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Uutiset: 
Kouluverkosta tulee taas uusi 
tilaisuus.
Urheilu: 
PuiUn takaa-ajo tuotti tulosta.
Menot:
Pukinmäen nikkaripajaa ei 
häädetä.

MIKSI TÄHÄN
LÄHIKOULUUN

EI OLE TUNKUA?

Lähikirjasto 
loikkasi tulevaisuuteen

Päivi 
Pirnes
Myyntineuvottelija, 
KiAT, osakas
040 938 8999

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

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

markku.viljander@kodista.fi

Annis 
Viljander
Myyntineuvottelija, 
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Tarja 
Haaranen
Kiinteistönvälittäjä, 
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

paivi.pirnes@kodista.fi
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Sienitie 34, 
00760 Helsinki
+358 29 300 5500

Uranuksenkuja 1E
01450 Vantaa
+358 29 300 5501

Heikinlaakso Korso

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

Ark. 08:00 - 17:00
La     Suljettu

heikinlaakso@autonkorjaus.net korso@autonkorjaus.net

Viinikka Oy

Talvihuolto
• Moottoriöljy ja suodatin
• Akun ja laturin testaus
• Jäähdytinnesteen mittaus (Vaihto nesteen hinnalla)

• 19 kohdan tarkastus
• Kirjallinen lausunto

Sisältää
Henkilöautot kaikki merkit ja mallit!

149€

Heikinlaakso Korso

Arvo 30€
Renkaidenvaihto kuuluu hintaan!

ILOLA
Laaksotie 33
01390 Vantaa

Puh. 029 001 8720
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1

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

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27

01260 Vantaa
Puh. 09 741 50010

ark. 8-18

syystarjous
henkilö- tai pakettiauton 

määräaikaiskatsastus2929
* Katsastuksen hintaan lisätään Trafin maksu 3,60€

*

* Katsastuksen hintaan lisätään Trafin maksu 3,60€

Tarjous voimassa 1 - 11.10.

syystarjous

[A]

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155  

kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

SUURMETSÄ   RT-TONTTI
Rivitalotontti 948m², rak.oik. 330m², 
as lkm ei ole rajattu. Kova pohja. 
Osakekannan kauppa. Suunnitel-
mat 4 perheen rivitalolle.
Hp. 198.000 € Louhikkotie 18 

HEIKINLAAKSO   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

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

MALMI TEOLLISUUSHALLI
Myydään kivirakenteinen 2-kerrok-
sinen teollisuusrakennus 745 m². 
Tilat jaettavissa. Rv. 1989. 
Tontti 1527 m².

Pyydä meidät arviokäynnille!

MELLUNKYLÄ  TONTTI
Tasainen tontti 991 m². Rak.oik. 
248 m², 1-2 as. Perustettu as.oy, 
varainsiirtovero 2%. Hp. 250.000 € 
Kultakummuntie 5

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 €
Immolantie 49 b

TAPANINVAINIO   OKT

MALMI   OK-TONTTI
Tasainen omakotitalotontti 450 m²,
rakennusoikeus 113 m², lisäksi 
20 m² / autokatos / asunto. Saa 
rakentaa enintään 2 asuntoa.
Hp. 130.000 € Kylänraitti 3

JOLLAS ASUNTOTONTTI
Kovapohjainen tontti venesataman 
tuntumassa 1893 m². Mahdollisuus 
rakentaa 2 paritaloa. Rakennus-
oikeus yhteensä 473 m². Tontilla 
vanha omakotitalo. Hp. 780.000 € 

Malmin	  kauppa+e	  8	  b,	  00700	  Helsinki	  

ü  Masennus 
ü  Ahdistus 
ü  Kriisit ja traumat 
ü  Parisuhdeongelmat 
ü  Syömishäiriöt 
ü  Päihdeongelmat 

www.vastaamo.fi	  	  	  	  	  	  	  tuki@vastaamo.fi	  	  	  	  	  	  	  044	  4141	  000	  

KATSO AUTOPESU-
TARJOUKSEMME 
SIVULTA 5

Neste Oil Metsälä
Neste Oil K-market Malmi  

KATSO TARJOUKSEMME SIVULTA 5
AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA 1966

Neste Oil K-market Malmi  
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Antoisat kirjat

S uomalaisen kirjallisuuden päivää viete-
tään perjantaina. Päiväksi valittiin aikoi-
naan Suomen ensimmäisen ammattikir-
jailijan, Aleksis Kiven syntymäpäivä, 

10.10.  Kivi oli suomalaisen kirjallisuuden uran-
uurtaja ja ansaitsi nousta liputuspäivän keula-
kuvaksi. Aleksis Kiven päivää on vietetty vuo-
desta 1950 lähtien liputuspäivänä. Vaikka Kivi 
syntyi Nurmijärvellä ja kuoli Tuusulassa, on 
hänellä kokemusta myös Tapanilasta, jossa usei-
ta teitä on nimetty hänen Seitsemän veljestä –
romaaninsa päähenkilöiden mukaan. Juuri tuo 
kirja oli muuten ensimmäinen merkittävä suo-
men kielellä julkaistu romaani. Yhä vieläkin on 
radan varressa pienen rakennuksen kyljessä 
kyltti, jossa kerrotaan Aleksis Kiven asuneen 
siellä vuonna 1870 radanvartija Anders Franze-
nin luona.

Suomalainen kirjallisuus on kiehtovaa. Pienessä 
maassamme elää aivan lukematon määrä taita-
via kirjailijoita. Osaan heistä on saanut tutustua 
vaikkapa kirjastojen kirjailijailloissa. Suomessa 
kirjastot ovat erinomainen tapa tuoda kaiken-
lainen luettava ihmisten lähelle. Kirjavinkkaus-
ten kautta lapsetkin oppivat lukemaan sellaisia 
teoksia, joita eivät ehkä muuten tulisi valinneek-
si. Kaikissa kodeissa ei iltasatuja lueta, mutta 
kirjastojen satutuokiot tutustuttavat nämäkin 

lapset kirjojen maailmaan. Monelle opiskelijalle 
kirjastot edustavat aarreaittoja, joista löytyy 
syvällisempää tietoa asioista. Maksuton lainaa-
minen on rikastuttanut miljoonien ihmisten elä-
mää ja antanut antoisia hetkiä kirjojen äärellä, 
joita ei itselleen olisi tullut hankkineeksi.

Osa ihmisistä haluaa laajentaa lukemisen avulla 
yleissivistystään tai kohentaa kielitaitoaan, mut-
ta valtaosa lukee kirjoja aivan harrastus- ja viih-
tymismielessä. Lukeminen voi myös olla tapa 
paeta arkea ja ikään kuin kokea asioita, joita ei 
omassa elämässä ole. Maksuton lainaaminen 
tuo lukemisen mahdollisuuden tasapuolisesti 
kaikkien ulottuville. Siksi on toivottavaa, että 
lähikirjastoverkko säilyy tulevaisuudessakin. 
Sitä taas edistää kirjastojen ahkera käyttö. Lai-
naamaan ja lukemaan!

Seitsemän veljestä 
oli ensimmäinen 
merkittävä suomen 
kielellä julkaistu 
romaani.

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Hohto-, koululais-
ja firmakeilaus

UUTUUS: itse 
tehdyt juustokakut 

ja marjapiirakat

Lounas ma-pe
klo 11-14

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

Helsingin hohtavimmat radat
MosaBowling

hymy on tärkein mausteemme
MosaCafe

Hyvä ehdokas!
Tavoitat alueen äänestäjät 
parhaiten ilmoittamalla 
Koillis-Helsingin Lähitiedossa!

Ota yhteyttä Jussi Haapasaareen
050 595 3233 tai
jussi.haapasaari@lahitieto.fi 

www.lahitieto.fi 

Ennakkoäänestys 27.–31.10.
Vaalipäivä 9.11.

Seurakuntavaalit 
2014

Avoinna:
ark. 9-18
la 9-15
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Koillis-Helsingin Lähitieto  8.10.2014  Uutiset

www.facebook.com/
lahitieto

  Tapanila, Tapulikaupunki, Töyrynummi, Siltamäki, Suutarila

π Viikki
Helsingin kaupungin ympäristökeskusta pitkään 
johtanut ympäristöjohtaja Pekka Kansanen jää 
eläkkeelle huhtikuun 1. päivä vuonna 2015.

Ympäristökeskuksen toimitilat löytyvät Viikinkaa-
relta olevasta ympäristötalosta.

Johtajan virka on tulossa avoimeen hakuun. Kel-
poisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulutut-
kinto, jonka lisäksi suomea ja ruotsia osaavalla ha-
kijalla on oltava kokemusta hallinto- ja johtamisteh-
tävistä.

Viran kokonaispalkka asettuu 6 512,43 – 9 397,95 
euron välille.

PP

Ympäristöpomon 
töitä tarjolla

irasto on päi-
vittänyt uusim-
man väestöen-
nusteen pohjalta 
oppilasmäärä-

ennusteet.
Viraston näkemys on, että 

oppilasmäärät alueella kas-
vavat. Siitä huolimatta kou-

luissa on viraston mielestä 
yhä noin 200 oppilaspaik-
kaa ylimääräistä koulutilaa 
vuosina 2015–2020.

Aiheesta huoltajille ja alu-
een asukkaille järjestettävä 
asukastilaisuus on Hiiden-
kiven peruskoulussa kah-
den viikon päästä.

Kaksituntisen illan aikana 
käsiteltävät koulut ovat Ta-
panilassa toimiva Hiidenki-
ven peruskoulu, Tapulikau-
pungissa toimiva Maatullin 
ala-aste, Siltamäen ala-aste, 
Suutarilan ala-aste, Suuta-
rilan yläaste, Tapanilan ala-
aste ja Töyrynummen ala-

aste. Koulut ovat pitkälti sa-
moja kuin kevään tarkaste-
lussa. Mukaan on nostettu 
Hiidenkivi, Maatulli ja Töy-
rynummi.

On helppo ennustaa, että 
tulevassa asukasillassa lop-
puu aika kesken, sillä suu-
rennuslasin alle on otet-

tu peräti seitsemän alueen 
koulua.

Kuulemisilta ei kuiten-
kaan ole ainoa palautekana-
va, vaan mielipiteitä voi an-
taa myös 9.10.–31.10. välil-
lä opetusviraston palaute-
kanavan kautta tai suoraan 
palveluverkkotarkastelus-

Koulujen pudotuspeli 
alkoi alusta
Palveluverkkotarkastelu jäi viime keväänä kesken Tapanila-Suutarilan alueella, ilmoittaa 
Helsingin kaupungin opetusvirasto. Siksi se järjestää uuden kuulemisillan asukkaille Tapanilassa.

PIRJO PIHLAJAMAA

Latokartanontien jatkeena 
olevalle Vanhalle Helsingintiel-
le on tarkoitus rakentaa uusi 
pysäkkipari ja leventää katua 
eteläiselle pysäkille johtavalla 
bussikaistalla. Muutoksella ha-
lutaan parantaa tulevan runko-
linjan 560 vaihtoyhteyksiä.

Vanhaa Helsingintietä ra-
kennetaan 230 metrin matkal-
ta eritasoliittymästä Malmin 
suuntaan.

Kehä I:n idästä tulevan ajo-
radan rampilla sijaitseva py-

säkki poistetaan ja syvennys 
muutetaan ryhmitystilaksi oi-
kealle kääntyville ajoneuvoil-
le ja suoraan pysäkille ajaville 
busseille.

Kevyen liikenteen järjestely-
jä muutetaan siten, että jalan-
kulku ja polkupyöräily erotel-
laan Talttatien länsiosassa ja 
Vanhalla Helsingintiellä. Liiken-
nesuunnitelman mukaan rat-
kaisut tukevat Kehä I:n varteen 
rakennettavaa pyöräilybaanaa. 
Talttatien itäpäähän, Staran va-
rikon kohdalle, jää autoille 6,5 
metriä leveä ajorata.

Ajoväylät asfaltoidaan ja reu-
noille tulee graniittikiveys. Kes-
kisaarekkeet kivetään noppa-
kivin. Valot ovat tavallisia katu-
lamppuja. Alueelle istutetaan 
muutama puuryhmä. Kuivatus 
toteutetaan lyhyillä hulevesi-
viemäreillä ja avo-ojilla.

Talttatien tasausta nostetaan 
noin kahdella metrillä Taltta-
kujalta länteen 80 metrin mat-
kalla. Hulevesilinja liitetään ny-
kyiseen viemärilinjaan urheilu-
hallin kohdalla. Talttakuja ta-
sataan kiinni nykyiseen kadun 
pintaan 40 metrin matkalla.

Katusuunnitelmat on ase-
tettu nähtäville Helsingin kau-
pungin rakennusviraston asia-
kaspalvelun tiloihin (klo 9–15) 
osoitteeseen Pohjoinen Maka-
siinikatu 9 sekä viraston verk-
kosivuille.

Mahdolliset muistutukset on 
toimitettava viimeistään 14.10. 
kirjallisesti yleisten töiden lau-
takunnalle osoitteeseen Hel-
singin kaupunki, Kirjaamo, 
Yleisten töiden lautakunta, PL 
10, 00099 Helsingin kaupunki.

Pirjo Pihlajamaa

Vanhaa Helsingintietä ja Talttatietä odottaa tietyö
π Malmi

sa mukana olevien koulujen 
johtokunnille. Esittelijänä 
johtokunnissa toimii kou-
lun rehtori.

Opetusvirasto on jo kes-
kustellut tilanteesta Tapani-
la-Suutarilan alueen koulu-
jen rehtorien kanssa. Kou-
lujen johtokunwtien ja 
oppilaskuntien edustajien 
kanssa keskustellaan tilan-
teesta ja ratkaisuvaihtoeh-
doista tänään keskiviikko-
na 17.30–19.30 Hiidenki-
ven peruskoulussa.

Tiukan talouden aikaan 
astumassa olevan kaupun-
gin päättäjät ovat vaatineet 
opetusvirastoa muiden mu-
kana säästötalkoisiin. Ope-
tusviraston on tehostettava 
koulutilojen käyttöä ja mi-
toitettava tilat alueen oppi-
lasmääriä vastaavasti.

Koulujen lakkautuksia ja 
yhdistämisiä vastustavien 
vanhempien mielestä ope-
tusviraston käyttämät las-
kelmat eivät kerro koko to-
tuutta. Esimerkiksi Tapa-
nilassa vanhemmat ovat 
tehneet väestöennusteiden 
pohjalta omia taulukoitaan, 
joiden mukaan lapsiluku on 
kasvamaan päin.

 
Opetusvirasto valmiste-
lee käytyjen keskustelujen 
pohjalta lopullisen esityk-
sensä. Siitä pyydetään lau-
sunnot koulujen johtokun-
nilta ja oppilaskunnalta 
lokakuun lopussa. 

Tämän jälkeen asia vie-
dään opetuslautakunnan 
suomenkieliseen jaostoon 
marraskuussa. Esityksen 
jatkokäsittely riippuu siitä, 
mitä esitetään.

Lautakunnan suomenkie-
linen jaosto päättää osittai-
sista koulujen tiloista luo-
pumisesta ja oppilaaksiotto-
alueiden muutoksista. Kau-
punginvaltuusto päättää 
koulujen yhdistämisistä tai 
lakkauttamisista.

Pirjo Pihlajamaa

Asukastilaisuus on 
keskiviikkona 22.10.2014 
kello 17.30–19.30 
Tapanilassa Hiidenkiven 
peruskoulussa.

V
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Pienestä puulaatikosta sai nostaa ison perunasadon. Tätä 
täytyy harrastaa myös ensi kesänä!

TL

Sadonkorjuun iloa

π Malmi
Malmin seurakuntatalon päiväkerhotilassa on lastenhuone, 
jonne voi viedä 3–8–vuotiaita lapsia hoitoon kerran viikos-
sa. Hoitoaika on keskiviikkoisin kello 16.30-18.30.

Seurakunta ei veloita lastenhoidosta mitään. Lapset saa-
vat pienen välipalan. Lastenhoitajalle voi laittaa tekstivies-
tin ja varmistaa, että lapsi mahtuu mukaan. Numero on 050 
406 9884.

Lastenhuoneen osoite on Pekanraitti 16. Se on Uimahal-
lin ja Malmitalon välissä. Tilan sisäänkäynti on puiston puo-
lella.

PP

Vanhemmille kaksi
omaa tuntia kirkolta

π Siltamäki
Siltamäen apteekkiin on yritetty murtautua kaksi kertaa. 
Syyskuun 7. päivä oli hajotettu näyteikkunasta toinen reu-
na ja 19. päivä toinen. Molemmat murtoyritykset tyssäsivät 
ikkunan takana olevaan kalteriin.

Apteekissa olevaan valvontakameraan ei jäänyt kuvaa 
tekijöistä, koska kummallakaan kerralla voro ei päässyt si-
sätiloihin.

Murtoyritysten tutkinta on pysähdyksissä, koska poliisilla 
ei ole mitään vihiä tekijäpuolesta.

PP

Murtoyritykset eivät 
selvinneet

π Malmi 
Ala-Malmin torilla toissa perjantaina sattunut noin 40-vuo-
tiaan miehen puukotus on selvitetty ja yksi henkilö on van-
gittu, kertoo Helsingin poliisilaitoksen tutkinnanjohtaja Ar-
to Karalahti.

Neljän hengen seurueessa sattunut puukotus tapahtui 
noin 17.30 aikaan. Uhrille tuli pistohaava kaulaan.

– Siinä oli ollut pikku erimielisyyttä kaveriporukassa. Sen 
jälkeen yksi oli lyönyt toista kerran puukolla. Kyseessä on 
tapon yritys. On onnellisten sattumien summa, että se jäi 
yritystasolle, toteaa Karalahti.

Teon jäljet näkyivät pitkin iltaa myös Malmin Novan liuku-
portaiden alla, jonne torialueelta kävellyt uhri oli pysähty-
nyt verta vuotavana. Puukotettu toimitettiin sairaalahoitoon.

PP

Torilla puukottanut on vangittu

– Hanke on merkittävä 
alueen asukkaille, sillä 
Kehä I on aiemmin erotta-
nut Viikin, Kivikon ja Myl-
lypuron toisistaan. Uusi 
yhteys tulee sujuvoittamaan 
liikennettä huomattavasti. 
Lähistön asukkaiden kan-
nalta oleellista on myös 
melusuojauksen parantami-
nen, sanoo projektijohtaja 

Eila Suojala Helsingin kau-
pungin rakennusvirastosta.

Kivistä meluaitaa on teh-
ty vuosi sitten Kivikon puo-
lelle. Kehää ajava huomaa 
näyttävän muurin hyvin sa-
moin kuin sen jykevään pin-
taan sotatun ensimmäisen 
töhryn.

Jalankulkijoille ja pyöräi-
lijöille on luvassa uusia reit-

tejä Kehän ali ja myös yli. 
Latokartanon ja Kivikon 
välille Kehän yli tulee puis-
tosilta, joka yhdistää Viikin 
ja Kivikon länsipuolen ul-
koilualueet. Lumisina talvi-
na sillalla kulkee hiihtolatu.

Kehää pitkin alkaa liiken-
nöidä HSL:n uusi bussirun-
kolinja 560, jota kutsutaan 
myös nimellä Jokeri 2. Si-

tä varten rakennetaan uusia 
pysäkkejä.

Nyt käynnistyvän urakan 
kokonaiskustannukset ovat 
20 miljoonaa euroa. Hank-
keesta vastaavat Liikenne-
virasto ja Helsingin kau-
pungin rakennusvirasto. 
Urakoitsija on Kesälahden 
Maansiirto.

Pirjo Pihlajamaa

Viikin, Kivikon ja 
Myllypuron
Kehä I:n varrelta Latokartanon ja Kivikon välistä on kaadettu syyskuussa 
puita pian alkavien Kivikontien eritasoliittymän rakennustöiden takia. 
Eritasoliittymä korvaa Kivikontien nykyisen valo-ohjatun tasoliittymän.

MITÄ TEHDÄÄN?

•  Parannettava ajorata 
Kehä ykkösellä: 1,5 
km

•  Ramppeja: 1,2 km
•  Katuja: 2,1 km
•  Jalankulku- ja 

polkupyöräteitä: 3,5 
km

•  Bussipysäkkejä: 10 kpl
•  Siltoja: 7 kpl
•  Meluesteitä: 1,9 km 
•  Tukimuureja: 30 m

 Kivikontien liittymätyöt lähentävät

Latokartanonkaari 
jatkuu 
Myllypurontielle 
asti.

Puistosilta yhdistää kaupunginosia ja keventää Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen kuormitusta.

LIIKENNEVIRASTO

π Siltamäki
Peräti 21 autoa joutui ilkivaltaisen töhrijän kohteeksi Kra-
vuntien varrella viikonloppuna.

Vahingontekijä oli spreijannut autoihin hopean värisellä 
maalilla koko auton kyljen pituisen viivan. Osasta autoja oli 
sotattu myös keulaa tai perää.

Harmaita töhryjä löytyi myös Kiertotähdentien ja Kierto-
tähdenpolun bussipysäkiltä sekä Kiertotähdenpolku 2:ssa 
olevan kiinteistön seinästä.

PP

Töhrijä spraymaalasi
21 autoa, seinän ja pysäkin
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Entraamo (Hankkijan talo/palloiluhallia vastapäätä)
Malminraitti 17, 00700 Helsinki • 044 520 0024

Avoinna 10–18 la 10–15 (ja sopimuksen mukaan)

Tule tutustumaan Entraamon ihaniin sisustustuottei-
siin sekä luonnonkosmetiikkasarja Natura sibericaan. 
Liikkeessämme myös eko-kampaamo ja parturointi 
palvelut. Kasvivärit alkaen 85€, kasvohoidot alkaen 
50€. Lisätietoja löydät osoitteesta www.entraamo.fi 

VARAA 
AIKASI 

REGRESSIO-
HOITOON

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

NÄKYVYYTTÄ YRITYKSELLESI 
LÄHITIEDOSSA!

π Siltamäki
Kutsumattomia vieraita tunkeutui kotibileisiin Siltakylän-
tiellä puolilta öin lauantain ja sunnuntain välillä. Tunkeutu-
jiin kuulunut 17-vuotias nuori mies oli pahoinpidellyt talon 
juhlijoihin kuulunutta miestä.

Poliisi kävi paikalla, mutta tunkeutujat olivat poistuneet. 
He palasivat myöhemmin takaisin noin viiden hengen voi-
min pesäpallomaila mukanaan ja pyrkivät sisään etu- ja ta-
kaovesta. Talossa olijat soittivat hätäkeskukseen.

Paikalle palannut poliisi havaitsi talon takapihalla mie-
hen, joka säntäsi juoksuun, kun näki poliisin. Poliisi sai kiin-
ni miehen, joka tunnistettiin pahoinpitelijäksi. Häneltä löytyi 
kaasusumutin. Asiaa tutkitaan pahoinpitelynä ja laittoma-
na uhkauksena.

PP

Kotibileisiin tunkeutuja 
pahoinpiteli

π Jakomäki
Jakomäen ostoskeskuksella on otettu käyttöön uusi jouk-
koliikenteen pysäkkipari. Pysäkit korkattiin syyskuun 26. 
päivä. Ne korvaavat Jakomäentiellä sijainneen pysäkkipa-
rin.

PP

Pysäkit lähemmäs kauppoja

π Pukinmäki
Eskolantien Siwassa tapahtui ryöstö kuuden jälkeen per-
jantaina. Kommandopipoinen mies uhkasi teräaseella ja 
sai saaliikseen pienen rahasumman. Kukaan kaupassa ei 
vahingoittunut.

Suomea puhunut vaaleaihoinen ryöstäjä oli hoikka ja 
noin 170 senttimetriä pitkä.

Hänellä oli sininen tai musta huppari, jonka rintamukses-
sa oli tekstiä, tummat housut ja käsissään hanskat.

PP

Ryöstäjä uhkasi Siwassa

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

AVOINNA ARKISIN 8-16 SOITA JA VARAA! 

09-387 9282
Autotallintie 19, 

Tattarisuo

Käytämme laadukkaita 
ja kotimaisia Neste Oil 

-voiteluaineita ja -kemikaaleja

Helppo avaimet käteen 
katsastuspalvelu

Huolto- ja korjaus-
asiakkaillemme 

autonpesulahjakortti 
KAUPAN PÄÄLLE!

Renkaidenvaihtopalvelu 
huollon yhteydessä 

KAUPAN PÄÄLLE!

Me HUOLEHDIMME 
SINUSTA JA AUTOSTASI

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

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

BestRent.fi

Pehmoharjapesu
vahalla tai 

alustapesulla

Neste Oil 
K-market 
Malmilta!

15€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla 
& Metsälässä 30.11.2014 saakka, 
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

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

✁
Kesä/talvi-
tehopesu

19€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla 
& Metsälässä 30.11.2014 saakka, 
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

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

NOPEAT PESUKATUMME PALVELEVAT 

MOLEMMILLA ASEMILLA!

Öljynvaihtohuolto 
ja talvitarkastus

120€
(sis. öljynsuodattimen ja 

max 5 litraa öljyä)

                    uudet sijaisautot 
Seat Ibiza ST:t huollon tai

korjauksen ajaksi

BestRent.fi

hintaan:

korjauksen ajaksi
/päivä
sis. max 100 km 
polttoaineineen

korjauksen ajaksi

hintaan:

korjauksen ajaksi
/päivä/päivä
sis. max 100 km 
/päivä
sis. max 100 km 
/päivä

polttoaineineen30€

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA 1966

✁

Talvirenkaiden vaihto
Henkilöauto Pakettiauto

25€ 30€
Loput 

vuoden 2014 
AKU 

peräkärryt 
syyshintaan 
talven alta!

Kysy myös 
käytettyjä kärryjä

Soita ja varaa aika!

®

MA 27.10. KLO 10–17.
MITTAUKSEN SUORITTAA 

TERVEYDENHOITAJA

Saat mittaustuloksena kaikki 
tärkeät kolesteroliarvot:

Kokonaiskolesteroli - HDL - LDL - Triglyseridit

Mittausten hinnat:
Erittelevä kolesteroli 15 €
Kokonaiskolesteroli 7€
Verensokeri 5€
Hemoglobiini 5€
Ilmainen verenpaine ja ihon 
kosteusmittaus

Varaa aika 
etukäteen! 
p. 09 385 8204

PAASTOAIKA VÄHINTÄÄN

8H ENNEN MITTAUSTA!

Vitaali -lehden tarjoukset meiltäVoim. 18.10 asti.

KOLESTEROLIN 
MITTAUS

MALMIN LUONTAISTUOTE OY, 
Ylä-Malmin tori 3

Avoinna ma–pe 9–17, la 9.30–14.30

LUONTAISTUNTIJA MALMI

Koillis-Helsingin Vuoden 2003 Yrittäjä
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Nuori Yrittäjyys 24h –
leirin kantava teema oli 
urheilu. Urheilumarkki-
noinnin ja -sponsoroinnin 
asiantuntija, tietokirjailija 
Erkki Alaja antoi opiskeli-
joille arvokkaita vinkkejä ja 
kertoi samalla 

kokemuksiaan yrittäjyydes-
tä ja manageroinnista. Alaja 
manageroi muun muassa 
Laura Lepistöä.

Leirin aikana vietettiin 
myös mukavaa aikaa uusi-
en tutta- vien kans-

sa .  Le i -
ritapah-
tumaan 
osallistui 
liiketa-
louden ja 
matkai-
lualan 
opiske-

lijoita sekä Pukinmäen ja 
Ylä-Malmin peruskoulujen 
9. luokkalaisia yhteensä 53.

Leirillä pelattiin Wii-kon-
solilla urheilupelejä, Hel-
mi Centerin peliareenalla ja 
katsottiin elokuvia auditori-
ossa.

Opiskelijat muodostivat 
tiimejä, joissa jäsenet pääsi-
vät pistämään taitonsa 
peliin. Jokainen tiimi suun-
nitteli liikeidean, jolla voisi 
olla hyvät edellytykset nous-
ta kannattavaksi. Vaikka 
väsymys jo painoi, olivat 
nuoret perjantaiaamun pää-
töstilaisuudessa valmiina 
esittelemään Leijonan luo-
laksi nimetylle tuomaristolle 
liikeideansa.

Parhaasta liikeideasta kil-
pailivat muun muassa luxu-
smuotimerkkeihin erikois-
tunut Fancy Fashion -verk-
kokauppa, sään mukaan 
väriä vaihtavia lastenken-
kiä myyvä Cameleon shoes 

-yritys sekä Fastpay -verk-
kopalvelu, jonka avulla voi 
hoitaa pankkipalvelut ja 
käyttää bonus- ja lahjakort-
teja mobiilisti.

Leijonat luolassaan muri-
sivat tyytyväisinä hienoille 
esityksille. Voittajaideaksi 
he valitsivat Word Bug -yri-
tyksen, jonka innovatiivise-
na tuotteena oli puheen 
muuntava ötökänmuotoi-
nen sanelukone. Voittajatii-
mi palkittiin leirin sponso-
rin lahjakorteilla.

Koko koitoksen jälkeen 
leiriporukka oli väsynyt 
mutta onnellinen ja valais-
tunut yrittäjyyden taidoista.

Leirin järjestivät Helmen 
omat opiskelijat vastuu-
opettajiensa tuella. Yrittä-
jän tietotaidon lisäksi opis-
kelijat kerryttivät leirillä 
opintoviikkosaldojaan.

Pirjo Pihlajamaa

Leijonat murisivat bisnesideoille
Helmi Liiketalousopiston liiketalouden 
ja matkailualan opiskelijat paneutuivat 
teholeirillä yrittäjyyteen ja omien 
liikeideoidensa kehittämiseen kokonaisen 
vuorokauden ajan eli 24 tuntia toissa 
torstaina ja perjantaina.

Leiriläiset saivat urheilumarkkinoinnin ja 
-sponsoroinnin asiantuntija Erkki Alajalta arvokasta 
tietoa.

Kaikki 
osallistujat 

saivat oman diplomin.

HELMI LIIKETALOUSOPISTO

– Hirveä. Ihan hirveä. Hir-
veän ihana, etsi ulko-ovella 
sanoja kirjastosta ulos tullut 
häkeltynyt asiakas.

Tyytyväinen tyrmistys on 
ymmärrettävää, sillä sisäti-
loiltaan ja kalustukseltaan 
uudenkarhea ja kokolattia-
matolla äänieristyksen pa-
rantamisen vuoksi vuorat-
tu kirjasto on hypännyt re-
montin saatuaan kaupungin 
kirjastojen kärkeen, varsin-
kin kun puhutaan teknii-
kasta.

– Olemme kirjastoauton 
jälkeen seuraava, johon on 
rakennettu RFID-tekniikka, 
kirjastonjohtaja Leena Sal-
las kertoo.

RFID (Radio Frequency 
IDentification) tarkoittaa 
radiotaajuista etätunnistus-
ta. Kun tekniikka on loppu-
asennettu, voi kirjaston kä-
vijä käydä lähilainaamos-
saan vaikka yöllä, jos hänel-
le on myönnetty ulko-oven 
aukaisuoikeus. Palvelu on 
ajateltu etenkin alueen ilta-
töissä käyville opiskelijoil-
le, jotka tarvitsevat lukurau-
haa. Päivälläkin lukurauhaa 
saa, sillä kirjastoon on ra-
kennettu erillinen lukutila.

Kirjastoon tuodun teknii-
kan avulla asiakas voi hoi-
taa lainauksen, palautuksen 
ja kirjojen varauksen itse 

ilman virkailijan apua.
– Henkilökunta täällä ei 

vähene, sillä olemme aa-
musta iltaan auki oleva kir-
jasto, jolloin vuorossa pitää 
olla kaksi työntekijää.

Muuta uutta kirjastos-
sa on muun muassa satojen 
lehtien lukuun tarkoitetut 
tabletit ja kolme asiakkaille 
lainattavaa läppäriä.

Puhetilaisuuksia varten on 
rakennettu esitystekniikka, 
jonka äänentoisto pelasi hy-
vin myös avajaisten musiik-
kiesityksissä.

Asiakkaiden toiveesta kir-
jastossa on musiikin kuun-
telupiste sekä kolikoin toi-

miva kahviautomaatti, jo-
ta tosin odotellaan vielä tai 
tilataan muualta uusi, sil-
lä automaatin luvannut toi-
mittaja unohti tuoda juo-
mapisteen avajaisiin.

Kirjojen, musiikin ja 
muun lainaamisen lisäk-
si kirjastossa on taas tar-
jolla tapahtumia ja ohjel-
maa. Esimerkiksi tänään ja 
huomenna pidetään seni-
oriolkkari, jossa on sano-
malehtien ääneen lukua ja 
keskustelua ajankohtaisis-
ta uutisista kello 11–12.30. 
Huomenna on luvassa myös 
asiaa sähköstä.

Pirjo Pihlajamaa

Jakomäki kulkee modernien 
kirjastojen kärjessä
Noin puoli vuotta pelistä pois ollut Jakomäen kirjasto on taas käytössä. 
Täyden muodonmuutoksen ja teknistymisen kokenut 33-vuotias lainaamo 
avattiin lauantaina.

 Opiskelija saa lukea lähikirjastossa vaikka yöllä:

π Tapanila, Tapaninvainio, Tapulikaupunki

Alppikyläläinen äiti Mirva Vuorinen hymyili 
lainaustiskille mennessään, sillä hänen lapsensa 
Pyry Kärkkäinen löysi reilun vuoden ikäiselle sopivan 
kokoista luettavaa.

Leena Sallas johtaa Jakomäen lisäksi myös Kontulan 
kirjastoa.

 PIRJO PIHLAJAMAA

Tapulikaupungin päiväkoti Pikkuprinssi, Tapaninvaini-
on Tilhi ja Tapanilan ala-aste ovat saaneet opetus- ja kult-
tuuriministeriöltä kunnostusrahaa kosteusvaurioiden kor-
jaushankkeisiin.

Tapanilalaiskoulu oli ainoa opinahjo Helsingistä, joka sai 
avustusta. Sen suuruus on 240 000 euroa. Helsingin kau-
pungin tilakeskus on laskenut, että koulun kunnostukseen 
tarvitaan kaikkiaan noin 2,4 miljoonaa euroa. Opetusviras-
to ei ole ollut innostunut remontista, vaan on ilmaissut ha-
lunsa luopua koulusta.

Pikkuprinssin vastaavat luvut ovat 260 000 euroa minis-
teriön tukea ja 2,6 miljoonaa euroa koko kunnostukseen. 
Tilhen korjauskulut ovat suurimmat. Sille ministeriö myön-
si 370 000 euroa, ja remonttiin on laskettu kuluvan noin 3,7 
miljoonaa euroa. 

– Koulujen ja päiväkotien kosteus- ja sisäilmaongelmien 
ratkaiseminen on erittäin tärkeä kysymys, toteaa opetus- ja 
viestintäministeri Krista Kiuru.

Ministeriö on myöntänyt rahaa eri puolille Suomea yh-
teensä 35 miljoonaa euroa avustuksina yleissivistävien op-
pilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvaurioiden 
korjaushankkeisiin ja kosteusvaurioituneita rakennuksia 
korvaaviin uudisrakennushankkeisiin. Kyseessä on mer-
kittävä panostus koulujen ja päiväkotien työskentely-ym-
päristöjen parantamiseen.

Avustusta haki 155 tahoa, ja rahaa sai 94 hanketta.
Pirjo Pihlajamaa

Ministeriöltä rahapotti 
kosteusvaurioiden 
korjauksiin

Tapulikaupungin kirjastossa on edessään pieni re-
montti, joka sulkee kirjaston tämän kuukauden viimeisenä 
torstaina ja perjantaina.

Sisällä tehdään hieman muutoksia, joissa tiloja jaetaan 
hiljaisiin ja äänekkäisiin osastoihin. Samalla piristetään las-
ten ja nuorten osastoja vähän maalaamalla, verhoilemalla 
ja kalustamalla.

– Osastonmuutokset ovat jo käynnistyneet, joten kannat-
taa kysyä, jos jotakin ei löydy, kehoittaa henkilökunta.

PP

Kirjastoon tulee miniremontti
  Tapulikaupunki
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199
säkki
raj. 2 kpl /tal. 199

rs
raj. 4 rs /tal. 895

kg
raj. 2 pkt /tal.

Lopen lähiruokaa Männistön tilalta
PERUNA 10 kg
0,20/kg

Familia tuore
BROILERIN RINTAFILEE 
400 g 4,98/kg, naturell, Liettua

Hätälä tuore
LOHIFILEE
D-leikkuu, Norja, ruodoton, evätön, 
vatsarasvaton

Atria takuumurea
NAUDAN SISÄ-
tai PAAHTOPAISTI

Dr. Oetker Ristorante
PIZZAT 320-390 g
5,10-6,22/kg, ei Mare

Tuore Norjan
LOHI n. 2-3 kg
kokonaisena
Huom! Lauantaina
ilmainen � leointi!

SATSUMA 1 kg
Espanja, 0,99 /kg
VERIGREIPPI
Etelä-Afrikka

 APPELSIINI
Etelä-Afrikka

COCA-COLA, COCA-COLA
ZERO ja FANTA 0,33 l tlk 15-pack
Bon Aqua
KIVENNÄISVEDET 0,33 l pl 24-pack
0,95-1,56/l

Atria takuumurea

895
kg
raj. 3 kg /tal.

Dr. Oetker Ristorante

199
pkt

Tuore Norjan

499
kg

SATSUMA 1 kg

099
ps/kg

Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

-31%

Hinta ilman K-Plussa-korttia
2,89 pkt (7,41-9,03/kg) 

2
rs 1 .-raj. 1 erä/tal

COCA-COLA, COCA-COLA

15
/24

pack 995
sis. pantit
2,25-2,40

Tarjoukset voimassa
TO-SU 9.-12.10.2014
ellei toisin mainita.

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

w
w

w
.k

-c
ity

m
ar

ke
t.�

 

ERÄ 
MARGARIINI 
60% 400 g
1,25/kg, yks. 0,95 rs (2,38/kg)

TERVETULOA MUKAAN JUHLIMAAN

Lauantaina 11.10.
Hätälä Oy,

Rehtiä Pohjoisen kalaa!
Hätälän kalamestari Juho Oksanen fi leoi 

lauantaina kalasi veloituksetta klo 8-18.

Lauantaina 11.10.
Naapurin maalaiskanaa!

Jyrki Sukula kokkaamassa ja 

maistattamassa herkkuja Huttulan Kukon 

tuotteista lauantaina 11.10. klo 10-18!

Perjantaina 10.10.
Tarjoamme kakkua ja Tummaa

Juhla Mokkaa klo 10-18. 

TÄMÄ TARJOUS VAIN TORSTAINA
TÄMÄ TARJOUS VAIN PERJANTAINA

TÄMÄ TARJOUS VAIN LAUANTAINA
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Malmitalon 20-vuotis-
syntymäpäivät hui-
pentuivat muk-
sukemuihin lau-
antaina.  Talo 
pullisteli lapsia 
vanhempineen, jot-
ka saivat kokeille 
eri soittimia, askar-
rella, taiteilla, syö-
dä, juoda, tanssia ja 
nauttia muiden esi-
tyksistä.

Kaikki talon tapah-
tumat olivat koko vii-
kon ajan ilmaisia. Sali-
esityksiin jaettiin lippu-
ja aina tunti ennen kul-
loistakin esitystä.

Keskellä juhlahumua 
ihmisiä opastanut Mal-
mitalon tuottaja Mirva 
Nokka kertoi, että tilanne 
aiheutti lauantaina hieman 
häslinkiä, sillä jotkut olivat 
käsittäneet, että lippuja voi 
saada tuntia ennen päivän 
muihinkin esityksiin.

Lähitiedon Facebook-si-
vuilla voi käydä katsomassa 
pienen videotaltioinnin, jos-
sa muksut jammaavat Pelle 
Kaija Pumin esittämän las-
tenlaulun tahtiin.

Pirjo Pihlajamaa

Muksuperheet bailasivat Malmilla

Lucas Ahomäki otti päiväunet, kun Susanna-
äiti askarteli isoveli Matiaksen, 6, kanssa 
heijastimia. Matias oli käynyt kokeilemassa 
kitaransoittoa, ja siitäpä saattaa tulla pojan 
harrastus ensi vuonna.

Käsityökerholaiset olivat vuoranneet ulkopylväät tekemillään heijastimilla, joita vieraat saivat ottaa itselleen.

Ylä-Malmin kotiinsa suuntaava Olavi 
Raappana, 3, sai oman ilmapallon ja 
katsoa vanhempiensa kanssa, kun isosisko 

Milja, 8, esiintyi.

Malmitalo tarjosi kävijöille myös 
syntymäpäiväkakkua.

Pelle Kaija Pumilla riitti fanittajia.

Harrastajien taidetta voi käydä katsomassa vielä ensi 

viikollakin.

PIRJO PIHLAJAMAA
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  Töyrynummi

ONNITTELUT

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

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:  
www.facebook.com/malminseurakunta

Mikä kaikki pitääkään minua  
otteessaan! Kaikki turhanpäi-
väinen, toissijainen. Kaipaan 
vapauteen!  Sido minut itseesi, 
Jumala. Vain silloin olen vapaa.

PARISUHDEILLAT 
Siltamäen seurakuntakodilla 
torstaina klo 18–20. 
Työvälineitä parisuhteen arkeen: 
30.10. Anteeksianto parisuhteessa. 
Pirjo Kettu ja Kati Karppinen 
20.11. Miten rakkaus näyttäytyy pari-
suhteessa. Katriina ja Petri Lehti.
Voit tulla yksin tai kaksin. Ei ryhmä-
keskusteluja. Sopii monenlaisissa 
elämäntilanteissa oleville. Lastenhoito 
järjestetty.

NAISTEN HYVINVOINNIN 
ILTAPÄIVÄ 
Pihlajamäen kirkolla la 25.10. klo 
12–16. Asiaa stressistä ja rentoutu-
misesta. Keittolounas ja kahvit 5 e. 
Hemmotteluhoitoja kohtuuhintaan. 
Mahdollisuus koota rukoushelmet. 
Porinakahvila. Päätteeksi ehtoollishet-
ki. Ilmoittautumiset kirkolle 09 2340 
4427 viim. pe 17.10. Jos haluat varata 
hoitoja, kannattaa toimia pian!

ILTAHETKI NAISILLE 
Viikinmäessä Harjannetie 44 kerho-
huone, ke klo 18.30–20, 8.10., 5.11. 
ja 3.12. Reipas kävelylenkki, iltapala 
ja keskustelua naisen elämästä ja 
Raamatun naisista. 

Hiljaisuutta, 
rauhaa 

KIIREETTÖMÄT ILTAPÄIVÄT 
Pukinmäen seurakuntakodilla 
La 18.10. klo 13–15.30 meditaatio- ja 
läsnäoloharjoituksia, mindfulnessia 
ohjaajana Hanna Vesala. Ilm. 10.10. 
mennessä.
La 21.11. klo 13–16 Kristillistä joogaa, 
ohjaajana Rita Saari. Ilm. 7.11. men-
nessä.
Päiviin mahtuu max 15 osallistujaa.
Ilmoittautuminen meri.ala-kokko@evl.
fi p. 09 2340 4452.
HILJAISUUDEN ILTAPÄIVÄ
Siltamäen seurakuntakodilla la 25.10. 
klo 12–16.30. Teemana Missä rakkaus 
- siellä Jumala. Ohjattu laskeutuminen 
hiljaisuuteen, rukoushetki, keittolounas 
ja kahvit. Ehtoollinen. Osallistumis-
maksu 5 e. Ilmoittautumiset 17.10. 
mennessä merja.saviniemi@evl.fi tai 
09 2340 4532.
HILJAISUUDEN RETRIITTI 
Heponiemessä 14.–16.11. Hiljaista 
matkaa rytmittävät rukoushetket, viri-
kepuhe ja messut, lepoa ja ruokailua 
unohtamatta. Hinta Malmin seurakun-
nan jäseniltä 80 e, muilta 100 e.  
Ilmoittautuminen sofia.tuomenvirta@
evl.fi p. 09 2340 4472.

KANTELERYHMÄ AIKUISILLE 
Pukinmäen Portissa, Säterinportti 1 A
la klo 11–14, 11.10., 8.11. ja 13.12. 
Aiempi soittokokemus ei välttämätön. 
Muutama kantele saatavissa lainaksi. 
Ilmoittautuminen Kaisu Rauhamaa  
p. 09 2340 4494.

Juhlita ei suotta kun Roope 
täyttää 11.10.  2-vuotta.
Onnittelijoina mummi, pappa 
ja Eijan poppoo

Helmi on noin seitsemän-
vuotias maatiaiskissa, joka 
on asunut Uudisraivaajan-
tiellä 12-viikkosesta asti. 
Pirkko-Liisa on arviolta vii-
sivuotias monirotuinen res-
cue-koira, jonka Annagreta 
Sipilä on omistanut reilun 
vuoden ajan.

Kun Helmi näki Pirkko-
Liisan, julisti kissa sotatilan 
uudelle tulokkaalle. Helmi 
ei antanut armoa Pirkko-
Liisalle, vaikka se oli Roma-
niasta pelastettu katukoira.

– En arvannut, että Hel-
mi ei tulisi katsomaan Pirk-
ko-Liisaa suopein silmin. Ti-
lanne meni niin pahaksi et-
tä jouduin antamaan koiran 
takaisin entiselle omistajal-
leen, kuvailee Annagreta Si-
pilä.

Hän päätti kuitenkin vielä 
yrittää, ja Helmi sai Pirkko-
Liisan vieraakseen toisen ja 
vielä kolmannenkin kerran. 
Kolmas kerta toden sanoi, 
mutta vasta monen viikon 
jälkeen. Helmin vihanpur-
kaukset ja irvistelyt väheni-
vät, kynnet alkoivat pysyä 
piilossa.

– Helmi alkoi lämmetä 
ajatukselle, että kaveri on 
tullut jäädäkseen.

Nyt on rauha maassa ja 
toisen läheisyys tuntuu mu-
kavalta. Kuten valokuvas-
ta näkyy. Se on otettu viime 
elokuussa helteisenä päivä-
nä.

– Tytöt olivat olleet pihal-
la koko päivän ja oli tarkoi-
tus harjata heitä. Huoma-
sin, että kuumuus oli uu-
vuttanut heidät, eivätkä he 

innostuneet harjaamisesta. 
Jätin molemmat rauhaan ja 
kun tulin kameran kanssa, 
he olivat jo melkein unessa, 
Sipilä kertoo.

Eläimillä on omat pedit, 
joissa ne enimmäkseen nuk-
kuvat.

– Mutta varsinkin aamui-
sin, kun päästän heidät ulos, 
tykkäävät molemmat maata 
rapulla aamuauringossa.

Pirjo Pihlajamaa

Helmi ja Pirkko-Liisa ovat hyviä ystäviä. 
Niin ei ole aina ollut.

Parhaat ystävykset reporankana.

ANNAGRETA SIPILÄ

Ehdokaslista on nähtä-
villä 14.10. alkaen Suutari-
lan kirjastossa sekä Kortteli-
tuvan ja paikallisen K-kau-
pan ilmoitustauluilla.

Äänestyslipun voi jättää 
Suutarilan kirjastoon tai 
kaupan eteisestä löytyvään 
Siltamäen Korttelituvan 
postilaatikkoon.

Äänestää voi myös säh-
köisesti joko meilaamalla 
ehdokkaan nimen osoittee-
seen sisuseura@gmail.com 
tai äänestämällä asukas-
yhdistyksen verkkosivuilla 
www. siltamakisuutarila.fi. 
Sivulta löytyy myös ehdo-
kaslista.

Viime vuonna Sisukas-ar-
vonimen sai Siltamäen nuo-
risoseuraa luotsaava Si-
nikka Putkonen. Arvoni-
mi myönnetään kaupungin-
osan eteen ansiokasta työtä 
tehneelle.

Tämän vuoden voittaja 
julkistetaan SiSu-päivän ky-
läjuhlassa lauantaina 25.10. 

Kyläjuhlas-
sa pistetään 
tanssiksi ky-
län oman tri-
on, Chatta-
nooga Hog-
sin tahtiin. 
Musiikin li-
säksi ohjel-
massa on ker-
rontaa lasten 
ja vanhusten 
esityksinä, 
vatsatanssia, 
hiphopia, hu-
pailua sekä 
stadin slan-
gia. Korret 
Kekoon -yh-
distys huo-
lehtii puffe-
tista.

Rinnak-
kaistapahtumana Suutari-
lan kirjasto järjestää päi-
vällä lapsille kepparitapah-
tuman ja siihen liittyvää as-
kartelua.

Pirjo Pihlajamaa

Sisukasta saa taas 
äänestää
Siltamäki-Suutarila-Töyrunummen alueella on meneillään äänestys. 
Alueella valitaan vuoden 2014 Sisukas.

Vuoden 2013 Sisukkaalle eli Sinikka 
Putkoselle etsitään manttelinperijää.

SISU-päivän kyläjuhla 
25.10.2014 klo 14–18, 

Suutarilan Palvelukeskus, 
Seulastentie 11.

HELENA PÄÄTALO

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

Taistelu vaihtui 
toveruuteen

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3  www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 122 9560

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

Ke 8.10. 19.00 Rukousilta: Tapani Vesalainen. 
Musiikki: Ville Rossi

La 11.10. 19.00–22.00 Nuortenilta
Su 12.10. 11.00 Jumalanpalvelus: kuorojen päivä, 

Veijo Kähkönen
Su 12.10. 14.30 Latinokokous: Carlos Tacza
Ti 14.10. 13.00 Päiväseurat: Veijo Kähkönen, Elsa 

Lång. Musiikki: Maranata
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# Torstai kesäkuun 18. päivä 1959
+17 astetta, puolipilvistä
Painostavien unien jälkeen nousin isän avustamana 
aamulla puoli kahdelta. Maistoin hieman muonaa 
ennen astumista pyörän selkään. Lähdin ajamaan 
Puistolasta tasan kahdelta. Vastatuuli oli ankara. 

Maalasin kokonaista 20 liikennemerkin vartta. Se 
tietää urakkapalkkauksena 3 000 markkaa. Olin kai-
ken aikaa töissä, vieläpä niin että myöhästyin tilipus-
sien jaosta. Jouduin hakemaan palkkani Rahatoimi-
kamarilta. 

# Maanantai elokuun 17. päivä 1959
+25 astetta, selkeää
Jo aamulla Puistolasta keskustaan pyöräillessäni huo-
masin, että tulee kuuma päivä. Ja niin tulikin. 

Työajan jälkeen lähdin pyörällä toiseen suuntaan 
kuin normaalisti. Kävin Ylioppilaskunnan kirjastos-
sa. Sain lainatuksi jokseenkin kaikki haluamani teok-
set, mm. Jutikkalan ”Uuden ajan taloushistorian”. 
Ajoin kotiin Runeberginkadun, Eläintarhantien ja 
Sturenkadun kautta.

Kotona luin lehtiä ja söin. Hiukan myöhemmin kä-
vin Puistolan kirjastossa, josta lainasin Martti Haavin 
”Väinämöisen”, Bruniuksen ”Shakespearen” ja Dos-
tojevskin romaanin ”Narri kartanon valtiaana”.

Meille tuli vieraita peräti Jämsästä. He oikein yöpyi-
vät.

Ilta meni mm. Puistolan pienoisgolfradalla, joka on 
tämän viikon meidän perheemme hoidossa.

Nyt ihan viimeksi neuloin vihdoin työhousujeni rat-
kenneen haarojen välin. Se oli ilkeästi haitannut pyö-
räilyä jo kai viikon ajan. Huominen päivä on siis ai-
nakin yhdessä suhteessa tätä päivää miellyttävämpi.

# Sunnuntai elokuun 23. päivä 1959
+25 astetta, selkeää
Nousin aamulla siinä kahdeksan paikkeilla. Luin 
sanomalehdet ja ehdin ennen syöntiä vielä loppuun 
Bruniuksen Shakespearen.

Iltapäivällä ei ollutkaan mitään vapautta, sillä olin 
kahdesta aina seitsemään asti Pekan kanssa Puistolan 
pienoisgolfkenttää hoitamassa. Muut olivat tämän 
ajan Paavo-sedän 50-vuotispäivillä Meilahdessa. 

Illalla syötyäni otin kotona pikavauhtia ”kuulasar-
jan”. Ennätys ei särkynyt. Sain kokoon 104,40 met-
riä. Välillä olin naapurissa Valto

Virtasella kahvissa.
Sitten katsoimme televisiota, mm. mainion venäläi-

sen filmin ”Kunniamerkki” ja kuuntelimme Merikan-
non musiikkia. Ihan illan päätteeksi isä näytti väridio-
jaan, jotka oli otettu etupäässä Jämsän-matkalla.

# Tiistai elokuun 25. päivä 1959
+14 astetta, melkein pilvistä
Tänään se tuli se kunnon sade parin kuukauden hel-
teiden jälkeen. Se tuli niin äkkiä, että lähdettyäni 
kotoa Puistolasta pyöräilemään kohti

kaupunkia pahaa aavistamatta sain Tapanilassa 
vastaani ankaran tuulen ja vesisuihkun. Kaupunkiin 
tulin läpimärkänä. Kaaduinkin vielä ihan

lopussa ajaessani Vilhovuorenkadulta alas Rautatie-
ntorille. Ajoin ratakiskojen päälle. Loukkasin hieman 
jalkaani ja käsiäni. Pyörääkin

oli korjattava iltapäivällä ennen kotiin lähtöä.
Olin yhä apumiehenä autossa. On sanoin kuvaa-

mattoman inhottavaa työskennellä rankkasateessa li-
komärkänä. Joka ikinen liike,joka lyö vaatteet kiinni 
ihoon, tuottaa oikein ponnistuksia.

Illasta kului pitkähkö aika housujen ja sukkien 
paikkauksessa. Sitten katsoin televisiota. Tallinnasta 
tuli vaikuttava tshekkiläinen sotafilmi

”Musta pataljoona”. 
Ulkona raivoaa syysmyrsky. Kesäinen tuntu on ai-

van tiessään. Miten äkkiä!

Vuonna 1959 minulla oli kesätyö Helsingin kaupungin 
rakennushommissa. 
Noista päivistä kertovat nämä päiväkirjamerkintöjen 
katkelmat.

 Timo Uotila:

Muistoja 
Wanhasta 
Puistolasta

Vauvat 
saivat oman torstain
Savelan päiväkodissa on joka torstaipäivä puolitoistatuntinen, jolloin äidit 
voivat tuoda vauvansa leikkimään ja muita vauvoja tapaamaan.

MILLA OLJEMARK

Äidit ja vauvat kokoontu-
vat pikkusalissa aamupäi-
visin kello 10.30–12, kun 
päiväkodin lapset ulkoile-
vat. Toiminta alkoi syys-
kuun toisella viikolla.

– Tapaamiset ovat olleet 
oikein kivoja ja erittäin ter-
vetullutta vaihtelua tähän 
vauva-arkeen, iloitsee Jen-
ni Kippola, joka on ollut 
joka kerta mukana yhdek-
sän kuukauden ikäisen Aa-
da-vauvansa kanssa.

Samalla saavat aikuiset-
kin juttuseuraa muista van-
hemmista.

– Tunnelma on ollut mu-
kava. Olen saanut uusia 
tuttavuuksia ja tutustunut 
sellaisiinkin naapurin äitei-

hin, joihin en ole ennen vie-
lä törmännyt.

Paikalla on kaupungin 
oma leikkipuisto-ohjaaja. 
Hän on kysellyt äitien toi-
veita ohjelmasta, jota tul-
laan toteuttamaan synty-
neiden ideoiden pohjalta.

– Toiveissa on ollut esi-
merkiksi askartelua, ruo-
kailua, yhdessäoloa, tu-
tustumista, juttelua eri ai-
heista kuten unirytmistä. 
Kahvihetki järjestyi heti 
mukavasti, Jenni Kippola 
kiittelee varhaiskasvatusvi-
rastoa.

Toiminnan  taustal-
la on Savelan leikkipuis-
ton kesällä päätetty sulke-

minen. Päätöksen tehnyt 
varhaiskasvatuslautakunta 
edellytti varhaiskasvatusvi-
rastoa käynnistämään vau-
vatreffitoiminnan leikki-
puiston naapurissa olevan 
päiväkodin tiloissa.

Samalla edellytettiin, et-
tä päiväkodin tiloissa pitää 
käynnistää iltaperhekah-
vilatoiminta, ja että alu-
een yhdistysten on voita-
va pitää tiloissa asukastilai-
suuksia. Nämä asiat eivät 
ole vielä edenneet juuri pi-
demmälle.

Väliinputoajiakin leik-
kipuiston sulkeminen on 
tuonut. He ovat vauvaiän 
jo ohittaneet lapset van-

hempineen tai äidit, joilla 
on sekä vauva että van-
hempia lapsia. He vievät, 
jos vievät lapsiaan alueen 
ulkopuolella oleviin leikki-
puistoihin.

– Tämä ei tavoita kaikkia 
äitejä, vaan on pieni pelas-
tusrengas yhdelle porukal-
le. Olemme kuitenkin iloi-
sia, että nyt on saatu jota-
kin, eikä kaikkien tarvitse 
lähteä pikkuisten kanssa 
naapuripuistoihin. Sateel-
lahan lähteminen kauem-
mas jää, mutta omalla 
asuinalueella ei sadekaan 
haittaa, kun lähtö on niin 
helppoa. Lapsi vain kaina-
loon.

Pirjo Pihlajamaa

Ensimmäisissä tapaamisissa on ollut mukana 6–8 äitiä vauvoineen. Vauvoille ei ole ikärajaa. Vanhimmat ovat 
olleet noin vuoden ikäisiä.

π  Savela

Vanhan Tapanilantien 
alueelle on valmistunut ase-
makaavaluonnos, jossa 
osoitetaan alueen täyden-
nysrakentamispaikkoja.

Luonnos koskee katualu-
etta sekä puistoja ja asuin-
tontteja Vanhan Tapanilan-
tien, Hietaniityntien, Hieta-
pellontien, Vahtitien, Vah-
tipolun, Kotinummentien, 
Huhtatien ja Ruohotien 
varrelta.

Asukkaille kohteen alus-
tavia suunnitelmia esiteltiin 
viime vuoden maaliskuussa 
Hiidenkiven koululla. Seu-
raavaksi asukkailla on mah-
dollisuus tavata asemakaa-
voittaja Tapanilan kirjastos-
sa ensi maanantaina.

Tavoitteena on viedä kaa-

vaehdotus ja osallisilta kaa-
valuonnoksesta saatu pa-
laute kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalle tämän vuo-
den lopussa.

Kaavaluonnos ja muu ai-
neisto on esillä Tapani-
lan kirjastossa 23.10. saak-
ka. Materiaali löytyy myös 
muun muassa kaupunki-
suunnitteluviraston verk-
kosivuilta.

Pirjo Pihlajamaa

Vanhan Tapanilantien
luonnosta saa kommentoida
π  Tapanila, Tapaninvainio

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Kaavan valmiste-
lija arkkitehti Johanna 
Mutanen tavattavissa 

Tapanilan kirjastossa 13.10. 
kello 16–19 ja kaupun-
kisuunnitteluvirastossa 

sopimuksen mukaan.

Luonnoksesta voi toimittaa mielipiteitä 23.10. 
saakka kirjallisina kaupungin kirjaamoon tai 
suullisesti kaavan valmistelijalle.
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PALJON 
LÖYTÖJÄ!

Tarjoukset 
voimassa 
12.10. asti

Tarjoukset koskevat:
• Kaikkia laukkuja ja 

asusteita 
• Lasten vaatteita 

• Luhta Home -pyyhkeitä

Jo alennetuista 

outlet-hinnoista 

 

-20% 

LUHTA OUTLET VANTAA: Porttisuontie 4, Vantaa (Ikean takana), AVOINNA: 
Ma-Pe 10-20  • La 10-18 • Su 12-16 LUHTA OUTLET ITIS: Kauppakeskus Itis 
(2. krs), Turunlinnnantie 6 AVOINNA: Ma-Pe 9-21  • La 9-18 • Su 12-18

AUTOKORJAAMO KANERVA OY
SIENITIE 40 • 00760 HELSINKI

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

AMMATTITAITOINEN AUTOKORJAAMO 
HEIKINLAAKSOSSA

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

Tykkää meistä
facebookissa!

Tervetuloa!
VARAUDU TALVEEN! TESTAUTA AKKUSI KUNTO!

www.autokorjaamokanerva.fi 

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

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

Osta nyt, maksa 
joustavasti erissäwww.finsoffat.fi                           

HABITARE

   
uutuudet 

Jackson vuodetuoli, Mexico kankaalla 
Mitat 78x85 cm, vuodekoko 68x194 cm

 
 

Jackson vuodetuoli

Nyt 590 € 
( ovh 1036 €) 

Rajoitettu erä

 

Aina vuodesohva 

Nyt 1249 € 
( ovh 1786 €) 

 

Aina vuodetuoli
 

Nyt  1090 € 
( ovh 1392 €) 

AINA VUODESOHVA - Hyvä istua ja nukkua
Mexico kankaalla 3-ist., 186x82 cm,  
nyt 1249 € (1786 €), vuodekoko 166x194 cm

 

Nizza kulmasohva 

Nyt 1390 € 
( ovh 1990 €)

 
 

 

 

Trio kulmasohva 

Nyt 2790 €
( ovh 3372 €) 

 

NIZZA KULMASOHVA - Bondit-nahkaa, 270x225 cm, 
nyt 1390 € (ovh1990 €), värit musta tai valkoinen

||||||||||||||

1          2

Myös
mittojen

mukaan

Trio kulmasohva,  
Das Grey kankaalla 
Mitat 272x198 cm

AINA VUODETUOLI 
huippulaadukkaalla 
Dinamica kankaalla 
tuolin mitat 88x85 cm,  
vuodekoko 68x194 cm

Habitare uutuudet on nyt myymälöissä. 
Tule tutustumaan laajaan mallistoomme. 
Meillä Sinua palvelevat alan asiantuntijat 
joilta saat ystävällistä ja hyvää palvelua.

JACKSON VUODETUOLI 
Hyvä istua ja nukkua
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RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

Pitkään tyhjän panttina 
seissyt iso ravintolatila on 
saanut uuden mahdollisuuden. 
Tiloihin on tehty ravintola 
yökerhoineen.

Paikan sisätilat on uusittu 
täysin liki kolme kuukautta 
kestäneessä remontissa. Crazy 
Horse –nimisen kapakan 
avajaisia vietettiin viime perjan-
taina.

PP

Uusi yökerho 
Kirkonkyläntielle

Kirkonkyläntien ja Malmin 
raitin kulmassa ei ole enää 
eläinkauppaa. Paikalla sijainnut 
4 pets –ketjun liike pisti pillit 
pussiin toissa lauantaina.

Ketjun malmilaispisteessä 
toiminnan lopettamisen syyksi 
sanottiin asiakaspula. Ennen 
lopullista sulkemista liikkeessä 
myytiin muun muassa kaloja ja 
erilaisia eläintarvikkeita reilusti 
alennetuin hinnoin.

PP

Eläinkauppa poti 
asiakaspulaa

Malm
in 

asema

Kirkonkylän tie

LatokartanontieParturi 
Kampaamo 

P&S
Milja

Lady’s Club

Vihertalo 
Lintumäki

Hiushoitola 
Lintumäki

Malmin 
kukka

Abi 
market

Teboil  
Malmi

Radial

Malmin 
asema

Asunto-
myynti City

PARTURI KAMPAAMO

P&S
Puh. 09 385 2455

Malminkaari 5, 
00700 Helsinki

Hiushoitola 
Lintumäki

Kirkonkyläntie 6, 
00700 Helsinki 

Puh. 09 3852 999, 09 3853732

Kirkonkyläntie & Latokartanontie – elävä liikekatu

Kirkonkyläntie ja Lato-
kartanontie kohtaavat Ylä-
Malmin ja Ala-Malmin 
rajalla.

Kirkonkyläntie on noin 
kolme kilometriä pitkä pää-
väylä, joka alkaa Malmin 

aseman ylikulkusillalta ja 
menee läpi Tapaninvainion 
ja päättyy Siltamäessä Kera-
vanjoen rantaan.

Kadun varrella on muun 
muassa Ylä-Malmin kes-
kusta-alue, paljon yrityksiä, 

pari koulurakennusta, sai-
raala ja asuntoja.

Ala-Malmin puolella ole-
va Latokartanontie alkaa 
aseman ylikulkusillalta ja 
loppuu Stadin ammatti-
opiston luona. Tie jatkuu 

muutaman sadan metrin 
verran nimellä Vanha Hel-
singintie aina Tattariharjun-
tien ja Pihlajamäentien ris-
teykseen asti.

PP

Kirkonkyläntie 
ja Latokartanontie

Harri Kekki, Vantaan Sotunki.
1. Eikö se pääty Siltamäen riste-
ykseen. En ole malmilaisia, vaikka 
olen täällä usein.
2. En jaksa muistaa. Tattariharjun-
tiehen?

Amy Phuwanidchakun, Ylä-Malmi.
En tiedä. En tunne täällä katuja. Olen asu-
nut vasta noin vuoden tuon Malmin raitin 
varrella.

Ahti Holm, Tapaninvainio.
1. Se alkaa tuosta junasillasta ja 
päättyy sinne Tuusulantien lähelle.
2. Sitä en nyt näin äkkiseltään muista. 
Olisiko Pihlajamäentie?

GALLUP
1. Mistä ja minne menee Kirkonkyläntie?
2. Millä nimellä se jatkuu Pihlajamäkeen päin?
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Yrittäjinä ja omistajina 
toimivat Ralf ja Tiina Fors-
man sekä heidän lapsensa 
Maria Silvast, Henri Fors-
man ja Erika Forsman. Yri-
tys työllistää yhteensä 23 
henkilöä.

ABL Finland Oy on vuon-
na 1998 perustettu laatto-
jen ja kivien maahantuoja 
ja myyjä. Perheen yritys-
toiminta alkoi jo vuon-
na 1953, kun Ralf Forsma-
nin isä perusti suurkeittiö-
valmistukseen keskittyneen 
yrityksen. Toiminta laajeni 
myöhemmin laattojen maa-
hantuontiin.

– Olen kasvanut perhe-
yrityksessä, joten yrittäjyys 
oli luonnollinen uravalinta, 
Ralf Forsman kertoo.

Yrityksen tuotevalikoi-
maan kuuluvat seinä- ja lat-
tialaatat, uima-allaslaatat, 
julkisivulaatat ja –järjestel-
mät sekä suunnittelupalve-
lut. ABL-Laatat tekee yh-
teistyötä esimerkiksi suoma-
laisten sisustuksen ammatti-
laisten kanssa sekä julkisten 
rakennusten arkkitehtien ja 
rakentajien kanssa.

ABL Finland Oy on pär-
jännyt hyvin yleisestä taan-
tumasta huolimatta.

– Kun yrityksen toiminta 
on riittävän laajaa ja kus-
tannukset pidetään kurissa, 

asiat pysyvät kunnossa vai-
keinakin aikoina. Teimme 
jopa ennätysvuoden myyn-
nissä viime vuonna, Ralf 
Forsman toteaa.

ABL-Laatat -myymälä, 
myyntikonttori ja varastoti-
lat sijaitsevat Kirkonkylän-
tien päässä, Tuusulanväylän 
tuntumassa. Helsingin Tur-
kisteollisuus Oy:n vanhas-
sa, vuonna 1919 valmistu-
neessa tehdasrakennuksessa 
Kirkonkyläntie 103:ssa on 
esillä laaja valikoima laatto-
ja sekä kotiin että ammatti-

käyttöön.
Valintaperusteissa todet-

tiin, että ABL-Laatat on per-
soonallinen yritys, joka ei 
kopioi muita, vaan kokoaa 
itsenäisesti omat malliston-
sa. Myös jo yrityksen tilat 
herättävät kiinnostusta.

– Yrityksen toiminnan laa-
tu on sertifioitu monien ul-
kopuolisten arvioitsijoi-
den taholta - niin taloudel-
liset asiat kuin ympäristön-
kin huomioon ottaminen. 
Yritys on myös merkittävä 
työllistäjä, perusteli Koillis-

Helsingin Yrittäjien puheen-
johtaja Marja-Leena Kajan-
der ABL Finland Oy:n va-
lintaa vuoden yritykseksi.

Vuoden yrittäjän valin-
nan teki Helsingin Yrittäjät 
– Koillis-Helsinki ry:n halli-
tus. Valinta julkistettiin yrit-
täjien Oktoberfest-tapah-
tumassa Ravintola Kaari 
18:ssa Pukinmäessä torstai-
na. Tapahtumaan osallistui 
yli sata henkilöä.

Pirjo Pihlajamaa

Kirkonkyläntie 6, 
00700 Helsinki
Puh. 09-385 5350

Vihertalo
Lintumäki Oy

Abi market
AFRO

 & ASIAN

Aasialaisia ja afrikkalaisia 
tuotteita

rskinkuja 2, 00700 Helsinki 
(K ynti Kirkonkyl ntielt )
Puh 040 964 6692

-10%
yli 10€ 

ostoksista

(Ei koske tarjous-
tuotteita.) Voimassa 
vuoden 2014 loppuun.

Ma-to 10.30–19
Pe 10.30–20
La–su 12–18

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

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

rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä 
katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

Lounasruokala on 
avoin kaikille arkisin 
8–14.30. Tervetuloa 
aamupalalle, lounaalle 
tai kahville!

Palvelutalosta voi 
lisäksi vuokrata 
kokous- ja juhlatiloja

Kuntosali on käytössä 
myös ulkopuolisille

Miljan palvelutalo
Pieni viihtyisä ja turvallinen

Lisätietoja www.milja.net
Latokartanontie 9  p. 09 725 15151

Palvelutalossamme on 26 aravalainoitettua vuokra-
asuntoa, joiden koot vaihtelevat 35–56m2 välillä. 

Palvelutuotantoon kuuluu yksilöllinen ja asiantunteva 
hoivapalvelu. Hae meille asumaan!

Malmin kukka 
Örskinkuja 2 / Kirkonkyläntie 8, 
00700 Helsinki, 09 385 3974. 

Avoinna joka päivä.

Meiltä sidontatyöt arkeen 
ja juhlaan, niin iloon kuin suruun.

Perheyritys työllistää 
23 henkilöä
Aivan Kirkonkyläntien päässä, Keravanjoen rannalla seisoo komea 
punatiilirakennus, jossa lukee ABL-Laatat. Sitä pitää Forsmanien perheyritys 
ABL Finland Oy, joka on vuoden 2014 koillishelsinkiläinen yritys.

KOILLIS-HELSINGIN YRITTÄJÄT

 Vuoden 2014 koillishelsinkiläinen yritys valittu:

Isä Ralf ja tytär Erika Forsman vastaanottamassa yritykselle myönnettyä kunnianosoitusta.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN MAKSUTTA!  

Lady’s Club on viihtyisä naisten 
liikuntakeskus aseman vieressä.

Monipuoliset jumpat ja tanssilliset tunnit. 
Tule kokeilemaan!

Uusille kanta-asiakkaille omaohjaaja kuntoilun tueksi.

Uusi Paras Pudottaja painonpudotus-
kurssi alkaa ke 15.10. klo 17.30

Tule mukaan! 
Kysy lisää puh. 050 365 1144

Latokartanontie 4, 3. krs. puh. 050 365 1144
malmi@ladysclub.fi             www.ladysclub.fi

Avoinna ma-to 7–21, pe 7–20, la 9–17, su 13–19

KUNTOSALI – JUMPAT – LES MILLS -TUNTEJA – LÄMPÖTUNNIT – SISÄPYÖRÄILY – INFRAPUNASAUNA – SOLARIUM
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 Jalkapallo Kolmonen

gym & fitness

sali

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

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

Katso ryhmäliikunta-
ohjelma sivuiltamme
ja varaa paikkasi

WWW.SALI365.FI

35€/kk

kuntosali

(12 kk jäsenyys)

treenaamaan!
Salille tai ryhmäliikuntaan

58€/kk

sali jaryhmäliikunnat

(12 kk jäsenyys)

Tervetuloa

Tapanilan Erä järjesti jälleen Stadin mestaruuslentopallon 
Helmi Centerissä Malmilla. 

Naisten sarjassa mestaruudesta kisasi yhdeksän joukkuet-
ta ja selvään voittoon päätyi Töölön Vesa. 

Miesten sarjassa oli valitettavasti vain neljä joukkuetta, 
mutta peli oli sitäkin tasaisempaa. Lopulta pistelaskuissa Ta-
panilan Erä M1 tuli voittajaksi, vaikka Erän ME voitti sen vii-
meisessä ottelussa selvästi 2–1.

TH

 Lentopallo

Stadin lentis-
mestaruudet 
jaettiin

Tapanilan Erän naisten Stadin mestaruusiloa.

TIMO HYVÖNEN

Naiset:
Töölön Vesa
VB Horna
Erä N1
Malmin Urheilijat
Laajasalon Voima
Dynamo
Kiri -60
Erä N3
Rekolan Raikas

Miehet:
Tapanilan Erä 1
Dynamo
Tapanilan Erä ME
4.Rekolan Raikas

TULOSLISTA STADIN
MESTARUUSTURNAUS 2014

VS

TURKU

KIEKKO-VANTAA
TUTO Hockey

Klo 18.30  TRIO Areena
Perjantaina 10.10.

1994 2014

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

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

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

MPS/Atletico Malmin kausi Kolmosen ykköslohkossa ei 
koko kautta tarkasteltaessa edennyt ihan työväenlaulun ”ees-
päin, eespäin” -tahtiin.

Kuvaavasti joukkue hävisi myös lauantaina sarjan päätöspe-
lissä Lohjan Pallolle 0–3, jolla tuloksella lohjalaiset välttivät sar-
jasta putoamisen.

LoPa-tappiosta ei menestystarinaa syntynyt. Liekö pelaajien 
silmissä välkkynyt jo päätöskiuas, kun kentällä ei löylytyksen 
merkkejä näkynyt. Pallot ja syötöt karkailivat atleettien jalois-
ta vastustajille ja maalitilanteissakin keskittyminen petti. Ome-
nakaupunki Lohjan pelurit taas kokivat omenaisen olon tehden 
periaatteessa kaikista maalipaikoistaan täysosuman. Näistä yk-
si syntyi ensi jaksolla ja kaksi täydentävää toisella pelijaksolla.

Kaikkiaan atleetit keräsivät kauden aikana 31 sarjapistettä, 
jotka oikeuttavat malmilaiset viidenteen sijaan lohkossaan. Mer-
killistä, jopa tilastollisesti, on potin kertyminen pelkistä voitoista. 
Saaliina oli 11 voittoa ja yhtä monta tappiota. Tasapeleihin ei At-
letico Malmi suostunut eikä venynyt kertaakaan kauden aikana.

Atleettien loppusijoitus on ennakko-odotuksiin nähden lievä 
pettymys. Etenkin kun lähtökohtana oli, että joukkue oli viime 
vuonna syyskuulle asti mukana nousutaistossa ja tälle kaudel-
le atleetit vielä vahvistivat joukkoaan muutamalla ansiokkaal-
la pelaajalla.

Mutta se pallo on kuulemma pyöreä. Tämän sai vahvan ase-
man täkäläisessä futiskulttuurissa ansaitusti ottanut MPS/Atle-
tico Malmikin kaudella 2014 huomata. Lohtua ja kipinää tuo se, 
että uusi kausi 2015 on jo lähempänä kuin milloinkaan ennen.

Heimo Laaksonen

Malmin Palloseuran edustusjoukkue päätti muiden 
lailla kauden pelinsä ykköslohkossa. MPS tahkoi Järven-
pään tanhuvilla tasapelin 1–1 Noulan kanssa. MPS ei hä-
vinnyt syyskaudella kuin yhden ottelun yhdestätoista, tap-
pio tuli nousijajoukkue KIffenille.

Sunnuntainen Noula-ottelu oli melko tyypillinen sarja-
päätös. Kumpikin joukkue asettui pelaamaan sitä viimeis-
tä pakollista pois. Kotijoukke oli sen verran pirteä, että on-
nistui 16. minuutilla puskemaan kulmatilanteesta 1–0 joh-
toon. Malmilaiset hallitsivat kyllä kenttää, mutta maalinte-
ko tökki kuin edellisottelussa HIFK/2:ta vastaan. Tuo taisto 
päättyi viime viikon keskiviikkona Kontulan tekonurmella 
lukemiin 1–1.

Voitolla MPS oli hurauttanut sarjassa ifkien ohi kakko-
seksi. Ensi jaksolla keltapaidat tuhlasivat ainakin viisi maa-
limestaa, toisella jaksolla HIFK/2 oli täysin altavastaaja.

Takaisin Noula-peliin. Toisella jaksolla, parikymmentä 
minuuttia ennen päätöstä MPS:n Ilkka Frimodig laukoi 
18 metristä ansaitun tasoituksen 1–1 ja kauden viimeisen 
maalin. Ottelun erotuomari Mika Peltola passitti vielä vii-
meisen 10 minuutin aikana kaksi kotijoukkueen pelaajaa 
punaisilla korteilla ennenaikaiseen talvikauden viettoon. 
MPS ei kuitenkaan saanut ylivoimallakaan voittomaalia.

MPS kahmi lohkossaan peräti 44 pistettä, jotka oikeut-
tavat sen ykköslohkon kolmanteen sijaan. Jyri Niemisen 
suojatit paransivat selvästi sijoitustaan sitten viime kau-
den, jolloin silloiset 32 pinnaa oikeuttivat sarjassa viiden-
neksi.

Heimo Laaksonen

Syksy oli Puistolan Urhei-
lijoille kevättä antoisampi. 
PuiU korjasi syyskierroksel-
la pistesatoa siihen malliin, 
että sarjapaikka varmistui 
kolme kierrosta ennen viime 
lauantain kauden päätösot-
telua Puistolan Koudalla, 
jossa lahtelainen Reipas oli 
voitokas maalein 4–1.

PuiU lähti Reipasta vas-
taan hieman vajaatehoise-
na. Hyökkäyspäästä puut-
tuivat Petri Oravainen, Sa-
mi Rinta-Kahila sekä kau-
den maalikuningas Jesse 
Holmström. Mutta koti-
joukkue pystyi luomaan 
maalipaikkoja. Kauniitkaan 

hyökkäyskuviot eivät kui-
tenkaan johtaneet täysosu-
miin. Vierailija Reipas sen 
sijaan hyödynsi harvat paik-
kansa, osin puistolalalais-
puolustuksen kustannuk-
sella. Lahtelaiset saivat ensi 
jaksolla pallon kolme ker-
taa ohi PuiU-vahti Samuli 
Kinnusen.

Toisella jaksolla takaa-
ajo tuotti tulosta, Samy Ta-
lat pääsi luikertelmaan ve-
topaikkaan ja kavensi 1–3. 
Lopussa PuiU-puolustus 
hölmöili odottaen paitsio-
vihellystä, jolloin raitapai-
ta pääsi juoksemaan yksin 
kohti PuiU-maalia ja teke-

mään päätösluvut 1–4.
Menneen viikon tiistai-

na PuiU pelasi Pallomyllys-
sä rästiottelunsa Hyvinkään 
Palloseuraa vastaan. Viih-
dyttävä peli oli 3–4-tappios-
ta huolimatta yksi puistola-
laisten parhaista tällä kau-
della.

Kausi on pulkassa. PuiU 
sijoittui kolmoslohkossaan 
23 sarjapisteellä yhdeksän-
neksi. Vasta kevätlumilla 
joukkueen valmennuksen 
saanut Arpad Mester sai 
oppinsa perille syyskauden 
aikana. Joukkue esitti ajoit-
tain hyvin mallikasta hyök-

käyspeliä. Vastustajat jou-
tuivat hämmästelemään 
etenkin kolmikon Oravai-
nen, Rinta-Kahila ja Joona 
Vartiaisen pyörittämää kes-
kikenttää ja hyökkäystä, 
joka loi maalipaikkoja kol-
mikon itsensä lisäksi Holm-
strömille ja Talatille.

PuiU lähti kauteen ilman 
painavia tulostavoitteita, 
mutta joukkue on selväs-
ti mennyt muurismaisesti 
eteenpäin, etenkin syyskau-
den aikana. Tästä on hyvä 
jatkaa, ja aloittaa valmiste-
lu kaudelle 2015.

Heimo Laaksonen

Atleticon lopullinen
sarjasijoitus viides

MPS edustus eteni
mitalikolmikkoon

PuiU:n syksyinen nousu 
toi 9. sijan

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Vantaan Energia Areena 
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten Divari: ke 15.10. klo 18.30
Erä Akatemia – Loviisa (liput 7/4 €)

Naisten liigaa: pe 24.10. klo 18.30
Erä III – PSS (liput 7/4 €)

Lisätietoja: eraliiga.fi  ja tapanilanera.fi 

Miesten liigaa: pe 10.10. klo 18.30
Erä – NST (liput 13/8 €)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ
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 Olin kävelemässä Ala-Malmin 
torilta Malmin Novalle, kun 
ohittaessani ajatuksissani etuovi-
en läheisellä kivialtaalla istuneet 
nuoret, heidän löyhässä remmis-
sä ollut musta koiransa hyökkäsi 
täysin arvaamatta ja nappasi 
hampaillaan kiinni takareiteeni.

Säikähdin niin, että menin 
shokkiin. Siinä täristessäni pyysin 
koiran kanssa olleita kahta tyttöä 
ja yhtä poikaa jäämään selvittä-
mään asiaa poliisille. Tytöt lähti-
vät pää pystyssä pois koira mu-
kanaan. Poika poistui myös omil-
le teilleen.

Soitin 112:een, he kysyivät, et-
tä millainen koira. En osannut sa-
noa. Minua tuli auttamaan nai-
nen, joka kertoi nähneensä kai-
ken liukuportaista. Hän arveli 
koiran olevan sekarotuinen, jos-
sa on ehkä rottweileria tai dober-
mannia.

Nainen kertoi minun olevan 
shokissa ja hän osasi valita ja sa-
noa tilanteessa juuri oikeat sanat, 
jotka helpottivat oloani niin, että 
soitin taas hätänumeroon ja pe-
ruin poliisin tulon. Minua neu-
vottiin tekemään rikosilmoitus. 
Novan kameroista voisi nähdä ti-
lanteen.

Menin terveyskeskukseen, jos-
sa sain nopeasti apua ja jäykkä-
kouristusrokotuksen puremahaa-
van takia. Urheiluhousuni olivat 
puremakohdasta rikki. 

Viestini on, että välittäkää toi-
sistanne. Myös te nuoret, jotka 
lähditte. Teidän olisi pitänyt jää-
dä auttamaan shokissa olevaa. 
Ketään ei saa jättää auttamat-
ta tai syyllistyy heitteillejättöön. 
Pitäkää koiranne tiukasti kiinni. 
Kiitos teille, joilta sain apua. Pai-
kalle tulleelta naiselta, hätäkes-
kuksesta ja terveyskeskuksesta.

K.N.

Koiraa pitäneet eivät auttaneet

Koira puri malmilaisnaista 
viime viikon maanantaina 
aamupäivällä.

 

Etsimme asiakkaallemme
rivitalo-, paritalo-, erillistalo- 
tai omakotitalokotia alueilta 
Maunula, Paloheinä, Länsi-Pakila, 
Itä-Pakila, Torpparinmäki,
Pirkkola, Metsälä. 

Voita lento
kuumailma-

pallolla!

➤

Hanna Valtonen
Myyntineuvottelija

+358 40 844 8991

RE/MAX Extra Kodit
Kirkonkyläntie 34, 00780 Helsinki

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

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

ETSITÄÄN ASUNTOA PERHEELLE!
    MYYJÄLLE EI KULUJA! Extra Kodit

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

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

 
   

KIA SORENTO KIA SPORTAGE

KIA CEE’D 5DKIA OPTIMA

KIA CARENS

KIA SOUL

KIA PICANTOKIA RIOKIA VENGA

KIA CEE’D GT

KIA CEE’D SPORTSWAGON

KIA PRO_CEE’D GT

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

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

1000 €
Voimassa Delta Autoissa 31.12.2014 mennessä tehtyihin uusiin asiakastilauksiin. Ei yhdistettävissä muihin 

tarjouksiin. Vain yksi seteli kerrallaan voimassa. Seteli esitettävä tarjouksen pyytämisen yhteydessä.

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

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

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

HYÖDYNNÄ 
TÄMÄ HUIKEA 

ETUSETELI!

 Jyräävätkö Helsingin virkamie-
het kaupungin hallituksen ja val-
tuutetut Soten asukastaloista pää-
tettäessä?

Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveysviraston ylläpitämien kym-
menen asukastalon alasajo-mis-
siossa ovat virkamiehet työryh-
mineen jyränneet ja sekoittaneet 
puurot velliin sekä tiedottaneet 
vain yhtä näkökulmaa luottamus-
henkilöille.

Virkamiestyöryhmien raporteis-
takin pidetään esillä vain yhtä. 
Muut asiantuntijaraportit ja näkö-
kulmat ovat ilmeisesti salaisia sii-
hen asti kunnes päätökset on saa-
tu läpi sosiaali- ja terveyslautakun-
nassa (7.10.) ja seuraavaksi kau-
punginhallituksessa.

Saavatko kaupungin valtuute-
tut, joille kuuluu päätösvalta edes 
mahdollisuutta asian käsittelyyn? 
Helsinkiläiset veronmaksajat 
maksavat kalliin laskun, jos sote-
virasto irtisanoutuu arjen matalan 
kynnyksen syrjäytymisen ehkäi-
systä. Samalla virasto hylkää köy-
himmät asukkaansa.

Puuro ja velli-ongelmana on kah-
den eri asian niputus ja käsittely 
yhtenä osallisuus- ja kansalaistoi-
mintana. Helsingissä toimii noin 
40–60 järjestöjen ja eri yhteisöjen 
asukastilaa. Kaupungin asukasta-
lojen toimintamalli on erilainen 
kuin järjestöjen. Molempia tarvi-
taan.

Vuonna 2012 käynnistyi kau-
punginkanslian alla sote-viraston 

Aluetyön yksikön selvitystyöryh-
män työskentely. Se johti vuoden 
2013 lopussa alueellisen lähityön 
osittaiseen alasajoon.

Mistä prosessi alkoi? Silloi-
sen sosiaaliviraston perhe- ja so-
siaalipalvelujen sisältä? Joutuiko 
kaupunginhallitus ja Jussi Paju-
nen työryhmien toimeksiannoil-
la 2012–2014 tarpeettomasti se-
koittamaan alun perinkin kaksi 
sisällöllisesti erilaista toimintaa? 
Tilannetta pahensi se, että Alue-
työn työryhmän loppuraportis-
ta 2013 puuttui täysin soten asu-
kastalojen sosiaalialan ammatilli-
nen työnkuvaus ja työllistämisen 
sekä matalan kynnyksen palvelu-
jen mallit. Työntekijät määriteltiin 
vain tilavarauksien, wc-paperien 
ja kahvinkeiton kautta. Kaupun-
gin luottamushenkilöt saivat erit-
täin supistetusti tietoa toiminnan 
sisällöistä.

Tänä vuonna selvittämistä jatkoi 
Asukasosallisuuden avustustyö-
ryhmä, jonka työnä on ollut muun 
muassa selvittää menettelytavat ja 
kriteerit, joiden perusteella asukas-
taloja voi luovuttaa järjestöille ja 
yhteisöille. Työryhmässä on samo-
ja virkamiehiä, jotka jo aiemmassa 
raportissa supistivat tietoa kau-
pungin asukastalojen sisällöistä.

Syntynyt raportti on ilmeises-
ti avointa tietoa toisin kuin sote-
viraston johtoryhmän 23.9.2014 
käsittelemä asiantuntijaraportti 
”Hgin kaupungin sosiaali- ja ter-
veysviraston asukastalotyö 2014, 

henkilöstön ja käyttäjien näke-
mys”.

Johtoryhmä katsoo, että talo-
jen perusoperointi tulisi siirtää vi-
rastolta järjestöjen syliin. Samal-
la poistuu talojen mukana oleva 
sosiaalialan ammatillinen työ, jo-
ka painottuu ennaltaehkäisevään 
ja hyvinvointia tukevaan toimin-
taan sekä laaja-alaiseen räätälöi-
tyyn työllistämiseen. Johtoryhmän 
mielestä pelkkä kuntouttavan työ-
toiminnan järjestäminen alueella 
työllistämisen tuen yksikön kautta 
olisi riittävää kumppanuutta.

Taloissa työllistetään vuositasolla 
n. 300 henkilöä erilaisin sopimuk-
sin, ei vain kuntouttavassa työtoi-
minnassa. Suuri osa pääsee omilla 
työ- ja opiskelupoluillaan eteen-
päin. Laaja-alainen räätälöinti 
tuottaa tuloksia. Säästöjä tuotta-
vaa on myös talojen monipuolinen 
ihmisten terveyttä, toimintakykyä, 
itsenäistä selviytymistä ja maahan-
muuttajien kotoutumista tukeva 
toiminta.

Alueiden yhteisötoimijat ovat 
kumppaneina ja toimintaa kehi-
tetään asukkaiden kanssa. Onko 
Helsingillä varaa näin lyhytnäköi-
siin päätöksiin ja kuntalaisten ar-
jen hylkäämiseen? Asiaa voisi vii-
sasti katsoa myös tulevan sosiaali-
huoltolain velvoitteiden näkökul-
masta.

Marjatta Vesterinen,
sosionomi amk

Asukastalojen alasajoa virkamiesten pillin mukaan

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.
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uoden 
kestänyt 
Museo-
viraston 
arkiston 
digitointi-

projekti päättyi kesän lopul-
la. Siihen mennessä pro-
jektissa oli digitoitu arkis-
toaineistoa yhteensä noin 
38 000 yksikköä. Digitoi-
tu aineisto sisältää esimer-
kiksi 100 hyllymetriä arke-
ologian tutkimusraportteja 
vuosilta 1885–2014 ja noin 
43 hyllymetriä rakennetun 
kulttuuriympäristön kunta-
kohtaista aineistoa. 

Kulttuuriympäristön re-
kisteriportaali on Museovi-
raston ylläpitämä palvelu, 
josta löytyy tietoa muinais-
jäännöksistä ja rakennetus-
ta ympäristöstä.

Rekistereissä on tietoa 
muinaisjäännöksistä, niiden 
hoidosta ja niitä koskevista 
tutkimushankkeista sekä ar-
keologisista esinelöydöistä. 
Rakennusperintörekisteris-
tä löytyy esimerkiksi perus-
tietoja rakennussuojelulain-
säädännöllä suojelluista ra-
kennuksista. 

Valtakunnallisesti mer-
kittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen listal-

ta löytyvät Malmin hauta-
usmaa, sekä myös raken-
nusperintölistalla oleva 
Malmin lentoasema sekä 
Malmin vanha asemaraken-
nus.

Viikin Latokartanosta on 
tiedostoissa noin 1832 val-
mistunut päärakennus sekä 
sen puiset yksikerroksiset si-
vurakennukset. Ne reunus-
tavat istutettua pihaa, jon-
ka piirissä on lisäksi kolme 
ulkorakennusta, kaksi suu-
rempaa pääasiassa hirrestä 
rakennettua vajaa ja pieni 
vaja tiilestä ja kivestä.

Muinaisjäännöksiä kuten 
talttoja ja luunsiruja löytyy 
niin Malmilta, Fallkullas-
ta kuin Tapanilastakin. Vii-
kinmäestä on kirjattu kaksi 
pronssikirvestä.

Filpuksen talon mail-
ta Långinpuron eli Longin-
ojan eteläpuoleiselta ranta-
törmältä on myös tehty mo-
nia löytöjä.

Oma antoisa kohteensa on 
Tapaninkylässä sijaitseva 
Kapteenskanmäki, jossa 

tehtiin vuonna 2008 laajoja 
arkeologisia tutkimuksia.

Kapteenskanmäen län-
sipuolella havaittiin se-
kä 1800-luvulla rakennet-
tuun kartanon puistoon et-
tä puistoa edeltäneeseen Ta-
paninkylän Åsmusin tilaan 
liittyviä rakenteita. Esine-
löydöt sijoittuivat 1700- 
ja 1800-luvuille. Esineiden 
joukossa oli muun muas-

sa muutama 1700-luvun 
raha. Kaivausalueen itä-
puolelta paljastui kahden 
1800–1900-luvun raken-
nuksen pohjat. Lisäksi ha-
vaittiin tien vierelle 1900-lu-
vun alussa Helsingin maa-

linnoituksen rakentamisen 
yhteydessä rakennettuja las-
tausramppeja. Mielenkiin-
toinen havainto oli pieni tu-
lisija, jossa oli mahdollisesti 
sulatettu rautaa. 

Staffansbyn Kapteenskan-
mäki on autioitunut 1800- 
ja 1900-lukujen kuluessa. 
Kohde on puistomainen lä-
hiympäristön asukkaiden 
virkistysalue. Mäen poh-

joislaidalla on ensimmäi-
sen maailmansodan aikai-
sia linnoitteita. Kapteens-
kanmäellä tehtiin vuonna 
2008 laajat pelastuskaiva-
ukset paikalle suunnitellui-
den kerrostalojen johdos-
ta. Loppuosa Kapteenskan-
mäestä on edelleen muinais-
muistolain rauhoittamaa 
kylätonttia.

Teija Loponen

Koillis-Helsingistä löytyy 
paljon muinaisjäännöksiä
Talttoja Tapanilassa, kivikirves 
Malmilla ja tulisija Tapaninvainiossa. 
Museoviraston arkistoista löytyy 
useita muinaisjäännelöytöjä eri 
kaupunginosista.

Viikin Latokartanon vanhat rakennukset löytyvät valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen listalta. 

Museoviraston ylläpitämä
rekisteriportaali löytyy osoit-
teesta http://kulttuuriympa-

risto.nba.fi/netsovellus/rekis-
teriportaali/portti/default.aspx

TEIJA LOPONEN

Viikinmäestä on 
kirjattu kaksi 

pronssikirvestä.

Sata vuotta sitten, kesällä 
1914, alkoi ensimmäinen 
maailmansota. Saman vuo-
den aikana käynnistyi myös 
valtavan Helsinkiä kiertä-
vän maalinnoituksen raken-
taminen. Sen tukikohtia, 
tuliasemia, taisteluhautoja 
ja bunkkereita ei rakennettu 
suojaamaan vain Helsinkiä, 
suuriruhtinaanmaan pää-
kaupunkia. Linnoitteet oli-
vat osa laajempaa Venäjän 
keisarikunnan sotilaallista 
suunnitelmaa, osa Pietarin 
puolustusta mahdollista 
Saksan hyökkäystä ajatel-
len. 

Linnoituslaitteista on koil-
lisessakin Helsingissä vielä 
monin paikoin jälkiä näky-
vissä. Arkeologi John Lager-
stedtin pitkäaikainen kiin-
nostus on tuottanut mielen-
kiintoisen ja käyttökelpoi-

sen retkioppaan. Kirja on 
tervetullut ja odotettu. It-
sekin tein vuosia sitten val-
tuustossa talousarvioaloit-
teen tämän tapaisen retki-
oppaan aikaansaamises-
ta; hyväksytty aloite päätyi 
varmaan ö-mappiin. Maa-
linnoituksesta on aiemmin-
kin tehty tutkimuksia ja sel-
vityksiä, mutta taskuun so-
pivana tämä uusi kirja on 
hyvä matkakumppani.

Retkiopas kertoo Westen-
distä Vuosaareen ulottuvan 
linnoitteiden ketjun koko-
naisuudesta, taustasta ja 
rakentamisen valtavista mit-
tasuhteista. Se nostaa lisäksi 
vielä erikseen esiin useita 
kohteita. Näitä ovat koilli-
sessa esimerkiksi Kivikko, 
Jakomäki ja Malmi. 

Yhdellä aukeamalla (s. 

34–35) on havainnollinen 
vanha venäläinen sotilas-
kartta Malmin ja Pukinmä-
en alueesta. Siinä erottuvat 
sekä puolustusasemat että 
piikkilankaesteet. Punaisen 
viivan kuvaamia piikkilan-
kaesteitä on näköjään ollut 
kaikkialla. 

Pari pientä miinustakin 
on mainittava. Kirjasinko-
ko saattaa olla monille ai-
ka pienenlainen. Kuvateks-
tit ovat aivan liian himme-
ällä värillä. Kokemuksesta 
tiedän, että kirjoihin tup-
paa aina jäämään virheitä 
ja lipsahduksia. Eräs lähelle 
osuva virhe lähdeluettelos-
sa pisti silmään: Pukinmä-
en historian kirjoittajista on 
toinen nimi, Lasse Rekola, 
jäänyt kokonaan pois.

Tero Tuomisto

Vanhat linnoituslaitteet retkikohteina
John Lagerstedt: Viaporin maarintama. Retkiopas ensimmäisen 
maailmansodan linnoitteille. Helsingin kaupunginmuseo. 
Keuruu 2014, 148 sivua, kuvitettu, karttoja, hinta 25 euroa

Vanhoja juoksuhautoja löytyy muun muassa Malmin lentokenttää kiertävän polun 
lähistöltä. 

KIRSI RAUTIOLA

V
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  JAKOMÄKI 
Jakomäen Eläkeläiset
Kerhotoiminta uusissa tiloissa 
Jakomäentie 6 i -talon ker-
hohuoneella. Kokoontuminen 
aina ti klo 11–13. Tule tutus-
tumaan toimintaamme, tar-
joamme tuliaiskahvit.

  MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle! Kahvila 
avoinna ma–to 9–15, pe 
9–14. Kirkonkyläntie 2. Esko 
ry:n englannin kielen keskuste-
luryhmä ke klo 11. Ruotsin kie-
len keskusteluryhmä to klo 11.
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa pe 
ja Traktorissa ma klo 9.30–
11.30. Perhekahvilaan osal-
listuminen ilmaista, tar-
joilu 1,5 e /perhe.
Syystien palvelukeskus
Lukuhetki i 7.10. klo 14.45–16, 
Liisa Värri Malmin kirjastosta 
lukee Aleksis Kiven tekstejä. 

Seniorsurf - tapahtuma 
to 9.10 klo 13–14.30, 
kännykkä turvaksi 
ja hyötykäyttöön-
luento. Klo 13 – 15 
Läppäriklinikka.
Korret Kekoon 
Toimintapäivät 
parillisten viikko-
jen su klo 10–16, 
Malmin nuoriso-
talo, Malminraitti 3.
Tule tutustumaan, 
teemme tuotteita myyjäi-
siin. Tasapainoliikuntaa musii-
kin tahtiin klo 13–14. Lisät. 
0400 447 022 tai www.kor-
retkekoon.nettisivu.org.
Työväenopisto 20 vuotta 
Malmitalossa – Juhlanäyttely
Esillä Malmitalon aulassa 
on kuvataide- ja käsityö-
kurssien töitä. Avoinna 
ma–pe 9–20 ja la 9–16. 
Vapaa pääsy. Malmitalo, 
pe 26.9. – pe 10.10.
Malmitalo vuonna 2034
Esillä on teoksia, jotka ovat 
syntyneet, kun Pohjois-
Helsingin kuvataidekou-
lun ja Taito-käsityökoulu 
Helskyn oppilaat ovat visioi-
neet, millaista Malmitalossa 
voisi olla 20 vuoden kulut-
tua. Avoinna ma–pe 9–20 
ja la 9–16. Vapaa pääsy. 
Malmitalo, ma 29.9. – la 18.10.
Kirjailijailta Malmin 
kirjastossa: vieraana 
Jari Järvelä
Järvelän Veden paino -trilogiaa 
on ylistetty yhdeksi suomalai-
sen kirjallisuuden merkittävim-
mistä historiallisista teossar-

joista.
Vapaa pääsy. 

Malmitalo, ke 8.10. klo 18.
Kurtisaani ja neitsyt 
– musiikkinovelli
Tarina rakkaudesta – mitä rak-
kaus sitten kellekin tarkoit-
taa. Rakkaus on sitä, että 
haluaa toisen onnea. Ja äiti 
tietää, mikä on onni, koska 
on itse nähnyt onnettomuu-
den. Tarinan kertovat muusikko 
Tuija Rantalainen ja näytte-
lijä-laulaja Katriina Honkanen. 
Tarina kulkee lauluissa ja 
lyhyissä dialogeissa. Liput 8 
e. Malmitalo, ke 8.10. klo 19.
Kristiina Halttu: 
Vääränlainen mies
Kristiina Halttu tulkitsee Anna-
Mari Kähärän säveltämiä lau-
luja kotimaisten kirjailijoiden 
teksteihin. Käsittelyssä on 
kiperiä kysymyksiä parisuh-
teesta, vanhemmuudesta ja 
ajan kulumisesta. Liput 12/10 
e. Malmitalo, to 9.10. klo 19.
Klassikkosarja: Sirkus
Komediassa seikkaillaan ylei-
sökadosta kärsivän sirkuk

Ryhmän ohjaajana toimii 
kanttori Kaisu Rauhamaa, 
joka soittaa itse sekä täysi-
mittaista konserttikannelta 
että 5- ja 10-kielisiä pien-
kanteleita. 

Kaisun mukaan tarkoi-
tus on aloittaa aivan alkeis-
ta ja edetä ryhmän jäsen-
ten omaksumisen mukaista 
vauhtia. Mukaan voi tulla 
sekä suuremman että pie-
nemmän kanteleen kanssa, 
eikä oman kanteleen puut-
tuminenkaan ole osallis-
tumisen este, sillä Malmin 
seurakunnalta löytyy lai-
naksi muutamia 5-kielisiä 

kanteleita. 
– Kantele on siitä mukava 

soitin, että muutaman pe-
russoinnun oppii nopeasti, 
ja niiden varassa voi säes-
tää jo monta tuttua laulua. 
Ne, joille soinnuilla säestä-
minen on jo tuttua, voivat 
harjoitella melodioiden näp-
päilemistä samoihin kappa-
leisiin. Tarpeen tullen ope-
tusta voi myös eriyttää eri-
tasoisiin pienempiin soitto-
porukoihin. Kaikenlaisille 
soittajille pyritään siis löy-
tämään sopivankokoisia 
haasteita ja soitettavaa, ja 
kun nämä osaset laitetaan 
yhteen, syntyy jo monipuo-
lista musiikkia. Ohjelmis-
to koostuu tutuista lauluis-
ta sekä kansanmusiikista, 
ja myös ryhmäläisten omat 

soitettavia kappaleita kos-
kevat toiveet otetaan huo-
mioon, kertoilee Kaisu Rau-
hamaa.

– Rohkaisuna voi vielä sa-
noa, että kanteleen sointi-
maailma on sen verran lem-
peä, etteivät pienet soitto-
virheet juurikaan häiritse 
korvaa. Tärkeintä on ute-
liaisuus uuden oppimista 
kohtaan ja halu musisoida 
yhdessä. 

TL

Kanteleryhmä aikuisille
Pukinmäen Portissa 
alkaa kokoontua 
kerran kuussa aikuisille 
suunnattu kanteleryhmä.

Kaisu Rauhamaa soittaa itse monenlaisia kanteleista. Arkistokuva.

Kanteleryhmä 
kokoontuu Pukinmäen Portissa 

(Säterinportti 1) la 11.10., 8.11. 
ja 13.12. klo 11-14. Ryhmään 
osallistuminen on maksutonta. 

Lisätietoja antaa ja ilmoittau-
tumisia vastaanottaa Kaisu 

Rauhamaa, p. 041 531 7799.

Klassikkosarja: 

Sirkus
Kulkuri saa sirkus yleisön 
läkähtymään naurusta.  
To 9.10. klo 18, vapaa pääsy

Lauluja hullusta nuoruudesta, avarasylisistä naisista ja vääränlai-
sista miehistä… Kristiina Halttu – laulu, Sara Puljula – kontrabasso, 

Marko Puro – piano, bandoneon ja Tero Kling – rummut, huilu.  
To 9.10. klo 19, alk. 12/10 €

Ti 14.10. 17.30, vapaa pääsy

Yhteislaulua

Satuanimaatio hassuista pikkuotuksista. 
Puhutaan suomea. K7. La 11.10. klo 14 ja  
ke 15.10. klo 18, alk. 6 €

Boksitrollit
3D

Kino Helios: 

Yleisön pyynnöstä lisäesityksiä!  
Pe 10.10. ja la 11.10. klo 18, alk. 6 €

pahoittaja
Mielensä-

Kino Helios: 

Fanitatko sarjakuvaa, leffaa, tv-sarjaa, 
peliä tai netti-ilmiötä? Tule mukaan fani-
päivään, luvassa mm. työpajoja, haastat-
teluita, taidekuja ja cosplayta. Su 12.10. 
klo 11–16, liput 5 €

DayPopcult
Iris Ensemble

Runollinen musiikkiteos Paavo  
Haavikon ja Lassi Nummen lyriikkaan.  
Ti 14.10. klo 15 ja 19, alk. 10/5 €

tummentuvat
Puut

Teemana Lionel Hampton. Illan  
solistina Riku Niemi vibrafoneineen.  
Ke 15.10. klo 19, alk. 18 €

Big Band
SwingHelsinki

The Great

Halttu
mies

Kristiina

Vääränlainen

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

Lähimenot–
palstalle 

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia 

menovinkkejä. 
Etusijalla ovat maksuttomat tapahtumat. Toimitus voi muokata sekä lyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettää viimeistään torstaina klo 15 mennessä, jotta ne ehtivät seuraavan keskiviikon 

lehteen.  
OSOITE: 

janina.issakainen@
lahitieto.fi

Rastitapahtumaan osal-
listujien tehtävänä oli kiertää 
ympäri kaupunginosan avat-
tuja rastipisteitä, joissa jär-
jestäjät esittelivät oman yh-
distyksensä toimintaa.

Pukinmäen seurakuntako-
din takaa osoitteesta Säte-
rinportti 3 E löytyvässä ras-
tipaikassa oli kaksi mies-
tä suu messingillä. Miehet 
ovat Ahti Niskanen ja Han-
nu Pienkellomäki. He vetä-
vät Helsingin seurakuntayh-
tymän omistamissa tiloissa 
vapaaehtoisina nikkaripajaa.

Vielä viime kuussa mies-
ten ilmeet olivat vakavat. 
Seurakuntayhtymä oli ilmoit-
tanut, että se katkaisee lä-
heisen Öllerin talon alaker-
ran vuokrasopimuksen ja 
siirtää siellä olevan paikal-
lisen partion Säterinportille 
nikkaripajan tiloihin.

Torstaisin auki olevan nik-
karipajan kohtalo meni vaa-
kalaudalle, sillä partio ja 
puun sorvaamiseen vaaditta-
vat koneet eivät voisi olla sa-
massa tilassa.

Asiasta käytiin neuvottelu, 
jossa löytyi toimiva kompro-
missi. Nikkaripaja antaa ti-
loistaan puolet partiolle. Vä-
liin rakennetaan seinä ja lu-
kittava ovi. Keittiöstä tulee 
yhteinen.

Kaikkiaan rastitapahtu-
massa oli kierrettäviä osoit-
teita 16. Vähintään kuudel-
la rastilla käyneiden kesken 
järjestettiin arvonta Pukin-
mäen kirjastossa.

Pirjo Pihlajamaa

Säterinportin nikkaripaja saa jatkaa!
Pukinmäen Rastit eli alueella aktiivisesti toimivan 
yhdistysväen yhdessä järjestämä tapahtuma oli 
lauantaina. Yhdestä rastipaikasta löytyi erityisen 
tyytyväinen mieskaksikko.

Hannu Pienkellomäki ja Ahti Niskanen kutsuvat kaik-
kia puutöistä kiinnostuneita mukaan nikkaripajalle 
harrastamaan.

PIRJO PIHLAJAMAA



sen kulisseissa. Kesken tyl-
sän sirkusesityksen näyttä-
mölle ilmestyy poliisia pake-
neva Kulkuri, mikä saa ylei-
sön läkähtymään naurusta 
ja vaatimaan tällaista ohjel-
maa lisää. Ohjaus Charles 
Chaplin (USA 1928, 
70 min, S). Vapaa pääsy. 
Malmitalo, to 9.10. klo 18.
Teatteri Rollo: 
Pelkkää pahvia!
Lavastus koostuu pahvilaati-
koista, jotka esiintyjien käsissä 
muuntuvat niin soittimiksi kuin 
tarinan kerronnan välineiksikin.
Kesto n. 40 min, ei väliaikaa. 
Ikäsuositus 3–10. Liput 
10 e. Varaukset 09 726 
1121 / rollo@rollo.fi. 
Malmitalo, pe 10.10. klo 
10 ja la 11.10. klo 15.
Iris Ensemble: Puut 
tummentuvat
Puuteemaisen, runollisen 
musiikkiteoksen ytimenä ovat 
Paavo Haavikon ja Lassi 
Nummen luontoaiheinen 
lyriikka sekä Kai Olanderin her-
kät ja voimakkaat uudet sävel-
lykset. Paavo Haavikon runot 
ovat ennen julkaisematto-
mia. Liput 10/5 e. Malmitalo, 
ti 14.10. klo 15 ja 19.
Yhteislaulua
Lauluillan isäntäparina toi-
mii Jukka Okkonen ja Pauli 
Kainulainen. Malmitalo, 
ti 14.10. 17.30.
The Great Helsinki Swing 
Big Band: Teemana 
Lionel Hampton
Riku Niemi toimii konser-
tin solistina, kapellimestarina 
Antti Rissanen. Illan musiikki 
on ammennettu jazzin kaik-
kien aikojen ensimmäisen vib-
rafonistin, Lionel Hamptonin 
ohjelmistosta. Liput 18 e. 
Malmitalo, ke 15.10. klo 19.
Jonathan Kreisberg Quartet
Jazzkitaristi Jonathan Kreisberg 
on odotettu artisti. Tällä keikalla 

hän esittää uraauurtavan 
kvartettinsa kanssa uutta 
musiikkia tuoreelta levyl-
tään Wave Upon Wave 
sekä myös kappaleita aiem-
masta tuotannostaan. 
Liput 15 e. Malmitalo, 
to 16.10. klo 19.
Itämaista tanssia
Rauhalliseen tahtiin Malmin 
Nuorisotalolla, Malminraitti 
3. Parittomien viikkojen 
su klo 13–14. Sopii myös 
vasta-alkajille ja kuntoliikun-
naksi. Vetäjä: Riitta Heleste 
p. 040 7207 262. Järj. Korret 
Kekoon ry p. 0400 447 022, 
(vapeht. maksu yhdistykselle).
Päivätanssit
Malmin työväentalolla 
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15. 
Elävää musiikkia, buffet. 
Liput 8 e, ei narikkamaksua. 
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Vapaaehtois- ja 
ystävätoiminnan 
peruskurssi 
la 25.10. ja la 1.11.
klo 9–15 molempina 
päivinä Malmin toimintakes-
kuksessa, Kirkonkyläntie 
2. Kurssi järjestetään 
OK-opintokeskuksen tuella. 
Ilm. viim. 10 pv ennen: 
juhaniparkkari@gmail.com.

  PIHLAJAMÄKI
Perhekahvila 
Leikkipuisto Maasälvässä ke 
klo 10–12 ja to leikkipuisto 
Salpausselässä klo 10–12.
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskustelu-
ryhmä ti klo 11–12. Vetäjänä 
Tuula Aiso. Ruotsinkielen 
keskusteluryhmä ti klo 
13–14. Vetäjänä Tuula Aiso. 
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Pihlajamäki-Pihlajiston 
eläkeläiset
Kerho kokoontuu 13.10. klo 
10.30, Pihlajamäen nuo-
risotalolla. Viihdyttämässä 
runoilla ja tuolijumpalla 
Anneli Rautionmaa.

  PUISTOLA
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita 
Puistolan kirjastolla vertais-
tukihenkisesti tietoteknisissä 
ongelmissa joka ke klo 10–12. 
Lisät. ja ajanvaraukset kir-
jastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka 
ke klo 17.30–19.30.
Puutarhakerho 
Puistolan kirjaston ja Puistolan 
Omakoti-yhdistyksen puu-
tarhakerho kokoontuu ma 

13.10. alk. klo 18 Puistolan 
kirjastolla. Aiheena syksyllä 
istutettavat sipulikasvit.

  PUKINMÄKI
MLL:n perhekahvila 
Touhutorstai
To klo 10–11.30 
Nuorisotalolla, 
Säterintie 2, 2.krs.
Satutunnit
Satutunnit aina parillisen vii-
kon ma Pukinmäen kir-
jaston lastenosastolla klo 
10.15. Kaikki 3–7-vuoti-
aat lapset huoltajineen!
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa joka 
toinen ti parittomilla viikoilla 
klo 14–15. Rento keskus-
teluryhmä, jossa voit harjoi-
tella suomen kielen puhu-
mista. Kielitaitosi ei tarvitse 
olla sujuva, mutta on hyvä, 
jos osaat suomea jo hiukan. 
Kielikahvila on maksuton.
Pukinmäen Kokoomus
60-vuotismerkkipäi-
vät Pukinmäen peruskou-
lulla Kenttäkuja 12 la 11.10. 
alk. klo 14. Ben Zyskowiczin 
poliittinen katsaus, esiinty-
mässä Pukinmäen taidetalo, 
Pohjois-Helsingin musiikki-
opisto, runoilija Ulla Welin 
ja Helsingin Lauluveljet. 

Ilm. kauko@kaukokoski-
nen.fi tai 040 5838 503.

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

  TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat ja 
Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerhon kokoontumiset 
klo 11.30–13.30. Tapanilan 
Seniorilaulajat harjoituk-
set ti kello 13.30–15. To klo 
11–14 tuolijumppaa, tasapai-
non kehittämistä, sisä-boc-
cia ja pelikahvila. Tapanilan 
Työväentalo, Sompiontie 4. 
Irina Suikasen 
akvarelleja -Sisäinen ja 
ulkoinen maailma-
23.9.–12.10. ti–pe 13–18, 
la-su 11–15. Galleria Viileä 
Punainen, Päivöläntie 20.
SeniorSurf-päivä
Tule tutustumaan ja kokei-
lemaan kirjaston tabletti-
tietokoneita valtakunnal-
lisella SeniorSurf-viikolla! 
Aikaisempaa kokemusta table-
teista ei tarvita. Tapanilan kir-
jasto 9.10. klo 9.30–11.30
Varjoteatterityöpaja
Koko perheen nonstop-var-
joteatteripajassa rakenne-
taan oma varjonukke ja kokeil-
laan näyttelemistä varjonäyttä-
möllä. Vapaa pääsy. Tapanilan 
kirjasto 11.10. klo 10–13.
Novellikoukku 
Tehdään käsitöitä ja kuunnel-
laan samalla novelleja. Tuo 
oma käsityö tai osallistu hyvän-
tekeväisyysprojektiin. Tarjolla 

myös kahvia ja teetä. Tapanilan 
kirjasto 14.10. klo 18–20.
Tuubit auki - avoimet 
työhuoneet.
Henriette Ahlgrén maala-
uksia. La–su 11.–12.10., 
klo 12–16. Ma–pe 13.10–
17.10. klo 13–17. Ateljee 
Tapaus, Viertolantie 2–4 B.

  TAPULIKAUPUNKI
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila 
kokoontuu ti klo 10–12 Tapulin 
leikkipuistossa osoitteessa 
Moisiontie 18. Ohjelma löytyy 
Facebookista ”MLL Puistola” 
ja nettisivuilta puistola.mll.fi.
Päiväkoti Pikkuprinssissä 
avoimet ovet
Tule tutustumaan peruskor-
jattuun, 31 vuotiaiseen päi-
väkotiin Tapulikaupungissa ti 
14.10. klo 15–17. Löydät mei-
dät osoitteessa Maatullinkuja 
12, 00750 Helsinki. 

  VIIKKI
Kasvikuvia
Gardenian käytävägalleri-
assa esillä olevan näyttelyn 
teoksissa Mia Paarma kuvaa 
metalligrafiikan keinoin kas-
vimaailmaa. Avoinna 13.9.–
23.10. ma-to klo 10–18, pe 
klo 10–14 ja la-su klo 10–17. 
Vapaa pääsy, Koetilantie 1.
Viikin Seniorikerho
Kk-tapaaminen ke 15.10. klo 
13–15 asukastalo Kaaressa,
Tilanhoitajankaari 9. Vietetään 
kerhon 1-vuotispäiviä ja vali-
taan uusia jäseniä ohjelmaa 
suunnittelevaan toimikuntaan. 
Vapaaehtoinen kahviraha 2 e.
Kummi-askartelu
Viikin kirkolla la 11.10. 
klo 13–16. Yhteistä puu-
haa 5–10-v. kummilap-
selle ja hänen kummilleen. 
Materiaalimaksu 5 e sis. väli-
palan. Ilm. Outi Lantto, puh. 09 
2340 4475, outi.lantto@evl.fi.

18   Menot

KAMPAAMOT JA PARTURIT

SILMÄLÄÄKÄRIT  
MALMILLA

Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb, 
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo

Ajanvaraus 
ma–pe 10–18, la 10–14 (kesäla sulj.)

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN 
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso
Puh. (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT HYVINVOINTI

jalkaterapeutti

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

Raili Asikainen

Jalkaterapia 
Talus

Uusi Mukava 
Thai-Hieronta
Poreamme/Sauna

Malminraitti 4
044 922 1785

Jalkahoitola 
Kristiina Mälkki

Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028
jalkahoitola.k.malkki@

gmail.com

MALMINRAITTI  12
00700 HELSINKI

 Jalkojenhoito●

 Yksilölliset tukipohjalliset●

 Fysioterapia●

 Lymfaterapia●

 Hieronta●
T (09) 351 1100

www.askelma.fi

Jalkaterapiapalvelut

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

K A M PA A M O

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

MA-PE  9.00–17-00
LA suljettu

K A M PA A M O

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

Lähitieto löytyy 
myös facebookista!

www.facebook.com/lahitieto

Popcult Day
Popcult Dayssa nähdään, 
kuullaan ja koetaan, 
millaista on fanittaa 
populaarikulttuurin ilmiöitä 
ja miten tärkeitä ne ilmiöt 
faneilleen ovat. 
Luvassa mm. työpajoja, mielenkiintoisia 
haastatteluita, taidekuja, cosplayta, myynti-
pöytiä ja yhdistysten esittelyitä. Sisäänpääsy 
5 e. Liput www.popcult.fi/day tai paikan 
päältä. Malmitalo, su 12.10. klo 11–16.

Ajanvaraus 
www.hoitohuonecedrus.com • p. 050 306 1844

Malminkaari 15, 00700 • Helsinki 
Malmin Nova • 3.krs

HOITOHUONE
CEDRUS

klassinen hieronta • urheiluhieronta 
 vartalohoidot

M
yö

s 

lah
jak

or
tit

!

Lähitietoa 
tarvitaan aina.
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Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981   www.zois.fi 

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

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
Hietakummuntie 16

TI-PE 10-18.30. la 9-15
www.salonperfect.fi

p. 09-385 3911

Lähitieto 
kertoo 

lähiyritykset

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi 
 3858 375 

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi 
Ark. 9-18,

la 9-14, ke suljettu, 
ilta-aikoja sop. mukaan

Asiakasparkki No 13 
Bussit 74/77A/577

Folioraidat tai 
2-värivärjäys 

sis. leik.fön
Värjäys+leikkaus

+fön

82€

75€

j
Edessä 
värien 

fantastinen 
syksy!

alk.

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin 
sisä-ja ulkoremontit

Toimisto Eskolantiellä 
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet. 

www.keittiötuning.fi
asiakaspalvelu@keittiotuning.fi

UUSI ILME KOTIIN
Verkkokaupassa

- Laaja valikoima
- Nopea toimitus
- Asiantunteva asiakaspalvelu

keittiötuning.fi
SUOMALAISELLA LAADULLA

PALVELUJA TARJOTAANHAMMASLÄÄKÄRIT

Kauppakaarre 1 
00700 Helsinki
p. 09 345 2625,
p. 09 345 5846
www.malminhml.fi 

Tuula Kuhlefelt
Merja Lindfors
Tarja Malassu
Leila Tenhunen
Marja Heinilä
Kirsi Niemelä
Päivi Masalin (iensairaudet)

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama

(suuhygienistit)

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.fi
Kotitalousvähennysmahdollisuus

Vesikourut • Tikkaat • Lumiesteet

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

v Määräaikaishuollot  v Ilmastointihuollot
v Pakokaasumittaukset, bensa 13€  v OBD-mittaukset 13€

v Katsastuskorjaukset  v Katsastuspalvelut
v Renkaiden vaihto alk. 20€  v Kausisäilytys 50€

v Eberspächer asennukset/myynti/huolto  v Sijaisauto

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

���������

���� ���� ����

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

2014

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN 
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

ULKO-JA SISÄMAALAUSTYÖT

Huolella ja edullisesti
www.tuomasmaalaus.com

044 528 4062

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

25 vuotta

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h. 
Käy kotisivuillamme!

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT
Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)
Hemmo Kalsi (iensairaudet)
Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)
Leo Tjäderhane (juurihoidot)
Thomas Åberg (oikomishoidot)

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

SUUHYGIENISTIT
Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi puh. 3507050

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

Koillis-Helsingin 
Lähitieto

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

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

Tehotilit Oy 
Nimensä mukainen tilitoimisto nyt lähelläsi  

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

TILITOIMISTOJA

Ilmoituksiin 
liittyvissä asioissa 

ota yhteyttä 
myyntipäällikkö 

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

lahitieto.fi

Malmin kauppatie 18 
00700 Helsinki 

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

Inhimillistä 
isännöintiä

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Puh. 09 345 3350Malmin raitti 4 B 
00700 Helsinki www.hammaskulmahelsinki.fi 

Helsinki

Erinomaiset
VALOKUVAT

miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

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



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen! Soita Heti. 09-3463090 / 045-6565658

ABONEABONE
www.pizzeriaabone.�

PIZZAT
Norm. 6,00€ Perhe 11,00€

Pannupizza 11,00€

Norm. 7,00€ Perhe 12,00€
Pannupizza 12,00€

Norm.8,50€ Perhe 14,00€
Pannupizza 14,00€

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Margarita
Juusto, tuore tomaatti
Bolognese
Naudan jauheliha
Kinkkupizza
Kinkku
Al Tonno
Tonnikala

Tropicana
Ananas, tonnikala
Salamipizza
Salami, sipuli
Fransescana
Kinkku, herkkusieni
Americano
Kinkku, ananas, aurajuusto
Tropical Hawai
Pepperonimakkkara, ananas, aurajuusto
Opera
Tonnikala, kinkku, herkkusieni
Amigo
Tonnikala, kinkku
Angeles

25.

26.

27.

28.

Super pizza 
Salami, katkarapu, jauheliha, tuplajuusto
Marsa
Kana, aurajuusto, sipuli, herkkusieni, parsa
Spicy Hot
Salami, jauheliha, katkarapu, jalopeno, 
pippurisekoitus, sipuli
Special Vegetariana
Herkkusieni, aurajuusto, paprika, 
parsa, sipuli, tuplajuusto
Abone Special
Salami, katkarapu, fetajuusto, tomaatti, 
paprika, sipuli, pippurisekoitus
Empire Special
Salami, kinkku, katkarapu, sipuli, 
pippurisekoitus, valkosipuli, tuplajuusto
Mexicana
Jalopeno, jauheliha, paprika, 
pippurisekoitus, pepperonimakkara
Kebabpizza
Kebabliha, vihreä chili, katkarapu, 
sipuli, tomaatti
Ma�oso

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Pitaleipäkebab
Pitaleipä, kebabliha, salaatti, kastike
Riisikebab
Riisi, kebabliha, salaatti, kastike
Kebab Perunoilla
Ranskalaiset/lohkoperunat/juustoperunat/
kermaperunat/valkosipuliperunat/
aurajuustoperunat, kebabliha, salaatti, kastike
Kebab salaatilla
Runsaasti salaattia, kebabliha, kastike
Iskenderkebab
Pitaleipäpaloja, kebabliha, salaatti, kastike
Rullakebab
Ohut paistettu leipä, kebabliha, salaatti, kastike
Fetakebab
Kebabliha, fetajuusto, salaatti, kastike
Kebab -ateria
Pitaleipäkebab, ranskalaiset

KEBABIT

SALAATIT 6,50€

6,00€

6,50€

7,00€

7,00€

7,00€

8,00€

8,00€

8,00€

Tonnikala
Salaatti, tomaatti, kurkku, tonnikala
Katkarapu
Salaatti, tomaatti, kurkku, katkarapu, ananas
Kinkku
Salaatti, tomaatti, kurkku, kinkku
Fetajuusto
Salaatti, tomaatti, sipuli, kurkku, 
fetajuusto, oliivi
Kana

Estel
Salami, kinkku, jauheliha, sipuli
Bingo
Kinkku, katkarapu, aurajuusto, ananas
Paris
Kinkku, katkarapu, herkkusieni, aurajuusto
Julia
Salami, katkarapu, aurajuusto, ananas

045-6565 658
(09) 346 3090

Lounas pizza 5€ Katso tarjoukset! www.pizzeriaabone.fi

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus


