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Nro31

Uutiset:
Alppikylä saamassa
ison päiväkodin.
Urheilu:
Ukkonen ei auttanut
MPS:aa.
VIIKISSÄ TAPAHTUU
–LEHTI LIITTEENÄ!

Kampusalueelle
ideoita työpajoista

Päivi
Pirnes
Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

Kiinteistönvälitys
Kodista Oy
Kirkonkyläntie 11,
00700 Helsinki
050 461 8787
www.kodista.fi

Markku
Viljander
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, LVV, YKV,
osakas
050 524 4854

markku.viljander@kodista.fi

Annis
Viljander
Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Tarja
Haaranen
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

paivi.pirnes@kodista.fi
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PIIPUNPELLITYKSET, IKKUNALISTAT, PALOTIKKAAT, LUMIESTEET, KONESAUMAKATOT

VESIKOURUT
(puolipyöreä/kantikas)

Peltikatot

Tiilikatot

Varttikatot

Huopakatot

UUDENMAAN PELTITYÖ OY

Myös
perinteiset
konesauma-

katot

Classic-katot
ja asennus-

palvelu

Asennustakuu 5 vuotta

TEHTAANMYYMÄLÄ
Jäspilänkatu 2
0400 453 959
www.uudenmaanpeltityö.fi

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27

01260 Vantaa
Puh. 09 741 50010

ark. 8-18

ILOLA
Laaksotie 33
01390 Vantaa

Puh. 029 001 8720
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1
00750 Helsinki

Puh. 029 001 8700
ark. 9-18, la. 9-14

(kesä la, suljettu 21.6. - 16.8.)

katsastustarjous
ennakkomaksamalla katsastuksen netistä plus.fi
henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

2929 *

2929
* Katsastuksen hintaan lisätään Trafin

valvontamaksu 3,60€
sekä tarvittavat päästömittaukset.

Sienitie 34,
00760Helsinki
+358 29 3005500

Uranuksenkuja 1E
01450Vantaa
+358 29 3005501

Heikinlaakso Korso

Ark. 07:30 - 20:00
La 09:00 - 15:00

Ark. 08:00 - 17:00
La Suljettu

heikinlaakso@autonkorjaus.net korso@autonkorjaus.net

ViinikkaOy

Tahdotko autoosi laadukkaat ja
turvalliset varaosat 3v. Takuulla?
Heikinlaaksonpisteessä varaosamyynti!
Varaosat: +358 29 3005502 / +358 29 3005503

Huollot ja korjaukset ammattitaidolla
ja varaosissa aina 3Vuoden takuu! Lahjaidea:

[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

Pyydämeidät arviokäynnille!

HEIKINLAAKSO OKT

Kaunis, avara koti oh, k, rt, 3 mh,
saunaos, runsaasti harrastetilaa
mm. kuntosali ja elokuvateatteri,
yhteensä 275 m². Rv. 2000.
Hp. 590.000 € Kassaratie

PIHLAJAMÄKI 60,5 m² KT
Valoisa etelä-länsi kulmahuo-
neisto parvekkeella. 2 h, k, kph,
vh, 60,5 m². 2. kerros, hissi.
Hp. 163.000 € Rapakiventie 2

SUURMETSÄ RT-TONTTI
Rivitalotontti 948m², rak.oik. 330m²,
as lkm ei ole rajattu. Kova pohja.
Osakekannan kauppa.
Hp. 198.000 € Louhikkotie 18 b

MUNKKIVUORI 71 m² KT
Hyvällä paikalla Munkkivuoressa
4 h, k, kph, 2 parveketta. 5/6
kerros, hissi. Hp. 335.000 €
Ulvilantie 11 b

HEIKINLAAKSO TONTTI
Pientalotontti 1281 m², rak.oik
320 m², saa rakentaa enint. 3 as.
Tontilla purettava asuinrakennus.
Hp. 360.000 Suovaniityntie 19

MALMI TONTTI
Pientalotontti 991m², rak.oik 248m²,
saa rakentaa enint. 2 as. Tontilla
purettavat rakennukset.
Hp. 250.000 Pietiläntie 7

HEIKINLAAKSO OKT
Täystiilitalo 1-tasossa 4h, k, rt,
takkah, sauna, 120 m². At ja var.
25 m². Tontti n. 610 m² hallinnan-
jakosopimuksella. Hp. 280.000 €
Kassaratie 10

MALMI TEOLLISUUSHALLI

Myydään kivirakenteinen 2-ker-
roksinen teollisuusrakennus 745
m². Tilat jaettavissa. Rv-89.
Tontti 1527 m².

KATSO TARJOUKSEMME
SIVULTA 5

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966s12-13
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Osallistu ja nauti

K
oillis-Helsingissä on asiat hyvin aina-
kin sen suhteen, että täällä riittää teke-
mistä, jopa ilmaiseksi. Toimituksen
näkökulmasta tuota tekemistä on

välillä aivan liikaakin, sillä pienen toimituksem-
me resurssit eivät riitä millään niissä kaikissa
käymään. Syyskuun ensimmäinen viikonloppu
on siitä hyvä esimerkki. Silloin suuria kaupun-
ginosatapahtumia on ainakin Malmilla, Pihlaja-
mäessä, Puistolassa ja Suutarilassa. Joka paik-
kaan ei ehdi, vaikka kuinka haluaisi. Onnek-
semme on olemassa aktiivisia ihmisiä, jotka
ottavat kuvia ja lähettävät niitä meille pienten
tekstien kera. Niistä olemme kiitollisia ja ne tuo-
vat iloa myös laajalle lukijakunnallemme!

Yksi tuon syyskuun ensimmäisen viikonlopun
tapahtumista on Malmin talkoot. Mielenkiin-
nolla seuraan kuinka paljon sinne osallistuu
ihmisiä ja innostuvatko nuorten ideoimasta sii-
vous- ja ehostustapahtumasta myös lähistön
asukkaat ja muut alueella toimijat. On todella
upea juttu, että nuoret haluavat tehdä talkoilla
töitä ympäristön kohentamiseksi ja hienoa, että
heille annetaan siihen mahdollisuus kaupungin
tuella. Toivottavasti tuona lauantaina syntyvä
puhtaus säilyy mahdollisimman kauan ja innos-
taa ihmisiä olemaan roskaamatta.

Nuoret ovat olleet vahvasti suunnittelemassa

myös itselleen mieluisaa harrastustoimintaa
Operaatio Pulssin merkeissä. Parhaillaan nuo-
rista koostuvat ryhmät suunnittelevat erilaisia
tapahtumia, joita syksyn aikana järjestetään.
Nuorten aktiivisuus pääsee esille myös Malmi-
talon juhlaviikoilla. Malmitalolla järjestetään
nuorten toivomia konsertteja sekä Talentti
-kykykilpailu. Myös Työväenopisto on ottanut
nuorten toiveita vastaan ja heille on luvassa ihan
oma kokkauskurssinsa. Nuorten itsensä suun-
nittelemien kurssien ja tapahtumien uskotaan
houkuttelevan sellaisiakin nuoria mukaan, jotka
ei yleensä järjestetystä toiminnasta ole kovin
innostuneita. Samalla tapahtumia toteuttavat
nuoret saavat hyvää harjoitusta ja kokemusta,
joka voi osaltaan auttaa vaikkapa kesätyön
haussa. Aktiivisuus on aina eduksi.

Syyskuun ensimmäisenä
viikonloppuna suuria
kaupunginosatapahtumia
on ainakin Malmilla,
Pihlajamäessä, Puistolassa ja
Suutarilassa.

lisätietoa: www.ruoka-aika.fi
Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki

PUBPUBALEALE
Parhaat bileet
alkaa Alesta

Heittäydy hulvattomaksi ja pidä hauskaa
halvemmalla. Malmin Ale Pubissa parhaat bileet

ke–la klo 03:een. Kun bileet on hakusessa singahda
Ale Pubiin – et kadu.

Ota yhteyttä myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@lahitieto.fi

NÄKYVYYTTÄ YRITYKSELLESI
LÄHITIEDOSSA!

K A M PA A M O

RAILI
3 4 5 5 8 8 0
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78
MA-PE 9.00 - 17.00
LA 8.00 - 13.00
TO SULJETTU

MA-PE 9.00–17-00
LA suljettu

K A M PA A M O

RAILI
3 4 5 5 8 8 0
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78

Avoinna:
ark. 9-18
la 9-15
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www.facebook.com/
lahitieto

Sateet ja niistä aiheutu-
neet vesivahingot ovat syyl-
lisiä siihen, ettei Malmin sai-
raalan tarkkaa käyttöönotto-
päivää vieläkään tarkasti tie-
detä.
Alunperin sairaalan piti

avautua toukokuussa, sitten
käyttöönotto siirtyi alkusyk-
syyn ja nyt vesivahinkojen
kuivatuksessa ja korjaus-
töissä kulunee vielä pitkälle
lokakuuhun.
Sairaalan vesivahinkokier-

re alkoi heinäkuussa sade-

vesiviemärin liitosten pet-
täessä sairaalan uusissa ti-
loissa. Tuolloin vesi kaste-
li päivystyksen tiloja sekä
kymmenkunta vastaanotto-
huonetta.
Toinen vesivahinko iski

Malmin sairaalaan elokuun
alkupuolella, jolloin toinen
sadevesiviemäri rikkoutui.
Betonirakenteet kastuivat
niin syvältä, että rakenteita
jouduttiin purkamaan. Kui-
vaustyöt ovat yhä käynnissä.

Teija Loponen

Malmin sairaalan avaus viivästyy

Malmin sairaalan avaaminen lykkääntyy
vesivahinkojen vuoksi.

TEIJA LOPONEN

PIRJO PIHLAJAMAA

Putin-juusto käy kaupaksi
Tuntuu kuin olisin juustokauppias, tuumi kassa Malmin City-
marketissa torstaina. Niin moni asiakas nosti liukuhihnalle nel-
jä 250 gramman juustopakettia. Venäjänmarkkinoille tarkoitet-
tu Oltermanni maksoi koko loppuviikon 0,99 senttiä. Alehinta
koski maksimissaan neljää pakettia per henkilö. PP

isa oli tällä
kertaa vaati-
va, eikä kaa-
tumisilta ja
kolareilta väl-

tytty, koska taivaan täydeltä
kuuroina satanut vesi teki
kentästä erittäin liukkaan.
Päätuomari mietti jopa
kisan keskeyttämistä
kovimman rankkasateen
aikana, mutta onneksi kuu-
ro meni ohi, ja kisa sai jat-
kua.

Liukas rata koitui monen

kilpamopoilijan kohtaloksi.
Protosarjassa startannees-
ta kymmenestä joukkuees-
ta peräti kuusi keskeytti kil-
van. Sporttisarjan 21 jouk-
kueesta keskeytti kaikkiaan
kuusi.

Sporttisarjan voiton vei
Team Mopo Sportin mopoi-
lijat ajamalla 298 kierrosta.
Kakkoseksi tullut Orja Mo-
torsport heitti samassa ajas-
sa viisi kierrosta vähemmän.

Protosarjan voitti Pama
Racing Team 283 kierrok-

sella, ja toiseksi tullut Team
Vikkulla sai kasaan 273
kierrosta.

Koko kisan nopeim-
man kierrosajan heitti
yksi Vikkullan tiimin jä-
sen, jolla meni vain mi-
nuutti ja kolme sekuntia
kiertää koko rata. Vik-
kullan pikakiitäjän no-
peimman kierroksen kes-
kinopeudeksi mitattiin 62
kilometriä tunnissa.

Pirjo Pihlajamaa

Vauhtia, vettä ja vaaratilanteita
Viritetyt kilpamopot ottivat mittaa toisistaan Tattarisuon
mikroautoradalla lauantaina. Helsinki Mopo GP:n
ykköspalkinto oli tarjolla joukkueelle, joka ajaa 1090
metrin mittaisen radan mahdollisimman monta kertaa
kuuden tunnin aikana.

Tästä kolarista
lähdettiin sairaalaan
luita paikkaamaan.

Voittoisan
Team Mopo

Sportin
loppu-

rutistus.

Ajoittain märkä asfaltti pisti ajotaidot koetukselle.

K

VEIKKO SAXBERG
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Alppikylä

Tapulikaupunki

Viikkiläisperheessä herättiin ikävään välikohtaukseen
viime lauantain ja sunnuntain vastaisena yönä.
Perheen huoneiston parvekelasien läpi heitettiin kivi,

joka rikkoi myös olohuoneen ikkunan.
Silminnäkijöidenmukaan alueella liikkui iso nuoriso-

ryhmä, joka oli tuon kivityksen takana. Ryhmä oli juos-
sut karkuun Latokartanon koululle päin.
Asiasta on tehty rikosilmoitus.

Teija Loponen

Viikissä ikävää ilkivaltaa

Viikkiläisperheen yöuni katkesi lasinhelinään.
Rikki meni sekä parvekelasi, että olohuoneen
ikkuna.

Kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa valmistellaan ase-
makaavan muutosta, jossa
kaksi tonttia yhdistämällä
saadaan riittävän iso tontti
tulevalle päiväkodille.

Tontit sijaitsevat osoitteis-
sa Reppukatu 16 ja Alppiky-
länkatu 5. Alppikylänkadun
tontti oli jo valmiiksi varattu
päiväkodille ja nyt sen etelä-
puolella sijaitseva asuintontti
ollaan liittämässä kaavamuu-
toksella päiväkotitonttiin.

Voimassa olevassa asema-
kaavassa vuodelta 2006 Alp-
pikylänkatu 5 on lähipalve-
lurakennusten korttelialuet-
ta, jossa enimmäiskerrosluku
on kaksi ja rakennusoikeus
1000 k-m2. Reppukatu 16
on asuinrakennusten kortte-
lialuetta, jossa enimmäisker-
rosluku on kolme ja raken-
nusoikeus 800 k-m2.

Yhdistetyille tonteille on
tarkoitus rakentaa kaksiker-
roksinen päiväkoti, kaksi
leikkipihaa ja muutama au-
topaikka. Sisäänajo tulee ta-
pahtumaan Alppikyläntien
puolelta.

Mielipiteet suunnitelmas-
ta tulee toimittaa kaupunki-
suunnitteluvirastoon viimeis-
tään 12.9. Palautteen poh-
jalta valmistellaan kaavaeh-
dotus, joka tulee nähtäville
todennäköisesti lokakuussa.

Kaupunkisuunnittelulau-
takunnassa asiasta päätettä-
neen loppuvuodesta.

Teija Loponen

Alppikylän päiväkoti
kahdelle tontille

Alppikylän tarpeita vastaava päiväkoti saadaan rakennettua yhdistämällä kaksi
tonttia.

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Helsingin rakennusvalvontavirasto yrittää tänäkin vuon-
na alekampanjan avulla saada pientalorakentajat hake-
maan tulevalle talolle luvan sesongin ulkopuolella.
Asiakas saa 20 prosenttia alennusta rakennusvalvon-

tataksasta, jos pientalon rakentamista tai laajentamista
koskeva lupahakemus tuodaan virastoon 1.10.2014–
31.1.2015 välisenä aikana. Silloin virasto ehtii käsitellä
hakemukset ennen kiireisintä kevätkautta.
Kahdensadan neliömetrin talolle alennus on noin 360

euron luokkaa. Alennus koskee kaikkia omakoti-, pa-
ri- ja rivitaloja.
Energiaa säästävistä ratkaisuista ja valmiin Helsinki-

pientalomalliston käytöstä voi saada lisäalennusta. Yh-
distämällä alennukset, voi rakentaja säästää noin tu-
hat euroa.

PP

Rakennusluvat
jälleen alennuksessa

Karhusuontiellä ränsisty-
vä autiotalo on antanut vir-
kamiehille ja poliitikoille töi-
tä. Rakennuslautakunnan vii-
me viikon esityslistalla peräti
ko lme a ihe t ta kosk i
1950-luvulla rakennettua
autiotaloa.

Aiheista ensimmäisessä au-
tiotalotontin omistaja haki
talolleen purkulupaa. Lauta-
kunta myönsi luvan.

Aiheista toisena oli edellis-
kokouksessa pöydälle pan-
tu tontinomistajan Helsingin
hallinto-oikeudelle tekemä
valitus rakennuslautakunnan
määräämistä uhkasakoista.
Lautakunta on vaatinut ton-
tinomistajalta noin 14 400
euron edestä sakkomaksuja,
koska autiotaloa ei annetuis-

ta ukaaseista huolimatta ollut
kunnostettu.

Nyt lautakunta päätti il-
moittaa hallinto-oikeudelle,
että Suomen valtiolle makset-
tavaksi laitetut sakot ovat ai-
heettomia. Syyksi katsottiin
kiinteistön omistajan henki-
lökohtaiset olosuhteet ja ta-
lon aiottu purku.

Kolmannessa asiassa lauta-
kunta ei perääntynyt. Tontin-
omistaja on valittanut myös
saamistaan valvontamaksuis-
ta ja virallisen lehden ilmoi-
tuskuluista, jotka ovat yh-
teensä tuhat euroa. Lauta-
kunta päätti, että tiedoksian-
toja vältelleen talonomistajan
on maksettava tuhat euroa
Helsingin kaupungille.

Pirjo Pihlajamaa

Lautakunta
käsitteli taas autiotaloa

Tapaninvainio

Osoitteisiin Tapulikaupungintie 32 ja 34, Maatullinkuja
10 sekä Syökärinpolku 1 ja 5 rakennettavien kiinteistöjen
tonttimaille onmäärätty vuokrausperusteet.
Sikalanmetsän viereen kaavoitetulle kerrostalotontille on

tulossa senioreille suunnattuja asumisoikeusasuntoja ja
lähiön muille tonteille kerrostalovuokra-asuntoja, asumis-
oikeusrivitaloja sekä oma alue autopaikoille.
Jälkimmäiseltä puuttuu varaaja. Asuntotontit on varattu.

Niiden varaus on voimassa vuoden 2015 puolelle. Kaikki-
en tonttienmaaperät on todettu puhtaiksi.
Vuokra-ajat ovat seuraavan kerran katkolla 65 vuoden

kuluttua.
PP

Sikalanmetsän
rakentaminen lähenee

Poliisi pysäytti kehätiellä länteen päin epävarmasti mutki-
telleen autoilijan varhain lauantaina kello 4.10.
Verestäväsilmäinen kuski, 35, menetti korttinsa, koska

hän puhalsi alkometriin törkeän rattijuopumuksen luke-
mat. Miehellä oli huumetausta, ja hän myönsi polttelevan-
sa kannabista. Auton kyydissä oli toinen henkilö.

PP

Päihtynyt seilasi kehätiellä

Pihlajamäen nuori-
sopuistossa lähel-
lä pienten lasten leik-
kialuetta oli viikon-
loppuna näin vaa-
rallisessa kunnossa
oleva sähkökaappi.
Kaapin kansi oli rikot-
tu ja palaset makasi-
vat maassa.
Liekö joku tarvinnut

kännykkäänsä virtaa?
Vaaralliseksi menee,
jos joku lapsi työn-
tää sinne vaikka avai-
mensa.

Ohikulkija

Vaarallinen
sähkö-
kaappi

Pukinmäki, Kehä I
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LÄHETÄ VINKKEJÄ
Koillis-Helsingin
tapahtumista Lähimenoihin.

Katso tarkemmat tiedot sivu 21.

Helsingin Yrittäjät - Koillis-Helsinki ry
c/o Meena K. Oy
Kehäkukantie 6, 00720 HELSINKI
!3#77#-2%(7-#5&#5*$/#++0"0+,4
'''#"!%$#&

Tykkää, niin tiedät!
www.facebook.com/
koillishelsinginyrittajat

Yrittäjät ja valtuutetut kohtaavat

Kierrätysteemalla kohti Oktoberfestiä Tapahtumia
4.9. klo 8
Aamiaistilaisuus alueen
valtuutetuille ja yrittäjille
Tapanilan Urheilukeskus

6.9. klo 13
Yrittäjäkymppi
Pirkkolan urheilukenttä

8.9. klo 18
Näpräpaja
Ravintola Kaari 18

2.10. klo 18
Oktoberfest-ilta
Ravintola Kaari 18

17.11. Syyskokous

6)( 7#-11 ''',!3%$,4

10 kysymystä
Nettipalstallamme on
esittelyvuorossa uusi
jäsenemme Kiinteistön-
välitys Kodista Oy.

Lue koko esittely:
''',!3%$,4

Koillishelsinkiläisten
yrittäjien ja kau-

punginvaltuutettujen aa-
mutapaamiset jatkuvat.
Seuraava järjestetään
to 4.9. klo 8-10. Hyödyn-
nä mahdollisuus tavata
alueen päättäjiä!

Helsingin kaupungilla on
yhtenä tavoitteena olla
Suomen yritysmyönteisin
kaupunki vuonna 2016.

Oktoberfest on Koil-
lis-Helsingin Yrittä-

jien suurin vuosittainen
yrittäjätapahtuma. Tänä
vuonna halusimme tuoda
tapahtumaan uutta sisäl-
töä ja valitsimme näkö-
kulmaksi vastuullisuuden
ja kierrättämisen.
807)0+!3 4#7#-+(771 .!+3-
berfest-tunnelmissa jo
etukäteen ja tehdä jotain
hauskaa yhdessä?

6 9 klo 13

Tervetuloa
kaikki yrit-
teliäät ja
kierrätyksestä
kiinnostuneet
Näpräpajaan!
Ilmoittaudu
osoitteessa
'''#"!%$#&

Tule Oktoberfest-Näprä-
pajaan ma 8.9. klo
18-20 virittäytymään
tunnelmaan ja tekemään
juhlasomisteita kierrätys-
materiaaleista.

Oktoberfest-näpräpajan
järjestää Pääkaupunki-
seuden Kierrätyskeskus
ja ohjaajana toimii
supermukava Marja Pel-
tola sekä HAAGA-HELIA

Helsingin Yrittäjät ja
sen paikallisyhdistykset
haluavat tietysti tukea
tämän tavoitteen saavut-
tamista.

Tervetuloa siis kaikki
yrittäjät keskustelemaan
valtuutettujen ja varaval-
tuutettujen kanssa siitä,
mitä sinun mielestäsi
erityisesti Koillis-Helsin-
gissä pitäisi tehdä, jotta

tavoitteeseen päästään.

Tavoite ei ole helppo
saavuttaa, siinä tarvitaan
hyvää kuntoa ja sitkeyt-
tä, joskus myös yllättä-
viäkin avauksia; siksi siis
kokeilemme keskustelun
jälkeen kuntonyrkkeilyä!

Tilaisuus on maksuton.
Ilmoittaudu pikaisesti
3-3#++((--0 ''',!3%$,4,

ammattikorkeakoulun
iloisia opiskelijoita. Kun
mukaan liittää vielä
Kohyn innovatiiviset
yrittäjät, niin hauska ilta
on taattu!

