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Uutiset: 
Malmin sairaalan avajaispäivä 
varmistui.
Urheilu: 
Alustavat lohkojaot julkistettu.
Menot:
Tapanilan äidit tapasivat 
mummoina.

Kaupungin talon 
vie rohkein tarjoaja

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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Myymälä avoinna
ma–pe klo 6.00–17.30

la klo 8.00–13.00

TARJOUS 
3,50€/kpl
to 6.11. – la 8.11.

Marian Konditoria Oy
Orakas 5, 

Heikinlaakso
www.mariankonditoria.fi 

Mehevä
Marian pitko

maistuu myös 
Isälle!

� Verkkoajanvaraus  � Ilman lähetteitä  � Ei jonotusta  
� Yli 60 psykoterapeuttia  � Hinnat 70-85 € / 45 min  � Kela-tuki  

 � Maksutonta tietoa, neuvontaa ja verkkotestejä 

 
 
 
 
 

 
 
 

Malmin kauppatie 8 b 00700 Helsinki 
www.vastaamo.fi   tuki@vastaamo.fi   044 4141 000 

Psykoterapiasta 
tukea alentuneen 
opiskelu- tai 
työkyvyn  
vahvistamiseen 

ü  Masennus 
ü  Ahdistus 
ü  Stressi 
ü  Pelot 
ü  Pakko-oireet 
ü  Paniikkihäiriöt 
ü  Kriisit ja traumat 
ü  Riippuvuudet 
ü  Parisuhdeongelmat 

“

Sienitie 34, 
00760 Helsinki
+358 29 300 5500

Uranuksenkuja 1E
01450 Vantaa
+358 29 300 5501

Heikinlaakso Korso

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

Ark. 08:00 - 17:00
La     Suljettu

heikinlaakso@autonkorjaus.net korso@autonkorjaus.net

Viinikka Oy

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

• 19 kohdan tarkastus
• Kirjallinen lausunto

Sisältää
Henkilöautot kaikki merkit ja mallit!

149€

Arvo 30€
Renkaidenvaihto kuuluu hintaan!

[A]

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

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

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 

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

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

MALMIN KESKUS KT

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

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

HEIKINLAAKSO
TEOLLISUUSHALLI

Myydään teräsrakenteinen teol-
lisuushalli omalla tontilla 2402 m².
Rakennusoikeus 1200 m², josta 
käytetty n. 590 m². Rv. 1977. 
Kerrosala 586 m². Tilat yhdessä 
tasossa. Hp. 350.000 €

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin. 
Pyydä meidät arviokäynnille!

KATSO TARJOUKSEMME
SISÄSIVUILTA TAI NETISTÄ
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Vihdoinkin!

M
oni lukija on kysynyt toimituksel-
ta jo pitkään, koska Malmin sai-
raalan remontti on ohi ja sairaala 
avataan. Etenkin talven lähetessä 

on tiedusteltu entistä useammin päivystyksen 
aukeamisesta. Tulevat liukkaat kelit tietävät 
valitettavasti liukastumisonnettomuuksia ja nii-
hin joutuvat asioisivat mieluummin Malmilla 
kuin selvästi pidemmän ja hankalamman mat-
kan päässä Mariassa. Nyt on siis riemu-uutinen 
kerrottavana, sairaala otetaan tässä kuussa 
käyttöön ja päivystys avautuu 27.11.

Sairaalan uudet ja myös peruskorjatut tilat ovat 
upeat. Uutuuteen liittyy Malmilla monenlai-
sen uuden teknologian liittäminen toimintaan. 
Lisäksi Malmin sairaalan palveluja on kehitet-
ty potilaslähtöisesti, mikä voi käytännössä tie-
tää monenlaisia iloisia yllätyksiä sairaalan käyt-
täjille.
Saattaa olla, että rakentaminen jatkuu lähivuo-
sina sairaalatontilla. Herttoniemen sairaala on 
todettu niin huonokuntoiseksi, että sen toimin-
toja oltaisiin siirtämässä Malmille. Sitä varten 
sairaalaa pitäisi kohottaa kahdella lisäkerroksel-
la. Malmin sairaala ei ole vain koillisten kau-
punginosien asukkaille, vaan sen palveluiden 
piiriin kuuluvat myös pohjoisen ja itäisen Hel-

singin asukkaat. Pelkästään päivystyksessä arvi-
oidaan käyvän yli 60 000 potilasta vuodessa.

Rakentamista on tiedossa Malmille enemmän-
kin. Latokartanontien varren kaavamuutos 
merkitsee lisää asuinkerrostaloja tornitaloista 
rivitaloihin Malmin keskustaan. Asiasta järjeste-
tyssä asukasillassa käytiin rakentamisesta vil-
kasta keskustelua. Sillan kupeeseen suunniteltu-
ja tornitaloja ei juuri kukaan vastustanut, mutta 
Paavolantien ja Latokartanon välinen rakenta-
minen hiersi jo enemmän. 
Suunnitelmien vahvistuminen ja toteutuminen 
kestää kuitenkin vielä aikansa. 
Isänpäivään ei enää ole montaa vuorokaut-
ta. Tulevana sunnuntaina juhlitaan isiä ja isoi-
siä. Monelle isälle paras lahja on saada viettää 
mukava päivä perheen kesken. Mukavaa isän-
päivää myös heille, joilla se kuluu töiden parissa!

Tulevana 
sunnuntaina juhlitaan 
isiä ja isoisiä.

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

Koillis-Helsingin Lähitieto

p. 044 7888 488
Vanha Tapanilantie 88, Hki 

saloncaramel.fi

(norm. alk. 80 €)
alk. 75 €

Voimassa 30.11.2014 saakka

Permanentti ja 
leikkaus

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA

Puistolantori 1, 00760 Helsinki
Puh. 09-389 6304

www.puistolanfysioterapia.com

Avoimien ovien iltapäivä 
ti 11.11.2014 klo 15–19!
TERVETULOA kyselemään neuvoja tuki- ja 
liikuntaelinvaivoihin sekä tutustumaan 
palvelutarjontaamme

NÄYTEHOITOJA ja OHJAUSTA mm.
• akupunktiosta
• lymfaterapiasta
• äänenhuollosta, purennasta, hengityksestä
• juoksutekniikasta
• kinesioteippauksesta

KAHVITARJOILU

Avoinna:
ark. 9-18
la 9-15
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Hely luotsaa Jakomäen nuoria. Sivu 8.
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www.facebook.com/
lahitieto

Helsinkiin hankittiin en-
simmäiset nopeusnäyttötau-
lut talvella 2008–2009. Näyt-
tötaulujen käytöstä on saa-
tu hyviä kokemuksia ja siksi 
kaupunki on päättänyt hank-
kia ajonopeuksien alentami-
seksi vuosittain noin 20 uut-
ta näyttötaulua. 

Taulut sijoitetaan valaisin-
pylväiden läheisyyteen paik-
koihin, joissa tulosuunnalla 
on vain yksi ajokaista. Näyt-
tö sijoitetaan pääsääntöises-
ti ajoradan oikealle puolelle 
ja nopeus näytetään vain toi-

selle ajosuunnalle. Yleensä 
näyttötaulut sijaitsevat kou-
lujen lähistöllä.

Vuonna 2010 sijoitettiin 
kaksi nopeusnäyttötaulua 
poikkeuksellisesti ajosuun-
nassa ajoradan vasemmalle 
puolelle käyttökokemusten 
saamiseksi ja asennuskus-
tannusten säästämiseksi. 
Negatiivista palautetta näistä 
tauluista ei ole saatu. Nyt uu-
sista tauluista kolme sijoite-
taan ajosuunnassa ajoradan 
vasemmalle puolelle tai kes-
kikorokkeelle.

Uudet nopeusnäyttötau-
lut tulevat Pukinmäkeen Es-
kolantielle, Siltamäkeen Ylä-
kaskentielle, Tapanilaan Päi-
völäntielle, Jakomäentiel-
le, Heikinlaaksoon Vanhalle 
Porvoontielle, Ala-Malmille 
Teerisuontielle, sekä Viikkiin 
Latokartanonkaarelle ja Vii-
kintielle. Päätöksen jälkeen 
Helsingissä on yhteensä 75 
nopeusnäyttötaulua.

Teija Loponen

Koilliseen kahdeksan uutta nopeusnäyttöä
Helsingin kaupunki lisää parikymmentä nopeusnäyttöä ympäri kaupunkia. Koillis-Helsinkiin 
näyttöjä tulee kahdeksan.

Kotinummentiellä lähellä koulua on ollut nopeusnäyttötaulu jo useita vuosia.

TEIJA LOPONEN

almin 
sairaalan 
laajennus ja 
peruskorja-
us käynnis-

tyi vuonna 2009. Sairaalan 
ja uuden päivystyksen avau-
tumista on odotettu innolla. 

Pian avautuvan Malmin 
kaupunginsairaalan päivys-
tys palvelee akuuttia hoitoa 
tarvitsevia yli 16-vuotiaita 
ympäri vuorokauden. Päi-
väsaikaan käytetään oman 

terveysaseman palveluita.
Malmin uusi päivystys-

sairaala pitää sisällään labo-
ratorion, kuvantamon ja si-
sätautien poliklinikan.

Malmin päivystyssairaa-
laa tukee neljä vuodeosas-
toa, joista yksi on valvon-
taosasto. Sairaalahoitoa 
akuutisti tarvitseville Ikään-
tyneille potilaille on oma 
osastonsa. 

Teija Loponen

Sairaalan ovet aukeavat!
Malmin sairaala on vihdoin valmis 
ottamaan vastaan potilaita.
– Sairaalan käyttöönoton aikataulusta 
päätettiin perjantaina. Sairaala 
muuttaa uusiin tiloihin vaiheittain 
marraskuun loppupuolella. Marian 
päivystys sulkeutuu 26.11. kello 8 
ja Malmin uusi päivystys avautuu 
torstaina 27.11. kello 8, iloitsee 
projektipäällikkö Maritta Lindholm.

Malmin sairaala-alue on jo muutaman kuukauden ollut valmis, mutta sairaalan tilat päästään ottamaan käyttöön vasta nyt marraskuun lopulla.

 
 
Malmin sairaalan ja päivystyksen piti aueta jo tou-
kokuussa. Viivästystä aiheutti rakennuksen vanhan 
osan odotettua suurempi korjaustarve.

Seuraava avausajankohta piti olla alkusyksyllä, jota 
siirrettiin kuitenkin lokakuulle.

Vesivahingon vuoksi avaus viivästyi yhä ja koittaa nyt 
marraskuussa.

Rakentaminen ei kuitenkaan ole täysin ohi, sillä kah-
ta lisäkerrosta on suunniteltu korvaamaan Herttonie-
men sairaalaa.

TEIJA LOPONEN

M
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π  Malmi

Tukkisillantien poikkikadulle suunniteltu omakotitalo 
ja autotalli pitää rakentaa kuten asemakaava määrää. Ra-
kennuslautakunta ei myöntänyt poikkeuslupaa, jossa ra-
kennuttaja toivoi joitakin muutoksia ja ylityksiä asemakaa-
van sallimiin lukuihin.

Rakennuslautakunnassa asia oli esillä kaksi kertaa. En-
simmäisellä kerralla esitys jäi pöydälle. Viime viikon tiistai-
na lautakunta päätti pitäytyä esittelijän ehdotuksessa, jon-
ka mukaan poikkeama on kohtuuton naapureille, eikä sitä 
pidä sallia, jos naapurusto on sitä vastaan.

Puheenjohtaja Kauko Koskinen oli kaupungin asema-
kaavoittajan kanssa samaa mieltä ja olisi sallinut kaava-
poikkeaman, mutta ehdotus raukesi kannatuksen puut-
teeseen.

PP

Kaavapoikkeamaa 
ei hyväksytty

Naapuri koputti 
kirveellä
π  Pukinmäki

Säveltäjä Erkki Melartinin nimeä kantavan tien alku-
päästä kantautui riitasointuja torstaina kolmen aikaan. 
Noin 23-vuotias mies kyllästyi kuuntelemaan naapurista 
kantautuvaa meteliä ja päätti huomauttaa asiasta turhan-
kin rautaisin ottein.

Nuori mies meni naapurin ovelle kädessään kirves, jolla 
hän paukutteli metelöijän ovea.

Lopulta kakofonista tilannetta ratkomaan tarvittiin po-
liisin apua. Asiaa tutkitaan törkeänä kotirauhan rikkomi-
sena.

PP

π  Tattarisuo 

Kytkintie 26:n aidatulta pihalta on viety Honda 90hv 
perämoottori, varapotkuri, Faaster 555 veneen alkuperäi-
set ohjainlaitteet ja trailerin vinssi tarvikkeineen.

Teollisuusalueella tapahtunut varkaus on tapahtunut ai-
kavälillä 29.9.–16.10.2014. Poliisi tutkii asiaa törkeänä var-
kautena.

PP

Törkeä venevaras 
Kytkintiellä

π  Puistola

Kaikille avoin tiedotustilaisuus Puistolan koulujen re-
monteista on taas siirtynyt. Helsingin kaupungin opetus-
virasto ei kerro syytä siirtoon, mutta on ilmoittanut uuden 
päivämäärän sähköisen Wilma-järjestelmän kautta alueen 
koululaisten vanhemmille.

Uusi ajankohta on tiistai 11.11. kello 18 ja paikkana on 
edelleen Puistolanraitti 18 toimipisteen juhlasali.

Paikalla ovat kaupungilta opetusviraston, tilakeskuksen, 
rakennusviraston ja ympäristökeskuksen edustajat kerto-
massa korjaussuunnitelmista ja vastaamassa kysymyk-
siin.

