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puh. 010 228 3060
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PÄIVI  
PIRNES
Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

Piru 
kävi Jako-
mäessä 
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[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

Vuonna 2005 valmistunut erillis-
talo 2 talon yhtiössä. 4h, k, khh/
kph, s, ph 102 m². (D/2013). 
Olohuoneessa varaava kaake-
liuuni. Lisäksi autokatos 18 m² ja  
lämpöer. varasto 4 m². Vapaa.
Hp. 350.000 €. Suutarinpolku 4

REKOLA/VANTAA              OKT
Kauniisti remontoitu täystiilitalo 
yhdessä tasossa 4 h, k, rt, khh, 
saunaos, 2wc + lämmin autotalli, 
varasto, 136 m². Upea tontti 
1280 m², rak.oik. jäljellä 145 m². 
Hp. 298.000 €. Matarinkuja 11

HEIKINLAAKSO                   OKT
Täystiilitalo 1-tasossa 4h, k, 
rt, takkah, s, 120 m². Rv 1981, 
kuntotarkastettu 6/2013, (F). At 
ja varasto 25 m². Suojaisa piha 
n. 610 m² hallinnanjakosopimuk-
sella.Hp. 307.000 €. Kassaratie 

PUISTOLA                 erillistalo

PUISTOLA     PIENTALOTONTTI
610 m², rakennusoikeus 152 m²,
1-2 asuntoa. Hp. 170.000 €
Puistolantanhua 6

PUISTOLA               OK-TONTTI
589 m² kadunvarsi, ro 147 m². 
Hp. 150.000 € Päitsitie 12

TAPANINVAINIO       OK-TONTTI     
Tasainen rakennuspaikka kadun 
varressa 583 m², rak.oik. 212m² 
1-2 asuntoa. Tontilla saunaraken-
nus. Hp. 240.000 €. Marjatie 4

SUUTARILA               OK-TONTTI
Puistoon rajoittuva kadunvarsitontti 
720m², rak 180m². 
Hp.170 000 €. Vaskipellonkuja 14

TAPANINVAINIO
UUDISTUOTANTOA

IMMOLANTIE 54
4 paritalohuoneistoa
4 h + k + s, 95,5 m²

Suositulla alueella energiatehok-
kaita koteja (maalämpö ja ilman-
vaihto lämmöntalteenotolla). 
Valmiit syyskuussa 2013.
Myyntihinnat alkaen 244 125 € ja
lainaosuudet 214 875 €

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

OULUNKYLÄ tontti 490 m2.
Hyvällä paikalla omakotitalotontti. 
Rakennusoikeus e=0,4 (196 m2),
Mh. 250.000€.

ITÄ-PAKILA RT 86 m2

Yhdessätasossa päätyhuoneisto, 
aivan ala-asteen vieressä. 
Mh 301.210+vo 37.790€.

OULUNKYLÄ KT 3h+k 73 m2

Kaunis ylimmän kerroksen huoneisto, 
remontoitu 2013. 
Mh. 239.000€.

Raija JÄRVI Oy Lkv
KIINTEISTÖNVÄLITYSTOIMISTO

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 

Krista Suvinen
040 487 5040

Aurora Simonen
050 358 7205

Tomi Suvinen
 044 335 5135

Katso myös muut myynnissä 
olevat kohteet 

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Ilpo Korpi    
040 537 1323

Tapanila Okt 143/269 m²  
6h,k, rt, kph/s, ask,h, pkh, khh, 
3xwc, 2x vh, AT/var. Upea kivitalo 
Tapanilan sydämessä. Valoisa, hyvin 
rakennettu koti. Mh.598.000€. 
Ripekuja 5.Kai Lehtola/044-514 0164

139913

Tapanila Okt 191m2/206 m²
5h, k, s, khh, 2ph, kuisti. V. 2003 
rakennettu viehättävää vanhanajan 
tunnelmaa henkivä mansardikattoi-
nen huvilamainen talo. 
Mh. 638.000€. Ripekuja 9. Kristiina 
Kellander-Sinisalo/045-847 2272

140314
Heikinlaakso Okt  110/215 m²
4h, k, s, ask.h, khh, at. Tyylikäs pää-
osiltaan remontoitu talo, ihana hoi-
dettu suojaisa piha. Mh. 448.000€. 
Kirvestie 17a. Kristiina Kellander-
Sinisalo /045-847 2272.     140002

Pukinmäki Okt 87,5/111,5 m² 
2-3 h, s, at. 
Jämäkkä v. 1990 valmistunut talo. 
Pariskunnalle, joka kaipaa väljiä 
oleskelutiloja. Mh. 370.000€. 
Tapperinkuja 3a. Kristiina 
Kellander-Sinisalo/045-847 2272

140045

Tapaninvainio Pt 110/126 m²  
4h,k,s,at.  Remonttia kaipaava 
yksitasoinen asunto. Oma 850 m2 
tonttiosuus. Mh. 269.000€ 
Karhusuontie 84 A. Kristiina 
Kellander-Sinisalo/045-847 2272

140001 

Puistola Rt  106 m²
5h, k, kph/s, 2xwc. 
Hyvä perheasunto huippupaikalla! 
Valoisat, tilavat huoneet, 
rem. saunaosasto. Lapsiystävällinen 
alue, koulut ja päiväkodit lähellä. 
Puistolantie 4. Mh 288.000€. 
Kai Lehtola/  044-514 0 164

138921

Puistola Pt 92,5m²+56m² 
3-4h, k, s, thk, khh. Rauhallisella 
alueella v. -98 rakennettu kolmiker-
roksinen huoneisto.  Tässä huo-
neistossa on monikäyttöistä tilaa 
mm. käynti olohuoneesta terassille 
ja yk:ssa parveke . Mh.380.000€. 
Nummitie 13. Kirsi-Marja 
Johansson/040-594 8231 

1109031

Ala-Malmi Kt 79,5 m²
3h, k, s. Tyylikäs, hyväkuntoinen toi-
sen kerroksen pienkerrostalokolmio. 
Keittiö, kylpyhuone ja sauna uusittu. 
Tilavan olohuoneen yhteydessä 
avokeittiö. Saunasta käynti lasite-
tulle parvekkeelle. Juna-asema ja 
kaupat vieressä.  Mh. 211.458€, 
vh. 220.000€. Soidintie 8 C. 
Pertti Kanon/040-758 7596. 

1108883

Ylä-Malmi Kt 74 m²   
3 h, kph, lasitettu parveke. Hyvä-
kuntoinen perheasunto keskeisellä, 
silti rauhallisella paikalla. Viihtyisä 
taloyhtiö, harvoin tarjolla. 
Es. ma 2.9. 17:30-18. 
Mh.219.000€. Tukkisillantie 20 A. 
Kristiina Diomin/046-812 5691.

1110133

Pihlajisto Kt 72,6m²   
3h, k, kph, wc, las.parv. Valoisa 
avarapohjainen koti puistonalueen 
laidassa. Vaaleasävyiset pinta-
materiaalit, 1. asuinkrs. 
Mh. 173 000€. Tied. Pyynikintie 5. 
Kai Lehtola/ 044-514 0164

1109201

Pukinmäki Kt 47 m²
2h, kk. Siistikuntoinen toisen  ker-
roksen  kaksio loistopaikalla. Todel-
la tilavalta lasitetulta parvekkeelta 
esteettömät näkymät sisäpihalle 
länteen. Mh. 148.000€. 
Myrttitie 12 B. 
Pertti Kanon/040-758 7596

1109265

Jyrki Saulo
050 585 0500

Toni Ylen
Yrittäjä

040 577 7269  

Soita
ilmainen
asuntoarvio
050 361 5099

Pertti Kuikka
Yrittäjä, Lkv Ked
045 359 7727

Sirpa Raussi
044 076 0618 

Matti Siltanen
040 464 0086

Harri Sallankivi
0400 630 848

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Maria Jutila
045 110 3345

Mikko Kaisla
050 352 4558

Marjut Kujansuu
050 371 9414

Sam Kamras
040 837 3465

Petri Jantunen
050 327 3761

Töihin meille?
Soita ja kysy lisää!

040 577 7269
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 Pääkirjoitus

Tämän viikon lehtemme välistä löytyy Viikki-
liite. Katsokaapa sitä. Jutut ovat viikkiläisten 
asukkaiden, sikäläisten aktiivisten kaupungin-
osayhdistyksen jäsenten tekemiä ja kuvaamia. 
Liitteen jutut kertovat Viikistä monipuolises-
ti ja vanhoillekin asukkaille omat kotinurkat 
aukeavat niiden myötä aivan uudella taval-
la. On upeaa, että Viikistä löytyy niin vahvas-
ti omaan asuinalueeseensa sitoutuneita ihmisiä, 
että he jaksavat vuodesta toiseen koota aineis-
toja omaan lehteen. 

Samoin tehdään Pihlajamäessä, jonka lehti 
jaetaan lehtemme välissä viikon päästä. Siellä-
kin kaupunginosayhdistyksen toiminnassa on 
mukana sydämensä Pihlajamäelle antaneita tai-
tavia kirjoittajia ja kuvaajia, jotka haluavat leh-
den avulla yhdistää alueen ihmisiä. Puistolas-
sa taas on työn alla perinteinen Alueopas, jo-
ka jaetaan sikäläisiin koteihin syyskuun alku-
puolella.

Koillis-Helsinki on kuin nippu kiinteitä ky-
läyhteisöjä, joissa ainakin osa asukkaista kokee 
yhteisöllisyyden vahvana ja aluetta vahvistava-
na. Tuota yhteisöllisyyttä ja kylähenkeä kasva-
tetaan omilla tapahtumilla ja omilla julkaisuil-
la. Pukinmäessä on ensi viikonloppuna taas isot 
tapahtumat Siivouspäivän ja Puksufestin puit-
teissa. Tapanilassa pidetään tällä viikolla yhtei-
söjen kokous, jossa yhtenä aiheena on Vierto-

lantielle kaavaillun korkean kerrostalon lupa. 
Illassa myös kirjataan ylös eri yhdistysten ta-
pahtumia, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäi-
siin. Fiksu juttu. 

Siltamäki-Suutarila-Töyrynummen SiSu-päi-
villä on viikon päästä erilaisia joukkuepelejä 
nostattamassa yhteishenkeä ja tekemässä ih-
misiä toisilleen tutuiksi. Malmi tulee saamaan 
vieraakseen kaupunginjohtaja Jussi Pajusen yli-
pormestarin iltaan syyskuun puolivälissä. Suu-
tarilassa ja Tapaninvainiossa jo tämän vuoden 
puolella vierailleelle päättäjälle riittää varmasti 
toiveita Malmiltakin. Moni paikka kun kaipai-
si kunnostusta.

Tapaninvainion Beach Partyssa Taiteiden yön 
iltana iloittiin uimarannan ilmeen kohentumi-
sesta. Moni toivoisi silti vielä rannalle palvelui-
ta, esimerkiksi jonkinlaista kesäkioskia. Toivei-
ta riittää. Mutta ellei toiveita olisi ja niitä tuotai-
si eri keinoin esiin, ei välttämättä mitään 
uudistuksia tapahtuisikaan. Säästö-
jen ja niukkuuden aikaan tuntu-
vat toteutuvan vain ne asiat, 
joista pidetään eniten ääntä. 

Teija Loponen

Upeaa työtä

Kun ostat silmälasit, saat

KAUPAN PÄÄLLE
60 PIILOLINSSIÄ - JOPA MONITEHONA! 

HALUTESSASI ETUPAKETIN, 
SISÄLTÄÄ SE KAIKEN TARVITTAVAN:

Näöntarkastus, 60 kpl uutuuspiilolinssejä ja piilolinssisovitus.
MIKÄLI SINULLA EI OLE ENNEN OLLUT PIILOLINSSEJÄ,

OPETAMME SINULLE NIIDEN KÄYTÖN – VELOITUKSETTA!

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

ETUPAKETTEJA ON JAOSSA VAIN RAJOITETTU MÄÄRÄ.

Tervetuloa!

ETUSIVähintään64,90€

 
TARJOUKSET 
VOIMASSA
29-31.8.2013

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

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

Wursti
SISKONMAKKARAT

500g 

299
rs

(5,98) 199
100g

(19,90)

599
ps/kg

pakaste

Tuore Kokonainen  
KIRJOLOHI  

599
kg

Ala Meira
MAUSTEPUSSIT 

5-180g 

-30%
Tuore

VILJAPOSAAN KASLER
Suomi

499
kg

ERÄ!

Ruodoton  
PANGASIUSKALAFILEE 

Kalamestarilta Herkullinen  
JOKIRAPUSALAATTI  
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Tässä lehdessä paljon asiaa Viikistä.
www.facebook.com/

lahitieto

Pysäköintikielto 
Palsamipolulle
  Pukinmäki

Palsamipolulla Eskolantien liittymästä 
itään tullaan kieltämään pysäköinti, 
koska se haittaa alueella sallittua 
huoltoajoa.

Palsamipolulla on 
moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo 
kielletty lukuun ottamatta huoltoajoa. 
Kyseinen merkki ei kuitenkaan säätele 
pysäyttämistä tai pysäköintiä. Nyt 
vaikutusalueella pysäköintikiellot ja 
-rajoitukset on merkittävä erikseen, 
jotta pysäköintiä voidaan valvoa. TL

Tullivuorentien 
ja Miljan
kaavat ovat 
lainvoimaisia
  Malmi

Tullivuorentien eteläpuoleisen 
alueen asemakaava astui voimaan 
elokuun 9. päivä. Valtuusto hyväksyi 
asuntorakentamiseen tähtäävän 
kaavan kesäkuussa.

Myös Miljan palvelutalon 
laajennusta koskeva asemakaavan 
muutos on astunut voimaan samaan 
aikaan. PP

Sunnuntaina pelatun B-poikien 3. 
divisioonan PuiU-VeVe matsissa 
vierasjoukkueen pelaajilta unohtuivat 
reilun pelin säännöt, ja he yrittivät voittaa 
erotuomarin. Käsikähmää riitti puolin ja 
toisin, mutta vakavilta vammoilta säästyttiin. 
Virkavalta saapui selvittelemään proppujen 
palamista, jota tutkitaan nyt nimikkeellä 
pahoinpitely. Ottelupöytäkirjan mukaan 
veikkolalaisjoukkue johti 1–0, kun 57 
minuutin kohdalla peli keskeytettiin, koska 
VeVe oli saanut 5 punaista korttia. PP

Jalkapalloilijat 
alkoivat kiehua
  Tapulikaupunki

Malmin lupapalvelupiste
lakkautetaan tänään
  Malmi

Helsingin poliisilaitoksen Malmin 
lupapalvelupiste suljetaan kokonaan elokuun 
lopussa. Viimeinen asiointipäivä tiloissa on nyt 
keskiviikkona 28.8.2013. 

Malmin poliisiasemalla ei ole enää myös-
kään niin sanottua palvelupäivystystä eli rikos-
ilmoitusten vastaanottoa.

Malmin mentyä kiinni, voi Helsingin 
poliisilaitoksen päivystys- ja lupa-asioita 
hoitaa paikan päällä vain Länsi-Pasilassa ja 
Itäkeskuksessa.  PP

Viime viikon tiistaina ko-
koontunut lautakunta pa-
lautti terveysasemaverkosta 
ja terveysasemien tulevasta 
määrästä tehdyn selvityksen 
uudelleen valmisteltavaksi.

Uuden selvityksen ei pidä 
koskea vain terveysasema-
verkkoa, vaan sen pitää ker-
toa, kuinka sosiaali- ja ter-
veyspalveluja yhdistetään.

Lautakunta odottaa saa-
vansa eteen selkeän sosiaali-
ja terveyspalveluja kosket-
tavan palvelukonseptin to-
teuttamismalleineen.

– Tähän on sisällytettävä 
ainakin perhekeskusmalli, 
lähipalvelut vs. keskitetyt, 
monipuolisemmat palve-
lut sekä koti- ja itsehoidon 
toteuttaminen. Mahdolli-
set pilotoinnit on esiteltä-
vä alustavin hahmotelmin, 
edellyttää lautakunta pää-
töksessään.

Lautakunta evästää uuden 
selvityksen valmistelijoita 
monin ohjein. Lautakunta 
pitää tärkeänä, että virka-
miehet valmistelevat sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen integ-
rointiin tähtäävää selvitystä 
ajan kanssa.

Selvityksessä on lautakun-
nan mukaan otettava erityi-
sesti huomioon hyvät jouk-
koliikenneyhteydet sekä 
kasvavat ihmisten palvelu-

Sosiaali- ja 
terveyslautakunta 
ei suostunut 
antamaan 
yhdellekään 
lähiterveys-
asemalle 
kuoliniskua.

Helsingin terveysasemien 
lahtaus jäi tekemättä

Lautakunta on päättänyt, että sosiaali- ja terveyspalveluja yhdistävään uudistustyöhön on otettava jo selvitysvaiheessa mukaan myös 
henkilöstö. Kuvassa Malmin terveysasema.

SIRKKA WALLIN

tarpeet. Huomioitavia ovat 
myös muun muassa ensi 
vuonna voimaan tuleva po-
tilasdirektiivi, hallituksessa 
tekeillä oleva sote- ja kunta-
rakenneuudistus sekä Hel-

singin maankäyttöä linjaa-
va uusi yleiskaava.

Lautakunta haluaa, että 
terveysasemaverkkoa kos-
kevat aiemmat päätökset 

arvioidaan uudelleen ja so-
te-palveluverkkolinjauksia 
tarkistetaan viimeistään 
2016 ja aina tarvittaessa toi-
mintaympäristössä tapahtu-
vien muutosten mukaan.

Päätöksen tekivät yksi-
mielisesti Anttila Maija, As-
ko-Seljavaara Sirpa, Leppä-
nen Joonas, Malinen Jouko, 
Muurinen Seija, Nordström 
Laura, Nurmela Tuomas, 

Rosenholm Marko, Salo 
Tuula, Sjövall Mikael, Tuo-
minen Hannu, Vuorinen 
Markku ja Vuorjoki Anna.

Pirjo 
Pihlajamaa
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Ilkivaltaa Viikinmäessä
Viikinmäessä asuvan lukijamme mukaan aina pääsiäisestä lähtien on 
tehty runsaasti ilkivaltaa akselilla Viikin tiedepuisto – Veräjämäki. 

– Tekijä tai tekijät ovat erikoistuneet hajottamaan metalliroska-astioi-
ta ja irrottamaan Harjannetien sillan metallisuojalevyjä. Vapun tienoissa 
katosi ensimmäinen levy ja viime viikolla toinen levy. Levy on reilu pa-
ri metriä pitkä ja painava. Käsitykseni mukaan levyt on heitetty kaiteen 
yli alla olevalle kevyen liikenteen väylälle, jonne on monen metrin pudo-
tus, Viikinmäessä asuva rouva kertoo. 

Lisäksi Veräjämäen sillan metallisuoja on taivutettu mutkalle. Sekä 
Viikinmäen ja Veräjämäen pysäkkien laseja rikottu kesän aikana. Teki-
jöiden toivotaan jäävän kiinni ennen kuin joku kevyen liikenteen väylän 
kulkija saa metallilevyn niskaansa.

Teija Loponen

Mies autoili kaatokännissä
  Pukinmäki

Voimakkaasti päihtynyt 55-vuotias mies törttöili henkilöautollaan viime 
viikon keskiviikkona. Humalainen törmäili muun muassa kanttikiviin. 
Poliisi puhallutti miehen, joka aiheutti alkometriin lukemat 2,3 promil-
lea. Miehen omistuksessa ollut auto oli katsastamaton. PP

Löpövarkaalta löytyi puutarhaletku
  Jakomäki

Varhain torstaiaamuna sai poliisi ilmoituksen miehestä, joka oli puu-
hastellut letkun ja kanisterin kanssa pysäköidyn kuorma-auton ympä-
rillä. Mies oli poistunut paikalta pakettiautolla.

Poliisipartio tapasi pakettiauton hetken kuluttua ilmoituksesta ja 
39-vuotiaan miehen, jonka autosta löytyi kaksi 30 litran kanisteria ja 
dieselille haiseva puutarhaletku. Lisäksi kuorma-auton läheisyydestä 
piilotettuna löytyi lisää vastaavia kanistereita. PP

Poliisi otti viritetyn mopon kiinni
  Viikki, Pihlajisto

Poliisipartio jahtasi mopoilijaa viime viikon tiistaina noin kello 20.30. Ti-
lanne sai alkunsa, kun kolme mopoilijaa tuli poliisipartiota vastaan Vii-
kintiellä.

Poliisi käänsi partioautonsa nokan kohti Arabiaa, jolloin yksi mo-
poista otti ritolat. Moposta lähti enemmän kuin laki sallii. Suurin mitat-
tu vauhti oli 70 kilometriä tunnissa. Mopoilija ohitteli autoja sulkuviivan 
kohdalla, kurvasi vastaantulevien kaistan kautta ja ajoi päin punaisia.

Lopulta poliisi sai pysäytettyä mopon Pihlajistonkujalle. Siellä virka-
valta antoi alaikäiselle kaaharille väliaikaisen ajokiellon ja otti mopos-
ta kilvet. PP

Voro vieraili Tapanilassa
  Tapanila

Päiväkoti Tapanilaan murtauduttiin viime viikon sunnuntain ja maanan-
tain välisenä yönä kolmen aikaan. Talon rikotusta ikkunasta oli tultu 
neuvotteluhuoneeseen, tietokoneen keskusyksikkö oli hävinnyt ja kaa-
pinovet repsottivat selällään. Kuoppatie 43:ssa olevan päiväkodin hen-
kilökunta selvittelee, onko kaapeistakin viety jotakin. Asiaa tutkitaan 
varkautena. PP

Nokka edellä maahan
  Malmi

Malmin lentoasemalla vietettiin toissa viikonloppuna aseman 75-vuoti-
stapahtumaa. Sunnuntaina tapahtui pieni onnettomuus, kun laskeutu-
massa olleen Cessna-pienkoneen nokkapyörä irtosi kesken laskeutu-
misen. Kukaan ei onneksi loukkaantunut turmassa.

Mikko Rantanen

MIKKO RANTANEN

Jakomäkeläisnainen vietiin ambulanssilla sairaa-
laan, koska hän oli tipahtanut toisessa kerrokses-
sa olevan kotinsa ikkunasta pihamaalle viime vii-
kon tiistaina seitsemän aikaan illalla. Nainen, 34, 
oli kotonaan aviomiehensä kanssa ja roikkunut 
jostain syystä tuuletusikkunasta. Nainen oli pu-
donnut noin kymmenen metrin korkeudesta ker-
rostalon pihalla olevaan pensaaseen. 

Onnettomuus tapahtui osoitteessa Kankare-
tie 11. Poliisi toivoo asiasta jotain tietäviä soitta-
maan Helsingin poliisin numeroon 071 877 1885 
tai 071 877 4080.

PP

Nainen putosi 
kerrostalosta

Hälytysajoneuvot täyttivät Kankaretie 11:n pihan 
viikko sitten tiistaina.

PIRJO PIHLAJAMAA

Kotilähettiläät Erja Virta (vas.), Kristiina Puusaar, Mia Laine, Sami Taipale ja Pertti Rasinkangas. 
Kuvasta puuttuvat Kati Hietanen ja Liisa Mononen.

Yksinäisten ikäihmisten usein 
raskaidenkin elämänvaiheiden 
kuunteleminen on tärkeä osa 
Pihlajamäen lähiöaseman koti-
lähettiläiden toimintaa. Toinen 
puoli tehtävistä koostuu siivoa-
misesta, kaupassa käynneistä ja 
muista välttämättömistä aska-
reista.

Ostoskeskusreissulla kohdat-
tu iäkäs miesasiakas kertoo, et-
tä kotilähettiläiden käynnit ovat 

hänen elämänsä suuria hetkiä. 
Tuokioita, jotka ovat auttaneet 
häntä säilyttämään ilon ja ot-
teen ympäröivästä maailmasta.

Vanhuspuolen sosiaaliohjaa-
jan Anneli Stenberg-Latun mu-
kaan myös vanhusten omaishoi-
tajilta tulee kiittävää palautet-
ta, mikä kertoo kotilähettiläiden 
ansiokkaasta toiminnasta.

tiedottaja Juha Ilkka
Pihlajamäen lähiöasema

Yksin asuva Aila Lehtoranta, 
79, on kotilähettiläiden 
asiakkaana jo kuudetta vuotta. 
Hän kertoo ettei pärjäisi 
kotona, jos kotilähettiläs-
toiminta loppuisi.

LÄHITIETOA

• Sosiaaliohjaaja Miia Ali-
Yrkkö aloitti Pihlajamäen 
aluetyöntekijänä 5.8.2013. 
Hän toivottaa kaikki mukaan 
alkavan syksyn toimintaan. 

• Miian tavoittaa lähiö-
asemalta tai puhelimitse 
numerosta 09 3105 8566.

 Kotilähettilään käynti on tähtihetki

Lähiöasemalta saa läsnäoloa 
ja apua arjen askareisiin

JUHA ILKKA

TUOMAS KOSKIVIRTA
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Tule tapaamaan 
lehden toimitusta 
tiistaisin ja perjantaisin 
klo 10–11 Malmintorin 
kauppakeskuksen 2. kerrokseen 
kahvila Plaza Moccaan.

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

Luvassa upeita tarjouksia ja mukavaa menoa!
LAUANTAINA 7.9. LAPSILLE: 
Kallosaaren sankarit saapuvat; lapsille aarteiden ongintaa ja herkkuhattaraa klo 11-15 karusellin 
luona katutasossa.Suuren suosion saaneet harmaat papukaijat vierailevat Punnitse&Säästä liikkeen  
edessä klo 12-16.
Kasvomaalausta klo 10-16, arvoitusrata ja piirustuskilpailu  
K-Citymarketissa.

Tervetuloa!
Kauppakeskus  
Malmin Nova
Malminkaari 13-19
00700 Helsinki
www.malminnova.com

Oletko kiinnostunut näyttelemisestä,
ilmaisusta, teatterista?

Teatteri Tuikkeen

Ilmaisukoulu
Tarjoaa teatteri-ilmaisun opetusta 

ammattilaisten johdolla 
ikäryhmissä 5-vuotiaista aikuisiin.

Uudet ryhmät aloittavat viikolla 37
Tapanilassa, Käpylässä ja 

Koskelassa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.teatterituike.fi 

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 1.9. 11.00 Jumalanpalvelus, ehtoollinen, Juha 
Lokkila, Jari Vahtera, musiikki Suvi Linjamaa

Su 1.9. 14.30 Latinokokous, Jari Vahtera
Ti 3.9. 13.00 Päiväseurat, Raimo Leppälä, 

V. Mustonen, M.Kähkönen, Maranata-laulu-
ryhmä

Ke 4.9. 19.00 Rukousilta, Raili Tanskanen

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

JAAKKO JAAKKO SELIN
Maailmanvalloittaja, muotitoimittaja

Kehykset: Michael Kors

Tarjous on voimassa 30.9.2013 asti. Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin.

KAIKISTA
LINSSEISTÄ

-25 %
Vuoden koroton ja kuluton
maksuaika silmälaseille.



6   Uutiset

Meri, suo ja Jakomäki
Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjesti Jakomäessä kiertokävelyn, jossa avautui 
tilaisuus katsoa Jakomäkeä uusin silmin ja tutustua muinaisiin maisemiin.

Tässä oli Yoldiameren ranta noin 11 000 vuotta sitten.

PIRJO PIHLAJAMAA

K äydäänpä ajassa 
25 000 vuotta 
taaksepäin. On 
jääkausi ja Suo-

mi umpijäässä. Hiljalleen il-
ma alkaa lämmetä ja jäätik-
kö sulaa.

Veden peittämässä Jako-
mäessä ryskyy ja paukkuu 
12 000 vuotta sitten. Man-
nerjään reunat lohkeilevat 
taittaen paloja peruskalli-
osta. Vedessä liikkuu tonni-
en painoisia jäävuoria, jois-
ta tipahtelee veteen siirto-
lohkareita sitä mukaan kuin 
jää sulaa.

Kuluu tuhat vuotta, maan 
pinta kohoaa ja meri vetäy-
tyy. Meren nimi on Yoldia-
meri, ja Jakomäki on sen 
saari.

Muinaisella merenrannal-
la voi kävellä vielä tänä päi-
vänä menemällä Jakomäen-
kalliolle. Rantaviivan tun-
nistaa helposti pirunpellos-
ta, kalliolle levittäytyvistä 
pään kokoisista kivistä, jot-

Noin 60 metriä meren pinnasta 
oleva Jakomäenkallio kilpailee 
Kivikon kallioiden kanssa 
korkeimmasta luonnon 
muovaamasta kohdasta 
Helsingissä.

Pitkospuilla pysähdytään ihmettelemään suolla asuvaa 
lihansyöjäkasvia.

tolohkare. Sen vierestä me-
nee polku, joka johtaa Slått-
mossenin suolle.

Jos Helsingin valtaamaa 
Sipoota ei lasketa, on rei-
lun seitsemän hehtaarin kei-
dassuo Helsingin suurin säi-
lynyt suo. Se on suojeltu ja 
jatkuu suojelemattomana 
Vantaan puolelle. Helsingin 
puolelle on rakennettu pit-
kospuut, jotta herkkä kas-
villisuus ei tuhoudu ihmis-
askelten alle.

Pitkospuiden vieressä kas-
vaa soilta löytyvää pyöreä-
lehtikihokkia. Se on lihan-
syöjäkasvi.

– Minähän sanoin, että 
Jakomäessä on vaarallista, 
kääntyy yksi kiertokävelylle 
lähtenyt mies voitonriemui-
sena vaimonsa puoleen.

Pirjo Pihlajamaa

Luonto-opas Nina Kuosmanen esittelee jään mukana 
noin 12 000 vuotta sitten kulkeutuneen siirto-
lohkareen.

Rutikan hiekkakuopista yhdessä 
saa uittaa myös koiria.

”Pirunpellon 
kivet on levittänyt 

itse piru, 
pellonraivaajan 

kiusaksi.”

män kuin Jakomäessä, jossa 
ranta on tarkoitus suojella.

Pirunpeltoja löytyy eri 
puolilta Suomea. Yhden pe-
rimätiedon mukaan kivet 
on levittänyt itse piru, pel-
lonraivaajan kiusaksi.

Noin 9 500 vuotta sitten 
oli mannerjää sulanut koko 
Suomesta. Välillä meri on 
ollut järvi, kun Tanskan sal-
mi on mennyt umpeen. Vesi 
nousee, ja järvestä tulee taas 
meri.

Jakomäkikään ei ole enää 
saari.

Puolisen kilometriä Ja-
komäenkalliolta itään löy-
tyy Rutikan hiekkakuopat, 
joissa tätä nykyä uidaan ja 
ongitaan. Niiden lähellä on 
ikiaikainen kivenmurikka, 
joka on 12 000 vuotta sitten 
jäävuoresta pudonnut siir-

ka vesi on hionut ja kasan-
nut vieri viereen.

Jakomäen lisäksi Helsin-

gistä löytyy vain toinen mei-
dän päiviimme asti säilynyt 
Yoldiameren saaren mui-

naisranta. Se sijaitsee Kivi-
kossa, mutta ihmiskäsi on 
ehtinyt runnoa sitä enem-

Kalliokielo kasvaa Jakomäenkalliolla.
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Löydät meidät 
myös Facebookista

K-citymarket MALMI
tarjoaa TUORETTA JA EDULLISTA

HELSINKI MALMI, Kauppakeskus MALMIN NOVA
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

Ajankohtainen, tuore ja herkullinen voi olla myös edullinen! Haluamme tarjota sinulle sesongin mukaisia 
vaihtoehtoja unohtamatta kuitenkaan edullisuutta. Tule tutustumaan uudistettuun hedelmä-  ja 

vihannesosastoomme ja huomaa että myös monipuolinen luomu -ja lähituottajavalikoima on meille tärkeää!

49 0 95 2 
Lopen lähiruokaa 
suoraan tilalta! 
PESTY KESÄPERUNA 

kg

Kariniemen 
BROILERIN FILEESUIKALE 
450 g, naturel ja hunaja 

rs 
(6,56/kg)

99 0 kg
99 0 kg

99 0 kg
99 0 kg

99 0 kpl
(4,30/kg) 

99 0 kpl
(7,07/kg)

99 3 rs
(5,70/kg)

89 2 kpl
(8,26/kg)

CHIQUITA ANANAS
CostaRica 

CANTALOUPE
Espanja 

VERIGRAPE 
Etelä-Afrikka 

VARHAISKAALI
Suomi 

Meillä paistettu PIRKKA 
RANSKALAINEN 
PATONKI 230 g 

Atria 
NAUTA-SIKA 
JAUHELIHA 
700 g 

Almondy 
MANTELIKAKKU TUMMASTA 
SUKLAASTA 350 g
Normaalihinta 5,79! (16,54kg)

facebook.com/KcitymarketHelsinkiMalmi

Tarjoukset voimassa to 29.8.-1.9. ellei toisin mainita.
Pe 30.8. Primulan tuotteet esittelyssä klo 11-18 La 31.8. Piirakkapojat paikalla klo 9-16

Tarjous voimassa to-la 29.-31.8.

Pouttu 
PEKONI 
140 g 

etu -50%



1. Mistä syntyi ajatus pe-
rustaa Korret Kekoon –yh-
distys?

– Ihmiset aina puhuivat, 
että kun kukaan ei huoleh-
di vanhuksista, ja asialle pi-
täisi tehdä jotakin. Kun jon-
kun täytyy tehdä, niin minä 
sitten aloin.
2. Mikä on yhdistyksen tar-
koitus?

– Yhdistys, jonka päätar-
koitus on yhteisötalon ai-
kaansaaminen seniori-ikäi-
sille. Ajatuksena on raken-
taa kodit 24-30 ihmiselle.
3. Miksi talo on yli 55-vuo-
tiaille?

– Nuoremmatkin pääse-
vät, mutta heiltä tarkiste-
taan varallisuus- ja tulora-
jat. Yli 55-vuotiailta ei tar-
kisteta.
4. Mitä erityistä talossa 
on?

– Se, että siinä on yhteisiä 
tiloja yhteisöllistä elämää 
varten. Tarkoitus on, että 
talossa voisi laittaa ja naut-
tia ruokaa yhdessä ja har-
rastaa liikuntaa, taiteita, 
tieteitä, kirjallisuutta, mitä 
vain ilman rajoja.
5. Missä vaiheessa hanke 
on nyt?

– Etsimme Koillis-Helsin-
gistä tonttia, josta voimme 
tehdä kaupungin kanssa so-
pimuksen.
6. Kuka talon rakentaa?

– Neuvotteluja on käyty E-
Housen Oy:n ja Asumisoi-
keusyhdistys Suomen Oma-
kodin kanssa.

7. Miksi olette päätyneet 
asumisoikeusasuntoihin?

– Se on edullisempi tapa 
saada oma asunto. Kaikilla 

ei ole varaa ostaa omistus-
asuntoa. 
8. Millä aikataululla toivot 
talon nousevan?

– Mitähän tähän uskal-
taisi sanoa. Rakennuttajal-
la on alkamassa toinen talo-
projekti Alppikylässä. Jos se 

lähtee hyvin liikkeelle, toi-
voisin, että tämä tulisi parin 
kolmen vuoden päästä.
9. Miten asunnon saa?

– Liittyy jäseneksi ja alkaa 
puuhaamaan meidän kans-
samme. Jäsenmaksua ei ole. 
Jäsenyys perustuu siihen, et-
tä tekee jotakin yhdistyksen 
hyväksi. Vetää vaikka har-
rastuksia. Käymme yhdes-
sä myös esimerkiksi teatte-
rissa.
10. Missä kokoonnutte?

– Malmin nuorisotalol-
la Malmin raitti kolme. Jo-
ka sunnuntai syyskuun puo-
livälistä huhtikuun lopulle. 
Lisätietoa löytyy http://kor-
retkekoon.nettisivu.org.

Pirjo Pihlajamaa
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Kenen koillishelsinkiläisen asukkaan 
tai toimijan haastattelun haluaisit lukea? 
Lähetä vinkki toimitukseen 
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi  tai 
tekstaa 045 3489 373.

 Korret Kekoon ry:n puheenjohtaja Leena Nilsén ryhtyi kahdeksan vuotta sitten tuumasta 
toimeen ja perusti yhdistyksen, jonka tarkoitus on synnyttää muunneltu versio Arabianrantaan 
valmistuneesta Loppukiristä.

PIRJO PIHLAJAMAA

Yhteisötalolle etsitään tonttia
• Leena Nilsén s. 

11.9.1952, Viitasaari
• Asuu Tapaninkylässä 

miehensä kanssa.
• Eläkkeelle öljynmyyjän 

töistä v. 2011.
• Harrastukset 

liikunta, uinti, 
avantouinti, lenkkeily, 
yhdistystoiminta.

• Elämän tarkoitus? 
Yrittää tulla ihmisten 
kanssa toimeen. 
Joustaa ja toivoa, 
että muut ihmiset 
joustavat. Se 
on ainakin hyvä 
lähtökohta, johon 
rakentaa.

HENKILÖTIETO

Syksyn toiminnat käynnistyvät
Lämmin ja virkistävä kesä on kääntymässä syksyk-
si. Kesän aikana seuran toiminta keskittyi lähinnä 
Pukinmäen ja Itä-Pakilan viljelyspalstojen (yhteensä 
260) vuokraustoimintaan liittyvien tehtävien hoita-
miseen ja Pukinmäen Kartanon vuokraustoimintaan. 
Palstojen vuokraustoiminnasta ovat vastanneet Rit-
va Levänen ja Lasse Rekola jo vuosikausia. Pukinmä-
en kartano, joka sijaitsee Rälssintiellä, on kaikkien 
vuokrattavissa.

Seuran syksy käynnistyy 14.9. järjestettävillä Pu-
kinmäen rasteilla. Rastipaikoista ovat tällä hetkellä 
tiedossa Pukinmäen kirjasto, Pukinmäen peruskou-
lu, seurakuntakoti, Portti-kahvila, Pukinmäen VPK, 
Pukinmäen Kukka ja Säveltäjänpuisto. Rasteilla voi 

tutustua ei järjestöjen ja rastipaikkojen toimintaan. 
Rasteilla kiertävien kesken arvotaan mielenkiintoisia 
palkintoja.

Pukinmäki-seuran perustamisesta tulee tänä vuon-
na kuluneeksi 35 vuotta. Seura juhlistaa merkkivuot-
taan järjestämällä juhlat Pukinmäen peruskoululla. 
Juhlapuhujaksi on lupautunut Helsingin kaupungin-
johtaja, ylipormestari Jussi Pajunen. Ohjelmaa pyri-
tään kokoamaan lähinnä paikallisin voimin. Pukin-
mäen peruskoulun oppilaille järjestetään juhliin liit-
tyen Pukinmäkiaiheinen piirustuskilpailu aiheesta 
lempipaikkani Puksussa. Parhaat työt luonnollisesti 
tullaan palkitsemaan.

Seuralla on myös menossa ns. Pukinmäki-polun te-
keminen yhteistyössä kaupunkipolut Pauli Saloran-
nan kanssa. Tekeillä olevan polun avulla on tavoittee-
na tutustuttaa ja sitouttaa uusia ja vanhoja puksulai-
sia omaan lähiympäristöönsä.

Pukinmäki-seura 
Kauko Koskinen, 
puheenjohtaja

 Kielikommelluksia
Oltiin kutsuilla ulkomaalaisten ystävien kodissa Espoossa. 
Kaikki osasivat suomea sujuvasti, mutta pieniä lipsahduksia 
sattui. Mustafa kysyi Amirilta missä lapset olivat. Vastaus: 
”Lapset menivät ulos.” Mustafa siihen: ”Ai menivät ulos?” 
mihin Amir korjaamaan: ”Ei, ei kun ULOS”, viittilöiden sa-
malla yläkertaan. Hän siis tarkoitti YLÖS, eikä ulos. 

Kieltenopettajana seurasin tilannetta vierestä kuin paras-
takin opetusvideota ja pohdiskelin, miksi y on niin vaikea 
äänne.

Eräs tuttuni kertoi työpaikkansa ulkomaalaisesta työnteki-
jästä, joka tuli yhtenä aamuna töihin ja sanoi: ”Ulkona on 
piimä.” Toimiston väki kiiruhti kovasti ihmetellen katso-
maan oliko käytävälle läikkynyt piimää. Pian selvisi, että ul-
komaalainen oli viitannut marraskuisen aamun pimeyteen. 
Piti sanoa ”Ulkona on pimeä.”

Espanjankielisillä kavereillani riittää juttuja kielikokei-
luistaan Suomessa. María oli kysellyt kaupassa ”suumuja”. 
Tarina ei kerro saiko luumuja. Hupaisin tapaus, jonka kuu-
lin, oli kun Rodrigo halusi sanoa ”Anteeksi olen pahoilla-
ni”, mutta siitä tulikin ”Anteeksi olen paholainen”.

Mitähän kaikkea meistä kukin on itse tullut sanoneeksi 
eri kielillä?

Rita Ahonen
Kielikoulu Papukaija, rita.ahonen@sci.fi 

Leena Nilsénin (vas.) vetämä yhdistys kokoontuu monenlaisen tekemisen merkeissä Malmin nuorisotalolla, jossa 
esimerkiksi yhdistyksen jäsen Riitta Heleste (oik.) opettaa vatsatanssia.
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 Pukinmäen liikuntapuiston urheilutapahtumien kuulutukset 
kuuluvat lukijoiden mukaan pitkälle Malmille asti. Eräs lukija pohti, onko 
liikuntatapahtumien kuulutuksille olemassa jotain melurajoja. Kesäiltoina 
on ollut ikävä istua ovet ja ikkunat kiinni sisällä, jos on halunnut katsella 
vaikka televisiota. Pyrimme seuraavaan lehteen saamaan vastauksen 
tähän kysymykseen.

 Lukija toivoi juttuja ihmisistä, jotka keräävät jotakin kuten kelloja, 
tiettyjä astioita tai ihan mitä tahansa erityistä. Keräilijöistä voi vinkata 
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi  tai 045 3489 373.

PP, TL

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

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    

Seurakunta facebookissa:  

Kiitollisuus on  
rakkauden jälki meidän 

sydämissämme.  
Tuo jälki saa meidät 

näkemään arjenkin lois-
tavan pyhää valoa.

Syksy alkaa messuilla ja 
vaelluksilla

MESSUT  sunnuntaina 1.9. 
Malmin, Pihlajamäen, Puistolan  ja Viikin 
kirkoissa klo 10, Jakomäen ja Tapanilan 
kirkoissa ja Pukinmäen ja Siltamäen 
srk-kodeissa klo 12 sekä Tapulin srk-
kodissa klo 17.

KIRKKOVAELLUS 
lauantaina 31.8. klo 12–18.
Patikointia kirkolta toiselle reittiä: klo 12 
Viikki – 13 Pihlajamäki – 14 Malmi – 16 
Jakomäki – 17 Puistola – 18 loppukeit-
to Tapanilan kirkolla. Reitin kävelijälle 
kertyy pyhiinvaellusta peräti 17 kilomet-
riä, mutta matkaan voi osallistua myös 
pätkissä tai pyörällä tai autolla. Kirkoilla 
vietetään lyhyt lepohetki seurakuntalais-
ten ajatuksin. Tapanilan viini- ja virsiseu-
ra vastaa vaelluksen nesteytyksestä. 

PYHÄKÄVELY 
Viikin kirkolta su 1.9. klo 16. 
Tunnin kävelylle lähimaisemiin voi tulla 
yksin tai kaverin kanssa. Reitillä voi 
työntää lastenvaunuja ja rattaita. Muka-
na kirkon työntekijä.

AARTEITA MUISTOJEN KÄT-
KÖISTÄ Vanhemman väen virkistysil-
tapäivä Jakomäen kirkolla ke 11.9. klo 
12. Keittolounas, Tuula Hakkarainen 
Kansan Raamattuseurasta musisoi ja 
tarinoi, ehtoollishetki. Ilm. 6.9. mennes-
sä Elise Hartonen p. 09 2340 4523.

KIRJOITTAJAPAJA 
Pukinmäen Portissa ke 11.9. alk. klo 
18–20 (parittomat viiikot). Vetäjänä Kirsi-
Marja Alatalo. Ilm. seurakuntakodille p. 
09 2340 4422, tied. s-postitse kirsimarja.
alatalo@gmail.com

VIIKIN STARA 2013 – LASTEN 
LAULUKATSELMUS 
1–6 -luokkalaisille. Ilm. ke 4.9. klo 17–19  
Marjasisko Varhalle p. 09 2340 4496, 
jolta saa ajan alkukarsintaan la 7.9. 
Toinen karsinta su 8.9. klo 15. Yleisö voi 
äänestää oman suosikin. Voittajien nimet 
julkistetaan Päivä maalla -tapahtuman 
yhteydessä Viikin  kirkolla su 15.9. klo 
13. Parhaat osallistujat esiintyvät.

Sururyhmä  
Malmin kirkolla torstaisin klo 16.30–18. 
Ryhmä kokoontuu 12.9., 26.9., 10.10, 
24.10., 7.11. ja 19.12. Vetäjinä toimivat 
pastori Markus Kopperoinen ja dia-
koniatyöntekija Susanna Heikkinen. Ilm. 
kirkkoherranvirastoon p. 09 2340 4400.

Aikuisrippikoulu  
Malmin kirkolla  la–su 19.–20.10. ja la 

su 24.11. klo 14.  Vetäjinä pastorit Timo 

kirkkoherranvirastoon p. 09 2340 4400.

SADONKORJUUJUHLA  
Tapulin srk-kodilla ti 3.9. klo 16.30–
19.00. Tarjolla keittoa, tuoreita sämpylöitä 
ja musiikkia.

PERHEKAHVILAN AVAJAISET 
Malmin kirkolla pe 30.8. klo 9.30-11.30.

Tapanilan kirkon etupihaa 
reunustaa uusi aita, pihan 
asvaltti on uusittu ja muu-
tenkin pihan ilme on kohen-
tunut kesän aikana.

– Piharemppa on itse asi-
assa varsin pitkä prosessi ja 
kohennuksia pihan suhteen 
on kaivattu jo useita vuosia. 
Milloin on ollut ongelmana 
roskakatokset, milloin sa-
deveden valumaongelmat 
ja pihan kärsinyt asvaltoin-
ti. Aidan tolpat ovat vuodel-

ta 1957 ja niiden varassa ei 
tässä etupihan puolella aita 
enää pysynyt kunnossa, ker-
too kappalainen Esa Järvi-
nen Tapanilan kirkolta.

Ympäristömestari Päivi 
Kiviniemi Helsingin seura-
kuntayhtymän kiinteistötoi-
mistosta otti pihan suunni-
teltavaksi ja työn kilpailutet-
tavaksi ja tänä kesänä re-
montista vihdoin tuli totta.

– Pihan koko ei siitä muuk-
si muuttunut, vaikka parkki-

ruutuja taidettiin muutama 
enemmän maalatakin. Etu-
piha sai ihan uuden aidan, 
takapuolella voitiin käyttää 
vielä vanhoja aidantolppia. 
Vielä on tulossa lasten iloksi 
pihalle aurinko ja käärme, 
paratiisin omenapuita piti 
vähän karsia, Järvinen listaa.

Kappalainen on iloinen 
pihan kunnostamisesta ja 
sanoo sen olevan nyt varsin 
tyydyttävä. 

Teija Loponen

Tapanilan kirkon piha 
uusi kasvonsa

TEIJA LOPONEN 

Tapanilan kirkkoa ympäröi nyt uusi aita ja pihaa on remontoitu muutenkin.

mokratiapilottiin kuuluvan 
Me asumme täällä -hank-
keen ideat ja tulokset. Ryh-

mätöiden satoon sai tutus-
tua pitkin iltaa sillalla, jon-
ka kaiteeseen toukokuussa 

kootut kehitysideat oli kiin-
nitetty.

Pirjo Pihlajamaa

  Tapaninvainio

Moni tapanin-
vainiolainen jätti 
viime torstaina väliin 
ydinkeskustan hulinan 
ja valitsi kotikulmilla 
pidetyn rantajuhlan, 
joka oli osa Taiteiden 
Yön ohjelmistoa.

Tapaninvainiolaisten oma rantajuhla vetää vuosi vuodelta enemmän väkeä 
puoleensa.

PIRJO PIHLAJAMAA

Me asumme täällä -hankkeen kärkitoiveisiin kuuluu 
jokirannan kunnostus, jossa kaupunki on heinäkuussa 

ottanut hienoja ensi askeleita siistimällä rannan ja 
varustamalla sitä.

Rantajuhla oli menestys

Beach Partyssa oli tänä 
vuonna jo pienen festarin 
tuntua, sillä rantanurmelle 
oli ensimmäistä kertaa rou-
dattu esiintymislava, jolle 
kuka tahansa lahjakkuus sai 
nousta esittämään taitojaan.

Tapaninvainion uimaran-
nalla järjestetyssä tapahtu-
massa julkistettiin myös de-
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pa tutustua alueen toimijoihin 
ja parantaa yhteisten asioiden 
mukavaa sujumista. Lentopal-
loseura Siltamäen Sopu huo-
lehtii pelien järjestämisestä. 
Pelit pelataan Suutarilan ala-
asteen liikuntasalissa lauantai-
aamuna kello 9 alkaen. Jouk-
kueet ilmoitetaan Si-Su-Seu-

raan 30.8. mennessä kirsti.
latva@gmail.com tai tekstivies-
tillä gsm 050 301 0617.

Rubiinin Olutklubi järjestää 
kaikille sopivan kuulapeli-pe-
tankki-kisan. Hauska tapahtu-
ma pidetään Siltamäen liikun-
tapuiston tenniskenttien vierei-
sellä aidatulla alueella. Jouk-

kueen ihannekokoonpano on 
kaksi nais- ja kaksi miesheit-
täjää. Joukkueet ilmoitetaan 
kirsti.latva@gmail.com vii-
meistään 30.8. tai tekstiviestil-
lä gsm 050 301 0617.

Päivän päätteeksi on Kylä-
juhla Palvelukeskuksessa klo 
16 sisältäen Stadin Juhlaor-

kesterin musiikkia, palkinto-
jenjakoa ym. Juhlapuheen pi-
tää kansanedustaja Ben Zys-
kowicz.

TL

Si-Su päivä lähestyy!
Siltamäki-Suutarila-Töyrynummen oma tapahtumapäivä on pian ovella, 7.9. 

AsuminenVärikästä menoa
Malmitalo täyttyi Taiteiden yön iltana lapsiperheistä. Ursan teltta oli 
monien suosikki erilaisten tähtien illassa.

Innokkaita katselijoita ja kuuntelijoita oli 
alhaalla ja ylhäällä.

IRENE SALAMA

TEIJA LOPONEN

SiSu-päivän iltajuhla on tuttuun tapaan Suutarilan palvelukeskuksessa, johon saapuu juhlapuhujaksi Ben Zyskowicz.

Koteihin jaetaan tarkka oh-
jelma, jossa kerrotaan eri ta-
pahtumista, Vuoden SiSuk-
kaan valinnasta ja kaikesta 
muustakin Si-Su-päivään 
liittyvästä. 

Vuoden 2013 SiSUKAS 
ehdokaslista on nähtävillä 
huomisesta lähtien Suutari-
lan kirjastossa ja K-Market 
Kavaljeerin ja Korttelituvan 
ilmoitustauluilla. Äänestys-
lipun voi jättää joko kirjas-
toon tai Siltamäen Kortteli-
tuvan postilaatikkoon. Eh-
dokaslista löytyy myös ne-
tistä; siltamakisuutarila.fi, 
jossa voi saman tien äänes-
tää sähköisesti. 

Tänäkin vuonna käydään 
frisbeegolf kilpailu Siltamä-
ki-Suutarilan rantapuiston 
radalla. Kilpailusarjoja on 
neljä. Ilmoittautuminen al-
kaa urheilupuiston parkki-
paikalla klo 9.30. 

Kulttuurikilpailu ’Kera-
vanjoen monet kasvot’ on 
kisa, jonka takana ovat Sil-
tamäki-Suutarila-Seura, 
Suu tarilan Omakotiyhdis-
tys ja LC Hki-Siltamäki. 
Alueen koulut ja niiden op-
pilaat haastettiin kilpailuun, 
jonka aiheena oli Keravan-
joki ja sen ympäristö niin 
hyvässä kuin pahassakin se-
kä erityisesti kehittämisen ja 
kunnostamisen kohteena. 
Kilpailun tulokset ovat näh-
tävillä kirjaston aulassa.

Leikkimielinen lentopal-
lokisa on erinomainen ta-

Ben 
Zyskowicz
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Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

Soita ilmainen mittaus

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Sälekaihtimet
Rullaverhot

Pystylamellit
Markiisit20v.

TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
TORIKAIHDIN

•• Peililiukuovet

AVAIMET KÄTEEN REMONTIT!
Kysy remontoijan huippuedut.

Tarjous remontista 3D kuvin veloituksetta.

Parasta kotiisi
Alikeravantie 30, 04250 Kerava

Lanternan Kauppakeskus
Varikkotie 2, 00800 Helsinki

Puh. 0207 756 670   www.laattabest.com

– Yhteistyökumppanini, 
talotekniikan ja valaistuk-
sen toteuttajat, suosittelivat 
minua eli Meena K. -yritys-
täni tälle rakentajaperheelle 
ja pääsin sitä kautta esittäy-
tymään heille. Perhe valitsi 
minut, vaikka heillä oli jo 
alustavasti muita suunnitel-
mia, iloitsee Marja-Leena 
Kajander.

Kajander pääsi mukaan 
rakentamisen alussa, reilu 
vuosi ennen asuntomessu-
jen alkamista. Uusien raken-
nusten kohdalla onkin hyvä 
päästä mukaan heti alussa, 
jolloin esimerkiksi sisäseini-
en sijoituksiin voidaan vielä 
tehdä muutoksia. 

– Vaikka kyseessä oli asun-
tomessukohde, suunnitelma 
tehtiin täysin kolmilapsi-
sen perheen tarpeista ja toi-

veista. He tiesivät, mitä tar-
vitsevat ja millaisesta tyylis-
tä pitävät. He halusivat vain 
muutamia vanhoja kalus-
teita uuteen kotiinsa. Tämä 
oli sikäli haasteellista, et-
tä halusin saada uuteen ko-
tiin heti kodin tunnun. Vali-
tettavan useinhan messujen 
kodit ovat kuin huonekalu-
liikkeiden jatkeita. Tätä ha-
lusin välttää ja siksi olisi ol-
lut helpompaa, jos entisiä 
kalusteita olisi voitu käyttää 
enemmän. Pääsimme joka 
tapauksessa oikein hyvään 
lopputulokseen, kertaa Ka-
jander lähtökohtia.

Sisustuksen suunnittelu 
etenee yleensä niin, että en-
sin suunnittelija pyrkii saa-
maan käsityksen perheen 
toiveista ja haaveista sekä 
arjen toiminnasta ja siihen 
liittyvistä tarpeista. Sen jäl-
keen tehdään alustavat 
suunnitelmat ja niiden esit-
telyn yhteydessä keskustel-
laan lisää toiminnoista, tyy-
listä ja väreistä. 

– Suunnitelma tarkentuu 
sitten vähitellen. Tapasim-
me lähes kuukausittain, 
mutta esimerkiksi alkuluon-
noksissa esimerkkeinä olleet 

olohuoneen matto ja huo-
nekalukangas olivat lopul-
lisetkin valinnat. Meillä oli 
myös selkeästi sovitut peri-
aatteet esimerkiksi suoma-
laisten tuotteiden suosimi-
sesta, mielellään vielä mah-
dollisimman lähellä tuotet-
tujen asioiden suosimisesta.

Yhteisen kodin viihty-

Pukinmäestä ideat uuteen kotiin

Pukinmäkeläinen 
sisustussuunnittelija 
Marja-Leena Kajander 
sai tänä kesänä nauttia 
mieleisen työtehtävän 
valmistumisesta. 
Yksi Hyvinkään 
asuntomessutaloista on 
hänen sisustamansa.

RI IKKA KAJANDER

Portaiden alle jäävään tilaan sijoitettiin 
Muuntosäilytysratkaisu, joka on siisti 
olohuoneeseenkin päin.

Kodin 26 keittiö oli yksi messujen 
tilavimmista, sillä perhe halusi tilaa 
yhteiselle kokkaamiselle. Saarekkeen 
korotettu osa jättää liedellä olevat padat ja 
kattilat vähän piiloon.

• Sisustussuunnittelijat 
suunnittelevat myös 
pieniä kohteita, apua 
voi pyytää eteisen, 
kylpyhuoneen tai muun 
pienen yksittäisen tilan 
suunnitteluun.

• Sisustussuunnittelija 
ei laita kaikkea uusiksi, 
vaan vanhoja kalusteita 
hyödynnetään, jos 
asiakas niin tahtoo.

• Asiakas päättää viime 
kädessä mitä tehdään, 
suunnittelija antaa 
ehdotuksia erilaisista 
vaihtoehdoista.

LISÄTIETO

Marja-Leena Kajander

Olohuoneen 
värimaailma on 
hillitty ja helposti 
vuodenajan mukaisilla 
väreillä täydennettävä. 
Lukuvaloa lukuun 
ottamatta kaikki tuotteet 
ovat kotimaisia, mikä 
oli yksi sisustuksen 
pääperiatteista.

Yhteisen kodin 
viihtyvyys on 

kaikille tärkeä 
asia ja niinpä 

koko perhe lapsia 
myöten sai sanoa 

sanansa.

vyys on kaikille tärkeä asia 
ja niinpä koko perhe lapsia 
myöten sai sanoa sanansa.

– Asuntomessutalon per-
heen isä on kätevä käsistään 
ja teki paljon töitä raken-
nuksella sapattivapaan tur-
vin, joten hänellä oli hyvä 
näkemys tilasta ja siihen so-
pivista ratkaisuista. Perheen 
äidillä oli enemmän mielipi-
teitä tyyliin ja väreihin liitty-
vissä asioissa. Lapset saivat 
vaikuttaa erityisesti omien 
huoneidensa sisustukseen, 
Marja-Leena kertoo.

Haastavinta kohteessa oli 
portaiden alustan sisustami-
nen niin, että sekin tila saa-
tiin hyödylliseen käyttöön 
ja lisäksi tyylikkäästi, koska 
portaiden alus liittyi oleel-
lisesti kodin ruokailu-olo-
huone -tilaan.

– Alakerrasta haluttiin 
tyylikäs, hillitty ja hallittu ja 
yläkerrasta rento ja värikäs. 
Oli mukava rakentaa kaksi 
aivan erilaista kokonaisuut-
ta, jotka kuitenkin muodos-
tivat kokonaisuuden.

Lisää tietoa ja kuvia asun-
tomessutalon suunnittelus-
ta ja lopputuloksesta löytyy 
nettisivulta www.meenak.fi 

Teija Loponen
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-Turhan usein isännöitsijä on valittu 
halvimman hinnan, eikä suinkaan teh-
tävään kunnolla paneutumisen perus-
teella. Nyt kun taloyhtiöiden hallituk-
siin nousee nuorempia ihmisiä, jotka 
hyvin tiedostavat asunnon olevan hei-
dän arvokkain omaisuutensa, he myös 
vaativat sen hyvää hoitoa. Halvalla ei 
saa talon asioihin huolella perehtyvää 
ja ammattitaidostaan huolehtivaa 
isännöitsijää, Räty toteaa.

Jaani Räty myös muistuttaa, että hal-
litusten tulee ajaa taloyhtiön yhteistä 
asiaa ja parasta, ei omaa etuaan.

-Usein on niin, että hallituspaikka 
otetaan vastaan silloin, kun on omaa 
asuntoa koskevia asioita käsittelyssä.

Räty pitää tärkeänä myös sitä, et-
tä hallitusten jäsenet kouluttaisivat it-
seään ja hankkisivat taloyhtiön hoi-
toon liittyvä tarvittavia asiatietoja sen 

sijaan, että ovat täysin isännöitsijöiden 
johdateltavissa. 

-Hallitusten pitäisi myös tietää, mi-
tä voivat isännöitsijältään vaatia. Tie-
don hankkiminen vie aikaa ja maksaa, 
mutta voi maksaa itsensä takaisin vii-
saina päätöksinä etenkin, jos edessä on 
isoja remontteja.

Isännöintitoimiston perustanut mies 
toivoo, että taloyhtiöt ryhtyisivät teke-
mään yhä enemmän yhteistyötä, jaka-
maan keskenään kokemuksiaan ja tie-
tojaan esimerkiksi hyvistä urakoitsi-
joista.

-Vierekkäisten taloyhtiöiden kan-
nattaisi harjoittaa yhteisiä hankkeita, 
jolloin isommalla massalla kilpailutus 
toisi selviä säästöjä niin hankintojen, 
kuin urakoiden suhteen. Ja asiantunti-
joiden käyttäminen suunnittelussa on 
aivan välttämätöntä, jotta virhearvioil-

ta vältytään.
Jaani arvelee kiinnostuksensa isän-

nöintiasioita kohtaan nousseen jo nuo-
ruudesta. Hänen isänsä toimi osakasi-
sännöitsijänä ja Jaani on itsekin ollut 
hallituksen puheenjohtajana useana 
vuonna ja huomannut, että asioita voi-
si hoitaa paremminkin.

-Itse en ainakaan ostaisi osaketta ta-
losta, jossa ei ole  tehty 10-vuotissuun-
nitelmaa. Ellei sitä ole, voi epäillä yh-
tiön kykyä hoitaa asioitaan järkeväs-
ti ja taloudellisesti, antaa Jaani vinkin 
asunnon ostoa harkitseville.

Teija Loponen

naisuudessaan oman tontin 
puolella. Aidan leikkaami-
seksi naapuritontin puolelta 
on saatava naapurin suos-
tumus. Ellei se ole mahdol-
lista, tai lupaa ei anneta, on 
pensaat istutettava niin kau-
as rajasta, että leikkaaminen 
voidaan tehdä koko pen-
saan osalta omalla tontilla.

Jos pensasaitaa ei ole tar-
koitus säännöllisesti leika-
ta, täytyy lajiketta ja istu-
tuspaikkaa valittaessa ottaa 
huomioon täysikasvuisen 
kasvin koko. Naapureille tai 
alueen liikenteelle ei saa ai-
heutua vuosienkaan kulut-

tua haittaa pensasaidasta. 
Esimerkiksi rajan läheisyy-
teen istutettu kuusiaita saat-
taa kasvaa jopa 15-20 met-
rin korkuiseksi ja aiheuttaa 
naapurille kohtuutonta var-
jostusta. Nopeasti kasvavat 
sireenipensaat taas levittä-
vät helposti oksiaan jalka-
käytävän puolelle.

Sekin tulee huomioida, et-
tä pensasaidan ja istutus-
ten korkeuden risteysten ja 
tonttiliittymien näkemäalu-
eella tulisi olla korkeintaan 
80 cm, jolloin myös lapset 
näkyvät istutusten takaa.  

Teija Loponen

Asuminen

LVI-FIX Ky

Puh. 040 746 8532

LVI-työt
Kylmäasennukset
Ilmalämpöpumput
Ilmavesilämpöpumput

Esim.

Mitsubishi SRC20
ilmalämpöpumppu
asennettuna

1580€

Syystarjoukset

Pensasaita on 
näppärä tontinrajaaja
Lehtemme lukija toivoi juttua 
pensasaidoista ja tietoa etenkin siitä, 
onko olemassa säädöksiä tontin rajalle 
istutettavista pensaista ja puista.

Siperianhernepensas kärsii helposti härmästä.

Helsingin rakennusvalvon-
taviraston mukaan pensa-
saidan istuttaminen ei edel-
lytä toimenpideluvan hake-

mista, lauta-aidalle sellainen 
kyllä tarvitaan. Silti uudisra-
kennuksen rakennuslupaa 
haettaessa on syytä merkitä 

myös kasvillisuus asema-
piirrokseen. 

Istutettavan pensasaidan 
tulee olla kaupunkikuvaan 
sopiva. Lisäksi on päätettä-
vä, onko aitaa aikomus hoi-
taa leikkaamalla vai ei. La-
jin valintaan ja hoitotapaan 
vaikuttavat myös ympäröi-
vän alueen ikä ja arkkiteh-
tuuri.

Pensasaitaa ei yleensä ole 
hyvä istuttaa naapurien yh-
teiseksi aidaksi suoraan ton-
tin rajalle, sillä aidan hoita-
misesta voi olla vaikeaa so-
pia. 

Leikattavaksi tarkoitetun 
pensasaidan taimet on hyvä 
istuttaa vähintään puolen 
metrin etäisyydelle rajasta 
siten, että pensaita on koko-

 Vaihtoehtoja pensasaitamateriaaliksi 
riittää runsaasti. Valitsipa minkä kasvin 
vain, nyrkkisääntönä on, että leikattavaan 
pensasaitaan istutetaan aitataimia yleensä 
3–4 metriä kohden.

Yksi yleisimmistä pensaidoista on aitaorapihlaja, 
sillä piikikkäät orapihlajat tekevät pensasaidas-
ta läpipääsemättömän. Ne sietää hyvin sekä au-
rinkoa, kuivuutta että leikkausta. Piikeissä piilee 
myös pensaan harmillisuus, leikkaaminen on ikä-
vää ja sen jälkeen piikit voivat puhkoa autojen ren-
kaita. 

Aronian suosio nousee sen leiskuvan punaises-
ta tai oranssista väristä. Aroniat ovat kuitenkin suh-
teellisen harvaoksaisia, jos niitä ei leikata säännöl-
lisesti. Ne menestyvät aurinkoisilla tai puolivarjoi-
silla paikoilla.

Heisiangervo viihtyy monenlaisilla kasvupaikoilla 
ja kasvaa nopeasti.

Euroopantuhkapensas eli kalliotuhkapensas on 
kestävä, keskikorkea aitapensas, joka viihtyy au-
rinkoisella tai puolivarjoisalla paikalla.

Pihasyreeni on varsin kestävä aitapensaana, 
mutta kasvaa korkeaksi ja vaatii tilaa myös leveys-
suunnassa. 

Siperianhernepensas on perinteinen aitakasvi, 
joka kärsii helposti lehtiä rumentavasta härmästä. 

Taikinamarjan hyviä puolia on sen tiheys ja mata-
luus. Pensas viihtyy sekä varjossa että auringossa 
ja sitä voi myös leikata muotoon. 

Jaani Räty toivoo asunto-
osakeyhtiöissä ymmärrettävän 

useamman taloyhtiön yhteistyön 
hyödyt vaikkapa isoja remontteja 

suunniteltaessa.  

Tapanilalainen Jaani Räty uskoo isännöintialalla tapahtuvan 
paljon muutoksia, kun suuri joukko nykyisiä isännöitsijöitä on 
jäämässä eläkkeelle ja uusi polvi astuu tilalle.

Isännöintialalla 
kaivataan muutoksia
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VANTAAN MYYMÄLÄN

MUUTTOMYYNTi
Nyt laatusohvia ja -sänkyjä jopa –50 %

sillä muutamme Porttipuiston Liikekeskuksessa uusiin tiloihin
SUURMYYMÄLÄ, VANTAAN PORTTIPUISTO:   TEHDAS JA TEHTAANMYYMÄLÄ, KERAVA:
Por ttisuontie 4 | 09 2797 2210 Huhtimontie 4 | 09 2797 2200
ma–pe 11–20, la 10–18, su 12–17        ma–pe 9–17, la–su suljettu

FiNSOFFAT      Me valmistamme sohvasi

– laatua jo vuodesta 1970         
niin kuin haluat

Tyyliä ja iloa jokaisen kotiin

Syksy on kodin kunnostamisen aikaa!
Kierrätä sisustusta, laita osa tavaroista välillä varastoon.
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Jalkapallo Kolmonen

Malmin edustusmiehet oli-
vat pulassa honkalaisten 
kanssa. Isäntäjoukkue kuit-
tasi ensi jaksolla jo 2–0 joh-
don. Mutta toisella jaksolla 
Malmi heräsi, ja etenkin pe-
rusmalmilainen Jaakko Lin-
koheimo, joka mätti puh-
taan kolmen maalin hattu-
tempun. MPS:n neljännen 
rysän teki Miki-Casimir 
Tissari. Näin MPS helpotti 
asemaansa sarjataulukossa 
kivuten 21 pisteeseen. 

Puistolan Urheilijat taas 
ottivat kotonaan vahvan 
komennon vieraastaan FC 
Espoo/2:sta. Taukoa vietet-

tiin 2–0 johdossa, maalinte-
kijöinä Sami Rinta-Kahila ja 
Jesse Holmström. 

Taisto tuimeni toisella jak-
solla espoolaisten onnistues-
sa myös kahdesti maalinte-
ossa. Onneksi Tero Laitinen 
uusi viime ottelun temppun-
sa ja teki tärkeän voitto-
maalin. 3–2 voiton jälkeen 
PuiU nostatti itsensä 23 pis-
teellä sarjataulukossa nel-
jänneksi. 

MPS/Atletico Malmi jat-
koi tuttuja ja vahvoja ot-
teitaan Nastolassa. Isäntä 
Nopsa laittoi vielä ensi jak-

solla kampoihin, taukoa 
vietettiin 0–0 lukemissa. Ti-
coticojen tavaramerkki, toi-
sen jakson kiri, pisti nop-
salaiset hiljaisiksi. Miro 
Tissarin, Samu Nurmisen 
kahdella ja Janne Hampaa-
lan maalilla Atletico korja-
si pöydän ja pinnat 4–1 voi-
tolla. 

Malmilaiset jatkavat yhä 
tiukasti lohkossaan toisena. 
Pinnoja on 32, johtavilla vii-
kingeillä on 37 pistettä. 

Ensi viikon torstaina on 
paljon pelissä, kun ticoti-
cot kohtaavat Hyvinkäällä 
niinikään 32 pistettä omaa-

van HyPS:an. Tämän viikon 
maanantaina oli MPS edus-
tuksen vuoro kohdata FC 
Espoo/2. 

PuiU pelaa tänään keski-
viikkona Lohjalla LoPa:a 
vastaan. Nyt perjantaina 
30.8. klo 18.00 MPS isän-
nöi Mosan nurminukal-
la FC HIK:ä. Atletico kut-
kuttaa kotiyleisöä lauantai-
na 31.8. klo 14.00 vastas-
sa Ala-Malmin nurmella on 
silloin Lahen Pojat JK. 

Heimo 
Laaksonen

Voittoisa viikko!
Takana on täysosumaviikko. Täkäläiset Kolmosen joukkueet keräsivät kaikki sarjapisteet koilliseen Stadiin. 

Vanhempia ilahduttaa eri-
tyisesti se, että harjoitukset 
pidetään tutuilla kouluilla, 
joihin lasten on helppo itse 
kulkea.

– Pääkaupunkiseudulla 
harrastustarjonta on run-
sasta, mutta haasteena on 
usein pitkät kuljetusetäisyy-
det, kertoo Helsingin Taek-
wondoseuran puheenjohta-
ja Henri Nordenswan.

Lasten taekwondon pe-
ruskurssit alkavat kaikille 
ikäryhmille yhteisellä tutus-
tumisharjoituksella, jossa 
pienen taekwondo-esityk-
sen jälkeen kokeillaan itse 
harjoittelua. Tutustumisen 
jälkeen harjoitukset jatku-

vat ikäkausiryhmässä. Las-
ten vanhemmat voivat ha-
lutessaan harjoitella samas-
sa ryhmässä lasten kanssa ja 
siten tukea perheen yhteistä 
liikuntaa.

Seura on nyt palkannut 
kokoaikaisen ammattioh-
jaajan, jonka palkkaami-
seen on saatu opetusminis-
teriön osittaista seuratukea.

– Nuorisopäällikön avulla 
meidän on mahdollista tuo-
da taekwondo-harrastus lä-
hemmäksi yhä useamman 
lapsen asuinpaikkaa, Nor-
denswan iloitsee.

Taekwondo on mainiota 
yleisliikuntaa ja tätä olym-

pialajia voi harrastaa myös 
ilman kilpailullisia tavoit-
teita. Helsingin Taekwon-
doseura toivoo, että uu-
det lähellä olevat harjoitus-
mahdollisuudet parantavat 
lasten liikunnallisen elä-
mäntavan omaksumista ja 
vähentävät syrjäytymistä. 
Ryhmiin ilmoittautuminen 
ja lisätietoja seuran koti-
sivuilla www.htkd.fi .

Näytökset ja tutustumis-
harjoitukset 7–13-vuotiaille 
pidetään Latokartanon pe-
ruskoulussa ja Pihlajamäen 
ala-asteella tiistaina 3.9. kel-
lo 17–19.

Teija Loponen

Taekwondo 
tuli lasten luo
Helsingin Taekwondoseura toteuttaa monien vanhempien toiveen ja 
aloittaa syyskuussa uusia 7–13-vuotiaiden taekwondon opetusryhmiä 
muun muassa Pihlajamäessä ja Latokartanossa. 

Hontai Judo ry
aloittaa judon alkeisopetuksen nuorille (yli 7 v.) 

Harjoitukset Ti ja To klo 17.30–18.30
  Aloitus: Ti 3.9.2013 mutta 

mukaan voi tulla vielä seuraavilla kerroillakin.
Osoite: Lampputie 4, Hki 75 (Puistola/Suutarila)

Aikuiset ovat tervetulleita aloittamaan koska vaan!
Muksujudo 4-7 vuotiaille taas lauantaisin alk. 7.9.

Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset 
Satu Lindgren (045-884 6004)

tai sähköpostitse staffan@hontaijudo.  
   Pieni ryhmä (max. 25) www.hontaijudo.  

Ensin Malmin Palloseuran 
edustusmiehistö teki voittoi-
san Espoon matkan kun 
Honka/3 antautui malmilai-
sille 2–4. Perjantaina oli 
Puistolan Urheilijoiden vuo-
ro passittaa koti-Koudal-

taan espoolainen vieras FC 
Espoo/2 länsirannikolle 
päin 3–2 tappion kera. Lau-
antaina MPS/Atletico Mal-
mi kellisti Nastolassa sikä-
läisen Nopsan maalein 4–1. 

Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
 0 00     r ok ik

- Joka päivä kotiruokalounas
klo 10-16 9,80€ 

- Buffet iltaisin klo 17-21  8,50€
- Lastenleikkipaikka

- Eke´s joka pe alk. 19:00 Karaoke.
- Visailut tiistaisin klo. 19:00 

osallistu ilmaiseksi ja
voita upeita palkintoja!

ALE   Eke´s pubissa  ALE 

 ALE ALE

Mosan nurmella pelataan seuraavaksi MPS-FC HIK-ottelu.
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Lämpimästi tervetuloa Puistolan Urheilijoihin! Seuramme 

tarjoaa laadukasta sulkapallovalmennusta kaiken ikäisille 

vauvasta vaariin, onnistumisen elämyksiä, yhdessäolon 

hetkiä sekä tietysti vinhaa sulan viuhumista!  

Oli tavoitteenasi sitten huipulle pääsy tai vaan kavereiden 

kanssa rento lätkiminen seuramme tarjoaa juuri sinulle 

sopivan vaihtoehdon!

SULKAPALLOA
 KOKO PERHEELLE!

Tule kokeilemaan,
 nähdään Puistolan palloiluhallilla!

www.puistolanurheilijat.fi/sulkapallo

Lisätietoa: 

Puistolan Urheilijat ry

Tapulikaupungintie 4, 00750

Puh  

sulkapallo@puistolanurheilijat.fi

31.8. klo 10.00–14.00 ja
14.9. klo 10.00-14.00

8.HELSINKI MINIMOTOGP 1.9.2013  

Helsingin Kartingrata, Tattarisuontie 32
Kilpailu klo 12.00 alkaen, TERVETULOA!

Liput: 5€, alle 12 vuotiaat ilmaiseksi

MINIGP
MINIMOTO
MINISUPERIT

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.

 On mielenkiintoista katsoa, miten välittäjät 
mainostavat netissä (oikotie.fi ) Suurmetsän ja 
Suutarilan asuntoja. Tässä on havaintoja yh-
den päivän ajalta. Puistolassa myynnissä ole-
vissa asunnoissa neljässä oli virheellinen sijain-
ti, Heikinlaakso tai Tapanila. Hei kin laaksossa 
tarjottiin yhdelle asunnolle sijainniksi Puisto-
laa. Jakomäessä oli tarjolla 18 asuntoa, joista 
16 Suurmetsässä. 

Eli kun mainostetaan Jakomäkeä, maini-
taankin kaupunginosa eikä sen osa-aluetta. 
Samaa kikkaa käytetään paljolti myös Tapu-
likaupungissa. Asunto on siellä usein Suutari-
lassa. Ja nyt yksi myös Puistolassa. 

Tulo jollekin kaupunginosan osa-alueelle 
on merkitty kylteillä katujen varsilla, joten on 
luontevaa esittää osa-alueet myös mainoksis-
sa. Osa-alueet myös rajaavat asunnon sijain-
nin paljon suppeammalle alueelle kuin mitä 
kaupunginosa on. Mutta ilmeisesti ostajien 
harhauttaminen menee joillakin välittäjillä os-
tajien opastamisen edelle. Onneksi suurin osa 
Suurmetsän ja Suutarilan asuntojen mainok-
sista on kuitenkin tältä osin asiallisia. 

Nimimerkki: 
Suurmetsäläinen 

Asuntojen 
kirjava mainonta 

tyä jonoa. Karateen ilmoit-
tautuminen alkoi. Lauri ei 
halunnut jonottaa. Hän oli 
hetkeä aiemmin käynyt pik-
kuveljensä kanssa katso-
massa karate-esitystä, eikä 
vakuuttunut sen olevan yh-
tä mukavaa kuin jalkapal-
lo, johon hän oli kesän aika-

na päässyt ottamaan tuntu-
maa.

Pikkuveli oli jopa hienoi-
sen pettynyt. Hän oli odot-
tanut näkevänsä, kuinka tii-
liskivet halkeavat kämmen-
syrjän iskusta.

Pirjo 
Pihlajamaa

Minja, Veera ja Aino kertoivat 
joukkuevoimistelusta. Harrastus on 
antanut paljon. Vaikka kilpailuissa 
ei ykköspalkintoa ole tullut, ovat he 
pärjänneet hyvin.

PIRJO PIHLAJAMAA

Erä esitteli eri lajeja
Eri lajeja esiteltiin Tapanilan Urheilukeskuksessa sisällä ja ulkona. Lauri Velasco kokeilee nyrkkeilyä.

Tapanilan Erän viime 
viikon maanantaina 
järjestämissä 
avoimissa ovissa 
tarjoutui mahdollisuus 
löytää itselle uusi 
harrastus.

Kuusivuotias Lauri Velas-
co sai vetää nyrkkeilyhans-
kat käteen ja ottaa tuntu-
maa lajiin. Laurin äiti ker-
toi, että perheen pojalle on 
tarkoitus löytää harrastus 
tämän syksyn aikana. Het-
ken päästä päätös oli selvä.

– Oli kivaa, mutta kuiten-
kaan tätä en halua alkaa 
harrastaa, vaan jalkapalloa, 
poika päätti iskujen jälkeen.

Samalla hetkellä nyrkkei-
lypisteen viereen alkoi ker-
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MALMI
Malmin Taekwondon 

syysrieha

la 31.8 klo 13–15 Kotinummen 
puiston hiekkakentällä. Lopuksi 
ilmaiset harjoitukset klo 15.30–
16.30 Malmin Palloiluhallilla 
os. Siemenkuja 3. Ohjelmassa 
mm. lapsille ninjarata, 
isommille & aikuisille temppu-
rata ja kahvakuulailua. Malmin 
Taekwondon näytösjoukkue 
esiintyy. Lisäksi arpajaiset ja 
Tapanilan VPK paikalla. Vapaa 
pääsy. Järj. Malmin Taekwondo 
ry. www.malmintaekwondo.fi .
Malmin Rintamaveteraanit

ja Naisjaoston syyskauden aloi-
tus 2.9. kello 14, Syystien van-
hustenkeskus, Takaniitynkuja 3.
Malmin toimintakeskus

Toimintaa joka arkipäivälle, 
mm. ma Huru-ukot klo 
9.30, ti keskustelukerho klo 
13.15, ke tuolivenyttelyä klo 
10, käsityökerho klo 12, to 
taidekerho klo 12 ja pe Malmin 
mukavat keskustelukerho 
klo 11. Kahvila avoinna aa-
mupäivät. Kirkonkyläntie 2.

Tukiyhdistys Esko ry

Harrastukset Malmin toimin-
takeskuksessa: Englannin 
keskustelukerho jatkuu 4.9. klo 
11 Seijan johdolla ja ruotsin 
5.9. klo 11 Tuulan johdolla. 
Jäsenistön retki Orimattilaan, 
Megamyynti-areenalle 
suunnitelmissa. Kiinnostuneet 
ottakaa yhteyttä Ritvaan 
050 303 9903 klo 9–11 välillä.
Bridgen peruskurssi

11.9.–27.11. yht. 10 
krt, (ei 25.9. ja 13.11.), 
ke klo 13.30– 7.30
Syystien palvelukeskuksessa, 
Takaniitynkuja 3. Kurssi on 
maksuton, oppikirja 10 e. 
Opettajana Jonne Jalava. Ilm. 
Erkki Virta p. 040 961 3456 
tai p. 310 24747.
Itämaista tanssia

rauhalliseen tahtiin Malmin 
Nuorisotalolla, Malminraitti 
3. Alkaen 15.9. klo 13–14. 
Aluksi joka toinen su. Sopii 
varttuneemmille kuntoliikun-
naksi, sekä vasta–alkajille että 
aikaisemmin harrastaneille. 
Vetäjä Riitta Heleste, tied. 
puh. 040 720 7262 Järj. Korret 
Kekoon ry. p. 0400 447 022, 
vapaaeht. maksu yhdistykselle.
Syystien palvelukeskus 

Liikuntaa ja erilaisia harras-
tusryhmiä. Uusi liikuntaryhmä 
alkaa ke 4.9. klo 12.45–13.45, 
tavoitteena saada keho toimi-
maan paremmin. Ilm. infossa. 
Atk-opastus senioreille jatkuu 
3.9. ti, ke ja to, ajanvaraus 
infosta p. 09 310 58413 tai 
paikan päällä Takaniitynkuja 3.
Reino Rothin taidenäyttely

Syystien palvelukeskuksen 

ravintolassa 15.8.–30.9.
Kaupunkitanssit

Tänään ke 28.8. klo 17.30 
Ala-Malmin puistossa tai 
sateella Malmitalon aulassa 
tanssina on samba. Mukaan 
voi lähteä joko yksin, kaksin 
tai joukolla opettelemaan 
paritanssia. Vapaa pääsy. 
UFOt liikkeelle

Taito-käsityökoulu Helskyn 
Keskeneräisten käsitöiden 
näyttely ke 21.8.–la 7.9. 
Kaikilla käsitöiden tekijöillä 
on keskeneräisiä käsitöitä eli 
UFOja. Taito Helskyn jäsenet 
asettavat esille mielenkiintoisia 
UFOja tarinoineen. Näyttelyn 
jälkeen työt lähtevät liikkeelle ja 
palaavat myöhemmin syksyllä 
valmiina. Avoinna ma–pe 9–20, 
la 9–16. Järj. Taito Helsky. 
Vapaa pääsy, Malmitalon parvi.
Kirahvikollektiivi: Uurretut

Esineteatteriesitys to 29.8. 
klo 15 ja 19 Malmitalossa 
kertoo vanhuudesta ja van-
henemisesta sukeltaen myös 
sodan käyneen sukupolven 
muistoihin. Iltapäiväesitys 
kuuluu Malmitalon eniorisarjaan 
nimeltä 60+. Liput 5 e. 
I Care – Heijasta hyvää 

Nuorille suunnatun kiusaamista 
vastustavan kampanjan 
”I Care” oheistapahtuma, jossa 
tehdään heijastaja. Tehdyt 
heijasteet pääsevät mukaan 
Kansalaistorin taideteokseen. 
Vapaa pääsy (nuorille) Järj. 
Taito Helsky & Koillisluotsi.
Eero Markuksela

Täyden kuun merkki – maa-
lauksia, tekstejä ja valokuvia 
Kiinasta to 29.8.–la 21.9. 

Taiteilija on tehnyt Kiinaan 
useita työskentely- ja 
näyttelymatkoja. Avoinna 
ma–pe 9–20, la 
9–16. Vapaa pääsy
Järj. Hgin Taiteilijaseura 
ja Hgin kulttuurikeskus. 
Malmitalon galleria.
Highway

featuring Timo Turpeinen 
Malmitalo ti 3.9. klo 
19. Timo Turpeisen 
”comeback-yhtyeen” levy-
materiaali on pääasiassa hänen 
säveltämäänsä, lisäantina 
Jarmo Hynnisen sekä muiden 
yhtyeen jäsenten materiaalia. 
Timo Turpeinen – laulu, Jarmo 
Hynninen – kitara, Timo 
Vesajoki – kosketinsoittimet, 
Jan-Olof Strandberg – 
basso ja Jartsa Karvonen – 
rummut Liput 15 e.
Kosketuksia suljetusta 

asemasta 

Dokumenttielokuva ti 3.9. klo 
18 Malmitalossa. Koskettava 
ja keskustelua herättävä 
teos. Dokumentin on tehnyt 
Johannes Luukinen ja Mika 
Korhonen. Luukisella on 
aspergerin oireyhtymä ja siksi 
dokumentti on mielenkiintoista 
katseltavaa erityislasten 
vanhemmille. Esityksen jälkeen 
keskustelutilaisuus, jossa 
haastateltavina ovat Luukisen 
vanhemmat. Vapaa pääsy.
60+ Jazzmatinea

This is How I Feel About Jazz 
– UMO Plays Quincy Jones
UMO soittaa Quincy 
Jonesin musiikkia ke 4.9. 
klo 15 Malmitalossa.
Kapellimestarina Vellu 

Halkosalmi. Konsertin 
artisteja on tavattavissa 
aulassa ennen esitystä klo 
14.15–14.45. Liput 5 e.
Kino Kaiku Indie & kotimaiset

Lapsui & Lehmuskallio 
-tribuutti to 5.9. klo 18. 
Anastasia Lapsuin ja Markku 
Lehmuskallion ohjaamia 
elokuvia, mm. Sukunsa viimei-
nen (2010, 84 min, -S-). Kino 
Kaiku on Malmitalon eloku-
vaklubi, avoin kaikille. Klubin 
uusi elokuvasarja on Indie & 
kotimaiset. Vapaa pääsy.

PUISTOLA
Puistojumppaa

Puistolan Urheilijoiden 
kesän puistojumpat 29.8. 
asti ke ja to Puistolan VPK:n 

lähistöllä, katso tarkemmin 
PuiU:n nettisivuilta. 
Perhesirkus

Ke 28.8.–11.12. MLL:n 
jäsenille 73 e / lapsi. Puistolan 
kirkon liikuntasali (Tenavatie 
4). Lisät. Puistola.mll.fi 
Puistotäti Pipa 

hoitaa lapsia maksua vastaan 
Leikkipuisto Nurkan aidatulla 
alueella ulkona 1.9. alk. ma, 
ti, to ja pe klo 9.30–12. 
Lisät. 0400 645 210, pirjo.
metsaaho@pp.inet.fi 

PUKINMÄKI
Syksyn tietokoneopastukset 

Alkeiden opastusta tietoko-
neen käyttöön kirjastossa 
aina ke 4.9. alkaen klo 14–16 
ja 17–19. Enter ry:n ja 

Torstaina 12.9. vietetään 
Tapulikaupungin kirjastossa 

Myyrä-päivää. 

Myyrä vierailee kirjastossa aamusella 
kello 10. Iltapäivällä kello 17 alkaen esitetään animaa-

tioelokuva Myyrän puuhat. Elokuvalla on kesto 
noin 50 min. Tapulikaupungin kirjasto toivottaa 

kaikenikäiset Myyrän ystävät tervetulleiksi.

tä suuremmaksi. Puksufes-
tissä juhlitaan kesän loppua 
kello 15–21.

Tapahtumassa järjeste-

tään graffititaiteilijoiden 
työnäytöksiä, nimekkäim-
pänä taiteilijana pitkän lin-
jan legenda Acton. Muita 

taiteilijoita ovat muun mu-
assa Psyke, Hende ja Deos. 
Paikalla on myös nuorille 
suunnattuja työpajoja, jot-

Pukinmäen Siivouspäivä 
täynnä festaritunnelmaa 

Pukinmäen Säveltäjän-
puistossa oli runsaasti 
kirppispisteitä myös 
Pukinmäki-päivien 
aikaan.

Siivouspäivänä la 31.8. Pukinmäen 
Säveltäjänpuistossa vietetään festareita 
koko päivä. 

Aamupäivä on omistettu 
lapsiperheille ja kierrätyk-
sestä innostuneille, kun vil-
tit, rekit ja kirppismyyjät 
valtaavat puiston kello 10 
alkaen. 

– Siivouspäivän tausta-
organisaatio valitsi lisäk-
si Pukinmäen yhden kier-
rätyspisteensä sijoituspai-
kaksi. Kierrätyspisteitä on 
Helsingin alueella yhteen-
sä vain kuusi, joten tämä on 
tosi hieno juttu Pukinmäel-
le, kertoo MLL Pukinmäki-
Savelan varapuheenjohtaja 
Anita Kaukokari-Pölkki.

Kierrätyspiste on puistos-
sa klo 10–18 ja sinne voi 
tuoda astiat, huonekalut, 
elektroniikkaa ja vaatteet. 

Pisteelle otetaan vastaan 
vain ehjää ja käyttökelpois-
ta tavaraa. Elektroniikka-
romua varten paikalle tulee 
oma pisteensä. 

– Tämän helpommaksi ei 
kierrättäminen ihan koti-
kulmilla enää tule, iloisee 
Kaukokari-Pölkki.

Puistokirppiksen yhtey-
dessä on kahvila, musiikkia 
sekä ohjelmaa lapsille klo 
10–12. Tapahtuman järjes-
tävät Puksu-Liike ja MLL 
Pukinmäki-Savela.

Iltapäivällä täräytetään 
käyntiin Puksufest. Viime 
vuonna ensimmäisen kerran 
järjestetty kaupunkikulttuu-
rin festari on kasvanut entis-
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 SIIVOUSPÄIVÄPISTEITÄ

• Viikissä kirppistellään 31.8. Latokartanon torilla klo 10–17 ja päivä päättyy Viikinportti 
4:n pihakirppikseen klo 17–19. 

• Malmilla on ainakin Emmin kirput pihakirppis 31.8. klo 12–17, Tukkikuja 2A.
• Kaikki alueen kirppikset löytyvät siivouspaiva.com-sivuston kartalta.

  Puistola, 
Tapulikaupunki

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

Teatteriesitys kertoo vanhuudesta ja vanhenemisesta 
sukeltaen myös sodan käyneen sukupolven muistoihin. 

to 29.8. klo 15 ja 19, alk. 5 € 

Keskustelua herättävä 
teos erityisesti aspergerin 

oireyhtymää potevien 
lasten vanhemmille.

ti 3.9. klo 18 
vapaa pääsy

Dokumenttielokuva

p p y

asemasta
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Ala-Malmin tori 1
malmitalo.fi
Liput (09) 310 12000
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Uurretut
Kirahvikollektiivi
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Anastasia Lapsuin 
ja Markku Lehmuskallion 

ohjaamia elokuvia mm. 
Sukunsa viimeinen. 
Kino Kaikun Indie 

& kotimaiset -sarjaa.
to 5.9. klo 18  
vapaa pääsy

ttttttrrriiiiiibbbbbbuuuuttttttiii

&&

Lehmuskallio 
&&&&&&&&&

LLLLLLLeeehhhhhhhmmmu
Lapsui

uu
Eero Markuksela

kkkkkkkkkkukkkkkkkkku
Eer

Täyden
Maalauksia, tekstejä ja valokuvia Kiinasta

to 29.8. – la 21.9. vapaa pääsy

Lähimenot-palstalle voi 
lähettää Koillis-Helsinkiä 
koskevia menovinkkejä. 
Etusijalla ovat maksutto-
mat tapahtumat. Toimitus 
voi muokata sekä lyhen-
tää tekstejä. Vinkit tulee lä-
hettää viimeistään torstai-
na klo 15 mennessä, jotta 
ne ehtivät seuraavan kes-
kiviikon lehteen. Vinkit voi 
lähettää osoitteella teija.lo-
ponen@lahitieto.fi 

työväenopiston vertaisohjaajat 
antavat vierihoitoa kaikissa 
tietokoneeseen liittyvissä kysy-
myksissä. Opetus räätälöidään 
asiakkaan tarpeiden mukaan. 
Ajanvaraus paikan päällä tai 
soittamalla p. 09 3108 5072.

Maanantailukupiiri

Kirjaston syksyn ensimmäi-
sessä istunnossa 9.9. on 
käsittelyssä kolme kesällä 
luettua teosta. Leo Tolstoin 
Anna Karenina ja Tove 
Janssonin Muumipappa ja meri 
sekä Kesäkirja. Aloitus klo 18. 
Lukupiiriläiset voivat noutaa lu-
ettavan teoksen varausmaksut-
ta kirjastosta. Mukaan mahtuu 
lisääkin kirjallisuuden ystäviä. 
Kirjaston osoite Kenttäkuja 12.
BailatinoKids 

eli lasten tanssilliset 
liikuntaleikit pe 6.9. alkaen 
Pukinmäkitalon peilisalissa, 
Kenttäkuja 12. Syksyn hinta 
45e. Ilm. ja lisätied. ohjaajalta: 
kirsi.mattsson@elisanet.fi  tai p. 
040 593 2165. Järj. Pukinmäen 
Kisa ry, www.pukinmaenkisa.fi .
BailatinoFitness 

Naisten tanssilliset lihaskun-
totunnit pe 6.9. alkaen klo 
18.30–19.30 Pukinmäkitalon 
peilisalissa, Kenttäkuja 12. 
Ohjaaja Kirsi Mattsson. 
Syksyn hinta 60e. Ilm. ja 
lisät: kisa@pukinmaenkisa.
fi  tai p. 050 581 4118. 
Järj. Pukinmäen Kisa ry. 
Teatterimatka Lahteen 

Pukinmäen Kokoomus ry 
järjestää teatterimatkan 
Lahden kaupunginteatteriin 
19.10. Tennessee Williamsin 

menestysnäytelmään ”Kissa 
kuumalla katolla”. Retken 
hinta 80 e sis. bussimatkat, 
teatterilipun, leivoskahvit 
teatterissa, lounaan sekä 
tutustumisen Lahden histori-
allisessa museossa olevaan 
Viipurin historia -näyttelyyn. 
Ilm.: Daniela Wnukille tai Eira 
Koskiselle, puh. 351 1155 
tai kauko@kaukokoskinen.fi  

SILTAMÄKI 
Ex-Virkkarilaiset 

kokoontuvat kesätauon jälkeen 
taas Siltamäen Palvelukodilla, 
os. Peltokyläntie 4 (valkoinen 
pienehkö rapattu talo). 
Omatoimisesta maton- ym. 
kangaspuilla kutomisesta 
ja puutöistä kiinnostuneet 
("Palvelukeskuskorttikelpoiset") 
tulkaa kahvittelemaan ja 
tutustumaan 2.9. alkaen 
kello 10. Matonkudemyyjä 
on paikalla noin klo 11.45. 
Siltamäen Korttelitupa 

Tupa auki jälleen Siltamäen 
seurakuntakodilla ti ja pe klo 
11–14 os. Jousimiehentie 5.
Siltamäen Nuorisoseura 

toiminta käynnistyy syyskuun 
alussa, lapset, nuoret ja 
aikuiset harrastamaan, tutustu 
tarjontaan www.siltamaen-
nuorisoseura.fi  tai ota yhteyttä 
050 566 6174. Teatterilippuja 
on tarjolla: Sukka, Nukka 
ja Tuulispää 21.9., Tohtori 
Zivago 1.10. ja West Side 
Story Lahdessa 9.11., 
varaukset sinikka.putkonen@
siltamaennuorisoseura.fi 
 

TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat 

ja Kotien Puolesta

Syystoimintakausi käynnistyy 
ti 3.9. Tiistaikerho klo 
11.30–13.30. To klo 11–14 
tuolijumppaa, tasapainon 
kehittämistä, sisä-boccia ja 
pelikahvila. Ti-kerhon 3.9. 
aiheena Reino ”Repe” 
Helismaa, tarinoita elämän 
varrelta, satavuotissyntymä-
päivän kunniaksi. Tapanilan 
Työväentalo, Sompiontie 4. 
Tarkempi ohjelma www.tapa-
nilan.elakkeensaajat.fi  Uudet 
ja vanhat jäsenet tervetulleita 
tutustumaan syksyn toimintaan 
ja antamaan vihjeitä miten 
toimintaa voitaisiin kehittää.
Ainakin ruusuja

Päivi Uljaksen akvarelleja 
–Ainakin ruusuja– 27.8.–14.9.
Ti–pe 13–18, la–su 11–15.
Galleria viileä punainen, 
Päivöläntie 20.

TAPULIKAUPUNKI
Taapero- ja 

lastentanssiryhmät 

La 7.9.–30.11. Tapulin nuori-
sotalolla Ajurinaukio 5. MLL 
jäsenille 55 e / lapsi. Järj. MLL 
Puistola. Lisät. puistola.mll.fi 
Lukupiirit pyörimään

Tapulin kirjaston molemmat 
lukupiirit jatkuvat syksyllä. 
Uudetkin lukijat ovat 
tervetulleita. "Perinteinen" 
lukupiiri käynnistyi jo la 
kirjastonjohtaja Virpi Jeron 
vetämänä ja rikoskirjallisuuden 
lukupiiri kokoontuu ke 4.9. klo 
17.30. Silloin keskustellaan 

Eppu Nuotion romaanista 
Paine. Lukupiiriä vetää kirjaston 
asiakas Eva Laitinen. 
Tapulin eläkeläiset 

Syystoiminta alkaa ma. 9.9. klo. 
10–12, Tapulin nuorisotalolla. 
Kerhopäivänä konserttilippujen 
lunastus 25e/jäseneltä.

VIIKKI
Mikä papu?

Pensaspapu, härkäpapu, 
salkopapu, ruusupapu… 
-näyttely Gardenian vitriinissä 
12.8.–26.9. Onko härkäpapu 
oikeasti papu? Miksi papuja 
pitää keittää? Gardeniassa 
pääsee tutustumaan papulajei-
hin ja -lajikkeisiin sekä papujen 
käyttöön; Gardenian vitriinissä 
olevasta näyttelystä löytää 
vastaukset moniin kysymyksiin. 
Näyttely avoinna ma–to klo 
10–18, pe klo 10–14 ja la–su 
klo 10–17. Vapaa pääsy.

TEIJA LOPONEN

Tapahtumassa nousee tä-
nä vuonna lavalle myös 
rapmusiikin suosikkinimiä, 
joista varmasti tunnetuin on 
Pukinmäen oma kasvatti Ju-
no. Aloittelevampia pukin-
mäkeläisrappareita edusta-
vat Bentality ja New Gene-
ration MSC. Puksufestin la-
valla räppäävät myös Shaka 
ja Aqustiikka sekä Kovan 
Luokan Kuumotus.

Molempiin tapahtumiin 
on vapaa sisäänpääsy.

Tapulin kirjastossa on kaksi 
lukupiiriä, jotka kokoontuvat 
kerran kuukaudessa. Myös 
uudet lukijat voivat mennä 
mukaan. Lauantaina startat-
tua perinteisen kaunokirjal-
lisuuden lukupiiriä vetää kir-
jastonjohtaja Virpi Jero.

Toista, rikoskirjallisuuteen 
keskittyvää lukupiiriä vetää 
kirjaston asiakas Eva Laiti-
nen. Laitisen lukupiiri alkaa 
ensi keskiviikkona 4.9. kello 
17.30. Silloin keskustellaan 
Eppu Nuotion romaanista 
Paine.

Puistolan kirjaston lukupii-
reissä keskitytään taiteeseen 
ja taiteilijoihin liittyvään kuno-
kirjallisuuteen

Seuraava kokoontuminen 
on syyskuun 17. päivä kello 
18. Keskustelun aiheena on 
Hannu Väisäsen teos Tai-
vaanvartija. Lukupiiriä vetää 
Tapulikaupungin kirjaston 
erikoiskirjastonhoitaja Niina 
Holm.

Pirjo 
Pihlajamaa

Lukupiirit 
odottavat 
kirjanystäviä

ka järjestää Funk On ry. 
Tapahtuman matalan 

kynnyksen luonteen mu-
kaisesti kuka tahansa on 

tervetullut maalaamaan 
paikan päälle esimerkik-
si omalle kelmuseinälleen 
omien maaliensa kanssa. 

”Tämän 
helpommaksi ei 
kierrättäminen 

ihan kotikulmilla 
enää tule.”

ANITA
KAUKOKARI-PÖLKKI.

TARTU TARTU 
TAIDEAINEISIINTAIDEAINEISIIN

kuvataide, musiikki, sanataide
sirkus, tanssi ja teatteri

aikuisia ja perheen pienimpiä unohtamatta

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
www.taidetalo.net

Tiedustelut puh. 09-347 1647

PUKINMÄEN 
LASTEN JA NUORTEN 

TAIDEKOULUT
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Koillis-Helsingin Lähitieto 
kuuluu sinulle.

KAMPAAMOT JA PARTURIT

OPTIKOT

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

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)

TILAISUUDET

Meillä on ilo kutsua naisjaoston ja osaston jäsenet

30-vuotisjuhlaan
lauantaina 7.9.2013 kello 13.00

Malmin kirkolle, Kunnantie 1.
Avec, tumma puku ja kunniamerkit

  Johtokunta

Malmin Rintamaveteraanit ry
Naisjaosto

SYYSTARJOUS

85€

TERVETULOA!
Kirkonkyläntie 3,

Malmi
P. 09 3855 878

VÄRIPAKETTI
sis. VÄRJÄYS+RAIDAT,

LEIKKAUS JA FÖÖNAUS
lyhyille hiuksille 

25€

(norm. 92 €)

Ripsien ja 
kulmien värjäys

Uusi, alan konkareista 
koottu juurimusiikkia soit-
tava yhtye Highway julkaisi 
ensimmäisen pitkäsoittonsa 
Wanted viime vuonna. 

Kyseessä on Timo Tur-
peisen ”comeback-yhtye” 
ja paluu juurimusiikin pa-
riin.  Yhtyeen uuden levyn 
materiaali on pääasiassa 
Turpeisen säveltämää, lisä-
antina Jarmo Hynnisen se-
kä muiden yhtyeen jäsenten 
materiaalia. 

Wanted on jo nyt ehtinyt 
saada positiivista palau-
tetta sekä kotimaisissa et-

tä ulkomaisissa bluesfooru-
meissa, mikä on poikinut jo 
keikkaakin mukavasti. Ke-
sällä 2013 yhtye on esiinty-
nyt Imatra Big Band -festi-
vaalilla sekä LinnaJazzin 
pääkonsertissa. Malmita-
lossa yhtye konsertoi ensi 
tiistaina 3.9. 

TL

Juurevaa musaa konkareilta

Highway eli Timo Turpeinen, laulu, Jarmo Hynninen, 
kitara, Timo Vesajoki, kosketinsoittimet, Jan-Olof 
Strandberg, basso ja Jartsa Karvonen, rummut.

Highway featuring 
Timo Turpeinen 

ti 3.9. klo 19 Malmitalossa.
Liput 15 e, lipunmyynti 

p. (09) 310 12000 
sekä Lippupalvelu.

Legendaarinen Elonkor-
juu on vuonna 1969 perus-
tettu porilainen rockyhtye, 
jonka keulakuvana on alus-
ta asti toiminut kitaristi ja 
laulusolisti Jukka Syrenius. 

Vuoden 1970 syksyllä yh-
tye sijoittui Popmuusikot 
ry:n järjestämien pop-yh-
tyeiden SM-kisojen kakko-
seksi. Sen jälkeen suomalai-
nen proge-bluesbändi Elon-

korjuu on kulkenut pitkän 
tien ja tehnyt mitä halun-
nut. Merkittäviä keikkoja 
ja joukko levyjä on ilmesty-
nyt ja alkutaipaleella bän-
dille tuli tutuksi niin Ruis-
rockin kuin Pori Jazzinkin 
näköala lavan suunnasta. 

Välillä bändin jäsenet ha-
jaantuivat omille teilleen 
maailmalle, mutta 2003 ta-
rina sai jatkoa, kun Elon-

korjuu julkaisi Scumbag-
levyn. 2009 vietettiin bän-
din 40-vuotisjuhlaa ja 
taltioitiin juhlakonsert-
ti tupla-CD:lle. Syksyl-
lä 2012 ilmestyi jälleen le-
vy, Seasons-niminen nel-
jän CD:n paketti EMI:ltä, 
ja nyt on taas uusi albumi 
tekeillä.

Jukka Syrenius kitara ja 
laulu, Jari Perkiömäki sak-

sofoni, Jussi Reunamäki 
keyboards, Veli-Pekka Pes-
si basso ja Zoltan Karpa-
ti, rummut, tulevat Malmi-
talolle näyttämään, miten 
Elonkorjuu voi hyvin.

TL

Elonkorjuu elää ja voi hyvin

Elonkorjuu 
Malmitalolla to 5.9. 
klo 19. Liput 15 e.

 MINIMOTOTIETOA

• Minimotopyörä on 
noin metrin pitkä ja 
painaa vajaat 25 kg.

• Minimotopyörät on 
valmistettu erityisesti 
kilpailukäyttöön, eikä 
niitä voi rekisteröidä 
tieliikennekäyttöön. 

• Pyöristä löytyy 
tehoja jopa 18 hv. 

• Minimotopyörien 
huippunopeus voi 
olla jopa 100 km/h.

• Kilpailuissa 
keskinopeudet ovat 
noin 45–65 km/h.

Nyt jo kahdeksatta kertaa ajetta-
vassa kilpailussa ajetaan minimo-
toilla, minisupermotoilla ja Mi-
niGP-pyörillä yhteensä kahdeksas-
sa eri luokassa. Kaikki luokat ajavat 
sunnuntaina kaksi kilpailulähtöä.

Kilpailussa on mukana sekä 
7–12 vuotiaita juniorikuljettajia 
että seniorikuljettajia.

Minimotoilun ensisijaisena tar-
koituksena on saada ratamoottori-
pyöräilyn eli Road Racingin pariin 
juniori-ikäisiä harrastajia sekä hei-
dän vanhempiaan. Vuosien saatos-

sa moni Suomen minimoto -sarjas-
sa kilpaillut kuski on siirtynyt aja-
maan Road Racingia aina SM-ta-
solle saakka, isompiin luokkiin. 
Nykyisistä MotoGP kuskeista mo-
ni on aloittanut minimotoilla, mm. 
Valentino Rossi.

  Minimotossa kilpaillaan mini-
kokoisilla ratamoottoripyörillä, 
jotka ulkomuodoltaan muistutta-
vat isoveljiään, Superbike -luokan 
pyöriä. Junnukuskien joukossa on 
niin poikia kuin tyttöjäkin.

TL

MINIMOTOJUNIORIT RY

MinimotoGP on ajettu jo seitsemän kertaa, kuva viime vuoden kisoista 
Tattarisuolta.

Junnukuskien joukosta löytyy myös 
vauhdikkaita ja nopeita tyttöjä!

Junnukuskit vauhdissa

MinimotoGP: 
la 31.8 vapaa harjoitus-

päivä klo 12–18 
luokkajaon mukaisesti. 

MinimotoGP 
su 1.9. klo 12 alkaen. 

Alle 12-vuotiaat 
ilmaiseksi, 
muilta 5 e. 

Vauhdikasta menoa on tarjolla, kun perinteinen Helsinki 
MinimotoGP ajetaan Tattarisuolla, Helsingin kartingradalla 
jälleen sunnuntaina.
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Ilmoitusvaraukset myyntipäällikkö Jussi Haapasaari, 
puh. 050 595 3233, jussihaapasaari@lahitieto.fi 

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

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

www.datamediatilit.fi 
Puh.
010 328 4881

TILITOIMISTOJA

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

– 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

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

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Vesikourut
Tikkaat 

Lumiesteet
Kattojen pesut 
ja maalaukset

Ilmainen tarjous/
korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.fi 

Kotitalousvähennysmahd.

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

�������	


���� ���� ����

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

PALVELUJA TARJOTAAN

Huutokauppa Halli 
ostaa ja tyhjentää 

kuolinpesät, 
muutto- yms. 

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

Puutavara A. ÄIKÄS Oy
PALVELEVA  ASIANTUNTEVA PUUKAUPPA

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

- Kaikki saha- ja höylätavarat - Paneelit – Listat
- Koristelistat - Mdf-listat -  Maalatut listat
- Ruskeat ja vihreät kestopuut - Rakennuslevyt
- MEL-levyt - Levyjen määrämittasahaus 
- Puutavaran katkaisu ja kotiinkuljetus

Yksityistunteja
Tapaninvainiossa

Englantia, italiaa,
espanjaa, ranskaa... 
Kielikoulu Papukaija

rita.ahonen@sci.fi

YKSITYISTUNTEJA

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

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

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammas-
teknikko

Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 09 387 2341

www.ph-hammasasema.fi

Tarjous:
Hammastarkastus
omavastuu osuus

25€

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 351 5981   www.zois.fi 

Tukka silmillä?
Latvat hapsottaa?

Auringon haalistamat värit?

Varaa aika ennenkuin kiireet yllättää!
Elokuussa taas pidennetty aukioloaika arkisin 9–19.

www.zois.fi  nettiajanvaraus tai 09 351 5981

Sanna, Elina, Tanja, Nelli, Joni, Alex, Sini, Terhi ja Outi

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
Hieta ummun e 

TI-PE -  la -
alonperfect

p  -  

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6

(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA
- Fysioterapia

- Voice massage
- Akupunktio

- Lymfaterapia

Puistolantori 1, 00760 Helsinki 
puh. 09-389 6304 

www.puistolanfysioterapia.com

Fysioterapeutit:
Johanna Jokinen
Kirsi Kyyrä
Riitta Pitkänen

Ismo Hämeenniemi
Heli Inkinen
Sari Sélen

HYVINVOINTI

HAMMASLÄÄKÄRIT

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi 
 3858 375 

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi 
Ark. 9-18, 

kesä-la suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan

Asiakasparkki No 13 
Bussit 74/77A/577

Permis + leikkaus
+ sävy + fööni 

Ripsi- 
+ kulmavärjäys

85€

21€

Piristä
syksyäsi

hius-
käsittelyllä!

Pirjo Lös
P

syk

k

Lähitiedosta 
löydät 

lähiyritykset.

Koillis-Helsingin Lähitieto



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!
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Meille on helppo tulla!

Malmi

Puistola

Tapanila

KEHÄ lll
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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

Tammiston keittiö: Keitetty
TÄPLÄRAPU
100 kpl /ämpäri
koko +10
1,89 /kpl

Tammiston keittiö: Tuore 

karitsan
GRILLIPIHVIT
naturel ja tuoreyrttimarinoitu, 
Suomi

2995
kg

kg

Tammiston keittiö:

Makulihan
PALVIKINKKU
siivuina

Tammiston keittiö: 
Kuumana Tapolan
MUSTAMAKKARA

695
Tammiston keittiö: 

Oman uunin
LOIMULOHIFILEE

2895

195

kg

Tammiston keittiö: Keitetty
TÄPLÄRAPU
30 kpl /ämpäri
koko +10
1,97 /kpl

Tammiston keittiö:
SALSA-
JOKIRAPUSALAATTI

Fazer
JUMBO-
MAKEIPUSSIT 
325-400 g
6,23-8,23 /kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia 3,09 /ps 
(7,73-9,51 /kg)

3580

249

kg

Tammiston keittiö: 
THAI-
KEVÄTKÄÄRYLEET
katkarapu, kasvis, kana

Varmista onnistuneet rapu-
juhlat ennakkotilauksella.

Tilaukset numeroon
050-3164 319 tai

irja.saarinen@citymarket.fi 

Jätäthän sähköposti-
tilauksen yhteydessä myös
puhelinnumerosi mahdol-

lisia tarkennuksia
varten.

RATKAISEVAN MONIPUOLINEN
K-CITYMARKET VANTAA TAMMISTOSTA

Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi ,
www.facebook.com/KCMTammistoHINNAT VOIMASSA TO–SU 29.8.–1.9.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.

-19%

59.-ämpäri189.-ämpäri

289
kg

Tammiston keittiö::
rypsiporsaan
SISÄFILE
naturel, Suomi

1795
kg

kpl

Tuoretta 
lähitoimittajalta:

KRUUNUTILLI

Tuoretta 
lähitoimittajalta:

TILLIPUNTTI

TOMAATTI
Puola

Paula Red

OMENA
Puola

249
nippu

149
kpl

049
kg

069
kg

Makulihan

MAAHERRAN 
MAKKARA

1690
kg

2290
ps
raj. 2ps/tal.

Hk takuumurea
NAUDAN SISÄ- tai 
PAAHTOPAISTI 1 kg

995
kg

ERÄ Kariniemen
BROILERIN 
FILEESUIKALEET
450-500 g 5,90-6,56 /kg,
maustamaton ja hunajamarinoitu

Pepsi, Pepsi Max, 7Up
VIRVOITUSJUOMAT 
1,5 l, 2-pack
0,70 /l, raj. 2 erää /tal.
Hinta ilman K-Plussa-korttia 3,86-3,99 /2-pack 
sis pnt 0,80

295
rs
raj. 3 rs /tal.

2-pack
sis. pnt 0,80