HUOM! Sinun ei tarvit-
se olla taiteellinen tai
askartelun ammattilai-
nen tullaksesi mukaan!
Tilaisuus on maksuton.
Lämpimästi tervetuloa!

Keilailun peruskurssi

Tapanilan Keilahalli • Erätie 3, 00730 Hki

Kesto 4 x 2 tuntia. Jokaisella
kurssikerralla tunti teoriaa ja
tunti harjoittelua. Kurssikerrat
sunnuntaisin 7. ja 21.9. sekä
5. ja 12.10. klo 16-18

Kurssin hinta 79 €.
S-Etukortilla kurssilaiselle lahja-
kortti keilahalliin (arvo 41 €).

Lisätietoa ja ilmoittautumiset
info@tapanilanurheilu.fi
(09) 3507 077

mosabowling.fi

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

09-387 9282
0440-630 360
Autotallintie 19

Tattarisuo

Öljynvaihto ja
kesätarkastus

(sis. öljynsuodattimen ja
max 5 litraa öljyä)

Huollon yhteydessä
ilmastointihuolto

(norm. 69€)

KORJAAM
ON

ASIAKKAI
LLE

KAUPAN PÄÄLLE

AUTONPE
SU

-LAHJAKO
RTTI

voimassa

31.8.2014
saakka

SOITA JA
VARAA!

uudet sijaisautot
Seat Ibiza ST:t huollon tai

korjauksen ajaksi

BestRent.fi

hintaan: /päivä
sis. max 100 km
polttoaineineen

korjauksen ajaj

30€

Yhteistyössä:
Neste Oil K-market Malmi,
Neste Oil Metsälä ja
BestRent.fi

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE $ '''(!)#!%+*))#&!("
Info puh. 045 1229560

Rukouspäivä torstaisin klo 9–12 ja
Aamurukoussolu Ma–Pe klo 8–9

Ke 27.8. 19.00 Vihasta vapauteen, Walde
Schwartz. Musiikki: Ville Rossi

Su 31.8. 11.00 Jari ja Merja Vahteran läksiäisjuhla.
Musiikki: MM-kuoro; kahvitarjoilu

Su 31.8. 14.30 Latinokokous, Estefan Saporiti
Ti 2.9. 13.00 Päiväseurat
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–Teetimme kyselyn kan-
salaisten lentokenttää kan-
nattavan mielipiteen todis-
tamiseksi. Kysely kertoo,
että suurin osa pääkaupun-
kiseudun asukkaista haluaa
Malmin lentotoiminnan jat-
kuvan, toteaa Malmin len-
toaseman ystävät ry:n
puheenjohtaja Timo Hyvö-
nen.

–Helsingissä on sekä kaa-
voitettua että kaavoittama-
tonta varantoa moninker-
taisesti Malmin kentän alu-
een verran.

Hyvönen huomauttaa, et-
tä lentoaseman tilanne on
nyt arvioitava uudelleen.

–Pääkaupunkiseudun lii-
kelentojen palveleminen va-
paalla aikataululla ei enää

ole mahdollista, jos Mal-
mi suljetaan. Valtiovalta on
toimimassa yleisen mielipi-
teen vastaisesti, ilmeisesti
virheellisten tietojen pohjal-
ta ja ilman todellista tarvet-
ta lentoaseman lakkautta-
miselle. Kentän toimintojen
siirtäminen muualle ei ole
suurelta osin mahdollista,
vaan toiminta loppuu, Timo
Hyvönen sanoo.

Myös Suomen Ilmailuliit-
to aikoo taistella Malmin
puolesta. Se odottaa, että
ensi kevään eduskuntavaa-
lien jälkeen on uusi hallitus,
jonka kanta voisi olla toi-
senlainen.

Parhaillaan liikenne- ja
viestintäministeriö, Finavia
ja Helsingin kaupunki ovat

teettämässä kahden vaihto-
ehtokentän käytöstä kon-
sulttiselvitystä. Korvaajiksi
on suunniteltu Hyvinkään
ja Nummelan kenttiä, jotka
molemmat sijaitsevat pohja-
vesialueilla ja aivan taajami-
en kupeessa.

Malmin lentoaseman ys-
tävät ry:n TNS Gallupilta
tilaama kysely toteutettiin
23.6.–8.8.2014 välisenä ai-
kana. Malmin lentokenttää
koskevat kysymykset esitet-
tiin Uudellamaalla asuville
15–79-vuotiaille vastaajil-
le. Vastauksia saatiin 1038.
Tutkimuksen tilastollinen
virhemarginaali on noin 3
prosenttiyksikköä suun-
taansa.

Teija Loponen

Paikalliset asukkaat seu-
rasivat ihmeissään häikäi-
lemätöntä maanvaltausta,
ja lopulta asiasta lähti
ilmoitus Helsingin kaupun-
gin rakennusvirastolle.

–Onko tällainen käytös
ihan röyhkeyttä vai täydel-
listä tietämättömyyttä, ky-
syy eräs laajennustouhu-
ja ihmettelevä suutarilalai-
nen.

Rakennusviraston tar-
kastaja kävi paikan pääl-
lä heinäkuussa, ja kehotti
tontinlaajentajia palautta-
maan niityn ennalleen.

Samalla reissulla tarkas-
taja tutustui lähistöllä ole-
vaan toiseen tapaukseen,
jossa asukkaat olivat jou-
kolla innostuneet pihatöis-
tä niin, että olivat alkaneet
leikata ruohoa takapihan
jatkeena olevalta kaupun-
gin niityltä.

–Täällä nyt vähän jokai-
nen suunnittelee joenran-
taan omaa aluetta laitu-
reineen, jos tuollainen sal-
litaan, suutarilalaisasukas
sanoo pilke silmäkulmassa.

Harmikseen hän on huo-
mannut, että jokivarren yh-
teisille virkistysalueille on
ilmestynyt läjiä, joissa on
niin puutarha- kuin raken-
nusjätettä.

– Tuntuisi olevan tilaus
antaa uusille omakotitalo-
asujille koulutusta siitä, mi-
ten ympäristöasioissa pitäi-
si toimia.

Rakennusviraston tar-
kastajan mielestä alueen
asukasyhdistyksen kan-
nattaisi järjestää aiheen tii-
moilta asukasilta, jonne voi
kutsua mukaan kaupungin
edustajan.

Pirjo Pihlajamaa

Luvaton
pihanlaajennus
tyrmistyttää
Keravanjoen lähellä vallattiin reippaalla
kädellä kaupungin viheraluetta omakotipihan
jatkeeksi. Kesän tullen kasvit jyrättiin
koneella matalaksi, maahan levitettiin
multaa, johon kylvettiin nurmiheinää.

Lukija suree viheralueesta vallatun reunan kohtaloa.
– Miten sen saa enää ennalleen? Vanha niitynpoh-
ja on ollut aika koskematonta luontoa ja monien laji-
en kotipaikka.

Lentoasemalle
ei haluta asuntoja
Vain 15 prosenttia pääkaupunkiseutulaisista
haluaa Malmin lentoasemalle asuntoja TNS Gallupin
mukaan. Jos asuntorakentamisen tarpeet ratkeaisivat
muilla keinoin, puoltaisi 67 prosenttia vastaajista
lentotoiminnan jatkamista Malmilla.

Malmin lentoasemaa käytetään pääasiassa lentäjien koulutukseen, mutta siellä järjestetään myös suuria yleisö-
tapahtumia.

TEIJA LOPONEN

• Helsinki-Malmi on
Suomen toiseksi vilk-
kain lentoasema.

• Toiminnasta 80 pro-
senttia on koulutusta,
suurin osa ammatti-
lentäjille suunnattua.

• Lentoasema onmyös
Rajavartioston Helsin-
gin vartiolentolaivueen
tukikohta sekä yleisil-
mailunmonipuolinen
keskus.

• Elokuun puolivälissä
järjestetyssä ilmailu-
tapahtumassaMalmil-
le kokoontui yli 51 000
maksanutta katsojaa.

• Malmin lentokentän
säilyttämisen tueksi
perustetun kansalais-
adressin on allekirjoit-
tanut jo 64 000 hen-
kilöä.

KENTTÄTIETOA

Viime numerossa kerroimme Malmin
lentokentän ilmailutapahtumasta, jossa
yhtenä ahkeran kuvauksen kohteena oli
vanha kunnostettu hävittäjä Hawker Hur-
ricane.
Kuva oli kuitenkin väärä, tässä oikea

kuva, jossa on tuo toisen maailmanso-
dan aikainen legendaarinen kone yleisön
ihasteltavana.

TL

Oikea Hurricane

TEIJA LOPONEN

Pihlajamäki
Rattijuoppo ajoi Pihlajamäentietä ja törmäsi lähellä Nestettä
Kehä 1:n ylittävän sillan tolppaan lauantaina kello 22.45 ai-
kaan. Tolppa pysyi ehjänä, auton vasen kulma ei.
Alkoholille haisseenmieskuskin, 44, käytös oli sekavaa ja

itsetuhoista. Mies ei suostunut poliisin puhalluskokeeseen.
Hänet vietiin verikokeisiin oikeuslääketieteen laitokselle ja
sieltä putkaan.
Törkeään rattijuopumukseen ja liikenneturvallisuuden

vaarantamiseen syyllistynyt ajaja sai ajokiellon.
PP

Rattijuoppo ei
halunnut puhaltaa



Koillis-Helsingin Lähitieto 27.8.2014 7

2490
kg
raj. 2 kpl/tal.499

kg
raj. 2 kpl/talous 995

kg 995
kg

099
pkt679

pkt 149kg

HK Takuumurea
NAUDAN SISÄFILEE
kokonaisena, Suomi

TOMAATTI
Suomi

HK Takuumurea
NAUDAN SISÄ- ja
PAAHTOPAISTI

Tarjoukset voimassa TO-SU 28.-31.8.2014, ellei toisin mainita.

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Fazer
VEHNÄPAAHTOLEIPÄ 280 g
3,547kg

Tuore kotimainen
NORJAN LOHI n. 2-3 kg

Kalamestarimme oman savustamon
SAVULOHIPALA

Alfocan
RAPU 28-35 kpl/ 1 kg
6,79/kg , pakaste

099
kpl
raj. 4 kpl/tal.

ERÄ! Valio
OLTERMANNI JUUSTO 250 g
3,96/kg,
Paketeissa venäjänkielinen tuoteseloste.

FESTIVAL
STREET FOOD

LA 30.8.
KLO 10-16!

Paikalla huippukokki Alex Nurmi
valmistamassa Street Foodia.
Tarjolla huipputrendikästä Pulled Beef-
Puikulaa ja tuunattua tomaattikeittoa.

Stadin ammattiopiston tuleva huippu-
kokki Simo myös paikalla aina tasa-
tunnein pe klo 14-18 ja la klo 10-14

K-CITYMARKET MALMILLA
VIETETÄÄN STREET
FOOD FESTIVAALIA

ALEX NURMI SIMO

TERVETULOA NAUTTIMAAN JA VIIHTYMÄÄN KOKO PERHEEN VOIMIN!
Lapsia ilahduttavat ilmapallot ja jäätelö.
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Lähitiedon
uutisia

nyt myös
netissä!

www.lahitieto.fi

Kiipeily sopii vaikka koko perheen yhteiseksi harrastukseksi.

TEIJA LOPONEN

Syyskauden avaustapah-
tumassa saattoi ostaa edulli-
sesti kirpputorilta erilaisia
liikuntavälineitä, testata
muun muassa jousiammun-
taa ja sisäpyöräilyä, katsella
useiden eri lajien näytöksiä
ja hankkia sarjakortteja.
Ainakin jousiammuntaan
oli välillä oikein jonoa.

