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Uutiset:
Kouluja lopetetaan ja
yhdistetään.
Urheilu:
Atleticon tappioputki poikki.
Kulttuuri:
Tove Janssonia
juhlitaan Malmillakin.
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X:on Day on
nuorten oma juttu.
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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

Kiinteistönvälitys
Kodista Oy

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

Oli neljä ystävää,
loivat KODISTA ideaa.

Kokemuksella ja taidolla,
osakkailla aidoilla.

On aika avajaisia juhlia,
tavata tuttuja,
asiakkaita uusia

Tervetuloa
pullakahveille

ti 9.9. klo 11–18.00
Kirkonkyläntie 11

Olemme Puistola -päivillä
la 6.9. klo 10–14.00
Toivomme näkevämme

Sinutkin siellä.
Jutellaan vaikka
KODISTA.

[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. Suunnitel-
mat 4 perheen rivitalolle.
Hp. 198.000 € Louhikkotie 18

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. 270.000 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.

Marian Konditoria Oy
Orakas 5,

Heikinlaakso
www.mariankonditoria.fi

Myymälä avoinna
ma–pe klo 6.00–17.30

la klo 8.00–13.00

To 4.9. – la 6.9.
TARJOUS
SÄMPYLÄ-
VALIKOIMA
0,30 € / kpl

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

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila
0400 600 359

Timo K .Nieminen
040 088 5662

Tomi Suvinen
044 335 5135

Katso myös muut myynnissä
olevat kohteet

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Ilpo Korpi
040 537 1323

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin
0400 201 444

Heikinlaakso Okt 243m2

6h+k+kph+khh+s+uima-
allasosasto+autotalli. Hyvällä alueella ja
isolla, suojaisella tontilla (1362m2) oleva
As Oy muotoinen okt. Tällaista 1-tason
taloa harvoin tarjolla! Isot remontit tehty.
Vmh. 595.000€. Mh.593.050€

Kirsitie 25. Tomi Suvinen/044-3355135
1130386

Heikinlaakso Okt 243m²
5-7h+uima-allasosasto. Viime vuosina
peruskorjattu tyylikäs kivitalo laadukkail-
la materiaaleilla. Osakeyhtiömuotoinen
erillistalo. Mh.540.000€. Vanha Por-
voontie 4. Tomi Suvinen/044-3355135 ja
Vasil Zizan/044-514755

11132695
Töyrynummi Okt n. 122/192 m²
5h,k,s,tkh,askh,at. Ryhdikäs, perus-
kunnostettu siporex-kivitalo (rv. 1960).
Avokeittiö olohuoneen yhteydessä, 4
makuuhuonetta, uusi erillinen autotalli
(kylmä). Mh. 385.000€. Kytöpolku 15.
Pertti Kanon/040-758 7596.

1132516

Tapaninvainio Okt 164,5m²
6h+k+2xkph+s+wc+aulatila. Lähes
uudenveroinen ja tilava omakotitalo
loistavalla sijainnilla Tapaninvainiossa.
Mh.495.000€. Alhokuja 3.
Tomi Suvinen/044-3355135

1133029

Tapaninkylä Okt 106 m²
5h,k,s. Hyväkuntoinen, viehättävä oma-
kotitalo (rv. 1987) loistopaikalla. Korkea,
ateljee-tyyppinen olohuone, kaunis
kompakti ja suojaisa piha, autokatos.
Mh. 376.000€. Takalantie 20a.
Pertti Kanon/040-758 7596.

1127623
Tapanila Okt 104m²
4h+k+kph+s . Suositulla alueella v. 1980
valmistunut kunnostusta tarvitseva oma-
kotitalo omalla 704m2 tontilla. Lisäksi
erillinen 46m2 autotalli ja varastoraken-
nus. Mh. 330.000€. Takalantie 11A.
Jyrki Saulo/050 5850500

1132902

Puistola Pt 98m²
4h+k+s. Viihtyisä perheasunto rau-
hallisella pientaloalueella. Lapsille
tarjolla turvallinen koulumatka. Oma
suojainen ja vehreä piha. Velaton mh.
198.519,42€. Läksyrinne 27-29 I.
Jyrki Saulo/050-5850500. 1130390

Puistola Rt 112,5 m2 /127,5 m²
4h+k+s+at. Yksitasoinen ajattoman
tyylikäs koti loistavalla paikalla. rv 1989.
Aurinkoinen aidattu piha Autollesi talli.
Mh. 335.000€ Ylerminkuja 4. Kristiina
Kellander-Sinisalo/045 847 227

1121527
Suutarila rt 92,5m²
4h, k, kph/s, erill.wc, AK, var. Kodikas
perheasunto rauhallisella pientaloalueel-
la. Tilavat huoneet 1-tasossa, iso, suo-
jaisa eteläpiha. Hyvinhoid. yhtiö omalla
tontilla-harvoin tarjolla!
Vmh. 314.000€. Häräntie 13.
Ensitied. Kai Lehtola/ 044-514 0164

Tapulikaupunki rt 79,5 m²
3 h, k, kph/s, 2xwc, var, piha. Persoonalli-
nen koti keskeisellä alueella. Upea keittiö,
suojaisa takapiha, päätyasunto. Tutustu-
maan. Vmh. 238.000€. Kämnerinkuja 2.
Kai Lehtola/044-514 0164.

1134503

Töyrynummi rt 76,5m²
3 h, k, kph/s, wc. Pohjois-Helsingin par-
haimmistoon kuuluva paritalo 1-tasossa
isolla, suojaisalla takapihalla! Viihtyisä
ympäristö, harvoin tarjolla, tutustumaan!
Vmh. 288.000€. Soinintie 4.
Vasil Zizan/044-5147551

1135110
Pihlajamäki Kt 76m²
4h+k+kph+las. parveke. Hyvä per-
heasunto kolmella makuhuoneella
hissitalon 3. kerroksessa. Viihtyvyyttä
lisää lähes huoneiston pituinen lasitettu
parveke. Velaton mh. 190.000€. Johto-
kivenkuja 4. Jyrki Saulo/050 5850500

1133851
Malmi kt 70m²
3h,k, kph/ wc. Ylimmän krs:n avarapoh-
jainen koti Malmin sydämessä. Puisto-
maiset parvekenäkymät, hyvinhoid. yhtiö
omalla tontilla. Vmh. 189 000€.
Kunnantie 9. Kai Lehtola/ 044-5140164

1134986
Tapaninkylä lt 37,5m²
1h+kk+vh+kph+sauna+parv. Viihtyisä
läpitalon yksiö omalla saunalla.
Mainio sijainti. Es su 16-16:40.
Kotikaivontie 22. Vh. 157.000€

Kristiina Diomin 0400-201 444.

Reija Kivinen
050 533 0369

Vasil Zizan
044 514 7551

Markkinajohtaja palveluksessasi.
Oletpa ostamassa tai myymässä, valitse Oma Välittäjä avuksesi.
Samalla saat kotiasi myymään kaikki 800 aktiivista ja osaavaa

välittäjäämme, yhdellä palkkiolla.
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Positiivisuusviikko

O
n ihmisiä, jotka ajattelevat asioista
myönteisesti ja heitä, jotka näkevät
kaikessa aina jotain huonoa. Muissa
ihmisissä ja eri tilanteissa jotain

hyvääkin näkevät ovat onnellisempia ja tyyty-
väisempiä elämäänsä kuin he, jotka eivät ole
juuri mihinkään tyytyväisiä. Positiivisuus ei ole
hölmöyttä tai kritiikin puutetta, vaan elämän-
asenne. On jopa tutkittu, että onnelliset ja tyyty-
väiset ihmiset elävät tyytymättömiä pidempään.
He myös menestyvät paremmin elämässään, sil-
lä he odottavat kohdalleen osuvan onnistumisia
– ja niin usein sitten käykin.
Positiivarit viettävät jo peräti 24. kertaa positii-
visuusviikkoa nyt syyskuun ensimmäisellä vii-
kolla. Positiivista ajattelua kannattaa itse kun-
kin yrittää. Nähdä asioita, jotka ovat hyvin ja
huomata kohtaamissaan ihmisissä hyviä puolia.
Hyvän huomaaminen tekee iloiseksi ja tyytyväi-
seksi. Ja todellisuudessa harva asia on niin huo-
nosti, etteikö siitä jotain myönteistäkin voisi löy-
tää.

Puistolan Urheilijat viettivät 85-vuotisjuhliaan
lauantaina. Kuinkahan moni Puistolan nurkilla
asunut on jossain vaiheessa lapsuuttaan tai nuo-
ruuttaan ollut mukana PuiU:n toiminnassa?
Heitä on varmasti tuhansittain. Valtaosalla heis-
tä olisi taatusti mukavia muistoja kerrottavana
hyvistä valmentajista, mahtavista seurakavereis-

ta, onnistumisen kokemuksista ja liikunnan
parissa koetuista iloisista hetkistä. Hyvät muis-
tot jäävät elämään. Varsin vanhaksi seuraksi
PuiU uudistaa lajivalikoimiaan kiitettävässä
määrin. Joka kaudelle on jokin uusi suosittu laji
tarjolla. Siinä lieneekin yksi seuran menestyksen
kivijaloista.

Vanhoja ovat ilmestymisalueemme kaupungin-
osaseuratkin. Pihlajamäki-Seura viettää tuleva-
na lauantaina 50-vuotisjuhliaan. Pihlajamäessä
on lauantaina ohjelmaa ihan ruuhkaksi asti.
Tekemistä ja kokemista riittää myös Puistolassa
ja Suutarilassa, jossa SiSu-päivät levittyvät laa-
jalle alueelle. Puistolassa taas ohjelmaa on koko-
naisen viikon. Harva tulee ajatelleeksi, kuinka
valtavasti työtä erilaisten kaupunginosatapahtu-
mien järjestäminen vaatii vapaaehtoisilta toimi-
joilta. Tapahtumia suunnitellaan kuukausitol-
kulla, etsitään sopivia esiintyjiä ja sovitellaan
aikatauluja. Ja toivotaan hyvää säätä – sade
kun helposti häätää yleisön. Nautitaan tarjon-
nasta ja arvostetaan toisten työpanosta!

Positiivisuus ei ole hölmöyttä
tai kritiikin puutetta, vaan
elämänasenne.

Ratatunnin hinta 6 €/ kerhokerta
(sis. kenkävuokran). Lisäksi 20 €
liittymismaksu, joka sis. pelipaidan,
Keilaaja-lehden, vakuutuksen ja
jäsenkortin. Eka kerta ilmaiseksi!

Mosastrike, peruskouluikäisten
tyttöjen ja poikien keilailukerho

TapanilanKeilahalli • Erätie 3, 00730 Helsinki
(09) 3507 077 ● mosabowling.fi

Opi keilailuliiton kouluttamien ohjaajien
avulla keilailun perustaitoja (11.9. alk.).
Harjoitukset torstaisin klo 18-19.

Keilakerholaisille ratatunti vain 4 €
ma-pe klo 11.30-16 aina kun hallissa
on tilaa. Hinta sis. kenkävuokran.

Siltamäen ostoskeskus, Jousimiehentie 3,
00740 Helsinki, puh.09 386 6023
Aukioloajat ark. 9–19 ja la 9–15

Sebamed suihkugeeli
250 ml lime tai
granaattiomena
(norm. 10€)

SISU-päivän 6.9. tarjoukset
Hyvän Palvelun Apteekista

Kuumemittari
Geratherm Plus

elektroninen
(norm. 8€)

5€

5€

Avoinna:
ark. 9-18
la 9-15
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MM-voittajatkin olivat PuiU:n syntymäpäivillä. Sivu 15.

Koillis-Helsingin Lähitieto 3.9.2014Uutiset

www.facebook.com/
lahitieto

semakaa-
van muutok-
sella ollaan
nykyisen
ostoskeskuk-

sen eteläisen osan tilalle
suunnittelemassa nykyistä
pienempi liikerakennus ja
sen viereen asuintaloja.

Asuinkerrostalot on tar-

koitus sijoittaa Meri-
pihkatien ja Moreeni-
tien suuntaisesti. Nykyis-
tä pysäköintikellaria ollaan
laajentamassa ja osa pysä-

köintipaikoista sijoitetaan
Moreenitien päähän.

Asemakaavan muutosalu-
eeseen kuuluvat Meripih-
katie 1:ssä sijaitseva liike-

Oikealla näkyvä vanha osa ostoskeskuksesta on suojeltu ja se on tarkoitus säilyttää.

Pihlajamäen
ostoskeskus uusiksi
Asunnot tulevat osaksi ostoskeskusaluetta Meripihkatien varressa.

TEIJA LOPONEN

rakennustontti, sen vieres-
sä sijaitseva autopaikkojen
korttelialue, yleinen pysä-
köintialue sekä osia katu-
alueista.

1960-luvulla rakennettu
ostoskeskusrakennus Meri-
pihkatie 3:ssa on suojeltu
kaavassa. Ostoskeskuksen
ympäristön alue on kulttuu-
rihistoriallisesti, rakennus-
taiteellisesti ja maisemakult-
tuurin kannalta merkittävää
aluetta.

Kaavamuutokseen voi pe-
rehtyä Pihlajamäen lähiö-

asemalla osoitteessa Liuske-
tie 3 a.

Teija Loponen

A
Tapanilan ala-asteen
Veljestenpiha 2–6:ssa päära-
kennuksen liikuntasalisiiven
sekä puukoulun kuntoa on
tutkittu keväällä ja kesällä.
Tutkimusraportit kertovat,
että rakennuksen alapohja-
rakenteet ovat yleisesti kun-
nossa.

Liikuntasalin puulattias-
sa todettiin kuitenkin pai-
kallisesti haitallisen korke-
aa kosteutta. Näytteiden pe-
rusteella lattian alla sijaitsee
laaja mikrobikasvusto, jon-
ka vuoksi liikuntasalin lat-

tia tulee uusia. Kuntotut-
kimuksessa havaittiin kor-
jaustarpeita myös liikunta-
salin ikkunoissa, joissa on
vesivuotojälkiä ja tiivistees-
sä mikrobikasvustoa.

Tilakeskuksen ilmoituk-
sen mukaan liikuntasali on
nyt toistaiseksi poissa käy-
tössä. Yläkerran pukeutu-
mis- ja suihkutilat ovat edel-
leen käytettävissä.

Koulun liikunnanope-
tus tapahtuu alkusyksystä
pääosin ulkona. Koulu voi
myös hyödyntää Hiidenki-

ven peruskoulun käyttämiä
sisäliikuntatiloja.

Myös puukoulun kunto-
tutkimus on valmistunut
kesän aikana. Suurimpia
korjaustarpeita todettiin lat-
tiamatoissa ja niiden alusta-
materiaaleissa, joiden uusi-
mista suositellaan.

Seinistä ja katoista löyty-
neet vanhat vesivuotojäljet
paikataan ja yksi löytynyt
mikrobikasvustoa sisältävä
vaurioitunut eristekohta uu-
sitaan.

Sisäilmassa todettiin myös
mineraalivillakuituja, joiden
alkuperää tutkitaan vielä li-
sää.

Tilakeskus ja opetusviras-
to lupaavat tiedottaa korja-
uksista ja niiden aikataulus-
ta myöhemmin.

Teija Loponen
Kiinteistöviraston tilakeskus on
valistanut mosalaisvanhempia
Tapanilan ala-asteen päärakennuksen
ja puukoulun kuntotutkimuksista.
Niiden perusteella liikuntasali asetettiin
käyttökieltoon.

Tapanila

Liikuntasali
käyttökieltoon

Päärakennuksen ja puukoulun
tutkimustulokset on julkaistu
Tilakeskuksen verkkosivuilla:

http://www.hel.fi/hki/Kv/
fi/Palvelu-+ja+toimitilat/

Usein+kysytyt

Pihlajamäen asuinalue
on valtakunnallisesti
merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö (2009).
Pihlajamäki kuuluu

kansalliseen Suomen
arkkitehtuurin
docomomo-kohteisiin.
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Tapanila

Tapanilan Kylätilayh-
distys haluaisi vuokrata
koulurakennuksen ja vuok-
rata siitä tiloja pienyrittäjille
ja erilaisten palveluiden tar-
joajille. Kaupungin ensisijai-
nen tavoite on myydä raken-
nus sekä tonttimaat.

Tapulikaupungissa asuva
kiinteistölautakunnan jäsen
Antti Hytti (sd) kertoi vii-
me viikolla, ettei asiaa kiin-
teistölautakunnassa ole vielä
mitenkään käsitelty.

–Asiaa tiedustellessani mi-

nulle kerrottiin, että tilakes-
kus todellakin valmistelee
vanhan puukoulun myyn-
tiä ja myös tontin jakamista.
Tähän heitä ajavat kaupun-
gin asettamat myyntitavoit-
teet. Käytännössä tuo kui-
tenkin vaatii käyttötarkoi-
tuksen muutoksen tai kaava-
muutoksen ja siinä vaiheessa
asia tulee myös luottamus-
miesten käsittelyyn, Hytti
huomauttaa.

Antti Hytti toteaa, että
kiinteistön myyntiä voidaan

toki valmistella, vaikka kou-
lun lakkauttamisesta onkin
tehty valitus.

–En ole juristi, joten en tie-
dä olisiko kaavamuutoksen
hakemiselle laillisia esteitä
ennen valituksen käsittelyä,
mutta henkilökohtaisesti pi-
täisin sellaisia toimia kyllä
demokraattisen päätöksen-
tekojärjestyksen kannalta
hyvin kummallisena.

Vaikka kaavamuutos ton-
tin jakamiseksi tehtäisiin,

Alakoulun tontti
aiotaan jakaa
Tapanilan vanhan puukoulun myyntiä valmistellaan jo
tilakeskuksessa. Vanhemmat ovat saaneet tietoonsa,
että koulutontti aiotaan jakaa ja myydä sitten
asuinrakentamiskäyttöön.

voitaisiin Hytin mielestä silti
harkita koulutontin vuokraa-
mista Kylätilayhdistykselle.

–Kylätilayhdistyksen kan-
nattaisi nyt tehdä oma hy-
vin valmisteltu esitys heidän
toivomastaan käytöstä ta-
lolle. Samalla pitäisi esittää
mahdollisimmat tarkat arvi-
ot saatavista vuokratuloista,
jotta luottamusmiehet voisi-
vat sitten asian esille tulles-
sa pohtia, olisiko kaupungin
etu sittenkin vuokrata vanha
koulurakennus tontteineen
paikallisten yritysten ja yh-
distysten käyttöön, opastaa
Antti Hytti.

Kaupunki on myynyt joi-
tain rakennuksia siten, että
niistä ei ole päästy käymään
avointa tarjouskilpailua. Sitä
Tapanilassakin nyt pelätään.

– Ilman muuta kannatan
avointen tarjouskilpailujen
käymistä. Toisinaan on kui-
tenkin katsottu, että arvok-
kaan ja harvinaisen kohteen
tapauksessa myynti neuvot-
telemalla tuottaa paremman
tuloksen, Hytti toteaa.

Teija Loponen

Suutarila
Pysäköinti kielletään Oinaankujalla sekä Oinaantiellä
alkaen 10metriä ennenOinaankujan liittymää.
Syynä kieltoon on se, että kadunvarsipysäköinti es-

tää suurempien ajoneuvojen, kuten jäteautojen pääse-
misen Oinaankujan loppupäähän ja haittaa henkilöau-
tojen tontilleajoa. Pysäköinti haittaa myös Oinaankujan
loppupään kunnossapitoa.
Samalla varustetaan ”Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla

ajo kielletty, tontilleajo sallittu” -liikennemerkki tekstilli-
sin kelvin ”Pysäköintikieltoalue voimassa - Parkerings-
förbudszon gäller”Oinaantie itäpäässä.
Oinaankujan ja Kiertotähdenpolun välinen jalankulul-

le ja pyöräilylle varattu katualue merkitään yhdistetyksi
pyörätieksi ja jalkakäytäväksi. Reitillä on nykyään talvi-
kunnossapitoa.

Teija Loponen

Oinaantielle
pysäköintikielto

Urheiluhallit Oy saa luvan asettaa Malmin uimahalliin
ohjaavan osoiteviitan Soidintielle Vilppulantien risteyk-
seen omalla kustannuksellaan.
Uimahallille on jo olemassa osoiteviitta toisessa tulo-

suunnassa eli Malminkaarella Soidintien risteyksessä.
TL

Malmin uimahallille
parempi opastus

JUHA IKONEN

Auringonkukat tavoittelevat jo talon
räystästä Ala-Malmilla.

Ajokortiton kaahasi
humalassa

Malmi
Rattijuoppo kaasutteli Malmin kauppatiellä ennen nel-
jää lauantaiaamuna.
Poliisi pysäytti 31-vuotiaan miesautoilijan, jonka kyy-

dissä oli kaksi muuta henkilöä.
Kuljettaja oli humalassa ja ajokiellossa. Häneltä löytyi

huumaavia lääkkeitä.
PP

Jakomäki
Pelastuslaitos siivosi Kaadekujalta jäteöljyä lauantaina
aamupäivällä. Öljyä oli kaadettu ajoradalle ja betonisiin
kävelyportaisiin. Tie oli öljyssä noin 70metrinmatkalta.
Silminnäkijänmukaan paikalla oli ollut aamuyöllä 4.30

aikaan arviolta 20–30-vuotias mies, joka oli kaatanut
maahan jotakin isosta ja pienestä kanisterista.
Silminnäkijän mukaan mies oli liikkunut hyppimäl-

lä kuin aropupu. Huppariin pukeutuneella loikkarilla oli
tumma siilitukka.
Ympäristön turmelemisena ja vahingontekona tapa-

usta tutkiva poliisi kaipaa lisää silminnäkijähavaintoja
puhelinnumeroon 02 95 417 935.

PP

Kuka loikki ja öljysi
Kaadekujaa?

TEIJA LOPONEN

Tuore raportti nimeltään
Sosiaali- ja terveysviraston
palveluverkkosuunnitelma
vuoteen 2030 ei anna tark-
kaa vastausta siihen, mitä
tapahtuu lähiterveysasemille,
jos terveysverkkoa aletaan
toteuttaa raportin linjan
mukaisesti.

Toimipaikkamuutoksia en-
nustava raportti tyytyy tote-
amaan, että terveysasema-
verkon kehittämissuunnitel-
ma tehtiin vuonna 2005.

Uudessa raportissa Hel-
singin sosiaali- ja terveysvi-

raston palveluverkko muo-
dostuu perhekeskuksista,
terveys- ja hyvinvointikes-
kuksista, monipuolisista pal-
velukeskuksista sekä niitä tu-
kevista sähköisistä palveluis-
ta, asiakkaan luo vietävistä
palveluista ja muista sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palve-
luista lastensuojelusta päih-
dehuoltoon.

Sekä perhekeskusten et-
tä terveys- ja hyvinvointi-
keskusten toimintamallit ai-
otaan kehittää pilotoimalla.
Nykyisiä monipuolisiksi ni-

mettyjä palvelukeskuksia on
ajateltu monipuolistaa enti-
sestään tuomalla niihin esi-
merkiksi hammashoito.

Koillis-Helsingin koko vä-
estöä palvelevia keskuksia
olisivat Syystien monipuoli-
nen palvelukeskuksen lisäk-
si Malmin sairaala-alueelle
sijoittuva terveys- ja hyvin-
vointikeskus ja Malmin vi-
rastotaloon tuleva perhekes-
kus.

Palveluverkkosuunnitel-
man mukaan Helsingissä oli-
si vuonna 2030 viisi perhe-

keskusta, kuusi terveys- ja
hyvinvointikeskusta, 14 mo-
nipuolista palvelukeskusta,
kaksi päivystyssairaalaa se-
kä tarvittavia muita lähipal-
veluja.

Kallion suunnalla raport-
ti on jo herättänyt myrskyn,
koska Kallion terveysasema
aiotaan lakkauttaa, jotta sen
tiloissa voisi pilotoida perhe-
keskusta.

Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta on käsitellyt raporttia
eilisessä kokouksessaan.

Pirjo Pihlajamaa

Terveysasemaverkon jylläys taas tapetilla
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Yliopiston Apteekki
palvelee nyt myös

Vantaan Tammistossa!
Pitkä odotus on päättynyt. Olemme avanneet
apteekin Tammiston K-citymarketin yhteyteen.

LIITY UNIIKKI-ASIAKKAAKSI
ja hyödy lukuisista eduista.
Liittyminen on maksutonta.

Kosteutusta hellekesän
kuivattamalle iholle!
JAOSSA Professorin
Aloe Vera geeli 250 ml
PÄIVÄN 600
ENSIMMÄISELLE
ASIAKKAALLE!

Kosteutusta hellekesän

Huikeita
UNIIKKI-TARJOUKSIA!

VANTAA, Tammisto. Valimotie 9,
avoinna ma-pe 8-21, la 8-18 ja su 12-18

Verkkoapteekki
www.ya.fi

Terve-
tuloa!

Tänään 3.9.
MULTIVITA Pore
-maistatus

Professorin
a geeli 250 ml
600

MÄISELLE
AALLE!

Huikeita

DIASPORAL
MAGNESIUM
Aktiv 250
20 poretabl.

0,55/kpl
1090
(14,40)

RELATABS Mild Lemon
tai Strawberry
90 purutabl.

0,31/kpl
2780
(34,80)

ETU
–20 %

katsastustarjous
Henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27

01260 Vantaa
Puh. 09 741 50010

ark. 8-18

ILOLA
Laaksotie 33
01390 Vantaa

Puh. 0400 183 369
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1
00750 Helsinki

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

Vain ennakkomaksulla netistä www.plus.fi
2929
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Kevätkesällä kerroim-
me, että Malmin ja Pukin-
mäen alueella asuville eläke-
läisille oli soitettu ja kerrot-
tu tehtävän jotain julkaisua
tai tutkimusta, jonka vuoksi
soittaja haluaisi käydä
kyseisen henkilön kotona.
Kukaan toimitukseen asias-
ta ilmoittanut ei ollut miestä
suostunut tapaamaan, kos-
ka hän oli ollut varsin epä-
määräinen puheissaan.

Soittaneella miehellä oli
ollut tiedossa kohteena ole-
van henkilön nimi, osoite ja
se, että tämä on eläkeläinen.

Eräälle rouvalle oli soit-
taja sanonut olevansa ul-
ko-oven takana ja pyytänyt
rouvaa tulemaan avaamaan
oven. Näin nainen ei ollut
kuitenkaan tehnyt, koska
soitto oli pelottanut häntä.

Viime viikolla on ainakin

yhdelle puistolalaismiehel-
le jälleen soitettu vastaavan-
lainen puhelu. Siinäkään ei
ollut selvinnyt, mitä julkai-
sua varten mies olisi halun-
nut kyseisen henkilön kotiin
mennä. Sekään ei käynyt il-
mi, mistä rekisteristä mies
on yhteystiedot saanut.

Puistolalaismiehelle jäi
kuitenkin soittajan numero
talteen. Häntä jäi häiritse-
mään, mistä haastatteluissa
on kyse ja mistä nuo rekis-
teritiedot on saatu. Toimitus
yritti tavoittaa soittelijaa sel-
vitelläkseen asiaa, mutta nu-
meroon ei saatu yhteyttä.

Tuntemattomia ihmisiä ei
kannata päästää kotiinsa,
eikä kertoa esimerkiksi so-
siaaliturvatunnustaan puhe-
limessa, vaikka soittaja yrit-
täisi sitä tarkistella.

Teija Loponen

Oudot puhelut
eläkeläisille jatkuvat

Kaupunginhallitus on
tehnyt tähän astisista suu-
rimman yksittäisen asunto-
tonttien varauspäätöksen.
Päätös mahdollistaa noin
5500:n asunnon rakentami-
sen lähes kahdelletoistatu-
hannelle asukkaalle.

Tonteista noin neljännes-
tä vastaava määrä varataan
yksityisille toimijoille, noin
1 800 asuntoa kaupungin
asuntotuotantotoimistolle
ja noin 2500 jaetaan muun
muassa erillisillä kilpailuilla.
Tontinvarauksia esitetään
noin kymmenelle uudelle
rakennusalan toimijalle.

Nyt varatut tontit sijaitse-
vat muun muassa Kalasata-
massa, Kuninkaantammes-
sa ja Malmilla Tullivuoren
alueella.

Nyt tehdyn varauksen

jälkeen tonteille voidaan
rakentaa yhteensä lähes
17 800 asuntoa. Se vastaa
noin viiden vuoden tuotan-
toa. Osa tonteista ei kuiten-
kaan ole vielä rakentamis-
kelpoisia esimerkiksi kaa-
voituksen keskeneräisyyden
tai puuttuvan kunnallistek-
niikan takia.

Varauskannasta noin 23
prosenttia on varattu val-
tion tukemaan vuokra-
asuntotuotantoon, 37 %
muuhun säänneltyyn koh-
tuuhintaiseen asuntotuo-
tantoon ja noin 40 % sääte-
lemättömään asuntotuotan-
toon. Helsingin nykyinen
asuntotuotantotavoite on 5
500 asuntoa vuodessa, jos-
ta kaksi kolmasosaa tulisi
rakentaa kaupungin maalle.

Teija Loponen

Kaupunki varasi ennätys-
määrän asuntotontteja

Malmin lentoasemalta lähti parikymmentä pienkonetta tutustumislennolle Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Kuntalaisaloitteen voi alle-
kirjoittaa osoitteessa:

https://www.kuntalais-
aloite.fi/fi/aloite/983

Kuntalaisaloite
lentoaseman säilyttämiseksi

TIETOA
KUNTALAISALOITTEESTA

• Kuntalaki takaa kunta-
laisille oikeuden tehdä
kunnalle aloite sen toi-
mintaa koskevissa asi-
oissa. Aloitteen tekijäl-
le ilmoitetaan aloitteen
johdosta suoritetut toi-
menpiteet.

• Kaksi prosenttia kun-
nan äänioikeutetuista
asukkaista voi tehdä
kunnanvaltuuston toi-
mivaltaan kuuluvassa
asiassa aloitteen, jon-
ka valtuusto käsittelee.

• Lisäksi viisi prosent-
tia kunnan äänioikeu-
tetuista asukkaista voi
tehdä kunnalle aloit-
teen kunnallisen kan-
sanäänestyksen jär-
jestämisestä.

TIMO HYVÖNEN

–Jo näin pienellä lentokone
määrällä tuli selväksi, että
kentän toimintoja pitää jär-
jestellä uusiksi jos liikenteen
halutaan sujuvan. Toiminta
sujui normaalien lentosään-
töjen mukaan hyvin, mutta
lähtiessä vilkas liikenne
aiheutti pitkähköjä viiveitä.
Koneet joutuivat odotta-
maan jopa tunnin ajan
moottori käynnissä lupaa
lähteä paluumatkalle Mal-
mille. Lopulta lennonjohto
lähetti pienkoneet matkaan
myötätuuleen poikkikiito-
tieltä, ja suma saatiin puret-
tua. Kentältä saatujen tieto-

jen mukaan myös reittilen-
not myöhästyivät normaalia
suuremman liikennemäärän
takia, kertoo Malmin lento-
aseman ystävien puheenjoh-
taja Timo Hyvönen.

Finavia on korottanut las-
keutumismaksua vuodes-
ta 2013 noin 50 prosenttia
ja nyt yksi laskeutuminen
maksaa pienkoneille 80 eu-
roa.

Malmin lentoaseman
epäselvän tilanteen vuoksi
tapanilalainen Timo Hyvö-
nen on tehnyt kuntalais-
aloitteen Malmin lentoase-

man säilyttämiseksi .
Aloitteessa äänioikeutetut

helsinkiläiset esittävät, että
Malmin lentoasema säilyte-
tään ilmailukäytössä riippu-
matta siitä, luopuuko valtio
kentän toiminnoista.

Kuntalaisaloitteessa to-
detaan, että Malmin len-
toasema on historiallises-
ti ja arkkitehtonisesti arvo-
kas. Kenttä on merkittävä
kaupunkitila, osa Helsin-
gin identiteettiä ja kulttuuri-
matkailukohde. Kentän toi-
mintoja tulee kehittää moni-
puolisesti ja etsiä konsensus
asuntorakentamisen kanssa

niin, että myös lentotoimin-
ta voi säilyä.

Aloitteessa huomaute-
taan myös, että Malmin len-
toasema on pääkaupunki-
seudun ainoa lentokenttä,
joka pystyy palvelemaan
kansainvälistä liikelento-
toimintaa ja muuta kevyt-
tä ilmaliikennettä vapaalla
aikataululla. Helsinki-Van-
taan lentoasema ei sovellu
siihen toimintamalliltaan ei-
kä kapasiteetiltaan. Malmin
kentälle ei ole liikenteellises-
ti toimivia korvaavia vaih-
toehtoja. Tulevassa maa-
kunta-, yleis- ja asemakaa-

voituksessa tulee ottaa huo-
mioon lentokentän seudulle
tarjoamat korvaamattomat
ilmaliikennepalvelut, valta-
kunnallisesti merkittävä ra-
kennettu kulttuuriympäris-
tö sekä mahdollisuudet mo-
nipuoliseen liiketoimintaan.

Teija Loponen

Viime perjantaina
parikymmentä
lentäjää
koneineen lähti
tutustumislennolle
Helsinki-Vantaan
kentälle. Lentäjien
tavoitteena oli
kokeilla, miten
yleisilmailutoiminta
toimisi Helsinki-
Vantaalta jos
Malmin lentokenttä
suljettaisiin.

Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy on saanut kau-
pungilta hakemansa 2 349 000 euron lainan koulun
korjaamista varten. Koulusta on tarkoitus korjata julki-
sivuja, ikkunoita ja katto.
Lainan saa, kunhan Helsingin kaupungin sopimus-

kouluna toimiva yhtiö toimittaa kaupungille yhteenve-
don tarjouspyynnöistä, urakoitsijavalintojen perustelut,
kustannusseurannan ja loppuselvitysraportin raken-
nuskustannuksista.
Lainojen vakuutena on koulukiinteistö. Koulun laina-

pääomat ovat tällä hetkellä 8 818 081,95 euroa. Kiin-
teistöviraston tonttiosaston arvion mukaan koulukiin-
teistön tekninen arvo on tällä hetkellä 11 900 000 eu-
roa.
Sekä opetuslautakunta että kiinteistöviraston tilakes-

kus ovat remontin kannalla.
Lainapäätöksen teki kaupunginhallitus.

Pirjo Pihlajamaa

Sopimuskoululle
luvattu
remonttilainaa

Pihlajamäki
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Marabou
SUKLAALEVYT 185-200 g
8,33-9,26/kg

Oolannin Tuli Kuuma
KUORELLINEN LOHKOPERUNA
600 g 1,65/kg

Tuore
LOHIFILEE
Norja, vakuumipakattu

Tarjoukset voimassa TO-SU 4.-7.9.2014,
ellei toisin mainita.

Atria
NAUTA-SIKA JAUHELIHA 1 kg
4,99/kg

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

Tumma
LUUMU
Puola

24
pack 990

sis. pantit
2,40

ISO PAKETTI!

HK Viljaporsaan
MAUSTAMATON ULKOFILEE
n. 1,5 kg tai Rypsiporsaan
PINTAMAUSTETTU ULKOFILEE
n. 800 g

HK
AITO NAKKI 670 g
5,96/kg

Bonaqua
KIVENNÄISVEDET
330 ml 24-pack
0,95/l
Regular, Lime-sitruuna ja UUTUUS VILLIVADELMA

Marabou

3
kpl 5.-

Chiquita
BANAANI
Panama

-39% -42%

-xx%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 9,96 kg Hinta ilman K-Plussa-korttia 6,99 pkt (10,43/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks.
2,29-2,55 kpl (11,45-14,17/kg)

Lauantaina vietämmeLASTENPÄIVÄÄ!
Kasvomaalausta,piirrustuskilpailua,myymälässä seikkaileviaeläinhahmoja ja muutapientä yllätystä!
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Puistola

Riku Ahola, 33,
Tapanilasta, on
allekirjoittanut
suostumuksen pyrkiä
vasemmistoliiton
ehdokkaana
eduskuntaan ensi
huhtikuun vaaleissa.

Lähiaikoina ratkeaa,
tapahtuuko nimeämi-
nen Helsingin ehdokkaista jäsenäänestyksellä.
Ahola sai vuoden 2011 vaaleissa vajaat 700 ääntä,
mutta nyt on valmiina paljon suurempi tukiryhmä
tekemään töitä.

Riku uskoo, että läpimenoon on saatava ainakin
3- tai 4-kertainen äänimäärä, ja edellytyksenä on
puolueen paikkaluvun kasvaminen kahdesta kol-
meen. Toisaalta hän on viime vaalien jälkeen saa-
vuttanut tunnettavuutta, valmistunut valtiotietei-
den maisteriksi ja istuu TUL:n ja sen Suur-Helsin-
gin piirin hallituksissa. Urheilun järjestötoiminnan
harrastus toi Helsingin liikuntalautakunnan pu-
heenjohtajuuden vuoden 2013 alusta varavaltuu-
tetun tehtävän ohessa.

Jo edellisellä vaalikaudella Riku istui nuorisolau-
takunnassa, jossa koki oppineensa paljon ja saa-
neensa osaamista nykyiseen rooliinsa. Hän kokee,
että liikuntalautakunnassa on hyvä henki. Jos pää-
töksissä on joskus poliittisia erimielisyyksiä, ei niis-
tä jää pidempiaikaista eripuraa. Esimerkiksi lau-
takunnan varapuheenjohtaja Hemppa Laaksonen
edustaa toista poliittista ääripäätä, mutta yhteis-
työssä näkemyksiä sovitellaan hienosti ja ollaan
usein jo valmiiksi samaa mieltä lähiliikunnan asi-
oista.

Liikuntalautakunnassa sattui äskettäin virhe,
kun seurojen toiminta- ja vuokra-avustuksia
myönnettiin erehdyksessä 115 000 euroa liikaa. Se
johtui henkilökunnan muutoksista ja avustusjär-
jestelmän uusimisesta, jonka johdosta avustukset
anottiin uudella aikataululla kolme kuukautta
aiempaa myöhemmin. Ahola sopi ATK-asiantunti-
jana liikuntajohtaja Anssi Rauramon kanssa, että
jaetaan heti päätetyistä summista 90 prosenttia, ja
loppujako ratkaistaan seuraavassa kokouksessa.
Näin kukaan ei jäänyt pulaan.

Rikua kiinnostaa myös se, miten saada seurojen
ulkopuolella olevat ihmiset liikkumaan erilaisissa
virkistysympäristöissä. Malmin lentokentän säilyt-
tämistä hän kannattaa ja toivoo metropolialueesta
löytyvän ratkaisun tarvittavien uusien asuntotont-
tien löytämiseen lähikunnista raideyhteyksien var-
relta.

Liikuntaviraston alaisena haasteena ovat lii-
kuntapaikkojen lisäksi merelliset tukikohdat ja
rantojen kasvava virkistyskäyttö. Iso poliittinen
päätös on ratkaista kuljetuskaluston huoltopisteet.
Toiveena on, että muusta käytöstä vapautuvista
saarista löytyy alueita myös liikunnalle. Ahola itse
harrastaa liikkumista maastossa ja puhuu mielel-
lään luontoarvoista sekä harvinaisista kasvi- ja
eläinlajeista.

Riku pitää yhteistyöstä nuorison kanssa ja toi-
voo, että nuoret osaisivat hakeutua järjestöihin,
joissa nykyään 70:set joutuvat väkisin roikkumaan
vallassa. Esimerkiksi Tapaninvainion demokra-
tiapilotissa ja Pukinmäki-Seuran liikuntahankkees-
sa hän kaipaisi enemmän suoraan nuorison mieli-
piteitä. Tosin isovanhemmat saattavat paremmin
tietää mikä on lapsenlapselle hyväksi.

Timo Huotinen

Koillis-Helsinki

Riku Ahola pyrkii
eduskuntaan

Riku Ahola (vas.)

Yhdistämistä on esittä-
nyt Soinisen koulun johto-
kunta lokakuussa 2013. Se
ei näe koulunsa olemassa-
olon pelastamiseksi muuta
vaihtoehtoa, kuin oppilas-
määrältään pienenneen
koulun yhdistämisen isom-
paan kouluun.

Taustalla on tilanne, jossa
maahanmuuttajavaltaisen
Soinisen koulun vetovoima
kantasuomalaisten keskuu-
dessa on hiipunut. Koulun
oppilaista liki 70 prosentilla
on maahanmuuttajatausta.

Kouluja ja vanhempia
on kuultu helmi- ja maalis-
kuussa, ja kaikki ovat saa-
neet jättää esityksestä kan-
nanottonsa.

Koulun johtokunta olisi
nähnyt parempana kump-
panina Ylä-Malmin perus-
koulun, mutta kallistui ope-
tusviraston suosituksesta
hieman lähempänä sijaitse-

van Pukinmäen kannalle.
Pukinmäen peruskoulun

johtokunta vastustaa yhdis-
tämistä ja näkee myös Ylä-
Malmin peruskoulun par-
haana kumppanina Soini-
sen koululle.

Pukinmäen johtokun-
ta toivoo, että koulujen yh-
distämisasiat tehtäisiin val-
tuustokausittain. Nyt joh-
tokunta on asetettu vaike-
aan tilanteeseen, kun se on
joutunut ottamaan nopeasti
kantaa asiaan, josta on vail-
linaiset taustatiedot.

Soinisen johtokunta
sanoo ymmärtävänsä naa-
purikoululaisia.

–Tiedämme, että Malmin/
Pukinmäen alueen koulu-
verkko on nipistetty jo niin
tiheästi tiukoille, että koulu-
jen on vaikea ottaa vastaan
enää yhtään muutosta. Soi-
nisen koulu lienee erityisen
vaikea pala yhdistettäväk-

si juuri maahanmuuttaja-
taustaisten oppilaiden suu-
ren määrän takia, kirjoittaa
kannanotossaan Soinisen
koulun johtokunta.

Soinisen koulun johtokun-
nan mielestä tulevassa oppi-
laaksiottoalueiden tarkaste-
lussa on välttämätöntä yrit-
tää jakaa Soinisen koulua
vastapäätä oleva iso kau-
pungin asuntokortteli kah-
tia siten, että toinen puoli
korttelista liitetään johon-
kin muuhun kuin tulevaan
Pukinmäen peruskoulun
oppilaaksiottoalueeseen.

Lisäksi johtokunta esittää
yhtenä mahdollisuutena si-
tä, että Pukinmäen pääkou-
lulla tulevaisuudessa aloit-
taa vain yksi 1. luokka, jo-
hon tulee oppilaita kauim-
maiselta laidalta.

Muut ekaluokkalaiset tu-
lisivat Soinisen rakennuk-
seen, johon muodostuisi ta-

saisemmin kulttuurisesti ja-
kautunut 1.–4. luokkien si-
vukoulu. Tämä ikäluokka
samassa rakennuksessa tu-
kisi vertaisryhmänä myös
koulua käyvien erityisoppi-
laiden koulupolkua.

Yhdistämisen on lasket-
tu tuovan noin 140 000
euron vuotuiset säästöt. Osa
säästöistä syntyy, kun Soini-
sen koulusta eläkkeelle jää-
vän rehtorin tilalle ei palka-
ta uutta, vaan Pukinmäen
peruskoulun rehtori ottaa
johtaakseen molemmat
koulut.

Kaupunginhallituksen
esityslistalla asia oli maa-
nantaina. Mikäli kaupun-
ginhallitus hyväksyi esityk-
sen, tarvitsee se toteutuak-
seen puoltavan kannan vielä
kaupunginvaltuustolta.

Pirjo Pihlajamaa

Soininen sanoo tahdon,
Pukinmäki ei
Malmilainen Soinisen koulu ja naapurikaupunginosassa oleva Pukinmäen peruskoulu olisi
opetuslautakunnan mielestä hyvä yhdistää hallinnollisesti elokuun alussa vuonna 2016.

Pukinmäki, Malmi

Onko yhdistäminen lopun alkua Soinisen koululle vai saako yhdistyvien koulujen
rehtori muovattua Soinisesta vetovoimaisen koulun?

• Pukinmäen peruskou-
lussa 596 oppilasta,
joista 114 (noin 19%)
opiskeli suomea toise-
na kielenä.

• Soinisen koulussa 152,
joista S2-oppilaita 96
(noin 63%).

• Ylä-Malmin peruskou-
lussa 538, joista S2-
oppilaita oli 97 (noin
18%).

OPPILASMÄÄRÄT
SYKSYLLÄ 2013

Puistolanraitin ala-as-
teen vanhemmat ry yhtyy
Puistolanraitin ala-asteen
johtokunnan kantaan, jon-
ka mukaan Puistolan alu-
een kouluverkkotarkastelu ei
edennyt hyvän hallintotavan
mukaisesti, vaan päätös on
tehty liian nopealla aikatau-
lulla ilman riittävää osallista-
mista.
Asukaskuulemiset pidet-

tiin eri asioista kuin mitä lau-
takunta käsitteli. Aiempi asu-
kaskuuleminen ja lausun-
topyyntö johtokunnalta ak-

tivoivat alueen asukkaat
puolustamaan Nurkan toimi-
pistettä.
–Tieto, että Tenavatien toi-

mipisteen tilaa esitetään lak-
kautettavaksi hyvin nopeal-
la aikataululla, tuli kaksi arki-
päivää ennen kokousta, jos-
sa asia päätettiin. Myös Raitin
toimipisteen mahdollinen no-
pea alasajo oli yllätys. Näin ol-
len alueen asukkailla ja toimi-
joilla ei ole ollut tiedossa to-
delliset lakkautettavien toi-
mipisteiden vaihtoehdot eikä
todellinen aikataulu koulura-
kennuksista luopumiselle, sa-
noo yhdistys opetuslautakun-

nalle jättämässään kannan-
otossa.
Opetuslautakunnan suo-

menkielinen jaosto päätti tou-
kokuussa luopua Puistolan-
raitin ala-asteen koulun Tena-
vatien rakennuksesta ja Puis-
tolanraitin ala-asteen koulun
erillisestä Puistolanraitti 18:n
iltapäivätoiminnan tilasta
1.1.2015 lukien.
Lisäksi jaosto päätti, et-

tä Puistolanraitin ala-asteen
koulun Puistolanraitti 18 ti-
loista luovutaan vaiheittain
alkaen 1.8.2015 huomioiden
alueen oppilasmäärät. Asiaa
valmistellaan yhdessä tilakes-

kuksen, alueen asukkaiden ja
muiden toimijoiden kanssa.
Myös Puistolan alueen

asukkailta on lähtenyt pää-
töksentekoa koskeva oikai-
suvaatimus.
Asia on ollut esillä eilisessä

opetuslautakunnan kokouk-
sessa, jossa käsiteltiin myös
kuntalaisen tekemää oikaisu-
vaatimusta, joka koski ope-
tuslautakunnan suomenkie-
lisen jaoston kesäkuussa te-
kemää päätöstä lakkauttaa
Tapanilan ala-asteen koulun
Veljestenpiha 7–9 rakennus
elokuun 2014 alussa.

PP

Koulupäätökset liian nopeita

PIRJO PIHLAJAMAA
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Tykkää ja pysy
lähitiedon tasalla.

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

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

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
%%%(8>196#:6#9>5;035##07(+'$01$6
Seurakunta facebookissa:
%%%(<0">-!!3("!$'$01$6#9>5;035#70

”Mitä sydän on täynnä, sitä
suu puhuu.” Se kasvaa, mitä
ruokkii, joten ruokkikaamme
kaikkea hyvää, oikeaa ja rak-
kaudellista – sellaisia asioita,
joita on ilo jakaa eteenpäin.

Pyhät ajat ja paikat -tapahtumaviikko Viikissä
TORI SOI ti 9.9. klo 18–18.45 Latokartanon torilla (sateella kirkossa). Kaikenikäis-
ten ja perheiden yhteislaulutuokio. Lukuvuoden alun ja syksyn lauluja. Pihlajanmar-
jat -kuoro, Marjasisko Varha.
VARJOJA PARATIISISSA ke 10.9. klo 18 Viikin kirkolla ja Malmin hautaus-
maalla. Klo 18 Lähtö Viikin kirkon edestä kävellen Matti Pellonpään haudalle. Klo
18.45–20 Elokuva Varjoja paratiisissa. Ohjaus Aki Kaurismäki, pääosissa Matti
Pellonpää, Kati Outinen, Sakari Kuosmanen.
PARISUHDE-ILTA to 11.9. klo 17.30–20 Viikin kirkolla. Klo 17.30–18 Hiljai-
nen viikkomessu. Klo 18 Baarissa tarjolla pizzapala ja juoma 2e. Klo 18.30–19.15
Parisuhteita – iltasatu aikuisille (lastenhoito). Musiikillinen iltasatu rakentuu Leevi
and the Leavings-yhtyeen lauluista ja Sinikka Nopolan Eila ja Rampe-hahmojen
innoittamasta tarinasta. Jussi Ilvonen kitara ja laulu, Risto Alaja käsikirjoitus ja
sadunkerronta. Klo 19.15–20 Baari avoinna, vapaata yhdessäoloa.
MIKSI SAARA NAUROI? pe 12.9. klo 18–19.30 bar & bistro KASKI, Latokarta-
nonkaari 23. Huumori, ilo ja nauru Raamatussa. Pastori, kirjailija Jaakko Heinimäki.
Varaa paikkasi etukäteen Kaskesta, hinta 19 e, sis. lasi viiniä ja coctailpaloja.
HAUTAUSMAARETRIITTI la 13.9. klo 14–17 Viikin kirkolla ja Malmin hautaus-
maalla. Kävelemme hiljaisuudessa pari kolme kilometriä hautausmaalla, pysähdys-
paikoilla tekstinlukua. Varustaudu sään mukaan. Aloitus ja päätös kirkolla. Pastorit
Saku Toiviainen ja Risto Alaja.
MOOTTORITIE ON KUUMA la 13.9. klo 19–19.45. Urbaania tunnelimusiikkia
Lahdentien alittavassa tunnelissa. Pääsy Viikin Latokartanon torilta tai Malmin hau-
tausmaalta. Elsa Sihvola sello, Maija Sihvola viulu.
PÄIVÄ MAALLA -PERHETAPAHTUMA su 14.9. Viikin kirkolla ja Gardeni-
assa. Klo 10 perhemessu kirkossa. Kahvit ja keittolounas. Klo 11–15 Päivä maalla
Gardeniassa. Traktorikyyditys kirkon ja koetilan välillä.
”ISOISÄN NAVETTA” -KONSERTTI su 14.9. klo 15 Viikin kirkossa. Lauluhet-
ki lapsille ja perheille. Kira-Mia Tuisku ja Marjasisko Varha. Mikko Pettinen Express
bändi. Pihlajanmarjat- kuoro.
Viikon järjestää Malmin seurakunta, Kirkko Helsingissä, Viikki-seura ja bistro & baari Kaski.

OOPPERAMATKA TALLINNAAN 22.-23.11.
Carmen ooppera Estonia-teatterissa. Hinta 169 e,
969=17=># $04!67539># 2!7>116 .6;5990 ,/ 81&'8*) 106-
vamatkat (aamiainen ja buffet) sekä oopperalipun.
Tiedustelut Antti Ylinen p. 09 2340 4450. Ilmoittautu-
minen kirkkoherranvirastoon p. 09 2340 4400.

LASTEN PÄIVÄKERHO-
RYHMISSÄ
eri puolilla seurakuntaa on
vielä vapaita paikkoja.
Tiedustelut Anne Ridell
p. 09 2340 4581.

Tervetuloa!

Auton Päivä
Autoliiton Helsingin osasto järjestää

AUTON PÄIVÄ -tapahtuman
lauantaina 6.9. klo 11–15

AL:n Koillis-Helsingin Palvelukeskuksessa
HINAUSAUTOKESKUS Oy:n tiloissa

Ala-Tikkurilassa, Juhtatie 2, 00750 HELSINKI

Ohjelmassa autojen kuntotarkastuksia sekä
AL:n toiminnan ja sähköautojen esittelyä.

Kaikkien tapahtumissa jäseneksi liittyneiden
kesken arvotaan Garmin nüvi 3597LMT -
navigaattori

Autoliiton Helsingin osasto ry

Kahvitarjoilu

Aito nepalilainen ravintola Malmilla
Laadukasta ruokaa!

Ravintola Makalu Pikkalankatu 5,
00700 Helsinki, Puhelin: 050-59858 400

www.ravintolamakalu.fi
Avoinna: Ma–to 10.30–21.30 pe
10.30–22.00 la 12–22 su 12–21.30

Lounas arkisin 10.30–15.00

Take away
-10%

annokset mukaan
vain á la carte -listan

pääruoista

A-oikeudet

TERVETULOA!

Tällä kupongilla
á la carte -annoksen
ostajalle jälkiruoaksi

makea jugurttilassi-juoma.
(arvo 5€)

Tarjous voimassa
30.09.2014 asti.

“Yksi Helsingin
parhaista

nepalilaisista.”
-eat.fi

Kuva on otettu
viime viikon

keskiviikkoiltana
Malmilla. Oli oikein

kädellä kokeiltava
kun näin putken alla

olevan valkoisen
massan. Olivat
kylmiä rakeita!

Jäinen elokuu

IRENE PARKKINEN
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Loistavia tarjouksia ja

Tervetuloa Tähtiostoksille Kauppakeskus Malmin Novaan!

TÄHTIPÄIVÄT
KAUPPA

Kauneushoitola
Marjo Vilen-Ahonen 3. krs.
9 /%>;%?T $D #7!U%?T #?;:R5-=$-0;

sisältää kulmien muotoilun
25€ (norm. 30€)
Varaa aika: 044-5149891

Kauneushoitola
Kirsi Kurkinen 3. krs.
9 M<.*IPIO6IJ 0&:?0@?;;-

/%>;%F:D% M7!UD5-=$-0;
VELOITUKSETTA!

9 Kosmetiikkatuotteista
-10%
Varaa aika: 050-5428714

Tarjoukset
myymälöiss

Malmin Optiikka katutaso
9 H/<6<G </K<JO :D% HILO84

kehykset + maailman parhaat
moniteholinssit
yhteensä 999€
(norm 1350-1470€)

Specsavers
9 ILMAINEN silmänpaineen-

mittaus Tähtipäivien ajan.

Nissen
9 MD%##% %)?D=F>%%!R!%T;;%:

OSTA 4 MAKSA 3!
9 MD%##% %)?D=

-piilolinssinesteet
OSTA 3 MAKSA 2!

Lauan
6.

KOTIELÄI

Ihania el
poniratsastu

Ulkot

klo 11
KOTIELÄI

klo 1
H<LNIJ IPN4L

Beauty Hair Sirpa Mansner
9 P%7;:?T !?%##D7; 45€ (norm. 58-62€)

;%;E >?;7G !?%##D7; $D (AATD7;
(kesto n. 45 min)

9 HD=:7=%:0A 28€ (norm. 35€)
sis. pesu, leikkaus ja muotoilu
(kesto noin 30 min)

Hairstore
To 4.9.
9 Kaikista 4.9. varatuista

normaalihintaisista palveluajoista
-30%

Pe 5.9.
9 JD%;:?T &%7;:?T!?%##77

45€ (norm. 58€)
9 K%?;:?T &%7;:?T!?%##77

25€ (norm. 36€)

La 6.9.
9 JD%;:?T 5-=%>D#?::%

79€ (norm. 139€) pitkien hiusten lisä 18€

mm. kasvomaal
arvontoja, vierailev

muuta pien
K-citym

Yliopiston Apteekki
9 H=R(?;;R=%T <!R? *?=D 1??!% B'C U!

-50% 7,40€ (norm. 14,90€)

9 Multivita kampanjatuotteet
-15% alennuksella!

L0&0%T :%? D>:??##%%T RT 0DE(%

Malmi Nails 3. krs.
9 /%>;%>%@?TT0#;?: 52€
9 Manikyyri ja geelilakkaus 35€
9 +7@?: =D#?TT?#0TT?: alk 35€

(sis.väritön päällysgeeli.)
Varaa aika: puh 044-3698888

Punnitse&Säästä

klo 15 - 19
P</K<<H<H+M<ONIN

*O4/<OL+

/?!D2% PO4/IN<, 3. krs.
9 ,-&:%>-%5%?T D%#DTD :?&@0%;:-

varauksista
-50% alennus
S?% 0&@%;:?::-5%;;- U7%&%T ?:7%&%TQ
<$DT5D=D7;"333E=?!D2%E(%
O!UR%:D !%;-:%?:R#R&@D;;D" ,-&:%>-%5-

1!%::?=
To-pe 4.-5.9.
9 KAIKKI normaalihintaiset korut

OTA 3 MAKSA 2!
S,D=$RDUU? ?@7!!%;%UUDTEQ

La 6.9.
9 KAIKKI normaalihintaiset tuotteet

OTA 3 MAKSA 2!
S,D=$RDUU? ?@7!!%;%UUDTEQ

To-la 4.-6.9.
9 Hiusharja 5€ (norm. 11,90€)
9 Puhelinjohtoponnari 2€ (norm. 4,90€)
9 Kännykkäkuoret 5€ (norm. 11,90€)

1!%::
To-pe
9 KA

OT
S,D

La 6.
9 KA

OT
S,D

Suomalainen Kirjakauppa
9 Lisäalennus

keltaisen hintalapun tuotteista
-40% alennus

T
9

T
9

L
9

n Kirjakauppa

/D:;D;:7;:
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a mukavaa ohjelmaa!

Malminkaari 13-19 | 00700 Helsinki

Kauppakeskus Malmin Nova
www.malminnova.com

TO-LA 4.-6.9.
AKESKUS

KAUPPAKESKUS

Punnitse&Säästä
To-la 4.-6.9.
; S>VSSV

maustetut pähkinät 100 g
2€/100g (norm. 3,00€/100 g)

To 4.9.
; 6Y9? 2%)\H 6YYC=

Instant sienijauheet
-20%

Pe 5.9.
; SH%""% <AA< #H 'H9C9""AA<

-20%
La 6.9.
; S>VSSV #Y)9?<<%K #H =9"!HH@11!-
lysteiset herkut 100 g

1€/100 g (norm. 1,50€/100 g)

K-citymarket
; NH"=9 NA@A

XXL LAKUPATUKAT 70-80 g
2€/4 kpl (6,25 - 7,14€/kg)
Yksittäin 0,95€ (11,88 - 13,57€/kg)

; 0H,,A! 3>P:W N73/P>R>20/ BD* )
3€/2 ps (4,62€/kg)
Yksittäin 2,55€ (7,85€/kg)

; WS .VRU>NO22/P /RSO6VR77L
maustamaton n. 1,5 kg tai
WS 3-N2VNO22/P /RSO6VR77L
pintamaustettu n. 800 g
K-Plussa-kortilla 5,99€ kg (4,62€/kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia 9,95€ kg
Etu -39%

; WS >%<Y P>SSV (&G )
K-Plussa-kortilla 3,99€ pkt
(5,96€/kg)
Hinta ilman K-Plussa-korttia 6,99€ pkt
(10,43€I")XJ 3H#Y%<9= D "@!I<H!Y9= Etu -42%

; QH?HFY9 2/SR>>R7.-0 E$* K DGG )
K-Plussa-kortilla 5€ 3 kpl
(8,00-9,01/kg)
Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yksittäin
2,29 - 2,55€/kpl Etu -27-34%

; ><?%H P>/0>K2VS> U>/W7RVW> E ")
4,99€ pkt (4,99€/kg)
3H#Y%<9= D @"<I<H!Y9=

ovat voimassa Kauppakeskus Malmin Novan
sä Tähtipäivien ajan, ellei toisin mainita.

Kookenkä
; RH=<A[ [Y?\HH!%'%[<H%=A<

kengät -20%

KappAhl
TO 4.9.
; SH%""% !H=<A[ 8HH<<AA<

VALITSE 3 MAKSA 2
Z0H?#YH\\A AC9!!%=%\\H[JX

PE 5.9.
; SH%""% [H%=<A[ 8HH<<AA<

VALITSE 3 MAKSA 2
Z0H?#YH\\A AC9!!%=%\\H[JX

LA 6.9.
; SH%""% "Y?9< #H H=9=<AA<

VALITSE 3 MAKSA 2
Z0H?#YH\\A AC9!!%=%\\H[JX

ntaina
.9.

INPUISTO

läimiä ja
usta lapsille.
torilla

1 - 15
NPUISTO

11 - 17
RQ>> R>N2VRR7

R%[CA5
; KAIKKI Amaze-rintaliivit

9,95€
; Naisten alushousut (ei Ella M)

OTA 3 MAKSA 2!
Z0H?#YH\\A AC9!!%=%\\H[JX

; 2//3V 73T !H=<A[
trikootuotteita ja alusasuja
OTA 3 MAKSA 2!
Z0H?#YH\\A AC9!!%=%\\H[JX

austa, kilpailuja,
via eläinhahmoja ja

ntä yllätystä.
market

Seppälä
; SH%""% [H%=<A[ 'Y9=9<

19,90€
; SH%""% normaalihintaiset

tuotteet -20%

Dressmann; KAIKKI
; PA8HCHK,H?"9<

39,95€/kpl (norm. 49,95€/kpl)
Tarjous voimassa 7.9.2014 asti

Tarjoustalo
; Q%A=<A[ /3W7VR/2/S>0

10 paria/pakkaus
5€ (norm. 11,95€/pkt) Säästä -58%

; Kanerva 16/19 cm
8€/4 kpl (norm. 2,99€/kpl) Säästä -33%

; 7[A?)4M >/3VPSOS7PPO.>R>V2VP
ø 8 cm, sisältää akun ja hämäräkytkimen
10€/3 kpl (norm. 6,49€/kpl) Säästä -48%

A[ /3W7VR/2/S>0
st
A
talo
A[ /3W7VR/2/S>0

K-citym
; NH"=9

XXL L
2€/4
Yksittä

; 0H,,A!
3€/2 p
Yksittä

; WS .V
maust
WS 3-
pintam
K-Plu
Hinta i
Etu -39

; WS >%
K-Plu
(5,96€
Hinta i
(10,43€

; QH?H
K-Plu
(8 00-

ä

U7P

miä ja
a la sille
ill

lapsille.
tori

ä

U7P

illa

P

alla

P

a

markkketKK ciitym
Kooken
; RH=<A[

kengät

; SH%""%
VALITS
Z0H?#YH\

LA 6.9.
; SH%""%

VALITS
Z0H?#YH\

lysteiset herkut 100 g
1€/100 g (norm. 1,50€/100 g)1€/100 g (norm.

<H+
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Lähiöprojektin tärkeä
tehtävä on esikaupunkien
imagon kohottaminen. Vii-
me vuonna tuossa työssä
keskityttiin parantamaan
projektiin valittujen kau-
punginosien tärkeitä puis-
toalueita, asemankeskuk-
sia ja pääraitteja, ilmenee
projektin tuoreesta toimin-
takertomuksesta.

Toimintakertomus on
kooste vuoden 2013 ai-
kaansaannoksista projekti-
kaudella 2012–2015. Me-
neillään olevan kauden
tunnuksena on ”Sivistys on
siistiä”.

Lähiöprojektin tämän
hetken aktiivialueisiin
Koillis-Helsingissä kuulu-
vat Jakomäki ja Malmi.
Projekti on näkynyt myös
Pihlajamäessä, Pukinmä-
essä ja Tapulikaupungis-
sa. Jakomäessä projektin
nimissä on kunnostettu
muun muassa alikulkukäy-
tävä Broda ja Malmilla on
pidetty messut ja saatu ra-
hoitettua Pekanraitin tule-
va kunnostus.

Lähiörahaston koordi-
noimiin eri hankkeisiin ko-
ko kaupungissa meni viime
vuonna rahaa noin 3,7 mil-

joonaa euroa.
Lähiöprojektin hallin-

non käytössä oli oma pot-
ti rahaa. Sitä oli yhteen-
sä 663 000 euroa. Rahois-
ta noin puolet käytti kau-
punkisuunnitteluvirasto.
Loput jakautuivat kult-
tuurikeskuksen, liikunta-
viraston, sosiaali- ja ter-
veysviraston, nuorisoasi-
ainkeskuksen, kirjaston,
varhaiskasvatusviraston,
henkilöstökeskuksen ja ra-
kennusvalvontaviraston
kesken.

Kokonaispotti sisäl-
si 190 000 euroa vuodel-
ta 2012 jäänyttä rahaa.
Myös viime vuonna rahaa
jäi yli kaikkiaan 148 960
euroa, kun kohteisiin kului
514 140 euroa.

Toimintakertomuk-
sen mukaan viime vuoti-
nen ylijäämä johtui hank-
keiden arvioitua vähäi-
semmistä kustannuksista
tai aikataulutuksesta. Osa
edellisvuoden toiminnas-
ta tapahtuu tämän vuo-
den puolella. Määrärahois-
ta siirrettiin 112 000 euroa
vuodelle 2014.

Pirjo Pihlajamaa

Lähiöprojektin eteen tehdään
töitä monessa virastossa

PIRJO PIHLAJAMAA

Lähiöprojektin rahalla on hankittu muun muassa Jako-
mäkeen kaikille katutaiteilijoille tarkoitettu gaffitisei-
nä, jonka saamiseksi aloitteellisia ovat olleet alueen
omat nuoret.

kengät arvoltaan n. 150€

ERIKOISJALKINEITA
MIEHILLE JA NAISILLE!
Kokoja vielä jäljellä 35– 46
Diabeetikoille suunniteltu
erikoisjalkine

NYT 30€

Malmilainen 13-vuoti-
as Kia-Maria Vihreäkos-
ki nähdään huomenna The
Voice Kids-ohjelmassa.
Oman esityksensä jälkeen
energinen tyttö innostaa
Diandran laulamaan kans-
saan Elastisen biisiä.
The Voice Kids –ohjel-

masta alkoi juuri toinen
tuotantokausi ja siinä tuo-
maroivat Diandra Flores,
Arttu Wiskari ja jo viime
kaudellakin tähtituomarina
toiminutKrista Siegfrids.
Positiivisella asenteella

toteutetussa koko perheen

ohjelmassa kilpailevat vuo-
sina 2000–2005 syntyneet
8–14-vuotiaat laulajan alut.
Ohjelmaan haki mukaan 2
300 lasta ja nuorta, joista
noin 250 pääsi koelaului-
hin. Televisiossa nähtäväs-
sä Ääni ratkaisee -vaihees-
sa kisaa 70 laulajaa.
Kia-Maria Vihreäkoski

esiintyy ohjelmassa ensim-
mäisen kerran huomenna
torstaina kello 20.00 Nelo-
sella.

Teija Loponen

Kia-Maria innostaa
Diandran duettoon

Viikki

Ratsastuskeskus Karl-
vik Oy on saanut purkulu-
van omakotitalolleen, joka
sijaitsee Vadelmakallion
ladosta tehdyn ponitallin
vieressä.

Rakennus on 1950-luvul-
la tehty suojelematon talo,
joka on toiminut muun mu-
assa kesähuvilana.

Taloon on tallin raken-
nusvaiheessa suunniteltu
lasten ja nuorten kerhoti-
loja myös alueen koululai-
sille, mutta toteutus venyi,

koska talon aiempi vuok-
ralainen, joka olisi halun-
nut perustaa tontille tallin
sijaan luomupuutarhan, ei
ollut halukas lähtemään ta-
losta ja vuokrasuhteen pur-
ku eteni oikeuteen.

Sittemmin talo on todettu
niin huonokuntoiseksi, että
talliyhtiö on päätynyt pur-
kuluvan hakemiseen.

Kaupunginmuseolla ei ole
ollut huomautettavaa pur-
kuaikeista. Kaupunkisuun-
nitteluviraston kaavoittaja-

kaan ei ole vastustanut pur-
kua, mutta on todennut,
että vaikka rakennus on
huonokuntoinen, sijaitsee
se vanhassa kulttuuriympä-
ristössä Viikin ponitallin ja
puutarhaviljelykeskuksen
yhteydessä.

Rakennuslautakunta hy-
väksyi purkuhakemuksen,
johon oli myös kiinteistövi-
raston tonttiosaston suostu-
mus.

Naapureille purkulupa-
hakemuksen vireille tulos-

ta ei ole kerrottu. Kaupun-
ki on katsonut, että asia on
niin vähäinen, ettei siitä ole
tarpeen ilmoittaa.

Purkuluvassa edellyte-
tään, että purkajan on sel-
vitettävä edellytykset huo-
lehtia käyttökelpoisten
rakennusosien hyväksi-
käyttämisestä. Lisäksi ra-
kennuspaikka ympäristöi-
neen tulee maisemoida alu-
een virkistyskäyttöä edistä-
väksi puistoksi.

Pirjo Pihlajamaa

Ponitallin omakotitalo jyrätään maan tasalle

arvontaan!

*Pääpalkintona 1000 € matkalahjakortti, lisäksi
arvotaan myymäläkohtaisesti 3 kpl tuotepaketteja.

Hainrusto+Vihersimpukka
Pitää liikkeessä.

DUO E-EPA+E-DHA 650 mg
Vahva omega-3 kalaöljy sydämen
hyvinvointiin.

Teho D 100
Erittäin vahva ja hyvin
imeytyvä D-vitamiini.

Lyko D plus
Vahva D-vitamiini ja lyko-
peeni samassa kapselissa. Alfalipoiini Vahva

Puhtia päivään.

*Pääpalkintona 1000 € matkalahjakortti, lisäks
arvotaan myymäläkohtaisesti 3 kpl tuotepakettej

Hainrusto+Vihersimpu
Pitää liikkeessä.

DUO E-EPA+E-DHA 650 mg
Vahva omega-3 kalaöljy sydämen
hyvinvointiin.

Teho D 100
Erittäin vahva ja hyvin
imeytyvä D-vitamiini.

Lyko D plus
Vahva D-vitamiini ja lyko-
peeni samassa kapselissa. Alfalipoiini VaAlfalipoiini Va

Puhtia päiväänPuhtia päivään

DUO EEPA EDHA 650 g

y y p p

MALMIN LUONTAISTUOTE OY,
Ylä-Malmin tori 3

Avoinna ma–pe 9–17, la 9.30–14.30

LUONTAISTUNTIJA MALMI

Koillis-Helsingin Vuoden 2003 Yrittäjä

La 6.9. klo 10–14.30
29v. synttärit
Tervetuloa Luomu Ekin tarjoamalle
Elävän Ravinnon kakulle ja pakuriteelle!
Osallistu arvontaan!

1190
60 KAPS 1390

60 KAPS 3390
120+30

120+15
3590

kki

160+20
3390

Hanki lisävirtaa syksyyn
ja osallistu arvontaan!*

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 1229560

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

Ke 3.9. 19.00 Rukousilta: Pertti Hottinen. Musiikki:
Ilmari Kauppinen

Pe 5.9. 18.30–21.00 Koululaisten ilta ja kesäleiri-
muistoja

La 6.9. 18.00–22.00Nuortenilta
Su 7.9. 11.00 Jumalanpalvelus, ehtoollinen: Jari

Päärni. Musiikki: Ville Rossi & kump.
Su 7.9. 14.30 Latinokokous: Mika Särkkä
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Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV
Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, p. 050 361 5099, www.remax-extrakodit.fi
extrakodit@remax.fi, ma–to 9–18, pe 9–16, la 10–14

Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Juha-Pekka
Savolainen
045 195 6818

Sam Kamras
040 837 3465

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

Asta Lindroos
045 277 6154

Hanna Valtonen
040 844 8991

Petri Hietala
LKV, LVV

040 051 9920

Juha Taponen
KiAT

0400 537 500
Seppo Väisänen
040 042 6233

ESPOO
Espoo Nupuri, PT 97 m2

4h+k+s, wc, 2vh, ulkovarasto,terassi, 2 ap.
Uudistuotantoa Nupurissa Ennakkomark-
kinoinnissa! Upeat 1-tasoiset paritalohu-
oneistot Gumbölen kartanon ja golfkentän
läheisyydessä. Kiinteistölle tullaan rakentamaan
6kpl ( 12 huoneistoa) 1-tasoisia paritaloja,
omille tonteilleen, jotka jaetaan hallinnanja-
kosopimuksella omiin määräosiin. Hallavan-
torpantie 1, 02820 Espoo Mh: 327.500€ Tied.
0400 519920 Petri Hietala 9936570

Espoo Nupuri, PT 80 m2

3h+k+s, ulkovarasto,terassi, 2 ap. Laadukasta
Paritalo-uudistuotantoa Espoon Nupurissa
Ennakkomarkkinoinnissa ! Upeat 1-tasoiset
paritalohuoneistot Gumbölen kartanon ja
golfkentän läheisyydessä. Kiinteistölle tullaan
rakentamaan 6kpl ( 12 huoneistoa) 1-tasoisia
paritaloja ,omille tonteilleen, jotka jaetaan hal-
linnanjakosopimuksella omiin määräosiin. Hal-
lavantorpantie 1, 02820 Espoo Mh: 298.800€
Tied. 0400 519920 Petri Hietala 9511816

ESPOO

Petri Grönlund
040 4807878

Pyydä meitä välittäjiä
ilmaiselle arviointikäynnille.

Sanna Hannula
045 800 2262

Pertti Kuikka
Yrittäjä, LKV, KED
Puh. 045 359 7727

Torpparinmäki, tontti 855 m² määräala
Rakennuspaikka valoisan rinteen päällä,
tasamaa osuudella, rajottuen puistoon. Koulut
ja palvelut lähellä. Määräalan pinta-ala n.855
m², jonka rakennusoikeus 214k-m². Määräalalla
purettava autotalli, kustannukset ostajalle.
Viskaalintie 30. Mh. 255.000 €. €. Tied. 0400
519920 Petri Hietala 9845377

HELSINKI

Alppila, KT 40 m2

2h+kk Alppilassa todella hyvien
liikenneyhteyksien läheisyydessä toisen
kerroksen toimivapohjainen kaksio. Myydään
vuokrattuna! Viipurinkatu 29, 00520 Helsinki.
Myyntihinta 204.337 €, velaton hinta 208.000 €
Tied. 040 844 8991 Hanna Valtonen 9714637

HELSINKI

Inna Zvereva
045 679 1825

Espoo Gumböle, PT 102 m2

4h+k+s, parv, terassi, ap. Tämä upealle
Gumbölen vehreälle alueelle rakennettava
uudiskohde valmistuu 2-tasoon. Laadukkaat ja
yksilöllisesti suunnitellut JÄMERÄ kivitalot nyt
myynnissä.Alueelle rakennetaan 8 kpl parital-
ohuoneistoja. Edulliset asumiskustannukset.
Hirvisuontie 15. Mh: 459.800. Tied: Petri Hietala
0400 519920 9541369

ESPOO

HELSINKI
Helsinki, Torpparinmäki OKT 95/110m²
TARJOUSKAUPPAKOHDE! Vankkarakentein-
en, tiilirunkoinen 1965 rakennettu omakotitalo
620 m² rinnetontilla. Lisäksi kellaritilat 80 m²,
jossa paljon säilytys- ja työtilaa. Rakennus on
kaavan mukaan Sr-2 osittain suojeltu kohde,
koskien pääasiassa julkisivua. Viskaalintie 30.
Lähtöhinta 270.000 €. Tied. Petri Hietala 0400
419 920 9563882

Puistola OKT 144 m2

4-5h+k+khh+2*wc+s+tak.h+at Puistolassa
viehättävä omakotitalo pienellä pihalla.
Pienellä pintaremontilla saat tästä kodista
todella tyylikkään. Vain 2 % varainsiirtovero.
TARJOUSKAUPPAKOHDE. Sapilastie 4 a,
00760 Helsinki. Velaton lähtöhinta 368.000€
Tied. Hanna Valtonen 040 844 8991 9417044

HELSINKI
Pakila, OKT 95 m2

oh, k, 2mh, wc, 2kph, s, 2vh, 3ask.h,
veranta terassi. TARJOUSKAUPPAKOHDE!
Erinomaisella sijainnilla, vankasti 1952
rakennettu rintamamiestalo, joka kaipaa
kädentaitoista! Oma 467m² tontti rauhallisella
paikalla, josta hyvät kulkuyhteydet. Suojaisa,
aurinkoinen piha. Lähtöhinta 298.000 €.
Osuuskunnantie 32. Tied. Petri Hietala
0400 419 920 9414506

HELSINKI

Rajakylä, RT 90 m2

4h+k+s, kh-tila, 2*wc, parv, terassi. Toimiva
perheasunto, 1990 rakennetussa 7 perheen
yhtiössä. Kotia on vaalittu ja pidetty siistinä
vuosien saatossa. Osittain kuitenkin kaipaa
päivitystä. Hyppytie 5 B. Tarjouskauppa!
Velaton lähtöhinta 198.000 €. Tiedustelut Tied.
Hanna Valtonen 040 844 8991 9924262

VANTAAMarjaniemi OKT 128/148 m2

Oh, avok, rt, 3mh, khh, 2*kph/wc, s, parveke,
terassi. Tämä Jämerä Unique kohde rakennetaan
ostajan ja rakentajan pienurakkasopimuksen
pohjalta. Ostajana pystyt vaikuttamaan moniin
sisustusratkaisuihin sekä tekemään tulevasta
kodistasi mieleisesi. Tontti 550 m². Valkovuo-
konpolku 4 b. Mh. 768.000 € Tied. Petri Hietala
0400 519 920 9619381

HELSINKI

Suutarila RT 80 m²
3h, k, s. TARJOUSKAUPPAKOHDE! Rauhallisella
Suutarilan pientaloalueella hyvän pohjaratkaisun
omaava koti. Vanha Suutarinkyläntie 8 B. Velaton
lähtöhinta 200.000 €.Ensiesittelyssä 7.9. klo.
14:00-14:45 Tervetuloa! Tied. Juha-Pekka
Savolainen 045 195 6818

HELSINKI

Aurinkolahti KT 49,5 m²
2h+k+s+las.parveke 2008 Valmistunut valoisa
koti.TARJOUSKAUPPAKOHDE! Uuden vero-
inen ja tilavan tuntuinen koti, lasitettu parveke
sisäpihalle. Loistava pohja antaa monenlaista
mahdollisuutta erilaiselle sisustamiselle. Laaduk-
kaat materiaalit. Pomeranssikuja 5. Velaton
lähtöhinta 173.000 €. Tied. Sam Kamras 040 837
3465 9983442

HELSINKI

Rekola PT 89m²
4h+k+s+khh+erill.wc+varasto 8m² Uusi muut-
tovalmis paritalo, hyvä pohjaratkaisu. Rauhallinen
pientaloalue, palvelut lähellä. Tämä hinta on vain
sunnuntaina esittelyn ajan voimassa. Pirjonpolku
2 A Mh. 338.000 €. Esittely 7.9.2014 klo 17:00-
18:00. Tervetuloa! Tied. Merja Pulkkinen 050 511
0782 9823452

VANTAA
Kytäjä OKT, 134/176 m²
Oh, k, rh, 3mh, wc, vh, erill. s ,kph, wc, khh, ak.
Nyt ennakkomarkkinoinnissa JÄMERÄ Loft XS
-mallin kivitalo. Tämä laadukas avaimet käteen
-periaatteella toteutettava kokonaisuus on
pohjaratkaisultaan erittäin toimiva, eikä siinä ole
lainkaan neliöitä vievää käytävätilaa. Vuokratontti
2275 m². Kytäjärventie 15. Mh. 469.900 €. Tied.
Petri Hietala 0400 519 920 9840845

HYVINKÄÄ

Klaukkala OKT 125/150 m²
4h, avok, rt, 2*wc, khh, kph, s, vh, 2* terassi, vara-
sto. Autokatos, 2:n auton lämmin talli 50m². Kaikki
tilat ja pinnat ovat uutta vastaavassa kunnossa.
Talon rakentamisvaiheessa on huomioitu pintojen
helppohoitoisuus tyylistä tinkimättä. Oma tontti
1526m². Nummitie 9b. Mh. 389.000 €. Tied. Petri
Hietala 0400 519 920 9523648

NURMIJÄRVI

Raine Kellokangas
044 988 1800
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KANNUSTAMAAN JA VIIHTYMÄÄN!
Perjantaina 5.9. klo 18.45

miesten Kolmosta
Puistolan Koudan nurmikentällä

PuiU – NJS

TATTARISUON
AUTOKATSASTUS

PUIU VOITTOON!HYVÄ PUFFETTI

Nurmijärvi

Otteluperuutukset sai-
vat jatkoa myös Malmin Pal-
loseuran edustusjoukkueen
kohdalla. Mosan kentän vet-
tynyt nurmi esti viime viikon
tiistain kotiottelun SibboV:tä
vastaan. Pelipäiväksi muut-
tui sunnuntai 14.9. klo 16.15,
ja paikaksi Töölön Pallokent-
tä 6.
Nyt perjantaina klo 18.00

MPS kohtaa Talin 1 nurmella
FC POHU:n. Toivottavasti pe-
likelpoisella nurmella. Seu-
raava yritys pelata Tapanilas-
sa on jo ensi tiistaina 9.9. klo
18.00, jolloin MPS saa vie-
raakseen HIFK/2:n.

HL

MPS:n
Sipoon
peli siirtyi

Tankofutisturnaus 3.10. klo 12-16

TapanilanUrheilukeskus • Erätie 3, 00730 Helsinki

Hohtokeilauksen
ratatunti 20 €
Ke klo19-21, pe klo 20-22
ja la klo 20-22. Radalla max
4 hlöä. Sis. kenkävuokran.

(09) 3507 077
mosabowling.fi

Ilmoita joukkueesi (5-8 hlöä) syksyn hauskimpaan sisä-
turnaukseen. Tankofutiksen lisäksi osallistujille tarjolla
jousiammuntaa, kiipeilyä, puhallusputkilla ampumista ja
keilailua. Lisätietoa ja ilmoittautumiset 19.9. mennessä
www.tapanilanurheilu.fi

Suomen koripallomaa-
joukkueen eli Susijengin
taival MM-kisoissa alkoi
lauantaina ottelulla lajin
mahtimaata ja hallitsevaa
olympiavoittajaa Yhdys-
valtoja vastaan. MM-kisat
pelataan Espanjassa, johon
on arvioiden mukaan läh-
dössä yli 7000 korisfania
kannustamaan Susijengin
otteita.

Susijengissä nähdään jäl-
leen malmilaisen koriskou-
lun käyneitä pelaajia, kun
jo monta vuotta maajouk-
kueen avauskokoonpanoon
kuuluneet Petteri Koponen
ja Sasu Salin matkaavat ki-
soihin.

Molempien ura on kulke-
nut MaSu Basketin juniori-

joukkueiden kautta Espoon
Honkaan ja sieltä maail-
malle. 26-vuotias Koponen
pelasi juuri nuoresta iästään
huolimatta 100. maaotte-
lunsa ja on joukkueen kirk-
kaimpia johtotähtiä. Hän
on pelannut ammattilaise-
na seuratasolla kaksi viime
vuotta venäläisessä Khim-
kin joukkueessa, sitä ennen
hän oli neljä vuotta italia-
laisessa Virtus Bolognassa.
Koponen on myös varat-
tu pohjoisamerikkalaiseen
NBA-liigaan, mutta siellä
hän ei ole vielä päässyt ko-
keilemaan siipiään.

Puolustusspesialisti Salin,
23, tunnetaan myös lem-
pinimellä ”Malmin roskis-
dyykkari” viitaten hänen

ennakkoluulottomaan ja
periksi antamattomaan pe-
litapaansa. Salin on myös
tarkka kaukoheittäjä. Hän
on viettänyt viime vuodet
ammattilaisena Sloveniassa
Union Olimpija Ljubjanan
joukkueessa.

Malmin Super-Koris
ry:ssä eli MaSu Basketis-
sa pelaa tällä hetkellä noin
120 junioria ja 50 aikuis-
pelaajaa. Joukkuetoimin-
taa on aina A-junioreista
päiväkoti-ikäisten Nano-
kerhoon. MaSu tunnetaan
hyvänä kasvattajaseura-
na, josta Petteri Koponen
ja Sasu Salin tuikkivat kirk-
kaimpina tähtinä. MaSun
ilmaiset koriskurssit alka-
vat jälleen syyskuussa, mis-

sä uusien Koposten ja Sali-
nien tarina alkaa.

SH

Malmilaisväriä
koripallon MM-kisoissa

Jalkapallo Kolmonen

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

Puistolan Urheilijat kär-
si tappion FC Vantaan vie-
raana keskiviikkona 27.8 lu-
kemin 4–1. Häviö tuli putoa-
miskamppailun kannalta tär-
keässä ottelussa.
FC Vantaa oli ottelussa te-

rävämpi ja johti ensimmäisen
puoliajan jälkeen 2–0.
Ottelu oli varsin tasaväki-

nen, mutta kotijoukkue oli
tällä kerralla tarkempi maali-
paikoissaan. PuiUn loppuki-
ri kaatui heti 3–1-kavennus-
maalin jälkeen vastustajan is-
kiessä 4–1-lukemat taululle.
PuiUnmaalista vastasi Ilma-
ri Tiainen.
Seuraavaksi PuiU esiintyy

kotiyleisölle Koudan nurmel-
la sarjajohtaja Nurmijärven
Palloseuraa vastaan perjan-
taina 5.9. klo 18.45.

Atte Virtanen

PuiU kärsi
pahan
tappion

Ennen ottelun alkua pää-
huomio kohdistui Atleet-
tien tolppien väliin, jossa
neljän muun maalivahdin
poissaoloja paikkasi MPS:n
edustusjoukkueen 18-vuo-
tias Rolf Ermilä.

Ottelun ensimmäinen
puoliaika ei molemmin
puolin pirteästä pelaami-
sesta huolimatta tarjonnut

noin satapäiselle yleisölle
ihmeemmin nähtävää tilan-
teiden muodossa.

Tauon jälkeen tulostau-
lun 0–0 oli vaarassa murtua
jo useampaankin kertaan,
ja viimein varttituntia en-
nen täyttä aikaa Atleticon
Janne Hampaala siirsi ir-
topallon verkkoon Kontu-
maalivahti Christos Zavro-

sin torjuttua Miro Kautin
keskityksen eteensä.

Vaikka toista puoliaikaa
mainiolla pallonliikuttelul-
laan hallinneella Atleticolla
oli hyviä paikkoja lisämaa-
leihinkin, jäi päätösluke-
miksi lopulta niukka, mut-
ta sitäkin ansaitumpi 1–0.

V-P Liimatainen

Atletico katkaisi
tappioputkensa

Voitto näytti maistuvan myös MPS/Atletico Malmin 1–0-osuman alustaneelle Miro
Kautille.

V-P LIIMATAINEN

Kolmosen ykköslohkossa kolmen ottelun
tappioputkeen suistunut MPS/Atletico Malmi
havitteli viime perjantaina paluuta voittokantaan
hyvään syysvireeseen päässeen FC Kontun vieraana
Kontulassa.

Petteri Koponen
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Lähiristikko nro 14/2014
Sanaristikon oikea
ratkaisu sivulla 16.SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA, ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Koillis-
Helsingin
Lähitieto

Tuorein Koillis–
Helsingin Lähitieto –
lehti löytyy lehti–
telineestä Malmintorin
kauppakeskuksen
toisesta kerroksesta
Plaza Mocca kahvilan
vierestä sekä Malmin
Novan Citymarketin
edestä ja
Kirkonkyläntien
S-Marketin aulasta.

uorein Koillis–
elsingin Lähitieto

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

Harjoitukset Ti ja To klo 17.30–18.30
Aloitus: Ti 11.9.2014

Osoite: Lampputie 4, Hki 75 (Puistola/Suutarila)
Aikuiset ovat tervetulleita aloittamaan koska vaan!
Muksujudo 4–7 vuotiaille ja junnujudo 6–7 vuotiaille

lauantaisin, aloitus 6.9.2014
Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset
Staffan Lindgren (040-508 3885)

tai sähköpostitse staffan@hontaijudo.fi

Pieni ryhmä (max. 25) www.hontaijudo.fi

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

Koillis-Helsingin Lähitieto–Zumba, kahva-
kuula ja core
&streching olivat
kolme suosituinta
testauslajia, mutta
myös muita lajeja
kokeiltiin innok-
kaasti, kertoo
Puistolan Urheili-

joiden puheenjohtaja Uljas
Joki.

Salissa seurattiin silmä
tarkkana akrobatiaesityksiä
ja muita näytöksiä.

PuiU:n maratonklubi ja
juoksukoulut herättivät

PuiU:lla
näyttävät juhlat
Puistolan Urheilijat näkyivät ja kuuluivat lauantaina
Koudan kentällä viettäessään 85-vuotisjuhliaan. Yleisö
pääsi itse testaamaan erilaisia lajeja ja ihastelemaan
näytöksiä.

kiinnostusta, samoin kesäl-
lä MM-kultaa Eukonkan-
non kisoissa ottaneet Janet-
te Oksman ja Ville Parviai-
nen, jotka antoivat tietenkin
kantonäytöksen.

– Vaikka seura on van-
ha, on meillä joka kausi jo-
kin uusi suosittu laji tarjolla.
Seuraamme sitä, mitä asuk-
kaat haluavat harrastaa ja
tarjoamme siihen mahdol-
lisuuden lähellä. Ainoa on-
gelma tahtoo olla salitilo-
jen niukkuus kunto- ja ter-
veysliikunnan puolella, ker-
too Joki.

Tapahtumassa esittäytyi-
vät kaikki jaokset jalkapal-
losta tennikseen ja sulka-
pallosta kunto- ja terveys-
liikuntaan sekä keilailuun.
Myös Puistolan VPK:n nuo-
risojaosto piti ulkona oman
välinenäytöksensä.

Tapahtumaan saapui
myös lukuisa joukko van-
hoja PuiU:laisia tapaamaan
tuttuja ja katsomaan nyky-
päivän menoa.

PuiU:lla oli ilo palkita te-
hokkaat Liiketalouden pe-
rustutkintoa oppisopimus-
koulutuksessa suorittaneet
työntekijänsä Jouni Leppä-
saajo ja Mikko Reponen.
Mitaleja kaulaansa saivat
pienet jalkapalloilijat.

Teija Loponen

PuiU:n Janette
Oksman ja Ville
Parviainen
nappasivat
kesällä
Eukonkannon
MM-kultaa.
Mikko sai vähän
lisäpainoa
innokkaista
tytöistä.

PuiU:ssa pääsee
jalkapalloa pelaamaan jo
aivan nappulakokoisena.

Zumbaa testattiin suurella innolla.

JOUKO SIRO
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Puistolan torilla noste-
taan lippu salkoon kello 10
ja siitä käynnistyvät juhlat.
Torilla on markkinahulinaa,
hevosajelua, paikallisten
järjestöjen pöytiä sekä
Marttalassa myyjäiset.

Esiintyjiä riittää koko päi-
välle. Stadin Juhlaorkeste-
rin solistina kuullaan An-
na Hanskia 10.30 alkaen.
Yhdentoista jälkeen esiin-
tyy Mary and Macy, ja sen
jälkeen esittäytyvät Puisto-
lan VPK ja Liikkuva poliisi.
Päivän aikana PuiU tarjoaa
akrobatiaesityksiä ja truba-
duuri Ari Joki musisoi. To-
rille saapuu myös kirjaston
Pop Up-piste.

Puistola-päivät jatkuvat
maanantaina kirjaston
kanssa yhteisellä puutarha-
kerholla, tiistaina ripuste-
taan taidenäyttely, joka ava-
taan keskiviikkona. Taide-
näytte lyn avajais issa
Puistolan Urheilu- ja Nuori-
sotukisäätiö luovuttaa
hopeisen Puistolan Haari-
kan ansioituneelle nuorison
kanssa työskentelevälle hen-
kilölle ja lahjoittaa stipende-
jä.

Torstaille riittää pinssi-
pajaa, Pekka ja Pätkä-leffa
kirjastossa ja kaikille avoin
mölkkymestaruuskisa Puis-
tolanraitin ala-asteen kou-
lulla.

Perjantaina, kuten muina-

kin päivinä, voi käydä ihai-
lemassa taidenäyttelyä.

Lauantaina koittavat
markkinat Tapulikaupun-
gin puolella Maatullinau-
kiolla ja sunnuntaina ko-
koonnutaan kirkolle juma-
lanpalvelukseen sekä illal-
la purettavaa taidenäyttelyä
katsomaan.

Puistolan perinteikäs
Alueopas on jaettu kaikkiin
niihin talouksiin, joissa ei
ilmaisjakelukieltoa ole.
Oppaan kaunis kansikuva
on Laiholan talosta Maa-
miehenpolku 32:sta.

Talon mielenkiintoisesta
historiasta ja sen asukkaista
kertoo Juhani Piilonen. Lai-

holan talossa nykyään asu-
vasta nuoresta taiteilijasta
antaa selvityksen Ilkka Uo-
tila. Hän myös muistelee
kuvataiteilija Rauni Liuk-
koa.

Puistola-Seuran syntyhis-
toriaan lukijat johdattaa Es-
ko Nikander ja Tattarisuon
Satakielikierroksen mennei-
tä vuosia ja alueella vuosi-
kymmenien aikana tapah-
tuneita muutoksia valot-
taa Matti Mannila. Myös
alueen koulut ja päiväko-
dit ovat juttujen aiheina.
Oppaasta löytyvät nimen-
sä mukaisesti kaikki alueen
toimijat ja palvelut.

Teija Loponen

Puistolan tori
täyttyy esiintyjistä
Puistolassa jatketaan perinnettä viettää kaupunginosapäiviä koko viikon.
Lähtölaukauksena toimii toritapahtuma tulevana lauantaina.

Tänä vuonna Tove Jans-
sonin syntymästä tulee
kuluneeksi 100 vuotta ja
siksi Malmitalolla viete-
tään reilun viikon päästä
hauskaa päivää teemalla
Hilloa ja hilpeyttä – päivä
Toven kanssa.

Sunnuntaina 14.9. kello
10–14 välillä Tove Jansso-
nin luomien Muumien ys-
täviä ilahdutetaan konser-
tilla, elokuvilla ja työpa-
joilla. Reijo Karvosen Nyy-
ti-konsertti viettää myös
juhlavuottaan, sillä tuota
Tove Janssonin tarinaan
pohjautuvaa ja hänen piir-
roksillaan kuvitettua mu-
siikkisatuklassikkoa on
esitetty menestyksekkääs-
ti jo 35 vuotta. Nyyti-kon-
sertit kuullaan kello 11 ja
13, konserttien kesto on
noin 40 minuuttia.

Elokuvien pariin pääs-
tään myös kahteen ker-
taan. Kello 10 nähdään
Muumien maailmasta
Muumipeikko ja pyrstö-
tähti ja kello 12 Kuningas-
rubiini -animaatio.

Kirjastossa saa pukeutua
muumirooliasuun ja ottaa
muistoksi kivan valoku-
van. Varjoteatterityöpajas-
sa lapset ja aikuiset pääse-
vät tekemään varjonukeil-
la oman mielikuvituksensa
mukaisen Muumilaakson.
Lisäksi voi osallistua Muu-

mileivontaan ja kuunnella
kirjastossa muumisatuja.

Hilloa ja hilpeyttä -päi-
vään on vapaa pääsy.

Syyskuussa lapsiper-
heet pääsevät nauttimaan
myös nuoren Taikuri Sami-
rin esityksestä ja Loiske
Ensemblen tanssiteatteris-
ta. Lokakuussa lapsia ilah-
duttaa klovni Sebastian,
Teatteri Rollo ja taikuri
Simo Aalto.

Syys-lokakuun vaihtees-
sa on Malmitalon 20-vuo-
tisjuhliin liittyen erityinen
juhlaviikko, jolloin kaik-
kiin esityksiin on vapaa
pääsy. Lapsille järjestetään
suuri synttäritapahtuma
lauantaina 4.10. nimellä
Muksukemut.

Muksukemuissa on pal-
jon kaikenlaista kivaa, sil-
loin muun muassa Vii-
ru-kissa viettää synttärei-
tä Pesosen ukon kanssa
ja lastenmusiikkia soitta-
va paikallinen bändi Pelle-
kaija Pum saa aikuisetkin
hymyilemään. Muksuke-
muissa tehdään kuppikak-
kuihin koristeita, osallistu-
taan yhteiseen juhlateok-
seen, tanssitaan, mennään
leffaan ja kirjaston satus-
ynttäreille.

Muksukemut on maksu-
ton tapahtuma.

Teija Loponen

Muumeja ja muuta
mukavaa lapsille
Kulttuuri ei ole vain aikuisten
etuoikeus. Malmitalosta löytyykin
ihan omaa tarjontaa tenaville aivan
pienistä vauvoista lähtien.

Malmitalossa juhlitaan Tove Janssonia ilmaisessa
Hilloa ja hilpeyttä –päivässä.

Laiholan talon on Alueoppaan
kanteen ikuistanut Helmut

Grzemba.

Sanaristikko nro 14/2014
oikea ratkaisu
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JAKOMÄKI
Jakomäen Eläkeläiset
Kerhotoiminta on alka-
nut uusissa tiloissa
Jakomäentie 6 i -talon ker-
hohuoneella. Kokoontuminen
aina ti klo 11–13.

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. Takaniitynkuja
3. Perennanvaihtotori to 11.9.
klo 10–13. Vaihtotorilta ei
voi ostaa perennoja tai pis-
tokkaita, vain vaihdetaan
kasveja ja hyviä ideoita.
Ken Mai: Dhyana/Meditation
Japanilainen butotanssi-
sooloteos. Koreografia ja
tanssi: Ken Mai. Liput 20/12
e. Järj. Ken Mai. Malmitalo,
ke 3.9. ja to 4.9. klo 19.
Age-Elisa Riekkinen:
Integraatio – grafiikkaa
ja installaatioita
Avoinna arkisin ma–pe
9–20 ja la 9–16. Vapaa
pääsy. Malmitalon galle-
ria, to 28.8. – la 20.9.
Klassikkosarja: Chaplinin
poika (The Kid), Chaplin 125
vuotta – Kulkuri 100 vuotta
Malmitalon klassikkosar-
jassa nähdään Chaplinin
ja Kulkurin juhlavuo-
den kunniaksi Chaplinin
elokuvia. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 4.9. klo 18.
Taikuri Samir
Nuori taikuri lupaa huikean elä-
myksen koko perheelle maa-
gisessa taikashow’ssaan.
Liput 12/10 e
Malmitalo, la 6.9. klo 17.
Joona Toivanen Trio –
levynjulkaisukonsertti
Uusi albumi November jul-
kaistaan syyskuussa ja
yhtye juhlistaa tapahtumaa

konsertilla. Melodista,
modernia jazzia. Liput 10 e.
Malmitalo, ti 9.9. klo 19.
JazzHUG: AR Quartet
Neljän lahjakkaan jazzmuu-
sikon yhtye tulkitsee pianisti
Artturi Röngän upeita sävel-
lyksiä taidokkaalla energi-
alla ja tunteella. Liput 12 e.
Malmitalo, to 11.9. klo 19.
SPR:n P-Hgin osaston
ystäväkerho
Syksyn toiminta alkaa ke 3.9.
klo 18 Malmin toimitakes-
kuksessa. Kokoontuminen
joka kuun 1. ke -ilta. Tulkaa
uudet ja vanhat kerholaiset!
Itämaista tanssia
Rauhalliseen tahtiin Malmin
Nuorisotalolla, Malminraitti 3.
Parittomien viikkojen su alk.
14.9. klo 13–14. Sopii myös
vasta-alkajille ja kuntoliikun-
naksi. Vetäjä: Riitta Heleste
p. 040 7207 262. Järj. Korret
Kekoon ry p. 0400 447 022,
(vapeht. maksu yhdistykselle).
Hurricanen rakentaminen
La 5.9. klo 10 Phil Lawton ker-
too 100LL aamiaisluennolla
Malmin lentoasemalla Hawker
Hurricanen rakennusprojek-
tista. Malmin lentoaseman
ystävien järjestämä tilaisuus
on ilmainen ja kaikille avoin.
Pohjois-Helsingin
kuvataidekoulu:
Veden maailma
Esillä kuvataideoppilaiden

Pihlajamäen kyläjuhlilla
on tilaisuus nähdä lastennäy-
telmä, jonka pääosassa ovat
Pukinmäen taidetalolla teat-
teria harrastavat lapset. Vat-
tumadon salaisuus on tarina
tytöistä, jotka löytävät vadel-
masta madon, ja päättävät
säästää sen hengen.
Siitä alkaakin seikkai-

lu metsässä, jossa tytöt tör-
määvät satuolentoihin. Näy-

telmässä yhdistellään Tope-
liuksen satua ja perinteistä
suomalaista metsään liitty-
väämytologiaa.

PP

MARKKU TAMMILUOMA

Vattumadon salaisuus,
la 6.9. klo 13 ja klo 14.

Kesto n. 30 min. Suositusikä
yli 3-v. Pihlajamäen nuori-

sotalo, Moreenitie 2.

Ilmaista teatteria koko
perheelle nuorisotalolla

Vattumadon salaisuutta esitettiin tänä kesänä
Mustasaaressa, jossa se saavutti suuren suosion.

TEATTERIN
TEKIJÄT

Levynjulkaisukonsertti
Trio

Levynjulkai
Toivanen

Indian Movies:

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

Klassikkosarja:

Tunteikkaassa kkomT

poika

Klassikkosa jKlassikko

pppoiiiikkka
Chaplinin

Elokuva ystävyydestä ja
”ehkä parhaasta kesästä ikinä”.
K12. Pe 5.9. ja la 6.9. klo 18, alk. 6 €

Koko perheen komediaseikkailun
hulvaton kakkososa — Pelastajat.
Puhuttu suomeksi. K7. La 6.9. klo 14
ja ke 10.9. klo 18, alk. 6 €

Intialaiselokuvien sarja alkaa
romanttisella komedialla.
Puhe tamilia, teksti englanniksi.
To 11.9. klo 18, vapaa pääsy

Yhtye juhlii uutta albumiaan. Dynaamista, mutta melodista
modernia jazzia. Joona Toivanen – piano, Tapani Toivanen – basso,

Olavi Louhivuori – rummut. Ti 9.9. klo 19, alk. 10 €

Elokuva ystävyydestä jjaa

Kesäkaverit
K k h k di ikk il

Lentsikat 222222
3D

Triiiiio
Joona

Kino Helios:
Kino Helios:

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

Malmitalo täyttää 20
vuotta ja juhliin haluttiin
ohjelmaa myös nuorille.
Tehtävä annettiin Operaati-
on Pulssin harteille ja nuor-
ten omaa päivää ryhtyi ide-
oimaan kuusi nuorta, Jas-
min, Seni, Minna, Jukka,
Janna ja Lauri Pulssin koor-
dinaattorin Hanna-Maria
Lehtosen tuella.

–Nyt me ollaan kierret-
ty kouluilla innostamas-
sa opettajia mukaan. Hei-
dän toivotaan kertovan ky-
kykisoista oppilailleen ja
jakavan esitteitä ja ilmoit-
tautumislappuja. Kyllä jot-
kut opettajat tuntuivat ihan
kuuntelevankin ja lupasi-
vat hoitaa ilmoittautumi-
sia, kertoo Minna, jota oli
aamulla jännittänyt kuulut-
taa opettajat tiedotustilai-
suuteen.

Minna ja Jasmin uskovat,
että ainakin heidän omas-
ta Pukinmäen peruskoulus-
ta kykykilpailuun osallistu-
via löytyy.

–Meillä on koulullakin ol-
lut näitä kisoja ja palkinnot
yleensä houkuttelevat, Jas-
min arvelee.

Malmitalolle mahtuisi
esiintymään parikymmentä
kilpailijaryhmää, joissa voi
osallistujia olla 1–15 ja esi-
tys saa kestää enintään viisi
minuuttia.

–Lemmikkieläinten kans-
sa voi myös esiintyä, yksi
koira on ainakin jo tiedos-
sa kisoihin. Eläin saa olla la-
valla, mutta ei yleisön jou-
kossa, Lauri valistaa.

Operaatio Pulssin Han-
su toteaa, että Talenttikisan
järjestäminen on nuorille
ikään kuin tapahtumatuot-
tajakurssi. Siinä oppii mi-
tä kaikkia asioita tulee osa-
ta ottaa huomioon, miten
suunnittelu etenee ja mitä
kaikkea eteen tulee tapahtu-
maa toteutettaessa.

–Minusta on tosi kiva jär-
jestää kaikkea, siksi Luot-

sista ehdotettiin, että osal-
listuisin tähän. Pyysin myös
Minnan mukaan, Jasmin
kertoo.

Nuoret ovat järjestäneet
Nuorten X:n Day –tapah-
tumaan myös muuta ohjel-
maa kuin kykykisan.

–Sinne on tulossa tosi hy-
viä esiintyjiä, RTT &JSS,
Kopo, Mc Hugo, Bizzy ja
DJ Joozu Zhou, Minna lis-
taa.

–Ja Talentissa on ammat-
titaitoiset tuomarit ja hyvät
palkinnot, muistuttaa Lauri.

Talenttikisaan voi ilmoit-
tautua 12.9. mennessä säh-
köpostilla koillispulssi@hel.
fi tai numeroon 040 336
1361. Myös Malmin, Tapa-
nilan ja Pukinmäen nuoriso-
talot ottavat ilmoittautumi-
sia vastaan. Osallistujien tu-
lee olla 12–17 vuotiaita.

Teija Loponen

Minna, Jasmin ja Lauri ovat innoissaan siitä, että saavat järjestää tapahtumia toisille
nuorille. Operaatio Pulssin Hansu auttaa ja opastaa ottamaan huomioon kaiken
tarvittavan.

Nuorten X:n Day
perjantaina 3.10. kello 17–20

Malmitalolla. Talenttikisan
lisäksi on esiintyjiä, sekä

kirjastossa pelitapahtuma ja
Taito-Helskyn kierrätyskas-

sityöpaja. Vapaa pääsy.

Talenttikisa nuorten voimin
Hip hoppia, katutanssia,
beatboxia, akrobatiaa ja
taikuruutta, ainakin niitä
Jasmin, Minna ja Lauri
haluaisivat nähdä ja
kuulla nuorten Talentti-
kisoissa, joita he itse
ovat järjestämässä.

Vattumato: Eino
Simola. Isä: Salvador
Ikonen. Äiti: Meri
Luukkanen. Tessa:
Seni Seikkula. Aina:
Anni Riutankoski.
Lassi: Matias

Nordlund. Ajattara:
Milka Marttila. Valolle
allerginen peikko:
Meri Luukkanen.
Päällikköpeikko:
Salvador Ikonen.

Peikko jolla on aivot:
JessicaMarkkula.
Pikkupeikko: Kiia

Sirpoma. Koreografi:
Jaana Kovanen.

Puvut: Terttu Hökkä-
Karlsson. Lavastus:
PekkaMattila, Sanna
Vuorinen, Henna
Rangell. Musiikki:
PekkaMattila.

TEIJA LOPONEN



tekemiä töitä Veden maa-
ilmaan -projektiin, joka on
Malmitalossa toimivien taide-
koulujen yhteistyössä valmis-
tama visuaalinen konsertti.
11.9 asti. Avoinna ma–pe
9–20 ja la 9–16.Vapaa pääsy.

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.
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskustelu-
ryhmä ti klo 11–12. Vetäjänä
Tuula Aiso. Ruotsinkielen
keskusteluryhmä ti klo
13–14. Vetäjänä Tuula Aiso.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Koko perheen teatteri
Vattumadon salaisuus
Suuren suosion saa-
nut koko perheen näytelmä
nyt Pihlajamäen kyläjuh-
lilla! La 6.9. klo 13–13.30
ja 14.30. Vapaa pääsy.
We love Pihlis -päivä
Pihlajamäki on täynnä tapah-
tumia aamusta yöhön:
Maatilatori, blueslava, katu-
säbää, kattoterasseja, tori-
tanssit, parkouria, avajaisia,
katuruokaa, graffiteja, teatte-
ria, geokätköjä, käsitöitä, puu-
kiipeilyä, retkiä, fudista, leiri-
nuotio, katumusaa. Lue koko
ohjelma www.pihlajamaki.info.
Viikin kirjasto on mukana telt-
takatoksen kanssa klo 11–15.
Ohjelmassa mm. tietokilpailu
ja poistokirjojen ongintaa.

PUISTOLA
Puistolan Eläkkeensaajat
Jäsentapaaminen ti 9.9. klo
14 Puistolan kirkon seura-
kuntasali, Tenavatie 4. Syksyn
ensimmäinen tapaaminen kak-
kukahvin ja syksyn ohjelma-
suunnittelun merkeissä.
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita
Puistolan kirjastolla vertais-
tukihenkisesti tietoteknisissä
ongelmissa joka ke klo 10–12.
Lisät. ja ajanvaraukset kir-
jastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Puistolan Martat
Martta-ilta jäse-
nille, 4.9. klo 18 alkaen,

Marttalassa, myyjäisvalmis-
teluja Puistolapäivään.
Marttojen myyjäiset
Puistolan Marttalassa 6.9.
alk. klo 10. Tarjolla leivonnai-
sia myös gluteenittomia, suo-
laisia piirakoita, omenahilloa,
kurkkusalaatteja sekä käsitöitä
hardanger-töitä, taimitori, let-
tuja ja arpajaiset. Kynttilöitä
Lastensairaalan hyväksi!

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
Teatterimatka
Pukinmäen Kokoomus ry
järjestää teatterimatkan
Tampereelle 25.10. katso-
maan TONY-palkinnon saa-
nutta näytelmää Villikalkkuna.
Matkan hinta on 85 e sis. teat-
terilipun, 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
Satutunnit pidetään aina paril-
lisen viikon ma Pukinmäen
kirjaston lastenosastolla klo
10.15. Kaikille 3–7-vuo-
tiaat lapset huoltajineen!
Maanantailukupiiri
Syksyn ensimmäinen luku-
piiri kokoontuu Pukinmäen
kirjastossa ma 8.9. klo
18. Käsittelyssä Joyce
Carol Oatesin romaani
Haudankaivajan tytär.
Lukupiirikirjan voi noutaa
varausmaksutta kirjastosta.
Helsingin Kristillisen
koulun myyjäiset
Tule tutustumaan Helsingin
Kristilliseen kouluun! Myyjäiset
klo 11–13. Hiphop-duo
Immanuel keikalla juhlasalissa
klo 12, vapaa pääsy. Tilaisuus
on kaikille avoin! La 13.9.
klo 11–13. Pieksupolku 5.

SILTAMÄKI
Siltamäen korttelitupa
Srk-kodissa, Jousi-
miehentie 5, ti ja
pe klo 11–14.
SISU-päivä
Siltamäen,
Suutarilan ja
Töyrynummen
yhteistä
SISU-päivää
vietetään
la 6.9. pal-
velukeskuk-
sessa, liikunta-
puistossa, mini-
golfradalla, leikki-
puisto Jalopeurassa sekä
ostoskeskuksella monipuo-
lisen ohjelman ja tarjonnan
parissa. Tapahtumia on tar-
jolla vauvasta vaariin ja nuo-
rista muoriin. Tule ja osallistu
SISU-päivän tapahtumiin!
Siltamäen Nuorisoseura
Koululaisille ryhmiä iltapäivi-
sin (mm. askartelua, show-
tanssia, hip hop:ia), alle kou-
luikäisille tanssiryhmiä - eikä
aikuisiakaan ole unohdettu tar-
jonnassa. Katso lisää www.sil-
tamaennuorisoseura.fi tai ota
yhteyttä sinikka.putkonen@
siltamaennuorisoseura.fi.

TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerhon kokoontumiset
klo 11.30–13.30. Tapanilan
Seniorilaulajat harjoituk-
set ti kello 13.30–15. To klo
11–14 tuolijumppaa, tasapai-
non 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.
Tulitaiteilija
Tapanilan kirjaston syksyn
ensimmäinen kirjailta on ke
10.9. klo 18: Tulitaiteilija ja kut-
sumaton vieras menneisyy-
destä. Kirjailija Jyrki Kiiskinen
ja tutkija Kaisa Ketokivi kes-
kustelevat Kiiskisen uusim-
masta romaanista Jonglööri
sekä muustakin tuotannosta.
Manga-työpaja nuorille
Käydään läpi mangapiirtämisen
perusteita, ja ohjaaja opastaa
esimerkin kautta piirustusta.
Työpaja sopii niin vasta-alka-
jille kuin pidemmälle ehtineil-
lekin. Ohjaajana Hanna Kivelä.
Vapaa pääsy. Ennakkoilm.
toivottavaa. Tapanilan kir-
jasto 6.9. klo 12–15.
Galleria Viileä Punainen
Taiteen tarinaa Galleria viileä

punainesen 10-v. juhlanäyt-
tely 2.–21.9. Ti–pe 13–18,
la–su 11–15. Päivöläntie 20

TAPANINVAINIO
Tapaninvainion Mini-
Ajatushautomo
Ke 3.9.klo 18–20.
Tervapääskyn leikkipuisto.
Ideoista tekoihin! Käsittelyssä
mm. Jokirannan liikunta-
puisto, Terviksen asukas-
käyttö, nuorten hengailu-
mesta ja eläkeläisen puhe-
linrinki. Tule jatkamaan siitä
mihin demokratiapilotti pääsi.

TAPULIKAUPUNKI
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 perhekah-
vila kokoontuu ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa,
Moisiontie 18. Ohjelma löytyy
Facebookista ”MLL Puistola”
ja nettisivuilta puistola.mll.fi.
Tapuli Tutuksi
Tapuli tutuksi – kävelyllä käy-
dään katsomassa, missä aikoi-
naan sijaitsivat Puistolan
asema, posti, valtion sika-
taloudellisen koeaseman
sikala sekä Airamin lamppu-
tehdas. Kävelykierros kestää
noin 2 tuntia. Kokoontuminen
Maatullinaukion kukkaympy-
rän luona 7.9. klo 14. Järj.
Tapulikaupunki-Seura.

VIIKKI
Poluilta – Marjut
Hentusen luontokuvia
Gardenian käytävägalleri-
assa on esillä 2.8.–11.9.

luontokuvia, joissa näkyy vaik-
kapa ilmakuplia keväisessä
jäässä, sadepisaroita syk-
syn punertamalla lehdellä,
aamun ensi säteet usvan kes-
keltä ja varisseita lehtiä 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.
Syyskirppis
Su 7.9. klo 11–14. Gardenian

pihalla järjestetään kirpputo-
ritapahtuma, jossa voi myydä
itsellesi tarpeettomia tava-
roita ja vaatteita sekä ostaa tar-
peellista. Myyjille pöytäpaik-
kamaksu 16 e. Ilmoittaudu
ennakkoon Gardenian asiakas-
palveluun p. (09) 3478 400.
Sateella myyntipaikat sisäti-
loissa. Osoite: Koetilantie 1.

18 Menot

Chattanooga Hogs
Kantria, hillbillyä ja rockabillyä
letkeästi soitteleva Chattanooga Hogs
esiintyy SiSu-päivässä 6.9. Siltamäen
ostarilla.
Bändi on paikallisen Jari Pätsikön trio ja solistina esiintyy
Jussi Päivänsalo, jonka kanssa sähköbassoa soittava Jari
musisoinnin aloitti. Kontrabassossa on Koistisen Timo,
kätevä mies, joka on tehnyt itse soittimensakin.
SiSu-päivä la 6.9. Siltamäen ostarilla kello 10–13.

KAMPAAMOT JA PARTURIT

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

KANTA-ASIAKASEDUT!
YLÄ-MALMIN TORI 3, puh. 222 7786

Avoinna ma–ti ja to–pe 9–18, la 9–14 tai sop. muk.

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

• Henkilökohtainen ja huolehtiva palvelu
• Osaava, kielitaitoinen ja kokonaisedullinen
• Kaikki palvelut, myös vaativat tilanteet
• Auktorisoitu taloushallintoliiton jäsentoimisto
Pyydä tarjous contact@tehotilit.fi

Tehotilit Oy
Nimensä mukainen tilitoimisto nyt lähelläsi

www.tehotilit.fi Leinonen Suomi, Tehotilit Oy
09-5868410 Malminkaari 23 A, Helsinki

TILITOIMISTOJA

Ilmoituksiin
liittyvissä asioissa

ota yhteyttä
myyntipäällikkö

Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@

lahitieto.fi

tupa

a sekä

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
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HYVINVOINTI

jalkaterapeutti

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

Raili Asikainen

JalkaterapiaJalkaterapia
TalusTalus

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

SYYSTERÄSSÄ
KAMPAAJAT SAKSINEEN!
Sanna, Elina, Tanja, Nelli, Sini ja Alex

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€

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.=

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
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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

#$"! &('%
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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

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

PESEMME MATTOJA
HÖYRYLLÄ.
Nouto+palautus
samaan hintaan.

KYSY LISÄÄ! 0400 442275

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki

Jalkahoitaja AT

09-3402028
jalkahoitola.k.malkki@

gmail.com

MALMINRAITTI 12
00700 HELSINKI

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

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

***(-%!+,$,)"',$$,-!,,#,.%+(&
Kauriintie 5A 151, 00740Helsinki.

Puh:093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

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

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect
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Lähitieto
joka

keskiviikko!

Tuorein
Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehti löytyy
lehtitelineistä Malmin
Novan Citymarketin
edestä, Malmintorin
kauppakeskuksen toisesta
kerroksesta Plaza Mocan
kahvilan vierestä ja
Kirkonkyläntien S-marketin
aulasta.

Koillis-Helsingin
Lähitieto



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


