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Uutiset:
Pukinmäkeen uusia asuintaloja.
Urheilu:
Erän SM-tytöille kauden
ensimmäinen voitto.
Menot:
Etnosoi tuo maailman
musiikkia Malmille.

Vanhempien
epätoivo syvenee

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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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 Tapanin-
vainion sydämessä. Kivitalo
5-6 h, keittiö, s ja ask.h., n. 178 m².
Rv. 1982. Hp. 435.000 €
Simpukkakuja 15

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

MALMI OKT

Mansardikattoinen vanha oma-
kotitalo Malmin keskustassa.
3 h, k, s, n. 100 m², yläkerrassa
erillinen yksiö h, k, halli n. 45 m².
Rv. 1926/1981. Oma tontti 616 m².
Hp. 270.000 € Kylänraitti 3

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Aurinkoraidat
+leikkaus ja
föönaus

77
pitkien hiusten lisä 15
Voimassa

09-22 45 202

Torikatu 3
Malmintori

Maarit ja Milla

www.volymex.com

17.12.14 asti

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

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila
0400 600 359

Tomi Suvinen
044 335 5135

Katso myös muut myynnissä
olevat kohteet

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Oletko sinä
etsimämme

henkilö?
Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin
0400 201 444

Heikinlaakso okt 243 m²
6h+k+kph+khh+s+uima-allasosas-
to+autotalli. Hyvällä alueella ja isolla, suojai-
sella tontilla (1362m²) oleva As Oy muotoinen
okt. Mh 577 550€. Vh 579 500€. Kirsitie 25.
Tomi Suvinen 044 3355135 1130386
Tapaninkylä okt 105/200 m²
5h, k, rt, tkh, kph/s, khh, 2xvar, tekn.tila, AK/
var. Viihtyisä ja kodikas lapsiperheen unelma-
talo! Tyylikkäät asuintilat, 4 mh:ta valmiina, ala-
kerrassa isot harrastetilat, kivoja yksityiskohtia
tulvillaan. Mh. 457.000€. Vallesmannintie 23.
Kai Lehtola/044-5140164 1136652
Tapaninvainio Okt + yksiö yht. 161,6 m²
3-4h+tkh+k+s ja 1h+k+s sekä at+varasto.
Huippupaikalla sijaitseva priimakuntoinen
omakotitalo ja omalla sisäänkäynnillä varus-
tettu aistikas 44m2 yksiö. Sopii hyvin esim.
kahdelle sukupolvelle. Kukkulatie 2 a.
Mh. 558.000€. Jyrki Saulo/050 5850500

1138045
Tapanila okt 104m2
4h+k+kph+s . Suositulla alueella v. 1980 val-
mistunut kunnostusta tarvitseva omakotitalo
omalla 704m2 tontilla. Lisäksi erillinen 46m2
autotalli ja varastorakennus. Mh. 295.000€.
Takalantie 11A. Jyrki Saulo/050 5850500

1132902
Tapaninkylä pt 95 m2/184 m²
4h,k,s+alakerta,at. Ihastuttava paritalokoti, jos-
sa löytyy tilaa sinun isolle perheellesi. Tilava
keittiö ja oleskelutilat. Rv. 2002. Varainsiirtove-
ro 2 %. Mh. 460.000€. Kottaraistie 6aB.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272

11139037

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

1136503
Tapaninvainio pt 72 m²

3-4h+k+kph+iso piha. Yksita-
soinen, valoisa koti Vantaanjoen

läheisyydessä, yhtiöllä oma rantasauna
ja laituripaikka! Tarjouskaupan lähtöhinta
210.000€. Simpukkakuja 9.
Es su 15-15:40.
Kristiina Diomin p. 0400-201 444.

1138618
Suutarila rt 92,5 m²
4h, k, kph/s, erill.wc, AK, var. Kodikas
perheasunto rauhallisella pientaloalueella.
Tilavat huoneet 1-tasossa, iso, suojaisa
eteläpiha. Hyvinhoid. yhtiö omalla tontilla!
Vmh. 299.000€.
Häräntie 13. Kai Lehtola/ 044-514 0164

1136174
Puistola pkt 70 m²

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

Tilava olohuone, vaaleasävyiset pinta-
materiaalit, iso kph/sauna. 1-asuinkerros
soveltuu myös liikuntaesteisille. Tarjous-
kaupan velaton lähtöhinta
Mh. 193.000€. Suuntimotie 17.
Kai Lehtola/044-5140164 1136592

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

1138568
Siltamäki Kt 97,5 m2

4h,k,p. Siistikuntoinen sekä tilava perheasunto
hyvällä paikalla Siltamäessä. Mh. 195.000€.
Kauriintie 4. Tomi Suvinen/0443355135

1134245
Tapulikaupunki kt 78,5 m²
3h,k,p. Kunnostusta kaipaava ja pohjarat-
kaisultaan muuntelukelpoinen tilava kolmio.
Rv. 1980. Länsiparvekkeelta esteettömät ja
rauhaisat näkymät. Ikkunat ja parvekeovet
uusittu, erillinen wc. Mh. 159.091€,
vh. 163.000€. Kämnerinkuja 1.
Pertti Kanon/040-758 7596. 1139259
Tapaninvainio kt 76,5 m²
3h+k+s. Tilava asunto, lasitettu parveke
etelään. Hyvin pidetty ja varusteltu taloyhtiö
vehreässä ympäristössä omalla tontilla. Jos
etsit saunallista kolmiota, tämä pitäisi olla lis-
tasi kärjessä! Mh 176.964,94€. Vh 178.000€.
Tyynelänkuja 2. Vasil Zizan 044 5147551

1139389
Pihlajamäki kt 76m2

4h+k+kph+las. parveke. Hyväpohjainen per-
heasunto erinomaisella sijainnilla hissitalon 3.
kerroksessa. Viihtyvyyttä lisää lähes huoneis-
ton pituinen lasitettu parveke. Vmh. 174.800€.
Johtokivenkuja 4. Jyrki Saulo/050 5850500

1133851

Siltamäki 67 m²
2h, k, kph, las.parv. Kaunis, valoisa koti
joka remontoitu kokonaan muutama vuosi
sittten. Ihana iso keittiö, kylppärissä tas-
suamme, valtavat huoneet. Tule ja ihastu!
159.000€. Kaksostentie6.
Es. to 16.30-17.00.
Kristiina Diomin/0400-201 444

1131845
Malmi kt 64,5 m²
3h,k,terassi. Kompakti ensimmäisen ker-
roksen kolmio. Esteetön pääsy huoneis-
toon, ei portaita. Huoneisolla aidattu, pieni
osin katettu terassipiha. Mh 145.000€

Vh. 163.000€. Malmin Raitti 19.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272

Pukinmäki kt 55 m²
2h,k,parv. Putki- ja julkisivuremontti juuri
valmistuneet. Siistikuntoinen kolmannen
kerroksen kaksio päättyvän tien päässä.
Hieno kylpyhuone, las.parveke. Heti va-
paa. Vh. 162.000€. Sunilantie 5 A.
Pertti Kanon/040-758 7596.

Tapanila Kt 51 m2

2h+k+lasitettu länsiparveke. Hyväkun-
toinen läpitalon kaksio uima-allastalon
ylimmässä kerroksessa. Mahdollisuus
autotallin vuokraamiseen.
Mh. 154.000€. Saniaistie 14-16.
Jyrki Saulo/050 5850500

1138150

Hilla Rautjärvi
040 8308755

Vasil Zizan
044 514 7551

Timo Kuosmanen
0400 397 731

?

Varastot 1,5-20m²

(ei muita kuluja!)

alk. 39,/kk.-

Since 1
993

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

KATSO AUTOPESU-
TARJOUKSEMME
SIVULTA 5

Neste Oil Metsälä
Neste Oil K-market Malmi

KATSO TARJOUKSEMME SIVULTA 5
AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

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

2525
* Katsastuksen hintaan lisätään viranomaismaksu 3,60€

*

Tarjous voimassa 31.10.

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27

Puh. 09 741 50010
ark. 8-18

NETT IETU
Vain ennakkomaksulla netistä www.plus.fi
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Tekijät kunniaan

S
iltamäessä valittiin juuri Vuoden Sisukas
ja Tapanilassa valitaan keväisin Vuoden
kunnia-asukas. On hienoa ja tärkeää
välillä nostaa esiin niitä ihmisiä, jotka

vapaaehtoisesti toimivat tavalla tai toisella
asuinalueensa hyväksi. Kaikkia tekijöitä ei tie-
tenkään voida palkita ja joskus saattaa tuntua,
että ne eniten puurtavat jäävätkin huomioimat-
ta. Tuskin kukaan kotiseututyötä tekee saadak-
seen siitä erityistä kiitosta, mutta on silti var-
masti mukava tunne, jos joku huomaa kiittää
aikaansaannoksista. Kiitos ei maksa mitään,
mutta voi tuottaa suuremman ilon kuin kallis
lahja.

Malmin lentokentän kohtalo on jälleen kuuma
peruna. Kaupunki haluaa vimmaisesti kentän
maat rakennuskohteeksi mahdollisimman pian.
Melkoista ristiriitaa tuntuu olevan siinä, paljon-
ko asukkaita kentälle lopulta on oikeasti tulos-
sa. Erilaisia lukuja on esitetty, mutta niiden
mahdollisuudet toteutua tuntuvat olevan varsin
hetteisellä pohjalla. Kovin korkeita taloja ei voi-
da rakentaa Helsinki-Vantaan lentotoiminnan
vuoksi, toisaalta haluttuihin asukasmääriin ei
voida päästä ilman tornitaloja. Vuosien varrella
on käynyt toisinaan niin, että kaupungin lunas-
tamat kohteet jäävätkin käytännössä useiksi
vuosiksi odottamaan toteutumistaan. Olisi sääli

lopettaa pikaisesti Malmin lentoaseman toimin-
ta ja sitten kenttäalue jäisikin tyhjilleen. Se ei
hyödyttäisi ketään osapuolta. Lentokentän puo-
lustajilla on nyt kädet täynnä työtä. Hienoa, että
jaksavat selvitellä asioita.

Vuoden lähetessä hiljalleen loppuaan käynnis-
tyy erilaisia keräyksiä heikompiosaisten hyväk-
si. Aina ei tarvitse lahjoittaa rahaa. Esimerkiksi
Viikissä kerätään ensi viikolla hyväkuntoisia tal-
vivaatteita heille, joilla ei ole varaa niitä ostaa.
Jos kaapista löytyy lähes käyttämättömiä villa-
puseroita tai muita vaatteita, taikka lasten pie-
neksi jääneitä haalareita ja talvikenkiä, voi ne
seurakunnan kautta kierrättää eteenpäin tarvit-
seville. Ja jos varaa on, voi kerätä kassillisen tar-
peellisia hyödykkeitä ja säilyviä jouluherkkuja
sellaisen perheen iloksi, jolla niihin ei varaa ole.
Antamisen iloa ei voita mikään.

Kiitos ei maksa mitään,
mutta tuottaa
suuren ilon.

MALMINTORIN
KIRPPIS

VARAA PAIKKASI
P. 0400 689263

9.11. ja 6.12. klo 8–14

Malmin Kauppatie 18
www.malmintorinkirppis.fi

Pukinmäki-Seura ry:n
SYYSKOKOUS JA ASUKASILTA
Syyskokous ja asukasilta pidetään torstaina
13.11.2014 klo 18.00 alkaen Madetojan palveluta-
lossa, Madetojankuja 3.

Ennen kokousta pidettävässä yleisötilaisuudessa
Helsingin kaupungin puisto- ja katurakennusoaston
päällikkö Silja Hyvärinen kertoo Pukinmäen /
Koillis-Helsingin kunnallisteknisistä hankkeista
ja niiden ylläpidosta.

TERVETULOA - KAHVITARJOILU.
- Johtokunta

Siltamäki-Suutarila-Seura ry:n
sääntömääräinen
SYYSKOKOUS ja ASUKASILTA

Maanantaina 10.11.2014 kokous klo 18.30
ja ASUKASILTA klo 19.00
Suutarilan ala-aste, Seulastentie 11, 00740 Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät syyskokous-
asiat, mm. talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015.

Asukasillan aiheena on “Ostoskeskus kaupunginosan
sydämenä – kuinka uudistaa lähiöostari onnistuneesti”

OSALLISTU-TOIMI-VAIKUTA
www.siltamakisuutarila.fi

Avoinna:
ark. 9-18
la 9-15
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Keskiyöntien palvelutalohanke ruotsalaisomistukseen? Sivu 4.
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orkeisiin tor-
nitaloihin on
kaavailtu
asuntoja sekä
toimistoja, lii-

ketiloja ja hotellia.
Eilen Malmitalolla esitel-

lyssä asemakaavaluonnok-

sessa ehdotetaan runsaasti
lisää rakentamista Latokar-
tanontien ympäristöön. Ha-
vainnekuvassa näkyy suun-
nitelmassa oleva ehdotus,
jossa Latokartanontie 5:ssä
sijaitseva matala ravintola-
ja liikerakennus on purettu

ja sen tilalle rakennettu kor-
keampi asuintalo.

Uusia asuintaloja on suun-
niteltu myös Paavolantien
pientaloalueen ja Latokar-
tanontien väliin. Malmin
asematien ja Malminkaaren

kulmaukseen on suunniteltu
opiskelija-asuntoja nykyisen
pysäköintialueen paikalle.
Uudet talot toisivat asunto-
ja noin 500 asukkaalle.

Malmin bussiterminaalia
on tarkoitus laajentaa. Run-
kolinja 560 eli Jokeri 2
aloittaa liikennöinnin syk-
syllä 2015, ja terminaalista
halutaan kasvaville käyttä-
jämäärille nykyistä toimi-
vampi ja viihtyisämpi. Kul-

kuyhteydet terminaalista
Ala-Malmin torin suuntaan
paranevat, sillä terminaalis-
ta on suunniteltu esteetön
jalankulkureitti uusien tor-
nitalojen läpi Pekanraitille.

Malmin vanhalle asemalle
on kaavailtu pyöräkeskus-
ta, jonka palveluihin kuu-
luisivat esimerkiksi pyörien
vuokraus, korjaus ja säily-
tys.

Latokartanontielle on
suunniteltu uusi linjaus

Vilppulantien ja Malmin
asematien välille: kadulle
palautettaisiin historiallista
tielinjaa mukaileva kaarre.
Uudella linjauksella saatai-
siin lisää tilaa kadun itäpuo-
len tonteille.

Latokartanontien ympä-
ristön kaavaluonnos on esil-
lä Malmin kirjastossa 10.
marraskuuta asti.

Teija Loponen

Ilmakuvasovitus Latokartanontien ympäristön täydennysrakentamissuunnitelmista.

Tornitaloja aseman kulmalle
Malmin aseman ja bussiterminaalin
kupeeseen on suunnitteilla kaksi
13-kerroksista tornitaloa.

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY

K Uudet talot
toisivat asuntoja

noin 500
asukkaalle.

Suunnittelualueeseen
kuuluu Isonpellontien ympä-
ristö molemmin puolin. Kehä
I eteläpuolelle on suunnitteil-
la liikerakentamista Isonpel-
lontien tonteille 1, 5, 7, 9 ja 11.
Liikerakennukset suojaisivat
muuta aluetta liikenteen me-
lulta.
Isonpellontien eteläpuolel-

le, puistoalueelle, on suunni-
teltu asuinrakentamista, jon-
ka osalta on tarkoitus järjes-

tää suunnittelukilpailu ke-
väällä 2015.
Vantaanjoen rantaan jää

edelleenkin kaikille avoin
puistovyöhyke.
Kaavatyössä tutkitaan

myös Pukinmäen rantapuis-
ton ja sen lähiympäristön vir-
kistyskäytön kehittämistä.
Kaavaluonnos ja muu val-

misteluaineisto on esillä
27.10.–17.11. Pukinmäen kir-
jastossa ja kaavan valmis-

telija arkkitehti Joakim Ket-
tunen on tavattavissa kau-
punkisuunnitteluvirastossa
sopimuksenmukaan.
Mielipiteet luonnoksesta

tulee toimittaa 17.11. men-
nessä. Kaavaehdotus on tar-
koitus esitellä kaupunkisuun-
nittelulautakunnalle ensi tou-
kokuussa.

Teija Loponen

Liikerakennuksia ja asuintaloja joen lähelle
π Pukinmäki

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta
Vantaanjoen lähistölle.

Kirjastossa voi perehtyä kaavamuutokseen, joka tuo asuin- ja liikerakennuksia
Vantaanjoen ja Kehätien väliin.

KSV/HELSINGIN KARTTAPALVELU.



4 Uutiset

Koillis-Helsingissä ei näillä näkymin tulla jakamaan
koulujen ylijäämäruokaa.
Palmian aluepäällikköMinna Laivamaa kertoo kysel-

leensä Koillis-Helsingin alueelta mahdollisia halukkaita
tahoja ja järjestöjä ylijäämäruoan vastaanottamiseen ja
edelleen jakamiseen.
–Innokkuutta ja halukkuutta oli monella eri taholla, mut-

ta resursseja toiminnan järjestämiseen tuolla alueella ei
ollut. Tosin kokeiluun ryhtymisen aikataulu oli melko kii-
reinen, tämäkin saattoi olla syynä ettei halukkaita lähtijöitä
noutokokeiluun löytynyt, selventää Laivamaa.

Teija Loponen

Koulujen
ylijäämäruoalle
ei löytynyt jakajia

Asukkaat ovat toivoneet pysäköintikieltoa Sirkkalan-
mäentien päässä olevalle kääntöpaikalle, sillä pysäköidyt
autot haittaavat ajoneuvojen kääntämistä.
Kääntöpaikan kautta ajetaan kahdelle tontille ja auto-

katoksiin.
Pysäköinti tullaan merkitsemään kielletyksi tontin 39b

tonttiliittymästä alkaen.
TL

Sirkkalanmäkeen
pysäköintikielto

Liikennesuunnittelupäällikkö on päättänyt rajoit-
taa pysäköinnin Teerisuontie 31–33 edustalla arkisin kel-
lo 6 – 24 välillä neljään tuntiin.
Ratkaisun pohjana on Setlementtiasunnot Oy:ltä tullut

toive pysäköinninmuuttamisesta vieraspysäköinniksi He-
latehtaankadulla esimerkiksi siten, että pysäköintiä olisi
rajoitettu kiekolla 4 tunniksi 6–24 välisenä aikana.
Päätöksenmukaan ennestään vapaassa pysäköinnissä

olevan Teerisuontien pysäköinti rajoitetaan 4 tuntiin kel-
lo 6 –24 välillä Sven Grahnin polku Malminkaari. Rajoitus
palvelee Ormuspellon läntisen alueen vieraspysäköintiä.
Helatehtaankadun pysäköintiä ei kuitenkaan rajoiteta,

koska osa asukaspysäköinnin velvoitepaikoista on ase-
makaavassa osoitettu alueen kadulle. Rakennusluvissa
tätä on tarkennettu osoittamalla asukaspysäköinnille pai-
kat juuri Helatehtaankadulta.

Teija Loponen

Pysäköinti sallitaan
neljäksi tunniksi Tontti on varattu Mehiläi-

nen Oy:lle, ja tontin raken-
nuttaja on Skanska Talonra-
kennus Oy. Mehiläinen on
kuitenkin luopunut raken-
nusaikeista, koska se on
neuvotellut ruotsalaisten
kanssa kaupoista, jossa vie-
lä rakentamaton kohde
vaihtaa omistajaa.

Ruotsalaisfirma on sälyt-
tänyt kauppasopimukseen
ehdon, että kauppa toteu-
tuu, jos sijoitusyhtiö saa oi-
keuden ostaa myös 3 641
neliömetrin kokoisen tontti-
maan. Maapohjan omistaa
Helsingin kaupunki.

Kaupungin kiinteistövi-
rastossa on valmisteltu

paperi, jolla tontti voidaan
myydä jouhevasti ruotsa-
laisomistukseen siirtyvälle
Kiinteistö Oy Helsingin
Keskiyöntie 6:lle. Kiinteistö-
virasto ei voi kuitenkaan
yksin päättää asiaa, sillä
kaupunginvaltuuston
2.3.2011 (50 §) vahvista-
massa vuokrausperustepää-
töksessä ei ole huomioitu
osto-optiota, koska vakiin-
tuneen käytännön mukai-
sesti y-tontteja ei myydä.

Niin kiinteistövirasto esit-
teli kiinteistölautakunnal-
le, että vaikka hanke toteu-
tetaan y-tontille, se voidaan
luonteensa puolesta rinnas-
taa asuntokohteisiin. Lau-
takunta hyväksyi kauppa-

ehdot, jotka oli kirjattu ton-
tin vuokrasopimukseen, pa-
ri viikkoa sitten.

Päätöstä kaupungilta
haki Skanska Talonraken-
nus Oy. Se pyysi, että tontti
vuokrattaisiin Kiinteistö Oy
Helsingin Keskiyöntie 6:lle
pitkäaikaisesti 1.11.2014
alkaen tontin osto-optiolla.

Sopimusehtoihin kirjat-
tiin, että kohteen vuokraa-
jalla on tonttiin osto-oikeus
ensimmäisen kymmenen
vuoden ajan. Tontin myyn-
tihinnaksi merkittiin arviol-
ta 764 400 euroa.

Tontti vuokrataan vuoden
2075 loppuun ja vuosivuok-
ra on 24 321 euroa. Vuokra

voi nousta, jos tontin omis-
taja rakentaa tontille enem-
män kuin 1820 kerrosneliö-
metriä.

Mahdollisesta kiinteistö-
kaupasta huolimatta asun-
not on pidettävä mielen-
terveyskuntoutujien tai
muussa vastaavassa kuten
esimerkiksi vanhusten hoi-
vapalvelukäytössä vähin-
tään 10 vuotta rakennuksen
käyttöönotosta lukien.

Ala-Tikkurilassa palvelu-
talon rakentamisaikeista on
kirjailtu valituksia aina Kor-
keimpaa hallinto-oikeut-
ta myöten. Asukkaiden kä-
teen on jäänyt aina lyhyem-
pi korsi.

Pirjo Pihlajamaa

Mehiläinen myy Keskiyöntie-
hankkeen ruotsalaisfirmalle!
Ruotsin johtava yksityinen julkisiin kiinteistöihin keskittynyt sijoitusyhtiö Hemsö Fastighets AB
havittelee lisää suomalaisia hoivakoteja. Niistä yksi on Keskiyöntie 6:een suunniteltu palvelutalo
42 mielenterveyspotilaalle.

Rakentaminen tontilla on ollut tarkoitus aloittaa jo monta kertaa. Uusin julkisuuteen annettu aikataulu on, että
työt alkavat marraskuussa 2014.

Kiinteistölautakunta salli y-tontin myynnin

PIRJO PIHLAJAMAA

–Saimme sisäministeri-
östä tiedon, että vartiolento-
laivueen siirtoa on pyytänyt
Helsingin kaupunki. Tämä
oli niin yllättävä tieto, että
olemme pyytäneet käsittely-
ja päätösasiakirjat Helsin-
gin kaupungilta, kertoo
Malmin lentoaseman ystä-

vien puheenjohtaja Timo
Hyvönen.

–On myös erikoista, että
lentokenttäverkostosta vas-
taava Finavia aikoo lopettaa
lennonvarmistuksen, jos ra-
javartiosto siirtyy pois Mal-
milta. Kenttää voi käyttää
toki ilman lennonjohtoakin,
nytkin noin 5 000 lentoa
vuodessa tehdään lennon-
johdon ollessa kiinni. Tra-
fi tutkii jatkomahdollisuuk-
sia, jos lennonjohto lakkaa,
valistaa Hyvönen.

Hyvönen toteaa, että
MLY jatkaa tietenkin taiste-
lua asian puolesta.

–Nämä päätöksethän on
tehty aivan väärässä jär-
jestyksessä! Tällä hetkellä
olemme yhteydessä useisiin

valtion toimintaa valvoviin
tahoihin, asiat täytyy selvit-
tää. Valtio on sitoutunut jär-
jestämään korvaavat mah-
dollisuudet ilmailutoimin-
nalle ja nyt niistäkin ollaan
luistamassa. Helsinkiläisille
ja varsinkin koillisen asuk-
kaillehan ei korvausta tu-
le, lentokentän voi vain me-
nettää.

Kentälle suunniteltujen
talojen korkeutta tulee
rajoittamaan Helsinki-Van-
taan lähestymislinja, joka
menee suoraan kentän yli ja
tulee vilkastumaan, jos Mal-
min koulutustoiminta lop-
puu.

– Tavoitellusta asukas-
määrästä tuntuu myös ole-

van paljon epäselvyyttä: po-
liittiset päättäjät puhuvat
30 000 asukkaasta, kau-
punginsuunnitteluviraston
luku on 25 000 ja julkisuu-
dessa olleissa piirustuksis-
sa on 20 000. Yritetäänkö
tässä suurennella mahdolli-
suuksia jostain syystä? Ai-
emminhan aivan maksimik-
si on todettu 10 000 asuk-
kaan lähiö. Helsingin kaa-
voitettava varanto ilman
Malmia on jo yli 130 000
asukasta, joten aika pienin
perustein aiotaan tuhota yk-
si kansakunnan helmistä,
ensimmäinen aito kansain-
välinen maalentoasemam-
me, tuskailee Hyvönen.

Hän haluaa kiittää kaik-
kia niitä ihmisiä, jotka ovat

tulleet kadulla juttelemaan
asiasta ja kannustamaan
kentän säilyttämistyössä.

–Kaikki voivat auttaa. Ol-
kaa yhteydessä päättäjiin,
levittäkää oikeaa ja asiallis-
ta tietoa asiasta ja käykää
kentällä viihtymässä. Näh-
dään siellä!

Malmin lentoasemalla
pidettiin torstaina tiedotus-
tilaisuus, jossa kerrottiin
että valtio vetää omat toi-
mintansa pois kentältä kah-
den vuoden sisällä. Sitä
ennen kaupunginvaltuuston
tulee tehdä päätös lunastaa
Finavian Malmilla omista-
mat maa-alueet ja valtion
rakennukset. Kauppasum-
ma olisi arviolta 12 miljoo-

naa euroa.
Malmin kentälle ei ole

löytynyt mitään korvaavaa
paikkaa. Harrasteilmailijat
hajautetaan eri kentille ym-
päri Suomea ja osa yrittäjis-
tä saattaa siirtää toimintan-
sa Suomen rajojen ulkopuo-
lelle.

Hyvönen on tehnyt asias-
ta kuntalaisaloitteen, jon-
ka on allekirjoittanut nyt
noin 2500 ihmistä. Aloit-
teeseen kerätään edelleen ni-
miä osoitteessa www.kun-
talaisaloite.fi sekä Malmin
lentoaseman ravintolassa.
Kansalaisaloitteessa Mal-
min lentoaseman säilyttä-
miseksi on jo yli 66 000 al-
lekirjoitusta.

Teija Loponen

Kaupunki pyysi rajavartiolentueen siirtoa
Malmin lentoaseman
toiminnan
lopettamisesta
tiedotettiin
näyttävästi viime
viikolla. Sitä ei
kuitenkaan kerrottu,
että rajavartioston
lentolaivue siirretään
pois kaupungin
pyynnöstä.

π Ala-Malmi

π Puistola
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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●

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

PUBPUBALEALE
Parhaat bileet
alkaa Alesta

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

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

Helsingin Yrittäjät - Koillis-Helsinki ry
c/o Meena K. Oy
Kehäkukantie 6, 00720 HELSINKI
-'(++(%1*.+%(),()2#&($$0/0$"!
$$$"&%'#"!

Tykkää, niin tiedät!
www.facebook.com/
koillishelsinginyrittajat

Oktoberfestissä kierrätettiin
ja rentouduttiin
Koillis-Helsingin

Yrittäjien suurin
vuosittainen tapahtuma
Oktoberfest-ilta vietet-
tiin 2.10.2014 Ravintola
Kaari 18:ssa Pukinmä-
essä. Paikalla oli 114
osallistujaa.
Illan teemana oli

kierrätys. Olutteltan
somisteet oli tehty
aiemmin Näpräpajassa
talkoilla kierrätysmate-
riaaleista. Osallistujat
saivat tuoda ylimääräi-
set toimistotarvikkeet
kierrätyspöydälle. Ville
Heinilä Pääkaupunkiseu-
dun Kierrätyskeskukses-
ta kertoi kierrätyksen

Syyskokouksen yhteydessä päästään tutustumis-
kierrokselle ABL-Laattojen upeaan myyntinäyttelyyn
ja toimistotiloihin. Tule sinäkin!

merkityksestä ja Me
Yhdessä -projektista.
Haaga-Helian opiskelijat
ohjasivat meitä näprää-
mään lasinalusia kierrä-
tysmateriaaleista.
Ilkka ”Ile” Vainio

kertoili juttuja viihde-
maailmasta ja yrittämi-
sestä ja illan orkesterina
kuulimme Cover Kingse-
jä. Oktoberfest-illallinen
oli perinteinen: possua,
bratwurstia, hapankaa-
lia, yrttiperunoita ja
olutkastiketta.
Kuvakooste löytyy

Kohyn Facebook-sivulta
www.facebook.com/
koillishelsinginyrittajat

KUTSU
Helsingin Yrittäjät - Koillis-Helsinki ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: ma 17.11.2014 klo 18.00 - 20.00
Paikka: ABL-Laatat,

Kirkonkyläntie 103, 00740 HELSINKI

Asialista, ilmoittautumiset ja lisätiedot:
$$$"&%'#"!

Tervetuloa! Hallitus

Illan huipennuksena palkittiin
vuoden 2014 koillishelsinkiläi-
nen yritys ABL-Laatat.

Omatekemät lasinaluset!

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

AVOINNA ARKISIN 8-16
TYKKÄÄ MEISTÄ!

TYKKÄÄ MEISTÄ!

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€)

PALVELEMME MYÖS PYHÄINPÄIVÄNÄ!

NESTE OIL K-MARKET MALMI 8-24 JA NESTE OIL METSÄLÄ 24 H

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

Vielä muutama
vuoden 2014

AKU peräkärry
tarjoushintaan!

Soita ja varaa aika!

AKU 265L
890€

AKU 265L+
Jaxal kuomu

1390€
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Aurinkopaneelien ja lämpölasein vuorattu Viikin ym-
päristötalo on voittanut ”Suomen viihtyisin ja energiate-
hokkain toimisto 2014”–kilpailun tämän kuun alussa.
Raati arvosti talon energiapihiyden lisäksi käyttäjätyyty-

väisyyden kaikkien osa-alueiden tasaista hyvyyttä raken-
nuksessa, joka on Helsingin kaupungin ympäristökes-
kuksen toimitalo.
Palkinnon luovuttivat kilpailun järjestäjät Energiaviisaan

rakennetun ympäristön aika ERA 17 -työryhmä ja kestä-
vän kehityksen rakentamiseen kannustava Green Buil-
ding Council Finland.

PP

Ympäristötalo voitti
toimistopalkinnon
π Viikki

Operaatio Pulssissa
suunnitellaan parhaillaan
nuorten kanssa kevään
2015 toimintaa. Pukinmä-
en, Malmin ja Tapanilan
nuoret saavat kertoa, mil-
laista maksutonta toimintaa
he haluaisivat.

Toiveita kerätään ideasei-
nillä. Pulssin ideaseinät ovat
esillä perjantaihin saakka
Malmin, Pukinmäen ja Ta-
panilan kirjastoissa ja nuo-
risotaloilla.

– 12–18-vuotiaat nuoret

voivat käydä kirjaamassa
seiniin omat toiveensa sii-
tä, millaista toimintaa nuo-
rille tulisi heidän mielestään
alueella ensi keväänä järjes-
tää. Lisäksi käymme kiertä-
mässä alueen yläasteen kou-
luja ideaseinien kanssa vii-
kolla 44, jolloin nuoret saa-
vat välitunnin ajan kirjata
ideoitaan seiniin, ja jutella
Pulssilaisten kanssa, kertoo
Operaation Pulssin koordi-
naattori Hanna-Maria Leh-
tonen.

Kaikki seinien ideat koo-
taan yhteen ja viedään
eteenpäin alueen eri toimi-
joille. Yläasteilla järjeste-
tään myös ”ideasta suunni-
telmaksi” -tapaamisia nuor-
ten kanssa.

– Näissä on paikalla
muun muassa kulttuurikes-
kuksen, Pulssin, kirjaston,
09HHR:n ja nuorisotalo-
jen työntekijöitä, ja nuoret
saavat suunnitella tarkem-
min jotain ideaseinästä ää-
nestämäänsä sisältöä. Ha-

lutessaan nuoret voivat jat-
kaa teeman suunnittelua
vielä tapaamisen jälkeenkin
yhdessä Pulssitoimijoiden
kanssa, Hansu selventää.

Viime keväänä samanlai-
sen prosessin myötä syn-
tyi muun muassa tyttöjen
tanssikurssi, lanit ja Uniikin
keikka, jotka kaikki järjes-
tettiin tänä syksynä.

Teija Loponen

Nuorilla sananvalta

Osa lähiasukkaista ei katso
hyvällä Helsingin kaupun-
gin kaupunkisuunnitteluvi-
raston aikeita sallia hotellin
ja uusien asuntojen rakenta-
minen Pukinmäenkaarelle
entisen Green Starin tontin
liepeille.

Kaavamuutosta kaupun-
gilta on syyskuussa 2013
pyytänyt vuonna 2012 ra-
kennetun ravintola Kaari
18:n toinen omistaja. Hän
toivoo ravintolan kylkeen
hotellia, jossa esimerkiksi
viereisille pelikentille kau-
empaa tulevat urheilijat voi-
sivat yöpyä.

Helsingin kaupunkisuun-

nitteluviraston asemakaa-
voitusosastolla ajatus on
nähty hyvänä, hotellille on
rajattu 300 kerrosneliömet-
rin rakennusala.

Samalla vaivalla Pukin-
mäenkaarelle on luotu kote-
ja sadalle asukkaalle. Heitä
varten kaavaan on piirretty
muutama pientalotontti ja
aivan tien reunaan sijoittuva
2–4-kerroksinen kerrostalo.

Ravintolan edessä oleva
linja 71V:n päätepysäkki on
siirtymässä nykypaikaltaan.
Koko linjan tulevaisuus on
muutenkin auki ja tarken-
tuu HSL:n linjastosuunni-
telman yhteydessä.

Kaavanmuutosaikeita esi-
teltiin asukkaille tammi-
kuussa. Arkkitehti Joakim
Kettusen ja liikennesuunnit-
telija Jaakko Heinosen vetä-
mä ravintolailta toi paikalle
kolmisenkymmentä kau-
punkilaista.

Suunnittelijoille tipahte-
li sekä illan aikana että jäl-
keenpäinkin myös kannus-
tavia kommentteja.

–Hyvä, että täydennysra-
kentamispaikkoja vielä löy-
tyy. Mahdollistaa rivitalo-
jen ja hissitalojen rakenta-
misen, kiteyttää yksi kirjal-
lisen mielipiteensä jättänyt
asukas.

Vastustajien mielipiteet
ovat vaikuttaneet päättäji-
en eteen tuotuun kaavaan
muun muassa sen verran,
että rakennusten lukumää-
rää ja kerrosalaa on hieman
pienennetty alkuperäisestä
ja etäisyyksiä vanhaan ra-
kennuskantaan on piden-
netty.

Kaupunkisuunnittelulau-
takunta hyväksyi asema-
kaavan muutoksen viime
viikon kokouksessaan.

Pirjo Pihlajamaa

Hotellit vieraille ja
kodit sadalle asukkaalle
Alueella ei ole tarvetta hotellille. Mieluummin puisto tai koirien ulkoilualue.
Meluinen paikka asua liikenteen ja liikuntapuiston välissä. Vastustamme
hanketta kokonaisuudessaan.

Metsässä olevaan luonnonkiveen kiinnitetyn teräslaatan
katoaminen huomattiin noin kolme viikkoa sitten.
–Ei mitään tietoa, kuka teon on tehnyt. Laatta on hakat-

tu ilkivaltaisesti irti ja viety pois, kertoo töyrynummelainen
Annagreta Sipilä.
Hän oli yksi muistolaatan hankkimiseen osallistuneista

talkoolaisista. He keräsivät rahaa koillishelsinkiläisiltä yri-
tyksiltä ja yhdistyksiltä. Muistolaatan hinnaksi tuli 500 eu-
roa.
Muistolaatta haluttiin raa’asti surmattujenmiestenmuis-

toksi. Puustellinmetsässä tapahtui vuonna 1918 tragedia,
jossa Malmin suojeluskuntalaiset teloittivat yksitellen am-
pumalla Tapanilan asemalta mukaansa pakottamia työ-
miehiä.
Muistolaatta kertoo karuista kansalaissodan hetkis-

tä tekstillä ”Tässä olleeseen joukkohautaan teloitettiin
15.5.1918 valkoisten toimesta tunnistamattomiksi jääneet
7–10 punaista miestä. Vainajat on vuonna 1971 siirretty
Malmin hautausmaalle.”
Sipilänmukaan harkinnassa on rikosilmoituksen teko.
–Mutta vaikeahan poliisin on selvittää, kun kukaan ei ole

nähnyt mitään.
Vai onko? Lähitiedon toimitukseen saa ilmoittaa, jos jo-

ku on nähnyt tai muutoin tietoinen muistolaatan katoami-
sen vaiheista.

Pirjo Pihlajamaa

Teloitettujen
muistolaatta
on varastettu

Puustellinmetsässä lokakuun 21. päivä
vuonna 2012 julkistettu muistolaatta ei
ehtinyt olla paikallaan kahtakaan vuotta,
kun se kohtasi ilkivallantekijänsä.

π Suutarila

Helsingin kaupunki toimitti syksyllä 2012 metsään
luonnonkiven ja parikymmentä talkoolaista keräsi
rahat kiveen kiinnitettyyn muistolaattaan.

ANNAGRETA SIPILÄ

π Pukinmäki

Pukinmäenkaaren kaavassa

Havainnekuvasta näkee uudisrakennusten paikat Tummakattoinen kiinteistö on ravintola Kaari 18, jota ennen
paikalla oli tulipalossa tuhoutunut Green Star.

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITELUVIRASTO
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PYHÄINPÄIVÄNÄ 1.11.

OLEMME SULJETTU.
Herkullisia ruokahetkiä!

Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
KE-PE 29.-31.10.2014
ellei toisin mainita.

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
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995
kg 2995

kg 599
kg 499

kg

59.-kg 399
kg 169kg

495
kg 1295

kg

18
pack2088

sis. pantit
2,70

Atria
KARJALANPAISTI 1 kg
5,99/kg, raj. 2 rs /tal.

PERSIMON
Espanja

ERÄ Tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi, raj. 2 kpl /tal.

Kalamestarilta tuore
SIIAN MÄTI

Perinteinen
JOULUKINKKU
Tanska

Tamminen takuumurea
ROTUKARJAN
PAAHTOPAISTI
Suomi, pintamaustettu

Takuumurea naudan
SISÄFILEEPIHVI
Suomi

Karhu
III-OLUT 4,6%
0,33 l tlk 18-pack
3,06/l, voimassa 4.9.2014 alkaen

Oman savustamon ruodoton
SAVULOHIFILEE

HK
RYPSIPORSAS
HERKKUPAISTI n. 1,2 kg
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π Tapanila

Maarit Toveri Tapanilasta on pitkän linjan
Kokoomus-kasvatti, sillä hän aloitti jo 40
vuotta sitten Tuhatkunnan hallituksessa
ja johti opiskeluaikoinaan Kauppa-
opiskelijoiden Liittoa.

Ennen koilliseen
siirtymistään hän oli
perustamassa Lassi-
lan kokoomusta
nykyisen Helsingin
kokoomuksen
puheenjohtajan Mat-
ti Hirvikallion kans-
sa.

Kun perhe muut-
ti yli 20 vuotta sitten
nykyiseenkin kotiinsa
Kanervatielle, Maa-
rit siirtyi äskettäin edesmenneen Lars Elersin
johtamaan Puistolan kokoomukseen. Siellä
hän itsekin oli puheenjohtajana, mutta vaih-
toi 2000-luvun taitteessa Talouspoliittiseen
Kansallisseuraan.

Kahteen otteeseen Maarit on ollut Helsin-
gin piirihallituksessa ja kuulunut myös puo-
luevaltuustoon. Hän on ollut ehdokkaana lä-
hes kaikissa kunnallisvaaleissa 30 vuoden ai-
kana tavoitteenaan erityisesti lautakuntatyöt.
Maarit on nauttinut saamistaan kunnallisista
luottamustehtävistä.

Moninaisista lautakuntapaikoistaan Tove-
ri on kokenut saaneensa hyvän pohjan nykyi-
siin työtehtäviinsä. Tässä asemassa ovat olleet
erityisesti 8-vuotiskausi yleisten töiden lauta-
kunnassa 1997–2004 ja yksi täysi kausi
rakennuslautakunnassa. Näiden tehtävien
innoittamana hän pitkän opetusalan- ja muu-
taman vuoden terveydenhoitoalan hallinnol-
lisissa johtotehtävissä työskentelyn jälkeen
siirtyi asumisen ja rakentamisen pariin
AVAIN Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajak-
si.

Esimerkiksi rakennuslautakuntaa 18 vuotta
johtanut Kauko Koskinen muistaa puolueto-
verinsa erinomaisena puheenjohtajan tukena
lautakunnan varsinaisena jäsenenä.

Nykyinen työtehtävä AVAIN Asumisoikeus
Oy:n toimitusjohtajana on Maarit Toverille
tyypillistä seurausta luottamustehtävissä
tapahtuneesta omaksumisesta ja oppimisesta.
Tiivis kokoustaminen Pääkaupunkiseudun
Vedessä, useiden Kiinteistöyhtiöitten hallituk-
sissa sekä aiemmin Seurasaaren ja Jääkenttä-
säätiön edustajistoissa on rikastuttanut päte-
vöitymistä.

Tällä hetkellä Maaritilla on luottamusteh-
tävinä Kiinteistö Oy Auroranlinnan varapu-
heenjohtajuus sekä varajäsenyys HSY:n tar-
kastuslautakunnassa ja Teknisessä lautakun-
nassa.

Ammattiosaamista tarvitaan, kun työnan-
tajalla on omistuksessa noin 6000 asuntoa
ja lisäksi ollaan paraikaa AVAIN-Asunnoik-
si rakennuttamassa tai aloittamassa noin 700
asuntoa.

Pitkästä urasta huolimatta Maarit Toveri
toteaa, että työvuosia on vielä alle 60-vuoti-
aana paljon jäljellä.

–Eläkeikä karkaa, joten 2017 kuntavaa-
leissa voisin olla vielä ehdolla ja käytettävissä
mieluisissa luottamustehtävissä.

Timo Huotinen

Koillis-Helsinki

Maarit Toveri nauttii
luottamustehtävistä

Maarit Toveri (kok.)

Helsingin kaupungin ra-
kennusvirasto kauppasi tänä-
kin vuonna joulukuusien yk-
sinmyyntipaikkoja eniten tar-
joaville verkkohuutokaupas-
sa.
Myyntipaikkoja oli jaossa eri

puolilta Helsinkiä yhteensä
37. Huuto.netissä pidetty huu-
tokauppa päättyi toissa per-

jantaina.
Koillis-Helsingistä myyn-

nissä oli kolme paikkaa. Ylä-
Malmin torin paikasta tarjot-
tiin 1400 euroa ja Pihlajamä-
en Meripihkatie-Moreenitien
myyntipaikka irtosi 1050 eu-
rolla. Viikin Kevättorin lähtö-
hinnaltaan 100 euron toripaik-
kamyytiin 400 eurolla.

Halutuimpien paikkojen jou-
kossa oli Kauppatorin paikka
keskustasta, joka meni lopul-
ta 6650 euroa tarjonneelle.
Helsingin kaupungilla on

tarjolla myös yhteismyynti-
paikkoja, joissa samassa koh-
teessa voi olla kaksi tai use-
ampi myyjä. Yhteismyyntipai-
kat lunastetaan rakennusvi-

rastosta.
Kuusen myyntipaikkoja löy-

tyymyösmuunmuassa kaup-
payhtiöiden hallussa olevilta
parkkipaikoilta.
Kaupungin omistamalla jul-

kisella paikalla myyvä kuusi-
kauppias saa tehdä kauppaa
ajalla 17.12.–24.12.

Pirjo Pihlajamaa

Kaupungin kuusenmyyntipaikkoja
huutokaupattiin internetissä

Hiidenkiven peruskoulun
salissa seitsemän koulun
kohtalosta pidetylle asukas-
tilaisuudelle oli varattu aikaa
kaksi tuntia viime torstaina.

Tarkastelussa ovat muka-
na Hiidenkiven peruskoulu,
Maatullin, Siltamäen, Suu-
tarilan, Tapanilan ja Töy-
rynummen ala-asteen kou-
lut sekä Suutarilan yläasteen
koulu.

Kun ensimmäinen tunti oli
kulunut kaupungin opetus-
viraston linjajohtaja Outi Sa-
lon, kiinteistöviraston kiin-
teistöpäällikkö Sari Hildénin
ja tietokeskuksen järjestel-

mäpäällikkö Pekka Vuoren
kalvosulkeisiin, alkoi salissa
kuulua turhautunutta ja epä-
uskoista mutinaa. Eikö van-
hempia kuulla lainkaan.

Linjajohtaja korosti, et-
tä opetusviraston avaamilla
verkkosivuilla saa myös an-

taa palautetta ja kaikki pa-
lautteet käsitellään.

Vuoren osuudessa selvisi,
miksi vanhempien käyttämät
ennusteluvut poikkeavat
opetusviraston vastaavista.
Koska väestöennusteissa
aluerajat eivät noudattele
oppilaaksiottoalueiden rajo-
ja.

–Ennuste on tehty kaikkia
kaupungin virastoja varten
ja on sovittu, että se tehdään
osa-aluejaolla. Meillä ei ole
mahdollisuuksia tällä jär-
jestelmällä tehdä ennustetta
suoraan oppilaaksiottoalu-

eilla, Vuori korosti.
Opetusvirasto ei halua an-

taa omia laskelmiaan van-
hempien käyttöön tai kertoa,
millä järjestelmällä sen luvut
syntyvät.

Kun vanhemmat vihdoin
pääsivät ääneen, ei kriittisiä
sanoja tilaisuuden kulusta
säästelty.

– Ihmettelen, ettei euro-
ja laiteta kiinteistöjen korja-
usten osalta tuonne taululle.
Lukuja piilotellaan. Hom-
missa pitäisi olla johdonmu-
kaisuutta. Tämä on verora-
hojen hukkaan heittoa, et-
tä korjataan, lakkautetaan.
Ei hyvää päivää! Hölmöläis-
ten hommaa. Pitäisi arvostaa
tänne tulijoita. Tämä on ihan
höpölöpöä, lateli puheen-
vuoron saanut mies.

Pirjo Pihlajamaa

Kouluverkon kudontaillassa
vanhemmat jäivät
ilman kunnon puikkoja
Helsingin kaupungin opetusvirasto ei vieläkään lyönyt
pöytää faktaa siitä, mitkä koillisen koulutilat seitsemästä
on tarkoitus sulkea, milloin se tapahtuu, mitä se maksaa,
säästyykö veroeuroja ja kuinka lakkautukset edesauttavat
opetusta.

Tapanila-Suutarilan alueen kouluverkosta olleessa asukasillassa loppui aika kesken.

Väestöennusteissa
aluerajat eivät

noudattele
oppilaaksi-

ottoalueiden
rajoja.

PIRJO PIHLAJAMAA
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Tykkää ja pysy
lähitiedon tasalla.

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
???'+1<0)8-)801,27=,887.'$&:7<:)
Seurakunta facebookissa:
???'/731566='36:&:7<:)801,27=,8.7

Hautausmaan kynttilämeri.
Kaipuun liekki sydämessä.

Palava pensas,
jossa Jumala puhuu.

Ennakkoäänestys
seurakuntavaaleissa
on mahdollista Malmin seurakunnan alu-
eella 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, Jousimie-
hentie 5
Tapanilan kirkko, Veljestentie 6
Tapulin seurakuntakoti, Maatullinkuja 4
Viikin kirkko, Agronominkatu 5

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

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

PYHÄINPÄIVÄN TILAISUU-
DET LA 1.11.2014

Malmin seurakunta kutsuu vuoden
aikana omaisensa ja läheisensä
menettäneet pyhäinpäivän kirkkotilai-
suuteen. Juhlassa luetaan lähimmän
vuoden aikana kuolleiden seurakunta-
laisten nimet. Tilaisuudessa palaa tai
sytytetään kynttilä poisnukkuneiden
muistoksi. Kirkkojuhla jossa vainajan
nimi luetaan, määräytyy hänen viimei-
sen asuinpaikkansa mukaan.
Malmin kirkko klo 18 (Hki 70, 74 ja 78)
Jakomäen kirkko klo 12 (Hki 77)
Pihlajamäen kirkko klo 16 (Hki 71)
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 ja 56)

PARISUHDEILLAT
Parisuhteen palikat -parisuhdeillat
Siltamäen seurakuntakodilla torstaisin
klo 18-20.
(!%'#%' ;8.11=0)78.6 472)0,+.11007'
Pirjo Kettu ja Kati Karppinen.
("%'##' 9).18 27==7,0 8*>..*>.>> 472)-
suhteessa. Katriina ja Petri Lehti
Tule löytämään työvälineitä parisuh-
teen arkeen! Voit tulla yksin tai kaksin.
Ei ryhmäkeskusteluja. Sopii monen
ikäisille ja monenlaisissa elämäntilan-
teissa oleville. Lastenhoito järjestetty.

AIKUISTEN KERTAUSRIPARI
Tapanilan kirkolla ke 5.11. klo 18.30.
Aiheena on rukouksen voima. Illan
lopuksi iltatee.

TAIVAASSA ON REIKÄ! -KES-
KUSTELUILLAT kristinuskosta
ja luonnosta Viikin kirkolla to 6.11. ja
4.12. klo 18. Viikkomessu klo 17.30.
6.11. Teemana: Onko eläin Jumalan
kuva? Alustajana Laura Mäntylä.
Iltojen isäntänä toimii Mikko Kurenlahti,
järjestää Malmin seurakunta ja Kristityt
luonnon puolesta -järjestö.

Aamuruskontie 6 ! 09 838 6110 ! ark. 9–19, la 10–14
ANTAA TALVEN TULLA!

Uudet nastarenkaat 4 kpl töineen alk:
175/65-14 3#5€

195/65-15 335!
185/65-14 3#<€

205/55-16 357€

185/65-15 3!%€

215/55-16 4$$€

Tässä
vain

muuta
ma

edullin
en

esimer
kki!

Nokian HKPL !
175/65-14 375€

185/65-14 375€

185/65-15 355€

195/65-15 395€

205/55-16 480€

215/55-16 500€

Nokian HKPL 8
Ylivoimainen testivoittaja

175/65-14 4<%€

185/65-15 485€

195/65-15 535€

205/55-16 6<9€

215/55-16 698€

225/45-17 88"€

Goodyear Extreme
Nasta ja Kitka.

Testi 1 ja 2 menestyjät
meiltä!

175/65-14 "$!€

185/65-14 4!"€

185/65-15 4!"€

195/65-15 47'€

205/55-16 <'%€

225/55-16 755€

225/55-17 845€

18;0);-;03>)0 68)2/
@3)@@) .343208223

8>-.30 03>.)
18;0);-;03>)0
8.+ *!'A

Osta nyt, saat laskun
TAMMIKUUSSA 201!.
Hae Resurs Bank -

luottoa nettisivuiltamme
:::(=B?,(&

Aukioloajat
ma-to 8.00 – 19.30
pe 8.00 – 15.00

Ala-Malmin Hammaslääkärit Oy
Malminkaari 13 A,
Malmin Nova 4. krs

Ajanvaraus: 09 350 7050

- Perushoito
- Suukirurgia
- Protetiikka
- Keinojuurihoidot

- Iensairaudet
- Oikomishoidot
- Cerec-posliinitäytteet
- Limakalvosairaudet

- Röntgen
- Suuhygienistipalvelut
- Valkaisut

www.alamalminhammaslaakarit.fi
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almilla
olt i in jo
noin vuosi
sitten var-
moja, että

pastorin tehtävät kuuluvat
Espanjassa asuvalle Mika
Särkälle. Uudelle pastorille
päätös siirtyä Malmille ei
ollut helppo. Särkkä pohti
pitkään, onko hän valmis
jättämään 11 vuoden lähe-
tystyöt Espanjan Alicanten
läänissä, jossa hän asui vai-
monsa ja kahden lapsensa
kanssa ja johti perusta-
maansa ja hyvin rakkaaksi
tullutta helluntaiseurakun-
taa. Lisäksi häntä oli pyy-
detty vielä toisen seurakun-
nan johtajaksi.

Pastori haki apua päätök-
sentekoon Jumalalta.

–Minä rukoilin, että ”Ju-
mala, mikä on sinun tahtosi
tässä asiassa”. Lopulta sain
rauhan sydämelleni ja sisäi-
sen varmuuden, Särkkä ker-
too Malmin Kauppatiellä,
jossa hän on työskennellyt
syyskuusta lähtien.

Saalemin pitkäaikainen
pastori Veijo Kähkönen jäi
eläkkeelle vuoden vaihtees-
sa. Muutto Espanjasta ei
käy käden käänteessä, jo-
ten välivaiheen ajaksi seu-
rakunta valitsi pastoriksi Ja-
ri Päärnin, joka jatkaa edel-
leen seurakuntapastorina.

Tampereella syntyneelle
Mika Särkälle, 42, Malmin
osoite on entuudestaan tut-
tu, sillä Suomessa käydes-
sään hän on vieraillut seu-
rakunnassa Milla-vaimonsa
kanssa kertomassa lähetys-
työstä. Malmilla oltiin var-
moja, että päteväksi todettu
Särkkä on juuri oikea henki-

lö talon johtoon.
–Tehtävää ei laitettu ylei-

seen hakuun, vaan minut
pyydettiin, kun edellinen
pastori jäi eläkkeelle. Seu-
rakunta ja johtokunta neu-
vottelivat ja rukoilivat, että
jospa Jumala puhuisi Mikan
sydämelle.

Särkille löytyi uusi koti
Vantaalta.

–Työni on samaa pastorin
työtä kuin mitä kansan kir-
kossakin on. Puhun tilai-
suuksissa ja suoritan virka-
toimituksia kuten lapsen
nimen antojuhlia ja kaste-
toimituksia. Työ on myös
sielun paimentamista,
ihmisten kuuntelemista ja
auttamista ihan käytännös-
säkin. Nytkin tänne on
tulossa yksinäinen mies
hakemaan ruokaa. Kaupun-
gin sosiaalityöntekijä soitti
hänestä ja kysyi, voimmeko
auttaa.

Ruoka-avun jako pari
kertaa viikossa noin 700 ih-
miselle on iso työ seurakun-

nalle. Onneksi vapaaehtoi-
set auttavat. Nykypäivänä
pastorin aikaa kuluu paljon
puhelimessa ja sähköpostei-
hin. Meili täyttyy kaikenlai-
sista kysymyksistä.

–Juuri yksi nainen kysyi,
miten voi tulla uskoon. Vas-
tasin, että uskomalla Jee-
sukseen. Toinen kysyi, voi-
ko uskovainen ottaa tatu-
ointeja. Sanoin, ettei uskon-
to sitä kiellä, mutta omaan
ideologiaani liittyen en sii-
hen kehota.

Erityinen ilo ja samalla
haaste Malmilla on seura-
kunnan kansainvälisyys.

–Lähetystyöntekijällä on
kansainvälinen sydän. Tääl-
lä kohtaa 36 eri kansalli-
suutta. Minusta on esimer-
kiksi mahtavaa, että tääl-
lä on iso ja aktiivinen lati-
noryhmä, sillä saan käyttää
kieltä, jota puhun.

Kaikkein tärkeintä pasto-
rin tehtävää on Särkän mie-
lestä vaikea nimetä.

–Koska silloin asettaa jon-

kun kakkossijalle, ja on pal-
jon tärkeitä tehtäviä. Mutta
sanoisin, että tärkeintä on,
että julistamme evankeliu-
mia Jeesuksesta niille, jotka
eivät vielä tunne häntä, ja
että he tulisivat uskoon. Sen
jälkeen opetamme, rohkai-
semme ja kasvatamme us-
koon tulleita.

Malmin putkessa näkee
päivittäin Jehovan todis-
tajia. Käydäänkö potenti-
aalisista seurakuntalaisis-
ta kilpailua? Tulemmeko
näkemään jo 14-vuotiaa-
na ensimmäisiä saarnojaan
Pohjanmaan telttakokouk-
sissa pitänyttä Mika Särk-
kää Malmilla jehovien vie-
ressä uusia jäseniä etsimäs-
sä?

–Malmin Saalem on ol-
lut Malmin torilla. Totta
kai toivomme, että mahdol-
lisimman moni löytäisi elä-
mälleen tarkoituksen Jee-
suksesta, mutta emme me
ensisijaisesti tyrkytä itse-
ämme. Helluntaiseurakun-
ta on yksi hengellinen ko-

ti. Enkä koe jehovia kilpai-
lijoina, koska heidän oppin-
sa on ihan erilaista, vastaa
Särkkä.

Hän kertoo, että hellun-
tailaisuus on vapaaehtoi-
suuteen perustuvaa usko-
mista. Se ei syyllistä, ei sulje
ovia, ei ohjaile.

Pastori näkee, että henki-
lökohtainen kontakti ihmi-
seen on paras väylä.

– Kun ihminen tulee us-
koon, koko elämä muuttuu.
Ahdistus, alkoholiongelma
tai tyhjyys vaihtuu iloon ja
rauhaan. Elämälle tulee si-
sältö ja ihminen pääsee riip-
puvuuksistaan.

Eikö tilalle tule uusi riip-
puvuus, usko?

–Juuri näin. Mutta se on
positiivinen addiktio. Muut-
kin näkevät, että on tapah-
tunut muutos hyvään, hy-
myilee pastori ja lähtee
auttamaan sisään tullutta
varatonta miestä, jonka jää-
kaappi on aivan tyhjä.

Pirjo Pihlajamaa

Monien rukousten
voimalla valittu
Malmin Saalemille on löytynyt uusi hengellinen johtaja neljän tuhannen kilometrin päästä.

Kuvassa Malmin Saalemin nykyiset työntekijät. Seurakuntapastori Jari Päärni (vas.), nuorisotyöntekijä Ville Rossi, johtava pastori Mika Särkkä, sekä evankelista Jari
Vahtera, joka on vuoden ajan lainassa Pakkalan helluntaiseurakunnasta, jossa hän toimii pastorina.

M

Pastorin mielestä
paras väylä
ihmiseen on

henkilökohtainen
kontakti.

Malmilla oltiin
varmoja, että

päteväksi
todettu Särkkä
on juuri oikea
henkilö talon

johtoon.

PIRJO PIHLAJAMAA
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Tule pikkujoulutunnelmaan, osallistu
kilpailuun ja saat samalla kattavan
asuntomarkkinakatsauksen,
voimme keskustella samalla
kodinvaihtosuunnitelmistasi!

Joulukampanja 30.10–31.12.2014
annamme kauppaan johtaneista
toimeksiannoista palkitun
sisustussuunnittelija Siru Tuomiston
laatiman sisustussuunnitelman
(3–4h) kotisi remontoinnista
kaupanpäälle.
Sisustussuunnitelman
pohjalta, kumppanimme Ab
Suomen Rakennus Bygnad Oy
tekee remonttisuunnitelman
kustannusarvioineen
vaivattomasti juuri sinulle
tarpeisiisi.
Hyödynnä etusi NYT!

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

Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848
Merja Pulkkinen
050 511 0782

Juha-Pekka
Savolainen
045 195 6818

Sam Kamras
040 837 3465

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

Hanna Valtonen
040 844 8991

Petri Hietala
LKV, LVV

040 051 9920

Juha Taponen
KiAT

0400 537 500
Seppo Väisänen
040 042 6233

Petri Grönlund
040 4807878

Sanna Hannula
045 800 2262

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

Inna Zvereva
045 679 1825

Raine Kellokangas
044 988 1800

VOITA VIP-AITIO JÄÄKIEKON
KARJALA-TURNAUKSEEN TO 6.11.
FIN-CZE PIKKUJOULUTUNNELMISSA

Tervetuloa!

Tule PIKKUJOULUIHIN torstaina 30.10.
klo 10–18 välisenä aikana RE/MAX toimistollemme
ja osallistu Pikkujoulujen metsästys-kisaan
täyttämällä kilpailukuponki toimistollamme
(Malmin S-Marketin yhteydessä). Tarjolla glögiä,
pipareita sekä muita upeita palkintoja, jotka
arvotaan vastanneiden kesken 3.11.2014.

uomiston
man
a

Oy
n

Sisustussuunnittelija
Siru Tuomisto

paikalla klo 14–18!
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www.hellitahetkeksi.fi

www.hairstudioniina.fiwww.kauniina.fi

www.teatterituike.fi

www.chinaman.fi www.kalliopyora.fi

www.remax-koditjatilat.fi

Hiustenleikkaukset ilman
ajanvarausta.
Naiset: 25€
Miehet: 20€

- LVI-Työt
- kylmälaitetyöt
- ilmalämpöpumput
- ilmavesilämpöpumput

Tervetuloa tutustumaan
lihaskalvohierontaan
10min 8€.

Kulmat villinä Siistitään ne :)
Hinta: 8€
Kauneudenhoitopalvelut
Kosmetologi Heljä Siitonen

Teatteria kaikille aisteille! Syksyn
ohjelmistossa lastenesityksiä
ja kovahermoisille kauhua!

Teija kutsuu sinut kahvittelemaan
ja keskustelemaan asuntoasioista!
Tervetuloa!

Punaisen yön wokki 6,90.-
Red Hot Pepper 3kpl/2,50.-

  

Laita talvisäilöön huollettu pyörä.
Ole fiksu ja vältä kevään ruuhkat.
Tule ja tee pyörän keväthuolto Nyt.

auneudenhoitopalvelutauneudenhoitopalvelut
eljä Siitoneneljä SiitonenHH

KK

Hellitä HetkeksiHellitä Hetkeksi
Tmi Eeva RajamäkiTmi Eeva Rajamäki

TAPANILASSA 0)*)+*/+)- &$!"1#.1%#1 )'(++ , /-(++
Päivöläntie 21 liikkeissä pimeät hinnat koko yön. Tule ja kauhistu!

Pyhäinpäivä ja halloween
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Upeat callunat, kanervat, seppeleet ja havut
Kynttilät ja hautalyhdyt
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Avoinna pyhäinpäivänä 1.11. klo 8–19 ja su klo 9–18.

Pihlajamäentie 32
www.helsinginhautaustoimisto.fi

Pe 31.10. 9–17
La 1.11. 9–17
Su 2.11. 9–15

Avoinna

Kanervat ja havut saapuneet!
Tervetuloa!

KUKKATALO LUUMUPUU
HELSINGIN HAUTAUSTOIMISTO

Pyhäinpäivä on Suomen
kirkollisista juhlapyhistä vii-
denneksi suosituin. Kirkois-
sa sytytetään kynttilöitä vai-
najien muistolle, rukoillaan
vainajien puolesta ja läheis-
ten haudoille viedään kynt-
tilöitä ja kukkaseppeleitä.

Sana pyhä ei viittaa vain
kuolleisiin. Kristinuskossa
jokainen Kristuksen oma on
pyhä, ja uskossa osallinen
näkymättömästä pyhien yh-
teydestä. Uskontunnustuk-
senkin mukaan pyhät muo-
dostavat yhteyden, johon
kristitty voi näkymättömäs-
ti liittyä.

Pyhäinpäivän nimi oli
vuoteen 1967 saakka py-

häinmiestenpäivä. Vanha
nimi elää edelleen kansan
suussa.

Marraskuun viimeinen
päivä vietettävä Halloween
ei ole kristillistä perua, vaan
kelttien talven alkamisen
päivä, jolloin vainajahenki-
en uskottiin liikkuvan.

Halloweenin merkitys ja
perinteet vaihtelevat paljon
eri maissa. Suomeen on ran-
tautunut juhlapäivän ame-
rikkalainen muoto. Yhdys-
valtoihin Halloween kul-
keutui pitkälti irlantilaisten
siirtotyöläisten mukana.

Halloween-sana on
syntynyt mahdollisesti

Irlannissa 1700-luvun puo-
livälissä. Se tarkoittaa py-
hää iltaa tai kaikkien pyhien
aattoa (All Hallows’ Eve).

Suomennosta sanalle ei
ole, mutta yksi ehdotetuis-
ta on kekri, jota meillä ai-
kanaan vietettiin sadonkor-
juun päätteeksi.

Kansa kutsuu myös py-
häinpäivää kekriksi, koska
päivät osuvat ajankohdal-
taan toistensa lähelle.

Pirjo Pihlajamaa

Pyhäinpäivä,
Halloween ja kekri
Suomessa pyhäinpäivää vietetään marraskuun 30. päivää
seuraavana lauantaina, joten päivä voi osua välille
31.10.–6.11.

Miksi kurpitsa on
Halloweenin symboli?
Kurpitsan taustalla on van-
ha irlantilainen tarina, josta
on vuosien vieriessä kehkey-
tynyt monta versiota. Kaik-
kien päähenkilönä on juoni-
kas ja viinaan menevä lais-
ka Jack.
Yhden tarun mukaan Jack

huijasi pirun omenapuuhun
ja pystytti puun juurelle ris-
tejä, jotta piru ei päässyt alas.
Toisessa versiossa Jack yl-

lytti pirua muuttumaan ko-
likoksi, jolla Jack voisi mak-
saa velkansa kyläläisille, joil-
ta hän oli varastanut. Molem-

missa versioissa Jack kiristää
pirulta lupauksen, että kun
Jack kuolee, ei piru ota hänen
sieluaan.
Kun Jack kuolee, menee

hän taivaan porteille, jos-
ta hänet käännytetään pois.
Jack jatkaa manalaan, jossa
piru muistaa lupaamansa, ei-
kä huoli Jackia sisään.
Jack pelästyy, koska joutuu

vaeltamaan pimeydessä. Piru
heittää hänelle hehkuvan hii-
len, jonka Jack laittaa ontoksi
veistämänsä nauriin sisään.
Halloween-perinteissä

nauris muuttui kurpitsak-
si 1800-luvulla, kun irlantilai-
set siirtolaiset keksivät Ame-
rikassa, että kurpitsaa on hel-
pompi veistää. Kurpitsalyhtyä
(Jack-O-Lantern) käytetään
pahojen henkien karkottami-
seen.

Pirjo Pihlajamaa
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Kuvassa Halloweenin
mukainen kurpitsa

tervehtii tulijaa Viikin
Gardeniassa.

lähteet:
www.wikipedia.fi
www.wikipedia.com
www.evl.fi
www.history.com
www.halloweenhistory.com
http://www.pumpkinnook.com

Kukka ja LahjaSAGA
31.10.10–19
1.11. 10–18
2.10. 10–16

Heikinlaaksontie 11
00760 Helsinki
050 4399 849
Lampimasti
Tervetuloa!

Pyhainpaivan
aikaan auki
.. .. ..

.. ..
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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 €

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.

Onnea 8-vuotiaalle
Veeralle! Toivovat Liisa-
mummi ja Keka-vaari.

Ristikko nro 18/2014
oikea ratkaisu

Reijo Kettunen Siltamä-
estä on voittanut Vuoden
2014 Sisukas –äänestyksen.
Asukkaat luonnehtivat hä-

nen olevan ”mies paikallaan”.
Siltamäen Huollossa 25
vuotta työskennellyt myön-
teinen ja ystävällinen huolto-
mies taitaa ja hoitaa työnsä ja
ympäristön.
Voittaja julkistettiin kau-

punginosan kyläjuhlilla lau-
antaina. Ääniä annettiin yli
200.

PP

Kettunen
on Sisukas!

HELENA PÄÄTALO

–Kiitos, että arvostatte
minua näin, totesi Reijo
Kettunen kunniakirjaa
ja palkintopokaalia
vastaanottaessaan.

Haastemiehentie 1, 00690 Helsinki Puh. 0207 705 110
petri.kananen@k-supermarket.fi
Auk. ark. 7–21, la 1.11. suljettu, su 2.11. 12–18

149
kg

NAUDAN SISÄFILE
Kokonainen n, 2kg
ostorajoitus 2kpl/
talous

24kg

ERÄ!

95

NAUDAN
ENTREC̈OTE
ostorajoitus 2kpl/
talous

15kg
95

KARITSAN
ULKOFILE

ERÄ! ERÄ!

19kg
95

ERÄ!
KASSLER
Kokonainen n. 2,3kg
ostorajoitus 2kpl/
talous

SATSUMA-
PUSSI 1kg

KOTIMAINEN
TOMAATTI

KUKKAKAALI
JA PARSAKAALI

PIRKKA
BANAANI

099
kg

Omasta uunista
PAKILAN
JYVÄLEIPÄ

299
kpl

Omasta uunista
PEHMOPALAT JA
ROUHEPEHMO-
PALAT

299
kpl

Omasta uunista
RANSKALAINEN
JÄTTIPATONKI

099
kpl

Omasta uunista
VOICROISSANT

029
kpl

ERÄ!
VALIO
PLUSMAIDOT 1L
2 purkkia
yhden
hinnalla

VALIO
ARKI
RUOKAKERMA 2dl

099
2prk

JUHLA MOKKA
KAHVI 500g
Suodatinjauhatus

103pkt
00

PIRKKA ULTRA
PAAKKUUNTUVA
KISSANHIEKKA 5L

699
kg

199
kg 199

kg

399
pkt

Olemme lämminhenkinen ympärivuorokautinen
vanhustenhoitoon erikoistunut palvelutalo. Haluatko olla
osa meitä ja ryhtyä osastokummiksi asukkaillemme oman
aikataulusi mukaan. –Virike, ulkoileminen, saattoavut ja lähellä
oleminen on tärkeitä asukkaillemme.
Ota yhteyttä puh. 09 728 6797 kts www.patolakoti.fi

OSASTOKUMMIKSI PATOLAKOTIIN!

Kulkuyhteydet, bussit 69 js 72 sekä junat I, K, N Oulunkylän asemalta
n. 5min kävely. Siltavoudintie 14, 00640 Helsinki

TERVETULOA MUKAAN!

UUTTA
SUOMESSA!
Jamela 24 karaatin kultakollageeni-
tai lotussilmänaluset TARJOUS
3€/pari (norm. 4 €/ pari)
• kiinteyttää
• heleyttää
• poistaa turvotusta
• häivyttää tummia silmänalusia

Jamela yögeelinaamiot kasvoille
200g TARJOUS 20 € (norm. 30,50€)
• 8 ihastuttavaa vaihtoehtoa
• kosteuttaa, ravitsee, kiinteyttää
• ihanan kevyt koostumus

Jamelan edustaja paikalla klo 12–14.
Kuntoutus-Karppisella
aloittanut uutena kosmetologi
Kaisa Karppinen!

Löytyisikö täältä apua selkävaivoihin ja
kolotuksiin! Avoimet ovet 6.11. klo 10–16,
kahvitarjoilu. Loput erikoisjalkineet 20€,

hajakokoja. Tule tutustumaan!

Tervetuloa

toivottaa kuntoutus-

Karppisen väki Harri,

Reijo, Aleksi, Julia

ja Kaisa



14 Urheilu

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

Salibandy miehet

Erä joutui melkoisen siipi-
rikkoisena ottamaan vas-
taan kovan vastustajansa.
Mosalaisten vakiokoostu-
muksesta puuttuivat muun
muassa sairastupalaiset
Tommi Aro, Ilkka ja Aaro
Koski, Sami Lehtinen sekä
Jere Oksanen. Onneksi
Erällä on laaja pelaajarinki,
joka tiukan paikan tulleen
vahvistuu seuran mainiosta
juniorivarastosta. Ja kentäl-
lä oleva joukkue on aina
paras käytössä oleva. Tällä

kertaa Happee rutisti rutii-
nillaan maalinumeroilla
kirkkaan voiton mosalaisis-
ta.

Ottelu ei kuitenkaan ol-
lut mikään jyväskyläläisten
yksipuolinen näytös. Jotain
kertovat esimerkiksi maali-
vahtien torjunnat ottelussa.
Erän veräjänvartija Teemu
Kortelainen pysäytti pallon
13 kertaa ja virkaveli Eero
Kosonen Happeen maalil-
la 16 kertaa. Tilannetta ta-
soittavat hieman maalit, joi-

ta jyväskyläläiset tekivät vii-
si enemmän.

Myönteistä tulevaa aja-
tellen olivat vasta neljännen
ottelunsa tällä kaudella
pelanneen Aaron Fagerhol-
min otteet. Hän takoi Erän
neljästä maalista kolme.
Hattutempun tehneellä
Fagerholmilla on jo plakka-
rissaan 8 tehopistettä. Tästä
on hyvä jatkaa. Erän pää-
valmentaja oli ottelun jäl-
keen toiveikas, vaikka tap-

pio harmittikin.
–Pelattiin paljon parem-

min kuin sunnuntaina Tam-
pereella. Vastustajan rutii-
ni kuitenkin näkyi tänään,
ja he viimeistelivät paikois-
ta huomattavasti paremmin
kuin me, analysoi Petteri
Bergman.

Nyt edessä on maaotte-
lutauko, jota Bergman pi-
ti myös tervetulleena. Jouk-
kue ehtii hiomaan uusia ku-
vioita ja toipilaat paranevat
pelikuntoon. Seuraavak-
si Erä kutsuu faninsa Van-
taan Energia Areenalle kes-
kiviikkona 5.11. klo 18.30.
Tunnelman tiivistää tuolloin
vastustaja, rakas arkkivihol-
linen SSV.

Heimo Laaksonen

Suomen mestarin rutiini
liikaa siipirikko Erälle
Tapanilan Erä lähti viikko sitten ennakkoluulottomasti
haastamaan Vantaan kotiottelussaan hallitsevaa Suomen
mestaria, Jyväskylän Happeeta. Voitto jäi haaveeksi, kun
happening päättyi Happeen 4–9 voittoon.

VS

TURKU

KIEKKO-VANTAA
TUTO Hockey

Klo 17.00 TRIO Areena
Lauantaina 1.11.

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 €

20 v.
JUHLAOTTELU!

Ottelu lähti vauhdikkaas-
ti käyntiin ja maalipaikko-
ja nähtiin lähes taukoamat-
ta molemmissa päädyis-
sä. Kotijoukkue onnistui
maalinteossa ensimmäise-
nä, kun Nea Suominen sai
Marjut Kinnusen avustuk-
sella karvattua pallon itsel-
leen PSS:n puolustusalueel-
la. Vieraiden tasoitusmaali
tuli ajassa 17:20, kun Jon-
na Karonen laittoi pallon
läpi ottelun hienosti torju-
neen Jenni Mustakallion
selän taakse.

Ensimmäiseltä erätauol-
ta palattiin siis lukemissa
1–1, ja samoissa lukemis-

sa siirryttiin toiselle erä-
tauolle. Toinen erä oli tus-
kaista maalintekoyritystä,
jossa kotijoukkueella oli
ajoittainen yliote. Toisessa
erässä erottautui erityisesti
ykkösketjun hyökkääjien
Huuskonen – Yli-Kojola –
Laidler rähinä, joka aihe-
utti vastustajalle päänvai-
vaa ja vaarallisia tilanteita.
Myös parivaljakko Mint-
tu Broström & Veera Sini-
kallio vaivasivat fyysisellä
karvaustyylillään vastusta-
jaa kovasti.

Kolmannen erän alussa
PSS antoi kotijoukkueelle

kylmän suihkun, kun se
onnistui maalinteossa Erän
oltua ottelussa pitkään sel-
västi niskan päällä. Keppa-
na tasoitti pelin heti perään
ajassa 45:24. Maalintekijä-
nä Jenni Morottaja, syöttä-
jänä Nea Suominen. Hetki
tämän jälkeen kotijoukku-
een Veera Sinikalliolle tuo-
mittiin rangaistus vaaralli-
sesta pelistä, PSS otti
samalla aikalisän ja suun-
nitteli ylivoimakuviot kun-
toon. Vieraiden ylivoima
oli tehoton ja heti sen pää-
tyttyä Tuuli Huuskonen
vei kotijoukkueen 3–2 joh-
toon. Syöttäjänä Jessica

Laidler.
Loppuaika oli armotonta

kamppailua, jossa PSS yrit-
ti vimmatusti tasoitusta,
ajasta 57:06 alkaen ilman
maalivahtia. Keppana kes-
ti painostuksen, ja kotiylei-
sön riemuksi Jessica Laid-
ler ratkaisi ottelun pistä-
mällä pallon tyhjiin ajassa
59:15. Erä III otti näin ol-
len tästä ottelusta tärkeän
voiton ja ansaitut pisteet.

Erityistä kiitosta ansait-
see Keppanan tiivis puolus-
tus, joka kesti maalivahti
Jenni Mustakallion johdol-
la tilanteen kuin tilanteen.

Emilia Hallvar

Keppana kova kotona
PSS sai nöyrtyä perjantai-iltana Mosahallissa, kun Erä III näytti sitkeän ja
periksiantamattoman puolensa. Piinaava taistelu ratkesi lopulta kolmannessa erässä.
Keppana vei pisteet loppulukemin 4–2.

Salibandy naiset

Aaron Fagerholm sai kolme kertaa tuulettaa
maalintekoaan. Hattutemppu ei kuitenkaan riittänyt
Happeen kaatamiseen.

Salibandy tytöt

Kauden ensimmäinen voitto!

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten Divari: su 2.11. klo 17.00
Erä Akatemia – Blue Fox (liput 7/4 €)

Naisten liigaa: su 16.11. klo 17.00
Erä III – Happee (liput 7/4 €)

Lisätietoja: eraliiga.fi ja tapanilanera.fi

Miesten liigaa: ke 5.11. klo 18.30
Erä – SSV (liput 13/8 €)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

MIKKO HYVÄRINEN

EränB-tyttöjen SM-joukkueen otteet paranevat peli peliltä.
Keskiviikkona pelatussa ottelussa Erä hallitsi kenttätapahtu-

mia, mutta maalit teki silti edelliskauden pronssijoukkue SB-
Pro voittaen 1–7.
Erä teki maalin heti ensi minuutilla, kunMilja-Maria Saari-

koski iski Jolanda Laakkosen syötöstä 1–0maalin. Seuraa-
vatmaalit tulivatkin sitten SBProlle, joka keräsi itselleenmyös
kaikki pelissä tulleet jäähyt.

Sarja jatkui sunnuntaina, jolloin vastassa oli TPS. Erä hallit-
si ottelua koko ajan, joukkue taisteli ja pallo liikkui pelaajalta
toiselle. Tosin TPS:ltä puuttui kaksi ykköskentän pelaajaa. Erä
tahkosi kaikkiaan 10maalia TPS:n kahta vastaan. Maalinteki-
jöinä kunnostautuivat hattutempun tehnyt Milja-Maaria Saari-
koski tehdenmaalin per erä,Päivi Europaeus, Veera Sinikal-
lio,Oona Lampola,Milla Murtomäki kahdella maalilla, Nea
Korhonen sekäSalla Leino.
–Peli on koko ajanmennyt eteenpäin ja vihdoin saimme sii-

tä pisteet palkinnoksi. Tästä on hyvä jatkaa, tuumi päävalmen-
taja Ville Turunen.
Nyt tytöt ovat maaottelutauolla. Prahassa pelataan neljän

maan EFT turnaus, johonmatkaavat Erältä Nea Korhonen se-
kä Salla Likovuori. 1999 - syntyneiden tähdistöotteluun Erän
joukkueesta on valittuMilja-Maria Saarikoski jaAino Tuokko-
la. Sarja jatkuu keskiviikkona 5.11. klo 18.30Mosahallissa, sil-
loin vastaan tulee Kalannin Pallo Uudestakaupungista.

Teija Loponen



Koillis-Helsingin Lähitieto 29.10.2014 15

Lähiristikko nro 18/2014
Ristikon oikea

ratkaisu sivulla 13.SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA, ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Koillis-
Helsingin
Lähitieto

Lähiristikko
joka toinen
viikko!

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

Olin kesällä kuukauden
kestävässä Lions-nuoriso-
vaihdossa Japanissa. Asuin
kahdessa eri isäntäperheessä
Osakan lähistöllä ja osallis-
tuin myös kansainväliselle
nuorisoleirille, jolla kiersim-
me eri kaupungeissa katsele-
massa nähtävyyksiä. Matka
oli todella upea ja unohtu-
maton kokemus!

Neljän viikon aikana eh-
din nähdä ja kokea enem-
män kuin olisin ikinä us-
konut. Isäntäperheissä asu-
essani pääsin todella osaksi
japanilaista arkea ja yhteis-
kuntaa, ja opin myös paljon
maan historiasta ja kulttuu-
rista.

Kulttuurierot näkyivät esi-
merkiksi paikallisen Lions-

klubin kokouksissa: siel-
lä istuttiin polvi-istunnassa
lattialla, syötiin puikoilla ja
juotiin sakea.

Matkalle mahtui lukemat-
tomia muitakin mielenkiin-
toisia kokemuksia: istuin
vesiputouksen alla, näin au-
ringon laskevan riisipelto-
jen ylle, eksyin Kioton sok-
keloisilla kujilla, opin syö-
mään vesimelonia puikoilla,
kiipesin vuorelle, vierailin
temppelissä bambumetsän
keskellä, koin sekä maan-
järistyksen että taifuunin ja
toisinaan söin sushia aamu-
palaksi, päivälliseksi ja ilta-
palaksi. Myös japanintaito-
ni kehittyi sujuvaksi.

Parasta olivat kuitenkin
ihanat, ystävälliset ja avoi-

met ihmiset, kuten isäntä-
perheeni, joiden kanssa pi-
dän edelleen yhteyttä. Ai-
on palata Japaniin niin pian
kuin mahdollista!

Suuri kiitos Siltamäen
Lions-klubille kesävaihtoni
tukemisesta.

Kaisa Mikkola

Kesävaihtarina Japanissa

Siltamäen lionsklubin presidentti Jukka Kolehmainen
(vas), Kaisa Mikkola ja past preidentti Pekka Koivusalo
lokakuun klubikokouksessa.

Sinikka Vepsä
Terveydenhoitaja

Ehdokkaasi Malmin
seurakunnassa

46 Yhteiseen
kirkkovaltuustoon

97 Seurakunta-
neuvostoon

Seppo Hölttä
Tapaninvainio
Suunnittelija/varasto- ja
laatupäällikkö

Kirkkovaltuusto

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaväen sos. dem. ja
riippumattomat lista

44
95

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 1229560

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

Ke 29.10. 19.00 Rukousilta: Risto Kultanen.
Musiikki: Ville Rossi

Pe 31.10. 18.30–21.00 Koululaisten ilta
La 1.11. 19.00–22.00Nuortenilta
Su 2.11. 11.00 Jumalanpalvelus, ehtoollinen:

Mika Särkkä. Tulkkaus englanniksi.
Musiikki: Kaiku-kuoro

Su 2.11. 14.30 Latinokokous: Mika Särkkä

Tuula Pontela
musiikin listalta

Terveyskeskuslääkäri

6

Malmin seura-
kuntaneuvostoon

Yhteiseen
kirkkovaltuustoon

58

Ennakkoon voi äänestää
missä tahansa ennakkoää-
nestyspaikassa, mukana
tulee olla henkilöllisyys-
todistus.

Ennakkoäänestyksessä
voi käydä arkipäivinä kello
12–19 Malmintorin kaup-
pakeskuksessa ja kello
9–18 Kirkkoherranvirastos-
sa Kunnantiellä.

Lisäksi tänään 29.10. kel-
lo 16–20 ennakkoäänestys-
paikkoina toimivat myös
Jakomäen kirkko, Malmin
seurakuntatalo, Pihlajamä-
en kirkko, Puistolan kirk-
ko, Pukinmäen ja Siltamäen

seurakuntakodit, Tapanilan
kirkko, Tapulin seurakunta-
koti ja Viikin kirkko.

Huomenna torstaina
30.10. kello 9–14 välillä voi
käydä äänestämässä Stadin
ammattiopistossa Vilppu-
lantiellä.

Varsinaisena vaalipäivä-
nä 9.11. voivat Malmin seu-
rakunnan jäsenet äänestää
Malmin kirkossa klo 11–20
välisenä aikana.

Ehdokkaista saa tietoja
vaalikoneesta, joka löytyy
osoitteesta www.seurakun-
tavaalit.fi

Teija Loponen

Ennakkoäänestys alkoi
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyi
maanantaina ja jatkuu kuun loppuun.

TEIJA LOPONEN

Suvi Rämön päätös äänestää liittyy tasa-arvoisen
avioliittolain käsittelyyn.
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änä syksy-
nä festivaa-
lin ohjelmis-
toon kuuluu
monenlaisia
konsertteja

myös Malmitalolla.
Keskiviikkona 5.11. Prix

France Musique des Mu-
siques du Monde -palkit-
tu, niin Kreikan kuin laajas-
ti Välimeren alueen musiik-
kia ja sen historiaa tutkiva
ja esittävä En Chordais -yh-
tye johdattelee kuulijansa
aikamatkalle Bysantin maa-

ilmaan.
Konsertissa nähdään ja

kuullaan muun muassa tai-
tavaa ud-luutun soittoa.
Yhtyeen taiteellinen johtaja,
Kyriakos Kalaitzidis tunne-
taan yhtenä Välimeren alu-
een arvostetuimmista ud-

luutun taitajista.
En Chordais kiertää ak-

tiivisesti ympäri maailmaa
konsertoimassa. Taitavaan
ja hienovaraiseen soittami-
seen liittyy myös hersyvää
huumoria ja katsojillekin
välittyvää soittamisen iloa.

Vapaa äänet –ilta koit-
taa torstaina ja sen aloittaa
Timo Kämäräisen ja Teemu
Viinikaisen kitaraduo.

Kauempaa Suomeen saa-
puva Hubert Dupont Jas-
mim trio yhdistää ranskalai-

Etnosoi!-festivaalit tekevät
maailman musiikin tutuksi
Etnosoi! On jo vuodesta 1988 asti järjestetty jokasyksyinen musiikkifestivaali. Se esittelee
musiikkia eri puolilta maailmaa ja innostaa yleisöä kuulemaan uudenlaista musiikkia.

En Chordais viihdyttää Malmitalolla keskiviikkona.

FOTEINI KALAIZIDOU

T

sen jazzvisionäärin ja kak-
si modernin arabimusiikin
mestaria. Basisti ja säveltä-
jä Dupont haluaa rakentaa
musiikillista siltaa lännen ja
Lähi-idän välille. Tässä Du-
pontin uudessa projektissa
Jasmim-sana (jasmiini por-
tugaliksi) viittaa jasmiinival-
lankumoukseen, joka aloitti
arabikevään Lähi-idässä.

Etnosoi!-festivaalit
päättää sunnuntaina 9.11.
Lasten Etnosoi!, josta on
tullut jo perinne isänpäivä-
nä.

Päivän aikana on erilaisia
konsertteja, työpajoja ja soi-
tinesittelyjä koko perheelle.

Ohjelmaan kuuluu Si-
la Fato -yhtyeen esitys, jos-
sa yhdistetään afrikkalaiset
rytmit ja suomalaiset sävel-
mät. Lavalla nähdään myös
lapsia, kun sinne nousevat
Vivace-lapsikuoro ja Vuo-
saaren Näppärit. Vivacen
esityksessä kuullaan lauluja
eri kielillä laulettuina ja eri
maista. Vuosaaren Näppä-
rit taas esittävät kansanmu-
siikkia Suomesta ja muual-
takin.

Työpajoissa pääsee itse-
kin kokeilemaan soittimia
ja lapset saavat askarrella
kierrätysmateriaaleista itsel-
leen hauskat naamiot. Naa-
miotyöpajassa lasten kanssa
askartelee tunnettu tilatai-
teilija Tikke Tuura. Mukaan
voi ottaa kotoa turhaa muo-
vitavaraa naamioiden tekoa
varten.

Pinja Ylhävuori
Nuorten Ansio-

kurssi harjoittelija

Yhtyeen
taiteellinen johtaja
tunnetaan yhtenä
Välimeren alueen
arvostetuimmista

ud-luutun
taitajista.

70 vuotta on kulunut Suo-
men ja Neuvostoliiton väli-
sen sodan päättymisestä.
Malmi-Seura järjestää 5.11.
tilaisuuden, jossa tutkijaRai-
mo Parikka kertoo silloisis-

ta tapahtumista jamalmilai-
set voivat kertoa omiamuis-
tojaan esimerkiksi ilmapom-
mituksista.
–Lentokentällä oli tuolloin

saksalaisia ja nykyisen Ylä-
Malmin torin vaiheille oli tuo-
tu sotasaalista. Elintarvike-
pulassa pidettiin sikoja, lam-
paita kaniineja ja pihoissa
kasvatettiin niin perunoita ja
juureksia kuin tupakkaa, ker-
tooAarne Laurila.

Tilaisuus on tarkoitettu kai-
kille asiasta kiinnostuneil-
le, ei vain Malmi-Seuran jä-
senille.

Teija Loponen

Malmi
jatkosodan
aikaan

Saksalaisia sotilaita Malmin kentällä jatkosodan aikana.

Malmi jatkosodan jälkeen
keskustelutilaisuus Malmin
kirkon seurakuntasalissa,

Kunnantie 1, keskiviik-
kona 5.11. kello 18.30.

SA-KUVA

–Keräämme puhtaita ja
ehjiä kaudenmukaisia vaat-
teita ja kenkiä. Erityisen toi-
vottuja ovat perusvaatteet
kuten pitkähihaiset puserot,
housut, talvihaalarit ja väli-
haalarit. Vaatteet annetaan
perheille, joiden taloudelli-
nen tilanne on vaikea. Ensi-
sijaisesti toimitamme vaat-
teita lähellä asuville perheil-
le,mutta jos keräyksen tuot-
to ylittää paikallisen tarpeen,
lähetämme niitä muihin
kohteisiin, kertoo Viikin seu-
rakuntapastoriOuti Lantto.
Vaatteita ei myydä, eikä

avun vastaanottajalta kysy-
tä uskontokuntaa tai vakau-
musta.
Lantto toivoo, että lahjoit-

tajat tarkistavat vaatteiden

kunnon, että vetoketjut toi-
mivat ja kuminauhat ja suk-
kien resorit ovat kunnossa.
Vaatteiden tulee myös olla
puhtaita ja ehjiä.
–Jos vaate onmuuten hy-

vä, mutta siinä on helposti
korjattava puute, vaikka ri-
pustuslenkki puuttuu, lai-
ta vaate omaan pussiinsa,
jossa onmerkintä siitä, mitä
tulisi korjata. Säilytystilojen
puutteen vuoksi emme nyt
ota vastaan kesävaatteita tai
-kenkiä, Lantto huomauttaa.

Samaan aikaan järjeste-
tään Joulukassikeräys. Sillä
autetaan mahdollistamaan
joulun valmisteluja heille,
joilla on taloudellisesti tu-
kalaa.

–Voit osallistua pakkaa-
malla mieluiten kangaskas-
siin joulumakeisia, piparei-
ta, puuroriisiä, sekahedel-
miä, rusinoita ja pähkinöitä,
jouluisia lautasliinoja sekä
vaikkapa hygieniatuotteita,
pesuaineita, vessapaperia,
glögiä ja säilykkeitä. Kaik-
kien tuotteiden viimeinen
käyttöpäivä tulee olla ensi
vuoden puolella, muistuttaa
Lantto.
Keräystavaroita voi viedä

Viikin kirkolle ma 3.11. klo
8–20; ti 4.11. klo 8–19; ke
5.11. klo 8–20; to 6.11. klo
8–20; pe 7.11. klo 8–17. Jos
ovi on lukossa, soita ovikel-
loa!

Teija Loponen

Viikissä hyvän mielen keräyksiä
Ensi viikolla kerätään Viikissä vaatteita ja
ruokakasseja jouluksi vähävaraisille perheille.
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JAKOMÄKI
Jakomäen Eläkeläiset
Kerhotoiminta Jakomäentie
6 i -talon kerhohuoneella.
Kokoontuminen aina ti
klo 11–13. Tule tutustu-
maan toimintaamme, tar-
joamme tuliaiskahvit.

MALMI
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa
pe ja Traktorissa ma klo
9.30–11.30 Perhekahvilaan
osallistuminen ilmaista, tar-
joilu 1,5 e /perhe.
Malmin toimintakeskus
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
Keijo Leskisen valokuvanäyt-
tely. Kirjavinkkausta 29.10.
klo 13. To 30.10. Metropolian

opiskelijat järjestävät toimin-
taa klo 9–15. Tulossa ravin-
tolapäivä ja kirpputori 15.11.
Pöytävar. Esko ry:n Ritvalta
puh. 050 303 9903.
Syystien palvelukeskus
Ma ukkojumppa klo 11.15–12.
Pingistä ti klo 14.15–15.30.
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 jatku-
vat parillisten viikkojen su
klo 10–15, Malmin nuo-
risotalo, Malminraitti 3.
Tule tutustumaan, teemme
yhdessä tuotteita myyjäi-
siin. Klo 13–14 tasapainolii-
kuntaa musiikin tahtiin, sopii
myös tuolijumpaksi. Lisät.
0400 447 022 tai www.kor-
retkekoon.nettisivu.org.
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.
Kirsi Poutanen: Severa –
fado läpi lepattavan sielun
Fadomusiikkidraama perus-
tuu 1800-luvun puolivälissä

Portugalissa eläneen fadolau-
lajan ja prostituoidun Maria
Onofriana Severan lyhy-
eksi jääneeseen elämän-
tarinaan. Ikäsuositus 15+.
Liput 10/5 e. Malmitalo,
ke 29.10. klo 15 ja 19.
Chaplin ja Lintinen
Chaplinin mykkäeloku-
vat Palomies sekä Meidän
sakin Kalifornian matka
Kirmo Lintisen säestyk-
sellä. Kirmo Lintinen – piano.
Lintinen myös esittelee elo-
kuvat lyhyesti. Palomies ja
Meidän sakin Kalifornian
matka. Kokonaiskesto
n. 60 min. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 30.10. klo 18.
Etnosoi!
En Chordais (Kreikka) ke
5.11. klo 19. Liput 20/17
e. Vapaat äänet / Etnosoi!:
Kämäräinen & Viinikainen
sekä Hubert Dupont Jasmim
trio: Musiikkimaailmoja
ilman rajoja to 6.11. klo
19. Liput 15/10e. Lasten
Etnosoi su 9.11. klo 13–16.
Vapaa pääsy. Malmitalo.
Indian Movies:
Kochadaiiyaan (3D)
2014 valmistunut
Kochadaiiyaan on ensim-
mäinen Intiassa tuo-
tettu 3D-animaatioelokuva.
Eeppinen sankarita-
rina, jossa riittää toimin-
taa ja draamaa.124 min,

K7. Puhe tamilia, teksti-
tys englanniksi. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 6.11. klo 18.
Itämaista tanssia
Rauhalliseen tahtiin Malmin
Nuorisotalolla, Malminraitti 3.
Parittomien viikkojen su klo
13–14. Sopii myös vasta-alka-
jille ja kuntoliikunnaksi. Vetäjä:
Riitta Heleste p. 040 7207
262. Järj. Korret Kekoon ry
p. 0400 447 022, (vapeht.
maksu yhdistykselle).
Päivätanssit
Malmin työväentalolla
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia, buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Vapaaehtois- ja
ystävätoiminnan peruskurssi
La 1.11. klo 9–15 molem-
pina päivinä Malmin toiminta-
keskuksessa, Kirkonkyläntie
2. Kurssi järjestetään
OK-opintokeskuksen tuella.
Ilm. viim. 10 pv ennen juhani-
parkkari@gmail.com.
Malmin Rastit suunnittelua
Malmin Rastit järjestetään la
31.1. Tapahtumassa malmi-
laiset yhdistykset ja muut alu-
een toimijat esittelevät toi-
mintaansa asukkaille leikki-
mielisen suunnistustapahtu-
man muodossa. Ohjelmiston
suunnittelu jatkuu 4.11. klo 17
Malmin nuorisotalolla, Malmin
raitti 3. Tulkaa mukaan uudet

ja vanhat rastijärjestä-
jät! Lisät. Malmin
toimintakeskuk-
sesta Tuija
Salovaara
09 310
46313,

Carita
Saarinen
09 310
69960.
Malmin
Rintamaveteraanit
ry ja Naisjaoston turinat
Ma 3.11., klo 14 Syystien van-
hustenkeskus, Takaniitynkuja 3.
Svenska dagen-fest
Tor 6.11. från kl. 18, Solhem
i Malm, Kyrkobyvägen 23.
Tuva Korsström håller fest-
tal och kvällens program
innehåller även musik- och
andra uppträdanden. Det
finns dessutom gott om tid
för mingel. Staffansby konst-
klubb står för konstutställ-
ning. Vi bjuder på kaffe med
tilltugg. Norr om Stan rf.
Malmin seudun
näkövammaiset
Maanantaikerho kokoon-
tuu 3.11.klo 14 Malmin kir-
kolla, Kunnantie 1. Vieraana
Siltamäen srk:n kuoro ja

Terhokodin
hoitaja

Arja

Huusko.
Tarjoilussa

kahvi, pulla ja kakku-
pala maksavat 1,20e. Tied.
Hilkka Välitalo 040562 3595.
Parkinsonin-tautia
sairastavat uudet ja vanhat.
Kerhoilta on ti 4.11. alk. klo 17
Malmin kirkolla. Ohjelmassa
keskustelemisen lisäksi tämän
syksyn ja tulevan talven tekemi-
set. Koillis-Helsingin Parkinso-
kerhon puolesta Vesa Vähätalo.

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

järjestä
min
k-

raanit

Terhokodin
hoitaja

Arja

Huusko.
Tarjoilussa

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

Intian ensimmäinen 3D-elokuva valmistui nyt syksyllä ja se nähdään
tuoreeltaan Torstaileffana! 124 min, K7. Tekstitys englanniksi.

To 6.11. klo 18, vapaa pääsy

Kochadaiiyaan
Indian Movies:

n
3D

Fado läpi lepattavan sielun.
Ke 29.10. klo 15 ja 19, alk. 10/5 €

äpii llepattttavan siellun

Severa
Kirsi Poutanen:

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

Klassikkosarja:Kla

Chaplin

k k ti ähddää

Lintinennen
ja

Vapaat äänet & Etnosoi!

Estradilla Kämäräinen & Viinikainen
(Suomi) sekä Hubert Dupont Jasmim trio
(Syyria, Palestiina, Ranska). To 6.11. klo 19,
alk. 15/10 €

maailmojaj
rajoja

paa

mmmaaaaiiiiillllllmo
Musiikki-

rrrailman

Pyhäinpäivän vuoksi
Kino Helioksessa
ei ole näytöksiä.

Kirsi Poutanen:

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

Tapanilalaisen Galleria
viileä punaisen katosta roik-
kuu pieniä akvarelleja lin-
nuista, jotka kesällä seurasi-
vat Päivin maalaussessioita
pihamaalla.

– Kävimme nyt syksyllä
vielä kerran mökillä ja sil-
loin huomasin tutun puna-
rinnan hyppelehtivän yhä
pihlajissa. Siitä innostuin
maalaamaan sarjan ”Lem-
pilintuja”, Päivi kertoilee.

Osa Päivin akvarelleista
on muutaman vuoden ta-
kaa, osa viime kesän satoa.

–Kukat olivat jälleen töi-

deni pääkohde. Esimerkik-
si ulos viemäni kiinanruusu
oli kiitollinen maalattava, se
teki joka päivä uusia upeita
kukkia, samoin tuo vierei-
sen taulun kärsimyskukka.

Vanhemmista töistä näky-
mä merelle olisi nyt hivenen
erilainen, kaislittuneempi.

Päivi Uljas kertoo yllätty-
neensä, miten vanhempia
töitä katsoessakin mieleen
tulee yhä se tunnetila, jossa
niitä maalasi.

– Se hyvä fiilis jää var-
maankin selkäytimeen ja
nousee sieltä aina uudelleen

mieleen. Jos vertaa vanhem-
pia ja uudempia töitäni, niin
jonkin verran muutosta on
tapahtunut. Uudet akvarel-
lit ovat viivallisempia ja si-
sältävät enemmän pieniä
yksityiskohtia, Päivi tutkai-
lee.

Päivi Uljas kertoo maa-
lanneensa viime kesänä
myös hieman abstraktim-
paa taidetta, mutta niitä töi-
tä nähdään ensi vuoden
puolella, jolloin gallerian
10-vuotisjuhlan kunniaksi
on peräkkäin kaksi näytte-
lyä teemalla Think Pink.

Molemmissa teemanäyt-
telyissä on mukana usei-
ta näytteilleasettajia, ensim-
mäisessä taiteilijoiden töitä
ja jälkimmäisessä gallerias-
sa maalauskursseilla käyvi-
en harrastajien teoksia.

Gallerian kymmenen ole-
massaolovuoden aikana tä-
mä on viides Päivin oma
näyttely.

– Vaikka päätyökseni
olenkin galleristi ja vedän
taidekursseja, on myös oma
maalaaminen tärkeää. Vain
tekemällä ja kokeilemalla
erilaisia tekniikoita kehittyy.
Ja ellen saisi itsekin maalata
ja tuoda välillä töitäni esil-
le, tulisi aivan kateelliseksi
muille näytteilleasettajille,
Päivi naurahtaa pilke silmä-
kulmassa.

Teija Loponen

Kesän haikeita
muistoja
Galleristi Päivi Uljas kokosi tauluistaan
Näkemiin ensi kesänä –näyttelyn, jossa
jätetään haikeat hyvästit kesämökille syksyn
tullen.

Päivin herkät kukkamaalaukset vievät kesän
tunnelmiin. Samoin veikeät linnut, joita roikkuu
katosta.

Päivi Uljas –akvarelleja
Näkemiin ensi kesänä

Galleria viileä punai-
sessa 31.10. saakka.

Näyttely avoinna ti-pe kello
13–18, Päivöläntie 20.

TEIJA LOPONEN



keskusteluryhmä ti klo
13–14. Vetäjänä Tuula Aiso.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Keskustelua asukastaloista
Kaikille avoin keskusteluilta
asukastaloista 3.11. alk. klo
18. Pihlajamäen lähiöasema,
Liusketie 3. Mukana kaupun-
ginvaltuutettu, sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan jäsen Anna
Vuorjoki, joka mielellään kes-
kustelee myös muista, varsin-
kin sosiaali- ja terveyspuolen
asioista. Kysymyksiä voi lähet-
tää etukäteen kajos@iki.fi. Järj.
Pihlajan-Viikin Vasemmisto.
Koillis-Helsingin seniorit
Pihlajamäen seurakun-
tasalissa ti 4.11. alk. klo
13. Varsinaisessa kokouk-
sessa puhuu Hgin senioripii-
rin puheenjohtaja prof. Mikko
Viitasalo eläkkeistä, mm vero-
tuksen vaikutuksesta sii-
hen mitä kukkarosta löytyy.
Pihlajamäen kirkko, Liusketie 1

PUISTOLA
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.
Puistolan eläkkeensaajat
Jäsentapaaminen 4.11. puis-
tolan kirkolla klo 14. Sinikka
Vepsä tulee kertomaan kuinka
hätäensiavussa tulisi toi-
mia. Klo 13 jumppa.
Puistolan Martat
Jäsenille ”Mitä on
Enneagrammi” 30.10. klo 18,
Marttalassa, Puistolantori 5

PUKINMÄKI
MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla, Säterintie
2, 2.krs.
Satutunnit
Satutunnit pidetään
aina parillisen viikon ma
Pukinmäen kirjaston las-
tenosastolla klo 10.15.
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa joka
toinen ti parittomilla viikoilla
klo 14–15. Rento keskus-
teluryhmä, jossa voit harjoi-
tella suomen kielen puhu-
mista. Kielitaitosi ei tarvitse
olla sujuva, mutta on hyvä,
jos osaat suomea jo hiukan.
Kielikahvila on maksuton.
Kaukana kotoa
-Tabareybareyn tytöt
Palkitun valokuvaajan Meeri

Koutaniemen ja Plan Suomen
valokuvanäyttely Nigerin pako-
laisleiriltä. Esillä lokakuun
ajan Pukinmäen kirjastossa.
Hillan hevoset –
vitriininäyttely
Kolmivuotiaan hevosty-
tön Hillan pikkuhevosia esillä
Pukinmäen kirjaston vit-
riinissä 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.

SUUTARILA
Lastenvaatekirppis
Suutarilan palvelukeskuksella,
Seulastentie 11, 2.11. Tarjolla
pikkurahalla kahvion herk-
kuja sekä maksuton askarte-
lupiste lapsille. Myyntipöytien
hinnat yhdistyksen jäseniltä 15
e, muilta 20 e. Talkoisiin osal-
listuville myyntipöytä ilmai-
seksi! Tied. talkoisiin ilm. ja
myyntipöytien var. tapahtumat.
mlltapaninkyla@gmail.com.
Kirpputorin yhteydessä kerä-
tään lastentarvikkeita ja -vaat-
teita sekä leluja lahjoitetta-
vaksi Marskin Muksut- myymä-
lään. Järj. MLL Tapaninkylä.
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.
Päivi Uljaksen maalauksia
Näkemiin ensi kesänä,
Galleria viileä punainen,
Päivöläntie 20. 15.–31.10.
Avoinna: ti–pe 13-–8.
Kutomakerhon näyttely
Tapanilan kutomaker-
hon 35-vuoden histo-
ria näyttäytyy kudontatöissä,
jotka on koottu kerholais-
ten omista varastoista juhla-
näyttelyksi Tapanilan kirkolle.
Avoinna 29.10. klo 12.30–20,
30.10. klo 12–16, 31.10. klo
12–15 ja 1.11. klo 13–14.
Päivän Tapaus - avoimet ovet
Tule tutustumaan taiteilijoi-
hin ja heidän työtiloihinsa.
Taidenäyttely ja kahvio ovat
avoinna koko tapahtuman
ajan. Duo Tapani Suutarilasta

esiintyy klo 12. 1.11. klo
12–16. Viertolantie 2-4. Järj.
Taiteilijayhdistys Tapaus ry.
Vanha perinteinen Kekri-juhla
31.10. ReanPuutarhaJuhlassa
Päivöläntie 15, alk. klo 18.
Syyspitopöytä, musisointia,
kerrontaa, sekä Kekri-pukki

köyryttärineen. Ohjelmasta vas-
taa Armas Jatulista Arma Istina,
Juha Jyrkäs, Antti Kosmo.

TAPULIKAUPUNKI
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekah-
vila kokoontuu ti klo 10–12

Tapulin leikkipuistossa osoit-
teessa Moisiontie 18.
Ohjelma löytyy Facebookista
”MLL Puistola” ja netti-
sivuilta puistola.mll.fi.

Tapulin eläkeläiset
Ma 3.11. Syyskokous.
Vierailijaksi kerhoon tulee
Do-Terran aromaattisten öljy-
jen edustaja Anja Kailanko.
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Päivän Tapaus
Päivän Tapaus –avointen ovien päivää

vietetään Taiteilijayhdistys Tapaus ry:ssä
lauantaina 1.11., Viertolantie 2–4.

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua taiteilijoihin ja heidän työtiloihinsa.
Yhdistyksen näyttelytilassa Ateljee Tapauksessa on esillä useamman

taiteilijan teoksia. Kahvio on avoinna koko tapahtuman ajan klo
12–16.Kuvataiteen lisäksi luvassa on myös musiikkia. Duo Tapani

Suutarilasta tulee esiintymään klo 12. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Kuvassa Marika Honkanen työhuoneellaan.

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

Koillis-Helsingin
Lähitieto

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

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

Pienikin ilmoitus
huomataan!

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.

HYVINVOINTI

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

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

HOITOHUONE
CEDRUS

klassinen hieronta • urheiluhieronta
vartalohoidot

M
yö
s

lah
jak
or
tit
!

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

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

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA

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

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

• Kinesioteippaus
• Neurologinen fysioterapia

Puistolantori 1, 00760 Helsinki
Puh. 09-389 6304

www.puistolanfysioterapia.com

Tervetuloa käymään!

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



Koillis-Helsingin Lähitieto 29.10.2014 19

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

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

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

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

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

TipTap pikkujoulut ovella!
Marraskuussa väripaketin yhteydessä kulmien
värjäys tai hiusten tehohoito veloituksetta.

Sanna, Elina, Tanja, Sini, Nelli ja Alex

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

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

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.

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

Puh:093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S



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