PP

Puistolan kouluilta siirretty 
kolmannen kerran

Latokartanontie-suun-
nitelmat julkistettiin asuk-
kaille ensi kertaa vuosi sit-
ten. Nyt esiteltiin suunnitel-
mien pohjalta tehty 
luonnos, sekä muutama 
uusi suunnitelma, joista on 
myös tarkoitus tehdä ase-
makaavaluonnos.

Uutta on Helmi liiketalo-
usoppilaitoksen tontin kaa-
vamuutosaikeet. Ne muun 
muassa tuovat koululle li-
sää rakennusoikeutta. Aja-
tukset kaavoittaa pysäköin-
tialue asunnoille on hau-
dattu, sillä koulu on saanut 
kaavoittajan vakuuttuneek-
si siitä, että parkkialue on 
koululle tuiki tarpeellinen. 
Tulevaisuus voi muuttaa ti-
lanteen, jos opiskelijat alka-
vat suosia Jokeri-linjaa.

Toisekseen suurennuslasin 
alle on otettu Helmen naa-
purissa oleva Pehrsin van-
ha tila, jossa on aikanaan 
asunut Malmin ensimmäi-
nen kunnanlääkäri Nyman. 
Nykykaavassa kohde on 
puistoa. Hoidon ja ylläpi-
don helpottamiseksi talolle 
lohkaistaan tontti, ja talon 
taakse kaavoitetaan uudis-
asutusta.

– Suunnitelman keski-
össä on Malmin bussitermi-
naali.

– Malmin asema liiken-
teen solmukohtana muut-
tuu. Ruuhkatunteina termi-
naalin kautta tulee ajamaan 
102 bussia tunnissa, kertoo 
Raunio.

– Malmin junarata on 
kuin joki, joka jakaa Mal-
min. Se on sata metriä le-
veä kuilu. Nyt on tarkoitus 
katsoa, miten oikeanpuolei-
nen alue saadaan aktiivisek-
si. Koetetaan tehdä siitä yh-
tä elävä kuin Kirkonkylän-
tien puoli, hän jatkaa.

Kahden bussiterminaalin 
rajaa on tarkoitus häivyttää. 
Pekanraitin puolen busseja 
siirretään Latokartanontien 
puolelle. Vielä ei ole selvil-
lä, mitä linjoja siirto koskee. 
Terminaalien välistä kävely-
yhteyttä parannetaan.

Latokartanontien nimi 
muuttuu Vanhaksi Helsin-
gintieksi.

Vuoden takainen 8-ker-
roksisen talon suunnitelma 
on muuttunut kahdeksi 
13-kerroksiseksi 150 asuk-
kaan tornitaloksi. Niiden 
pihakannesta bussitermi-

naali saa noin 50 metriä 
lisätilaa busseille.

Tornitalot arkkitehti nä-
kee Malmin puuttuvana 
hampaana. Malmilla asu-
va Markku Rönkä kuvaili 
hammasta asukkaan silmin.

– Voisiko kaupungissa ol-
la yksi aluekeskus, jossa ei 
ole peikonhammasta. Noi-
ta vinksahtaneita torneja on 
pitkin Vuosaarta ja Tikku-
rilaa, ne ovat surullisen nä-
köisiä, latasi Rönkä.

Kun esittely eteni Paavo-
lantien ja Latokartanon-
tien väliin suunniteltuun 
2,5-kerroksiseen rivitalota-
loon, tiivistyi illan tunnelma 
kertaheitolla. Iso osa pai-
kalle saapuneista asui Paa-
volantien ympäristössä. He 
kokivat kymmenen met-
riä korkean rivitalon, jonka 
vuoksi Latokartanontietä-
kin pitää siirtää, pientaloja 
varjostavana ja muutenkin 

liian massiivisena.
Arkkitehti yritti kääntää 

suunnitelmat asukkaiden 
eduksi ja kertoi, että rivita-
lo vähentää oleellisesti Paa-
volantiellä kantautuvaa me-
lua.

– Kuka haluaa asua melu-
muurissa, hämmästeli kuu-
lemaansa Röngän puoliso, 
Maija Hurmevirta.

– Kaikki ovat kelvanneet 
oikein hyvin, mitä on ra-
kennettu. On Mannerhei-
mintiellekin löytynyt pal-
jon asukkaita, vastasi ark-
kitehti.

Luonnos kertoo muun 
muassa sen, että Miljan ta-
lolle tulee laajennusosa ny-
kyisen sisääntuloväylän 
päälle, ja siksi tontille ajo 
muuutetaan kulkemaan Yr-
jölänpuiston kautta.

Tillikan talon purku on jo 
uutisoitu. Uutta sen sijaan 
oli se, että viereisen kiinteis-
tön kadunvarren liiketilat 
saavat laajentua nykyisen 
lipan verran ja rakennusten 
taakse tulee lisää alueelle 
toivottuja kadunvarren py-
säköintipaikkoja.

Koko suunnitelma tuo to-
teutuessaan Malmille 500 
uutta asukasta. Luku voi 
muuttua, jos nykyinen kau-
punkisuunnittelulautakun-
ta palauttaa ensi keväänä 
eteensä saavan esityksen ja 
vaatii lisää asuntoja. Silloin 
saattaa niin rivitalo kuin 
tornitalotkin kasvaa lisä-
korkeutta.

Pirjo Pihlajamaa

Latokartanontien rivitalo
halutaan matalaksi
π  Malmi

Arkkitehti Elias Raunio Helsingin kaupungin 
kaupunkisuunnitteluvirastosta tiimeineen ei 
päässyt helpolla käydessään esittelemässä Malmin 
Latokartanontien varren kaavaluonnosta Malmitalolla 
viime viikolla.

Arkkitehti Elias Rauniolle (vas.) sateli asukkailta kysymyksiä vielä tilaisuuden jälkeenkin. Mielipiteitä voi laittaa 
kaupungin kirjaamoon 10.11. asti.

PIRJO PIHLAJAMAA

Tornitalot 
arkkitehti 

näkee Malmin 
puuttuvana 
hampaana.

π  Malmi 

Malmin lentoasemalla työskentelevä Finavia aloittaa 
Malmin henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvotte-
lut huomenna. Asiasta kertoi ensimmäisenä Kansan Uu-
tisten verkkolehti.

Lehden mukaan Finavian henkilöstövahvuus Malmilla 
on nyt parikymmentä. He tekevät töitä muun muassa ken-
tän kunnossapidossa ja lennonjohdossa.

Lennonvarmistuspalveluiden päättymisajaksi on kerrot-
tu vuoden 2016 elokuu.

Helsingin kaupunki on ostamassa Finavian kiinteistöjä.
PP

Lentokentällä yt:t
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YKSITEHOT
-100 €€€

MONITEHOT
-200 €

KATJA STÅHL
Kehykset: Lafont

NIINA BACKMAN
Kehykset: MaxMara

www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2. kerros, Puh. 09-345 4292 

tai 0500 515 707, ark. 10–18, la 10–14

Optikon näöntarkastus kaupan päälle!

N E T T I E T U
henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

ILOLA
Laaksotie 33

Puh. 029 001 8720
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1

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

* Katsastuksen hintaan lisätään Trafin maksu 3,60€

*

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27

Puh. 09 741 50010
ark. 8-18

Vain ennakkomaksulla netistä www.plus.fi

2525ALK.

LOISTOPESU
ja kahvipaketti kaupanpäälle

24,90€
Tällä kupongilla

Yhden pysähdyksen taktiikka. (norm. 34,90€)

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

NOPEAT PESUKATUMME PALVELEVAT MOLEMMILLA ASEMILLA!

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!

Me HUOLEHDIMME 
SINUSTA JA AUTOSTASI

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

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

BestRent.fi

Neste Oil 
K-market 
Malmilta!

Öljynvaihtohuolto 
ja talvitarkastus

120€
(sis. öljynsuodattimen ja 

max 5 litraa öljyä)

                    uudet sijaisautot 
Seat Ibiza ST:t huollon tai

korjauksen ajaksi

BestRent.fi

hintaan:

korjauksen ajaksi
/päivä
sis. max 100 km 
polttoaineineen

korjauksen ajaksi

hintaan:

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

polttoaineineen30€

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA 1966

Talvirenkaiden vaihto
Henkilöauto Pakettiauto

25€ 30€
Vielä muutama 

vuoden 2014 
AKU peräkärry 
tarjoushintaan!

Soita ja varaa aika!

AKU 265L
890€

AKU 265L+
Jaxal kuomu

1390€

✁
PEHMOHARJAPESU

vahalla ja alustapesulla

15€
Tällä kupongilla

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

Yhden pysähdyksen taktiikka. (20,90€)

TALVINEN TEHOPESU
ja kahvipaketti kaupanpäälle

20€
Tällä kupongilla

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

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

✁

✁
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Myyjän mukaan öljyläm-
mitteinen talo on tyydyttä-
vässä kunnossa. Sisällä on 
viisi huonetta, keittiö ja sau-
na. Sen asuinpinta-ala on 
noin 190 neliömetriä ja ker-
rosala 230 neliömetriä

Talo seisoo liki 900 neliö-
metrin kokoisella tontilla. 
Sitä kaupunki ei myy, vaan 
se tulee perimään maapoh-
jasta noin 5 000 euron vuo-
sivuokraa. Tarjouskilpai-
lu päättyy marraskuun 21. 
päivä.

Takavuosina muun mu-
assa Niemikotisäätiön työ-
pajana toiminut talo sijait-
see y-tontilla eli yleisten ra-
kennusten tontilla, mutta 
sittemmin kohde on muu-
tettu poikkeusluvalla asuin-
käyttöön. Tontilla on myös 
vähän rakennusoikeutta jäl-
jellä.

Kohde on kaupan, kos-
ka kaupunki yrittää pienen-
tää omistamiensa kiinteis-
töjen määrää ja sitä kautta 
korjausvelkaa, joka on noin 
miljardin euron luokkaa.

Kaupungin omistami-
en rakennusten myynnistä 
vastaa Helsingin kaupun-
gin kiinteistöviraston tila-
keskus. Sen listoilla on mui-
takin koillishelsinkiläisiä 
asuintaloja, joiden myyntiä 
on harkittu.

Pirjo Pihlajamaa

Kaupunki kauppaa pientaloa 
eniten tarjoavalle
Helsingin kaupunki on pistänyt Pihlajamäen Johtokiventie 6:ssa olevan puutalon myyntiin. 
Vuonna 1958 tehty puutalo myydään sille, jolla on antaa kaupungille eniten pätäkkää.

Talon ensimmäinen 
esittely oli eilen. 
Seuraavan kerran 
kiinteistöön pääsee 
joko huomenna 
kolmelta tai 13. 
marraskuuta.

π  Pihlajamäki

PIRJO PIHLAJAMAA

– Malmin kauppakes-
kus oli vilkkain seura-
kuntamme äänestyspai-
kosta. Siellä äänesti vii-
kon aikana yhteensä 
875 ihmistä, kertoo seu-
rakunnan tiedottaja Tui-
la Huomo.

– Malmilaiset ehdok-
kaat ovat tähän mennes-
sä saaneet 2 108 ääntä, 
mutta niitä tulee vielä li-
sää, kun saamme tiedot 
postitse muilta äänestys-
paikoilta, Huomo muis-
tuttaa.

Tällä hetkellä vaikut-
taa siltä, että ennakko-
äänestysprosentti Mal-
milla tulisi olemaan noin 
5,5 prosentin luokkaa. 
Äänioikeutettujen mää-

rä Malmin seurakun-
nassa näissä vaaleissa on 
46 195.

Malmilaisia ehdok-
kaita voi tavata vielä 
Hyvän tekemisen toril-
la Malmintorin aulassa 
lauantaina 8.11. klo 12–
14. Torilla seurakunnan 
työntekijät esittelevät 
seurakunnan toimintaa. 

Varsinainen vaalipäi-
vä on isänpäivänä 9.11. 
Malmin seurakunnan 
jäsenet voivat äänestää 
silloin Malmin kirkos-
sa klo 11–20 välisenä ai-
kana. Kirkon osoite on 
Kunnantie 1.

Teija Loponen

Malmintorin kauppakeskus 
vilkkain äänestyspaikka
Malmin seurakunnan alueen 
äänestyspaikoissa kävi viime viikon 
aikana äänestämässä reilu 2 000 
ihmistä. 

Ennakkoäänestäminen käynnistyi vilkkaasti 
Malmintorin kauppakeskuksen tiloissa viime 

maanantaina.

TEIJA LOPONEN

Helsingin kaupungin Tattarisuon varastoalueelle 
toimitetusta autosta katosi stereot ja sisätilalämmitin vii-
me maaliskuussa. Auto oli tuotu Rattitien lukitulle park-
kialueelle Hakaniemestä maksamattoman pysäköintisa-
kon vuoksi.

Omistaja nouti autonsa neljä päivää myöhemmin ja 
havaitsi, että autoon on tunkeuduttu. Hifi- ja lämmitys-
laitteet olivat kadonneet voron matkaan.

Omistaja haki kaupungilta 1 219,50 euron edestä kor-
vauksia. Helsingin kaupungin palveluosaston lakimies 
hylkäsi hakemuksen. Auton omistaja valitti, mutta pää-
tös oli ja pysyi.

Lopulta omistaja teki asiasta kunnallisvalituksen, jo-
ta yleisten töiden lautakunta käsitteli viime viikolla. Lau-
takunta oli autoilijan kanssa samaa mieltä korvausvas-
tuusta.

Omaisuuden hankintahinnasta tehtiin 30 prosentin ikä-
vähennys, ja autoilijalle päätettiin korvata 853,65 euroa.

Lautakunta perusteli päätöstään sillä, että Tattarisuon 
varastoalueen elektroninen valvonta ei varkauden aikoi-
hin toiminut kunnolla.

Hakija ilmoitti havainneensa, että Tattarisuon varas-
ton vartiointi ei muutoinkaan ole riittävää. Hän kertoi, et-
tä huomasi useissa autoissa murtojälkiä tai merkkejä il-
kivallasta.

Pirjo Pihlajamaa

Kaupunki korvaa 
autoilijalle
varastetut stereot 
ja lämmittimen
π  Tattarisuo
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ISÄNPÄIVÄNÄ SU 9.11.
JUHLIMME ISÄÄ JA

 KAUPPA ON SULJETTU!

-15% -19%

Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,89 kpl (13,09-14,73/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia
11,00 4-pack (5,20/l) sis. pantit 0,60

Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-LA 6.-8.11.2014

tai niin kauan
kuin tavaraa riittää

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

w
w
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2495
kg 995

kg 995
kpl 990

kg

499
kpl399

rs 1050
rs

679
kg
raj. 2 kpl /tal. 595

kg
raj. n. 1,5 kg /tal.

4
pack 896

sis. pantit
0,60

Atria kypsä
PIKKUKINKKU 1 kg
9,95/kg

Fazer
KONVEHTIRASIAT 775-860 g
12,21-13,55/kg

ERÄ Tuore
LOHIFILEE
vac.pakattu, Norja

MANSIKKA 500 g
7,98/kg, Hollanti/Belgia

Almondy
PAKASTEKAKUT 400-450 g
11,09-12,48/kg

HK takuumurea
NAUDAN SISÄFILEE
kokonainen

Tamminen takuumurea naudan
ROTUKARJAN PAAHTOPAISTI
pintamaustettu

Velkopopovicky
DARK ja PREMIUM
0,5 l tlk 4-pack 4,18/l

PORSAAN ULKOFILEE
Palana

K-ruokamestarin
VALKOSIPULI-
KERMAPERUNA
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– Marraskuussa meillä 
tulee olemaan nuorisotalol-
la lanit, jonka nuoret itse 
järjestävät. Joulukuussa 
taas pidetään Perhe on Pop-
tapahtuma, jonka suunnit-
teluun toivomme kaiken-
ikäisiä lapsia, nuoria ja 
aikuisia mukaan, Hely Sal-
mi kertoo.

Tuo Perhe on Pop-tapah-
tuman suunnittelupalaveri 
pidetään 20.11. kello 17–19 
nuorisotalolla ja sinne siis 
toivotaan mukaan lukuisaa 
joukkoa asukkaita.

Joustavan perusopetuksen 
eli Jopon ryhmässä ohjaaja-
na toiminut Hely tuli Jako-
mäkeen sijaistamaan Kirs-
ti Kallansaloa vuoden 2016 
kevääseen asti. Osa työteh-
tävistä on suoraan Kipan 
työn jatkamista, osa uuden 
kehittelyä.

– Jakomäki ja aluetyö ovat 
minulle opiskeluajoilta tut-
tuja, joten sikäli tänne oli 
todella helppo tulla. Positii-
visena yllätyksenä olen ko-
kenut esimerkiksi sen, että 
Jakomäkeen panostetaan 
nyt paljon ja se myös näkyy 
monin tavoin. 

Hely Salmi kuuluu työnsä 
puolesta Jakis-tiimiin, jossa 

tehdään hyvää ja aktiivista 
yhteistyötä.

– Lähiöprojektin käynnis-
tämän alikulun Broda-teok-
sen arvoa pyritään nosta-
maan 26.11. toteutettavalla 
tapahtumalla, johon kaik-
ki asukkaat kutsutaan pos-
tikorteilla mukaan. Teoksen 
valaistusta pyritään paran-
tamaan ja samalla etsitään 
keinoja estää kuvalaattoihin 
kohdistuvaa ilkivaltaa, ker-
too Hely esimerkkinä yh-
destä työprojektistaan.

Nuoret aikuiset ovat yksi 
suuri haaste Jakomäen alu-
eella. Koulua käyviin saa-
daan yhteys koulujen tai 
nuorisotalon kautta, mutta 
hivenen vanhemmat nuoret 
ovat ikään kuin väliinputo-
ajia eri toimijoiden kohde-
ryhmissä.

Nuorten parissa toimimi-
nen on kuitenkin Helyn tär-
kein tehtävä.

– On todella hienoa saa-
da nuoret aktivoitumaan ja 

tekemään itse. Esimerkiksi 
tiistaisin nuoret itse vastaa-
vat nuorisotalosta. Nyt juu-
ri koulutamme uusia nuoria 
vertaisohjaajatoimintaan, 
Hely kertoo.

Myös nuorten Ansiokurs-
sia ollaan toteuttamassa, 
jotta nuorten töihin pääsyn 
mahdollisuuksia saataisiin 
nostettua.

Hyvä vapaa-aika –hank-
keessa Hely tekee tiivis-
tä yhteistyötä koulun sekä 
hanketta paikallisesti vetä-
vän Mirkka Kesti-Helian 
kanssa. Siinä nuoria tuetaan 
harrastamisessa ja oman 
elämänsä valinnoissa. Ta-
voitteena on saada tietoa 
laadukkaan vapaa-ajan toi-
minnan vaikutuksesta nuo-
ren hyvinvointiin ja oppimi-
seen.

– Juuri erilaiset nuorten ni-

velvaiheen palvelut ovat mi-
nulle erittäin tärkeitä. On 
ollut hienoa huomata, et-
tä nuorilla on luottamusta 
nuorisotalon työntekijöihin 
siinä määrin, että kysyvät 
näiltä neuvoja arjen ongel-
miin. Kaikkiin ei vastauksia 
tiedetä, mutta me osaamme 
etsiä heille tiedon siitä, min-
kä tahon puoleen missäkin 
asiassa kannattaa kääntyä.

Hely Salmi toivoo, et-
tä nuorten toiveita kuultai-
siin ja otettaisiin ne huomi-
oon. Yksi iso toive on ol-
lut kahvilan saaminen Ja-
komäkeen. Toinen toive on 
jääkiekkokaukalon palaut-
taminen. Vanhan mentyä 
huonoon kuntoon ei uut-
ta ole tullut. Nuoria har-
mittaa myös se, että rikot-
tuja tai epäsiistejä kohtia ei 
Jakomäessä korjata samal-
la vauhdilla kuin jossain 
muussa osassa Helsinkiä.

Hely on riemuissaan siitä, 
että ylipormestari Jussi 
Pajusen asukasillan jälkeen 
on Jakomäen keskustan 
viihtyisämmäksi saaminen 
ottamassa nyt reippaammin 
askeleita eteenpäin. 

– Lähiöprojekti on panos-
tanut Jakomäkeen hienosti 
ja nyt myös yhteistyö kult-
tuurikeskuksen kanssa on 
lähtemässä liikkeelle. On 
hienoa, jos tänne saadaan 
kulttuuritarjontaa nuoril-
le, eikä heidän tarvitse ai-
na lähteä muualle sitä ha-
kemaan. Haaveissa on vielä 
saada Operaatio Pulssi toi-
mimaan myös Jakomäessä, 
aluetyöntekijä paljastaa.

Monipuolinen työnkuva 
ja mielenkiintoiset haasteet 
innostavat Helyä.

– On motivoivaa, että te-
kemistä ja ideoitavaa riittää. 

Teija Loponen

Kaupungin toimintame-
not ovat talousarvioehdo-
tuksessa yhteensä 4 686,9 
miljoonaa euroa.

Kaupungin keskeisinä 
haasteina ovat Pajusen mu-
kaan yleinen talouden toi-
mintaympäristön muutos ja 
taloudellisen tilanteen epä-
varmuus.

Työ- ja elinkeinoministe-
riön työnvälitystilaston mu-
kaan Helsingissä oli vuo-
den 2014 kesäkuun lopus-
sa 37 557 työtöntä työnha-
kijaa. Helsingin työttömien 
määrä kasvoi vuoden takai-
sesta 18 prosenttia. Työt-
tömyysaste oli kesäkuus-
sa 11,6 prosenttia. Vastaa-

va luku edellisvuoden kesä-
kuussa oli 9,9 prosenttia.

Koko Suomen talouskas-
vun on ennustettu elpyvän 
vuonna 2015, mutta työlli-
syystilanne pysyy kuitenkin 
edelleen heikkona.

Koko kaupungin asukas-
määrän ennustetaan kasva-
van sekä kuluvana vuonna 
että ensi vuonna 9 000 hen-
kilöllä. Helsingin asukaslu-
ku oli 612 664 vuoden 2013 
lopussa.

Ulkomaalaistaustaisten 
osuus väestönkasvusta oli 
edelleen reilut puolet, mut-
ta tämä osuus on vähenty-
nyt seudullisen muuttotap-

pion pienentyessä.
Muiden kuin suomea tai 

ruotsia äidinkielenään pu-
huvien määrä kasvoi vuo-
den 2013 aikana 4 860 hen-
gellä, ja vieraskielistä väes-
töä on nyt 78 470, vajaa 13 
prosenttia helsinkiläisistä. 
Ruotsinkielisten määrä kas-
voi 170 hengellä, ja osuus 
on 5,9 prosenttia väestöstä.

Kaupungin  talouden 
kokonaiskuvaan vaikutta-
vat keskeisesti Helsingin 
Energian ja Helsingin Sata-
man yhtiöittämiset vuoden 
2015 alusta. Talousarvioeh-
dotuksen mukaan Helsingin 
lainakanta kasvaa netto-

määräisesti 280 miljoonalla 
eurolla vuonna 2015, 
mukana luvussa on HKL-
liikelaitos.

Koillis-Helsingissä merkit-
täviä ensi vuoden kiinteistö-
jen rakennus- tai korjaus-
hankkeita ovat päiväkoti 

Alppikylä, Viikin nuoriso-
talo, Hietakummun ala-aste 
ja Pihlajamäen ala-aste.

Pirjo Pihlajamaa

Uusi talousarvio 
ei nosta veroäyriä
Valtuusto käsittelee tänään kaupunginjohtaja Jussi 
Pajusen talousarvioehdotusta vuodelle 2015. Haasteista 
huolimatta Pajunen esittää Helsingin kunnallisveron 
säilyttämistä 18,5 prosentissa.

Alppikylän asuinalueella meni viime viikolla tuhannen asukkaan raja rikki. Ensi 
vuonna alueella on tarkoitus aloittaa päiväkodin rakentaminen.

Jakomäen aluetyöntekijänä toimii nyt Hely Salmi, jolla kalenteri täyttyy erilaisista suunnittelukokouksista ja 
tapahtumien järjestelyistä. Nuoret ovat kuitenkin se tärkein työala.

 Jakis-tiimi tekee tiivistä yhteistyötä

Hely Salmi kehittää 
osallistavaa nuorisotyötä
Jakomäessä elokuusta lähtien 
nuorisoasiainkeskuksen aluetyöntekijänä 
toiminut Hely Salmi pitää tärkeimpänä 
tehtävänään nuorten osallistamista omaan 
arkeensa. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
on siinäkin tärkeällä sijalla.

TEIJA LOPONEN

PIRJO PIHLAJAMAA

Nuoret aikuiset 
ovat yksi 

suuri haaste 
Jakomäen 

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

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.

Iloisesti voimme sulle 
toivottaa, syntymäpäivää 
niin ihanaa.
Onnea 9 v. Siirille! 
Toivottelee mummi, 
äiti ja Emilie.

Mimmi 4 v. Ja Niklas 5 1/2 v. 
7.11. 2014 paljon, paljon 
onnea, myös Jaakko-
iskälle samana päivänä 
(vähän enemmän vuosia) 
toivottaa: pupu-mummi 
ja iso-mummi Seija.

Kirkonkyläntie 3, 
MALMI

09 3855878

Hiusten pesu, 
leikkaus ja kuivatus

TARJOUS!

Hiusten leikkaus

27€

35€
Tervetuloa!

parturikampaamoalanko.fi 

SILMÄLASIEN VAIHTOVIIKOT

Malminkaari 15
Malmin Nova, katutaso

Puh (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh (09) 875 1868

Tule nyt päivittämään moniteholasit nykyaikaisiin ja laadukkaisiin 
Varilux - teräväpiirtomonitehoihin. 

Tuo vanhat tai käyttämättömät moniteholasisi vaihdossa. Hyvitämme 
niistä 150€ ja lahjoitamme ne kehitysmaihin apua tarvitseville.

Yksi kuponki per asiakas. Voimassa 29.11.2014 
saakka. Tarjous koskee yksiä normaalihintaisia 
silmälaseja. Ei voi yhdistää muihin alennuksiin tai 
tarjouksiin.

VAIHTO-
HYVITYS 

Tällä kupongilla

-150€

, 7.

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

Etäisyys – läheisyys – myönteisyys – 
kielteisyys - menneisyys – nykyisyys – 

kärsivällisyys- syyllisyys - -. Isyys. 
Taivaallinen Isä, täydellinen Vanhempi, 

siunaa jokaista isää.

Seurakuntavaalien
ÄÄNESTYSPÄIVÄ 
isänpäivänä 9.11. klo 11-20.  
Malmin kirkossa, Kunnantie 1 
VAALIKONE 
Löydä ehdokkaasi osoitteessa 
www.seurakuntavaalit.fi

PERHEKIRKOT ISÄNPÄIVÄNÄ 
9.11.
Perhemessu Puistolan kirkossa klo 10. 
Lapsikuoro Laulupuu, Laulupuun kahvila.
Perhemessu Pukinmäen seurakun-
takodissa klo 16. Messun yhteydessä 
Helsingin Erä-Leijonien lupauksenanto. 
Kakkukahvit.
Perhekirkko Siltamäen seurakuntako-
dissa klo 12. Lapsikuorot. Askartelemme 
risti-kirjainmerkkejä ennen kirkkohetkeä. 
Kirkkokahvit.

