinen, muut-
tovalmis päätyas. Autokatos, 
suojaisa piha, katto uusittu. 
Mh.230.000 €, vh.230.000 €. 
Takalankuja 13. Pertti Kanon/ 
040-758 7596

140351

Pukinmäki kt 77,5 m2

3h,k,kph,wc,las.parv. Valoisa, 
avarapohjainen läpitalon koti, 
hissitalon 2.krs, parvekenäkymät 
Mh. 195.000 €. Säveltie 1-3 D. 
Esittely to 13.6. 17.30-18.00   
Kai Lehtola/044-514 0164. 

140416

Malmi kt 76 m2

3k,k,kph,erillinen wc, parveke. 
Valoisa läpitalon ja selkeän poh-
jaratkaisun omaava kolmiokoti  
Mh.197.000 €. Markkinatie 6 D. 
Heidi Autiosuo/040-545 8799.   

140271

Pihlajamäki kt 45,5 m2

2h, kk. Viihtyisä kaksio hissi-
talossa puistomaisella alueella 
lähellä palveluita. Tarjouskauppa.  
Velaton lähtöhinta 102.000 €. 
Maasälväntie 8 A. 
Aurora Simonen/050-358 7205. 

1103836

[A]

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

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

PUISTOLA          OKT

SUUTARILA                        OKT
Tilava rintamamiestalo 5 h, k, 2wc 
n. 110 m² + kellarikerros (s, at, 
var) n. 70 m². Oma tontti 645 m². 
Kuntotarkastettu 4/2013. 
Hp. 195.000 €. Revontulentie 25

VARTIOKYLÄ                        OKT

TAPANINVAINIO
UUDISTUOTANTOA

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 syyskuussa 2013.
Myyntihinnat alkaen 244 125 € ja
lainaosuudet alkaen 214 875 €

PUISTOLA                      TONTTI
Kaksi ok-tonttia 600m² ja 601m². 
Rak.oik. molemmissa 120m² + 
25m² (autosuoja/varastotilaa).
Hp. 137.000 € / osa. Norotie 8

PUISTOLA          OKT

SUUTARILA  PIENTALOTONTTI
Puistoon rajoittuva kadunvarsitontti 
720m², rakennusoikeutta 180m². 
Hp. 179.000 €. Vaskipellonkuja 14

TAPANINVAINIO       OK-TONTTI
Kaksi tasaista kadunvarsitonttia 
444 m² / osa. Rak.oik. 111 m² /
osa. Hp. 134.000 € / osa. 
Karhusuontie 55 a

Hyväkuntoinen makotitalo 5 h, k, 
sauna, 120 m². Varastorakennus 
n. 20m² . Vehreä puutarha-tontti 
648m² Hp. 390.000 €. Kennotie 3

Peruskorjattu hyvä rintamamies-
talo n. 165 m². 4 h, k, s, takkah, 
ask.h, 2 wc. Erillinen autotalli. 
Kaukolämpö. Oma vehreä tontti 
715 m². Hp. 390.000 € Orvokkitie 9

Talossa 2 asuntoa 47m² + 92m². 
Kellarikerroksessa autotalli/
varastot 105 m². Asunnot yhdis-
tettävissä. Rv. -89. Hp. 420.000€. 
Kiviahontie 6 a.
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 Pääkirjoitus

Ilmoituksiin liittyvissä asioissa voit ottaa 
yhteyttä myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen

puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@hotmail.com

Koillis-Helsingin Lähitieto

Puistolassa käy kuumana keskustelu raken-
nusviraston Tattarisuon kupeeseen halaja-
masta läjityspaikasta. Rakennusvirasto kai-
paa maa-aineisten läjitys- ja käsittelypaikkoja 
kaupungin alueelle, jotta kuljetusmatkat eivät 
tulisi niin pitkiksi ja kalliiksi. Asukkaat luon-
nollisesti kokevat ympäristön viihtyisyyden ja 
turvallisuuden huomattavasti tärkeämmäksi. 
Puistolalaiset hämmästelevät, tulisivatko kul-
jetussäästöt todellakin halvemmiksi kuin 
kaikki ne varotoimet, jotka Suurmetsäntien 
varressa olisivat tarpeen erilaisten turvalli-
suusnäkökohtien vuoksi. Etenkin, kun lupaa 
haetaan vain väliaikaisesti  viideksi vuodeksi. 
Mahtaisivatko siinä ajassa nuo maapohjan 
suojaamiset ja muut läjityspaikan vaatimat 
rakentamiskustannukset todella kuoleentua 
ja jäädä vielä kuljetussäästöjäkin? Vai onko 
jo lähtökohtaisesti ajatus, että läjityspaikka 
olisi siellä huomattavasti kauemmin. Vähän 
niinkuin lentokentän rakennuslupakieltokin, 
joka aina vain saa jatkoa jatkon perään.

On ymmärrettävää, että lähistön asukkaita 
rakennusviraston hakemus ärsyttää ja sen si-
sältö arveluttaa. Hakupapereissa todetaan 
Tattarisuon teollisuusalueen sijaitsevan lähin-
nä, kun käytännössä kuitenkin lähimmät ta-
lot ovat alle 200 metrin päässä suunnitellusta 
betonimurskaamosta, päiväkoti 400 metrin 
päässä, koulun piha-alue alle 300 metrin 
päässä ja Karjuniityn ulkoilupuisto alle 200 

metrin päässä. Ja talvella suosittu pulkkamä-
ki ja -lumilautailualue on sekin noin 200 met-
rin päässä. Lapsiperheitä pohdituttaa, pystyy-
kö pulkkamäkeä edes käyttämään läjitysalu-
een tullessa viereen? 

Kaupungin ympäristölautakunnan asettau-
tuminen esityslistallaan olevan hakemuksen 
puoltajaksi herättää sekin närää. Moni miet-
tii hyväksytäänkö ”naapurilautakunnan” ha-
kemus läpihuutojuttuna, vai pysähtyvätkö 
lautakunnan jäsenet pohtimaan hankkeen 
vaikutusta Tattarisuon luonnolle ja lähistön 
asukkaille. Jos hanke toteutuu, kuullaanko 
tänä iltana Satakielikierroksella viimeistä ker-
taa joidenkin lintujen laulua?

Tänään on vietetty Helsinki-päivää. Juhlittu 
oman kaupunkimme syntymäpäivää monen-
laisin tapahtumin. Tästä eteenpäin tapahtu-
matarjonta hiljenee.  Silti erilaiset puistojum-
pat, Kaupunkitanssit ja myös leikkipuistojen 
tapahtumat keräävät väkeä viihty-
mään leppoisan yhdessäolon 
merkeissä läpi kesän. Yksin ei 
tarvitse kesälläkään olla. 

Teija Loponen

Asukkaiden vai kaupungin etu

Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
 0 00     r ok ik

Pastaa, 
pannupizzaa 

ja chicken- 
wingsejä!

joka päivä
17.00-21.00

Tarjous voimassa toistaiseksi

pa

850
PANNUpizza 
BUFFET

1v.-6v. 5€
7v.-12v. 6,5€
12v.- 8,5€

Ma-To 10-24
Pe 10-02
La  11-02
Su  11-22

Kun ostat silmälasit, saat

KAUPAN PÄÄLLE
PIILOLASIT – JOPA MONITEHOISINA

Ostaessasi 1-tehosilmälasit, saat halutessasi 1-tehoiset piilo-
lasit kuukaudeksi veloituksetta. Moniteholasien ostajana saat 

monitehopiilolasit kuukaudeksi veloituksetta.
Tarjous voimassa . .2013 saakka.

Malminkaari 15, Malmin Nova (katutaso), 00700 Helsinki
Puh. 09-345 1265

ETUPAKETTI SISÄLTÄÄ KAIKEN TARVITTAVAN:
Näöntarkastus, uutuuspiilolasit, hoitoaineet, piilolinssisovitus,

MIKÄLI ET ENNEN OLE KÄYTTÄNYT PIILOLASEJA, OPETAMME 
SINULLE NIIDEN KÄYTÖN MYÖS VELOITUKSETTA

Tervetuloa!

EDUN ARVOjopa

99€

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

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

www.synsam.fi

LITE BÄTTRE KESÄALE

JOPA -80 %
Koko kehysmallisto -20–80 %

Kirjailija
Kauko Röyhkä

Kehykset: Lyle&Scott

Juontaja
Niina Backman

Kehykset: MaxMara

Soita 
ilmainen 
mittaus

* Rullaverhot
* Pystylamellit

* Sälekaihtimet

* Puusälekaihtimet

Ylä-Malmin tori 3, 
00700 Helsinki

Puh. 09-385 2393
Fax 09-351 1693

www.torikaihdin.fi 
info@torikaihdin.fi 



Koillis-Helsingin Lähitieto 12.6.2013  3  Uutiset

Yli 200 katsojaa näki tasaväkisen PuiU–MPS ottelun. Sivu 11.
www.facebook.com/

lahitieto

Sulkulaite Juhannustielle
  Ala-Tikkurila

Juhannustiellä on ollut ongelmana sen 
kääntöpaikalla pysäköinti ja ajoneuvojen 
oikaiseminen Juhannustien kääntöpaikan kautta 
Suutarilantien pohjoispään kiertoliittymään 
yhdistettyä jalankulku- ja pyörätietä pitkin.

Ongelmien korjaamiseksi kaupunki-
suunnitteluvirasto kieltää pysäköinnin 
Juhannustien kääntöpaikalla ja tehostaa 
liikennemerkin vaikutusta sulkulaitteella 
Juhannustien länsipäässä. 

TL

Kehämetro ei kannata
Kehämetro ei juuri helpottaisi Kehä I:n ruuhkia, katsoo 
kaupunkisuunnittelulautakunta lausunnossaan 
kuntalaisaloitteeseen, jossa ehdotetaan kehämetroa välille Myllypuro 
– Viikki – Pakila – Kannelmäki – Leppävaara – Tapiola.

Sen uudet asemat olisivat Latokartano-Kivikossa, Pukinmäessä, 
Pakilassa, Kannelmäki-Haagassa, Konala-Pitäjänmäessä, 
Leppävaarassa ja Pohjois-Tapiolassa.

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston mukaan 
maaliskuussa tehty aloite muistuttaa paljolti vuonna 2011 tehtyä 
ympyrämetroaloitetta ja olisi vaikutuksiltaan samaa luokkaa. Virasto 
katsoi myös nyt, ettei yli miljardin euron metroinvestointi toisi rahalle 
vastinetta.

Pirjo Pihlajamaa

Maatullin ala-asteelle 
Vihreä lippu
  Tapulikaupunki

Suomen ympäristökasvatuksen seura on myöntänyt jo 
15. kertaa Vihreät liput tunnustuksena onnistuneesta 
ympäristökasvatuksesta ja kestävistä toimintatavoista. 

Toukokuussa lipun saaneiden joukossa oli useita 
Helsingin kaupungin kouluja, oppilaitoksia ja päiväkoteja.

Helsingin peruskouluista Vihreän lipun uusiin saajiin 
kuului Maatullin ala-asteen koulu, jolla oli projektina 
jätemäärän vähentäminen.

Teija Loponen

Tattarisuolle haettu ympäristölupa
saa vastaansa laajaa vastustusta

Puistolassa ja laajemminkin Malmin lentokentän ympäristössä aiotaan valittaa 
Helsingin rakennusviraston hakemasta ympäristöluvasta. 

H
aettu ympäristölu-
pa koskee erilaisten 
maa- ja kiviaines-
ten sekä purkujät-
teiden välivaras-
tointia ja esikäsitte-

lyä Tattarisuolla Suurmetsäntien, 
Rattitien ja Autotallintien rajaa-
malla alueella vuoden 2019 lop-
puun. 

Maa-ainesten ja purkujätteiden 
välivarastointi ja käsittely lisäi-
si melkoisesti lisääntyvää raskaan 
kaluston liikennettä, estäisi Puis-
tolasta pääsyn Malmin lentokent-
tää ympäröivälle kevyen liikenteen 
raitille ja muuttaisi Suurmetsän-
tien näkymät aivan toisenlaiseksi 
juuri Puistolan kohdalla.

Malminseudun Yritysyhdistys 
käsitteli asiaa ylimääräisessä hal-
lituksen kokouksessa todeten, et-
tä aiotusta toiminnasta aiheutui-
si ympäristölle ja lähiasutukselle 
suuria melu- ja pölyhaittoja. 

MSY totesi myös, että alueen 
tiestö kärsisi raskaista kuljetuksis-
ta, koska Tattarisuo on rakennet-
tu suon päälle. Yhdistys päätti ot-
taa yhteyttä lakimieheen, joka laa-
tii asiasta muistutuksen yhdistyk-
sen puolesta.

Suunnitellun jäteaseman lähim-
mät asukkaat toimittivat ympä-
ristölautakunnan eiliseen kokouk-
seen 8-sivuisen hyvin perustellun 
kirjelmän, jossa vastustetaan pus-

kista tullutta jäteasemahanketta. 
Ensimmäisen allekirjoittajan toi-
mittaja Riku Rantalan lisäksi kir-
jelmän takana on alun toistakym-
mentä asukasta, jotka asuvat aio-
tun käsittelyaseman välittömässä 
läheisyydessä.

Puistolan jäteasemasuunnitelma 
oli käsittelyssä myös kaupunki-
suunnttelulautakunnan esityslis-
talla Sekin sai eiliseen tiistaiseen 
kokoukseensa asukkailta samansi-
sältöisen kirjelmän kuin ympäris-
tölautakunta.

– Lisäksi asukkailla on tekeil-
lä iso joukko varsinaisia valitus-
kirjelmiä pyydettyyn aikarajaan 
24.6. mennessä, kertoo puistola-
lainen kolmas varavaltuutettu ja 

liikuntalautakunnan varapuheen-
johtaja Heimo Laaksonen.

Laaksonen toteaa, että tämä asia 
ei ollut esillä liikuntalautakunnan 
kokouksessa tiistaina. Hänen mu-
kaansa liikuntalautakunnalla on 
kuitenkin myös asiassa sanotta-
vansa.

– Lupaan tehdä kaikkeni, et-
tä liikuntalautakunta torppaa tä-
män Puistolan jätekäsittelylaitok-
sen. Huolestuttavaa on sekin, et-
tä hankkeen toteutuessa olisi suu-
ri vaara, että hule- ja käsittelyvedet 
pilaisivat Longin ojan latvuksen, 
juuri kun vesistön eteläosassa on 
tehty mittavia uoman parannuk-
sia ja kalanistutuksia, päivittelee 
”Hemppa” Laaksonen.

Helsingin ympäristölautakun-
nan esityslistassa esitettiin myön-
teistä kantaa lupahakemukseen. 
Siinä ympäristölautakunta tote-
aa, että massojen varastointi voi-
daan aloittaa ennen kuin lupapää-
tös on saanut lainvoiman. Toimin-
nan aloittaminen ei kuitenkaan tee 
muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Muistutuksen luvasta päättäväl-
le Etelä-Suomen aluehallintoviras-
tolle ovat tekemässä myös ainakin 
Puistolan peruskoulu, Puistola-
Seura ja Puistolan Omakotiyhdis-
tys.

Teija 
Loponen

Nyt näkymä Puistolasta 
Suurmetsäntielle on 
metsäinen. Jos lupa 
varastoinnille annetaan, 
puiden tilalle nousee maa-
aineskasoja.

”Lisäksi asukkailla 
on tekeillä iso 

joukko varsinaisia 
valituskirjelmiä 

pyydettyyn 
aikarajaan 24.6. 

mennessä.” 
HEIMO

LAAKSONEN
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PIRJO PIHLAJAMAA

Kuorma-auto karkasi 
kolaripaikalta
  Pihlajamäki

Kuorma-autoilija ajoi henkilöauton kylkeen Pihlajamäentiel-
lä Lahden moottoritielle johtavan rampin kohdalla viime vii-
kon tiistaiaamuna varttia yli seitsemän. Henkilöautoilija oli 
ajanut Pihlajamäentien oikean puoleista kaistaa, sillä hän oli 
menossa Lahdenväylälle. Yllättäen vasempaan kylkeen tuli 
kelta-musta kuorma-auto. Henkilöauto ajautui törmäyksen 
voimasta kanttikiveen ja siitä suoraan kevyenliikenteenväyläl-
le. Kuorma-auton kuljettaja ei jäänyt selvittämään asiaa, vaan 
jatkoi matkaansa Lahdenväylälle. PP

Rattijuoppo ja 
näpistelijät jäivät kiinni
  Pihlajamäki

Kansalainen ilmoitti poliisille humalaisen oloisesta autonkul-
jettajasta, joka oli poistumassa huoltoasemalta. Poliisipar-
tio tavoitti ajoneuvon, jonka 23-vuotias kuljettaja siirtyi parti-
on havaittuaan apukuljettajan paikalle. Ajokortiton kuski pu-
halsi 2,61 promillea. Ajoneuvossa oli yhteensä kolme henki-
löä, joita kaikkia epäillään näpistyksestä. He olivat poistuneet 
huoltoasemalta maksamatta nakkipaketteja ja tupakkatuot-
teita. PP

– Olin kokoonkutsujana, 
kun huolestuin Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja ter-
veysviraston ylläpitämien 
asukastilojen kohtalosta. 
Omaa sydäntäni lähinnä on 
Pihlajamäen lähiöasema, 
kertoo toukokuun 23. päivä 
perustetun yhdistyksen sih-
teeri Leena Koivisto.

Hänen lisäkseen yhdis-
tyksen hallituksessa istuvat 
puheenjohtaja Ira Hyyry-
nen, varapuheenjohtaja Tii-
na Österman sekä varajäsen 
Ilkka Jorasmaa.

– Syyskokous on tulossa 
myöhemmin. Sinne toivom-
me jo runsaasti jäsenistöä 

paikalle, tiedottaa Koivisto.
Ensi töikseen yhdistys on 

laatinut adressin Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja ter-
veysviraston ylläpitämien 
asukastalojen ja -toiminnan 
turvaamiseksi. 

Päättäjille luovutettavassa 
adressissa vaaditaan päättä-
jiä laatimaan pitkän aikavä-
lin ratkaisu Helsingin kau-
pungin asukastilojen toi-
minnan turvaamiseksi.

Adressin ja yhdistyksen 
jäsenlomakkeen voi käy-
dä täyttämässä Liusketiellä 
Pihlajamäen lähiöasemalla.

Helsingissä on yli 40 asu-

kastilaa, joissa asukkaat ja 
järjestöt voivat toimia. Sosi-
aali- ja terveysvirasto ylläpi-
tää kahdeksaa asukastaloa, 
kolmea lähiöasemaa sekä 
Kampin kappelia.

– Me Pihlajamäen asuk-
kaat olemme huolissamme 
omasta asukastilamme, Pih-
lajamäen lähiöaseman koh-
talosta. Lähiöaseman tu-
ki ihmisten arjessa on uraa-
uurtavaa.

Lähiöasema toimii myös 
laajana tukityöllistämis-
paikkana. Kotilähettiläät ja 
kylätalkkarit auttavat asuk-
kaita kauppa-asioinneissa ja 
pienissä kotitöissä. Koivis-
ton mukaan hyöty on kah-
densuuntaista. Avun turvin 
moni ikääntynyt pärjää ko-
dissaan pidempään. Työnte-

kijä saa kokemusta ja näke-
mystä sosiaalialan töistä.

– Matalan kynnyksen asu-
kastila on monelle arjen pe-
lastus. Kuuluminen yhtei-
söön on tärkeää. Yksinäi-
syys vähentyy, aktiivisuus li-
sääntyy, Koivisto kiteyttää.

– Itselleni Pihlajamäen lä-
hiöasema on ollut korvaa-
maton siitä asti kun seit-
semän vuotta sitten tänne 
muutin. Työkyvyttömyys-
eläkkeellä on päivällä aikaa 
ja on todella hyvä löytää 
matalan kynnyksen paikka, 
jonne on aina tervetullut. 
Muuttaessani en tuntenut 
ennestään ketään, nyt tun-
tuu että tunnen ”kaikki”. 
Näitä paikkoja ei ole varaa 
menettää!

Pirjo 
Pihlajamaa

PIHLA SYNTYI 
puolustaakseen lähiöasemaa
Tukiyhdistys Pihla on uusi yhdistys, 
joka on perustettu Pihlajamäen 
lähiöasemaa varten.

Pihlajamäen lähiöaseman tulevaisuus on tällä hetkellä epäselvä. Kuva lähiöaseman huhtikuisesta digitalisointi-
tapahtumasta.

Taskuvarkauksia on sattunut Helsingissä jo siihen malliin, että 
poliisi on katsonut aiheelliseksi kehottaa kansalaisia huolelli-
suuteen. Tänä vuonna poliisi on setvinyt 3 380 taskuvarkautta, 
mikä on 240 enemmän kuin vuosi sitten. 

Varkaita kiinnostavat eritoten matkapuhelimet, käteinen 
raha ja maksukortit. Maksukorttien anastusta edeltää usein 
maksukortin PIN-koodin urkinta.

Poliisin esitutkintatietojen perusteella rikoksesta epäiltyi-
nä ovat tavallisesti Itä-Euroopan maista kotoisin olevat am-
mattivarkaat. He voivat toimia kahden tai useamman henki-
lön ryhmässä. Jokaisella henkilöllä on rikoksen tekemisessä 
oma roolinsa. Varkaat toimivat erittäin taitavasti ja on varsin 
tavallista, ettei rikoksen uhri huomaa koko rikosta kuin vas-
ta hamutessaan jo anastettua omaisuuttaan käsilaukustaan 
tai taskustaan. 

Pirjo Pihlajamaa

Poliisin ohjeita kansalaisille:

• Käsittele ja säilytä omaisuuttasi huolellisesti.
• Pidä lompakko housujen etutaskussa tai käsilaukun 

suljetussa taskussa.
• Älä säilytä maksukortteja ja niiden tunnuslukuja 

samassa paikassa. 
• Suojaa toisella kädellä, kun näppäilet tunnusluvun.
• Ilmoita poliisille heti, kun havaitset varkauden. Sulje 

myös anastettu maksukortti ja puhelinliittymä.
• Ole varovainen, jos tuntemattomat henkilöt tarjoavat 

apuaan esimerkiksi kantamuksiesi nostamisessa.

  Pihlajamäki

Maija Anttila on 
alkanut lanseerata 
uutta sanaa 
sote-asema. 
Puheenjohtajan 
mukaan on aika 
karsia päällekkäisiä 
töitä. Nyt sama 
asiakas voi olla 
sekä terveys- että 
sosiaalisektorin 
palvelujen piirissä, 
kun palvelun voisi 
tarjota yhdeltä 
luukulta.

Terveysasemaverkon muutokset 
pohjautuvat vanhaan listaan
Sosiaali- ja terveystoimen 
asiantuntijaryhmä valmistelee 
juuri nyt suunnitelma siitä, 
missä Helsingin terveysase-
mat sijaitsevat tulevaisuudes-
sa.

Liuta helsinkiläisiä asu-
kasaktiiveja sai tilaisuuden 
kuulla Helsingin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan puheen-
johtaja Maija Anttilan nä-
kemyksiä aiheesta Helsingin 
terveysasemien kohtalo.

Kalliossa pidetyn tilaisuu-
den järjesti Helsingin Pro 
Kuntapalvelut -verkosto vii-
me viikon maanantaina. 
Koillis-Helsingistä paikalla 
näkyivät ainakin Tapulikau-

punki-seuran puheenjohta-
ja Kristiina Alestalo sekä Sil-
tamäen Korttelitupa-aktiivi 
Kirsti Latva.

Sosiaali- ja terveystoimen 
asiantuntijaryhmän pitää an-
taa palveluverkosta selvitys 
kaupunginhallitukselle syys-
kuun alkuun mennessä.

– Nyt perataan, mitä pal-
veluita on missäkin. Terveys-
asemia on nyt 25, sosiaalitoi-
men käyntiosoitteita yli 400 
ja palvelupisteitä yli 900, lis-
tasi Anttila.

Syksyllä julkaistava pape-
ri tullee siis koskemaan myös 
sosiaalipalveluja. Konkari-
poliitikkona Anttila osasi 

vyöryttää vastuuta ja jättää 
kertomatta, millainen malli 
nyt on tarkalleen syntymäs-
sä.

– Huhut ja puheet, että 
verkkoa ollaan supistamas-
sa, eivät pidä paikkaansa. Il-
takoulun esitys pohjautuu 
90-luvun puolivälissä teh-
tyyn linjaukseen, jolloin ter-
veyslautakunta linjasi, mil-
lainen palveluverkko voi tu-
levaisuudessa olla. Tämä lin-
jaus on edelleenkin pohjana, 
ei ole tehty mitään muutok-
sia.

Koillis-Helsingin osalta 
2000-luvun puolivälissä jul-
ki tulleessa paperissa jäljelle 

jäivät Malmin, Malmin len-
tokentän ja Pihlajamäen ter-
veysasemat. 

Pukinmäen terveysasema 
lakkautettiin ja Viikki yhdis-
tettiin Pihlajamäkeen. Näin 
on jo tapahtunut. Lisäksi pa-
perilla lopetettiin Suutarilan, 
Puistolan ja Jakomäen terve-
ysasemat ja siirrettiin palve-
lut Malmin lentoaseman ter-
veysasemalle.

– Se oli tehty, että Malmin 
lentokenttä asutetaan. Niin 
ei tapahtunut, huomautti 
Anttila jättäen kuulijat miet-
timään, mitä Koillis-Helsin-
gissä sitten tapahtuu.

– Miten olette ajatelleet 

osallistaa alueen asukkaat tä-
hän kehittämistyöhön. Ilman 
oman alueen osallistamista 
te ette kunnialla selviä, vaan 
huhupuheet jatkuvat edel-
leen, kysyi Kirsti Latva.

– Koen esimerkiksi tämän 
tilaisuuden asukkaiden osal-
listamisena. Käytämme sa-
nomaanne hyväksi. Voisi olla 
hyvä pohtia syksyllä asukas-
tilaisuuksia, Anttila vastasi.

Kuulijoiden huolena olivat 
myös muun muassa liiken-
neyhteydet, kuntayhteistyö, 
kolmas sektori, erikoissai-
raanhoito ja henkilökunnan 
työkuorma.

Pirjo Pihlajamaa

Poliisi varoittaa taskuvarkaista
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Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Keilatarjous
1.-14.6 ja 5.-18.8.

Kuntosalitarjous
1.6.-19.8.

30 pv salikortti 37 €
(+avainkortti 6 €) 

tapanilanurheilu.fi
(09) 3507 077

Keilarata/ tunti 10 €, 
hohtokeilaus 15 €*

mosabowling.fi
(09) 3507 077

Kunnon kesäale

*) max 4 hlöä/ ratatunti. Lisäksi kenkävuokra 2 €/ pari.

www.facebook.com/
lahitieto

Viikin monitoimitalon ja 
kentän alueen asemakaavan 
muutoksen suunnitelmat 
ovat huomenna keskuste-
lunaiheena Asukastalo Kaa-
ressa.

Kaavamuutoksella moni-
toimitalon eteläpuolella ole-
va Viikin kentän ympäristö 
suunnitellaan lähiliikunta-
alueeksi, johon sijoitetaan 
liikuntakenttäalueita, lähi-
liikuntavälineitä sekä joita-
kin kenttää palvelevia pysä-
köintipaikkoja. 

Nykyisen koira-aitauk-
sen ja yleisen pysäköintialu-
een kohdalle on suunnitteil-
la asuntojen täydennysra-
kentamista. Kuplahalli on 
tarkoitus purkaa ja nykyi-
nen koira-aitaus siirtää Vii-
kinojanpuistoon, jonka kes-
keisen sijainnin arvioidaan 
palvelevan paremmin koko 
Latokartanon asuinaluetta. 

Talonpojantien varren rin-
teeseen on alustavasti kaa-
vailtu opiskelija-asuntojen 
sijoittamista.

Suunnitelmia esitellään 
keskustelutilaisuuden muo-
dossa huomenna 13.6. klo 
18-19.30 Asukastalo Kaa-
ressa, Tilanhoitajankaari 
9. Suunnitelmiin voi tutus-
tua myös Viikin kirjastos-
sa 28.6. saakka. Mielipiteet 
suunnitelmasta tulee toimi-
taa kaupunkisuunnitteluvi-
rastoon viimeistään 1.7.

Kaavaluonnoksen ja saa-
dun palautteen pohjalta val-
misteltava kaavaehdotus on 
tarkoitus esitellä kaupunki-
suunnittelulautakunnalle tä-
män vuoden loppuun men-
nessä ja saada se kaupun-
ginhallituksen ja kaupun-
ginvaltuuston käsiteltäväksi 
ensi keväänä.

Teija Loponen

Viikin kupla purkuun 
ja tilalle taloja

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Suunnittelu-alueeseen kuuluu Viikin monitoimitalon 
tontti, liikuntakenttä, koira-aitaus, yleinen pysäköinti-
alue sekä osa Talonpojankaaren, Maakaaren ja Talon-
pojantien katualueesta.

Viikissä suunnitellaan monitoimitalon 
laajentamista, jonka myötä tontin 
pysäköintialue siirtyisi. Hankkeeseen 
liittyy myös kuplahallin purku ja koira-
aitauksen siirto.

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

Su 16.6. 11.00 Jumalanpalvelus, Tapani Vesalainen.

Jussi Jokisaaren kirjan ”Esko ja 7 veljeä” 

julkistamistilaisuus

Su 16.6. 14.30 Latinokokous

Ke 19.6. 19.00 Sanan- ja rukouksenilta, Vilho 

Mustonen

Bussi-kuljetus juhannuskonferenssiin 22.6, lähtö 

seurakunnasta klo 7:00 ja paluu takaisin 21.00 

(lähtö Keuruulta). Matkan hinta 30 €. 
Ilmoittaudu: Veijo Kähkönen 0400 692 930, 

kahkonen.veijo@gmail.com

 
TARJOUKSET 
VOIMASSA
13-15.06.2013

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

www.k-market.com

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

NYT GRILLATAAN

K-MARKET PUKINMÄKI TARJOAA!K-MARKET PUKINMÄKI TARJOAA!

Porsaan fileestä 
TUHTI LANKKUPIHVI

kg
Suomi999

PORSAAN GRILLIKYLKI 
myös maustettuna

kg
Suomi699

Naudan takuumurea 
ENTRECOTE 

palana/pihvinä

kg
Suomi1999

K-Market Pukinmäen 
TÄYTETYT 

HERKKUSIENET 

kpl099

Norjan
LOHIKYLJYKSET 

kg999

KESÄTORI PALVELEE
KAUPPAMME EDESSÄ

JOSTA LÖYDÄTTE
KESÄN PARHAINTA SATOA
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Malmilainen Lena Allén 
kääntää katseita missä 
ikinä kulkeekin. Arimmat 
jatkavat matkaa ja 
rohkeimmat tulevat 
juttelemaan. Uteliaisuus 
johtuu siitä, että Allén 
on päästä varpaisiin 
tatuoitu.

– Ihmisten ensi reaktio on uteli-
aisuus, kertoo heinäkuussa 49 
vuotta täyttävä Lena Allén.

Nyt tatuointeja on jo 65.
Allén ei uskalla ihan heti luva-

ta, etteikö uusia vielä tulisi. Hän 
kyllä meinasi lopettaa ihonsa 

koristelun silloin, kun oli saanut 
kaulaansa Suomen vaakunan, 
mutta nälkä kasvaa syödessä.

Ensimmäinen tatuointi pää-
si Allénin käsivarteen 1990-lu-
vulla. Se on kuva linja-autosta 
ja edelleen tatuoinneista tärkein. 
Allén on ajanut työkseen lin-
ja-autoa, mutta joutui lopetta-
maan hommat. Kuinka niin kä-
vi, onkin pitkä tarina, josta hän 
on kirjoittamassa kirjaa.

– Olen ollut laitosnuori, asu-
nut kadulla, vetänyt viinaa, ollut 
hyväksi käytetty, saanut pojan 
-93, jolloin kihlattuni ilmoitti 
olevansa kihloissa minun äitini 
kanssa, hän kertoo karikkoises-

ta elämästään.
Tatuoitu nainen muistetaan 

myös Malmin kutojamummo-
jen pontevana puolestapuhuja-
na. Allén piti mummojen puolia 
vaikuttaen asiaan aina apulais-
kaupunginjohtaja Pekka Sauria 
myöten.

– Sitten Sauri kirjoitti minulle, 
että mummot saavat jäädä.

Apulaiskaupunginjohtaja ei 
taida muistaa, että on auttanut 
samaa ihmistä ennenkin. Nuo-
rena  Lena Allénin ahdistusta 
helpotti se kun hän sai puhua 
Yölinja-ohjelmaa toimittaneen 
Pekka Saurin kanssa.

Pirjo Pihlajamaa
Lena Allénilla on 65 tatuointia, kasvoissaan kuusi lävistystä ja 
korvissaan useita reikiä korvakoruille.

Malmin tatuoitu nainen

PIRJO PIHLAJAMAA
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palvelukeskuksen sisäpihal-
la, jossa talossa asuvat hat-
tupäiset herrat ja daamit 
vieraineen etsiytyvät lehtevi-
en puiden varjoon.

On helteinen tiistaipäivä 
ja pian nautitaan runorat-
sujen riimeistä sekä tanssi- 
ja laulutaitoisten esityksistä.

– Tämä on tulevan perin-
teen aloitus, julistaa hattu-
juhlien seremoniamestari, 
puheenjohtaja Marja-Leena 
Hassinen Koillis-Helsingin 
Senioreista.

Seniori-ikäisten vuosittai-
set hattujuhlat olivat ennen 

Malmin Virkistyskeskukses-
sa, mutta lysti loppui, kun 
kaupunki katsoi parhaaksi 
antaa hirsikartanon tuijot-
taa tyhjän panttina ohi aja-
via autoja Latokartanontiel-
lä.

Nyt ei surra sitä, vaan va-
litaan vuoden 2013 hattu-
diplomien saajat.

– Tämä on herrojen kup-
pila, jossa tarjotaan pöytiin, 
osastonhoitaja Sinikka Vep-
sä huikkaa mikrofoniin tar-
jotinta kannatellen.

Pirjo 
Pihlajamaa

Kuoro 
viihdytti 

juhlijoita.

Hattuhenkilöstö huolehti juhlaväestä.
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Marja-Leena Hassinen ojentaa hattudiplomin Taisto 
Ojalalle, jonka palkittu hattu on Portugalista.

  Ylä-Malmi
Osataan sitä meilläkin kuin 
britit Ascotissa, tulee mie-
leen Ylä-Malmilla Syystien leen Ylä-Malmilla Syysti

M
O

Hattujuhlat 
alkoivat alusta

Myös kaikki nämä hatut palkittiin 
hattudiplomein.
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Meille on helppo tulla!

Malmi

Puistola

Tapanila

KEHÄ lll
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KEHÄ l

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

Voimassa 3.6.2013 alkaen

18
-pack1980

sis. pantit 
2,70

Karhu
lll-OLUT
0,33 l tlk
2,90 /l

Tammiston keittiö:
Kuopion salaatti
VALKOSIPULI- JA 
GRILLISALAATTI

2v
Vantaa Tammisto

 K-citymarket

2-VUOTISSYNTTÄRIT
K-citymarket Vantaa Tammistossa

HINNAT VOIMASSA TO–SU 13.–16.6.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.
Keittiön tarjoukset ei voimassa su 16.6.

K-CITYMARKET 
VANTAA TAMMISTON 

SYNTTÄRIETU: 
Annamme 13.-16.6. vähintään 120 € 

ostoksista 10% alennuksen kassalla. 
Tämän lisäksi saat samalla alennus-
kupongin, jolla saat Juhannusviikolla 

17.-21.6. uudelleen vähintään 120 euron 
elintarvike- ja käyttötavaraostoksista 

10% alennuksen. 
(Alennus ei koske K-Plussatarjouksia, 

äidinmaidonkorvikkeita, tupakka ja 
alkoholituotteita ja 
nikotiinikorvaus-
hoitotuotteita.)

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

Tuore porsaan
KASSLER 
kokonainen tai puolikas, Suomi

495
kg
raj. 3 kg/tal.

VARHAISPERUNAT
Suomi

199
kg

Valio normaalisuolainen
MEIJERIVOI
500 g 3,98 /kg

199
kpl
raj. 3 kpl/tal.

Hinta ilman K-Plussa-korttia
2,89 /kpl (5,78 /kg)

-31%

Kokonainen
SAVUKIRJOLOHI
vac.pak.

1190
kg

Tammiston keittiö:
Oman uunin
SAVULOHIFILEE

2590
kg

Tammiston keittiö:
Tammiston jättipihvi
PULIVEIVARI
porsaan kassler, valkosipulimarinadi-
jaloviinamarinadi, Suomi

995
kg

Tammiston keittiö:
Tammiston jättipihvi
AMERIKAN SERKKU
porsaan sisäfi lee, Coca-Cola-BBQ-
marinadi, Suomi

1895
kg

1595
kg 699

pkt

Wergeer
GOUDAVIIPALE
1 kg
6,99 /kg

2 .-pkt

Atria Atrilli
GRILLIMAKKARA
750 g
2,67 /kg

2 .-pkt

Huhtahyvät
KOTIMAINEN
MEETVURSTI
250 g 8,00 /kg

Coca-Cola
VIRVOITUSJUOMAT
1,5 l
0,40 /l

2
-pack 2 .-

sis. pantit 0,80
raj. 3 erää/tal.
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Kenen koillishelsinkiläisen asukkaan 
tai toimijan haastattelun haluaisit lukea? 
Lähetä vinkki toimitukseen 
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi  tai 
tekstaa 045 3489 373.

Riitta Lapiolahti 
Suurmetsä-Jakomäki Seura

Somen ensimmäinen lähipoliisi
 Helsingissä on 21 lähipoliisia. Yksi on Malmin poliisin vanhempi konstaapeli Pekka Hätönen. 

Hänen vastuullaan on Itä- ja Koillis-Helsinki ja uutena alueena internet.

Alkuvuosi on mennyt hermoillen kaupungin 
vuokra-avustushakemuksen kohtaloa. Silti kaikki 
kerhomme ovat toimineet aktiivisesti vapaaehtois-
ten vetäjien voimin. Kiitos heille.

Lasikerhossa syntyi mitä kauneimpia töitä. 
Naistenkammarissa laulu soi ja nauru raikui. Tor-
stai kerhossa askarreltiin, kudottiin ja ommeltiin 
kukin taitojensa mukaan. Mikään ei velvoittanut 
mitään askartelemaan – sai seurustella. Yhteisöl-
lisyys tärkeintä.

Kevätkausi loppui kevätretkeen Hämeeseen. Bussi 
oli täynnä iloisia matkalaisia jota ei häirinnyt tai-
vaalta tuleva sade. Lähdimme kohti Laitikkalan 
kylää Rönnvikin viinitilalle ja siellä sää jo suosi. 
Maittavan lounaan söimme Hauhon kestikievaris-
sa historiallisen Hauhon alueella. Paluumatkalla 
poikkesimme Riihimäen lasimuseossa. Matka oli 

onnistunut kaikkien mielestä.
Jäsenistömme alkaa olla varsin iäkästä joten toi-

votamme nuorempia tervetulleeksi. Vaikka toi-
mintamme on nyt päivätoimintaa niin tilamme 
sallivat myös ilta käytön. Sopimuksen mukaan voi 
järjestää muutakin toimintaa.

Vuokra-avustus ratkesi iloksemme myönteisenä. 
Siitä kiitos Helsingin kaupungille.

Toimintamme jatkuu siis taas syksyllä 3.9. Lä-
hiötuvalla Nuorisotalon yläkerrassa.

Hyvää kesää kaikille syksyllä taas tavataan.
Helsingin kaupungille hyvää syntymäpäivää 

12.6.

Kuulumisia Jakomäki-
Suurmetsästä

1. Kuinka sinusta tuli Hel-
singin ensimmäinen netti-
lähipoliisi?

– Sosiaalinen media kiin-
nostaa minua. Kun tulin 
lähipoliisien ryhmään lo-
kakuussa 2012, keskuste-
limme asiasta nettipoliisien 
kanssa. Työhön ryhdyin 
maaliskuussa. Huhtikuussa 

netissä aloitti toinenkin lä-
hipoliisi.
2. Miten työaikasi jakaan-
tuu kenttätyön ja sosiaa-
lisen median eli somen 
kanssa?

– Raaka arvioni on, et-
tä somen parissa menee 10 
prosenttia. Minun ja netti-
poliisin ero on se, että mi-

nä käsittelen vain Helsingin 
alueella olevia, reaalimaa-
ilman asioita, jotka tulevat 
julki netin kautta. Nettipo-
liisi hoitaa esimerkiksi netin 
kiusaamisia.
3. Millainen on tyypillinen 
nettityöpäiväsi?

– Tyypillinen työpäivä al-
kaa käskynjaolla. Sitten 

avaan Facebook-profiilin, 
luen viestit, käyn läpi ka-
veripyynnöt. Jos mitään 
akuuttia ei ole, lähden lä-
hipoliisin tehtäviin. Jos ne-
tin kautta on tullut jotakin, 
hoidan sen ensin. Sain juu-
ri tuliterän iPad Minin, niin 
nyt pääsen vähän aktiivi-
semmin päivittämään sta-

Lähipoliisi Pekka Hätösen on voinut tavoittaa Facebookista maaliskuusta asti.

PIRJO PIHLAJAMAA tusta myös kentällä.
4. Mitä hyötyä poliisille on 
liikkua somessa?

– Se on ennen kaikkea uu-
si kommunikointikanava, 
joka madaltaa kansalais-
ten kynnystä ottaa yhteyt-
tä omissa huolissaan. Face-
book-viestintä on monelle 
helpompaa kuin soittaa tai 
laittaa sähköpostia.
5. Millaisia työtehtäviä ne-
tistä tulee?

– Hyvä esimerkki on, että 
nuoret sopivat netissä mis-
sä tapellaan. Netissä on niin 
turvallista huudella isom-
mallekin pojalle, kun äi-
ti tekee keittiössä ruokaa. 
Lähipoliisiryhmämme on 
selvittänyt ennen kaikkea 
pahoinpitelyjä, kunnian-
loukkauksia, tupakan, vii-
nan ja tuoreimpana nuus-
kan myymisiä. Nettipolii-
si on selvittänyt esimerkiksi 
seksuaalirikoksia.
6. Kuinka löydät keskuste-
lut?

– Suurin tietolähde ovat 
nuoret itse. Myös opettajat 
ja muut kansalaiset kerto-
vat, ja osa sattuu silmiini eri 
ryhmissä. Valtaosa on netis-
sä omilla nimillään, mutta ei 
ole vaikea löytää nimimer-
kin henkilöä, jos kavereissa 
on paljon vaikka puistola-
laisia ja tapanilalaisia.
7. Miksi otat Facebook-ka-
vereiksesi mieluiten Hel-
singin seudulla asuvia?

– Pitämällä profi ilin Hel-

sinki-keskeisenä pystyn kes-
kittymään oman alueeni ih-
misiin ja heidän auttami-
seensa. Poliiseja on Face-
bookissa riittämiin eli juuri 
minun ei tarvitse olla jokai-
sen suomalaisen kaveri.
8. Millaisissa asioissa kan-
salaiset ottavat sinuun yh-
teyttä netissä?

– Samoissa kuin lähipo-
liisiin ennenkin kuten jär-
jestyshäiriöissä ja liikenne-
asioissa. Viimeisimpänä on 
Roihupellossa ollut harmia 
mopopojista. Kesällä on 
paljon yhteydenottoja, kun 
nuoret juovat leikkipuistois-
sa.
9. Mikä on urasi mieleen 
painunein työtehtävä?

– Perheväkivaltatutkijana 
kohtasin monta säväyttävää 
tarinaa. Kenttätyössä tulee 
mieleen Vuosaaren Vuotiel-
lä sattunut kuolonkolari, 
missä taksiautoilija ajoi päin 
tolppaa kyydissään oma ja 
tuttu poika. 
10. Millaista on arki ko-
deissa, joissa sinä joudut 
käymään?

– Kyllä päihteet ovat suu-
rimpia kirouksia. Niillä pi-
lataan monta elämää. Usein 
omat perheenjäsenet saavat 
väistyä runsaan päihteiden-
käytön tieltä.

Pirjo Pihlajamaa

https://www.facebook.com/
konstaapeli.hatonen

• Vanhempi konstaapeli 
Pekka Hätönen, s. 1981, 
Espoo.

• Poliisi Helsingissä 
v:sta 2006. 
Perheväkivaltatutkija 
v. 2008-2010, 
rikospoliisissa 2010-
2012, lähipoliisi 2012-.

• Asuu Espoossa kihlatun 
ja 2 koiran kanssa.

• Harrastukset koirat, 
kuntoilu, polkupyöräily.

• Elämän tarkoitus? 42.

HENKILÖTIETO

Helsingin kaupungin liikun-
tavirasto järjestää maksut-
tomia puistojumppia 12 pai-
kassa ympäri Helsinkiä. 
Ammattitaitoisten liikun-
nanohjaajien opastuksella 
puistojumpista pääsee naut-
timaan täällä Koillis-Helsin-
gissä Latokartanon liikunta-
hallin edustalla, Pihlajamäen 
nuorisopuistossa ja Puisto-
lan Suuntimontien puistossa.

Jumpat pidetään säävara-
uksella. Ei ennakkoilmoittau-
tumista. Oma jumppa-alusta 
mukaan.

TL

LISÄTIETO

Lähijumppaa
• Latokartano, 

Agronominkatu 26. 
5.–19.6. ke 17.30–
18.20

• Pihlajamäen 
nuorisopuisto, 
Jengipolku 8, 6.6.–
22.8. to 19.00–19.50

• Suuntimotien puisto, 
Puistolan juna-
aseman vieressä 
5.6.–21.8. ke 17.30–
18.20.

Maksutonta 
puistojumppaa

Mopo varastettiin
  Puistola

Lukittu mopo anastettiin viime viikon tiistain ja keskiviikon vä-
lisenä yönä. Varkaus tapahtui puistolalaisen talon pihalla. PP
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 Tilketorille kaivattaisiin eloa. Malmilla sijaitseva Tilketori on aukio, 
jolla voisi lähistön asukkaiden mielestä olla jotain aluetta elävöittävää toimintaa.
-Vaikkapa toripäivät pari kertaa viikossa, ehdotti asiaa pohtinut naishenkilö.

 Puistolassa kiertää jo nimilistoja Tattarisuolle suuunnitellun 
rakennusmateriaalin läjitys- ja välivarastointihankkeen torpedoimiseksi. 
Maisemaa ei haluta pilattavan.

 Heikki Heikinlaaksosta kävi kertomassa isoäidistä, joka täytti sata vuotta. 
Kirkkoherra kysyi päivänsankarilta, että mistä hän on onnellinen saavutettuaan 
niin korkean iän. Vastaus kuului, että siitä, kun kaikki lapset ovat päässeet 
asumaan vanhainkotiin.

TL, PP

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

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    

Seurakunta facebookissa:  

Kesän keskellä, kukkaniityillä, 
kuumilla kaduilla, veden hyväi-
lyssä, puiden varjossa – puhu 
minulle Jumala. Anna minun 
pysähtyä ja olla lähelläsi.

JUHANNUSJUHLAT PE 21.6.  
Kellokosken juhannusjuhla

-
vislaatikko kasvisruokailijoille, kakkukahvit), 

-
kävely, makkaran paistoa, iltahartaus.
Bussi 1, lähtö klo 14.00 Viikin kirkko – 14.05 
Pihlajiston srk-koti – 14.10 Pihlajamäen kirkko 
(Liusketien puoli) – 14.25 Jakomäen kirkko 
– 14.30 Puistolan kirkko (Alepan pysäkki) – 
14.35 Tapulinaukio – Kellokoski n. klo 15.20
Bussi 2, lähtö klo 14.00 Pukinmäen srk-koti 
– 14.05 Malmin kirkko – 14.15 Tapanilan tori – 
14.25 Siltamäen ostarin parkki – Kellokoski n. 
klo 15.20.
Paluukuljetus lähtee Kellokoskelta klo 19.30.

Lohirannan juhannusjuhla
Ohjelmassa: ruokailu (kinkkukiusaus ja lohi-
keitto), saunomista, myös savusauna (oma 
pyyhe ja uimapuku mukaan), ulkopelejä, 
puuhapisteitä, rintanapin tekoa, laulutuokio- 

paistoa, ilta päättyy yhteiseen juhlaan.
Bussi 1, lähtö klo 16.00 Viikin kirkko – 16.05 
Pihlajiston srk-koti – 16.10 Pihlajamäen kirkko 
(Liusketien puoli) – klo 16.25 Jakomäen kirkko 
– 16.30 Puistolan kirkko (Alepan pysäkki) – 
16.35 Tapulinaukio – Lohiranta, jossa n. klo 
17.30
Bussi 2, lähtö klo 16.00 Pukinmäen srk-koti 
– 16.05 Malmin kirkko – 16.15 Tapanilan tori – 
16.25 Siltamäen ostarin parkki – Lohiranta n. klo 
17.30
Paluukuljetus lähtee Lohirannasta klo 22. 
HINTA Kummankin juhlan hinta on aikuisil-
ta 15 € (sis. bussikuljetuksen ja tarjoilut), 
alle 15-vuotiaat  maksutta. Mukaan voi 
tulla myös omalla autolla, jolloin tarjoilusta 
veloitetaan 8 €. Bussimatkalaisten on hyvä 
varata tasaraha. 

ILMOITTAUTUMINEN juhliin 14.6. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon p. 09 2340 4400 
ma–pe klo 9–15.

Metsäkirkko
Weisteen mäellä su 18.8. klo 18.
Kesäinen kirkkohetki luonnon hel-
massa. Lähtö Pukinmäen seura-

tulla autolla Närekujalle, josta 100 m 
metsäpolkutaival Weisteen kallioille.

Juhannuspäivän messu 
Malmin kirkossa la 22.6. klo 10. 
Messun jälkeen Juhannus on meillä 
herttainen -yhteislauluhetki. 
Kirkkobussi Malmin kirkolle:
Bussi 1, lähtö klo 9.15 Viikin kirkko 

pysäkki – 9.25 Pihlajamäen  
ostoskeskus – 9.35 Pukinmäki,
Eskolantien pysäkki – Malmin kirkko
Bussi 2, lähtö klo 9.15 Jakomäen 
kirkko –9.20 Puistolan kirkon pysäkki, 
Alepa – 9.25 Tapuli, Tapulinaukio – 
9.35 Siltamäen ostoskeskuksen
pysäkki, Riimusauvantie – 9.45
Tapanilan tori – Malmin kirkko.
Paluu messun jälkeen klo 12.15.

YHTEISLAULUA JA GRIL-
LAUSTA
Grilli-ilta Jakomäen kirkolla to klo 
13.6.18. Makkaran grillausta, laulua, 
kahvitarjoilu ja iltahartaus.
Iltatulet Puistolan kirkolla ke 12.6. 
klo 18, Illan aikana paistamme kirkon 

laulamme kesäaikaan liittyviä virsiä, 
hengellisiä ja muitakin lauluja.  Kahvi-
tarjoilu ja iltahartaus.
Grilli-ilta Viikin kirkolla ke 19.6. klo 
18.

OIKAISU

Moisiontie 
puuttui
Viime numerossa kerrottiin 
ilmestymisalueellamme 
sijaitsevista 
viljelypalstatonteista. 
Listasta puuttui 
Tapulikaupungissa sijaitseva 
Moisionpolun viljelypalsta-
alue. Palstoja vuokraa 
Hyötykasviyhdistys ry.

TL

Viikin kirkolla toteutettu dia-
konian vuodevaatekeräys osoit-
tautui odotettua huomattavasti 
suositummaksi.

Vuodevaatteista tehtiin sette-
jä, jotka sisältävät alus- ja pus-
silakanan, pari tyynyliinaa ja 
kaksi erikokoista pyyhettä, näi-
tä setteja saatiin kootuksi perä-
ti 72.

Useimmissa seteissä oli myös 
saippua, tai joku muu hygienia-
tuote.

Lisäksi Viikin kirkolle toimi-
tettiin tarvitsijoille annettavak-
si 42 peittoa, 17 tyynyä, 6 päi-
väpeittoa ja kaksi petauspatjaa. 

Lasten peittoja tuotiin kuusi, 
lasten lakanoita ja tyynyliinoja 
noin 20 settiä ja lisäksi kuusi 
huppypyyhettä.

Pikkupyyhkeitä kertyi noin  
50 ja lisäksi keräykseen tuotiin 
pöytäliinoja, tabletteja, keittiö-
pyyhkeitä, pannulappuja ja ta-
loustavaroita.

– Setit rakensi ajatuksella ja 
laadun tarkastaen vapaaehtois-
työnä Nina Tuomisaari. Kerä-
yksen tuotto toimitetaan Pih-
lajamäen lähiöasemalle, lasten-
suojeluun ja Vailla vakinaista 
asuntoa ry:lle. Osa jaetaan seu-
rakunnan diakonian kautta, 
kertoo Viikin seurakuntapasto-
ri Outi Lantto.

Lantto toteaa, että tavara oli 
poikkeuksellisen hyvälaatuis-
ta, josta suuri kiitos keräykseen 
osallistujille. Liinavaatteita vas-
taanotettiin toukokuun ajan.

Teija Loponen

Vuodevaatekeräys tuotti 
enemmän kuin uskottiin
Nina Tuomisaari 
ja Outi Lantto 
iloitsivat suuresta 
lahjoitusten 
määrästä, vaikka 
liinavaatteiden 
lajittelussa riittikin 
työtä. Keräyksen 
alkuvaiheessa 
kirkolle tuotiin 
kaksi tuplaleveää 
peittoa ja 
kuinka ollakaan, 
keräyksen 
lopussa tuli vielä 
niihin tarvittavat 
pussilakanat!

Kahden sepelkyyhkyn ku-
herteluhetken vaahteran ok-
salla kuvasi heikinlaaksolai-
nen Jouko Komulainen vii-
me viikon tiistaina.

– Kovasti ne sukivat tois-
tensa pään ja kaulan höyhe-
niä – hellästi tykkäsivät toi-
sistaan. Lopuksi oli kaiken 
huipentuma, niin kuin luon-
to on sen suunnitellut ta-
pahtuvankin, Komulainen 
kuvaili.

Kaupungissa alati yleis-
tyvä sepelkyyhky (Columba 
palumbus) voi tehdä kesän 
aikana kaksi tai kolmekin 
pesuetta. Poikaset tulevat 
lentokykyisiksi 35 päivässä. 

Sepel tarkoittaa linnun 
kaulan valkoista väriä, jo-
ka ei vielä aivan nuorella se-
pelkyyhkyllä ole tullut esiin. 
Linnun huhuileva laulutyy-
li sekoitetaan joskus huuh-
kajaan.

Pirjo Pihlajamaa

Kyyhkysten lempeä

JOUKO KOMULAINEN



  Jakomäki

  Pihlajamäki

10   Uutiset

PIRJO PIHLAJAMAA

Kovan luokan kuumotus 
avasi nuorisopuiston 

kesän.

Räp käynnisti 
nuorisopuiston kesän

Kovan luokan kuumotus, Jeppe & Deeku 
sekä Jontti ja Shaka tähdittivät Pihlajamäen 
nuorisopuiston avajaisia viime tiistaina.

Pihlajamäen 
nuorisopuisto tarjoaa 
mahdollisuuden 
oleskeluun, monenlaiseen 
harrastamiseen ja 
konserttien kuunteluun.

Kovan luokan kuumotus va-
laisi välillä varsin rajuilla sa-
noituksilla entisten päihtei-
den käyttäjien psykedeelisia 
fi iliksiä. Sanoitukset kertoi-
vat, että iloisista hetkistä ei 
aineissa nautittu. 

Tiukka räppi sai väkeä va-
lumaan konserttiteltalle yhä 
enemmän illan edetessä ja 
esiintyjien vaihtuessa. Tapah-

tuma onnistui yli odotusten, 
ainakin kävijämäärän mu-
kaan. Raikas kesä -konser-
tin ideoinut Linnea Raatinie-
mi kertoo nuorisotalon väen 
laskeneen, että tapahtumassa 
kävi noin 250 henkilöä.

Kesäkauden avajaisten 
kunniaksi päihteiden vastai-
seen konserttiin tulijoille jaet-
tiin arpoja, joiden voittoina 

oli lähialueen yritysten tuote-
lahjoituksia. Niitä olivat lah-
joittaneet Hair-Store, Helena 
Harju, Anne Uusitalo, Lää-
kärikeskus Mehiläinen, Rai-
tin Parturi, Yliopiston ap-
teekki, Tikkurila Oyj, T:mi 
A.A.Koivumaa ja Foto Man-
nelin.

– Ja Napoleon teki konsert-
timme julisteen, lisää Linnea 

todeten, että onnistuneesta il-
lasta jäi itämään ajatus, että 
ehkäpä tulee vielä Raikas ke-
sä 2014. 

– Silloin toivon mukaan 
olen jo valmistunut uuteen 
ammattiin ja saan olla muka-
na ehkäisevässä päihdetyössä 
jalkautuen nuorten pariin, tai 
muulla tavoin, Linnea Raati-
niemi pohdiskelee.

Pihlajamäen nuorisopuisto 
on nyt avoinna viidettä ke-
sää, puistossa voi harrastaa 
futista, skeittausta, tanssia, 
BMX-pyöräilyä sekä monen-
laista muuta kesäistä touhua.

Päättäjäisiä puistossa viete-
tään 8.8. 

Teija Loponen

Sanoitukset 
kertoivat, 

että iloisista 
hetkistä 

ei aineissa 
nautittu. 

Nuoriso otti nutan 
taas omakseen
Nuoret järjestivät 
Jakomäessä juhlat 
huhtikuussa avatun 
nuorisotalon 
kunniaksi. Talo joutui 
olemaan suljettuna 
peräti 1,5 vuotta 
sisäilman ongelmien 
vuoksi.

Reilu kolmekymmentä 
nuorta ja joukko aikuisia 
tuli nauttimaan kaveriseu-
rasta, notkuvasta nouto-
pöydästä ja illan pääesiinty-
jäksi buukatusta oululaisar-
tisti SanaSanasta.

– Enää ei tartte pyöriä ul-
kokentillä tai istua kirjas-
tossa koneella ja olla hiljaa. 
Täällä voi pelata bilistä ja 
pleikkaa ja saa vaikka huu-
taa. Kyllä oma nuta on mu-
kavin.

Avajaisia järjestäneet An-
na-Sofia Tourunen, 16, 
Michaela Lilja, 15, ja Jo-
hanna Reiman, 15, eivät jää 
kaipaamaan aikaa, jolloin 
oma nuorisotalo oli kiinni 
ja viidestäkymmenestä sa-
taan nuorta levittäytyi teke-

misen puutteessa ympäri Ja-
komäen.

– Talvella ulkona oli niin 
kylmä, muistelevat he ääni 
hytisten.

Nyt kavereiden kanssa voi 
höpistä, nauraa ja saa huu-
taa ilman että häiritsee tois-
ten lukurauhaa.

Tyttöjen mielestä ilman 

paikallista nuorisotaloa Ja-
komäki olisi tosi tylsä paik-
ka.

– Kaikki vieraat luulee, et-
tä Jakis on räkis mesta, jos-
sa nuoret käyttäytyy huo-
nosti, mutta tätä voi verrata 
Tapulikaupunkiin tai Haku-
nilaan. Täällä on ihan taval-
lista.

Ennakkoluuloisia ovat 
tyttöjen mielestä ne, jotka 
eivät ole koskaan käyneet 
Jakomäessä tai näkevät lä-
hiön vain bussin ikkunasta.

– Eihän täältä näy ohi aja-
vaan bussiin kuin pururata, 
kenttä ja pari taloa, Michae-
la Lilja virnistää.

Pirjo Pihlajamaa

Johanna Reiman, 15, Anna-Sofi a Tourunen, 16, ja Michaela Lilja, 15, järjestivät 
avajaiset yhdessä kuvasta puuttuvien Marili Tomsonin, 16, sekä Suvi Sivénin, 15, 
kanssa.

Siltamäen Lions Clubin pienoisgolfkenttä. 
Avoinna ma–pe 17.30–20.30 ja la–su 14–19. 

Golfrata on avoinna 25.8. saakka. 
Kenttä sijaitsee Siltamäen urheilu-

puiston pohjoispuolella lähellä 
Keravajoen rantaa.

Siltamäen leijonat ovat vuodesta toiseen 
tarjonneet edullista ja iloa tuottavaa 
liikuntamuotoa, eli pienoisgolfi a Siltamäen 
urheilupuistossa.

Pienoisgolfi n radat ovat leijonien itsensä suunnittelemat ja to-
teuttamat ja Siltamäen leijonat myös kunnostavat pienoisgolf-
kentän aina talven jälkeen.

Pienoisgolf pyörii täysin vapaaehtoisin voimin, eli Siltamäen 
lionsit toimivat itse ratakierrosten ja kioskin antimien myyjinä. 
Kioskista myydään jäätelöä ja juomia.

Kaikki saatava tuotto käytetään lyhentämättömänä alueen 
nuorison, vanhusten ja muiden avuntarvitsijoiden hyväksi.

Teija Loponen

Hauskaa 
ja halpaa huvia

PENTTI HAKULINEN
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Tosin pelejäkään ei ollut 
kuin kaksi, kun Puistolas-
sa nähtiin odotettu paikal-
listaisto Puistolan Urheili-
joiden ja Malmin Palloseu-
ran välillä. Tämä klassikko 
päättyi kutkuttavien vaihei-
den jälkeen kiikarilukemiin 
0–0. 

MPS/Atletico Malmi jou-
tui antautumaan menneen 
viikon tiistaina vierasotte-
lussa Herttoniemen Tove-
reille 2–1.

Paikallisderby ”Puipan” 
ja MPS edustuksen välillä 
oli eittämättä viikon hillosil-
mäottelu. Tätä todisti läm-
pimässä torstai-illassa yli 
200 katsojaa. Kentällä näh-
tiin jänniä tilanteita ja yleisö 

söi puffettimakkarat lop-
puun. Ottelu alkoi malmi-
laisten kenttähallinnalla. 
Ensimmäiset parikymmentä 
minuuttia keltapaidat piti-
vät palloa, mutta eivät saa-
neet luotua kovinkaan vaa-
rallisia maalipaikkoja.

Isäntäjoukkue onnistui 
kuitenkin ensi jaksolla vas-
tahyökkäyksistään luomaan 
3–4 todellista maalipaikkaa. 

Kauden parhaimman otte-
lunsa pelannut liukas Sami 
Rinta-Kahila onnistui kol-
me kertaa hyvistä paikoista 
saamaan pallon ohi tolppi-
en. Myös Samy Talatilla oli 
yksi tuhannen taalan teko-
paikka.

Toisella jaksolla peli ta-
saantui, mutta kumpikaan 
joukkue ei saanut luoduk-
si pomminvarmoja maali-

paikkoja. Yksi kentän kei-
sareista oli laajalla säteel-
lä pelannut MPS:n Mikko 
Vesterinen, joka oli palan-
nut Gnistanista väliaikaises-
ti hakemaan pelituntumaa 
kasvattajaseurastaan. 

Ottelu näytti ratkeavan 
kymmenisen minuuttia en-
nen päätöstä kun MPS-top-
pari Mark Soutar niitta-
si pirteästi vaihdosta kehiin 
loikanneen PuiU:n ”Stefu” 
Megyaszain nurin. Erotuo-
marin häsläyksen jälkeen 
Soutar lähti koppiin pu-
naisen lapun saattelemana 
ja pallo siirrettiin pilkulle. 
MPS:n varman ottelun pe-

lannut maalivahti Heikki 
Lappalainen torjui kuiten-
kin Talatin hieman keskelle 
suuntautuneen rangaistus-
potkun. Tästäkään ei tullut 
maalia eikä ratkaisua. 

Loppupeli oli kotijoukku-
een epätoivoista voittomaa-
liyritystä vajaalukuista mal-
milaisnippua vastaan. Peräti 
yhdeksän lisäaikaminuutin 
jälkeen pisteet tasattiin su-
lassa sovussa 0–0 lukemin.

MPS/Atletico Malmi yllät-
tyi kohdatessaan HerTo:n. 
Vastustaja oli selvästi vir-
keämpi ja parempi mitä sar-
jasijoitus kertoi. Etenkin en-
si jaksolla se otti kentällä 
isännän otteet mennen 
myös 33 minuutilla 1–0 joh-
toon. Toisella jaksolla, 64 
min., toverit siirtyivät jo 2–0 
asemiin. 

Tämän jälkeen malmilai-
set heräsivät. Kentälle tul-
vi lisäpotkua kun pelaajal-
mentaja Timo Kinnunen 
tälläsi itsensä viheriölle pari-
kymmentä minuuttia ennen 
päätöstä. Näin keltapaito-

jen Patrick Purola onnistui 
tekemään Kinnusen esityös-
tä 79 min. 2–1 kavennuk-
sen. Nämä jäivät päätöslu-
vuiksi malmilaisten kovasta 
loppupainostuksesta huoli-
matta.

Pallo pyörii taas! Torstai-
na 13.6.klo 19.30 Pukinmä-
en nurmella kohtaavat PK-
35/VJS- ja MPS/Atletico 
Malmi. 

Perjantaina 14.6. klo 
18.00 MPS:n vieraana Mo-
san nurmella on KyIF, ja sa-
mana iltana klo 19.30 PuiU 
ottaa Kumpulassa mittaa 
SAPA:sta. 

Tiistaina 18.6. klo 19.30 
vislataann Myllypuron nur-
mella käyntiin FC Myllypu-
ro-MPS. 

Keskiviviikkona 19.6. klo 
19.15 PuiU käy Puistolan 
nurmella FC HIK:n kimp-
puun ja varttia myöhem-
min Atletico ottaa Siltamä-
en nurmella hommakseen 
FC Kontun kaatamisen.

Heimo 
Laaksonen

  Urheilu

Jalkapallo Kolmonen

PuiU:n Sami Rinta-Kahila pelasi näyttävästi, mutta 
maalit jäivät vielä puuttumaan.

Vähämaalinen viikko,
PuiU–MPS kiinnosti
Koillis-Helsingin 
Kolmosen 
kolmikko sai 
viikon aikana 
tekaistua vain 
yhden maalin. 

Puistolan Koudan nurmella taisteltiin pallosta rehdisti ja kovaa, paikallishengessä.

Paikallisderby 
”Puipan” ja 

MPS edustuksen 
välillä oli 

eittämättä viikon 
hillosilmäottelu. 
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 Autoletka mateli Tammis ton liikekeskittymästä kohti Helsingin 
rajaa. Jonossa mukana myös melko arveluttava puunkuljetus. 

Pari neliskanttista painekyllästettyä farmariauton katolla, ja kiinnitys 
kahdella kädellä takasivuikkunoista.

Oli sentään liehuvat merkit puiden päissä. Vaan mitä liikkui autossa 
puupäiden päissä. Toivottavasti vaarallinen kuljetus pääsi perille 
ketään vahingoittamatta. Oli sentään tyyni ilma.

Nimim. 
päivittelevä pyöräilijä

Kuormankiinnitys vaatii 
käsivoimia

 Olen saanut kuunnella useaan 
otteeseen kaupunkisuunnittelu-
viraston virkamiehiä, jotka pai-
niskelevat aidosti ja laaja-alaises-
ti Koillis-Helsingin ja etenkin sen 
keskuksen Malmin kasvojen ko-
hottamiseksi. Tämä on arvokas-
ta työtä, mutta rinnalla tarvitaan 
myös asukkaiden aktiivisuut-
ta. Hyvät ja pitkälle tulevaisuu-
teen suuntaavat keskustelut johta-
vat Malmin viihtyvyyttä, toimivia 
palveluja tuottavaan päätöksen-
tekoon. Haasteena asukkaan nä-
kökulmasta on, kuinka vastuiden 
jakautuvat eri toimijoiden kesken 
palvelee asukkaiden tarpeita. Ak-
tiivisuutta vaaditaan jokaiselta.

Uusien alueiden suunnittelu on 
helpompaa, kuin täydennysra-
kentaminen ja vuosien saatossa 
kasvaneiden keskusten kehittämi-
nen. Malmilla on useita toimijoi-
ta, joiden tulisi tehdä saumaton-
ta yhteistyötä keskenään. Esimer-
kiksi, kun aktiiviset malmilaiset 
ovat kuvanneet kotiseutunsa tai 
työympäristön epäkohtia kirjoit-

tamalla tai ottaen kuvia kamera-
kännyköillä, olemme yhteistyössä 
saaneet korjattua arkeamme hait-
taavia epämiellyttäviä epäkohtia.

Jotkut malmilaiset ovat lähesty-
neet minua ja kyselleet kelle kan-
nattaa laittaa viestiä epäkohdista, 
vai kannattaako asiat, joihin halu-
aa muutosta, aina kierrättää val-
tuutettujen ja varavaltuutettujen 
kautta. Suosittelen ensin suoraa 
toimintaa. Itselleni tärkeä kontak-
ti viihtyvyysasioissa on ollut Han-
nu Virtasalo, Staran kaupunki-
tekniikan ylläpito yksikön johta-
ja, aikaisemmin Pohjoisen alueen 
päällikkö. Hänen pöydältään ko-
tiseudun viihtyvyysasiat ovat liik-
kuneet eteenpäin oikealle tahol-
le yli virastorajojen. Kaupungilla 
on voimassa ns. yhden luukun pe-
riaate, jonka perusteella kaupunki 
pyrkii toimittamaan asukkaiden 
viestit oikealle taholle. 

Myönnettäköön, että tämä ei ai-
na toimi vaivattomasti. Mutta esi-
merkiksi Pekankadun siisteysasia 

on nyt kulkenut aikamoisen säh-
köpostiretken ja nyt se on saanut 
selvän sysäyksen eteenpäin. Ka-
tu on kevään aikana siistiytynyt. 
Toiveenani on, että kadun hoito-
luokkaa voitaisiin nostaa pysyväs-
ti korkeammaksi. Näin sen ympä-
ristö ei enää pääsisi menemään 
niin ikävän näköiseksi.

Arkemme kannalta tärkeiden asi-
oiden rinnalle tarvitaan myös suu-
ria suunnitelmia, joissa katsotaan 
vuosien päähän tulevaisuuteen. 
Kuinka joukkoliikenneyhteydet 
rakentuvat? Kuinka junaradan 
varresta saadaan viihtyisämpi? 
Kuinka veroeurot sijoitetaan tasa-
puolisesti palvelemaan helsinkiläi-
siä? Tai vaikkapa kuinka voimme 
nauttia enemmän Malmin upeis-
ta puistoalueista? Kaupunkisuun-
nitteluviraston työlistalla Malmi n 
kasvojen kohotus on nyt työn al-
la. Ollaan aktiivisia.

Mirka Vainikka
varavaltuutettu Malmi 

Malmin ja asuinalueittemme yleiskuvasta

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.

Ulkoillessaan ruskeaksi 
päivettynyt Anneli Ikonen 
on monille tuttu näky talvi-
sin Malmin lentokentän 
ympäri hiihdoista ja näin 
kesäkaudella kevyen liiken-
teen raittien varrelta.

– Joka toinen päivä juok-
sen lentokentän reunaa ja 
siitä Suurmetsäntietä Jako-
mäen liikenneympyrään ja 
sieltä Tattariharjuntietä La-
tokartanon koulun kautta 
kotiin. 10,5 kilometriä eräs 
ystäväni juuri mittasi sen pi-
tuudeksi, Anneli kertoo.

Naapurin rouvan kans-
sa Anneli tekee lisäksi sau-
vakävelyretkiä, miehensä 
kanssa hän käy tanssimas-
sa usein parikin kertaa vii-
kossa ja muu aika sitten me-
neekin pihatöissä. Omalla 
pihalla kasvaa perunoita ja 
erilaisia vihanneksia, lisäksi 
on marjapensaita, hedelmä-
puita ja lukuisa määrä eri-
laisia kukkia.

– Pihalla puuhaillaan pal-
jon, ellei sitten ole jotain eri-
tyistä urheilutapahtumaa 
tiedossa. Syksyllä lähden 
muun muassa Alavieskan 
yöjuoksuun. Minulla on tal-
lessa vanhat siniset verkka-
rit, joiden selässä lukee Ala-

vieska. Ne olivat Havaijilla-
kin mukanani, Anneli nau-
raa.

Puolisonsa Juhan kanssa 
Anneli on harrastanut tans-
sia lähes koko yhdessäolon 
ajan, 55 vuotta.

– Vekariaksen tanssiseu-

rassa olimme mukana 12 
vuotta, meillä on oikein sel-
laiset kansainväliset tanssi-
passit, Anneli kertoo. 

Annelin liikuntainnostus 
on peruja jo lapsuudesta, 
silloin hän osallistui kylien 

välisiin hiihtokilpailuihin ja 
juoksuihin.

– Työpaikallani kuuluin 
huvitoimikuntaan ja sen 
puitteissa osallistuimme 
Pääkaupunkijuoksuihin ja 
-hiihtoihin ja sitten meitä 
lähti viisi naista tuohon en-

simmäiseen Naisten kymp-
piin, joka juostiin Kaivo-
puistossa. Muut siitä hiipui-
vat vuosien varrella, mutta 
minä olen ollut mukana jo-
ka vuosi. Paras aikani oli 48 
minuuttia, mutta ei kait sitä 
nyt enää muutaman vuoden 
alle 80-kymppisenä ihan 
niin hyvin jaksa, tunnin ver-
ran meni tänä vuonna, An-
neli toteaa vauhtiinsa tyyty-
väisenä.

Yhdessä kävellen, Suomi 
juoksee ja muut vastaavat 
kisat ovat kaikki kuuluneet 
teholiikkujan  harrastuk-
siin, samoin Tahkon hiihdot 
ja Puistolan juoksut. Mal-
min kuntosalilla Anneli kä-
vi kuutisen vuotta, mutta si-
säurheilu ei tuntunut omal-
ta. Tosin kotoa kyllä löytyy 
oma pieni kuntosali.

– Ja silloin muinoinhan 
Leo Jokela järjesti Erän mä-
ellä juoksukisoja, niihinkin 

minä osallistuin, Anneli li-
sää.

Liikuntaharrastuksen lo-
pettaminen ei ole käynyt 
mielessäkään, liikkuminen 
sekä valkosipuli ja hunaja 
pitävät naisen sellaisessa te-
räskunnossa, etteivät fl uns-
sat tai muut taudit ole pii-
nanneet. Yksi murhe talven 
lopussa ilmeni, reilut kaksi-
kymmentä vuotta palvelleet 
monot hajosivat kärjestä.

– Juha osti jo uudet hienot 
monot tilalle, Anneli kiitte-
lee ulkoiluintoaan tukevaa 
miestään.

Anneli iloitsee siitä, että 
tytär on viime vuosina ol-
lut mukana Naisten kym-
pissä ja lastenlapsetkin ovat 
osoittaneet pitävänsä ur-
heilusta ja liikunnasta. Yk-
si heistä on jopa valinnut 
harrastukseen Annelille rak-
kaan tanssin.

Teija Loponen

Ala-Malmilla asuva Anneli Ikonen oli yksi niistä kahdeksasta naisesta, jotka 
ovat juosseet Naisten kympin täydet 30 kertaa. Lähes 80-kympin ikä ei menoa 
hidasta, 10 kilometrin ajaksi tuli tänä vuonna tunti ja kaksi minuuttia.

Anneli Ikonen on 
iloinen superliikkuja

 JUHA IKONEN

Anneli on yksi niistä kahdeksasta naisesta, jotka ovat juosseet joka ikisen Naisten 
kympin ja kuuluvat siten Vip-ryhmään. Anneli tuunaa juoksupaitansa aina mieleisek-
seen, nyt se sai pitsiä helmoihin.

Kaapista löytyvät joka vuodelta Naisten kympin pai-
dat. Viime vuosien kirkkaat värit ovat Annelin makuun. 
– Täytyy kehua naisia, että vaikka siellä on jopa 20 000 
naista juoksemassa, niin koskaan ei ole ollut mitään 
tönimisiä tai kaatumisia!

 TE IJA LOPONEN



Koillis-Helsingin Lähitieto 12.6.2013  13  Kulttuuri

Uneksijoille, lapsille ja aikuisille suunnattu 
nukketeatteri- ja tanssiesitys Tämä puoli 
ylöspäin pohtii, miltä tuntuisi pystyä lentä-
mään. Ei astumalla lentokoneeseen, vaan 
omilla siivillä ilmavirtojen kuljetettavana. 
Tai jopa kuin supersankarit.

Erityisesti maahanmuuttajalapsille 
suunnatun esityksen Tämä puoli ylöspäin 
tuo Malmitalolle Kalteva Company. Se on 
vuonna 2008 perustettu nukketeatteriryh-
mä, joka yhdistää esityksiinsä eri taiteen-
aloja, kuten tanssia ja kuvataidetta.

TL

Tämä puoli ylöspäin

Mitä tarvitaan, 
jotta voisi 
liidellä taivaalla? 
Jonkinlaiset siivet tai 
taikaviitta voisivat 
olla avuksi.

Viikissä Gardenian käytävägalleriassa 
on esillä Stan Shinglerin kuvasuurennok-
sia tienvarsien kasvien yksityiskohdista. 

Taiteilijan mukaan käsitys kauneudes-
ta ei aina toimi luontokappaleiden, eikä 
etenkään kasvien kanssa. Risut ja rikka-
ruohot sisältävät upeita yksityiskohtia, 
jotka jäävät helposti huomioimatta. Näi-
den kauneuden Shingler haluaa tuoda 
esiin teoksissaan.

Stan Shingler syntyi hiilikaivoskyläs-
sä Keski-Englannissa. Hän opiskeli Eng-
lannissa Staffordin ja Sunderlandin tai-
dekouluissa sekä Sussexin yliopistossa. 
Suomeen Shingler muutti vuonna 1972 
ja on toiminut lavastajana muun muas-
sa Vaasa Teatterissa, Ahaa Teat terissa ja 

Tampereen yliopiston teatterissa. Tilate-
atterissa hän oli pantomiiminäyttelijänä.

Graafisena suunnittelijana Shingler 
työskenteli 30 vuotta Yleisradiossa ja sen 
lisäksi monitaitoinen mies on tehnyt eri-
laisia suunnittelutöitä Heurekalle, Love 
Recordsille, Otavalle, Tampereen työvä-
en teatterille ja Weilin & Göösille. 

Opettajana Shingler on toiminut Tai-
deteollisessa korkeakoulussa ja Radio- ja 
TV -instituutissa. Hän on ollut toimitta-
jana viidessä dokumentissa ja tehnyt eri-
koisefektejä elokuviin Valkoinen kääpiö 
ja Ystävät Toverit. Mies on palkittu 
Koura- sekä Hella Wuolijoki -palkinnoil-
la.

TL

Lehden tarina
Rikkaruohoistakin löytyy kauneutta. Se nousee esille Stan Shinglerin 
näyttelyssä Gardeniassa.

Stan Shingler löytää kasveista sellaista kauneutta, joka useimmilta jää huomaamatta.

Lehden tarina -näyttely 
on avoinna 11.7. saakka 

ma–to klo 10–18, pe klo 
10–14 ja la–su klo 10–17. 

Poikkeusaikataulut: 
näyttely on avoinna 
ti–ke 18.–19.6. klo 
10–16, to 20.6. klo 

10–14 ja juhannuksena 
21.–23.6. Gardenia on 
suljettu. Näyttelyyn on 
vapaa pääsy. Osoite: 

Koetilantie 1.

Leena Harjunpään, 
Johanna Kultalan 

ja Mikko Niemistön 
esittämä sanaton 
nukketeatteri- ja 

tanssiesitys 
nähdään Malmitalolla 

17. ja 18.6. kello 
18. Liput 5 e.

Minnaan vieläkin hyvin kun opiskelufrendi, 
ja tulevan kummipoitsun faija, Nasse meni jif-
tikseen ja elvisteli reteesti et nyt fl ytataa stydis-
ti fi inimpään mestaan. Sen friidu budjas Larus 
jo ennestään ja sinnehän Nasseki sitten fl yttas 
ja laiffi  oli kliffaa ja gutaa. Tsennasin Nassen 
jo kansisajoilta, tosin silloin vielä Nissenä. 
Mut ku sen klyyvari muistutti stydisti Pinok-
kion klyyvaria (silloin ku Pinokkio fl öittas) nii 
jotku skolekamut risti sen sitte Loirin sketsin 
mukaan Nasseks ja nyya nimi on säilyny. Mun 
mielest se klyyvari muistuttaa enemmänki 
tapiirin kärsää mut sehän ei Nassee rassaa, 
sen tarvii vaan tsiigaa peilistä totuutta öögaan. 
Nasse födjas Käpikses ja fl yttas ihan snadina 
kloddina Malmille.

Muutama viikko sitte Nasse skulas mulle ja 
halus treffaa jossain mis vois divaa borkat ja 
skruudaa bulkit. Sil oli selkeesti joku proggis 
päällä ja tehtii treffi t ”Malmin akatemiaan” 
Tebiksen terassille. Njyytattii siinä kliffasta 
kelistä, ja ku Nasse oli blaadannu pari siggee 
se alko sprookaa ettei se Laru mikään maan-
päällinen paratiisi ollukaan. Mulle se ei ollu 
mikään ylläri, mut Nassel oli ihan klaaristi 
närvi kiree. Sille oli tullu vati täyteen koko 
Laruu, ja nyt koko fämili halus veke koko 
saaresta! Mahiksien mukaan vielä ennen 
syyslukukautta skoleissa.

Se alko bamlaa valkattuja faktoja Larusta. 
Siellä ei Nassen mukaan skulannu oikeen 
mikään. Ei ollu palveluja, budjuja, skoleja, 
lafkoja eikä sen mielest kyl paljoo muutakaan. 
Sen mielest bestaa Larus oli sköne, mut ei 
sekään aina ollu ihan vänkä. Aina kuulemma 
piti skagaa et tapetit tulee rullana alas seinilt 
ku ilma oli yleensä kostee himas. 

Koillinen Stadi oli sille niin lähellä järttaa 
et Larun kämppää oli jo välittäjä stikkaamas 
lihoiks. Mut mistä se hittais nyyan kämpän 
oli auki. Jakis, Puksu ja Tapuli oli veks 
kisoista. Pihliksest se minnas aina ku se jeesas 
meitä fl yttaa Malmilta Pihlikseen. Me sku-
jatti kahdella fi udella edes takas ja kuskattii 
muuttokrääsää. Finaalissa meidän bilikoiden 
fönareis oli labarit ettei pitskulle saa skujaa! Ei 
vaikka tsirra- ja brankkaritiet oli auki! Uhattii 
slurkeilla! Sitähän Nasse jakso aina griinaa 
ja usein se froogas kuka dorka halus estää 
fl yttaamisen. Oli pakko myöntää etten tienny 
ittekään. Stikkasin vielä snadisti löylyy ja 
bamlasin sille heebosta joka yhtiömöötis halus 
loistaa. Tällä Kroisoksella oli bulit suunnitel-
mat sinksaa ehjiä ja hyväkuntoisia fönareita 
uusiin ehjiin ja hyväkuntoisiin fönareihin. 
Bungais saman ku 8 nyyaa pikkufi udee. Tai 
5.000 koppaa keppanaa, jonka ylimmästä ko-
pasta ylettys huurteinen yläkerran faijallekin. 
Tai 2,4 kilsaa femman seteleitä rivissä. Niistä 
sais fyrkkapolun meidän haussista Malmin 
tsyrkalle asti. 

Ku Pihlikses on vieläki hintsummin palvelui 
ku Larus nii Malmi, Mosa ja Puistola jäi 
syyniin. Malmi tosin jos kentsu jää, eikä 
mitään slummia byggata keskelle suota. Nyt 
oli pakko stikkaa Nasselle jäitä kotsaan. Ei 
yksikään raksapuulaaki alkais byggaa moiseen 
mestaan joka bungais redisti enemmän ku 
byggais vaikka Kaivariin. Kaikki pitäis paa-
luttaa. Skinderiviemärit, vodaröörit, sähköt 
ja haussit totta kai. Idis ois niin ääridorka et 
moiseen ei varmaan Stadilla riittäis ees fyrkka! 
Ja Stadin Sipoopuolella on tilaa vaikka huru. 
Nassekin snaijas ettei se ollu mitään fl öittii 
vaan ihan galsa fakta. Nyt jään kytikseen 
missäpäin Nasse dallaa vastaan. Jotenkin fi ilis 
on et se steppailee suvena Malmin tai Mosan 
suunnalla vastaan.Ehkä kuitenki Malmi rulaa 
ja Nassen skidit luudaa faijansa klabbien 
jäljillä.

Lefa

 

Laruun ja takasin
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  JAKOMÄKI
Juhannusjuhlat

Jakomäen leikkipuistossa 
to 20.6., Nallekopla 
esiintyy klo 9.30.

  MALMI
Ulkokirppis

Uudenpellonkuja 5, to 13.6. 
klo 9.30–11.30. Ei pöytämak-
suja. Järjestää Leikkipuisto 
Kotinummi. Myymään 
tullessasi ilmoita tulostasi 
numeroon: 09 3105 8613.
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 9.30–11.30 työpajalla, 
ommellaan kesähattuja talon 
asukkaille. Neulekahvilassa to 
klo 9.30–12 tavataan mukavia 
ihmisiä kahvikupposen äärellä 
ja virkataan isoäidinneliöitä 
lahjoituslangoista. Niistä 
kootaan peitteitä talon 
asukkaille. Syystien palve-
lukeskus, Takaniityntie 3.
ESKO:n harrastukset

Tukiyhdistys ESKO;n harras-
tustoimintaa Malmin toiminta-
keskuksessa, Kirkonkyläntie 2: 
ke käsityökerho klo 12–15.30, 
to leidit klo 13 Ritva I:n johdol-
la. Englannin ja ruotsin keskus-
teluryhmät jatkuvat syyskuussa, 
englanti 4.9. ke klo 11–12 
ja ruotsi 5.9. to klo 11–12. 
Syystien palvelukeskus

Liikuntaa ja erilaisia harras-
tusryhmiä ma-pe kesä-elokuu 
klo 8-16. Takaniitynkuja 3. 
Ma klo 10–11 ukkoklubi, klo 
12.30 Tilkkuryhmä, ti klo 12.30 
tuolijumppaa ulkona, klo 14 
palloiluryhmä koulun kentällä, 
ke grillaa ja chillaa ulkona klo 
11–14.30, to puistojumppaa 
klo 9, pe sauvattaret 
kävelyryhmä klo 10–11.30.
Tartu hiireen

Maksutonta atk-opastusta 
senioreille ja työttömille pe 
9–15.15. Syystien palvelukes-
kuksessa. Varaa aika infosta 
p. 09 3105 8413, tai paikan 
päällä. Takaniitynkuja 3.
Juhani von Boehm

Maisemia ja vapaita 
henkilökuvia. Näkyväksi 
tehdään myös teosten 
syntyvaiheet luonnoksista 
lopullisiin teoksiin. Malmitalon 
galleria 23.5.–14.6. Vapaa 
pääsy. Avoinna ma–to 9–20, 

pe 9–18 ja la–su suljettu. 
Kaupunkitanssit

Jiveä harjoitellaan tänään ke 
12.6. klo 17.30 Ala-Malmin 
puistossa tai sateella 
Malmitalon aulassa. Mukaan 
voi lähteä joko yksin, kaksin tai 
joukolla opettelemaan paritans-
sia. Joka kerralla on eri tanssi. 
Mukaan mukavat jalkineet. 
Seuraavana ke on vuorossa 
hidas valssi. Vapaa pääsy.

  PIHLAJAMÄKI
Luonnonmaantieteellinen 

luontopolkuretki

Pihlajamäessä tänään ke 
12.6. kello 17–19. Retkelle 
lähdetään Pihlajamäen 
ostarin pohjoispäädyssä 
olevalta aukiolta pienoismallin 
luota. Järj. Pihlajamäki-
seuran luontoryhmä.

  PUISTOLA
Satakielikierros

Tänään Helsinki-päivänä 
perinteinen linturetki Malmin 
lentokentän ympäri. Lähtö 
klo 22 Malminkaaren ja 
Tasankotien risteyksestä. Kesto 
n. 2 h. Lintuasiantuntijoina 
Ilkka Lyytikainen ja Markku 
Varhimo. Järj. Puistola-Seura.
Nurkalla tapahtuu

Nurkan leikkipuistossa to 
13.6. Liikuntahulinat, to 
20.6. olympialaiset ja ti 
25.6. Nallekopla ja kirppis.
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 jumppa-
matto! Kertamaksu 5 e, vain 
käteinen tai liikuntasetelit.

  PUKINMÄKI
Linturetki

Vantaanjoen maastoon su 
16.6. aamulla klo 6 Pukinmäen 
rantapuiston matonpesupaikan 
luota. Kävellään rauhallisesti 
joenrantaa pitkin lintuja 
havainnoiden ja niiden laulua 
kuunnellen. Retken kesto 
2–3 tuntia. Oppaana Markku 
Varhimo. Vapaa pääsy. Järj. 
Pukinmäen Kisa ry. Lisät. 
www.pukinmaenkisa.fi  tai 
050 581 4118. Kisan jumpat 
käynnistyvät heinäkuussa.

  SILTAMÄKI
Siltamäen Korttelitupa 

Pidetään ti ja pe klo 11–14 
srk-kodissa, Jousimiehentie 
5. Viimeinen tupa ennen 
kesätaukoa on tiistaina 18.6. 
Tupa avataan elokuussa, ti 6.8. 
Tuvan emännät kiittävät kävijöi-
tä ja toivottavat kaikille muka-
vaa ja virkistävää kesän alkua!

  SUUTARILA
Riddarsbyn pihakirppis

Aamukasteenkujan puistikko, 
15.6. klo 11–14, vapaa 
pääsy. Suutarila-Riddarsbyn 
asukasyhdistyksen perinteinen, 
kesän aloittava pihakirp-
pistapahtuma. Myynnissä 
mm. lastenvaatteita, leluja 
ja erilaisia vapaa-ajan tarvi 
Jumpat alkavat heinäkuussa.
kkeita. Buffetissa makkaraa, 
mehua, kahvia ja vohveleita.
Juhannusjuhlat ja 

varusmiehiä

Leikkipuisto Linnunradassa 
ke 19.6. Juhannusjuhlat klo 
10 ja ti 25.6. Varusmies-
orkesteri klo 10.45.

  TAPANILA
Kesäkerhoja

Tapanilan Kotien Puolesta 
ja Tapanilan Eläkkeensaajat 
kesätoimintaa: Ulkobocciaa ja 
mölkyn peluuta Tapanilan torilla 
ti klo 10–11, 11.6. alkaen 27.8. 

asti. Kesäkerho Tapanilan 
Työväentalolla, Sompiontie 
4, ti klo 11.30–12.30 alkaa 
11.6. jatkuen 27.8. asti. 
Luonnonkukkien päivä

Tapanila-Seura järjestää 
Ahojen ja metsien matarat 
-kukkaiskävelyn Fallkullan 
kartanon ympäristöön su 16.6. 
klo 11–13. Lähtö Fallkullan 
kotieläintilan pihalta klo 11. 
Oppaina Hannu ja Eira Ormio.
Liikuntahulinat

Leikkipuisto Kurranummessa 
ti klo 10.30 askartelu-
tuokio, to laulutuokio ja 
ti 18.6. Liikuntahulinat 
klo 13.30 alkaen.

  TAPULIKAUPUNKI
Lp Tapulin touhuja

Liikuntahulinat Lp Tapulissa 
ti10–11.30 ja 12.30–14. 
Lennu Liito-Oravan luontoker-
ho 17.–20.6 kouluikäisille, ilm. 
puiston ohjaajille puh 09 3105 
7560. Puisto on auki koko 
kesän 9–16, kesäruoka tarjo-
taan alle 16-v. lapsille klo 12.

  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
Rikkakasvinäyttely 

1.6.–1.8. Gardeniassa on 
koottu erilaista tietoa yleisistä 
rikkakasveistamme ja niiden 
hyötykäytöstä. Tietoa löytyy 
niin rikkakasvien torjunnasta 
kuin niiden ravinto- ja rohto-
käytöstäkin. Avoinna ma–to 
klo 10–18, pe klo 10–14 ja 
la–su klo 10–17. Vapaa pääsy.
Lehden tarina 

Stan Shinglerin kasvipiirroksia 
1.6.–11.7. Gardeniassa. 
Shinglerin piirrokset ovat 
4–5-kertaisia suurennoksia 
tienvarsien kasvien 

Sirkuksen poika
Pukinmäen kirjaston 
vitriineissä on esillä 

teatterinukkeja 
pukinmäkeläisen 

nukketeatteri-
taiteilijan Ilpo 

Mikkosen esityksestä 
Sirkuksen poika. 

Näytelmän nuket ovat 
syntyneet Iida Vanttajan ja 
Milja Leppäsen taitavissa 

käsissä. Sirkuksen poikaa on 
esitetty viisi vuotta ja viime 
vuonna se vieraili Suomen 

Kansallisteatterissa ja Japanin 
Tottorin teatterifestivaaleilla. 
Nuket ovat esillä kesän ajan 

kirjaston aukioloaikoina. 
Kirjaston osoite Kenttäkuja 12.

 JUSSI VIRKKUMAA

LÄHITIETO

Mataratietoa
• Matarat ovat matarakasvien (Rubiaceae) heimoon 

kuuluvia ruohoja. 
• Sukuun kuuluu yli 400 lajia. Näistä Suomessa on tavattu 

18 lajia, joista puolet on alkuperäisiä lajeja. 
• Matarat ovat enimmäkseen monivuotisia, rento- tai 

pystyvartisia. Kukinto on tiheä tai harsu viuhko. Useimmilla 
lajeilla on pienet valkoiset kukat, joiden verhiö on hyvin 
pieni tai puuttuu. Peltomatara ja kierumatara ovat 
tehokkaasti leviäviä, yksivuotisia rikkakasveja.

Luonnonkukkien 
päivänä kävelemään
Luonnonkukkien päivää vietetään 
juhannusta edeltävänä sunnuntaina kaikissa 
Pohjoismaissa. 

Suomen luonnonsuojeluliitto on nimennyt vuoden 2013 kasvi-
lajiksi laajan mataroiden suvun (Galium).

Tapanila-Seura järjestää ”Ahojen ja metsien matarat” -kuk-
kaiskävelyn Fallkullan kartanon ympäristöön sunnuntaina 
16.6.2013 klo 11–13. Lähtö on Fallkullan kotieläintilan pihalta 
klo 11 ja Luonnonkukkien päivän oppaina toimivat tapanilalai-
set Hannu ja Eira Ormio.

TL

Tapanila-Seura vie katsomaan luonnonkukkia 
Fallkullan kartanon ympäristöön.

Viikissa voi käydä omatoimisesti 
tutustumassa erilaisiin puihin Viikin 
puulajipuistossa eli arboretumissa. 

Puulajipuisto on perustettu vuonna 1969 ja se jakaantuu kas-
visukujen esittelyalueeseen ja viiteen kasvimaantieteelliseen 
alueeseen. Kullakin alueella on oma esittelytaulunsa aluetta 
kiertävällä luontopolulla.

Viikin puulajipuistoon on istutettu alueen perustamisesta 
lähtien tuhansia taimia yli 300 eri lajista. Arboretumissa kas-
vaa esimerkiksi ruhtinaanpoppeleita, Terijoen salavia, visa- ja 
loimaankoivuja, komeita katajia ja mantsuriansaarnia ja kuu-
samia. 

Viikin arboretum sijaitsee Helsingin yliopiston Viikin opetus- 
ja tutkimustilan mailla rajoittuen etelän ja lännen puolelta Van-
hankaupunginlahden luonnonsuojelualueeseen ja pohjoisen 
sekä idän puolelta tilan peltoihin.

Teija Loponen

Puut tutuksi
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Koillis-Helsingin 
Lähitieto

Ilmoitus-
varaukset
myyntipäällikkö
Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@
hotmail.com

HYVINVOINTI

KAMPAAMOT JA PARTURIT

PALVELUJA
TARJOTAAN

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)

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 

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

� Eberspächer asennukset/myynti/huolto  � Sijaisauto

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

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113ä i 6

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne 
mukaisesti.

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

Kaikenlaiset kuljetukset
Iso Pakettiauto, 

1-3 miestä
TST-PALVELUT Oy

045-8793 937

Huutokauppa Halli 
ostaa ja tyhjentää 

kuolinpesät, 
muutto- yms. 

jäämistöt.
Soita 040-751 4464.
Kaasutintie 27, Tattarisuo.

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi 
 3858 375 

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi 
Ark. 9-18, 

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

Asiakasparkki No 13 Bussit 74/77A/577

KAUNIINA 
KESÄÄN!

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

 Tervetuloa!
 Varaathan 
 aikasi.

a!

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 351 5981   www.zois.fi 

Parturi-kampaamo palvelee kesällä juhannukseen asti 
pidennetyillä aukioloajoilla arkisin! Ark. 9–19, lauantaina 8.30–15.

Heinäkuussa normaalit aukioloajat.
Oman kampaajasi kesäloman voit tarkistaa nettisivuiltamme!

www.zois.fi 
Aikasi voit varata kätevästi netissä!

Aurinkoista ja lämmintä kesää!
Sanna, Elina, Outi, Joni, Tanja, Alex, Nelli ja Sini

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 

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
Hieta ummun e 

TI-PE -  la -
alonperfect

p  -  

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!

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6

(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Jalkahoitola 
Kristiina Mälkki

Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028
Malminraitti  12
00700 Helsinki

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

yksityiskohdista. Avoinna 
ma–to klo 10–18, pe klo 
10–14 ja la–su klo 10–17, 
vapaa pääsy. Juhannuksena 
21.–23.6. Gardenia on 
suljettuna, to 20.6. näyttely 
on auki klo 10–14.
Vinkkejä kotipuutarhaan 

Saa Gardenian pihapiiristä ke 
19.6. klo 18–20. Apua löytyy, 
jos tontilla on vielä tilaa yhdelle 
pienelle puulle tai kaipaat 
vinkkejä perennapenkkeihin. 
Puistokävelyllä Gardenian 
pihapiirissä tutustutaan 
kasveihin, kasvivalintoihin 
vaikuttaviin tekijöihin sekä hoi-
tovaatimuksiin kotipuutarhassa. 
Opastukselle lähdetään klo 18 
Gardenian pääoven edestä, 

Koetilantie 1. Gardenian 
ja Helsingin kaupungin 
rakennusviraston järjestämälle 
opastukselle on vapaa pääsy.



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!


