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Keskiviikko 17.9.2014

Nro34

Uutiset:
Pukinmäen koulut yhdistyvät.
Urheilu:
MPS on kolmosena.
Kulttuuri:
Menestyneet muusikot
vierailevat kotinurkilla.
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Tapanilankaari
on kahta työmaata

Päivi
Pirnes
Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

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

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

markku.viljander@kodista.fi

Annis
Viljander
Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Tarja
Haaranen
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

paivi.pirnes@kodista.fi

s3

PUHDASTA TULEE!
Laadukas ja edullinen!

Matot
7,20/m2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

UUTTA!
Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset

pesut

TILAA
EDULLINEN
NOUTO-
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki
mankeloituna

5,00€/kg

ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.fi

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610,

[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. 143.000 € 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 €
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! Masennus
! Ahdistus
! Kriisit ja traumat
! Parisuhdeongelmat
! Syömishäiriöt
! Päihdeongelmat
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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

Outi Jussila
040 830 8755

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, suojai-
sella 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 kivi-
talo laadukkailla materiaaleilla.
Osakeyhtiömuotoinen erillistalo.
Mh.520.000€. Vanha Porvoontie 4.
Tomi Suvinen/044-3355135 ja
Vasil Zizan/044-514755

1132695

Tapaninkylä okt 105/200m²
5h, k, rt, tkh, kph/s, khh, 2xvar, tekn.tila,
AK/var. Viihtyisä ja kodikas lapsiperheen
unelmatalo! Tyylikkäät asuintilat,
4 mh:ta valmiina, alakerrassa isot
harrastetilat, kivoja yksityiskohtia
tulvillaan. Mh. 457.000€.
Vallesmannintie 23.
Kai Lehtola/044-5140164

1136652

Töyrynummi okt n. 122/192m²
5h,k,s,tkh,askh,at. Ryhdikäs, peruskun-
nostettu siporex-kivitalo. Avokeittiö olo-
huoneen 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 Tapa-
ninvainiossa. Mh.495.000€. Alhokuja 3.
Tomi Suvinen/044-3355135

133029
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. 310.000€. 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

Malmi rt 51/113m²
3-4h,k, khh, kph/s, 2xwc, 2xvh, ullakko,
AK, var. Persoonallinen koti rauhallisella
pientaloalueella. Vaaleasävyiset pintama-
teriaalit, remontoitu kph/s. Mh. 286 153€,
Vh. 298 000€. Notkotie 22.
Kai Lehtola/ 044-5140164

1136197
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! Vmh. 314.000€. Häräntie 13.
Tied. Kai Lehtola/ 044-514 0164

136174
Tapulikaupunki rt 79,5m²
3 h, k, kph/s, 2xwc, var, piha. Persoo-
nallinen koti keskeisellä alueella. Upea
keittiö, suojaisa takapiha, päätyasunto.
Vmh. 238.000€. Kämnerinkuja 2.
Kai Lehtola/044-514 0164.

1134503
Pihlajamäki kt 76m²
4h+k+kph+las. parveke. Hyvä perhe-
asunto kolmella makuhuoneella hissitalon
3. kerroksessa. Viihtyvyyttä lisää lähes
huoneiston pituinen lasitettu parveke.
Velaton mh. 182.000€. Johtokivenkuja 4.
Jyrki Saulo/050 5850500

1133851

Pukinmäki kt 70m²
3h, k, kph/s, lasitettu parveke. Hissitalon
neljännen kerroksen koti hyvinhoidetus-
sa yhtiössä. Erinomainen läpitalon poh-
jaratkaisu joka sopii niin omakotitalosta
muuttavalle kuin lapsiperheille.
Mh. 194.000€. Eskolantie 10.
Kristiina Diomin/0400-201 444

1136308
Puistola pkt 70m²
3h, k, kph/s, wc, terassipiha. Kauniisti
remontoitu kodikas asunto huippupai-
kalla! Tilava olohuone, vaaleasävyiset
pintamateriaalit, 1-asuinkerros soveltuu
myös liikuntaesteisille. Mh. 209.000€.
Suuntimotie 17.
Kai Lehtola/044-5140164

1136592
Oulunkylä/Patola kt 56 m²
3h,k, kph, las.parv. Ensimmäisen asuin-
kerroksen kolmio lasitetulla parvekkeel-
la. Tehoneliöt, muuttovalmis koti. Mainio
vaihtoehto omakotitalosta luopuvalle
159.000€. Hirsipadontie 5.
Kristiina Diomin/0400-201 444.

1136212
Heikinlaakso Tontti 2640m2

Suositulla ja rauhallisella alueella sijait-
seva rakennustontti, joka on kooltaan
2640 m2 (rakennusoikeutta 660 k-m2).
Mh.688.000€. Kirsitie 30. Tomi Suvi-
nen/044-3355135

1133413

Reija Kivinen
050 533 0369

Vasil Zizan
044 514 7551
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Jalankulkijat heikoilla

S
yyskuun alussa esiteltiin Pekanraitin ja
Ala-Malmintorin korjaussuunnitelmia.
Moni Malmilla kulkeva on jo pitkään
odotellut etenkin Malmin postin ja Mal-

mitalon ohi kulkevan Pekanraitin kunnostusta,
sillä sateiden ja pakkasten aikaan väylä on jalan-
kulkijoille suorastaan hankala. Joko sen pai-
naumissa on isot vesilätäköt, tai talvella kuopat
ovat jäässä ja todella liukkaat. Suunnitelmia on
esitelty ennenkin, mutta aina ne vähän muuttu-
vat. Yleensä huonompaan suuntaan, sillä talou-
dellisista syistä joudutaan tekemään karsintaa.
Mielipiteitään suunnitelmista kertoneet asuk-
kaat kokevat, että heitä on taas määräysten
mukaan kuultu, vaan ei kuunneltu siinä määrin,
että hyvin perustellut toiveet menisivät perille.

Yksi nyt suunnitelmasta ilmeisesti poistuva asia
ovat korkeat ja kapeat puut, joita toivottiin
Novan kauppakeskuksen edustalle. Asukkaat
toivoivat niitä paitsi elävöittämään ja suojaa-
maan tuulista aukiota, myös rauhoittamaan lii-
kekeskuksen edustan liikennettä. Puihin olisi
myös näppärä kiinnittää polkupyöriä. Tai lait-
taa niiden ympärille pyöreä penkki. Jalankulki-
joiden on vaikea käsittää, miksi autoliikenne ei
voi tapahtua korttelin toiselta puolelta, jossa
kulkee ajotie. Miksi taksit ja kuorma-autot
työntyvät jalankulkijoiden väylälle? Samaa poh-
ditaan Malmin torin puolella. Siellä ajoneuvolii-

kenne on torialueella lisääntynyt huimasti.
Autoja pysäköidään torille ja ajonopeudet ovat
usein turhan suuria. Tuntuisi järkevämmältä
merkitä kadun puoleinen reuna torialuetta salli-
tuksi pysäköintialueeksi ja rauhoittaa muu tori
autottomaksi alueeksi.

Illat pimentyvät jo varsin aikaisin. Se tarkoittaa,
että jalan liikkeellä olevien on syytä kaivaa hei-
jastimet esiin. Lähivaloilla ajava autoilija havait-
see ilman heijastinta kulkevan henkilön vasta
noin 40 metrin päästä, kun jalankulkijan heijas-
tin näkyisi jo 150 metrin etäisyydeltä. Lasten-
vaunuja työntävän kannattaa tarkistaa, että
vaunujen etuosassa on hyvin näkyvä heijastin,
vaunut voivat peittää työntäjän heijastimen.
Samoin lemmikille kannattaa laittaa talutushih-
naan heijastin tai huomioliivi päälle. Koira saat-
taa kulkea useita metrejä taluttajaansa edellä ja
etenkin tummakarvaista lemmikkiä voi olla vai-
kea erottaa kadun pinnasta. Liikenneturvalli-
suus on asia, johon jokainen voi todella vaikut-
taa.

On aika kaivaa
heijastimet esiin.Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Jousiammunta,
kiipeily, keilaus,
mosalympialaiset

UUTUUS: taljajousi-
ammunta, tankofutis,
kinball, päähieronta

Luennot, catering,
veitsenheitto, asahi,
puhallusputket

Kaikkiaan 33
ohjattua vaihtoehtoa
GSM 044 3080 022

iloisten ilmeiden tykypäivät ja
pikkujoulut Pohjois-Helsingissä

ilomaatti.fi●

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

Alk. 0,14 +
6 x 0,04W/SI

1499,-
033-216V-39

8 x 0,04W/SI

1297,-
033-216V-31

0,14 OC + 2x0,14 SI
+ 4x0,04W/SI

1897,-
033-216VOC-58-

4 x 0,04 OC +
5 x 0,04W/SI

1199,-
033-216VOC-36

Alk. 0,19 +
6 x 0,07W/SI

2376,-
033-216V-62

8 x 0,07W/SI

1897,-
033-216V-56

ikuista kauneutta vuodesta 1918

0,29W/SI

1239,-
033-216V-29

0,24W/SI

1022,-
033-216V-24

0,08W/SI

698,-
033-216V-08

0,29W/SI

1186,-
033-216-29

0,32W/SI
033-216-32 995,-
Valko-
kultaisena
033-216V-32 1040,-

ALLIANSSI
alk. 0,64W/SI

1995,-
033-216V-64

Kesäetu!

- Hurmaavan hienostunut, suloisen sädehtivä -

Estelle
Design Assi Arnimaa

Siltapub!

Avattu Siltamäessä
Uusi Pub

Avajaisjuhlat pe 26.9.
klo 18-21

Tervetuloa!
Siltamäen ostoskeskus
Jousimiehentie 3
00740 Helsinki
050 462 3999

Avoinna
ma–to 9–24
pe–la 9–02
su 9–22(23)
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Terveystarkastuksen voi tehdä itse netissä. Sivu 6.
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Oikeuskansleri tutkii kantelua Nurkkatiestä
Puistola

Yksi helsinkiläismies
on tehnyt
oikeuskanslerin-
virastoon kantelun,
joka koskee
kaupunginvaltuuston
syyskuussa 2011
hyväksymää
toivomuspontta.
Kaupunginhallitus on
antanut kanteluun
lausunnon, jossa
se pesee kätensä
virheettömiksi.

Kun valtuusto kolme vuot-
ta sitten yhdisti Puistolan
ala-asteen koulun ja Nurk-
katien ala-asteen koulun
1.8.2013 lukien, toivoi val-
tuutettu Silvia Modig (vas.)
ponnessaan, että koulujen
hallinnollisessa yhdistämi-
sessä otetaan Nurkkatien
koulun ja monitoimitalon
käyttäjät ja molempien alu-
eiden asukkaat mukaan
talojen käytön suunnitte-
luun.

Puistolan asukkaita ja
Nurkkatien käyttäjiä ei kui-
tenkaan ole pyydetty mu-
kaan talojen käytön suun-
nitteluun. Tänä keväänä

asukkaille tuli täytenä yllä-
tyksenä opetusviraston il-
moitus, että virasto suun-
nittelee Nurkkatien koulun
lakkauttamista.

Oikeuskanslerille lähti
kantelu toteutumattomasta
ponnesta. Kantelija katsoo,
että kaupunginhallitus ja si-
vistystointa johtava apulais-
kaupunginjohtaja esikun-
tineen ovat jättäneet toi-
meenpanematta valtuuston
päätöksen yhteydessä hy-
väksytyn toivomusponnen.

Oikeuskanslerinviras-
to on pyytänyt kaupungin-
hallitukselta selvitystä tilan-

teeseen.
Selvityksessään kaupun-

ginhallitus katsoo, ettei toi-
vomusponnen edellyttämä
koulutilojen käytön suun-
nittelu yhdessä asukkaiden
kanssa ole ollut ajankoh-
taista ennen vuotta 2014.

Toukokuussa 2012 ope-
tustoimen apulaiskaupun-
ginjohtaja selvitti kaupun-
ginhallitukselle, että kou-
lujen yhdistymisprosessin
tueksi perustetaan seuranta-
ryhmä, johon kuuluvat mo-
lempien koulujen rehtorit ja
apulaisrehtorit, johtokunti-
en puheenjohtajat sekä ope-
tusviraston edustajat.

Lisäksi koulujen henkilös-
töistä muodostetaan muu-
tosjohtoryhmä, joka vas-
taa käytännön muutosten
suunnittelusta ja toteutuk-
sesta mukaan lukien koulu-
tilojen käytön suunnittelu.
Asukkaita ja monitoimita-
lon käyttäjiä ei apulaiskau-
punginjohtajan selvitykses-
sä mainittu.

Kuntalaissa ei ole mitään
säännöksiä toivomuspon-
nesta. Toivomusponnen
perusteena on kaupungin-
valtuuston työjärjestyksen
24 §. Tuon pykälän mukaan
toivomusponsilla voidaan

ohjata valtuuston tekemien
päätösten täytäntöönpanoa
tai esittää kaupunginhalli-
tukselle pyyntö selvittää
ponnessa tarkoitettu asia ja
ehkä valmistella se valtuus-
ton päätettäväksi. Toivo-
musponnen hyväksyminen
on katsottu valmisteluksi,
eikä siitä voi erikseen valit-
taa. Varsinaisen päätöksen
täytäntöönpanossa voidaan
päätyä ponnen vastaiseen-
kin lopputulokseen, jos pää-
tösvalta asiassa, jota ponsi
koskee, kuuluu muulle toi-
mielimelle tai viranhaltijalle
kuin valtuustolle.

Pirjo Pihlajamaa

Meluaidan ja asuntojen työmaa
näkyy ja kuuluu Tapanilankaarella

Tapanilankaarelta ei tule autoille uutta liittymää
Kanervavinkkelin asunnoille.

PIRJO PIHLAJAMAA

Liikenne takkuaa ajoittain Tapanilankaarella
tehtävän meluaidan vuoksi.

Tapanila

ien itäpuolella
Kanervatien
tuntumassa
tehdään asun-
to ja uuden
kadun varteen

nimeltä Kanervavinkkeli.
Toisessa työmaassa jatke-
taan Rintamasotilaantien
liepeillä pitkään uinunutta
meluaitatyömaata.

– Nyt meluaitatyömaata

jatketaan Moisiontielle asti,
kertoo Helsingin kaupungin
rakennusviraston projekti-
päällikkö Ismo Rantanen.

Rintamasotilaantien jä-
mähtäneestä työmaasta Lä-
hitietokin on saanut use-
amman kyselyn, että miksi
se on kestänyt niin kauan.
Rantasella ei ole tähän vas-
tausta.

–En ollut edellisessä pro-

jektissa mukana, niin en
osaa sanoa, Rantanen vas-
taa.

Hän arvelee asiaan vai-
kuttaneen ainakin bussipy-
säkkiin liittyvän siirtotyön,
jota ei ole voinut tehdä val-
miiksi yhdellä kertaa.

Meluaidan pitäisi olla ko-
konaisuudessaan valmis
marraskuun loppuun men-
nessä.

Kanervavinkkelin asun-
torakentaminen kestää pi-
dempään. Parhaillaan
Avain Rakenuttaja Oy ra-
kentaa Kanervavinkkeliin
kymmentä kaksikerroksis-
ta Hitas-asuntoa. Yhtiön
asunnot tulevat kolmeen
paritaloon ja neljään erillis-
taloon.

Pirjo Pihlajamaa

Tapanilankaarta kulkevan silmien eteen levittäytyy tällä hetkellä kaksi hyvin
näkyvää työmaata, jossa on kaatunut paljon puuta ja pensasta.

T
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Malmi
Ala-Malmin puoleisessa bussiterminaalissa onmuutet-
tu neljän bussin laiturien paikkaa.
Bussien 701, 702, 703 ja 705 lähtöpaikka on siirtynyt

laiturista 23 laituriin 20. Uusi lähtöpaikka on otettu käyt-
töön viime perjantaina.

PP

Neljälle bussille uusi laituri

Malmi
Ministeri Kataisen hallitus päätti maaliskuun kehysrii-
hessä, että Malmin lentokenttä otetaan asuinkäyttöön,
ja että valtion toiminnot kentällä loppuvatmahdollisim-
man nopeasti, viimeistään vuoteen 2020mennessä.
Lentokentästä luopuminen on kirjattumyös valtion ja

Helsingin seudun kuntien sopimukseen suurista infra-
hankkeista, joka kiertää parhaillaan seudun kunnissa
lausuntokierroksella.
Helsingin Seudun Liikenteen hallitus hyväksyi sopi-

muksen muitta mutkitta viime viikon tiistain kokouk-
sessaan.
Sopimuksen yksi kohta on, että valtion tavoitteena on

lähteä Malmilta vuonna 2016, mutta viimeistään vuo-
den 2020 loppuunmennessä.

PP

HSL hyväksyi
lentokentän lopetuksen

Suutarila
Suutarilan pumppaamon kautta tirahti Keravanjokeen
yli tuhannen kuution kertalaaki jätevettä elokuun lopul-
la. Pumppaamo ei jaksanut pidätellä sisälleen kertynyt-
tä likavettä, koska ulkona oli kova rankkasade.
HSY:n mukaan ylivuoto tapahtui 27.–28.8.2014 ai-

kavälillä 23.05–00.30. Jokeen ryöpsähtäneen puhdis-
tamattoman jäteveden arvioitu määrä on 1370 kuutio-
metriä.

PP

Rankkasade puski jätevettä
Keravanjokeen

Soinisen ja Pukinmäen
koululiitto vahvistui
Kaupunginvaltuuston kokouksessa kuulluista kriittisistä
puheenvuoroista huolimatta lopputulos oli, että
Pukinmäen peruskoulu ja Soinisen koulu yhdistetään
hallinnollisesti 1.8.2016 alkaen.

Viikki
Poliisi vei kaksi hylättyä koiranpentua Yliopistollisen
eläinsairaalan pieneläinklinikalle Viikkiin viime perjan-
taina. Poliisi haki eläimet kontulalaisen taloyhtiön kel-
larista.
Riutuneet pennut oli hylätty verkkokomeroon, jonne

ne oli jätetty ilman ruokaa ja vettä. Asiaa tutkitaan eläin-
suojelurikoksena.

PP

Hylätyt koiranpennut
vietiin hoitoon

–Tämähän on hienoa palvelua, täyden palvelun talo,
tuumi Tapio Ojanen piipahtaessaan Malmin Luontais-
tuotteen syntymäpäivillä ja saadessaan Hakkaraisen
Ekiltä elävän ravinnon kakkua lusikoituna suoraan suu-
hun.
Tapio Ojanen osallistui Malmin Siivous –tempauk-

seen keräten 2000 tupakantumppia lähistöltä.
TL

Täyden palvelun talo

MAIJA HUHTIKORPI

Sivistystoimea johtavan
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljasen mukaan tar-
koitus ei ole luopua raken-
nuksista, vaan tehdä alueelle
yhden rehtorin koulu.

–Tavoite on jakaa oppi-
laat tasaisemmin ja moni-
muotoisemmin. Myös maa-
hanmuuttajille on tärkeää,
että luokassa on suomea pu-
huvia, perusteli yhdistämis-
asian valtuutetuille esitellyt
Viljanen.

– Aiemmilta vuosilta on
kokemusta, että ensin yhdis-
tetään ja seuraavaksi lopete-
taan joku osa kokonaisuu-
desta, sanoi esityksen hyl-
käämistä toivonut Yrjö Ha-
kanen (skp).

Ehdotusta ei kannatet-
tu. Mutta Dan Koivulaak-
son (vas.) palautusehdotus
sai kannatusta, ja siitä seura-
si kipakka keskustelu, johon
kokouksen puheenjohtaja
ennen äänestystä suorastaan
kannusti.

– Jos pajatso tyhjenee, en
tule vastustamaan, hän alus-
ti.

Muiden muassa tapanin-
vainiolaisvaltuutettu Kauko

Koskinen (kok.) ei säästellyt
sanojaan.

–Miten voi olla niin, että
Soinisen koulussa on maa-
hanmuuttajataustaisia noin
70 prosenttia? Miksei oppi-
lasainesta ole tasattu mui-
den koulujen kesken? Op-
pilasmäärä väheni vuodes-
sa 20 prosenttia. Ihmettelen
opetusviraston roolia, miten
Soinisen koulu on päästetty
tällaiseen tilaan, kantaväes-
tön lasten katoamista Soini-
sen koulusta ihmetellyt Kos-
kinen latasi.

Apulaiskaupunginjohta-
jan mukaan syynä on ympä-

ristö.
– Asujaimisto ja vuokra-

asunnot ovat johtaneet sii-
hen, että noin 70 prosenttia
on Soinisella maahanmuut-
tajataustaisia, Viljanen pe-
rusteli.

–Sanoudun irti oikean lai-
dan ennakkoluuloisista nä-
kemyksistä. Muistutan Kos-
kista, että maahanmuut-
tajatkin ovat suomalaisia,
tapulikaupunkilainen Vero-
nika Honkasalo ojensi Kos-
kista.

–Hakanen kehui Soinisen
koulua ja yhdyn kehuihin.
Sen vuoksi onkin ihmeellis-

tä, että Pukinmäen koulu
ja sen vanhemmat niin rai-
vokkaasti vastustavat yh-
distämistä, totesi opetuslau-
takunnan puheenjohtajana
toimiva valtuutettu Minerva
Krohn (vihr.).

Palautusehdotuksesta
äänestettiin. Loppupeleissä
Koivulaakson palautusta
kannattivat vain vasemmis-
toliitto ja perussuomalaiset.
Enemmistö eli muut valtuus-
topuolueet vastustivat, ja
koulujen liitto oli lopulta sil-
lä selvä.

Pirjo Pihlajamaa

Vihreällä värillä merkityt valtuutetut eivät kannattaneet ja punaisella merkityt kannattivat kouluesityksen
palautusta uudelleen valmisteltavaksi talousarvioesityksen yhteyteen.

Pukinmäen peruskoulu

TEIJA LOPONEN
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EDENNEENPARKINSONINTIETOPÄIVÄTTietoa edenneen
Parkinsonin taudin
NYKYHOIDOSTA
TI 30.9. klo 12:30–16:00

OHJELMA:
12:00 Tilaisuuteenkokoontuminen
12:30 Pitkälle edenneenParkinson taudin

nykyhoidot, neurologian ylilääkäri
HanneleMerivuori

13:30 Neuropsykologin puheenvuoro
Anne-Maria Louko

14:00 Kahvitauko
14:30 Fysioterapeutin puheenvuoro

SatuSalo
15:00 Puheterapeutin puheenvuoro

Antti Ahvenainen
15:30 Potilaanpuheenvuoro
15:40 Parkinsonin-liitonpuheenvuoro
16:00 Tilaisuuspäättyy

FI
D
U
O
14
04
67
/0
9.
20
14
.

PAIKKA:
Laakson sairaala,
rakennus4, luentosali,
Lääkärinkatu8, 00250Helsinki

Tilaisuuson tarkoitettuParkinsonin
tautia sairastaville, heidän läheisilleen
sekä terveydenhuollonhenkilöstölle.
Tilaisuuteenonavoin pääsy.

Ilmoittautumiset ja ruoka-aineallergiat:
22.–26.9. klo 8:00–11:00 sihteeri
RiittaHiitolalle, puh0931051023 tai
osastonhoitajaAnneHärköselle,
anne.harkonen@hel.fi.
120ensimmäistämahtuumukaan.

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

09-387 9282
0440-630 360
Autotallintie 19

Tattarisuo

Öljynvaihtohuolto
ja talvitarkastus

(sis. öljynsuodattimen ja
max 5 litraa öljyä)

Huollon yhteydessä
renkaiden vaihto

KORJAAM
ON

ASIAKKAI
LLE

KAUPAN PÄÄLLE

AUTONPE
SU

-LAHJAKO
RTTI

voimassa

vuoden loppuun

saakka

SOITA JA
VARAA!

uudet sijaisautot
Seat Ibiza ST:t huollon tai

korjauksen ajaksi

BestRent.fi

hintaan: /päivä
sis. max 100 km
polttoaineineen30€

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

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.
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Testi kyselee perustietoja ja
taustoja lähisukulaisten sai-
rauksista. Kohdat täytetty-
ään saa ennusteen siitä,
kuinka pitkä ikä nykyisillä
elämäntavoilla on tiedossa.
Ohjelma ehdottaa tarvitta-
via muutoksia elämäntapoi-
hin ja antaa samalla ennus-
teen siitäkin, paljonko
muuttuneilla elintavoilla ikä
lisääntyisi. Jotta muutoksia
olisi helpompi toteuttaa, on
tarjolla erilaisia valmennus-
ohjelmia. Ne antavat sähkö-
postin kautta muistutuksia,
kannustusta ja kertovat saa-
vutetuista tuloksista.

–Valmennusohjelmista
saa apua muun muassa
stressinhallintaan, uniongel-
miin ja painonhallintaan,
kertoo Helsingin sosiaali- ja
terveysviraston Ite nettiin –
hankkeen projektipäällikkö
Anna Eskola.

Eskola suosittelee, että
valmennusohjelmia ottaa
käyttöön kerrallaan vain
yhden tai kaksi, jotta nii-
den antamia ohjeita jaksai-
si myös noudattaa. Valmen-
nusohjelmien kesto on 12
viikkoa.

Yksi hankkeen tavoitteis-
ta on sairauksien ennalta-

ehkäisy. Terveystarkastuk-
sen tekemällä näkee mah-
dolliset terveysriskit, joihin
voi puuttua jo hyvissä ajoin
muuttamalla elintapojaan.
Tämä vähentäisi terveysase-
mille suuntautuvaa painet-
ta.

–Vastaavasti testin kaut-
ta näkee sen, jos on tarvet-
ta ottaa yhteyttä terveysase-
maan, muistuttaa Puistolan
terveysaseman osastonhoi-
taja Liisa Siefen.

Siefenin mielestä on hyvä,
että kuntalaisille tarjotaan
luotettavia sähköisiä itse-
hoidon välineitä, joita myös
ammattilaiset voivat suosi-
tella asiakkailleen.

Puistolan terveysasemalla
sähköistä terveystarkastusta
on ryhdytty mainostamaan
asiakkaille ensimmäisenä
Helsingissä.

– Meillä on Puistolassa
aktivoitu muutenkin asiak-
kaita sähköisten palvelui-
den käyttöön, joten tämä ei
ole heille niin kovin uutta.

Myös henkilökunta on tääl-
lä tottunut sähköisten pal-
veluiden tarjoamiseen, ker-
too osastonhoitaja Siefen.

Anna Eskola kertoo, että
sähköisen terveystarkastuk-
sen voi tehdä kuka tahan-
sa Helsingissä. Se on täysin

maksuton ja myös turvalli-
nen. Ohjelman on tuottanut
Suomalainen lääkäriseura
Duodecim.

Sähköistä terveystarkas-
tusta ja valmennuksia suo-
sitellaan etenkin heille, joilla
on epätasapainoa elämässä,

ja jotka ovat miettineet, et-
tä jotain voisi elämäntavois-
sa muuttaa.

–Jos suvussa on elintapa-
sairauksia, on myös hyvä
tarkistaa oma sairastumis-
riskinsä, opastaa Eskola.

Tarkastuksen voi tehdä

silloin kun se itselleen sopii.
Linkki sähköiseen terveys-
tarkastukseen löytyy Puis-
tolan terveysaseman netti-
sivuilta http://www.hel.fi/
hki/Terke/fi/terveyspalvelut/
puistolan+terveysasema

Teija Loponen

Nettiterveystarkastus herättelee

Puistola tarjoaa ensimmäisenä
helsinkiläisille nettiterveystarkastuksia
Elämä pelissä –idealla toteutettu
sähköisesti tehtävä terveystarkastus
antaa vinkin siitä, kauanko nykyisillä
elämäntavoilla on elinvuosia luvassa.

Terveystarkastus on tarkoitettu täysi-ikäisille. Yli 70-vuotiaille se ei annan elämäniän ennustetta, kertovat Anna
Eskola ja Liisa Siefen.

TEIJA LOPONEN

Valmennus-
ohjelmien kesto on

12 viikkoa.

Lausunnossa kiitellään,
että Pekanraitin kunnosta-
minen ja parannustyö on
hieno asia, sillä raitin huono
kunto ja vääntyneet valaisi-
met ovat tehneet alueesta
epäsiistin näköisen. Seura
muistuttaa, että kivijalka-
liikkeet ovat ratkaisevassa
osassa alueen elävöittämi-
sessä.

–Nyt esillä olevassa suun-
nitelmassa Ala-Malminto-
rille suunniteltu yleisilme on
melko karu. Tila ei sellaise-
na houkuta ketään viettä-
mään alueella aikaa. Värik-

käät kukkaistutukset kesäi-
sin ja syksyisin ovat tärkeä
väriläiskä torilla. Suunnitel-
man konkreettiset elemen-
tit torille ovat penkit. Jot-
ta penkki lisää viihtyisyyttä
paikallaan, tulisi sen ympä-
rillä olla asioita, jotka hou-
kuttelevat istumaan. Voisi-
ko torilla olla jonkinlainen
kiipeilyteline lapsille? Kias-
man ja Musiikkitalon vä-
lillä oleva Kansalaistori on
nopeasti noussut suosituksi
ajanviettopaikaksi eri-ikäi-
sille. Sen viehätys perustuu
juuri mainittuihin istumi-
seen houkutteleviin syihin,
lisäksi alue houkuttelee eri-
laisia tapahtumia. Istuimi-
na toimivat nurmikon lisäk-
si eri tasojen reunat. Kenties
Ala-Malmintorille voisi aja-
tella altaan linjalle jonkin-
laista yhdistettyä viherkoro-
ketta, jonka reunoille voisi
myös istua, pohditaan lau-
sunnossa.

Malmi-Seura pahoittelee
Ala-Malmintorilla olleen
vesiaiheen poistamista.
Torin halkaissut allas loi
visuaalisen suoran väylän
Malmitalolle. Seura toteaa
myös, että suunnitelma ei
esitä parannuksia pienelle
Pekanraitin suuntaiselle
kujalle joka on Novan kiin-
teistön vieressä. Kuja on lät-
äkköinen ja epäsiisti. Väylä
näkyy esteettä torille, joten
sekin tulisi kunnostaa, kos-
ka se vaikuttaa koko torin
tunnelmaan.

Soidintien ylitys on teh-
tävä liikenneturvallisuu-
deltaan toimivaksi ja var-
mistettava, etteivät pensaat
haittaa näkyvyyttä. Hidas-
teiden rakentamista on vie-
lä tutkittava, ajonopeudet
Soidintiellä ovat yllättävän
korkeat.

Pekanraitti on tarkoitet-
tu kevyen liikenteen käyt-
töön. Suunnitelmassa ei ra-
jata pyöräilijöille omaa alaa

väylästä, mitä tulisi kenties
vielä pohtia. Pekanraitti tu-
lee uudistaa siten, että se ei
houkuta autoja.

Malmi-Seura ehdottaa,
että suunnittelijat tekisi-
vät tarkennuksia ja tutkisi-
vat annetttuja kommentte-
ja paikan päällä Malmilla,
Pekanraitilla ja sen ympä-
ristössä. Siten saadaan pa-
ras tuntuma ja vaihtoehto-
jen punnitseminen onnistuu
tosiasioihin pohjaten.

Seuran mukaan ajatus li-
sätä yhteisöllisiä ja alueel-
lisia tapahtumia torilla ja
mahdollisesti koko Pekan-
raitilla on kannatettava.

TL

Malmi-Seura toivoo tarkennuksia suunnitelmiin
Malmi-Seura
harmittelee
kannanotossaan,
ettei Ala-Malmintorin
ja Pekanraitin
esittelymateriaali
ollut luvatunlaisesti
tutustuttavana ennen
sen esittelyä.

TEIJA LOPONEN

Pekanraitin ja Ala-Mal-
min torin kunnostussuun-
nitelma tulee Malmi-Seu-

ran mukaan todella tar-
peeseen.
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

HINNAT
TALLATUT

Jyrki Raaantntn a ja Maria RuokokoskiJyrki Raaanntta ja

Kalamestarimme Oman
Savustamon
SAVULOHIPALA

Fanta ja Sprite
VIRVOITUSJUOMAT
1,5 l 0,57/l
Yks. 2,29 pl (1,26/l) sis. pantin 0,40

Chiquita
BANAANI
Costa Rica

Juhla Mokka
KAHVI 500 g
6,67/kg, myös tummapaahto
Yks. 3,59 pkt (7,18/kg)

Candyking
MAKEISET

Atria
TAKUUMUREA NAUDAN
SISÄ- ja PAAHTOPAISTI

VIHREÄ RYPÄLE
500 g/rs
2,00/kg, Kreikka
Yks. 1,29 rs (2,58/kg)

599
kg, raj. 2 kg/tal

1295kg 995
kg

099
ERÄ! Valio
OLTERMANNI
JUUSTO 9 % ja
VIOLA
SULATEJUUSTO
250 g 3,96/kg
Venäjän vienti

kpl, raj. 4 kpl/talous499
ERÄ! Tuore
KOKONAINEN
KIRJOLOHI
Suomi/Ruotsi

kg, raj. 2 kalaa/tal.

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

w
w
w
.k
-c
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m
ar
ke

t.fi

HK
NAUDAN JAUHELIHA
17 % 1 kg
4,99/kg

099
kg

10.-raj. 1 erä/talous

3
pkt

TARJOUKSET
VOIMASSA

TO-SU
18.-21.9.

5.-
4
pl

sis. pantit
1,60, raj. 2
erää/talous

PrestoSPAGETTI 1 kg0,79/kg

079
ps

499
rs, raj. 2 rs/tal

1KG
RASIA!

2.-
2
rs

raj. 1 erä/
talous
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Malmin torialueella reilu
viikko sitten toteutetussa
nuorten ideoimassa siivous-
tempauksessa kerättiin ros-
kia, nypittiin rikkaruohoja,
askarreltiin neulegraffiteja
ja ideoitiin torilta Kirkon-
kyläntien ali menevää ali-
kulkutunnelila viihtyisäm-
mäksi.

Ylikulkukäytävässä eli
putkessa nähtiin nuorten
tanssiesityksiä, jotka py-
säyttivät monet ohikulki-
jat kuvaamaan ja peukutta-
maan ja hihkumaan hyvä –
huutoja.

– Siivoukseen osallistu-
jia ei kovin valtavasti ol-
lut, mutta tavoitteena oli-
kin pysäyttää ihmiset ajatte-
lemaan Malmin ja sen torin
viihtyisyyttä. Ja kyllähän to-
ri ja sen lähiympäristö myös
siistiytyivät lauantaina, kiit-
telee tapahtumaa koordi-
noinut Tiina Papunen Mal-
min nuorisotalolta.

Papunen arvelee tapahtu-
man kohdanneen noin pa-
risataa ihmistä. Reilut sa-
ta ohikulkijaa pysähtyi put-
kessa seuraamaan nuorten
tanssiesityksiä, alikulkua
kommentoi sanoin tai ku-
vin nelisenkymmentä hen-
keä ja neulegraffiteja innos-
tui näpräämään toistakym-
mentä ihmistä. Alikulkuun
toivottiin seinille vaaleaa
väriä tai kivoja rauhallisia
kuvia sekä lisää valaistusta.
Valot ovatkin olleet jo mo-
nivuotinen toive, mutta jos-
tain syystä niitä ei saada toi-
mimaan. Ainoastaan toisen
reunan valot palavat.

–Yksi rasteista oli sanoa
kaunis sana tai hymyillä
vastaantulijoille ja tätä ker-
toi moni paikalle saapuneis-
ta noudattaneensa. Viihty-
vyys lähtee hyvin pienistä
asioista, muistuttaa Papu-
nen.

Teija Loponen

Malmin siivoustempaus
pysäytti ajattelemaan
–Keräsin jo tuossa tullessani muutamia roskia matkan varrelta.
–Alikulkutunneli on ankea ja pelottava, lisää valoja!
–Tosi upea esitys, mahtava tanssija etenkin se poika.

Nuoriso-ohjaaja Mira Qvist ja kerho-ohjaaja Satu
Koskinen opastivat halukkaita neulegraffitien
teossa. Ne koristavat nyt torin puita.

Nuorten tanssiesityksiä toivottiin lisää. Monet ohikulkijoista jäivät seuraamaan ja kuvaamaan tanssijoita, osa
meni ohi vilkaisemattakaan heitä.

TEIJA LOPONEN

HSL kerää toiveita liittyen
juna- ja bussiyhteyksiin

Koko
kollisen linjasto
myllätään läpi

HSL on alkanut laatia Koil-
lis-Helsingin linjastosuunni-
telmaa vuosille 2016–2023.
Sitä varten perustettu työ-
ryhmä käy läpi alueen jouk-
koliikenteen nykytilaa ja
pohtii, miten parantaa lin-
jastoa.

Suunnitelmatyö on käyn-
nistynyt lähtötietojen kerää-
misellä elo-syyskuussa. HSL
kertoo työn etenemisestä
blogissa, jonka kirjoituksia
kaupunkilaiset voivat kom-
mentoida, ja jossa voi myös
esittää omia ideoita linjas-
ton kehittämiseksi.

HSL pyytää asiakkaitaan
aktiivisesti esittämään toi-
veitaan blogin kautta. Suun-
nitelmaa työstetään alueit-
tain kuluvana syksynä. En-
simmäiseksi blogiin on nos-
tettu Viikin ja Pihlajamäen
linjat.

Kehärata ja linja 560 ovat
valmistumassa. Siksi HSL
on päättänyt alkaa perata
koko Koillis-Helsingin
joukkoliikenteen toimivuut-
ta.

HSL:n mukaan ensi vuon-
na sekä juna- että poikittai-
sessa bussiliikenteessä pal-
velut paranevat huomatta-
vasti, kun pääradan, lento-
aseman ja Vantaankosken
radan yhdistävä Kehära-

ta otetaan käyttöön ja uusi
poikittainen runkobussilinja
560 Vuosaaresta Myyrmä-
keen aloittaa liikenteensä.

Koillis-Helsingin keskuk-
sesta Malmista tulee Kehä-
radan junien ja runkobussi-
en keskeinen vaihtopaikka.
Junaliikenne paranee myös
Helsingin keskustan suun-
taan, koska junien vuorovä-
li Malmilla ja Puistolassa ly-
henee ruuhka-aikojen ulko-
puolella puoleen nykyisestä.
Esimerkiksi arkena ja lau-
antaina päivisin junia kul-
kee jatkossa noin 5 minuu-
tin välein.

Suunnitelmatyössä on
tarkoitus varmistaa, että
asemien liityntäyhteydet toi-
mivat, koska lähes koko
Koillis-Helsingin alueelta
nopein tapa matkustaa kes-
kustaan on vaihtaa bussista
raiteille.

Muutakin kehitettävää
riittää. Esimerkiksi liiken-
teessä on yksittäisiä linjoja,
joilla on hyvin vähän mat-
kustajia. Toisilla heitä on
runsaasti johtuen esimer-
kiksi uusien asuinalueiden
rakentumisesta.

Linjastosuunnitelman on
määrä valmistua kevättal-
vella 2015.

Pirjo Pihlajamaa

Helsingin Seudun Liikenne kerää
perustamassaan blogissa matkustajien
mielipiteitä siitä, että miten kehittää Koillis-
Helsingin joukkoliikennettä.

Malmin terminaalista tulee entistä keskeisempi vaihto-
paikka, kun Kehärata ja bussi 560 aloittavat.

http://www.hslkoillishelsinginlinjasto.blogspot.fi/

Tuore kansanedustaja,
kaupunginvaltuutettu ja kä-
tilö Terhi Peltokorpi (kesk.)
on tehnyt ensimmäisen jul-
kisen kannanottonsa. Tiedo-
tusvälineille lähetetty kan-
nanotto on tehty Kätilöopis-
ton sairaalan säilyttämisen
puolesta.
Helsingin ja Uudenmaan

sairaanhoitopiiri suunnitte-
lee synnytysten keskittämis-
tä isompiin yksiköihin. Sa-

malla lakkautettaisiin Käti-
löopiston sairaala, Suomen
suurin synnytyslaitos.
Suutarilalainen Peltokor-

pi tuntee hyvin Kätilöopis-
ton, koska on työskennellyt
siellä.
–HUS:n alueen synnytys-

sairaaloiden tulevaisuutta
suunniteltaessa on pohdit-
tava vakavasti, onko järke-
vää luoda yhtä megaluokan
sairaalaa, sanoo Peltokorpi

kannanotossaan.
Hän näkee riskinä sen, et-

tä lakkauttamisen mukana
häviäisivät sairaalan hyvät
toimintatavat ja käytännöt.
–Kätilöopiston sairaalas-

sa on tehty ansiokasta ke-
hittämistyötä, ei vain äitien
ja vauvojen, vaan koko per-
heen hoitamiseksi niin ras-
kausaikana, synnytyksen
hetkellä, kuin pienen ihmi-
sen ensimmäisten elinpäi-
vien aikana.
Peltokorpi toteaa, että Kä-

tilöopistoon halutaan tul-
la synnyttämään myös mui-

den HUS:n synnytyssairaa-
loiden lähialueilta. Paikka on
koettu kodinomaiseksi sen
koosta huolimatta. Samalla
iso koko on kuitenkin mah-
dollistanut turvallisen syn-
nyttämisen päivästä ja vuo-
rokaudenajasta riippumatta.
Peltokorpi huomaut-

taa myös, että lopetuspää-
tös voi vaikuttaa terveyden-
huollon ammattilaisten ha-
lukkuuteen hakeutua töihin
HUS:iin.

Pirjo Pihlajamaa

Kansanedustajan 1. kannanotto
koskee synnytyssairaalaa

PIRJO PIHLAJAMAA
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Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
%%%,#'5-"2$"2-')/0!)220+,3*4054"
Seurakunta facebookissa:
%%%,&0('.11!,(14*4054"2-')/0!)2+0

Pysähdy! Hengitä rauhassa.
Katso ympärillesi, katso elä-
määsi. Mitä hyvää ja kaunista
näet? Kiitä Jumalaa, kaiken
hyvän antajaa.

Tule tasaamaan Outin ja Leen seurassa

Tasauskonsertissa Pihlajamäen kirkolla, Liusketie 1, sunnuntaina 21.9. klo 18
musisoi Outi ja Lee – duo Itävallasta.

Moni muistaa takavuosilta Outi Terhon vahvan, soinnukkaan äänen, joka lauloi ihmisille
koskettavasti arjen elämästä ja Jumalan rakkaudesta. Terhon ääni tuli tutuksi, kun hän
kiersi 1970- ja -80-luvuilla Suomea erilaisissa gospel-kokoonpanoissa.
Nykyisin Outi Müller kiertää miehensä Lee Müllerin kanssa konsertoimassa ympäri

maailmaa. Pari tapasi vuonna 1987 Hollannissa Christian Artists´ Festivaaleilla ja
asettui asumaan Leen lapsuudenmaisemiin Itävaltaan järvien ja tunturien keskelle.
Konsertteja kertyy vuosittain lähes sata, pääosin Itävallassa.
Tasauskonsertin sisältö koostuu suurimmaksi osaksi duon uudelta levyltä ”Juhlaan”

sekä aiemmalta suomalaiselta cd:ltä ”Tunnen nuo jäljet”. Laulujen välissä Outi ja Lee
juttelevat elämästään ja lauluistaan, jotka he ovat sanoittaneet ja säveltäneet itse.
Pihlajamäen kirkon konsertti Malmin seurakunnassa päättää duon muutaman viikon
Suomen kiertueen.

Tasauskeräys on Suomen Lähetysseuran vuosittainen keräys syrjittyjen ihmisryhmien
auttamiseksi. Tänä vuonna tuetaan kehitysmaiden vammaisten lasten ja nuorten mah-
dollisuuksia parempaan elämään ja koulunkäyntiin.
Konserttiin on vapaa pääsy. Konsertissa kerätään kolehti Tasauskeräykselle. Tarjol-

la iltatee, jonka vapaaehtoinen tuotto ohjataan myös Tasaukselle.

SEURAKUNNAN VAPAAEHTOIS-
TEN TEHTÄVÄÄN SIUNAAMINEN
Malmin kirkossa su 21.9. klo 10 messussa.
Kirkkokahvit. Tule tutustumaan vapaaehtoi-
siin ja vapaaehtoistoimintaan.

KRISTILLISEN TOIPUMISEN ILTA
(krito) Malmin kirkolla ma 22.9. klo 18.
”Huolena huolehtiminen - eväitä matkalle
huolehtimisesta luottamukseen”, teolo-
gi, kirjailija Anna-Liisa Valtavaara. Illassa
myös tietoa alkavista kritoryhmistä.

Välitön Näkeminen

Vakaus liikkuessa Luonnollinen lukuasento Ei vääristymiä

Varilux S 4D - uusi vallankumouksellinen moniteholinssi
Kehittyneiden mittausten ja johtavan silmän huomioimisella Varilux S 4D on muokattu
juuri sinulle. Kuten olemme oikea- tai vasenkätisiä, on meillä myös hallitseva silmä, joka
johtaa näkemistämme. Huomioimalla tämän mahdollistamme ainutlaatuisen, välittömän
näkökökemuksen. Tervetuloa tutustumaan!

Uuden
tekniikan Varilux
S -moniteholasien
ostajalle
tietokone-
/lukulinssit

0€
Tarjous
voimassa
30.9.2014
saakka

Malminkaari 15
Malmin Nova, katutaso

Puh (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh (09) 875 1868

www.bioteekki.fi

Probiootti Plus

20 €

29,90 €

14,90 €

KP 2000 Total

Puhdistuskuuri

35 €

Herukansydän-tyrni

Hanki lisävirtaa Bioteekin tuotteista

Life Helsinki Malmi Nova
Malminkaari 15-17 2 krs., 00700 Helsinki
Puh. (09) 345 4585
Avoinna ma–pe 9–20.30, la 9–18, su 12–17 &&&%$#'!%"

Hinnat voimassa 30.9.2014 asti.

PrProbbioi ottii PPPPlulussss

202 €€€€€€€€€

Monipuolisesti maitohappo-
bakteereita

35 €

rur kakansn yddänä -tyrniHeHer

Monipuolisesti rasvahappoja

292 ,9,900 €€€€

KPP 220000000 Total

Miesten hyvinvointiin

1414444444,9,9,99,9,9,9,9,9,9990000000000 €€€€€€€9900 €

uuhdhdistuuskskuuuuririrPuPP

Nimensä mukainen

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

PUBPUBALEALE
Parhaat bileet
alkaa Alesta

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

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

Puistola-päivillä Koil-
lis-Helsingin Lähitiedon ky-
selyyn vastanneiden kesken
arvottiin kuusi kahvipakettia.
Kiitokset vastaajille ja muka-
via kahvihetkiä.
Onni suosi seuraavia: Tuu-

la Jokinen, Satu Saariki-
vi, Kaarina Mielikäinen, Ai-
ju Aalto, Risto Tiesmäki ja
Marja-Leena Valtonen.

TL

Kahvia
kiitokseksi

Malmi
Ylä-Malmilla veikannut voitti
Kenossa 100 000 euroa vii-
me viikon keskiviikkona. Pe-
laaja oli satsannut voittoriviin-
sä 50 senttiä paikallisessa S-
marketissa.

PP

Veikkaaja voitti
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Johanna Sydänmaa
Viikistä on jo
kolmissa kunnallis-
vaaleissa mennyt
läpi niin korkealla
varasijalla, että
vakiokokoustajasta
on aina vaalikauden
aikana tullut
varsinainen
valtuutettu.

Erityisen ilahtunut Johanna on äänimääränsä
tasaisesta kasvusta, vaikka pienen lapsen äitinä
vaalityön tekemiseen ei vuoden 2012 vaaleissa jää-
nyt entiseen malliin aikaa. Julius-poika on kohta
3,5 vuotta ja seuraa äidin jalanjälkiä musiikki- ja
liikuntaharrastusten myötä.

Johanna muistetaan myös laulajana, viimeksi vii-
me keväänä hän veresteli 10 vuoden takaisia muis-
tojaan tangolaulajana.

Lauluesiintymisistä löytyy myös merkittävä me-
riitti poliittiselta sektorilta, sillä vuonna 2006 Jo-
hanna esiintyi Sauli Niinistön presidentinvaalikier-
tueen hovilaulajana. Hänen haaveenaan olisi esiin-
tyä Linnan juhlissa upean soittokunnan solistina.

Liikunnanopettajana Sydänmaa on työskennel-
lyt jo yli vuosikymmenen Vuosaaren lukiossa. Tä-
män lukuvuoden hän opettaa kuitenkin vuorotte-
luvapaan sijaisena Mäkelänrinteen urheilulukios-
sa. Uutena poliittisena luottamustehtävänä hän on
toukokuusta asti ollut Mäkelänrinteen uintikes-
kuksen hallituksen puheenjohtaja.

Liikunta- ja nuorisolautakunnan kautta
Johanna vakiintui jo viime vaalikaudella kirjasto-
ja kulttuurilautakunnan varapuheenjohtajaksi.
Keskuskirjaston hankeäänestyksessä Johanna johti
puhetta ja hänen äänensä ratkaisi, että taloon on
tulossa myös sauna.

Johannan mielestä keskuskirjasto on monimuo-
toinen ja inspiroiva kohtaamispaikka, joka ei kil-
paile lähikirjastojen kanssa. Lautakunta pitää siitä
kiinni. Pelkät kirjat eivät täytä keskustakirjastoa,
vaan siellä tulee olemaan paljon erilaista kulttuurin
tarjontaa musiikista elokuvaan.

– Amsterdamin malliin turistien houkuttime-
na voisi olla vaikka suomalaista ruokaa tarjoava
kattoterassiravintola ja saunan lempeissä löylyissä
voisi kuunnella äänikirjaa, Johanna innostuu.

Huolenaiheena on vielä puuttuvat 16 miljoo-
naa euroa ja Johanna toivoisi yksityisten yritysten
kiinnostuvan hankkeesta. Harmin aiheena on, että
omasta valtuustoryhmästäkin on löytynyt kieltei-
siä kannanottoja keskustakirjastohankkeelle.

Omalle lautakunnalleen hän olisi valmis otta-
maan tiheämmän kokoustahdin, mikäli organisaa-
tiouudistuksen yhteydessä niin päätettäisiin. Esi-
tyslistoille ja rahallisesti päätettäväksi mahtuisivat
myös pienempien johtokuntien, kuten museoiden
ja kaupunginorkesterin asiat, uudistuksella keven-
nettäisiin hallintoa ja säästettäisiin rahaa.

Sydänmaata kiinnostaisi jossain vaiheessa pyr-
kiä eduskuntaan, mutta sen taloudelliseen riskiin ei
ole ainakaan vielä ensi keväänä mahdollisuutta.
Hän uskoo, että löytäisi kokoomusryhmässä paik-
kansa kouluasioiden asiantuntijana. Päällimmäise-
nä Johannan mielessä on lukiouudistus, jonka
valinnaisuutta lisäävät ehdotukset ovat saaneet
hänet toppuuttelevalle linjalle: lapset joutuvat liian
nuorina päättämään tulevaisuudestaan ja liika
valinnaisuus vain lisää monella ahdistusta. Nuori
tarvitsee tukea ja aikuisen apua omaan tulevaisuu-
teensa vaikuttavissa asioissa.

Timo Huotinen

Koillis-Helsinki

Johanna Sydänmaa
on tullut politiikkaan
jäädäkseen

Johanna Sydänmaa

Pyöräily on lisääntynyt
Helsingin seudulla 15 vuo-
dessa puolitoistakertaiseksi.
Samassa ajassa pyöräilyon-
nettomuudet ovat vähenty-
neet suhteessa lisääntynei-
den pyöräilijöiden mää-
rään, tiedottaa Helsingin
poliisilaitos.

Vuonna 2000 pyörät jou-
tuivat onnettomuuksiin 196
kertaa, vuonna 2010 186 ja
vuonna 2012 177 kertaa.

Helsingin seudulla on vii-
meisen kahdeksan vuoden
aikana menehtynyt yksi
pyöräilijä.

– Kevyen liikenteen
suunnittelu, turvallisuus-
viestintä ja poliisin valvon-
ta on tässä suhteessa
onnistunut, us-
koo Helsingin
poliisin Mal-
milla sijait-
sevan liiken-
neturvalli-
suuskeskuk-
sen johtaja,
komisario
Dennis Pas-
terstein.

Hän katsoo,
että pääkau-
pungissa yk-

si keskeinen syy pyöräilijöi-
den liikennekuolemien vä-
hyyteen on se, että iso osa
pyöräilijöistä käyt-
tää kypärää.

Helsingin kau-
pungin

liikennesuunnittelupäällik-
kö Ville Lehmuskoski ker-
too ensikuulemalta yllättä-
vän syyn onnettomuuksi-

en vähentymiselle: Pyö-
räilyn lisääntyminen
Helsingissä on luo-
nut edellytykset tur-
vallisemmalle pyö-

räilylle.
–Kansainvälistenkin

kokemusten mukaan
pyörien ja autojen väli-

siä onnettomuuksia
sattuu vähemmän,

kun pyöriä on
liikenteessä
enemmän,
ja autoili-

jat tottuvat
pyöräilijöihin

osana liikennet-
tä, sa-

noo Lehmuskoski.
Pelkästään menehtynei-

den määriä katsellessa voi
sanoa, että Helsinki on pyö-
räilijälle yksi Euroopan tur-
vallisimmista kaupungeista.
Tilastoissa pohjoisista suur-
kaupungeista lähimmäksi
Helsinkiä yltää Göteborg,
jossa ei kuollut yhtään pyö-
räilijää vuosina 2001–2005.
Viime vuosina Göteborgin
liikenteessä on kuitenkin
menehtynyt vuosittain kes-
kimäärin yksi pyöräilijä.

Tukholmassa pyöräili-
jöitä menehtyy liikentees-
sä keskimäärin 2–3 vuodes-
sa, Oslossa yksi, tosin viime
vuonna peräti neljä. Köö-
penhaminassa kuolee 2–3
pyöräilijää per vuosi, kun
2000-luvun alussa luku oli
keskimäärin 6–7. Amster-
damin luku on 5–6 pyöräi-

lijää.
Helsingin kaupungin

vilkkaimmaksi pyö-
räreitiksi on todet-
tu Lauttasaaren sil-
ta. Sitä pitkin ajoi ke-
sä-elokuussa 2013
kaikkiaan 413 500

pyöräilijää.
Pirjo Pihlajamaa

Pyöräilyn lisääntyminen
vähentää pyöräonnettomuuksia

Kasvun positiivinen paradoksi:
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–Haluamme olla muka-
na Haaga-Helia ammttikor-
keakoulun mainonnan ja
yritysviestinnän opiskelijoi-
den ja Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskuksen yhtei-
sessä Me yhdessä-kampan-
jassa, kertoo Koillis-Helsin-
gin yrittäjien puheenjohtaja
Marja-Leena Kajander.

Hyväksi yhteistyön muo-
doksi keksittiin yrittäjien
tulevat syyskekkerit, joiden
pitopaikkaan Kaari 18 ra-
vintolaan kokoonnuttiin
nyt jo hyvissä ajoin askarte-
lemaan koristeita.

–Lisäksi Octoberfesteihin
voi tuoda mukanaan sellai-
sia toimistotarvikkeita, joil-
le ei enää itsellä ole käyttöä.
Vaikkapa mappeja, nitojia,
klemmarilaatikoita tai muu-
ta vastaavaa. Sieltä niitä voi
ottaa mukaan kuka tarvit-
see ja jäljelle jäävät lähtevät
sitten kierrätyskeskukseen,
kertoo KoHy:n sihteeri Anu
Pelkonen.

Siltamäessä Lahjatarvi-

ke Kipsi-Kukkaa pyörittävä
Kaisu Hakojärvi lähti mu-
kaan talkoisiin tutustuak-
seen muihin yrittäjiin.

–Lisäksi ajattelin, että on
ihan mukava tehdä välillä
vähän erilaista askartelua
yhdessä muiden kanssa.

Kiinteistövälitys Kodista:n
Päivi Pirnes ja Tarja Haara-
nen halusivat olla kanta-
massa kortensa kekoon yh-
teisen tapahtuman järjestä-
misessä.

–Lisäksi on mukava tava-
ta jo ennalta juhlaan tule-
via muita yrittäjiä ja aloit-
taa verkostoituminen täältä,
tuumi Tarja Haaranen kuk-
kaköynnöksiä solmiessaan.

Askartelijoita oli ohjaa-
massa sekä Kierrätyskes-
kuksen edustaja, että Haa-
ga-Helian opiskelijoita.

Teija Loponen

Yrittäjät kierrättäjinä
Koillis-Helsingin yrittäjät saivat
todellista näppituntumaa
kierrättämiseen askarrellessaan
koristeita yrittäjien omaan
Octoberfest-tapahtumaan.

Päivi Pirnes
leikkeli välitappeja

kukkaköynnöksiin, joita
Tarja Haaranen kokosi.

TEIJA LOPONEN
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MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 17.9. 19.00 Rukousilta: Paavo Valtiala.
Musiikki: Mika Särkkä

La 20.9. 19.00–22.00 Nuortenilta
Su 21.9. 11.00 Jumalanpalvelus: Timo

Virta. Musiikki: MM-kuoro
Su 21.9. 14.30 Latinokokous

Helsingin Yrittäjät - Koillis-Helsinki ry
c/o Meena K. Oy
Kehäkukantie 6, 00720 HELSINKI
!1#55#-0%(5-#3&#3*$.#++/"/+,2
'''#"!%$#&

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

Menossa mukana:

+/12/-*&7%,*-"$-" '5-4'*0/"!/5-8
.6,#-8 9/5-064( )8 )3 05*3

Oktoberfest-ilta
Koillis-Helsingin Yrittäjät järjestää perinteisen syksyn avauksen,

Oktoberfest-illan torstaina 2.10.2014
Ravintola Kaari 18:ssa klo 18.00 alkaen.

Kaikki yrittäjät, tervetuloa mukaan!

Mukavaa ohjelmaa | Yhdessäoloa ja verkostoitumista |
Vuoden 2014 koillishelsinkiläisen Yrittäjän julkistus |

Kierrätystä: tuoppi ja tarpeettomat toimistotarvikkeet mukaan |
Arvontoja | Syötävää ja juotavaa | Ile Vainio |

Musiikkia: Cover Kings | Asu vapaa | Avec

Osallistumismaksu/hlö (sisältää ohjelman,
3 olutta ja teeman mukaisen iltapalan):
• Koillis-Helsingin Yrittäjien jäsenet 15 €

(1 henkilö / jäsenyritys)
• avecit ja muut yrittäjät 25 €

Sitovat ilmoittautumiset
24.9.2014 mennessä

ja lisätiedot:
'''#"!%$#&

Lämpimästi tervetuloa
tutustumaan muihin yrittäjiin,

luomaan uusia asiakas- ja
yhteistyösuhteita ja ennen
kaikkea pitämään hauskaa!

''',4($%)(--/,2

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

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

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

Marjaniemi OKT 1282

Oh, avok, rt, 3mh, khh, 2*kph/wc, s. Merihen-
kisessä Marjaniemessä laadukas JÄMERÄ
kivitalo! Marjaniemen arvostetulle alueelle nyt
unelmiesi koti. Tämä Jämerä Unique kohde
rakennetaan ostajan ja rakentajan pienurak-
kasopimuksen pohjalta. Mh. 748.000 €. Valk-
ovuokonpolku 4b. Tied. Petri Hietanen p. 0400
519 920 9619381

HELSINKI

Raine Kellokangas
044 988 1800

HELSINKI
Helsinki, Torpparinmäki OKT 95/110m²
4h, k, rt, kph, vh, erillinen kellari. Jämäkkä tiili-
runkoinen omakotitalo Torpparinmäessä! Myyn-
nissä 1965 rakennettu jykevä täystiilitalo
620m² rinnetontilla. Lisäksi kellaritilat 80 m²,
jossa paljon säilytys- ja työtilaa. Mh. 326.000 €
Viskaalintie 30 9499668

Pakila, OKT 95 m2

TARJOUSKAUPPAKOHDE! Oh, k, 2mh, wc,
2*kph, s, 2*vh, 3*ask.huone. Erinomaisella
sijainnilla Pakilassa, vankasti 1952 rakennettu
rintamamiestalo, joka kaipaa kädentaitoista!
Omalla 467-neliön tontilla, rauhallisella
paikalla, josta erinomaiset kulkuyhteydet mm.
keskustaan suoraan bussi 67. Suojaisa, vehreä
ja varmasti aurinkoinen piha, jossa omenapuita
ja mahdollisuus monenlaisille istutuksille.
Lähtöhinta 298.000 €. Osuuskunnantie 32 b.
Tied. Petri Hietala 0400 519 920 9414506

HELSINKI
Pakila, KT 75 m2

3h+k. Todella viehättävä koti perheelle,
vehreällä Pakilan pientalo-alueella! Tämä
viihtyisä asunto on remontoitu pintojen osalta
2013. Valoisuutta ja avaruutta arvostavalle.
Sijainti mitä parhain, Pakilassa harvinaisessa
pienkerrostalossa Mh. 225.000 €. Osuuskun-
nantie 31 c. Tied. Petri Hietala 0400 519 920
9580944

HELSINKI

Pihlajanmäki KT 67,5 m²
Tulossa myyntiin! 3-4h+k+lasitettu parveke.
Valoisa, kompaktin kodikas koti. Putket ja
julkisivu tehty. Ei remonttihuolia. Myyntihinta
170.048, 56 €, velaton hinta 175.000 €. Lius-
ketie 16. Tied. Sam Kamras p. 040 837 3465

HELSINKI Maunula KT 53 m²
Tarjouskauppakohde! 2h+k. Vehreässä Mau-
nulassa putkiremontoitu kaksio, vailla tulevaa
uutta asukasta! Avara ja valoisa läpitalon päät-
yhuoneisto ensimmäisessä asuinkerroksessa.
Huoneiston pintamateriaalit vaihdettu 2012-2013
ja pääosin hyvässä kunnossa. Velaton lähtöhinta
158.000 € Metsäpurontie 18. Tied. Petri Hietala
0400 529 920 8291490

HELSINKI

Tapaninvainio KT 50,5 m²
2h+k+lasitettu parveke. TARJOUSKAUPPA.
Nuorekas asunto suositulla alueella. Ylimmän
kerroksen kodikas asunto. Tilavat huoneet,
avaruutta tuo hyvä ja valoisa huonejärjestys.
Velaton lähtöhinta 139.000 €. Tyynelänkuja 6.
Tied. Sam Kamras 040 837 3465
9946562

HELSINKI
Torpparinmäki, tontti 855 m² määräala
Erinomainen rakennuspaikka Omakotitalolle
tai paritalolle! Rakennuspaikka valoisan rinteen
päällä, tasamaa osuudella, rajoittuen puistoon.
Mh.255.000 €. Viskaalintie 30. Tied. Hanna
Valtonen p. 040 844 8991 9514570

HELSINKI

Rekola PT 89+8m²
4h+k+s+khh+erill.wc+varasto. Uusi
muuttovalmis paritalo, hyvä pohjaratkaisu.
Rauhallinen pientaloalue, palvelut lähellä.
Varaa itsellesi yksityisesittely. Mh. 338.000 €.
Pirjonpolku 2 A ja B. Tiedustelut Merja Pulkkin-
en 050 511 0782 9508181

VANTAA
Rajakylä, RT 90 m2

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 4h, k, s, kh-tila,
2*wc, parveke, terassi. Toimiva perheasunto
1990 rakennetussa, 7 perheen yhtiössä.
Huoneisto rakennettu 2-tasoon. Alaker-
rassa olohuone ja keittiö, sekä kodinhoito-
tila ja kph-saunaosasto. Yläkerrassa 3
makuuhuonetta sekä erillinen wc. Velaton
lähtöhinta 198.000 €. Hyppytie 5 B. Tied. Han-
na Valtonen p. 040 844 8991 9924262

VANTAA

Klaukkala OKT 125m2

4h, avok, rt, 2*wc, hkk, kph, s, vh. TÄSSÄ
MUUTTOVALMIS KOKONAISUUS HARRASTA-
JALLE! Tämä viehättävä 1-tasoinen koti vetää
puoleensa lapsiperheitä niin sijaintinsa, kuntonsa
kuin mahdollisuuksiensa puolesta Mh. 389.000
€. Nummitie 9b. Tied. Petri Hietala 0400 519920
9523648

NURMIJÄRVI

Wanha Nummela OKT 160m2

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 6h, avok, rt,
khh, varasto. Erinomainen suuren perheen
koti, lähellä Nummelan palveluita, Wanhassa
Nummelassa. Tämä 1972 rakennettu vankka
omakotitalo etsii uusia asukkaita ja elämää &
vilskettä pihapiiriin. Velaton lähtöhinta 348.000 €.
Venlantie 10. Tied. Petri Hietala p. 0400 529 920
9886239

VIHTI

Krypto nro 15/2014
oikea ratkaisu
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Lähikrypto nro 15/2014
Krypton oikea

ratkaisu sivulla 11.SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA, ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Koillis-
Helsingin
Lähitieto

Tällä
viikolla
Lähiristikon
sijasta
Lähikrypto!

Tällä

Puistolan Urheilu- ja
Nuorisotukisäätiö on
60-vuotisen toimintansa
aikana tukenut alueen nuo-
risotyötä jakamalla apura-
hoja Puistolassa nuorisotyö-
tä tekeville yhdistyksille.

Vuodesta 1957 lähtien
Säätiö on jakanut Puistolan
Haarikan henkilölle, jonka
vaikutus Puistolan nuorison
urheilutoimintaan tai mui-
hin hyviin harrastuksiin voi-
daan katsoa esimerkillisek-
si. Haarikan n:o 1 on saa-
nut maajoukkuetason pika-
juoksija Juhani Vahde.

Tänä vuonna apurahat se-
kä Puistolan Haarikka jaet-
tiin Puistola- Päivien taide-
näyttelyn avajaisissa 10.9.
Apurahan ansiokkaasta ja
pitkäaikaisesta nuorisotyös-
tään seuraavat yhdistykset:
Koudat ry, Puistolan kirkon
laulukuoro Laulupuu, Puis-
tolan VPK:n nuorisojaosto
sekä Puistolan Urheilijat ry.

Puistolan kirkon kant-
tori Ulla Pesonen sai Puisto-
lan Haarikan n:o 23 työs-
tään Laulupuu-kuoron
hyväksi. Ulla Pesonen aloitti
lapsikuorotoiminnan kehit-
tämisen 1980- luvulla. Lap-
sikuoron nimeksi annettiin

Laulupuu. Alkuvuosina
kuorolaisia oli vähän, mutta
kuorolaisten määrä on
noussut tasaisesti niin, että
2000-luvulle tultaessa mää-
rä nousi jo yli 100 kuorolai-
sen. Viime vuosina määrä
on vakiintunut 60–70 kuo-
rolaiseen. Laulupuu koos-
tuu kolmesta ryhmästä:
minit, B- sekä A- ryhmä.
Kuorolaisten ikähaarukka
on 5–15 vuotta.

Laulupuun kuorotoimin-
nalla on ollut sekä musiikil-
lisia että kasvatuksellisia ta-
voitteita. Kuoro on tehnyt 7
ulkomaanmatkaa esiintyen
lukuisille ulkosuomalaisille
ja paikallisille useissa kon-
serteissa. Ulkomaanmat-
kat ovat avartaneet nuorten
maailmankuvaa, kasvatta-
neet kansainvälisyyteen, li-
sänneet yhteenkuuluvuut-
ta ja yhteisöllistä toimintaa
sekä rakentaneet yhteyttä
nuorten ja heidän vanhem-
piensa välille.

Ulla Pesosen työllä lasten
ja nuorten kuorotoiminnan
kehittäjänä on ollut poikke-
uksellisen suuri merkitys ja
alueen asukkaiden antama
tunnustus ja arvostus. Ulla
Pesonen jatkaa edelleen toi-
mintaansa Laulupuun kans-

sa.
Puistolan Urhei-

lu- ja Nuorisotu-
kisäätiön edustaji-
na tunnustukset ja-
koi hallituksen sää-
tiön puheenjohtaja
Pekka Makkonen
ja taloudenhoitaja
Ensio Joki, säätiön
valtuuskunnan jä-
sen sen perustami-
sesta lähtien.

PM

Puistolan Haarikka
Ulla Pesoselle

–Näissä juhlissa on tar-
koitus kaataa raja-aitoja ja
tutustua toisiin, kertoo
talon toimintaa esittelevä
yhteisökoordinaattori Pirjo
Peltosuo.

Peltosuo työskentelee
Setlementtiasunnoissa, joka
vielä viime kuussa toimi ni-
mellä S-Asunnot. Yhteisö-
koordinaattorina hän kan-
nustaa asukkaita yhteisölli-
syyteen.

Setlementtiasunnot yllä-
pitää Nyyttipuistossa 46
vuokra-asuntoa. Niistä 34
on vuokrattu kovan rahan
markkinoita edullisempaa
asuntoa tarvitseville hel-
sinkiläisasukkaille, seitse-
män on vuokrattu Oskela-
koti Oy:n päihdetaustaisille
asukkaille ja viisi Rinneko-
ti-Säätiön RK-Asunnoille,

Nyyttipuistossa
tutustuttiin naapureihin
Alati kasvavan Alppikylän keskellä on noin puolitoista vuotta seissyt Nyyttipuisto. Se on
talo, jossa asuu kolmen eri toimijan asukkaita. He kokoontuivat tämän kuun toinen päivä
sadonkorjuujuhlissa ensi kertaa yhteen syömään ja tutustumaan.

Pirjo Peltosuo esittelee Nyyttipuiston yhteisöllistä
taloa. Pihalla raikaa räp, jota esittivät U-Käännös ja
Parapsykoosi.

PIRJO PIHLAJAMAA

joka on sijoittanut asuntoi-
hin yksin pärjääviä kehitys-
vammaisia asukkaita.

Lisäksi RK-Asunnoilla on
Nyyttipuistossa vielä oma
siipi, jossa on kolmessa so-
lussa yhteensä 15 asuntoa,
joiden asukkaat saavat ym-
pärivuorokautista hoitoa.

Talossa toimii myös Rin-

nekoti-Säätiön työ- ja päivä-
toiminnan toimintakeskus,
jonka ohjaajat ohjaavat ym-
päri kaupunkia tulevia ke-
hitysvammaisia. Sadonkor-
juujuhlissa olevilla oli mah-
dollisuus kokeilla ohjaajan
opastuksella multisensorisia
aistivirikkeitä.

Pirjo Pihlajamaa

Juhlapöydän oikealla puolen istuu Nyyttipuiston asukas Satu Selamaa, 29, jonka
malmilaisisä Pekka Selamaa on häntä vastapäätä vasemmalla. Satun vieressä
istuu naapuri Linda Stenius, jota vastapäätä on hänen äitinsä Aschi Radzinzki
avomiehensä Reijo Vepsäläisen kanssa.

Ulla Pesonen sai tunnustuksen
Puistola -Päivillä.
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Etsimme asiakkaallemme
rivitalo-, paritalo-, erillistalo-
tai omakotitalokotia alueilta
Maunula, Paloheinä, Länsi-Pakila,
Itä-Pakila, Torpparinmäki,
Pirkkola, Metsälä.

Voita lento
kuumailma-
pallolla!

➤

Hanna Valtonen
Myyntineuvottelija

+358 40 844 8991

RE/MAX Extra Kodit
Kirkonkyläntie 34, 00780 Helsinki

hanna.valtonen@remax.fi
www.remax-extrakodit.fi
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RE MAX Extr K i
Kirkonk läntie 34, 00780 Helsink

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

ETSITÄÄN ASUNTOA PERHEELLE!
MYYJÄLLE EI KULUJA! Extra Kodit

Huoneistossa oltava vähintään 90 - 130m2, rakennusvuosi voi olla vanhempikin, kunhan yhtiö
ja asunto ovat kunnossa. Budjetti max. 350.000 euroa.

TÄRKEÄT KRITEERIT: Helppo sisääntulo, ulkovarastotilat ehdottomat, hyvät kulkuyhteydet julkisilla.
Meillä on ostotoimeksianto, MYYJÄLLE EI KULUJA! Ota heti yhteyttä.

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!
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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



Lyhyttä kenttää hallinnut
PuiU korjasi ansaitusti
täyspotin 1–0 luvuin Joona
Vartiaisen ensi jakson tar-
kalla ylänurkkalaukauksel-
la.

Pisteet tulivat Puistolaan
enemmän kuin tarpeeseen.
PuiU nousi 17:sta pisteel-
lään lohkon neljänneksi
viimeiseksi. Kaksi viimeistä
saa lähtöpassin Neloseen,
ja tällä hetkellä ”parhaim-
paan putoajaehdokkaa-
seen” KOPSE:en pistekau-
laa on neljä pinnaa. Sarjaa
on jäljellä vielä neljä kier-
rosta.

Makea KäPa-voitto tu-
li hiukan sekavassa pelissä.
PuiU:n hallitsi peliä ja loi jo
ensi jaksolla muutaman oi-
van maalipaikan. Vastusta-
jan parhaimman ja liki ai-
noan maalipaikan ”Allu”
Helander torjui loistavasti
kulmaksi. Käpyläläiset oli-
vat koko ajan pulassa mai-

niota syyskautta väkkärä-
nä jatkavan Sami Rinta-
Kahilan kanssa. ”SRK:lla”
oli muutama namupaikka-
kin, mutta ne kilpistyivät
viimeistään isäntäjoukku-
een hyvään maalivahtiin.

Kaikkiaan tärkeä voitto
11 pinnaa sarjataulukos-
sa ylempänä olevasta Kä-
pylästä oli koko joukkueen
voitto. Kaikki pelasivat uh-
rautuvaisesti, Toisella jak-
solla valmentaja Arpaid
Mester antoi myös vaih-
doilla peliaikaa täydelle
penkilliselle vaihtopelaajia.

Tästä on PuiU:n hyvä
jatkaa samalla temmolla.
Nyt perjantaina 19.9. on
Puistolan kotikentällä kel-
lo 17.45 vastassa HerTo.
Toivottavasti nurmi on pe-
likuntoinen, vaihtoehtona
on viereinen Koudan hiek-
ka.

Heimo Laaksonen

14 Urheilu

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

VS

LEMPÄÄLÄ

KIEKKO-VANTAA
LeKi

Klo 18.30 TRIO Areena
Keskiviikkona 17.9.

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 €

VS

MIKKELI

KIEKKO-VANTAA
Jukurit

Klo 17.00 TRIO Areena
Lauantaina 20.9.

1994!2014

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 16.00.
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 €

PuiU pyöritteli
tärkeät pinnat
Jestas sentään, täytyy antaa täydet
pinnat! Näin laulussa, mutta Puistolan
Urheilijat saalisti sunnuntaina
Kumpulan tekonurmella täydet kolme
sarjapistettä KäPa/Pule:lta. Kalkittajana oli tällä ker-

taa lauantaina Pihlajamäes-
sä seurayhtymä PK-35/VJS,
joka korjasi voittopotin 2–1
maalein atleeteista.
Ilman ”mietaamaista peku-

lointia” voi esittää kysymyk-
sen; mitä jos edes puolet
malmilaisten niukoista maa-
lin tappioista olisi päätynyt
tasapeliin tai jopa voittoihin?
Tällöin joukkue keikkuisi loh-
konsa kärkipaikoilla. Ajatus-
leikki sikseen, pelit on voitet-
tava jos mielii pärjätä. Lauan-
tainakin atleetit antoivat liikaa
siimaa vastustajalleen, joka
kiirehti jo ensimmäisellä pe-
liminuutilla 1–0 johtoon. Sa-
lamaiskun tekijänä oli Karim
Jmaali. Ensi jakson loppu-
hetkillä peekoovjs hivuttau-

tui jo 2–0 asemiin, maalarina
Valtteri Suomela.

Toisella jaksolla jatkui sa-
ma meno. Malmilaisten
hyökkäykset tyssääntyivät
järjestään vastustajan rank-
kariviivan rajoille. Takaa-ajo
tuotti tulosta vasta 86. mi-
nuutilla, kun Atleticon Miro
Kauti pääsi Akan Okomon
syötöstä kaventaman loppu-
luvuiksi 2–1.
Jotain ihmeellistä kuvaavat

malmilaisten kirjaamat otte-
lun tilastot: Atletico vei maa-
livedot nimiinsä 24–9 ja kul-
mapotkut laskettiin malmi-
laisille peräti 12–1. Mutta ne
maalit!
Seuraavaksi Atletico isän-

nöi Tapanilan tekonurmella
myöhäisillan ottelussa per-
jantaina 19.9. klo 20.30 al-
kaen tammisaarelaista EIF/
Akademiaa. Ottelun ajan-
kohta ei riipu televisioinnista,
vaan kenttäjärjestelyistä.

Heimo Laaksonen

Atleticolle tuttu niukka tappio
MPS/Atletico Malmi
sai tällä kaudella
niellä jo 9. kerran
yhden maalin tuoman
tappion katkeran
kalkin.

SunnuntainaMPS isännöi
tässä rästiottelussa Sipoon
susia oudossa ympäristössä,
Töölön Pallokenttä 6:lla. Se ei
tahtia haitannut. MPS kuitta-
si kevätkierroksen häviön-
sä SibboV:lle metsästämällä
sen nurinmaalein 3–1.
Voittoisa kausi ei kuiten-

kaan ole nostanut malmilai-
sia sarjataulukossa, jossa se
on edelleen vahvana kolmo-
sena, todennäköisen nousi-
jan FC Kiffenin ja HIFK/2.n
jälkeen. Keltapaidoilla on ka-
sassamuhkeat 36 pinnaa.
SibboV-pelin ensi jakso oli

Malmin hallintaa. Palkkioksi
syntyi myös kolme näyttävää
maalia. 9.minuutillaMoham-
med Jama sijoittiArttu Järvi-
sen syötöstä pallon takakul-

maan. Toinenmaali syntyi 11.
minuutilla, tekijänä Samu-
li Markkanen jälleen Järvi-
sen tarjoilusta. Puolen tunnin
kohdalla Robin Julin pääsi te-
kemään 3-0 taukoluvut Mik-
ko Vesterisen esityöstä.

Toisella jaksolla malmilais-
ten peli hajosi. Sipoon Sudet
pääsivät ensi jaksoa enem-
män livahtelemaan keltaisen
lippusiiman lävitse. Kruunu-
na tästä he pääsivät 70. mi-
nuutilla osin malmilaispuo-
lustuksen sekoilun jälkiseu-
rauksena kaventamaan lu-
kemiksi 3–1. Tämän jälkeen
kummallakin joukkueella oli
maalipaikkoja,mutta lisäosu-
mia ei nähty.
Seuraavaksi MPS koh-

taa ensi sunnuntaina 21.9.
klo 18.15 Tapiolan tekonur-
mella lohkon hännänhuipun
Honka/3:n.

Heimo Laaksonen

MPS kuittasi velkansa Sipoolle
MPS edustuksen
voittoputki rökittää
jo kirkkaasti tuuran
putken.

Joona Vartiaisen upea maali toi mieluisan voiton PuiU:lle. Arkistokuva.

HEIMO LAAKSONEN

KANNUSTAMAAN JA VIIHTYMÄÄN!

Perjantaina 19.9. klo 17.45
miesten Kolmosta

Puistolan Koudan nurmikentällä

PuiU – HerTo

TATTARISUON
AUTOKATSASTUS

PUIU VOITTOON!HYVÄ PUFFETTI



Koillis-Helsingin Lähitieto 17.9.2014 15

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.

Voisiko Helsingin työ-
väenopiston asiakaspalve-
luun numeroon 09 310
88610 lisätä henkilökuntaa
tai vaihtaa vastausjärjestel-
män sellaiseksi, ettei sinne
tarvitse aukioloaikana soit-
taa 20 kertaa ja kuunnella
samaa viestiä ”jos kuulet
tämän viestin aukioloaikoi-
na...soita uudelleen..”

Ylläpitääkö opisto puhe-
linfirmoja, koska hyvin äk-
kiä soittoihin kuluu joku-
nen euro. Nykyaikaiseen
asiakaspalveluun kuuluu,
että asiakas saa yhteyden
puhelimitse.

Mietin myös itseni lisäk-
si, mitenkähän vanhukset,
joiden Helsingin kaupun-
gin Palvelukeskuksissa jär-
jestettävät liikuntatunnit
siirtyivät Työväenopiston
järjestämiksi, pääsevät iki-
nä kursseille?

Toisaalta, kun ne tode-
taan turhiksi, niin nehän
voi sitten säästösyistä lo-
pettaa. Normaalihintaisiin
kursseihin kun ei ole elä-
keläisellä varaa. Eikä niil-
lekään pääse ilmoittautu-
maan, ainakaan puhelimit-
se.

Anne Fredriksson

Kiukuttaa

Liityntäliikenneparkki-
paikka Malmin aseman
kupeessa on jatkuvasti ros-
kainen ja sottainen. Samat
roskat makaavat maassa
kuukaudesta toiseen ja lisää
tulee. Eikö alueen siivous
kuulu kenellekään?

Kun paikat ovat sotkuisia,
on se kuin lupa heittää lisää
roskia.

Toivon alueesta vastaavan
tahon ryhdistäytyvän.

JL

Kenen alue –
kuka siivoaisi?

JL

Helsingin sosiaali- ja ter-
veystoimen palveluverkko-
uudistus ei koske Koillis-
Helsinkiä näillä näkymin
oikeastaan mitenkään,
ainakaan niin, että palvelut
heikkenisivät. Kaikki alu-
een terveysasemat jatkavat
vielä vuosia.

Palveluverkkoa täytyy
uudistaa, koska palvelujen
sisältö muuttuu. Valtakun-
nassamme on linjattu, et-
tä sosiaali- ja terveyspalve-
lut on liitettävä tiiviisti yh-
teen. Tätä ajattelua Helsin-
ki soveltaa vuodesta 2017
alkaen uudessa Kalasata-
man terveys- ja hyvinvoin-
tikeskuksessa.

Kaiken perustana täytyy
olla lähipalveluperiaate.
Muuta vaikeaa tässä ei sit-
ten olekaan kuin saada riit-
tävä yksimielisyys siitä, mi-
tä tarkoitetaan ”lähipalve-
luilla”.

Helsingissä yritetään nyt
yhdistää monen suuntaiset
vaatimukset periaatteessa

yksinkertaisella konseptil-
la: toisaalta perustetaan ai-
empaa suurempia palvelu-
asemia, joista kaikki palve-
lut saa saman katon alta, ja
toisaalta parannetaan kau-
punkilaisten luokse jalkau-
tuvia palveluja ja tuetaan
oman terveyden ja hyvin-
voinnin ylläpitoa. Kalasata-
man palvelukeskus ja Kalli-
on perhekeskus havainnol-
listavat tätä ajattelua.

Palveluverkkoesitys on
pääosin hyvä. Vihreät nä-
kee siinä kuitenkin yhden
suuren riskin, jonka halu-
amme minimoida ennen
asian lyömistä lukkoon.

Kaupunkilaisten kollek-
tiivisessa muistissa on muu-
tamia aiempia uudistuksia,
joissa palveluja on keski-
tetty. Joka kerta on luvattu
turvata lähipalvelut tuotta-
malla jotakin terveyskios-
kin kaltaista lakkautettu-
jen lähipalvelujen tilalle. Jo-
ka kerta korvaavat palvelut
ovat unohtuneet tai kuihtu-

neet pois. Tämä ei saa tois-
tua.

Siksi vaadimme selviä ta-
keita esimerkiksi jalkautu-
vien palvelujen ja sähköisen
asioinnin kehittämisestä.
Edellytämme, että uuden
perhekeskuksen pilotointi
aloitetaan neuvolatarkas-
tuksista päiväkodeissa ja
kotikäynneistä.

Palveluverkkoesitys an-
taa hyvät kehykset palvelu-
jen tuottamiselle uusille su-
kupolville. Tehtävä ei ole
helppo, kun tiedämme, että
köyhyys ei poistu juhlapu-
heilla, väestö ikääntyy, elä-
mäntapasairaudet lisäänty-
vät ja kestävyysvaje kasvaa.

Palveluverkkosuunnitel-
ma on hyväksyttävänä Hel-
singin sosiaali- ja terveys-
lautakunnassa 23.9.2014.

Hannu Tuominen (vihr.)
Sosiaali- ja terveyslauta-

kunnan jäsen

Sote-palveluverkossa ei saa
unohtaa korvaavia lähipalveluja
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irkka Lekman on
tuttu nimi monille,
vaikka nainen ei
enää Siltamäessä

asukaan.
–Sekin on sellainen paluu

entiseen. Helsinkiin tultua-
ni asuin Maunulassa ja nyt
sitten siinä vieressä Oulun-
kylässä. 40 vuotta asuin ja
työskentelin täällä eri kou-
luissa, Malmilla, Pihlaja-
mäessä, Puistolassa, Suuta-
rilassa ja Töyrynummella.
30 vuotta ehdin olla politii-
kassa ja pitämässä Koillisen
Helsingin puolia.

Linnanmä-

ellä Sirkka leikkasi siluet-
teja 20 vuotta, vaikka alun
perin lupasi tuurata isäänsä
vain kaksi viikkoa.

– Isäni Eero Manninen
leikkasi siluetteja kaikki-
aan kuusikymmentä vuotta,

hänkin oli opettaja amma-
tiltaan. Äitini oli myös lah-
jakas taiteilija ja heiltä mo-
lemmilta imin vaikutuksia.
Me kaikki lapset leikkasim-
me aivan naperosta saak-
ka kuvia toisistamme, eri-
laisista ötököistä ja kukis-
ta. Leikkelin siluetteja puo-
lileikilläni oppilaista, mutta
kun isä pyysi minua loma-
sijaisekseen Linnanmäelle,
ryhdyin harjoittelemaan oi-
kein tosissani.

Se, miten isä opetti Sirk-
kaa ja millaisia siluettileik-

kaajia he molemmat
olivat selviää Sirkan
kirjoittamasta Si-
luetti-kirjasta. Kir-
ja julkaistiin Lin-
nanmäellä isän
100-vuotisjuhlan
kunniaksi. Silloin
Sirkkakin taas pa-
lasi pariksi vii-
koksi Lintsille si-
luettitaiteilijak-

si. Samalla teos
on kunnianosoi-
tus 25 000 vuotta
vanhalle siluettitai-
teelle ja varjokuvi-

en leikkaajille.

Kirjan koostaminen oli
suuri urakka ja sitä ei tehnyt
yhtään helpommaksi Sirkan
loukkaantuminen, joka vei
teho-osastolle asti. Onnet-

tomuudesta toipuminen vei
kauan ja vieläkään pahasti
murtunut käsi ei ole entisen-
sä. Pää sen sijaan on. Siitä
on oikein lääkärin todistus.

–Halusin saada silueteis-
ta ja siluettitaiteilijoista ker-
tovan kirjan valmiiksi isän
vuosipäiväksi. Intoa lisä-

si se, kun kustantaja selvit-
ti, ettei koko maailmassa
ole tehty vastaavaa siluet-
tileikkauksen historiaan ja
useista eri siluettitaiteilijois-
ta kertovaa kirjaa, Sirkka
huomauttaa riemuissaan.

Kirjassa kerrotaan siluetti-
kuvien juontuvan aina luo-
lamaalauksista saakka ja
muinaiset egyptiläiset har-
rastivat kuvien leikkaus-
ta kulta- ja hopeafoliosta.
Muotokuvasiluetit valloit-
tivat Euroopan 1600-luvun
lopulla.

Sirkan Siluetti-kirja ker-
too mielenkiintoisia tari-
noita siluettitaiteen kehitty-
misestä eri maissa ja maan-
osissa sekä yksittäisten si-
luettitaiteilijoiden urasta ja
aikaansaannoksista. Eero
Manninen muun muassa
ikuisti Suomen olympialai-
sissa lukuisten urheilijoiden
kuvat. Lekman puolestaan
on leikannut niin suoma-
laisten presidenttien kuin
ulkomaisten valtiovierai-
den potretteja. Siluettikuvia
on kehystetty muotokuviksi

seinälle ja käytetty kuvituk-
sena hääkutsuissa ja posti-
merkeissä.

Sirkka kertoo kirjassa
myös aivan mainion kuvit-
teellisen tarinan siitä, kuin-
ka Kultarannan kultaisen
seinän siluettikokoelma oli-
si voinut syntyä. Se kannat-
taa ehdottomasti lukea.

Kirjansa lopussa Sirkka
antaa hyviä vinkkejä silu-
ettileikkauksesta kiinnostu-
neille, kuka vain voi leikata
paperia!

Teija Loponen

Monta ympyrää sulkeutui

Siluettitaiteilija
Sirkka Lekman
koosti kirjan
Sirkka Lekman on toipunut vaikeasta loukkaantumisesta.
Uuden elämänsä kunniaksi hän juhli viikonloppuna
70-vuotispäiviään. Heinäkuussa julkistettiin Sirkan
kirjoittama Siluetti-kirja isän elämäntyön kunniaksi. Moni
ympyrä sulkeutui.

Prometheus-kustantamon
toteuttama Siluetti-kirja osallistuu
Suomen kaunein kirja –kilpailuun.

–Koillinen on ollut kotini. Ja on yhä, vaikka en enää täällä asukaan, toteaa aina yhtä
pirteä Sirkka Lekman.

SIRKKA LEKMAN
POLIITIKKONA:

• Kaupunginvaltuuston
varajäsen vuodesta
1985

• Varsinainen jäsen 1989-
2005

• Kaupunginhallituksen
jäsen 1995-2005

• Kansanedustaja 1998-
1999

• Helsingin
kokoomuksen pj 2010-
2011

TÄRKEIMMÄT
AIKAANSAANNOKSET:
• Töyrynummen
ekokoulun
perustaminen

• lastenvaunujen
kanssamatkustavan
maksuttomuus
julkisessa liikenteessä

• vanhusten päivähoito
• kateusmaksun
poistuminen

TEIJA LOPONEN

S

Laivat puuta, miehet rau-
taa -konsertti on luotu
aikansa musiikkiviihteen
suosikkitekijöiden tuotan-
non pohjalle. Repe Helis-
maan, Tapsa Rautavaaran
ja Topi Kärjen mielenmaise-
missa liikuskeleva lauluta-

pahtuma nostattaa mieleen
suomifilmin mustavalko-
kauden ikimuistoiset tun-
nelmat.

Tapahtuman ohjelma on
läpileikkaus viihdekolmi-
kon kaikkineen luomasta
tunnelma-asteikosta. Siinä

on näytteitä aikoinaan krii-
tikoiden vihaamasta rillu-
marei-viihteestä tekijöiden-
sä herkimpiä puolia esitte-
leviin kaunosäveliin saakka.
Konsertti johdattelee kuuli-
joitaan Sinisen unen hämys-
sä Hiljaista kylätietä pitkin

Aavan meren tuolle puolen
Vanhan Valaan kapakkaan
munkkiniemeläisestä Ro-
manssista kaihoilemaan.

Päävastuu konsertin
suunnittelusta ja koostami-
sesta on ollut kuoron tai-
teellisella johtajalla Kirsi
Tunkkarilla. Kuoron val-
mentamisen ohella hän on
sovittanut monet esitettävis-
tä lauluista. Musiikkitapah-
tuman antia on väritetty
monin säestyssoittimin ja
laulukokoonpanoin. Mie-
histä musiikkitapahtumaa
on rikastettu muun muassa
raikkailla naisäänillä.

Laulujen tunnelmia vah-
vistamaan esiintyjät ovat

panostaneet tässä konser-
tissa asusteisiin. Valkokau-
luksista mieskuororivistöä
ei konsertissa nähdä.

Tapahtuman punoo juon-
nollaan eheäksi kokonai-
suudeksi alkujaan Munkki-
niemen kreivin kotikunnail-
ta lähtenyt tuttu tv-persoo-
na Jaakko Kyläsalo. Hänen
musiikilliset taitonsa ja tie-
tämyksensä takaavat kuo-
rotapahtuman asiapitoisuu-
den viihdyttävään tapaan.

Heimo Kaukolinna
MalminMieslaulajat ry:n

sihteeri

Mieskuoro konsertoi
rennoissa tunnelmissa.

Laivat puuta, miehet
rautaa-konsertti

tiistaina 23.9. klo 19
Malmitalossa. Liput 10 e.

Miehinen nostalgiakonsertti vielä kerran
Malmin Mieslaulajat
aloittaa syksyn
esiintymiskautensa
keväällä ilahduttavan
vastaanoton saaneella
konsertillaan.
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JAKOMÄKI
Jakomäen Eläkeläiset
Kerhotoiminta on alkanut
uusissa tiloissa Jakomäentie
6 i -talon kerhohuoneella.
Kokoontuminen ti klo 11–13.
Tule tutustumaan toimin-
taamme, tarjoamme
tuliaiskahvit.

MALMI
Malmin toimintakeskus
Kahvila avoinna ma klo 9–13,
ti–to 9–15, pe 12–14.
Kirkonkyläntie 2. Esko ry:n
englannin kielen keskuste-
luryhmä ke klo 11. Ruotsin
kielen keskusteluryhmä to
klo 11. Kävijäfoorumi ma
22.9. klo 12.00-13.30.
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa

pe ja Traktoissa ma klo 9.30–
11.30. Perhekahvilaan osal-
listuminen 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/vapaaehtoistoi-
minta klo 9–11.30. To 4.9.
alkaen Neulekahvila klo 9.30–
12. Palveluohjausta joka pe
klo 12–13. Takaniitynkuja 3.
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.
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.
Matti Vainio
Lastut, hengen anatomia
– piirustuksia ja maalauk-
sia. Näyttelyssä on piirustuk-
sia ja kovalevyistä muotoil-
tuja maalauksia, joiden ideat
muodostuvat ymmärryksen
ja tiedostumattoman rajapin-
nalta. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–16. Vapaa pääsy,

Malmitalo to 25.9. – la 18.10.
Rakkautta & Anarkiaa:
Metalhead
Kaksitoistavuotias Hera perii
tapaturmaisesti menehtyneen
veljensä heavy-LP:t ja kita-
ran. Kivikasvoisten islantilais-
ten huumori on mustaa kuin
öinen jäätikkö, mutta elokuva
ei hevin sorru kliseisiin. (Islanti,
2013, 97 min) Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 18.9. klo 18.
Kip Winger
Kip Winger on yhdysvaltalai-
nen AMA-palkittu rockmuu-
sikko, joka tunnetaan parhaiten
Winger-yhtyeestä. Hän on teh-
nyt monta vaikuttavaa sooloal-
bumia sekä säveltänyt musiik-
kia useille artisteille. Liput 15
e Malmitalo, to 18.9. klo 19.
Rakkautta & Anarkiaa:
Nordic Factory
Nordic Factory -konsepti
kokoaa lupaavia nuoria teki-
jöitä kollektiiviseen työsken-
telyyn. Kahdeksan ohjaajan
parityön lopputuloksena
syntyi neljä lyhytelokuvaa –
Sundays, Listen, Void ja The
Girl And The Dogs. Projektin
taustalla ovat New Danish
Screen ja Suomen eloku-
vasäätiö. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ti 23.9. klo 18.
Rakkautta & Anarkiaa:
Kotimaista lyhyesti
Nähdään neljä suomalaista
lyhytfilmiä. Heikki Kujanpää:

–Turhat huolet ja murheet
ovat aika- ja energiavarkai-
ta. Huolehtijatyypit ovat
aina jostain huolissaan,
jopa peloissaan. He mureh-
tivat, varautuvat, varmiste-
levat, hätäilevät, kontrolloi-
vat, jossit-

televat, ovat ylivastuullisia
taakankantajia ja niin edel-
leen, toteaa kirjailija ja teo-
logi Anna-Liisa Valtavaara.

Malmin kirkolle puhu-
maan saapuva Valtavaara
toteaa, että huolehtimisel-
la ja luottamuspulalla on
omat syntysyynsä ja taus-
tansa, mutta myös paljon
haitallisia seurauksia.

Valtavaaran aiheina on,
miten erottaa turhat huo-
lehtimiset tarpeellisista ja
omat huolet toisten huolis-
ta. Illassa pohditaan myös,
miten oppia tervettä huo-
lettomuutta ja elämään
nyt-hetkessä.

–Huolireppua voi on-
neksi keventää. Juma-
lalla on paljon asiaa
huolehtijoille ja mu-
rehtijoille; hänellä on
myös paljon apua an-

nettavanaan.
Kristillisen toi-

pumisen illassa on

kahvitarjoilu ja Valtavaa-
ran kirjoja myynnissä. Illas-
sa saa tietoa syksyllä alka-
vista kristillisen toipumisen
ryhmistä. Lokakuun alussa
alkaa kaksi luottamuksel-
lista ja vertaistuellista krito-
ryhmää: ”Huolena huoleh-
timinen” kokoontuu Viikin
kirkolla keskiviikkoiltaisin
ja Askeleita masennukses-
ta toipumiseen Malmin kir-
kolla maanantai-iltaisin. Il-
moittautuminen ja puhelin-
haastattelu ryhmiin on tors-
taina 25.9. klo 16-17.30
numerossa 09 2340 4482.

TL

Kivikasvoisten islantilaisten huumori
on mustaa kuin öinen jäätikkö.
To 18.9. klo 18, vapaa pääsy

Tanskalais-suomalaisia lyhytelokuvia.
Ti 23.9. klo 18, vapaa pääsy

Taskuparkki, Tissit, Sininen uni ja
Hyvä ihminen. Ti 23.9. klo 19.10,
vapaa pääsy

Woody Allenin kepeä hyvänmielen
elokuva. Pe 19.9. ja la 20.9. klo 18,
alk. 6 €

Laivat puuta, miehet rautaa – kuoro
esittää 50–60-luvun kappaleita.
Ti 23.9. klo 19, alk. 10 €

Kamarifolkista bluesin rajamaille
– kahden yhtyeen yhteisilta.
Ke 24.9. klo 19, alk. 12/10 €

Puhutaan suomea. K7. La 20.9.
klo 14 ja ke 24.9. klo 18, alk. 6 €

Mielenkiintoinen rock-ilta! Mm. Alice Cooperin ja Bob Dylanin
kanssa soittanut AMA-palkittu rockmuusikko tunnetaan parhaiten

80-luvunWinger-heavybändistään. To 18.9. klo 19, alk. 15 €

ivatt puuta miehet rautaa kuoro

MieslaulajatMMMMMiiiieslla
Malmin

Levyjulkaisukiertueella

Kivikkasvoisten islantila

Metalhead

Tanskalais suomalaisia llyhy

Nordic Factory
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Kotimaista lyhyesti
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Huolehtiminen voi viedä voimat
Huolireppua on turha kantaa todetaan Malmin kirkolla
järjestettävässä Huolena huolehtiminen –illassa.

Anna-Liisa Valtavaara haluaa
keventää huolehtijoiden taakkaa.

Kirjailija, teologi Anna-
Liisa Valtavaara

puhuu aiheesta Huolena
huolehtiminen - eväitä

matkalle huolehtimisesta
luottamukseen Malmin kirkolla,

Kunnantie 1 22.9. klo 18.

Black Lizardin Joni Sep-
pänen ja Paltsa-Kai Salama
ovat molemmat Malmilta
kotoisin ja treenanneet nuo-
ruudessaan nuorisoasiain-
keskuksen bänditiloissa
Malmitalossa.

–Muistan vielä hyvin, kun
esiinnyin silloisen bändini
Big Noisen kanssa Kevätka-
valkadissa Malmitalon la-
valla vuonna 1998. On tosi
mukava tulla pitkän tauon
jälkeen Malmille ja nimen-
omaan Malmitaloon esiin-
tymään. Olemme sitä Jonin
kanssa toivoneetkin, Paltsa
paljastaa.

Black Lizard ei aiemmin
ole esiintynyt konsertissa la-
valla, vaan klubeissa, baa-
reissa ja festareilla pitkin
Eurooppaa.

–Tietysti varsinainen kon-
sertti on ihan erilainen juttu
ja siinä on omat haasteen-
sa. Pitää olla visuaalisuut-
ta, valoja ja vähän erilaista
ohjelmistoakin, kun yleisö
istuu paikoillaan ja on tul-
lut varta vasten kuuntele-
maan konserttia. Meillä on
myös yllätysesiintyjiä mu-
kana, bändin vokalisti-kita-
risti Paltsa kertoo.

Kitaristi Joni ja Paltsa toi-
vovat, että konserttiin tulisi
niitä vanhoja bändeissä soit-
taneita kavereita ja myös sil-
loisia opettajia.

–Into musiikin tekoon on
säilynyt yhtä vahvana kuin
nuoruusbändeissä ja tyy-
liimme kuului jo silloin esit-
tää englanninkielistä mu-
siikkia. Beatles on yhä iso

vaikuttaja musiikissamme.
Bändin musiikista vastaa-

vat Joni ja Paltsa.
–Oma suosikkini on Love

Is A Lie.
Black Lizard perustettiin

nelisen vuotta sitten, Jonin
ja Paltsan ohella siinä soitta-
vat Onni Nieminen ja Lauri
Lyytinen. Debyyttialbumi il-
mestyi 2013 ja sai upeat ar-
vostelut Suomen ohella Kes-
ki-Euroopassa ja Englan-
nissa. Tänä vuonna Black
Lizard keskittyy kakkosal-

bumin tekoon ja esiintyy
siksi vain harvoin.

Teija Loponen

Black Lizard tuo psykedeelisen
rockin Malmille
Euroopassa suurta suosiota niittänyt Black Lizard
juhlistaa Malmitalon 20-vuotissynttäreitä.

Black Lizard odottaa innolla Malmin keikkaa.

Psykedeelistä englann-
ninkielistä rockia soit-

tava Black Lizard
esiintyy Malmitalossa keski-

viikkona 1.10. kello 19. Vapaa
pääsy Malmitalon 20-vuotis-

juhlien kunniaksi. Lippuja
jaetaan tuntia ennen ovelta.

EETU MAARANEN



Taskuparkki, Teemu Nikki:
Tissit, Jarkko T. Laine &
Marko Talli: Sininen uni,
Paula Korva: Hyvä ihminen /
Being Human. Kokonaiskesto
n. 60 min. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ti 23.9. klo 19.10.
Malmin Mieslaulajat: Laivat
puuta, miehet rautaa
Ohjelmassa on monin
tavoin soittimin väritet-
tyjä aikakauden kappa-
leita Meksikon pikajunasta
Siniseen uneen. Juontajana
Jaakko Kyläsalo. Liput 10 e.

Malmitalo, ti 23.9. klo 19.
Juurakko ja Rönsy –
levynjulkaisukiertueella
Kamarifolkista bluesin raja-
maille – kahden yhtyeen yhtei-
sillan aloittaa Rönsy kello
19 ja väliajan jälkeen lavalle
nousee Juurakko kello 20.
Kumpikin yhtye julkaisee
tänä syksynä studioalbumin,
mitä juhlistetaan nyt tupla-
konsertilla. Liput 12/10 e,
Malmitalo, ke 24.9. klo 19.
Itämaista tanssia
Rauhalliseen tahtiin Malmin

Nuorisotalolla, Malminraitti
3. Parittomien viikkojen
su 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.
Päivätanssit
Malmin työväentalolla
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia, buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.

Korret Kekoon
Syyskausi alkaa su 21.9. klo
10–16, Malmin nuorisotalo,
Malminraitti 3. Tule tutustu-
maan, teemme yhdessä tuot-
teita myyjäisiin. Päivän lopuksi
tasapainoliikuntaa. Lisäti.
0400 447 022 tai www.kor-
retkekoon.nettisivu.org.

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.

PUISTOLA
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senio-
reita Puistolan kirjastolla ver-
taistukihenkisesti tietotek-
nisissä ongelmissa joka ke
klo 10–12. Lisät. ja ajanva-
raukset p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Välipalakurssi koululaisille
MLL Puistola järjestää väli-
palakurssin 7–12 vuotiaille
lapsille ke klo 17.30–19
Puistolan Marttalassa
(Puistolan tori 5). Hinta
syyskaudelta on 38 e
lapselta. Lisät. ja
ilm. puistola.mll.fi
Puistolan Martat
Jäsenille Martta-ilta
aiheena Kodin turva-

asiat. 18.9. klo 18,
Marttalassa, Puistolantori 5.

Puistolan Kirjasto juhlii Tove
Janssonin juhlavuotta
Ohjelmassa ti 23.9. klo 10
Kevätlaulu –lastenteatteriesi-
tys. To 25.9. Muumi päivä,
askartelua klo 13–15, nukkea-
nimaatio klo 17-18, Muumi-
disco alk. klo 18.30. Alk. klo 17
lapsilla mahdollisuus pukeu-
tua muumi-rooliasuihin.
Puistolan Eläkkeensaajat ry
Jäsentapaaminen ti 23.9. klo
13. Aloitamme jumpalla ja
klo 14 kerhotapaaminen omalla
ohjelmalla. Puistolan kirkon
seurakuntasali, Tenavatie 4.
Johtokunnan kokous 15.30.

PUKINMÄKI
BailatinoKids
Lasten tanssilliset liikunta-
leikit (tytöt+pojat) pe
Pukinmäkitalon peilisalissa,
Kenttäkuja 12. Syksyn hinta

45e. Ilm. ja lisätied. ohjaa-
jalta: kirsi.mattsson@elisa-
net.fi tai p. 040 5932165.
Järj. Pukinmäen Kisa ry
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.
Satutunnit
Satutunnit pidetään
aina parillisen viikon ma
Pukinmäen kirjaston
lastenosastolla klo 10.15.
Pukinmäen
kotikaupunkipolku
Kierretään ke 17.9. Lähtö ase-
man luota klo 17.30. Oppaina
Pukinmäki-seuran varapj
Lasse Rekola sekä kotiseu-
tuneuvos Tero Tuomisto.
Sateen sattuessa sateenvarjo
mukaan. Järj. Pukinmäki-seura.
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa ti 23.9.
klo 14–15. Rento keskus-
teluryhmä, jossa voit harjoi-
tella suomen kielen puhu-
mista. Kielitaitosi ei tarvitse
olla sujuva, mutta on hyvä,
jos osaat suomea jo hiukan.
Kokoonnumme joka toinen
ti parittomilla viikoilla.
Kielikahvila on maksuton.
Yhteislaulua
Ti 23.9. klo 17.30
Madetojan palveluta-
lossa, Madetojankuja 3.
Laulattamassa Kalle Partanen
ja Esko Rantanen. Vapaa
pääsy, järj. Pukinmäki-seura.

SILTAMÄKI
Siltamäen korttelitupa
Srk-kodissa, Jousimiehentie
5, ti ja pe klo 11–14.

Kirjavinkkejä pe 19.9. klo
12–13 antaa Raisa Kaikkonen
Suutarilan kirjastosta.
Siltamäen Nuorisoseura
Askartelukerho lapsille ke
klo 16–17.15. Kahvakuula
aikuisille alk. la 4.10. ja
keskiviikkoklubi senio-
reille ke klo 14–15.30.
Martta-ilta
Ti 23.9 klo 18–20,
Jousimiehentie 5. Ohjelmassa
selkäyhdistyksen esittely
ja arpajaiset.

TAPANILA
Galleria Viileä Punainen
Taiteen tarinaa Galleria vii-
leä punaisen 10-v. juhlanäyt-
tely 2.–21.9. Ti–pe 13–18,
la–su 11–15. Päivöläntie 20.
Tapanilan Kotien Puolesta ry
haastaa Tapanilalaiset yhdis-
tykset ja yhteisöt pelaamaan
Bocciaa kanssaan kolmehen-
kisin joukkuein su 5.10. klo 15
alkaen Tapanilan työväentalolle,
mukaan myös kannustusjoukot.

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.

VIIKKI
Viikin Seniorikerho
Syysretki Koetilalle ja maa-
talousmuseoon ke 24.9. klo
13–15. Ilm. kuukausitapaa-
misessa 17.9. tai sähkö-
postilla viikin.seniorikerho@
viikki.fi pe 19.9. mennessä.
Tietokone ja älypuhelin
-opastus
Viikin kirjastossa to 18.9.
klo 13–15.

18 Menot

Juki Välipakka & Band of Angels
Juki laulaa sydämiin käyviä lauluja
Viikin kirkossa sunnuntaina 28.9.
kello 18. Kolehti menee Kirkon
Ulkomaanavun Katastrofin aineksia
-kampanjalle.
Hyvää mieltä tuottamassa Tommi Lievemaa: kitara, Kukka Lehto:
viulu, Sirpa Suomalainen: saksofoni Jarkko Salonvaara: perkussiot,
Antti Saukko: basso, Juki Välipakka: laulu, kitara. Vapaa pääsy.

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

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect
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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

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!

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!

MLL
pala
la

a
Ma

Puist
Janss

Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

menovinkkejä.
Etusijalla ovat maksuttomattapahtumat. Toimitus voi muokata sekälyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettääviimeistään torstaina klo 15 mennessä,jotta ne ehtivät seuraavan keskiviikon

lehteen.
OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.fi

Kampaamo Kris-Mar
Malminraitti 12

Puh. 3855554
Ark. 9–17, lauantait 8–14, muina aikoima sop.muk.

Syyshiuksiin volyymia
ja värejä
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HYVINVOINTI

jalkaterapeutti

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

Raili Asikainen

Jalkaterapia
Talus

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 vuott
a

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

PESEMME MATTOJA
HÖYRYLLÄ.
Nouto+palautus
samaan hintaan.

KYSY LISÄÄ! 0400 442275

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

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

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki

Jalkahoitaja AT

09-3402028
jalkahoitola.k.malkki@

gmail.com

MALMINRAITTI 12
00700 HELSINKI

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

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

Puh:093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

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



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

Tammiston keittiö
Makulihan murea
UUNIKINKKU siivuina

2190
kg

1695
kg

Tammiston keittiö
Täytetty BROILERIN
RINTALEIKE
kylmäsavuporo-tuorejuusto

1495
kg

Atria takuumurea
NAUDAN SISÄ- TAI
PAAHTOPAISTI

1295
kg

099
kg

HK
RYPSIPORSAAN
KYLJYKSET n. 1,1 kg

699
kg

Tamminen
HEREFORD
KYLMÄSAVUHÄRKÄ
siivuina 100 g

395
rs

499
rs

1000

500

499
kg

599
kg

Leader
PROTEIN DIET JUOMAT
250 ml
4,00 /l

100
tlk

ERÄ! Vitalis
7-VILJAN MYSLIT 450 g
hedelmä-marja tai hedelmä-pähkinä
2,23 /kg

100
pkt

Tammiston keittiö
PORO- TAI
METSÄSIENISALAATTI

1795
kg

Tammiston keittiö
Ruokamestarin
KAALIKÄÄRYLEET

895
kg

3
pkt

4
plo

1990
kg

Tammiston keittiö
kalamestarinUunivalmiit
TÄYTETYT LOHITASKUT
3-sipulia, Kreikkalainen ja
jokirapu

2790
kg




