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Uutiset:
Erätien päätepysäkki
vaarassa.
Urheilu:
Salibandymiehet jähmettyivät.
Menot:
SiSu-päivät kokoavat
asukkaat.
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Saadaanko terminaalista
viihtyisämpi?

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

Viehättävä rapattu omakotitalo.
1-tasossa, 4 h, k, s n. 100 m² +
25 m² varastot. Rv. 1961, asuin-
tilat kunnostettu 2011. Talossa
maalämpö. Oma tontti 585 m².
Hp. 275.000 € Immolantie 49

TAPANINVAINIO OKT

TAPANINVAINIO OKT

Lämminhenkinen koti Tapan-
invainion sydämessä. Kivitalo
3-tasossa 5-6 h, k, rt, s ja pesuh.,
yht. n. 133 m². Kellarikerrokses-
sa ask.h., khh ja var n. 45 m².
Rv. -82. Hallinnanjakotontti 470 m².
Hp. 435.000 € Simpukkakuja

LAAJASALO KT

Ylimmän 9. kerroksen toimiva
kaksio. Olohuone, makuuhuone,
keittiö, kph 48,5 m². Lasitettu
parveke etelään. Talossa uima-allas.
Palvelut ja uimaranta lähellä.
Hp.164.000 € Ilomäentie 11 A

MALMIN KESKUS KT

Hissitalon toisen kerroksen
päätyhuoneisto. 3 huonetta,
keittö, saunaosasto 60 m². Tilava
lasitettu lounaisparveke. Hyvä
kunto, rv. 1990. Mh. 226.793 € +
vo 1.207 €. Malmin raitti 7 A

KATSO AUTOPESU-
TARJOUKSEMME
SIVULTA 5

Neste Oil Metsälä
Neste Oil K-market Malmi

KATSO TARJOUKSEMME SIVULTA 5
AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

Sienitie 34,
00760Helsinki
+358 29 3005500

Uranuksenkuja 1E
01450Vantaa
+358 29 3005501

Heikinlaakso Korso

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

Ark. 08:00 - 17:00
La Suljettu

heikinlaakso@autonkorjaus.net korso@autonkorjaus.net

ViinikkaOy

Talvihuolto
•Moottoriöljy ja suodatin
•Akun ja laturin testaus
• Jäähdytinnesteenmittaus (Vaihtonesteenhinnalla)

• 19 kohdan tarkastus
• Kirjallinen lausunto

Sisältää
Henkilöautot kaikkimerkit jamallit!

149€

Arvo 30€
Renkaidenvaihto kuuluuhintaan!

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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Ohi on

K
esäaika päättyy tulevana viikonloppu-
na. Käytännössä kesä on jo päättynyt
aikaa sitten, jo viime viikolla sai jäisiä
autonikkunoita raaputella puhtaaksi

muutamana aamuna. Ensimmäiset lumihiuta-
leetkin leijailivat jo harvakseltaan alas. Kesä on
siis ohi. Pientä lohtua on tuonut upea ruska. Vii-
me viikkoina on katujen varsilla ja puistoissa
näkynyt sellaista väri-ilottelua, etten muista
yhtä hienoa ruskaa olleen moneen vuoteen. Leh-
det kuitenkin putoilivat sunnuntain sateissa
vauhdilla ja nyt pihoilla haravoidaan ahkerasti.
On aika pistää puutarha talviteloille, siirtää
puutarhapenkit varastoihin ja ihan viimeistään
nyt istuttaa kukkasipulit ensi kesäksi iloa tuotta-
maan. Lasitetut parvekkeet tuovat monille mah-
dollisuuden jatkaa vielä kesäkautta. Suojaisilla
parvekkeilla kukkaistutukset säilyvät pidem-
pään ja lämmittimien avulla parvekkeista voi
nauttia vaikka läpi vuoden.

Ohi on myös koululaisten syysloma. Seuraavan
opiskelutauon tarjoaakin sitten joulu, joka tun-
tuu lähenevän hurjaa vauhtia. Kauppojen hyl-
lyillä on jo tarjolla joulumakeisia, jouluvaloja,
joulukalentereita ja muuta suuren juhlan rekvi-
siittaa. Ennen joulua ehditään kuitenkin kokea
seurakuntavaalit, joihin tällä kertaa tuntui ole-
van tavallista haasteellisempaa löytää ehdokkai-

ta. Niinpä niillä, jotka todella haluavat päättä-
mään seurakunnan asioista, on hyvät mahdolli-
suudet tulla valituksi. Jos vain äänestäjiä ja
tietoa ehdolla olevista löytyy.

Ensi viikolla esitellään Latokartanontien kaavaa
Malmitalolla. Siellä kannattaa piipahtaa kysy-
mässä niitä asioita, jotka eivät nyt kaupunki-
suunnitteluviraston verkkosivuilla olevissa
suunnitelmissa selvästi näy. Yksi sellainen kysy-
mys on, aiotaanko Latokartanontie muuttaa
Vilppulantien kohdalla yksikaistaiseksi? Se kyllä
merkitsisi siihen melkoista liikenteellistä pullon-
kaulaa. Vanha virkistyskeskuksen tontti on nyt
rajattu pois suunnittelualueesta, samoin tontin
rajan läheisyydessä sijaitseva pieni kolmion-
muotoinen alue. Miksiköhän? Uutena suunnit-
telualueessa on mukana liiketalousopiston ja lii-
kuntahallin parkkipaikka, johon ehkä suunni-
tellaan uudisrakentamista. Melkoiselle määrälle
autoja löytynee silloin jokin uusi sijoituspaikka?
Vastauksia saadaan varmaankin tiistaina.

Tiistaina voi kysellä
Latokartanontien kaavasta.

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto
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Pukinmäki, Isonpellontie
asemakaavaluonnos on valmistunut

Isopellontien pohjoispuolelle Kehä I:n varteen suunnitel-
laan liikerakentamista ja eteläpuolelle asuinrakentamista.
Vantaanjoen rantaan jää puistovyöhyke.

Kaavaluonnos ja muuta valmisteluaineistoa esillä
27.10.−17.11.2014:
- Pukinmäen kirjastossa, Kenttäkuja 12
- kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo,

Pohjoisesplanadi 11–13
- info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
- www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä nyt).

Valmistelija on tavattavissa kaupunkisuunnitteluvirastos-
sa sopimuksen mukaan.

Mielipiteet: viimeistään 17.11.2014
Lisätietoja: kaavan valmistelija arkkitehti Joakim Kettunen,
p. 310 37289

MALMINTORIN
KIRPPIS

VARAA PAIKKASI
P. 0400 689263

1.11., 9.11. ja 6.12. klo 8–14

Malmin Kauppatie 18
www.malmintorinkirppis.fi

Avoinna:
ark. 9-18
la 9-15
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Kirkonkyläntien kyläkauppa saneerataan asunnoiksi. Sivu 6.
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UudiskohdeAlppikylä kas-
vaa koko ajan. Uusimmat ra-
kennusluvat on annettu rivi-
taloille.
Säkkikadulle saa rakentaa

kaksi kaksikerroksista rivita-
loa ja kuusi vajaa. Rivitalois-
ta toisessa on viisi ja toisessa
kuusi asuntoa.
Talon autopaikoista yksi-

toista on tontilla ja neljä ka-
dun varrella.
Kadun puolen sisäänkäyn-

nit ovat esteellisiä, koska ra-

kennus on kiinni kadussa.
Siksi pihasisäänkäyntien yh-
teyteen on järjestettävissä es-
teetön kulku.

Rakentaminen poikke-
aa asemakaavasta siten, et-
tä kaavassa tontteja on seit-
semän ja kaikille saa raken-
taa vain yhden asunnon. Nyt
tontit on yhdistetty, ja uudel-
le tontille on mahdutettu yk-
sitoista asuntoa. Kaavoittaja
puoltaa kompaktiksi ja eko-

logiseksi kuvattua poikkea-
mista.
Myös rakennusalan raja

ylittyy, suurimmillaan noin 1,2
metriä oman pihan suuntaan.
Lisäksi pihavajat ovat enim-
mäkseen rakennusalan ulko-
puolella ja korkeampia kuin
kaava sallii. Perusteluna on
rakennusmassoittelun tarkoi-
tuksenmukainen sovittami-
nen tontille ja kaupunkikuval-
liset syyt.
Kohteen rakennuttaa Asu-

misoikeusyhdistys Suomen
Omakoti.

Alppikylänkatu 6:een
tulee kaksi kaksikerroksis-
ta rivitaloa, joissa on yhteen-
sä kuusi asuntoa. Pihalle tu-
lee vaja.

Toisen kerroksen sisään-
käyntejä varten suunnitel-
missa on hissivaraus. Auto-
paikkoja on kaksitoista, jois-
ta puolet on tontilla ja puolet
kadulla.
Myös tämä kohde poikke-

aa asemakaavasta. Raken-
nusalan raja ylittyy sekä ka-
dun että oman pihan suun-
taan, enimmillään 3,8 metriä
pihalle päin.
Pihavaja on naapurin hy-

väksynnällä rakennusalan ul-
kopuolella ja kiinni tonttira-
jassa. Vaja on korkeampi kuin
kaava sallii.
Rakennuttajaksi tulee e-

HouseOy:n perustama yhtiö.
PP

Säkkikadulle ja
Alppikylänkadulle rivitaloja
π Alppikylä

Malmin lentoaseman
ystäviin (MLY) kuuluva
Seppo Sipilä on tehnyt
havainnekuvia siitä, minkä-
lainen asuinalue kentästä
tulisi kaupungin kertomilla
rakentamistavoitteilla.

Kentän aidattu pinta-ala
on 127 hehtaaria ja kentän
suoja-alueet on nykyisel-
lään kaavoitettu virkistys-
ja puistoalueiksi. Kentän
itäpuolella sijaitsee Tattari-
suon teollisuusalue ja muilla
sivuilla asutusta ja työpaik-
koja.

Mikäli rakentaminen koh-
distuisi ainoastaan kentän
alueelle, päästäisiin minimi-
asukastavoitteeseen raken-
tamalla 230 8-kerroksista
kerrostaloa. Tällöin asukas-
määrä olisi 22 310 ja asu-
misväljyys 34,2m2/ asukas.
Asukastiheys olisi 5,9 -ker-
tainen Jakomäkeen nähden.

Koko valtavan rakennus-
massan alueelle mahtuisi
tällöin vain yksi leveä katu,
ei puistoja, leikkipaikkoja,
eikä pysäköintitilaa eikä eri
palveluiden tarvitsemia ra-
kennuksia.

Tarvittavien rakennus-
massojen havainnekuvien
perusteella tarvittaisiin ra-
kennuskäyttöön myös vie-

reinen Tattarisuon teolli-
suusalue sekä nykyiset puis-
toalueet, jotta talojen väliin
saataisiin katu- ja pysäköin-
titilaa sekä vehreyttä ja pal-
veluja.

Mikäli rakennettaisiin
230 10-kerroksista kerros-
taloa, päästäisiin 28 060
asukkaaseen, mutta edel-
leenkään katuja, puisto-
ja ja palveluja ei uudelle
asuinalueelle mahtuisi. Asu-
misväljyys olisi yhä 34,2,
mikä on Helsingin alueen
keskiarvo.

Alunperin kaupunki suun-
nitteli Malmin lentokentälle
asuntoja noin 10 000 asuk-
kaalle.

Teija Loponen

Kenttä
täyteen
tornitaloja?
Helsingin kaupungin rakennustavoite
Malmin lentoasemalle sen
vapautuessa lentotoiminnasta olisi
20 000–30 000 asukasta.
Mikäli kentälle rakennettaisiin
tiiviisti 230 kappaletta 6-kerroksisia
kerrostaloja, saataisiin asunnot vasta
vajaalle 17 000:lle asukkaalle.

Havainnekuvat kertovat,
että lentokentän aitojen

sisäpuolelle jäävälle
alueelle tulisi rakentaa

jopa 10-kerroksisia
taloja, jotta haluttu

asukasmäärä ja myös
palveluita saataisiin sinne

mahtumaan.

Koko Sipilän havainnekuvaesitys selostuksineen
löytyy osoitteesta: http://malmiairport.fi/

wp-content/uploads/2014/09/20000-asukkaan-
l%C3%A4hi%C3%B6-Malmin-lentoasemalle.pdf

Asumisväljyys kertoo asuntojen pinta-alan henkilöä kohden.
Se lasketaan jakamalla asuntokuntien käytössä olevien asuntojen pinta-ala

asuntoväestöllä.
Asumisväljyys on Uudellamaalla 36,7 m² henkeä kohden, kun koko maassa

vastaava luku on 39,8 m².
Ahtaimmin asutaanHelsingissä ja Vantaalla. Helsingissä asumisväljyys on 34,2m²

henkeä kohden ja Vantaalla 35 m².
Lähde: Uudenmaan liitto

Ahtaita asuntoja kentälle?

π Pihlajamäki
Pihlajamäentiellä lähellä Meripihkatien risteystä tapah-
tui ihmishengen vaatinut onnettomuus lauantain vastaisena
yönä noin yhdeltä.
Yksin liikkeellä ollut henkilöautoilija ajautui kovalla nope-

udella päin opastintolppaa. 1970-luvulla syntynyt kuljettaja
kuoli kolaripaikalla saamiinsa vammoihin.
Tapahtuneen huomasi lähistöllä ollut poliisipartio. Poliisi

selvittää onnettomuuden syytä.
PP

Autoilija menehtyi törmäyksessä

π Viikki
Irti pidetty koira iski hampaansa kahteen eri henkilöön puo-
len päivän jälkeen toissa lauantaina.
Koiran ulkoiluttaja ei saanut koiraa aisoihin, jonka seu-

rauksena eläin pääsi puremaanmuita.
Poliisi tutkii asiaa eläimen vartioimatta jättämisenä.

PP

Irtokoira puri kahta
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Latokartanontien var-
teen on suunniteltu uutta
keskustamaista rakentamis-
ta, joka kohottaisi Malmin
kaupunkikuvaa ja lisäisi
viihtyisyyttä.

Käytännössä kaavamuu-

toksessa tutkitaan uudis-
rakennusta Latokartanon-
tie 2:n ja 4:n tontille sekä
asuinrakentamista nykyi-
sen Latokartanontie 5:n ra-
vintola- ja liikerakennuksen
paikalle.

Uutta asuntorakentamista
tutkaillaan myös Latokarta-
nontien ja Paavolantien vä-
liin.

Laajentamishankkeita voi
olla tiedossa osoitteissa Hie-
takummuntie 1a sekä Lato-
kartanontie 7 ja 9.

Kaavahankkeen yhteydes-
sä Latokartanontien rajaus-
ta tarkistetaan ja sen nimi
muutetaan Vanhaksi Hel-
singintieksi.

Malmin vanhan asemara-
kennuksen suojelutarvetta
ja hyödyntämistä on tutkit-

tu ja sitä edistetään nyt kaa-
vamääräyksin.

Suunnitelmista ja muu-
toksista järjestetään kes-
kustelutilaisuus Malmita-
lolla 28.10. kello 17. Kaa-
valuonnokseen voi tutus-
tua Malmin kirjastossa jo
21.10. lähtien. Mielipiteet
suunnitelmista tulee toimit-
taa kaupungille viimeistään
10. marraskuuta.

Teija Loponen

Latokartanontien varren
muutoksia esitellään
π Malmi

Kirkonkyläntien sillalla olevan
bussiterminaalin ympäristöä sekä
Latokartanontien vartta ja sen
lähiympäristöä koskeva asemakaavan
muutos on nyt esittelykunnossa.

Näkymä Latokartanontien varrella tulee muuttumaan merkittävästi, mikäli tehdyt suunnitelmat toteutuvat.

TEIJA LOPONEN

Malmilainen Heikki
Vahantaniemi kyseli tammi-
kuussa 2013 liikennesuun-
nitteluvirastosta suojatien
rakentamisesta Pikkalanka-
dulle.

–Kirjoitin sinne, että Ala-
Malmin Pikkalankadun
bussiasemalla puuttuu erit-
täin tärkeä suojatie Pikka-
lankadun yli bussien 54 ja
76B pysäkin länsipuolella.
Ihmiset kulkevat turvatto-
masti siitä kadun yli vaih-
taessa esimerkiksi bussi
79:ään, Vahantaniemi ker-
too.

Silloin alueen liikenne-
suunnittelijana toiminut Ta-
neli Nissinen vastasi Vahan-
taniemelle, että asiaa tullaan

tutkimaan ja suojatie voi-
taisiin saada jo ehkä kesän
2013 aikana.

Suojatietä ei kuulunut ja
siksi Vahantaniemi otti nyt
yhteyttä toimitukseen.

– Pikkalankadun termi-
naaliin on tosiaan toivottu
välisuojatietä Pikkalanka-
dun eteläpuolelle ennen Pik-
kalankatu 3:n edustalla si-
jaitsevaa pysäkkiä. Tuolloin
suojatien rakentamiseen on
suhtauduttu toiveikkaan
myötämielisesti. Olemme
kuitenkin tutkineet asiaa li-
sää ja päätyneet päinvastai-
seen ratkaisuun, eli suoja-
tietä ei tulla rakentamaan
Pikkalankadun terminaa-
liin, kertoo nykyisin Ala-
Malmin liikennesuunnitte-
lijana toimiva Juuso Helan-
der.

Helander selventää, että
suojatien toteuttamises-
ta tekee hankalaa se, että
toivottu suojatie sijaitsi-
si keskellä bussiliikenteen

ajantasaukseen käyttä-
mää Pikkalankadun osaa ja
pysäkkialuetta.

–Jos suojatie toteutettai-
siin siihen, niin ajantasauk-
seen käytettävää aluetta tu-
lisi siirtää 14 metriä taak-
sepäin ja tämä veisi ahtaal-
ta terminaalialueelta yhden
ajantasauspaikan. 14 met-
riä koostuu itse suojatiestä
ja suojatien 10 metrin suo-
ja-alueesta, jota lähemmäs
ei terminaalialueella sallita
bussien pysäköintiä tai py-
sähtymistä turvallisuussyis-
tä, kertoo Helander.

10 metriä suojatietä lä-
hemmäs pysähtynyt bussi
tekee suojatiestä vaarallisen,
sillä bussin takaa tuleva au-
to ei näe suojatieylitykseen
lähtenyttä jalankulkijaa riit-
tävän ajoissa.

–Pelkällä suojatiemaala-
uksella ei voida taata, että
bussit jätettäisiin riittävän
kauas suojatiestä. Toisaal-
ta rakenteelliset muutokset
haittaisivat bussien toimin-

taa terminaalissa ja hanka-
loittaisivat ajoa Pikkalanka-
tu 3:n edustalla sijaitsevalle
pysäkille, Juuso Helander li-
sää.

Pikkalankadulla bussis-
ta jäävä matkustaja joutuu
nykyisin valitsemaan joko
Malminkaaren tai Pekanrai-

tin suojatien. Näiden väli-
nen etäisyys on 100 metriä.
Aloitteen mukaisesta suoja-
tiestä on Pekanraitin suoja-
tieylitykselle matkaa 35
metriä.

–Tämä ei turvallisuushyö-
tyihin nähden ole mieles-
tämme kohtuuton matka.
Asiasta on käyty keskuste-

lu myös HSL:n kanssa ja he-
kään eivät näe suojatietä ky-
seisessä kohdassa hyväksi
sen turvattomuuden vuoksi
ja toisaalta ahtaalla termi-
naalialueella suojatien vie-
män bussin ajantasauspai-
kan vuoksi, toteaa liikenne-
suunnittelija.

Teija Loponen

Pikkalankatu ei saa uutta suojatietä
π Ala-Malmi

Pikkalankadulle
toivottua
lisäsuojatietä ei
ole luvassa, koska
se estäisi bussien
ajantasauksen
pysäkillä.

Pikkalankadulle on toivottu uutta suojatietä, koska kiertäminen bussipysäkiltä
toiselle nykyisten suojateiden kautta vie aikaa.

PINJA YLHÄVUORI

Kuolinpesä ei saanut uhkasakkoja koskevaa valitus-
taan läpi Helsingin hallinto-oikeudessa.
Valitus koski Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan

vuosi sitten tekemää päätöstä, jossa kuolinpesä määrät-
tiin 3000 euron kiinteän sakon uhalla purkamaan tämän
vuoden huhtikuuhunmennessä romahtamisvaarassa ole-
va omakotitalo sekä tuhannen euron sakon uhalla kun-
nostamaan tai purkamaan kesäkuuhunmennessä saman
tontin talousrakennus Vanhalla Tapanilantiellä.
Jokaiselta ylimenevältä kuukaudelta lautakunta vaati

vielä lisäsakkoja. Kuolinpesä pyysi päätöksen kumoamis-
ta, vetosi rahan puutteeseen ja lupasi alkaa kerätä varo-
ja purkutöihin.
Hallinto-oikeus katsoi, että rakennuslautakunnan pää-

tös ei ollut kohtuuton. Oikeus perusteli asiaa sillä, että
sen saama selvitys ja valokuvat kertoivat, että tontin kak-
si puurakennusta eivät täytä turvallisuuden ja käyttökel-
poisuuden vaatimuksia ja rakennukset rumentavat ym-
päristöä.
Valittaja ei kiistänyt oikeudelle esitettyjä seikkoja.

PP

Rappiotalon uhkasakko
pysyy voimassa
π Tapanila

π Tapaninvainio
Kirkonkyläntien varrenK-kaupassa vaihtuu kauppias.
Vielä tämän viikon kaupasta vastaaAntti Ravea.
Tammikuusta 2013 asti kauppaa pyörittänyt Ravea luo-

vuttaa tämän viikon päätteeksi myymälänsä avaimet seu-
raajalleen. Seuraajaksi tulee kauppiaspari Teija Ahonen,
36, jaSami Ahonen, 47.
Ahoset kulkevat töihin Nurmijärven Klaukkalasta, jossa

he asuvat 4-, 9- ja 11-vuotiaiden lastensa kanssa.
Henkilökunta jatkaa uuden yrittäjäparin palkkalistoilla.

Tapanintorin ruokakauppa on Ahosten ensimmäinen oma
kauppapaikka. Kohteessa yrittäminen ei ole helppoa, sil-
lä tapaninvainiolaisilla on tapana tehdä isot ruokaostokset
muissa kaupoissa.
–K-market Tapanintori toimii alueella täydennysosto-

paikkana, jonka lähituntumassa on useita kauppoja. Ta-
voitteenamme on mahdollisuuksien rajoissa vahvistaa
kaupan ruokaisuutta, lupaa Teija Ahonen.

PP

Lähikauppa saa
uuden yrittäjän
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Katso lisätietoja: www.keittiomaailma.fi

Ansaitset
paremman keittiön

Espoo, Suomenoja
Martinkuja 10
puh. (09) 8194 560

Vantaa, Tammisto
Valimotie 18
Puh. 010 219 3600

Vantaa, Viisari
Iskun yhteydessä
Martinkyläntie 47
Puh. 0207 661 300

Helsinki
Runeberginkatu 57
puh. 010 219 3656

Espoo, Friisilä
Iskun yhteydessä
Kuitinmäentie 26
puh. 010 219 3666

Helsinki, Lanterna
Iskun yhteydessä
Varikkotie 2
puh. 010 219 3670

Ansaitset paremman
keittiön

UUSI JA HELPPO
KEITTIÖMAAILMA-
RAHOITUS
ILMAN VAKUUKSIA
JA TAKAAJIA.

Lue lisää ja
täytä hakemus:
keittiomaailma.fi/rahoitus

Ota kuva vanhasta keittiöstäsi ja tuo se meille.
Me kerromme, miltä se voisi näyttää tänään.
Tervetuloa!

MA-PE 10-18
LA 10-15

SU 26.10: 12-16

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

AVOINNA ARKISIN 8-16 SOITA JA VARAA!

09-387 9282
Autotallintie 19,

Tattarisuo

Käytämme laadukkaita
ja kotimaisia Neste Oil

-voiteluaineita ja -kemikaaleja

Helppo avaimet käteen
katsastuspalvelu

Huolto- ja korjaus-
asiakkaillemme

autonpesulahjakortti
KAUPAN PÄÄLLE!

Renkaidenvaihtopalvelu
huollon yhteydessä
KAUPAN PÄÄLLE!

MeHUOLEHDIMME
SINUSTA JAAUTOSTASI

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€)

!
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

(sis. öljynsuodattimen ja
max 5 litraa öljyä)

uudet sijaisautot
Seat Ibiza ST:t huollon tai

korjauksen ajaksi

BestRent.fi

hintaan: /päivä
sis. max 100 km
polttoaineineen30€

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

!

Talvirenkaiden vaihto
Henkilöauto Pakettiauto

Loput
vuoden 2014

AKU
peräkärryt
syyshintaan
talven alta!

Kysy myös
käytettyjä kärryjä

Soita ja varaa aika!
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Elintarviketurvallisuusvirasto Evira aloittaa yhteis-
toimintaneuvottelut. Yt-neuvottelujen kohteena on koko
722-päinen henkilöstö.
Alustavan tiedonmukaan vähennystarve on 86 henkilö-

työvuotta. Talossa suunnitellaan myös koko henkilöstön
lomauttamista ja varaudutaan arviolta kymmenen henki-
lön osa-aikaistamiseen.
Henkilöstömuutokset aiotaan tehdä porrastetusti vuosi-

en 2014 ja 2015 aikana. Syynä on valtion budjettileikkaus.
Valtion budjetista Eviran saama rahoitus vuodelle 2015

on laskenut 41,7 miljoonaan euroon. Siksi Evira pyrkii 2,8
miljoonan euron säästöihin vuonna 2015 ja kahden mil-
joonan euron säästöihin vuonna 2016.
Helsingin Viikin päätoimipaikan lisäksi Eviralla on alu-

eelliset toimipaikat Joensuussa, Kouvolassa, Kuopiossa,
Lappeenrannassa, Loimaalla, Oulussa, Seinäjoella ja Tu-
russa. Lisäksi eri teurastamoissa on henkilöstöä lihantar-
kastustehtävissä.
Eviran tulevaisuus on täynnä haasteita, sillä niukkenevan

budjetin kanssa taituroivalle virastolle on langennut viime
vuosina uusia lakisääteisiä tehtäviä. Eviran juustohöyläys
ei välttämättä jääne tähän, sillä valtion budjettiin enteillään
lisää leikkauksiamyös lähivuosina.

PP

Evira aikoo
jakaa potkuja
π Viikki

Säästöt tulevat todennäköisesti vaikuttamaan
Eviran organisaatiorakenteeseen ja ne voivat
muuttaa virkojen ja työn sijaintipaikkoja.

PIRJO PIHLAJAMAA

Suovaniityntie 21-23 tontille on suunnitteilla kaksi eril-
lispientalojen tonttia tonttitehokkuudella e = 0,25. Tontit
sijoittuvat nykyisen tontin Suovaniityn puoleiselle osalle.
Heikinlaaksontien puoleinen osa tontista, jolla puhelin-

keskus sijaitsee, merkitään yhdyskuntateknistä huoltoa
palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi ja sii-
nä säilyy nykyinen tehokkuusluku e = 0,50.
Ajo tontille tapahtuu Suovaniityntien puolelta tontin ns.

kirveenvartta käyttäen.Tontin pinta-ala on 2613 m2 ja ra-
kennusoikeus 1307 kerrosalaneliömetriä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluon-

noksesta voi esittää mielipiteen viimeistään 29.10. kirjalli-
sesti kaupunkisuunnitteluvirastoon.
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen pohjalta valmis-

tellaan kaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus esitel-
lään kaupunkisuunnittelulautakunnalle joulukuussa 2014.

Teija Loponen

Puhelinkeskustontille taloja
π Heikinlaakso

Helsingin Seudun Lii-
kenne esittää karttaluon-
noksessa, että Pukinmäestä
päin tuleva bussi 72 jättäi-
si Karhusuontien loppuosan
väliin ja kääntyisi Tapanin-
vainiontielle jatkaen Kir-
konkyläntieltä Peltokylän-
tielle ja sieltä Suutarilantien
kautta Siltamäkeen Riimu-
sauvantien pään päätepy-
säkille.

– Tarkoituksenamme on
linjastosuunnitelman laati-
misen yhteydessä arvioida,
kumpi reittivaihtoehto pal-
velisi koko Tapaninvainion
aluetta paremmin ja toisaal-
ta kumpi olisi sujuvampi,
toteaa HSL:n edustaja.

Päätepysäkin muutos tie-
täisi hyvästejä Pukinmäestä
ja Tapaninvainiosta suoral-
le yhteydelle Tapanilan Ur-
heilukeskukseen, jonne 72
nyt ajaa.

– Tässä suunnitelmas-
sa mietitään vain, kuin-
ka ihmiset saadaan junal-
le ja keskustaan, mutta mi-
tä jos ei halua sinne keskus-
taan, vaan johonkin matkan
varrelle, kysyy blogin kom-
menttikentässä Erätien pää-

tepysäkkiä puolustava asu-
kas.

Yhtä asukasta huolettaa
koululaisten tilanne.

– Moni lapsi menee 72
bussilla kouluun Pukinmä-
keen. Ja heillä on nyt jo Ta-
paninvainion pohjoispe-
rukasta lähimmälle 72 py-
säkille Karhusuontielle noin
500 metriä matkaa, hän
huomauttaa.

Ehdotus Karhusuontien
osalta saa myös kannatusta.

–Ehdottomasti hyvä esi-
tys, linja 72 pitää siirtää pois
Karhusuontieltä! Tie on ka-
pea ja bussi joutuu väiste-
lemään pysäköityjä autoja.
Bussit kuuluvat isommille
kaduille!

Seuraava kommentoija

näkee asian toisin.
– Tai sitten pysäköinnin

voi kieltää Karhusuontiellä
bussien sujuvoittamiseksi.
Sivukaduilla on aina hyvin
tilaa autoille. 72 reitti Kar-
husuontietä pitkin on tärkeä
säilyttää.

Hän pyytää HSL:ää saa-
pumaan paikalle katso-
maan linjan lähtöjä esimer-
kiksi aamulla puoli kahdek-
salta.

–Busseihin tulee matkus-
tajia joka pysäkiltä ja erityi-
sen paljon pieniä koululai-
sia. Erityisesti koululaisia ja
työmatkalaisia nousee Yrt-
timaantieltä ja Karhusuon-
tieltä, asukas kuvailee.

Pirjo Pihlajamaa

Linjan 72 päätepysäkki
pois Erätieltä?

Koillis-Helsingin
linjastosuunnitelma –
blogi on nostattanut
etenkin joissakin
tapaninvainiolaisissa
myrskyn, joka liittyy
linjalle 72 ehdotettuun
uuteen reittiin.

Koillis-Helsingin
joukkoliikenteestä voi
sanoa mielipiteensä
verkko-osoitteessa

http://www.
hslkoillishelsinginlinjasto.

blogspot.fi.

π Pukinmäki, Tapanila, Tapaninvainio, Siltamäki

Myös tontin Vanhan Tapa-
nilantien puoleinen, vuonna
1982 alkujaan Onnin
Autolle tehty liike- ja asuin-
rakennus muutetaan koko-
naan asuinkäyttöön ja sii-
hen tehdään pieni laajennus.

Asuntoja rakennetaan
kaikkiaan kuusitoista. Ne
ovat yksiöitä ja kaksioita.
Niistä yhdeksän tulee uu-
demmalle puolelle ja seitse-
män Elannon taloon. Kiin-
teistöön tule myös kaikille

kodeille yhteisiä tiloja.
Molempien rakennus-

ten julkisivuihin tulee ikku-
na- ja ovimuutoksia sekä si-
säänkäyntiportaisiin liitty-
viä julkisivumuutoksia.

Asemakaavassa kohde
on asuin-, liike- ja toimisto-
rakennusten korttelialuetta.
Kaava on vuodelta 1953.
Tontille saa rakentaa 845
kerrosneliömetriä. Raken-
nettuna on nyt 777 kerros-

neliömetriä.
Kaavoittaja on puoltanut

tontin muuttamista koko-
naan asuinkortteliksi, koska
liiketiloille ei ole ollut alu-
eella käyttöä. Elannon taloa
ei ole suojeltu.

Helsingin kaupungin ra-
kennusvalvontaviraston yli-
arkkitehti on antanut luvan
muutoksiin elokuussa. Ra-
kennuttajan tilaaman pa-
lokonsultin lausunnon mu-
kaan molempien raken-
nusten yläpohjarakenteet
voidaan vahvistaen ja suo-
jausverhoiluin saada palo-
määräysten mukaisiksi.

Naapurustosta yksi on
toivonut tontin ympärille
aitaa sekä Elannon talon

säilyttämistä nykyisessä tar-
koituksessaan liiketilana.
Naapurin mielestä asunto-
jen ja autopaikkojen määrä
on turhan suuri asumisviih-
tyvyyttä ajatellen. Naapurin
huomautusten jälkeen aidan
rakentaminen on laitettu
rakennuslupaan pakollisek-
si.

Kohteen rakennuttaja on
kovan rahan asuntoja teke-
vä rakennusyhtiö Sisco Tec
Oy. Yhtiön verkkosivuil-
le on keksitty kirjoittaa, et-
tä kohde on Tapanilan maa-
merkki ja sijaitsee hyvien
palvelujen kuten Hiidenki-
ven peruskoulun lähellä Ta-
panilassa.

Pirjo Pihlajamaa

Entisestä Elannosta tulee
yksiöitä ja kaksioita
π Tapaninvainio
Kirkonkyläntien ja Vanhan Tapanilantien
kulmassa oleva entinen Elannon osuuskauppaa
kunnostetaan pieniksi asunnoiksi. Kaupan
yläkerran asuntotila pannaan uusiksi.

Pitkään toimettomana seissyt vanha lähikauppa saa sisäänsä asuntoja. Tontti on muuttunut rakennustyömaaksi,
ja pikkukodit ovat ennakkotietojen mukaan valmiita kesällä 2015.

PIRJO PIHLAJAMAA

Viikintiellä Tekniikan museon pihalla henkilöautolla
toikkaroinut rattijuoppo törmäsi museon kivijalkaan tois-
sa sunnuntai-iltana.
Poliisin tullessa paikalle seisoi mieskuski käynnissä

olevan henkilöauton vieressä. Henkilöauton takapenkil-
lä istui nainen.
Poliisilla riitti asiassa setvittävää ja nyt juttu on siirty-

nyt tutkintaan nimikkeillä rattijuopumus, huumausaineen
käyttörikos, väärän henkilötiedon antaminen, kulkuneu-
von kuljettaminen oikeudetta ja ajoneuvorikkomus.

PP

Auto osui museoon
π Viikki
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Oman savustamon
SAVULOHIFILEE

PAPRIKA
värilajitelma 1 kg
2,00/kg, verkkopussi, Hollanti

Santa Maria Tex Mex
SOFT TORTILLA 320 g
3,13/kg, raj. 3 ps /tal.

MANSIKKA 500 g
6,00/kg, Hollanti

Santa Maria Tex Mex
TACO SAUCE 230 g
8,65/kg

Coca-Cola ja Fanta
VIRVOITUSJUOMAT
0,33 l tlk 15-pack
1,57/l, sis. pantit 2,25

Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa TO-SU 23.-26.10.2014 ellei toisin mainita.
Tarjoukset vain kotitalouksille. Rajoitetut erät.

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

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

499
rs
raj. 2 rs /tal. 495

rs

1495
kg 1.-ps

3.-rs 4.- 10.-

199rs 149ps

BROILERIN FILEEPIHVI
500-520 g 9,52-9,90/kg,
maustamaton ja hunajamarinoitu

Marabou
SUKLAALEVYT 185-200 g
10,00-11,11/kg,
yks. 2,29-2,55 kpl (11,45-14,17/kg)

PERUNA 5 kg pussi
0,30/kg, Suomi

5KG
PUSSI

2.-ps
2
KPL

15
PACK

Stadin ammattiopiston tuleva
HUIPPUKOKKI TIINA antaa kokkinäytöksen

teemalla "Piristystä kaamokseen"
tasatunnein pe klo 14-18 ja la klo 10-14!



8 Uutiset

Kehrän ideana on kehittää
asuinalueita paikallisten
asukkaiden ja toimijoiden
ideoiden pohjalta. Paikallis-
ten hankeideoiden selvittyä
Kehrän organisaatio auttaa
toimintaryhmiä esimerkiksi
erilaisten rahoitusten tai
lupien haussa.

Kehrässä mukana olevat
kaupunginosien edustajat
eli kolmas sektori, yrittäjät
ja kaupungin edustajat teke-
vät yhteisen toimintasuun-

nitelman alueelle. Kehrän
toimintamalli on jatkuva,
eli kehittämishankkeita al-
kaa ja päättyy.

Kehrässä ollaan mukana
kaupunginosia suurempina
aluekokonaisuuksina.

–Tarkoitus on siis tehdä
yhdessä ja osallistua konk-
reettisin toimin ideoiden to-
teutukseen, eikä vain yrittää
vaikuttaa kaupungin pää-
töksentekoon. Ideoille etsi-
tään samanhenkisiä toteut-

tajia, joista kootut toimin-
taryhmät jatkavat niiden
työstämistä ja toteuttamis-
ta, valaisee Helka Ry:n Eeva
Kuuluvainen.

Kuuluvainen toteaa, että
eri kaupunginosissa on il-
mennyt selvää tarvetta toi-
mia toisinaan omaa kau-
punginosayhdistystä laa-
jemmassa kokoonpanossa
joidenkin asioiden toteutta-
miseksi.

–Kokemusten ja osaami-

sen jakaminen tuntuu myös
olevan nyt tärkeää, hän on
huomannut.

–Koillisessa on kokoon-
nuttu pienemmällä ryhmäl-
lä jo muutaman kerran ja
näissä tilaisuuksissa on
ilmaantunut tarvetta esi-
merkiksi yhteisten kokoon-
tumistilojen saamiseen, on
esitetty nuorten mukaan
saamista ja työllistymisen
helpottamista. Esimerkiksi
Kaakossa on ollut hanke,
jolla on pyritty löytämään
paikallisille nuorille paikal-
lisia kesätyöpaikkoja. Nuo-
ret halutaan mukaan aktii-
visiksi kuntalaisiksi, Kuulu-
vainen kertoo esimerkkinä.

Koillisen Helsingin ko-

koontumisissa on myös
nostettu esille yhteistyön lu-
jittaminen yrittäjien kanssa
ja Malmin lentoaseman tu-
levaisuuden suunnitteluun
mukaan pääseminen.

–Suuri haaste lienee saada
ihmiset lähtemään mukaan
ja sitoutumaan sellaiseen te-
kemiseen, jonka itse koke-
vat mielekkääksi. Avainsana
on tekeminen, pelkillä pu-

heilla ja toiveiden esittämi-
sellä eivät asiat edisty, muis-
tuttaa Eeva Kuuluvainen.

Jotta Kehrän toimin-
ta pääsisi kunnolla alkuun,
järjestetään marraskuussa
kaikille avoin työpaja, jossa
voi esittää lisää ideoita yh-
teisesti toteutettavaksi ja il-
moittautua mukaan eri toi-
mintaryhmiin.

Teija Loponen

Lokakuun kokoontumisessa mukana olivat Jakomäen kirjaston johtaja Leena Sallas, Antti Hytti Tapulikaupunki-seurasta, Riitta Rönnqvist Jakomäen yhteisötalosta, rehtori
Mikko Kierikki Pohjois-Helsingin Bändikoulusta sekä Eeva Kuuluvainen Helka Ry, Markus Tahvanainen Needit Oy ja Ilkka Uotila Puistola-Seura. Kuvasta puuttuvat Klaus
Wesa Malmin lentokentän ystävistä sekä Soile Atacocugu.

Kehrä työpaja
kokoontuu 19.11.
kello 17.30-19.30

Jakomäen yhteisötalolla,
Louhikkotie 20.

Kehrä kutsuu toimimaan
Jakomäen, Heikinlaakson, Tapanilan, Puistolan,
Alppikylän ja Tapulikaupungin asukasyhdistyksiä ja
asukkaita kutsutaan Kehrä-ryhmään verkostoitumaan ja
kehittämään alueita yhdessä.

SOILE ATACOCUGU

–Rälssintien loppupää,
HOASin talon ympäristö ja
eteläinen alikulku ovat erit-
täin huonossa kunnossa,
epäsiistejä ja kaipaavat
yhteisiä kohennustöitä kau-
pungilta, HOASilta ja Rata-
hallintokeskukselta, tode-
taan Reijo Vuorennon ja
Pauli Uotilan allekirjoitta-
massa viestissä.

Pukinmäkeläiset toivo-
vat, että Rälssintien kun-
nostetaan ja asfaltoidaan pi-
kaisesti. Nykyisellään se on
kuoppainen ja sateella ja-
lankulkijoille epämukava.

Alueesta on myös muodos-
tunut villi autojen parkki-
alue. Myös HOASin talon
kohdalla autojen pysäköin-
ti tukkii jalankulun asemalle
käveltäessä.

HOASia kehutaan talon-
sa kunnostamisesta, mutta
harmitellaan, rakennuksen
ympäristö on jätetty epä-
viihtyisäksi.

Ratahallintokeskukselta
demarit kysyvät, onko Räls-
sintien pään suljettuna ole-
valle alueelle tarkoitus ra-
kentaa jonkinlainen liityn-
täpysäköintialue.

Eteläisen tunnelin ja ali-
käytävän siivouksen ja kun-
nossapitäjää kaivataan.
Tunnelialue on epäsiisti ja
ruma, Savelan ja Pukinmä-
en kolmion junan käyttäjil-
le toivotaan hieman silmän
iloja ja viihtyisyyttä.

Pukinmäen demarit eh-
dottavat alueen kolmen osa-
puolen työryhmää valmiste-
lemaan pikaisia kohennus-
töitä Pukinmäen kartanon
lähistölle.

Teija Loponen

Rälssintie harmittaa
π Pukinmäki
Pukinmäen demarit ovat tehneet aloitteen, jossa toivotaan
Rälssintien päädyn ja Pukinmäen aseman eteläisen alikäytävän
välisen alueen kunnostamista.

Rälssintien päässä olisi mainio tila liityntäpysäköinnille.

Kehrässä
ollaan mukana
kaupunginosia

suurempina alue-
kokonaisuuksina.
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Koillis-Helsingin
Lähitieto
www.lähitieto.fi
Uudistetuilta nettisivuilta
löydät uutisia, paikallisia
menovinkkejä ja näköisleh-
den, sekä lehtiarkiston.

Voit myös osallistua
lehden tekoon lähettämällä
sivuston kautta Koillis-
Helsinkiin liittyviä juttu-
vinkkejä ja kuvia.

Erinomaiset valoKUVAT miltei 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.

Ehdokkaasi
Malmin seurakunnassa

Arja Katriina
Ylänkö

Yhteiseen
kirkkovaltuustoon

43

Seurakunta-
neuvostoon

94

sosiaaliterapeutti

Villit onnentoitotukset
halausten kera
nelikypäselle rakkaalle
ystävälle! <3 Päivi & Satu.

Aurinkoista juhlapäivää
rakkaalle Siiri-prinsessalle,
joka tänään 5 vuotta täyttää!
Toivottavat ÄITI & ISI

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
###"30-'1*,1*'0%(5/%**5&"6!+5-+1
Seurakunta facebookissa:
###".5204))/"2)+!+5-+1*'0%(5/%*&5

Vain sinä tunnet minut,
Vapahtaja. Tunnet perin

pohjin uskoni ja epäilykseni,
epäuskoni ja kiusaukseni.

Näet rakkauden ja
hyväksynnän kaipuuni.

Älä hylkää minua.

Ennakkoäänestys
seurakuntavaaleissa
on mahdollista Malmin seurakunnan alueella
seuraavissa paikoissa

Ma–pe 27.–31.10. klo 12–19
Malmintorin kauppakeskus

Ma–pe 27.–31.10. klo 9–18
Kirkkoherranvirasto, Kunnantie 1

Ke 29.10. klo 16–20
Jakomäen kirkko, Jakomäenpolku 7
Malmin seurakuntatalo, Pekanraitti 16
Pihlajamäen kirkko, Liusketie 1
Puistolan kirkko, Tenavatie 4
Pukinmäen seurakuntakoti, Säterinportti 3
Siltamäen seurakuntakoti, Jousimiehentie 5
Tapanilan kirkko, Veljestentie 6
Tapulin seurakuntakoti, Maatullinkuja 4
Viikin kirkko, Agronominkatu 5

Ma 27.10. klo 9–16
Viikin infokeskus Korona, Viikinkaari 11
Ma 27.10. klo 10–14
Syystien monipuolinen palvelukeskus
Takaniitynkuja 3

Ti 28.10. klo 9–14
Helsingin Uusi yhteiskoulu,
Lucina Hagmaninkuja 4
Helsingin Medialukio, Moisionpolku 3

Ke 29.10. klo 9–14
Helmi Liiketalousopisto, Latokartanontie 12
Viikin normaalikoulu, Kevätkatu 2

To 30.10. klo 9–14
Stadin ammattiopisto, Vilppulantie 14

Vaalipäivänä äänestys su 9.11. klo 11–20
Malmin kirkko, Kunnantie 1

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
###"'0%(5/%*&5$55-1&"6

PYHÄINPÄIVÄN TILAISUU-
DET LA 1.11.2014

Malmin seurakunta kutsuu vuoden
aikana omaisensa ja läheisensä
menettäneet pyhäinpäivän kirk-
kotilaisuuteen. Juhlassa luetaan
lähimmän vuoden aikana kuol-
leiden seurakuntalaisten nimet.
Tilaisuudessa palaa tai sytytetään
kynttilä poisnukkuneiden muis-
toksi. Kirkkojuhla jossa vainajan
nimi luetaan, määräytyy hänen
asuinpaikkansa mukaan. Asian voi
tarkastaa kirkkoherranvirastosta
p. 09 2340 4400 ma-pe klo 9-15.
Malmin kirkko, klo 18 ( Hki 70, Hki
74, Hki 78)
Jakomäen kirkko, klo 12 (Hki 77)
Pihlajamäen kirkko, klo 16 (00710)
Puistolan kirkko, klo 10 (Hki 75,
Hki 76)
Pukinmäen seurakuntakoti, klo 18
(Hki 72)
Siltamäen seurakuntakoti, klo 12
(Hki 74)
Tapanilan kirkko, klo 12 (Hki 73)
Viikin kirkko, klo 10 (Hki 79, Hki 56)

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Jousiammunta,
kiipeily, keilaus,
mosalympialaiset

UUTUUS: taljajousi-
ammunta, tankofutis,
kinball, päähieronta

Luennot, catering,
veitsenheitto, asahi,
puhallusputket

Kaikkiaan 33
ohjattua vaihtoehtoa
GSM 044 3080 022

iloisten ilmeiden tykypäivät ja
pikkujoulut Pohjois-Helsingissä

ilomaatti.fi●

Aurinko saa paistaa,
kakkua saa maistaa,
saa laulaa tämän tästä
ja tehdä jotain lystikästä!
Onnea päivänsankarille!
Onnea Alma 2 v.
Rakkaudella: äiti, isi.
siskot, veikka, mummi,
kummi ja muut

V Koillinen Kokoomus

Äänestämällä
ehdokkaitamme

saa mitä
tilaa. Meillä
on yhteinen
arvomaailma
tavallisen

ihmisen arjessa
ja juhlassa.

Srk-vaalit Malmin kirkolla su 9.11. klo 11–20 Ennakkoäänet 27.–31.10.

AIVIO SANNA
hoitotyön opettaja

Malmi

ALANKO PIRJO
ETM, markkinointipäällikkö

Viikki-Latokartano

LATVA KIRSTI
YTM, vapaaehtoistyöntekijä

Siltamäki-Suutarila

HUOTINEN TIMO
toimittaja

Viikki-Latokartano

LEMSTRÖM TONY
myyntijohtaja

Suutarila-Siltamäki

SALOMAA PEKKA
ylikonstaapeli, emeritus

Malmi

SOHLBERG MERJA
ekonomi

Siltamäki-Suutarila

9847 9948 10049

(valkoinen 47–53,
oranssi 98–104)

50 101

51 52 53102 103 104

Adressissa Malmin lentokentän
säilyttämisen puolesta on
jo yli 66 000 allekirjoitusta.
Nyt nimet tarvitaan myös
kuntalaisaloitteeseen.

Malmin lentoasema on
säilytettävä ilmailukäytössä
Valtuustoaloitteen keräys on käynnissä.
Osallistu – Sinun äänesi on tärkeä!
www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/983

Voit allekirjoittaa aloitteen myös
Malmin lentoaseman ravintolassa (Gate1).

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 22.10. 19.00 Rukousilta: Jari Päärni.
Musiikki: Tiina Valtiala

La 25.10. 19.00–22.00 Nuortenilta
Su 26.10. 11.00 Jumalanpalvelus: Kari ”KK”

Korhonen. Musiikki: Kutsuhuuto
Su 26.10. 14.30 Latinokokous: Fernando Carcia
Ti 28.10. 13.00 Päiväseurat: Mauri Venemies,

Rane Orbinski. Musiikki: Maranata
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Yhteistyön laajenemisen toive
yhdistää seurakuntavaaliehdokkaita

Malmin kirkko toimii äänestyspaikkana varsinaisena seurakuntavaalien äänestyspäivänä.

Malmin seurakunnan
seurakuntaneuvoston ja yhteisen
kirkkovaltuuston malmilaisissa
edustajissa tulee tapahtumaan
reippaita muutoksia, sillä nykyisistä
jäsenistä moni ei ole nyt ehdolla.
Ehdokkaita vaaleissa on yhteensä 53.

Lähitieto esitti seurakuntavaalien listojen edustajille alla-
olevat kysymykset, joihin osa vastasi yksin, osa yhdessä lis-
tan ehdokkaiden kanssa.

Teija Loponen

Seurakuntaväen sosialidemokraatit ja
riippumattomat
1. Listamme ehdokkaita yhdistää puolueen jäsenyys ja
rehellinen halu voimistaa kirkkoa arjen elämään.
2. Haluamme vahvistaa kirkon sisällä ja ulkopuolella ta-
sa-arvoa.
3. Tärkeää olisi, että ihmiset osallistuisivat enemmän.
4. Yhdessä muiden valtuutettujen kanssa olemme tur-
vanneet diakonian jatkuvuutta ja osallistuneet jopa asun-
topalvelun kehittämiseen.
5. Tärkeää on nähdä, että kirkko on vain yksi julkinen
toimija muiden rinnalla.
6. Haluamme turvata kirkon työntekijöiden työrauhan ja
lisätä ihmisten osallistumista kirkkoon.

Arja Katriina Ylänkö

Avoin seurakunta
1. Meitä yhdistää visio hoitavasta, toivoa antavasta
seurakuntaelämästä
2. Seurakunnan tulee olla sekä rohkeasti hengellinen
että läsnä arjessa. Sen tulee kantaa vastuuta lasten ja
nuorten kristillisestä kasvatuksesta ja tukea perheiden
hyvinvointia sekä huolehtia ikäihmisistä.
3. Harrastustoimintaan tulee panostaa sekä tukea va-
paaehtoistyötä ja toimia yksinäisyyden ja syrjäytymisen
torjumiseksi.
4. Valtuusto: Niukkenevien resurssien oikeudenmukai-
nen ja tarkoituksenmukainen jakaminen niin että se pal-
velee kaikkia. Kirkkovaltuutettuna olen pyrkinyt rakenta-
vaan dialogiaan kaikkien kanssa. Seurakuntaneuvostos-
sa olemme olleet tukemassa vapaaehtoistyötä ja toimi-
neet sen puolesta, että kiristyvä taloustilanne ei vaikut-
taisi vähentävästi työssä, jota tehdään seurakuntalais-
ten arjessa.
5. Toiminta lasten, nuorten ja perheiden parissa ta-
voittaa kohderyhmänsä laajasti. Diakoniatyön painoar-
vo seurakuntatyössä ja avoimien seurakuntatilaisuuksi-
en suosion kasvu on arvokasta ja ilahduttavaa. Kirkos-
samme on osaava ja motivoitunut henkilöstö, hyvät toi-
mitilat sekä voimavaroina myös vapaaehtoiset ja luotta-
mushenkilöt.
6. Valtuustossa: Jäsenyyden vahvistaminen. Niukke-
nevien resurssien jakaminen niin että se palvelee kaik-
kia. Painoarvoa tulee antaa myös rakenteellisille ratkai-
suille, jossa voimavarana osaava henkilöstö ja vapaaeh-
toiset. Lisäksi tehtävien tarkastelua seurakuntien/seura-
kuntayhtymän tasolla sekä kartoittaa yhteistyömahdolli-
suuksia pääkaupunkiseudun tasolla. Tärkeitä arvoja ovat
perhe, diakonia ja lähetystyö.

Tuulikki Vuorinen

Seurakunnan musiikin puolesta
1. Meitä yhdistää ymmärrys musiikista olennaisena si-
sältönä seurakunnan elämässä.
2. Kirkkomusiikki on osa länsimaista kulttuuriperintöä.
Musiikkitoiminta seurakunnassa on samalla aktiivisesti
omassa ajassamukana ja sisällöltään laaja: ammattilais-
ten ja harrastajien esiintymisiä, seurakunnasta vieraan-
tuneitakin kutsuvaa toimintaa ja eri ryhmissä osallistu-
vaa, yhteenkuuluvuutta lisäävää musisointia.
3. Musiikin asemasta seurakunnassa on pidettävä
huolta toimintasuunnitelmia ja talous- ja henkilöstöpää-
töksiä tehtäessä.
4. Uuden nuorisomuusikon toimen. Vapaaehtoistyön
strategia valmistui, työryhmässä oli mukana musiikin
edustaja, Anna Elina Huovio.
5. Musiikin virkoihin on ollut hyvin hakijoita. Malmin seu-
rakunnan koko mahdollistaa musiikin monipuolisuuden,
kuten erilaisia messuja sekä kuoroja.
6. Musalistan ehdokkaat kertovat vaalikoneessa tär-
keimmäksi tehtäväksi toiminnan suunnittelun ja kohteek-
si erityisesti nuorimmat ikäryhmät ja vieraantuneet; näis-
sähänmusiikilla onmerkittävä osuus. Niukentuva talous-
tilanne on haaste. Musalistalaiset tulevat pitämään mie-
lessään seurakunnan perustehtävän harkitessaan tasa-
puolisesti päätöksiään.

Marja-Leena Hassinen

Tulkaa kaikki -liike
1. Meitä yhdistää halu tarjotamahdollisuus tehdä kirkon
työtä ja elää tasavertaisena kristittynä myös niille, jotka
ovat tunteneet kirkossa vierautta ja joilta ovet on vuo-
sisatojen aikana suljettu ja paikoin yhä vielä suljetaan.
2. Tulkaa kaikki -liikkeestä on kuoriutunut melkoinen ih-
misoikeusliike. Se haluaa rakentaa oikeudenmukaista
maailmaa ja puolustaa naisten ja sukupuoli- ja seksu-
aalivähemmistöjen yhdenvertaisuutta. Tärkeitä tavoittei-
ta ovat myös kirkon päätöksenteon avoimuus ja hallin-
non keventäminen.
3. Toivomme kirkon muuttuvan uskovaisten sisäpiiris-
tä kaikkien kristittyjen yhteisöksi, jossa on tilaa erilaisille
elämänratkaisuille ja uskontulkinnoille. Yhteys rakentuu
erilaisuuden hyväksymisestä.
4. Olemme tulleet kiusallisenkin kuuluisiksi siitä, että
päätimme jakaa lähetysmäärärahat niin, ettei taloudel-
lista tukea enää anneta järjestöille, joille naisten pappe-
us tai homoseksuaalisessa parisuhteessa eläminen ovat
ongelma. Olemme olleet mukana keventämässä seura-
kuntayhtymän organisaatiota. Tärkeintä on ollut vaikut-
taminen asenteisiin vähemmistöjä kohtaan.
5. Erityisesti arvostamme seurakunnan kasvatus- ja

diakoniatyötä. Luovuttamatonta on myös kirkon hen-
gellinen elämä, johon osallistumme elämäntilanteem-
me mukaan.
6. Haluamme vaikuttaa siihen, että kirkollinen toiminta
irtautuu rutiineistaan ja vapautuumuovautumaan seura-
kuntalaisten tarpeidenmukaisesti. Koska luottamushen-
kilöt valitsevat kirkon ylimmät päättäjät kirkolliskokouk-
seen, toivomme saavamme sinne mahdollisimman pal-
jon kirkon uudistajia.

Kaisa Raittila

Koillinen Kokoomus
1. Yhteinen arvomaailma. Kirkolla on suuri merkitys ar-
voyhteisönä.
2. Seurakunta on tavalliselle ihmiselle tärkeä erityises-
ti silloin, kun se on lähellä elämää arjessa ja juhlassa.
Läsnäolo ja mukana kulkeminen entistä enemmän kir-
kon seinien ulkopuolellakin on toivottavasti tulevaisuut-
ta. Tässä on kehitettävää yhdessä työntekijöiden ja va-
paaehtoisten voimin ja toimin.
3. Voimavarat ovat rajalliset, joten painotukset ja suun-
taaminen ovat oleellisia toimintaa suunniteltaessa ja to-
teutettessa.
4. Luottamushenkilötehtävät sekä vaikuttaminen pää-
töksiä valmisteltaessa ja tehtäessä. Virkamiesvalmiste-
lusta asiat etenevät päätöksentekoportaisiin, missä on
mahdollista niihin puuttua ja vaikuttaa näin lopputulok-
siin. Helsingin seurakuntayhtymän talouden ja henkilös-
tövoimavarojen tasapainottaminen on tästä hyvä esi-
merkki. Yhdessä luotu pohja kestää.
4. Malmin seurakunnan ilmapiiri on avoin ja keskuste-
leva. Esimerkiksi monikulttuurisuustyön-, viestintä- ja
vapaaehtoistyön strategiat on valmisteltu yhteistyössä
työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Piirineu-
vostotoiminta.
5. Seurakuntayhtymässä käynnissä oleva Jäsenelle pa-
rasta -hanke tarvitsee jatkoa ja voimavaroja. Yhtymän ta-
lous- ja henkilöstösuunnitelmat tulee laatia niin, että seu-
rakuntaelämää voidaan toteuttaa tasapainoisesti. Vas-
tuuta tulee antaa jäsenille, siten lisätään yhteisöllisyyttä.

Pekka Salomaa

1. Mikä on listallanne olevia ehdokkaita yhdistävä tekijä?
2. Mitä asiaa listanne ajaa ?
3. Mikä on tärkein asia, johon toivoisitte saavannemuutos-
ta aikaan?
4. Mitä listoillanne olevat ja nykyisinkin seurakuntaneuvos-
tossa ja kirkkovaltuustossa istuvat ovat saaneet kuluneella
vaalikaudella aikaan?
5. Mihin asioihin seurakunnassa olette tyytyväisiä?
6 Mikä olisi kirkkovaltuustossa ensi kaudella sellainen
ajankohtainen asia, johon haluatte olla vaikuttamassa ja mi-
ten?

TEIJA LOPONEN

Ennakkoäänestys
Malmintorin kauppakeskuksessa
ma-pe 27.–31.10. Varsinainen
äänestyspäivä on 9.11.
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MITTAA TILA JA TILAA KOMERO

KOTIMAISET
MIRROR LINE
-KOMEROT

-LIUKUOVET
-TILANJAKO-OVET

NYT ERIKOISHINNOIN!!!

Palveleva kalustetalo jo vuodesta 1976

TR-Kaluste Porttipuisto
Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
p. 09 823 3585
porttipuisto@tr-kaluste.fi

Avoinna:
ark 10-20
la 10-17
su 12-16

TR-KALUSTEESSA KOMEROPÄIVÄT
LA 10-17 JA SU 12-16

Tehtaan edustajat paikalla
suunnittelu ja tarjous odottaessa

VAIN LA JA SU,

KOMERON OSTAJILLE

KAUPANPÄÄLLE

ILMAINEN:

- SUUNNITTELU!!!

- KOTIINKULJETUS!!!

(PÄÄKAUPUNKISEUTU)

- KASAUS!!!

TR-Kaluste Porttipuisto
Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
p. 09 823 3585
tr-kaluste@trkaluste.fi

Avoinna:
ark 10–19
la 10–17
su 12–16
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Siltamäki-Suutarila-
Seura on perinteiseen tapaan
kysynyt alueen toimijoilta
Vuoden Sisukas -ehdokkaita.
Tänä vuonna heitä on seitse-
män.

Ehdokkaalta odotetaan, että
hän on asunut tai toiminut Sil-
tamäki-Suutarila-Töyrynum-
mi-alueella joitakin vuosia.

Ehdokkaalle tulee on tär-
keää, että asuinympäristö on
siisti ja viihtyisä. Hän lisää toi-
minnallaan alueen elinvoimai-
suutta ja ymmärtää yhteisölli-
syyden päälle. Hänellä riittää
empatiaa, auttamishalua ja
palveluvoimaa.

Äänestysaikaa on vielä pa-
ri päivää. Oman ehdokkaan
voi käydä ruksimassa seuran

verkkosivuilta löytyvän linkin
kautta tai meilaamalla ehdok-
kaan nimen osoitteeseen sisu-
seura@gmail.com.

Internetissä äänestäneiden
tulostilannetta voi seurata re-
aaliajassa. Netin äänestyspai-
kalla ei ainakaan perjantaihin
mennessä ollut ollut ruuhkaa.

Viime perjantaihin mennes-
sä äänestetyin oli neljä ään-
tä saanut pappi Martta Pai-
jola. Hänen kannoillaan oli-
vat Yrjö Sarahete, Esteri Nii-
ranen ja Tuulikki Toropainen,
joilla kaikilla oli kasassa kaksi
ääntä. Lopullinen tulos selviää
lauantain kyläjuhlilla.

Pirjo Pihlajamaa

HELENA PÄÄTALOSisukas ratkeaa
lauantaina

VUODENSISUKAS 2014
EHDOKKAAT:

• Suutarilan terveyskeskuksen
lääkäri Marjatta Heikkilä,
välittää kaikista potilaistaan.

• Ripeä, nopea,
asiakasystävällinen,
huoltomies Kettunen
Siltamäen Huollosta.

• Suutarilassa vuodesta 1955
asunut, aina aktiivinen
kehittäjä ja ilopilleri Esteri
Niiranen.

• Moderni pappi Martta Paijola,
luo kaikille hyväämieltä, tuo
kirkon ihmisen lähelle.

• Siltamäkeläinen huoltoyhtiön
tj:n töistä eläkepäiviä
viettävä Asko Piispala.

• Yhdistysaktiivi Yrjö Sarahete,
positiivinen osallistuja ja
kokenut tekijä.

• Siltamäkeläinen Tuulikki
Toropainen, vaatimaton,
avulias, avarakatseinen.

Löytyykö kuvan henkilöiden joukosta Vuoden Sisukasta 2014?

Arviolta 20-vuotias mies ryösti astalolla uhaten Esko-
lantie 12:ssa olevan ruokakaupan torstaiaamuna kello
7.25 aikaan.
Tummaan takkiin, housuihin, kenkiin ja sormikkaisiin

pukeutunut ja kasvonsa sinisellä huivilla peittänyt hoik-
kamies oli saanut myyjää uhkaamalla vähäisen summan
rahaa. Liikkeessä oli myyjä ja asiakkaita. Kukaan ei louk-
kaantunut tapahtuman yhteydessä.

Todistajienmukaan mies oli lähtenyt kaupan pihas-
ta mustalla Jopo-polkupyörällä Unikkopolkua ylöspäin.
Ryöstäjällä oli takin alla tummanharmaa huppari, jonka
huppu oli vedetty pään yli. Hupun alla oli vielä tumma pi-
po. Selässäänmies kantoi tummaa reppua.
Tutkinnallisista syistä Helsingin poliisi ei kerro tarkem-

pia tietoja tekijän käyttämästä astalosta. Astalo on kuiten-
kin sellainen, että tekoa tutkitaan törkeänä ryöstönä.

Eskolantien Siwa on joutunut ryöstön kohteeksi use-
amman kerran. Edelliskerta tapahtui reilu kaksi viikkoa
sitten perjantai-iltana kuuden aikaan, jolloin komman-
dopipoinen mies sai teräaseella kassaa uhaten pienen
rahasumman.
Ryöstäjän tuntomerkeiksi annettiin vaaleaihoinen, suo-

mea puhunut, hoikka ja noin 170 senttimetriä pitkä mies,
joka oli pukeutunut tummiin housuihin, hansikkaisiin, sini-
seen tai mustaan huppariin, jonka edessä oli tekstiä.

Pirjo Pihlajamaa

Siwa ryöstettiin taas
π Pukinmäki

VALVONTAKAMERAKUVA

Poliisi toivoo vihjeitä
tekijästä ja hänen käyttämästään pakoreitistä

johtokeskuksen numeroon 0295 417 935
tai sähköpostiin ryosto.helsinki@poliisi.fi.

Oletko nähnyt tätä miestä?

Kahden kouluverkkoa koskevan asukastilaisuu-
den ajankohta onmuuttunut.
Hiidenkiven koululla piti olla Ala-Tikkurilan, Silta-

mäen, Suutarilan, Töyrynummen, Tapanilan ja Ta-
pulikaupungin asukkaiden kuuleminen tänä iltana.
Samaan aikaan osuu valtuuston kokous. Siksi kello
17.30–19.30 pidettävä asukasilta on siirretty huomi-
siltaan, jotta tilaisuuteen haluavat valtuutetutkin eh-
tivät paikalle.
Huomenna piti Puistolassa olla tiedotustilaisuus,

jossa kerrotaan Puistolanraitin tiloissa tehtävistä si-
säilmakorjauksista ja niiden aikataulusta lukuvuon-
na 2014-2015.
Tiedotustilaisuus on siirretty ensi viikolle ja se on

keskiviikkona 29.10. klo 17.30 Puistolanraitin toimi-
pisteen juhlasalissa.
Puistolan tilaisuudessa ovat paikalla Helsingin

kaupungin opetusviraston, tilakeskuksen, raken-
nusviraston ja ympäristökeskuksen edustajat.

PP

Kahden kouluillan
ajankohdat muuttuivat

Hiidenkiven peruskou-
lun, Maatullin ala-asteen,
Suutarilan ala-asteen, Suu-
tarilan yläasteen, Siltamäen
ala-asteen, Tapanilan ala-
asteen sekä Töyrynummen
ala-asteen lasten vanhem-
mat ovat täysin eri mieltä
Helsingin opetusviraston
kannasta, että Suutarila-
Tapanila-Tapulikaupunki-
alueella on liikaa koulutilaa.

Vanhemmat toteavat
päättäjille laittamassaan
kannanotossa, että opetus-
virasto katsoo kouluverk-
koasiaa lyhytnäköisesti vii-
den vuoden perspektiivil-
lä. Väestöennuste vuosille
2015–2050 puhuu alueen
asukasmäärän kasvusta.

Vanhempien tilastoista
kaivamien tietojen mukaan
alueen ala-asteikäisten mää-
rä kasvaa vuoteen 2023
mennessä peräti 11,5 pro-
senttia. Tulevaisuuden täy-
dennysrakentamisen paik-
koina vanhemmat mainitse-
vat Fallkullan kiilan
Tapanilasta, Siltalan puiston
Siltamäestä, Tikkuritien ja
Tapulikaupungintien poh-
joispuolen Tapulikaupun-
gista sekä pienempiä aluei-
ta.

Jo vuonna 2023 ennuste-
taan alueen koulujen käyt-
töasteen olevan tehostetulla

tilankäytölläkin yli 96 pro-
senttia, sanotaan kannan-
otossa.

–Mikäli laskennassa käy-
tettäisiin koulujen normaa-
leja maksimioppilasmääriä,
käyttöaste vuonna 2023 oli-
si jo 107 prosenttia jakau-
tuen epätasaisesti alueen
kouluihin. Tähän ratkai-
suksi virasto väläyttää mah-
dollisuutta siirtää osaa op-
pilaista Vantaan kouluihin,
samalla kun se jättää kou-
lutiloja tyhjilleen Helsingin
puolella, vanhemmat ihmet-
televät.

Opetusviraston hokema
perustelu ”säästöä seinis-
tä” olisi vanhempien mie-
lestä ennen kaikkea säästöä
opetuksesta. Koska mikä-
li tiloista luovuttaisiin, olisi
opetusryhmiä suurennetta-
va, jolloin rauhattomuus li-
sääntyisi.

Pirjo Pihlajamaa

Nykyiset koulut
täynnä 10 vuoden kuluttua
Uudet asuinalueet
tarvitsevat koulunsa,
mutta ei vanhojen
alueiden kustannuksella.
Kaikkia lähikouluja
Suutarilan, Tapanilan ja
Tapulikaupungin alueella
tarvitaan, alleviivaavat
koillishelsinkiläis-
koululaisten vanhemmat.

Siltamäen ala-aste on yksi nyt tarkasteltavista kouluista.

Vanhemmat:
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Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin
paikallisia asioita koskevia mielipiteitä.
Tekstit osoitteella teija.loponen@
lahitieto.fi tai postitse Askartie 3-5,
00700 Helsinki, käynti Malminraitti 4.

Ihmettelen, miten Ala-Malmilla Novan
edessä torilla sama porukka saa juoda ja
sotkea aamusta iltaan kenenkään puuttu-
matta asiaan.

Siellä ei tavallinen ihminen voi istua mis-
sään, kun juopot istuvat penkeillä juoden ja

sotkien paikat.
Samanlaista en ole nähnyt missään muu-

alla, en edes Tallinnassa, enkä etelän loma-
kohteissa. Kenelle tämä ongelma kuuluu?

Vanhamalmilainen

Ala-Malmin tilanteesta

www.autoasi.fi www.rengaskeskus.com

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

O

ölj

uks

jy

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 €

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

Porttipuiston
sisustuspäivä

la 25.10.

Nizza kulmasohva

1390 €
Bondit-nahkaa ( ovh 1990 €)

Aina vuodesohva

alk.1095€
( ovh 1394 €)

PORTTIPUISTOSSA on sisustuslauantai 25.10. Päivän aikana kiinteistökuningatar Kaisa
Liski antaa vinkkejä asunnon stailaamisesta. Sisustusvartit tasatunnein klo 11.00-15.00.
liikekeskuksen aulassa.
MYYMÄLÄSSÄMME on paljon upeita tarjouksia. Tokyo sohvan tehtaanedustaja on

paikallamyymälässämme klo 12.00 eteenpäin. Tervetuloa tutustumaanmyymälämme
tarjouksiin. Kampanjahinnat on voimassa 16.11. asti.

Jackson vuodetuoli

alk.740€
( ovh 926 €)

Nizza kulmasohva, värit musta ja valkoinen,
270x225 cm, nyt 1390 € (ovh 1990 €)

Aina hyvä istua ja nukkua. Sohvassa
laadukas jousitettu tuplamekanismi.

Rajo
itett

u er
ä

Jackson vuodetuoli vaikkapa lastenhuo-
neen kaverisängyksi. Tuolissa laadukas
jousitettu tuplamekanismi.

Tokyo modulisohva, suunnittele mieleisesi kokonaisuus.
Kuvan divaanisohva nyt 1621 € (ovh 2027 €)

Sohvatehtaan edustaja myymälässä
25.10. klo 12.00 eteenpäin.

Tokyo

-20%

Rakennuslautakunta
ei tehnyt päätöstä puoleen
eikä toiseen rakennusluvas-
ta, jota on haettu Tukkisil-
lantien poikkikadulle suun-
niteltua kaksikerroksista
omakotitaloa ja autotallia
varten.

Vajaan sadan neliömet-
rin rontille saa asemakaa-
van mukaan rakentaa 246
kerrosneliömetriä ja raken-
nusten paikat on määritelty.
Rakennuttaja haluaisi sijoit-
taa tontille 177 kerrosneliö-
metrin kokoisen asunnon
niin, että se ylittää kaavaan
merkityn rakennusrajan 5,5
metrillä itään päin ja met-
rillä pohjoiseen. Käyttämä-
töntä rakennusoikeutta jäi-

si toiselle talolle 68 kerros-
neliömetriä.

Suunniteltu asunto on
myös 11,1 x 8,1 metrin pin-
ta-alallaan isompi kuin ase-
makaavan sallima 10 x 8
metriä. Tontille tulisi myös
kaavan sallima 20 neliömet-
rin autotalli.

Kaavoittajan mielestä
poikkeamat ovat vähäisiä ja
hyväksyttäviä. Naapureista
kaksi on täysin toista miel-
tä. He pitävät poikkeamia
merkittävinä ja toivovat,
ettei lautakunta hyväksyisi
rakennuslupaa.

Lisäksi kolmas naapuri
pyytää lautakuntaa muutta-
maan tontin liittymän paik-

kaa sekä säästämään tontil-
la kasvavan komean män-
nyn, joka suunnitelmissa jää
autotallin alle.

Rakennuslautakunnan
esittelijä on ollut naapurei-
den puolella ja hän esittää
lautakunnalle luvan hyl-
käämistä. Esittelijä peruste-
lee asiaa sillä, että naapuri-
tontin olosuhteet muuttuvat
asemakaavassa hyväksytys-
tä tilanteesta niin merkit-
tävästi, ettei poikkeamista
voida ilman naapurin suos-
tumusta hyväksyä.

Lautakunta jätti asian
pöydälle viime viikon koko-
uksessaan.

PP

Kaavapoikkeama jäi pöydälle
π Malmi
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SAVONLINNA

KIEKKO-VANTAA
SaPKo

Klo 18.30 TRIO Areena
Keskiviikkona 22.10.

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 €

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

Tapanilalaisten näkö-
kulmasta ottelu ei varsinai-
seksi taisteluksi ponkaissut.
Lienevätkö TV-kamerat jäh-
mettäneet mosalaispelurit?
Etenkin avauserässä mieleen
tuli legendaarinen Pikku-
kakkonen, joka huipentui
unihiekan pöllyttämiseen.
Erä oli uninen, sillä koti-
joukkue Tampereen Classic
johti 21 minuutin pelin jäl-
keen peräti 5–0. Kotijouk-
kue vei avauserän maalein
3–0, vaikka maalivahtien
torjunnat olivat Erän hyväk-
si 3–4.

Toisessa erässä ajassa
24.42 Erän Ossi Jalonen
onnistui rikkomaan kupa-
risen 1–5 kavennusmaalil-
laan. Erän valmennusjoh-
to muutti myös taktiikkaa
takaa-ajon helpottamisek-
si. Mosalaisten Mikko Pa-
sanen ja Antti Aarnio on-

nistuivatkin toisessa erässä
maalinteossa. Se ei auttanut,
kun isäntäjoukkue tekai-
si paikoistaan neljä rysää ja
päätöserään lähdettiin 7–3
lukemissa.

Erä ei heittänyt vieläkään
kirvestä kaivoon, vaan pyr-
ki pelaaja- ja kenttävaih-
doksilla löytämään potkua
takaa-ajoon, muun muassa
Lauri Kapanen rakenteli
hyökkäämisen sijasta peliä
alimmaisena pelaajana. Ei
auttanut! Isännät kruunasi-
vat täydellisen onnistumi-
sensa päätöserän neljällä
maalilla.

Ilman maalivahtia pela-
tessa Erän Tomi Palin pääsi
tamperelaismaalien välissä
kääntölaukauksellaan teke-
mään 10–4 kavennusmaa-
lin. Hetken päästä Classic-
ilmentymä Lassi Vänttinen

tuikkasi pallon Erän tyh-
jään pömpeliin ja päätöslu-
vuiksi 11–4.

Miettimistä jättivät maa-
livahtien torjunnat, Clas-
sicin Lassi Toriseva 16 ja
Erän Teemu Kortelainen
10. Kiistämättä Classic an-
saitsi voittonsa, mutta pelis-
sä olisi voinut käydä toisin-
kin. Etenkin jos Erällä olisi
sairastuvan sijasta kokoon-
panossa olleet runkopuolus-
tajat Tommi Aro, Jussi Ko-
sola, Sami Lehtinen, sekä
Ilkka ja Aaro Koski. Mut-
ta pulinat pois, ja uutta ma-
toa koukkuun. Seuraava
koukku on jo vesillä tänään
keskiviikkona 22.10. kel-
lo 18.30, jolloin Erä ottaa
Vantaan Energia Areenalla
mittaa mestari Jyväskylän
Happeesta.

Heimo Laaksonen

TV-kamerat jähmettivät
Erän Tampereella
Koko Suomi sai sunnuntaina
seurata YLE TV2:lta Tampereella
superpalloilupäivän huipentumana
pelattua liigataistoa Classic vastaan
Tapanilan Erä.

Ei auttanut Mikko Pasasenkaan tekemä ylivoimamaali
hinaamaan Erää Classicin vauhtiin.

Salibandy miehet
ARKISTOKUVA ERÄ

VS

KOUVOLA

KIEKKO-VANTAA
KooKoo

Klo 17.00 TRIO Areena
Lauantaina 25.10.

1994!2014

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 16.00.
Aikuiset 15 €, Lapset 5 € (7-15 v). Eläkeläiset, varusmiehet,

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

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

Etenkin avauserässä
mieleen tuli

legendaarinen
Pikkukakkonen

Salibandy tytöt

KooVee vei voiton
Erän taistelusta huolimatta

Avausotteluun nähden
oli tapahtunut selkeää pelil-
listä parannusta, jonka seu-
rauksena ottelu olikin var-
sin tasaväkinen.

Erä voitti laukaukset maa-

lia kohti 30–22.
Ensimmäisen maalin nap-

pasi Koovee, mutta jo en-
simmäisen erän yhdeksän-
nellä minuutilla Päivi Euro-
paus tasoitti pelin lukemiin
1–1. Erä päättyi kuitenkin
KooVeen 2–1 johtoon.

Toisen jakson alkaessa
KooVee lähti vauhdilla liik-
keelle tehden kaksi maa-
lia. Ajassa 37.15 tuomittiin
KooVeelle rangaistuslauka-
us, jota laukomaan asettui
naisten maajoukkueessa-
kin pelannut Veera Kauppi.

Erä vaihtoi rangaistuslauka-
usta torjumaan Indianssista
täksi kaudeksi Erään siirty-
neen Janni Kerkkäisen, jo-
ka torjui rankkarin upeasti.
Muutoin Erän maalissa pe-
lasi hienosti vielä C-ikäinen
Milla Jaatinen.

Toinen erä päättyi kuiten-
kin jo 5–1 lukemiin.

Kolmannessa erässä Erä
pelasi lähes viisi ottelun vii-
meistä minuuttia ilman
maalivahtia hakien vim-
matusti kavennusmaaleja.
KooVeen maalivahti Kris-

tiina Tarkiainen oli kuiten-
kin puolustuksen viimeise-
nä lukkona todella hyvä ja
ottelu päättyi 6–2.

– Vaikean PSS-pelin jäl-
keen päästiin taas oikealle
tielle ja saatiin suunta eteen-
päin. Hyvin pelannut vas-
tustajan maalivahti veti kui-
tenkin liian usein pidemmän
korren useista viimeistely-
yrityksistämme, tiivisti Erän
päävalmentaja Ville Turu-
nen.

Teija Loponen

Erän B-tytöt
joutuivat koville
kauden toisessa
sarja-ottelussaan,
jossa vastassa oli
viime kauden SM-
hopeamitalisti KooVee.

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
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Jakke Haapasen näyttely Paluu todellisuuteen avataan tä-
nään 22.10. kello 17–19Malmitalon galleriassa, josssa itse tai-
teilija onmyös tavattavissa.
Näyttely koostuuHaapasen parin viime vuoden aikanamaa-

laamista surrealistisista teoksista. Maalauksissa käsitellään
eri elämänvaiheita unien kautta, mikä mahdollistaa myös vai-
keistakin asioista kertomisen mielenkiintoa herättävällä ta-
valla.
Taiteilijana Jakke Haapanen on itseoppinut. Hän on ollut

kiinnostunut jo pienestä asti käsillä tekemisestä ja erityises-
ti kalastukseen ja veteen liittyvistä teoksista.
Maalausten lisäksi hän on tehnyt myös kuvitustöitä ja opas-

tetauluja.
Pinja Ylhävuori

Nuorten Ansio-kurssilainen

Paluu todellisuuteen
avataan Malmitaloon

Paluu todellisuuteen -näyttely
avoinna 23.10.-15.11. ma-pe

klo 9-20 ja la klo 9-16 paitsi pe
31.10. klo 9-18, pyhäinpäivänä
la 1.11. suljettu. Vapaa pääsy.

Jakke Haapalainen: Talo meren rannalla.

EAPPI eli Ecumenical Accompaniment Programme in Pales-
tine and Israel on kansainvälinen ohjelma, joka lähettää ihmis-
oikeustarkkailijoita vapaaehtoisiksi Länsirannalle ja Itä-Jeru-
salemiin. Näissä tarkkailutehtävissä ovat mukana olleet myös
Malmin seurakuntaan kuluva Jorma Larinkoski sekä Sanna
Leino, jotka kertovat kokemuksistaan ja huomioistaanGazas-
sa ja Länsirannan alueella.
–He kertovat ihan arkielämään liittyvistä havainnoistaan ja

kokemuksista, jotka saattavat olla hyvinkin tunteita herättäviä.
Matkailuilloissa on tapana alustuksen jälkeen keskustella ja
mukanaolijat saavat myös vapaasti esittää kysymyksiä Larin-
koskelle ja Leinolle, kertoo pastoriAntti Ylinen.
Malmin kirkon matkailuillat ovat matalan kynnyksen tilai-

suuksia, joihin kuka vain voi osallistua.
–Vierailijoina meillä on vuosien varrella ollut lukuisia mie-

lenkiintoisia ihmisiä poliitikoista näyttelijöihin ja esimerkiksi
ensimmäisenä Himalajan Mount Everestin huipulle kiivennyt
suomalainen nainen,Carina Räihä, Ylinen luettelee.
Matkailutoimikunta järjestäämyösmatkoja, edellinen tehtiin

Sisiliaan ja seuraavana on vuorossa oopperamatka Tallinnaan
marraskuun loppupuolella.

Teija Loponen

Ihmisoikeustarkkailijat
vieraina
Malmin seurakunnan matkailuillassa
vierailee lauantaina vapaaehtoisina
ihmisoikeustarkkailijoina toimineet
Jorma Larinkoski ja Sanna Leino.

Matkailuilta
Malmin kirkolla, Kunnantie

1, lauantaina 25.10. klo
18. Vapaa pääsy.

apanila
-Seura
viettää 50-
vuotisjuh-
laa ja sen

kunniaksi haluttiin
tehdä muhkea albu-
mi kertomaan tapah-
tumista vuosien var-
rella, seuran toimin-
noista ja Tapanilasta
asuinpaikkana.

Kirjoittajakun-
nassa on mukana
monia mosalaisia,
jotka muistelevat
hauskoin tarinoin
ja kuvin hetkiä ja
tapahtumia vuosi-
kymmenten takaa.
Hauskoja tarinoita
kerrotaan muun
muassa Pekka Tii-
likaisesta ja Oke
Tuurista,

Kuvasatoa on
runsaasti ja ne va-
lottavat Tapani-
lan uudisasuk-
kaille erinomai-
sesti millaiseen
paikkaan he ova
muuttaneet asu-
maan ja kuinka
nykyistä kylä-
maisemaa on
useaan ottee-
seen jouduttu
puolustamaan.

Albumin toi-
mituskuntaan
kuuluivat Eli-
as Krohn, Au-
likki Asp, Sari
Hawkins, Ve-
sa Kinnunen
ja Eira Or-
mio, mutta
kirjoittajajoukko on huo-
mattavasti suurempia ja
myös kuvia on saatu mo-
nilta eri ihmisiltä.

–Albumin koostaminen
sujui mukavasti. Tapani-
lassahan on paljon hyviä
kirjoittajia ja pitkäaikaisia
kyläaktiiveja, jotka mielel-
lään kertovat ja muistele-
vat menneiden vuosikym-
menten kotiseututyötä.
Kaikki tehtiin vapaaehtois-
voimin, ja sillä metodilla-
han on Tapanilassa aina
saatu hyviä tuloksia

aikaan, kertoo Tapanila-
Albumin vastaavana toi-
mittajana toiminut Elias
Krohn.

Krohn uskoo, että luki-
joissa herättävät kiinnos-
tusta esimerkiksi Ennen ja
nyt -kuvavertailut, joista
näkee havainnollisesti mai-
semien muuttumisen.

– Ne varmaan herättä-
vät muistoja monissa van-
hemmissa mosalaisissa ja
nuoremmat tai uudemmat
asukkaat saavat niistä käsi-
tystä siitä miltä Mosa näyt-
ti ennen. Erittäin kiinnos-
tava on myös pitkäaikaisen
kyläaktiivin Jussi Pesolan
haastattelu, jossa hän ker-
too “lastuja Mosan men-
neisyydestä”: esimerkik-
si Tapanilaan suunnitellun
kerrostalokaavan torjumi-
sesta 1970-luvulla, joka on

albumin muissakin jutuis-
sa esillä. Mielenkiintoisia
tarinoita ovat myös juttu
hiidenkiven raahaamises-
ta Tapanilan toria komista-
maan ja sen ikävästä koh-
talosta, kun rakennusviras-
ton miehet yllättäen räjäyt-
tivät sen, sekä kertomus
salaperäisestä “Lihataskun
leidistä”, listaa Krohn.

Elias Krohn on itse asu-
nut melkein koko ikänsä
Mosassa, mutta silti albu-
mia tehdessä hänellekin tu-
li vastaan monia uusia asi-
oita.

–Uutta oli esimerkiksi äs-
ken mainittu hiidenkivita-
rina sekä nykyisen Hiiden-
kivenpuiston paikalla si-
jainneen “Paskaplaanin”
vaiheet, joista on albumis-
sa oma juttunsa.

Paskaplaanille tuotiin ju-
nalla Helsingin ihmisten ja
hevosten tuottamaa “bio-
jätettä”, ja paikka oli tär-
keässä osassa jopa koko
Tapanilan omakotiasutuk-
sen syntymisessä.

–Albumista selviää mik-
si, lupaa Elias Krohn.

Tapanila-Albumi nume-
ro 13 julkistetaan Mosan
Kaamosiltamissa lauantai-
na, jossa sen voi myös lu-
nastaa itselleen 10 euron
hinnalla.

Teija Loponen

272 ikkunaruutua
ja paljon muuta
Tapanila-Albumi numero 13 on juuri valmistunut. Muhkeassa opuksessa
on 68 sivua, valtavasti kuvia ja mukavasti kerrottuja tarinoita entisajan
Mosasta ja myös Tapanilan nykypäivästä.

Tapanila-Albumi 13 on
muhkea lukupaketti,
jossa riittää luettavaa
useammallekin illalle.
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Albumin vastaavana toi- albumin muissakin jutuis- T il Alb i 13

Ennen ja nyt
-kuvavertailuista
näkee maisemien

muuttumisen.
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Amigurumi-työpajassa
kirjaston lehtisalin takaises-
sa avarassa tilassa oli kes-
kellä huonetta iso pöytä,
jonka ympärille oli kerään-
tynyt kuusi lasta ja nuorta
tekemään pieniä virkattuja
pehmoleluja, amigurumeja.
Työpajaa ohjasi Maria
Lindström.

Maskotit valmistuivat
pikku hiljaa. Selvästi näki,
että ennenkin on tullut vir-
kattua, vaikkakaan ei vält-
tämättä juuri amigurumeja.
Lindstömillekin amigurumit
ovat melko uusi tuttavuus.
Hän kertoo opetelleensa it-
sekin vasta tätä kurssia var-
ten niiden tekoa.

Langasta saa tehtyä jos
jonkinlaisia hahmoja, pöy-
dän äärellä valmistuu esi-
merkiksi Pikku myy. Parhai-
ten amigurumi-ohjeita löy-
tyy kirjoista ja netistä, mutta
eihän mikään estä omia ide-
oita. Lopuksi amigurumin
voi myös koristella. Ihan
yksinkertaisesta pallostakin
saa hienon, kun sen koriste-

lee vaikkapa napeilla, hel-
millä, strasseilla tai huoval-
la.

Aloittelijan kannattaa
Maria Lindströmin mukaan
aloittaa jos-
tain yksinker-
taisesta hah-
mosta, jolla
voisi olla esi-
merkiksi pyö-
reä vartalo ja
pää. Tai voihan
sitä tehdä myös
aivan litteän
keksinkin, jonka
sitten koristelee.
Amigurumien
tekoon ei tarvit-
se mitenkään eri-
tyisen paljon työ-
välineitä. Alkuun
riittää virkkuu-
koukku ja lankaa
ja koristelusta voi
päättää itse.

Pinja Ylhävuori
Ansio-kurssi
harjoittelija

Malmin kirjastossa
valmistui amigurumeja
Syyslomalla 11–18 -vuotiailla lapsilla ja nuorilla
oli mahdollisuus osallistua amigurumi-työpajaan.
Työpaja järjestettiin torstaina Malmin kirjastossa.

Askartelupöydälle on levitetty
erilaisia koristeita amigurumeihin, kuten

helmiä, nappeja ja huopakangasta. Lisäksi tarjolla on aiheeseen
liittyviä amigurumi-kirjoja.

MIKÄ AMIGURUMI ON?

• Amigurumi on pieni
virkattu tai neulottu
maskotti.

• Sen nimi on japanin
kieltä ja tarkottaa
suomeksi virkattua
pehmolelua.

Työpajan ohjaaja Maria
Lindström kiertelee

auttamassa jokaisen
luona vuorollaan, jos

virkkauksessa ilmenee
jokin ongelma.

Malmin lentokenttää ja sen ympärillä olevaa luontoa esi-
tellään Jakomäen kirjastossa lauantaina avautuneessa näyt-
telyssä.
Taidenäyttely on esillä kirjastossa kuukauden ajan.
Näyttelyn pohjana ovat Soile Atacocugun maalaukset,

mutta kirjastoon ovat kaikki halukkaat saaneet viedä lento-
kentän luontoon liittyviä valokuviaan, piirroksiaan, maalauksi-
aan tai ajatelmiaan.

TL

Lentokentän luonto
siirtyi kirjastoon

Soile Atacocugun maalaukset Malmin lentokentän
luonnosta ovat olleet esillä jo muun muassa
Tapulikaupungin kirjastossa.

Severaa pidetään nykyfadolaulun esiäitinä.
Hän kykeni harvinaislaatuisen lahjakkuutensa
avulla etenemään Lissabonin köyhiltä kujilta ja
kapakoista aatelispiireihin.
Severa sai vaikutteita köyhiltä, orjilta ja meri-

miehiltä luoden oman tyylinsä, joka fadona le-
visi menestyksekkäästi maailmalle. Fadon ker-
rotaan toimineen käytännönläheisenä musiik-
kiterapiana ihmisille, joille kurjuus oli arkipäivää
sukupolvesta toiseen.
Malmitalolla nähtävä esitys valottaa arjessa

selviytymisenmekanismeja, eriarvoisuutta, nai-
sen asemaa, hyväksikäyttöä, mutta myös rak-
kautta. Esitys pohtii myös taiteen voimaa tera-
peuttisena ja lohduttavana, sekä yhdistävänä
elementtinä yhteisössä, jonka elämä on täyn-
nä haasteita.
Yksityiskohtaisen tiedon puuteMaria Seve-

ran elämänvaiheista on ollut omiaan kasvatta-
maan hänenmyyttistä mainettaan. Kirsi Pouta-
sen käsikirjoittama esitys koostuu lyhyistämo-
nologeista, fadolauluista sekä Esa Helasvuon
sävellyksistä, jotka toimivat esityksen musiikil-
lisena kehyksenä.
Esityksen on ohjannut Eija Ahvo. Fadolaulu-

jen käännökset sekä kahden laulun alkuperäis-
sanoitukset ovat Tarja Härkösen.

Teija Loponen

Fadoa 1800-luvulta
Severa – fado läpi lepattavan
sielun fadomusiikkidraama
perustuu 1800-luvulla
Portugalissa eläneen laulajan
ja prostituoidun Maria
Onofriana Severan lyhyeksi
jääneeseen elämäntarinaan.

Kirsi Poutasen Severa vie fadon historian.

Kirsi Poutanen: Severa – fado
läpi lepattavan sielun

Malmitalossa ke 29.10. klo 15 ja 19, liput 10/ 5 e.

PINJA YLHÄVUORI
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Yhteislaulua
Tule laulamaan! Ti 28.10.
klo 17.30, vapaa pääsy

Tuoretta ja näkemyksellistä jazz-
musiikkia taitavalle pianotriolle
sävellettynä. Levynjulkaisukonsertti.
Jussi Fredriksson – piano, Jori Huhtala
– basso ja Mika Kallio – rummut.
Su 26.10. klo 17, alk. 6 €

Fredrikssonreeedddddddriiiiikkkkk
Jussi

k lli tä j

ss
Trio
oonnn
JamJam

Jazz’n

Ruotsinkielistä ohjelmaa
seniori-ikäisille. Ti 28.10. klo 14,
vapaa pääsy

SeniorNord:

ki li tä hj l

glömskaoch glllllöööömmmssskcchhhhhhh
Minne

Muumien meriseikkailu vie
auringon lämpöön. 76 min. -S-.
Puhutaan suomea! La 25.10.
klo 14 ja ke 29.10. klo 18,
alk. 5 €

i i ikk il i

RivierallaRRRiiiiviiiiieerrraaaallllllllllla
Muumit

Kino Hel
ios:

Ilmiömäisenä, rokkaavana blues-
saksofonistina ja väkevänä,
kaikkensa antavana laulajana
tunnettu sympaattinen blues-
muusikko esittää uutuuslevynsä
antia. Ti 28.10. klo 19, alk. 15 €

USA

Hanck
Terry

FrostbitesFThe FFThe
&

Sukellus syvälle bluesin alkulähteille
poiketen myös kantrin ja funkin
maailmaan. To 23.10. klo 19, alk. 12 €

TurpeinenTTTTTimo TTurpeiinenTTTTTTTTTTiiiiiimmmoo
RootFood
TTTTTTTTTT
R&

Kylmäävä trilleri menestysjännärin
pohjalta. 149 min. K16. Pe 24.10. ja
la 25.10. klo 18, alk. 6 €

GirlGone
Kino Helios:

Fado läpi lepattavan sielun.
Ke 29.10. klo 15 ja 19, alk. 10/5 €
F d lä i l tt i l

Severa
Kirsi Poutanen:

Elokuvakonsertissa nähdään
mykkäelokuvat Palomies ja
Meidän sakin Kalifornian matka
pianisti Kirmo Lintisen säestyksellä.
To 30.10. klo 18, vapaa pääsy

un.
10/5 €

:
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Klassikkosarja:Klass

Chaplin
Lintinenen

ja

Hayao Miyazakin klassikko.
111 min, K11. Tekstitys suomeksi.
To 23.10. klo 18, vapaa pääsy

Anime:

H Mi ki kl ikk

Nausicaäsiiicaä
laakson

AnimAnAnime

NNNNausus
llaTuulen

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

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

MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle! Kahvila
avoinna ma–to 9–15, pe
9–14. Kirkonkyläntie 2. Keijo
Leskisen valokuvanäyttely. Ke
22.10. kävijäfoorumi klo 13.
Kirjavinkkausta 29.10. klo 13.
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa
pe ja Traktorissa ma klo
9.30–11.30 Perhekahvilaan
osallistuminen ilmaista, tar-
joilu 1,5 e /perhe.
Syystien palvelukeskus
Ma ukkojumppa klo 11.15–
12. Pingistä ti klo 14.15–
15.30. Sisäkengät vaaditaan.
Ke 3.9. alk. ompelu/vapaa-
ehtoistoiminta klo 9–11.30.
Neulekahvila to klo 9.30–12.
Takaniitynkuja 3. Uusi senio-
ripysäkkiryhmä, keskustelu-
ryhmä 60 v. täyttäneille. Lisät.
Leila Helminen 09 310 73431.
Korret Kekoon
Toimintapäivät parillisten viik-
kojen su klo 10–16, Malmin
nuorisotalo, Malminraitti 3. Tule
tutustumaan, teemme tuotteita
myyjäisiin. Tasapainoliikuntaa
musiikin tahtiin klo 13–14.
Lisät. 0400 447 022 tai www.
korretkekoon.nettisivu.org.
UMOn Jazzmatinea:
Ohukainen ja Paksukainen
-elokuvakonsertti
Elokuvakonsertissa hekotel-
laan ison orkesterin säestyk-
sellä ja näytetään kaksi hupai-
saa 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 (Kaze no tani ni
Naushika)
Hayao

Miyazakin klassikko ker-
too ”Seitsemän päivän
tulessa” kärsineen maail-
man tarinaa. Japani 1984,
111 min, K11. Puhe japa-
niksi, tekstitys suomeksi.
Malmitalo, to 23.10. klo 18.
RootFood featuring
Timo Turpeinen
Monipuolisesti juurimusii-
kin eri muotoja tulkitsevan
yhtyeen kanssa sukelletaan
välillä syvälle bluesin alkuläh-
teille ja välillä kantrin tai fun-
kin maailmaan. Liput 12 e.
Malmitalo, to 23.10. klo 19.
Jakke Haapanen:
Paluu todellisuuteen –
surrealistisia maalauksia
Avoinna ark ma–pe 9–20 ja la
9–16 paitsi pe 31.10. 9–18,
pyhäinpäivänä la 1.11. sul-
jettu. Vapaa pääsy. Malmitalo
to 23.10. – la 15.11.
Jokeri Pokeri Box – Ilopilleri!
Koko perheen taikashow’ssa
nähdään mestaritaikurin osaa-
misen koko kirjo: vaativista
sorminäppäryystempuista
aina hämmästyttäviin illuusi-
oihin saakka. Ikäsuositus 2+
Liput 10 e. Malmitalo,
la 25.10. klo 15.
Jazz’n Jam: Jussi Fredriksson
Trio – levynjulkaisukonsertti
Suomijazzin kärkiartistei-
hin kuuluvan pianisti Jussi
Fredrikssonin uusi trio jul-
kaisee debyyttialbuminsa.
Luvassa on tuoretta ja näke-
myksellistä jazzmusiikkia taita-
valle pianotriolle sävellettynä.
Liput 6 e. Malmitalo,
su 26.10. klo 17.
Yhteislaulua
Lauluillan isäntäparina toi-
mii Jukka Okkonen ja Pauli
Kainulainen. Malmitalo,
ti 28.10. klo 17.30.
Terry Hanck & The Frostbites
Ilmiömäisenä bluessaksofonis-
tina ja laulajana tunnettu Hanck
ottaa yleisönsä luontevasti hal-
tuun niin klubeilla kuin festivaa-
lilavoillakin. 70-vuotias muu-
sikko julkaisi uutuuslevynsä
Got to Bring It on Home ja sen
kappaleita kuullaan nyt myös
illan blueskonsertissa. Liput 15
e. Malmitalo, ti 28.10. klo 19.
Kirsi Poutanen: Severa –
fado läpi lepattavan sielun
Fadomusiikkidraama perus-
tuu 1800-luvun puolivälissä
Portugalissa eläneen fadolau-
lajan ja prostituoidun Maria
Onofriana Severan elämän-
tarinaan. Ikäsuositus 15+.
Liput 10/5 e. Malmitalo,
ke 29.10. klo 15 ja 19.
Chaplin ja Lintinen
Elokuva-konsertti: Chaplinin
mykkäelokuvat Palomies sekä
Meidän sakin Kalifor-nian
matka Kirmo Lintisen säes-

tyksellä. Kirmo Lintinen
– piano. Lintinen

myös esitte-
lee eloku-
vat lyhyesti.
Palomies
ja Meidän
sakin
Kalifor-
nian
matka.
Kokonais-
kesto n.

60 min.
Vapaa pääsy.

Malmitalo, to
30.10. klo 18.

Itämaista tanssia
Rauhalliseen tahtiin Malmin
Nuorisotalolla, Malminraitti
3. Parittomien viikkojen
su klo 13–14. Sopii myös
vasta-alkajille ja kuntoliikun-
naksi. Vetäjä: Riitta Heleste
p. 040 7207 262. Järj. Korret
Kekoon ry p. 0400 447 022,
Päivätanssit
Malmin työväentalolla
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia, buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
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.
Malmin Rastit suunnittelua
Malmin Rastit järjestetään la
31.1. Tapahtumassa malmilai-
set yhdistykset ja muut alueen
toimijat esittelevät toimintaansa
asukkaille leikkimielisen suun-
nistustapahtuman muodossa.
Ohjelmiston kokoaminen on
alkanut ja suunnittelu jatkuu
4.11. klo 17 Malmin nuorisota-
lolla, Malmin raitti 3. Tulkaa
mukaan uudet ja vanhat rasti-
järjestäjät! Lisät. Malmin toimin-
takeskuksesta Tuija Salovaara
09 310 46313, Carita
Saarinen 09 310 69960.
Novellikoukku kokoontuu
Ti 28.10. klo 18 luetaan Alice
Munron novelleja. Voit ottaa
mukaan oman neuletyösi
tai osallistua SPR:n keräyk-
seen lähetettävien neuletöi-
den tekoon. Paikalle saa tulla
vain kuuntelemaan tarinoita, jos
neulominen ei kiinnosta. Kahvi-
ja teetarjoilu. Malmin kirjasto,
Malmitalo, Ala-Malmin tori 1.

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.
Keskustelua asukastaloista
Avoin keskusteluilta asu-
kastaloista 3.11. alk. klo 18.
Pihlajamäen lähiöasema,
Liusketie 3. Mukana kaupun-
ginvaltuutettu, sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan jäsen Anna
Vuorjoki, joka keskustelee
myös muista, varsinkin sosi-
aali- ja terveyspuolen asi-
oista. Kysymyksiä voi lähettää
etukäteen kajos@iki.fi. Järj.
Pihlajan-Viikin Vasemmisto.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Kerho kokoontuu 27.10.
klo 10.30 Pihlajamäen nuo-
risotalolla, Moreenitie 2.
Asiantuntija Jari Hakahuhta
luennoi muistiongelmista.

PUISTOLA
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita
Puistolan kirjastolla vertais-
tukihenkisesti tietoteknisissä
ongelmissa joka ke klo

ayao tyksellä. Kirm
– piano.

myös
lee
va
P

ke
60

Vapa
Malmita

30.10. klo 1

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



10–12. Lisät. ja ajanvaraukset
kirjastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Puistotäti
Puistotäti Pipan hoitoon
mahtuu muutama yli 2-vuo-
tias lapsi. Puistohoito on
ma, ti ja to klo 9.30–11.00
ulkona aidatulla alueella osoit-
teessa leikkipuisto Nurkka,
Nurkkatie 2. Maksu 10e kerta
tai 30-60e/kk, sisaralennus
5e. Lisät. p. 0400 645 210,
facebook: Touhutenavat.
Taskulamppuretki
La 1.11. MLL Puistola kutsuu
kaikki jäsenensä jännittävälle ja
hauskalle retkelle taskulamp-
pujen valossa. Lyhdyillä mer-
kitty reitti kiertää Kalkkikallion
luonnonsuojelualueella päätyen
Kalkkivuoren korkeimmalle koh-
dalle. Matkan varrella on ras-
teja, tehtäviä luolissa ja esteitä.
Tarkkasilmäiset saattavat tör-
mätä kummitukseen. Jokainen
osallistuja saa eväspussin,
jonka sisällön voi nauttia ret-
ken päätteeksi näköalapaikalla.

PUKINMÄKI
MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.
Satutunnit
Satutunnit pidetään aina paril-
lisen viikon ma Pukinmäen
kirjaston lastenosastolla klo
10.15. Kaikki 3–7-vuoti-
aat lapset huoltajineen!
Kaukana kotoa
-Tabareybareyn tytöt
Palkitun valokuvaajan Meeri
Koutaniemen ja Plan Suomen
valokuvanäyttely Nigerin pako-
laisleiriltä. Esillä lokakuun
ajan Pukinmäen kirjastossa.
Hillan hevoset –
vitriininäyttely
Kolmivuotiaan hevostytön
Hillan pikkuhevosia esillä
Pukinmäen kirjaston
vitriinissä lokakuun ajan.
Kiireetön iltapäivä
La 22.11. kristillistä joo-
gaa klo 13–16, ohjaaja Rita
Saari. Ilm. 7.11. mennessä.
Tarjoilua, mukaan mahtuu 15
hlöä. Ilm. meri.ala-kokko@
evl.fi, 09 234 04452. Järj.
Malmin srk:n ympäristötyö 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@siltamaennuoriso-
seura.fi tai 050 566 6174.
SISU-päivän kyläjuhla
25.10. klo 14–18 Suutarilan
Palvelukeskuksessa
Seulastentie 11.
Kylätapahtumassa
puheideta, musiikkia,
esityksiä, stadin slangia ym.
Juhla päättyy Chattanooga
Hogsin tahdittamiin sukka-
tansseihin. Vuoden 2014
sisukas julkistetaan juhlan
kuluessa.

Rinnakkaistapahtumina
Suutarilan kirjasto järjes-
tää lapsille kepparitapahtu-
man sekä siihen liittyvää
askartelua ja Omakotiyhdistys
myy arpoja Tonttupolun
kustannusten kattamiseksi.

SUUTARILA
Lastenvaatekirppis
Suutarilan palvelukeskuk-
sella, Seulastentie 11, 2.11.
Askartelupiste lapsille sekä
pikkurahalla kahvion herk-
kuja. Myyntipöytien hinnat
yhdistyksen jäseniltä 15 e,
muilta 20 e. Talkoisiin osallis-
tuville myyntipöytä ilmaiseksi!
Tied. talkoisiin ilm. tapahtu-
mat.mlltapaninkyla@gmail.com.
Kirpputorin yhteydessä kerä-
tään lastentarvikkeita ja -vaat-
teita sekä leluja lahjoitetta-
vaksi Marskin Muksut- myymä-
lään. Järj. MLL Tapaninkylä.
Novellikoukku
Suutarilan kirjastossa ti 21.10.
klo 18–20. Tule mukaan kuun-
telemaan novelleja ja neu-
lomaan yhdessä! Voit ottaa
mukaan oman neuletyösi
tai osallistua hyväntekeväi-
syyteen lähetettävien neu-
letöiden tekoon. Paikalle voi
myös tulla vain kuuntele-
maan tarinoita. Tarjolla kah-
via ja teetä. Seulastentie 11.
Sirkku Zonzi
Suutarilan kirjastossa to
30.10. klo 14–15 kirjailijavie-
raana Sirkku Zonzi, joka ker-
too omaelämäkertakirjoittami-
sesta sekä uudesta romaanis-
taan Kastanjapuiden varjossa.

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.
Nälkävuoden tekijä
Tapanilaan
Tapanilan kirjaston kirjailijavie-
raana ke 22.10. klo 18.30 Aki
Ollikainen, joka voitti romaa-
nillaan Nälkävuosi Helsingin
Sanomien kirjallisuuspalkin-
non vuonna 2012. Ollikaista
haastattelee Suvi Ahola.
Halloween askartelua
Tapanilan kirjastossa ma
27.10. klo 13.30–15. Tulkaa
kaikenikäiset koululaiset!
Kaamosiltamat
Tapanila-Seuran 50-vuotis-
päivän merkeissä la 25.10.
klo 18–23 Tapanilan VPK:lla.
Ohjelmassa mm. musiik-
kia, muisteluja ja tans-
sia. Buffetti. Vapaa pääsy.
Päivi Uljaksen maalauksia,
Näkemiin ensi kesänä
Galleria viileä punainen,
Päivöläntie 20. 15.–31.10.
Avoinna: ti–pe 13-–8.
Kutomakerhon näyttely
Tapanilan kutomakerhon
35-vuoden historia näyttäytyy
kudontatöissä, jotka on koottu
kerholaisten omista varastoista
juhlanäyttelyksi Tapanilan kir-
kolle. Avoinna ti 28.10. klo
10–16, 29.10. klo 12.30–20,
30.10. klo 12–16, 31.10. klo
12–15 ja 1.11. klo 13–14.

TAPANINVAINIO
Immolan koulun perinteiset
syysmyyjäiset
Tarjolla mm. leivonnaisia, voh-
veleita, kahvio, arpajaiset lois-
tavine voittoineen, pihalla
talutusratsastusta, laulu-
ryhmä Simone esiintyy klo
11.00-11.30. Immolantie 9,
su 26.10. klo 11–13. Järj.

Immolan koulun 1. ja 2. luok-
kien oppilaat vanhempineen

TAPULIKAUPUNKI
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekah-
vila ti klo 10–12 Tapulin leik-
kipuistossa osoitteessa
Moisiontie 18. Ohjelma löytyy
Facebookista ”MLL Puistola”

ja nettisivuilta puistola.mll.fi.

VIIKKI
SULKA – Liisa Piiraisen
huovutettuja tekstiilejä
ja kalligrafioita
Gardenian käytävägalleri-
assa esillä

25.10.-4.12. Liisa Piiraisen
teoksia. Töiden aiheet poh-
jautuvat luontoon. Näyttely
avoinna ma-to klo 10–18, pe
klo 10–14, la-su klo 10–17.
Näyttelyyn on vapaa pääsy.
Koetilantie 1, Viikki, Helsinki.

18 Menot

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

KAMPAAMOT JA PARTURIT

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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...@8!->)<7:57;6@3

<@ ("=&#% &"''

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.

KOKOUKSET

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSKOKOUS

tiistaina 28.10.2014 klo 11.00,
Tapanilan työväentalolla, Sompiontie 4.

Esillä sääntöjen 8§:n mukaiset asiat
Johtokunta

Tapanilan Kotien Puolesta ry

HYVINVOINTI

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

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

HOITOHUONE
CEDRUS

klassinen hieronta • urheiluhieronta
vartalohoidot
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Kurpitsajuhlat tropiikissa Viikin
Gardenian Kurpitsajuhlassa

keskiviikkona 29.10. kello 17-
19 on ohjelmaa koko perheelle.

Illassa on askartelua, satuja ja tarinoita, kammokuja,
tunnustelulaatikoita ja kurpitsansiemenien maistelua sekä

erilaisiin kurpitsoihin tutustumista. Papukaijat Kadi ja Jeti ovat
paikalla. Kurpitsajuhlaan voi pukeutua kurpitsaksi, noidaksi,
kummitukseksi tai miten haluaa. Mukaan pääsee trooppisen
puutarhan sisäänpääsymaksun hinnalla: 4 e/aikuiset, 2,30 e/

eläkeläiset ja 2 e/lapset, perhelippu on 9 e. Gardenia, Koetilantie 1.

Malmin Palloseura ry:n

SYYSVUOSIKOKOUS

Malmin Palloseura ry, hallitus

pidetään torstaina 30.10.2014 klo 18.30
MPS:n toimistolla, os. Lyhtytie 24, 00750
Helsinki. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

k-
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ja kalligrafioita
Gardenian käytävägalleri-
assa esillä

Näyttelyyn on vapaa pääsy.
Koetilantie 1, Viikki, Helsinki.
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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 1765

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

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

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki

Jalkahoitaja AT

09-3402028
jalkahoitola.k.malkki@

gmail.com

MALMINRAITTI 12
00700 HELSINKI

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

Soita
ilmainen
mittaus

•Rullaverhot
•Pystylamellit
•Sälekaihtimet

•Puusäle- •
kaihtimet

•Peililiukuovet

Ylä-Malmin tori 3,
00700 Helsinki

Puh. 09-385 2393
Fax 09-351 1693

www.torikaihdin.fi
info@torikaihdin.fi

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

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus




