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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

PÄIVI  
PIRNES
Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

[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

VARTIOKYLÄ         OKT

PUISTOLA                          OKT

PUISTOLA                     erillistalo

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 
lämpöeristetty varasto 4 m². 
Hp. 350.000 €. Suutarinpolku 4 a

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
Rauhallisella alueella täystiilitalo 
1-tasossa 4h, k, rt, takkah, s,
120 m². Rv 1981, kuntotarkastet-
tu 6/2013, H. Autotalli- ja varasto 
25 m². Suojaisa piha n. 610 m² 
hallinnanjakosopimuksella.
Hp. 307.000 €. Kassaratie 10 B

Rauhallisella paikalla ok-talo 4h,k,rt
155 m² + lämmin at, var 25 m².
Rv 2000. Upea rinnetontti 749 m².  
Hp. 530.000 €. Sormuspolku 19

Hyvin hoidettu toimiva omakoti-
talo 5 h, k, s, 120 m² + var. 20 m². 
Varaava kaakeliuuni, koneellinen 
ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. 
Kaunis puutarhatontti 648 m² . Vaih-
dossa kerrostalohuoneisto 1-2 h, k. 
Hp. 365.000€. Kennotie 3

K-citymarket MALMI

49 1 kg

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

Katso muut loppuviikon huip-
putarjouksemme  sisäsivuilta!
T: uudet K-ruokakauppiaasi 

Maria ja Jyrki

69 0 kpl 
(3,00/kg) 

Meillä paistettu Pirkka 
RANSKALAINEN PATONKI 
230 g 
Tarjous voimassa to-la 15.-17.8.

Atria 
BROILERIN 
REISI-KOIPI
marinoitu 
Tarjous voimassa to-la 15.-17.8.

SHOKKI -TARJOUKSEMME loppuviikolle:

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

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

Töyrynummi Et 100/108 m²
4 h, k, s, khh, 2 wc, var, autok. 
Kaunis ja hyvin suunniteltu per-
heasunto kahdessa kerroksessa. 
Viihtyisä aurinkoinen piha. Tilaa 
myös kahdelle autolle. 
Mh. 389.000€. Uudisraivaajantie 29. 
Ensies. su 18.8. klo  15-15:45. 
Kristiina Diomin/046-812 5691

1108444
Tapaninvainio Pt 118 m²
5h, khh, s. Joen tuntumassa upea, 
siistikuntoinen paritalokoti (rv. 
2002) huippupaikalla. Olohuonees-
ta ja terassilta esteettömät maise-
mat länteen. Avokeittiö, varaava 
takka, lattialämmitys. Lämmin 
autotalli. Mh. 405.000€. Jokitie 28. 
Pertti Kanon/040-758 7596.  

140295

Tapaninkylä Pt 62 m²
2 h ,k , s. Valoisa paritalokoti, jossa 
mainio pohjaratkaisu. Reilun ko-
koinen aurinkoinen eteläpiha, jossa 
viihtyy. Hyvin hoidettu taloyhtiö 
rauhallisella alueella, ei läpiajoliiken-
nettä.  Mh. 214.000€. Miekkapolku 
3. Es. to 17-17:30. 
Kristiina Diomin/046-812 5691.

1102745
Paloheinä Rt 94m²
4h, k, kph/s, wc. Kauniisti re-
montoitu kodikas 1-tasoinen 
koti Paloheinän pientaloalueella. 
Toimivat huonetilat, kaunis keittiö ja 
saunaosasto. Turvallinen pihapiiri. 
Saramäentie 37.  Mh. 327.000€. 
Kai Lehtola/ 044-514 0164  

140283
Siltamäki Kt 128,5 m²

5h, rt, k, vh. Tilava, muuttoval-
mis perheasunto, jossa mahta-

va olohuone-ruokailutila ja runsaasti 
säilytystilaa. Uusittu keittiö. Länsi-
parveke sisäpihalle, lähikauppaan n. 
150 m. Velaton lähtöhinta 185.000€. 
TARJOUSKAUPPA. Kauriintie 3 F. 
Pertti Kanon/040-758 7596. 

140072

Latokartano Kt 119,5 m²        
5h, k, s. Heti vapaa! Viihtyisän 
Viikin luonto- ja virkistysalueiden 
tuntumassa tilava ja hyväkuntoinen  
Hitas perheasunto. Rv.2006,krs 
3/7. Mh.348 000 €. Huhmarekuja  
4 B. Es.to 18-18:30. 
Markku Vuorinen/046-812 5696

140245
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
Pihlajisto Kt 72,6m² 
3h, k, kph, wc, las.parv. Valoisa 
avarapohjainen koti puistonalueen 
laidassa. Vaaleasävyiset pinta-ma-
teriaalit, 1. asuinkrs. Mh. 173.000€. 
Ensitied. Pyynikintie 5. 
Kai Lehtola/ 044-514 0164 

1109201 

Pukinmäki Kt 47 m²    
2h, kk. Siistikuntoinen 2. krs näp-
pärä kaksio loistopaikalla. Todella 
tilavalta lasitetulta parvekkeelta 
esteettömät  näkymät sisäpihalle 
länteen.  Mh. 148.000 €. Myrttitie 
12 B. Pertti Kanon/040-758 7596. 

1109265
Pihlajamäki Kt 45,5m²  

2h, kk. Heti vapaa hyväkuntoi-
nen teho kaksio. Hissitalo, krs 

2/8 , parveke puistomaiselle pihal-
le. Velaton lähtöhinta 102.000€. 
Tarjouskauppa. Maasälväntie 8 A 
Es.  to 15.8 klo 17:30-18:00. 
Aurora Simonen/050-358 7205

1103836

Jyrki Saulo
050 585 0500

Tervetuloa
keskustelemaan
asuntoasioista 

Malmin
Markkinoilla

Su 18.8 klo 10-14

Parin miljoonan
kunnostus-
rahat haussa. 
Sivu 4
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 Pääkirjoitus

Liekö lämmin kesä syynä siihen, että kaikki ei-
vät näin alkusyksystä puhkukaan intoa ja tun-
nu saavan koneitaan käyntiin. Niihin asioihin 
kuitenkin jaksetaan paneutua, jotka tuntuvat 
joko mukaville, tai ovat erityisen lähellä sydän-
tä.

Viime viikonvaihteessa Mosan katukirppis-
tapahtumassa joku mainitsi Viertolantien van-
han tapettitehtaan tontin ja kyseli, joko siitä 
on päätöksiä olemassa. Joskus muinoin Tapa-
nila-Seura ehdotti vaihtokauppaa kaupungin 
ja Veikko Laine Oy:n välille, jotta yritys saisi 
jostain muualta mittavaan asuntorakentami-
seen sopivan tontin ja vanha tapettitehdas voisi 
muuntua Koillisen kaapelitehtaaksi. Täällä kun 
riittää kädentaitojen osaajia, taiteilijoita ja mui-
ta yksinyrittäjiä, jotka kaipaisivat edullista työ-
tilaa, eivätkä tarvitse hienoa uudisrakennusym-
päristöä luovuutensa toteuttamiseen. 

Nykyinen tontinomistaja on hakenut kaa-
vamuutosta, jotta tontille voitaisiin rakentaa 
korkeita kerrostaloja. Korkeiden kerrostalojen 
hakemus tyssättiin kesäkuussa. Nykykaavas-
sa tontti on ympäristöhäiriötä tuottamattomi-
en teollisuusrakennusten korttelialuetta. Enim-
mäiskerrosluku on neljä rautatiealueeseen ra-
joittuvalla tontin itäosalla ja kaksi Viertolantien 
asuntoalueen puolella. Pohjoisessa ja etelässä se 
rajoittuu toisiin teollisuustontteihin. 

Tapanila-Seuran nettisivuilla kysellään mitä 
tapettitehtaan tontille pitäisi tehdä. Vastaajia 
oli maanantaihin mennessä yhteensä 69 ja tu-
lokset seuraavanlaiset: Kunnostetaan koillisen 

Kaapelitehtaaksi 57 %, = 39 vastausta, raken-
netaan uusia 2–4-kerroksisia asuntoja nyky-
kaavaa noudattaen 23 %, eli 16 vastausta, an-
netaan olla ennallaan 2 %, eli 8 vastausta, ra-
kennetaan uutta toimitilaa 7 %, 5 vastausta ja 
rakennetaan uusia 4–8-kerroksisia asuntoja ha-
kemuksen mukaan 1 %, eli yksi vastaaja.

Seuran kyselyllä ei välttämättä sen suurempia 
vaikutuksia lopputulokseen ole, mutta se kui-
tenkin kertoo, että suuria kerrostaloja ei Tapa-
nilaan edelleenkään kaivata.

Malmilla vastustetaan entisen virkistyskeskus-
ten rakennusten myyntipäätöstä ilman julkista 
kilpailutusta. Asiasta valittaneet eivät ymmärrä, 
miten kaupunki saattaa päättää myydä vanhat 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset 
varsin mitättömän tuntuiseen hintaan eräänlai-
sena lohdutuspalkintona Krishna-liikkeelle. 
Heitä huolestuttaa se, mahtaako uusi omistaja 
ymmärtää rakennusten historiallisen arvon ja 
kunnostaa ne oikealla tavalla. Ra-
kennusten olisi myös toivottu 
siirtyvän sellaiseen käyttöön, 
että moni malmilainen voisi 
siellä edelleenkin asioida. 

Vaikka en hattuja käytä-
kään, niin silti nostan hattua 
heille, jotka jaksavat kantaa 
huolta lähiympäristöstään.

Teija Loponen

Vanhaa halutaan vaalia

 
TARJOUKSET 
VOIMASSA
15-17.8.2013

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!

Tuore Porsaan 
KASLER

599
kg

Suomi

Tuore Norjan  LOHIFILEE
K-Plussa-kortilla 8,99/kg 

ilman K-Plussa-korttia 12,95/kg 
rajoitus 2 pkt/talous

899
kg

Viljelty

ERÄ

KAIKKI MAKKARALLE
lauantaina 17.8  tarjotaan makkaraa ja salattia 

kaikille ILMAISEKSI klo 12-15 välisenä aikana

SYNTTÄRIJUHLAT

Pukinmäenkaari 18 00780 Helsinki
www.kaari18.fi

Pe 16.8. klo 22 alk. 
Svopoda TRio 
plays popeda

tällä kupongilla
                         koff III olut 

tai talon puna- tai 
valkoviiniä 24cl

3,- 
Voimassa pe 16.8 ja la 17.8

6,- 

la 17.8. klo 22 alk. 
trubaduuri 
Gyan Dookie

talon puna tai valkoviinipullo 20,- plo pe ja la
kaaren klassikko burger nyt vain 14,- pe ja la
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Lehden keskeltä löydät Tapanilan Erän urheiluliitteen!
www.facebook.com/

lahitieto

Laattarivistö on jopa saa-
nut lempinimen kompastus-
kivet, sillä näihin laattoihin 
on kevään ja kesän aikana 
torimyyjien mukaan kom-
pastunut ainakin kymmen-
kunta ihmistä ja muistikuvi-
en mukaan ainakin kolmea 
vanhusta olisi tullut ambu-
lanssi paikkailemaan kaatu-
misen jälkeen. 

Soitto rakennusvirastoon 
selvitti, että Ylä-Malmin to-
rin rakenteellinen kunnos-
sapito kuuluu kaupungille 
toriaukion osalta. Aukiol-
la on kuitenkin sellaisia pie-
niä alueita, joiden rakenteel-
linen kunnossapito on kiin-
teistöjen vastuulla, kuten 
katosten ja lippojen alaosat.  

Jostain syystä yhtään il-
moitusta kunnostustarpees-
ta ei asiakaspalvelusta löy-
tynyt.

– Rakennusvirasto on ti-
lannut yleisten alueiden ra-
kenteellisen kunnossapidon 
Staralta ja heidän työnteki-
jänsä käyvät tarkistamassa 
tuon kohdan tänään. Jos se 
on kaupungin vastuulla, se 
korjataan mahdollisimman 
pian, kertoi ylläpitoinsinöö-
ri Anna Keskinen Raken-
nusviraston katu- ja puisto-
osastolta varhain viime per-
jantaina. 

Aikaisin aamulla toril-
le saapuikin mies katsasta-
maan paikkaa ja jo aamu-
päivällä paikalle ilmestyi-
vät Staran kunnostusjou-
kot. Heidän tehtävänään oli 
korjata vaarallisimmat ki-
ven kuntoon. 

Teija Loponen

Ylä-Malmin torin 
”kompastuskivet” kuntoon

Malmintorilla on kesän 
ajan ihmetyttänyt lähellä 
kauppakeskuksen pääsisäänkäyntiä 
oleva kivilaattojen rivi, jossa osa 
laatoista on noussut pois paikaltaan 
ja aiheuttanut kompastusvaaran.

Ylä-Malmintorilla on ollut syytä 
katsoa tarkasti eteensä. 
Muutoin on voinut jalka osua koholla 
oleviin laattoihin ja kompastuttaa 
kulkijan.

Mielenkiinto Ravintolapäivä-tapahtu-
maa kohtaan leviää Koillis-Helsingis-
sä. Mukaan on ilmoittautunut aina-
kin viisi täkäläistä kotikeittiötä, joissa 
on kokattu makupaloja ostettavak-
si sopuhintaan. Syötävää saa kotiin 
tai pöydän antimista voi nauttia pai-
kan päällä.

Tapaninvainion ja Ylä-Malmin ra-
jalta Laulurastaantieltä löytyy perä-
ti kaksi pop-up-ravintolaa. Lauluras-
taantie 4:ään perustetaan kello 12–
18 auki oleva Hobbiti-kahvila, jonka 
terassilta löytyy muun muassa Mor-
dorin muurikkalättyjä sekä Sauronin 
suklaajuustokakkua, joita voi huuh-
della alas Keskimaan juomilla.

Laulurastaantie 13:n piharavinto-
la Taqueria El Jefessä Malmi maistuu 
Meksikolle. Talon väki lupaa tarjota 
aitoja tacoja, cevicheä ja quesadillo-
ja kera meksikolaisen tunnelman kel-
lo 12–15.

Laulurastaantieltä on lyhyt matka 
Kotitie 10:een, jonka vehreällä koti-
pihalla toimii kello 11-16 kahvila Ka-
roliinan kakkukeidas. Tarjolla on eri 
kakkuja, myös vähälaktoosisia vaih-
toehtoja sekä ainakin yksi gluteeni-
ton herkku. Tuoton Karoliinan kak-
kukeidas lupaa lahjoittaa viime vuo-
tiseen tapaan Suomen World Visio-
nille.

Ala-Malmilla avautuu jälleen suo-
sittu kotikahvila Raparperitaivas, joka 
on auki kello 12–17. Se löytyy osoit-
teesta Paavolantie 7.

Viikin Latokartanossa perustetaan 
Latokartanontorille kello 10–12 rans-
kalaistyylinen kahvila nimeltä Helsin-
gin Herkkusuu. Kahvilan pyörittäjiksi 
on ilmoittautunut kaksi isoa ja kolme 
pienempää herkkusuuta Viikistä.

Latokartanoon nousee myös toi-
nen kahvila, Cakes a la Maman Kak-
kubaari osoitteeseen Tilanhoitajan-
kaari 22. Se pitää ovensa auki kello 
12–15 talon kerhohuoneessa.

Pirjo Pihlajamaa

Sunnuntaina kuka tahansa asukas saa perustaa ravintolan tai kahvilan. 
Tilaisuuteen on tartuttu Malmilla ja Viikissä.

Ravintolapäivä inspiroi koillisen kotikokkeja

Poliisi puuttuu 
koululaisten 
juomiseen
Alaikäisille lapsille kannat-
taa tarjota vaihtoehtoisia ak-
tiviteetteja kylillä päissään 
notkumisen sijaan, tiedottaa 
poliisi kannustaen vanhem-
pia kysymään miten ja missä 
heidän lapsensa viettävät vii-
konloppunsa.

Koulujen alkaessa nuoriso 
juhlii normaalia innokkaam-
min. Tämän takia virkavalta 
on varautunut puuttumaan 
nuorten alkoholinkäyttöön 
myös ensi viikon loppuna. 
Tehotarkkailu alkoi jo viime 
viikonloppuna koko maassa.

Viinaksia kantavalle nuorel-
le poliisi rapsauttaa 20 euron 
sakon. Alkoholijuomat hävi-
tetään. 

Pirjo Pihlajamaa

Kahdelle 
koululle sama 
nimi
  Puistola

Puistolan ala-asteen koulu ja 
Nurkkatien ala-asteen kou-
lu on lyöty hallinnollisesti yh-
teen. Yhdistettyjen koulujen 
uusi nimi on Puistolanraitin 
ala-asteen koulu. Nimenvaih-
dosta huolimatta toiminta jat-
kuu entisissä toimipisteissä.

PP

Säveltäjän-
puistolle on 
sanottu hyvästi
  Pukinmäki

Pukinmäen peruskoululla 
ei ole enää Säveltäjänpuis-
ton sivukoulua. Toimipisteen 
lakkautuksesta tehty poliitti-
nen päätös astui voimaan tä-
nä syksynä. Tapaninvainiossa 
oleva Immolantien sivukou-
lu jatkaa edelleen Pukinmä-
en peruskoulun sivukouluna.

PP

Ravintolapäivään osallistuvissa kodeissa on leivottu viime 
päivät ahkeraan.
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LÄHIÖRAHASTOLTA 
HAETTU V. 2013 
KOILLIS-HELSINKIIN

• Pihlajamäen nuoriso-
puiston freestyleparkin 
peruskorjaus 26 000 e.

• Tullikirjurin skeittipuiston 
aita, valaistus ja muu 
kehittäminen 138 560 e.

• Inspiroivat koulupihat 
ip-toiminnan lapsille. 
Mukana Pihlajamäen, 
Puotilan ja Kontulan 
ala-aste, myöhemmin 
Puistolan ja Kallahden 
peruskoulun sekä Ala-
Malmin Hietakummun 
ala-aste 210 000 e.

• Ala-Malmintorin ja 
Pekanraitin kunnostus 
250 000 e.

• Fallkullan tilan ympäristön 
reitit, Malmin lentokenttä, 
50 000 e.

• Pihlajisto, Leikkipuisto 
Salpausselän pihan 
peruskorjaus 700 000 e.

• Pihlajamäessä uusitaan 
Hattelmalantieltä 
Savelanpuistoon johtavat 
portaat, Pihlajistossa 
Johtokivenkujan portaat 
200 000 e.

• Ylä-Malmi, Syystien 
palvelukeskus, 
senioripiha ja ulko-
olohuone 70 000 e.

• Siltamäen palvelukodin 
vanhaan navettaan 
puutyötilan kunnosta-
minen alueen eläke-
läisille100 000 e.

1:n suuntaan ajettaessa. 
Korvaava reitti Tapanin-

vainiontieltä Pukinmäen-
kaarelle kulkee Karhusuon-
tien kautta. 

Ajoneuvoliikenne Tapa-
ninvainiontiellä pohjoisen 
suuntaan toimii normaalis-
ti. Työ ei häiritse suuresti ja-
lankulkua eikä pyöräilyä.

Putkistotyö alkaa elokuun 
puolivälissä ja sen arvioi-
daan valmistuvan syyskuun 
loppuun mennessä, jolloin 
liikenne palaa taas normaa-
liksi. 

Teija Loponen

Tapaninvainiontien ajoneuvo-
liikenne osin kiertoreitille

Pohjoisen suuntaan 
pääsee ajamaan 
Tapaninvainiontietä 
normaalisti, mutta 
etelänsuuntaan väylä 
on suljettu ja kierto 
Pukinmäenkaarelle 
tapahtuu Karhusuontien 
kautta.

Pekanraitti kuntoon ja 
Fallkullalle sittenkin valoa
Lähiörahastosta on tulossa 
useita rahapotteja Koillis-
Helsinkiin, jos eri virastojen 
hanketoiveet toteutuvat.

Tälle vuodelle jaossa on 
noin 5 miljoonaa euroa. 
Kuusi virastoa on ehdotta-
nut yhteensä 34 hanketta 
rahoitettavaksi lähiörahas-
tosta. Koillis-Helsingille on 
haettu liki 1,8 miljoonan 
pottia.

Yksi hankkeisiin sisälty-
vistä valopilkuista on Fall-
kullan ja Malmin lentoken-
tän ulkoteiden kunnostuk-
seen anottu 50 000 euroa. 
Rakennusvirasto on aiem-
min tänä vuonna ilmoitta-
nut, ettei ulkoteiden kohen-
tamiseen löydy sen budje-
tista rahaa. Nyt virasto on 
kääntänyt katseet lähiöra-
hastoon päin.

Ala-Malmintorin ja Pe-
kanraitin kunnostukseen on 
haettu peräti 250 000 eu-
roa. Sillä on tarkoitus pistää 
hunningolle jäänyt tienoo 
vihdoinkin kuntoon.

Jakomäen kirjaston kun-
nostukseen ja Malmin ui-
marannan siirron suunnitte-
luun on myös anottu rahaa, 
mutta niiden hakemukset 
jäänevät rannalle. Lähiöra-
haston toimikunta peruste-
lee asiaa sillä, että Jakomä-
en kirjaston remontille on jo 
tiedossa rahoitusta. Malmin 

uimarannan siirtoa paikas-
ta toiseen ei nähty suoraan 
lähiön viihtyvyyttä kustan-
nustehokkaasti parantavak-
si hankkeeksi.

Vuona 2001 perustetun lä-
hiörahaston tarkoituksena 
on Helsingin lähiöiden ar-
vostuksen nostaminen ko-
hentamalla lähiöiden viihty-
vyyttä ja toiminnallisuutta 
sekä ikääntyvien kaupunki-
laisten palvelumahdolli-
suuksia.

Kaupunginhallitus on kä-
sitellyt hakemuksia maa-
nantain kokouksessaan.

Pirjo Pihlajamaa

PIRJO PIHLAJAMAA

Koillis-
Helsingille 

on haettu liki 
1,8 miljoonan 

pottia.

Siniset jokeribussit muuttuivat maanantaina oransseiksi 
ja jokerilinjan nimi runkolinjaksi 550. Samalla Itäkes-
kuksesta Viikin kautta Westendiin liikennöivä linja siirtyi 
avorahastukseen eli bussiin saa nousta myös keskiovista, 
eikä lippua tarvitse näyttää kuljettajalle. Avorahastus on 
kokeilu, jonka jatkosta päätetään ensi vuonna.

Autojen etukilvissä on uusi toiminto, joka näyttää vuo-
roin määräpäätä ja vuoroin tekstiä ”täynnä/fullsatt”, jos 
bussissa ei ole tilaa. Kyytiin mahtuu 52 henkeä istumaan 
ja 58 seisomaan.

Oranssilla värillä HSL haluaa viestiä metromaisesta lii-
kenteestä: vuorovälit ovat tiheät ja tasaiset. Linjalle on 
määritelty välipistepysäkkejä, joita bussi ei saa ohittaa 
etuajassa.

Välipisteet ovat Westendinaseman suuntaan Viikin tie-
depuisto, Oulunkylän asema, Hämeenlinnanväylä ja 
Leppävaara ja Itäkeskuksen suuntaan Leppävaara, Vih-
dintie ja Oulunkylän asema.

Linjaa liikennöi vuosina 2013–2023 Helsingin Bussilii-
kenne Oy.

Pirjo Pihlajamaa

Jokeri on nyt 550 
ja oranssi

Tapaninvainiontie etelän suuntaan suljetaan 
ajoneuvoliikenteeltä noin puoleksitoista 
kuukaudeksi.

HSY saneeraa runkovesi-
putkistoaan Tapaninvaini-
ossa ja töiden vuoksi Ta-
paninvainiontie joudutaan 
sulkemaan ajoneuvoliiken-
teeltä Karhusuontien ja Pu-
kinmäenkaaren väliltä Kehä 

Pekanraitin 
kunnostus 

saattaa toteutua 
lähiörahaston 

turvin.

 Lähiörahasto saattaa tulla hätiin:
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Koillis-Helsingin 
Lähitieto
Tuorein Koillis-
Helsingin Lähitieto 
-lehti löytyy lehtitelineestä Malmintorin 
kauppakeskuksen toisesta kerroksesta 
kahvila Plaza Mocan vierestä.

 
 

 
Beach Partyssa julkistetaan 

Tapaninvainion demokratiapilotin 
ideat ja tulokset! 

TORSTAI 

22.8.2013 

TAPANINVAINION UIMARANNALLA 
(Jokipolku 6) 

mm. Kalojen narraus, Frisbeegolf, Puistojumppa, Mindfulness 

Kirpputori, Keppihevosrata, Kasvomaalaus  

Lauluyhtye Chime, Tapaninvainion talentteja 

Me asumme täällä –Livegraffitimaalaus, Palkintoja! 

Hyvää ruokaa ja kahvia pikkurahalla 

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry 
www.kaupunginosat.net/tapaninvainio 

Liity jäseneksi: 10€/ hlö FI6280001171081715 

KLO 17.30-20.30 

 

 
TAITEIDEN YÖN TAPAHTUMA 

 
Tapahtumaa tukee 

h Partyssa julkiste
vainion demokra
ideat ja tuloksetideat ja tulokset

! 
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)

Linsseistä  -25%

www.synsam.fi

NIINA BACKMAN
Suosikkijuontaja

Kehykset: Michael Kors

ark  16-20
la    12-20
su   12-18

TIVOLIKENTÄLLÄ 

VAPAAESITYKSIÄ

Tervetuloa! Tervetuloa! 

ark 17,19  la 14,16,18 
su 14,16

vvvvvuuuuuooootttttttttttaaaaaa

w
w

w
.ti

vo
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ar
io

la
.fi

Alueelle vapaapääsy!

Kurranummen 
puistokenttä 16-19.8.

TAPANILATAPANILA

Ilmoituksiin liittyvissä asioissa voit ottaa 
yhteyttä myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen

puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@hotmail.com

Koillis-Helsingin Lähitieto

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

Lohikeittoa, lettuja, makkaraa, virvokkeita yms.
Arpajaiset. Yrittäjien ja yhdistysten tuotteita, kirpputori

Königstedtin koululla la 17.8.2013 klo 11-14

Järj. Seutulan kyläyhdistys ry Kivistön aluetoimikunnan tuella

Viihdytyksestä vastaavat:
Sirkus Magenta, Korson Pumppuveikot 

sekä paikalliset esiintyjät

Solbackantie 2, Vantaa

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja 

Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

La 17.8. 18.00 Nuorten-ilta 13–18-vuotiaille
Su 18.8. 11.00 Jumalanpalvelus, Mika Särkkä
Su 18.8. 14.30 Latinokokous, Mika Särkkä
Ke 21.8. 19.00 Rukous-ilta, Risto Kultanen
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KIEKKOFAKTAA

• Frisbeegolfissa 
käytetyt liitokiekot 
painavat yleensä noin 
150–200 grammaa.

• Kiekko liittää 
heittäjästä riippuen 
jopa 40 metriä.

• Aloituskiekko eli 
putteri on tylpempi 
ja paksumpi, sekä 
helpoin saada 
lentämään suoraan. 
Lähestymiskiekko 
lentää kauemmas, 
mutta on vaikeampi 
hallita. Draiver lentää 
pisimmälle, mutta on 
aloittelijalle vaikea 
hallita.

• Ratoja on Suomessa 
jo yli 250 ja harrastajia 
noin 35000.

– Minä olen vieläkin jonkin-
laisessa shokissa. En ikinä 
olisi uskonut, että kiekko 
voi lentää niin lujaa ja tulla 
vauhdilla päin ulkoiluväy-
lää ajavan kasvoja. Kun 
kiekko osui huulen ja nenän 
väliin, tunsin vain kauhean 
kivun ja näin verta vuota-
van, en tiennyt yhtään mitä 
oli tapahtunut, Sinikka Va-
sava kertoo yhä painajaisia 
herättävästä heinäkuisesta 
tapahtumasta.

Kiekon ei pitänyt lentää 
ulkoiluväylälle, mutta se oli 
irronnut heittäjän kädestä 
liian myöhään ja siksi lento-
rata suuntautui pois maali-
alueelta.

– Kolmen nuoren frisbee-
golfaajan porukka toimi 
kuitenkin esimerkillisesti. 
He tulivat heti katsomaan 
mitä minulle oli tapahtunut, 
totesivat, että huulenpäälli-

nen pitää tikata ja soittivat 
ambulanssin. Kun ambu-
lanssimiehistö oli todennut, 
etten ole saanut aivotäräh-
dystä vaan voin mennä tak-
silla Mariaan tikattavaksi, 
heittäjä soitti taksin. He jäi-
vät odottamaan sitä minun 
kanssani ja juoksipa tuo kie-
kon heittänyt vielä mieheni-
kin kiinni, kun satuin näke-
mään hänen pyöräilevän 
kauempana. Tuo opiskelija-
nuorukainen antoi myös yh-
teystietonsa, jotta voin sit-
ten ilmoittaa hänelle, mitä 
kuluja onnettomuudesta ai-
heutuu. Tuolloin hänellä ei 
vielä ollut vastuuvakuutus-
ta, mutta sen jälkeen hän 
sen heti otti. Pitäisi ottaa 
kaikkien muidenkin, jotka 
tätä lajia harrastavat!

Sinikka Vasava on onnel-
linen siitä, että liitokiekko ei 
osunut vaikkapa kaulaan, 

jolloin hengenlähtökin olisi 
voinut olla lähellä.

– Tikit on nyt poistettu, 
mutta ylähuulen alle on 
muodostunut sellainen kova 
palkki, joka estää suun 
avaamisen ihan auki. Sitä 

varten menen nyt plastiik-
kakirurgille, jotta hän arvi-
oisi mitä asialle voi tehdä.

Ennen onnettomuutta Si-
nikka Vasava ei ollut kos-
kaan ajatellut lajin olevan 
vaarallinen sivullisille. Silta-
mäen urheilupuistossa liik-
kuu paljon väkeä, siellä ote-
taan aurinkoa ja vietetään 
aikaa. Kaikkien muiden ul-
koilijoiden seassa kulkee 
frisbeegolfrata. Jos heitot 
kulkevat suoraan, ei niistä 
aiheudu vaaraa, mutta hute-
ja sattuu varsinkin aloitteli-
joille. Silloin kiekko voi len-
tää mihin vain.

Sinikan onnettomuuden 
jälkeen radalla tehtiin pa-
ri muutosta, mutta yhä sa-
mallakin paikalla on mah-
dollisuus tapahtua uusi on-
nettomuus. Aloituspaikka 
on muutaman metrin pääs-

sä kevyen liikenteen väyläs-
tä ja liian myöhään kädes-
tä irtoavat kiekot voivat yhä 
lentää kohti kävelijöitä ja 
pyöräilijöitä.

– Puiston maasto on kum-
puilevaa ja kasvillisuus es-
tää näkemästä liikkujia. 
Kuulin, että Espoossa uu-
si frisbeegolfrata sijoitettiin 
entiselle ampumaradalle, 
jossa ei muita liikkujia ole. 
Niin pitäisi Helsingissäkin 
tehdä, Vasava huomauttaa.

Häntä kauhistuttaa sekin, 
että jo varsin pienille lapsil-
le ostetaan frisbeekiekkoja, 
joita sitten heitellään pihoil-
la ja aukeilla paikoilla. Ni-
menomaan harjoittelijoiden 
kun pitäisi mennä heittohar-
joituksiin sellaisiin paikkoi-
hin, joissa ei muita liikku-
jia ole.

Teija Loponen

 Frisbeegolf pelottaa Siltamäessä

Kiekko lensi päin kasvoja
Siltamäkeläinen Sinikka Vasava ei enää uskalla kulkea Siltamäen urheilupuistossa. Syynä on pyörälenkillä 
yllättäen kasvoihin iskeytynyt liitokiekko, joka halkaisi huulen, vahingoitti hammasta ja vaatii nyt 
plastiikkakirurgilla käyntiä, jotta suu aukeaisi taas normaalisti.

Sinikka Vasava uskaltautui kuvausta varten ensimmäistä kertaa onnettomuuden jälkeen kotinsa vieressä sijaitsevaan Siltamäen ulkoilupuistoon. Sinikka seisoo pyöränsä 
kanssa onnettomuuspaikalla, ylhäällä mäen päällä on hänen miehensä maalin vieressä, eli paikassa jonne kiekon oli tarkoitus lentää.

 TE IJA LOPONEN

Ennen 
onnettomuutta 

Sinikka 
Vasava ei 

ollut koskaan 
ajatellut 

lajin olevan 
vaarallinen 
sivullisille.



Koillis-Helsingin Lähitieto 14.8.2013  7

0

 

 

Löydät meidät 
myös Facebookista

K-citymarket MALMIN
palvelutiski paranee! 

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

Helsingin Makkaratehdas maistattaa tuotteitaan pe 16.8. klo 11-19.   Dennis Pizzat esittelyssä la 17.8. klo 10-17.
Tarjoukset voimassa to-su 15.-18.8. ellei toisin mainita.

Uudistamme palvelutiskiämme ja tarjoammekin Sinulle joka päivä tuoretta kalaa ja kattavan lihavalikoiman. Salaattibaarista 
saat koottua haluamasi kokonaisuuden ja valmiiden ateriavaihtoehtojenkin valikoima on laajentunut. Tervetuloa tutustumaan!

95 9 99 5 
Lihamestarin 
NAUDAN PAISTIJAUHELIHA
Suomi 

kg

Candy King 
IRTOMAKEISET 
2 kg/talous

kg

95 9 kg
95 13 kg

90 5 2 pkt 
(22,69/kg)

99 3 kpl

99 0 rs 
(1,98/kg)

99 0 pss
(0,50/kg)

99 5 kpl
(5,99-7,49/kg) 

50 4 6 prk 
(6,00/kg)

Perämeren 
SIIKA

Tuore NIERIÄ
Ruotsi

Saaristomeren 
KYLÄMÄSAVU- ja GRAAVI-
KIRJOLOHISIIVUT 130 g 
Yksittäin 2,99/pkt (23,00/kg) 

Herkkumestarin
TÄYTETTY
PATONKI

Pirkka 
VIHREÄT 
RYPÄLEET
500 g rasia
Espanja

Pirkka 
KESÄPERUNA 2 KG pussi
Suomi 

Valio 
OLTERMANNI JUUSTOT 
800g-1kg

Muksu 
LASTENATERIAT 
5-6 kk 125g
Yksittäin 0,85/prk (6,80/kg)

facebook.com/KcitymarketHelsinkiMalmi

Tarjous voimassa to-la Tarjous voimassa to-la
Tarjous voimassa to-la

Tarjous voimassa to-la

Ilman K-plussa-korttia 1,89/rs (3,78/kg) 

–47 %
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Kenen koillishelsinkiläisen asukkaan 
tai toimijan haastattelun haluaisit lukea? 
Lähetä vinkki toimitukseen 
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi  tai 
tekstaa 045 3489 373.

 Jos ohjaaja Samuli Suominen 
saisi päättää, olisi kaikissa 
Helsingin leikkipuistoissa kesäisin 
kotieläimiä. Nyt näin hyvin on vain 
hänen työpaikallaan Suutarilan 
Linnunradassa. Eläinten kaupunkikesä 
päättyy perjantaina.

PIRJO PIHLAJAMAA

Rouva Trap muuttaa talvikotiin

Tapanilan 
urheilukeskuksen 
yläpihan 
paikoitusalue 
oli keskikesän 
remontissa ja 
hyvästä syystä. 
Parkkialueen 
reunaan rakennettiin 
betoninen aita. 
Nyt on talvellakin 
mukavampi siellä 
peruutella, kun 
ei tarvitse pelätä 
liukasta reunaa. 

JP

Urheilu-
keskuksen 
yläparkki 
uusiutui

1. Mistä on tullut idea ot-
taa tänne kesäksi kotieläi-
miä?

– Sen keksi puiston pe-
rustanut Merja Huhtinie-
mi syksyllä 1986. Idea läh-

ti varmaan siitä, että täs-
sä on ollut aikanaan navet-
ta. Leikkipuistorakennus on 
ollut Hannus-tilan entinen 
päärakennus.
2. Mitä eläimiä täällä on 
nyt?

– Kolme lammasta: emo 
on Rouva Trap, karitsat 
Venla ja Villa. Sitten on El-
vis-kani ja kolme kanaa. 
Kanoja oli neljä, mutta jos-
tain syystä yksi kuoli.
3. Viikonloppuisin hoidos-

ta vastaavat perheet. Onko 
heitä vaikeaa saada hoita-
maan?

– Ei todellakaan. Kaikki 
kesän viikonloput olivat jo 
huhtikuussa varattuja. 
4. Montako perhettä hoito-
ringissä on?

– Yksi per viikonloppu. 
Joka viikonloppu on uusi 
perhe.
5. Mitä hoitoon kuuluu?

– Hoitoaika on kello 
9–15. Perhe saa käyttöönsä 

Kun lampaat näkevät Samuli Suomisen, alkavat ne määkiä iloisesti, sillä ohjaajan näkeminen tietää 
yleensä ruoka-aikaa.

• Samuli Suominen, 
s. 1972, Helsinki.

• Koti Vallilassa, 
avovaimo, 4-vuotias 
poika ja 2 kissaa.

• Aloitti työt Linnunradan 
ohjaajana 2.6.1997.

• Harrastaa jalkapalloa.
• Elämän tarkoitus? Älä 

hättäile. Istu mättäälle 
ja leppäile.

HENKILÖTIETO

takkatuvan. Hoitajat pääs-
tävät eläimet ulos ja antavat 
niille ruuat. Siivoavat paikat 
ja hakevat lampaille kotti-
kärryllisen heinää heinäpel-
lolta. Jossain vaiheessa jou-
dumme muuten etsimään 
toisen pellon, kun tänne ra-
kennetaan koko ajan uutta 
ja pellollekin aiotaan raken-
taa lisää. Se on pienentynyt 
jo tosi pieneksi.
6. Miksei täällä ole kuk-
koa?

– Täällä oli kaksi kesää sit-
ten niin virkaintoinen kuk-
ko, että se herätti kaikki jo 
neljältä aamulla. Naapuri-
en toiveesta sovimme, ettei 
enää oteta kukkoa.
7. Munivatko kanat?

– Alkukesästä tuli mu-
na per päivä. Loppukesästä 
tahti on hiljentynyt, eivätkä 
ne enää muni niin ahkerasti.
8. Kokkaatteko munista 
herkkuja?

– Munat ovat menneet pit-
kälti viikonloppuhoitajien 

palkaksi. Joskus on leivot-
tu pullaa, kun munia on ol-
lut paljon. Usein annamme 
niitä uusille koululaisapulai-
sille kotiin viemisiksi. Niistä 
on kuulemma hyvä leipoa.
9. Oletko opettanut eläi-
mille mitään?

– En ole. Yksi tyttö järjes-
ti kanoille aarteenetsintää 
ja yhdet lapset tekivät ka-
nille taitoradan. Kani sel-
västi tykkäsi virikkeestä. Se 
testasi rataa ja oli kiinnos-
tunut, mutta ei tehnyt ihan 
mitä piti.
10. Mitä eläimille tapahtuu 
kesän päätteeksi?

– Ne palaavat talvikotei-
hinsa yksityishenkilöille. 
Lampaat kuljetetaan yhden 
äidin farmariautolla Pohjan 
Kuruun, kanat lähtevät Vih-
tiin ja kani asuu tässä lähis-
töllä.
11. Tulevatko samat eläi-
met takaisin ensi kesänä?

– Osittain. Emolammas 
tulee ehkä uusien karitso-
jen kanssa. Kanat ovat var-
maan samat ja toivottavasti 
Elvis tulee. Se on ollut täällä 
jo kuutena kesänä.
12. Mtä lapset tuumivat, 
kun eläimet lähtevät?

– Onhan se haikeaa. Yk-
sikin tyttö on käynyt täällä 
koko kesän Arabiasta eläin-
ten takia. Torstaina väki tu-
lee hyvästelemään eläimet ja 
perjantaiaamuna ne lähte-
vät. Takaisin ne tulevat tou-
kokuun puolivälissä.

Pirjo Pihlajamaa

Jokeri 2:n 
tunnelille 
on tekijä
Tulevaisuudessa välillä Vuosaari – 
Kontula – Malmi – Paloheinä – Ku-
ninkaantammi – Myyrmäki liiken-
nöivä Jokeri 2 on nytkähtänyt taas 
kappaleen matkaa eteenpäin. Poi-
kittaislinjan mittavimmalle työvai-
heelle eli Keskuspuiston ali Palo-
heinästä Kuninkaantammeen lou-
hittavalle 1,2 kilometrin tunnelille 
on löytynyt urakoitsija.

Liikennelaitos -liikelaitoksen joh-
tokunta on valinnut urakkaan Kal-
liorakennus Oy:n, joka jätti edulli-
simman tarjouksen. 

Tunnelin louhinnan verottomaksi 
hinnaksi tulee reilut 23 miljoonaa 
euroa. Toiseksi tarjouskisassa jäi 
YIT liki viisi miljoonaa kalliimmalla 
tarjouksellaan. Sitäkin arvokkaam-
pia olivat SRV Yhtiöiden ja Lem-
minkäinen Infran tarjoukset.

Pirjo Pihlajamaa
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www.facebook.com/
lahitieto

 Lähitieto aloitti taas kahvilassa päivystämisen heinäkuussa pidetyn 
tauon jälkeen. Kahvilan Päivi-emäntä on malttanut pitää kesälomaa 
peräti kuusi päivää. Hänen mukaan Malmi on ollut heinäkuun yllättävän hiljainen. Mietittiin, onko kyse 
talouden notkahduksesta vai liekö ihmiset vaeltaneet kaupungin ytimeen, jossa on ollut jos jonkinlaista 
tapahtumaa 
läpi lämpöisen kesän. 

 Kolme Malmin uimahallin asiakasta, Hessu, Matti ja Pekka, törmäsivät kahvilassa ja kyselivät 
toisiltaan, missä sitä on käyty uimassa nyt, kun kotihalli on remontissa. Selvisi, että Mäkelänrinteeseen ja 
Tikkurilaan on matkattu. Evakkoretki jatkuu ensi vuoden kevääseen, jolloin remontin pitäisi olla ohi.

PP

ONNITTELUT

Lähetä hääparien kuvia tai muita 
onnittelukuvia osoitteella teija.
loponen@lahitieto.fi  tai vie kuva 
teksteineen Malmintorin 
kauppakeskuksen Plaza Mocca 
-kahvilan luona sijaitsevaan 
postilaatikkoomme. 
Kuvat voi myös postittaa osoitteella 
Teija Loponen, Vanha Tapanilantie 
52, 00730 Hki. Liitä postimerkillä 
varustettu palautuskuori mukaan, jos 
haluat kuvan takaisin.

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    

Seurakunta facebookissa:  

Katso mitä Jumala on sinulle 
antanut ja kuinka ihmeellinen 
on maailma ympärilläsi! Juma-
lan Henki saa sinut näkemään 
rakkauden valossa ja kuule-
maan sisimpäsi äänen.

Metsäkirkko
Weisteen mäellä su 18.8. klo 18.
Kesäinen kirkkohetki luonnon helmassa. 
Lähtö Pukinmäen seurakuntakodilta klo 
18. Matka on noin 1 km, matkan aikana 
pidämme pieniä rukouspysähdyksiä. Voit 
myös tulla autolla Närekujalle, josta 100 
m metsäpolku Weisteen kallioille.

AIKUISTEN MUSIIKKIRYHMÄT
Malmin kirkolla:
Kuorokoulu vasta-alkajille ma klo 17, alk. 
2.9. Kokoontuu 10 kertaa. (UUSI!)
Missiokuoro ma klo 17.30, alk. 2.9.
Kantaattikuoro ma klo 18.30, alk. 2.9.
Tied. Heikki Poutanen, 050 584 7269.
Jakomäen kirkolla:
Raiku to klo 18, alk. 12.9.  
Tied.  kanttorilta, p. 09 2340 4521.
Pihlajamäen kirkolla:
Kirkon kuoro ke klo 18.30, alk. 28.8. 
Tied. Timo Olli, p. 09 2340 4492.
Puistolan kirkolla:
Kirkkokuoro ke klo 18.45, alk. 4.9.  
Tied. Ulla Pesonen p. 09 2340 4493.
Pukinmäen seurakuntakodilla:
Toivon säteet to klo 18.30, alk. 22.8. 
Tuomasmessulauluja, Taizé-hymnejä 
perinteisiä hengellisiä lauluja.  
Tied. Kaisu Rauhamaa, p. 09 2340 4494.
Siltamäen seurakuntakodilla:
Naiskuoro ma klo 17.30, alk. 2.9.  
Tied. Elina Tofferi p. 09 2340 4497.
Tapanilan kirkolla:
Kamarikuoro ti klo 18.30, alk. 27.8.  
Tied. Merja Wirkkala 09 2340 4495.
Viikin kirkolla:
Naiskuoro Pihlaja ma klo 18.30, alk. 26.8. 
Ilm. ja tied. ke 21.8. klo 16.30-17.30 
Marjasisko Varha p. 09 2340 4496. 

TAITEIDEN YÖ TO 22.8.

Malmin kirkossa -
marikuoro, johtaa Bernd Wahl, Heikki
Poutanen, urut.
Kesäilta kirkkopihalla klo 20.30–21.45. 
Makkaranpaistoa ja yhdessäoloa. 

Pihlajamäen kirkossa

Bernd Wahl.
klo 20 Virsikaraoke, yhteislaulua. Isäntä-
nä Timo Olli.
klo 21 Hengellisten laulujen konsertti: 
Viktor Klimenko. Säestää Timo Olli. 

Puistolan kirkossa klo 19. Psalmilau-
suntaa Psalmien neljännestä kirjasta, 
Tuovi Lehtinen. Lausunnan välillä Purity 
Irungu esittää kenialaisia hengellisiä 
lauluja.

Yksinhuoltajien Olohuoneet
Tapulin seurakuntakodilla ti klo 17–19, 
27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11. ja 
19.11.
Pukinmäen seurakuntakodilla ke klo 
17.30–19, 21.8., 4.9., 18.9., 30.10., 
13.11. ja 27.11. 
Pihlajamäen kirkolla to klo 17.30–19, 
5.9., 19.9., 3.10., 31.10., 13.11. ja 28.11.

Yksin- ja yhteishuoltajille tarkoitetuissa 
Olohuoneissa on maksuton lastenhoito 
ja kevyt iltapala, ilmoittautumista ei tarvi-
ta. Tiedustelut Sirpa Sirainen p. 050 400 

TULOSSA
Kirkkovaellus la 31.8. klo 12–18.

Tapulikaupungissa lähes koko ikänsä asu-
nut kauppatieteiden maisteri ja oikeusno-
taari Janne Leinonen (s. 21.2.1981) kuoli 
vaikean sairauden murtamana Terhokodis-
sa 16.6. Hän oli kuollessaan 32-vuotias. 

Jannen koulutaival alkoi kotikylän Maa-
tullin ala-asteelta ja jatkui Koillis-Helsin-
gin yläasteen kautta Mäkelänrinteen ur-
heilulukioon, josta Janne kirjoitti ylioppi-
laaksi 2001. Jatko-opintonsa hän suoritti 
Helsingin kauppakorkeakoulussa vuosina 
2003–2008, minkä jälkeen lahjakas ja äly-
käs lukumies pääsi ensi yrittämällä oikeus-
tieteelliseen lakia lukemaan. Hän ehti saada 
oikeusnotaarin arvonimen, eivätkä maiste-
rin paperitkaan olleet kaukana, sillä gradus-
ta puuttui enää parikymmentä sivua. 

Janne Leinonen oli myös lahjakas urheili-
ja. Hän pelasi jalkapalloa Puistolan Urheili-
joissa ja harrasti yleisurheilua Tapanilan 
Erässä. Jannen lajiksi valikoitui kymmenot-
telu, sillä lahjakas nuori mies taisi monta la-
jia. Kova harjoittelu, lahjakkuus ja tahto 
palkittiin, kun Janne valittiin 2000-luvun 
taitteessa nuorten maajoukkuevalmennetta-
vien rinkiin. Huippu-urheilijan ura katkesi 
vuonna 2001 syöpädiagnoosiin, kun päästä 
löytyi kasvain. Tästä alkoi taistelu sairautta 
vastaan. Janne voitti kuusi erää hyvien lää-
ke-, säde- ja leikkaushoitojen sekä vahvan 
taistelijaluoteensa turvin. Keväällä 2013 
lääketiede antautui sairauden edessä. Siitä 
huolimatta hänen elämäntahtonsa säilyi 
loppuun asti.

Jannen elämän kohokohta oli kesällä 2009, 
kun hän löysi ”puuttuvan kylkiluunsa”, elä-
mänsä rakkauden, Annamarin. Pari nautti 
suunnattomasti toisistaan matkustelemalla, 
urheilemalla, opiskelemalla ja rikasta sosi-
aalista elämää viettäen. Rakkaustarina hui-
pentui Jannen jouluaattona 2012 Helsingin 
Sanomissa julkaistuun kosintailmoitukseen, 
johon tuli myöntävä vastaus. He sanoivat 
toisilleen tahdon 8.6.2013 Terhokodissa. 

Jannelle urheilu ja vapaaehtoistyö urhei-
lun parissa olivat tärkeitä ja elämän kestäviä 
asioita. Sairausaikanakin Janne harrasti sa-
libandyä kaveriporukassa, sulkapalloa Ta-
panilan Tarmossa, ui, lenkkeili, juoksi jopa 
maratonin ja kävi kuntosalilla. Janne val-
mensi yleisurheilijoita Tapanilan Erässä ja 

veti yleisurheilukoulua Pakilan Visassa. Va-
paaehtoistyön kohokohta oli kesällä 2012 
pidetyt yleisurheilun EM-kilpailut, joissa 
Janne toimi kilpailutoiminnan johtoryh-
mässä vastuullaan harjoittelu- ja lämmitte-
lykenttien toiminnot ja 50 hengen vapaaeh-
toisorganisaatio. Tapanilan Erä myönsikin 
Jannelle hopeisen ansiomerkin arvokkaasta 
ja esimerkillisestä työstä urheilun hyväksi.

Jannella oli erinomaiset sosiaaliset taidot, 
jotka näkyivät laajassa ystävä- ja tuttavapii-
rissä, johon mahtui kaikenlaisia ihmisiä. 
Myös hiukan kuivakka huumori oli tämän 
kohtuullisen vaatimattoman miehen tavara-
merkki. Esimerkkinä kerran kalareissulla 
parin hyvän ystävän kanssa oli iltasaunan ja 
grilliruokien yhteydessä otettu kaltsua ja ka-
verimaljat. Jossain vaiheessa Janne oli lähte-
nyt nukkumaan löytäen hämärässä petinsä. 
Hetkeä myöhemmin paras ystävä Jukka tuli 
myös vähän väsyneenä nukkumaan. Jukka 
ei löytänyt omaa petiään ja kömpi Jannen 
peiton alle, mihin Janne totesi: ”No Jukka, 
iskikö läheisyyden kaipuu?”

Jannelle empaattisuus oli luontaista, ja 
hän otti siipiensä suojaan myös syrjäytymis-
vaarassa olevia. Eräs heistä oli kehitysvam-
mainen poika, jolle Jannesta tuli tukihenki-
lö ja tärkeä ihminen. 

Janne siunattiin 29.6. Malmin hautaus-
maan isossa kappelissa omaisten, sukulais-
ten ja ystävien saattelemana. 

Harri Laaksonen
Kirjoittaja harrasti Jannen kanssa mm. 

talvi- ja jatkosodan historiaa sekä sulkapalloa.

Monilahjakkuus Tapulista 
lähti isoon kotiin

Janne Leinonen

Rakas pojanpoikamme 
Santeri täytti 8 v. 15.7. 
Isovanhemmat ja kummit 
onnittelevat.

Onnea 9-vuotiaalle 
Veetille! T. Äiti, isi ja muut.

Onnea 7-vuotiaalle 
Eekille! T. Äiti, isi ja muut.

Janne Leinonen 1981–2013 

Toimittajat kuulolla Malmintorin kauppakeskuksen 
2. kerroksessa kahvila Plaza Moccassa aina ti ja pe klo 10.
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Malmin lentokentän ystä-
viin kuuluva puistolalainen 
Klaus Wesa ryhtyi alku-
kesästä etsimään vuonna 
1937 Malmin lentoasemalle 
tikkukirjaimin rakennettua 
Helsinki-sanaa. Peräti 64,20 
metriä pitkän sanan löytä-
minen ei ollut ihan helppoa, 
mutta sinnikkäillä kaivuu-
yrityksillä kirjaimia alkoi 
nurmikon sisältä löytyä.

Kesän aikana Wesa kävi 
kaivamassa niitä Finavian 
luvalla esille ja samalla ryh-
dyttiin puuhaamaan niiden 
entisöintiä.

Koska tulevana viikonlop-

puna vietetään lentokentän 
75-vuotisjuhlaa Fly-In ta-
pahtuman merkeissä, pää-
tettiin pohtia nopeasti to-
teutettavaa väliaikaisratkai-
sua, jotta Malmille ympä-
ri maata saapuvat lentäjät 
näkisivät tuon historiallisen 
tervetulotoivotuksen.

Finavia antoi luvan pikai-
seen merkitsemiseen niin, 
että teksti joko kalkitaan tai 
maalataan.  

– Mielestäni lyhyt nurmik-
ko parantaisi tekstin kestä-
vyyttä ja näkyvyyttä, ja Fi-
naviasta luvattiinkin lyhen-

tää nurmikko koko tekstin 
alueelta, kertoo Klaus Wesa.

Teksti päätettiin maala-
ta valkoiseksi, kun maalille 
löytyi sponsorikin.

– Harri Kanto lupasi tulla 
maaliruiskun kanssa maa-
laamaan ja sähköt luvattiin 
Finavian agrekaatista, iloitsi 
Helsinki-tekstin kanssa pal-
jon vaivaa nähnyt Wesa.

Parhaimmaksi lopullisek-
si merkitsemisvaihtoehdok-
si on todettu nupukiven ko-
koiset, vaaleat kivi- tai be-
tonipalat, joiden alle tulisi 
suodatinkangas. 

– Ne kestävät paremmin 

traktorien alla. Tämä näkyi 
jo alkuperäisen E-kirjaimen 
nupukivistä, jotka olivat 
kauniisti rivissä. Betonilaa-
tat saattavat olla liian ohui-
ta ja murtua traktorin pyö-
rien alla, sekä pahimmassa 
tapauksessa nousta pystyyn, 
selvittää Wesa.

Nupukivi/betoni-kiveystä 
ei tänä kesänä olisi ehtinyt 
toteuttaa. Hankkeelle etsi-
tään vielä myös sponsoria 
sekä innokkaita tekijöitä. 

Teija Loponen

Väliaikainen Helsinki on valmis
Malmin 
lentoasemalle 
taivasteitse 
saapuvat näkevät 
nyt saman näyn 
kuin lentäjät 
vuosikymmeniä 
sitten, sanan 
Helsinki.

Tältä näytti 
uutukainen 
Helsinki-teksti 
nousussa olleeen 
Cessna 172 OH-
SRH:n ikkunoista 
noin 300 metrin 
korkeudessa.

KLAUS WESA / KALLE REUNANEN
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Jos jääkapistasi löytyy Saarioisten tehtaalla tehty Häränmure-
kepihvi ja kermaiset kasvikset, kippaa eines kompostiin.

Viikin Evira tiedottaa, että Saarioinen Oy:n häränmureketuot-
teessa on virhe, eikä tuotteen säilyvyyttä voi varmistaa. Virhe 
koskee pakkauskooltaan 320 gramman tuote-erää, jonka erä-
tunnus on L2033 ja viimeinen käyttöpäivämerkintä 12.8.2013.

Virheellisen tuotteen voi myös palauttaa joko ostopaikkaan 
tai tyhjän pakkauksen voi lähettää veloituksetta osoitteeseen 
Saarioinen Oy, Tunnus 5004293, Info 302, 00003 VASTAUSLÄ-
HETYS. Pakkauksesta tulee ilmetä tuotteen viimeinen käyttö-
päivä. Ostos hyvitetään.

Pirjo Pihlajamaa

Häränmurekepihvin 
tekijälle sattui virhe

Saarioinen on vetänyt kyseisen tuote-
erän pois kaupoista, mutta osa ehti päätyä 
kuluttajille.

SAARIOINEN OY

Helsingin Omakodille 
tontti
  Alppikylä

Kiinteistölautakunta päättänee vuokrata Asumisoikeusyhdis-
tys Helsingin Omakodille tontin Laukkukuja 6:sta asuntotar-
koituksiin ajaksi 16.8.2013–31.12.2075.

Tontti on vuokrattu lyhytaikaisesti Asumisoikeusyhdistys 
Suomen Omakodille tonttiosaston maanluovutustoimiston 
toimistopäällikön päätöksellä rakennusluvan hakemista ja 
maanrakennus- sekä paalutustöiden aloittamista varten ajak-
si 1.5.2013–31.10.2013.

Tontin pinta-ala on 2 175 m² ja rakennusoikeus 1 050 k-m².
Tontille on rakennettava kolmekerroksisia asuinrakennuk-

sia. Rakennusten suurimman kerroksen alasta saa rakennuk-
sen ylimmässä kerroksessa puolet käyttää kerrosalaan las-
kettavaksi tilaksi.

Tontin autopaikkavelvoite määräytyy normin 1 ap/80 k-m² 
mukaan. Yhtä asuntoa kohden ei kuitenkaan tarvitse järjestää 
enempää kuin 2 ap.

TL

Useat maamme koirankas-
vattajat ovat olleet kevään 
ja kesän aikana yhteydessä 
Viikin Elintarviketurvalli-
suusvirasto Eviraan koiran-
pentujen kuoleman takia. 
Monelta emältä kaikki pen-
nut ovat kuolleet alle kah-
dessa viikossa. Kuolemat ei-
vät koske tiettyä rotua. Jot-
kut kasvattajat ovat 
ilmoittaneet, että heillä on 

menehtynyt eri koirarotujen 
pentueita.

Muutamalle pennulle Evi-
rassa tehdyissä tutkimuksis-
sa on varmistunut, että her-
pesviruksesta pentukuole-
missa ei ole kyse.

Tutkimuksissa ei kuiten-
kaan ole pystytty selvittä-
mään lisääntyneen pentu-
kuolleisuuden syytä. Evira 
pyrkii edelleen selvittä-

mään, löytyykö pentukuo-
lemiin yhteistä tekijää. Sik-
si Evira pyytää, että viras-
toon lähetettäisiin alle kah-
den viikon ikäisinä kuolleita 
pentuja tutkittavaksi.

Pennut voi lähettää Evi-
raan ilman erillistä yhtey-
denottoa. Ruumiinavaus-
tutkimuspakettiin sisältyy 
kolmen samasta pentuees-
ta olevan alle kahdeksan 

viikon ikäisen pennun tut-
kimus. Evira perii tutki-
muksesta 92 euroa. Lähe-
tysohjeet löytyvät Eviran 
verkkosivuilta.

Evira kannustaa koiran-
omistajaa pitämään tiineenä 
olevat tai synnyttäneet nar-
tut pentuineen erossa erilai-
siin koiratapahtumiin osal-
listuneista koirista.

Pirjo Pihlajamaa

Moottoripyöräilijä törmäsi 
kahteen autoon
  Pukinmäki

Moottoripyörä ajoi päin kahta autoa Kehä I:llä Pukinmäen liit-
tymässä itään menevän liityntäkaistan päässä viime viikon 
maanantai-iltana ennen puoli viittä. Moottoripyörä törmäsi en-
simmäisen auton sivupeiliin ja toisen auton takapuskuriin. 
Moottoripyöräilijä loukkasi rytäkässä ranteensa, joka mahdol-
lisesti murtui.

PP

Kortiton kolaroi ja 
loukkaantui humalassa 
  Ala-Tikkurilantie

Vuonna 1966 syntynyt mies menetti kuljettamansa henkilö-
auton hallinnan Ala-Tikkurilantiellä lauantaiaamuna kello 6.35. 
Auto jämähti ajokaistojen välisen keskikaiteen varaan perä-
osastaan.  Poliisi puhallutti kuskin, joka hönkäisi alkometriin 
1,64 promillea. Kuljettaja vietiin sairaalaan saamaan hoitoa 
vammoihin. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumukses-
ta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulku-
neuvon kuljettamisesta oikeudetta.

PP

Yleisten töiden lautakun-
nan lausunnossa Tapulikau-
pungin Maatullinpuiston 
eteläosan asemakaavan on 
kiinnitetty huomiota siihen, 
että kaavamuutosalueen 
alustavan liikennesuunnitel-
man mukaan uusille tontti-
kaduille eli Kortesuontien 
ja Moisiontien jatkeet se-
kä lähiympäristön muille 
kaduille on suunniteltu eri-
tyyppisiä hidastejärjestely-
jä. Näitä ovat muun muassa 

ajorataa kaventavat korok-
keet, korotetut liittymät ja 
hidastetöyssyt. Yleisten töi-
den lautakunta edellyttää-
kin lausunnossaan, että  hi-
dastejärjestelyissä on huo-
mioitava ylläpitokaluston ja 
muun huoltokaluston suju-
va liikkuminen ja toimimi-
nen alueella.

Lahdenniityntien kääntö-
paikalta Kortesuontielle jat-
kuva jalankululle ja pyöräi-
lylle varattu katu tulee to-

teuttaa vähintään 3,5 met-
riä leveänä ja tasalevyisenä. 
Suorakulmat ja kavennuk-
set raitilla vaikeuttavat rai-
tin ylläpitoa.

Asemakaavamuutoksen 
kaavaselostuksessa on ar-
vioitu kaavasta aiheutuvien 
kustannuksien olevan katu-
jen ja esirakentamisen osal-
ta noin 1 600 000 euroa. 
Tapulikaupungin liikunta-
puiston ja Maatullinpuiston 
yleissuunnitelmassa puiston 

muutostöiden kustannuk-
siksi on arvioitu noin 1 400 
000 euroa. Puistoon koh-
distuvat kustannukset si-
sältävät toimenpiteitä myös 
kaava-alueen ulkopuolelta, 
muun muassa leikkipuisto 
Tapulin uuden ulkoleikki-
alueen rakentamisen. Kaa-
va-alueen uusien katujen yl-
läpidosta tulee kustannuk-
sia noin 70 000 euroa.

TL

Tapulikaupungissa varmistettava 
uusien katujen huolto

®

HELSINKI: MALMIN LUONTAISTUOTE, Ylä-Malmin tori 3

Äkkilähtö kiloille 

Easy Diet 
Suomessa valmistettu ja kehitetty 
Easy Diet on tehokkain ja nopein 
tapa laihtua menettämättä lihas-
kuntoa. Valitse 1, 4 tai 15 Easy 
Diet -annospussia tai patukkaa 
(makuja voi sekoitella).

2,60
1 kpl patukat/pussit

(ovh. 2,95)
10,00
4 kpl patukat/pussit

(ovh. 11,90)
36,90 
15 kpl patukat/pussit

(ovh. 43,90)

Tuote sopii kaikenikäisille, jotka tuntevat 
itsensä tilapäisesti väsyneeksi niin fyysises-
ti kuin myös henkisesti vaativassa työssä. 
Sopii myös niille, jotka tarvitsevat urhei-
luun nopeaa lisäenergiaa. Tuotteessa on 
siitepölyn, SOD:n ja ruusunjuuren sisältämiä 
lukuisia hyödyllisiä aineita.

Vuoden urheiluvalmiste 2013

EnergyWay 

40 tabl.

19,40(ovh. 22,70)

18,90
60 kaps.

Nuorekkuutta ja elinvoimaa

Super-E 
E-vitamiini hidastaa solujen ennen-
aikaista vanhenemista suojaamalla 
soluja hapettumisstressiltä.  Vahva ja 
monipuolinen antioksidantti solujen 
suojaksi.

(ovh. 21,95)

Mulperipuunlehtiuute-kromi tabletti, joka 
auttaa normaalin verensokeritasapainon yllä-
pidossa erityisesti ruokailun jälkeen.  
Kromi auttaa ylläpitämään normaalia verenso-
keritasapainoa ja tukee painonhallintaa.

Verensokeritasapainon hallintaan 

Mulberry 

19,80
60 tabl.

(ovh. 23,40)
(353,30 e/kg)

Nivelille, lihaksille, koko keholle

FORTESAN®

Kurkumauute - DL-fenyylialaniini-
tabletti. Vuorokausiannos 2 tablettia 
sisältää 500 mg kurkumiinia ja 500 
mg fenyylialaniinia. Valmistettu suo-
malaisessa lääketehtaassa.

14,60
60 tabl.

(ovh. 19,55)
(243,35 e/kg)

ALE
-25%

19,90
150 kaps.

(ovh. 38,10)

Aito ja alkuperäinen CLA-valmiste

Tonalin 
Laihduttajan ongelmana on ylimääräinen 
rasva, josta kehomme pitää kiinni viimei-
seen saakka. Tonalin vapauttaa rasvaa 
rasvakudoksesta. Hoikkana ja kiinteänä 
voit paremmin!

(189,50 e/kg)

HUIPPUTARJOUS!

Suosittu suomalainen punariisivalmiste!

REDASIN® 
• Tehokkaat ravintoaineet sydämen  
ja verisuoniston hyvinvointiin:

• Punariisi edistää sydämen ja  
verisuonten terveyttä

• Ubikinoni on elimistölle tärkeä vitamiinin kal-
tainen aine 

• Foolihappo, B6- ja B12-vitamiinit edistävät 
homokysteiinin normaalia aineenvaihduntaa 
sydämen hyväksi ja auttavat vähentämään 
väsymystä ja uupumusta

19,90
120 tabl.

(ovh. 27,55)
(165,85 e/kg)

ALE
YLI 25%

Ota vahva Omega-3 sydämen asiaksi

CardiOmega 
CardiOmega on erittäin vahva Omega-
3-kalaöljykapseli. Korkeiden EPA- ja DHA-
pitoisuuksiensa ansiosta CardiOmega on 
biologisesti tehokkaampaa kuin perinteiset 
valmisteet.

29,90
60 + 60 kaps.

(ovh. 60,95)

HUIPPUTARJOUS!

Koiranpentujen 
joukkokuolemien syy yhä auki

  Tapulikaupunki

  Viikki

myyntipäällikkö
Jussi 

Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@

hotmail.com

Ilmoituksiin 
liittyvissä 
asioissa 

voit ottaa 
yhteyttä

Koillis-Helsingin 
Lähitieto

Myydään
sadevesitynnyreitä

25,- €/ kpl

200 litraa

Malmin raitti 4  
puh. 0400 404827

muovia



Parempiakin saaliita on 
koettu. Keltapaidat, MPS/
Atletico sekä edustusjouk-
kue päätyivät koitoksissaan  
tasapeleihin. Puistolan Ur-
heilijat jatkoivat aneemisia 
esityksiään kokemalla koti-
Koudallaan tappion katke-
ran kalkin tammisaarelaisil-
le.

MPS/Atletico Malmi kä-
vi Ala-Malmilla haastavin 
mielin Allianssi Vantaan 
kimppuun. Etukäteen adre-
naliinia pumppautui kelta-
paitoihin keväisen kirpeästä 
häviöstä ”alleille”. Pumppu 
toimikin alussa mainiosti, 

atleetit johtivat puolen tun-
nin pelin jälkeen Miro-Alek-
si Tissarin ja Jani Putkosen 
maaleilla 2–0. Mutta van-
taalaiset hinautuivat tasoi-
hin kunnes oli taas Putko-
sen vuoro 63 minuutilla vie-
dä malmilaiset 3–2 johtoon. 
Rysä oli Putkosen yhdeksäs 
yhdeksässä pelissä. 

Vieraat eivät antautuneet. 
He pääsivät tekemään kym-
menisen minuuttia ennen 
pelin loppua 3–3 päätöslu-
vut. Kahden pinnan mene-
tyksen jälkeen Atletico on 
26 pinnalla lohkossaan kol-
mantena, neljä pinnaa joh-

tavista Viikingeistä, välis-
sä on 27:n pisteen Reipas. 
Nousukisa jatkuu!

MPS edustus jakoi yk-
köslohkon ottelussaan Pal-
lokentällä 2–2 tasapelillä 
pisteet SAPA:n kanssa. Mal-
milaiset johtivat rangaistus-
potkumaalilla ottelua puoli-
ajalla 1–0. Toisella jaksolla 
tiivistä puolustuspeliä pe-
lanneet sapalaiset kiiruhti-
vat 2–1 johtoon. Kumpikin 
maali syntyi yksin karkuun 
päässeen hyökkääjän lapik-
kaasta. Mutta MPS pääsi 
nopeasti tasoittamaan va-

paapotkusta, josta Markku 
Juurikkamäki puski mun-
kin verkkoihin. 

Tasurikin oli siedettävän 
hyvä. Näin juuri putoamis-
viivan yläpuolella12 pinnal-
la oleva SAPA ei päässyt ai-
nakaan kaventamaan piste-
eroa 17 pisteen malmilai-
siin.

Puistolan Urheilijat antoi-
vat toisen peräkkäisen keh-
non näytöksen kotiyleisöl-
leen. EIF/Akademie kuska-
si toisen jakson 1–0 maalilla 
voittopotin Tammisaareen. 
PuiU:a vaivasi sama tem-
mottomuus kuin viikkoa 

aiemmin AC Vantaa häviös-
sä. Puistolalaisten ongelma-
na on keskikenttä ja hyök-
käys. Joukkue on päästänyt 
lohkossaan neljänneksi vä-
hiten maaleja, mutta hyök-
käyspuoli ontuu. Vastustaja 
napsii korkeat syötöt, pal-
loa ei pelata vapaaseen ti-
laan ja tarjota syöttöjä jal-
kaan. 

PuiU on nyt jymähtänyt 
17 pisteeseen ja kaipaa lisä-
pinnoja sarjapaikan varmis-
tukseen.

Perjantaina 16.8. klo 
18.00 MPS edustusjoukkue 
käy Mosan nurmella aina 
mielenkiintoisen vastustajan 
Spartakin kimppuun. Lau-
antaina 17.8. klo 14.00 
MPS/Atletico isännöi Ala-
Malmin ruohikolla PK-35/
VJS-ottelua. PuiU kohtaa 
niinikään lauantaina Kirk-
konummella sarjataulukon 
hännänhuipun KyIF:in. 
Maanantaina 19.8. MPS:n 
edustusmiehet mittelevät 
Otaniemessä klo 19.00 
Honka/3:a vastaan.

Heimo 
Laaksonen

Jalkapallo Kolmonen

12   Urheilu

Malmille kaksi tasuria,
PuiU koki kalkin
Kulunut viikko ei ollut varsinainen jackpot-viikko Malmin ja Puistolan kolmoslaisille. 

PuiU:n valkopaidat, vasemmalta Mikael Teperi, Sami Rinta-Kahila, Saher Talat ja Samy Talat kyttäävät kuka ottaa pallon. Tammisaaren vihreäpaita kontrolloi tilannetta.

HEIMO LAAKSONEN
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 Kiinteistöveroprosentit tälle vuodelle Helsingissä 
ovat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80, vakituisen 
asuinrakennuksen veroprosentti 0,32 ja rakentamatto-
man tontin veroprosentti 1,8.

Lisäksi on noudettu menettelyä, että sellaiseen raken-
tamattomaan yhteen rakennuspaikkaan, joka rajoittuu 
saman omistajan omistamaan rakennuspaikkaan, jol-
la sijaitsee omistajan omassa vakituisessa käytössä ole-
va asuinrakennus, ei sovelleta edellä mainittua korotet-
tua veroprosenttia.

Nyt eduskunta on päättämässä, että ensi vuonna ra-
kentamattoman tontin kiinteistöveron tulee olla pää-
kaupunkiseudulla ja kehysalueen kunnissa vähintään 
1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin yleinen kiinteis-
töveroprosentti.

Lisäksi laista poistetaan määräys, jonka mukaan kun-
nat voivat jättää kantamatta korotettua kiinteistöveroa 
rakennuspaikasta, joka rajoittuu saman omistajan ra-
kennuspaikkaan, jolla sijaitsee omistajan omassa vaki-
tuisessa asuinkäytössä oleva rakennus. Tämä tarkoittaa 
sitä, että esimerkiksi Helsingissä edellä mainitun kaltai-
sen erillisen rakennuspaikan kiinteistövero kasvaa lähes 
kolminkertaiseksi. 

Yhdistämällä erillinen tontti vakituisen asunnon tont-
tiin pääsee eroon korotetusta kiinteistöverosta. Tont-
tien yhdistäminen lienee lähes aina taloudellisesti jär-
kevä toimenpide.

Kauko Koskinen
Kiinteistöneuvos

Erillisen tontin kiinteistövero nousee

 Luin juuri uudesta Lähitieto-lehdestä (7.8.) lauantai-
sesta kaljakellunnasta otsikolla "Kumiveneily sujui lep-
poisasti". Varmaan se veneily olikin, mutta maihinnou-
sun jälkeen meno ei ollut kovin leppoisaa, ainakaan 
meidän kulmilla.

Asun Suutarilassa Pohjantähdentien ja Revontulen-
tien kulmassa noin 100–150 metrin päässä Keravan-

joesta. Illan pimetessä ja kellujien noustessa maihin oli 
revitty kasteluletkuja seinistä ja rikottu Revontulentien 
ja Pohjantähdentien varteen pysäköidyistä autoista si-
vupeilejä. Jälki aamun valjetessa ei ollut kovin leppoi-
san juhlan näköistä jälkeä.

Suutarilan asukas

PuiUn Tyttöjen 2001 joukkue voitti kesän 
kuluessa Hämeenlinnan HJS:n järjestämästä 
Pumpulicupista hopeaa.

PuiU tyttöjen voittokulku sai jatkoa myös 
2002 syntyneiden tyttöjen joukkueen 
tuodessa Helsinki cupista pronssia. 

Pojat toivat mitaleita Puistolaan 
nollakakkosten AC ryhmän Lahti Soccer 
-kisoista. Haastesarjan hopeinen pokaali 
lisättiin toimiston kokoelmaa kaunistamaan.
     TL

PuiU:n junnut menestyivät

Málagalainen jalkapallo-
seura tekee tiivistä yhteis-
työtä muun muassa Espan-
jan La Ligaa pelaavan C.F. 
Málagan kanssa. Juan Jesús 
Guerrero piti PuiU:n junio-
ripäällikkö Joni Ilvosen ja 
Max Poljakovin kanssa juu-
ri ennen koulujen alkua 
Koudan liikuntapuistossa 
kaksi erillistä leiriä taitota-
son mukaan valituille alle 
12-vuotiaille pelaajille. Lei-
rejä kaavaillaan jokavuoti-
siksi ja molemminpuoliseksi 
myös espanjalaisia pelaajia 
hyödyttäväksi vaihto-ohjel-
maksi.

Guerrero kiitteli sitä, et-
tä oli hienoa päästä näke-
mään, miten Suomen ruo-
honjuuritasolla harjoitel-
laan. Hän totesi, että jotain 
täällä varmasti tehdään oi-
kein, kun pienen Suomen 
maajoukkueet pystyvät pe-
laamaan hyviä otteluita jal-
kapallon suurmaita vas-
taan. 

Pari vuotta F.C. Barcelo-
nan La Masiassakin juni-
oriaikojaan viettänyt val-
mentaja toivoi pystyneensä 
tuomaan jotain arvokasta 
PuiUn peliin kotimaastaan. 

Pelaajiin vierasmaalainen 

valmentaja teki vaikutuk-
sen, sillä pienimmistäkin 
pelaajista paistoi tekemisen 
ilo koko vauhdikkaan lei-
rin ajan.

Helsinki cupin aikaan näh-
tiin Koudan kentällä laatu-
joukkueita naapurimaista. 
Tänä vuonna Puistolan ken-
tällä nähtiin ennen ja jäl-
keen turnausta poikien 
2001 ja 2002 ikäluokkien 
vieraina Pietarin Zenitin 
Galtsina -akatemia, sekä 
Harju JK Akadeemia Tallin-
nan naapurista. 

Harju Akadeemia pelaa 
Tammekan ja Kalevin ohel-
la Viron juniorijalkapallon 
terävimmässä kärjessä. Pe-
lit päättyivät tasaisen puo-
liajan jälkeen 0–2 tappi-
oon Zenitistä, sekä 2–2 ta-
sapeliin Harjun Akatemian 
kanssa, kerrotaan PuiU:n 
juniorijalkapallon tiedot-
teessa.

PuiU toivottaakin kaikki 
uudet pelaajat ikään ja pe-
laajataustaan katsomatta 
tervetulleiksi mukaan oppi-
maan futista sekä tärkeitä 
ryhmätyön taitoja.

TL

PuiU:lla nimekäs 
valmentajavieras
Puistolan Urheilijat saivat kesällä 
nimekkään vieraan, kun syksyn aloitusleirin 
piti espanjalaisen Roma Luz -seuran 
junioripäällikkö Juan Jesús Guerrero. 

LISÄTIETOJA 
PuiU:n junioritoiminnasta 
antaa junioripäällikkö Joni 
Ilvonen 040-847 8486.

Kellujat aiheuttivat maissa ilkivaltaa

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. LVI-FIX Ky

Puh. 040 746 8532

LVI-työt
Kylmäasennukset
Ilmalämpöpumput
Ilmavesilämpöpumput

Esim.
Mitsubishi
SRC20
asennettuna 1580€

Syystarjoukset

Tapanilan Kuulijantien,  Kuoppatien ja lä-
hiseutujen perinnäinen katukirppis järjestet-
tiin taas 11.8. Teiden varsilla oli tarjolla mo-
nenlaista mielenkiintoista tavaraa, ehkä kui-
tenkin hieman vähemmän kuin viime 
vuonna. 

Kävin myös Viertolantien puolella, jos-
sa myytiin Tapani Karhun ja Tertit Linturin 
jäämistön mielenkiintoisia kirjoja. Kumpi-
kin tunnettu mosalainen poistui keskuudes-
tamme keväällä.

Timo Uotila

Tapanilan värikäs 
katukirppis  

 TIMO UOTILA

Tapanilan katukirppis. Myyntipöydän takana Kimmo Saares.  

”Oli hienoa 
päästä 

näkemään, 
miten Suomen 

ruohonjuuri-
tasolla 

harjoitellaan.”
JUAN JESÚS 
GUERRERO

Lähitieto tuo 
lähiyritysten luo.



Harrastukset
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Tule mukaan pelaamaan futista
Malmin Palloseuraan

2007 syntyneiden joukkueeseen!
Pojat: sunnuntaisin Tapanilan nurmella klo 15–16
Tytöt: sunnuntaisin Tapanilan nurmella klo 15–16

Valmennuksesta vastaa seuran Fortum Tutor Topi Pietilä
Kentän osoite: Moisiontie 1

Lisätietoja: www.malminpalloseura.fi
Sami Koskinen 040 580 7696
sami.koskinen@malminpalloseura.fi

Automobiilit Malmin Lentoasemalla

loppuna normaalin lento-
toiminnan lisäksi muutakin. 
Tapahtuman aikana on ylei-
sölennätyksiä sekä Cessna-
pienkoneella että Bell-he-
likopterilla, tietenkin sää-
varauksella. Yleisöllä on 
joka tapauksessa mahdolli-
suus tutustua pienkoneisiin 
opastetuilla kiertokävelyil-
lä. Lentokentän yritykset ja 
kerhot esittäytyvät kentäl-
lä ja paikalla on monta am-
mattiin kouluttavaa lento-
koulua. Varsinaista lento-
näytöstä ei ole luvassa, mut-
ta huhuja on kuulunut, että 
kentän lähistöllä olisi tai-
tolentoharjoittelua kuten 
usein muinakin viikonlop-
puina.

Paikallinen laskuvarjo-
hyppy-yrittäjä Skyxperience 
kertoo järjestävänsä päivän 
aikana laskuvarjohyppyjä 
normaalisti. Tandemhyp-
pyyn ohjaajan kanssa pää-
see ilman sen kummempaa 
kokemustakin. 

– Hyppytoiminta on hyvin 
suosittua. Lauantaina on 
vielä nyt paikkoja vapaana, 

mutta varaus kannattaa teh-
dä etukäteen, toteaa yrittäjä 
Pasi Siimes. Lauantai-iltana 
paikalle saapuu DC-3 n. klo 
19 ja sunnuntaina DC-yh-
distys järjestää jäsenlennon, 
johon ehtii vielä ilmoittau-
tua jos paikkoja on jäljellä.

Tilaisuuden järjestävät 
kentän yritykset, kerhot ja 
Finavia yhdessä. Pääkoordi-
naattorina tilaisuudessa on 
Malmin lentoaseman ystä-
vät ry, joka pyrkii kehittä-
mään kentän toimintaa il-
mailukäytössä. Talkoovä-
keä on mukana paljon eri 
kerhoista. 

– Järjestelyt ovat sujuneet 
hyvin ja yhteistyö kentän 
toimijoiden kesken tuntuu 
edistyneen paljonkin. Jo-
pa vanha HELSINKI-teks-
ti on saatu palautettua ken-
tän pintaan, toteaa puuha-
miehenä toiminut Timo Hy-
vönen. 

– Itsekin asuin vuosia ken-
tän lähellä kiinnittämättä 
sen kummemmin huomio-
ta siihen, mutta muutaman 

Malmin lentokenttä 
täyttyy ensi viikonloppuna 

ympäri maata tulevista 
pienkoneista ja 

lentäjistä. Yleisö pääsee 
tutustumaan koneisiin 

kiertokävelyillä.

Lentokoneiden 
kokoontumisajot 
Malmilla
Malmin lentokentällä järjestetään tänä 
viikonloppuna Fly In -tapahtuma. Fly In on 
eräänlainen lentokoneiden kokoontumisajo, 
johon lentäjät eri puolilta maata tulevat 
tapaamaan ja jakamaan kokemuksiaan Malmin 
lentokentän 75 -vuotisjuhlan kunniaksi.

kerran käytyäni kentällä ha-
vahduin sen arvoon silmää 
rauhoittavana koillisen me-
renä.

Fly in on normaalia lento-
toimintaa. Nyt on mainio ti-
laisuus nähdä miten kenttä 

Malmilla on järjestetty len-
tonäytöksiä, mutta tämä on 
ensimmäinen lentokoneiden 
kokoontuminen ja samalla 

kentän 75-vuotisjuhla, jon-
ka päätapahtuma on lauan-
taina 17.8.

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

Alkaa maanantaina 2.9. vesijumpalla Jakomäen uimahallissa, kahdessa 
vuorossa klo 19.00–19.30 ja 19.30–20.00. Kuntosalille pääsee klo 18.30 
alkaen. Kausimaksu 20 €. 

Donatan salijumppa  alkaa torstaina  5.9. Jakomäen ylä-asteella, 
Somerikkopolku 6 (huom. isompi sali), klo 19.00–20.30. Kausimaksu 20 €.

ILMOITTAUTUMISET paikanpäällä, ennen jumppia.
Tiedustelut: Rii  a Saalas  , klo 17.00–19.00. P. 050 305 6903.
rii  a.saalas  @welho.com   

Jakomäen Pyry ry:n syyskausi

AHS toivottaa sinne terve-
tulleiksi kaikki alan harras-
tajat ajopeleineen sekä  eri-
tyisesti yleisöä tutustumaan 
isän ja isoisän aikaisiin ajo-
neuvoihin.

Paikalle kannattaa mennä 
kello kuudesta lähtien, jol-
loin ajoneuvoja on paikal-
le ehtinyt yleensä jo parisen-
kymmentä. 

– Kannattaa tulla rupatte-
lemaan mobilistien kanssa, 
he kernaasti kertovat laitteit-
tensa tekniikasta ja histori-
asta, kertoo seuran hallituk-
seen kuuluva Jyrki Mero.

Autohistoriallinen Seura 
haluaa tuoda kulttuurihisto-
riaa yleisön tietoisuuteen 
ajoneuvojen tiimoilta.

TL

Autohistoriallinen Seura 
järjestää elokuussa tiistai-
iltaisin wanhojen ajoneuvojen 
kokoontumis-tapahtuman 
Malmin lentoasemalla. 

Vielä ehtii bongaamaan kesäisiä 
automobiileja elokuussa tiistai-iltaisin. 
Ajoneuvokaunottaret kuskeineen 
odottavat ja luvassa on leppoisaa 
rupattelua ajoneuvoista. 

Helsinki Fly In la 17.8.2013

Helikopterilla
yleisölennätystä klo 11.00–17.00

www.rotorway.fi

B206L 60€/hlö, minimi 4 hlö

Säävaraus

Voimistelu- ja urheiluseura Elise tarjoaa syksyllä iloista liikuntaa 
voimistelun alkeiden, välineiden ja liikuntaleikkien parissa mm. 

seuraavissa kohteissa. Kaikissa ryhmissä koulutetut valmentajat.

Latokartanon liikuntahalli, Agronominkatu 27, Viikki, alkaen 2.9.
Jumppakoulu / RV, JV tytöt 5-7v. ma klo 17.00-18.00
Jumppakoulu / RV, JV tytöt 8-13v. ma klo 16.00-17.00 

Malmin palloiluhalli, Siemenkuja 3, alakerran Sali, alkaen 2.9.
Jumppakoulu /rytminen voimistelu tytöt 5-7v. ma klo 18.00-19.00 
Jumppakoulu /rytminen voimistelu tytöt 8-12v. ma klo 19.00-20.00 

Lisäksi paljon jumppakoulu- ja esivalmennusryhmiä sekä rytmisessä 
voimistelussa että joukkuevoimistelussa Mellunmäen Laakavuoren 
ala-asteella ja Vuosaaren peruskoulussa.

Käy tutustustumassa seuramme tarjontaan ja 
ilmoittautumassa ryhmiin  www.elise.fi

ILOISTA VOIMISTELUA LAPSILLE!

normaalisti toimii. 
– Vierailevia koneita on il-

moittautunut yli 60, joten 
kentällä on paljon nähtä-
vää, jos sää sallii saapumi-
sen. Kauimmat koneet ovat 
tulossa Oulun seudulta, siel-

tähän lentää Malmille vain 
pari-kolme tuntia, tietää 
Hyvönen, joka on aloitta-
nut itsekin ultrakevytlennon 
neljä vuotta sitten Malmin 
innoittamana.

Teija Loponen

Helsinki-Malmi 75-vuotis Fly-in 
16.–18.8.2013, 

päätapahtuma 17.8. klo 10–17. 
Tapahtumaan on vapaa 

pääsy, esittelykierroksista 
kentällä voi maksaa vapaa-
ehtoisesti kolikkomaksun. 

Lisätietoa www.helsinkifl yin.fi 

TEIJA LOPONEN

• Fly-in on etukäteen 
järjestetty lentokoneiden, 
lentäjien  ja kiinnostuneiden 
kokoontuminen, sosiaalinen 
tapahtuma.

• Fly-in voidaan järjestää 
virallisesti tai epävirallisesti.

• Yleisöä voidaan kutsua tai jättää 
kutsumatta, tapahtuma voi 
olla lentokentällä, tai vaikkapa 
järven jäällä.

• Fly-in voidaan suunnata 
tietylle lentokoneluokalle, 
esim. Ultrakevyet, 
kannuspyöräkoneet, 
experimental-koneet, Cessnat.

FLY-IN FAKTAA
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kuitenkin jo sen verran iäk-
käitä, etteivät innostuneet 
lähtemään Hollanista tänne 
töitään tuomaan. Näyttely-
aika oli kuitenkin jo sovittu, 
joten sitten päätin koota 
näyttelyn vanhoista töistäni, 
kun uusia en juurikaan ehti-
nyt tehdä, Dings kertoilee.

Virka työväenopistossa 
vie aikaa, mutta taiteilija ha-
luaa säilyttää työhuoneensa 
ja tehdä taidettaan aina kun 
vain voi.

– Se pitää minut tervee-
nä. Tai kuten avajaisten pu-
heessani totesin, jokainen 
voi noita uusimpia tussipiir-
roksia katsellessaan pohtia, 
kuinka terve oikein olen, 
Marie-José nauraa.

Vanhoihin teoksiin pereh-
tyminen oli mielenkiintoi-
nen matka sekin.

– Halusin katsoa millai-
nen yhteys vanhoissa töis-
säni on – välillä on tuntu-

nut, että teen aina vain sitä 
samaa, tai sitten, että minul-
la on aina erilainen tekniik-
ka käytössä. Ja vaikka olen-
kin käyttänyt eri tekniikoi-
ta, on tyylini silti tunnistet-
tava, samoin värinkäyttö ja 
viivat. Näytän käyttäneen 
aina paljon perusvärejä, pu-
naista, sinistä ja keltaista. 
Ja niistähän se värien sekoi-
tus lähteekin, taiteilija huo-
mauttaa.

Dingsin tapoihin on kuu-
lunut käyttää vanhoja töitä 
uusien pohjana. 

– Vanha saa siten uuden 
elämän. Esimerkiksi täs-
sä maalauksessa oli ennen 
puuhahmotelmia. Sitten 
maalasin tussilla puille päät 
ja itse puista muodostui ku-
maraisia ihmishahmoja. On 
toki paljon sellaisiakin töitä, 
joihin en ole halukas kos-
kemaan, koska ne ovat yhä 
hyviä sellaisenaan.

Taiteilijana ja ihmisenä 
Marie-José Dings on varsin 
avoin kaikelle.

– On päiviä, jolloin haluan 
pukeutua tyylikkäästi ja 
päiviä, jolloin näytän enem-
män hipiltä. Samoin olen 
kaikkiruokainen musiikin 
suhteen. Yhtenä päivänä 
humppa kuulostaa kauheal-
ta, toisena olen siitä aivan 
säpinöissä. Samoin taiteessa 
hypähdän tekniikasta toi-
seen. Ainoa ei niin oma jut-
tuni ovat täysin abstraktit 
työt. Jotenkin haluan aina 
ihmishahmoa töihini istut-
taa, monipuolinen taiteilija 
paljastaa.

Teija Loponen

Ajaton matka on 
kurkistus taaksepäin
Puistolassa asuvan 
taiteilija Marie-
José Dingsin töitä 
on parhaillaan 
esillä Galleria 
viileä punaisessa. 
Jos joku työ 
näyttää tutulta, 
se on täysin 
mahdollista. 
Näyttelyn töistä 
noin puolet on 
ensimmäistä 
kertaa näytillä, 
osa on ollut 
mukana 
näyttelyissä 
aiemminkin.

Marie-José Dings, 

Ajaton matka, 

teoksia vuosien varrelta 
Galleria viileä punaisessa 

6.–25.8. Päivöläntie 20,
avoinna ti–pe klo 13–18, 

la–su 11–15.

— Tämä on kuin kurkistus 
taaksepäin, mitä olen vuosi-
en varrella tehnyt. Vanhim-
mat esillä olevat työt ovat 
vuodelta 2001. Moni niistä 
ei vain ole sopinut teemal-
taan pitämiini näyttelyihin, 
joten ne ovat saaneet levätä 
varastossa, työhuoneellani 
Tapanilan Tapauksessa, 
Marie-José Dings kertoo.

Alun perin tämän näytte-
lyn piti olla Marie-Josén ja 
hänen äitinsä ja tätinsä yh-
teisnäyttely, jossa myös jo 
edesmenneen isän maalauk-
sia olisi ollut näytteillä.

– Äitini ja tätini sanovat 
vain harrastavansa kera-
miikkaa, mutta heidän 
työnsä ovat upeita! He ovat 

Malmitalo 
jazzaa
Malmitalo 
tarjoaa alkavalla 
syyskaudella 
melkoisen määrän 
monipuolista 
jazzia. Kausi 
sisältää niin 
kotimaisia 
kuin joitakin 
ulkomaisiakin 
virtuooseja.

Elokuussa kuullaan jazzin 
kirjoa intiimisti Alan Mat-
heson ja Wade Mikkola 
Duon seurassa 25.8. Syys-
kuun alussa harvinaista 
herkkua lupailee UMO soit-
tamalla Quincy Jonesia ja 
Ella Fitzgeraldin kappaleet 
nostaa eloon Aili Ikonen & 
Tribute to Ella. Seuraavana 
on vuorossa Kari Ikonen 
Trio keittelemässä kehuttua 
tuoretta tulkintaa.

Malmitalon yleisön ra-
kastama The Great Helsin-
ki Swing Big Band fl irttailee 
syyskuussa yleisön kanssa 
Marilyn Monroen aikanaan 
esittämällä musiikilla. So-
listina toimii tuttu Anna In-
ginmaa, nyt ihan koko kon-
sertin läpi. Bändin diggaa-
jille paljastettakoon jo, että 
lokakuussa se juhlistaa yh-
dessä Juki Välipakan kans-
sa tämän viiksikymppisiä ja 
loppusyksyyn mahtuu myös 
James Bond -säveliä ennen 
bigbandin perinteistä joulu-
konserttia.

UMO & Jorma Kalevi Lou-
hivuori ovat uudella tunne-
rikkaalla tiellä syyskuun lo-
pulla, jolloin kuullaan vielä 
myös monessa jazzliemessä 
keitetyistä muusikoista 
koostuvaa Nikula – Lassila 
– Ojanen trioa.

Lokakuun aloittaa kenties 
syksyn kiinnostavin jazztäh-
ti: Israelista kotoisin oleva, 
nykyään New Yorkissa asu-
va kolmikymppinen Gilad 
Hekselman trioineen.

Konserttiliput maksavat 
kuudesta kahdeksaantoista 
euroon ja useimmissa kon-
serteissa ei ole väliaikaa. 
Tarkemmat tiedot konser-
teista löytää Malmitalon 
nettisivuilta, www.malmita-
lo.fi 
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Anna Inginmaan ja The 
Great Helsinki Swing 
Big Bandin  konsertti 
koostuu Marilyn 
Monroen aikanaan 
esittämästä musiikista. 



Koillis-Helsingin Lähitieto 14.8.2013  17

Nukketeatteri Annos: 
Päärynäpoika
Mimi ja Kuku: 

Avaruuskonsertti 
URSAn planetaarionäytös

Humanoidipäähineitä-työpaja 
Ufo-klinikka, keskeneräisten 

käsitöiden paja
Avaruusaskartelua 

sekä pinssipaja
Koko perheen 

Jamkids-soittopaja

 

17 ja 18.30

17.30

17, 17.45, 
18.30 ja 19.15
17–19.30
17–19

17–19

18–19

Taiteiden yöTaiteiden yö

Tähtisumua
ja avaruusromua

Ala-Malmin tori 1
malmitalo.fi 

Metsäkirkkoperinteen 
aloitti nyt eläkkeellä oleva 
rovasti Raili Lehtinen. Tänä 
vuonna sitä jatkaa pastori 
Markus Kopperoinen yh-
dessä kanttori Kaisu Rauha-
maan kanssa.

Metsäkirkkoon lähdetään 
Pukinmäen seurakuntako-
dilta sunnuntaina 18.8. klo 
18. 

– Ajatuksena on tehdä pie-
nimuotoinen pyhiinvaellus 

luontokirkon pitopaikal-
le. Yhdessä kuljetaan noin 
kilometrin pituinen mat-
ka, jonka varrella pidetään 
pieniä rukouspysähdyksiä. 
Perillä odottaa luomakun-
ta-aiheisista virsistä, raa-
matunteksteistä ja rukouk-
sista koostuva kirkkohetki 
sekä iltakahvit, kertoo Kai-
su Rauhamaa.

Vaellus ei sovellu liikunta-
esteisille. Itse metsäkirkon 

lähelle on kuitenkin mah-
dollista päästä myös autol-
la, sillä Weisteen kallioil-
le johtaa Närekujan pääs-
tä vain noin 100 m pituinen 
metsäpolku.

– Metsäkirkko pidetään 
nyt neljättä kertaa. Kahtena 
ensimmäisenä vuonna sää 
on suosinut ja Weisteen mä-
elle on kokoontunut muka-
va määrä seurakuntalaisia. 
Viime vuonna kirkkohetkeä 

ei voinut järjestää ulkona, 
mutta silloinkaan ei jääty 
ilman luontokirkkoa vaan 
metsä muutti seurakunta-
kodin seinien sisälle. Satei-
sella säälläkin kannattaa siis 
tulla Pukinmäen seurakun-
takodille kokemaan todek-
si laulun sanat "Nyt metsä 
kirkkoni olla saa", toteavat 
järjestäjät.
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Metsäkirkko Weisteen mäellä
Pukinmäessä järjestetään jo neljäntenä kesänä metsäkirkko, 
hartaushetki luonnon helmassa.

– Talossa on paljon ohjelmaa erityisesti lapsiperheil-
le. Nukketeatteri Annos esittää nukkenäytelmä Pää-
rynäpojan, jossa keksijä-klovni saa avaruusrakettin-
sa valmiiksi ja on lähdössä kuuhun. Mimi ja Kuku 
ovat jo tuttuja monelle niin televisiosta kuin Malmi-
talon aiemmista tapahtumistakin. Tällä kertaa he 
esittävät avaruuskonsertin, kertoo Malmitalon tie-
dottaja Irene Salama.

Alun perin piti myös Nukketeatteri Pinokkion 
esiintyä, mutta ne esitykset on jouduttu peruutta-
maan sairastapauksen vuoksi. Sen sijaan löytyy mo-
nenlaista askarreltavaa. Yhdessä pajassa valmiste-
taan päähineitä, jotka kelpaisivat humanoideillekin. 
Toisessa pajassa soitetaan ja lauletaan. Kolmannessa 
valmistetaan avaruusteoksia ja -pinssejä. Neljäs on 
nimeltään Ufo-klinikka ja sinne voi tuoda mukanaan 

Viktor Klimenko 
Taiteiden yössä

Viktor Klimenko tarjoaa syviä tunteita hengellisten laulujen myötä 
Pihlajamäen kirkossa.

  Pihlajamäki
Taiteiden yönä tai oikeammin sen iltana, kuullaan 
Pihlajamäen kirkolla Viktor Klimenkoa, kuorovieraita 
Saksasta sekä iltaan osallistujien omia lempivirsiä.

– Yhdessä kaupunginosamme lähiötyön kanssa tarjo-
ammeTaiteiden yön viettoon erilaisia tilaisuuksia jaetta-
viksi kokemuksina ystävien kanssa. Musiikin osalta aloi-
tamme kello 19 kuorovierailulla Saksasta. Saksalainen 
kuoro Singkreis Flechtdorf esiintyy johtajanaan Bernd 
Wahl, joka on myös vieraillut meillä urkurina, kertoo 
Pihlajamäen kanttori Timo Olli.

Kuorokonsertin jälkeen kello 20 on tilaisuus oman lem-
pivirren jakamiseen ystävien kesken.

– Vanhaan tuttuun tapaan saa mikrofonin taakse saa-
pua laulamaan, lupaa iltaa isännöivä Timo Olli. 

Illan päävieras on kaikkien tuntema Viktor Klimenko.
– Hän tarjoaa slaavilaisen taustansa ja ilmaisurikkaan 

äänensä voimin syvällisiä ja herkkiä tuntoja hengellisten 
laulujen kautta, Olli kuvailee.

Taiteiden yönä torstaina 22.8.

Tähtisumua 
ja avaruusromua

Tapaninvainion jo perinteiset Beach Partyt 
ovat tänä vuonna osa Taiteiden yötä.
Beach Partyt pidetään to 22.8. klo 17.30–20.30 Tapanin-
vainion uimarannalla, Uimarannantie 6. Ohjelmasta löytyy 
kalojen narrausta, frisbeegolfi a, keppijumppaa, sekä mind-
fulness, kirpputori, keppihevosrata, kasvomaalaus, Laulu-
yhtye Chime ja Tapaninvainion talentteja. Tarjolla on myös 
hyvää  ruokaa ja kahvia pikkurahalla. Tapahtuman järjes-
tää Tapaninvainion kaupunginosayhdistys.

Rannalla juhlitaan
  Tapaninvainio 

  Malmi
Malmitalossa on tänä vuonna Taiteiden 
yön teemana avaruus. Halukkaat pääsevät 
tähtien väliseen kosmokseen seikkailemaan; 
avaruustaidetta ja -tietoa löytyy monenikäisille 
klo 17–20 välillä. 

Taito-käsityökoulu Helsky

Käsityökouluopetusta on 
6-15 vuotiaille lapsille ja 
nuorille! 
 Mistä syntyvät taitavat 
käsityökoululaiset? 
Tekemisen riemusta ja  
keksimisen ilosta.  
Opetus alkaa viikolla 35

LAPSILLE JA NUORILLE

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET 
www.helsky.net, koulu@helsky.net

Taito-käsityökoulu Helsky/ Helsingin käsi- ja taideteollisuus  

Tule mukaan!

 
MALMILLA - VIIKISSÄ - PALOHEINÄSSÄ 

POHJOIS-HAAGASSA  - KIVIKOSSA 
katso tarkemmat ryhmät www.helsky.net

KÄSITYÖKOULU OPETUSTA

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

jonkin keskeneräisen käsityön ja saada vinkkejä, miten sen luovas-
ti valmistaisi loppuun.

URSAn planetaarionäytöksiin mahtuu enintään 25 henkilöä/
näytös ja siksi on tehtävä paikkavaraus etukäteen samana päivänä 
klo 16 alkaen Malmitalon vahtimestareille. Kirjastossa on askar-
telun lisäksi esillä kirjallisuutta maailmankaikkeudesta. Tapahtu-
man järjestävät yhteistyössä Helsingin kulttuurikeskus (Malmita-
lo), Taito-käsityökoulu Helsky, Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu, 
Malmin kirjasto ja Pohjois-Helsingin musiikkiopisto. Tapahtuman 
esityksiin on vapaa pääsy.
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18   Lähimenot

Lähimenot-palstalle voi 
lähettää Koillis-Helsinkiä 
koskevia menovinkkejä. 
Etusijalla ovat maksuttomat 
tapahtumat. Toimitus voi 
muokata sekä lyhentää 
tekstejä. Vinkit tulee lähettää 
viimeistään torstaina klo 15 
mennessä, jotta ne ehtivät 
seuraavan keskiviikon 
lehteen. Vinkit voi lähettää 
osoitteella teija.loponen@
lahitieto@fi 

  JAKOMÄKI
Retki Jakomäen 

muinaisrannalle ja 

pitkospuille 

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

  MALMI
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 
voivat ottaa yhteyttä Ritvaan 
050 303 9903 klo 9–11 välillä.
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. 
Atk-opastus senioreille eli 
Tartu hiireen on kesätauolla, 
opastus jatkuu 3.9. alkaen 

(opastuspäivät syksyllä ti, ke 
ja to), ajanvaraus infosta p. 
09 310 58413 tai käymällä 
paikan päällä Takaniitynkuja 3.
Reino Rothin taidenäyttely

Syystien palvelukeskuksen 
ravintolassa 15.8.–30.9.
Kaupunkitanssit

Tänään ke 14.8. klo 17.30 Ala-
Malmin puistossa tai sateella 
Malmitalon aulassa tanssina 
on jenkka, viikon päästä 21.8. 
blues. Mukaan voi lähteä 
joko yksin, kaksin tai joukolla 
opettelemaan paritanssia. Joka 
kerralla on eri tanssi. Jalkaan 
mukavat jalkineet. Vapaa pääsy. 
Tanssikurssit

Malmin Työväentalolla, 
Takaniitynkuja 9, to 15.8. 
klo18–21 bugg.
Taira Tiger, maalauksia

Maalaaminen on sidottu koko 
kehon, käden ja varsinkin mie-
len liikkeisiin. Värit ovat Taira 
Tigerin ensisijainen työväline. 
Vapaa pääsy. Malmitalon 
galleria, avoinna 23.8. asti 
ma–to 9–20, pe 9–18 ja la–su 
suljettu Järj. Hgin Taiteilijaseura 
ja Hgin kulttuurikeskus
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. Taiteiden yönä 22.8 
klo 17–19 voit tuoda oman 
kesken jääneen käsityösi 
UFO-klinikalle saadaksesi 
vinkkejä. Avoinna ma–pe 9–20, 
la 9–16. Järj. Taito Helsky. 
Vapaa pääsy, Malmitalon parvi.
Tähtisumua ja avaruusromua

Malmitalon Taiteiden yö to 
22.8. tarjoaa avaruustaidetta 
ja -tietoa monenikäisille.  Klo 
17 ja 18.30 Nukketeatteri 
Annos: Päärynäpoika, kesto 30 
min, klo 17.30 Mimi ja Kuku: 
Avaruuskonsertti, kesto 30 tai 
45 min, klo 17, 17.45, 18.30 
ja 19.15 URSAn planetaari-
onäytös, max 25 hlöä/näytös, 
paikkavaraukset klo 16 alkaen 
vahtimestareille, klo 17–19.30 
Humanoidipäähineitä-työpaja 
(kuvataidekoulu), klo 17–19 
Ufo-klinikka, keskeneräisten 
käsitöiden paja (Helsky), klo 
17–19 avaruusaskartelua 
sekä pinssipaja (kirjasto), 
klo 18–19 koko perheen 
Jamkids-soittopaja. Kirjastossa 
esillä kirjallisuutta maailman-
kaikkeudesta. Vapaa pääsy.
Alan Matheson – Wade 

Mikkola Duo

Viisitoista vuotta yhdessä 
soittaneet muusikot ovat sy-
västi perehtyneet jazzmusiikin 
historiaan. Malmitalo su 25.8. 

klo 17 Alan Matheson (CA) – 
kornetti ja piano, Wade Mikkola 
– kontrabasso. Liput 6 e.

  PIHLAJAMÄKI 
Viktor Klimenko

Taiteiden yönä Pihlajamäen 
kirkko tarjoaa musiikillista 
yhdessäoloa. Kello 19 
saadaan kuulla kuorovieraita 
Saksasta. Singkreis Flechtdorf 
esiintyy johtajanaan Bernd 
Wahl. Klo 20 on tilaisuus 
oman lempivirren jakamiseksi 
ystävien kesken.Illan päät-
teeksi esiintyy Viktor Klimenko 
esittäen hengellisiä lauluja. 

  PUISTOLA
Sieni-ilta

Puistolan Martat järjestää 
sieni-illan, sienet tutuiksi 22.8. 
klo 18, jäsenille maksuton, 
muille 5 e ja kahviraha 2 
e. Os. Puistolantori 5.
Puistojumppaa

Puistolan Urheilijoiden 
kesän puistojumpat 29.8. 
asti ke ja to Puistolan VPK:n 
lähistöllä, katso tarkemmin 
PuiU:n nettisivuilta. 

  PUKINMÄKI
Kirjat muoviin

Kirjojen muovitusklinikka 
koululaisille ja heidän vanhem-
milleen Pukinmäen kirjastossa. 
Lähde opettelemaan kirjojen 
muovittamista ammattilaisten 
opastuksella. Koulu- ja 
oppikirjojen muovituskin voi 
onnistua vaivatta ilman kuplia ja 
ryppyjä! Muovit tarjoaa kirjasto. 
Muovitusklinikka pidetään 
maanantaina 19.8. klo 15–18, 
Kenttäkuja 12.
Puksun pehmeät portaat

Kierrätystaideteos Puksun 
pehmeät portaat syntyi 
yhteistyönä Puksun pouta-
markkinoilla toukokuussa. Nyt 
kierrätetyistä pehmoleluista 
koottu teos on nähtävillä 
kirjaston lastenosastolla.
Teatterinukkeja

Elokuun loppuun on kirjaston 
asti vitriineissä esillä teatteri-
nukkeja pukinmäkeläisen nuk-
keteatteritaiteilija Ilpo Mikkosen 
esityksestä Sirkuksen 

poika. Ilmeikkäät nuket ovat 
syntyneet Iida Vanttajan ja Milja 
Leppäsen taitavissa käsissä.
Bailatino

Elokuussa ma klo 17–18 
Pukinmäen rantapuistossa, 
viljelyspalstojen luona. 
Kertamaksu 4e. Ohjaa Kirsi 
Mattsson. Järj. Pukinmäen Kisa 
ry. Lisät. www.pukinmaenkisa.
fi  tai 050 581 4118.
Keppijumppa ja asahi

Keppijumppaa ke klo 18–19 ja 
asahi ke klo 19–20. Viimeinen 
kerta 28.8., Pukinmäen ran-
tapuistossa, viljelyspalstojen 
luona. Oma keppi/kävelysauva 
ja alusta mukaan. Kertamaksu 
4e. Ohjaa Kirsi Mattsson. 
Järj. Pukinmäen Kisa ry. 
Lisät. www.pukinmaenkisa.
fi  tai 050 581 4118.
Puistozumba

Pukinmäen liikuntapuisto, 
Kenttätie, ke 28.8. asti klo 
18.15–19.15, 5 e. Järj. 
Leo Guzman Monet

  SILTAMÄKI 
Siltamäen Korttelitupa 

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

Siltamäen Lions Clubin 
edullinen pienoisgolfkenttä on 
avoinna ma–pe 17.30–20.30 
ja la–su 14–19 25.8. saakka. 
Kioskista saatavana jäätelöä ja 
juomia. Kenttä löytyy Siltamäen  
urheilupuiston pohjoispuolelta 
läheltä Keravajoen rantaa.
Martat vauhtiin

Siltamäen marttojen 
Martta-illat alkavat jälleen 
ti 27.8. klo 18 srk-kodilla, 
Jousimiehentie 5. Illan aiheena 
Syyskauden aloitus, Tuo 
tullessas, vie mennessäs.

  TAPANILA
Kesäkerhoja

Tapanilan Kotien Puolesta 
ja Tapanilan Eläkkeensaajat 
kesätoimintaa: Ulkobocciaa 
ja mölkyn peluuta Tapanilan 
torilla ti klo 10–11 27.8. 
asti. Kesäkerho Tapanilan 
Työväentalolla, Sompiontie 
4, ti klo 11.30–12.30 
jatkuen 27.8. asti. 

Ajaton matka

Galleria viileä punainen avoin-
na jälleen. Marie-José Dings 
ja Ajaton matka eli teoksia 
vuosien varrelta 6.–25.8. 
Päivöläntie 20, avoinna: 
ti–pe 13–18, la–su 11–15.

  TAPANINVAINIO
Beach Party 

To 22.8. klo 17.30–20.30 
Uimarannantie 6. Kalojen  
narraus, frisbeegolf, 
keppijumppa, mindfulness, 
kirpputori, keppihevosrata, 
kasvomaalaus Lauluyhtye 
Chime, Tapaninvainion  
talentteja, Me asumme täällä 
-livegraffi timaalaus, palkintoja, 
hyvää ruokaa ja kahvia pikku-
rahalla. Järj. Tapaninvainion  
kaupunginosayhdistys.

  VIIKKI
Valkoisen tiikerin taikaa 

Gardenian trooppisessa 
puutarhassa kulkevalla tiikeri-
polulla tutustutaan 25.8. asti 
valkoiseen tiikeriin ja viidakossa 
kasvaviin hyödyllisiin lääkekas-
veihin. Sisäänpääsy: lapset 2 
e, aikuiset 4 e ja perhelippu 9 
e. Polkuun voi tutustua ma–to 
klo 10–18, la–su klo 10–17. 
Kirsikankukkia ja neitosia 

Katja Uskin valokuvanäyttely on 
esillä 22.8. saakka Gardenian 
käytävägalleriassa.  Kevät, 
kirsikoiden kukinta-aika on 
Japanissa kansanjuhlanaikaa. 
Kevät on myös suosittu 
vihkimisaika Japanissa, jolloin 
morsiuspareja ei voi välttyä 
näkemästä. Valokuvanäyttelyn 
teemana ovat kirsikankukat 
ja morsiamet vuodelta 2013. 
Näyttely on avoinna ma–to 
klo 10–18, pe klo 10–14 ja 
la–su klo 10–17. Vapaa pääsy.

Kirjojen muovitusklinikka
Kirjastoissa järjestetään ensi viikolla opastusta kirjojen 

muovittamiseen. Ammattilaiset näyttävät, kuinka koulu- ja 
oppikirjat muovitetaan ilman kuplia ja ryppyjä. Kirjastot 

tarjoavat kontaktimuovit / yksi päällystys per asiakas. 

Tivoli Sariola juhlii tänä vuonna 125-vuotis-
ta taivaltaan ja saapuu sen kunniaksi use-
an vuoden jälkeen pääkaupunkiseudulle. Ta-
panilassa Sariola toimii yhteistyössä Tapani-
lan Erän kanssa. Erä viettää 80-vuotisjuhlaa, 
minkä kunniaksi seura järjestää maanantaina 
19.8. Avoimet Ovet -tapahtuman. Tivoli Sario-
la toimii osana tätä tapahtumaa, mutta karu-
sellien kyytiin pääsee kyllä jo koko edellisen 
viikonlopun ajan.

Perinteisen tivolin laajasta laitevalikoimasta 

löytyy karuselleja kaikenikäisille; hurjimmat 
kävijät uskaltautunevat Waltzerin pyörteisiin, 
kun taas pienemmät voivat kokeilla kiehtovaa 
Heppakarusellia, tai iloista Eläinkarusellia.

Tivoli Sariola vierailee Kurranummen puis-
tokentällä 16.–19.8. Tivoli on avoinna arkisin 
kello 16–20, lauantaina kello 12–20 ja sun-
nuntaina kello 12–18. Alueelle on vapaa pää-
sy, joten koko perhe voi lähteä nauttimaan ri-
pauksesta aitoa tivolitunnelmaa.

TL

Tivoli Sariolan väki 
tuo Kurranummen 
kentälle iloista 
menoa ja meininkiä. 
Tivolialueelle 
on vapaa pääsy. 
Taustalla näkyvä 
maailmanpyörä ei 
Tapanilaan ehdi.

Tivoli Sariola 
mukana avoimissa ovissa

TIVOLI SARIOLA

Popcornin ja hattaran tuoksua, tunnelmallisia valoja, pehmoisia 
palkintoja, riemunkiljahduksia ja pienten silmien sädehtiviä katseita. 
Ne kertovat siitä, että Tivoli Sariola on saapunut kaupunkiin.

 Tapanila
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Koillis-Helsingin Lähitieto 
kuuluu sinulle.

Lähitietoa 
tarvitaan aina.

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

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

Vesikourut
Tikkaat 

Lumiesteet
Kattojen pesut 
ja maalaukset

Ilmainen tarjous/
korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.fi 

Kotitalousvähennysmahd.

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU

Soita: Erkki 0500 503 357
Mikko 040 9311 466

ergadesign.fi 

MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön

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)

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

PALVELUJA TARJOTAAN

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

HYVINVOINTI

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 

KAMPAAMOT JA PARTURIT

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

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

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammas-
teknikko

Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 09 387 2341

www.ph-hammasasema.fi

Tarjous:
Hammastarkastus
omavastuu osuus

25€ 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

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

KOULUT 
JA 

TYÖT 
ALKAVAT... 

ONKO 
TUKKA 
HYVIN?

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
Hieta ummun e 

TI-PE -  la -
alonperfect

p  -  

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

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6

(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

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

Tervetuloa 
kampaamoon 

Anne ja Ilmi Jokinen 
Lehmustie 13, Tapaninvainio, 

00780 Helsinki. 
Puh. 050 598 6455



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

Tu
u

su
la

n
vä

yl
ä

V
a
li

m
o

ti
e

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

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

Elävä
TÄPLÄRAPU
koko +10

vähintään 40 kpl:

148kpl

Tuoretta lähitoimittajalta:
KRUUNUTILLINIPPU

NOVELLE JA
NOVELLE CITRONELLE 
1,5 l
0,86 /l, sis. pantit 0,80

339
Tammiston keittiö: Jättipihvi
LEIJONA-PIHVI
porsaan sisäpaistista,
BBQ-savumarinadi ja pastillishotti,
Suomi

1495

1599

289

kg

ltk

Tammiston keittiö: Jättipihvi
PAHOLAISEN KIELI
erittäin tulinen porsaan sisäfi lee,
Suomi

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

Pakaste Kartanon

Jumbo keitetyt
JOKIRAVUT
1 kg /ltk

Tammiston keittiö: Jättipihvi
PULIVEIVARI
porsaan kasslerista,
valkosipuli-punaviini-jaloviinamarinadi,
Suomi

1095
kg

PEPSI JA
PEPSI MAX 1,5 l
0,70 /l
sis. pantit 0,80, raj. 2 erää/tal.

Hinta ilman K-Plussa-korttia 3,85 /2-pack
(1,02 / l) sis. pantit 0,80

Rapukausi
on parhaimmillaan!

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.

GRILLIHERKUT
K-CITYMARKET VANTAA TAMMISTOSTA

Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi ,
www.facebook.com/KCMTammistoHINNAT VOIMASSA TO–SU 15.–18.8.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.

-31%

59.-ämpäri 189.-ämpäri

2-pack 2-pack

ERÄ! Tuore
LOHIFILEE
Norja, vac.pak.

Hinta ilman K-Plussa-korttia 12,95 /kg

899
kg
raj. 2 pkt/tal.

-30%

HK naudan
takuumurea
ULKOFILEE

1590
kg

395
rs

Kariniemen Kananpojan
FILEESUIKALEET
520-650 g
hunajamarinoidut ja maustamaton,
7,60-6,08 /kg

(alle 40 kpl:
1,85 /kpl)

Tuoretta
lähitoimittajalta:

TILLIPUNTTI

149kpl 249
kpl2295

kg

KALAHERKKUJA:
Äyriäistukku keitetty 
RAVUNPYRSTÖ
400 g
tilliliemessä, 32,38 /kg

Oman uunin
SAVUSTETTU 
KIRJOLOHIFILEE

Tammiston keittiö:
APPELSIINI-
LOIMULOHIFILEE

1990
kg

1295
prk

2895
kg