Pienimmät saivat kokeilla
lasten omaa harrasteliikun-
taa salissa tai osallistua mu-
siikkikoulu Demon kitara-
pajassa kanteleen sekä kita-

ran soiton tunnille.
Kirjaston puolella tena-

vat vanhempineen pääsivät
Jamkids -soittopajassa tes-
taamaan kanteleita, rumpu-
ja ja rytmisoittimia.

Kauden avajaisten kunni-
aksi kaikilla urheilukeskuk-
sessa toimivilla tahoilla oli
tarjolla ohjelmaa ja esittely-
jä. Ja jotta innostus ei ehtisi
laantua, saattoi saman tien
ilmoittautua eri ryhmiin ja
kursseille.

Teija Loponen

Erän mäki
mustanaan
väkeä
Jo hetki rankan kaatosateen jälkeen
kuhisi Tapanilan Urheilukeskuksen
rakennusten ympärillä kuin isossa
muurahaispesässä. Avoimet ovet
saivat ihmiset liikkeelle.

Erika testasi musiikkikoulu Demossa kannelta
ensimmäistä kertaa, mutta vaihdot A:sta C:hen sujuivat
kuin vanhalta konkarilta.

Jousiammunnassa tarvittiin jonkin verran käsivoimaa
jousen jännittämiseen. Ohjaajat opastivat oikean
asennon löytämiseen.

JOHANNA HOKKANEN

ONNITTELUT

Lähetä onnittelukuvia osoitteella teija.
loponen@lahitieto.fi, vie kuva
teksteineen Malmintorin
kauppakeskuksen Plaza Mocca
-kahvilan luona sijaitsevaan
postilaatikkoomme tai postita kuvat
osoitteella Lähitieto, Askartie 3–5,
00700 Hki. Liitä postimerkillä
varustettu palautuskuori mukaan, jos
haluat kuvan takaisin.

Myöhästyneet
synttärionnittelut
3-vuotispäivänä rakkaalle
Fanni-tyttöselle!
Toivoo: Raili-mummi.

Sydämelliset onnittelut
Janetelle syntymäpäivän
johdosta 23.8.2014.
Toivovat vanhemmat
ja isovanhemmat.

Kesällä 2013 Suomeen
rantautui uusi hullutus nimel-
tä tankofutis.
–Tämä on kuin pöytäjalka-

palloa, mutta oikeilla ihmisil-
lä, kuvailee Kari Mustikka-
maa.
Kentälle mahtuu kaksi vii-

den hengen joukkuetta. Jo-
kainen pelaaja on sidottu
vyöllä tankoon, joka antaa
parinmetrin liikkumavaran.
Säännöt ovat simppelit.

Muita ei saa potkia, palloa
saa, mielellään maata pitkin
ja kohti maalia.
Mustikkamaa kasasi yhtiö-

kumppaninsa kanssa ilma-
täytteisen 6 x 12 metrin ken-
tän laidat Tapanilan Urheilu-
keskuksen Mosahalliin, jos-
sa avointen ovien yleisö sai
ottaa tuntumaa peliin viime
viikonmaanantaina.
Erätien uudeksi harrastus-

lajiksi tankofutis ei ole tulos-

sa, sillä peliä vuokrataan eri
tapahtumiin ja yritysten työ-
hyvinvointipäiville.
– Tankofutis on keksitty

jossakin isossa jalkapallo-
maassa, ilmeisesti Englan-
nissa. Saimme tietää tästä
sattumalta. Olemme suun-
nitelleet SM-kisoja ensi vuo-
delle, Mustikkamaa paljastaa.

Pirjo Pihlajamaa

Pöytäjalkapalloa
ihmisillä

PIRJO PIHLAJAMAA

Peli imaisi kokeilijat
heti mukaansa.
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Tykkää ja pysy
lähitiedon tasalla.

www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2. kerros, Puh. 09-345 4292
tai 0500 515 707, ark. 10–18, la 10–14, (kesällä la suljettu)

MEILLÄ MYÖS
SILMÄLÄÄKÄRIN
VASTAANOTTO

KAIKISTA
LINSSEISTÄ

-25%
Tarjous voimassa 30.9.2014
asti. Ei yhdistettävissä muihin

tarjouksiin

Kiinteistökuningatar
Kaisa

Kehykset: Prodesign

Hei,me
lennätetään!

VARAA OMA ELÄMYSLENTOSI
osoitteessa www.lennatys.fi

Yleisölennot Helsinki-Malmin lentoasemalta.
Esim. 15 minuutin Helsinki-lento:

1 hlö/ 2 hlöä/ 3 hlöä/
99 € 198 € 249 €

Polttarit, synttärit tai muuten vain tarvetta
nostaa jonkun jalat irti maasta? Yllätä nyt
itsesi, ystäväsi tai vaikka molemmat!

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
&&&):@3<8$=8$<@7>047$$09)-(%03%8
Seurakunta facebookissa:
&&&)?0#@.""4)#"%(%03%8$<@7>047$90

Haluan tehdä hyvää, mutta en
pääse irti pahasta” totesi Paavali
aikoinaan. Useaan kertaan to-
deksi havaittu, peilissä joka päivä
vastassa armahdettu syntinen.

USKO HYVÄN TEKEMISEEN - SEURAKUNTAVAALIT 2014

Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua!

Ehdokasrekrytointi-ilta Malmin kirkolla torstaina 4.9. klo 18–19.
Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia
ja miehiä. Asetu ehdolle ja tee kirkosta näköisesi. Vaaleissa valitut luottamushenki-
löt tulevat linjaamaan kirkon tulevaisuutta. He päättävät muun muassa siitä, millai-
nen on tulevaisuuden kirkko, miten varoja kohdennetaan, keitä autetaan, missä ja
miten. Ehdokasasettelu jatkuu 15.9. saakka. Ennakkoäänestys on 27.–31.10.
Varsinainen vaalipäivä on isänpäivänä 9.11.
&&&):@3<8$=8$<@7>047$$09)-(%03%8 ; 5@7>047$90600389 /'2,

TAIVAASSA ON REIKÄ!
Keskusteluillat kristinuskosta ja luonnos-
ta Viikin kirkolla torstaina klo 18. Viikko-
messu alkaa klo 17.30.
4.9 Onko luonto pyhä? Alustajana Panu
Pihkala
2.10 Tekeekö kirkko mitään luonnon hy-
väksi? Alustajana Matti Nieminen (SLL)
6.11 Onko eläin Jumalan kuva? Alustaja-
na Laura Mäntylä
4.12 Vihreä hengellisyys? Alustajina Meri
Ala-Kokko & Miia Leinonen
Iltojen isäntänä Mikko Kurenlahti.
Järj. Malmin srk ja Kristityt luonnon puo-
lesta -järjestö.

VOIMAA VÄREISTÄ! -RYHMÄ
Tule etsimään ja löytämään luovuut-
tasi värien ja kuvien maailmasta.
Mitä värit ja kuvat kertovat sinulle
tai sinä niille. Ei edellytä aiempaa
kokemusta maalaamisesta. Kokoon-
tumiset ti 23.9., 21.10. ja 11.11. klo
18–20 Puistolan kirkolla. Mukaan
mahtuu kahdeksan osallistujaa.
Ohjaajana Eila Sainio. Tiedustelut
@830)<08$8"+!804)-) 13%) 2')*) %@$-
nessä Niina Vättö p. 09 2340 4485
908 $88$0)6099"+@63)-

ILOSANOMA-RAAMATTUPIIRI
Pukinmäen Portissa, Säterinportti 1, ti klo
19., 9.9., 7.10., 4.11. ja 16.12. Aiheena:
Jeesuksen kohtaamisia ihmisten kanssa
Luukkaan evankeliumissa. Keskustelua
ja oivalluksia. Kaikki Raamatusta kiinnos-
tuneet tervetulleita. Vetäjänä toimii teol.
lis. Maria Molari.



Atleetit hätistelivät ennen ja jälkeen ukkoskatkoksen ahkeraan EsPa:n maalia. Vieraiden linjapuolustus ja hyvä
maalivahti estivät keltapaitojen yritykset.

MPS Edustus jatkoi mal-
likasta syyskauttaan. Se
kävi Hyrylän entisellä hiek-
kakuopalla, Tuusulan urhei-
lupuistossa pehmittämässä
Tuusulan Palloseuran maa-
lein 2–1.

Peli oli malmilaisten hal-
lussa, jotka muun muassa
kolisuttivat viitisen kertaa
vastustajan maalipuita. Sa-
muli ”Sambe” Markkanen
jatkoi Tuusulassa laaduk-
kaita otteitaan. Palkkioksi
tuli 39. minuutilla 1–0 joh-
tomaalin teko. 0–2 maalin
teki malmilaisten kapteeni
Mikko Halme, joka oli va-
paapotkun jälkeen oikeas-
sa paikassa oikeaan aikaan.
Kymmenisen minuuttia en-
nen päätöstä isäntäjoukkue
pääsi vastaiskusta maalaa-

maan loppuluvuiksi 1–2.
MPS:n keskikenttä eli Art-

tu Järvinen, Mikko Vesteri-
nen ja Mikko Halme olivat
Tuusulassa pelinhallinnan ja
voiton avaimena. Alkuvuo-
den isänmaata harmaissa
palvellut Joona Salonen on
antanut myös MPS:n kelta-
paidoille hienon panoksen.

Eilen tiistaina MPS:n
edustus joukkue haki
Mosassa SibboV:stä kuu-
detta voittoaan seitsemästä
viime pelistään.

PuiU joutui viestittämään
perjantai-illan vastustajal-
leen Hyvinkään Palloseural-
le, että ”älkää tulko tänne,
sade on raiskannut koti-
kenttämme pelikelvotto-
maksi”. Ottelu peruttiin ja

pelataan vasta syyskuun 30.
päivä Myllypuron hallissa.

Perjantai toi kuitenkin pis-
teitä Puistolaan. Spartak oli
aiemmassa PuiU-pelissä pe-
luuttanut edustuskelvoton-
ta pelaajaa, ja ottelu tuomit-
tiin PuiU:n 3–0 voitoksi, jo-
ka toi kolme tärkeää sarja-
pinnaa.

Tänään keskiviikkona klo
18.45 PuiU ottaa Hakuni-
lan Urheilupuistossa mittaa
ns. kuuden pisteen ottelussa
FC Vantaasta. Perjantaina
5.9. klo 18.30 Koudalla on
vastassa sarjajohtaja NJS.

MPS/Atletico oli lauan-
taina Pukinmäessä kovilla.
Vastassa oli sarjakolmonen
EsPa, jolle atleetit antoivat
kunnon vastuksen. Koti-

joukkue loi jo ensi jaksolla
enemmän maalipaikkoja
kuin kenttää lievästi hallin-
neet espoolaiset. Tauolle
poistuttiin auringon saatte-
lemana 0–0 lukemissa.

Toisesta jaksosta tuli iki-
muistoinen. Synkät pilvet
laskeutuivat Puksun ylle ja
sade sekä tuuli yltyivät sa-
malla kun atleetit pörräsi-
vät EsPa:n maalin edustal-
la, tuloksetta. Draamaa li-
säsi yhtäkkiä vieressä täräh-
tänyt kunnon salaman isku.
Toinen perään ja hyvin ko-
ko ottelun viheltänyt ero-
tuomari komensi 61 mi-
nuutin kohdalla joukkueet
15 minuutiksi ”pommisuo-
jaan” pukukoppeihin.

Luonnonvoimat hellitti-
vät ja keltapaidat kävivät
taas viherpaitaisten vierai-
densa kimppuun. Pallo ei
suostunut nytkään mene-
mään EsPa:n maaliin. Syyt
epätarkoissa laukauksissa ja
espoolaismaalivahdin nap-
pitorjunnoissa. Erikoinen
ottelu sai kotijoukkueen
kannalta synkän päätöksen
kaksi minuuttia ennen pää-
töstä, kun espoolaisten Sa-
mu Hagelberg pääsi juok-
semaan liukkaalla kentällä
maalintekoon ja sijoitti var-
masti 0–1 voittomaalin.

Tämän viikon perjantai-
na 29.8. klo 18.30 vihelle-
tään Kontulan nurmella al-
kavaksi FC Kontu-MPS/At-
letico Malmi.

Heimo Laaksonen

Malmilla Viljatie 5:ssä
sijaitsevan kuntosalin
perusti aikanaan Tapanilan
Erän voimailujaosto ja
Erän ylläpitämä sali oli voi-
mailulajin harrastajien
parissa tunnettu harjoitte-
lupaikka. Siellä myös pidet-
tiin virallisia IPF-liiton alai-
sia voimanostokisoja.

Erän päättäessä luopua
kuntosalista löytyivät uu-
det omistajat lajin parista.
Taustalla häärivät nyt kan-
sainvälisen tason voima-
nostajan, Sami Pullisen li-
säksi Antti Savolainen, jo-
ka on monivuotinen Suo-
men mestari sekä EM- ja
MM- mitalisti voimanos-
tossa ja Pasi Miettinen, en-
tinen kilpailija hänkin.

–Sali oli Tapanilan Erän
aikoina erinomainen paik-
ka voima- ja kuntosalihar-
joitteluun. Aiomme jatkaa
näitä perinteitä. Laajensim-
me nyt toimintaa siten, että
ihan tavallisen ohikulkijan-
kin on miellyttävä käyttää
palveluitamme, mutta jo
omien taustojemme vuok-
si aiomme pitää yllä mah-
dollisuutta treenata kovaa.
Teimme salista paikan, jos-

sa jokainen voi ikään ja su-
kupuoleen katsomatta viih-
tyä, käydä salilla tai vaikka
Zumbassa ja nauttia kahvit
tai palautusjuomat treenin
päälle, valaisee Pullinen.

Kunto- ja ryhmäliikun-
tasali Sali365 piti viralliset
avajaiset ja avoimet ovet
lauantaina 16.8., jolloin
paikkaan kävi tutustumas-
sa lähes 400 henkeä.

Avajaisten yhteyteen oli
järjestetty erilaista ohjel-
maa ja palveluita, kuten ke-
honkoostumuksen mitta-
us Easywayn Inbody me-
netelmällä. Siinä asiakas
saa noin minuutin kestävän
mittauksen jälkeen käteen-
sä raportin rasvan, lihasten
ja nesteen määrästä sekä
arvion siitä ovatko ne tasa-
painossa.

Tuloksia oli tutkimassa
myös Markku Jansson jo-
ka on omien sanojensa mu-
kaan salilla jo vanha naa-
ma.

– Paikka on muuttunut
edukseen, vaikka ainahan
täällä on ollut mukava käy-
dä.

TL

10 Urheilu

Jalkapallo Kolmonen

Viljatien sali
mestarien käsiin
Avoimet ovet ja uudet omistajat vetivät
väkeä Sali365:n avajaisiin.

Myös BigBrother -juontajana tunnettu Mari Sainio
vetää muun muassa Zumba-tunteja Sali365:lla.

PEKKA SAVOLAINEN

Latokartanon liikuntahalli,Agronominkatu 26,Viikki alkaen 1.9.
Jumppakoulu / RV, JV tytöt 5-6v. ma klo 17.00-18.00.
Jumppakoulu / RV, JV tytöt 7-10v. ma klo 18.00-19.00.

Malmin palloiluhalli, Siemenkuja 3, alakerran sali, alkaen 1.9.
Jumppakoulu / RV, JV tytöt 4-5v. maanantaisin klo 17.00-18.00
Jumppakoulu / RV, JV tytöt 6-8v. maanantaisin klo 18.00-19.00

ILOISTA VOIMISTELUA LAPSILLE!
Voimistelu- ja urheiluseura Elise tarjoaa syksyllä iloista liikuntaa
voimistelun alkeiden, välineiden ja liikuntaleikkien parissa mm.
seuraavissa kohteissa. Kaikissa ryhmissä koulutetut valmentajat.

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

Käy tutustumassa seuramme tarjontaan ja
ilmottautumassa ryhmiin www.elise.fi

PuistolanKoudan liikunta-
puiston valtaa tulevana lau-
antaina meno ja juhlahumu
Puistolan Urheilijoiden kai-
kille avoimessa 85-vuotista-
pahtumassa.
Mielenkiintoisen lähtö-

laukauksen tapahtumalle
antaa klo 12.00 alkava jalka-
pallon näytösottelu, jolloin
seuran poika- ja miespuo-
len lippulaiva miesten edus-
tusjoukkue kohtaa 6. divaris-
sa 11 peräkkäistä voitto-otte-

lua pelanneen seuran toisen
miesjoukkueen PuiU/86:n.
Lisää jalkapallotarjontaa an-
tavat PuiU:n erityisjoukkueet
näytösotteluissaan.
Kolmituntiseen koko per-

heen juhlamenoon mahtuu
myös paljon eri lajien kokei-
luja ja esittelyjä. Paikalla on
opastusta mm. mailapelei-
hin, kahvakuulaan, juoksu-
tekniikkaan sekä kaikille lii-
kuntasuorittajille tärkeään
venyttelyyn.

Toiminnan ääressä pitkää
taivaltaan juhlivan PuiU:n
juhlatapahtumaa liikunta-
puistossa vahvistavat myös
kaikki alueen nuorisotyötä
tekevät järjestöt.

HL

85-vuotias PuiU liikuttaa ja
kokeiluttaa lauantaina

PuiU:n juhlatapahtuma
lauantaina 30.8 klo

12.00–15.00 Koudan
liikuntapuistossa.

Voitto, peruutus
ja iljettävä tappio
Malmin Palloseuran edustusjoukkue jatkoi voittoputkeaan torstaina
Tuusulassa. Puistolan Urheilijat eivät päässeet kelvottoman Koudan
kentän vuoksi kiusaamaan Hyvinkään Palloseuraa. MPS/Atletico
joutui Pukinmäessä myrskyn silmään ja hävisi pari minuuttia ennen
päätösvihellystä.

HEIMO LAAKSONEN
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Linjan 72 päätepysäkki
rikkoontui, kun bussi
karautti päin päätepysäkin
rakenteita viime keskiviik-
kona.

Tämä oli ainakin viides
kerta parin vuoden sisällä,
kun näin kävi. Vakuutusyh-
tiö joutuu taas kalliin korja-
uksen maksajaksi, kun py-

säkki pitää kaivaa maasta
irti ja laittaa uusi tilalle.

Eikö niitä kuljettajia voi
kouluttaa?

Lukija Tapanilasta

Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita koskevia mielipiteitä.
Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.fi, postitse Askartie 3-5, 00700
Helsinki, käynti Malminraitti 4 tai Malmintorin 2. kerroksessa Plaza Mocca
kahvilan vieressä olevaan Koillis-Helsingin Lähitieto-postilaatikkoon.

On täysin pöyristyttävää
millaiseen tilanteeseen Pih-
lajamäki, ja oletettavasti
myös Pihlajisto, ajautui kun
Posti taannoin päätti lopet-
taa toimipisteensä 00710
Helsinki 71.

Nykyinen järjestelmä, jos-
sa osallisena on myös ta-
vallaan ulkopuolinen taho,
eli R-kioski yhdessä Postin
kanssa, on toimimaton yh-
distelmä.

Hiljattain sain Keski-Suo-
mesta lähetetyn postipa-
ketin joka kulki satoja ki-

lometrejä etelän suuntaan
saapuen Pihliksen R-kios-
kiin tasan vuorokaudessa.
Loistavaa, näinhän se kul-
ki kuten Posti lupaakin. Sii-
tä eteenpäin 00710 lajitte-
lukeskuksesta saapumisil-
moitus tuli kotiin neljässä
vuorokaudessa! Ja nyt pu-
hutaan alle kilometrin mat-
kasta. Paketin tulo kesti siis
5 vuorokautta joista nel-
jä vuorokautta meni pos-
tin tyrimisen piikkiin. Tä-
mä tosin ei ollut ensimmäi-
nen kerta. Ennen kesää pel-
kän saapumisilmoituksen
tulo R-kioskilta kotiin kes-
ti sen 5 vuorokautta. Kum-
paakaan edellä mainituis-

ta tapauksesta ei myöskään
voi laittaa viikonlopun piik-
kiin koska tapaukset sattui-
vat keskelle viikkoa.

Käytyäni varsin vilkkaan
keskustelun jakelun hitau-
desta R-kioskin henkilö-
kunnan kanssa asia selveni
sen verran että vika löytyy
Postin toiminnasta. Selvi-
si myös että maksikirjeiden
saapumisilmoitukset voivat
olla matkalla kotiin useita
vuorokausia!

Käännyin sitten Postin
asiakaspalvelun puoleen
sähköpostitse. Vastauksena
sain toki pahoittelut hitau-
desta, ja myönnytyksen että
vika on selkeästi Postin toi-

minnassa. Sen sijaan kysy-
mykseeni, mitä Posti aikoo
tehdä asian korjaamiseksi,
vastaus oli että Posti aikoo
huomauttaa hitaudesta toi-
mipaikkamme lajittelukes-
kusta. Jää siis arvelujen va-
raan jos mikään tulee muut-
tumaan…

Oma luottamukseni Pos-
tiin meni jo kun Postin oma
toimipaikka lakkautettiin.
Jos vain pelkät kirjeet ja
mainokset tulevat ajallaan
koko laitos toimii jonkinlai-
sella puoliteholla. Erittäin
valitettavaa ettei vaihtoeh-
tojakaan Postille ole.

Lefa

Pihliksen
posti tökkii

Koillis-Helsingin Lähitie-
to -lehti aluetta ympäröi
neljä todella vilkkaasti lii-
kennöityä kehätietä. Asum-
me siis Lahdenväylän, Kehä
III, Tuusulanväylän ja Kehä
I:n keskiössä, mistä johtuen
ajoneuvopäästöt, pöly, saas-
teet ja teiden melu ovat jo
nyt melkoiset.

Malmin kentän rakenta-
minen 20 000–30 000 asuk-
kaalle lisäisi ajoneuvojen
määrää alueemme pääteillä
ja lisäisi teiden rakentamis-
ta, vai käykö niin kuin Ky-
läsaari, Kalasatama. Her-

manni -alueella on yksi tie,
Hermannin rantatie, jossa
autojen jonot tupruttavat
pakokaasujaan ruuhka-ai-
koina ihmisten hengitettä-
viksi.

Jos Malmin kenttä veljas-
tetaan rakentamiselle sii-
tä aiheutuu mm. Helsingin
kaupungille valtavia kustan-
nuksia, sillä suuri alue kent-
tää on suopohjaista, mikä
vaatii valtavaa paaluttamis-
ta sadoilla miljoonilla eu-
roilla – puuston kaatamis-
ta ja suoalueen tuhoamis-
ta, jotka toimivat saateiden

(mm. kehäteiden saastei-
den) sitojina – melu ja au-
tojen määrä lisääntyy (tie-
doksi niille, joita kentän ko-
neiden melu on häirinnyt),
uusien asukkaiden aiheutta-
mat autojen melu, päästöt ja
muu liikennöinti tuskin hil-
jentää aluetta – lintujen ja
eläimien elinolot, luonnon
monimuotoisuus tuhoutuu
alueella (jo nyt kenttäaluet-
ta on harvennettu puista lii-
kaa) – ulkoilumahdollisuus
luonnon keskellä katoaa kä-
velyetäisyydeltä – upeat ta-
pahtumat, kuten AirShow

viikonloppuna jäävät nä-
kemättä, kokematta lähita-
pahtumina ym.

Mikäli tämän hullun ra-
kentamisen annetaan jat-
kua, ei meille Pohjois-Hel-
sinkiläisille jää kuin saas-
tunut nukkumalähtiö, jo-
ta suurrakennuttajat saavat
riistää korkeilla asuntojen
-ja vuokrien hinnoilla - sitä-
kö haluamme?

Tehkäämme siis jotain, et-
tei näin kävisi.

Kolmannen sukupol-
ven puistolalainen

Miksi Malmin kenttä ympäristöineen on tärkeä?

SAVUA JA TULTA?
Haemme toimintaamme mukaan 10–16 -vuotiaita nuoria. Toimintamme
koostuu monipuolisesta palo- ja pelastustaitojen opettelusta,
hauskanpitoa unohtamatta. Järjestämme toiminnan esittelyillan
1.9.2014. kello 18 paloasemallamme Päivöläntie 50. Tervetuloa
tutustumaan toimintaan.

Jos toiminta kiinnostaa, ota yhteyttä ja kysele lisää. Kerromme
mielellämme lisää toiminnastamme. tapanilanvpk@gmail.com
Tuomas Virtanen: 040-7324711

Tervetuloa mukaan!

www.tapanilanvpk.fi

Lämpimät kiitokset kai-
kille teille, jotka lahjoititte
monenlaisia ruukkuja
Syystien monipuoliseen
palvelukeskukseen.

Viherkasvit saivat uu-
det mullat ja hyvät ruukut
– kukat tuottavat jatkossa
iloa ryhmäkotien asukkail-
le. Myös yleisiin tiloihin
saatiin mm. kiinanruusuja,
joulukaktuksia, anopinkie-
liä ja muun muassa harvi-
naisempaa keihäsanopin-
kieltä.

Tervetuloa keskiviikko-
na 3.9. klo 14.30 alkaen
Sadonkorjuusopalle, pork-
kana-palsternakkakeittoa,
ota mukaan oma lautanen
ja lusikka – soppaa on tar-
jolla niin kauan kuin sitä
riittää. Samalla voi tutus-

tua myös palvelukeskuk-
sen ja syksyn toimintaan.

Hyvää alkavaa syksyä
Syystien monipuoli-
nen palvelukeskus

Hyvä lähti
kiertämään

sali365 MALMI
RYHMÄLIIKUNNAT ALKANEET

gym & fitness

sali

KUNTOSALI avoinna
Päivystys arkisin klo 15.30 – 19.30
Avainkortilla joka päivä Klo 06 – 22.00

Viljatie 5, 00700 Helsinki
puh. 050 431 4951

ei liittymismaksuja
tai jäsenyyspakkoa

ryhmäliikuntaohjelma
ma 18-19.00 Interval
ma 19-20.00 Flex Body
TI 18-19.00 Zumba
TI 19-20.00 Bodyharmony
KE 18-19.00 FITBODY
KE 19-20.00 PUMP
TO 18-19.00 Vatsa-Pakara
TO 19-20.00 Circuit
PE 17-18.00 Interval body
PE 18-19.00 Core Training

LUE LISÄÄ JA VARAA PAIKKASI
WWW.SALI365.FI

“Lukijan toivomassa
jutussa” 20.8.2014 ollaan
huolissaan Tapaninvainion
uimarannan sillalta hyppää-
jien turvallisuudesta.

Artikkelissa tiedustellaan
Helsingin kaupungin lii-
kuntapaikkamestari Jukka
Lundgrenilta keinoja hyppi-

misen lopettamiseksi. Hän
on täysin oikeassa siinä, et-
tä sillalta hyppimisen rajoit-
tamiseksi kaupungin keinot
ovat vähissä.

Kyseiseltä sillalta on alu-
een nuoriso kuitenkin hyp-
pinyt niin kauan kuin silta
on ollut paikallaan, oli hyp-

pääminen sallittua tai ei.
Koska lähin virallinen ja

valvottu hyppypaikka löy-
tyy Vantaanjoen Pikkukos-
kelta asti, ja hyppyharras-
tusta näyttää Koillis-Hel-
singin alueeltakin löytyvän,
niin ehdotan, että kaupunki
selvittää mahdollisuudet ra-

kentaa Tapaninvainion sil-
lalle virallinen ja turvallinen
hyppylava, jossa alastulon
alue on suojattu uppotukeil-
ta ja muulta.

Kari-Pekka Nikkanen

Tehdään uimahyppääjille hyppylava

Kirkonkyläntie 3,
MALMI

09 3855878

Hiusten
kihartamiskäsittely
sis. leikkauksen ja

föönauksen

SYYS-
TARJOUS

Hiusten pesu,
leikkaus ja föönaus

39€

89€
Tervetuloa!

parturikampaamoalanko.fi

Bussi hajotti pysäkin
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Pihlajamäessä ei järjes-
tetty bluesfestivaaleja tänä
vuonna lainkaan. Puutetta
paikkaa parin viikon päästä
lauantaina vietettävä Pihla-
jamäen kyläjuhla, jonka
tapahtumia pursuavan päi-
vän yhtenä ohjelmanumero-
na on blues.

Kiillepuiston sijaan lava
on tarkoitus pystyttää toril-
le ostoskeskuksen kylkeen.

Ensimmäinen bändi aloit-

taa kello 17.
Itse Pihlajamäki goes

blues –festivaalin tauko kes-
tää vain tämän vuoden, sil-
lä ensi kesälle kaavaillaan jo
uutta tapahtumaa. Sitä sil-
mällä pitäen on toribluesin
kuuntelun ohessa tilaisuus
ilmoittautua mukaan va-
paaehtoiskaartiin tekemään
ensi kesän blueseja.

–Mitä enemmän rautaisia
tuottajia ja käteviä vapaaeh-

toisia löytyy, sitä varmem-
min ja sitä parempi festari
syntyy taas ensi kesänä. Pih-
lajamäki goes Blues ei ole
kaupunginosan oma tapah-
tuma, vaan koko Helsingin
mitat täyttävä bluesfestari,
jonka toteuttavat helsinki-
läiset yhdessä. Toki Pihlik-
sen johdolla, kannustaa tal-
kooväkeä koolle kutsuva Si-
ni Heino-Mouhu.

Pirjo Pihlajamaa

Kyläpäivillä soi blues

Esiintymään ovat lupautuneet Frim-Fram, paikallista väriä edustava Foul Mouth
sekä Pihlajamäki goes bluesin konkariesiintyjä, kuvan Marjo Leinonen bändeineen.

MARKKU TAMMILUOMA

olmipäi-
väisen työ-
pajatapah-
tuman jär-
jestää
nuorten ark-

kitehtien Uusi Kaupunki
-kollektiivi yhteistyössä
Helsingin yliopiston Tila- ja
kiinteistökeskuksen kanssa.

Viikki on yksi kuudes-
ta kaupunkikohteesta. Yle
kuvaa työpajan kaupunki-
suunnitteluaiheiseen tv-sar-
jaan Yle Teemalle. Kaupun-
ki uusiksi -nimisen sarjan
tavoitteena on tuoda kau-
punkisuunnittelu näkyväksi
ja vahvistaa kaupunkilais-
ten vaikutusmahdollisuuk-
sia omaan ympäristöönsä.

Viikki ja sen kampus on
tuhansien yliopistolaisten
ja asukkaiden kaupungin-
osa, josta voidaan saada tii-
vistämällä ja huolellisella
suunnittelulla ja ideoinnil-

la aktiivinen ja omaleimai-
nen kaupunki kaupungis-
sa. Työpajan tarkoituksena
on osoittaa, mitä potentiaa-
lia piilee Viikin kampusalu-
eella ja miten pieninkin toi-
menpitein voitaisiin saada
aikaan parempaa kaupun-
kiympäristöä.

Suunnittelu keskittyy yli-
opistolta tilojen tiivistämi-
sen seurauksena käyttöä
vaille jääviin rakennuksiin
sekä ulkotiloihin. Ryhmän
on tarkoitus ideoida kes-
keisimpien ulkotilojen, ku-
ten koekenttien ja Infokes-
kuksen aukion lisäksi uutta
käyttöä muun muassa Gar-
denialle ja Viikin vanhalle
väestönsuojalle.

Uusi Kaupunki -ryhmän
toimistot työskentelevät In-
fokeskus Koronan aulassa.
Julkisen työskentelytempa-
uksen tavoitteena on tuo-
da arkkitehtien työtä näky-

vämmäksi sekä rohkaista
yliopistolaisia ja ympäris-
tön asukkaita keskusteluun
suunnittelijoiden kanssa.
Työpajaan voi osallistua
myös verkossa.

Teija Loponen

Viikkiä uusiksi
asukkaiden
avulla
Viikissä järjestetään osallistava
arkkitehtuurityöpaja, jossa pyritään
tuomaan uusia ajatuksia ja näkökulmia
Viikin kampusalueen kehittämiseen.

Viikin Korona toimii suunnittelupaikkana muun muassa Viikin kampuksen torialueen

Tiistai 2.9. kello 11
Uusi Viikki -työpaja
avautuu Infokeskus
Koronan aulassa, Vii-
kinkaari 11. Kello 11-
18 on vuorovaikutteista
suunnittelua työpajas-
sa. Kaikki tiimit jalkau-
tuvat muutamaksi tun-
niksi tutustumaan koh-
teisiin.

Keskiviikko 3.9. Kel-
lo 10-18 Uusi Kaupunki
-tiimit työstävät vuoro-
vaikutteisessa suunnit-
telussa syntyneet aja-
tukset selkeiksi suunni-
telmiksi.

Torstai 4.9. Uudis-
tusideat esitellään Info-
keskus Koronassa klo
12–13.30.

Kolmen
päivän
tapahtumat:

K

Liikunnallisille asuk-
kaille on tarjolla lentopal-
loa, petankkia, frisbeegol-
fia ja minigolfia. Lapsiper-
heet voivat suunnata
kirjastoon lorupiireihin ja
kasvomaalaukseen, leikki-

pu i s to Ja lopeuraan
hevosajelulle tai pomppu-
linnaan. Ostarin kirpparil-
le voi mennä tekemään
hyviä löytöjä tai viedä
tavaraa kierrätyslavalle.

Nuorisotalolla on avoi-

met ovet ja siellä nuoret
kertovat sanoin ja kuvin
antoisasta nuorisovaihto-
reissustaan Belgiaan. Seu-
rakuntakodilla puolestaan
lauletaan hengellisiä lau-
luja. Alueen yhdistykset
esittelevät ostarilla toimin-
taansa, martat pitävät kah-
vibuffettia ja myyvät syk-
syn satoa, Korret Kekoon
paistaa muurinpohjalet-
tuja ja partiolippukunta
Maahiset muhittavat her-
nekeittoa.

SiSu-päivässä 6.9. soitte-
lee Siltamäen ostarilla pai-
kallisen Jari Pätsikön trio,
Chattanooga Hogs. Mu-
sisoimassa on myös Matti
Reittamo haitareineen.

Teija Loponen

SiSu-päivillä ei ole
ohjelmasta puutetta
Siltamäen alueen yhdistykset ja muut toimijat ovat koostaneet Siltamäki-
Suutarila-Seuran kanssa sellaisen paketillisen ohjelmaa syyskuun
ensimmäiseksi lauantaiksi, että tekemistä ja katsomista riittää varmasti aivan
kaikille.

SiSu-päivä
lauantaina 6.9. kello 10–13

Siltamäessä. Ohjelmaa muun
muassa palvelukeskuksella,
ostoskeskuksella ja liikun-
tapuistossa. Vapaa pääsy.

Matti Reittamo haitareineen ilahduttaa toriyleisöä
SiSu-päivillä.

HELENA PÄÄTALO
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Lauantaina vietetäänSuo-
men luonnon päivää Vanhan-
kaupunginlahdella ja Viikin
Arboretumissa. Päivän kun-
niaksi asiantuntijat opastavat
muun muassa lintujen tun-
nistuksessa Vanhankaupun-
ginlahdella.
Vanhankaupunginlahden

paikallishistoriaa tutkinut lin-
tuharrastajaEero Haapanen
päivystää Mölylän kallioilla ja
Tringa ry:n edustaja Puro-
lahden lintutornilla.
Dendrologian eli

puulajitieteen
seuran
edustajat
opastavat
kaksi Viikin
Arboretumiin
suuntautuvaa käve-
lyä, joiden aikana tutus-
tutaan suomalaisiin jalopui-
hin. Kävelyt alkavat kello 11
ja 13 ja ne kestävät noin tun-
nin. Lähtö tapahtuu Hakalan-
tien parkkipaikalta Maatalo-
usmuseon päädystä. Maata-
lousmuseo sijaitsee Garde-
nian vieressä.
Gardenian infopisteestä

on noudettavissa lauantaina
pieni alueen kartta, josta löy-

tyvät Mölylän ja Purolah-
den sijainnit. Kartta
löytyy myös inter-
netistä osoittees-
ta www.garde-
nia-helsinki.
fi/Viikinluon-
to/kartta.htm
Teija Loponen

vietetäänSuo
päivää Vanhan-
hdella ja Viikin
sa. Päivän kun-
ntijat opastavat
a lintujen tun-

Vanhankaupun-

punginlahden
iaa tutkinut lin-
ero Haapanen
ylän kallioilla ja
dustaja Puro-
rnilla.
an eli

käve-
ana tutus-
alaisiin jalopui-
lkavat kello 11
stävät noin tun-
ahtuu Hakalan-
kalta Maatalo-
ädystä. Maata-
jaitsee Garde-

infopisteestä
ssa lauantaina
kartta, josta löy-

tyvät Mölylän ja Purolah
den sijainnit. Kartta
löytyy myös inter-
netistä osoittees-
ta www.garde-
nia-helsinki.
fi/Viikinluon-
to/kartta.htm
Teija Loponen

Puut ja linnut tutuksi

Eero Haapanen tun-
tee Vanhankau-

punginlahden
maastot ja

linnut.

Suomen luonnon päivää
vietetään Viikissä lauan-
taina 30.8. klo 11-14.

Vapaa pääsy.

TEIJA LOPONEN

Eeppi Ursin

Tunteikkaassa komedia-
draamassa Kulkuri ja
tämän kadulta löytämä
poika seikkailevat. To 4.9.
klo 18, vapaa pääsy

Klassikkosarja:

eikkaassa komedia

poika

Klassikkosarj

pppoiiikkka
Chaplinin

Tunnelmointia akustisessa hengessä.
Musiikissa yhdistyvät oivaltavat tekstit ja maanläheisyys,

Norah Jones ja Juice Leskinen, melankolia ja ironia. Eeppi Ursin –
laulu ja piano, Saku Mattila – kitara ja laulu, Antti Lötjönen – basso

ja Olli Krogerus – rummut ja laulu. Su 31.8. klo 17, alk. 6 €

JamJam
Jazz’n

JazzHUG: AR Quartet
to 11.9. klo 19, alk. 12 €

William Suvanne Quartet
pe 12.9. klo 19, alk. 15/13 €

Joona Toivanen Trio
ti 9.9. klo 19, alk. 10 €

Willi S Q t tT i T i

jazzkonserttia
mahtavaammKolme

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

ilmeen kehittämiselle.

TEIJA LOPONEN

Työpajan tarkoituksena
on osoittaa, mitä

potentiaalia piilee
Viikin kampusalueella

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Nuori taikuri Samir järjes-
tää Malmitalolla koko per-
heen maagisen taikashow’n,
jossa hän ottaa huomioon
ihan kaikenikäiset katsojat.
Taikatemppujen lisäksi esi-
tyksessä onmukana eläimiä,
musiikkia, sirkusta ja teatte-
ria.
Taikuri Samir oli mukana

Talent Suomi –semifinaalis-
sa 2009 ja hän sai ykköspal-
kinnon Tampereen valtakun-
nallisilla sirkusfestivaaleilla
2008.

TL

Taikuutta
ja sirkusta

Mitä tapahtuu pululle
taikashow´ssa?

Taikuri Samir
Malmitalolla
la 6.9. kello 17.
Liput 12/10 e.

NINA SALONEN

runsaampi lounasbuffet

www.kaari18.fi
Pukinmäenkaari 18,
00780 Helsinki.

Pe 29.8. ja la 30.8.
KOFFIN III-OLUT 0,5L 4€
#!0 (3"%%

La 30.8. tuttua suomipoppia
ja -rockia soittava
RONIMUS /!#- #!0 %%

-$*

La 30.8.
HODARIT 2€
Arkisin klo 10.30–14.30

UUDISTUNUT 9,70€
'&.)&,+!0/2

#!0 %% /!#/&1



JAKOMÄKI
Jakomäen Eläkeläiset
Kerhotoiminta on alkanut
uusissa tiloissa Jakomäentie
6 i -talon kerhohuoneella.
Kokoontuminen aina ti
klo 11–13. Tule tutustu-
maan toimintaamme, tar-
joamme tuliaiskahvit.
Siivouspäivän
Toripäiväkirppis
30.8.2014 klo 10–15
Jakomäen aukiolla. Oma
pöytä mukaan. Tarjolla grilli-
makkaraa ja kahvia+pullaa.
Järj. Koillis Seura.

MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma klo
9–13, ti–to 9–15, pe
12–14. Kirkonkyläntie 2.
Syystien palvelukeskus
Ma ukkojumppa klo 11.15–
12. Pingistä ti klo 14.15–
15.30. Sisäkengät vaaditaan.
Ke 3.9. alk. ompelu/vapaa-
ehtoistoiminta klo 9–11.30.
To 4.9. alkaen Neulekahvila
klo 9.30–12. Palveluohjausta
joka pe klo 12–13.
Sadonkorjuusoppa ke 3.9. klo
14.30. Mukaan oma lautanen
ja lusikka. Takaniitynkuja 3.
Malmin Rintamaveteraanit
ry ja Naisjaoston turinat
Ma 1.9. kello 14. Paikalla kor-
jausneuvoja Pekka Martikainen.
Syystien vanhustenkeskus,
Takaniitynkuja 3.
Pohjois-Helsingin
kuvataidekoulu:
Veden maailma
Näyttelyssä on esillä kuva-
taideoppilaiden tekemiä töitä
Veden maailmaan -projektiin,
joka on Malmitalossa toimivien
taidekoulujen yhteistyössä val-
mistama visuaalinen konsertti.
Oppilaat ovat inspiroituneet eri
taidemuodoista ja käyttäneet
toistensa teoksia lähtökohtina
omassa työskentelyssään.
Veden maailmassa liikutaan
pinnan alla ja päällä. Ke 20.8.
– to 11.9. Avoinna ma–pe
9–20 ja la 9–16. Vapaa pääsy.
Ensemble Norma
Lainakengissä – vierainaan
jazz-iskelmän legendat
Helena Siltala, Seppo Hovi
ja Pekka Sarmanto
Jazziskelmiä. Konsertissa viiden
naisen lauluyhtye Ensemble
Norma sukeltaa saumasukkien,
kellohelmojen ja Suomi-filmin
aikakaudelle. Yhtyeen laaja
kesäkiertue päättyy tähän juhla-
konserttiin, jossa lisäksi lavalla
vierailee jazziskelmän legen-
doista koottu trio. Liput 15/10
e, Malmitalo to 28.8. klo 19.
Jazz’n Jam: Eeppi Ursin
Musiikissa yhdistyvät oivaltavat

tekstit ja maanläheisyys,
Norah Jones ja Juice Leskinen,
melankolia ja ironia. Laulaja-
lauluntekijä Eeppi Ursin tun-
nelmoi akustisessa hengessä
uusien suomenkielisten lau-
lujensa parissa. Liput 6 e.
Malmitalo, su 31.8. klo 17.
Pekanraitin ja Ala-Malmin
torin katusuunnittelu
ja Pekanpuiston
puistosuunnittelu
Helsingin kaupungin rakennus-
virasto esittelee asukkaille tule-
via tori- ja puistohankkeita.
Malmitalo, Vapaa pääsy.
Ti 2.9. klo 18–20.
Ken Mai: Dhyana/Meditation
Japanilainen butotanssi-
sooloteos. Koreografia
ja tanssi: Ken Mai.
Liput 20/12 e. Järj. Ken
Mai. Malmitalo, ti 2.9., ke
3.9. ja to 4.9. klo 19.
SPR:n P-Hgin osaston
ystäväkerho
Syksyn toiminta alkaa ke 3.9.
klo 18 Malmin toimintakes-
kuksessa. Kokoonnumme
joka kuun 1. ke-ilta. Tulkaa
uudet ja vanhat kerholaiset!

PIHLAJAMÄKI
Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä ke
klo 10–12 ja to leikkipuisto
Salpausselässä klo 10–12.
Pihlajamäen Maatilatori
Tarjolla laaja valikoima lähi- ja
luomuruokaa tuottajilta suo-
raan kuluttajille - luomulihaa,
jäätelöä, marjoja, yrttejä, juu-
reksia, säilykkeitä, herkkuja...
6.9. klo 11–15 Pihlajamäen
torilla, Moreenitie 2.
Koillis-Helsingin Seniorit
Kuukausikokous ensi kertaa
uudessa paikassa Pihlajamäen
kirkolla ti 2.9. klo 13 (kahvi
2 e). Näyttelijä Maija Karhi
kertoo työstään ja elämästään:
Samppanjaluonne, minäkö?
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä 2.9. alkaen klo

11–12. Vetäjänä Tuula
Aiso. Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä 2.9. alkaen klo
13–14. Vetäjänä Tuula Aiso.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.

PUISTOLA
PuiUn kesäjumppia
Ke zumba klo 17.15
Suuntimopuisto ja kahva-
kuula klo 19 Suuntimopuisto.
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita
Puistolan kirjastolla vertais-
tukihenkisesti tietoteknisissä
ongelmissa joka ke alk. 3.9. klo
10–12. Lisät. ja ajanvaraukset
kirjastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Puistolan Eläkkeensaajat
Jäsentapaaminen ti 9.9. klo
14 Puistolan kirkon seura-
kuntasali, Tenavatie 4. Syksyn
ensimmäinen tapaaminen kak-
kukahvin ja syksyn ohjelma-
suunnittelun merkeissä.

PUKINMÄKI
BailatinoKids
Lasten tanssilliset liikunta-
leikit (tytöt+pojat) pe 5.9.
alkaen Pukinmäkitalon peili-
salissa, Kenttäkuja 12. 3–4v
klo 17.10–17.45 ja 5–6v klo
17.45–18.20. Syksyn hinta
45e. Ilm. ja lisätied. ohjaajalta:
kirsi.mattsson@elisanet.fi tai p.
040 5932165. Järj. Pukinmäen
Kisa ry, www.pukinmaenkisa.fi.
BailatinoFitness
Naisten tanssilliset lihaskun-
totunnit pe 5.9. alkaen klo
18.30–19.30 Pukinmäkitalon
peilisalissa, Kenttäkuja 12.
Ohjaaja Kirsi Mattsson.
Syksyn hinta 60e. Ilm. ja lisä-
tied: kisa@pukinmaenkisa.
fi tai p. 050 5814118/Ritva
Tuomisto. Järj. Pukinmäen Kisa
ry, www.pukinmaenkisa.fi.
Syysmarkkinat & Pihakirppis
31.8. klo 10–14 Savelantie
6 pihalla. Myynnissä

mm. kaudenleivonnai-
sia, käsitöitä, yms.
Talotoimikunta pitää kah-
viota kerhohuoneessa.
Teatterimatka
Pukinmäen Kokoomus ry järjes-
tää teatterimatkan Tampereelle
25.10. katsomaan TONY-
palkinnon saanutta näytel-
mää Villikalkkuna. Matkan
hinta on 85 e sis. teatterili-
pun, lounaan, leivoskahvit,
museokäynnin sekä bussimat-
kan. Lähtö Pukinmäen torilta
25.10. klo 8 ja paluu noin klo
17.30. Ilm. kauko@kaukokos-
kinen.fi tai 09 351 1155.
Satutunnit
Syksyn satutunnit alkavat taas
ma 1.9. klo 10.15. Satutunnit
pidetään aina parillisen viikon
maanantaina Pukinmäen kir-
jaston lastenosastolla. Kaikille
3–7-vuotiaat lapset huolta-
jineen! Päiväkotiryhmille jär-
jestämme mielellämme omia
satutuokioita myös pyyn-
nöstä. Tied. Päivi Ranta,
Paivi.E.Ranta@hel.fi.

SILTAMÄKI
Siltamäen korttelitupa
Srk-kodissa, Jousimiehentie
5, ti ja pe klo 11–14.
SISU-päivä
Siltamäen, Suutarilan ja
Töyrynummen perinteinen
SISU-päivä järjestetään la
6.9. Kaupunginosamme yhtei-
nen tapahtumapäivä tar-
joaa monipuolista ohjel-
maa vauvasta vaariin ja nuo-
rista muoriin. Merkitse
päivä jo nyt kalenteriisi!
Siltamäen Nuorisoseura
Koululaisille ryhmiä iltapäivisin
(mm. askartelua, show-tanssia,
hip hop:ia), alle kouluikäisille
tanssiryhmiä - eikä aikuisia-
kaan ole unohdettu tarjon-
nassa. Katso lisää www.silta-
maennuorisoseura.fi tai ota
yhteyttä sinikka.putkonen@
siltamaennuorisoseura.fi.

TAPANILA
Galleria Viileä punainen
Ulla Kajavan maalauksia:
Revittyä paperia 12.–31.8.
ti–pe 13–18, la–su 11–15,
Päivöläntie 20. Taiteilija tavat-
tavissa galleriassa sun-
nuntaisin. Vapaa pääsy.
Tapanilan Eläkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Syystoimintakausi käynnis-
tyy 2.9. Tiistaikerhon kokoon-
tumiset klo 11.30–13.30.
Tapanilan Seniorilaulajat har-
joitukset ti kello 13.30–15. To
klo 11–14 tuolijumppaa, tasa-
painon kehittämistä, sisä-boc-
cia ja pelikahvila. Tapanilan
Työväentalo, Sompiontie 4.
Ohjelma löytyy netistä: tapani-
lan.elakkeensaajat.fi. Uudet ja
vanhat jäsenet tulkaa tutustu-
maan toimintaan, toivotaan vih-
jeitä toiminnan kehittämiseen.
Askartele oma vihko -
työpaja koululaisille
Askartele oma vihko alusta
alkaen itse ja koristele se
hienoksi! Kaikille koulu-
laisille! 27.8. klo 13–15
Tapanilan kirjastossa.

TAPULIKAUPUNKI
Lentokentän luontoa
akvarelleina
Harrastelijataiteilija Soile
AtaçocuÐulle Malmin

lentokentän ympäristö on tär-
keä. Hän on maalannut ken-
tän maastosta ja lenkkipo-
lulta akvarelleja, joita on
esillä Tapulin kirjastossa
8.8.–29.8. Vapaa pääsy.
Tapulin eläkeläiset
Syystoiminta alkaa 8.9. klo
10–12 Tapulikaupungin nuo-
risotalolla Ajurinaukio 5,
2krs. Teemme syksyisen ret-
ken Kirkkonummelle tutus-
tumalla Pokrovan kirkkoon ja
sen puutarhaan sekä ympäris-
töön. Lähdemme Valintatalon
edestä 11.9. klo 10. Tule mie-
lenkiintoiselle retkelle mukaan.
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu ti klo 10–12 Tapulin
leikkipuistossa osoitteessa
Moisiontie 18. Ohjelma löytyy
Facebookista “MLL Puistola”
ja nettisivuilta puistola.mll.fi.

VIIKKI
Taidetie
Olga Seppäsen herkkiä öljy-
värimaalauksia on esillä sini-
sessä ympyrätalossa eli
Viikin kirjastossa 4.8.–30.8.
Poluilta – Marjut
Hentusen luontokuvia
Gardenian käytävägalleriassa
on esillä 2.8.–11.9. luontoku-
via, joissa näkyy vaikkapa
ilmakuplia keväisessä
jäässä, sadepi-
saroita syksyn
punertamalla
lehdellä,
aamun
ensi
säteet
usvan
keskeltä
ja varis-
seita leh-
tiä tum-
man veden
päällä. Viikin

Gardeniassa oleva Hentusen
näyttely on avoinna ma–to klo
10–18, pe klo 10–14 ja la–
su klo 10–17. Vapaa pääsy.
Suomen luonnon päivä
Vanhankaupunginlahdella
ja Arboretumissa
La 30.8. klo 11–14
välisenä aikana
Vanhankaupunginlahden pai-
kallishistoriaa tutkinut lintuhar-
rastaja Eero Haapanen opas-
taa Mölylän kallioilla ja Tringa
r.y:n edustaja Purolahden tor-
nilla mm. lintujen tunnistami-
sessa. Dendrologian seura jär-
jestää kaksi Viikin Arboretumiin
suuntautuvaa kävelyä, joiden
aikana tutustutaan suomalai-
siin jalopuihin. Kävelyt alkavat
klo 11 ja 13 Hakalantien park-
kipaikalta Maatalousmuseon
päädystä ja kestävät n. tun-
nin. Lähtöpaikka Gardenian
vierestä. Vapaa pääsy.
Novellikoukku
Viikin kirjastossa ke 27.8.
klo 18–20. Tulkaa mukaan
kaikki uudet ja vanhat novel-
lien ja neuletöiden ystävät!

14 Menot

p
sessä

Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

menovinkkejä.
Etusijalla ovat maksuttomattapahtumat. Toimitus voi muokatasekä lyhentää tekstejä. Vinkit tuleelähettää viimeistään torstaina klo 15mennessä, jotta ne ehtivät seuraavan

keskiviikon lehteen.
OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.fi

Vauvat lorupiiriin
Suutarilan kirjastossa on Siltamäki-
Suutarila-Seuran SiSu-päivänä 6.9.
vauvojen lorupiirit kello 10
ja 10.30.
Musiikkituokioita pidetään tenaville kello 11 ja
11.30, kasvomaalausta tarjotaan kello 10-12
ja aikuisille on poistokirjoja sekä kahvitarjoilua.
Kirjastofillarikin polkee kylänraiteilla, ellei sada.

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

TEIJA LOPONEN
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HYVINVOINTI

jalkaterapeutti

Ajanvaraukset
p. 09 3741 340
Malminraitti 4–6,
00700 Helsinki

Raili Asikainen

JalkaterapiaJalkaterapia
TalusTalus

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

Tukka kasvaa kesälläkin ja me palvelemme
sinua koko loma-ajan normaalein aukioloajoin!

Tervetuloa!
Sanna, Elina, Tanja, Nelli, Alex, Sini ja Outi

www.kampaamo-loser.fi
3858 375

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi
Ark. 9-18,

kesälauantait suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

Aurinkoraidat
+ leikkaus + fön

Ripsi ja
kulmavärjäys

Permis+ leikkaus
+sävy+ fön

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
Blondeilla

on aina
hauskempaa!

8282€
Hinnat alk.

2121€
8585€

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä

Pukinmäessä.
0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU

Soita: Erkki 0500 503357
Mikko 040 9311466

ergadesign.fi

MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön

PALVELUJA TARJOTAAN

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Puh. 09 345 3350
Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi

Helsinki

HAMMASLÄÄKÄRIT

Kauppakaarre 1
00700 Helsinki
p. 09 345 2625,
p. 09 345 5846
www.malminhml.fi

Tuula Kuhlefelt
Merja Lindfors
Tarja Malassu
Leila Tenhunen
Marja Heinilä
Kirsi Niemelä
Päivi Masalin (iensairaudet)

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama (suuhygienistit)

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset
Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992
#$#!&+)*(%)'"
Kotitalousvähennysmahdollisuus

&',%#-()(* " $%##++* " .(!%',*''*

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

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

#$"! &('%

$#!" $#!& $%"&

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

2014

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

Lahitieto.fi
ULKO-JA SISÄMAALAUSTYÖT

Huolella ja edullisesti
www.tuomasmaalaus.com

044 528 4062

Kirkonkyläntie 3 A, II krs, 00700 Helsinki
puh. (09) 347 8850
www.malmintorinhammas.fi

25 vuotta

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka, Lasten
hammashoito

• Suuhygienistipalvelut
Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

Remontit
sisällä ja ulkona,
keittiöt, kylppärit,

saunat, ym…

Remontit
ammattitaidolla

paikalliselta toimijalta

Tmi Antero Toivanen
Sienikuja 5A
00760 Helsinki
Puh: 0405895293
www.anteropalvelee.fi
antero.toivanen@netti.fi

TEBOIL MALMI
Laulurastaantie 2, Hki 78. Ark. 6–21, la 7–21, su 8–21

Puh. 09-385 5297
Huoltopalvelut, öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja

rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

PUISTOLANFYSIOTERAPIA
- Fysioterapia
- Voicemassage
-Akupunktio
- Lymfaterapia

Puistolantori 1, 00760Helsinki
puh. 09-3896304

www.puistolanfysioterapia.com

Fysioterapeutit:
Johanna Jokinen
Kirsi Kyyrä
Riitta Pitkänen

IsmoHämeenniemi
Heli Inkinen

10
vuotta

Haluatko
mainostaa
Lähitiedossa?
Ilmoituksiin
liittyvissä
asioissa
ota yhteyttä
myyntipäällikkö
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@
lahitieto.fi

Lähitieto löytyy
myös facebookista!
www.facebook.com/lahitieto

Lähitieto
kertoo

lähiyritykset PESEMME MATTOJA
HÖYRYLLÄ.
Nouto+palautus
samaan hintaan.

KYSY LISÄÄ! 0400 442275



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!Soita Heti. 09-3463090 / 045-6565658

ABONEABONE
Lounas pizza 5€ Katso tarjoukset! www.pizzeriaabone.fi

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus


