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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.

HEIKINLAAKSO
TEOLLISUUSHALLI
Myydään teräsrakenteinen teol-
lisuushalli omalla tontilla 2402 m².
Rv. 1977. Kerrosala 586 m². Tilat
yhdessä tasossa. Hp. 350.000 €

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

Uutta ja Uniikkia
Tammistossa.

Olemme avanneet apteekin Vantaan Tammistoon.
Löydät meidät K-citymarketin tiloista.

Tule tutustumaan ja liity Uniikki-asiakkaaksi,
voit saada keskittämisalennusta jopa 8 %.

Ke 10.9. ja to 11.9. jaetaan päivän 500 ensimmäiselle
asiakkaalle Professorin D-vitamiini 20 mikrog

50 tablettia ilmaiseksi. Nouda omasi!
Hannalle

kasvovoiteet,
shampoot, kalaöljyt,
vitamiinit ja silmätipat

ALENNUS

8 %

Sannalle
kalaöljyt ja

proteiinipatukat

ALENNUS

1 %
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Sienitie 34,
00760Helsinki
+358 29 3005500

Uranuksenkuja 1E
01450Vantaa
+358 29 3005501

Heikinlaakso Korso

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

Ark. 08:00 - 17:00
La Suljettu

heikinlaakso@autonkorjaus.net korso@autonkorjaus.net

ViinikkaOy

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

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

V
iime viikolla vietettiin yrittäjien nimik-
kopäivää. Koillis-Helsingin yrittäjät
järjestivät jäsenilleen tilaisuuden tava-
ta valtuutettuja ja kertoa murheistaan.

Muutama tuli paikalle kertomaan hankaluuk-
sista, joita kaupungin vuokramaalla toimiminen
aiheuttaa. Kyseessä oli Tattarisuon teollisuus-
alue. Moni yrittäjä mielellään kohentaisi yrityk-
sensä tiloja, mutta ei uskalla sitä tehdä, koska
tontilta voi joutua pois ja purkamaan rakennuk-
sensa jo parinkymmenen vuoden päästä.

Yrittäjiä Tattarisuon teollisuusalueella ja sen
viereisellä Malmin lentoaseman alueella on
sadoittain. Kaikilla on epävarma tulevaisuus,
mutta silti he jaksavat puurtaa ja osallistua
yhteiskunnan pyörittämiseen. Uhkana tosin on,
että osa näistä euroja valtion kassaan tuottavista
yrittäjistä siirtyy mahdollisesti vuokratonttinsa
menettäessään muualle Suomeen, tai jopa
Viroon. Näin huhupuheiden mukaan lentokou-
lutusta vientituotteena tarjoava Patria aikoo
tehdä jos Helsinki heittää heidät rajojensa ulko-
puolelle. Tapaamisessa pohdittiin myös, mistä
kaupunki löytää rahat lentokentän alueen
rakentamiseen, jos yrittäjät ja työpaikat ajetaan
ulos kaupungista.

Monien pienyrittäjien eläkkeelle siirtyminen
tapahtuu usein huomattavasti myöhemmin kuin

tavallisten palkansaajien. Osa yrittäjistä jaksaa
silti oman liiketoimintansa pyörittämisen ohessa
toimia yhteisen edun eteen yhdistyksissä ja luot-
tamustehtävissä. Osa on myös ollut mukana
kaupungin johtamassa Malmin kehittämis-
hankkeessa, jolle odotetaan innolla jatkoa. Mal-
min uutta nousua kaivataan ja kaupungin toi-
mesta tapahtuvat kohennukset muun muassa
Ala-Malmin torille tulevat jo todella tarpeeseen.
Nuhjuinen ympäristö ei houkuttele uusia yrittä-
jiä eikä asiakkaita.

Iloisiakin uutisia yritysrintamalla on. Uusia yri-
tyksiä uskalletaan yhä perustaa, moni pienyritys
kertoo toiminnan lähteneen mukavasti liikkeelle
ja uskoa tulevaisuuteen on. Moni yksinyrittäjä
on kertonut, että suhteellisen lyhyenkin ilmoitte-
lujakson jälkeen ajanvarauskirjat alkavat muka-
vasti täyttyä. Eri alojen yrittäjät tekevät myös
yhteistyötä keskenään ja suosittelevat toisiaan
asiakkailleen. Yhteistyö tuo etuja kaikille osa-
puolille, kun asiakkaat löytävät läheltä tarvitse-
miaan palveluita. Paikallisuus nousee siinäkin
hienosti esille.

Yhteistyö tuo etuja kaikille
osapuolille.

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

NÄKYVYYTTÄ YRITYKSELLESI
LÄHITIEDOSSA!
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Kurranummen puistokenttä

Tervetuloa!Tervetuloa!

TAPANILATAPANILA

Tivolikentällä

VAPAAESITYKSIÄ
ark 18, 20 la 14,16,18

su 14,16

Avoinna ark. 9-18, la 9-15
Markkinatie 6 • 00700 Helsinki • Puh. 09 351 2800, Fax 09 351 2901

E-mail korupaja@korupaja.fi, www.korupaja.fi

Avoinna ark. 9-18, la 9-15
Kylänvanhimmantie 29 • 00640 Helsinki • Puh/fax 09 728 4266

E-mail korupaja@korupaja.fi, www.korupaja.fi

169,- TH1791040179,- TH1781428
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Lautakuntien päätöksentekotahti ärsytti vanhempia. Sivu 6
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www.facebook.com/
lahitieto

Malmi

almilla asuva
Kia-Maria tuu-
mi viime vuo-
den The Voice

Kidsiä katsellessaan, että
tuonne olisi kiva osallistua.
Kisaan halukkaita oli noin
250, joten ei ihme, että
tytöltä pääsi ilonkiljahdus
kesken oppitunnin hänen
saadessaan kutsun Ääni rat-
kaisee -karsintaan.

–Opettaja ei oikein tykän-
nyt kiljumisestani ja määrä-
si puolentoista tunnin jälki-
istunnon. En tosin koskaan
istunut sitä, iloinen Kia-Ma-
ria kertoo.

Ensimmäinen lavalle nou-
su jännitti hurjasti. Samoin
se, kääntyisikö Diandran
tuoli. Ei kääntynyt, mut-
ta Arttu otti räppäritytön
joukkueeseensa.

–Se eka esiintyminen jän-
nitti niin, etten muista sii-
tä yhtään mitään! Arttu on
aivan mahtava tyyppi, kan-
nusti, antoi vinkkejä ja hen-
gaili meidän kanssa silloin-
kin kun ei kuvattu, Kia-Ma-
ria kehuu. Yhtä suuret ke-
hut saa ”Leka”, Lenni-Kalle
Taipale, jonka faneihin mu-
sikaalinen tyttö on kuulunut
jo kauan.

Vielä ei paljasteta, miten
kisoissa kävi, mutta Kia-
Marialta kului kevät ja kesä
kuvauksissa.

–Meistä arttulaisista tu-
li tosi hyviä ystäviä, vaik-
ka keskenämme jouduttiin-
kin kilpailemaan. Jokainen
tsemppasi toisia.

Kolmetoistavuotias
Kia-Maria on laulanut ja

soittanut kolmivuotiaasta
asti.

– Ääni ratkaisee –kisas-
sa muiden ääntenavauk-
sia kuunnellessani olin ihan
varma, että putoan heti. Tu-
kijoukkoni olivat eri miel-
tä ja löivät kanssani kaksi-
kymppiä vetoa mukaanpää-
systä. Tukijoukot olivatkin
ihan mahtavat, heitä olivat
perheeni, Malmin Saalemin
nuoriso-ohjaajat ja yleisös-
sä oli puolet meidän luokas-
ta Pukinmäen Kristillisestä
koulusta.

Lauluillaan räppärityttö
haluaa tuottaa iloa toisille.
Laulukisakokemus oli mah-
tava ja antoi rutkasti itse-
luottamusta sekä tuotti hy-
viä tarjouksia. Kia-Maria
toteaa sen myös olleen to-
si rankka kokemus, jota ei
ihan kaikille suosittelisi.

Malmilaistytön etenemis-
tä The Voice Kids – ohjel-
massa voi seurata Nelosella
torstaisin kello 20.

Teija Loponen

Nuori malmilaisräppäri valloittaa The Voice Kids –kisassa

Kia-Marialle
jälki-istuntoa laulukisasta
Kia-Maria Vihreäkoski sai Diandran laulamaan kanssaan duettoa, mikä oli melkoinen
unelmien täyttymys Didiä Suomen parhaana naislaulajana pitävälle tytölle.

Kia-Marin mielessä siintää
levyn teko ja peruskoulun

jälkeen tähtäimessä on
Pop&Jazz Konservatorio.

Kia-Maria
laulaa suomeksi,

italiaksi,
unkariksi,
viroksi ja
japaniksi!

TEIJA LOPONEN

M

Uskonnottomat Suo-
messa –yhdistys esit-
tää, että Malmin lentoken-
tälle voisi rakentaa uur-
nalehdon uskonnottomille,
mikäli kenttä lakkautetaan.
Yhdistyksen puheenjoh-

taja Kaisa Robbins kertoo
yhdistyksen kannanotossa,

että tällä hetkellä täysin us-
konnoton hautaaminen on-
nistuu vain sirottelemalla
vainajan tuhka mereen, jol-
loin vainajan muistoksi ei
saa häntä kunnioittavaa ni-
milaattaa.
Vantaan Honkanummen

hautausmaan yhteydes-

sä on tunnustukseton alue,
mutta ei puhtaasti uskon-
noton, koska siitä vastaa
seurakuntayhtymä.
Robbinsinmukaan vakau-

mukselliset uskonnottomat
eivät haluaisi ostaa palve-
luita kirkolta.

PP

Kiinteistölautakunta
päätti, ettei se ala tutkia kah-
den viikinmäkeläisen taloyh-
tiön oikaisuvaatimusta, joka
koski Ristiretkeläistenkatu
11 ja 20 olevien tyhjien tont-
tien rakentamista.
Alun perin tonteille piti tulla

omistusasuntoja, mutta ton-
tit kaupungilta ostanut yh-
tiö halusi luopua hankkees-

ta. Tonteille löytyi uusi ostaja
ja rakentaja, joka aikoo tehdä
kohteeseen asumisoikeus-
asuntoja.
Oikaisuvaatimuksessa kat-

sottiin, että yhtiöitä olisi pitä-
nyt kuulla asiassa, jossa yh-
tiöiden omistamien tonttien
ja niiden osakkaiden hallitse-
mien huoneistojen arvo las-
keemerkittävästi, kun alueen

rakentamisen painopisteek-
si tulee tuettu rakentaminen.
Kiinteistölautakunnan mu-

kaan varausasia on men-
nyt lain kirjaimen mukaan,
ja koska oikaisuvaatimus on
tullut myöhästyneenä, ei sitä
aleta tutkia.
Tonttien rakentaminen on

aloitettava vuoteen 2017
mennessä. PP

Lentokentälle
uurnalehto?

Oikaisuvaatimus tuli
myöhässä

Viikinmäki
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Vastaehdotus voitti
Tattarisuo

Kaupunkisuunnittelu-
lautakunta hyväksyi yksi-
mielisesti Risto Rautavan ja
Eija Loukoilan vastaehdo-
tuksen liittyen Kauko Kos-
kisen tekemään Tattarisuota
koskevaan aloitteeseen teol-
lisuusalueen tonttien enim-
mäisvuokra-ajan jatkamises-
ta.
Nyt hyväksytyssä lausun-

nossa todetaan, että Tattari-
suo ja Tattariharju mahdol-
listavat osaltaan monipuolis-
ta elinkeinorakennetta Hel-
singissä. Alueita halutaan
edelleen kehittää yritysalu-
eina, mutta ne on listattu pit-
källä aikavälillä mahdollisesti
muuntuviin alueisiin. Valmis-
teilla olevassa yleiskaavassa
alueet on tarkoitus osoittaa
toimitila-alueiksi.

On tärkeää, että Helsin-
gissä on tilaa myös Tattari-

suon kaltaiselle ”jalostamat-
tomia” alueita yrityskäyttöön
tarjoavalle työpaikka-alueel-
le. On myös tärkeää, että tu-
levaisuudessa kaupunki tur-
vaa alueen säilymisen ja ke-
hittymisen yrityskäytössä.
Vuokra-ajan jatkaminen jäi

kiinteistölautakunnan har-
teille. Se päätti ilmoittaa, että
vuokra-ajan jatkamisia ollaan
valmiita harkitsemaan tässä
vaiheessa tapauskohtaisesti
silloin, kun tontin vuokra-aika
on esteenä tontin rakentami-
sinvestoinneille. Periaatepää-
tös sopimusten jatkamisesta
on syytä tehdä kuitenkin vas-
ta yleiskaavan hyväksymisen
jälkeen.
Aloite etenee vielä kaupun-

ginhallitukseen –ja valtuus-
toon.

Teija Loponen

Viikinmäki
Voimajohtojen siirtotyö tuo häiriöitä Lahdenväylän lii-
kenteelle Vantaanjoen sillan pohjoispuolella, koska joh-
toja pitää liikutella maantien ylitse. Työ alkoi maanan-
taina.
Työmaan kohdalla suljetaan yksi ajokaistamolempiin

suuntiin kello 10–14. Liikennettä joudutaan pysäyttä-
mään kerrallaan enintään kolmeksi minuutiksi. Liiken-
ne takkuaa 28. syyskuuta asti.
Voimajohtojen siirto liittyy Viikinmäen uuden kytkin-

laitoksen rakentamiseen. Tämän viikon aikana on tar-
koitus saada valmiiksi uusimaisemapylväs, jonka kaut-
ta avojohdot kulkevat.
Uudenmaisemapylvään vuoksi kaksi vanhaa pylväs-

tä poistetaan.
Marraskuussa siirretään toinen Lahdenväylän ylittävä

avojohtoyhteys uudelle kytkinasemalle. Myös tämä ai-
heuttaa haittaa liikenteelle.

PP

Lahdenväylällä ruuhkaa
johdon takia

Koillis-Helsingillä on pitkästä aikaa oma lainsää-
täjä. Hän on viime viikon tiistaina kansanedustajan työt
aloittanut Terhi Peltokorpi (kesk.), joka toimi samassa
tehtävässämyös vuosina 2004–2007.
Nyt kansanedustajan pestiä riittää reiluksi vuodeksi,

sillä kausi päättyy ensi vuoden lopussa.
Peltokorpi nousi Arkadianmäelle kesken vaalikauden,

kun samastaHelsingin vaalipiiristä valittuMari Kivinie-
mi siirtyi uuteen työhönOECD:hen.
Peltokorpi istuu myös kaupunginvaltuustossa. Hän

on ammatiltaan kätilö. Hän asuu puolisoineen Suutari-
lassa. Perheessä on yhdeksän lasta.

Pirjo Pihlajamaa

Peltokorpi sai paikan

Terhi Peltokorven paikka löytyy täysistuntosalin
takarivistä.

JARI LAUKKANEN

Rakennusvirasto esitteli
suunnitelmaluonnosta
asukkaille Malmitalolla vii-
me tiistaina. Paikalla oli
parikymmentä ihmistä.

Yleisöpuheenvuoroissa
esille nousi muun muassa
ajatus rakentaa Pekanraitin
ja Soidintien risteykseen hi-
daste ja parannella raitin
päässä olevan päiväkodin
viereistä ahdasta kääntö-
paikkaa. Molemmat ajatuk-
set aiotaan tutkia.

Malmi-Seuran puheenjoh-
taja Maria Laurila ehdot-
ti, että Pekanraitin pyörä-
ja jalankulku eroteltaisiin
omille kaistoille. Asia ei saa-
nut laajempaa kannatusta.

Ala-Malmin keskustan
nuhjaantuneesta ilmeestä
on kertynyt mielipiteitä vino
pino jo ennestäänkin esi-
merkiksi kaupunkisuunnit-
teluviraston pitämissä tilai-
suuksissa. Rakennusviras-
ton katu- ja puisto-osaston
projektipäällikkö Petra
Rantalaisen mukaan myös
aiemmat mielipiteet otetaan
huomioon, ja ksv:n viime
vuonna laatima yleissuunni-
telma toimii nyt tekeillä ole-
van katu- ja puistosuunni-
telman lähtökohtana.

– KSV:n suunnitelma on
tehty hieman laajemmal-
le alueelle, myös tonteille.
Meillä alue on kapeampi ja
rajaus muutenkin hieman
erilainen, Rantalainen sel-
ventää.

Esimerkiksi Ala-Malmin
torin vesialtaiden purka-

misesta on puhuttu ennen-
kin, ja myös luonnoksessa
ne saavat lähtöpassit. Tilal-
le tulee penkit.

Torille on ajateltu myös
jotakin taidetta, mutta sen
pidemmälle asiaa ei ole vie-
lä pohdittu. Jos jollakin
asukkaalla on asiaan ideoi-
ta, kannattaa niitä suunnata
rakennusvirastoon päin.

Alueen kunnostukseen on
saatu Lähiörahastosta kaik-
kiaan 1 250 000 euroa.

Rakennusvirasto käyttää
suunnittelutyössä apuna
konsulttiyhtiö Ramboll
Oy:tä.

– Tällä hetkellä konsult-
tityön suuruus on 100 000
euroa. Summa käsittää tä-
män katu- ja puistosuunnit-
teluvaiheen sekä lautakun-
tamateriaalin työstämisen.
Myöhemmin tilaamme ra-
kennussuunnitelmat, sanoo
Rantalainen.

Varsinaisten rakennus-
suunnitelmien laatiminen

alkaa heti, kun suunnitelma
on saanut yleisten töiden
lautakunnan hyväksynnän
ja lainvoiman. Lautakunta-
käsittelyn on tarkoitus olla
tämän vuoden puolella.

Pirjo Pihlajamaa

Torin vesialtaille
lähtöpassit!
Huomenna on viimeinen hetki yrittää vaikuttaa tekeillä oleviin Pekanraitin ja
Ala-Malmin torin sekä Pekanpuiston katu- ja puistosuunnitelmiin.

Peruskorjauksen tavoitteena on korjata torin ja raitin rakenteelliset ongelmat ja pa-
rantaa julkisen katutilan toimivuutta ja ilmettä.

Mielipiteitä voi kertoa
11.9.2014 mennessä

projektipäällikölle petra.
rantalainen@hel.fi, puh.

(09) 310 39795.

Poliisiksi esittäytynyt henkilö on soitellut sattumanva-
raisiin numeroihin ainakin viime lauantaina.
Valepoliisi on esittänyt asentavansa tietokoneeseen

palomuurin, joka suojaa tietoja nettipankissa asioides-
sa.
Helsingin poliisi neuvoo vastaajia, jotka ovat anta-

neet soittajalle henkilötietonsa tai pankkitunnuksensa,
muuttamaan verkkopankin salasanat, ilmoittamaan ta-
pahtuneesta omalle pankille ja Helsingin poliisille.

PP

Valepoliisi kalastelee
tilitietoja

Ilkivalta on aina tyhmää,
mutta Mosassa Mäenaluk-
sen läpiajoa estävän puo-
miportin hajottaminen oli ty-
peryyden huipentuma.
–Portin lukko on nimittäin

auki, joten puomin olisi voi-
nut vain työntää auki vään-
tämättä sitä hajalle, kertoo

paikallinen asukas.
Nyt vinoksi väännetty

puomi odottaa korjausta.
–Viimeksi Staralta kesti

noin 9 kuukautta saada se
kuntoon, saas nähdä miten
nyt käy, pohtii kuvan ottanut
mies.

TL

Tyhmää ilkivaltaa
Tapanila
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Arvoisa asiakkaamme,
Pyydä meidät käymään, keskustellaan asuntoasiasi kuntoon.
ja yli 10-vuoden kokemuksella kaikki asunnon vaihtamiseen liittyvät asiat.

Laadukas
kodinmyynti-
suunnitelma
+ arviointi
0 euroa!

Voita lento
tällä

pallolla!

PS: arvomme kaikkien arvioinnin tilanneiden
kesken kuumailmapallolennon 2:lle 31.12.2014 mennessä.

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

➤

Hanna Valtonen
Myyntineuvottelija

+358 40 844 8991

RE/MAX Extra Kodit
Kirkonkyläntie 34, 00780 Helsinki

hanna.valtonen@remax.fi
www.remax-extrakodit.fi

P i Hi la
Kii i li j LKV LVV
V h i j

358 00 5 9 920

/ a od t
y i

p fi

etr eta
nte stönvä ttä ä ,
astaava o ta a

+ 4 1

RE MAX Extr K i
Kirkonk läntie 34, 00780 Helsink

etri.hietala@remax.
www.remax-extrakodit.fi

KIA SORENTO KIA SPORTAGE

KIA CEE’D 5DKIA OPTIMA

KIA CARENS

KIA SOUL

KIA PICANTOKIA RIOKIA VENGA

KIA CEE’D GT

KIA CEE’D SPORTSWAGON

KIA PRO_CEE’D GT

Juhlan kunniaksi tarjoamme yhdessä RE/MAXin kanssa kauppaan johtaneesta toimeksiannosta*

1000 EURON ARVOISEN HUIPPUEDUN.
Etuseteli on voimassa kaikissa Delta Autoissa vaihtaessasi autosi uuteen Kiaan tai Mitsubishiin.

1000 €
Voimassa Delta Autoissa 31.12.2014 mennessä tehtyihin uusiin asiakastilauksiin. Ei yhdistettävissä muihin
tarjouksiin. Vain yksi seteli kerrallaan voimassa. Seteli esitettävä tarjouksen pyytämisen yhteydessä.

TÄMÄ SETELI ON 1 000 € ARVOINEN VAIHTAESSASI AUTOSI UUTEEN DELTASSA.

* Etu koskee RE/MAX Extra
Kodit välittäjien Petri Hietalan ja
Hanna Valtosen kanssa solmittuja
toimeksiantosopimuksia. Kampanja
voimassa 31.12.2014 saakka.

Katso Sinua lähin Delta Auton toimipiste: www.delta.fi

HYÖDYNNÄ
TÄMÄ HUIKEA
ETUSETELI!

-20%

SUURMYYMÄLÄ VANTAAN PORTTIPUISTO:
Porttisuontie 4, (09) 2797 2210
auki ma–pe 11–20, la 10–18 ja su 12–17

TEHDAS JA TEHTAANMYYMÄLÄ KERAVA:
Huhtimontie 4, (09) 2797 220
auki ma–pe 9–17 ja la 10–15

Osta nyt, maksa
joustavasti erissäwww.finsoffat.fi

Sohvan
vaihtoviikot

Kuljetus ja vanhojen
poisvienti veloituksetta

Nizza kulmasohva

alk.1390€
Bondit-nahkaa ( ovh 1990 €)
Värit musta ja valkoinen

Aina vuodesohva

alk.990€
( ovh 1650 €)

Trend 3-ist. modulisohva

alk.1690 €
( ovh 2592 €) -35%

-30%

Nyt normaalihinnoista jopa -35 %. Lisäksi saat sohvan kotiin kuljetuksen ja vanhan poisviennin
veloituksetta Uudellamaalla. Tule tutustumaan laajaan sohvamallistoomme. Meillä Sinua palvelevat
alan asiantuntijat joilta saat ystävällistä ja hyvää palvelua. Tervetuloa myymäläämme. Kampanja
on voimassa 14.9. asti.

Arena kulmasohva
Mitat 229x289 cm

alk.990€
( ovh 1680 €)

Irrotettava pestävä verhoilu sekä sohvan
rungossa että tyynyissä.

Hyvä istua ja nukkua. Sohvassa laadukas
jousitettu tuplamekanismi. Rajo

itett
u er

ä
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Molempien lautakuntien
kokoukset olivat viikko sit-
ten tiistaina.

Hannu Tuominen hehkut-
ti kokouksen jälkeen sanalla
”sankaruutta”, että sosiaa-
li- ja terveysasemia koskeva
palveluverkko-asia saatiin
käsiteltyä kolmessa tunnissa
ja 20 minuutissa.

Lauttasaaresta Kalasata-
maan muuttanut Minerva
Krohn kehui perään, kuin-
ka opetuslautakunnan ja
sen jälkeen pidetyn jaoksen
kokous meni huomattavasti
nopeammin, tunnissa.

– Hah, mä hoidin sekä
lautakunnan että jaoston
tunnissa, jonka jälkeen tar-
josin kuohuviiniä että esitte-
lin taloa. Kehuvien ylisano-
jen määrä oli vuolas, Krohn
kirjoittaa Tuomisen Face-
book-seinällä.

Puoluetoverien sanan-
vaihto tuli esiin yhden van-
hemman nostamana, kun
Tuominen vielä illan päät-
teeksi ilmoitti Facebookin
julkisessa Tulevaisuuden
koulu Helsingissä –ryhmäs-
sä vetäytyvänsä riitelyn pe-
säksi kuvailemastaan ryh-
mästä, jossa ”ainoana kes-
keisenä sisältönä on enää
opetusviraston virkamies-
ten ja lautakunnan jäsenten
solvaaminen.”

Krohnin kommentti
nopeasta kokouksesta nos-
ti myrskyn, koska opetus-
lautakunnassa oli eilen esillä
koulujen lakkautuksia kos-
kevia asioita.

– Näinkö lautakunnassa
suhtaudutaan asiaan, joka
voi muuttaa satojen perhei-
den elämän, yksi vanhem-
mista tiukkasi Krohnilta.

Krohn puolustautui kerto-
en, että listaan perehdytään
etukäteen, ja että siinä oli
kasapäin iltapäivähoidon
oikaisuvaatimuksia, jotka
eivät herättäneet keskuste-
lua. Muun muassa Puisto-
lan ja Käpylän koululak-
kautuksista oli Krohnin mu-
kaan pitkä keskustelu.

– Kokous oli kutsustani
yhteisöllisessä kerrostalossa
jossa asun. Tarjosin osallis-
tujille myös salaattia, leipää,
juustoa, kahvia ja kakkua.
Kokouksen jälkeen tarjosin
kuohuviiniä ja esittelin taloa
ja kerroin sen yhteisöllises-
tä toiminnasta. Tapanani on
tarjota vierailleni ruokaa ja
juomaa ja katsoin sen asian-
mukaiseksi nytkin, vaik-
ka käsiteltävät asiat ovat
haastavia. Tarjoilut kustan-
sin itse, joten veronmaksa-
jillakaan ei ole tästä huolta,
Krohn selvensi.

–Kun yrityksissä käydään

yt-neuvotteluja, johto ei
neuvottelun päälle poksau-
ta kuohuvaa, eikä varsin-
kaan kuuluta sitä kerskai-
levaan sävyyn somessa. Tuo
postauksesi saa sinut näyt-
tämään siltä, että viittaat

kintaalla pienille pelinap-
puloille – lapsille, latasi kes-
kusteluun osallistunut Veera
Vuorisalo.

Pirjo Pihlajamaa

Koulusoppa sakeni
entisestään
Opetuslautakuntaa ja sen suomenkielistä jaosta johtavan Minerva Krohnin
(vihr.) ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa istuvan suutarilalaisen Hannu
Tuomisen (vihr.) Facebook-viestintä on saanut koulujen lakkautuksia
kritisoivat vanhemmat näkemään punaista.

Vihreiden Facebookiin lataama sananvaihto suututti vanhempia.

Lautakunta teki isoja koulupäätöksiä tunnissa

KUVAKAAPPAUS FACEBOOKISTA

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslis-
talla oli kahdeksan asiaa. Yksi oli terveysasemien
kohtaloa linjaava palveluverkko-asia. Se jätettiin pu-
heenjohtajaMaija Anttilan (sd.) pyynnöstä pöydäl-
le.
Opetuslautakunnan yli 120-sivuisella esityslistalla

kohtia oli 51 ja perään pidetyssä suomenkielisen ja-
oksen kokouksessa 11.
Puistolan jo päätetyistä koululakkautuksista teh-

ty oikaisuvaatimus eteni niin, että jäsen Juha Leoni
(vas.) esitti, että asia valmisteltaisiin uudelleen,mut-
ta ehdotus kaatui äänin 7-4. Lopulta asia jäi pöydäl-
le puheenjohtaja Krohnin esityksestä.
Leoni halusi palauttaa valmisteluunmyös Tapani-

lan alakoulun lakkautuspäätöksen, josta oli tehty oi-
kaisuvaatimus. Ehdotus kaatui taas äänin 7-4.
Jäsen Katri Korolaisen (vihr.) esityksestä linja-

johtajaksi palannut esittelijä Outi Salo otti Tapani-
lan asiaa koskevaan esitykseensä tekstin: ”Vaikka
päätös on laillisesti perusteltu ja hallinnollisesti vir-
heetön, opetuslautakunta toteaa, että se on käyn-
nistänyt palvelumuotoiluhankkeen budjettikäsitte-
lyn yhteydessä, jotta kouluverkkotarkastelun pro-
sessia ja viestintää kotien ja opetusviraston välillä
voitaisiin jatkossa kehittää.”

Mitä kokouksissa päätettiin?

TapanilanUrheilutalolla pidetyn perinteisen aamiaistilai-
suuden keskusteluosuudessa tunteet hivenen lämpenivät
Tattarisuon teollisuusalueen ja Malmin lentokentän kohta-
loa pohdittaessa. Myöskään yhteistyötä kaikkien kaupun-
gin virkamiesten kanssa ei koettu ihan parhaana mahdol-
lisena. Helsingin mahdollisuuksiin olla Suomen yritysystä-
vällisin kaupunki muutaman vuoden päästä ei täysin us-
kottu.
Nämä seikat eivät kuitenkaan olleet syynä nyrkkien nos-

tamiseen pystyyn. Yrittäjien ja valtuutettujen jo useamman
kerran toteutetuissa tapaamisissa on aamu aina päätetty
jonkin uuden liikuntalajin testaamiseen. Tällä kertaa vuo-
rossa oli kuntonyrkkeily, johon yrittäjiä hiosti Helsinki Mar-
tial Art Centerin valmentaja. Tiukoista nyrkiniskuista huoli-
matta tapaamisesta lähdettiin hymyssä suin.

Teija Loponen

Nyrkit heiluivat
valtuutettujen
ja yrittäjien
kohtaamisessa
Koillis-Helsingin Yrittäjien ja paikallisten
valtuutettujen tapaaminen päättyi
nyrkkeilyyn.

Yrittäjät ja valtuutetut nyrkkeilivät leppoisissa
tunnelmissa.

TEIJA LOPONEN

Suutarila
Sateenkaarentiellä asuva vaati Helsingin kaupungilta
164,30 euron korvausta rikkoontuneen postilaatikon vuok-
si. Asukkaanmukaan laatikko oli ruhjoutunut, kun kaupun-
gin aliurakoitsija oli poistanut aurausvallia kello 17 aikaan
helmikuun 7. päivä.
Asukas lähetti rakennusvirastolle korvausvaatimuksen

kera tapahtumapaikalta otettujen valokuvien.
Urakoitsija on kiistänyt olevansa syyllinen. Urakoitsijan

mukaan kyseisenä päivänä ei ole poistettu lumipolannet-
ta, vaan on tehty ainoastaan siirtoajoa. Urakoitsijanmieles-
tä postilaatikossa oleva vaurio on päinvastainen siirtoajon
kulkemaan suuntaan nähden.
Asukas teki oikaisuvaatimuksen yleisten töiden lauta-

kunnalle, koska sai virastolta palveluosaston lakimiehen
antaman kielteisen korvauspäätöksen.
Oikaisuvaatimuksessa asukas tarkensi, ettei kyseisenä

päivänä poistettu polannetta, vaan lumi- ja jäälohkareita pi-
haan johtavalta kulkureitiltä.
Lautakunta päätyi kaupungin lakimiehen kannalle ja hyl-

käsi oikaisuvaatimuksen.
Pirjo Pihlajamaa

Postilaatikkoa ei korvata
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TARJOUKSET
VOIMASSA

TO-SU
11.-14.9.

ELLEI TOISIN
MAINITA

Tuore kasvatettu Kuhmon
JÄRVITAIMEN

Coca Cola
VIRVOITUSJUOMAT
1,5 l 4-pack 0,57/l
regular, zero ja light

Knorr Fond “DU Chef”
ANNOSLIEMET 224 g
6,70/kg
Yks. 2,99 (13,35/kg)

Conference
PÄÄRYNÄ 2 kg
tai Royal Gala
OMENA 2 kg
1,00/kg

BonAqua
KIVENNÄISVEDET
0,33 l 24-pack 0,95/l

Kalamestarimme Oman
savustamon
LOHIFILEE

Kulta Katriina
JAUHETUT KAHVIT
450-500 g 5,00-5,56/kg
Yks. 3,39 pkt (6,78-7,53/kg)

2.-ps/rs

5.-3.- 990
24-pack
sis. pantit 2,40
raj. 2 packia/tal

1290
kg 1590

kg

499
4-pack
sis. pantit 1,60
raj. 2 packia/tal

199Valio
OLTERMANNI
500 g 3,98/kg
Venäjän vienti

kpl, raj. 1 kpl/asiakas599
Tuore Norjan
LOHI 1-2 kg
kokonainen

kg

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

w
w
w
.k
-c
ity

m
ar
ke

t.fi

Stadin ammattiopiston
tuleva huippukokki Camilla

kokkailemassa kauden herkkuja

tasatunnein pe klo 14-18 ja la klo 10-14

Hätälä Oy,

Rehtiä Pohjoisen kalaa!

Hätälän kalam
estari Juho O

ksanen fileoi

perjantaina k
alasi veloituk

setta klo 10-
18.

Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

TÖMISTELE
TEKEMÄÄN
LÖYTÖJÄ!

1000 KG
ERÄ!

VOIM.
TO-LA

Atria Broilerin
OHUT FILEELEIKE
650-800 g
8,74-10,75/kg

699
rs

ISO
PAKKAUS!

ERÄ!

2
pkt

2
pkt
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Puistola

Siltamäkeen jouluna 2012 muuttanut Anne Suonpää
osallistui Sisu-päiville ensi kertaa. Mukana olivat Unna,
4, ja yhdeksänkuukautta vanha Vili. –Mukava tapahtuma.
Olemme kuunnelleet ostarilla musiikkia, tehneet
kirpputorilöytöjä ja käynet hevosajelulla, kertoo Anne
Suonpää.

Kun 180 vohvelia kahdestasadasta oli saatu
paistettua, kävi seurakunnan taikinalle köpelösti.

PIRJO PIHLAJAMAA

Pihlajamäki

Joka vuotiseen petankkiotteluun osallistunut Jaana
Honkalinna (vas.) ei ole laskenut monennetko kylä-

juhlat hänelle ja 10-vuotiaalle Sonja-tyttärelle olivat. Torpparinmä-
estä tullut Eija Somero (oik.) laskee osallistuvansa ehkä neljättä kertaa tyttärensä Jonnan,

16, kanssa. Somerot käyvät usein Siltamäessä, koska Jaana on Jonnan kummitäti.

Kolmet
kyläjuhlat

Lauantaina vietettiin kyläjuhlia Pihlajamäessä,
Puistolassa ja Siltamäessä. Tässä kuvasatoa

tapahtumista.

Siltamäki

Tapio Elomaa esitteli Graniittitie 7:n hulppeita
merinäköaloja. Pyykinpesun ohessa kattoterassilta
on mukava seurata laivaliikennettä. Hyvällä säällä
näkee Tallinnaan asti.

Närhi&Tamsi
tuottavat monien yllätykseksi hunajaa
Puistolassa. Makea luonnonherkku ei ole hullumpaa kahvinkaan
joukossa.

Tuttujen tapaaminen ja edullisten tavaralöytöjen
tekeminen kuuluu Puistolan päiviin. Koiratkin osaavat
kohdata sopuisasti.

Pihlajamäen kyläjuhlilla oli tarjolla ohjelmaa

vauvasta vaariin koko lauantaipäivästä iltamyöhään

asti. Ostoskeskuksen päässä olleen maatilatorin

pöytien luomuantimet kävivät kaupaksi.

H
juhlat hänelle ja

estä tullut Eija Somero (oik.) laskee os
16 kanssa Somerot käyvät usein Siltamäessä koska Jaana o

oka vuotiseen petankkiotteluun osallistunut JaanaJo

Alueen koululaisille oli perinteiseen tapaan jalkapallo-otteluita. Ostoskeskuksella lapsia kiinnostivat eri järjestöjenja puolueiden kojuilla ilmaiseksi jakamat oheistuotteet.

PuiU:n nuoret tytöt tarjosivat
akrobatiaesityksiä.

TEIJA LOPONEN
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Erinomaiset
VALOKUVAT

miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Lähitiedon
uutisia

nyt myös
netissä!

www.lahitieto.fi

ONNITTELUT

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

MUISTAEN

Siviä Matilda
NIEMI

os.KARPPINEN

s. 22.6.1920 Säräisniemi
k. 19.8.2014 Helsinki

Pois kutsui Herra
jo uupuneen.

Tien pitkän kulkea antoi.

Kaivaten
Pirjo & Seppo
Pertti & Ulla
Lastenlapset

Lastenlastenlapset
Muut sukulaiset ja ystävät

Kiitos Pakilakodin osasto
2 B hyvästä hoidosta.

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
''',DI=EB$FB$EIAG;>A$$;C,6*&;=&B
Seurakunta facebookissa:
''',H;#I8"">,#"&*&;=&B$EIAG;>A$C;

”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin
itseäsi.” Näin Jeesus sanoi kerran.
Näin hän sanoo joka päivä.
Millaisiin arkisiin rakkaudentekoi-
hin minua kutsutaan tänään?

Kouluikäisten kerhoja

Jakomäen kirkko, Jakomäenpolku 7
Käsityökerho 3–6. lk ti klo 15–16
Pikkukokit 1. lk ke klo15–16.30
Iltaperhekerho ke klo 17–18.30 alk. 1.10.
Poikakokit 2.–6.lk to klo 13.30–15
Tyttökokit 2.–6. lk to klo 15.30–17
Puuhakerho 1.–3. lk to klo 17–18
Tied. vapaista paikoista Tiinalle p. 040 508
07/7 C;B CBB$;,&;>B.;G?I=;4I?=,6

Malmin seurakuntatalo, Pekanraitti 16
Kokkikerho 1.–2. lk joka toinen ti klo
14.30–16 alkaen 9.9.
Avoimet ovet joka toinen ke klo 14–16.30
alkaen 3.9.
Kokkikerho 3.–4. lk joka toinen to klo
15–16.30 alkaen 11.9.
Kokkikerho 5.–6. lk joka toinen to klo
16.30–18 alkaen 11.9.
Malmin kirkko, Kunnantie 1
Pienoismallikerho ke klo 16–17 joka toinen
viikko alkaen 10.9.
Ilm. Anni Kuivala p.050 409 6826 tai anni.
>AB?;=;4I?=,6

Pihlajamäen kirkko, Liusketie 1 (käynti
kirkon takaovelta)
Askartelu- ja kuvataidekerho ma klo
17–18, alkaa 15.9.*
Kokkikurssi ti klo 17–18.30, alkaa 16.9.
Tied. vapaista paikoista p.040 588 0834.
Pihlajiston seurakuntakoti, Tiirismaantie 4
Askartelukerho ma klo 15–16, alkaa 15.9.*
Viikinmäki, Harjannetie 44:n kerhohuone
Puuhis ke klo 17–18, alkaa 17.9.*
*Ilmoittautuminen 1. kerhokerralla.
Puistolan kirkko, Tenavatie 4
Liikuntakerho 1.–2. lk ke klo 15–16.
Legoanimaatiokerho 4.–6. lk ke 16.30–18.
Ilmoittautuminen Asko Lintumäki p.040
0:))050 C;B ;E>",=B$CA&;>B4I?=,6

Pukinmäen seurakuntakoti, Säterinportti 3 A
Avoimet ovat 1.–6. lk ti klo 14–16
Puuhakerho 1.–3. lk ke klo 14–15.30
Askartelukerho 4.–6. lk ke klo 16–17
Askartelukerho 1.–3. lk to klo 14.30–15.30
Vanhempi-lapsi -ilta to klo 17–19
Kerhoavustajakurssi pe 16.30–18.
Ilmoittautumiset Niina Penttinen p.050 911
/1:1 C;B $BB$;,!I$CCB$I$4I?=,6

Siltamäen seurakuntakoti, Jousimiehentie 5
Kokkikerho 1.–3. lk ti klo 14.15–15.30
Ilm. Kati Karppinen p. 050 380 3728 tai
>;CB,>;G!!B$I$4I?=,6

Tapanilan kirkko, Veljestentie 6
Perhesähly yli 6v. yhdessä vanhemman
kanssa ke klo 18–19
Poikien sähly to klo 17–18
Rap-paja 7–12v to klo 16.30–18.
Ilmoittautumiset Aapo Koskela 050 436
)0:) C;B ;;!",>"E>I=;4I?=,6

Tapulin seurakuntakoti, Maatullinkuja 4
Origamien askartelukurssi 3.–7. lk joka
toinen ke 14.30–15.30 alkaen 1.10.
Uudet kokit -kokkikerho joka toinen ti klo
14.15–15.45 alkaa 1.9.
Puuhakerho 1.–2. lk to 14–15
Tied. vapaista paikoista Taava Lankinen
)- :75) 5355 C;B C;;?;,=;$>B$I$4I?=,6

Viikin kirkko, Agronominkatu 5
Ilmoittautuminen kerhoihin Emma Luoto
!, )3) 75: /</0 @; I&&;,=A"C"4I?=,6

Lisää kerhoja ja tietoja niistä
$ICCBEB?AB=C;&&I &IEC;C,6 92IEC;C 9
2;=&B$ EIAG;>A$C; 9 C%C(C @; !"@;C

Kouluikäisten syysleirit

”Kybäsankarit”-leiri kymmenvuotiaille
11.–12.10. Kellokosken Juhlatalossa.
Hinta 10 e sis. matkan, ruoan, majoi-
tuksen ja ohjelman.
Syysleirit 16.–17.10. Siuntiossa
1–4-luokkalaisille sekä Kellokoskella
3–6-luokkalaisille. Leirien hinta 15 e.
Sisaralennus 5 e.
Ilmoittautumiset =IBGIB==I DCC!E+**
DEG>%EE=,DI=EB$FB$EIAG;>A$C;%DC%&;,6*
B=&"BCC;ACA&B$I$* 9 2;=&B$ EIAG;>A$-
C; 9 ?;GD;BE$A"GCI$ B=&"BCC;ACA&BEIC 9
valitse kyseinen leiri
Paikkatiedustelut myös leirivastaavilta:
Kybäsankarit Anni Kuivala 09 2340
4553. Leiri 1–4-lk Niina Penttinen 09
2340 4549. Leiri 3–6-lk Taava Lankinen
09 2340 4544

Mikael täytti 7 vuotta!
Paljon onnea reippaalle
ekaluokkalaisellemme.
Toivottavat äiti, isä ja
isosiskot Emilia ja Linda.

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

syystarjous
henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

ILOLA
Laaksotie 33
01390 Vantaa

Puh. 029 001 8720
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1
00750 Helsinki

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

2929
* Katsastuksen hintaan lisätään Trafin maksu 3,60€

*

Tarjous voimassa 10. - 20.9.



MPS:n edustusjoukkue
jatkoi mallikasta syyskaut-
taan perjantaina vierasken-
tällä pyyhkäisemällä Pohjois-

HaaganUrheilijat nurin selvin
4–0 luvuin. Putoamiskamp-
pailussa oleva POHU oli ke-
vyt vastus. Se sai 90minuutin

aikana vain kerran hätyyteltyä
malmilaistenmaalia.
–Pelattiin ehjä matsi. Pa-

remmalla viimeistelyllä oli-
simme voineet voittaa reip-
paamminkin, summasi val-
mentaja Jyri Nieminen otte-
lun jälkeen.
MPS sai POHU-peliinmyös

JBK:sta palanneenRobin Ju-
linin. Maalit jakautuivat puo-
liksi kummallekin jaksol-
le. Tekijöinä olivat Samuli
Markkanen 2, Joona Salo-
nen jaNiko Leppikorpi.
Valmentaja Nieminen jat-

koi nuorten pelaajien sisään-
ajoa. Kentälle kirmaisi vaih-

dosta kolme seuran B-juni-
oria, joista Tony Haapanen
pelasi ensimmäiset minuutit
edustuksen paidassa. Nuoret
TommiMönkkönen jaAlek-
si Ulander ovat jo aiemmin
saaneet tulikasteensa edus-
tusjoukkueessa.
Seuraavaksi MPS edus-

tus pelaa HIFK/2:ta vastaan
tänään keskiviikkona klo
18.00 ”evakkokentällä” Kon-
tulan nurmella. Ensi sunnun-
taina, 14.9. klo 16.15, on Töö-
lön Pallokenttä 6:lla vuorossa
rästiottelu SibboV:tä vastaan.

Heimo Laaksonen

10 Urheilu

Jalkapallo Kolmonen

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

VS

KOUVOLA

KIEKKO-VANTAAKIEKKO-VANTAA
KooKooKooKoo

Klo 18.30 TRIO Areena
Keskiviikkona 10.9.

1994!2014

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 17.30.
Aikuiset 15 €, Lapset 5 € (7-15 v). Eläkeläiset, varusmiehet,

siviilipalvelus, työttömät, invalidit, opiskelijat ja Ruutanat 10 €
(Huom! varaudu esittämään asianmukainen todistus ovella)

Perhelippu: (4 henkilöä) - 25 €
Viiden lipun lippupaketti (vapaavalintaiset ottelut) 60 €

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

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.

MPS pyyhkäisi POHU:n nurin

Puistolan Urheilijat esit-
tivät perjantaina, etenkin
ensi jaksolla, kauden paras-
taan isännöidessään sarja-
johtaja Nurmijärven Pallo-
seuraa evakkokotikentällä
Kontulan tekonurmella.
Hohdokas ottelu päättyi
lopulta 3–3 pistejakoon.

Asetelma oli ennakkoon
tyly. Vierailija NJS on nou-
susäpinöissä johtaessaan
lohkoa 7:llä pinnalla. Mut-
ta PuiU löi luun kurkkuun
kauden unelmakokoonpa-
nollaan. Etenkin keskikent-
tä ja hyökkäys olivat kovaa
valuuttaa.

Vieraat juoksivat viljel-
millään pystysyötöillä maa-
lintekoon jo 5. minuutil-
la. PuiU ei tästä häkelty-
nyt vaan vyörytti vaaralli-
sia hyökkäyksiä solkenaan

Nurmijärven maalille. 23.
minuutilla tulppa aukesi,
kun lähes täydellisen pelin
pelannut Sami Rinta-Kahi-
la sijoitti 1–1 tasoituksen.
Minuutti tästä, niin sama
mies vei Puistolan 2–1 joh-
toon upealla takanurkka-
laukauksellaan. Kaupante-
kijäisiksi kasvattajaseuraan-
sa tervetullut Petri ”Pexi”
Oravainen korkkasi ensim-
mäisen PuiU-maalin sitten
seuran C-junioriaikakau-
den. Pexi riisti pallon maa-
livahdilta ja toimitti sen tyh-
jään maalin ensi jakson vii-
me minuutilla. Edessä oli
tauko 3–1 kotijohdossa.

Toisella jaksolla kävi ku-
ten yleensä on tapana. Al-
tavastaaja vyöryy päälle ja
toinen puolustaa asemiaan.
Tässä leikissä NJS pääsi 56.

minuutilla kaventamaan lii-
an helposti. 12 minuuttia
myöhemmin vieraat tasoit-
tivat näyttävästi 3–3. To-
ki PuiU:llakin oli muutama
tontti täräyttää voittomaali.
Viimeistään ne tyssääntyi-
vät vastustajan maalivahdin
näyttäviin torjuntoihin.

Pinnakin oli laiha loh-
tu sarjajohtajalta, vaikka
enemmänkin oli tarjolla.
PuiU on nyt pisteen putoa-
misviivan yläpuolella. Tiuk-
ka meno jatkuu, mutta nyt
nähtyjen otteiden säilyes-
sä pistepotti karttuu vielä
varmasti. Seuraavaksi PuiU
kohtaa ensi sunnuntaina
14.9. klo 15.00 Kumpulan
tekonurmella KäPa/Pulen.

Heimo Laaksonen

PuiU piinasi
sarjajohtajaa

Kaksi PuiU:n pelin ja
hyökkäyksen syömähammasta,
Joona Vartiainen, vas, ja ”Pexi”
Oravainen kävivät heti ottelun

jälkeen lävitse muutaman
pelitilanteen.

Tapanilan Erä järjestää parin vuoden jälkeen Stadin mes-
taruuskilpailut lentopallossa. Turnaus järjestetäänHelmi-Cen-
terissä lauantaina 13.9. Naisten sarjat alkavat kello 9 aamulla
jamiesten pelit klo 12. Vapaa pääsy, buffet.

TH

Lentopallo

Erä järjestää Stadin
lentismestaruuskisat

MPS/Atletico Malmi
jatkoi lauantaina hyviä ottei-
taan, kun Pukinmäen huip-
pukuntoisella nurmella kaa-
tui sarjapaikastaan taisteleva
HPSmaalein 2–0.
Avausjakso oli vielä mo-

lemmilta osapuolilta hyvin
tahmainen ja sujui enimmäk-
seen vierailijoiden komen-
nossa. Valmentajaansa otte-
lun alla vaihtanut HPS präs-
säsi korkealta ja pelasi muu-
tenkin hieman sääntöjen
rajamailla, mikä aiheutti sel-
keitä vaikeuksia malmilaisil-
le. Avauspuolikkaalla ei nähty
kuitenkaanmaaleja.
Tauko jamuutama pelaaja-

vaihto tekivät hyvää Atleticol-
le ja kentälle asteli täysin eri
peli-ilmeellä varustettu mal-
milaislauma. Laukauksia viu-
hui HPS-maalille useampikin
kappale, mutta vasta ottelun
72. minuutilla nähtiin avaus-
osuma, kun ”Puksun Sa-
muksi” ristitty Samu Nurmi-
nen viimeisteli komeastiMi-
ro Kautin hyvästä esityöstä.
Kun vielä heti perään HPS-
kapteeni lensi toisella keltai-
sella suihkuun, näytti peli rat-
keavan täysin. Taistelua riit-
ti kuitenkin loppuun saakka
ja vasta lisäajan toisella mi-
nuutilla tullut Patrick Puro-
lan osuma päästi Atleetit pii-
nasta.
Hieno voitto nosti Atle-

tico Malmin pistesaaliin jo
27:ään ja vain pisteen pää-
hän nelossijaa pitävästä PK-
35/VJS:stä. Joukkueet koh-
taavatkin seuraavaksi. Ottelu
pelataan tulevana lauantaina
PihlajanmäenAava-areenalla
klo 12.00 alkaen.

Janne Vottonen

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

Lehdessänne n:o 31 oli
juttu omakotiasujista, jotka
luvatta laajentavat piha-
hommiaan kaupungin nii-
tyille.

Saman lehden toinen ar-
tikkeli taas käsitteli kaupun-
gin huonosti hoidettuja niit-
tyjä.

Asun itse erään sellaisen
niityn lähellä, josta viereiset
omakotiasujat ovat leikan-
neet ruohikon. Toivottavas-
ti lehden artikkeli ei koske-
ta tätä nimenomaista aluet-
ta, sillä ulkoilen usein kis-
sani kanssa tällä alueella ja
aina olen ihastellut sen kau-
neutta.

Erilaiset puut ja pensaat
erottuvat kauniina, paljon
pikkulintuja pesii, siilejä ja
rusakoita vilahtelee. Koko
paikka on kaunis ja erittäin
mukava ulkoilla, jota samaa
ei voi sanoa viereisestä suu-
rikokoisesta heinikosta.

Tietenkin on selvää, et-
tei kaupungin alueita oteta
oman pihan jatkoksi, mutta
esim. tässä tapauksessa alue
on vapaasti kaikkien nautit-
tavissa.

Lähiseudun lapset ovat ni-
menneet sen ”vattuniityk-
si”- ilmeisesti pihoilta ka-
ranneiden makeiden vadel-
mien mukaan.

Toivottavasti tätä aluet-
ta ei ”palauteta ennalleen”,
eli korkeaksi, laajaksi hei-
nikoksi, jota riittää paljon
ympärilläkin?

Sen sijaan rakennus- ja
puutarhajätteen metsiin
ja pelloille kippaamista en
ihan ymmärrä, kun Helsin-
gissä kaikkialla on ihan toi-
miva jätehuolto ja lähes kai-
ken pihajätteen voi myös

kompostoida.
Ei pelkästään lajien säily-

vyys ja luonnonmukaisuus,
vaan myös esteettisyys ja
alueen virkistyskäyttö voi-
taisiin ottaa huomioon ja
sanktioiden sijaan alueiden
vapaaehtoiset kunnossa-
pitäjät voisivat saada kau-
pungilta kiitoksen ilmaises-
ta työstään?

Keidas

Niityt

100-vuotiaan uusi elämä

Salmisen papan lähes 100 vuotta
vanha fillari on saanut uuden tehtävän
Tuiskutiellä. Pyörä toimii nyt somasti

kukkatelineenä.
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Longinojan lähipellot
puitiin elokuun viimeisenä
päivänä. Syyskuun alusta
lähtien on sänkipelloilla
saanut seurata valkoposki-
hanhien ja suokukkojen lii-
kehdintää niin maalla kuin
ilmassa. Paikalla on liihotel-
lut myös harmaahaikara.

Paavo Siukonen

Sänki houkuttelee lintuja

Suokukko syö sammakoita, kaloja ja hyönteisiä sekä kastematoja.

PAAVO SIUKONEN

Valkoposkihanhet ovat
kasvissyöjiä, joille kelpaa

esimerkiksi apila.

www.kaari18.fiPukinmäenkaari 18, 00780 Helsinki.

Pe 12.9. Trubaduuri Eki McGregor klo 22 alkaen
La 13.9. Eki McGregor Duo klo 22 alkaen

Wine &
Oktoberfest
26.9-5.10.2014

HODARI + KOFF III 0,5L 6€ "!4 && 2!"2(5

La 20.9 Mark Tuomela Duo plays blues and rock
classics klo 22 alkaen

HODARI + KOFF III 0,5L "!4 && 2!"2(5

26.–27.9. Tule valitsemaan ravintolaan kauden 2015 viinit!
Ostamalla 15 € rannekkeen pääset maistelemaan ja vaikuttamaan!

Oktoberfest-teltassa livemusiikkia COVER KINGSIN tahtiin

6€

Ke 1.10. OKTOBERFEST-tarjouksia ja tanssimusiikkia
Pe 26.9. ja 3.10. Tanssimusiikkia yön pikkutunneille saakka
La 27.9. ja 4.10. Teltassa Kaaren perinteiset TERASSITANSSIT

64"4 ,232%,+725 2#25 12*$5,4!2..2 1+4"20 #2
#+472,21#4+".$28 )(+122 '2-(/44"0 #2 "4,$.$*+#28
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JANNE MIKKILÄ

uurakon muusikot
eivät ole turhan totis-
ta porukkaa. Esi-
merkiksi Serenadis-
sa neljälle Daltonil-

le käytettiin lelurumpuja
rumpuraidan äänittämises-
sä.

–Lauluja kuistilta on oi-
keastaan eräänlainen pään-
avaus ”juurakkouteen” ja
siihen musiikilliseen maa-
ilmaan mihin me kuulijat
haluamme viedä. Siis blue-
sin, kansanmusiikin, vah-
vojen tarinoiden ja skif-
fle -asenteen pariin. Meil-
lä oli ihan älyttömän haus-
kaa Lauluja kuistilta -levyn
äänityksissä. Siellä syntyi
monta pähkähullua ideaa,
joita kokeiltiin aika vara-
uksettomasti. Näin onnis-
tuttiin luomaan levylle var-
sin omanlaisensa äänimaa-
ilma, joka tukee vahvojen
tarionoiden sanomaa, ker-
too Minsku Tammela.

Juuri nyt levy on Juura-
kon naisille unelmien täyt-
tymys, mutta näköpiirissä
häämöttävät jo uudet ta-
rinat. Tosin kiertue jatkuu
vielä Malmitalon jälkeen-
kin.

Juurakon levyn julkaisi
Inkoon Musiikki.

– Sekin oli kyllä erään-
lainen unelmien täyttymys
saada leppoisa levy-yhtiö
mukaan juoneen.

Malmi ja Malmitalo ovat
yhtyeen jäsenille ennestään
tuttuja, mutta yhtyeenä he
eivät ole täällä ennen esiin-
tyneet.

– Itse olen asunut Suu-
tarilassa koko lapsuute-
ni ja käynyt nuorena Mal-
milla muun muassa piano-
tunneilla Pohjois-Helsingin
musiikkiopistossa kym-
menkunta vuotta. Myö-
hemmin olen opettanut sa-
maisessa musiikkiopistos-
sa pop/jazz -laulua vuoden
verran. Yhtyeemme Kaisa
on opiskellut aikoinaan so-
siaali- ja terveysalan oppi-
laitoksessa Malmilla. Mal-
mitalolla moni meistä on
eri projektiensa kera keik-
kaillut. Paikkana Malmita-
lo on siis jo ennestään tut-
tu, mutta yhtyeemme esiin-
tyy nyt ensimmäisen kerran
Malmilla ja Malmitalossa.
On mukavaa on tulla isoon
saliin juhlistamaan levyjul-

kaisukiertueemme ensim-
mäistä Helsingin keikkaa.
Sekin on kivaa, että kysees-
sä on tuplakonsertti Rön-
sy-yhtyeen kanssa. Heillä
luvassa on uuden musiik-
kivideon julkaisu isolla sc-
reenillä, Minsku Tammela
paljastaa.

Juurakko kiersi kesällä
useilla festareilla ja yleisö
otti tuntemattoman yhty-
een musiikin hyvin omak-
seen.

–Meille mieleisin yleisö
lienee tarinoista ja musii-
kin riemusta innostuva vä-
ki. Odotamme innolla, että
pääsemme kotikentällem-
me esiintymään.

Illan ensimmäinen esiin-

tyjä on Rönsy.
-Pian julkaistavan toisen

levyn myötä olemme saa-
vuttaneet tämänhetkisen
päämäärämme, missä tyy-
tyväisinä ja ylpeinä voim-
me levätä jonkun aikaa.
Sen jälkeen matka jatkuu
taas uusiin, ennalta-arvaa-
mattomiin suuntiin. ker-
too Helmi Carmus Rönsyn
suunnitelmista.

Teija Loponen

Juurakon blues kietoutuu
kansanmusiikkiin
Bluesia ja kansanmusiikkia ilolla ja energialla esittävä viiden naisen
Juurakko-yhtye saapuu Malmitalolle osana levynjulkaisukiertuettaan.
Lauluja kuistilta vie kuulijat kansanmusiikin pariin hauskalla ja
arvaamattomallakin tavalla. Ja erikoisilla soittimilla.

Juurakon muusikot haluavat tuottaa iloisia elämyksiä tarinallisilla kappaleillaan.

Juurakko esiintyy
Malmitalossa

24.9. kello 19 yhdessä
Rönsy-yhtyeen kanssa.
Liput 12/10 e. Väliaika.

Laura Kaartinen, Kaisa Saarikorpi, Minsku Tammela ja
AnnaWiksten lauloivat a cappellaa lähes 10 vuoden ajan
Government Girls & the Senator’s Sons –yhtyeessä.

Juurakko perustettiin syksyllä 2011 ja silloin mukaan
tuli myös Eija Kankaanranta.

Ensialbumi Lauluja kuistilta julkaistiin 19.7.2014.
Yhtyeen instrumentteja ovat muun muassa konsertti-

kantele, matkaharmooni, jouhikko, plankku, kampa ja kita-
rat.

Juurakko tiiviisti

J

Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

Soita ilmainen mittaus

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Sälekaihtimet
Rullaverhot

Pystylamellit
Markiisit20v.

TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
TORIKAIHDIN

••Peililiukuovet

–Jäsenten välinen yhteis-
soitto on ehkä tarkinta mi-
tä on kuultu ikinä. Eikä tämä
bändi hajoa – ainakaan mi-
hinkään pieneen riitaan, va-
kuuttaa Jouko Mäki-Lohi-
luoma.
Sen kertoo kokoonpanon

nimikin, Yhden JoukonYhtye.
Jouko Mäki-Lohiluoman

ura alkoi 70-luvulla seura-
kunnan nuortenilloissa. Ny-
kyisellä yhden jäsenen ko-
koonpanolla hän alkoi tree-
nata vuonna 1990.
Tamperelaismies on teh-

nyt kahdeksan levyä, kiertä-
nyt kapakoita, kirkkoja, tore-
ja, lavoja ja muita esiintymis-
paikkoja. Biisien välissä hän
iskee tarinaa.
Omien biisien ja lastenlau-

lujen lisäksi Joukosta lähtee
esimerkiksi Juicea, CCR:ää
valssia ja vaikka humppaa.
Pikkukakkosessa hänet on

nähty ja kuultu Herra Heinä-
mäen Lato-orkesterin rum-
palina, voimamies Horsma-
na.
Takana on yli 4500 keikkaa

ja edessä Jakomäki.
Pirjo Pihlajamaa

Joukon eteen
yhdeltätoista
Koska Jouko Mäki-Lohiluoma osaa
laulaa, soittaa rumpuja, bassoa, kitaraa
ja huuliharppua, on aika luontevaa,
että hän on perustanut yhtyeen.

Perhekonsertissa Joukon yhtye esittää lapsiperheen
arjesta nousevia lauluja, kuten Onks’ pakko lähtee
mökille tai Hammaskeijun viimeinen keikka.

Jakomäen kirkon
perhetapahtuma
la 13.9. klo 10-13,

Jakomäenpolku 7. Klo 10
lelukirppis, onnenpyörä sekä

maksuton kasvomaalaus,
nappikone, klo 11 perhe-
konsertti Yhden Joukon

Yhtye, klo 12 keittolounas.

YHDEN JOUKON YHTYE

Lätkässä
Lähitietoon
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Synttärijuhlien kunniak-
si on syyskuun ajan on esillä
Vuodet Viikin kirjastossa –
näyttely, jossa vanhat julis-
teet kertovat kirjastossa
vuosien varrella pidetyistä
tapahtumista. Esillä on
myös vanhoja kirjaston
käyttämiä välineitä, joista
aika on jo ajanut ohi.

–Haluamme tehdä yhteis-
työtä asiakkaidemme kans-
sa ja jo keväällä kävijät sai-
vat äänestää kustantajien
esitteiden pohjalta mitä uu-
sia tietokirjoja tänne han-
kitaan. Asiakkaiden toiveet
eivät olleetkaan ihan samo-
ja, joita itse olimme pohti-
neet, kertoo Mia Ylinen.

Pia Terrihauta näyttää
kymmenvuotiaan tytön
piirtämää kuvaa, jossa lu-
kee, että kirjasto on paras.
Tyttö oli kysellyt, voisiko
kirjastossa olla jotain ilta-
päivätoimintaa ja ehdotta-
nut lasten lukupiiriä. Sen
perustamista Pia oli luvan-
nut harkita vakavasti työ-
parinsa kanssa.

–Kirjastojen palvelut ke-
hittyvät ja muuttuvat ko-
ko ajan. Nykyään nuoret ei-
vät enää kaipaa pelikoneita,
mutta senioriasiakkaat tar-
vitsevat yhä enemmän tieto-
tekniikan opastusta esimer-
kiksi tabletteihin ja älypu-
helimiin. Me haluaisimme

tarjota juuri sitä, mitä asiak-
kaat kaipaavat ja siksi jär-
jestämme 16. ja 18.9. kel-
lo 16–18 ja 17.9. kello 13–
15 asiakastapaamisia, joissa
käyttäjiemme toiveita kar-
toitetaan, kertoo kirjaston-
johtaja Mari Heino.

Heinon mielestä Viikin
kirjastossa on parasta se,
että sitä käyttävät varsin eri-
laiset ihmiset, lapset, nuoret
ja aikuiset sekä uussuoma-
laiset.

–Meille on kehittynyt hie-
noa yhteistyötä esimerkik-
si nuorisotalon ja lähellä si-
jaitsevan hoivakodin kans-
sa. Etenkin tytöille haluai-
simme kehittää jotain uutta
yhteistoimintaa, Pia Terri-
hauta pohtii.

Nykyisellään kirjasto lä-
hestyy eskareita, sekä kol-
mas- ja seitsemäsluokkalai-
sia kutsuen heitä kirjastoon.

–Kolmasluokkalaisille on
kuva-, musiikki- ja kirja-

vinkkausta ja seiskoille tie-
donhakuun ohjaamista tie-
torakettikisan avulla. Ai-
kuisille on heidän toiveiden
pohjalta muun muassa no-
vellikoukku ja lukupiiri, lis-
taa Mari Heino.

Aivan uutta tulee olemaan
koodauspaja lapsille.

– Toivomme asiakkailta
ihan konkreettisia toiveita,
mitä kirjastolta halutaan.
Oletamme, että ainakin ko-
ko perheelle suunnatut ta-
pahtumat tulevat olemaan
toivelistalla, Heino uumoi-
lee.

Teija Loponen

Kirjasto odottaa toivomuksia
Viikissä on saatu nauttia oman
kirjaston palveluista jo 15 vuotta.
Kirjaston väki haluaisi tietää, mitä
kävijät kirjastolta nykyään toivovat ja
miten sen toimintaa voitaisiin kehittää.

Viikin kirjasto täyttää
15 vuotta 15.9.

Kahvitarjoilu kello 14-18,
synttäriongintaa lapsille

kello 14–20 ja Unno
Nalle rannalla –esitys

kello 18. Kirjaton osoite
on Viikinkaari 11.

Pia Terrihauta kertoo Liinu-lehmän olevan
viikkiläislapsille tuttu. Se esittää satutuokioissa kiperiä
kysymyksiä ja pohtii asioita yhdessä lasten kanssa.

TEIJA LOPONEN

Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

hilpeyttä
Hilloa ja

Pate

Neljä lahjakasta muusikkoa tulkitsee
pianisti Artturi Röngän upeita sävel-
lyksiä. To 11.9. klo 19, alk. 12 €

FALLing in love with Frank – solistina
iskelmää ja swingiä vuodesta -58
laulanut legendaarinen Kari Fall.
Ke 17.9. klo 19, alk. 18 €

Latinopoppia ja väkevää naiskuvaa;
raikas ja innostava rakkaustarina.
K16. Pe 12.9. ja la 13.9. klo 18, alk. 6 €

Iloinen postimies valkokankaalla.
Puhutaan suomea. La 13.9. klo 14 ja
ke 17.9. klo 18, alk. 5 €

New Orleansin rytmit ja energinen
tenorisaksofoni saavat lämpenemään.
Pe 12.9. klo 19, alk. 15/13 €

Kirjailija-tutkija Tuula Karjalainen
kertoo Tove Janssonista kirjansa
pohjalta. Su 14.9. klo 15, vapaa pääsy

Muumiteemainen tapahtuma koko perheelle. Konsertit – klo 11 ja 13
Kuka lohduttaisi Nyytiä? Elokuvia – klo 10 Muumipeikko ja pyrstö-
tähti ja klo 12 Kuningasrubiini. Työpajoja – mm. muumileivontaa ja
varjoteatteria. Kahvilan tarjontaa – pannukakkua ja mansikkahilloa.

Su 14.9. klo 10–14, vapaa pääsy
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The Great

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

Pukinmäen varsin tuo-
reelle kotikaupunkipolulle
tehdään Pukinmäki-seuran
ohjaamana retki keskiviikko-
na 17.9.
Polkua lähdetään kiertä-

mään aseman luota kello
17.30 ja oppaina ovat Pukin-
mäki-seuran varapuheenjoh-
taja Lasse Rekola sekä koti-
seutuneuvos Tero Tuomisto.
Tapahtuma on osa Euroopan
kulttuuriympäristöpäiviä.
Pukinmäki-seura toivoo

palautetta kävelykierrokses-
ta paikan päällä sekä myös
Pukinmäki-portaalissa ole-
van nettiversion sisällöstä.

Lokakuun alussa Pukin-
mäessä suunnistetaan. Lau-
antaina 4.10. kello 10–13
on asukkailla mahdollisuus
suunnistaa ympäri Pukinmä-
keä rasteja etsien.
Kaupunginosassa on usei-

ta rastipisteitä, joissa yhdis-
tykset sekä kirjasto, seura-
kunnat ja eräät muut toimi-
jat esittelevät toimintaansa.
Muutamissa rastipaikoissa
on pikku tehtäviä tai tarjoilua.
Joka rastilta saa jaossa ole-
vaan lehtiseen merkinnän.
Kuudella merkinnällä osal-
listuu arvontaan, jossa on lu-
vassa yllätyspalkintoja.
Rasteja voi kiertää ha-

luamassaan järjestykses-
sä, yksin tai vaikka koko per-
heen voimin. Tarkempia tie-
toja kerrotaan Lähitiedon il-
moituksessa, myymälöiden
ikkunoissa ja yhteisellä ilmoi-
tustaululla aseman luona.
Rastitapahtuma on paikka-

kunnan yhdistysväen yhtei-
sesti järjestämä tapahtuma.

TT

Pukinmäessä
polkuillaan ja
suunnistetaan

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

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 10.9. 19.00 Rukousilta: Daniel Sabure.
Musiikki: Carita ja Simo Koskinen

La 13.9. 18.00–22.00 Nuortenilta
Su 14.9. 11.00Mika ja Milla Särkän tulojuhla.

Musiikki: Kaiku-kuoro; kahvitarjoilu
Su 14.9. 14.30 Latinokokous
Ti 16.9. 13.00 Päiväseurat: Vilho Mustonen.

Musiikki: Maranata



JAKOMÄKI
Jakomäen Eläkeläiset
Kerhotoiminta on alkanut
uusissa tiloissa Jakomäentie
6 i -talon kerhohuoneella.
Kokoontuminen aina ti
klo 11–13. Tule tutustu-
maan toimintaamme, tar-
joamme tuliaiskahvit.

MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma klo
9–13, ti–to 9–15, pe
12–14. Kirkonkyläntie 2.
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa
pe klo 9.30–11.30.
Perhekahvilaan osallis-
tuminen on ilmaista,
tarjoilu 1,5 e /perhe.
Syystien palvelukeskus
Ma ukkojumppa klo 11.15–
12. Pingistä ti klo 14.15–
15.30. Sisäkengät vaaditaan.
Ke 3.9. alk. ompelu/vapaaeh-
toistoiminta 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.
Stadin ikäohjelman
suunnittelua
Mitä pitäisi ottaa huomioon,
jotta Helsinki olisi parempi
paikka ikääntyä? Helsingissä
on tekeillä Stadin ikäoh-
jelma, johon asukkaat saa-
vat kertoa mielipiteitään
Syystien palvelukeskuk-
sessa ti 16.9. klo 17–19.
Pohjois-Helsingin
kuvataidekoulu:
Veden maailma
Esillä kuvataideoppilaiden
tekemiä töitä Veden maail-
maan -projektiin. Ke 20.8. – to
11.9. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–16.Vapaa pääsy.
Age-Elisa Riekkinen:
Integraatio – grafiikkaa
ja installaatioita
Avoinna ark. ma–pe 9–20 ja la
9–16. Vapaa pääsy. Malmitalon
galleria, to 28.8. – la 20.9.
Indian Movies: Raja Rani
Runsas rakkauselokuva, joka
tempaa mukaansa. (Intia 2013,
160 min, K7) Puhe tamilia,
teksti englanniksi. Vapaa pääsy.
Malmitalo to 11.9. klo 18.
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.
William Suvanne Quartet
esittää tänä vuonna

ilmestyneen The Tenor -albu-
minsa materiaalia, joka on yhty-
een omaa tuotantoa. Kesto 1h
30 min, väliaika. Liput 15/13
e, Malmitalo, pe 12.9. klo 19.
Hilloa ja hilpeyttä –
päivä Toven kanssa
Muumi-teemainen tapah-
tuma koko perheelle. Tove
Janssonin syntymästä on 100
vuotta. Juhlavuoden kunni-
aksi ilahdutetaan muumihah-
mojen ystäviä konsertilla, elo-
kuvilla ja työpajoilla. Lisäksi
luvassa Muumileivontaa ja
kirjastossa muumisatuja.
Ravintolassa on tarjolla muu-
miherkkuja, pannukakkua ja
mansikkahilloa. Vapaa pääsy.
Malmitalo, su 14.9. klo 10–14.
Tuula Karjalainen:
Tove Jansson – tee
työtä ja rakasta
Kirjailija-tutkija Tuula
Karjalainen kertoo ja kes-
kustelee kirjastaan Tove
Jansson – tee työtä ja
rakasta. Vapaa pääsy.
Malmitalo, su 14.9. klo 15.
Yhteislaulua
Lauluillan isäntäparina
toimii Jukka Okkonen
ja Pauli Kainulainen.
Vapaa pääsy. Malmitalo,
ti 16.9. klo 17.30.
The Great Helsinki
Swing Big Band: FALLing
in love with Frank
Monipuolisesti jazzia, iskel-
mää ja rokkia jo vuodesta 1958
laulanut Kari Fall toimii suo-
situn big bandin konsertti-
illan solistina. Kapellimestarina
Jussi Lampela. Liput 18 e,
Malmitalo, ke 17.9. klo 19.
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.

PIHLAJAMÄKI
Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä ke
klo 10–12 ja to leikkipuisto
Salpausselässä klo 10–12.
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.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Kerhotoiminta alkaa 15.9.
klo 10.30 Pihlajamäen nuo-
risotalolla, Moreenitie 2.
Viihdyttämässä Samuli
kitaroineen.

PUISTOLA
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senio-
reita Puistolan kirjastolla ver-
taistukihenkisesti tietotekni-
sissä ongelmissa joka ke klo
10–12. Lisät. ja ajanvar. kir-
jastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Välipalakurssi koululaisille
MLL Puistola järjestää välipa-
lakurssin 7–12 vuotiaille lap-
sille ke klo 17.30–19 Puistolan
Marttalassa (Puistolan tori 5).
Hinta syyskaudelta (alkaen
10.9.) on 38 e lapselta.
Lisät. ja ilm. puistola.mll.fi

PUKINMÄKI
BailatinoKids
Lasten tanssilliset liikun-
taleikit (tytöt+pojat) pe
Pukinmäkitalon peilisalissa,
Kenttäkuja 12. 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 Pukinmäkitalon
peilisalissa, Kenttäkuja 12.
Ohjaaja Kirsi Mattsson.
Syksyn hinta 60 e. Ilm. ja lisä-
tied: kisa@pukinmaenkisa.
fi tai p. 050 5814118/Ritva
Tuomisto. Järj. Pukinmäen Kisa
ry, www.pukinmaenkisa.fi.
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.
Pukinmäen
kotikaupunkipolku
Kierretään ke 17.9. Lähtö ase-
man luota klo 17.30. Oppaina
Pukinmäki-seuran varapj Lasse
Rekola sekä kotiseutuneuvos

Tero Tuomisto. Sateen sat-
tuessa sateenvarjo mukaan.
Järj. Pukinmäki-seura.
Satutunnit
Satutunnit aina parillisen vii-
kon ma Pukinmäen kirjaston
lastenosastolla klo 10.15.

SILTAMÄKI
Siltamäen korttelitupa
Srk-kodissa, Jousimiehentie
5, ti ja pe klo 11–14.
Siltamäen Nuorisoseura
Askartelukerho lapsille ke klo
16–17.15. Kahvakuula aikui-
sille alk. la 4.10. ja keski-
viikkoklubi senioreille ke klo
14–15.30. Tied. ja ilm. sinikka.
putkonen@siltamaennuoriso-
seura.fi tai 050 566 6174.

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: tapa-
nilan.elakkeensaajat.fi.
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.
Novellikoukku Tapanilan
kirjastossa
Tehdään yhdessä käsitöitä ja
kuunnellaan samalla novelleja.
Voit tuoda oman käsityön tai
osallistua hyväntekeväisyys-
projektiin. Tarjolla myös kah-
via ja teetä! 16.9. klo 18–20.
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.

TAPULIKAUPUNKI
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu ti klo 10–12 Tapulin
leikkipuistossa osoitteessa
Moisiontie 18. Ohjelma löytyy
Facebookista ”MLL Puistola”
ja nettisivuilta puistola.mll.fi.
Tapuli Tutuksi
Tapuli tutuksi – kävelyllä käy-
dään katsomassa, missä aikoi-
naan sijaitsivat Puistolan
asema, posti, valtion sikata-
loudellisen koeaseman sikala
sekä Airamin lampputeh-
das. Kävelykierros kestää noin
kaksi tuntia.Kokoontuminen
Maatullinaukion kukkaympy-
rän luona 7.9. klo 14. Järj.
Tapulikaupunki-Seura.

VIIKKI
Viikin Seniorikerho
Viikin Seniorikerhon syys-
kauden kuukausitapaami-
set käynnistyvät ke 17.9. klo
13–15 asukastalo Kaaressa
(Tilanhoitajankaari 9) lep-
poisan yhdessäolon mer-
keissä. Tutustutaan syyskau-
den ohjelmaan, kahvitellaan.
Vapaaehtoinen kahviraha 2 e.
Tulkaa vanhat ja uudet jäsenet!

14 Menot

Taivaassa on reikä
Keskusteluiltoja kristinuskosta
ja luonnosta Viikin kirkolla ja
Välke-kerhotilassa.
Viikissä kirkolla ja Välkkeessä kokoonnutaan vielä viisi
kertaa torstaisin kello 18 keskustelemaan, onko luonto
pyhä (18.9. Välke), tekeekö kirkko mitään luonnon hyväksi
(2.10. kirkko, 20.11. Välke) , onko eläin Jumalan kuva
(6.11. ja 18.12.) sekä mitä on vihreä hengellisyys (4.12.
ja 16.10.). Tilaisuuksissa on järjestetty lastenhoito.

HYVINVOINTI

jalkaterapeutti

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

Raili Asikainen

JalkaterapiaJalkaterapia
TalusTalus

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

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

Jalkojenhoito!

Yksilölliset tukipohjalliset!

Fysioterapia!

Lymfaterapia!

Hieronta! T (09) 3511100
www.askelma.fi

Jalkaterapiapalvelut

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Lähimenot–palstalle
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

menovinkkejä.
Vinkit tulee lähettää
viimeistään to klo 15

mennessä, jotta ne ehtivät
seuraavan keskiviikon

lehteen.
janina.issakainen@

lahitieto.fi
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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

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

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect
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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

KAMPAAMOT JA PARTURIT

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

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

rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

K A M PA A M O

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

MA-PE 9.00–17-00
LA suljettu

K A M PA A M O

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

TIESITKÖ?
Lähimenot myös netissä:
www.lahitieto.fi/menot

Lähitieto
kertoo

lähiyritykset

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi
3858 375

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi
Ark. 9-18,

la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

Permis+ leikkaus
+sävy+fööni

Värjäys+leikkaus
+fööni

85€

75€

j

Edessä
värien

fantastinen
syksy!

Koillis-Helsingin Lähitieto
Ilmoitusvaraukset: myyntipäällikkö Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi



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


