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Uutiset:
Terveysasemaverkko harvenee.
Urheilu:
Malmin Ponnistajat nousi
kolmosdivariin.
Kulttuuri:
Kaamosiltamissa skoolataan
Mosalle.

Hiidenkivessä puidaan
koulutiloja

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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PUHDASTA TULEE!
Laadukas ja edullinen!

Matot
7,20/m2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

UUTTA!
Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset

pesut

TILAA
EDULLINEN
NOUTO-
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki
mankeloituna

5,00€/kg

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

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

Varastot 1,5-20m²

(ei muita kuluja!)

alk. 39,/kk.-

Since 1
993

Valuraudantie 1
00700 Helsinki
Puh. 0207 789 770
www.kotivarasto.fi

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila
0400 600 359

Tomi Suvinen
044 335 5135

Katso myös muut myynnissä
olevat kohteet

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin
0400 201 444

Heikinlaakso okt 243 m²
6h+k+kph+khh+s+uima-
allasosasto+autotalli. Hyvällä alueella
ja isolla, suojaisella tontilla (1362m²)
oleva As Oy muotoinen okt. Tälläista
1-tason taloa harvoin tarjolla.
Tähän ihastut!. Mh 593 050€

Vh 595 000€. Kirsitie 25.
Tomi Suvinen 044 3355135

1130386

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

1136652
Tapaninvainio okt 164,5 m²
6h+k+2xkph+s+wc+aulatila. Lähes
uudenveroinen ja tilava omakotitalo
loistavalla sijainnilla Tapaninvainiossa.
Mh 495 000€. Alhokuja 3.
Tomi Suvinen 044 3355135
Tapaninvainio Okt + yksiö yht. 161,6 m²
3-4h+tkh+k+s ja 1h+k+s sekä
at+varasto. Huippupaikalla hyväkuntoi-
nen 3-tasoinen omakotitalo ja omalla
sisäänkäynnillä varustettu tilava 44m2
yksiö. Sopii hyvin esim. kahdelle eri
sukupolvelle. Kukkulatie 2 a.
Mh. 558.000€.
Jyrki Saulo/050 5850500

1138045

Tapanila okt 104 m²
4h+k+kph+s . Suositulla alueella v. 1980
valmistunut kunnostusta tarvitseva omako-
titalo omalla 704m2 tontilla. Lisäksi erillinen
46m2 autotalli ja varastorakennus.
Mh. 295.000€. Takalantie 11A.
Jyrki Saulo/050 5850500

1132902

Tapaninkylä pt 119m2/146 m²
5h+k+s+at+v. Yksitasoinen tilava koti mu-
kavalla pientalo alueella. Paljon remontoi-
dussa asunnossa suojainen reilunkokoinen
piha. Asunto on heti vapaa.
Mh. 349.000€. Talitiaistie 17.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272

1135282

Puistola pt 130 m²
3h,k,2kph,s,2wc,khh,tkh,askh. Laadukas
paritalo rv 1990. Toimiva pohjaratkaisu
isollekin perheelle tai helposti muunneltavat
alakerran tilat yrittäjälle. Kph+s uusittu
2012, ilmalämpöpumppu, alakerrassa lattia-
lämmitys ja takka. Mh. 370.000€.
Maamiehentie 17a.
Vasil Zizan/044-5147551

1136503
Tapaninvainio pt 72 m²
3-4h+k+kph+iso aidattu piha. I-tasoinen
paritalo maalämmöllä, käyttövesiputket
uusittu. Taloyhtiöllä Vantaanjoen rannassa
sauna, takkahuone ja laituri. Autokatos.
Tarjouskaupan lähtö 210.000€.
Simpukkakuja 9. Reija Kivinen/050 5330369

1138618

Suutarila rt 92,5 m²
4h, k, kph/s, erill.wc, AK, var. Kodikas perheasun-
to rauhallisella pientaloalueella. Tilavat huoneet
1-tasossa, iso, suojaisa eteläpiha. Hyvinhoid.
yhtiö omalla tontilla! Vmh. 299.000€. Häräntie 13.
Kai Lehtola/ 044-514 0164 1136174
Puistola pkt 70 m²

3h, k, kph/s, wc, pieni terassipiha.
Kauniisti remontoitu kodikas asunto!

Tilava olohuone, vaaleasävyiset pintamate-
riaalit, iso kph/sauna. 1-asuinkerros sovel-
tuu myös liikuntaesteisille. Tarjouskaupan
velaton lähtöhinta Mh. 193.000€.
Suuntimotie 17. Kai Lehtola/044-5140164

1136592
Tapulikaupunki kt 97 m²
4h,k,p. Upea kokonaisuus, joka ajatuksella
ja tyylillä remontoitu. Unelma perheelle, joka
haluaa täysin valmiin kodin, jossa avarat
oleskelutilat. Ylin 4. kerros, ei hissiä.
MH. 230.000€. Kruunaajanpolku 3.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272

1138568
Malmi kt 70 m²
3h,k, kph/ wc. Ylimmän krs:n avarapohjai-
nen koti Malmin sydämessä. Puistomaiset
parvekenäkymät, hyvinhoid. yhtiö omalla
tontilla. Vmh. 185 000€. Kunnantie 9.
Kai Lehtola/ 044-5140164 1134986
Malmi kt 44 m²
2h, k, kph. Selkeäpohjainen kaksio palvelu-
jen ja aseman lähellä. Peruskuntoinen koti,
jossa reilunkokoinen olohuone ja ikkunalli-
nen keittokomero aitoa retroa. 137.000€.
Malmin Raitti 8-10.
Kristiina Diomin/0400-201 444

Pihlajamäki kt 76 m²
4h+k+kph+las. parveke. Hyvä perheasunto
kolmella makuhuoneella hissitalon 3.
kerroksessa. Viihtyvyyttä lisää lähes huo-
neiston pituinen lasitettu parveke. Vmh.
174.800€. Johtokivenkuja 4.
Jyrki Saulo/050 5850500

1133851
Malmi kt 54 m2
3h+kk+kph. Hyväkuntoinen, remontoitu ja
käytännöllinen kolmio lähellä Malmin palve-
luita. Tilaa riittää vaikka pienelle perheelle.
Mh. 154.000€. Anianpellontie 14.
Jyrki Saulo/050 5850500

1137681
Tapanila Kt 51 m2
2h+k+lasitettu länsiparveke. Hyväkuntoinen
läpitalon kaksio uima-allastalon ylimmässä
kerroksessa. Mahdollisuus autotallin vuok-
raamiseen. Mh. 154.000€. Saniaistie 14-16.
Jyrki Saulo/050 5850500

1138150
Suurmetsä kt 97 m²
4h,k,s. Siistikuntoinen ensimmäisen kerrok-
sen asunto, jossa oma ikkunallinen sauna.
Lasitettu länsiparveke, kuntosali samassa
rapussa. Taloyhtiön suuret peruskorjaukset
tehty. Mh. 147.682€, vh. 169.000€.
Mätästie 3. Reija Kivinen/050 5330369

1138793
Tapaninkylä Lt 37 m²
1h, k, kph/s. Läpitalon huoneisto jossa
mainiot ratkaisut. Harvoin tarjolla tällä alu-
eella! Tule ja tutustu! Kotikaivontie 22. Mh
149.000€. Kristiina Diomin/0400-201 444

1135435

Reija Kivinen
050 533 0369

Vasil Zizan
044 514 7551

Timo Kuosmanen
0400 397 731

[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

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

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 3JOLLAS ASUNTOTONTTI

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

MARJANIEMI PT

Suuri huoneisto 8h, keittiö, takkah,
s, pesuh., kph, 4 wc, 2 vaateh,
249 m² + 3 varasto+tekninen tila
ja wc, 65 m². Kaipaa kunnostusta.
Hp. 390.000 € Niittyrannankuja

NETT I ETU
henkilö- tai pakettiauton
määräaikaiskatsastus
ennakkomaksulla

netistä 2525ALK.
Tarjous voimassa 31.10. saakka
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Sisukasta kansaa

S
uomalaiset tunnetaan sisustaan. Välillä
mennään vaikka läpi harmaan kiven ham-
paita purren, turhista valittamatta. Huo-
noina aikoina puhalletaan yhteen hiileen,

seistään rintamana. Malmin keskustassa sijait-
see Suomen Lions-liiton toimisto, jossa on ideoi-
tu yhdessä useiden merkittävien yhteiskunnallis-
ten tahojen kanssa sotaveteraanien huomioimis-
ta entistä paremmin. Heitä on elossa yhä noin
32 000, joista lähes 5000 on sotainvalideja.
Näiden kunniakansalaisten keski-ikä on jo yli
90 vuotta, joten jokainen heistä käytännössä
tarvitsee jonkinlaista apua ja tukea. Harva sitä
pyytää, vaan arjesta selvitään läheisten ja sen
kuuluisan sisun avulla. Leijonat haluavat olla
auttamassa vapaan ja itsenäisen maan puolesta
sotineita. Lions-liitto järjesti viime viikolla sota-
veteraanien kunniaksi seminaarin, jossa oli pari-
sensataa osallistujaa. Valtaosa heistä oli vete-
raaneja. Puhumassa oli muun muassa puolus-
tusministeri Carl Haglund.

Seminaarissa veteraaneille kerrottiin , että tänä
ja ensi vuonna paikalliset lionsklubit haluavat
auttaa entistä useampia veteraaneja käytännön
toimin. Heiltä toivotaan pyyntöjä vaikkapa
haravoimaan pihaa, luomaan lunta, tai anta-
maan kuljetusapua tapahtumiin. Lehtemme
ilmestymisalueella toimii useita lionsklubeja,

jotka ovat valmiit auttamaan sotaveteraaneja ja
tekemään heille arkisia palvelutehtäviä. Toivot-
tavasti auttajat ja autettavat kohtaavat runsaas-
sa määrin. Avun pyytäminen ei ole heikkoutta ja
sodissa mukana olleiden auttaminen koetaan
kunniatehtäväksi.

Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuun-
nitelma kuulostaa yhtä aikaa hyvältä ja huonol-
ta. On hienoa, jos tasokkaita palveluja ja eri-
koissairaanhoitoa tulee olemaan entistä enem-
män tarjolla ja helpommin saatavissa. Ongelmia
voi tuottaa se, että matkat näihin palvelupistei-
siin tulevat uudistuksen myötä pitenemään.
Perusterveille ja hyväkuntoisille ihmisille mat-
kustaminen palveluiden luo ei ole ongelma,
mutta todella sairaille ja liikkumisongelmista
kärsiville julkisen liikenteen käyttäminen ja kul-
kuvälineestä toiseen vaihtaminen hoitoon pää-
syssä voi olla iso kynnys. Lähipalveluille on aina
suuri tarve.

Avun pyytäminen ei ole
heikkoutta ja sodissa olleiden
auttaminen on kunniatehtävä.

Syysloman kunniaksi 15-19.10.
Keilatunti + kenkävuokra 4 €/ hlö
Ei ennakkovarauksia. Radalla voi olla
useampi heittäjä (enintään neljä).

Keilahallissa syyshinnat

Syys
Keila
Ei enn
usususuuuu eam

Keil

Tapanilan Keilahalli • Erätie 3, 00730 Helsinki

Hohtokeilauksen
ratatunti 20 €
Ke klo19-22, pe klo 20-22
ja la klo 20-22. Radalla max
4 hlöä. Sis. kenkävuokran.

(09) 3507 077
mosabowling.fi

MosaCafesta
Hot Snacks + limu
keilaajille vain 4 €

MALMITTARESTA
TARJOLLA:

Vaateliike
MALMITAR

Örskinkuja 2 B, 00700
Helsinki

(käynti sisäpihan puolelta)

Meiltä myös koti-, siivous- ja ompelupalvelut!

Avoinna KE ja TO klo 13–17 tai sovi
henkilökohtainen aika p. 050 444 2664

• kaikki kesän vaatteet -50%
• NP-housut ja juhlapuvut -30 %
• baskerit ja huivit -30 %

Tilauksesta MATISSE 20 kg chicken tai
fish & rice kissan kuivaruoka OVH 73,50 e
NYT 67,00 e

SIMPLITY PLUS+MC 15 KG KISSAN
MIKROHIEKKA Normaalihinta 17,80 e
NYT 15,00 e

Avoinna:
ark. 9-18
la 9-15
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Politiikan johtohahmoja vieraili Pukinmäessä. Sivu 8
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www.facebook.com/
lahitieto

Malmin seurakunta jättää osan vapautuvista viroista
täyttämättä taloudellisten syiden vuoksi. Kaikkia vapautu-
via virkoja ei kuitenkaan voida jättää täyttämättä.
Aivan uusi virka päätettiin perustaa vuoden alusta. Nuo-

risomuusikon virkaan aiotaan ottaa virkaa auki julistamat-
ta tehtävää jo hoitanut Liisamaija Elenius, mikäli yhtei-
nen kirkkovaltuusto päättää perustaa kyseisen viran seu-
rakuntaneuvoston ehdotuksesta.
Kaksi suntion virkaa lakkautetaan, mutta Malmin kirk-

ko tulee tarvitsemaan irtisanoutuvan suntion tilalle uuden
suntion.
Myös juuri irtisanoutuneen osa-aikaisen tiedotussihtee-

rin tilalle katsotaan tarpeelliseksi palkata toinen henkilö.
Samalla päätettiin, että avoimeksi tuleva kanslistin virka
täytetään ja siinä yhteydessä uuden viranhaltijan tehtäviin
sisällytetään nykyistä enemmän viestintää jamyös edelly-
tetään viestintään liittyvää osaamista.

TL

Seurakunta jättää osan
viroista täyttämättä

π Viikki

Viikin kirjastossa tehdään ensi viikolla sisustusremonttia.
Kirjastoa ei suljeta, mutta pienten purku- jamattotöiden vuok-
si joitain kirjaston tiloja on tilapäisesti poissa asiakkaiden käy-
töstä.
–Maanantaina 20.10. ja tiistaina 21.10. lehtisali ja käsikirjasto

ovat pois käytöstä. Päivän lehdet ovat luettavana muualla kir-
jastossa. Torstaina ja perjantaina lukualue puutarhan vieressä
ja lastenosasto ovat pois käytöstä, mutta muutoin kirjasto on
normaalisti avoinna, kertoo kirjastovirkailijaMia Ylinen.
Kirjastoon tulee uusia kalusteita, ja kalustetoimitukset voi-

vat vielä jonkin verran häiritä kirjastossa asiointia viikolla 44.
Viikin kirjastossa pahoitellaan asiakkaille koituvia häiriöitä,

mutta toivotaan, että niiden tuloksena kävijöille saadaan entis-
tä viihtyisämmät tilat.

Teija Loponen

Kirjastoa ehostetaan

Kirjaston kalusteita uusitaan ja ympäristöä tehdään
viihtyisämmäksi Viikin kirjastossa.

MIA YLINEN

ote-palveluille
tulee Pohjois-
Helsingissä kol-
me isoa palve-
lupistettä. Poh-

joisen perhekeskus tulee
sijaitsemaan Malmin virasto-
talossa, Pohjoisen terveys- ja
hyvinvointikeskus taas Mal-
min sairaala-alueella ja Poh-
joisen monipuoliset palvelu-
keskukset Oulunkylän Kus-
taankartanossa ja Malmin
Syystiellä.

Isojen suuntaviivojen osal-

ta lautakunnassa istuva ta-
paninvainiolainen Markku
Vuorinen (kesk.) katsoo, että
Koillis-Helsinki kuuluu voit-
tajiin.

–Koillisen osalta täytyy sa-
noa, että muut olivat meil-
le aika kateellisia, sillä olem-
me aika hyvässä asemassa.
Lautakunnassa hyväksytys-
sä verkkopalvelukartassa on
vain kaksi kaupunginosaa,
josta löytyvät kaikki palvelut.
Toinen on Vuosaari ja toinen
Malmi, sanoo Vuorinen.

Terveysasemaverkolle
tehtiin kehittämissuunnitel-
ma jo vuonna 2005. Toimi-
pisteitä on yhdistetty tuon
suunnitelman mukaisesti ja
tällä hetkellä terveysasemia
on yhteensä 25.

Tuolloin linjattiin, että jos
Malmin lentokenttä raken-
netaan, siirretään sinne Ja-
komäen, Suutarilan ja Puis-
tolan terveysasemat. Tällä
haavaa lähiterveysasemille
ei ole muutossuunnitelmia.

– Jakomäestä puhuttiin,

Sote-palvelujen keskus
on Pohjois-Helsingissä Malmi
Malmista tulee Koillis- ja
Pohjois-Helsingin sosiaali- ja
terveyspalvelujen keskus. Näin
linjasi sosiaali- ja teveyslautakunta
viime kokouksessaan, jossa
päätettiin palveluverkkouudistuksen
suuntaviivat. Lähiterveysasemien
lopullista kohtaloa kokous ei
sinetöinyt.

Koillis-Helsinki

ja sain sen käsityksen, että
Jakomäki jää ilman muu-
ta. Tilanne voi muuttua, jos
lentokenttä rakennetaan.

Yhdessä terveysasema-
verkon suunnittelun kans-
sa on toteutettu myös vuon-
na 2006 tehtyä hammashoi-
toloiden keskittämissuunni-
telmaa. Pieniä hoitoloita on
yhdistetty suuremmiksi ko-
konaisuuksiksi.

Sote-puolen tilakustan-
nuksia halutaan pienentää.
Ne muodostavat sosiaali-
ja terveysviraston talousar-
viossa huomattavan meno-
erän, noin 100 miljoonaa
euroa. Vuokrasopimusten
määrä on iso. Niitä on yh-
teensä 533 kappaletta, kos-
ka joissakin kiinteistöissä
on useita eri aikaan tehtyjä
vuokrasopimuksia.

– Asukastaloista päätet-
tiin, että asiaan palataan.
Monet lautakunnasta ovat
kiertäneet taloja, ja suhtau-
tuminen on nyt myönteistä.

Asukkailla ja henkilös-
töllä on ollut mahdollisuus
esittää näkemyksiään palve-
luverkkosuunnitelmaan sen
valmisteluvaiheessa. Palau-
tetta on otettu vastaan eni-
ten huhti- toukokuussa
internetin avulla. Suurin
osa, 40 prosenttia yli tuhan-
nesta verkkovastaajasta oli
31–45 -vuotiaita ja merkit-
tävä enemmistö, neljä vii-
desosaa oli naisia. Suurin
osa (n. 70 %) palautteesta
tuli Lauttasaaresta ja Kalli-
osta.

–Se on kaupungin heik-
kous. Mennään liikaa verk-
koon, Vuorinen toteaa pa-
lautteen antotavasta.

Pirjo Pihlajamaa

Pohjoishelsinkiläiset ja
Malmin ympärillä olevissa
kaupunginosissa asuvat
tulevat sote-palvelujen
perässä Malmille.
Kaupunginosiin jää joitain
palveluja ja joitain on
tarkoitus tuoda koteihin.

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO

S
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π Koillis-Helsinki
Koillis-Helsinkiin kulkevat Helsingin sisäiset linjat 73(N)
75A, 76A, 76B ja 77A sekä seutulinja 577 saavat 7,5 kuu-
kauden jatkoajan sopimukseensa, joka muutoin päättyisi
joulukuun lopussa 2015.
Helsingin Seudun Liikenne haluaa jatkaa sopimusta

syksyn 2016 alkuun asti, jotta se saa koottua bussiliiken-
teen tarjouskilpailuihin suurempia ja tarkoituksenmukai-
sempia liikennekokonaisuuksia alueellista suunnittelua ja
linjastonmuutoksia silmällä pitäen.
Linjaa 73 N ajaa Tammelundin Liikenne Oy, muita Nobi-

na FinlandOy.
PP

Linjojen 73 N, 75A, 76A,
76B, 77A ja 577
sopimuskausi jatkuu

π Koillis-Helsinki
Kävelysauvojen kanssa liikkunut nainen oli ylittämässä
Vanhan Helsingintien suojatietä torstaina kello 11 aikaan,
kunKehä 1:n länteenmenevälle rampille kääntynyt henki-
löauto törmäsi häneen tasa-arvoisessa risteyksessä.
Vuonna 1947 syntynyt nainen lensi törmäyksen voimas-

tamaahan, sai päähänsä vertavuotavan haavan jamenet-
ti ilmeisesti hetkeksi tajuntansa. Paikalle tuli useita poliisi-
partioita sekä ambulanssi, jolla uhri vietiin sairaalaan.
Henkilöauton kuljettaja määrättiin ajokieltoon. Hän ker-

toi tarkkailleensa vastaantulevaa liikennettä ennen kään-
tymistään vasemmalle. Hän ei ollut havainnut puolivälissä
suojatietä ollutta jalankulkijaa. Kuski ei ollut humalassa.

PP

Autoilija törmäsi
suojatien ylittäjään

Mielenilmaisun ajoitus
oli harkittu, sillä kello 16.15
alkoi sosiaali- ja terveyslau-
takunnan kokous, jossa
otettiin vastaan selvitys Asu-
kastalojen henkilöstön ja
käyttäjien näkemys asukas-
talotyöstä.

Sosiaali- ja terveysviraston
tarkoin varjelema raportti
etenee lautakunnasta kau-
punginhallitukseen, jolle

kaupunginjohtaja Jussi Pa-
jusen komentamana on sä-
lytetty asukastalojen kohta-
losta päättäminen.

Pihlajamäen Lähiötuvan
käyttäjät olivat liikkeellä
isolla joukolla. Yksi heistä
oli Pihlajamäessä asuva Lee-
na Koivisto.

Koivisto on Pihlajamäen
Lähiöaseman aktiivikävijä,
jonka kutsusta lautakunnan
jäseniä kävi tutustumassa
kaupunki-vetoisten talojen
toimintaan elokuussa.

Kierroksella oli mukana
Rene Hursti (peruss.), Ville
Jalovaara (sd.), Jukka Jär-
vinen (sd.), Sirkku Ingervo

(vihr.), Maija Anttila (sd.) ja
Hannu Tuominen (vihr.)

–Anttila oli tuolloin aika
nuivana, mutta ehkä tietä-
mys on lisääntynyt, sillä nyt
hän on taloista toista mieltä,
iloitsee Koivisto.

Anttila on sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan puheen-
johtaja, joka yllätti asukas-
talojen puoltajat positiivi-
sesti. Puheenjohtaja nou-
si julkisesti kannattamaan
asukasataloja ja vaati Hel-
singin Sanomien julkaise-
massa mielipidekirjoitukses-
saan lautakunnalle annetun
selvityksen palauttamista
alemmille päätöksenteko-

portaille.
–Sen on ehdottomasti pa-

lattava lautakuntiin varsi-
naiseen valmisteluun ja kan-
nanottoihin. Aluetyötä ja
asukastaloja tarvitaan. En
voi ajatella kaupungin luo-
puvan asukastaloistaan tai
lähiötyöstä, kirjoittaa Ant-
tila.

Leena Koivisto keskusteli
mielenilmauksessa Anttilan
kanssa.

–Anttila oli sitä mieltä, et-
tä kaikki muut ovat puolel-
lamme paitsi kokoomus.

Pirjo Pihlajamaa

Asukastalojen kävijät nousivat barrikadeille
Asukastaloja puolustavat
ilmaisivat mieltään Kallion
virastotalon edessä viikko
sitten tiistaina. Mukana oli
asukastalojen asiakkaita
myös Koillis-Helsingistä.

JOUKO ILVONEN

π Jakomäki
Iältään 79-vuotias mies oli vuorokauden kateissa viikon-
loppuna. Harmaahiuksinen mies oli poistunut kotoaan
kello 14 lauantaina, eikä hänestä ollut sen jälkeen havain-
toja.
Poliisi ilmoitti miehen katoamisesta sunnuntaina. Myö-

hemmin samana päivänä poliisi kiitti saamistaan yleisö-
havainnoista ja ilmoitti miehen löytyneen ulkoa hyväkun-
toisenamelko läheltä hänen asuntoaan.

PP

Kadonnut mies löytyi

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokrat nousevat vuo-
denvaihteessa keskimäärin 2,04 prosentilla.
Asunnon keskimääräinen neliövuokra on ensi vuonna

11,02 euroa kuukaudessa. Nyt se on 10,80 euroa.
Vuokrankorotuksista tulee asukkaille ilmoitus tämän

kuun aikana. Ensi vuoden vuokralaskut Heka lähettää vii-
meistään joulukuussa.
Tilastokeskuksenmukaan keskimääräinen asunnon ne-

liövuokraHelsingissä oli tämän vuoden toisella neljännek-
sellä noin 15,05 euroa kuussa. Helsingin yleinen vuokrata-
so on noussut vuodessa noin 3,6 prosenttia.

PP

Vuokrat nousevat

Tarkasteltavat koulut
ovat Tapanilan Hiidenkiven
peruskoulu, Tapulikaupun-
gin Maatullin ala-aste, Silta-
mäen ala-aste, Suutarilan
ala-aste, Suutarilan yläaste,
Tapanilan ala-aste ja Töyry-
nummen ala-aste.

Opetusvirastossa katso-
taan, että vaikka väestö-
määrät tarkastelualueel-
la kasvavat, on alueella silti
ylimääräistä koulutilaa noin
200 oppilaan verran. Sen ta-
kia virasto katsoo, että jois-
takin koulutiloista tulee luo-
pua.

Jos alueella luovutaan yli
200 oppilaspaikasta, niin
vuoden 2021 jälkeen voi-
daan tarvita jonkin verran
lisäpaikkoja. Jos näin käy,
on opetusviraston mukaan

selvitettävä yhteistyö Van-
taan kanssa Ala-Tikkurilan
alueella.

Opetusvirasto suosii nyt
isoja kouluyksiköitä. Yhte-
nä ratkaisuna virasto esit-
tää, että Tapanilan ala-
asteen koulu ja Hiidenkiven
peruskoulu yhdistetään ja
Tapanilan ala-asteen koulun
tiloista luovutaan osittain.
Tapanilan ala-asteen koulun
vuonna 1936 rakennettu
rakennus jäisi käyttöön.

Yhdistetyssä koulussa oli-
si noin 900 oppilasta 2 toi-
mipaikassa.

Oppilaaksiottoalueisiin
tulisi muutoksia. Tapanilan-
kaaren pohjoisosa siirtyisi
Maatullin ala-asteen kou-
lun alueeseen.

Maatullin ala-asteen kou-
lun ja Hiidenkiven perus-
koulun oppilaaksiottoalue
Ala-Tikkurilassa siirtyisi
tarvittaessa Suutarilan ala-
asteen ja yläasteen kouluille.

Suutarilan yläasteen kou-
lu yhdistyisi johonkin alu-
een ala-asteista. Osasta ala-
asteen tai yläasteen koulura-
kennusta luovuttaisiin.
Oppilaaksiottoalueita tar-
kistettaisiin.

Yksi yhdistämisvaihto-
ehto olisi muodostaa Suu-
tarilan alueelle yhtenäinen
1 200 oppilaan peruskou-
lu, jolla on 3 toimipaikkaa.
Koulua johtaisi yksi rehto-
ri apunaan apulaisrehtori.
Yhdestä ala-asteesta tai sen
osasta luovuttaisiin.

Edellisen vaihtoehto-
na voisi olla, että Suutari-
lan yläasteen koulu ja 1–2
alueen ala-asteen kouluis-
ta yhdistetään yhtenäisek-
si 540–800 oppilaan perus-
kouluksi. Luovutaan yhdes-
tä ala-asteen rakennuksesta
kokonaan tai osittain.

Vanhemmat ovat jättäneet
oman kannanottonsa, jos-
sa he ovat täysin eri mieltä.
Vanhemmat katsovat, et-
tä kaikkia Tapanilan, Suu-
tarilan ja Tapulikaupungin
kouluja tarvitaan.

Asukkaiden kuuleminen
on ensi keskiviikkona Hii-
denkiven peruskoulussa al-
kaen kello 17.30.

Pirjo Pihlajamaa

Kouluverkko vuoden 2021 jälkeen:

Helsingin kaupungin opetusvirastosta tavattiin Tapanila-Suutarilan alueen
koulujen johtokuntien jäseniä viime keskiviikkona. Opetusviraston linjajohtaja
Outi Salon terveiset olivat, että alueella on yksi koulu liikaa.

Opetusviraston virkamiesjohto ei ole vielä antanut tarkkaa listaa, mikä koulu tai koulutila olisi syytä sulkea.

HELSINGIN KAUPUNGIN OPETUSVIRASTO

Ala-Tikkurilan lapset
Tikkurilaan kouluun?

Pihlajamäessä tehtyjen banderollien viesti kertoi
päättäjille olennaisen.
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AUTOASI RENGASKESKUS
Korvasienentie6, 00760Helsinki
puh.0400600660
info@rengaskeskus.com
Sesonkinama–pe7–18, la9–16
www.rengaskeskus.com

PAR TN E R I

DEFA-moottori-
lämmittimet
ja sisähaara-
asennukset

-

Kattavaauton
TALVIHUOLTO
129€
Sis. 4,5 litraa5W40-öljy
+ SUODATIN
+KATTAVAT tarkistuksetset
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set

AUTOASI Rengaskeskus, HEIKINLAAKSO
puh. 0400 600 660, info@rengaskeskus.com

www.rengaskeskus.com

Asennus,
tasapainotus,
allelaitto

80€

Continental (CIC) nastarenkaat
175/65R14 sarjahinta 364 €
185/65R14 sarjahinta 392 €
195/65R15 sarjahinta 446 €
205/55R16 sarjahinta 593€
205/60R16 sarjahinta 573 €
225/45R17 sarjahinta 849 €
225/40R18 sarjahinta 1017 €
Continental (CVC6) kitkarenkaat
195/65R15 sarjahinta 446 €
205/55R16 sarjahinta 593 €
225/45R17 sarjahinta 849 €

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

Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848
Merja Pulkkinen
050 511 0782

Juha-Pekka
Savolainen
045 195 6818

Sam Kamras
040 837 3465

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

Hanna Valtonen
040 844 8991

Petri Hietala
LKV, LVV

040 051 9920

Juha Taponen
KiAT

0400 537 500
Seppo Väisänen
040 042 6233

Petri Grönlund
040 4807878

Sanna Hannula
045 800 2262

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

Inna Zvereva
045 679 1825

Raine Kellokangas
044 988 1800

Jollas PT 171m2

5h + k + khh + 2* erill.wc + kph + s + vh + var
+ terassi. Lammi-kivitalon paritalohuoneisto,
rv. 2000. Upeat ulkoilumaastot, lenkkipolut
lähes kotiovelta sekä Sarvaston venesatamakin
kivenheiton päässä. Lähtöhinta 385.000 €.
Hevossalmentie 32 A. Tiedustelut Petri Hietala
p. 0400 519 920 92115891

LAITA KOHTEESI MYYNTIIN MEILLE
– TÄLLÄKIN VIIKOLLA TEEMME

2 KAUPPAA/PÄIVÄ!
Valittavanasi alan ammattilaisia, katso alla…

Helsinki Tapaninvainio KT 50,5 m²
2h + k + vh + lasitettu parveke. Ylimmän
kerroksen viehättävä koti. Ikkunoista vehreät
näkymät, ei ikkunanaapuria. Todella hyvä pohja
ja valoisa asunto. Asunnossa ei remonttihuolia.
Yhtiössä ei remonttihuolia. Mh. 162.000 €.
Tyynelänkuja 6. Tiedustelut Sam Kamras p. 040
837 3465 9536236

Marjaniemi OKT 128m2

oh + avok + rt + 3mh +khh + 2*kph/wc +
s. Merihenkisessä Marjaniemessä laadukas
JÄMERÄ-kivitalo! Tämä Jämerä Unique
kohde rakennetaan ostajan ja rakentajan
pienurakkasopimuksen pohjalta. Mh. 748.000 €.
Valkovuokonpolku 4 b. Tiedustelut Petri Hietala
p. 0400 519 920 9619381

Marjaniemi RT 125,5 m²
4h + k + s. Kaunis ja valoisa huoneisto.
Alakerrassa keittiö, olohuone, wc sekä erillinen
todella valoisa ruokailutila jossa kattokorkeus n.,
8 m. Yläkerrassa 3 makuuhuonetta, parveke,
sauna ja kylpytilat. Voit ihailla tähtitaivasta
kattoikkunoiden läpi. Oma takapiha sekä
varasto. (HITAS). Mh. 398.000 €. Virvatulentie
10. Tiedustelut Petri Hietala p. 0400 519 920
9937594

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

Pihlajamäki KT 69,5m²
3-4h + k + kph + las. parveke. Läpitalon
valoisa huoneisto, hyvässä yhtiössä, jossa
suuret remontit tehty! Hyvin pidetyssä kodissa
huonejärjestys antaa mahdollisuuden mo-
nenlaiseen sisustamiseen. Mh. 164.048,56 €,
vh. 169.000 €. Liusketie 16. Tiedustelut Sam
Kamras 040 837 3465 9697820

Malmi KT 64,5m²
3h + k + las. parveke. Avara koti pienkerrostal-
on toisesta kerroksesta, rauhallisella ja loistaval-
la paikalla kaikkien Malmin palvelujen ja hyvien
liikenneyhteyksien päässä. Läpitalon kauniisti
remontoitu asunto on saanut uuden ilmeen
2008. Lasitettu parveke lisää viihtyvyyttä. Mh.
213.617 €, vh. 215 000 €. Laulurastaankuja 1.
Tiedustelut Juha Taponen p. 0400 537 500
9493652

Maunula KT 53,5 m²
TARJOUSKAUPPAKOHDE! 2h + k. Vehreässä
Maunulassa putkiremontoitu kaksio, vailla
tulevaa asukasta! Avara ja valoisa läpitalon
päätyhuoneisto ensimmäisessä asuinkerrokses-
sa. Huoneiston pintamateriaalit vaihdettu 2012-
2013 ja pääosin hyvässä kunnossa. Lähtöhinta
158.000 €. Metsäpurontie 18. Tiedustelut Petri
Hietala 0400 519 920 9821490

Vartiokylä
OKT-RAKENNUSPAIKKA 1268 m²
Kaunis rakennuspaikka, tasamaatontti rajoittuu
kallioon. Tontilla tällä hetkellä tiilirunkoinen
omakotitalo sekä muutamia istutuksia sekä
pari omenapuuta. Rakennuspaikalle on lupa
rakentaa 2 asuntoa. Mh. 278.000 €. Tamppitie
3. Tiedustelut Hanna Valtonen p. 040 488 8991
9575560

Vantaa

Rajakylä RT 90 m²
TARJOUSKAUPPAKOHDE! 4h + k + s +
kh-tila + 2*wc + parveke + terassi. Toimiva
perheasunto 1990 rakennetussa, 7 perheen
yhtiössä. 2-tasoratkaisu: alakerrassa olohuone
ja keittiö, sekä kodinhoitotila ja kph-saunao-
sasto. Yläkerrassa 3 makuuhuonetta sekä
erillinen wc. Lähtöhinta 198.000 €. Hyppytie 5.
Tiedustelut Hanna Valtonen p. 040 844 8991
9924262

Rajakylä RT 71,5 m²
3h + k + s + at. Oma iso terassi joka on
kauttaaltaan aidattu. Hyvän pohjaratkaisun-
sa ansioista tämä yhdessä tasossa oleva
asunto on todella käytännöllinen ja tilava pienen
perheen koti. Edulliset asumiskustannukset.
Pienellä pintaremontilla saat tästä kodista todel-
lisen unelmakodin. Mh. 213.000 €. Pyörätie 15.
Tiedustelut Hanna Valtonen p. 040 844 8991
9900372
Pakkala KT 67,5 m²
TARJOUSKAUPPAKOHDE! 3h + k + s. Todella
upea koti perheelle, joka kaipaa rivitalomais-
ta pihaa, erinomaisia lähipalveluita ja hyvät
kulkuyhteydet. Avara ja valoisa olohuone-ruo-
kailutila-avokeittiö yhdistelmä toimii tämän kodin
sydämenä. Makuuhuoneet ovat asiallisen koko-
iset. Sisäpinnat hyvässä kunnossa. Lähtöhinta
288.000 €. Väinö Tannerintie 13. Tiedustelut
Petri Hietala p. 0400 519920 9725839

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

Tuusula

Wanha Nummela OKT 160 m²
TARJOUSKAUPPAKOHDE!
6h, avok, rt, khh, varasto. Erinomainen suuren
perheen koti lähellä Nummelan palveluita.
Tämä 1972 rakennettu vankka omakotitalo etsii
uusia asukkaita & elämää ja vilskettä pihapiiriin.
Lähtöhinta 348.000 €. Venlantie 10. Tiedustelut
Petri Hietala p. 0400 519 920 9886239

Kirkonkylä OKT 73,6/119 m²
2h + k + saunaosasto. Ihastuttava tiilirunkoinen
omakotitalo. Iso vihreä tontti 1251 m², jolla rak-
ennusoikeutta jäljellä 180 k-m². Tässä vaihtoeh-
to rivitalo/kerrostaloasumiseen ilman ylimääräisiä
neliöitä! Mh. 238.000 €. Hindrikanpolku 5.
Tiedustelut Hanna Valtonen 040 844 8991
9510709

Vihti Nurmijärvi

NETT I E TU
henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

ILOLA
Laaksotie 33

Puh. 029 001 8720
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1

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

* Katsastuksen hintaan lisätään Trafin maksu 3,60€

*

Tarjous voimassa 31.10. saakka

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27

Puh. 09 741 50010
ark. 8-18

Vain ennakkomaksulla netistä www.plus.fi

2525ALK.
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Tapulikaupunki

KöyhyystutkijaAnna-Maria Isola tulee Tapulikaupun-
kiin keskustelemaan köyhyydestä asukkaiden kanssa.
Oletko nähnyt tai kokenut Koillis-Helsingissä köyhyyttä?

Millaista köyhyys on asuinalueellasi?Millaisia ongelmia ra-
han puute tuo arkeen jamiten ongelmista selviää.
Keskusteluillan tarkoitus on kuulla tositarinoita köyhyy-

destä ja etsiä auttamiskeinoja, jotka eivät vaadi röykkiöit-
täin rahaa. Yksi toteutettavissa oleva apukeino voisi olla
koulujen ylijäämäruoan jakelu.
Tarkoituksena on järjestää vielä kolme samanlaista tilai-

suutta mahdollisesti Etelä-, Itä- ja Länsi-Helsinkiin. Kier-
rosten tulokset aiotaan esitellä isommassa seminaaris-
sa muille päättäjille ensi vuoden puolella. Samalla kerro-
taan, mitä helsinkiläiset toivovat päättäjiltä köyhyyden lie-
vittämiseksi.
Illan järjestävät Puistolan Demarit, Stadin Demarien köy-

hyysryhmä ja Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi.
Pirjo Pihlajamaa

Köyhyydestä
kerätään kokemuksia

Köyhyyskeskustelu
Tapulikaupungin nuorisotalolla ma

20.10.2014 klo 17.30. Kahvitarjoilu ja
liikuntarajoitteisille esteetön pääsy.

Malmilla päämajaansa
pitävä Suomen Lions-liitto
on päättänyt toteuttaa vuo-
sina 2014 ja 2015 koko
maan kattavan palvelutem-
pauksen, jossa veteraaneja
autetaan monin käytännön
teoin.

–Tarkoituksemme on aut-
taa missä tarvitaan, luo-
da lunta, puhdistaa räys-
täskouruja, leikata nurmi-
koita, tarkistaa palovaroit-
timien paristot ja vaikkapa
kuljettaa veteraaneja puoli-
soineen käymään läheisten
haudalle tai konserttiin, sel-
vitti Kiitos veteraanit –työ-
ryhmän puheenjohtaja Sep-
po Söderholm avajaispu-
heessaan.

–Me leijonat olemme vuo-
sikymmeniä olleet sotiemme
veteraanien asialla. Olemme
auttaneet yksittäisiä vete-
raaneja ja toteuttaneet suu-
ria valtakunnallisia keräyk-
siä. Nyt haluamme erityi-
sesti poistaa yksinäisyyttä ja
suorittaa arkisia pieniä pal-
veluksia teille, jatkoi Suo-
men Lions-liiton puheen-
johtaja Tuomo Holopainen
vuorollaan.

Hallitusta edustaneet juh-
lapuhujat kiittivät kukin pu-
heessaan veteraanien ansioi-
ta ja sitä, että nuorempi pol-
vi saa nyt asua itsenäisessä
ja vapaassa maassa.

Puhemies Eero Heinä-
luoma muistutti rauhan eh-
tojen olleen aikoinaan ko-
vat ja sodan jälkeisen elä-
män ankaraa aikaa.

–Tämä leijonien aloite vä-
littämisestä muistuttaa sitä
henkeä, joka sodan aikana-
kin oli. Lähimmäisistä väli-
tettiin ja kannettiin huolta.
Valtio haluaa olla mukana
veteraanien elämän helpot-
tamisessa lisäämällä kun-
toutustukea ja laskemalla
invalidirajaa ensi vuodesta,
kertoi Heinäluoma.

Kokomaailman ensimmäi-
nen naispuolinen puolustus-
ministeri Elisabeth Rehn
muisteli pikkulottien ja lot-
tien aikaansaannoksia sekä
nosti esiin myös naisten ase-
man sodissa. Hän muistutti,
että Suomenkin käymissä
sodissa eri maiden sotilaat
taistelivat toisiaan vastaan,
mutta nykysodissa nous-
taan veli veljeä ja naapuri
naapuria vastaan.

– Sisällissodissa siviilit
muodostavat suurimman
osan uhreista, kun taistelu-
ja käydään kaduilla ja kylis-
sä, keskellä ihmisten koteja,
Rehn murehti.

Suomen Sotaveteraa-
niliiton toiminnanjohtaja
Markku Seppä luetteli vii-
me sodassa kaatuneiden ja
vammautuneiden määriä.
Naisia oli sodassa mukana
erilaisissa tehtävissä noin
80 000. Erityisesti hän nos-
ti esille ohiammuttujen ti-
lanteen.

– Ei ole oikein, että yli
90-vuotiaat veteraanit eivät
pääse automaattisesti kun-
toutukseen, vaan heidän tu-

lee tehdä hakemuksia sitä
varten. Se ei voi olla oikein,
painotti Seppä.

Nordean edustustiloissa
pidetyssä Leijonien Kiitos
veteraanit- seminaarissa oli
mukana myös pukinmäke-
läinen Tero Tuomisto, joka
on Rintamaveteraaniliiton
toiminnanjohtaja ja Kanna-
tussäätiön asiamies.

–Ennakkoon ohjelma vai-
kutti turhan runsaalta. Pai-
kan päällä lyhyet puheen-
vuorot lomittuivat toisiinsa
yllättävänkin hyvin. Monta
aivan sykähdyttävää hetkeä
koettiin. Mutta ennenkin
mukana olleena sanon: juh-
lavat puheet ovat juhlavia
puheita, ei enempää, huo-
mauttaa Tuomisto.

Tuomistolle jäi aivan pääl-
limmäiseksi vaikutelmaksi
se, että kerrankin ns. ohiam-

muttujen veteraanien kii-
reelliset erityistarpeet nos-
tettiin selkeästi näkyville.

– Vieläkään kaikki eivät
pääse jokavuotiseksi luvat-
tuun kuntoutukseen. Myös
tämän vuoden aikana ve-
teraanijärjestöt ovat yrittä-
neet viedä tavoitetta eri ta-
voin eteenpäin. Jokin siinä
vaan jarruttaa. Ja aika ku-
luu, muistuttaa Tero Tuo-
misto.

–Miellyttävää oli henki-
lökohtaisesti sekin, että kun
olen vuodesta 1978 alka-
en ollut erilaisissa tehtävis-
sä veteraaniasioissa, niin
nytkin tapasi paljon tuttuja
vuosien varrelta, eri puolilta
eteläistä Suomea Esimerkik-
si Malmin rintamaveteraa-
nien pitkäaikainen puheen-
johtaja Sulo Hakala oli pai-
kalla; ikää kohta 95!

Teija Loponen

Veteraanit
huomion kohteena
Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma, puolustusministeri Carl Haglund sekä entiset
puolustusministerit Seppo Kääriäinen ja Elisabeth Rehn olivat juhlapuhujina Suomen Lions-liiton
järjestämässä Kiitos veteraanit-seminaarissa.

• Veteraaneja on
elossa 32 000, heistä
sotainvalideja 4 800.

• Valtaosa
veteraaneista
osallistui kolmeen
sotaan: Talvisotaan
30.11.1939
- 13.3.1940,
jatkosotaan 25.6.1941
- 4.9.1944 ja Lapin
sotaan 15.9.1944 -
27.4.1945.

• Sotiin osallistui
yhteensä noin 600
000miestä ja 100 000
naista.

• Joka kahdeksas
menehtyi.

• Pysyvästi vammautui
joka neljäs.

Puolustusministeri Carl Haglund kertoi puheessaan puolustusvoimien tilanteesta
ja tulevista hankinnoista.

Veteraanitilaisuuden arvovaltaista puhujajoukkoa.
Ylärivissä reunassa Malmin rintamaveteraanien
pitkäaikainen puheenjohtaja Sulo Hakala.

TEIJA LOPONEN

– Jakomäki on mäki,
jossa on paljon porukkaa,
vähän työpaikkoja ja
vähän palveluita. Kyljessä
oleva Alppikylä kasvaa
mukavaa tahtia ja Suur-
metsä on kuin pikkuveli.
Nämä kolme aluetta muo-
dostavat oman alueensa.
Sieltä on nyt yksi palve-
luista lähdössä, terveys-
keskus, jos kaupungin esi-
tys terveys- ja sosiaalipal-
veluiden uudistamisesta
menee läpi, todetaan Jako-
mäen Vasemmistoliiton
tekemässä kannanotossa.

–Keväällä täällä Jakik-
sessa olleessa asukasillas-
sa kyllä annettiin asukkai-
den ymmärtää, että ter-
veyskeskus jää. Ja kyllä
me Jakis Vassissa ollaan si-
tä mieltä, että sen kuuluu-
kin jäädä. Suurin osa tä-
män alueen asukkaista on
todella terveyspalveluiden
varassa, tuumii Krissu Si-
rola-Korhonen Jakomäen
Vasemmistoliitosta.

Terveyskeskuksen
mukana siirtyy myös äiti-
ys- ja lastenneuvola, neu-
volapsykologi ja hammas-
lääkäri. Alueella asuu pal-
jon liikuntarajoitteisia

vanhuksia sekä lastenvau-
nujen kanssa liikkuvia
neuvolapalvelujen käyttä-
jiä.

Terveyskeskuksen lähei-
syydessä toimii myös 92
asuntoinen vanhusten pal-
velutalo, joka tekee yh-
teistyötä terveyskeskuk-
sen ja kotihoidon kanssa.
Terveyskeskuspalveluiden
poistuessa vaikeuttaa tä-
mä myös vanhusten hoi-
toa ja heikentää heidän
hyvinvointiaan.

–Asiassa mennään per-
se edellä puuhun. Näissä
uudistuksissa ei paranneta
kaupunkilaisten palvelu-
tasoa, vaan jälleen kerran
saa heikoimmat kärsiä.
Kyllähän omalla autolla
lähtee nopeasti vaikkapa
Malmille asioimaan, mut-
ta otappa rollaattori al-
le niin matka hankaloituu
hivenen verran, toteaa Ja-
komäen Vasemmistoliiton
puheenjohtaja Ville Kari.

Jakomäen Vasemmisto-
liitto vaati, että asiaa tul-
laan tarkastelemaan kau-
punkilaisen kannalta, ei-
kä hätiköidä näin suures-
sa asiassa.

Teija Loponen

Jakomäen Vasemmistoliitto
vastustaa terveysaseman
lopettamista

Jakomäen Vasemmistoliitto pitää tärkeänä
terveysaseman säilymistä lähellä sen käyttäjiä.

PIRJO PIHLAJAMAA
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Oman savustamon
SAVULOHIFILEE

Kulta Katriina jauhetut
KAHVIT 450-500 g
5,00-5,56/kg, yks. 3,39 pkt (6,78-7,53/kg)
raj. 1 erä /talous

HK Popsi
ISO VIITONEN 900 g
2,21/kg, kuoreton, raj. 2 pkt /tal.

Marli Vital
MEHUJUOMAT 1 l
1,33/l, yks. 1,75 tlk (1,75/l)

PAPRIKA värilajitelma 400 g
3 kpl/pkt, Hollanti, 2,50/kg, yks. 1,29/pkt (3,23/kg)

KIRSIKKATOMAATTI
250 g rasia Hollanti, 4,00/kg, yks. 1,29 rs (5,16/kg)

LEHTISALAATTI
ruukku, Suomi, yks. 0,89 kpl

Candyking
IRTOMAKEISET
raj. 2 kg /tal.

Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa TO-SU 16.-19.10.2014 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.fi

Viljaporsaan maustamaton
ULKOFILEE n. 1,5 kg tai
Rypsiporsaan pintamaustettu
ULKOFILEE n. 800 g

499
kg
raj. 2 pkt /tal. 1095

kg
raj. 2 kpl /tal.

1495
kg 199pkt 2.-

5.- 4.- 1.-kpl

1.-

599
kg

2
KPL

2
PKT

3
TLK

2
KPL

ERÄ Tuore kokonainen
SIIKA
viljelty, Suomi

ERÄ
JÄÄTELÖITÄ 53-162 g
11,11–18,87/kg, raj. 10 kpl /talous
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Meeri Kuikka on yllättynyt, miten paljon
politiikkaan perehtyminen vaatii.

Meeri Kuikka on
ensimmäisen kauden
varavaltuutettuna
yllättynyt, miten pal-
jon pohjatyötä poli-
tiikkaan perehtyminen
vaatii. Kun hän kan-
sanedustaja Outi
Alanko-Kahiluodon
pyynnöstä suostui vih-
reiden ehdokkaaksi, ei
ollut vielä tiedossa,
että perheen lapsiluku keväällä tuplaantuu.

–Neljän lapsen äitikin löytää ajan lukea esi-
tyslistat, mutta suuri yllätys oli, kuinka paljon
vaatii selvän ottaminen asioista, että on kypsä
kuuntelemaan kuntalaisia monimutkaisissa ja
hankalissa Helsingin asioissa ja todella vaikut-
tamaan.

Meeri on vihreiden varavaltuutettu, joka muu-
tamaan kertaa on kutsuttu valtuustoon, mutta
esteiden takia neitsytistunto on vielä kokematta.
Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaos-
ton varajäsenenä hän on päässyt jo tekemään
aika paljon kunnallispolitiikkaa.

Kun esikoinen on nyt ekaluokkalainen Tapa-
nilassa, tuntuu hänestä äitinä sydäntä särkeväl-
tä, että asukkaiden kuulemisillassa viikon kulut-
tua tulee esille opetusviraston tarve ottaa seitse-
män koulua suurennuslasin alle ja esittää mah-
dollisia yhtymisiä Suutarilan koulun vapaisiin
tiloihin. Toisaalta Kuikka tietää lautakunnas-
taan, että Helsingissä tarvitaan viraston leikka-
uksia kulujen karsimiseksi.

Tämä totuus on karua, ja samat ongelmat
Meeri on kokenut työssään Helsingin sosiaa-
li- ja terveysviraston alaisuudessa. Vapaaehtois-
työn koordinaattorina Sörnäisissä hän on kak-
si kuukautta sitten palannut äitiyslomalta ja tä-
män suurviraston kohtalona on kokea ikävät
karsimisesitykset budjettiin.

Meerin avomies jäi vuorostaan koti-isäksi, ja
se mahdollisti äidin lähdön takaisin työelä-
mään, kun kaksoset olivat vasta 15 kuukauden
iässä.

Kuikka miettii, onko lähiöäiti vielä kypsä ole-
maan tässä elämäntilanteessa tekemässä kun-
nallispolitiikkaa. Joka tapauksessa hänellä on
intoa vaikuttaa ja olla mukana. Todellinen ura
voisi alkaa ehkä vasta 20-luvun vaaleissa.

–Tässä lähellä haluan kuitenkin toimia, ja ai-
on olla mukana Alanko-Kahiluodon eduskun-
tavaalikampanjassa. Aion lähivuosina aktivoi-
tua Koillisen Vihreiden hallitustyöskentelyyn.

Maan hallituksesta Vihreät erosi äskettäin. Se
oli Kuikan mielestä OK, ja muu ratkaisu olisi
ollut omituista, koska ydinvoiman vastustami-
nen on peruslinja ja yksi hyvä syy puolueen ole-
massaoloon.

Moni kokenut Vihreiden kansanedusta-
ja miettii, asettuuko enää ehdolle. Sitä aukkoa
Meeri ei ole täyttämässä, mutta toivoo paikko-
jen säilyvän puolueella, joka sai viime kunnal-
lisvaaleissa läpi hyvillä äänimäärillä uusia val-
tuutettuja.

–Samalla meillä putosi varasijoille kokenei-
ta ansioituneita valtuutettuja, jotka keskittyivät
luottamustehtäviinsä niin, etteivät ehtineet teh-
dä omaa kampanjaansa riittävästi.

Timo Huotinen

Koillis-Helsinki

Vihreiden uusi kasvo
Meeri Kuikka

Meeri Kuikka (vihr.)

Pukinmäki sai arvovieraita, kun puhemies Eero Heinä-
luoma osallistui Pukinmäen rasteille 4.10. mukanaan avusta-
jat ja raamikas turvamies.
Reijo Vuorento pisti merkille, että puhemies kiinnosti ihmi-

siä ja väkeä parveili ”ison Eeron”ympärillä.
–Pukinmäen sosiaalidemokraattisen yhdistyksen rasti-

pisteellä puhemies osallistui arpajaisiin ja voitti sikarin, mikä
näytti ilahduttavan häntä.
Puistossa pohdittiinmyös politiikkaa, aivan erityisesti viime-

aikainen Nato - keskustelu ja Ukrainan kriisi keskusteluttivat
ihmisiä.
–Rastien jälkeen siirryttiin seurakuntakotiin, jossa puhemie-

helle esiteltiin Pukinmäen Marttojen matonkudontaa ja muita
toimintoja. Sen jälkeen puhemiehellekin maistui kahvi seura-
kunnan lämpiössä, kertoo Vuorento.

TL

Heinäluoma voitti sikarin

Pukinmäen rasteilla olivat mukana myös paikallisen
demariyhdistyksen puheenjohtaja Reijo Vuorento
ja sihteeri Pauli Outila. Onnellinen sikarinvoittaja
keskellä.

Juhlapäivän aamu oli
aloitettu laskemalla seppele
seuran perustajajäsenien
Aarne ja Anna-Liisa Laita-
karin haudalle.

Itse juhlassa yhdistyksen
elossa olevia aktiiveja muis-
tettiin puheissa sekä ansio-
merkein tai jakamalla heil-
le numeroidut kappaleet Ti-
mo Huotisen tekemästä his-
toriikistä.

Pukinmäen Taidetalo ha-
lusi antaa toimintaansa tu-
keneelle yhdistykselle siker-
män nuorten taitavia esityk-
siä. Myös Pohjois-Helsingin
Musiikkiopiston nuoret se-
kä Lauluveljien vahvistettu
kvartetti esiintyivät ennen
juhlapuhujana toiminutta

kansanedustaja Ben Zysko-
wiczia. Helsingin Kokoo-
muksen tervehdyksen toi
piirihallituksen jäsen Joona
Haavisto.

Zyskowitzin poliittinen
katsaus käsitteli niin epäva-
kaata maailmantilannetta
kuin Suomen taloutta. Op-
positiopuolueet saivat kuul-
la kunniansa kun huhtivaa-
lit ovat lähestymässä.

Kansanedustaja viihdyt-
ti yleisöä kahdella vitsil-
lä, joista toisessa hän käyt-
ti mainiosti hyväksi Laulu-
miesten osaamista. Nämä
pääsivät laulamaan pätkiä
lauluista, joilla eräässä ti-
laisuudessa esiintynyt laula-
ja oli pitkittänyt ohjelmaan-

sa estäen Beniä pääsemästä
puhumaan aikataulun mu-
kaisesti. Lopulta joku kuu-
lija oli vastannut itseään
säestäneen laulajan toista-

maan ”Mitä haluatte minun
soittavan seuraavaksi?” ky-
symykseen: Soita taksi!

Teija Loponen

Kokoomuksella
lämminhenkinen juhla
Nuorten esitykset olivat pääosassa
Pukinmäen Kokoomuksen viettäessä
60-vuotisjuhliaan Pukinmäkitalolla.

Juhlan päätteeksi muistettiin yhdistykselle tärkeitä henkilöitä joko ansiomerkein tai numeroiduin historiikein.
Kuvassa Kauko Salmi, Virpy Vainio, Eira Koskinen, Seija Seppänen, puheenjohtaja Kauko Koskinen ja Esko
Karjalainen sekä juhlapuhujana toiminut Ben Zyskowicz.

Pukinmäen Kokoomuksen 60-vuotisjuhlassa yleisöä
viihdyttivät Taidetalon ja musiikkiopiston oppilaat sekä
Helsingin Lauluveljet ja Ulla Welin.

TEIJA LOPONEN
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Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

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.

Tapanilan Kotien Puolesta ry haastoi mosalaistoimijat
bocciaan, joka on petankkia muistuttava kuulapeli. Kaksi kol-
mihenkistä joukkuetta vastasi haastajalle kyllä ja saapui työvä-
entalolle toissa sunnuntaina.
- Kävi niin, että turnauksen voitti haastajayhdistyksen jouk-

kue, tiedottaa TPK:n puheenjohtaja Ossi Sirén.
Toiseksi ylsi Tapanilan Työväenyhdistyksen joukkue ja kol-

manneksi Tapanilan eläkkeensaajat.
PP

Haastajan on helppo hymyillä

Kuvassa vasemmalta ykköspalkinnon pokanneet Teuvo
Kinnari, Antti Liikaoja ja Ari Kosonen sekä taustalla pe-
lituomari Martti Pöysälä.

TEUVO JOKIHARJU

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

PUBPUBALEALE
Parhaat bileet
alkaa Alesta

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

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

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
%%%-#'6."3$"3.'*01!*331,-4+5165"
Seurakunta facebookissa:
%%%-&1)'/22!-)25+5165"3.'*01!*3,1

Kuinka voisin antaa
rakkautta, ellen sitä ensin
itse jostakin saa?
Tätä minun ei tarvitse mu-
rehtia, sillä sinä, Jumala,
ehdit aina ensin. Rakastaa.

Kotikirkko soi! -viikko
19.–26.10.

MESSUT
Taize-henkinen messu Malmin kirkossa su
19.10. klo 18. Missiokuoro ja Malmin kantaatti-
kuoro, johtaa Heikki Poutanen.
Lähetysmessu Siltamäen seurakuntakodissa
su 26.10. klo 12. Messussa käytetään uutta
Viisikielinen-laulukirjaa. Siltamäen naiskuoro,
johtaa Hanna Virtanen.

KONSERTIT
Kitarakonsertti Tapanilan kirkossa su 19.10.
klo 18. Jonne Grans.
Kamarimusiikkikonsertti Viikin kirkossa su
19.10. klo 18. Elina Tyni, huilu ja Marko Hilpo,
piano. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.
Yksin, kaksin, kolmisin! Jakomäen kirkossa ti
21.10. klo 18. Pauliina Kallio ja Outi Aro-Heini-
lä, laulu, Leena Julin, piano.
Musiikkimatinea Malmin kirkossa ke 22.10.
klo 13. Heikki Poutanen, urut.
Nuoret taiturit Puistolan kirkossa la 25.10. klo
17. Juho Valtonen, viulu ja Johannes Piirto,
piano. Bach, Sibelius, Ravel… Vapaa pääsy,
ohjelma 5 e.
Sellokonsertti Malmin kirkossa su 26.10. klo
18. Seeli Toivio.
Konsertti Tapanilan kirkossa su 26.10. klo 18.
Barokkiyhtye Zephiro.
Kamarimusiikkikonsertti Viikin kirkossa su
26.10. klo 18. Emil Peltola, viulu ja Mike Pelto-
la, piano. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.

YHTEISLAULUA JA MUUTA MUKA-
VAA
Nilifurahi - ilon säveliä afrikkalaisittain Pu-
kinmäen seurakuntakodissa su 19.10. klo 18.
Musiikkiesityksiä ja yhteistä laulua, illan päät-
teeksi tarjoilua. Pekka Nyman, Maria Laakso,
Make Perttilä, lapsikuoro sekä lauluryhmä
Tuulenpesä.
Vanhat koululaulut -yhteislauluilta Siltamäen
seurakuntakodissa to 23.10. klo 18. Hanna
Virtanen, Olga Mäkinen, sello sekä Martta
Paijola.
Opi uusi virsi. Virsi-ilta Pihlajamäen kirkossa
su 26.10. klo 16.

LAPSILLE, LAPSIPERHEILLE
Lapsiperheiden ja lapsenmielisten konsertti
Jakomäen kirkossa pe 24.10. klo 9.15 ja
10.15. Jukka Leppilampi, musisointi.

Seurakuntavaalit
VAALIPANEELI
Malmin kirkolla ke 22.10. klo 18.
Tule tutustumaan ehdokkaisiin ja
kuulemaan kun he kertovat tavoit-
teistaan. Keskustelua.
VAALIKONE ON AVATTU
Löydä ehdokkaasi osoitteessa
%%%-.'*01!*3,1(116",-4

MATKAILUILLASSA
VIERAANA IHMISOIKEUS-
TARKKAILIJOITA
Malmin kirkossa la 25.10. klo 18.
EAPPI (Ecumenical Accompani-
ment Programme in Palestine
and Israel) on kansainvälinen
ohjelma, joka lähettää ihmisoi-
keustarkkailijoita vapaaehtoisiksi
Länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin.
Tarkkailijoina olleet Jorma La-
rinkoski ja Sanna Leino kertovat
kokemuksistaan.

Lätkässä
Lähitietoon

Viime Lähitieto kertoi, et-
tä Pukinmäen Säterinportin
nikkaripaja olisi auki torstai-
sin. Oikea päivä on keskiviik-
ko ja kellonaika 18.30-20.30.

Korjaus

Ristikko nro 17/2014
oikea ratkaisu

Hyvää syntymäpäivää 5
vuotta 15.10. täyttävälle
Jennalle! Toivoo äiti, isä, Nea,
ukki, mummi ja mummu.

Lähitieto.
Siitä

ihmiset
tykkää!

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 15.10. 19.00 Rukousilta: Ville Rossi.
Musiikki: Maranata

La 18.10. 19.00–22.00 Nuortenilta
Su 19.10. 11.00 Jumalanpalvelus: Jari Päärni.

Musiikki: Ville Rossi & kump.
Su 19.10. 14.30 Latinokokous: Fernando Cajas
Su 19.10. 19.00 Hyvän sanoman ilta: Mika Särkkä

ja Mikko Hursti. Musiikki: Lauluryhmä

Lämpimästi tervetuloa päiväkoti
Taikahelmen tupaantuliaisiin
(os Pekank. 5, 00700 Helsinki)

KE 22.10.2014 KLO 14.00–17.00
Päiväkoti Taikahelmi on kodinomainen,

musiikkipainotteinen ja yksityinen päiväkoti.
Olemmemyös mukana Helsingin yliopiston
Luma-projektin Pikku-Jipot hankkeessa.



10 Urheilu

VS

KEURUU

KIEKKO-VANTAA
KeuPa HT

Klo 18.30 TRIO Areena
Keskiviikkona 15.10.

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 €

Peli käynnistyi tasaisissa
merkeissä ja Erä aloitti maa-
linteon Christa Mäkelän
maalilla heti viiden minuu-
tin kohdalla. Ote kuitenkin
siirtyi pelin edetessä PSS:lle,
joka laukoi ensimmäisessä
erässä neljä maalia Erän
onnistuessa vain kahdessa.
Tasoitusmaalin 2–2 iski
Noora Miettinen.

Toisessa erässä Erän tasoi-
tuksia tekivät Milja-Maria
Saarikoski, Salla Likovuori
ja Milla Murtomäki, mutta
ne eivät riittäneet PSS:n tah-
komia yhdeksää maalia vas-
taan.

Erällä oli pelin sisäl-
lä muutamia hyvä vaihto-
ja ja varsinkin erien alkuun
joukkue tuli pirteästi. Muu-
toin pallollinen tekeminen
vaikutti tahmealta ja ajoit-
tain Erä joutui joutui kyyk-
kimään pitkiä jaksoja PSS:n
pyörittäessä peliä.

Pisteet menivät ansaitus-
ti PSS:lle.

– Sarja-avauksesta jäi
meille parannettavaa ja täs-
tä täytyy ottaa oppia. On-
neksi kausi on vielä tässä
vaiheessa ja kun saadaan
muutamia asioita paran-
nettua, on viime kauden
mestarin taso täysin saavu-
tettavissa. Nyt katsellaan
videoita ja jo ensi tiistai-
na jatketaan edelliskauden
hopeajoukkue KooVee:tä
vastaan Tampereella, tilit-
ti Erän päävalmentaja Ville
Turunen.

Seuraava kotiottelu pela-
taan 22.10. kello 18.30 Mo-
sahallissa. Tuolloin vastas-
sa on SB Pro Nurmijärveltä.
Edelliskauden pronssijouk-
kue Pron valmentajana toi-
mii edellisellä kaudella Erän
naisia valmentanut Jukka
Kouvalainen.

Teija Loponen

Salibandy Tyttöjen SM-sarja

PSS
peittosi Erän
Tapanilan Erän B-tyttöjen SM-joukkueen sarja-avaus
edelliskauden mestaria Porvoon Salibandyseuraa
vastaan päättyi alun hyvän alun jälkeen harmittavaan
5–9 tappioon.

VS

KAJAANI

KIEKKO-VANTAA
Hokki

Klo 18.30 TRIO Areena
Perjantaina 17.10.

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 €

Energiaa ja peli-iloa on
lisännyt myös Erä-ikoni
Lauri Kapasen paluu maa-
ilmalta mosalaisjoukkuee-
seen. ”Kapis” tuo taitoa ja
kokemusta Erän rosteriin,
jossa seuran juniorimyllyn
tuotokset ovat ottaneet
myös mittavan roolin liiga-
joukkueessa. Arvostetun
valmentaja Petteri Bergma-
nin suojateilta voi odottaa
mainiota kautta.

Pelit ovat lähteneet käyn-
tiin hieman yskähdellen,

mutta sa-
malla nou-
sujohteises-
ti. Erä on
nyt ehättä-
nyt pelaamaan liigassa pe-
räti seitsemän peliä, pal-
jon enemmän kuin moni
muu joukkue. Tuloksena
on myös yhtä monta sarja-
pistettä. Eli tasapelivauhti,
joka varmasti paranee kau-
den mittaan.

Avauksessa Erä koki Ou-
lussa yllätystappion 8–5
Oulun Luistinseuralle. Toi-
sessa pelissä mosalaiset yl-
sivät jo Aurajoen ranta-
milla 4–4 tasapeliin Turun
Palloseuran kanssa, kiitos
Kapasen kolmen maalin
hattutempun.

Kolmannessa, ja ensim-
mäisessä kotipelissä, Erä
koki hieman katkeran 5–7
tappion espoolaiselle Oiler-
sille. Tuloksena oli kylmä
kyyti, vaikka Erä johti pää-
töserää parhaimmillaan

kahdella maalilla. Seinäjo-
ella lukko aukesi, kova
kotijoukkue SPV antautui
tapanilalaisille maalein
5–3. Seinäjoen sankari oli
Erän veskari Teemu Korte-
lainen, joka pahoilla hetkil-
lä piti pömpelinsä lukittu-
na.

Voittoputki sai jatkoa
Energia Areenan paikallis-
pelissä Westendin Indiand-
seja vastaan. Erä oli jänni-
en vaiheiden jälkeen 4–3
luvuin parempi. Kokemus
puhui tällä kertaa, kun
Tommi Aro ja Lauri Kapa-
nen väsäsivät kolmannen
erän ratkaisumaalit.

Karjalasta kajahti viime
perjantaina ikävästi. Lap-
peenrantalainen NST pom-
mitti Erän, hieman yllättä-
en, kumoon uudessa kodis-
sa Energia Areenalla. NST
jätti 6–4 lukemin eräläiset
miettimään mikä menikään
pieleen. Etenkin kun mosa-
laisilla oli alla onnistuneena
pidetty viikon huili- ja har-
joittelukausi.

Sunnuntaina Erän bus-
si teki onnistuneen saalis-
tusretken Raumalle. Isän-
tänä oli uusi tuttavuus,
sarjanousija Rauman Sal-
Ba. Kaikki meni hyvin, Erä
virkkasi 7 maalia isäntien
kolmea vastaan. 17-vuoti-
aat Miska Mäkinen ja Ri-
ku Holopainen kantoi-
vat Raumalla ensi kerran
Erän sinistä liigapaitaa, ja
kirjauttivat itsensä seuran
historiaan. Rauma voiton
jälkeen Erä pitää sarjassa
kuudetta sijaa.

Tästä on hyvä jatkaa. Ensi
sunnuntaina Erä reissaa
Tampereen Classicin vie-
raaksi. Keskiviikkona
22.10. klo 18.30 Vantaan
Energia Areenalla on tun-
nelma katossa. Vastassa on
tuolloin Suomen mestari
Jyväskylän Happee. Fani-
bussi ensimmäisille viidelle-
kymmenelle otteluun lähtee
Tapanilan urheilukeskuk-
sesta klo 17.45.

Heimo Laaksonen

Salibandy miehet

Tapanilan Erä aloittanut
piste per peli tahdilla
Tapanilan Erän miesten
edustusjoukkue on
startannut liigakauteen
uusin ja energisin ottein.
Joukkue on jättänyt ahtaan
ja rakkaan kotoisen
kotikenttänsä Mosahallin
ja vaihtanut sen
naapurikaupungin Vantaan
Energia Areenaan.

Erä lensi voittoon Indiansia vastaan. Sinipaita Tom Strömstenillä
oli ottelussa ikävämpi lento kohti vastustajan maalin ylärautaa.
Onneksi railakas Strömsten selvisi tilanteesta vammoitta.

Malmin Ponnistajat nousi iloisesti jalkapallon Neloses-
ta kaudelle 2015 Kolmosdivariin. Nuori joukkue on edennyt
Vesa Hiltusen komennossa määrätietoisesti ylöspäin. ”Pon-
narit” kutittelivat sarjanousua jo viime kaudella, mutta nyt se
on totta.
Malmilaiset keräsivät kauden aikana 46 sarjapistettä, jotka

oikeuttivat kirkkaasti sarjaporrasta ylemmäs.
Ponnistajien nousu tietää sitä, että ensi kaudella Koillis-Hel-

singissä nähdään väkisin aina kiehtovaa paikalliskohtaamis-
ta. Kolmessa Kolmosen lohkossa ottelevat myös Malmin Pal-
loseuran edustusjoukkue sekä Atletico Malmi ja Puistolan
Urheilijat. Jää nähtäväksi, mitkä näistä neljästä sijoittuvat sa-
maan lohkoon ja kohtaavat paikallisderbyssä.
Malmin Ponnistajat on vuonna 1924 perustettu seura, jon-

ka pelaajat perustivat erikoisseura Malmin Palloseuran 1948.
Malmin Ponnarit kävivät 2000-luvun alussa Kakkosdivari ta-
solla.

HL

Malmin Ponnistajien nousu
johtaa paikallisderbyyn

Lauri Kapasen paluu
maailmalta juurilleen
on tuonut paljon
maalivoimaa Erän
hyökkäykseen.

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: ke 22.10. klo 18.30
Erä – Happee (liput 13/8 €)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

MIKKO HYVÄRINEN

Voittoputki
sai jatkoa

Energia Areenan
paikallispelissä
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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

Asuminen Eskolantiellä on
muuttunut aivan kamalaksi, kos-
ka vastapäätä rakennetaan mus-
taa kerrostaloa. Miten siinä voi
olla kuusi kerrosta, kun meille
luvattiin neljä?

Ongelmana on, että täältä me-
ni valo, ei näy taivasta eikä aurin-

koa. Vastapäinen seinä tulee ole-
maan täynnä ikkunoita. Joudun
pitämään jo nyt omat verhoni
kiinni, kun rakennusmiehet liik-
kuvat työmaalla, enkä voi elää
normaalia elämää.

En voi soittaa työmaalle, kun
en tiedä kenelle soittaa. Heidän
infotaulunsa on työmaa-aitojen
sisällä, eikä työmaalle saa men-
nä.

Ei näin saisi tapahtua, että

oman nenän eteen tulee tuollai-
nen. Kyllä asunnoista pitäisi näh-
dä luontoa ja ihmisillä pitäisi olla
hengitystilaa. Helsingin kaupun-
gilla pitäisi löytyä muualtakin ra-
kennusmaata.

Olen ajatellut asuntoni myy-
mistä, mutta kuka tätä enää os-
taa.

Lähiasukas Eskolantieltä

Musta puu vei
valon!

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.

Lähiristikko nro 17/2014
Ristikon oikea

ratkaisu sivulla 9.SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA, ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Koillis-
Helsingin
Lähitieto

Lähiristikko
joka toinen
viikko!

Suutarilan terveysaseman
parkkipaikalla naarmutetaan
toistuvasti autoja.

Kerran naishenkilö laittoi las-
taan sisälle autoon ja kolautti sa-
malla autonsa ovella pakettiau-
ton kylkeä. Nainen ei reagoinut
mitenkään vahinkoon vaan pois-

tui autollaan parkkipaikalta. Il-
moittaessani havainnostani pa-
kettiauton kuljettajalle hän tote-
si, ettei uusi naarmu pakettiauton
kyljessä enää haitannut, koska
siinä oli jo niin paljon vanhoja
naarmuja ja lommoja.

Autoani oli naarmutettu ilmei-

sesti naapuriauton kuskin puo-
len ovella 6.10. klo 14.50–15.30
välisenä aikana. Välinpitämättö-
myys toisen omaisuutta kohtaan
hämmästyttää.

Toivon alueella autoilevien
henkilöiden ryhdistäytyvän ja va-
hingon sattuessa rohkeasti jättä-
vän yhteystietonsa.

JR

Naarmuttajat esiin

Lokakuun alun lentokenttä-
kierros onnistui yli odotusten. Sää
suosi tapahtumaa, osallistujien
ikähaitari oli lapsista aina 80-vuo-
tiaaseen saakka ja väkeä oli muka-
na arviolta sata henkeä. Reipas-
tahtisessa lentokentän lenkkipol-
kukierroksessa pysyivät kaikki

hyvin mukana. Malmin lentoase-
man ystäviin kuuluvan Raine Hai-
karaisen kertoi historian tapahtu-
mista. Oli kiinnostavaa nähdä nuo
tapahtumapaikat lentokentän
ympäriltä.

Soile Ataçocugu

Liki sata kiersi kenttää

SOILE ATAÇOCUGU

Raine Haikarainen selostamassa, että Malmin lentoasemalla
olevat Helsinki-nimen kirjaimet tullaan uudistamaan.

