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Nro

36

syystarjous

29

*

henkilö- tai pakettiauton
määräaikaiskatsastus

0,95 €

to 2.10. – la 4.10.

* Katsastuksen hintaan lisätään Traﬁn maksu 3,60€

* Katsastuksen hintaan lisätään Traﬁn maksu 3,60€

Tarjous voimassa 1 - 11.10.

Marian Konditoria Oy

Orakas 5,
Heikinlaakso
www.mariankonditoria.ﬁ

Myymälä avoinna
ma–pe klo 6.00–17.30
la klo 8.00–13.00

[A]

MALMI TEOLLISUUSHALLI

Tarja
Haaranen

tarja.haaranen@kodista.fi

TAPANINVAINIO OKT
Viehättävä vanha rapattu
omakotitalo. Yhdessä tasossa,
4 h, keittiö, sauna, pesuhuone,
erillinen wc, n. 100 m² + 25 m²
varastot. Asuintilat kunnostettu
2011. Talossa maalämpö. Oma
tontti 585 m². Hp. 284.000 €
HEIKINLAAKSO TONTIT
Kaksi omakotitalotonttia:
607 m², rakennusoikeus 152 m²
674 m², rakennusoikeus 169 m²
Saa rakentaa enint. 2 asuntoa sekä
30m² autosuojatiloja / asunto /tontti.
Hp. 190.000 € / tontti. Suovaniityntie

Pyydä meidät arviokäynnille!

Myydään kivirakenteinen 2-kerroksinen teollisuusrakennus 745 m².
Tilat jaettavissa. Rv. 1989.
Tontti 1527 m².
MELLUNKYLÄ TONTTI
Tasainen tontti 991 m². Rak.oik.
248 m², 1-2 as. Perustettu as.oy,
varainsiirtovero 2%. Hp. 250.000 €
Kultakummuntie 5
SUURMETSÄ RT-TONTTI
Rivitalotontti 948m², rak.oik. 330m²,
as lkm ei ole rajattu. Kova pohja.
Osakekannan kauppa. Suunnitelmat 4 perheen rivitalolle.
Hp. 198.000 € Louhikkotie 18
MALMI OK-TONTIT
Kaksi omakotitalotonttia:
496 m², ro 124 m², hp. 140.000 €
495 m², ro 124 m², hp. 145.000 €
Saa rakentaa 1-2 as / tontti.
Pietiläntie 7

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

Laaksotie 33
01390 Vantaa
Puh. 029 001 8720
ark. 9-17

ITÄ-HAKKILA

Mittatie 27
01260 Vantaa
Puh. 09 741 50010
ark. 8-18

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

Hyvällä paikalla Munkkivuoressa
4 h, k, kph, 2 parveketta. 5.
kerros, hissi. Hp. 295.000 €
Ulvilantie 11 b

ILOLA

Tikkurikuja 1
00750 Helsinki
Puh. 029 001 8700
ark. 9-18, la. 9-14

Katso myös muut myynnissä
olevat kohteet
www.kiinteistomaailma.ﬁ/helsinki-malmi

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

MUNKKIVUORI 71 m² KT

TIKKURILA

Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

paivi.pirnes@kodista.fi
Annis
Viljander

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi
Markku
Viljander

Kun myyt,
niin myy meillä.

Mikä on asuntosi arvo? Mitähän uskaltaisi pyytää?
Kutsu meidät Kotikäynnille. Samalla saat tietää luotettavasti asuntosi arvon,
tilastojemme mukaan onnistumme arvioinnissa 98 % varmuudella.
kiinteistomaailma.ﬁ/kotikaynti

Tapaninvainio Okt + yksiö
3-4h+tkh+k+s ja 1h+k+s sekä
at+varasto. Huippupaikalla hyväkuntoinen 3-tasoinen omakotitalo ja omalla
sisäänkäynnillä varustettu tilava 44m2
yksiö. Sopii hyvin esim. kahdelle eri
sukupolvelle. Kukkulatie 2 a.
Mh. 558.000€. Jyrki Saulo/050 5850500
1138045
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

Tapanila okt 104m2
4h+k+kph+s . Suositulla alueella v. 1980
valmistunut kunnostusta tarvitseva omakotitalo omalla 704m2 tontilla. Lisäksi
erillinen 46m2 autotalli ja varastorakennus. Mh. 310.000€. Takalantie 11A.
Jyrki Saulo/050 5850500
1132902
Puistola PT 130m2
3h,k,2kph,s,2wc,khh,tkh,askh. Laadukas
paritalo rv 1990. Toimiva pohjaratkaisu
isommallekin perheelle tai helposti
muunneltavat alakerran tilat yrittäjälle.
Kph+s uusittu 2012, ilmalämpöpumppu,
alakerrassa lattialämmitys ja takka.
Mh. 370.000€. Maamiehentie 17a.
Vasil Zizan/044-5147551 tai
Outi Jussila/040-8308755
1136503

Malmi rt 51/113m2
3-4h,k, khh, kph/s, 2xwc, 2xvh, ullakko,
AK, var. Persoonallinen päätyasunto rauhallisella pientaloalueella. Muutostöillä
jopa 4 mh:ta. Vaaleasävyiset pintamateriaalit, 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 pientaloalueella. Tilavat huoneet 1-tasossa, iso, suojaisa eteläpiha. Hyvinhoid. yhtiö omalla
tontilla! Vmh. 299.000€. Häräntie 13.
Kai Lehtola/ 044-514 0164
1136174
Tapulikaupunki rt 79,5 m2
3 h, k, kph/s, 2xwc, var, piha.
Hyvä perheasunto Tapulin sydämessä.
Upea keittiö, suojaisa takapiha, päätyasunto. Vmh. 238.000€.
Kämnerinkuja 2.
Kai Lehtola/044-514 0164.
1134503
Puistola pkt 70m2
3h, k, kph/s, wc, pieni terassipiha.
Kauniisti remontoitu kodikas asunto!
Tilava olohuone, vaaleasävyiset pintamateriaalit, iso kph/sauna. 1-asuinkerros
soveltuu myös liikuntaesteisille.
Mh. 209.000€. Suuntimotie 17.
Kai Lehtola/044-5140164
1136592

Malmi kt 70m2
3h,k, kph/ wc. Ylimmän krs:n avarapohjainen koti Malmin sydämessä. Puistomaiset
parvekenäkymät, hyvinhoid. yhtiö omalla
tontilla. Vmh. 185 000€. Kunnantie 9.
Kai Lehtola/ 044-5140164
1134986
Pihlajamäki kt 76m2
4h+k+kph+las. parveke. Hyvä perheasunto kolmella makuhuoneella hissitalon 3.
kerroksessa. Viihtyvyyttä lisää lähes huoneiston pituinen lasitettu parveke. Vmh.
182.000€. Johtokivenkuja 4.
Jyrki Saulo/050 5850500
1133851
Malmi kt 54 m2
3h+kk+kph. Hyväkuntoinen, remontoitu ja
käytännöllinen kolmio lähellä Malmin palveluita. Tilaa riittää vaikka pienelle perheelle.
Mh. 154.0000€. Anianpellontie 14.
Jyrki Saulo/050 5850500
1137681
Malmi kt 44 m2
2h, k, kph. Selkeäpohjainen kaksio palvelujen ja aseman lähellä. Peruskuntoinen koti, jossa reilunkokoinen olohuone
ja ikkunallinen keittokomero aitoa retroa.
137.000€. Malmin Raitti 8-10.
Kristiina Diomin/0400-201 444
Tapaninkylä Lt 37m2
1h, k, kph/s. Läpitalon huoneisto jossa mainiot ratkaisut. Harvoin tarjolla tällä alueella!
Tule ja tutustu! Kotikaivontie 22. 157.000€.
Es su 13-13:40.
Kristiina Diomin/0400-201 444 1135435

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

markku.viljander@kodista.fi

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

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kristiina Diomin
0400 201 444

Outi Jussila
040 830 8755

Kai Lehtola
044 514 0164

Tomi Suvinen
044 335 5135

Jyrki Saulo
050 585 0500

Pertti Kanon
040 758 7596

Reija Kivinen
050 533 0369

Timo K .Nieminen
040 088 5662

Vasil Zizan
044 514 7551

Tero Laurila
0400 600 359

Timo Kuosmanen
0400 397 731
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iloisten ilmeiden tykypäivät ja
pikkujoulut Pohjois-Helsingissä
Jousiammunta,
kiipeily, keilaus,
mosalympialaiset

Luennot, catering,
veitsenheitto, asahi,
puhallusputket

UUTUUS: taljajousiammunta, tankofutis,
kinball, päähieronta

Kaikkiaan 33
ohjattua vaihtoehtoa
GSM 044 3080 022

Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Nuoret pääosassa

T

●

änä syksynä nuoret ovat saaneet paljon
aikaan. Malmin nuorisotalon ja eri
yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin Malmin torin siivouspäivä, viime viikolla joukko nuoria oli opastamassa malmilaisoppilaita opiskelupaikkojen valinnassa ja
ensi viikonloppuna Malmitalolla toteutetaan
nuorten X:on Day –tapahtuma. Se on Talentti
kykykilpailuineen ja räppäriesiintyjineen nuorten itsensä Operaatio Pulssin tuella toteuttama.
On upeaa, että nuoret pistävät itsensä likoon
tuottaakseen toisille nuorille mukavia hetkiä ja
antoisia elämyksiä. Toisten huomioonottamista
ei voi koskaan olla liikaa.

ilomaatti.fi

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki
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Parhaat bileet
alkaa Alesta

Myös kaupunki on lähtenyt huomioimaan nuoria aivan uudella saralla. Nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvä Nyt-hanke on liikuntaviraston ja urheiluseurojen sekä erilaisten yhdistysten
yhteistyössä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille kohdistettu liikuntapisteiden verkosto. Koillis-Helsingissä näitä maksutonta liikuntaa ja
urheilua tarjoavia pisteitä on tällä hetkellä valitettavasti vain yksi, mutta ehkäpä ne vielä
lisääntyvät. Nyt-hankkeen idea on saada nuoret
liikkeelle, harrastamaan jotain liikuntaa ja saamaan siinä samalla uusia sosiaalisia kontakteja.
Rahaa kaupunki on varannut tähän hankkeeseen yhteensä miljoona euroa, joka jakautuu

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.

Nyt-hanke
houkuttelee
nuoret liikkumaan.

kolmen vuoden ajalle. Kestää varmasti aikansa
ennen kuin nuoret näihin eri urheilulajeja tarjoaviin pisteisiin löytävät tiensä. Liikuntavirastolla on kuitenkin vahva usko siihen, että tuhansia nuoria käy tulevan kolmen vuoden aikana
testaamassa eri lajeja ja löytää niiden kautta
uutta elämäänsä uutta sisältöä ja tekemistä.
Uutta ja odotettua on luvassa Viikinmäkeen ja
Viikinrantaan sekä Jakomäkeen. Viikinmäessä
on valmistumassa odotettu korttelitalo, josta
löytyy tilat päiväkodille ja koululle, mutta myös
alueen asukkaille kokoontua. Viikinrantaan on
tulossa kaivattu koira-aitaus, josta asukasyhdistyskin ehti jo tehdä aloitteen. Korttelitalo on
lähes valmis, mutta koira-aitaus on vasta suunnitelma-asteella, sen rakentamiseen on varattu
rahoitus tälle ja ensi vuodelle. Jakomäessä puolestaan avataan kirjasto useita kuukausia kestäneen remontin jälkeen. Sinne kelpaa taas mennä.

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

- Hurmaavan hienostunut, suloisen sädehtivä Estelle

ikuista kauneutta vuodesta 1918

Design Assi Arnimaa

Kesäetu!

0,29 W/SI

0,24 W/SI

033-216V-29

033-216V-24

1239,-

1022,-

0,08 W/SI

698,-

033-216V-08

ALLIANSSI

alk. 0,64 W/SI

1995,-

033-216V-64

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

8 x 0,07 W/SI

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

033-216V-62

033-216V-56

033-216VOC-58-

2376,-

1897,-

1897,-

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

0,32 W/SI
033-216-32

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

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

8 x 0,04 W/SI

0,29 W/SI

033-216VOC-36

033-216V-39

033-216V-31

033-216-29

1199,-

1499,-

1297,-

1186,-

995,-

Valkokultaisena
033-216V-32

1040,-

Avoinna ark. 9-18, la 9-15
Kylänvanhimmantie 29 • 00640 Helsinki • Puh/fax 09 728 4266
E-mail korupaja@korupaja.ﬁ, www.korupaja.ﬁ

Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 36/2014. • Keskiviikko 1.10.2014. • 2. vuosikerta.
JAKELUALUE: postinumerot Helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, Malmi, Pihlajamäki, Pihlajisto, Puistola, Pukinmäki, Siltamäki,
Suutarila, Tapanila, Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Viikki. TOIMITUS: Postiosoite Askartie 3–5, 00700 Helsinki, sisäänkäynti Malminraitti 4.
PÄÄTOIMITTAJA: Teija Loponen, puh. 050 590 6675, teija.loponen@lahitieto.ﬁ. TOIMITTAJA: Pirjo Pihlajamaa, puh. 045 348 9373, pirjo.pihlajamaa@lahitieto.ﬁ. ILMOITUSMYYNTI: Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.ﬁ. ULKOASUVASTAAVA: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin, TAITTO JA ILMOITUSVALMISTUS: Janina Issakainen, janina.issakainen@lahitieto.ﬁ, puh. 044
9738 529 KUSTANTAJA: Koillis-Helsingin Lähitieto Oy. PAINO: Sanomapaino, Vantaa 2014. PAINOS: 37 600 kpl. JAKELU: Helsingin Jakelu-Expert Oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.ﬁ tai ma–pe klo
9–16 puh. 02900 10040. Ilmoitus keskiviikon jakamattomasta Lähitiedosta mieluiten heti torstaina.

Uutiset

Koillis-Helsingin Lähitieto

3

1.10.2014

TEIJA LOPONEN

Viikinmäen korttelitalo valmistuu marraskuussa ja otetaan käyttöön vuoden alussa.

Viikinmäen korttelitalo helpottaa
Pihlajiston ala-asteen ahtautta
Viikinmäen
korttelitalo
valmistuu
marraskuussa
ja koulukäyttöön
se pääsee heti
tammikuun
alussa uuden
lukukauden
käynnistyessä.
Korttelitaloon
tulee myös
päiväkoti.

Upealla paikalla Harjannetiellä sijaitseva uudisrakennus tulee olemaan eriikäisten lasten kohtaamispaikka. Ala-asteen kouluun
sijoittuvat luokka-asteet
1–6 ja lisäksi korttelitaloon
tulee päiväkoti. Oppilaspaikkoja on 180 ja päiväkodissa tilat 84 lapselle. Tiloja
on myös lasten iltapäivätoiminnalle sekä iltaisin ja viikonloppuisin asukkaiden
kokoontumis-, harrastus- ja
kulttuuritoimintaan.
– Osittain yhteiset tilat
luovat hyvät puitteet kou-

lun ja päiväkodin yhteistyölle. Koulun ympäristö on
ainutlaatuinen, sitä tullaankin hyödyntämään opetuksessa ja oppimisessa monella tavalla, kertoo rehtori Ari
Vainikka.
Korttelitalon viereen rakennetaan Maarianmaanpuisto, jossa lapset voivat
leikkiä ja retkeillä ohjaajineen.

Viikinmäen korttelitalon
koulu tulee olemaan Pihlajiston ala-asteen sivukoulu.
Alkuun sinne siirtyy Pihla-

jistosta viisi luokkaa, yksi
jokaiselta 1–5 luokkaasteelta opettajineen.
–Nämä luokat on jo alunperin muodostettu niin, että
ne siirtyvät kokonaisuudessaan Viikinmäkeen. Rakennusaikana meillä on Pihlajistossa ollut varsin ahdasta ja käytössä ovat olleet
kaikki mahdolliset opetukseen soveltuvat tilat, mutta tammikuussa tilanahtaus
helpottaa väliaikaisesti. Ennusteiden mukaan vuonna
2017 sekä Viikinmäen korttelikoulun, Pihlajiston ala-

Kallioisella
tontilla on
noin 15 metrin
korkeuserot
asteen ja Pihlajamäen peruskoulun tilat ovat taas täynnä, kertoo Pihlajiston ja Viikinmäen kouluja luotsaava
rehtori Vainikka.
Kallioisella tontilla on
noin 15 metrin korkeuserot,
mikä on antanut haastetta

Oppilaat opettajina urapoluilla. Sivu 4.

2–2,5 kerroksisen korttelitalon suunnittelijoille ja rakentajille.
Korttelitalon rakentaminen käynnistyi Harjannetiellä kesäkuussa 2013 ja
työt valmistuvat marraskuussa 2014. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on
11,5 miljoonaa euroa ja laajuus noin 3600 bruttoneliötä. Rakennuttamisesta vastaa Helsingin kaupungin rakennusviraston HKR-Rakennuttaja.
Teija Loponen

www.facebook.com/
lahitieto

Liikuntarahaa jaettiin
seuroille ja yhdistyksille

Kirjasto avaa
ovensa

Helsingin kaupungin lii-

π Jakomäki
Viitisen kuukautta remontissa ollut Jakomäen kirjasto

aukaisee ovensa lauantaina puolilta päivin.
Remontissa eri osastot saivat uudet paikat ja nuortenosaston tila tuplaantui. Asiakkaiden iloksi kirjastossa on
nyt uusi lehtialue, josta löytyy myös kahviautomaatti. Avajaisissa kirjasto tarjoaa kahvit sekä musiikkia.
Peruskorjaus oli vuonna 1981 valmistuneen Jakomäen
kirjaston ensimmäinen, aiemmin siellä on tehty vain pieniä korjauksia.
TL

kuntavirasto avustaa 365 järjestöä liki kahdella miljoonalla eurolla.
Liikuntalautakunnan
21.8.2014 kokouksessa
jaettiin toiminta-avustusta 2 056 962 euroa, mikä on
57 500 euroa enemmän kuin
vuodelle 2014 ositettu toiminta-avustus. Liikuntavirasto tarkisti kaikki toimintaavustuspäätökset ja maksoi

järjestöille 90 % 21.8.2014
lautakunnan kokouksessa
päätetyistä toiminta-avustussummista.
Lopullisen avustussumman ja jo maksetun avustussumman erotus maksetaan
seuroille nyt syksyllä. Kaikki
hakijat, joille toiminta-avustusta päätettiin elokuun kokouksessa myöntää, saavat avustusta myös korjatun
päätöksen perusteella.

Saajien joukossa oli muun
muassa Helsingin Moottoripyöräkerho HMPK ry, joka
sai reilut tuhat euroa, Hontai
Judo ry sai reilut 3200 euroa
ja Jakomäen Pyry ry muutaman sata euroa.
Koillis-Helsingin Maahanmuuttajien Urheiluseura ry
sai yli 2500 euroa, Malmin
Palloseura ry noin 18 000
euroa, Malmin Super-Koris
8000 euroa ja Malmin Urhei-

lijat tonnin verran.
Puistolan Pyryn tilille rapsahti reilut 1000 euroa ja
Puistolan Urheilijoille noin
34 000 euroa. Pukinmäen Kisan potti oli tuhat euroa, PuMa-Volleyn yli 7000 ja Tapanilan Erä sai muhkeimman
summan, noin 90 000 euroa.
Listalta löytyy myös muita
alueen yhdistyksiä, jotka saivat pienempiä summia.

TL
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KAUPPAPUUTARHALIITTO

TEIJA LOPONEN

Valtaosa sipuleista istutettiin 12.9., jolloin vietettiin
kansallista kukkasipulipäivää.

Kukkasipuleilla
kevätiloa
Kauppapuutarhaliitto lahjoitti noin kuutenkymme-

neen päiväkotiin ja kouluun paketin, joka sisälsi kolmesataa kukkasipulia. Lapset saivat itse istuttaa sipulit rakennuksen pihapiiriin ja saada siten kenties ensimmäisen kokemus sipulin istuttamisesta ja kasvun ihmeen seuraamisesta seuraavana keväänä.
Kukkasipuleita saivat istutettaviksi muun muassa päiväkodit Minttu ja Kumina Tapulikaupungissa.
–Tempauksesta on kehittynyt vuosittainen syksyinen tapahtuma ja nyt ollaan liikkeellä jo 19. kerran. Järjestämme
tapahtuman yhteistyössä Kansainvälisen Kukkasipulikeskuksen kanssa, Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja
Jyrki Jalkanen kertoo.
Teija Loponen

Malmin yläasteen

Janna Björksten, Tino Torppa, Tiina Papunen, Jeremias Digert ja Janika Karttunen uskovat yhdeksäsluokkalaisten hyötyvän opiskelijoiden kertomista käytännön kokemuksista eri oppilaitoksista.

Urapolut tutuiksi
ysiluokkalaisille

9.luokkalaisille esiteltiin
logistiikan, suunnitteluassistentin, turvallisuusalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan, sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkintoja
sekä eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa
opiskelua.
Urapolku-tunteja olivat järjestämässä koulun opinto-ohjaaja Arja
Pesonen, sekä nuorisoohjaaja Päivi Rautio ja
aluetyöntekijä Tiina Papunen Nuorisoasiainkeskuksesta.

Joukko nuoria opiskelijoita tai vastavalmistuneita kiersi
Malmin yläasteella kertomassa yhdeksäsluokkalaisille omia uratarinoitaan.
Urapolku-tunneilla halutaan auttaa peruskoulun päättäviä löytämään
kiinnostavia opiskelupaikkoja.

Kadunvarsi ei ole kaatopaikka
Siltamäessä Riimusauvantiellä on kierrätysastioiden ympäristöstä tullut kaatopaikka. Roskasäiliöt ja Sortti-asemat
ovat niitä jätteitä varten, jotka eivät kierrätysastioihin kuulu.
PIRJO PIHLAJAMAA

Kirkonkyläntie 25:n
koulukuvia kaivataan.

Löytyykö jatkokoulusta kuvia?
Parhaillaan tehtävään Malmin Kuvalehteen etsitään vanhoja valokuvia malmilaiskoulusta.
Jos albumiesi tai tietokoneesi kätköistä löytyy kuvia entisestä koulurakennuksesta, jossa on ollut jatkokoulu vuosina 1937–1959, sen jälkeen kansalaiskoulu ja viimeisimpinä vuosinaan peruskoulun ala-aste, niin kuvista on kiinnostunut kuvalehteä toimittava Aarne Laurila numerossa
09-385 4741 tai lehteä taittava Sirkka Wallin numerossa
050 3467 955.
Lehden teko on aivan loppumetreillä, joten kuvista kannattaa soitella saman tien.
Rakennus on Kirkonkyläntiellä oleva päiväkodiksi muutettu pohjoisempi koulukiinteistö, jossa tehdään parhaillaan katto- ja seinäremonttia.
Pirjo Pihlajamaa

– Moi, olen Mira, nuorisoohjaaja ja valmistuin
keväällä. Nyt työskentelen
Pukinmäen moottorihallissa
ja Malmin nuorisotalolla.
Yläasteella koulu ei oikein
innostanut ja vietin aikaani
nuorisotalolla, jossa toimin
myös apuohjaajana. Siellä
minulle kerrottiin Lohjalla
sijaitsevasta, oppilaitoksesta, jossa voisi opiskella nuoriso-ohjaajaksi. Lohjalla voi
asua ilmaiseksi koulun yhteydessä, niin ei tarvitse istua
tuntitolkulla bussissa.
– Keskiarvoksi riittää
7-7,5, jos pärjää muuten
pääsykokeissa. Nuoriso-ohjaajat saavat noin 2000 euroa kuussa + ilta- ja viikonloppulisät. Minä ainakin
viihdyn hyvin tässä hommassa, kertoili Mira ysiluokkalaisille.
Jeremias Digert ja Tino
Torppa opiskelevat molemmat tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoa.
– Stadin ammattiopistoon tarvitaan noin 7,5–8
keskiarvo, pääsykoetta ei
ole. Opiskelu kestää kolme
vuotta ja aika moni meistä
harrastaa myös itseopiskelua. Koulusta valmistuttua
voi mennä töihin periaatteessa mihin vain, missä tietokoneita käytetään, arvioi
atk:sta jo pitkään kiinnostunut Tino.
– Värisokea ei saa ol-

la, mutta muita rajoituksia ei taida olla. Kaikki kirjat pitää koulussa maksaa
itse. Opiskeluihin sisältyy
muun muassa äikkää, matikkaa ja liikkaa. Opettajat
on ihan hyviä, samoin välineet. Palkkaa tällä alalla saa
noin 2500 eurosta ylöspäin,
lisää Jeremias.

ohjaaja, nuoret pohtivat.
–Ja minä esimerkiksi olin
sellaisessa peruskoulussa,
josta periaatteessa kaikki
suuntasivat lukioon. Niinpä meille ei edes oikein kerrottu muista vaihtoehdoista,
huomauttaa Janika.
– Kyllä minulle jäi sellainen olo, että tästä oli ysi-

Janna Björksten ja Janika Karttunen kertoivat
oppilaille turvallisuusalan
perustutkinnosta. It-alan
lailla sekin on kasvanut jatkuvasti, joten työllistymisnäkymät ovat hyvät. Jannalle ala on lähellä poliisin
uraa, josta hän on haaveillut
jo pikkutytöstä.
–Minä olen sitä mieltä, että kaikki mitä itse on saanut
on lahjaa ja sitä tulee jakaa
eteenpäin muiden hyväksi. Siksi haluan olla täällä
mukana kertomassa omista opinnoistani ja innostamassa alalle. Näillä Urapolku-tunneilla voi auttaa ysiluokkalaisia, jotka pohtivat
mihin suuntautuisivat ja samalla saa itselle hyvän mielen, Janika selvittää.
Nuorista opiskelijoista
olisi ollut mainiota, jos heilläkin olisi peruskoulussa
vieraillut eri alojen opiskelijoita kertomassa oppilaitoksista.
– Opiskelija osaa kertoa
asioita eri lailla kuin opinto-

Oppilaspalautteissa valtaosa koki saaneensa ainakin
jonkin verran lisätietoa jatko-opintopohdintojen
tueksi.

luokkalaisille hyötyä, tuumii Tino.
– Näkyyhän se noissa värilapuissa, ei ole kuin pari
lappua, jossa sanotaan ettei
oppinut mitään uutta, huomauttaa Jeremias.

Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

Me HUOLEHDIMME
SINUSTA JA AUTOSTASI

AUTOKORJAAMO - KAI KKI MERKIT

ME PALVELEVAT
NOPEAT PESUKATUM
A!
MOLEMMILLA ASEMILL

VUODESTA 1966

Käytämme laadukkaita
ja kotimaisia
Neste Oil -voiteluaineita
ja -kemikaaleja

Helppo avaimet käteen
katsastuspalvelu

NESTE OIL K-market

Huolto- ja korjausasiakkaillemme
autonpesulahjakortti
KAUPAN PÄÄLLE!

• AINA TUORE PANNUKAHVI,
LEIVONNAISET JA SÄMPYLÄT
• RUOKAOSTOKSET KÄTEVÄSTI
K-MARKETISTAMME
• QUICK WASH-PESUKATU
• ARKISIN 6-24
JA LA-SU 8-24

Renkaidenvaihtopalvelu
huollon yhteydessä
KAUPAN PÄÄLLE!

Öljynvaihtohuolto
ja talvitarkastus

30€

Tällä kupongilla

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

!

Pehmoharjapesu

METSÄLÄ

• LOUNASBUFFET ARKISIN
9.30-14.30.
• YÖRUOKA
• QUICK WASH-PESUKATU

AVOINNA

/päivä
sis. max 100 km
polttoaineineen

24h

vahalla tai
alustapesulla

Tällä kupongilla

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

Yhden pysähdyksen taktiikka.

(sis. öljynsuodattimen ja
max 5 litraa öljyä)

AVOINNA ARKISIN 8-16
Yhteistyössä:
Neste Oil K-market Malmi
& Neste Oil Metsälä

Neste Oil K-market
Malmi

09-387 928,2

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

Autotallintie 19
Tattarisuo

Malmin toimisto
uudistui!
Alueesi asiantuntijat antavat Sinulle
tietoa asuntoasioihin liittyvissä
asioissa, sekä tämän päivän
markkinatilanteesta.
Tervetuloa la 4.10. kello 10–14
jolloin tarjolla pientä purtavaa.
Viihtyvyydestä vastaa Choco Promotionin
tytöt, jotka järjestävät mielenkiintoisia
arvontoja, joissa palkintona mm. lippuja
Jokereiden KHL-otteluihin.

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV

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

15€

BestRent.fi

SOITA JA VARAA!

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

19€
(norm. 27,90€)

Yhden pysähdyksen taktiikka.

NESTE OIL

Seat Ibiza ST:t huollon tai
korjauksen ajaksi

Harri
arri Sallankivi
Yrittäjä
0400
400 630 848

Juha-Pekka
Savolainen
045 195 6818

!

Kesä/talvitehopesu

Malmi

BestRent.fi uudet sijaisautot
hintaan:

5
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Raine Kellokangas
044 988 1800

Neste Oil
Metsälä 24H

Asesepänkuja 2,
00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428
kai.malmgren@k-market.com

(norm. 20,90€)
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Nuorten yhteiskuntatakuu - hanke

Koillis-Helsinki

Vahvasti koillisesta –
Mirka Vainikka
Mirka Vainikka Malmilta nimettiin demarien
sisäisessä äänestyksessä kansanedustajaehdokkaaksi Koillisesta Helsingistä.
TARJA TENKULA

Ensimmäisellä kerralla 2003 hän sai 1 200
ääntä, ja ennen kolmannen pojan tuomaa vaalitaukoa Mirkan saalis oli
vuoden 2007 vaaleissa jo
lähes 2 000 ääntä. Nyt
toiveet ovat korkeammalla.
Mirka muistuttaa, et- Mirka Vainikka (sd.)
tä hän on ollut suositumpi lopullisissa kansanäänestyksissä kuin omien joukossa ja siksi huhtivaaleissa uskaltaa odottaa hyvää tulosta.
–Työ kantaa, hän riemuitsee yllättävästä SDP:n
sisäisestä 13:sta sijasta ja on iloinen 80 hengen tukijoukostaan. Sen oma facebook-ryhmä koostuu
demarien sekä tavallisten perheenäitien ja –isien
lisäksi elämässään raskaitakin kokemuksia kärsineistä ihmisistä. Hän tuntee itse antavansa vain
kasvot yhteiselle kampanjalle.

Mirka on Idän päihdetyön johtava sosiaalityöntekijä, ja tähän elämäntyöhön perustuvat hänelle
läheiset uudet ihmissuhteet. Hänen alaisuudessaan
olevista työkeskuksista Itiksen Aurinkoinen Hymy
on nyt remontissa, jotta paikasta saadaan taas turvallinen ja vapaa homevaurioista. Kontulan Symppis toimii nyt henkilöstömitoitukseltaan asiallisena, kun Hymystä on voitu siirtää henkilökuntaa.
Symppiksessä käy 300–350 asiakasta päivässä saamassa apua vaikeisiinkin ongelmiin.
Kaupunginvaltuustossa Mirka on demarien 3.
varavaltuutettu ja usein sisällä kokouksissa. Eniten
hän on huolissaan omasta alueestaan eli Sote-rahoista. Hän pelkää, että rahasta jakautuu palveluseteleiden kautta isompi osa esimerkiksi hammashoitoon, ja silloin herkästi leikataan päihdepuolelta ja psykiatriasta.
Valtuuston lisäksi Vainikka istuu ylikunnallisessa
HSY:ssä, mutta hänet on nimetty 2015 nousemaan
Seinäjoelle muuttaneen Tarja Tenkulan jättämälle
kaupunginhallituksen paikalle, jota nyt pitää hallussaan Kaarin Taipale.
Mirkan pojat urheilevat Tapanilan Erässä ja
HNMKY:ssä, hän itse on tuore MPS:n ikänaisjalkapalloilija. Laji ei ole uusi hänelle, vaan PuiU:n
Pulmuset päättivät koko joukkue vaihtaa uuteen
futisseuraan. Kun Mirkalla tarvittava 35 vuoden
ikä täyttyi, hän sai jättää joukkueen valmentamisen ja siirtyä täyspainoisesti pelaajaksi.
Kaiken kiireen keskellä Mirka on jaksanut tehdä
opinnäytetyötä ja aikoo saada ylemmän korkeakoulututkinnon ennen kuin kaupunginhallituksen
jäsenyys ja vaalirumba käynnistyvät. Aiheena on
osallisuus Hiidenkiven peruskoulussa. Tarkoituksena on löytää tutkimuksellisin keinoin työtapoja
osallisuuden, lasten ja nuorten turvallisuuden edistämiseen. Lapset tarvitsevat aikuisia ja aikuistukea,
ja mikä olisi parempi paikka edistää sitä kuin hyvinvointiyhteiskunnan tärkeä rakenne peruskoulu.
Keväällä demarien puoluekokouksessa Mirka oli
Jutta Urpilaisen kannattaja ja piti rohkean puheenvuoronkin, mutta nyt on katsottava eteenpäin.
–Olen löytänyt Antti Rinteeseen positiivisen otteen ja olen hyvin lämpimissä väleissä myös hänen
vaimonsa kanssa. He ovat kovia pitkän linjan sosialidemokraatteja, joten eteenpäin ja pulinat pois.
Mirka itse löysi demarit nuorena ilman vanhempiensa vaikutusta. Vaarin serkku on kokoomuksen
entinen eduskunnan puhemies, valtioneuvos Riitta
Uosukainen (os. Vainikka).
Timo Huotinen

Miljoonapotista osa
kohdistuu koillisen nuoriin

RHINOCEROS OY, MARI THORIN

Helsingin Liikuntavirasto on jopa koko
maan mittakaavassa edelläkävijä
tarjoamalla liikuntatakuuta osana
kaupungin Nuorten yhteiskuntatakuu hanketta. Kaupunginhallitus on myöntänyt
kolmevuotiselle hankkeelle miljoona euroa,
vuosibudjetti on siis reilut 300 000 euroa.
NYT - hankkeen pääkohderyhmänä ovat 17–29
-vuotiaat nuoret.
Liikuntavirasto on yhteistyössä urheiluseurojen kanssa tuottanut 35 eri pistettä,
joissa syrjäytymisvaarassa
olevat nuoret voivat ilmaiseksi tutustua eri lajeihin.
Koillis-Helsinki on saanut
vain murusen, ainoastaan
Malmin palloiluhalli tarjoaa nuorille perjantaisin kello 16–17 mahdollisuuden
kuntonyrkkeilyyn ja taekwondoon. Liikuntavirastolla ei ole omia tiloja koillisessa ja alueen seurat eivät
ole huomanneet tarttua tilaisuuteen, joka voisi poikia
heille myös uusia jäseniä.
– Tavoitteena on mahdollisimman kattava verkosto,
mutta se tarkoittaa myös,
että halukkaita liikuntaseura -kumppaneita pitää löytyä joka puolelta, kertoo
Liikuntaviraston osastopäällikkö Tarja Loikkanen.
Osastopäällikkö Loikkanen kertoo keilausta kokeillun Tapanilassa viime keväänä, mutta osallistuvia
nuoria ei ainakaan silloin
löytynyt ja keilaus siirrettiin
keskustaan.

– Meillä on tarkoitus olla yhteydessä Tapanilan
Erään, jotta yhdessä löydettäisiin mahdollisuuksia
tarjota eri toimintamuotoja
nuorille, lupaa Loikkanen.

Tarja Loikkanen on silmin nähden innostunut toimista, joilla mahdollisimman moni nuori saataisiin
liikunnan avulla kiinnostumaan omasta hyvinvoinnistaan ja lähtemään mukaan
tähän matalan kynnyksen
toimintaan.
–Kaikenlaiset nuoret ovat
tervetulleita. On ollut hienoa hakea yhteistyökumppaneita kaupungin eri toimijoista, virastoista, seuroista ja säätiöistä. Kaikilla tuntuu olevan yhteinen
tahtotila nuorten tilanteen
kohentamiseksi, vakuuttaa
Tarja Loikkanen.
NYT-hanketta on ajettu sisään neljä kuukautta.
Loikkasen mukaan tänä aikana on tavoitettu yli 2000
nuorta liikunnan merkeissä. Se on hieno luku kampanjassa, jossa jokaisen syrjäytymään vaarassa olevan
nuoren takaisin saaminen
rattaille poikii myös monin-

Tarja Loikkanen toivottaa kaikki nuoret tervetulleiksi
mukaan kokeilemaan ilmaisia liikunta-vaihtoehtoja,
lajeja löytyy kymmenittäin.

kertaisen hyödyn yhteiskunnalle.
– Teemme tätä työtä suurella sydämellä, nuoria
kuunnellen ja siksi saamme
myös hankkeesta erinomaisia tuloksia, iloitsee Loikkanen ja odottaa syksyn tuo-

van tuhansia uusia nuoria
liikunnan pariin.
Koko mittava liikunnallinen NYT-tarjonta aukeaa koillis-helsinkiläisillekin
nuorille osoitteesta: http://
nytliikunta.ﬁ/

Heimo Laaksonen

Yläkerran henkilöitä haetaan
mittaamaan sisälämpötiloja
Myös Koillis-Helsingissä
Helsing
-, paritalo- ja
asuvia omakoti-,
ta sekä muita
rivitaloasukkaita
vapaaehtoisia asukkaita,
asuta, jotka as
suvat kerrostakerrosta
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mässä
roksesssa
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votaan
n
toivotaan
kaan
mukaan
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Kyseessä on kartoitus, jossa etsitään kaupunkialueen
kattojen hukkalämpökohhu
teet.
Muk
M
Mukaan toivotaan
m
yö helsinkiläisillä
myös
ty
yö
työpaikoilla
työskenteel
televiä,
joilla on pääsy
y rakennuksen ylimpä
p
pään kerrokseen tai
ulla
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Lä
Lämpökuvaukset
tehd
dään
pienlentokoneella
Helsi
H
Helsingin
yllä loka-marrraskuu
raskuussa.
Ylimmät kerrrokset ovat oleellisia sen
vuoksi, että lämmin ilman
v
nousee ylöspäin ja karkaa
n
osin ka
katon kautta, jonka
lämpötilaa
Kartoitukseen lentokoneet
osallistuvien
kartoittatäytyy omistaa
vat.
tavallinen
Tarkka
sisälämpömittari kuvauspäi-

vämäärä selviää lähemmin
ennustettujen sääolojen perusteella. Vaatimuksina on
muun muassa pouta, lumeton maa ja alle viiden asteen
yölämpötila.
Osallistujien täytyy selvittää kartoituskohteen kattorakenne ja omistaa tavallinen sisälämpömittari, josta
voi katsoa lämpötilan yhtenä yönä. Tiedot lähetetään
Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen valmiiksi
maksetussa kirjeessä.
Osallistujat saavat oman
rakennuksensa lämpötiedot
kartalla, kun tiedot julkaistaan vuonna 2015.
Kartoittajien mukaan
osallistuminen auttaa helsinkiläisiä parantamaan kotiensa lämmöneristystä, pienentämään lämmityslaskua
ja torjumaan ilmastonmuu-

tosta. Samalla osallistujat
pääsevät vaikuttamaan Helsingissä suoritettavien lämpökamerakuvausten luotettavuuden parantamiseen.
Osallistumiseen sitoutuneet saavat kotiinsa postitse
kyselylomakkeen.
Helsingin lämpökamerakuvaukset rahoittaa Euroopan Unioni ja Decumanusprojekti ja kuvaukset tekee
Eurosense yhteistyössä Helsingin kaupungin ja HSY:n
kanssa.
Pirjo Pihlajamaa

Ilmoittautuminen mukaan
tapahtuu 3.10. mennessä
linkin http://digiumenterprise.
com/answer/?sid=1218995
&chk=GSHRCNMS kautta.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Tarjoukset voimassa TO-SU 2.-5.10.2014,
ellei toisin mainita.

Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

5.-

0

99

rs
raj. 2 rs /talous

pakkaus!

HK

1000 kg ERÄ! Valio

NAUDAN JAUHELIHA 17%
1 kg 5,00/kg

HUOM! ILMAINEN FILEO

10

OLTERMANNI 17% 250 g
3,96/kg
Venäjän vientipakkaus

INTI

90
kg

12

Suomi/Ruotsi
Tarjous voimassa TO-LA!

ruodoton, vatsarasvaton, Norja

59

KERÄKAALI
Suomi

kg

LOHIFILEE

2

pl

Vital

01.99

sis. pantit 0,20

kpl

MEHUT 0,33 l

1,21/l
appelsiini-mango ja multivitamiini
Yks. 0,99 pl (2,70/l) sis. pantin 0,10

1

95

kg

Tuore

SIIKA ja NIERIÄ

9

95

Tuore kokonainen

0

kpl
raj. 2 kpl/talous

99

kg

OMAN SAVUSTAMON
SAVULOHIPALA

-23%

3
kpl

Fazer

rs

Kariniemen kananpojan

PAISTISUIKALEET 250-300 g
6,63-7,96/kg
maustamaton ja marinointi

5.-

4

raj. 1 erä/tal

pack

Hartwall

MAITOSUKLAALEVY 200 g

8,33/kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,19 kpl (10,95/kg)

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

www.k-citymarket.fi

iso

5.-

sis. pantit
1,60
raj. 2x4-pack/tal

PEPSI MAX, JAFFA,
JAFFA LIGHT 1,5 l
0,57/l
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Uutiset
FALLKULLAN KOTIELÄINTILA

Tervetuloa

ONNITTELUT

treenaamaan!
Salille tai ryhmäliikuntaan
sali ja
ryhmäli
ikunnat

58€/kk
(12 kk jä

senyys)

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

Katso ryhmäliikuntaohjelma sivuiltamme
ja varaa paikkasi

WWW.SALI365.FI
kuntos

35€
(12 kk j

ali

/kk

äsenyy

sali
gym & fitness

s)

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

KUNTOSALI avoinna

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

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

PUKINMÄEN KOKOOMUS
60-VUOTISJUHLA
Juhlatilaisuus lauantaina 11.10.2014
klo 14.00 Pukinmäen peruskoululla
915;0'*)$ "!& ##=!# :1%.+5'+

Ohjelmassa mukana mm.
- '$5.$513*.,$)$ Ben Zyskowicz < 24%++;+515 '$,.$*.
- Pukinmäen Taidetalo
< 64-)4+. :1%.+5/+5 7*.++''+42+.,4
< :1%.+5/+5 8$*%*(1%)1,
- Ulla Welin

Tulkaa viihtymään!
Tilaisuus on vapaa kaikille!
Kahvitarjoilu!
Pukinmäen Kokoomus ry

!
uus
t
u
U
Neulaton vaihtoehto

Hyaluronihoito kasvoille
• luonnollinen
SilmänympärysHinta
• juonteita tasoittava
hoito 35€
75€
• kiinteyttävä
• kasvonpiirteitä kohottava
• näkyviä tuloksia jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen

Tervetuloa hemmottelemaan itseäsi!
Entraamo (Hankkijan talo/palloiluhallia vastapäätä)
Malminraitti 17, 00700 Helsinki
044 520 0024
Avoinna 10–18 la 10–15 (ja sopimuksen mukaan)

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE $ '''(!)#!%+*))#&!("
Info puh. 045 122 9560

Ke 1.10. 19.00 Rukousilta: Pertti Hottinen.
Musiikki: Maranata
Pe 3.10. 18.30–21.00 Koululaisten ilta
La 4.10. 19.00–22.00 Nuortenilta
Su 5.10. 11.00 Jumalanpalvelus, ehtoollinen:
Mika Särkkä. Tulkkaus englanniksi.
Musiikki: MM-kuoro
Su 5.10. 14.30 Latinokokous: Mika Särkkä

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

Aku on luonteeltaan reipas, ystävällinen, iloinen ja tutustuu mielellään uusiin
ihmisiin.

Nuorisoasiainkeskus
osti raviponin
Vihreämmillä niityillä laukkaavan Laku-Pekan työn jatkaja
on löytynyt. Fallkullan kotieläintilan uuden nelijalkaisen
nuorisotyöntekijän nimi on Avanti.

– Avanti saapui ensin viikon koeajalle, jonka jälkeen
tehtiin päätös ostaa poni,
kertoo nuoriso-ohjaaja Kati
Honkanen.
Hienoinen yhteensattuma
on, että sen kutsumanimi
on niin lähellä edesmenneen
ja monien ikävöimän LakuPekan lempinimeä, joka oli
Laku. Avanti on Aku.

Se on kahdeksanvuotias ja
rodultaan shetlanninponi.
Se on kuohittu ori eli ruuna ja väriltään mustan päistärikkö.
Säkäkorkeutta uudella tulokkaalla on 95 senttimetriä.
–Aku tuli Fallkullaan ajoponiksi Hattulasta, jossa
se toimi raviponina. Se eh-

Viikinranta
saamassa
koira-aitauksen

ti juosta raveissa kolmena
vuotena peräkkäin.
Akulla on edelleen kilpailuoikeus, joten nähtäväksi jää, onko uudessa työpaikassa aikaa yrittää hakea lisätienestiä vaikka Vermosta.

Pirjo Pihlajamaa

Sinna 2v 2.10.2014
On Sinnalla
prinsessahame ja jalassa
hopeasukat. Päivänsäteitä
silmissä ja hiuksissa kultaiset
kukat. Hameen helma vain
heilahtaa, kun Sinna laulaa,
tanssii, nauraa saa. Kaikki
tätä keijukaista rakastaa ja
Paljon Onnea toivottaa!
Mummi, Mumma,
Eno ja Mira.

Koillis-Helsingin
Lähitieto
www.lähitieto.ﬁ

Uudistetuilta nettisivuilta
löydät uutisia, paikallisia
menovinkkejä ja näköislehden, sekä lehtiarkiston.
Voit myös osallistua
lehden tekoon lähettämällä
sivuston kautta KoillisHelsinkiin liittyviä juttuvinkkejä ja kuvia.

JANINA ISSAKAINEN

Viikinrantaan on suunnitteilla koira-aitaus,
johon tulee erilliset tilat isoille ja pienille
koirille.
Koira-aitaus tulee puistoalueelle, jonka avoin niittyalue on entistä läjitysaluetta.
Lähiympäristössä sijaitsee
paljon uutta asutusta ja koira-aitauksen tarpeesta on
asukasyhdistykseltäkin tullut toiveita.
Tavoitteena on toteuttaa
alueelle viihtyisä ja toimiva
koira-aitaus, tilaa jätetään
myös yhteisön taiteelle ja
designille.
Alueelle on suunniteltu
erilliset aitaukset pienille ja
isoille koirille. Niitä ympäröivät 1,2 ja 1,6 metriä korkeat metallilanka-aidat. Aitausten sisäpuoliset alueet ja
aitauksille johtavien uusien
kivituhkapintaisten käytävien reuna-alueet nurmetetaan. Istutettavilla puilla ja
matalilla pensailla aitaukset liitetään ympäristöönsä
ja luodaan suojaa.

Aitaukset varustetaan syväsäiliöillä ja nojailukaiteilla. Tilaa varataan haravaja lapiotelineelle sekä toiselle syväkeräysastialle. Virikkeellisyyttä ja viihtyisyyttä
aitauksiin saadaan kivien,
puunrunkojen ja kasvillisuuden avulla. Käyntiporttien läheisyyteen sijoitetaan
ilmoitustaulu.
Kaikkia puiston käyttäjiä
palvelemaan sijoitetaan aitausten ulkopuolelle kaksi
pöytäpenkkiryhmää ja niiden lähelle syväsäiliö sekä
ympyränmuotoinen penkki.
Käytävät ja koira-aitaukset
valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla ja valonheittimillä.
Viikinrannan koira-aitaus
on investointikohde ja sille
on varattu rahoitus vuosille
2014 ja 2015.

Teija Loponen

Isot ja pienet koirat saavat omat aitaukset
Viikinrannassa. Valkoinenpaimenkoira Shira nauttii
palloleikeistä.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Otsoni tuli heinäelokuun vaihteessa
Koillis-Helsingin ilmanlaatu oli kesä-, heinä ja elokuussa enimmäkseen hyvä
tai tyydyttävä. Sama tilanne oli Helsingin keskustaa
lukuun ottamatta koko
pääkaupunkiseudulla.
Keskustassa ongelmia
tuotti Mannerheimintie,
jossa katutyöt heikensivät
ilmanlaadun ajoittain erittäin huonoksi.
Kesäkuun alussa seudulle
kulkeutui vähäisessä määrin pienhiukkasia. Kuun
loppupuoli oli viileä ja ilmanlaatu hyvä.
Heinäkuun puolella sää
lämpeni ja ilmanlaatu
muuttui laajoilla alueilla
tyydyttäväksi. Heinäkuun

lopulla alueelle kaukokulkeutui otsonia ja pienhiukkasia lämpimien ilmavirtausten mukana.
Elokuussa otsonin kaukokulkeutuminen jatkui
lämpimän ajanjakson ajan
kuun alkupuolella. Mannerheimintiellä oli jälleen
huonot hetkensä katutöiden pölyämisen takia. Välttäviä tunteja oli seudulla
0–10 prosenttia.
Tulokset selviävät kesän
2014 ilmanlaatukatsauksesta, jonka on tehnyt Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut. Seuraava katsaus
tulee joulukuussa.
HSY seuraa jatkuvasti pääkaupunkiseudun il-

AMMATTITAITOINEN AUTOKORJAAMO
HEIKINLAAKSOSSA

manlaatua. Koillis-Helsinkiä lähimmät mittauspaikat ovat Pasilassa ja Vantaan Tikkurilassa.
Korkeat epäpuhtauksien
pitoisuudet, jolloin ilmanlaatu on huono tai erittäin
huono, saattavat aiheuttaa
terveyshaittoja erityisesti
herkille väestöryhmille, kuten astmaatikoille ja ikääntyneille sepelvaltimo- tai
keuhkoahtaumatautia sairastaville.
Ilmanlaatua luokitellaan
asteikolla hyvä-tyydyttävä-välttävä-huono-erittäin
huono.
Pirjo Pihlajamaa

Perhemessut
mikkelinpäivänä 5.10.
Malmin kirkossa klo 10. Messun jälkeen
suntio Riitta Sihvosen lähtöjuhla, kakkukahvit.
Pihlajamäen kirkossa klo 15. Messun jälkeen enkelikekkerit, toimintapisteitä koko
perheelle. Ruokailu, johon ilmoittautuminen 2.10. klo 15 menn. p. 09 2340 4427.
Puistolan kirkossa klo 10. Kahvila.
Pukinmäen seurakuntakodissa klo 12.
Kirkkokahvit.
Siltamäen seurakuntakodissa klo 12.
Enkeliaskartelua ennen kirkon alkamista.
Kirkkokahvit.
Tapanilan kirkossa klo 12. Kirkkokahvit.
Vauvakirkko Viikin kirkossa klo 14.30,
erityisesti sylissä pidettäville lapsille ja
heidän perheilleen.

PERHEKERHOT
Avoin tapaamispaikka lapsille ja kotona
lapsia hoitaville. Kerhossa on yhteinen
hartaushetki, tarjoilua ja askartelua tai
muuta puuhaa. Pieni tarjoilumaksu.
Jakomäen kirkolla to 9.30–11.
Pihlajiston srk-kodilla ti 9.30–11.
Puistolan kirkolla ke 9.30–11.
Pukinmäen srk-kodilla pe 9.30–11.
Tapanilan kirkolla ti 9.30–11.
Tapulin srk-kodilla to 9.30–11.
Viikin kirkolla ke 9.30–11.
Viikinmäessä Harjannetie 47 B:n kerhohuoneella ke 9.30–11.
ESIKOISVAUVAKERHO
esikoisvauvan vanhemmille Viikin kirkolla
torstaisin klo 13.30–15. Mukaan voi tulla
niinä kertoina, kun sopii. Tied. Mia Blomstedt p. 09 2340 4584.
PERHEKAHVILAT
Malmin kirkolla pe klo 9.30–11.30.
Siltamäen seurakuntakodilla to klo
9.30–11.15.
KASTEPUKUNÄYTTELY
Viikin kirkolla 5.10.–16.11. Avoinna
arkisin ja tilaisuuksien yhteydessä.
Kastepukuja ja niiden tarinoita eri vuosikymmeniltä. Näyttelyyn voi tuoda oman
kastemekon, ilm. p.050 432 8359 ja
elina.saraheimo@hotmail.com
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• peltikorjaukset

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

maalaukset
muovikorjaukset
vahinkotarkastukset
ilmastointihuolto
tuulilasien vaihto
pintakäsittelyt
ruostesuojaus
sisäpesut
sijaisautopalvelut
autohuollot

Tervetuloa!

VARAUDU TALVEEN! TESTAUTA AKKUSI KUNTO!

www.autokorjaamokanerva.ﬁ

AUTOKORJAAMO KANERVA OY
SIENITIE 40 •00760 HELSINKI

Puh 09 388 1378, 040 707 6879
kari@autokorjaamokanerva.ﬁ
OLOHUONEET PERHEILLE
Kahvila Olohuone Tapulin seurakuntakodilla maanantaisin klo 11–13. Kahvi ja kahvileipä 0,50 e. Juttuseuraa,
vierailijoita, laulutuokioita, leikkinurkkaus. Puurotarjoilu 13.10. ja 24.11.
Leivänjako klo 11.
Pertunpellon olohuone alueen asukkaille tiistaisin klo 16–18 Suutarilassa,
Pertunpellonraitti 2 kerhotila. Leikkinurkkaus ja pelejä. Kahvia ja mehua.
YKSINHUOLTAJIEN
OLOHUONEET
Pihlajamäen kirkolla joka toinen to klo
17.30–19, seuraava 8.10.
Tapulin seurakuntakodilla ti klo
17–19, 28.10., 11.11. ja 25.11.
Yksin- ja yhteishuoltajille tarkoitetuissa
Olohuoneissa on maksuton lastenhoito ja kevyt iltapala, ilmoittautumista ei
tarvita. Tied. Kirsi Jaakonaho p. 050
400 1050.

Tykkää meistä
facebookissa!
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DA75@:!2D =804
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,B&"B. ' 19->
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”MIES ON POIKA”
- lauluja ja ajatuksia miehenä olemisesta Puistolan kirkossa to 9.10. klo
18. Trubaduuri Rasmus Mäntymaa
luotaa miehen maisemia - jalkapalloa, kalaretkiä, isyyttä, haaveita.
Illan päätteeksi kahvi- ja teetarjoilu.

, 7.
Ei ole sellaista pimeyttä, ei rautakahlein suljettua tyrmää, ei sellaista
vaaraa tai harhapolkua, jonne Jumalan enkeleillä ei olisi pääsyä.

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

FFF1"?&('-C?"?19->
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Uutiset
PIETU TAKALA

Vaihtolavojen tarjontaa
jo toisessa sukupolvessa
Roskien ja rakennus- tai puutarhajätteiden poiskuljettamiseen voi
tilata sopivan vaihtolavan melkein taksin lailla. Näin ainakin vakuuttaa
Koillis-Helsingissä toisen polven vaihtolavayrittäjänä pitkiä työpäiviä
puurtava Joni Broström.
Joni on jatkanut ja kehittänyt vuonna 2005 edesmenneen Henry-isänsä jalanjälkiä ”roskayrittäjänä”.
– Pyrimme nopeaan palveluun, niin että asiakas saa
lavan kahden, kolmen tunnin jälkeen tilauksesta, kertoo ikänsä Malmin seudulla asunut ja toiminut kolmekymppinen yrittäjä.

Nopean toiminnan mahdollistavat Tattarisuolla oleva varikko, lähes 400 erikokoista vaihtolavaa ja 15
kuljettajaa. ”Rambona”
paremmin tunnetun Joni
Broströmin kännykkä pirisee ahkeraan. Rambo tunnustaa olevansa puhelimensa vanki, aamuvarhaisesta iltamyöhään. Asiakkaat

tilaavat, kuskit soittelevat.
Roskayrittäjällä riittää menoa, vipinää ja säpinää kuin
pörssimeklarilla.
Vaihtolavan voi tilata
myös verkon kautta sähköisesti. Broströmin vaihtolavayrityksen nimikin on ytimekkäästi vaihtolava.com.
Rambo on uutteralla yrittämisellä ja pitkillä työpäi-

RAMBON 10 VINKKIÄ:
Säästä jätteiden oikealla lajittelulla
• Serijätteet, mm. renkaat, maalit ja öljyt kannattaa toimittaa itse HSY:n kierrätysautoihin
tai sorttiasemalle.
• Kestopuujätteet kannattaa toimitaa puutavaraliikkeisiin
• Metallista voi saada omalle lavalle kerättynä saada 100 euroa tonnilta
• Merkitse tilatun vaihtolavan paikka huolellisesti
• Sadevesipressulla ei ole merkitystä
• Viherjätteen, jossa saa olla maa-ainestakin, jätemaksu on 60 euroa + alv. 24%, punnitus 48 euroa + alv. 24%
• Talkoojätteen, jossa roskaa kiinteistön siivoamisesta, jätemaksu 158 euroa + alv. 24%,
punnitus 48 euroa + alv. 24%
• Laaduntarkastaja määrittelee aina kuorman sisällön, ja sitä kautta jätemaksun tason
• Älä säkitä lehtiä jätesäkkeihin viherkuormaan, muuten jätemaksu nousee 158 euroon.
• Jätemaksusta riippuen, vaihtolavapalvelun hintahaarukka on tyypillisesti 400–550 euroa

Laadukas
kodinmyyntisuunnitelma
+ arviointi
0 euroa!

➤

Voita lento
tällä
pallolla!
PS: arvomme kaikkien arvioinnin tilanneiden
kesken kuumailmapallolennon 2:lle 31.12.2014 mennessä.
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Arvoisa asiakkaamme,
Pyydä meidät käymään, keskustellaan asuntoasiasi kuntoon.
ja yli 10-vuoden kokemuksella kaikki asunnon vaihtamiseen liittyvät asiat.

villä kasvattanut oranssisten vaihtolavojen tarjontaa
vauhdilla. Yhdeksän vuotta
sitten hän veivaili isänsä jälkeen jättämää autoa yksin,
lavoja oli 70. Kasvu on ollut
huimaa, osin se on ajoittunut yhteen ympäristöasioista yhä paremman huolehtimisen kanssa. Broströmin
yrityksen suurin asiakasryhmä ovat rakennusliikkeet,
hyvänä kakkosena tulevat
taloyhtiöt ja omakotitalojen
omistajat.

Tarkalleen ottaen Rambo
on jo kolmannen polven
kuljetusyrittäjä täkäläisissä
maisemissa. Isoisä Hjalar
harjoitti jo 1940-luvulla
kuorma-autotoimintaa.
Neljännestä polvesta antaa
aavistuksen Rambon pian
kolmevuotias Oliver-poika,
joka on tuttu näky oranssisen vaihtolava-auton ohjaamossa.
Yhdeksi kilpailuvaltiksi
Broström korostaa ympäristöystävällistä ja siistiä ka-

Joni Broström on toisen polven vaihtolavayrittäjä.

lustoa.
Kannelliset lavat ovat nykyään kova sana, ne ovat
myös lukittavia, jolloin esimerkiksi työmaat voivat säilyttää niissä työkaluja.
– Ja on meillä myös ainoana Suomessa EEV-ympäristöystävällinen ajoneuvo, jossa on pakokaasujen
takaisin kierrätys, kertoo
Rambo. Vaihtolavasirkuksen pyörittäminen on Ram-

Myyntineuvottelija

+358 40 844 8991
RE/MAX Extra Kodit
Kirkonkyläntie 34, 00780 Helsinki
hanna.valtonen@remax.ﬁ
www.remax-extrakodit.ﬁ

Heimo Laaksonen

KIA SORENTO

KIA SPORTAGE

KIA CARENS

KIA OPTIMA

KIA CEE’D SPORTSWAGON

KIA CEE’D 5D

KIA CEE’D GT

KIA PRO_CEE’D GT

KIA SOUL

KIA VENGA

KIA RIO

KIA PICANTO

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.

TÄMÄ SETELI ON 1000 € ARVOINEN VAIHTAESSASI AUTOSI UUTEEN DELTASSA.

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.

Hanna Valtonen

bolle kutsumustyötä.
– En voisi ikinä tehdä mitään muuta, tämä on kivaa.
Mikä tuo katkoa ja virkistystä pitkien työpäivien lomaan?
Käyn viisi kertaa viikossa uimassa, kahdesti on Oliver mukana. Ja sitten ollaan
perheen kesken, taustoittaa
Rambo viikkorytmiään.

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

Petri Hietala

Kiinteistönvälittäjä LKV, LVV
Vastaavahoitaja
+358 400 519 920
RE/MAX Extra Kodit
Kirkonkyläntie 34, 00780 Helsinki
petri.hietala@remax.ﬁ
www.remax-extrakodit.ﬁ

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

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Päivöläntie 20,
00730 Helsinki
Viikinmäki kt 48,5 m2
Malmi kt 77,5 m2
Siltamäki et 240 m2
3h+kt+s. Rauhallinen ja hyvin hoidettu
2h+k. Hyväkuntoinen, valoisa ensim7h+k+s+tkh. Tilava kivitalo kaikkien
taloyhtiö, jolla suojaisat ja turvalliset
mäisen kerroksen (ei maantasalla)
palvelujen tuntumassa. Sisääntulokerpiha-alueet. Tyylikkäästi täysin remonkulmahuoneisto, jonka isolta 11m2
roksessa keittiö, olohuone ruokailutitoitu huoneisto, oma sauna, tilava
terassiparvekkeelta avautuu avara näky- loineen sekä makuuhuone, jossa oma
lasitettu parveke, erinomainen sijainti,
mä Vanhan kaupungin lahdelle. Mh.
kylpyhuone poreammeella. Neljän
palvelut kiven heiton päässä, yhtiöön
198.000 m2. Kiviteltankatu 5. Tied. Antti makuuhuoneen yläkerta tilavine auei tulossa isoja remontteja lähivuosina,
Himanen p. 044 276 4606, 9991175
loineen remontoitu 2011. Alakerrassa
bussit ja juna kävelyetäisyydellä. Mh
tilavat huone, tkh saunaosastoineen.
2
219.698 €, Vh. 239.000 €. Heinäpellonku- Siltamäki rt 53,5 m
Asunnossa kaksi toimivaa vaaravaa
2h+k+s.
Kaunis
paritalokaksio
päättyvän
ja 1. Tied. Ville Heikkinen, p.040 177
takkaa. Kaiken kaikkiaan 240 m2 (140
tien varrella. Keittiö, sauna ja wc uusit- m2+100 m2) käytössä. Mh. 473.000 €.
5808. 9845606
tu. Ilmalämpöpumppu lisää viihtyisyyttä Riimusauvantie 5. Tied. Eija Häkkinen,
Pukinmäki pkt 81,5 m2
ja alentaa lämmityskustannuksia. Oma 0500 704 618. 9842374
2h+k+kph+askasteluhuone/työhuone
suojaisa piha tilavalla patiolla. Hitas.
saunaosastoineen. Persoonallinen ja
Mh. 180.480 €. Vesimiehentie 36. Esittely
2
siistikuntoinen koti rauhallisella paikalla ke 01.10.14 klo 18.00–18.30. Tied. Maria Puistola/Heikinlaakso pt 108 m
Kaksitasoinen vuonna 2012 valmPukinmäessä. Huoneisto sijaitsee
Jutila p. 045 110 3345. 9704168
istunut kiinteistömuotoinen kytketty
viihtyisän taloyhtiön päädyssä. Lyhyt
paritalo. Keittiö kaikilla mausteilla.
Itäkeskus kt 65,5 m2
kävelymatka, sekä juna, että bussi
pysäkille. Mh. 259.000 €. Myrttitie 3. Tied. 3h+k. Valoisa läpitalon huoneisto n. 6 m Mm. laattalattia, kivitasot, AEG:n
Ville Heikkinen p.040 177 5808. 9466069 pituisella parvekkeella. Asunto sijaitsee kodinkoneet, Festivo kylmiöpakastin.
lähellä kauppakeskus Itistä. Yhtiöön tul- Saunaosastosta käynti terassille
Sepänmäki rt 95 m2
laan rakentaaman hissi, jossa kaupunki Autokatos ja tilava varasto. Mh. 408.000
Lähes uudenveroisessa kunnossa oleva
€. Sapilastie 1. Tied. Eija Häkkinen 0500
toimii osarahoittajana. Mh. 189.000 €.
perheasunto hyvällä paikalla Helsingin
704 618. 9894027
Sepänmäessä. Tässä rivitalon päätyasun- Kauppakartanonkatu 20. Tied. Henri
Vainio, p. 040 139 8112. 9473467
nossa erinomainen pohjaratkaisu, suojaisa terassipiha ja yläkerrassa parveke.
Vartiokylä okt n. 130 m2
Tapanila kt 70 m2
Huoneistossa myös tilava kodinhoito3h+k+s. Valoisa ja kodikas kolmio vuon- 4-5h+k+s+autotalli+kellaritilat. Vuonna
huone, erilliset wc:t ja oma sauna. Mh.
1963 rakennettu vankka täystiilitalo
na 2011 valmistuneessa taloyhtiössä
337.000 €. Tattariharjuntie 14. Tied. Erik
isolla jaettavissa olevalla 1395 m2
loistavalla paikalla Tapanilassa. Tässä
Helenius, p. 040 522 4205. 9810562
tontilla. Tontista lohkaistavissa
kodissa avara pohjaratkaisu, tilava
esimerkiksi 690m2 rakennuspaikka,
kylpyhuone ja suuri lasitettu parveke.
Heikinlaakso pt 132 m2
jossa rakennusoikeutta 172,5k-m2. Mh
Koulu, päiväkoti, Tapanilan palvelut ja
5h+k+s. Vuonna 1998 rakennettu pari470.000 €. Linnanväenkuja 6. Tied. Ville
Juna-asema kävelyetäisyydellä. Mh.
taloasunto 89,5 m2, jossa käyttöullakko
315.000 €. Hiisikuja 2. Tied. Ville Heikkin- Heikkinen, 040 1775808 tai Eija Häkkin42,5 m2 otettu käyttöön vuonna 2004
en, 0500 704 618. 9608698
(loppukatselmus 09/2004), joten tilaa on en, p.040 177 5808. 9888912
isommallekin
perheelle. Suojaisa, aidattu piha.
Mh. 387.000 €.
Kirvestie 28. Tied.
Eija Häkkinen,
0500 704 618.
9837255
Erik Helenius Ville Heikkinen Antti Himanen Eija Häkkinen Maria Jutila Henrik Vainio Ari Wiskari
040 5224205 040 1775808 044 2764636 0500 704618 045 1103345 040 1398112 0400 418508

26.9-5.10.2014
Oktoberfest-teltassa livemusiikkia COVER KINGSIN tahtiin
Ke 1.10.
To 2.10
Pe 3.10.
La 4.10.
•
•
•
•

OKTOBERFEST-tarjouksia ja tanssimusiikkia
KARAOKE klo 20 alkaen
Tanssimusiikkia yön pikkutunneille saakka
Teltassa Kaaren perinteiset TERASSITANSSIT

1.10.–5.10. OKTOBERFEST-TARJOUS TUBORG 0,5L 4€
Lauantaina 4.10. ILMAISTA makkaraa ja salaattia klo 14–18
Lämmitetyssä festariteltassa hyvää menoa ja meininkiä!
Päivittäin vaihtuvia Oktoberfest-tarjouksia.

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
UUSI À LA CARTE-LISTA 15.10 ALKAEN

Pukinmäenkaari 18, 00780 Helsinki. www.kaari18.fi

HELSINKI
Jollas PT
1712
TARJOUSKAUPPAKOHDE! 5h + k + khh + 2*
erill.wc + kph + s + vh + var + terassi. Merellisessä Jollaksessa, Lammi-kivitalon paritalohuoneisto, rakennettu 2000. Upeat ulkoilumaastot,
lenkkipolut lähes kotiovelta sekä Sarvaston
venesatamakin kivenheiton päässä. Lähtöhinta
385.000 €. Hevossalmentie 32 A. Tied. Petri
Hietala p. 0400 519 920 92115891

HELSINKI
Pakila, OKT
95 m2
TARJOUSKAUPPAKOHDE! Oh+k+2mh+wc+
2kph+s+2vh+3 ask.huonetta. Erinomaisella
sijainnilla vankasti 1952-rakennettu
rintamamiestalo, joka kaipaa kädentaitoista!
Oma 467m² tontti. Rauhallisella paikalla josta
erinomaiset kulkuyhteydet. Suojaisa, vehreä ja
varmasti aurinkoinen piha, jossa mm. omenapuita.
Lähtöhinta 298.000 €. Osuuskunnantie 32 B. Tied.
Petri Hietanen p. 0400 519 920 9414506

HELSINKI
1282

HELSINKI
69,5 m2

HELSINKI
Maunula, KT
53,5 m2
TARJOUSKAUPPAKOHDE! 2h + k. Vehreässä
Maunulassa putkiremontoitu kaksio,
vailla tulevaa asukasta! Avara ja valoisa
läpitalon päätyhuoneisto ensimmäisessä
asuinkerroksessa. Huoneiston pintamateriaalit
vaihdettu 2013-2013 ja pääosin hyvässä
kunnossa. Lähtöhinta 158.000 €.
Metsäpurontie 18. Tied. Petri Hietanen 0400
519 920
9821490

Oktoberfest

TULEVIA TAPAHTUMIA
Vielä ehdit varata pikkujoulusi meiltä!
11.10. Eki McGregor
Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri
18.10. Wist´n Shout Duo
teille sopiva pikkujoulupaketti!
1.11. JAZZ-ilta

Tuorein Koillis-Helsingin Lähitieto -lehti löytyy lehtitelineestä Malmin Novan Citymarketin edestä,
Malmin-torin kauppakeskuksen toisesta kerroksesta
Plaza Mocca kahvilan vierestä sekä Kirkonkyläntien
S-marketin aulasta.

Marjaniemi OKT
Oh, avok, rt, 3mh, khh, 2*kph/wc, s. Merihenkisessä Marjaniemessä laadukas JÄMERÄ
kivitalo! Marjaniemen arvostetulle alueelle nyt
unelmiesi koti. Tämä Jämerä Unique kohde
rakennetaan ostajan ja rakentajan pienurakkasopimuksen pohjalta. Mh. 748.000 €. Valkovuokonpolku 4b. Tied. Petri Hietanen p. 0400
519 920
9619381

Wine &

Pihlajamäki, KT
3-4h + k + kph + las. parveke Läpitalon valoisa
huoneisto, hyvässä yhtiössä, jossa suuret
remontit tehty! Hyvin pidetyssä kodissa huonejärjestys antaa mahdollisuuden monenlaiseen
sisustamiseen. Mh. 164.048,56 €, vh. 169.000
€. Liusketie 16. Tied. Sam Kamras 040 837
3465
9697820

HELSINKI
Vuosaari, KT
49,5 m2
2h+k+s+lasitettu parveke. Uuden veroinen,
nuorekas koti palveluiden vieressä. Rakennettu
2008, 3. ylin kerros. Ei remonttihuolia.
Mh. 200.000 € + tonttiosuus 39.008 €.
Pomeranssikuja 5. Tied. Sam Kamras p. 040
8373 465
9966482

HELSINKI
Malmi, KT
64,5 m2
3h + k + las. parveke Tiloiltaan avara koti
pienkerrostalon 2.kerroksesta, rauhallisella ja
loistavalla paikalla kaikkien Malmin palvelujen ja
hyvien liikenneyhteyksien päässä. Läpitalon kauniisti
remontoitu asunto on saanut uuden ilmeen 2008.
Lasitettu parveke lisää viihtyvyyttä pitkälle syksyyn.
Mh. 213.617 €, vh. 215 000 €. Laulurastaankuja 1.
Tied. Juha Taponen p. 0400 537 500 9493652

HELSINKI
69 m2

Malmi, KT
3h + k + p. Hieman tavanomaisesta poikkeavalla
pohjaratkaisu, tiloiltaan avara kolmio pienkerrostalon
2.kerroksessa. Iso parveke tuo hyvin lisätilaa
kesäisin. Talo-yhtiössä sauna, josta voit poiketa
saunan yhteydessä olevalle terassille. Asumaan
voit muuttaa vaikka heti tai päivittää kotia
pintaremontilla. Mh. 189.000 €. Laulurastaantie 11.
Tied. Sanna Hannula p. 045 800 2262 9787319

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. Alakerrassa olohuone ja
keittiö, sekä kodinhoitotila ja kph-saunaosasto.
Yläkerrassa 3 makuuhuonetta sekä erillinen wc.
Velaton lähtöhinta 198.000 €. Hyppytie 5 B. Tied.
Hanna Valtonen p. 040 844 8991 9924262

VIHTI
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

TUUSULA

HELSINKI
1268 m2

Vartiokylä, KT
Kaunis rakennuspaikka, tasamaatontti rajoittuu
kallioon. Tontilla tällä hetkellä tiilirunkoinen
omakotitalo sekä muutamia istutuksia sekä pari
omenapuuta. Rakennuspaikalle on lupa rakentaa 2
asuntoa. Mh. 278.000 €. Tamppitie 3. Tied. Hanna
Valtonen p. 040 488 8991 9575560

NURMIJÄRVI
Kirkonkylä OKT
73,6/119m2
2h + k + saunaosasto. Nurmijärven keskustan
tuntumassa ihastuttava tiilirunkoinen omakotitalo.
Iso vihreä tontti 1251 m², jolla rakennusoikeutta
jäljellä 180 k-m². Tässä vaihtoehto rivitalo/
kerrostaloasumiseen ilman ylimääräisiä neliöitä! Mh.
238.000 €. Hindrikanpolku 5. Tied. Hanna Valtonen
040 844 8991 9510709

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV

Petri Hietala
LKV, LVV
040 051 9920

Juha Taponen
KiAT
0400 537 500

Petri Grönlund
040 4807878

Sanna Hannula
045 800 2262

Sam Kamras
040 837 3465

Raine Kellokangas Merja Pulkkinen
050 511 0782
044 988 1800

Kirkonkylä, OKT
154 m2
5h+k+s+wc+2*kph+aula+työtila+khh+parveke
+terassi Upealla ja vehreällä sijainnilla
aivan palvelujen äärellä As Oy muotoinen
omakotitalo! Tämä kodikas Tuusulanjärven
tuntumassa oleva koti on avara, valoisa ja
soveltuu perheelle joka kaipaa omakotimaista
asumista, tilaa ja suurta piha-aluetta askareisiinsa. Tilat 2 tasossa isommallekin perheelle,
sillä 4 makuuhuonetta ja erillinen tornityötila
tuovat luksusta arjen askareisiin. Mh. 535.000
€. Havulinnankuja 4 C. Tied. Petri Hietala p.
0400 519 920
9529571

Pyydä meitä välittäjiä
ilmaiselle arviointikäynnille.

Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, p. 050 361 5099, www.remax-extrakodit.ﬁ
extrakodit@remax.ﬁ, ma–to 10–18, pe 10–16, la 10–14

Harri Sallankivi
Pertti Kuikka
Yrittäjä, LKV, KED
Yrittäjä
Puh. 045 359 7727 0400 630 848

NURMIJÄRVI
Klaukkala OKT
125m2
4h, avok, rt, 2*wc, hkk, kph, s, vh. TÄSSÄ
MUUTTOVALMIS KOKONAISUUS
HARRASTAJALLE! 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

Juha-Pekka
Savolainen
045 195 6818

Hanna Valtonen
040 844 8991

Seppo Väisänen
040 042 6233

Inna Zvereva
045 679 1825

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

12

Uutiset

Taksikuljetus juhli

Henkilökuljetuksia pussihousuajoista nykymobiiliaikaan
Malmilainen kolmannen
polven perheyritys
Taksikuljetus on kuuden
vuosikymmenen ajan
kuljettanut ihmisiä
takseilla, pikkubusseilla
ja tilausajoilla.
15.7.1954 perustettu yritys
juhlisti 60-vuotista taivaltaan viime perjantaina Katajanokan
Wanhassa Satamassa.
Juhla antoi lämpimän ja hauskan kuvan yrityksen vuosikymmenten taipaleesta. Juhlan kunniaksi osa Taksikuljetuksen väestä oli vaihtanut roolejaan.
Juhlaväki sai nähdä kavalkadin
kuskien virka-asujen kehityksestä vuosikymmenien aikana.
Maukkaimmat hymyt nousivat
1950-luvun bussikuskin virkaasusta ja taksikuskin pussihousuvarustuksesta. Koppalakkeineen.
Nykyistä ääripäätä edusti mobiililaitteilla tilattavan Kaupunkiplus kuljettajan siisti virka-asu.
Taksikuljetuksen alkujuuret
synnytti sotien jälkeen Reino Virtanen. Hänen jälkeen yritystä

luotsasi ja kasvatti toimitusjohtajana 40 vuoden ajan Kalevi Virtanen. Nyt takseja, bussilinjoja ja
tilausbusseja pyörittävää yritystä
ohjaa kolmannen polven Virtanen, Hannu.
– Meitä taksikuljetuslaisia on
kaikkiaan noin 100. Nyt vastaamme muun muassa sähköistymisen tuomiin uusiin haasteisiin ja kehitämme toimintojam-

me sen pohjalle, kertoi toimitusjohtaja Hannu Virtanen.
Taksikuljetus on edelleen myös
perheyritys. Hallintojohtajan
tehtävistä vastaa Hannun sisko
Katriina Lagerstedt. Taksikuljetuksen matkailutoimintaan erikoistunut sisaryritys TK Tours
Oy on sekin jo 40-vuotias.

Heimo Laaksonen

Timo Uotila:

Muistoja
Wanhasta Puistolasta
Muistoissani kesä 1959 oli säiden puolesta
hiukan samanlainen kuin tämä kesä. Kolean
alkusuven jälkeen alkoi juhannuksen tienoilla pitkä hellekausi.

Kesällä 1959 asuin isän, äidin ja kolmen sisarukseni kanssa
Puistolan Harjutiellä (nyk. Karrintie) mäen päällä omakotitalossa.
Vesi nostettiin pihakaivosta. Sauna ja puucee olivat piharakennuksessa.
Minulla oli kesätyö Helsingin kaupungin rakennushommissa.
Olin auton apumiehenä ja maalasin kaduille suojateitä ja liikennemerkkien varsia. Keskikaupungin maalaushommiin oli mentävä
aamukolmeksi, jolloin liikenne oli rauhallisimmillaan. Ajoin aamuyöllä polkupyörällä Puistolasta Sörkkaan, josta lähdimme autolla eri puolille kaupunkia.
Myös lauantai oli työpäivä joskin hieman lyhyempi.
Puistolassa nykyisen Puistolanraitin koulun paikkeilla oli tuolloin muistaakseni Punaisen Ristin pienoisgolfrata, jonka pyörittäminen oli yhtenä elokuun viikkona meidän perheemme vastuulla.
Meillä oli puhelin, jota eräät naapuritkin käyttivät, koska lähellä
ei ollut puhelinkoppia. Televisiokin oli hankittu taloon. Sieltä katseltiin Ylen, Tesvision ja Tallinnan television ohjelmia. Mutta ihmeen paljon minulta liikeni aikaa jopa kaunokirjallisuuden lukemiseen, huomaan päiväkirjoja selaillessani.

Kuljettajien pukunäytös eri vuosikymmeniltä veresti monen muistoja Taksikuljetuksen 60-vuotisjuhlassa. Takana yhtiön toimitusjohtaja Hannu Virtanen.

ANNA ELINA HUOVIO

# Torstai kesäkuun 4. päivä 1959
+21 astetta, selkeää
Aamulla oli aikainen herätys. Ensin maalasin suojateitä keskikaupungilla. Lopun päivää maalasin liikennemerkkien pylväitä Malmilla alkaen maalaiskunnan rajalta. Ruokatunnilla otin auringonkylpyjä. Iltapäivällä kävelin Malmilta kotiin Puistolaan. Kävelymatkalla vaivasi kuumuudessa jano, jota sammutin ensimmäisen
kerran vasta metsässä eräästä lähteestä.
Matkalukemisina minulla oli Shakespearen ”King John”, jonka pääsin illalla loppuun. Henkilöiden runsaus vaikeutti ymmärtämistä, mutta sain hienon käsityksen draamataiteesta sellaisena
kuin se on parhaimmillaan.
# Perjantai kesäkuun 5. päivä 1959
+23 astetta, selkeää
Aamulla olin tavallista väsyneempi. Sörkästä lähdimme hetimmiten Malmille eilistä työtä jatkamaan. Toinen ryhmä ajoi tiehen
keskiviivaa, minä ja autokuski maalailimme liikennemerkkien
tolppia keltaisiksi. Olin pitkät ajat yksinäni. Työ kävi kerta kerralta joutuisammin. Ruokatunnilla kävin kaverin kanssa sairaalatyömaan ruokalassa. Loikoilimme sitten auringonpaisteessa. Iltapäivällä jatkui maalaus.
Kävelin taas kotiin Puistolaan Tapanilan kautta. Matka oli vielä
pitempi kuin eilen. Tulin jopa Malmin aseman takaa. Vaikka ilma
oli hyvin kuuma, nautin kävelystä sanomattomasti. Etenkin Aurinkomäentien maalaisympäristö on nautittava maisema.

Kaisu Rauhamaa laulatti laivalla meriaiheisia virsiä.

Malmin seurakunta
virsiristeilyllä

– Tällainen pyhän
joutilaisuuden retki
mereen liittyvien
virsien kera oli
balsamia väsyneelle,
kuvaili eräs Tallinnaan
suuntautuneelle
virsiristeilylle osallistunut
matkan antia.

M/s Finlandian konferenssihuone oli menomatkan ajaksi
varattu meille 30 virsistä innostuneelle matkaajalle yhteistä ohjelmaa varten. Suomenlahtea ylitettäessä pastori Markus Kopperoinen kertoi Viron kirkon
historiasta ja kanttori Kaisu Rauhamaa laulatti meriaiheisia virsiä
sekä kertoi virsien taustoista. Virsiä riitti Tallinnan satamaan asti,
laulettavina oli muun muassa

orjalaivan kapteenin tekemä virsi
(42) sekä virolainen Elämä on
meri (482), jota opeteltiin laulamaan myös viron kielellä.
Sää suosi meitä matkalaisia,
kun kävelimme lounaalle Olde Hansaan ja nautimme keskiaikaisen aterian. Sen jälkeen oli
mahdollista osallistua retkelle
Bastionin tunneleihin tai lähteä
ratikalla hulppeaan Karnalukskäsityötarvikeliikkeeseen. Ennen
yhteistä musiikki- ja hartaushetkeä Pühavaimu-kirkossa oli vapaata aikaa käydä vaikka Tallinnan ihanissa kahviloissa, kierrellä tunnelmallisilla pikkukujilla
tai ostaa tuliaisia kotiin.
Tallinnassa vietetyn ajan päätteeksi kokoonnuimme Pühavaimu-kirkkoon yhteiseen hetkeen.
Matkakanttorimme Kaisu oli
harjoitellut virolaisesta urkumu-

siikista koostuvan pienen konsertin matkalaisten iloksi. Kuulimme muun muassa Peeter Südan
tanssillisen Scherzinon, Rudolph
Tobiaksen hartaan Largon sekä
virolaisiin virsiin tehtyjä urkukoraaleja.
Hartaushetkessä mukana oli
Markus-pappimme lisäksi Pühavaimu-kirkon oma pappi Tiiu
Hermat. Hartaus oli kaksikielinen, Isä meidän –rukous ja uskontunnustus luettiin viroksi.
Matkalaisilta tuli paljon palautetta hyvästä matkaseurasta, mukavasta ilmapiiristä ja monipuolisesta ohjelmasta. Siispä rohkenemme ryhtyä suunnittelemaan
seuraavaa virsiristeilyä ensi syksyksi Tukholmaan. Tervetuloa
mukaan veisaamaan!
Kaisu Rauhamaa ja
Anna Elina Huovio

# Lauantai kesäkuun 6. päivä 1959
+23 astetta, selkeää
Kirjoitin yöllä kirjettä, kunnes valot jonkin häiriön takia sammuivat. Menin kaupunkiin 6:30-autolla. Lähdin heti Sörkastä maalausryhmän kanssa Malmille. Maalasin liikennemerkkien tolppia
ihan aseman ympäristössä. Siellä heräävänä kesäaamuna oli kiinnostavaa seurata elämää ympärillään. Kaupungin tuntu oli hyvin
ilmeinen. Näkyi oikeita katunaisiakin.
Kello 11:n jälkeen lähdin hautausmaan tiehaarasta kävelemään
Puistolaan. Tulin loppumatkan Tattarisuon kautta sinne rakenteilla olevia teitä seuraillen. Oli siinä metsätaivaltakin, oikeaa hirvimaastoa, jossa oli vielä pelättävä käärmeitä.
Sain näköjään valtion opintostipendin. Tieto siitä oli Ylioppilaslehdessä.
# Maanantai kesäkuun 8. päivä 1959
+24 astetta, selkeää
Menin töihin aamuseitsemäksi. Ruokatunnilla luin Kaarelan metsässä Shakespearen ”Julius Caesaria”. Iltapäivän mittaan kunto
kävi hieman heikoksi. Olo oli todella huono, oksetti, jäsenet
pakottivat. Vasta kaupungissa sain juodakseni. Koko kuuman päivän olin kestänyt juomatta. Se minua vain ihmetytti, kun en tuntenut erikoisemmin janoa.
Kaupungin läpi ajaessamme saimme nähdä jotain kamalaakin:
eräällä kadulla makasi pikku poika pää halkinaisena verilammikossa. Auto oli ajanut yli.
Illalla katselin televisiosta venäläistä Sholohovin novelliin pohjautuvaa ﬁlmiä ”Ihmiskohtalo”. Sodan kasvot paljastettiin jälleen
kerran. Ihminen on niin kurja olio, että hän pyrkii yhä uudelleen
unohtamaan pahan todelliset kasvot.

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

TERO TUOMISTO

Syysillan aurinko antoi oman tunnelmansa, kun kierroksella
tarkasteltiin Närepuistossa sekä jääkauden jälkiä että ensimmäisen
maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita.

Kävellen ympäri Pukinmäkeä
Toukokuussa Pukinmäki-päivillä avattiin virallisesti muutaman
vuoden valmisteltu kotikaupunkipolku. Oppaana toimi Pauli Saloranta, joka on ammatikseen osallistunut lukuisien vastaavien polkujen
suunnitteluun ja toteutukseen.
Aurinkoinen sää suosi ensimmäistä julkista kävelykierrosta, ja
yli 30 henkilöä kiersi monipuolisia
kohteita ja nähtävyyksiä sisältävän
reitin.
Aurinkoista oli syyskuun puolivälissäkin, kun Pukinmäki-seura
järjesti tuoreimman kävelyn kotikaupunkipolulla. Nyt oppaina olivat valmistelevaan työryhmään
kuuluvat Pukinmäki-seuran varapuheenjohtaja Lasse Rekola ja sihteeri, kotiseutuneuvos Tero Tuomisto. Kuulas, kaunis syysilta houkutti mukaan parikymmentä kävelijää. Tapahtuma liittyi Euroopan
kulttuuriympäristöpäivien tee-

Missä viipyy
kiertoliittymä?
Yleisten töiden lautakunta hyväksyi 18.2.2014 useita liikennesuunnitelmia.
Yksi niistä koskee Tapulikaupungintien ja Tikkuritien risteykseen tulevaa kiertoliittymää.
Esityslistan mukaan kiertoliittymän rakentamiseen
on varauduttu Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston vuoden 2014 investointiohjelmassa. Kun suunnitelmia esiteltiin asukkaille,
asiaa esitellyt virkamies kertoi kiertoliittymän valmistuvan tämän vuoden aikana. Mitään merkkejä töiden
aloittamisesta ei näy. Sen
vuoksi kysyn, milloin kiertoliittymän rakentaminen
alkaa?
Petri Syrjänen

maan.
Reitillä oli osallistujille sekä tuttuja asioita että paljon uusia näkökulmia ja tietoja. Oli sellaisiakin
pitkäaikaisia pukinmäkeläisiä, joille esimerkiksi Sunilanmäen lampi
oli uusi nähtävyys.
Tälläkin kierroksella pyrittiin
samalla kokoamaan reitistä, kohteista ja selostusten yksityiskohdista palautetta kävelijöiltä. Reittikartta teksteineen on myös
nähtävissä netissä Pukinmäki-portaalissa, kotikoneessa tai kirjastossa. Monisteena sitä ei ole jaettu.
Palautteen ja kommenttien jälkeen päästään valmistelemaan
pientä, kaikille kiinnostuneille tarjolle tulevaa opaskirjaa. Uusin reittiopas on äskettäin valmistunut Pukinmäkeä sivuten Oulunkylän kolmesta kotikaupunkipolusta.
TT

Iloa ja pitkää ikää ruotsinkielisestä kuorolaulusta
Suomenruotsalainen GUFkuoro esittäytyy ja etsii uusia
laulajia eri äänityyppeihin pesäpaikassaan Berghyddanissa.
GUF-kuoron uusi johtaja on
Håkan Wikman, joka jatkaa
Peter Hillin ansiokasta toimintaa. Håkan Wikman on kokenut
kuoronjohtaja, joka tunnetaan
myös radion musiikkitoimittajana. Wikman haluaisi alentaa
kuoron keski-ikää ja ottaa esitettäväksi uudenlaista ohjelmistoa.
Suunnitteilla on ulkomaanmatka ja osallistumisia suuriin
musiikkitapahtumiin lähivuosina.
GUF-kuorossa on joukko
Koillis-Helsingissä asuvia laulajia.
Suomenruotsalaiset ovat tun-

Ilmoitusvaraukset

myyntipäällikkö
Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@
lahitieto.ﬁ

Voin suositella ruotsinkieliseen
kuorokulttuuriin osallistumista
myös suomenkielisille. Siinä
opimme rentoa yhdessäoloa ja
iloista tunnelmointia. Ei haittaa,
vaikka oikeaa ruotsin sanaa ei
heti löydy.
Ei siitä kukaan kärttyile vaan
neuvoo lempeästi. Joka kerta
oppii uutta. Ja ennen kaikkea
saa tuntea laulun iloa ja musiikin riemua.

Gammelstadens Ungdomsförening eli GUF on Vanhankaupunin ruotsinkielinen nuorisoyhdistys, joka on toiminut jo yli
100 vuotta.
Yhdistyksen toimintaan voi
tutustua nettiosoitteesta http://
www.guffen.fi/start/ Kuoron toiminnasta tietää puheenjohtaja Ann-Christin Ingman,
ac.ingman@kolumbus.fi, puh.
040 5857 759. Uusia kuorolaisia otetaan vastaan Berghyddanissa, Vanhankaupungintie 3,
lauantaina 4.10. klo 14. Kuoro
esittää muutamia lauluja ja kertoo toiminnastaan. Tarjolla on
hiukan suolaista syötävää ja pikku juotavaa.
Timo Uotila

TIMO UOTILA

GUF-kuoro esiintyi Håkan Wikmanin johdolla Viikin kirkossa joulukuussa.

HELSINGIN KRISTILLINEN KOULU

Pieksupolku 5, Tarjolla pientä purtavaa! Salissa sählyn

tarkkuuslyönnin piste. Mahdollisuus tutustua kouluun.
tytti.kaisamatti@edu.hel.fi, 040 412 9272

SÄBÄKERHO, Pieksupolku 5

Vetoskaba klo 11–12.30. Järjestää Raamattu Puhuu –srk

HELSINGIN ERÄ-LEIJONAT

n
u
X
u
P stit
Ra

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

PUKINMÄEN KISA, Säveltäjänpuisto

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

PUKINMÄEN SOS.DEM YHDISTYS,

Säveltäjänpuisto (Öllerin talo) Tutustuminen

Säveltäjänpuisto. Toiminnan esittelyä.
reijo.vuorento@kuntaliitto.fi

trangian käyttöön kahvin, teen ja mehun merkeissä.
maija.ovaska@hotmail.com

PUKINMÄEN TAIDEKOULUT

MALMIN SEURAKUNTA, Kirkkosali

Erkki Melartinintie 2 D ja Unikkotie 4

Seurakuntavaaliehdokkaat klo 10.30. Seurakuntavaaliehdokkaat ovat tavattavissa koko rastien ajan
vapaata keskustelua varten. Vaalipaneelin juontajina
Markus Kopperoinen ja Meri Ala-Kokko.
markus.kopperoinen@evl.fi, 050 380 3569

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

MALMIN SEURAKUNTA
NIKKARIPAJA, Säterinportti 3 E

Nikkaripiirin esittelyä ja mehutarjoilua.
Ahti Niskanen p. 040 540 9800, niskanenahti@gmail.com

PUKINMÄEN K-MARKET, Eskolantie 2

Valtakunnallinen korvapuustipäivä 4.10.
K-market Pukinmäki tarjoaa Primulan mehevät korvapuustit ja kahvit kaikille asiakkaille.
arsi.kovanen@k-market.com, p. 0400 623 469

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

MALMIN SEURAKUNTA
KUTOMAKERHO, Säterinportti 1 A

Avoimet ovet, kutomakerhon töitä esillä.
heraitio@gmail.com, p. 0400 416 384

Koillis-Helsingin
Lähitieto

nettuja yhteisöllisyydestään. He
tapailevat toisiaan, halailevat ja
harrastavat kuorolaulua. Voin
todistaa tämän seurattuani asioita pitkään lähietäisyydeltä. Tilastot kertovat, että näillä eväillä
jopa elää ja voi hyvin pitempään
kuin suomeksi jurnuttamalla.

Lisäksi Pukinmäen seurakuntakodilla mukana ovat:
PUKINMÄEN MARTAT: Seurakuntasalissa juureksia ja dippikastiketta.
marjukka.hautanen@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

PUKINMÄKI
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PUKINMÄEN KUKKA, Eskolantie 1

Kukkien esittelyä.
pukinmaenkukka@kolumbus.fi, p. 09 3855600

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

MADETOJAN PALVELUTALO

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

Koordinaattori: Pukinmäki-Seura ry

PUKINMÄEN APTEEKKI

Esite: Päivi Aaltonen
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Urheilu
Jalkapallo naiset

Jalkapallo Kolmonen

PuiU varmisti
sarjapaikkansa nopsasti

HEIMO LAAKSONEN

Nastolan Nopsa oli Pajulahden
tekonurmella torstai-illan usvassa
suupala Puistolan Urheilijoille.
PuiU tarttui kolmesta ottelupallosta ensimmäiseen
sarjapaikkansa turvaamiseksi Kolmosessa myös ensi
kaudella. PuiU lahtasi Nopsan maalein 5–1.
Nopsan kaataminen oli
kuitenkin alkuun hidasta. Isäntäjoukkue meni 12.
minuutilla1–0 johtoon ja
puiulaiset uneksivat kentällä saamatta omaa tempopeliään käyntiin. Puistolalaiskone nosti kuitenkin kierroksiaan ja palkinto tuli 29.
minuutilla Samy Talatin ir-

tautuessa maalintekoon ja
harhauttaen maalivahdin.
1-–1 tuloksessa poistuttiin
myös tauolle.

Toisella jaksolla PuiU otti
kentällä täydellisen kuskin
roolin. Satoakin kertyi, Petri
”Pexi” Oravainen sai
55.minuutilla kunnian tehdä 2–1 voittomaalin.
Minuutin päästä Sami Rinta-Kahila taittoi 3–1 maalillaan isäntien selkärangan
lopullisesti. 70. ja 83.
minuuteilla Talat ja Rinta-

MPS nitisti Allianssin
Malmin Palloseuran edustusmiehistö kyni lauantaina
yhden lempivastustajistaan, vantaalaisen Allianssin.
Mestausareenana oli Mosan tekoviheriö, jossa MPS kor-

jasi täyden pistepotin 1–0 voitolla.
Kevätkierroksella joukkueiden kohtaaminen Tikkurilassa
sattui malmilaisten notkahdusvaiheeseen sarjassa. Silloin
”työyhtymä Weckström” kyykytti keltapaitoja 3–0. Allianssissa
on vahvat malmilaisgeenit, joukkuetta valmentaa Tom Weckström, maaleja latoo hänen Nico-poikansa.
Lauantaina MPS:n ratkaiseva 1–0 voittomaali syntyi ensi jakson 40. minuutilla. Joona Salosen ja Eppu Holmbergin mainion laitapelaamisen jälkeen pallon sai Robin Julin. Hän nosti
kuulan yli vastaan tulleen Allianssi-vahdin. Muutamasta hyvästä maalipaikasta huolimatta lisämaaleja ei nähty.

Toisen jakson merkittävin hetki ajoittui 75. minuutin kohdalle.

Sami Kyyrä rappasi itselleen suoran punaisen kortin. Uhrina
oli, kukapas muu kuin Nico Weckström. Näin Kyyrä saa katsoa kaksi MPS:n viimeistä ottelua siviileissä kentän reunalta.
Luvassa onkin mielenkiintoiset pelit, sillä malmilaisilla on kahdella voitolla mahdollisuus nousta sarjassa ylväästi toiseksi.
Jo tänään keskviikkona 1.10. kello 18 Kontulan tekonurmella
käynnistyy kova koitos ja taistelu kakkospaikasta. MPS:n vastustajana on pinnan edellä sarjassa oleva HIFK/2. Sarja päättyy sunnuntaina 5.10. Järvenpäässä kello 15 alkavaan otteluun,
jota isännöi NouLa.
Mielenkiintoista, MPS on voittanut syyskierroksen 10:stä ottelustaan 9, ja IFK-voitto palkitsisi todennäköisesti kakkospaikalla.
Heimo Laaksonen

1994!2014

KIEKKO-VANTAA
VS
JYP-Akatemia
JYVÄSKYLÄ

Keskiviikkona 1.10.
Klo 18.30 TRIO Areena

Hyvät otteet ja sarjapaikan
varmistuminen saivat
PuiU-valmentaja Arpad
Mesterin myhäilemään
Nopsa-ottelun
loppuhetkillä Nastolassa.

Maalivahti Aleksi ”Allu”
Helander tarjosi Nopsavoiton jälkeen peukkua.
Homma hoidettu ja
Allu oli yksi kauden
varmimmista suorittajista.

Kahila tehtailivat illan toiset
maalinsa. Näin kasassa oli
vakuuttava 5–1 voitto.
Voitolla PuiU nousi 23
sarjapisteeseen, jotka takaavat sarjassa säilymisen. Nastolan saalis kohensi myös
maalisuhdetta. Näin PuiU
pomppasi yhden maalin
turvin ohi HerTo:n, jolloin
puistolalaisten takana on

taulukossa neljä joukkuetta.
Eilen tiistaina PuiU pelasi Myllypuron hallissa rästipelin Hyvinkäätä vastaan.
Kauden jäähyväisottelu vihelletään käyntiin Puistolan Koudan nurmella ensi
lauantaina kello 15. Vastassa on lahtelainen maineikas
Reipas.
Heimo Laaksonen

Atleetit näyttivät
maalinteon mallia
MPS/Atletico Malmi antoi perjantaina vankan
näytön osaamisestaan silloin kun peli kulkee.
Isäntäjoukkue EBK joutui kallella kypärin toteamaan
pallon päätyneen peräti yhdeksän kertaa maalinsa
perukoille.
Atleetit pitivät pömpelinsä puhtaana.

Espoolaisfanit hämmästelivät malmilaisten ylivoimaisuutta,
ja pitivät Atleticoa kauden vakuuttavimpana vastustajanaan.
Rähinä käynnistyi heti alussa. Rysiä syntyi liukuhihnalta: 4
min Jani Putkonen 0–1, 13. ja 17. minuuteilla Samu Nurminen 0–2 ja 0–3. 31. minuutilla Miro Kauti 0–4.
Sama malmilaisshow jatkui tauon jälkeen. 46. minuutilla Alfred Sinnemäki 0–5, 74. min. Pauli Saastamoinen 0–6, 80.
min. Kauti 0–7, 88. min. Nurminen 0–8 ja räiskeen päätti viime
sekunneilla Sinnemäki 0–9 maalillaan.
Murskajaisten jälkeen MPS/Atletico Malmi otti sarjataulukossa neljännen sijan. Kaiken mennessä nappiin malmilaiset
myös säilyttävät sen paikan lohkossaan.
Atleetit päättävät kautensa kotipelin merkeissä ensi lauantaina 4.10. kello 14 hieman oudolla kotikentällä, Myllypuron
tekonurmella. Vastustajana on Lohjan Pallo.
Heimo Laaksonen

HUIPPUSALIBANDYÄ
Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten liigaa: ke 1.10. klo 18.30
Erä – Indians (liput 13/8 €)
Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki
Miesten Divari: ke 15.10. klo 18.30
Erä Akatemia – Loviisa (liput 7/4 €)

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 €

PETRI LUNKI

Naisten liigaa: su 5.10. klo 17.00
Erä III – Papas (liput 7/4 €)
Lisätietoja: eraliiga.ﬁ ja tapanilanera.ﬁ

Ottelun neljännen maalin viimeisteli Karla
Makkonen.

Pisteet
Malmille

Lähtökohta MPS:n ja Tipsin kauden
kolmannelle kohtaamiselle ei ollut paras
mahdollinen.
Lukuisat loukkaantumiset kiusaavat kumpaakin
joukkuetta ja kotijoukkue
Tips koki ison menetyksen
juuri ennen pelin alkua
luottopelaaja Hanna Onufriewin loukatessa nilkkansa alkulämmittelyssä.
Ottelu lähti käyntiin kotijoukkue Tips:n hallinnassa ja jo toisella peliminuutilla Tips oli siirtyä johtoon
Minna Pelkosen antaman
vaparin kolahtaessa ylärimaan. Vaikka Tips lievästi
hallitsikin peliä aloitti maalinteon MPS. Malmin Kauniit Keltaiset nousi oikealta
Veera Ollilan voimin. Tipsin puolustus sai purettua
Veeran keskityksen, mutta
sitten Tiina ”Justu ” Saario
vei vierailijat 0–1 johtoon.
Tips alkoi vierailla MPS
maalia vartioineen Minja Lahdelman tontilla liian
usein ja kotijoukkueen kavennuksen iski Dali Meller.

Syötöt alkoivat onnistua ,
paikkoja saatiin luotua ja
katsomo sai nauttia kolmesta kauden upeimmasta
maalista. Kun ottelua oli
käyty reilu tunti MPS sai
kulman vasemmalta, jota
asettui antamaan Veera
”Velli” Vartiainen. Tips sai
purettua tilanteen, mutta
paluupalloon ehti ensimmäisenä Daisy Währn, jonka teki upean 1–2 maalin
Sanna Timosen selän taakse. Vain pari minuuttia ja
Ulla Matikainen iski 1–3.
Ottelun neljännestä maalista vastasi Karla Makkonen
Justun oivallisen syötöstä.
Kotijoukkue Tips pääsi
vielä ottelun loppupuolella
kaunistelemaan numeroiksi 2–4.
Voiton myötä Malmin
Kauniit & Keltaiset nousi
yläloppusarjassa kolmanneksi. Seuraavaksi MPS
naiset kohtaavat 4.10. kello 16 sarjan kakkospaikalla majailevan VIFK .

Toiselle puolikkaalle tuli
hyvin latautunut MPS.

Kari Silfver

KANNUSTAMAAN JA VIIHTYMÄÄN!
Lauantaina 5.10. klo 15.00

miesten Kolmosta
Puistolan Koudan nurmikentällä

PuiU – Reipas
Lahti

HYVÄ PUFFETTI

PUIU VOITTOON!

TATTARISUON
AUTOKATSASTUS

Koillis-Helsingin Lähitieto

1.10.2014

Irina Suikasen maailmankuva
galleriassa
Sisäinen ja
ulkoinen maailma
teemoittaa Irina
Suikasen näyttelyä
Galleria viileä
punaisessa.

T

apanilalaisgallerian seinällä roikkuu
upeita akvarelleja, joissa on
sisältöä paljon enemmän
kuin ensisilmäyksellä huomaa. Irina Suikanen ei vain
maalaa, vaan hän muuttaa
näkyväksi sen mitä tuntee ja
kokee.
Etenkin nuorempana musiikki oli vahvasti kaiken
taustalla. Klassinen musiikki
kosketti sydäntä aivan erityisesti ja sen tuomat aistimukset heijastuvat yhä vieläkin
Suikasen akvarelleissa.
–Taide pystyy kuvaamaan
ja johtamaan kohti tietoa
paremmin kuin mikään kieli
tai puhe. Se tuntee ilman häiritseviä ajatuksia, tiedostamattomasti, Irina Suikanen
selvittää.
Virosta Suomeen muuttanut Irina Suikanen on aina
ollut kiinnostunut musiikin
lisäksi historiasta ja uskonnosta.
–Nykyään olen ateisti. On
tietysti olemassa jokin alkulähde, jokin joka yhdistää
meitä kaikkia, joka sai alkuräjähdyksen aikaan. Me
ihmiset tulemme ja menemme, mutta maailma itsessään

säilyy. Olen ollut tutkimassa arkeologisia kaivauksia
ja vaikuttunut niistä. Nekin
ovat jättäneet tietojälkensä
minuun ja antaneet vaikutteita tauluihini.

Ammatiltaan Irina Suikanen on taiteilija-graaﬁkko
ja kuvataideopettaja.
– Opettaessani jaan sitä
tietoa mitä minulla on. Olen
johtanut myös lasten kuvataidekursseja, vaikka pedagogisia opintoja minulla ei
ole. Lasten ohjaaminen tulee
luonnostaan, pidän tiukan kurin ja opetan.
Oppiminen lähtee tahdosta ja
voimasta, jos haluaa, niin oppii
kyllä, toteaa Suikanen.
Hän huomauttaa itseltään puuttuvan hyvän värisilmän, siksi hän opiskelikin graaﬁkoksi.
– Kaikkea voi kehittää, pitää uskoa kykyyn oppia ja
käyttää kaikkea saatavilla olevaa ja itsestään löytyvää tietoa
hyväkseen.
Irina Suikanen painottaa, että taiteenteossa tekniikka ei saa olla
pääosassa, tunne on tärkeintä.
–Kun työ on valmis, taiteilija muuttuu katsojaksi. Jos
työ on hyvä, löytyy siitä monia kerroksia ja sillä on aina
uutta annettavaa myös tai-

Lähiristikko nro 16/2014
SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA , ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

teilijalle itselleen.
Varsin monitaitoinen Irina Suikanen on erikoistunut kirjojen kuvitukseen ja
suunnitteluun, runokirjat
ovat hänen erityisalaansa.
Suikanen on osallistunut
lukuisiin kansainvälisiin ja
suomalaisiin yhteisnäyttelyihin, pitänyt yksityisnäyttelyitä niin Suomessa kuin
Tallinnassa ja tehnyt lisäksi
lavasteita sekä julisteita näytelmiin.
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TEIJA LOPONEN

Irina Suikasen akvarelleja,
Sisäinen ja ulkoinen
maailma, 23.9.-12.10.
Galleria viileä punainen,
Päivöläntie 20. Avoinna
ti-pe 13–18, la-su 11–15.

Teija Loponen

Oopperat ovat antaneet
lähtökohdan osalle
näytteillä olevista
maalauksista. Kuvassa
Madame Butterﬂyn CioCio San.

Taiteilija-graaﬁkko Irina Suikanen esittelee maailmankuvaansa akvarelliensa
kautta tapanilalaisessa galleriassa. Taustalla Turandot.

Krypton oikea
ratkaisu sivulla 18.

KoillisHelsingin
Lähitieto

Lähiristikko
joka toinen
viikko!
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Kulttuuri
KARE BONSDORFF

Löytääkö Pesosen ukko avaimet ja pääsee leipomaan Viirulle kakkua?

Muksukemuissa
huvitellaan
Pitääpä sitten teatterista, piirtämisestä,
askartelusta tai musiikin kuuntelemisesta,
löytyy Malmitalon 20-vuotisjuhlien
Muksukemuista jokaiselle kivaa ohjelmaa.
Jopa aikuisille.

Teatteri Vantaan Viirun
syntymäpäivät –näytelmässä koetaan jänniä hetki kun
Viiru-kissa viettää synttäreitä Pesosen ukon kanssa.
Kyläläiset luulevat Pesosen
ukon tulleen hulluksi, kun
tältä on avain hukassa ja
Viirulle pitäisi päästä pyöräyttämään synttärikakku.
Hauskat esitykset nähdään
kello 11.30 ja 13.30, ne kes-

TAITO HELSKY

Roosa nauha –villasukat lämmittävät jalkojen lisäksi
mieltä.

Taito Helsky kampanjoi
Roosa nauha –villasukkia
Taito Helsky avaa Roosa
nauha -villasukkakampanjan Malmitalon 20-vuotisjuhlaviikolla.
Huomenna torstaina Helskyn väki pukeutuu roosaan
ja innostaa ihmisiä aloittamaan omat Roosa nauha
-sukat. Paikalla on halukkaiden kanssa keskustelemassa myös rintasyövän vertais-

tukihenkilö.
Käsityön tekijät ovat mielellään mukana erilaisissa
hyväntekeväisyyskampanjoissa. Omin käsin tehty tuote tuntuu läheiseltä ja siksi Roosa nauha -villasukat
saavuttivat suuren suosion jo viime syksynä kun niitä
tehtiin ensimmäistä kertaa.
Taitojärjestö lahjoittaa

Roosa nauha -keräykseen
osan jokaisesta myydystä
kampanjatuotteesta: sukkalangasta 0,80 euroa, heijastimesta 0,90 euroa ja
ohjekuvastosta 0,50 euroa.
–Yhteistyö Roosa nauhan kanssa sopii hyvin Taitojärjestön kestävää ja vastuullista kuluttamista toteuttaviin arvoihin, toteaa
Taito-käsityökoulu Helskyn koulutusvastaava Kirsi
Juntunen.
Roosa nauha -villasukkalanka on Taitojärjestön
erikoistuote, jolla kerätään
varoja Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräykseen. Lisäksi myynnissä on kaksi
runsasta ohjevihkoa Roosa
nauha -villalangoilla neulottuihin sukkiin ja vaaleanpunainen Kerä-heijastin.

TL

Roosa nauha –villasukkakampanjan avajaiset
Malmitalon kahviossa torstaina 2.10 kello 15.30-18.

tävät puoli tuntia ja sopivat
kaiken ikäisille.
Jo ennen teatteria pääsee
jammailemaan paikallisen
lastenbändi Pellekaija Pumin kanssa, joka hauskuttaa lapsia kello 11 ja 12.30.
Vekkulit sanoitukset ja
hauskat asut siivittävät musiikin iloa.
Näppäräsormiset pääsevät tekemään kuppikakkui-

hin koristeita ja osallistua
voi myös yhteiseen juhlateokseen, jota tehdään kuviskoulun työpajassa.
Heijastimia pääsee näpräämään Taito Helskyn
Heijastan Hyvää –työpajassa. Talon edustan pylväissä
voi ihastella käsityökoulun
Heijastan Hyvää –yhteisteosta.
Kirjaston Satusynttärit
käynnistyvät kello12 ja musiikkikoulun soitintyöpajat pyörivät koko päivän.
Muksukemujen päättyessä
kello 14 Kino Helios esittää
vielä lastenelokuvan.
Tenaville on tarjolla ilmapalloja ja herkkuja kaiken
maksuttoman ohjelman lisäksi.
Muksukemut toteuttavat
yhteistyössä Helsingin kulttuurikeskus, Malmin kirjasto, Helsingin työväenopisto,
Taito-käsityökoulu Helsky,
Pohjois-Helsingin musiikkiopisto, Pohjois-Helsingin
kuvataidekoulu ja Palmian
ravintola.
Teija Loponen

Muksukemut
Malmitalolla
lauantaina 4.10.
kello 10–14.

Opastettu kävelyretki
vie Malmin lentoaseman
saloihin
– Tiedätkö, mitä kaikkea Malmin lentoasemalla
tapahtui sotien jälkeen. Mistä tulee sanonta ”Jäljet
johtavat sylttytehtaalle”? Näistä kerron Malmin
lentoasemaa kiertävällä kävelylenkillä, paljastaa
Raine Haikarainen.
Malmin lentoaseman ystävät järjestivät vastaavanlaisen

kävelyretken keväällä ja silloin osallistujia oli lähemmäs 80.
Suuren suosion ja yleisön pyyntöjen vuoksi kierros uusitaan
nyt lokakuun alussa. Siellä myös selviää, mistä vuonna 2006
löydettiin saksalaisen hävittäjän jäännökset.
Retken aikana kuullaan kertomuksia lentoaseman kiehtovasta historiasta ja tutustutaan lopuksi itse lentoasemaan.
Kävelyretki alkaa kokoontumisella pyöreään terminaalin aulaan. Kävelykierros kestää noin puolitoista tuntia, jonka jälkeen
on mahdollisuus nauttia lounas lentoaseman ravintolassa.
Retken oppaana toimii Raine Haikarainen Malmin lentoaseman ystävät ry:stä.
Teija Loponen

Syksyinen opastettu kävelyretki
Malmin lentoaseman ympäri sunnuntaina 5.10. klo 13. Vapaa pääsy.
RAINE HAIKARAINEN

Sami Saikkonen kertoo taivasbaletista
Sami Saikkonen on koreografi ja tanssija, joka
ryhtyi muutama vuosi sitten lentämään. Nyt hän tanssii
balettia taivaalla ja on osallistunut jopa taitolennon SMkisoihin hyvällä menestyksellä.
Sami kertoo omasta lentämisestään ja sen kiehtovasta tanssimaailmasta sekä vastaa kaikenlaisiin kysymyksiin ilmailusta nyt lauantaina 4.10. klo 10 alkaen
Malmin lentoasemalla. Tilaisuus on osa Malmin lentoaseman 100LL-lauantailuentosarjaa ja sinne on vapaa
pääsy. Esittelyn jälkeen klo 12 on mahdollista päästä
tutustumiskävelylle lentokentälle, lentokoneiden luokse.
Tilaisuuden järjestää Malmin lentoaseman ystävät ry.
TH

Malmin lentoaseman ympäristö ja siihen liittyvät
erikoiset tarinat tulevat tutuksi kävelykierroksella.

JAKOMÄKI

Jakomäen Eläkeläiset
Kerhotoiminta wJakomäentie 6 i -talon kerhohuoneella. Kokoontuminen aina
ti klo 11–13. Tule tutustumaan toimintaamme, tarjoamme tuliaiskahvit.

MALMI

Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle! Kahvila
avoinna ma–to 9–15, pe
9–14. Kirkonkyläntie 2. Esko
ry:n englannin kielen keskusteluryhmä ke klo 11. Ruotsin kielen keskusteluryhmä to klo 11.
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa pe
ja Traktorissa ma klo 9.30–
11.30. Perhekahvilaan osallistuminen 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/
vapaaehtoistoiminta klo
9–11.30. Neulekahvila to klo
9.30–12. Takaniitynkuja 3.
Korret Kekoon
Toimintapäivät parillisten viikkojen su klo 10–16, Malmin
nuorisotalo, Malminraitti 3.
Tule tutustumaan, teemme
tuotteita myyjäisiin..
Tasapainoliikuntaa musiikin tahtiin klo 13–14. Lisät.
0400 447 022 tai www.korretkekoon.nettisivu.org.
Työväenopisto 20 vuotta
Malmitalossa – Juhlanäyttely
Esillä Malmitalon aulassa
on kuvataide- ja käsityökurssien töitä. Avoinna
ma–pe 9–20 ja la 9–16.
Vapaa pääsy. Malmitalo,
pe 26.9. – pe 10.10.
Malmitalo vuonna 2034
Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun ja Taito-käsityökoulu
Helskyn oppilaat ovat visioineet, millaista Malmitalossa
voisi olla 20 vuoden kuluttua. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–16. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ma 29.9. – la 18.10.
Kino Helios: Onneli ja Anneli
Marjatta Kurenniemen romaaniin perustuva elokuva kertoo kahden ekaluokkalaisen
tytön kesästä ja unelmahetkistä. Kesto 80 min. Ei ikärajaa,
vapaa pääsy. Paikkoja rajoitetusti, ilmaislippuja jaossa tuntia
ennen esitystä. Malmitalo, ke
1.10. klo 18 ja la 4.10. klo 14.
Kino Helios: Betoniyö
Vangitseva ja unenomainen elokuva on Suomen
Oscar-ehdokas! Kesto 96
min. Ikäraja K12, vapaa
pääsy. Lippuja rajoitetusti,
ilmaislippuja jaetaan tuntia

Koillis-Helsingin Lähitieto
Terttu Lensu Siltamäessä
Radiotoimittaja ja kirjailija
Terttu Lensu vierailee
Siltamäen Korttelituvassa
kertomassa kirjoistaan.
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MATTI KARPPINEN/KOTIMAA

Terttu on moninkertainen mummo ja kirjoittanut
kirjat Mummo vastaan muu maailma (Paasilinna
2011), sekä Marijan hiljainen sota (WSOY 2000).
Tuttua radioääntä pääsee kuulemaan ja
hänen kanssaan keskustelemaan perjantaina 3.10. klo 11.30 alkaen. Paikkana
on seurakuntakoti, Jousimiehentie 5.
ennen esitystä. Malmitalo,
pe 3.10. ja la 4.10. klo 18.
Black Lizard
Helsinkiläinen psykedeelistä, herkkää ja tummasävyistä
rockia soittava bändi nousi
debyyttilevynsä jälkeen viime
vuonna kriitikoiden suosioon.
Vapaa pääsy, ilmaislippuja jaetaan tuntia ennen konserttia.
Malmitalo, ke 1.10. klo 19.
Dokumenttisarja:
Eedenistä pohjoiseen
Ohjaaja Virpi Suutari kertoo
elokuvastaan esityksen päätteeksi. Rakkauselokuva puutarhanhoidon välttämättömyydestä. Kesto 73 min, ei ikärajaa.Vapaa pääsy, ilmaislippuja
jaetaan tuntia ennen esitystä,
koska paikkoja on rajoitetusti.
Malmitalo, to 2.10. klo 18.
Nuorten X:on Day
Tapahtuman suunnittelevat ja järjestävät nuoret itse!
Ohjelmassa 12–17-vuotiaille avoin nuorten Talenttikykykilpailu alk. klo 17, kilpailun jälkeen nuorten räppäreiden keikkoja. Keikkojen jälkeen
julkistetaan Talentin voittaja!
Illan aikana kirjastossa pelitapahtuma klo 16–18 ja Taito
Helskyn kierrätyskassityöpaja klo 17–19. Vapaa pääsy.
Malmitalo, pe 3.10. klo 16–20.
Helsingin taidemuseo
kylässä: ”Palavat peurat”
Dennis Oppenheimin veistosinstallaatio ”Digestion.
Gypsum Gypsies” Malmitalon
pääoven edustalla. Tuliesitys,
jossa teoksen peurahahmot
syöksevät sarvistaan tulta, on n.
klo 20. Vapaa pääsy. Malmitalo,
la 4.10. klo 10– n.20.30.
Muksukemut
Lastentapahtuma
Muksukemujen aikaan on tarjolla paljon kaikkea kivaa koko
perheelle sekä kaikille lapsenmielisille. Vapaa pääsy.
Malmitalo, la 4.10. klo 10–14.
My Funny Valentine –
Duettoja ja romansseja
Kolmikko esittää salonkimusiikillisessa hengessä duettoja musikaaleista, oopperaa, operettia, jazziskelmää
ja laulelmaa. Vapaa pääsy.
Konserttiin jaetaan ilmaislippuja tuntia ennen ovelta,
Malmitalo, su 5.10. klo 14.
Jukka Linkola ja MikkoVille Luolajan-Mikkola:
Autumn Ballads
Balladikonsertissa kuullaan
kummankin säveltäjä-muusikon teoksia viime vuosilta.
Jukka Linkolan kantaesityksiä
on myös luvassa. Vapaa pääsy.
Konserttiin jaetaan ilmaislippuja tuntia ennen ovelta,
sillä paikkoja on rajoitetusti.
Malmitalo, su 5.10. klo 18.
Tango-orkesteri Unto

1.10.2014

Tango-orkesteri
Unto on nostanut
perinteisen suomitangon uusiin
Lähimenot–
ulottuvuuksiin
palstalle
voi lähettää Koillis–
vivahteikkailla ja
Helsinkiä koskevia
heittäytyvillä tulmenovinkkejä.
kinnoillaan. Vapaa
Etusijalla ovat maksuttomat
pääsy. Konserttiin
tapahtumat. Toimitus voi muokata sekä
lyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähet
jaetaan ilmaistää
viimeistään torstaina klo 15 mennessä
lippuja tunjotta ne ehtivät seuraavan keskiviiko ,
n
tia ennen ovelta,
lehteen.
OSOITE:
paikkoja on rajoijanina.issakainen@
tetusti. Malmitalo,
lahitieto.fi
la 4.10. klo 18.
Klovni Sebastian
Malmin
– Hihittävä hauska
Halloween
kirjaston
ohjelmaa juhlaviikolla
Luvassa on taikuutta, hausTi 30.9. 9.30 satutunti, ti
kuutta, vatsastapuhumista ja
30.9. klo 18 Novellikoukku, ke
huikeita yllätyksiä Halloween1.10. klo 18 kirjastotoimenteemalla. Kesto n. 50 min, ei
väliaikaa. Ikäsuositus 3+. Liput
johtaja Tuula Haavisto vink8 e. Malmitalo, ti 7.10. klo 18.
kaa tietokirjoja, pe 3.10. klo
R.J. Mischo & Tomi
16 konsolipeliturnaus la 4.10.
Leino Blues Band
klo 10 askartelua, klo 12
Amerikkalainen blues-artisti
satusynttärit ja Niina Bel.l.
R.J. Mischo – King of a Mighty
Parkinsonin-tautia
Good Time – tuo vuoden
sairastavat
2014 Euroopan kiertueensa
Parkinson-kerhon toiminta
myös Malmitalolle. Liput 15
käynnistynyt. Kerhoilta ti 7.10.
e. Malmitalo, ti 7.10. klo 19.
alk. klo 17 Malmin kirkolla.
Kirjailijailta Malmin
Ohjelmassa keskustelua ja sykkirjastossa: vieraana
syn ja tulevan talven tekemiset.
Jari Järvelä
Tulkaa kaikki vanhat ja uudet.
Järvelän Veden paino -trilogiaa on ylistetty yhdeksi suoPerhekahvila
malaisen kirjallisuuden merLeikkipuisto Maasälvässä ke
kittävimmistä historiallisista
klo 10–12 ja to leikkipuisto
teossarjoista.Vapaa pääsy.
Salpausselässä klo 10–12.
Malmitalo, ke 8.10. klo 18.
Pihlajamäen Lähiöasema
Kurtisaani ja neitsyt
Englanninkielen keskustelu– musiikkinovelli
ryhmä ti klo 11–12. Vetäjänä
Tarina rakkaudesta – mitä rakTuula Aiso. Ruotsinkielen
kaus sitten kellekin tarkoittaa. Rakkaus on sitä, että
keskusteluryhmä ti klo
haluaa toisen onnea. Ja äiti
13–14. Vetäjänä Tuula Aiso.
tietää, mikä on onni, koska
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
on itse nähnyt onnettomuuKoillis-Helsingin seniorit
den. Tarinan kertovat muusikko
kokoontuminen 7.10. klo
13 kahville (2e) ja kuuleTuija Rantalainen ja näyttelijä-laulaja Katriina Honkanen,
maan Eero Helkkulan puhetta
ja se kulkee lauluissa ja
Pihlajamäestä ja Raija
lyhyissä dialogeissa. Liput 8
Rytköstä, joka kertoo sukue. Malmitalo, ke 8.10. klo 19.
tutkimuksesta. Pihlajamäen
Itämaista tanssia
kirkko, Liusketie 1.
Rauhalliseen tahtiin Malmin
Nuorisotalolla, Malminraitti
Tietotekniikan opastusta
3. Parittomien viikkojen
Enter ry opastaa senioreita
su klo 13–14. Sopii myös
Puistolan kirjastolla vertaisvasta-alkajille ja kuntoliikuntukihenkisesti tietoteknisissä
naksi. Vetäjä: Riitta Heleste
ongelmissa joka ke klo 10–12.
p. 040 7207 262. Järj. Korret
Lisät. ja ajanvaraukset kirKekoon ry p. 0400 447 022.
jastolta p. 09 310 85076.
Päivätanssit
Käsityökerho
Malmin työväentalolla,
Puistolan kirjastolla joka
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
ke klo 17.30–19.30.
Elävää musiikkia, buffet.
Eläimet juhlii leikkipuistossa
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Leikkipuistot 100 vuotta,
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Nurkan oma juhlavuoMalmin Rintamaveteraanit
den tapahtuma. Kirpputori
ry ja Naisjaoston turinat
piha-alueella, poniratsasMa 6.10., klo 14. Kalle
tusta & kärryajelua (3e kierPartanen laulaa hanurin säesros), perheliikuntatuokio klo
tyksellä. Syystien vanhustenkeskus, Takaniitynkuja 3.

PIHLAJAMÄKI

PUISTOLA

My

Funny
Valentine

Duettoja ja romansseja!
Juha Kotilainen – baritoni, Veera Railio
– laulu ja viulu ja Maija Ruuskanen – piano.
Su 5.10. klo 14, vapaa pääsy

isarja:

Nuorten

X:on

Dokumentt

Eedenistä
pohjoiseen

Day

Talentti-kykykilpailu. Nuoria
räppäreitä lavalla! Lisäksi
työpaja ja pelitapahtuma.
Pe 3.10. klo 17–20, vapaa pääsy

Vieraana paikalla ohjaaja Virpi
Suutari kertoen elokuvastaan.
To 2.10. klo 18, vapaa pääsy

Autumn Ballads

Kino Helios:

Betoniyö

Jukka Linkola ja Mikko-Ville Luolajan-Mikkola – kaksi suomalaisen
musiikkielämän suurta nimeä
duona. Su 5.10. klo 18, vapaa pääsy

Suomen Oscar-ehdokas. K12.
Pe 3.10. ja la 4.10. klo 18, vapaa pääsy

ng Tango
orkesteri

Unto

Aiemmista tiedoista poiketen How
Many Sisters ei esiinny, vaan tilalla
kuullaan tangon kaihoa ja intohimoa orkesteri Unton esittämänä.
La 4.10. klo 18, vapaa pääsy

Sagateater

Muksukemut

Färg

Tarjolla paljon kaikkea puuhaa
koko perheelle sekä kaikille
lapsenmielisille. Myös herkkuja ja
ilmapalloja! La 4.10. klo 10–14,
vapaa pääsy

Ruotsinkielinen esitys taaperoille,
1–3-vuotiaille. Pe 3.10. klo 10.30,
vapaa pääsy

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

Katso koko juhlaviikon tarjonta!

malmitalo.fi

Kurtisaani
ja neitsyt
Musiikkinovellin kertovat muusikko
Tuija Rantalainen ja näyttelijälaulaja Katriina Honkanen.
Ke 8.10. klo 19, alk. 8 €

Kino Helios:

3D

Taikojen talo

Hassu kissa-animaatio. 85 min. K7.
Ke 8.10. klo 18, alk. 6 €

&

Mischo
Leino
R.J. Tomi Band

USA

Blues

Blueslaulaja ja mestarillinen huuliharpisti
valloittaa myös karismallaan.
Ti 7.10. klo 19 alk. 15 €

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

11.00, askartelua ym. 3.10.
klo 10–14, Nurkkatie 2.
Puistolan Eläkkeensaajat
Jäsentapaaminen tiistaina
7.10. klo 13 aloitetaan jumpalla ja klo 14 Kodin turva-asioista kertoo Lasse Wallinkoski.
Senior Surf-päivä
Senior Surf –päivä Puistolan
kirjastossa ma 6.10.
Ohjelmassa klo 10–12
Läppäritohtorin vastaanotto,
ajanvaraukset kirjastosta tai
nro. 09 3108 5076, klo 13-15
tablet-tietokoneiden ja älypuhelimien käytön opastusta,
ei ennakkoilmoittautumista.

PUKINMÄKI

BailatinoKids
Lasten tanssilliset liikuntaleikit (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 lihaskuntotunnit pe Pukinmäkitalon
peilisalissa, Kenttäkuja 12.
Ohjaaja Kirsi Mattsson.
Syksyn hinta 60 e. Ilm. ja lisätied: kisa@pukinmaenkisa.
ﬁ tai p. 050 5814118/Ritva
Tuomisto. Järj. Pukinmäen Kisa
ry, www.pukinmaenkisa.ﬁ.
MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.
Satutunnit
Satutunnit pidetään aina parillisen viikon ma Pukinmäen
kirjaston lastenosastolla klo
10.15. Kaikki 3–7-vuotiaat lapset huoltajineen!
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa joka
toinen ti parittomilla viikoilla
klo 14–15. Rento keskusteluryhmä, jossa voit harjoitella suomen kielen puhumista. Kielitaitosi ei tarvitse
olla sujuva, mutta on hyvä,
jos osaat suomea jo hiukan.
Kielikahvila on maksuton.
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 näyttäytymään eikä pieni sadekaan haittaa. Vapaa pääsy. Lisät. p. 050
5814118 ja www.pukinmaenkisa.ﬁ. Järj. Helsingin kaupungin liikuntaviraston lähiöliikunta ja Pukinmäen Kisa ry.
Tabletit tutuiksi
SeniorSurf-päivänä ti 7.10.!
Pukinmäen kirjastossa
klo 9.30–11.30 mahdollisuus testata taulutietokoneiden käyttöä. Esittelyssä
myös kirjaston e-aineistot.
Kysy älypuhelimista
ja tableteista
Roni Rauramo Viikistä antaa
vinkkejä älypuhelimien ja
tablettien käyttöön. Opastus
on avoin kaikille. Pukinmäen
kirjasto to 2.10. klo 13–15.
Muumirastit
La 4.10. Muumipäivä klo
10–12 osana Puxun rasteja. Seuraa Muumipeikon
jalanjälkiä kirjastossa ja

koe seikkailu yhdessä perheen pienempien kanssa.

SILTAMÄKI

Siltamäen korttelitupa
Srk-kodissa, Jousimiehentie
5, ti ja pe klo 11–14.
Siltamäen Nuorisoseura
Askartelukerho lapsille ke klo
16–17.15. Kahvakuula aikuisille alk. la 4.10. ja keskiviikkoklubi senioreille ke klo
14–15.30. Tied. ja ilm. sinikka.
putkonen@siltamaennuorisoseura.ﬁ tai 050 566 6174.

Kasvikuvia
Gardenian käytävägalleriassa olevan näyttelyn
teoksissa Mia Paarma kuvaa
metalligraﬁikan keinoin
kasvimaailmaa. Avoinna 13.9.–
23.10. ma-to klo 10–18,
pe klo 10–14 ja la-su
klo 10–17. Vapaa
pääsy, Koetilantie 1.

Kompostin syyskunnostus
-kurssi
Ympäristöasiantuntija Ville
Heinilä Pääkaupunkiseudun
kierrätyskeskuksesta kertoo, mitä tulee ottaa huomioon kompostin syyskunnostuksessa. Sopii niin aloittelijalle kuin kokeneellekin kompostoijalle. Vapaa pääsy. Ke
1.10. klo 13–15 . Koetilantie 1.

TAPULIKAUPUNKI

Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila kokoontuu ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa osoitteessa Moisiontie 18.
Tapulin eläkeläiset
Ma. 6.10. klo 10–12 kerhoon tulee vierailemaan
Lähiöliikunnasta Tomi joka
antaa ohjeita jalkojen lihasten kunnossa pitämisestä
sekä tasapainon säilyttämisestä mahdollisimman pitkään. Ajurinaukio 5, 2. krs.
Merellinen aamukahvihetki
Merellinen aamuhetki senioreille Tapulikaupungin kirjastossa ti 7.10 klo 10–12.
Esitämme dokumenttielokuvan Oceans (tekijät: PerrinCluzaud). Kahvitarjoilu.
SeniorSurf-päivä
Tapulikaupungin kirjastossa
ti 7.10. SeniorSurf-päivä.
Tavoitteena on madaltaa ikäihmisten kynnystä verkkoon.
Kirjaston henkilökunta tarjoaa ikäihmisille yksilöllistä atkopastusta klo 10-14. Varaa
oma aikasi kirjastosta tai soitamalla 09 3108 5075.

VIIKKI

Lastenvaatteiden ja
-tarvikkeiden kirpputori
Tule tekemään löytöjä ja nauttimaan kahvion antimista. Voit
myös tuoda tarpeettomat lastenvaatteet ja -tavarat meille.
Lahjoitukset kerätään Marskin
Muksuille. Asukastalo Kaari,
Tilanhoitajankaari 9. 5.10.2014
klo 9.30–12. Järj. MLL Viikki.

Kampaamo-Parturi

Pirjo
j Löser
Edessä
värien
fantastinen
syksy!

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Parturi-Kampaamo

Ristikko nro 16/2014
oikea ratkaisu

85
75

Permis + leikkaus
€
+ sävy + fööni
Värjäys+leikkaus
€
+fööni
www.kampaamo-loser.ﬁ

TAPANILA

Tapanilan Eläkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerhon kokoontumiset
klo 11.30–13.30. Tapanilan
Seniorilaulajat harjoitukset ti kello 13.30–15. To klo
11–14 tuolijumppaa, tasapainon kehittämistä, sisä-boccia ja pelikahvila. Tapanilan
Työväentalo, Sompiontie 4.
Tapanilan Kotien Puolesta ry
haastaa Tapanilalaiset yhdistykset ja yhteisöt pelaamaan
Bocciaa kanssaan kolmehenkisin joukkuein su 5.10. klo 15
alk. Tapanilan työväentalolle,
mukaan myös kannustusjoukot.
Irina Suikasen
akvarelleja -Sisäinen ja
ulkoinen maailma23.9.–12.10. ti–pe 13–18,
la-su 11–15. Galleria Viileä
Punainen, Päivöläntie 20.
Kirjanmerkkiaskartelua
koululaisille
Maksuttomassa työpajassa askarrellaan kirjanmerkkejä ohjaajan avustuksella. Tapanilan kirjasto 2.10. klo 13.30–15.

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Salon Perfect
6?.=%&:++:*7. ",
(58<4 "$8")3!$3 #% '8"@
9993;%#0*/.-1.2=3>
/3 $'8!)@ !'""

3858 375
040-831 9626

Lähitieto
kertoo
lähiyritykset

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi
Ark. 9-18,
la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

Parturi-Kampaamo
OPTIKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT
OGELISSA

MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Sirkku Laine
AJANVARAUS
Puh. 875 1868
Ark. 10-18,
la 9-14

Ark. 9-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

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

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

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 09 351 5981 www.zois.ﬁ

Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,
Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Helenan

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

Avoinna ma–ti ja to–pe 9–18, la 9–14 tai sop. muk.
Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

HAMMASLÄÄKÄRIT

Hammaslääkärit:

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS
Malminkauppatie 18 (Prisma) 2. krs
(Samassa tilassa Optikko Sjöblom)

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Helsinki
Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

HYVINVOINTI

Salonki

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Puh. 09 345 3350
www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

HAMMASLÄÄKÄRIT
Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki
Puh. (09) 345 1551
• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

Jalkaterapia
Talus
jalkaterapeutti

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

• Lahjakortit

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

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)
Eija Poikonen (suuhygienistit)
Minna Valkama

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
Lähitieto
joka
keskiviikko!

ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.
Kirkonkyläntie
6, MALMI
ä i 6

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

Koillis-Helsingin Lähitieto
Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit

a
uott
25 v
illa!
Malm

Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)
Hemmo Kalsi (iensairaudet)
Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)
Leo Tjäderhane (juurihoidot)
Thomas Åberg (oikomishoidot)
Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015

www.malminhammas.com

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

SUUHYGIENISTIT

puh. 3507050

RENKAAT JA RENGASTYÖT
KAUSISÄILYTYS

Avoinna arkisin 8.00-17.00
Sesonkilauantaisin 9.00-13.00
Kirkonkyläntie 86, 00740 Helsinki
Puh. 385 4617

Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki
Puh. (09) 2519 5650
www.talohallinta.fi

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

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

***(-%!+,$,)"',$$,-!,,#,.%+(&
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.
Puh: 093863060

Inhimillistä
isännöintiä

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON
MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

Koillis-Helsingin
Lähitieto

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
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Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet
www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

RADIAL OY
ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

1.10.2014

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166

malmin.pienkonehuolto@
gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti
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Kehärengas Oy
www.keharengas.ﬁ

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

Sadevesikourut, kattoturvatuotteet, tikkaat, YM.
Asennustyö Kovelahti.
Puh: 044 515 3749

ULKO-JA SISÄMAALAUSTYÖT

Huolella ja edullisesti
www.tuomasmaalaus.com
044 528 4062

Soita
ilmainen
mittaus
• Rullaverhot
• Pystylamellit
• Sälekaihtimet
• Puusäle- •
kaihtimet
• Peililiukuovet

Ylä-Malmin tori 3,
00700 Helsinki
Puh. 09-385 2393
Fax 09-351 1693

www.torikaihdin.ﬁ
info@torikaihdin.ﬁ

Korjaamo-ompelimo

Nööp oy

ma-pe 12-18.00
0400 879 386 /
388 2996
www.noop.fi

PALVELUJA TARJOTAAN

AUTONASENNUS JA HUOLTO

TILITOIMISTOJA

LAUKKANEN

p. 09-347 4321, 0400-467 925
RATTITIE 20, Tattarisuo ark. 7.30-17

Tehotilit Oy
Nimensä mukainen tilitoimisto nyt lähelläsi

Määräaikaishuollot ! Ilmastointihuollot
! Pakokaasumittaukset, bensa 13€ ! OBD-mittaukset 13€
! Katsastuskorjaukset ! Katsastuspalvelut
! Renkaiden vaihto alk. 20€ ! Kausisäilytys 50€
! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto
!

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

www.tehotilit.fi Leinonen Suomi, Tehotilit Oy
09-5868410 Malminkaari 23 A, Helsinki
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Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut
tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS
ja NETTIPALVELU

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992

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

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

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

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

ABONE

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus
Lounas pizza 5€ Katso tarjoukset! www.pizzeriaabone.fi
Soita Heti. 09-3463090 / 045-6565658

