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Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia

35 vuoden kokemuksella

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

HEIKINLAAKSO TONTTI
Kaksi omakotitalotonttia:
1: 607 m², rak.oik. 152 m²
2: 674 m², rak.oik. 169 m²
Saa rakentaa enint. 2 as+30m²/as
autosuojatiloja / tontti.
Hp. 190.000 € / tontti Suovaniityntie

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.

JÄRVENPÄÄ OKT
Vanhakylässä 1971 rakennettu
ja 2007 peruskorjattu täystiilitalo
oh, k, rt, mh,s 76 m² ja at/askh.,
tekninen tila 30 m². Tasainen,
osittain aidattu tontti 1140 m².
Hp. 198.000 €. Eriksnäsintie 57

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

2 värivärjäys
leikkaus ja
föönaus

86
pitkien hiusten lisä 24
Voimassa

09-22 45 202

Torikatu 3
Malmintori

Maarit ja Milla

www.volymex.com

31.10.14 asti

syystar jous
henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

ILOLA
Laaksotie 33

Puh. 029 001 8720
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1

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

2929
* Katsastuksen hintaan lisätään viranomaismaksu 3,60€

*

Tarjous voimassa 22 - 30.9.

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27

Puh. 09 741 50010
ark. 8-18

Sienitie 34,
00760Helsinki
+358 29 3005500

Uranuksenkuja 1E
01450Vantaa
+358 29 3005501

Heikinlaakso Korso

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

Ark. 08:00 - 17:00
La Suljettu

heikinlaakso@autonkorjaus.net korso@autonkorjaus.net

ViinikkaOy

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

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

KATSO TARJOUKSEMME SIVULTA 5

KATSO AUTOPESU-
TARJOUKSEMME
SIVULTA 5
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Neste Oil Metsälä
Neste Oil K-market Malmi
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Syksyä kohden

Eilen oli jälleen se päivä, jolloin aurinko
siirtyy taivaanpallon pohjoiselta puolis-
kolta eteläiselle. Syyspäiväntasaus osui
tällä kertaa sinänsä aivan nappiin, että

viikon alussa säätilakin muuttui kesäisestä sel-
västi syksyisemmäksi. Syksyisiä viestejä on jo
nähty Malmin torin myyntipöydilläkin, jossa
kesän mansikat ja mustikat ovat vaihtuneet
punaposkisiin puolukoihin ja kotimaisiin ome-
noihin. Malmintorin liukuportaissa kuulin kah-
den naisen pohtivan, joko olisi jo sovelias aika
laittaa köynnösvaloja pensaisiin kun illat ovat
niin pimeät. Aurinko laskee jo tuossa 19.20 tie-
tämissä, joten ilta hämärtyy varsin varhain.
Pihatöitä ei kovin pitkään töistä pääsyn jälkeen
näe tehdä. Parhaillaan monilla pihoilla keräil-
lään omenoita ja tuumitaan, mitä niille tekisi.
Omenapörssi on yksi mainio tapa päästä järke-
västi eroon liikaompuista ja samalla ilahduttaa
heitä, joilla ei omenapuita omasta takaa ole.

Seurakuntavaalit koittavat taas tänä syksynä.
Moni kirkkoon kuuluva jättää näissä vaaleissa
äänestämättä tuumien, että kun ei käy kirkossa,
niin miksi äänestääkään. Äänestäminen tuo kui-
tenkin äänioikeutetuille myös näissä vaaleissa
mahdollisuuden vaikuttaa siihen, millaiset ihmi-
set seurakuntien asioita ajavat ja niistä päätök-
siä tekevät. Listoissa löytyy vaihtoehtoja heille,

jotka haluavat valita ehdokkaansa poliittisin
perustein, kuin myös niille, jotka haluavat
korostaa vaikkapa kirkkomusiikin tärkeyttä tai
panostaa nuoriin. Seurakunta pyrkii lähesty-
mään tavallisia ihmisiä ja löytämään keinot tar-
jota palveluitaan myös kirkossakäyntiin tottu-
mattomille. Moni muistaakin käyneensä lapse-
na seurakunnan kerhossa tai muussa mukavassa
toiminnassa.

Pukinmäessä on syksy lähtenyt vilkkaasti käyn-
tiin. Siellä on jo tutustuttu kotikaupunkipol-
kuun ja käyty lenkkeilemässä, pian ovat edessä
Puksun rastit ja sitten paikallisen Kokoomusyh-
distyksen juhla, joka on kaikille avoin. Pukin-
mäessä poliittiset puolueet ovat vuosikymmenet
näkyneet vahvasti kaupunginosatoiminnassa,
mutta samalla ne ovat toimineet yhdessä sulassa
sovussa ja asuinalueen etua yhdessä ajaen. Sillä
keinoin rakennetaan parempaa yhteiskuntaa,
jossa asukkaat viihtyvät ja arvostavat toisiaan.

Seurakuntavaalit
koittavat taas
tänä syksynä.

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●

PUKINMÄEN KOKOOMUS RY
60 VUOTTA

Ohjelmassa mukana mm.
- kansanedustaja Ben Zyskowicz ( 9"%))6)#,# &7137.3
- Pukinmäen Taidetalo
- Pohjois Helsingin Musiikkiopisto
- Helsingin Lauluveljet
- Ulla Welin

Juhlatilaisuus lauantaina 11.10.2014
klo 14.00 Pukinmäen peruskoululla
-,#6$&.'7 208 55+05 4,%3)#&)

Pukinmäen Kokoomus ry
%!$#!&'' "'$""$
tervetulleiksi juhlaan!

VP: Kauko Koskinen
&7.&"/&7.&"&"3&)#,#!*
p. 040 5838 503

Avoinna:
ark. 9-18
la 9-15
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Seurakuntavaaleissa ehdokaskatoa. Sivu 6.
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www.facebook.com/
lahitieto

Ruralia-instituutti yhdis-
tyy Helsingin yliopistonmaa-
talous-metsätieteellistä tiede-
kuntaan vuoden 2015 alus-
ta lukien. Asiasta päättää lo-
pullisesti yliopiston hallitus
15.10.2014.
Ruralia on tällä hetkellä Hel-

singin yliopiston alainenmo-
nitieteinenmaaseudun ke-
hittämiseen erikoistunut eril-
linen yksikkö. Seinäjoella ja
Mikkelissä toimiva Ruralia
työllistää noin 70 ihmistä.
Yhdistymisen ei kerrota vai-

kuttavan Ruralian toimintaan,
vaan se jatkuu entiseenmal-

liin.
–Kyseessä on alkuvaihees-

sa hallinnollinen yhdistymi-
nen. Olennaisia henkilöstövai-
kutuksia ei odoteta tulevan,
maatalous-metsätieteellisen
tiedekunnan dekaaniMarket-
ta Sipi kertoo. Yhdistymisen
taustalla on yliopiston raken-
teellinen kehittäminen. Yhdis-
tymisen jälkeen tiedekunnan
tutkimus kattaa koko ketjun
perustutkimuksesta sovelta-
vaan tutkimukseen ja tutki-
mustiedon hyödyntämiseen.
Tavoitteena on syventää jo

olevaa tutkimusyhteistyötä,

panostaamonitieteisiin kan-
sainvälisiin ja kansallisiin tut-
kimushankkeisiin sekä hyö-
dyntäämolempien erityis-
osaamista ja verkostoja.
Ruralia-instituutti tekee alu-

eellista, valtakunnallista ja
kansainvälistä yhteistyötä op-
pilaitosten, yritysten ja yhtei-
söjen kanssa. Ruralian kolme
pääkenttää ovat aluekehitys
jamaaseutupolitiikka, luomu,
luonnonvarat ja elintarvikkeet
sekä osuustoiminta ja yrittä-
jyys.
PP

Ruralia siirtyy Viikin alle

Helsingissä kokeillaan
uutta koulutilojen varaus-
käytäntöä, jossa asiakkaat
voivat hakea tiloja ilta- ja
vapaa-ajankäyttöön suo-
raan koululta. Mukana ko-
keilussa on 11 koulua.
Tavoitteena on lisätä

koulujen käyttöämonitoi-
mitilana ja selvittää, miten
tiloja voitaisiin käyttää te-
hokkaammin. Samaan ai-
kaan opetusvirasto ja lii-
kuntavirasto vahvistavat

yhteistyötään liikuntati-
lojen käytönmyöntämi-
sessä.
Syksyllä käynnistyvä ko-

keilu jatkuu vuoden 2015
loppuun saakka. Mukana
kokeilussa ovatmuunmu-
assa Töyrynummen ala-
asteen koulu ja Jakomäen
peruskoulu.
Pilottikoulujen tiloja, lii-

kuntatiloja lukuun otta-
matta, haetaan käyttöön
koulun kotisivuilta löyty-

vällä lomakkeella. Vapaa-
na olevia tiloja voi sela-
ta sähköisestä tilavaraus-
järjestelmästä tai niitä voi
tiedustella koulun rehto-
rilta. Muiden kuin pilotti-
koulujen tilojen ja kaikki-
en koulujen liikuntasalien
varausohjeet löytyvät os-
oitteesta www.edu.hel.fi >
Koulutilojen käyttö.

Teija Loponen

Töyrynummi
ja Jakomäki pilotteina

PIRJO PIHLAJAMAA

aikalla päivystää
poliisipartio ja
nuoria seuraa kak-
si Pukinmäen nuo-

risotyöntekijää.
Mopomiitti on 15–17-

vuotiaiden aamuyön tun-
neille kestävä yhteisajo, jos-
sa kierretään joku lenkki,
pysähdytään välillä katso-
maan, kun temppuilua har-
rastavat mopoilijat esittä-
vät taitojaan ja jatketaan
matkaa. Pysähdytään jolle-
kin grillille syömään ja taas
mennään.

Pukinmäen mopohallilla
nuorisoasiainkeskuksen lei-

vissä olevat nuoriso-ohjaa-
jat Matti Saarto ja Dimitrios
Zafiris ovat välittäneet syys-
kauden päättäjäismiittiin
kokoontuville nuorille polii-
silta saamansa viestin, että
poliisi tulee estämään nuo-
rilta pysähtymisen Seutulan
Katriinantielle, jossa mopoi-
lijoilla on tapana pysähtyä
katsomaan taitavimpien
kuskien keulimista ja
kuminpolttoa.

Poliisi on saanut miiteistä
valituksia. Valittajien
mukaan isona laumana liik-
kuvat mopot ovat vaaraksi
liikenteelle ja aiheuttavat

kovaa ääntä.
Nuorten mielestä heis-

tä valtaosa käyttäytyy hy-
vin. He eivät voi ymmärtää,
miksi resurssipulaa valittava
poliisi uhraa aikaansa selvä-
päisiin moponuoriin, vaik-
ka töitä riittäisi oikeiden ri-
kollisten tai vaikka kaupun-
gilla juopottelevien nuorten
parissa.

Poliisi on vastannut, et-
tä miitit ovat liikennelain li-
säksi vastoin kokoontumis-
lakia.

Edellinen miitti oli elo-
kuussa, ja tuolloin poliisi
ajoi nuoret pois Tattarisuol-
ta. Nuoret ajoivat mielen-

osoituksellisesti keskustaan.

Mopot pärähtävät käyn-
tiin ennen seitsemää.

–En tiedä minne he mene-
vät, ajetaan mukana, sanoo
Dimitrios Zafiris.

Yleensä letka ei jakaannu,
mutta nyt käy niin. Osa läh-
tee Seutulaan ja osa jatkaa
kohti Tammistoa, Tapani-
laa ja päätyy Tattarisuon lii-
kennekoulutusalueelle, jon-
ne yleensä tullaan tunteja
myöhemmin. Yksi mootto-
ripyöräpoliisi valvoo portin
edustalla tulijoita.

Kohta ilma on sakeana
kumin käryä ja moottorin

ääntä. Temppuja tree-
nanneet tulevat yksi toi-
sensa perään, ajavat taka-
renkaan varassa tai jarru ja
kaasu pohjassa kumia polt-
taen.

– Kokoonnumme tän-
ne ihastelemaan, kun muut
esiintyvät. Se on kaunista
silmälle, tapaninvainiolai-
nen Santeri Laamanen, 15,
ja pukinmäkeläinen Juhani
Pulkkinen, 14, kertovat.

He ovat käyneet mopoi-
neen kääntymässä Seutu-
lassa, jossa poliisi todella-

kin ohjasi mopoilijat pois.
Myös nämä pojat ihmettele-
vät, kuinka poliisilla on ai-
kaa katsoa lauantai-iltana
tavallisten nuorten perään.

–Näissä kokoontumisis-
sa haetaan kavereita ja ko-
koonnutaan yhteen. Ei niin
uusi ilmiö maailmassa, ki-
teyttää nuoriso-ohjaaja
Matti Saarto mopomiittien
perusidean.

Pirjo Pihlajamaa

Poliisi esti mopomiitin Seutulassa

Moponuoret
kurvasivat Tattarisuolle
Kauden viimeisessä Allright-miitissä sadat pääkaupunkiseudulta ja
kauempaakin tulleet moponuoret kokoontuivat Vantaan Pakkalassa
Antaksentien parkkipaikalle lauantai-iltana kuudelta.

Mopoletka suuntaa Valimotieltä Tapaninkyläntielle.
Poliisi valvoo
moponuoria.

Kikkailijoiden
temput kuvataan.P
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Ulkoilijat ovat kyselleet
kotieläintilalla työskentele-
viltä nuorisotyöntekijöiltä
tämän tästä, että tuleeko
pelloille uusia asuntoja. Vas-
taus on, että ei tule.

–Tänne rakennetaan uut-
ta hevostietä noin 600 met-
riä ja korjataan vanhaa
noin puoli kilometriä, ker-
too projektipäällikkö Risto
Ahonen Helsingin kaupun-

gin Starasta.
Tilan työnjohtaja Laura

Paunonen iloitsee uusista
kivituhkapintaisista reiteis-
tä. Nyt tilan kolmella po-
nilla ja Puhti-suomenhevo-
sella on turvalliset 2,5 met-
riä leveät reitit, joilla nuoret
voivat harjoitella hevosten
kanssa.

Uudesta tasamaan lenkis-
tä iloitsee varmasti myös
ikääntyvä Puhti-suomenhe-
vonen, jonka jäykistyvät ni-
velet säästyvät, kun sen ei
tarvitse kavuta tilalle vievää
ylämäkeä enää niin usein.

Teiden kunnostus on yksi
Lähiörahaston rahalla teh-
tävistä projektitöistä, joil-
la kohennetaan esikaupun-
kialueita. Hankkeelle on
myönnetty 250 000 euroa,
josta Staran tekemän työn
osuus on 160 000 euroa.

– Tiet valmistuvat loka-
kuun puoliväliin mennessä.
Reitit on tarkoitettu nuori-
soasiainkeskuksen tilan he-
vosten käyttöön. Toivom-

me, että ulkoilijat väistävät
ja tulevat antamaan hevo-
sille etuajo-oikeuden, sanoo
Ahonen.

Valoja hevosteille ei tule.
Sen sijaan tilalta Tapanilaan
menevä koivukuja tullaan
vihdoinkin valaisemaan.
Valoasiaa on ajettu Fallkul-
lassa jo vuosia. Tapanilalai-
nen Antti Vuorela ehti val-
tuustossa istuessaan tehdä
fallkullalaisten pyynnöstä
peräti kaksi aloitetta, joista
ensimmäisestä on kulunut
aikaa jo kuutisen vuotta.
Viimeisimpään tuli energia-
laitokselta vuoden 2012 lo-
pussa vastaus, että se kyllä
laittaa valot, kunhan raken-
nusvirasto kertoo minne.

Asia tyssäsi siihen, kun-
nes Staran projektipäällik-
kö Ahonen näytti energian
suunnittelijoille, mihin valot
kannattaa laittaa. Ahonen
arvioi, että lamppuja tulee
seitsemisen kappaletta.

Pirjo Pihlajamaa

Tapaninvainio

Tapanila

π Tapanila
Hiidenkiven peruskoulun pihalle kulkee Kuoppatieltä kaksi
sorapäällysteistä pihapolkua. Autot pysäköivät Kuoppatiel-
lä juuri niille kohdille, joissa koululta tulevat lapset ylittävät
tien. Pienet lapset eivät näy pysäköityjen autojen takaa pyr-
kiessään kadun yli.
Liikenneturvallisuuden parannustoimenpiteenä Kuop-

patie 35 kohdalle merkitään suojatie. Suojatiemerkinnöllä
saadaan parannettua myös näkemiä, sillä pysäyttäminen
ja pysäköinti on kielletty suojatiellä ja viidenmetrin matkal-
la ennen suojatietä.
Toisena toimenpiteenä siirretään aiemmin ainoastaan Ta-

panilan päiväkotia osoitteessa Kuoppatie 43 palvellut ”Lap-
sia” -varoitusmerkki turvaamaan myös Hiidenkiven perus-
koulun oppilaiden koulutietä. Merkki tulee nyt Kuoppatie
29 edustalle. Useampia varoitusmerkkejä ei käytetä, koska
päiväkoti ja koulu sijaitsevat lähellä toisiaan.

Teija Loponen

Kuoppatie turvallisemmaksi

Tapanilan aseman alikulkutunnelissa on jyrkkä mutka,
jonka pyöräilijät ovat kokeneet vaaralliseksi. Alikulkutunne-
lin liikenneturvallisuutta haluttaisiin parantaa ja siihen toi-
vottiin liikennepeiliä mutkan kohdalle.
Liikennepeiliä ei kuitenkaan alikulkuun asenneta, sillä lii-

kennesuunnitteluosastonmielestä nopeuksien ja etäisyyk-
sien arviointi peilistä on hankalaa. Lisäksi peili kiinnittää
pyöräilijän katseen fyysisesti pois alikulkutunnelinmutkas-
ta, jolloin yllättäviin liikennetilanteisiin reagointi heikentyy.
Liikenneturvallisuuden parannustoimenpiteenä Tapani-

lan aseman alikulkutunnelin yhdistetty pyörätie ja jalkakäy-
tävämerkitään rinnakkaiseksi pyörätieksi ja jalkakäytäväk-
si noin 80metrinmatkalla.
Pyöräilijöiden vaaralliseksi kokemassa alikulun mutkas-

sa pyöräily sijoitetaanmutkan ulkokaarelle, jolloin näkemät
paranevat. Lisäksi järjestelyllä vältetään jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden välisiä vaaratilanteita.

Teija Loponen

Alikulku ei saa peiliä
Tapanila

Suunnitelmissa on
yhden kanttorin viran ja
kahden suntion viran lopet-
taminen. Kaksi suntiota on
jäämässä eläkkeelle ja hei-

dän virkansa aiotaan jättää
toistaiseksi täyttämättä.
Myös yhden kanttorinviran
viransijaisuus päättyy vuo-
den vaihteessa, eikä virkaa
aiota enää täyttää.

Seurakunnan kulut lisään-
tyvät, koska eri työntekijä-
ryhmille ollaan hankkimas-
sa kannettavia tietokoneita
ja nuorisomuusikon mää-
räaikainen tehtävä aiotaan
muuttaa pysyväksi.

Kirkkomusiikkitoimi-

kunta esitti säästöratkaisu-
na nuorisomuusikon ja Ja-
komäen kanttorin virkojen
yhdistämistä. Tällöin vir-
kaan valittavalta kanttorilta
edellytettäisiin nuorisomuu-
sikon tehtävään sisältyvää
osaamista.

Kirkkoherran esitykses-
tä tullaan kuitenkin tutki-
maan, voisiko nuorisomuu-
sikon tehtävää 3,5 vuotta
hoitanut henkilö jatkossa
osallistua Jakomäen lapsi-

kuoron hoitamiseen. Muil-
ta osin kanttorien tehtävät
tulisi järjestellä uudestaan
niin, että kaikkien seura-
kuntapiirien kirkkomusiik-
kityö hoidetaan yhden kant-
torin viran lopettamisesta
huolimatta tasapuolisesti.

Esitys nuorisomuusikon
tehtävän vakinaistamisesta
on esillä seurakuntaneuvos-
ton lokakuun kokouksessa.

TL

Nuorisomuusikosta vakinainen
Malmin seurakunta
joutuu karsimaan
kustannuksiaan
vähentämällä
työntekijöitä, mutta
samalla avataan myös
uusi virka.

Helsingin poliisi kirjasi kolme rikosilmoitusta valepoliisi-
na esiintyneestä henkilöstä viime torstaina. Edellispäivä-
nä valepoliisista sateli ilmoituksia Itä-Uudenmaan poliisi-
laitokselle.
Lopulta pankkitunnuksia vanhemmilta ihmisiltä urkkinut

valepoliisi jäi kiinni lomahuoneistosta Pirkanmaalla torstai-
na. Hän oli vankilasta karannut 20-vuotiasmies, joka oli ai-
emminkin syyllistynyt vastaaviin tekoihin. Kiinniotto sujui
rauhallisesti ilman vastarintaa.
Vankikarkurin taktiikkana oli väittää puhelun vastaanotta-

jalle tämän olevan jonkin pankkitiliin kohdistuneen tietotur-
variskin tai rikoksen kohteena, jonka vuoksi poliisi tarvitsisi
verkkopankin tunnuksia ja salasanoja.
Helsingissä kukaan puheluihin vastanneista ei ollut ereh-

tynyt antamaan tunnuksia. Itä-Uudellamaallamies onnistui
harhauttamaanmuutamaa vastaajaa.
Poliisi painottaa, ettei se koskaan kysy puhelimitse pank-

kikortin PIN-koodia tai verkkopankin käyttäjätunnuksia.
Tapausta tutkitaan virkavallan anastuksena sekä petok-

sen yrityksinä.
PP

Vankikarkuri esitti poliisia

Kirkonkyläntien varteen on Immolan päiväkodin lähelle il-
mestynyt viikonloppuna itse tehty liikennemerkki. Varoitus-
kolmion keskelle haaleasti piirretyssä kuvassa on siili.

PP

Joku on
huolissaan
tiellä
liikkuvien
siilien
turvallisuu-
desta.

MARKKU TAMMILUOMA

Varokaa piikkejä tiellä

Fallkullaan uusia hevosteitä
ja vihdoinkin valot
Fallkullan kotieläintilan Longinojan
puoleisille pelloille ilmestyi työmiehiä
koneineen elokuun puolivälissä. Alkoi
vanhojen ulkoiluteiden mylläys ja
uuden teko.

Risto Ahonen (oik.) näyttää Laura Paunoselle, minne hevosreitistä kertovat merkit tulevat risteysalueella.

Valot tulevat viljelyspalstojen halki kulkevan tien
varteen mahdollisesti tämän vuoden puolella.

PIRJO PIHLAJAMAA
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LA 27.9. KLO 10–17 JA SU 28.9. KLO 12–16

LAUANTAINA
TARJOLLA
WOTKINSIN
MAKKARAA!!!

Yhteistyössä:
Neste Oil K-market Malmi
& Neste Oil Metsälä

AVOINNA ARKISIN 8-16 SOITA JA VARAA!

09-387 9282
Autotallintie 19,

Tattarisuo

Käytämme laadukkaita
ja kotimaisia

Neste Oil -voiteluaineita
ja -kemikaaleja

Helppo avaimet käteen
katsastuspalvelu

Huolto- ja korjaus-
asiakkaillemme

autonpesulahjakortti
KAUPAN PÄÄLLE!

Renkaidenvaihtopalvelu
huollon yhteydessä
KAUPAN PÄÄLLE!

MeHUOLEHDIMME
SINUSTA JAAUTOSTASI

NESTEOIL K-market
Malmi

NESTE OIL
METSÄLÄ

• AINA TUORE PANNUKAHVI,
LEIVONNAISET JA SÄMPYLÄT
• RUOKAOSTOKSET KÄTEVÄSTI

K-MARKETISTAMME
• NOPEA QUICK WASH-PESUKATU
• LAAJA BESTRENT.FI -VUOKRA-

VALIKOIMA
• PALVELEMME ARKISIN 6-24

JA LA-SU 8-24

• SEISOVAN PÖYDÄN KOTIRUOKA-
LOUNAS ARKISIN 9.30-14.30.
• TARJOLLA MYÖS YÖRUOKAA

• NOPEA QUICK WASH-PESUKATU

Neste Oil
Metsälä 24H
Asesepänkuja 2,
00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428
kai.malmgren@k-market.com

Neste Oil K-market
Malmi
Avoinna arkisin 6-24 ja La-Su 8-24
Pihlajamäentie 37,
00700 Helsinki
Puh. (09) 387 2377
kai.malmgren@k-market.com

BestRent.fi

!
Pehmoharjapesu

vahalla tai
alustapesulla

15€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 31.10.2014 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (norm. 20,90€)

!
Kesä/talvi-
tehopesu

19€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 31.10.2014 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (norm. 27,90€)

NOPEA, MUTTA HELLÄVARAINEN QUICK WASH-PESUKATU

– JONOTTAMATTA PUHDASTA!

AVOINNA

24h

Öljynvaihtohuolto
ja talvitarkastus

(sis. öljynsuodattimen ja
max 5 litraa öljyä)

uudet sijaisautot
Seat Ibiza ST:t huollon tai

korjauksen ajaksi

BestRent.fi

hintaan: /päivä
sis. max 100 km
polttoaineineen30€

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966
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Savela

Malmin seurakuntaneuvostoon pyrkivien osalta jätet-
tiin nyt viisi ehdokaslistaa, vuonna 2010 listoja oli kahdek-
san. Seurakuntaneuvostoon pyrkii 51 henkilöä, joistamie-
hiä on 21 ja naisia 30. Neljä vuotta sitten ehdokkaita oli 67,
joistamiehiä 30 ja naisia 37.
Yhteiseen kirkkovaltuustoon on nyt ehdokaslistoja viisi,

edelliskerralla oli seitsemän. Ehdokasmäärä on viisi hen-
kilöä pienempi kuin viimeksi, 52. Miehiä on ehdolla vii-
si vähemmän, 22. Naistenmäärä pysyi samana, 30 ehdo-
kasta.
Kaikkiaan ehdokkaina on 52 eri henkilöä. Yhteiseen

kirkkovaltuustoon valitaan 12malmilaista jäsentä ja seu-
rakuntaneuvostoon 16 seurakuntalaista.
Ehdokaslistojen nimet antavat pientä viitettä ehdokkai-

den taustoista. Listat ovat: Avoin seurakunta, Seurakun-
nanmusiikin puolesta, Koillisen kokoomuksen ehdokas-
lista, Seurakuntaväen sosialidemokraatit ja riippumatto-
mat, sekä Tulkaa kaikki. Jokainen ryhmä jätti listan sekä
neuvostoon että valtuustoon.
Varsinainen vaalipäivä koittaa 9.11. Ennakkoäänestys

pidetään 27.-31.10. Malmintorin kauppakeskuksessa klo
12-19 ja kirkkoherranvirastossa klo 9-18, illalla 29.10. kir-
koissa ja seurakuntakodeissa sekä ennakkoäänestysvii-
kollamuutamissa oppilaitoksissa.

Teija Loponen

Ehdokasmäärät
laskivat seura-
kuntavaaleissa
Tulevissa seurakuntavaaleissa on Malmilla
vähemmän ehdokkaita kuin neljä vuotta
sitten. Etenkin miesten osuus laski.

Seurakuntavaaleissa voi ennakkoäänestää sekä
kauppakeskuksessa, että kirkoissa. Kuvassa
Malmin kirkko.

TEIJA LOPONEN

Päiväkoti Savelassa hajosi ikkuna, ja samalla liuta nuoria
pyrähti pakoon ennen iltaseitsemää torstaina.
Paikalle hälytetty virkavalta puhutteli nuorisojoukkoa, jo-

hon kuulunut 14-vuotias poika tunnusti olevansa ikkunan
rikkoja.
Tuntia myöhemmin poliisille ilmoitettiin, että taas helähti

ikkuna rikki. Paikalle kutsutut poliisit jututtivat porukan uu-
delleen, jolloin ilmeni, että ikkunan oli rikkonut toinen sa-
maan sakkiin kuulunut 14-vuotias poika. Molemmista va-
hingonteoista laadittiin rikosilmoitus.

PP

Poliisi puhutteli
typeryyksiin sortuneita

–Tällä hetkellä kuntalais-
aloitteessa on lähes 1 300
nimeä, mutta lisää tarvitaan
reilut 9100, jotta päästään
tavoitteeseen 10 383. Suuri
osa ihmisistä, jotka ovat
allekirjoittaneet vuonna
2002 avatun adressimme
Malmin lentokentän puo-
lesta luulevat, että adressi ja

kuntalaisaloite ovat yksi ja
sama asia. Siksi kaikki eivät
ole vielä osanneet kirjata
itseään kuntalaisaloittee-
seen, harmittelee Malmin
lentoaseman ystävien aktii-
veihin kuuluva Klaus Wesa.

Kuntalaisaloitteen löytää
osoitteesta www.kuntalais-
aloite.fi/fi/aloite/983.

Malmin lentoaseman
säilymisestä huolta kantavat
saivat hiljattain tukea Edus-
kunnan puhemiehelle teh-
dystä kirjallisesta kysymyk-
sestä.

Siinä Keskustan kansan-
edustajat Antti Kaikkonen
ja Kimmo Tiilikainen to-
teavat, että vaikka Malmin
lentokentän alue ei ole kor-
vaamattoman tärkeä tont-

timaana, on se sitä lento-
kenttänä. Malmi on ainoa
vapaalla aikataululla pal-
veleva kansainvälinen len-
toasema 150 km:n säteellä
pääkaupungista. Lähin vas-
taavanlainen kenttä löytyy
Turusta. Nykyistä Malmin
liikennettä ei käytännös-
sä voi siirtää Helsinki-Van-
taalle, koska se aiheuttaisi
merkittäviä aikatauluongel-
mia kaikelle lentoliikenteel-
le. Parhaillaan odotetaan
LVM:n tilaamaa selvitystä
Malmin lentokentän vaihto-
ehdoista. Saman konsultti-
firman selvityksessä vuonna
2011 todettiin, ettei Malmin
lentoasemaa kannata siirtää
nykyiseltä paikaltaan.

Malmin lentokentän lak-
kauttamisesta on odotetta-

vissa myös taloudellisia seu-
raamuksia. Se heikentäisi
pääkaupungin kansainvälis-
tä saavutettavuutta ja elin-
keinoelämälle korvaamatto-
mia liikenneyhteyksiä, jotka
ovat olennaisen tärkeä kil-
pailuvaltti. Lisäksi kentäl-
lä on paljon yritystoimintaa.

Kysymyksessä todetaan,
että järkevintä ja parasta
on, että maan hallitus pyör-
tää päätöksensä ja Malmin
lentokenttä jatkaa nykyisel-
lä paikallaan. Kansanedus-
tajat esittävät asianomai-
sen ministerin vastattavaksi:
Mihin toimiin hallitus aikoo
ryhtyä, jotta Malmin lento-
kenttä voi jatkaa nykyisellä
paikallaan?

Teija Loponen

Adressinimet eivät riitä
Yli 65 000 ihmistä
on allekirjoittanut
adressin Malmin
lentokentän
säilyttämiseksi.
Adressin lisäksi samat
nimet tarvittaisiin
noin kuukausi
sitten tehtyyn
kuntalaisaloitteeseen.

Kevytilmailukoneiden huolto on pitkälle omatoimista, joskin tiukasti määriteltyä ja valvottua. Mikko Paalasmaa ja
Jarmo Orava huoltotöissä Malmin lentoasemalla.

PERTTI VIITANIEMI

Tutkimustilan johtaja
Miika Kahelin kertoi kisaa-
jille fillarifoorumilla, että sai
kuulla tapahtumasta sitä
ihmetelleeltä ohikulkijalta.
Kahelin ihmetteli, miksei
tilalta ole kysytty lupaa, jot-
ta joku toinen pelto olisi
voitu antaa kisaajien käyt-
töön, ja mihin on kadonnut

ihmisten tietämys jokamie-
henoikeuksista, joihin pel-
lolla liikkuminen ei kuulu.

– Peltolohko, jossa olet-
te ajaneet on Helsingin yli-
opiston tutkimuspeltoa, jos-
sa on meneillään koejärjes-
tely, jolla selvitetään pelto-
lohkolta lähteviä päästöjä,
Kahelin informoi.

Pyöräilijät ihmettelivät,
miksi asiasta ei ollut kerrot-
tu kyltillä.

–Koska oletus on, että ih-
miset tietävät, että pihoilla,
istutuksilla ja pelloilla ei saa
liikkua ilman maanomista-
jan lupaa. Jatkuva kielto-
kylttien ripottelu, jossa kiel-
letään varsin selviä asioita,
on aika turhauttavaa puu-
haa, vastasi Kahelin.

Hän valisti, että nurmi-
lohkon hoidossa on tärke-
ää, että sitä ei tiivistetä tai

poljeta urille hoitotöiden ai-
kana. Niin kasvu säilyy hy-
vänä, ja korjuu sujuu ongel-
mitta. Yhden lohkon hoito
on pitkä investointi, se pi-
detään nurmena noin 3–5
vuotta.

Epävirallisen kisan aktii-
vit myönsivät mokanneen-
sa ja sopivat tilanteen jälki-
hoidosta tutkimustilan joh-
tajan kanssa.

Pirjo Pihlajamaa

Krossipyöräilijät polkivat
jokamiehenoikeuksia tutkimuspellolla

Pätkä Helsingin yliopiston tutkimuspellon
nurmipohjaa vaurioitui pyöräilijöiden
maastokisassa Viikissä toissa viikonloppuna.

π Viikki Siltamäkeläisrouvan ostokset ilahduttivat pitkäkyntistä vii-
me viikonloppuna.
Rollaatorin kanssa kulkenut rouva oli jäänyt ostoskassi-

ensa kanssa odottamaan taksia Malmintorin aulassa ole-
vaan ympyrään. Taksin tultua kuljettaja oli nostanut kassit
rouvan kanssa autoon, mutta yksi muovikasseista oli joko
jäänyt aulaan tai joku oli sen jo siitä napannut rouvan vielä
odotellessa autoa.
–Taksinkuljettaja oli erittäin ystävällinen ja tarkisti vielä

jälkikäteen autosta, ettei siellä ollut tavaroitani. Soitinmyös
Prisman infoon ja sieltä hyvin ystävällinen neitonen kävi
katsomassa, ettei siinä aulassakaan yhtään kassia näky-
nyt. Siinämeni reilun satasen ostokset jonkunmuun ilok-
si, rouva harmittelee.
Hän muistuttaa muita rollaattorin kanssa kulkevia, että

omista kasseista kannattaa pitää hyvää huolta, etteivät ne
joudu vieraiden käsiin. TL

Ostoskassien kanssa tarkkana
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099
kg 199kg

499
kg

199rs

549
kg
raj. 2 pkt/talous

Luuton
LAMPAAN PAISTI
pakaste (n. 1,5 kg)
Espanja/Uusi-Seelanti

595
kg

Tuore
KURKKU
Suomi

Tamminen
PORSAAN SUOLALAPA
Suomi

ERÄ! Tuore
LOHIFILEE
Norja, vakuumipakattu

Tarjoukset voimassa TO-SU 25.-28.9.2014,
ellei toisin mainita.

HK Tuore suomalainen
PORSAAN ULKOFILEE PALANA
maustamaton ja maustettu

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

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

TERTTUTOMAATTI
Hollanti

Tarjous voim. TO-LA!
Tuore Oulujärven kokonainen
KUHA

Tarjous voim. TO-LA!
ERÄ! Tuoreet peratut
MUIKUT
Säävaraus

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

Fanta ja Spriteiiiii

4
pl 5.-

Kariniemen kananpojan
PAISTISUIKALEET 250-300 g
6,63-7,96/kg
maustamaton ja maustettu

Hätälä Oy,
Rehtiä Pohjoisen kalaa!

Hätälän kalamestari Juho Oks
anen fileoi

perjantaina kalasi veloitukset
ta klo 10-18.

sis. pantit
1,60, raj. 2
erää/talous

alaa!
nen fileoi
klo 10-18.

Stadin ammattiopistonLauran kokkinäytökset ainatasatunnein pe klo 14-18 ja la klo 10-14
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KUVA KUVAKAAPPAUKSESSA OMENAPÖRSSIN ETUSIVU

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.

Aurinkoinen melkein kesäpäi-
vä houkutti paikalle puutarhan-
hoidosta kiinnostuneita alan har-
rastajia. Perinteinen perennan-
vaihtotori järjestettiin Syystien
monipuolisen palvelukeskuksen
ulkoterassilla torstaina 11.9. ja
paikan päällä käyneet saivat halu-
tessaan osallistua myös puutarha-
arpajaisiin.

Ampiaisetkin pyörivät vielä vä-
hän hölmistyneinä, kun yrttipöy-
dällä oli tuoksutettavana mm.

ananassalviaa, marokon - ja karja-
lanminttua, kääpiösamettikukkaa
ja mountain magic basilikaa.

Myös ryhmäkoteihin saatiin
huonekasvien pistokkaita mm. pu-
nalehtistä juorua ja piparminttupe-
largoniaa.

Aiemmin kesällä pihalle istu-
tettiin istutuslaatikoihin yhdessä
asukkaiden kanssa kesäkukkia, joi-
den kastelemisesta huolehtivat päi-
vätoiminta Syysunelman asiakkaat
yhdessä työntekijöiden kanssa.

Kukkien hoitaminenhan on tun-
netusti hyvin terapeuttista; tuok-
sujen ja värien maailma piristää
mieltä ja aina voi oppia myös uut-
ta muilta alan harrastajilta.

Kiitokset vielä vapaaehtoisille
avustajille ja Puutarhaliitolle hyö-
dyllisistä palkinnoista. Voittajiin
on oltu yhteydessä – Onnittelut !

Marjut Pitkäranta
ohjaaja

Syystien monipuolinen palvelukeskus

Perennanvaihtotorilla tavattiin

Kuljetusalan yrittäjä ja
puistolalainen monitoimija
Lars Herbert Elers kuoli
vaikean sairaiden murta-
mana 29.8.2014.

82-vuotiaaksi elänyt Lars
eli lapsuutensa Pukinmäes-
sä räätälin kaksikielisessä
perheessä. Lasse oli viides-
tä pojasta vanhin. Lasse
toimi sähköasentajana
useita vuosia muun muassa
Malmin sähkölaitoksella.

Vaimonsa Leenan tavat-
tuaan hän siirtyi linja-auton kuljettajaksi Leppävaaran
Liikenne Oy:n palvelukseen, jonka osaomistaja Leenan
isä oli. Leenan perittyä isänsä osuuden he ostivat yh-
dessä Tammelundin Liikenne Oy:n ja siirtyivät vuonna
1958 hoitamaan sitä. Asuntokin ostettiin Tammisalosta
ja Lasse oli monin tavoin mukana kehittämässä Tammi-
salon asuinaluetta. Hän ryhtyi paikallisen VPK:n palo-
päälliköksi ja oli mukana perustamassa alueelle Lions-
klubia. Myöhemmin hän toimi Lions-liikkeessä myös
piirikuvernöörinä. Tammisalossa asuessaan Elers laajen-
si liiketoimintaansa perustamalla Polarbus Oy:n ja Hi-
nausautokeskus Oy:n.

Puistolaan Elersin perhe muutti paikallisliikenteen
uudelleenjärjestelyjen jälkeen.

Puistolassakin hän halusi toimia aktiivisesti alueen ja
sen asukkaiden hyväksi. Hän puursi Puistolan Omako-
tiyhdistyksen puheenjohtajana kymmenen vuotta. Las-
se oli mukana Malminseudun Yritysyhdistyksen perus-
tamisessa toimien pitkään myös sen puheenjohtajana.
Lisäksi hän ahkeroi Puistolan tiehoitokunnassa hoitaen
aktiivisesti alueen katuja.

Elersien kodista tuli monien ihmisten tapaamispaik-
ka ja Lasse oli aina valmis kutsumaan kotiinsa kahville.

Lassen sydäntä lähellä olivat maanpuolustustyö, dia-
konia ja musiikki. Hän oli saanut synnyinlahjana hyvän
sävelkorvan ja pystyi soittamaan hanurillaan korvakuu-
lolta vain kerran kuulemiaan kappaleita. Lassen musiik-
kia päästiin kuulemaan lukuisissa eri tilaisuuksissa Puis-
tolassa. Lisäksi Lasse soitti muutamien malmilaismies-
ten kanssa Malmin pojat -yhtyeessä, joka esiintyi eri ta-
pahtumissa Malmilla ja sen lähialueilla.

Lasse harrasti ja teki töitä intohimoisesti, mutta iän
karttuessa hän luovutti omistamansa yhtiöt lapsilleen ja
omistautui perheelleen.

Elersien perheessä on neljä lasta, 12 lastenlasta ja 12
lastenlastenlasta.

Teija Loponen

Lars Elers

Elersin Lasse
muistetaan avuliaana ja
monitaitoisena miehenä

Lars Elersin hautajaiset järjestetään 26.9.
kello 13 Helsingin Pitäjän kirkossa. Omaisten toiveena

on, että jokainen laskee vain yhden kukan arkulle.
Muistotilaisuus pidetään lähiomaisten kesken.

Joidenkin asioiden muut-
tamiseen paremmaksi riit-
tää pelkkä hyvä idea, katsoo
puistolalainen politiikassa-
kin vaikuttava Tiina Sand-
berg.

Hänelle hyvän idean an-
toivat omenat.

–Ajelin polkupyörällä toi-
mistolta kotiin ja mietin,
miten valtavan määrän bio-
jätettä puissa kypsyvät ome-

nat muodostavat, ja miten
moni samalla kaipaa ome-
noita.

Siitä se ajatus sitten lähti,
kaksi vuotta sitten. Kotona
Sandberg kuvasi pari ome-

Kauppaa ilman rahaa:

Omenapörssi
keksittiin Puistolassa

Nyt on
omenapörssissä
sesonkiaika. Pörssistä
ovat hyötyneet
sekä omenoiden
ylijäämästä kärsivät
omakotiasukkaat
että kerrostalojen
omenapuuttomat
herkkusuut.

naa, latasi kuvat Faceboo-
kiin ja perusti kaikille avoi-
men yhteisön nimeltä Stadin
Omenapörssi. Siellä ome-
nattomat kohtaavat ome-
nallisia.

Sivun idea on äärimmäi-
sen yksinkertainen, ja vas-
taavia on perustettu muil-
lekin paikkakunnille. Ome-
nat tasan kaikille. Sivulla
on kaksi kuvaa omenoista,
joista toisen otsikkona on
”Omenoita otetaan” ja toi-
sen ”Omenoita annetaan”.
Oma ilmoitus laitetaan jom-
paan kumpaan.

–Omenapörssissä ei liiku
rahaa, vaikka nimi siihen
viittaakin. Omenoita sen si-
jaan liikkuu todistettavasti
suuria määriä.

– Luultavasti myös jäte-
kuskien taakka on hiukan
helpottanut, uskoo Sand-
berg.

Pirjo Pihlajamaa

Kansanedustaja Terhi
Peltokorven toissa viikonlo-
pun vaihde kului Suutarilas-
sa budjettikirjaa kahlatessa.

Kirjan paksuudeksi hän
mittasi 5,3 senttimetriä. Si-
sältö on kallisarvoinen: Suo-
men ensi vuoden talousar-
vio, kooltaan 53,7 miljardin
euron budjetti.

– Sisältää myös vähem-
män julkisuudessa olleita,

yllätystä aiheuttavia koh-
tia, Peltokorpi kertoo Face-
book-seinällään.

Kansanedustaja listaa esi-
merkkejä asioista, jotka ei-
vät vielä ole ylittäneet uutis-
kynnystä.

– Esiopetuksen pakolli-
suus, subjektiivisen päivä-
hoito-oikeuden kaventami-
nen, lukion suoritusajan ra-
jaaminen kolmeen vuoteen,

tavoite siitä, että 4-vuoti-
aista 95 %:a olisi päivähoi-
dossa ja korkeakoulujen si-
säänoton kasvattaminen
määräaikaisesti 3000 opis-
kelijalla (samalla kun mää-
rärahoja leikataan).

Viime keskiviikkona Pel-
tokorpi kysyi täysistunnos-
sa pääministeriltä, mitä hal-
litus on tehnyt ja aikoo teh-
dä naisten ja miesten välisen

palkkaepätasa-arvon vä-
hentämiseksi.

–Jäin vaille vastausta. Ky-
syin asiaa, koska epäilen, et-
tä niin kauan kuin naisen
euro on 80 senttiä ja koti-
hoidon tuen taso on matala,
lasten hoivavastuun tasai-
sempi jakautuminen naisten
ja miesten kesken edistyy hi-
taasti, uskoo Peltokorpi.

Pirjo Pihlajamaa

Peltokorpi bongasi budjettiesityksestä:

Lukio kolmeen vuoteen ja
muita uutisia

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

Koillis-Helsingin Lähitieto
hti

ieto

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

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
&&&)<B6>:$?:$>B9@579$$5;)1(%56%:
Seurakunta facebookissa:
&&&)A5#B4""7)#"%(%56%:$>B9@579$;5

Kannatko mukanasi väärän
päivän murhetta? Eilisen tai

huomisen? Onko mahdollista
heittää se harteiltasi, tänään?

Sillä eilinen on mennyt,
huomisesta emme tiedä,

tänään auttaa Herra.

RAAMATTU-, RUKOUS- JA LÄHETYS-
PIIRIT
Ryhmät ovat kaikille avoimia.
Malmin kirkolla:
Kristittynä arjessa – keskusteluryhmä joka toinen
ke klo 18-19.30, 10.9., 24.9., 8.10., 22.10. ja 5.11.
Kuurojen raamattupiiri ti klo 17, 30.9., 21.10., 25.11., 9.12.
Miesten laulu- ja rukouspiiri joka toinen ti klo 19,
seur. 30.9.).
Päiväraamattupiiri to klo 14-15.30.
Lähetyspiiri joka toinen to klo 17, seur. 2.10.)
Pihlajamäessä ja Pihlajistossa:
Rukousryhmä kirkolla ma klo 18.
Raamattupiiri kirkolla kuukauden 1. ti klo 18.
Naisten raamattupiiri Pihlajiston srk-kodilla joka
toinen ma klo 18, seur. 29.9.
Lähetyskerho kirkolla joka toinen ma klo 16,
seuraava kerta 6.10.
Puistolassa:
Lähetyspiiri Puistolan kirkolla kuun 1. ma klo 18.30.
Pukinmäessä:
Israel-illat Portissa* ti klo 18, 23.9., 14.10., 18.11.
Ilosanoma -raamattupiiri Portissa* ti klo 19, 7.10.,
4.11. ja 16.12.
*Portti, Säterinportti 3 A
Siltamäen seurakuntakodilla:
Lähetysillat ti klo 18, 14.10. ja 11.11.
Viikin kirkolla:
Missiokerho joka toinen ma klo 18, seur. 1.10.

KÄDENTAITOJA
Kutomakerho Portissa, Säte-
rinportti 3 A ma klo 18, Puistolan
kirkolla ke klo 18.30, Tapanilan
kirkolla ke klo 18 ja Kiillekuja 3,
kerhohuone ma klo 18.
Käsityökerho Pihlajiston srk-kodilla
joka toinen ti klo 13. (1.10.).
Puikoissa-piiri Portissa Säterinport-
ti 3 A joka toinen ke klo 18. (24.9.)
Nikkaripiiri Pajalla Pukinmäessä
ke klo 18.30. Säterinportti 3 E.

LIIKUNTAA
Naisten liikunta Puistolan kirkolla
ti klo 19.
Perhesähly, lapset 6 v. alkaen
huoltajan seurassa Tapanilan kir-
kolla ke klo 18.
Lähiöjumppa Pihlajamäen kirkolla
ma klo 14.30.

VERTAISTUKEA
Sururyhmä joka toinen ke klo 18–19.30. Kuusi
kertaa 1.10. alkaen. Ilmoittautuminen kirkkoher-
ranvirastoon p. 09 2340 4400.
Yhdessä enemmän - avoin vertaistukiryhmä
mielenterveyskuntoutujille, Malmin kirkolla ma
klo 13–14.15, 20.10., 3.11., 17.11. 1.12.
Näkövammaisten kerho Malmin kirkolla joka
toinen ma klo 14–15.30, seur.6.10.
Omaishoitajien ryhmä joka toinen ti klo 9.30,
seuraava kerta 30.9.

Valon messu
Tapanilan kirkossa su 12.10. ja
9.11.Klo 16.30 raamattuopetus ja
musiikkia. Messu klo 17.Messun
aikana on järjestetty lastenhoito.
Puistolan kirkossa su klo 17,
28.9., 26.10. ja 23.11. Messun ai-
kana pyhäkoulu ja pienille lapsille
puuhapiste.
Valon messu on vapaaehtoisvoimin
toteutettu, kotoinen ja musiikkipitoi-
nen juhla. Tule mukaan tekemään
messuja. Tehtävää on monenlaista
ja jokaisen taidolla on käyttöä.
Ota yhteyttä: laura-elina.koivisto@
B86)1 !) '-' -+' 0,0* 2=9:>;"65. ;5:
;"%:)9:%"$B$/B86)1 !) '-' 3*'
3759 (Tapanila).

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 24.9. 19.00 Rukousilta: Fernando Cajas.
Musiikki: Activando Fe

La 27.9. 19.00–22.00 Nuortenilta
Su 28.9. 11.00 Jumalanpalvelus: Markku Vuorinen

Musiikki: Laku-kuoro
Su 28.9. 14.30 Latinokokous: Jari Päärni
Ti 30.9. 13.00 Päiväseurat: Marjatta Kähkönen,

Alli Pyysing. Musiikki: Maranata ym.

Vasemmistoliiton ja Perus-
suomalaisten lisäksi palau-
tusesitystä Soinisen ja Pu-
kinmäen koulun hallinnolli-
sesta yhdistämisestä kannat-
ti myös uutisesta pois jäänyt
SKP:n ja Helsinki-listat.

Korjaus
Lähitieto
17.9.2014

Pihlajamäessä, Puistolassa
ja Siltamäessä oli kyläjuhlat
samana päivänä, syyskuun 6.
päivä. Kaupunginosien asuk-
kaita yhteen keräävistä ta-
pahtumista löytyy valokuvia
Lähitiedon verkkosivuilta os-
oitteesta www.lahitieto.fi.

PP

Kuvasatoa
kolmilta
kyläpäiviltä

www.kaari18.fiPukinmäenkaari 18, 00780 Helsinki.

Wine &
Oktoberfest
26.9-5.10.2014

TÄNÄ VUONNA OKTOBERFESTIEN
YHTEYDESSÄ MYÖS VIINIOSIO!
Ostamalla 15€:n lipun viinialueellemme pääset
vaikuttamaan vuoden 2015 viinilistaamme.
Tule maistelemaan ja ehdottamaan omaa
suosikkiviiniäsi listallemme! Viinialueella
viininmaistatus perjantaina 26.9. klo 18–22
ja lauantaina 27.9. klo 18–22.

Oktoberfest-teltassa livemusiikkia COVER KINGSIN tahtiin
Ke 1.10. OKTOBERFEST-tarjouksia ja tanssimusiikkia
Pe 26.9. ja 3.10. Tanssimusiikkia yön pikkutunneille saakka
La 27.9. ja 4.10. Teltassa Kaaren perinteiset TERASSITANSSIT

53"3 +121%+*614 1#14 01)$4+3!1--1 0*3"1/ #1
#*361+10#3*"-$17 ('*011 &1,'.33"/ #1 "3+$-$)*#17
Vielä ehdit varata pikkujoulusi meiltä! Ota yhteyttä, niin

räätälöidään juuri teille sopiva pikkujoulupaketti! Omistajat
Anna ja Mikael toivottavat teidät tervetulleiksi!
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Jalkapallo Kolmonen

Karaten kansainväliset Finnish Open Cup kilpailut kisat-
tiin Tampereella 13.-14.9.2014.
Kisoihin oli ilmoittautunut reilu sata kisaajaa ja tatamil-

lakin heistä nähtiin iso osa viikonlopun aikana. Kisaajia oli
Ruotsista, Virosta, Latviasta ja Turkista.
Erän kilparyhmästä kansainvälisen kisahaasteen ottivat

tällä kertaa vastaanSami Sutinen,Noora Marttila ja Jo-
ni Pekkanen. Sami kisasi mitaleille juniorisarjoissa sekä
katassa että kumitessa. Noora haki kokemusta sekä nais-
ten että junioreiden katasarjasta. Joni tarjosi viihdettä vuo-
sien tauon jälkeen niin huoltajille, kisakavereille kuin tuo-
mareillekin hopeisenmitalin arvosta.
Sunnuntaina kansainvälisiä vastustajia testaamaan pää-

sivätNina Uusi-Esko,Pinja Piironen, Luka Liikka,Ben
Parikka,Ronja Piironen sekäRoope Rundelin. Mitalit
ripustettiin kiireisen päivän päätteeksi Ninan kaulaan ku-
mitessa ja Ronjan kaulaan katasta.
Kesän treenit näkyivät kaikkien kisasuorituksissa junnu-

jen esittäessä yksi toisensa jälkeen parhaimpia kisasuo-
rituksiaan. Näillä näytöillä on hienoa ryhtyä suunnittele-
maan jo seuraavankin vuoden uusia haasteita.
Seuraavat kisat ovat jo parin viikon päästä Kirkkonum-

mella. Kisoista löytyy sarjat pyykkipoikaottelusta aikuisiin.
Toivottavasti kisatatamilla nähdäänkin ennätysjoukko erä-
läisiä.

Tuuli Vänskä

Nina Uusi-Esko (vas.) palkintokorokkeella.
Tuomaroimassa Erältä nähtiin tuttuun tapaan Maija
Laaksonen, Anne Aalto ja Nea Vallenius.

Karatepotkua
syksyn kisakaudelle

JYRKI UUSI-ESKO

Pelipaikkana oli Mosan tekonurmi ja koitos päättyi atleet-
tien 2–0 voittoon.
Peli oli alusta asti kotijoukkueen hallinnassa. Kentällä pi-

dettiin hyvää tempoa ja etenkin malmilaiset rakentelivat
hyökkäyspäässä monia näyttäviä syöttökuviota. Monesti
isännät leikkivät myös tuhlaajapoikaa, kun hienot hyökkäyk-
set onnistuttiin päättämään huolimattomasti. Josmaalivedot
suuntautuivat tammisaarelaistenmaalia kohden, niin heidän
vakuuttavamaalivahtinsa poimi laukaukset.
Peräti 24 minuuttia saatiin odotella ensimmäistä maalia ja

1–0 johtoa, tekijänäPatrick Purola ja syöttäjänäSamu Nur-
minen. Näissä lukemissa edettiin aina 72.minuutille asti, jol-
loinAlfred Sinnemäki pyyhkäisi Nurmisen laitakeskitykses-
tä vakuuttavasti vapauttavan 2–0maalin.
Kaksi kierrosta ennen sarjapäätöstä on varmaa, että Atle-

tico tulee sijoittumaan lohkossaan vähintään kuudenneksi,
neljäskin sija onmahdollinen.
Seuraavaksi atleetit kohtaavat Keski-Espoon tekonurmella

perjantaina 26.9. kello 19.45 EBK:n.
Heimo Laaksonen

Atleetit tuhlailivat
ansaitun voiton
MPS/Atletico Malmi tarjosi perjantai-illan
hämyisässä myöhäisottelussa kannattajilleen
valoisan voiton tammisaarelaisesta EIF/
Akatemiasta.

Lähtökohta HerTo-peliin
oli, että voitto ja pisteet on
tultava, jotta sarjapaikka
alkaa varmistua. PuiU otti
heti laudan haltuunsa ja 7.
minuutilla ottelussa hatulli-
sen maaleja takonut Jesse
Holmström tekaisi ensim-

mäisensä. Sama mies toisti
temppunsa 24. minuutilla
vieden kotijoukkueen 2–0
johtoon. Vieraiden kaven-
nuksen jälkeen 36. minuu-
tilla asialla oli Sami Rinta-
Kahila , 3–1. Nelisen
minuuttia myöhemmin

vakuuttavan ottelun pelan-
nut Janne Kainulainen vei
valkopaidat jo 4–1 tauko-
johtoon.

Toisella jaksolla, 53. mi-
nuutilla Holmström lunas-
ti hattunsa jatkamalla Joo-
na Vartiaisen unelmasyötös-
tä 5–1 maalin. Hetkeä myö-
hemmin Kainulainen sinetöi
hienon iltansa 6–1 maalilla.
Vastustaja pääsi ottelun vii-
meisellä minuutilla merkit-
semään päätösluvuiksi 6–2.

PuiU-luotsi Arpad Mester
oli vapautuneen tyytyväinen
voiton jälkeen:

– Hallitsimme peliä heti

alusta alkaen ja maalinteko
päättyi 6–2. Ilahdutti kovas-
ti vastustajan prässin ohitta-
minen yhdellä syötöllä, pa-
ketoi valmentaja.

PuiU:lla on nyt ”kolme ot-
telupalloa” varmistaa sar-
japaikkansa. Ensimmäinen
mahdollisuus on huomenna
torstaina Pajulahdessa, jos-
sa se kohtaa jo sarjasta pu-
toamaan tuomitun Nasto-
lan Nopsan. Ensi tiistaina,
30.9. kello 19.30 PuiU isän-
nöi rästiottelussa Myllypu-
ron Pallomyllyssä Hyvin-
kään Palloseuraa.

Heimo Laaksonen

PuiU pyyhki
HerTo:lla pöytää
Puistolan Urheilijat ei jättänyt
perjantai-illan kunniaksi mitään
sattuman varaan koti-Koudallaan
pyyhkiessään pöydän puhtaaksi ja
pinnat kotiin Herttoniemen Toverien
kustannuksella. PuiU nuiji HerTo:n nurin
tylysti maalein 6-2.

KevätkierroksellaMPS:n Mosassa 1–1 tasapelillä yllät-
tänyt Honka/3 oli nyt vastaantulija. MPS dominoi ottelua ja
korjasi puhtaan 4–0 voiton.
Malmilaisuus valtasi Tapiolan tekonurmen. Kotijoukkue

Honka/3 sai todetaMPS:n itseään paremmaksi. MPS hallitsi
pelitapahtumia. Ensi jakson ainoanmaalin teki 22. minuutilla
Mikko Vesterinen Samuli Markkasen tarjoilusta.
Toisella jaksolla nähtiin kolme malmilaismaalia. Ne kirjat-

tiin Samuli Markkaselle, Joona Saloselle jaNiko Leppikor-
velle.
Ottelussa tehtiinmyösMPS:n historiaa. Nuori B-juniori To-

ny Haapanen kiitti avauskokoonpano paikastaan ja pelasi
topparina ehjän 90-minuuttisen.
MPS jatkaa vakuuttavasti lohkonsa kolmantena. Jäljellä on

kolme kierrosta ja malmilaisilla on kaiken mennessä nap-
piinmahdollisuus nousta jopa toiseksi. Ensi lauantaina, 27.9.
kello 14MPS saaMosan tekonurmelle vastustajakseen aina
mielenkiintoisen Allianssi Vantaan. Keskiviikkona 1.10. kello
18 alkaen ratkeaa viimeistäänmahdollisuus lohkon kakkos-
paikkaan, kun MPS kohtaa silloin ”kotikentällään”Kontulan
tekonurmella HIFK/2:n.

Heimo Laaksonen

MPS ei antanut
Hongan yllättää
MPS:n edustusmiehistö jatkoi koppavaa
voittojen sarjaa sunnuntaina Tapiolassa.

Lähitiedon
uutisia

nyt myös
netissä!

www.lahitieto.fi

Tutustu monipuoliseen ryhmäliikuntaohjelmaan tapanila.com ja lähde liikkeelle!
Tanssilliset tunnit Tapanilassa, Tervetuloa tutustumaan!

Ilmoittautumiset tapanila.com tai 029 193 4200
(arkisin klo 8.30–16.30)

TANSSILLISET TUNNIT

Tapanilan Erä ry
era@tapanila.com, 029 1934 200

AFRO*)
Tiistai 18.45–19.45 alkeis-jatko

19.45–21.00 jatko
Studio, Tapanilan Urheilukeskus
* Syyskauden hinta 80 €, jatko 85 €

AIKUISTEN BALETTI*)
Torstai 17.45–19.00 alkeis-jatko
Sunnuntai 19-00–20.00 alkeet
Studio, Tapanilan Urheilukeskus
* Syyskauden hinta 70 €

BAILATINO*)
Sunnuntai 13.00–14.00 alkeet

14.00–15.00 alkeis-jatko
Studio, Tapanilan Urheilukeskus
* Syyskauden hinta 75 €
(HUOM! 5.10. – 14.12.)

DANCE
Tiistai 18.00–19.00
Perjantai 16.50–17.50
Liikuntasali 1, Tapanilan Urheilukeskus
* Syyskauden hinta 68 €, kertamaksu 9 €

ZUMBA
Maanantai 17.00–18.00
Torstai 20.00–21.00
Sunnuntai 12.00–13.00
Liikuntasali 1, Tapanilan Urheilukeskus
* Syyskauden hinta 68 €, kertamaksu 9 €

ITÄMAINEN TANSSI
Lauantai 11.00–12.00
Studio, Tapanilan Urheilukeskus
* Syyskauden hinta 68 €, kertamaksu 9 €

Outi Kallinen
Outi Kallinen

Liinu Virkamäki
Liinu Virkamäki

Jaana Pesonen
Jaana Pesonen

Mia Seilonen
Elina Mölsä

Kirsi Kautto
Niina Ekroos
Leo Monet

Elise Mikkonen

gym & fitness

sali

KUNTOSALI avoinna
Päivystys arkisin klo 15.30–19.30
Avainkortilla joka päivä Klo 6.00–22.00

sali365 malmi
Viljatie 5, 00700 Helsinki
puh. 050 431 4951

Katso ryhmäliikunta-
ohjelma sivuiltamme
ja varaa paikkasi

WWW.SALI365.FI

35€/kk

kuntosali

(12 kk jäsenyys)

treenaamaan!
Salille tai ryhmäliikuntaan

58€/kk

sali jaryhmäliikunnat

(12 kk jäsenyys)

Tervetuloa
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Lähialueen uutisia nyt myös netissä! www.lahitieto.fi

AUTOKORJAAMO KANERVA OY
SIENITIE 40•00760 HELSINKI

• peltikorjaukset
• maalaukset
• muovikorjaukset
• vahinkotarkastukset
• ilmastointihuolto
• tuulilasien vaihto
• pintakäsittelyt
• ruostesuojaus
• sisäpesut
• sijaisautopalvelut
• autohuollot

AMMATTITAITOINEN AUTOKORJAAMO
HEIKINLAAKSOSSA

Puh 09 388 1378, 040 707 6879
kari@autokorjaamokanerva.fi

Tykkää meistä
facebookissa!

Tervetuloa!
VARAUDU TALVEEN! TESTAUTA AKKUSI KUNTO!

www.autokorjaamokanerva.fi

Malmi
Suutarilantietä kohti Tapanin-
vainiontietä ajanut henkilöau-
toilija törmäsi Suutarilantien
ja Siltakyläntien risteystä ylit-
tävään polkupyöräilijään noin
kello 7.30 viime keskiviikko-
na.
Kolarissa 13-vuotias pyö-

räilijäpoika loukkasi itsensä
ja hänet vietiin Töölön sairaa-
laan.
Asiaa tutkitaan tällä hetkel-

lä 63-vuotiaan naisautoilijan
osalta liikenneturvallisuuden
vaarantamisena ja vamman-
tuottamuksena.

PP

Autoilija
törmäsi
koululaiseen

Siltamäki
Jousimiehentiellä olevaan
apteekkiin murtauduttiin var-
hain viime perjantaina. Polii-
si sai kello 04.42 aikaan hä-
lytystehtävänmennä paikalle.
Asiaa tutkitaan varkautena.

Anastetusta omaisuudesta
ei vielä perjantaiaamuna ollut
tarkkaa tietoa. Paria tuntia ai-
emmin Maunulan apteekista
oli viety lääkepurkkeja.

PP

Apteekkimurto
ostos-
keskuksessa

PUKINMÄKI PUKINMÄEN APTEEKKI

PUKINMÄEN KIRJASTO, Kenttäkuja 12
Lapsille Muumirastit klo 10-12
Mangapaja nuorille klo 12-15
merja.ahvenainen@hel.fi, p. 040 685 1258

HELSINGIN KRISTILLINEN KOULU
Pieksupolku 5, Tarjolla pientä purtavaa! Salissa sählyn
tarkkuuslyönnin piste. Mahdollisuus tutustua kouluun.
tytti.kaisamatti@edu.hel.fi, 040 412 9272

HELSINGIN ERÄ-LEIJONAT
Säveltäjänpuisto (Öllerin talo) Tutustuminen
trangian käyttöön kahvin, teen ja mehun merkeissä.
maija.ovaska@hotmail.com

MALMIN SEURAKUNTA, Kirkkosali
Seurakuntavaaliehdokkaat klo 10.30
Vaalipaneelin juontajina Markus Kopperoinen ja
Meri Ala-Kokko. markus.kopperoinen@evl.fi, 050 380 3569

MADETOJAN PALVELUTALO
Madetojankuja 3, Palvelutalon toiminnan esittelyä.
annastiina.tuomainen@hel.fi, p. 09 310 64001

MALMIN SEURAKUNTA
NIKKARIPAJA, Säterinportti 3 E
Nikkaripiirin esittelyä ja mehutarjoilua.
Ahti Niskanen p. 040 540 9800
niskanenahti@gmail.com

MALMIN SEURAKUNTA
PORTTIKAHVILA, Säterinportti 1
Kahvitarjoilu, kirpputori, lauluhetki klo 12.

PuXun
Rastit

MALMIN SEURAKUNTA
KUTOMAKERHO, Säterinportti
Avoimet ovet, kutomakerhon töitä esillä.
heraitio@gmail.com, p. 0400 416 384

PUKINMÄEN SOS.DEM YHDISTYS,
Säveltäjänpuisto. Toiminnan esittelyä.
reijo.vuorento@kuntaliitto.fi

PUKINMÄEN APTEEKKI, Säterintie 2
apteekki@pukinmaenapteekki.fi, p. 09 350 57210

PUKINMÄEN K-MARKET, Eskolantie 2
Valtakunnallinen korvapuustipäivä 4.10.
K-market Pukinmäki tarjoaa Primulan mehevät kor-
vapuustit ja kahvit kaikille asiakkaille.
arsi.kovanen@k-market.com, p. 0400 623 469

PUKINMÄEN KISA, Säveltäjänpuisto
Liikuntarastit. tero.tuomisto@kolumbus.fi, p. 050 544 1655

PUKINMÄEN KUKKA, Eskolantie 1
Kukkien esittelyä.
pukinmaenkukka@kolumbus.fi, p. 09 3855600

RAAMATTU PUHUU –SRK, Pieksupolku 5
Säbäkerhon vetoskaba klo 11–12.30
helsinki@raamattupuhuu.fi, Tuija Salonen, 041 538 9228

PUKINMÄEN TAIDEKOULUT
Erkki Melartinintie 2 D ja Unikkotie 4
Jokaisella rastilla taideopettaja esittelemässä.
Erkki Melartinintie 2 D (toiminnan esittelyä):
Taidepomppu klo 10-11, Tanssikoulu klo 10-11
Teatterikoulu klo 11-12, Sirkuskoulu klo 12-13
Unikkotie 4 (toiminnan esittelyä):
Kuvataidekoulu klo 10-12, Musiikkikoulu klo 12-13,
steel pan -esittelyä
pukinmaki@taidetalo.net, Veijo Muroke 09 3471647

Koordinaattori: Pukinmäki-Seura ry Esite: Päivi Aaltonen

4.10.2014

klo 10-13
Lauanta

ina
Lisäksi Pukinmäen seurakuntakodilla mukana ovat:
PUKINMÄEN MARTAT: Seurakuntasalissa juureksia ja dippikastiketta.
marjukka.hatuanen@gmail.com , p. 044 544 2199

PUKINMÄEN KOKOOMUS ja PUKINMÄKI-SEURA RY:
Toiminnan esittelyä. Kauko Koskinen, kauko@kaukokoskinen.fi, 040 5838 503
MALMINSEUDUN TYÖVÄENYHDISTYS: Toiminnan esittelyä.
Päivi Ahosola



12 Kulttuuri

ahden vuosi-
kymmenen
aikana kon-
serttien, elo-
kuvien ja eri-

laisten näytösten ja tapahtu-
mien määrä Malmitalossa
on kasvanut huimasti.

–Olemme vuosien varrel-
la löytäneet aivan uusia ylei-
söryhmiä. Jazz ja blues ovat
olleet meillä aina vahvoja ja
niillä on vankka kuulijakun-
tansa, mutta yleisön kanssa
tehdyn vuoropuhelun ansi-

osta olemme saaneet ohjel-
mistosta varsin laajaa kävi-
jäkuntaa houkuttelevan, to-
teaa Malmitalon kulttuuri-
tuottaja Risto Räty.

–Ulkolaiset esiintyjät ovat
tuoneet yleisöä aina Oulus-
ta asti, tietää talon tiedotta-
ja Irene Salama.

Erityisen iloisia Malmita-
lolla ollaan siitä, että nuor-
ten määrä yleisössä on li-
sääntynyt ja nuorille on voi-
tu tarjota heidän toivomi-
aan konsertteja.

– Operaatio Pulssin ja
nuorten kanssa toteute-
taan nyt muun muassa X:on
Day, jonka suunnittelevat ja
toteuttavat nuoret itse. Ta-
pahtumassa pidetään nuor-
ten talenttikisat sekä päivän
aikana esiintyy useita heille
mieleisiä artisteja, Irene Sa-
lama kertoo.

Ilon aihe on sekin, että
miehiä on Malmitalon kä-
vijäkuntaan kuulunut alus-
ta asti varsin runsaasti.

–Siihen vaikuttanee pai-

nottuminen rytmimusiik-
kiin, jazz-konsertit ovat
miesten mieleen. Ehkä myös
sillä on osansa, että kulttuu-
rituottaja on mies, Irene Sa-
lama myhäilee.

Malmitalossa on juhlan
kunniaksi haluttu järjestää
ohjelmaa kaikkien makuun
ja siten, että esiintyjillä on
jonkinlainen napanuora
Malmille tai sen lähialueille.

– Täälläpäin asuu mo-
nia merkittäviä taiteilijoi-

Malmitalo juhlii maksuttomin esityksin

Paikallisuus pääosassa
Malmitalon kulttuuriannista on saatu nauttia jo peräti 20 vuotta. Kulttuurin kehdon ovista on
astuttu sisään yli 12 miljoonaa kertaa. Yleisöä kiitetään kuluneista vuosista viikon ajan esityksin,
joissa pääosassa ovat paikalliset artistit ja taiteilijat, ja joihin kaikkiin on vapaa pääsy.

Malmitalo viettää
20-vuotisjuhliaan 28.9.-
5.10. välisenä aikana.

Risto Räty ja Irene Salama uskovat, että jokainen tulee löytämään mieleistään ohjelmaa Malmitalon
20-vuotisjuhlatarjonnasta.

ta. Malmitalon juhlaviikolle
emme saaneet aikataulujen
sovittamisongelmien vuok-
si aivan kaikkia toivomiam-
me esiintyjiä, mutta todella
hieno kaarti on kasassa. Sii-
hen kuuluvat muun muassa
How Many Sisters & Kir-
mo Lintinen, Black Lizard
–yhtye, Funny Valentine,
eli Juha Kotilainen ja Vee-
ra Railio, sekä Jukka Linko-
la ja Mikko-Ville Luolajan-
Mikkola, listaa Risto Räty.

Pohjois-Helsingin musiik-
kiopisto järjestää kahvila-
konsertteja, joihin on help-
po piipahtaa ja suositussa
yhteislaulujen illassa on juh-
lien kunniaksi mukana The
Group Unlimited –yhtye.
Taito Helsky vetää käsityö-
kahvila –hetkiä ja Novelli-
koukussa kuullaan Mart-
ti Mäkelän lukemana Tove
Janssonin novelleja. Myös
kirjastotoimen johtaja Tuu-
la Haavisto vierailee kir-
jastossa vinkkaamassa ko-
timaisia tietokirjoja. Kino
Helios tarjoaa tuoreita lef-
foja ja tapanilalainen ohjaa-
ja Virpi Suutari kertoo elo-
kuvastaan Eedenistä poh-
joiseen elokuvan näyttämi-
sen yhteydessä.

Lapsille Malmitalo tarjo-
aa ohjelmaa joka päivä juh-
laviikolla ja lisäksi aivan
oman Muksukemut –tapah-
tuman, jossa lauantaipäi-
vään mahtuu valtavasti oh-
jelmaa, kuten teatteria, Pel-
lekaija Pum –konsertti ja
työpajoja.

-Esityksiin mahtuu vain
rajallinen määrä katsojia ja
siksi niihin jaetaan ilmaislip-
puja tuntia ennen ohjelman
alkua, muistuttaa Irene Sa-
lama.

Teija Loponen

My Fanny Valentinen laulaja-viulisti Veera Railio asuu
itsekin Malmilla.

Helsingin Medialukion opiskelijat ovat ladanneet You
Tubeen tekemänsä videon, jossa kumoutuu kerralla väite, että
nykynuori olisi erkaantunut luonnosta.
Melussa on ollut tarjolla kaksi kurssia keskellä korpea. Toi-

sen kurssin valinneet oppilaat ovat käyneet eräretkeilemässä
Nuuksiossa ja toisen perhokalastamassaMerikarvialla.
–Tämmöstä täällä. Pikku hiljaa opitmenee perille ja homma

toimii, tuumii videolla kalanperkuuseen nuoria luotsaavamies.
Hyvin luotsaakin, sillä kohta yksi kalanperkuuseen keskitty-

nyt lukiolainen poimii leikkuupöydän sisäelinmassasta yhden
ja esittelee sen kameralle.
–Eteiskammiota.

Pirjo Pihlajamaa

Melu meni metsään ja kalaakin tuli

Videoon linkki
http://www.youtube.com/watch?v=P-PP

W38tlocIM&list=UUPJ8uh85_DV42dwVfMdlAwA
Moisiontien lukion asfalttipiha vaihtui
metsämaisemaan.

KUVAKAAPPAUS VIDEOLTA

TEIJA LOPONEN

Lintujen syysmuuttoa pääsee tutkailemaan Viikissä en-
si sunnuntaina Gardenian ja ympäristökeskuksen järjes-
tämällä retkellä.
Viikissä tuhannet valkoposkihanhet ruokailevat pelloilla,

ja joukossa on usein muitakin hanhilajeja. Pelloilla näkee
myös töyhtöhyyppiä ja suokukkoja.
Keskipäivän aurinko houkuttelee syysmuutolle petolin-

tuja, jotka käyttävät hyväkseen nousevia ilmavirtauksia.
Hiiri- ja varpushaukat sekä kurjet kaartelevat Viikin taivaal-
la.
Retkelle lähdetään Gardenian etupihalta, Koetilantie 1,

su 28.9. Kaikille avoin retki alkaa kello 13 ja kestää pari
tuntia. Julkisilla lähimmäksi lähtöpaikkaa pääsee busseilla
57, 68, 79 ja 550. Retken järjestävät Gardenia ja Helsingin
kaupungin ympäristökeskus.

TL

Linnut lähtevät

K
TUIRE RUOKOSUO
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Vapaa pääsy -juhlaesityksiin jaetaan ilmaislippuja tuntia ennen esitystä,
koska paikkoja on rajoitetusti.

Huikeista keikoistaan
tunnettu räppäri.
Pe 26.9. klo 19, alk. 10/5 €

Loiske Ensemble

Hyväntuulinen tanssiteatteriesitys
lapsille. Su 28.9. klo 11, vapaa pääsy,
paikat on varattava:
malmitalo.tuotanto@hel.fi

ä t li t it tt i it

kipitikolkkaa

Loiske

kkkkkkiiiiipiiiitttiiikkkollkkkkaa
Kiitolaukkaa

Uniikki

Me, Myself and Mum
Elokuvan elegantti törkyisyys nostaa
suupielet ylöspäin. To 25.9. klo 18,
vapaa pääsy

elf anddddd MMMMMMuuummmm

AnarkiaaAAAAAAna
Rakkautta

llfff

AAAAAAAAAAA&

Esa Kotilaisen soolokonsertti sekä
Strandberg Project & Jukka Gustavson.
To 25.9. klo 19, alk. 15 €

K til i l k tti

MusiikinMMMMMMusiiiiiiikkkkiiin
Progressiivisen

ilta

Pääosassa Antti Litja. 113 min, -S-.
Pe 26.9. ja la 27.9. klo 18, alk. 6 €
ää A tti Litj 113 i S

pahoittajappahhhhhoiitttaja
Mielensä-
Kino Helios:

Kino Helios:

Hassu kissa-animaatio. Puhutaan
suomea. 85 min. K7. La 27.9.
klo 14 ja ke 8.10. klo 18, alk. 6 €

taloloo
3DKino Helio

Hassu kissa animaatio

ttttTaikojen

Koivistoinen

Kantonen
Ilmaisussaan impressionistinen ja
lyyrinen duo. Su 28.9. klo 17,
vapaa pääsy

KKKKooiiiiiviiiist
Eero

KKKKannttttttooonn
Seppo

eennnn
JamJam

Jazz’n

&

Unlimited
Laulajia säestää orkesteri.
Ti 30.9. klo 17.30, vapaa pääsy

Yhteislaulun juhlailta

nlllllliiiiiimmiiiiittteddd
GroupGGGGThe

Kahden ekaluokkalaisen maaginen
kesä. 80 min. -S-. Ke 1.10. klo 18 ja
la 4.10. klo 14, vapaa pääsy

Annelija AAAAnnneeelllllijaaaa
Onneli

Kino Helios:

Katso koko juhlaviikon tarjonta! malmitalo.fi

Uuden sukupolven tulkinta
särmikkäästä britti-indierockista.
Ke 1.10. klo 19, vapaa pääsy

U d k l t lki t

Lizard
Black

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

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

MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma klo 9–13,
ti–to 9–15, pe 12–14.
Kirkonkyläntie 2. Esko ry:n eng-
lannin kielen keskusteluryhmä

ke klo 11. Ruotsin kielen kes-
kusteluryhmä to klo 11.
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa pe
ja Traktorissa ma klo 9.30–
11.30. Perhekahvilaan osal-
listuminen ilmaista, tar-
joilu 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/vapaa-
ehtoistoiminta klo 9–11.30.
Neulekahvila klo 9.30–12.
Palveluohjausta joka pe
klo 12–13. Takaniitynkuja
3. Hyvinvointiteknologian
pop up -iltapäivä 25.9.
klo 14–16. Tule tutustu-
maan erilaisiin hyvinvoin-
tiin ja kotona asumista tuke-
viin tuotteisiin ja palveluihin.
Matti Vainio
Lastut, hengen anatomia
– piirustuksia ja maalauk-
sia. Näyttelyssä on piirustuk-
sia ja kovalevyistä muotoiltuja
maalauksia. Avoinna ma–pe
9–20 ja la 9–16. Vapaa pääsy,
Malmitalo to 25.9. – la 18.10.
Korret Kekoon
Toimintapäivät parillisten viik-
kojen su klo 10–16, Malmin

nuorisotalo, Malminraitti 3.
Tule tutustumaan, teemme
tuotteita myyjäisiin.
Tasapainoliikuntaa musii-
kin tahtiin klo 13–14. Lisät.
0400 447 022 tai www.kor-
retkekoon.nettisivu.org.
Juurakko ja Rönsy –
levynjulkaisukiertueella
Kamarifolkista bluesin raja-
maille – kahden yhtyeen
yhteisillan aloittaa Rönsy
kello 19 ja väliajan jälkeen
lavalle nousee Juurakko kello
20. Kumpikin yhtye julkai-
see tänä syksynä studioalbu-
min, mitä juhlistetaan nyt tup-
lakonsertilla. Liput 12/10 e,
Malmitalo, ke 24.9. klo 19.
Työväenopisto 20 vuotta
Malmitalossa – Juhlanäyttely
Malmitalon aulassa on kuva-
taide- ja käsityökurssien töitä.
Avoinna ma–pe 9–20 ja la
9–16. Vapaa pääsy. Malmitalo,
pe 26.9. – pe 10.10.
Malmitalo vuonna 2034
Parvella olevat teokset ovat
syntyneet, kun Pohjois-
Helsingin kuvataidekoulun ja
Taito-käsityökoulu Helskyn
oppilaat ovat visioineet, mil-
laista Malmitalossa voisi

Puistola-Seuran 38. tai-
denäyttely oli Puistolan kir-
kolla avoinna 10.-14.9.
muutaman tunnin arki-iltai-
sin ja viikonloppuna. Lisäk-
si näyttelyä pidettiin kahte-
na päivänä auki Puistolan
raitin esikoululaisille, kou-
lulaisille ja iltapäiväkerho-
laisille. Heitä saapuikin pai-
kalle kiitettävästi, liki 150.
Kaikkiaan näyttelyyn ehti
tänä lyhyenä aikana tutus-
tua noin 350 henkilöä.

Näyttelyssä oli mukana
25 näytteilleasettajaa, joista
pääosa oli yleisölle tuttuja jo
vuosien takaa, mutta uusia
mielenkiintoisia taiteilijoita-
kin oli saatu mukaan. Ylei-
söllä sai äänestää teoksista

suosikkejaan. Ääntenlaski-
jana toimi Matti Mannila.
Mielipiteensä esittäneiden
kesken arvottiin Tikkuri-
lan Bio Grandin lahjakortti,
jonka voitti Sirpa Mannila.

Äänestyksessä erottui ai-
van omaksi ryhmäkseen
kaksi teosta, Riitta Tarkiai-
sen ”Koirat” ja Helmut Gr-
zemban ”Auringonlaskun
jälkeen”.

Suurimman suosion saa-
vuttanut Riitta Tarkiaisen
öljyvärimaalaus ”Koirat”
on Tarkiaisen tyttären per-
heen lemmikkien muotoku-
va. Suosikkiasema ei synty-
nyt vain lasten äänillä.
Myös aikuiset koirafanit
heltyivät ihaillessaan tätä
elävästi maalattua kolmik-
koa.

Riitta Tarkiaisella oli
näyttelyssä mukana myös
kolme muuta teosta. Kun
taiteilijoiden kaikista töistä
saamat kokonaisäänimää-
rät jaettiin heidän esillä ol-
leiden teostensa lukumää-
rällä, oli Tarkiainen näytte-
lyn suosituin taiteilija.

Myös Helmut Grzemban
teos on öljyvärimaalaus.
Auringonlaskun jälkeisen
hetken yltäkylläinen väri-

loisto pysäytti näyttelyvie-
raat ikään katsomatta. Gr-
zemba on tullut viime vuosi-
na tutuksi Puistolan alueop-
paan kansikuvan tekijänä.
Tämänvuotinen akvarel-
li ”Laiholan talo” oli myös
esillä näyttelyssä ja eräs ylei-
sön suosikkitöitä.

Puistolan Omakotiyhdistys
yritti Puistola-Seuran tuke-
mana pitkään pitää perin-
teistä karjalaista kyykkäpe-
liä Puistola-Päivien ohjel-
massa, mutta kyykänlyöjien
ja kannustajien vähetessä
siirryttiin mölkkypeliin.
Suuri yleisö ei vielä tänä
vuonna löytänyt tilaisuutta,
joten kisa käytiin paikalli-
sen yhdistysväen kesken
yksilöpelinä. Voiton vei Pek-
ka Makkonen, joka on
jäsen useissa Puistolan
yhdistyksissä. Kyykkäkisan
jälkeen Puistola-Seura tarjo-
si munkkikahvit, jotka saa-
vuttivat suuremman suosi-
on kuin itse peli.

Puistola-Päivien tikka-
mestaruuskisa käytiin joka-
vuotiseen tapaan vuoroil-
loin Puistolantorin Park Pu-
bissa ja Maatullinaukion
Tapulin Mestarissa. Vetäjä-
nä ja tuomarina toimi Repe
Kinnula. Naiset tarjosivat
kovan vastuksen kärkikol-
mikossa: Jesse Laatikainen
sai Puistola-Seuran lahjoit-
tamaan kiertopalkintoon jo
toisen peräkkäisen kiinni-
tyksen, mutta toiseksi heitti
Tarja Kinnula ja kolmannen
sijan vei Raili Juusola.

Leena Iisalo
Puistola-Seura

Puistola-Päivien satoa

Helmut Grzemba:
”Auringonlaskun jälkeen”

Riitta Tarkiainen:
”Koirat” : vasemmalla
on bordercollie Luna,
keskellä saksanpaimen-
koira Eve ja oikealla
shetlannin-paimenkoira
Siru.



olla 20 vuoden kuluttua.
Avoinna ma–pe 9–20 ja la
9–16. Vapaa pääsy, Malmitalo,
ma 29.9. – la 18.10.
Nukketeatteri Sampo:
Lurpukka ja sininen takki
Suloinen ja hellyttävä satunäy-
telmä pienen Lurpukan puu-
hista ja seikkailuista. Kesto
35 min. Alle kouluikäisille.
Liput 9/7 e. Var. Nukketeatteri
Sampo p. 09 3236968.
Malmitalo, to 25.9. klo 10.15.
Rakkautta & Anarkiaa:
Me, Myself and Mum
Elokuvan yltiöpäinen tyylit-
tely ja elegantti törkyisyys nos-
tavat vääjäämättä suupie-
let ylöspäin. (Ranska/Belgia,
2013, 85 min). Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 25.9. klo 18.
Progressiivisen Musiikin
Ilta – Esa Kotilainen ja
Strandberg Project featuring
Jukka Gustavson
Kosketinsoittaja Esa Kotilaisen
soolokonsertti on aina suuri
tapahtuma progressiivisen
musiikin ystäville. Väliajan jäl-
keen kello 20 Strandberg
Project, jossa soittaa toi-
nen kosketinsoitinmestari
Jukka Gustavson. Liput 15 e.
Malmitalo, to 25.9. klo 19.
Jazz’n Jam: Eero Koivistoinen
& Seppo Kantonen Duo
Ilmaisussaan impressionis-
tinen ja lyyrinen duo soit-
taa Koivistoisen originaa-
lisävellyksiä. Vapaa pääsy,
mutta ilmaislippuja jae-
taan tuntia ennen konsert-
tia, koska paikkoja on rajoite-
tusti. Malmitalo, su 28.9. klo 17
Yhteislaulun juhlailta –
The Group Unlimited
Malmitalon 20-vuotiskauden
kunniaksi on tavallista juhla-
vampi lauluilta – mukana eri-
koisvieraita. Laulajia säes-
tää kokonainen orkes-
teri: The Group Unlimited.
Pauli Kainulainen laulat-
taa. Vapaa pääsy. Malmitalo,
ti 30.9. klo 17.30.
Kino Helios: Onneli ja Anneli
Elokuva kertoo kahden eka-
luokkalaisen tytön kesästä ja
unelmahetkistä, joissa todel-
lisuus ja fantasia kohtaavat
maagisella tavalla. Kesto 80
min. Ei ikärajaa, vapaa pääsy.
Paikkoja rajoitetusti, ilmais-
lippuja jaossa tuntia ennen
esitystä. Malmitalo, ke 1.10.
klo 18 ja la 4.10. klo 14.
Black Lizard
Helsinkiläinen psykedee-
listä, herkkää ja tummasävyistä
rockia soittava bändi nousi
debyyttilevynsä jälkeen viime
vuonna kriitikoiden suosioon.
Vapaa pääsy, ilmaislippuja jae-
taan tuntia ennen konserttia.
Malmitalo, ke 1.10. klo 19.
Itämaista tanssia
Rauhalliseen tahtiin Malmin
Nuorisotalolla, Malminraitti 3.
Parittomien viikkojen su klo
13–14. Sopii myös vasta-alka-
jille ja kuntoliikunnaksi. Vetäjä:
Riitta Heleste p. 040 7207
262. Järj. Korret Kekoon ry
p. 0400 447 022, (vapeht.
maksu yhdistykselle).
Päivätanssit
Malmin työväentalolla
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia, buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.

PIHLAJAMÄKI
Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä ke
klo 10–12 ja to leikkipuisto
Salpausselässä klo 10–12.
Pihlajamäen
Lähiöasema
Englanninkielen kes-
kusteluryhmä ti klo
11–12. Vetäjänä
Tuula Aiso.
Ruotsinkielen
keskusteluryhmä
ti klo 13–14.
Vetäjänä Tuula
Aiso. Liusketie
3. Vapaa pääsy.
Pihlajamäki-
Pihlajiston eläkeläiset
Kerho kokoontuu 29.9. klo
10.30, Pihlajamäen nuo-
risotalolla Moreenitie 2.
Vieraana Pihlajamäen uusi
apteekkari Piirainen.

PUISTOLA
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita
Puistolan kirjastolla vertais-
tukihenkisesti tietoteknisissä
ongelmissa joka ke klo 10–12.
Lisät. ja ajanvaraukset kir-
jastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Puistolan Kirjasto juhlii Tove
Janssonin juhlavuotta
Ohjelmassa to 25.9.
Muumi päivä, askartelua klo
13–15, nukkeanimaatio klo
17-18, Muumi-disco alk.
klo 18.30. Alk. klo 17 lap-
silla mahdollisuus pukeu-
tua muumi-rooliasuihin.

PUKINMÄKI
BailatinoKids
Lasten tanssilliset liikun-
taleikit (tytöt+pojat) pe
Pukinmäkitalon peilisalissa,
Kenttäkuja 12. Syksyn hinta
45e. Ilm. ja lisätied. ohjaajalta:
kirsi.mattsson@elisanet.fi tai p.
040 5932165. Järj. Pukinmäen
Kisa ry, www.pukinmaenkisa.fi.
BailatinoFitness
Naisten tanssilliset lihaskun-
totunnit pe Pukinmäkitalon
peilisalissa, Kenttäkuja 12.
Ohjaaja Kirsi Mattsson.
Syksyn hinta 60 e. Ilm. ja lisä-
tied: kisa@pukinmaenkisa.
fi tai p. 050 5814118/Ritva
Tuomisto. Järj. Pukinmäen Kisa
ry, www.pukinmaenkisa.fi.
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa joka toi-
nen ti parittomilla viikoilla klo
14–15. Kielikahvila on rento
keskusteluryhmä, jossa voit
harjoitella suomen kielen puhu-
mista. Kielitaitosi ei tarvitse
olla sujuva, mutta on hyvä, jos

osaat suomea jo hiukan.
Kielikahvila on maksuton.
Tuula Karjalainen
Pukinmäen kirjastossa to
25.9. klo 18 vieraana Tove
Janssonista elämäkerran kir-
joittanut taidehistorioitsija
Tuula Karjalainen. Hän ker-
too Janssonin elämästä, urasta
ja ajatuksista. Vapaa pääsy.
Satutunnit
Satutunnit pidetään aina
parillisen viikon maanan-
taina Pukinmäen kirjaston
lastenosastolla klo 10.15.
Kuutamokävely
Ma 6.10. ihastellaan täysikuuta.
Kävelylle lähdetään klo 18
Tuomarinkylän kartanon sillan
luota uimarannalta, jonne myös
palataan. Edestakainen matka
noin 7 km. Kävellään, vaikka
kuu ei suostuisikaan näyttäyty-
mään eikä pieni sadekaan hait-
taa. Vapaa pääsy. Lisät. p. 050
5814118 ja www.pukinma-
enkisa.fi. Järj. Helsingin kau-
pungin liikuntaviraston lähiö-
liikunta ja Pukinmäen Kisa ry.
MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.

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
Uusi 8. kerran kahvakuula-
kurssi alkaa la 27.9. klo 9.30–
10.30. Askartelukerho lapsille
ke klo 16–17.15. Kahvakuula
aikuisille alk. la 4.10. ja kes-
kiviikkoklubi senioreille ke
klo 14–15.30. Tied. ja
ilm. sinikka.putkonen@sil-
tamaennuorisoseura.
fi tai 050 566 6174.

TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Tapanilan Kotien
Puolesta
Tiistaikerhon kokoontu-
miset klo 11.30–13.30.

Tapanilan Seniorilaulajat har-
joitukset ti kello 13.30–15. To
klo 11–14 tuolijumppaa, tasa-
painon kehittämistä, sisä-boc-
cia ja pelikahvila. Tapanilan
Työväentalo, Sompiontie 4.
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.
Yumi - koko perheen
varjoteatteriesitys
Yumi on pieni puunukke
Japanista. Yumi lähtee ystävi-
ensä kanssa tutkimaan mer-
killistä kotikaupunkiaan.
Varjoteatterin keinoin elävöi-
tetty satutunti on kertomus
ystävyydestä sekä uuden oppi-
misesta - se on myös valloit-
tava tutkimusmatka japanilai-
seen lastenkulttuuriin. Kesto
on 20 min ja soveltuu kai-
kenikäisille. Tapanilan kir-
jasto 21.9. klo 10.30–11.
Irina Suikasen
akvarelleja -Sisäinen ja
ulkoinen maailma-
23.9.–12.10. ti–pe 13–18,
la-su 11–15. Galleria Viileä
Punainen, Päivöläntie 20.

TAPULIKAUPUNKI
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu ti klo 10–12 Tapulin
leikkipuistossa, Moisiontie 18.
Ohjelma löytyy Facebookista
”MLL Puistola” ja puistola.mll.fi.
Tapulin eläkeläiset
Ma. 6.10. klo 10–12 ker-
hossa vierailee Lähiöliikunnasta
Tomi joka antaa ohjeita jalko-
jen lihasten kunnossa pitämi-
sestä sekä tasapainon säilyt-
tämisestä mahdollisimman pit-
kään. Ajurinaukio 5, 2. krs.

VIIKKI
Novellikoukku
Neulontaa ja novelleja Viikin
kirjastossa ke 24.9. klo 18–20.

14 Menot

Uniikki räppää
Huikeista

keikoistaan
tunnettu Uniikki

esiintyy Malmilla
26.9. kello 19.
Neljä sooloalbumia tehnyt

ja Suomen omalaatui-
sinta lyriikkaa suoltava

räppäri viihdyttää väkeä
perjantaina Malmitalon
keikalla. Liput 10/5 e.

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

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!

HYVINVOINTI

jalkaterapeutti

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

Raili Asikainen

Jalkaterapia
Talus

Uusi Mukava
Thai-Hieronta
Poreamme/Sauna
Malminraitti 4
044 922 1785

Lähitieto
joka

keskiviikko!

sto
12.

Ta
jo
kl

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

SAMI SIILIN

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA

• Asennon ja liikkeen häiriöiden tutkiminen ja korjaaminen
• Manuaalinen terapia (Maitland consept)
• Hieronta sekä sidekudos- ja lihaskalvokäsittelyt
(Fascial Manipulation)

• Lymfaterapia
• Akupunktio
• Voice Massage – terapia
(äänenhuolto- ja purentahoidot)

• Kinesioteippaus
• Neurologien fysioterapia

Puistolantori 1, 00760 Helsinki
Puh. 09-389 6304

www.puistolanfysioterapia.com

Tervetuloa käymään!

Tarvitsetko apua tuki-
ja liikuntaelinvaivoihin?
Tarjoamme korkeatasoista fysioterapiaa
asiakkaan tarpeiden mukaan:
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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

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

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

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

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

Puh. 09-385 5297

Huoltopalvelut, öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja
rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä

katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

Sadevesikourut, kattoturva-
tuotteet, tikkaat, YM.

Asennustyö Kovelahti.
Puh: 044 515 3749

Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki

Puh. (09) 2519 5650
www.talohallinta.fi

Inhimillistä
isännöintiä



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 Malmi,

Väärämäentie 3
09 4289 1516 -10%