VANHEMMUUDEN PÄIVÄ 
Malmin kirkossa lauantaina 8.11.  
klo 10–12. 
Lastenpsykiatri Jari Sinkkosen luento 
”Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun?” 
Musiikki Make Perttilä. Luennon jälkeen 
on lounas. Luennon ajaksi on järjestetty 
lastenhoito. (Lastenhoito on täynnä).

UHMAIKÄ-ILTA 
Pihlajamäen kirkossa ke 12.11.  
klo 18–20. 
Lyhyt alustus ja keskustelua n. 2v. lasten 
vanhemmille. Ilm. lastenhoitoa ja iltapalaa 
varten p. 09 2340 4427 tai jukka.holopai-
nen@evl.fi viim. 9.11.

Pyhäperhe-blogi
Malmin seurakunnan perhetyön kirjoi-
tuksia perheen ja parisuhteen arjesta 
ja pyhästä voit lukea uudesta blogista. 
Pyhäperhe-blogi löytyy osoitteesta 
pyhaperhe.blogspot.fi

KUMMITYÖN ILTA - MITEN 
VOI TUKEA KEHITYSMAAN 
LASTA?
Siltamäen seurakuntakodilla ti 
11.11. klo 18. 
Tule kuulemaan Suomen Lähetys-
seuran tekemästä kummityöstä. 
Jos toimit jo kummina kehitysmaan 
lapselle/lapsille, tule jakamaan ko-
kemuksiasi. Iltatee.

KASTEPUKUNÄYTTELY 
Viikin kirkossa 16.11. saakka.
Avoinna arkisin ja tilaisuuksien 
yhteydessä. Kastepukuja ja niiden 
tarinoita eri vuosikymmeniltä.

Pyhäkouluun kotona
Tarjoa lapsellesi pyhäkouluhetki ko-
tona kirjepyhäkoulun avulla. Kirje-
pyhäkouluun ilmoittautuneet lapset 
saavat kotiinsa kerran kuukaudessa 
postia, joka sisältää raamatunkerto-
muksen, tehtäviä ja askarteluvink-
kejä sekä Lasten Pyhäkoululehden. 
Tiedustelut ja ilmoittautumine las-
tenohjaaja Mervi Öhman, mervi.
ohman@evl.fi tai p. 09 2340 4579.

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 5.11. 19.00 Rukousilta: Pertti Hottinen. 
 Musiikki: Ilmari Kauppinen
La 8.11. 19.00–22.00 Nuortenilta
Su 9.11. 11.00 Isänpäivän Jumalanpalvelus: Milla 

Särkkä. Musiikki: Laku-kuoro
Su 9.11. 14.30 Latinokokous: Oriana Caceres, Lumi 

Martinez-Toiviainen, Ruth Ayora
Ma 10.11. 19:00 Yhteysilta
Ti 11.11. 13.00 Päiväseurat: Jari Päärni. Musiikki: 

Maranata
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Kerhotoimintaa järjeste-
tään leikkipuistoissa ja päi-
väkodeissa. Sisätiloissa toi-
mivien kerhojen ohella suo-
sittuja ovat erilaiset piha-, 
metsä- ja saarikerhot. Ulko-
kerhot toimivat talvellakin 
ulkona.

Kerhoissa on suunniteltua 
ja ohjattua leikkiä sekä lau-
lua, kädentaitoja ja jump-
paa. Välipalaksi tuodaan 
kotoa omat eväät.

Kerhojen toimintakausi 
alkaa koulujen alkaessa tai 

viimeistään 1.9. ja päättyy 
31.5. Kerhoihin voi hakea 
ympäri vuoden.

Kerhossa on enintään 13 
lasta ja sitä ohjaa leikkipuis-
ton tai päiväkodin työnte-
kijä.

Toimintaan voi osallistua 
2–4 päivänä viikossa 2,5-
3 tuntia päivässä. Kerho-
toiminnassa mukana olo ei 
vaikuta kunnalliseen koti-
hoidon tukeen.

Pinja Ylhävuori
Nuorten ansiokurssilainen

Leikkitoiminnan 
kerhot jatkuvat 
maksuttomina
Leikkitoiminnan kerhoista ei peritä maksua ensi 
vuonnakaan. Kerhot on suunnattu kotihoidossa 
oleville 2–6-vuotiaille lapsille, joille sopii 2,5–3 
tuntia leikkitoimintaa 2–3 kertaa viikossa. 

Kerhot leikkipuistoissa 
ja päiväkodeissa

Jakomäki
Malmi
PIhlajamäki
Pihlajisto 

Puistola 

Pukinmäki
Siltamäki
Suutarila 

Tapanila 
 

Tapaninkylä
Tapulikaupunki 

Töyrynummi 

Viikki

Leikkipuisto Jakomäki
Päiväkoti Ylä-Malmi
Leikkipuisto Maasälpä
Leikkipuisto Salpausselkä
Päiväkoti Pyynikki
Leikkipuisto Nurkka
Päiväkoti Nurkka
Päiväkoti Nuotti
Leikkipuisto Jalopeura
Leikkipuisto Linnunrata
Päiväkoti Seulanen, ulkokerho
Leikkipuisto Kotinummi
Leikkipuisto Kurranummi
Päiväkoti Jäkälä
Leikkipuisto Tervapääsky
Leikkipuisto Tapuli
Päiväkoti Minttu, pihakerho
Leikkipuisto Kesanto
Päiväkoti Himmeli
Leikkipuisto Viikkari
Päiväkoti Kissankello
Päiväkoti Toivo, kaksi metsäkerhoa

Pukinmäki
Helsingin kaupunki teettää kolmeen Sunilantie 9:n ker-
rostaloon peruskorjauksen yhteydessä hissit. Ne tulevat hissi-
torneihin, jotka kiinnitetään ulkoseinään. Hissejä tehdään kaik-
kiaan kymmenen.

Samassa yhteydessä jokainen Sunilantien kuudesta ker-
rostalosta saneerataan. Vesi- ja sähkölinjat sekä ilmanvaihto 
ja ikkunat uusitaan, keittiöt ja märkätilat peruskorjataan ja ta-
lojen katoille rakennetaan uudet konehuoneet.

Naapureille ei ole ilmoitettu rakennusluvan hakemisesta 
johtuen hankkeen vähäisyydestä.

Kaupungin vuokra-asuntoina toimivat punatiilipintaiset ker-
rostalot ovat valmistuneet vuonna 1967. Niissä on kolme 
asuinkerrosta sekä kellarikerros.

Taloissa on yhteensä 156 asuntoa. Kuukausivuokra on tällä 
hetkellä keskimäärin 10,43 euroa per neliömetri.

Kolmessa talossa on asuntoja myös maan tasolla olevassa 
kellarissa. Niihin rakennetaan maantasoparvekkeet.

Asemakaavan sallima kerrosala ylittyy 3,7 prosentin verran 
eli 450 neliömetriä. Hakija eli Helsingin kaupungin asunnot Oy 
perustelee vähäisenä pitämiään poikkeamisia sillä, että 1994 
tehdyn julkisivujen lisälämmöneristyksen johdosta kerrosala 
kasvoi 413 neliömetriä ja nyt tapahtuva alkuperäisen kerros-
alan ylitys on siten vain 37 neliömetriä.

PP

Kolmeen Sunilantien 
taloon hissi

Olimme lehtipajassa, jossa opimme, miten lehtiin teh-
dään artikkeleita. Pääsimme tekemään juttua sisustus-
pajasta. Haastattelimme pajan pitäjää Marja-Leena Ka-
janderia, joka työskentelee sisustussuunnittelijana. ”Asi-
akkaan mielipide ja ekologisuus on tärkeää.”, sanoi Mar-
ja-Leena.

Pajassa olleet tytöt saivat tehtäväkseen suunnitella 
huonetta lukiolaiselle tytölle, jonka aiempi huone oli pink-
ki ja nyt hän halusi jotain muuta. Marja-Leena tulisi hyö-
dyntämään tytöiltä saamiaan vinkkejä tarpeen mukaan. 
Pajassa olleet tytöt pitivät sisustuspajasta oikein paljon, 
koska he pystyivät hyödyntämään omaa luovuuttaan ja 
saivat esimakua sisustussuunnittelijan työstä.

Riikka, Sofia ja Adele 8A

Pukinmäen peruskoulun 
kasien yrittäjyyspäivä
Pukinmäen peruskoulussa järjestettiin kahdeksasluokkalaisten kesken yrittäjyyspäivä 
30.10.2014. Päivä alkoi kello 9, kun lähialueen yrittäjiä saapui koululle pajoja pitämään.

Kävimme tutustumassa korjauspajaan, jossa oppilaat vas-
taavat talon remonttia koskeviin kysymyksiin. Pajassa oli vä-
hän oppilaita ja työskentely oli hiljaista, vaikka oletimme että 
pajassa olisi käytännön tehtäviä (esineiden korjausta). Paja oli 
varmaan ihan viihtyisä, sillä oppilaat tekivät kaiken hyvillä mie-
lin. Pajan pitäjä oli tehnyt meille lehdistötiedotteen, jotta pajan 
idea olisi helpommin ymmärrettävissä. Emme itse olisi osan-
neet tehdä pajan haastavia tehtäviä. 

Kaikki oppilaat olivat kiitollisia yrittäjien uhrauksista puoles-
tamme. Pajat olivat hyödyllisiä ja hauskoja. Kiitos kaikille pa-
jojen ohjaajille! 

Vilma Rintala, Meri Raatikainen

Olimme Terveyttä kaiken ikää -pajassa haastattelemassa 
oppilaita ja ohjaajaa. Pajassa tehtiin ja maisteltiin eri terveys-
tuotteita ja smoothieita. Pajaa piti Maija Huhtikorpi.
Haastattelimme pajassa työskenteleviä poikia:
– Mikä on parasta tässä pajassa?
– Juomien tekeminen ja niiden maistelu.
Oppilaat saivat lopussa mukaansa reseptejä ja terveelliset vä-
lipalapatukat.

Jasmin 8D ja Matilda 8C

Me olimme Teija Loposen pitämässä lehtipajassa. Teh-
tävämme oli vierailla muutamassa eri pajassa ja kirjoit-
taa niistä. Kävimme Kauneus- ja Elämäsi valo -pajoissa. 

Kauneuspajassa yrittäjä Kaisa Karppinen järjesti kyn-
sien hoitoa ja lakkausta. Karppisella oli mukanaan katta-
va kokoelma kynsituotteita. Astuessamme sisään huo-
masimme rennon ja mukavan tunnelman. Osallistunei-
den mielestä paja oli onnistunut. He saivat teemaan liitty-
en mukaansa kynsiviilat.

Elämäsi valo -pajassa tehtiin valaisimia kierrätysmate-
riaaleista yrittäjä Taisto Palosen johdolla. Palonen ker-
toi myös omista työpäivistään. Kaikki oppilaat olivat työn 
touhussa.

Tapahtuma kesti kaksi oppituntia, jonka aikana kah-
deksasluokkalaiset vierailivat kahdessa eri pajassa. Mei-
dän toinen pajamme oli Marja-Leena Kajanderin sisus-
tuspaja. Koko tapahtuma oli onnistunut. Haluamme kiit-
tää kaikkia mukaan lähteneitä yrittäjiä ja omia opetta-
jiamme! 

Karoliina ja Siiri

Olimme lehtipajassa toimittajina ja opimme, miten teh-
dään artikkeleita lehtiin.

Kävimme vierailemassa kuntopajalla. Haastattelimme 
pajan pitäjää ja paria osallistujaa. Pajassa tehtiin erilaisia 
kunto- ja venyttelyliikkeitä. 

Haastattelimme Eero Lauria, joka osallistui kuntopa-
jaan: ”Minun mielestäni tiedot ja liikkeet olivat erittäin 
hyödyllisiä liikkuvalle nuorelle.”

Tommi Kososen mielestä pajassa oli kivaa ja hän op-
pi paljon.

Pajan vetäjä Harri Karppinen kertoi, että työhön tarvi-
taan hierojan, fysioterapeutin tai kunto-ohjaajan perus-
koulutus. Hän oli lähtenyt alalle jatkamaan isänsä työtä 
perheyrityksessä. 

Iiris & Nea 8A

Pajassa venyteltiin

Kauneuspajassa kiva tunnelma

Sisustus on se juttu!

Smoothiet maistuivat

Taisto Palosen 
vetämässä 

pajassa tehtiin 
lampunvarjostimia 

metalliverkosta.

Sisustuspajassa suunniteltiin tytön huone uusiksi.

Harri Karppinen pisti pojat venyttelemään.
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  www.autoasi.fi              www.rengaskeskus.com      

AUTOASI RENGASKESKUS
Korvasienentie 6, 00760 Helsinki
puh. 0400 600 660
info@rengaskeskus.com
Sesonkina ma–pe 7–18, la 9–16
www.rengaskeskus.com

PAR TN E R I

DEFA-moottori-
lämmittimet  
ja sisähaara-
asennukset

Kattava auton 
TALVIHUOLTO 
129 €
Sis. 4,5 litraa 5W40-öljy
+ SUODATIN 
+ KATTAVAT tarkistukset

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 €

Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Tarkastelussa  ovat 
mukana Hiidenkiven perus-
koulu, Maatullin, Siltamä-
en, Suutarilan, Tapanilan ja 
Töyrynummen ala-asteet 
sekä Suutarilan yläaste.

Opetusvirastolla on kak-
si vaihtoehtoa, joista voi nyt 
antaa lausuntoja.

Vaihtoehdossa yksi Ta-
panilan ala-asteen koulu ja 
Hiidenkiven peruskoulu yh-
distetään 1.8.2016 alkaen. 
Samalla Tapanilassa luovu-
taan koulun 1920-luvulla 
rakennetusta puukoulusta. 
Yhdistyvän koulun ja Maa-
tullin ala-asteen koulun 
1-6-luokkien oppilaaksiot-
toalue rajautuu Tapanilan-
kaareen.

Lisäksi Suutarilan yläaste 

yhdistyy Suutarilan ja Töy-
rynummen ala-asteen kou-
luihin. Osasta Töyrynum-
men tiloja luovutaan. Yhte-
näinen peruskoulu aloittaisi 
1.8.2016.

Suutarilan alueen koulu-
jen oppilaaksiottoalueita 
tarkistetaan.

Vaihtoehtoisessa esi-
tyksessä Suutarilan yläaste 
yhdistyy Suutarilan ala-
asteen ja Siltamäen ala-
asteen kanssa yhtenäiseksi 
peruskouluksi 1.8.2016 
alkaen. Osasta Siltamäen 
ala-asteen koulun raken-
nusta luovutaan ja oppi-
laaksiottoalueet tarkiste-
taan.

Opetusvirasto on lähet-

tänyt esityksen alueen kou-
lujen johtokunnille. Johto-
kunnat kuulevat koulujen 
oppilaskuntia.

Kuntalaiset voivat antaa 
palautetta lausunnolla ole-
vista esityksistä kaupungin 
verkkosivuilta löytyvän pa-
lautekanavan kautta.

Virasto pyytää lausuntoja 
17. marraskuuta mennessä. 
Tarkoitus on viedä esitys 
opetuslautakunnan suo-
menkielisen jaoston käsitte-
lyyn 25. marraskuuta.

Mahdollisista koulujen 
yhdistämisistä päättää Hel-
singin kaupunginvaltuusto, 
jolle asian esittelee kaupun-
ginhallitus.

Pirjo Pihlajamaa

Opetusvirasto yhdistäisi
Suutarilan yläasteen 
kahteen ala-asteeseen
Helsingin kaupungin opetusvirasto on tuonut julki 
alustavan esityksensä kouluverkon tarkistamisesta 
Tapanila-Suutarilan alueella. Esitys enteilee 
koululiitoksia Suutarilassa. Tapetilla on myös Tapanilan 
koulujen yhdistäminen.

Palveleva kalustetalo jo vuodesta 1976

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

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

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

Avoinna:
ark 10–19
la 10–17
su 12–16

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

Avoinna:
ark 10–19
la 10–16
su 9.11. suljettu

TR-KALUSTEESSA
RAJUT JENKKISÄNKY-PÄIVÄT

Kaikille 

jenkkisängyn 

ostajille 2 kpl 

peitto/tyynysettiä 

kaupanpäälle!!!

ESIMERKKEJÄ JENKKISÄNKYTARJOUKSISTA!!! 
(myymälässä lisää malleja)

 (798€)

Iltatähti
jenkkisänky 160x200cm

pussijousitus
sis sijauspatja sekä jalat

399€

Siesta lux
jenkkisänky 160x200cm

tiheä pussijousitus
sis muhkean tikatun sijauspatjan 

sekä metallijalat.
Pääty myydään erikseen

699€

149€

(1090€)

Coral
Jenkkisänky 160x200cm

tiheä vyöhykepussijousitus
sis muhkean tikatun 

luonnonkumisijauspatjan sekä metallijalat
Pääty myydään erikseen

249€

(1490€)
895€
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Huoltotyö dokumentoidaan ja arkistoidaan. Finnairilla 
koulutuksen saanut Kari Aspiola vastaa työn laadusta.

Viitaniemen valokuvasarja 
valottaa monipuolista 
lentokenttää

Kevytilmailu Malmin 
lentokentällä
Entinen ulkomaanliikenteestä vastannut 
Malmin lentoasema ei ole näivettynyt. Tyyli-
käs vuonna 1938 valmistunut funkkisraken-
nus ei saanut vastaanottaa aikoinaan sodan 
vuoksi peruttuja olympialaisia. Mutta toimet-
tomaksi se ei ole jäänyt. Nykyään siellä toi-
mivat lennonjohto, Finavia, kymmenkunta eri 
lentokoulua, kahvio sekä erilaisia kerhotiloja. 

Itse lentokentällä toimintaa on yksityisten 
harrastajien lisäksi rajavartiolaitoksella, len-
tokerhoilla ja laskuvarjohyppääjillä. 

Kentällä järjestetään vuosittain erilaisia ta-
pahtumia. Näistä voi mainita elokuussa pide-
tyn Finland International Airshown. Tapahtu-
ma kokosi viikonlopun aikana 52 000 ihmis-
tä paikalle. 

Tämä kaikki toiminta ja tapahtumat olisivat 
jo oman kertomuksensa arvoiset. Nyt kuiten-
kin päätin keskittyä vähemmän tunnettuun, 
yhden kerhon (KILA) 200 harrastajan aktiivi-
toimintaan, kevytilmailuun. Kevytilmailussa 
käytettävä kone on putkirakenteinen ja kan-
gaspäällystetty. Sille on määritelty maksimi-
painoksi 472,5 kg.  Alunperin näitä rakente-
livat innokkaat harrastajat itse, mutta nyt nii-
tä valmistetaan teollisesti noin 60 000 euron 
hintaan.

Pertti Viitaniemi

Suutarilassa asuva Pertti Viitaniemi on harras-
tanut valokuvausta jo vuosikymmenet.

Eläkkeelle jäätyään hän halusi harrastukseensa li-
sää syvyyttä ja ilmoittautui vuoden kestävälle valo-
kuvauskurssille.

– Kurssilaiset koostuvat pitkälti ammatikseen ku-
vaavista henkilöistä ja siten taso on korkealla. Saam-
me haastavia tehtäviä ja osaavakin oppii lisää, ker-
too Viitaniemi.

Kesätehtäväksi kurssilaiset saivat kymmenen ku-
van ja niihin liittyvän kertomuksen teon. Pertti Viita-
niemi suoritti kuvakertomustehtävän Malmin lento-
asemalla, koska lentokenttä koneineen on aina kiin-
nostanut häntä kovasti. 

TL

Kevytilmailijoiden toiminta on sijoitettu lentokentän laidalle. Täällä heillä on oma kerhorakennus ja lentokonehalli. 

Lentokoneiden tankkaus on omatoimista. 
Polttoaineena käytetään tavallista 98 okt bensiiniä.

Lentäjä lähdössä. Koneeseen mahtuu kerralla kaksi 

henkilöä.

Toimintaan osallistuu 200 jäsentä, joista noin sata 
on aktiivista lentäjää. Lentäjät käyvät kentällä koko 
perheen voimin.

Kevytilmailukoneen huolto on pitkälle omatoimista. 
Osaltaan tämä myös mahdollistaa kohtuulliset 
kustannukset. Huolto on kuitenkin tiukasti määritettyä 
ja valvottua. Tässä Mikko Paalasmaa ja Jarmo Orava 
tekevät koneen huoltoa.

Unelmien täyttymys. Suhteellisen edullista lentämistä.

PERTTI VIITANIEMI
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V Koillinen Kokoomus

Äänestämällä 
ehdokkaitamme 

saa mitä 
tilaa. Meillä 
on yhteinen 
arvomaailma 

tavallisen 
ihmisen arjessa 

ja juhlassa.

Srk-vaalit Malmin kirkolla su 9.11. klo 11–20  
http://malminkokoomus.kokoomus.net/seurakuntavaalit-2014/

AIVIO SANNA
hoitotyön opettaja

Malmi

ALANKO PIRJO
ETM, markkinointipäällikkö

Viikki-Latokartano

LATVA KIRSTI
YTM, vapaaehtoistyöntekijä

Siltamäki-Suutarila

HUOTINEN TIMO
toimittaja

Viikki-Latokartano

LEMSTRÖM TONY
myyntijohtaja

Suutarila-Siltamäki

SALOMAA PEKKA
ylikonstaapeli, emeritus

Malmi

SOHLBERG MERJA
ekonomi

Siltamäki-Suutarila

9847 9948 10049

(valkoinen 47–53, 
oranssi 98–104)

50 101

51 52 53102 103 104

Ehdokkaasi 
Malmin seurakunnassa

Arja Katriina 
Ylänkö

Yhteiseen
 kirkkovaltuustoon

43

Seurakunta-
neuvostoon

94

sosiaaliterapeutti

– Päätös huonontaa har-
rasteilmailun koulutustoi-
minnan olosuhteita varsin-
kin valvotussa ilmatilassa ja 
heikentää ilmailuturvalli-
suutta, toteaa yhdistyksen 
puheenjohtaja Jorma Sucks-
dorff.

Mäntsälän Ilmailukerho 
on helsinkiläinen yhdistys, 
jonka kotipaikka on Helsin-
ki-Malmin lentoasema.

– Yleisilmailun vilkkain 
koulutuskenttä aiotaan sul-
kea ilman luvattua korvaa-
vaa vaihtoehtoa. Kerhom-
me lähes 300 jäsenen har-
rastemahdollisuus päättyy, 

Liikenne- ja viestintämi-
nisteriön konsultointiyri-
tykseltä tilaamassa tutki-
muksessa ”Malmin harras-
teilmailun sijoittumismah-
dollisuudet Nummelan ja 
Hyvinkään lentokentille” 
todetaan: ”Jos oletetaan, et-
tä osa toiminnasta loppuisi 
tai harrastajien lentotuntien 
määrä vähenisi, voidaan to-

deta, että harrasteilmailulla 
säilyy kohtuulliset toiminta-
mahdollisuudet.”

– Tutkimuksen lausuma 
on absurdi. Ehdottaako lii-
kenne- ja viestintäministeriö 
todellakin, että harrasteil-
mailu loppuu tai vähenee, 
hämmästelee Sucksdorff.

Mäntsälän Ilmailukerho 
edellyttää päätöstenteon 
pohjautumista todellisiin 
tietoihin. Hallituksen kehys-
riihen päätöksen jälkeen 
tehty selvitys ei perustu 
todellisiin tietoihin, mutta 
jopa siinä todetaan, ettei 
harrasteilmailua ole mah-
dollista hajauttaa selvityk-
sessä mainituille Nummelan 
ja Hyvinkään lentokentille.

Selvittäjät eivät ole ot-
taneet lainkaan huomi-
oon Malmin lentoaseman 
muuta yleisilmailua, jolla 
on Suomen ilmailutoimin-
nalle suuri taloudellinen ja 
toiminnallinen merkitys. 

Yleisilmailu sisältää muun 
muassa yksityisomisteiset 
lentokoneet jal lentokone-
taksi-tyyppiset charter-pal-
velut.

Yhdistyksen mielestä 
Malmin lentoasemaa tulee 
ylläpitää ja kehittää vähin-
tään niin pitkään, että valtio 
osoittaa sitoumustensa mu-
kaisen korvaavan lentoken-
tän, hallitilat ja koulutus-
mahdollisuudet valvotussa 
ilmatilassa.

TL

Liikenne- ja 
viestintäministeriö rikkoo 
perustehtäväänsä
Mäntsälän Ilmailukerhon mukaan ministeriön päätös Malmin 
lentokenttätoiminnan päättämisestä rikkoo ministeriön perustarkoitusta, 
joka on liikenteen ja ilmailun mahdollisuuksien edistäminen Suomessa. 

 Mäntsälän ilmailukerho:

Löytyisikö täältä apua selkävaivoihin 
ja kolotuksiin! Avoimet ovet 6.11. 

klo 10–16, kahvitarjoilu. Loput 
erikoisjalkineet 20€, hajakokoja. 

Tule tutustumaan! 

Jamelan edustaja paikalla klo 12–14. 
Kuntoutus-Karppisella aloittanut uutena 

kosmetologi Kaisa Karppinen!

Tervetuloa 
toivottaa kuntoutus-
Karppisen väki Harri, 

Reijo, Aleksi, Julia 
ja Kaisa

Maistiaiset 

tarjoaa:

Tavoita lähialueen asukkaat 
Lähitiedolla!

Helsingin Energia 
ilmoittaa, että sen nimeä on 
käytetty harhaanjohtavassa 
markkinoinnissa ja virheel-
lisen tiedon levittämisessä.

Helsingin Energian asia-
kaspalvelu on yhtiön mu-
kaan saanut syksyn aikana 
useita yhteydenottoja häm-
mentyneiltä asiakkailta. 
Asiakkaalle on esimerkik-
si kerrottu, että Helsingin 
Energian asiakkuuksia siir-
tyy puhelinmyyjän edusta-
malle yhtiölle tai Helsingin 
Energian kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä.

Helsingin Energiasta ker-
rotaan, että harhaanjohtavi-
na koetut puhelut ovat asi-
akkaiden mukaan tulleet 
pääasiassa Suomen Energia-
yhtiöltä.

Helsingin Energia painot-
taa, ettei se tee myynnissä 
tai asiakasmarkkinoinnis-
sa yhteistyötä minkään säh-
könmyyntiyhtiön kanssa, ja 
että kyseessä on virheellisen 
tiedon levittäminen.

– Myös Helsingin Ener-
gian tulevaa yhtiöittämis-
tä Helen Oy:ksi on käytetty 
puhelinmyynnissä harhaut-
tavasti hyväksi, tiedottaa 
Sähkömarkkinat-liiketoi-
minnan johtaja Jukka Nie-

mi Helsingin Energialta.
– Puhelinmyynnissä on 

asiakkaiden kertoman mu-
kaan kerrottu, että Helsin-
gin Energiaa ei enää vuo-
denvaihteen jälkeen ole ja 
on annettu ymmärtää, et-
tä korvaava sopimus on nyt 
kätevästi tarjolla. Väärinkä-
sityksiä puhelinmyynnissä 
aiheuttaa myös täysin eri-
tyyppisten sähkötuotteiden 
vertailu. Olemme huolis-
samme tilanteesta ja pahoil-
lamme asiakkaille aiheutu-
vasta harmista, Niemi ko-
rostaa.

Helsingin Energian yhti-
öittämisen yhteydessä kaik-
ki voimassa olevat asiakas-
sopimukset siirtyvät toimin-
taa jatkavan Helen Oy:n 
nimiin 1.1.2015 alkaen. Yh-
tiöittäminen ei aiheuta asi-
akkaille mitään toimenpitei-
tä, vaan Helsingin Energian 
palvelut ja toiminta jatkuvat 
entiseen tapaan Helen Oy:n 
nimellä.

Helsingin Energia pyytää 
asiakkaita edelleen ilmoit-
tamaan asiattomasta tai 
harhaanjohtavasta sähkön 
markkinoinnista asiakas-
palveluun.

Pirjo Pihlajamaa

Helsingin Energia pyytää 
asiakkaitaan ilmoittamaan 
harhaanjohtavasta 
markkinoinnista

Pohjolankatu 38, 00610 Helsinki

Isänpäivä-buff et
9.11. klo 11:30–14:30
Varaukset ja tiedustelut
09 799 755, myyntipalvelu@park.fi 
Tarkemmat tiedot www.park.fi 
Tervetuloa!

Isänpäiväbuff et    30,00 euroa
lapset 4 – 12 v.     15,00 euroa

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

Su 9.11.
Isänpäivä Buffet 

16,50€
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gym & fitness

sali

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

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

Katso ryhmäliikunta-
ohjelma sivuiltamme
ja varaa paikkasi

WWW.SALI365.FI

35€/kk

kuntosali

(12 kk jäsenyys)

treenaamaan!
Salille tai ryhmäliikuntaan

58€/kk

sali jaryhmäliikunnat

(12 kk jäsenyys)

Tervetuloa

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.

 Miksi valtiolle tuli kiire tehdä 
päätös Malmin lentokentästä?

Tämä kylmä ja poliittinen päätös 
on järkyttänyt monia ihmisiä. Mal-
min lentoasema- ja kenttä on osa 
Helsingin ja koko Suomen historiaa.

66 tuhatta ihmistä on allekirjoitta-
nut adressin kentän säilyttämiseksi. 
He arvostavat alueen historiaa, kult-

tuuri- ja ympäristöarvoja.
Alueen maaperä ei edes sovellu 

massiivirakentamiselle. Tässä tapa-
uksessa ahneus menee järjen edelle. 
Emme voi olla välinpitämättömiä 
tämänkaltaisten asioiden suhteen. 
Malmin kentän tulee säilyä arvoises-
saan käytössä, siis ilmailukäytössä!

SS Malmi

Mikä kiire?

 Kyllä olen ihmetellyt, kun Pilvi-
tien pysäkin vieressä Malminkaarel-
la oleva parkkipaikka on niin täyn-
nä vanhoja romuasuntovaunuja. 
Ollut samat siinä jo useamman vuo-
den ja uusia romuja tuodaan tuolta 
katujen varsilta lisää kun talvi tulee. 

Eikö tällaiset kuulu Tattarisuolle. 
Johan tämä on häpeä meille kaikil-
le. Menen joka aamu ja ilta siitä ohi. 

Miten kaupunki tällaisen hyväksyy 
omakotialueella? Jos Malmia aio-
taan kehittää, onko tämä kehitystä?

Ei tänne rahaa asukkaat tuo, tämä 
on ihan takapajula. Kyllä romut pi-
tää viedä sinne, minne romut kuu-
luu, tai haudata Tattarisuohon, sin-
ne kyllä uppoaa.

Romuihin kyllästynyt
M.N.

Malminkaaren romut

 Helsinki hakee taas säästöjänsä 
alueeltamme. Töyrynummen ala-
asteen koulu uhataan jälleen lopet-
taa tai yhdistää muihin kouluihin 
vaikka ymmärtääkseni koulu on 
sekä täynnä että pidetty. 

HSL on siirtämässä linjan 72 bus-
sin Tapanilan Erän ja Yrttimaantien 
reitiltä Siltamäkeen, jossa jo kulkee 
liuta muita busseja (70 / 70T / 70V). 
Tämän jälkeen Yrttimaantien alu-
een ainoa linja olisi junalle matkus-
tajia syöttävä 77A. 

Nyt herätys päättäjät! Tällä alu-
eella asuu työssäkäyviä kunnallisve-
ron maksavia ihmisiä. Jotain vasti-
nettakin olisi mukava saada. Vai tä-
mäkö on hinta kun päättäjät asuvat 
lähinnä ydinkeskustassa?

Huolestunut pariskunta

Kuka puolustaisi 
Töyrynummea?

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Vantaan Energia Areena 
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten Divari: su 9.11. klo 17.00
Erä Akatemia – SB Vaasa (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

Marraskuun tuulessa värähtävi taas
tuo lehdetön oksa lehmuksen.
On valkea kuura harsona maassa
ja iltapäivä, työvuoro viimeinen.
Niin siinä seisoessasi kanssa lasten
ehkä nojaillenkin aitaa vasten
kenties mielessäsi läikehtii;
Kuinka päivän jälkeen aina ilta ehtii,
kuinka erilaisin ilmein pihamaa
joka vuodenaika lapset nähdä saa.
Pienten ilot, surut sekä ikävän
jaat heidän kanssaan lailla ystävän.
Iltataivaalle kun hulmahtavat tähdet
portin suljet, työstä viimeisenä lähdet
liekö mukanasi kiitos, moite vainen,
päivä lasten kanssa yksikään 
ei ole samanlainen.

Eija Nöjd

Työvuoro

Paikallisotteluita tarjoa-
vat lohko kolmeen sijoitetut 
Malmin Palloseura, Mal-
min Ponnistajat ja Puistolan 
Urheilijat, jotka mittelevät 
paikallisderbyissä sarjasijoi-
tuksen ohella alueen futis-
herruudesta.

Etukäteen mielenkiintoi-
sin, kovin ja paikallishenki-
sin on lohko 3. MPS:n, Pon-
nistajien ja PuiU:n lisäksi 

tässä lohkossa pelaavat FC 
Viikingit/2, Akilles (Por-
voo), FC 

Kontu, HyPS, Lahen Pojat 
JS, NouLa, Reipas, RiPS ja 
Spartak. 

Täkäläisille joukkueille on 
tiedossa pelimatkoja Lah-
teen, Porvooseen, Hyvin-
käälle, Riihimäelle ja Jär-
venpäähän. Lohko on myös 
tällä tietämällä haastavan 

kova. Taistelu nousu- ja sar-
japaikasta tulee olemaan 
tuimaa.

MPS/Atletico Malmi 
edustaa lohko 2:ssa yksi-
nään täkäläisyyttä. Voisi 
olettaa, että atleetit pääsivät 
nyt lohkoon, josta voi kai-
ken onnistuessa nappiin sin-
gahtaa vaikka sarjanou-
suun. 

Muut 11 joukkuetta ovat: 
Allianssi Vantaa, EsPa, FC 
Vantaa, HerTo, HIFK/2, I-
HK/OMV, LPS, PPJ, SA-
PA, SibboV ja TuPS. Atleetit 
säästävät bensakuluissa, pi-
simmät pelimatkat ovat Si-
pooseen ja Tuusulaan.

Lohko 1:ssä on PK-35. 
Nyt ei joukkueen nimen pe-

rässä ole VJS-osiota. Jos ky-
se on paluusta täysihelsinki-
läiseksi, niin PK-35 täyden-
tää koillishelsinkiläisyyttä, 
semminkin jos sen kotikent-
tänä on Pihlajamäen teko-
nurmi. Tämän lohkon muut 
seurat ovat: FC Espoo, EIF/
Akademi, FC HIK, FC PO-
HU, HPS, KäPa/Pule, LoPa, 
NuPS, Pöxyt, Tikka ja Töö-
lön Taisto.

Nyt julkistetut lohkojaot 
ovat alustavia, niihin saat-
taa tulla vielä muutoksia en-
nen kuin pallo lähtee tosis-
saan pyörimään huhtikuus-
sa 2015 käynnistyvissä sar-
joissa.

Heimo Laaksonen

Tiedossa paikallisotteluita,
matkapelejä ja yllätyksiä
Palloliiton Helsingin piiri julkisti 
viime viikolla jalkapallon Kolmosen 
alustavat lohkojaot tulevalle kaudelle 
2015. Julkistus toi odotetusti 
Koillis-Helsinkiin kauan kaivattuja 
paikallisotteluita

 Jalkapallo Kolmonen

 – Tervetuloa katsomaan Tapani-
laa, jossa kaupunki lakkauttaa 
rahapulassaan kouluja, mutta tätä 
meidän Kanervatietä, jonka olisim-
me halunneet pitää sorapintaisena, 
on kaupungilla varaa asfaltoida 
kahteen kertaan.

Äimistynyt 
tapanilainen

Urakkahinnaltaan 849 000 euron 
tien tuoretta pintaa alettiin 
poistaa viime viikon tiistaina.

Uutta asfalttia 
revitään 
nyt pois

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Hohto-, koululais-
ja firmakeilaus

UUTUUS: itse 
tehdyt juustokakut 

ja marjapiirakat

Lounas ma-pe
klo 11-14

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

Helsingin hohtavimmat radat
MosaBowling

hymy on tärkein mausteemme
MosaCafe

Koillis-Helsingin 
Lähitieto
Ilmoituksiin liittyvissä asioissa 
ota yhteyttä myyntipäällikkö 
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@
lahitieto.fi
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apanilan 
kirkolla saa-
tiin viime 
viikolla ihas-
tella kirkon 
kutomaker-

hon 35-vuotisnäyttelyä. 
Kutomakerholaiset olivat 
asettaneet vuosikymmenten 
varrella tekemiään töitä 
näytteille liikuntasalin sei-
nustoille. Tekstiilit oli jaotel-
tu kauniisti värisävyittäin 
talveen, jouluun, syksyyn, 
kevääseen ja kesään. 

Jopa yli parikymmentä 
vuotta ahkerassa käytössä 
olleet matot ja villashaalit 
olivat kuin uusia. Hyvä kä-
sityö kun kestää käyttöä.

Kauniisti katetulla kahvi-
pöydällä oli erilaisia juhlalii-
noja pellavasta, jopa silkis-
tä, nekin monet tärkeät ta-
pahtumat kokeneita. 

Sauna-aiheisessa pöydäs-
sä esiteltiin kudottuja pesu-
välinepusseja, pyyheliinoja 
ja laudeliinoja. Tekijöinä 
joukko varsin idearikkaita 
naisia.

Vanhempiin töihin kuuluu 

myös Sirpa Malinin kuto-
masta kankaasta tehty jak-
kupuku.

– Pitäisi varmaan lähteä 
etelänavalle, jotta sitä voi-
si käyttää. Se on niin kovin 
lämmin, Malin naurahtaa.

Samoista loimista saa mo-
nenlaista lopputulosta ai-
kaan tekijän valitseman vä-
rimaailman mukaan, esitte-
lee puolestaan Toini Leino-
nen.

– Ja vanha villapuserokin 
voi saada kangaspuilla uu-
den elämän, hän näyttää.

– Nykyään meitä on täällä 
kirkon kutomakerhossa 
13–15 aktiivisesti paikalla. 
Neljät kangaspuut ovat 
ahkerassa käytössä, kertoo 
puolisentoista vuotta muka-
na ollut Eila Himanen.

Himanen vakuuttaa, että 

taito syntyy tekemällä, ku-
kaan ei ole seppä syntyessä-
än ja monissa kutomaker-
holaisten töissä näkyy kyl-
lä kädenjälki, siis jokin pieni 
virhekohta.

Jo 1980-luvun alkupuo-
lelta asti kutomakerhossa 
käynyt Sirpa Malin koko-
si kerhon vaiheista historii-
kin, josta selviää 1979 pe-
rustetun kerhon historian 
juontavan Malmin ompe-
lukerhoon 20-luvulle. Siitä 
lähtien kokeneemmat ovat 
opastaneet vasta-alkajia ku-
tomisen saloihin. Kutomi-
sen ohella on jaettu elämän 
ilot ja surut.

– 1980-luvun alussa Eira 
Ormio aloitti ohjaajana ja 
silloin innokkaita kutojia ja 
uusien asioiden oppijoita oli 
jopa 25. Kerhoilloissa saa-
tiin paljon uutta tietoa väri-
opista, kudontamalleista se-
kä luovuuden hyväksikäy-
töstä. Ormion jälkeen ve-
tovastuun otti Anna-Liisa 
Rautajoki ja vuodesta 1997 
lähtien kerhoa on vetänyt 
Toini Leinonen.

– Ormion aikaan kesällä 
1985 kasvatettiin omassa 
pellossa kuitupellavaa, jo-
ka liotettiin kotikoivun al-
la ja käsiteltiin kehrättävään 
kuntoon Ormioiden sau-
nalla. Siitäkin on täällä pie-
ni näyte esillä, Sirpa Malin 
näyttää.

Kudontakerhossa pait-
si kudotaan, myös askarrel-
laan yhdessä.

– Keskiviikkoisin kokoon-
numme ison pöydän ympä-
rille suunnittelemaan tule-
vaa ja näpräilemään. Teem-
me myös yhdessä retkiä ja 
osallistumme vuosittain Ta-
panilan kirkon adventti-
myyjäisiin ja VPK:lla pidet-
täviin myyjäisiin, Eila Hi-
manen kertoo.

Kirkon kutomakerhoon 
pääsevät halukkaat mu-
kaan joko menemällä kir-
kolle kerhoiltaan keskiviik-
kona kello 17 tai soitta-
malla ohjaajana toimivalle 
Toini Leinoselle numeroon 
050 384 6283.

Teija Loponen

Luovuus kukoistaa 
kutomakerhon tekstiileissä
Luomista, tukille laittoa, niisimistä, polkimiin sitomista. Kuulostaa mystiseltä, mutta noiden toimien tuloksena 
syntyy upeita liinoja, mattoja, seinävaatteita ja kuultokudostauluja. Jopa käsilaukkuja videonauhoista.

Sirpa Malin, Toini Leinonen ja Eila Himanen esittelevät 
kauniita juhlaliinoja. Pannumyssytkin ovat taas 
nousseet muotiin. Taustalla näkyy muun muassa 
seinävaatteita ja sängynpeittoja.

– Pääsiäisen alla askarreltiin tipuja. Osa kerholaisista pitää kirkkaista ja voimakkaista väreistä, toisten sisustukseen sopivat paremmin pastellisävyt, tuumivat Eila 
Himanen, Sirpa Malin ja Toini Leinonen.

T

TEIJA LOPONEN

Vanha 
villapuserokin voi 

saada kangaspuilla 
uuden elämän



16   Kulttuuri

Kirsti Puhakkaa ovat 
aina innostaneet vertausku-
vat ja parhaillaan esillä ole-
vassa näyttelyssä ovatkin 
aiheena allegoriat.

– Idea allegorioista syn-
tyi yhdestä pitkästä kivas-
ta keskustelusta, jota kä-
vin galleristi Marja Haavis-
ton kanssa. Minulla on ol-
lut näyttelyitä Mariassa sen 
avaamisesta lähtien. Yleen-
sä joka toinen yksityisnäyt-
telyni on ollut Helsinki-ai-
heinen. Nyt halusin kuva-
ta muuttuvia vuodenaikoja 
ja elämänkaaria, Puhakka 
kertoilee. 

Puhakka kokee, että tai-

teilijan tulee olla joustava 
trendien suhteen.

– Kuraattori Peter Wei-
belin mukaan pelkistämi-
sen aika on nyt ohi. Olen it-
se tehnyt paljolti hyvin pel-
kistettyjä töitä, mutta halu-
sin nyt sitten ottaa mukaan 
myös sitä runsautta, niin vä-
reissä kuin yksityiskohdis-
sakin.

Puhakan näyttelytöistä 
osa on hyvin pelkistettyjä, 
kuten vaikkapa Viikin pel-
loilla nähtyjen joutsenten 
innoittama ”Vapaus”. Re-
hevämpää suuntaa edustaa 
vuodenaikasarjan ”Kesä”.

– Minähän voin taiteilija-
na tehdä mitä tahansa, py-
rin olemaan mahdollisim-
man monipuolinen, vaikka 
pelkistyksen koenkin omak-
seni, hän kertoo.

Kirsti Puhakalta on 
totuttu näkemään töitä, 
joissa myös omat kotikul-
mat saattavat näkyä.

– Nyt esimerkiksi ”Tal-
vi” –maalauksen tausta 
on Maasälväntieltä. Tääl-
lä näkyy paljon rollaattori-
en kanssa liikkuvia ihmisiä, 
mutta myös talvi itsessään 
kuvaa minusta vanhuutta, 
taiteilija tuumii.

Puhakka toivoo, että esi-
merkiksi pihlajamäkeläi-
set eläkeläiset innostuisivat 
lähtemään Mariankadulle 
näyttelyä katsomaan.

– Pihlajamäessä asuu ai-

van ihania ihmisiä, niin 
sympaattisia ja myötäeläviä. 
Se piirre näkyykin maalauk-
sissani, ”hyveissä”. Aiem-
min asuin Töölössä ja siellä 
asui myös koppavia ihmisiä, 
joiden kanssa ei saanut kes-
kusteluja syntymään. Täällä 
on toisin. Olen aivan ihastu-
nut ystävällisiin ja auttavai-
siin pihlajamäkeläisiin!

Teija Loponen

Murkun ja mummelin 
yhteinen juhla
Murkku on 15 vuotta toiminut galleria Maria ja mummeli 
elokuussa kuusikymppisiään juhlinut pihlajamäkeläinen 
taiteilija Kirsti Puhakka.

Aiheena allegoriat 
30.10.–23.11. Galleria 

Maria, Mariankatu 14, 
avoinna ti-pe 12–17, la-su 

12–15, suljettu ma.

”Syntymä” kuuluu 
elämänkaarisarjaan ja 
edustaa pelkistettyä 
taidetta.

Kesä tuo värit ja tapahtumat rehevästi ja runsaasti esille. Maalaus sisältää 
monikerroksista vertauskuvallisuutta.

Öljyvärimaalaus Vapaus 
on saanut ideansa 
Viikissä näkyneiltä 
joutsenilta.

Jälleennäkemisen ilo 
oli ylimmillään Tapanilan 
kirkon sisätiloissa, kun nyt 
jo mummoikään tulleet 
äitipiiriläiset tapasivat toi-
sensa 40 vuoden tauoan 
jälkeen.

Vuonna 1974 aloitettuun 
äitipiiriin ilmoittautui aika-
naan yhdeksän mosalais-
äitiä, ja he tapasivat ker-
ran viikossa Tapanilan kir-
kossa. Pienten lasten äideil-
le tarkoitetun piirin perusti 
Malmin seurakunnan lap-

si- ja nuorisotyön tekijäksi 
pestattu lehtori Sinikka van 
der Meer.

– Pirjo Nevalainen oli nyt 
pidetyn äitipiirin tai oike-
astaan jo mummopiirin 
kokoontumisen alullepani-
ja. Yhden äidin yhteystieto-
ja ei löytynyt, mutta kaikki 
muut saatiin paikalle, ker-
tovat muistoja hersyvästä 
tapaamisesta kuvan toimi-
tukseen tuoneet Arja Neva-
lainen ja Eija Leppänen.

Lokakuussa pidetyssä ta-

paamisessa riitti tarinaa 
niin, että suunnitelmissa on 
jo uuden vastaavan järjes-
täminen joskus tulevaisuu-
dessa.

– Minä bongasin ko-
koontumisesta ilmoituk-
sen Tapanilassa kävellessä-
ni kaupan seinältä kevääl-
lä 1974. Äitipiiristä tuli mi-
nulle viikon kohokohta, 
kertaa Eija Leppänen.

Pirjo Pihlajamaa

Äitipiiri palasi yhteen 
40 vuoden jälkeen

Kuvassa takaa vasemmalta alkaen Arja Nevalainen, Sirkka Nevalainen, Eila 
Hakala, Hilkka Sundvik, Eija Leppänen ja Pirjo Nevalainen sekä eturivissä 
vasemmalta alkaen Sinikka van der Meer, Marja-Leena Wass ja Anja Hilden.

Koillisten kaupunginosien 
yhteinen ideapaja kokoon-
tuu 19.11. Jakomäen yhteisö-
talolla.

Paikalle toivotaan aktiivisia 
asukkaita sekä toimijoita alu-
een erilaisista yhdistyksistä, 
seuroista ja järjestöistä.

Paikallista kehittämispol-
kua eli Kehrää esittelee Eeva 
Kuuluvainen. Iltaan sisältyy 
myös Open Space –ideapa-
jan ohjeistus, itse ideapaja-
työskentelyä ja ideoiden peu-
kuttamista. Lopuksi työpajo-
jen aikaansaannokset käy-
dään yhdessä läpi ja sovitaan 
jatkosta.

Ideapaja kokoontuu Lou-
hikkotie 20 yhteisötalol-
la keskiviikkona 19.11. kello 
17.30-20. Tilaisuuteen ei tar-
vitse ilmoittautua.

TL

Koillis-Kehrä 
kutsuu koolle

Siveltimen Koske-
tus -teemalla teoksiaan 
ovat esille tuoneet Vapaa 
pudotus ryhmän jäsenet 
Anja Kinnunen, Maria 
Konttinen, Pirkko Liima-
tainen, Maire Makkonen, 
Irmeli Patama ja Anu 
Pentti. 

Kaija Juurikkala itse on 
maalannut useita enkeliai-
heisia töitä ja hänen näkee 
maalaavan sielunkuvia 
myös 23.11. kello 12–16 
galleriassa. Halutessaan 
voi varata ajan omaan sie-
lunkuvamaalaukseen säh-
köpostilla osoitteesta vii-
leapunainen@gmail.com.

TL

Siveltimen kosketus ja 
enkelten töitä
Tapanilassa Galleria viileä punaisessa 
on parhaillaan esillä Kaija Juurikkalan ja 
Vapaa pudotus –ryhmän maalauksia.

Kaija Juurikkalan Enkelin 
työ III.

Siveltimen Kosketus 
-näyttely on avoinna 

23.11. saakka ti–pe klo 
13-18 ja la 11–15, osoite 

on Päivöläntie 20.
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  JAKOMÄKI 
Jakomäen Eläkeläiset
Kerhotoiminta Jakomäentie 
6 i -talon kerhohuo-
neella aina ti klo 11–13. 

  MALMI
Malmin toimintakeskus
Kahvila avoinna ma–to 9–15, 
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2. 
Keijo Leskisen valokuvanäyt-
tely. Taidetta ja hyvinvoin-
tia –viikko 10.11.–15.11. Ma 
10.11. klo 10 etiopialainen 
kahviseremonia, ti 11.11. klo 
9–11 joulukorttiaskartelua, klo 
12.30 lähtö Didrichsenin taide-
museoon. Ke 12.11. kulttuuri-
kaveri-info klo 12.30, klo 13.30 
kauneudenhoitoa kotikonstein. 
To 13.11. runoesitys klo 13, 
tunnelmamaalausta klo 12–15. 
La 15.11. Esko ry:n kirpputori 
ja ravintolapäivä klo 10–14.
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa 
pe ja Traktorissa ma klo 
9.30–11.30 Perhekahvilaan 
osallistuminen ilmaista, tar-
joilu 1,5 e /perhe.
Syystien palvelukeskus
Ma ukkojumppa klo 11.15–
12. Pingistä ti klo 14.15–
15.30. Sisäkengät vaaditaan. 
Ke 3.9. alk. ompelu/vapaa-
ehtoistoiminta klo 9–11.30. 
Neulekahvila to klo 9.30–12. 
Takaniitynkuja 3. Uusi senio-
ripysäkkiryhmä, keskustelu-
ryhmä 60 v. täyttäneille. Lisät. 
Leila Helminen 09 310 73431. 
Korret Kekoon 
Toimintapäivät parillisten viik-
kojen su klo 10–15, Malmin 
nuorisotalo, Malminraitti 3. 
Tule tutustumaan, teemme 
yhdessä tuotteita myyjäisiin. 
Klo 13–14 tasapainoliikun-
taa musiikin tahtiin, sopii myös 
tuolijumppaajille. Lisätiedot: 
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.
Etnosoi!
En Chordais 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. 
Vapaa pääsy. Malmitalo. 
Indian Movies: 
Kochadaiiyaan (3D)
2014 valmistunut 
Kochadaiiyaan on ensim-
mäinen Intiassa tuo-
tettu 3D-animaatioelokuva. 

Eeppinen sankaritarina, jossa 
riittää toimintaa 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-alkajille ja kuntoliikun-
naksi. Vetäjä: Riitta Heleste 
p. 040 7207 262. Järj. Korret 
Kekoon ry p. 0400 447 022.
Laia Riera Sanjaume
Espanjalainen taiteilija Laia on 
työskennellyt muodin ja tai-
teen parissa Espanjassa ja 
toimii nyt vapaana taiteili-
jana Suomessa. Viiden teok-
sen pienimuotoinen näyt-
tely löytyy Malmitalon aulasta. 
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, 
la 25.10. – ke 12.11.
Tikkurilan Soittokunta: 
Eurovision Song Concert
Puhallinorkesterin konser-
tissa soi Euroviisujen kultaisim-
man ajan – 60- ja 70-luvun – 
sävelet. Orkesteria johtaa dir.
mus Kimmo Nurmi. Liput 14 
e. Malmitalo, la 8.11. klo 16.
Lasten Etnosoi!
Iloisessa lasten juhlassa seik-
kaillaan tänä vuonna niin 
Kreikassa, Afrikassa kuin 
Pohjoismaissa – konsert-
teja ja työpajoja! Vapaa pääsy. 
Malmitalo, su 9.11. klo 13–16.
Fantasia – Pianoduo Maija 
Väisänen & Maija Parko
Sävellyksiä 1900-luvun alun 
Ranskasta. Pianoduo Maija 
Väisänen & Maija Parko on 
konsertoinut kotimaan lisäksi 
Espanjassa ja Norjassa. Liput 
8 e. Malmitalo, ti 11.11. klo 19.
Olavi Uusivirta
Yhtyeen uusi, energi-
nen ja kitaravetoinen pop-
musiikki ammentaa suo-
mirockista. Liput 15 e. 
Malmitalo, ke 12.11. klo 19.
Päivätanssit
Malmin työväentalolla 
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15. 
Elävää musiikkia, buffet. 
Liput 8 e, ei narikkamaksua. 
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Kirjailijailta Malmin 
kirjastossa: vieraana 
Nura Farah
Nura Farah on Suomeen 
13-vuotiaana muuttanut soma-
linainen, joka on kouluttautu-
nut laborantiksi ja työskente-
lee Evirassa. Aavikon tyttäret 
on hänen unelmansa ja pit-
kän työn tulos: suomen kielellä 
kirjoitettu kertomus tytöstä, 
jonka elämä on tiukoin lan-
goin sidottu kulttuurin vaatimiin 

tapoihin ja kipeisiinkin perin-
teisiin, mutta joka rohkeu-
dellaan pystyy vaikuttamaan 
omaan onneensa. Malmin kir-
jasto, ke 12.11. klo 18.
Svenska dagen-fest
Tor 6.11. från kl. 18, Solhem i 
Malm, Kyrkobyvägen 23. Tuva 
Korsström håller festtal och 
kvällens program innehåller 
även musik- och andra upp-
trädanden. Det finns des-
sutom gott om tid för min-
gel. Staffansby konstklubb 
står för konstutställning. 
Vi bjuder på kaffe med till-
tugg. Norr om Stan rf.