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

Koillis-Helsingin
Lähitieto

Onko haavenasi maraton tai puolimaraton?
Maratonkoulu on tarkoitettu maratoniin tai puolimaratoniin tähtääville, jokaisen omilla
edellytyksillä ja tavoitteilla.
• Ryhmä kokoontuu kerran viikossa harjoittelemaan yhdessä
• Kaikki juoksuharjoittelunperusteista
• Monipuolista oheisharjoittelua
• Joka kuukausi asiaa myös teorialuennolla

SUOMEN URHEILULIITON VIRALLINEN
MARATONKOULU

Lisätietoja:
Jouni Leppäsaajo
Puistolan Urheilijat ry
Gsm 045 129 3231
jouni.leppasaajo@puistolanurheilijat.fi

Kausi ja hinta: Aloitus 11. marraskuuta 2014, hinta 270 € / 6 kk (voi maksaa erissä) 45€ / kk.
Sisältää: Kauden harjoittelut 1 krt / viikko (peruskestävyys, intervalliharjoittelu, vauh-
tikestävyys, nopeus, liikkuvuus, voima, lihaskunta, loikkaharjoituksen, mäkijuoksuharjoitukset,
juoksutekniikkaharjoitukset) sekä kauden aikana järjestetävät 1–3 luentoa harjoittelusta.
Harjoitukset: Tiistaisin klo 18.00
Valmentaja: Tero Knuutila, 040 706 1104 ja Jouni Leppäsaajo, 045 129 3231
Ilmoittautuminen:www.puistolanurheilijat.fi/maratonkoulu
Ota yhteyttä 045 129 3231
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apanila-Seuran
puheenjohtaja
Vesa Kinnunen
toteaa, että seural-

le ja sen toiminnalle sekä
muillekin aktiivisille asuk-
kaille on edelleen suuri tar-
ve.

–Siitä esimerkkinä koulun
tilanne, jonka tulevaisuus
näyttää juuri nyt uhatum-
malta kuin koskaan. Aktii-
visten vanhempien ryhmä
on taitava ja tekee paljon

työtä, mutta on kuin jokin
pirullinen mosanvastainen
luonnonvoima olisi riivan-
nut kaupungin päättäjät.

Tärkeimpänä seuran ai-
kaansaannoksena tähän
asti Kinnunen pitää kaa-
voituskamppailun voittoa
1970-luvun lopussa, koska
sen ansiosta kylä säilyi. Se
on pohjana kaikelle muulle.

Seuraan kuuluminen tuo
asukkaille paljon iloa.

–Seura on Tapanilan edun

ja ilmeen jatkuva puolusta-
ja. Niin tapahtumien akti-
visteille kuin vieraillekin se
on tilaisuus pitää hauskaa ja
tavata vanhoja ja uusia ys-
täviä.

Kinnunen itse oli muka-
na alkuperäisessä kaavasta
taistelleessa Säilytä Tapani-
la -toimikunnassa vuoden
1978 lopulta alkaen.

–Toiminta, jonka aloitim-
me yhden asian liikkeenä,
kehittyi jatkuvaksi seuratoi-

minnaksi kun aktivoimme
olemassaolleen kotiseutu-
yhdistyksen. Olin aktiivises-
ti mukana 80-luvulla ja vä-
hemmän 90-luvulla. Asuim-

me vuosituhannen ensim-
mäiset kymmenen vuotta
Japanissa. Sitten palasim-
me samaan taloon ja tulim-
me taas mukaan seuran toi-
mintaan tämän vuosikym-
menen alusta, kertoilee Vesa
Kinnunen omistaan ja seu-
ran taustoista.

Seura tarjoaa paljon
tapahtumia, joista Vesa ei
osaa nostaa yhtä muita
paremmaksi.

–Mosa Herään idea ke-
vään juhlana ja Kaamosil-
tamien idea syksyn virkis-
tyksenä ovat minusta mo-
lemmat niin hienoja, että on
vaikea valita niiden kesken.

Tapanilalaisten asukkai-
den ja yhteisöjen yhteistoi-
minta on tiivistä ja tuotta-
vaa. Mosassa on hyvä yh-
teishenki ja yhteisöllisyyden
tunne.

–Uskon mosalaisen yhtei-
söllisyyden tulevan siitä, et-

tä aika monet ovat valinneet
Tapanilan asuinpaikakseen
sen erityispiirteiden vuok-
si: ympäristö, pienimuotoi-
suus, arkkitehtuuri ja perin-
teikäs hyvä koulu. Sellais-
ta tekee mieli puolustaa yh-
dessä toisten kanssa, kuten
aktiiviset vanhemmat nyt-
kin tekevät koulun puoles-
ta. Uusia tilanteita tulee kai-
ken aikaa.

Niille mosalaisille, jotka
eivät vielä ole mukana seu-
rassa, Kinnunen antaa oh-
jeen: –Tapanila-Seuran ak-
tiiviseen toimintaan tule-
malla pääset mukaan suo-
jelemaan ja parantamaan
omaa kylää. Se on sitä pait-
si hauskaa puuhaa yhdes-
sä erilaisten ihmisten kans-
sa. Tulossa olevat juhlavuo-
den Kaamosiltamat ja Mo-
san Elävä Adventtikalenteri
ovat oivallisia tilaisuuksia
tutustua ja osallistua!

Teija Loponen

Kaamosiltamat ovat
pyöreiden juhlaa
Pyöreitä vuosia täyttyy Tapanilassa, jossa kotiseututyötä on tehty jo 50 vuotta
ja Tapanila-Seura puurtanut 35 vuotta. Kaamosiltamien kolmas juhlinnan
aihe on muhkea Tapanila-Albumi numero 13.

Vesa Kinnunen on itse ollut mukana suojelemassa Tapanilaa suuren kaavoituskamppailun aikana ja
synnyttämässä Tapanila-Seuraa. Kuva Mosa Herään avajaisista 2014.

TEIJA LOPONEN

On kuin jokin
pirullinen

mosanvastainen
luonnonvoima olisi

riivannut kaupungin
päättäjät.

Mosan Elävä adventtika-
lenteri 2014 on syntymässä
pikkuhiljaa. Juuri nyt etsitään
halukkaita asukkaita ja yh-
teisöjä ottamaan luukkuiltoja
vastuulleen.
–Adventtikalenteri on lei-

killinen ja iloinen tapahtuma,
joka saa kyläläiset yhdessä
liikkeelle talvi-iltoina. Luuk-
kujen ohjelma voi olla esit-
tävää, opettavaa, katselta-
vaa tai sitten täysin sellaista,

jonka yleisö luo omalla osal-
listumisellaan. Adventtiluu-
kun voi järjestäämissä vaan
Mosassa, omaa pihaa siihen
ei tarvita, opastaaAulikki
Asp Tapanila-Seurasta.
Tapahtuma kesto luukul-

la on noin 5–15minuuttia,
jotenmitään kovinmittavaa
ohjelmaa ei tarvitse saada
kasaan. Luukku aukeaa ai-
na 18.30.
–Myös ilmoittautuminen

on helppoa: Tapanila-Seu-
ran nettisivuilla klikataan va-
rauskalenteria halutun päi-
vän kohdalta. Ruudulle auke-
aa pieni ikkuna, johon tiedot
luukusta täytetään, ohjel-
man sisältöä ei sinne tarvit-
semerkitä, se saa olla yllä-
tys tulijoille. Ilmoittautua voi
myös sähköpostilla osoittee-
seen puheenjohtaja(ät)ta-
panila.fi. Luukku tulisi vara-
ta 15.11. mennessä, jotta se
ehtii painettaviin käsiohjel-
miin ja tolppamainoksiin.

Teija Loponen

Luukunottajia etsitään

Mosan Elävä adventtikalenteri vie eri puolille Tapanilaa joulukuun iltoina.

Ohjelmassa Tapanila-Albumin 13 julkistus, Veikko La-
vin lauluja, edellisten puheenjohtajien esittelyä, kunnia-
asukas Leena Zellaman haastattelu sekä yhteislauluja.
Stadin Juhlaorkesterin tahdittaa tanssia.
Buffettia pitää Julian pitopalvelu. Vapaa pääsy.

Kaamosiltamat Tapanilan VPK:lla
lauantaina 25.10. kello 18–23.

TEIJA LOPONEN

T
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JAKOMÄKI
Jakomäen Eläkeläiset
Kerhotoiminta uusissa tiloissa
Jakomäentie 6 i -talon ker-
hohuoneella. Kokoontuminen
aina ti klo 11–13.

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
osallistuminen ilmaista,
tarjoilu 1,5 e /perhe.
Syystien palvelukeskus
Uusi senioripysäkki-
ryhmä, keskusteluryhmä 60
v. täyttäneille. Lisät. Leila
Helminen 09 310 73431.
Korret Kekoon
Vko 42 toimintapäivä poik-
keuksellisesti la 18.10. klo
10–15. Osallistutaan Malmin
markkinoille ja pidetään
Nuoristotalon kahvilaa klo
10–14. Su 19.10 ei ole toimin-
taa. Lisät. 0400 447 022 tai
www.korretkekoon.
nettisivu.org.
Malmitalo vuonna 2034
Esillä teoksia, jotka ovat syn-
tyneet, kun Pohjois-Helsingin
kuvataidekoulun ja Taito-
käsityökoulu Helskyn oppi-
laat ovat visioineet, millaista
Malmitalossa voisi olla 20 vuo-
den kuluttua. Avoinna ma–pe
9–20 ja la 9–16. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ma 29.9. – la 18.10.
The Great Helsinki Swing
Big Band: Teemana
Lionel Hampton
Riku Niemi vibrafoneineen toi-
mii konsertin solistina, kapel-
limestarina Antti Rissanen.
Illan musiikki on ammennettu
jazzin kaikkien aikojen ensim-
mäisen vibrafonistin, yhdys-
valtalaisen Lionel Hamptonin
ohjelmistosta. Liput 18 e.
Malmitalo, ke 15.10. klo 19.
Jonathan Kreisberg Quartet
Jazzkitaristi Jonathan
Kreisberg esittää kvartet-
tinsa kanssa uutta musiik-
kia tuoreelta levyltään sekä
myös kappaleita aiemmasta
tuotannostaan. Liput 15 e.
Malmitalo, to 16.10. klo 19.
Indian Movies:
Bangalore Days
Kolmen serkuksen kosket-
tava kasvutarina, jossa mat-
kataan Intian kaupunkien
läpi, lapsuudesta aikuisuu-
teen. Intia 2014, 140 min,
K7. Puhe malayalamia, teksti
englanniksi. Vapaa pääsy,

Malmitalo, to 16.10. klo 18.
Karelia-kuoro – 30-
vuotisjuhlakonsertti
Juhlan kunniaksi kuullaan
musiikkia, jota kuoro on esittä-
nyt pitkän taipaleensa varrella.
Kuoroa johtaa Arto Joutsimäki.
Säestävää yhtyettä luotsaa
pianisti Lenni-Kalle Taipale.
Liput 15 e. Malmitalo,
su 19.10. klo 16.
Nukketeatteri Sampo:
Joen laulu
Tarina kertoo kaipuusta ja koh-
taamisesta, luopumisesta ja
esteet voittavasta ystävyy-
destä ja rakkaudesta. Kesto
45 min. Ikäsuositus 3+. Liput
9/7 e.Var. Nukketeatteri
Sampo 09 323 6968.
Malmitalo, ti 21.10. klo 10.15
UMOn Jazzmatinea:
Ohukainen ja Paksukainen
-elokuvakonsertti
Elokuvakonsertissa hekotel-
laan mykkäelokuvien hullun-
kurisimmalle parivaljakolle
ison orkesterin säestyksellä.
Konsertissa näytetään kaksi
Ohukainen ja Paksukainen
-elokuvaa vuodelta 1928,
Iloiset soittoniekat ja
Loppusilaus. Kapellimestarina
Kari Heinilä. Liput 5 e.
Malmitalo, ke 22.10. klo 15.
Anime-sarja: Tuulen
laakson Nausicaä
Hayao Miyazakin klassikko
kertoo ”Seitsemän päivän
tulessa” kärsineen maailman
tarinaa. Japani 1984, 111
min, K11. Puhe japaniksi,
tekstitys suomeksi. Malmitalo,
to 23.10. klo 18.
Itämaista tanssia
Rauhalliseen tahtiin Malmin
Nuoriso-talolla, Malmin-raitti
3. Parittomien viikkojen
su klo 13–14. Sopii myös
vasta-alkajille ja kuntoliikun-
naksi. Vetäjä: Riitta Heleste
p. 040 7207 262. Järj. Korret
Kekoon ry p. 0400 447 022.
Päivätanssit
Malmin työväentalolla
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia, buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Vapaaehtois- ja
ystävätoiminnan peruskurssi
la 25.10. ja la 1.11. klo
9–15 molempina päivinä
Malmin toimintakeskuksessa,
Kirkonkyläntie 2. Kurssi järjes-
tetään OK-opintokeskuksen
tuella. Ilm. viim. 10 pv ennen
juhaniparkkari@gmail.com.
Koillis-Helsingin Kokoomus
Malmin markkinoilla la 18.10.
Tule tapaamaan seurankun-
tavaalien ja eduskuntavaa-
lien ehdokkaita sekä koil-
lishelsinkiläisiä kokoomus-
toimijoita. Lisätietoa osoit-
teesta: www.facebook.
com/KoillisenKokoomus.
Syysloman työpaja
- amigurumit
Ke 16.10. kello 10.30-14
Artesaani Maria Lindström
opastaa amigurumien val-
mistamisessa 11 - 18
-vuotiaita lapsia ja nuo-
ria. Amigurumit ovat pie-
niä virkattuja hah-
moja. Malmin kirjasto.

PIHLAJAMÄKI
Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä ke
klo 10–12 ja to leikkipuisto

Salpausselässä klo 10–12.
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskustelu-
ryhmä ti klo 11–12. Vetäjänä
Tuula Aiso. Ruotsinkielen
keskusteluryhmä ti klo
13–14. Vetäjänä Tuula Aiso.
Liusketie 3. Vapaa pääsy

PUISTOLA
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita
Puistolan kirjastolla vertais-
tukihenkisesti tietoteknisissä
ongelmissa joka ke klo 10–12.
Lisät. ja ajanvaraukset kir-
jastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Puistolan Martat
Avoin Martta-ilta aiheena
kehon kieli ja vuorovaikutus,
16.10. klo 18, Marttalassa,
Puistolantori 5. Ulkopuolisilta
5 e ja kahviraha 2 e.
Yhteislaulua
Puistolan VPK:lla ke
15.10. klo 18–19.30. Kari
Pennanen säestää.
Puistolan Eläkeensaajat
Syyskokus 21.10. klo 14.
Puistolan kirkolla. Ennen
kokousta klo 13 jumppa.

PUKINMÄKI
MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30 Nuoriso-
talolla, Säterintie 2, 2.krs.
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.
Kaukana kotoa
-Tabareybareyn tytöt
Palkitun valokuvaajan Meeri
Koutaniemen ja Plan Suomen
valokuvanäyttely Nigerin pako-
laisleiriltä. Esillä lokakuun
ajan Pukinmäen kirjastossa.
Satutunnit
Satutunnit pidetään aina paril-
lisen viikon ma Pukinmäen
kirjaston lastenosastolla
klo 10.15. Kaikki 3–7-vuo-
tiaat lapset huoltajineen!
Hillan hevoset –
vitriininäyttely
Kolmivuotiaan hevosty-
tön Hillan pikkuhevosia
esillä Pukinmäen kirjaston
vitriinissä lokakuun ajan.
Novellikoukku
15.10. klo 18–19.30.
Kuunnellaan novelleja ja neu-
lotaan vauvojen tumppuja, töp-
pösiä ja peittoja, jotka lahjoi-
tetaan hyväntekeväisyyteen.
Voit ottaa Novellikoukkuun
mukaan myös oman neulon-
tatyösi. Pukinmäen kirjasto.
Ystävyysrannekepaja
Askarrellaan ystävyys-
rannekkeita syyslomalla.
Ke 15.10. klo 13–15.
Pukinmäen kirjasto,
Kenttäkuja 12.
Ursulan päivän yhteislaulua
Ti 21.10. klo 17.30 Madetojan
palvelutalossa, Madetojankuja
3. Laulattamassa Kalle
Partanen ja Esko Rantanen.
Vapaa pääsy. Järj.
Pukinmäki-seura.
Kiireetön iltapäivä
La 22.11. kristillistä

joogaa klo 13–16, ohjaaja
Rita Saari. Ilm. 7.11. men-
nessä. Tarjoilua, mukaan mah-
tuu 15 hlöä. Ilm. meri.ala-
kokko@evl.fi, 09 234 04452.
Järj. Malmin srk:n ympäristö-
työ ja Pukinmäen srk-piiri.
Pukinmäen srk-kodilla,

Säterinportti 3.

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@sil-
tamaennuorisoseura.
fi tai 050 566 6174.

Juurimusaa parhaimmillaan
Syvälle bluesin alkulähteille ja välillä kantrin ja funkinkin
maailmaan sukelletaan juurimusiikin konsertissa
Malmitalossa.
Solistina toimii Timo Turpeinen ja musiikista vastaavat Jarmo Hynninen,
Timo Vesajoki, Jan-Olof Strandberg ja Jartsa Karvonen.
RootFood featuring Timo Turpeinen to 23.10. klo 19 Malmitalossa. Liput 12 e.

Odotettu jazzkitaristi yhtyeineen vie soljuvan ja melodisen musiik-
kinsa äärelle. Jonathan Kreisberg – kitara, Will Vinson – saksofoni,

Rick Rosato – basso ja Colin Stranahan – rummut.
To 16.10. klo 19, alk. 15 €

Quartet

USA

QQQQQuarttttetttt

US

Kreisberg
UUJonathan

Värikkäässä kasvutarinassa matkataan
Intian kaupunkien läpi. 140 min, K7.
Tekstitys englanniksi. To 16.10. klo 18,
vapaa pääsy

Elokuva Miika Nousiaisen romaanin
pohjalta. 93 min, K7. Pe 17.10. ja
la 18.10. klo 18, alk. 6 €

ElEl kokuva Miika Nousiaisen rom

pakolainenpaakkkkkkoollllllaaiiiiinneenn
Vadelmavene-

Kino Helios:

n Stranahan – rummut.
9, alk. 15 €

Pikkukepposia ja suurta ystävyyttä
— Ukko Pesonen ja Viiru-kissa tapaavat.
Puhutaan suomea. 90 min, -S-. La 18.10.
klo 14 ja ke 22.10. klo 18, alk. 5 €

ja suu trta ystävyyttäj t tä ttä

PesonenPPPPPPe
Viiru

Kino Helios:

soPPPPPe
ja

Indian Movies:

tarinassa matkataan

DaysInI ddididi nan MMMovoviieies:s: DDDDDDDaayys
Bangalore

Odotettu jazzkitaristi yhtyeineen vie
kinsa äärelle. Jonathan Kreisberg kkinsa äärelle. Jonathan Kreisberg – k

Rick

Kin

Rosato – basso ja Colin
To 16.10. klo 19

PikkukPikk k
— Ukk
Puhuta
klo 14 j

V
Kino

Bangalore e

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

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

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

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

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

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

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect
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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.

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
!

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

Avoinna ma–ti ja to–pe 9–18, la 9–14 tai sop. muk.

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

Malmin
Rintamaveteraanit ry:n
sääntömääräinen
syyskokous 27.10.2014

Syystien vanhustenkeskuksessa,
Takaniitynkuja 3, kello 15.00.

Kokouksessa toisessa käsittelyssä johtokunnan
esitys Malmin osaston lopettamisesta.

Naisjaoston kokous kello 14.00.

Kahvitarjoilu kello 14.30 – 15.00.

Johtokunnat toivottavat kaikki varsinaiset
ja kannatusjäsenet tervetulleiksi.

KOKOUKSET

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

MA-PE 9.00–17-00
LA 8.00–13.00

K A M PA A M O

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

K A M PA A M O

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

Sääntömääräinen SYYSKOKOUS
pidetään torstaina 23.10.2014 klo 18.30

Jakomäen Lähiötuvassa Huokotie 3, Helsinki

Koillis Seura:n
(Suurmetsä-Jakomäki Seura)

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat

vuodelle 2015.

Tervetuloa
Seuran hallitus

Kampaamo Kris-Mar
Malminraitti 12

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

Syyshiuksiin volyymia
ja värejä

Martta-ilta
Ti 21.10. alk. klo 18 luento
liikunta on lääkettä ja
arpajaiset, osoitteessa
Jousimiehentie 5.

SUUTARILA
Lastenvaatekirppis
Suutarilan palvelukeskuk-
sella, Seulastentie 11, 2.11.
Askartelupiste lapsille sekä
pikkurahalla kahvion herk-
kuja. Pöytien hinnat yhdistyk-
sen jäseniltä 15 e, muilta 20
e. Talkoisiin osallistuville ilmai-
nen. Tied., talkoisiin ilm. ja
myyntipöytien var. tapahtumat.
mlltapaninkyla@gmail.com.
Kirpputorin yhteydessä kerä-
tään lastentarvikkeita ja -vaat-
teita sekä leluja lahjoitetta-
vaksi Marskin Muksut- myymä-
lään. Järj. MLL Tapaninkylä.

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.
Nälkä-vuoden tekijä
Tapanilaan
Tapanilan kirjaston kirjailija-
vieraana ke 22.10. klo 18.30
Aki Ollikainen. Kirjailija voitti
romaanillaan Nälkävuosi
Helsingin Sanomien kirjalli-
suuspalkinnon vuonna 2012.
Haastattelee Suvi Ahola.
Tuubit auki - avoimet
työhuoneet
Henriette Ahlgrén
maalauksia. Ma–
pe 13.10.–
17.10. klo
13–17.
Ateljee
Tapaus,
Vierto-
lantie
2–4 B.
Syyslom-
aviikon
peli-ilta
Tule pelaa-
maan Tapanilan

kirjastoon! Valikoimassa PS3-
pelejä FIFAsta Raymaniin sekä
lautapelejä Afrikan tähdestä
Menolippuun. Testattavana
myös Oculus Rift -virtuaalito-
dellisuuslasit! Tarjolla myös
pientä purtavaa. 17.10.
klo 16.30–18.

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.
Tapulin eläkeläiset
Ma. 20.10 Tarjotaan vihan-
neskeittolounas lisukkeineen
ja päälle kahvit hintaan 7 e.
Lopuksi pelaamme Bingoa.

VIIKKI
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.
Askartelua syyslomalaisille
Trooppisessa puutarhassa
voi askarrella omatoimisesti
lomapäivän ratoksi. Gardenia
on auki to klo 10–18, pe. klo
10–14, la–su klo 10–17.
Mukaan sisäänpääsymaksun
hinnalla. Koetilantie 1, Helsinki.
Tablet-tietokoneet ja
älypuhelimet- opastus
To 16.10. Viikin kirjastossa
klo 13–15.

Tapanilan kirjaston lukupiiriläiset starttasivat syyskau-
tensa viikko sitten keskustelemallaMinna Canthin romaa-
nista Köyhää kansaa ja Aki Ollikaisen esikoisesta Nälkä-
vuosi. Molemmat teokset ovat karu kuvaus köyhän kansam-
me oloista 1880-luvun lopulla.
Ensi keskiviikkona kaikilla kirjaston asiakkailla on ti-

laisuus kohdata vuonna 1973 syntynyt Aki Ollikai-
nen livenä, sillä hänet on kutsuttu Tapanilan kirjas-
toon kirjailijavieraaksi. Ollikaista haastattelee lukupii-
rin vetäjä, tapanilalainen toimittaja-kirjailija Suvi Ahola.
Sammatissa perheineen asuva Ollikainen on voittanut Näl-
kävuosi-romaanillaan Helsingin Sanomien kirjallisuuspal-
kinnon vuonna 2012.
Seuraava lukupiiri Tapanilassa on marraskuun 12. päivä.

Aiheena on Carol Shieldsin teos Ellei. Lukupiiriin saa osal-
listua kuka tahansa kirjojen ystävä.

Pirjo Pihlajamaa

Aki ”Nälkävuosi”
Ollikainen
tulee Tapanilaan

Aki Ollikainen
Tapanilan kirjastossa ke
22.10. klo 18.30–20.

én
–

Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

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

lehteen.
OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.fi

Lähitieto
joka

keskiviikko!
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Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä

Pukinmäessä.
0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

PALVELUJA TARJOTAAN

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama

(suuhygienistit)

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

050 594 2992
#$#!&+)*(%)'"
Kotitalousvähennysmahdollisuus

&',%#-()(* " $%##++* " .(!%',*''*

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

TALVI 2014–15

WI31KW22

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

ULKO-JA SISÄMAALAUSTYÖT
Huolella ja edullisesti

www.tuomasmaalaus.com
044 528 4062

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

25 vuott
a

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• 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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113ä i 6

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.

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

Puh:093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

LÄHETÄ VINKKEJÄ
Koillis-Helsingin tapahtumista Lähimenoihin.

Katso tarkemmat tiedot viereiseltä sivulta.



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

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

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

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus