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

Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskustelu-
ryhmä ti klo 11–12. Vetäjänä 
Tuula Aiso. Ruotsinkielen 
keskusteluryhmä ti klo 
13–14. Vetäjänä Tuula Aiso. 
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Pihlajamäki-Pihlajiston 
eläkeläiset
Kerho kokoontuu 10.11. 
Pihlajamäen nuorisotalolla, 
Moreenitie 2, klo 10.30.

  PUISTOLA
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita 
Puistolan kirjastolla vertais-
tukihenkisesti tietoteknisissä 
ongelmissa joka ke klo 10–12. 
Lisät. ja ajanvaraukset kir-
jastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka 
ke klo 17.30–19.30.
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.
Puutarhakerho
Puistolan kirjaston ja Puistolan 
Omakoti-yhdistyksen 
Puutarhakerho kokoontuu 
ma10.11. alk. klo 18 Puistolan 
kirjastolla. Aiheena Puutarhan 
valmistautuminen talveen. 
Tarjolla kahvia ja teetä.

  PUKINMÄKI
MLL:n perhekahvila 
Touhutorstai
To klo 10–11.30 
Nuorisotalolla, 
Säterintie 2, 2.krs.
Satutunnit
Satutunnit pidetään aina 

parillisen viikon ma Pukinmäen 
kirjaston lastenosastolla klo 
10.15. Kaikki 3–7-vuoti-
aat lapset huoltajineen!
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen 
kirjastossa 
joka toi-
nen ti 
paritto-
milla vii-
koilla klo 
14–15. Rento 
keskusteluryhmä, 
jossa voit harjoi-
tella suomen 
kielen puhu-
mista. 

Kielitaitosi ei tarvitse olla 
sujuva, mutta on hyvä, jos 
osaat suomea jo hiukan. 
Kiireetön iltapäivä
La 22.11. kristil-
listä joogaa 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.
Pukinmäen Kokoomus
Kokoontuu 17.11. klo 

18.15 palvelutalo 
Miljassa, 

Iloisessa lasten juhlassa seikkaillaan Kreikassa, Afrikassa ja 
Pohjoismaissa. On konsertteja ja työpajoja — mm. yhtye Sila Fato, 
Vuosaaren Näppärit ja Lapsikuoro Vivace sekä Roina-akatemian 

naamiopaja. Su 9.11. klo 13–16, vapaa pääsy

Tracks
Kino Helios: 

Yhtyeen uusi, energinen ja kitaravetoinen 
popmusiikki ammentaa suomirockista, 
mutta soiko kuitenkin myös hitti 
”On niin helppoo olla onnellinen”? 
Ke 12.11. klo 19, alk. 15 €

Etnosoi

Minisankarit
– Ruohonjuuritasolla

Kino Helios: 3D

Kuulemme sävellyksiä 1900-luvun 
alun Ranskasta. Lahjakas duo mm. 
voitti 2005 Concours Grieg -pianokil-
pailussa toisen palkinnon ja oli yleisön 
suosikki. Ti 11.11. klo 19, alk. 8 €

Herttainen ja omalaatuinen perhe-elokuva 
pikkuötököistä. 89 min. K7. Puhutaan ötök-
kää! La 8.11. klo 14 ja ke 12.11. klo 18, alk. 6 €

Häikäisevän kaunis seikkailudraama 
matkasta halki aavikon. 106 min. K12. 
Pe 7.11. ja la 8.11. klo 18, alk. 6 €

Lasten
!

Pianoduo

Väisänen Parko
Maija Maija

& 
Uusivirta

Olavi

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

Nenäpäiväkeräyksen aika
Punaisia neniä ja keltaisia liivejä 

näkyy ensi viikolla runsaasti 
keräyslippaiden kanssa.

Malmin kauppakeskuksessa ja kauppakeskus Novassa näkyy 
ensi viikolla etenkin loppuviikosta paikallisten Lions-klubien 
jäseniä suorittamassa Nenäpäiväkeräystä. Kirkonkyläntiellä 

ovat Maija Lintumäki ja Seppo Pieviläinen ahkeroineet 
lipaskerääjinä jo muutaman viikon ajan. Nenäpäiväkeräyksen 

tuotto menee useiden kehitysmaissa toimivien järjestöjen 
kautta etenkin lasten elämää parantaviin hankkeisiin. 
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KOKOUKSET

SILMÄLÄÄKÄRIT  
MALMILLA

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

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

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN 
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

HYVINVOINTI

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

!

Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki
Puh. (09) 345 1551

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

jalkaterapeutti

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

Raili Asikainen

Jalkaterapia 
Talus

MUISTA ISÄÄ!

Koillis-Helsingin 
Lähitieto

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

Pukinmäen taidetalo-
yhdistys ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
Säveltie 5 LH 1,

ma 17.11. klo 19.30. Tervetuloa!
Pukinmäen Taidetalon hallitus

PUKINMÄEN 
TAIDETALO

Koillisen Kokoomuksen
yhteinen syyskokous
maanantaina 17.11. klo 18.00
Miljan palvelutalossa, Latokartanontie 9, Malmi.
Poliittisen tilannekatsauksen 
pitää kaupunginvaltuutettu, 
kansanedustajaehdokas Terhi Koulumies.

TERVETULOA!

Latokartanontie 9. Poliittisen 
tilannekatsauksen pitää kau-
punginvaltuutettu, kaupungin-
tarkastuslautakunnan pj Terhi 
Koulumies. Kahvitarjoilu. 
Pikkujoulumyyjäiset & Kirppis 
La 8.11. klo 10–14 
Savelantie  6 kerhohuoneella. 
Myynnissä mm. kauden lei-
vonnaisia, käsitöitä, arpajai-
set yms. Talotoimikunta pitää 
kahviota. Paikkavar. Merja 
050 330 8191 tai Annika 
046 579 6674 (klo 15 jäl-
keen) Paikat maksuttomia.
Väriä ja iloa marraskuun 
pimeneviin iltoihin
Pukinmäkeläisen taiteili-
jan Katja Intosen Naivistisia 
eläinmaalauksia sekä nuk-
keja ja pienoiskoteja. Näyttely 
esillä Pukinmäen kirjas-
tossa 3.11.–28.11.
Tietotekniikkaopastusta
Enter ry:n tietotekniikkaopas-
tuksia tarjolla aina ke klo 
14–15 ja 15–16. Ajanvar. 
puh 09 31085072 ja kirjas-
tosta. Aina parittoman vii-
kon ke klo 10–12 Enter ry:n 
Tule ja kysy-opastus, johon 
ei tarvitse ilmoittautua ennak-
koon. Seuraavan kerran 19.11.  
Molempiin opastuksiin voi 
ottaa omat koneensa mukaan.
Keskustelutilaisuus
Kunnallistekniikan asiat, 

katujen kunnostaminen ja lumi-
työt esillä to 13.11. klo 18 
Madetojan palvelutalossa, 
Madetojankuja 3. Alustajana 
osastopäällikkö Silja Hyvärinen. 
Sen jälkeen syyskokouksen 
asiat. Vapaa pääsy, kahvitar-
joilu. Järj. Pukinmäki-seura.

  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 ja keskiviikkoklubi seni-
oreille ke klo 14–15.30. 
Tied. ja ilm. sinikka.putko-
nen@siltamaennuoriso-
seura.fi tai 050 566 6174.

  SUUTARILA
Siltamäki-Suutarila-Seura
Asukasilta klo 19 Suutarilan 
palvelukeskuksella, 
Seulastentie 11. Asukasillan 
aiheena on Ostoskeskus 
kaupunginosan sydämenä 
– kuinka uudistaa lähiö-
ostari onnistuneesti.

  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. 

Koko perheen satuklassikko 
Prinsessa Ruusunen
Musiikkipitoinen satunäy-
telmä Prinsessa Ruusunen 
5v. ja sitä vanhemmille lap-
sille ja heidän perheilleen la 
8.11 Tapanilan Työväentalolla 
klo 14–15.30, sis. väliajan. 
Bufet auki 13.15 alkaen.
Lipunmyynti paikan päällä esi-
tyspäivänä kello 13:15 alkaen. 
Liput 8e/perhe. Myös ennakko-
varauksin nukkeanne@hotmail.
com  tai p: 045 125 7168.

  TAPULIKAUPUNKI
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila 
kokoontuu ti klo 10–12 Tapulin 
leikkipuistossa osoitteessa 
Moisiontie 18. Ohjelma löytyy 

Facebookista ”MLL Puistola” 
ja nettisivuilta puistola.mll.fi.
Koko perheen Nenäpäivä
Kirjasto tekee hyvää! 
Ohjelmassa Pelle Lilli Pii, 
hoitohuone 

Oivakummun hoitohetket, pins-
sipaja, vitsejä hatusta sekä 
kahvi- ja mehutarjoilu. Samalla 
voi osallistua Nenäpäivä-
keräykseen. 6.11. klo 17–10, 
Ajurinaukio 5, 00750 Helsinki.

  VIIKKI
Viikin kirjaston 

Lukupiiri 
kokoontuu 
ke 5.11. klo 
17–18.30.

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

Uutiset netissä!
Lahitieto.fi

Kevennystä  jaloille:

www.kolmenkonstin.suntuubi.com
Ajat ajanvarauksella

40€

45€Rentouttava 
jalkahoito 90min/

Perusjalkahoito 
75min

Ennen kokousasioita on kaikille avoin asukasilta, joka 
käsittelee arkeologian harrastamista. Asukasillassa vierailee 

Kyllikki Rosenström, joka kertoo tästä harrastuksesta ja mm. 
Tikkurilan Jokiniemessä tehdyistä merkittävistä löydöistä.

Asukasillan alussa klo 18.30 kahvitarjoilu. 
Asukasilta alkaa klo 19.

Tervetuloa!

PUISTOLA-SEURA ry:n
sääntömääräinen syyskokous

torstaina 20.11. 2014 alk. klo 18.30. 
Puistolan kirkon seurakuntasalissa

SULKA – Liisa Piiraisen huovutettuja tekstiilejä ja 
kalligrafioita 25.10.-4.12. Gardeniassa

Viikin Gardenian käytävägalleriassa on esillä 
sotkamolaissyntyisen muotoilijan Liisa Piiraisen 

teoksia. Töiden aiheet pohjautuvat luontoon, 
joka on aina ollut taiteilijalle läheinen, uusia 

ideoita esille nostava rikas ympäristö. 
Jo lapsuuden maalaisympäristöstä höyhenet ja sulat ovat Piiraiselle tuttuja, missä 

hänen lempipuuhaansa oli kerätä niitä pääskyille pesänrakennukseen. 
Käytävägalleriassa oleva näyttely on avoinna ma-to klo 10-18, pe klo 10-14 

ja la-su klo 10-17. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Osoite: Koetilantie 1.

Lähimenot–
palstalle 

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia 

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

lehteen.  
OSOITE: 

janina.issakainen@
lahitieto.fi
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Lähitieto löytyy 
myös facebookista!
www.facebook.com/lahitieto

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin 
sisä-ja ulkoremontit

Toimisto Eskolantiellä 
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet. www.keittiötuning.fi

asiakaspalvelu@keittiotuning.fi

UUSI ILME KOTIIN
Verkkokaupassa

- Laaja valikoima
- Nopea toimitus
- Asiantunteva asiakaspalvelu

keittiötuning.fi
SUOMALAISELLA LAADULLA

PALVELUJA 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
kjkmestarit.fi
Kotitalousvähennysmahdollisuus

Vesikourut • Tikkaat • Lumiesteet

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

v Eberspächer asennukset/myynti/huolto  v Sijaisauto

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

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 vuotta

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h. 
Käy kotisivuillamme!

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

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

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.

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

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

rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä 
katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
Hietakummuntie 16

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

p. 09-385 3911

Korjaamo-ompelimo

Nööp oy
ma-pe 12-18.00
0400 879 386 / 

388 2996
www.noop.fi



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

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

ABONEABONE
www.pizzeriaabone.�

PIZZAT
Norm. 6,00€ Perhe 11,00€

Pannupizza 11,00€

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

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

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

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

25.

26.

27.

28.

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

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

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

KEBABIT

SALAATIT 6,50€

6,00€

6,50€

7,00€

7,00€

7,00€

8,00€

8,00€

8,00€

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

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

045-6565 658
(09) 346 3090

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

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus


