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Uutiset:
Innostus puuttui
seurakuntavaaleista.
Urheilu:
Miehet kaipaavat kipeästi voittoja.
Lukijalta:
Pukinmäen kentänhoitajalla
huolenaiheita.

Taistelu Malmin
kentästä jatkuu!

s4 KATSO TARJOUKSEMME
SISÄSIVUILTA TAI NETISTÄ

[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 €

MALMI 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!

MALMIN KESKUS KT

Hissitalon toisen kerroksen
päätyhuoneisto. 3 huonetta,
keittö, saunaosasto 60 m². Tilava
lasitettu lounaisparveke. Hyvä
kunto, rv. 1990. Mh. 216.793 € +
vo 1.207 €. Malmin raitti 7 A

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

Varastot 1,5-20m²

(ei muita kuluja!)

alk. 39,/kk.-

Since 1
993

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

PUHDASTA TULEE!
Laadukas ja edullinen!

Matot
2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

UUTTA!
Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset

pesut

TILAA
EDULLINEN
NOUTO-
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki
mankeloituna

5,20€/kg

8,50/m

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

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

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

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila
0400 600 359

Tomi Suvinen
044 335 5135

Katso myös muut myynnissä
olevat kohteet

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Oletko sinä
etsimämme

henkilö?
Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin
0400 201 444

Heikinlaakso okt 243m²
6h+k+kph+khh+s+uima-allasosasto+ au-
totalli. Hyvällä alueella ja isolla, suojaisella
tontilla (1362m²) oleva As Oy muotoinen
okt. Mh 577 550€. Vh 579 500€. Kirsitie 25.
Tomi Suvinen 044 3355135

1130386
Tapaninkylä okt 105/200m2

5h, k, rt, tkh, kph/s, khh, 2xvar, tekn.tila, AK/
var. Viihtyisä ja kodikas lapsiperheen unelma-
talo! Tyylikkäät asuintilat, 4 mh:ta valmiina,
alakerrassa isot harrastetilat, kivoja yksityis-
kohtia tulvillaan. Mh. 457.000€. Vallesman-
nintie 23. Kai Lehtola/044-5140164

1136652
Tapaninkylä pt 95 m2/184m2

4h,k,s+alakerta,at. Ihastuttava paritalokoti,
jossa löytyy tilaa sinun isolle perheellesi. Tila-
va keittiö ja oleskelutilat. Rv. 2002. Varainsiir-
tovero 2 %. Mh. 460.000€. Kottaraistie 6aB.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272
Tapaninvainio okt 164,5m²
6h+k+2xkph+s+wc+aulatila. Lähes uuden-
veroinen ja tilava omakotitalo loistavalla
sijainnilla Tapaninvainiossa. 5 makuuhuo-
netta valmiina. Mh 479 000€. Alhokuja 3.
Kai Lehtola 044-5140164

1133029
Tapaninvainio Okt + yksiö yht. 161,6 m2

3-4h+tkh+k+s ja 1h+k+s sekä at+varasto.
Huippupaikalla sijaitseva priimakuntoinen
omakotitalo ja omalla sisäänkäynnillä
varustettu aistikas 44m2 yksiö. Sopii hyvin
esim. kahdelle sukupolvelle. Kukkulatie 2a.
Mh. 558.000€. Jyrki Saulo/050 5850500

1138045

Tapaninkylä pt 60m2

2h+k+s. Loistoasunto rauhallisella Tapanin-
kylän alueella. Asuntoa remontoitu hyvällä
maulla kattavasti 2011. Tästä koti sinulle
joka arvostat rauhallista sijaintia, puisto-
maisia näkymiä ja asumista ilman remontti-
huolia. Hitas. Mh.218.000e. Ingeborgintie 5.
Hilla Rautjärvi/040-8308755 1140547
Suutarila rt 92,5m2

4h, k, kph/s, erill.wc, AK, var. Kodikas
perheasunto rauhallisella pientaloalueella.
Tilavat huoneet 1-tasossa, iso, suojaisa
eteläpiha. Hyvinhoid. yhtiö omalla tontilla!
Vmh. 299.000€. Häräntie 13.
Kai Lehtola/ 044-514 0164 1136174
Tapaninvainio rt 84m²
3h+k+s. Tapaninvainion kuninkaalliset nä-
kymät molempiin suuntiin. Uudenveroinen
kohde, vielä 5 vuotta rakennuttajan ta-
kuuta jäljellä. Asunnossa 2wc, koneellinen
ilmanvaihto, autokatos, 3 varastoa. Hitas.
Vh 315.000€. Karhusuontie 61.
Vasil Zizan/0445147551

1139638
Siltamäki kt 97,5m2

4h,k,p. Siistikuntoinen sekä tilava perhe-
asunto hyvällä paikalla Siltamäessä.
Mh. 195.000€. Kauriintie 4.
Tomi Suvinen/0443355135 1134245
Tapulikaupunki kt 78,5 m²
3h,k,p. Kunnostusta kaipaava ja pohjarat-
kaisultaan muuntelukelpoinen tilava kolmio.
Rv. 1980. Länsiparvekkeelta esteettömät ja
rauhaisat näkymät. Ikkunat ja parvekeovet
uusittu, erillinen wc. Mh. 152.091€,
vh. 156.000€. Kämnerinkuja 1.
Pertti Kanon/040-758 7596. 1139259

Malmi kt 74,5m2

3h+k+kph+s+eril.wc+las.parveke. Siistikun-
toinen läpitalon päätyhuoneisto, jossa loista-
vat kulkuyhteydet sekä Malmin palvelut aivan
kävelymatkan päässä. Mh.220.479,87€.
Vh.223.00€. Malmin Raitti 16.
Tomi Suvinen/044-3355135 1140739
Malmi kt 69m2

3h,k,p. Ylimmän kerroksen valoisa ja hyvä-
kuntoinen perheasunto. Asunto vapautuu
halutessasi nopeastikin.
Parvekkeelta avoimet puistonäkymät.
Mh. 159.000€. Kunnantie 4.
Tero Laurila, puh. 0400-600359

Arabianranta kt 66,5m²
2h+k+vh. Arabianrannan kaksio yli 48-vuoti-
aalle. Omatoimisten senioreiden yhteisöllinen
koti, ruokailu omakustannushinnalla. Talossa
yli 450m2 yhteisiä tiloja ja merinäkymät.
Hitas. Vh 264.427€. Arabiankatu 19.
Vasil Zizan/0445147551

1140379
Malmi kt 64,5m2

3h,k,terassi. Kompakti ensimmäisen kerrok-
sen kolmio. Esteetön pääsy huoneistoon, ei
portaita. Huoneisolla aidattu, pieni osin katet-
tu terassipiha. Mh 145.000€ Vh. 163.000€.
Malmin Raitti 19. Kristiina Kellander-Sinisa-
lo/045 847 2272

Pukinmäki kt 55m2

2h,k. Peruskorjatun (putkistot, julkisivut,
katto, etc.) taloyhtiön siistikuntoinen pääty-
kaksio. Tilavat ja valoisat huoneet, uusittu
kylpyhuone. Heti vapaa. Mh. 160.893€,
vh. 162.000€. Sunilantie 5.
Pertti Kanon/040-758 7596.

1140144

Savela kt 53m2

2h+k+kph+las.parveke. Hyväkuntoinen
kaksio hyvien kulkuyhteyksien äärellä!
(juna-asema 100m) Asunnossa hyvä
pohjaratkaisu sekä tilava parveke,
jonka lisäksi keittiö remontoitu hiljattain.
Mh.169.000€. Savelantie 3. Tomi Suvi-
nen/044-3355135

1140334

Malm kt 39m2

2h+kk+kph+ parveke. Peruskuntoinen
kaksio keskeisellä sijainnilla, remontoi
mieluisaksi. Mh.109.000€.
Ensiesittely su 13-13.40. Notkokuja 3.
Kristiina Diomin/0400-201 444

Pihlajamäki kt 76m2

4h+k+kph+las. parveke.
Hyväpohjainen perheasunto erinomai-
sella sijainnilla hissitalon 3. kerroksessa.
Viihtyvyyttä lisää lähes huoneiston pitui-
nen lasitettu parveke. Vmh. 169.800€.
Johtokivenkuja 4.
Jyrki Saulo/050 5850500

1133851

Tapanila Kt 51m2

2h+k+lasitettu länsiparveke. Hyväkun-
toinen läpitalon kaksio uima-allastalon
ylimmässä kerroksessa. Mahdollisuus
autotallin vuokraamiseen.
Mh. 150.000€. Saniaistie 14-16.
Jyrki Saulo/050 5850500

1138150

Hilla Rautjärvi
040 8308755

Vasil Zizan
044 514 7551

Timo Kuosmanen
0400 397 731
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Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN
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Mikä lukijoita kiinnostaa?

L
ehdentekijöille on todella tärkeää tietää
mistä asioista asukkaat haluavat lukea
paikallislehdestä. Joihinkin asioihin
kiinnostusta voidaan lisätä ilmoittelun

keinoin, joistakin ollaan kiinnostuneita jo huhu-
jen perusteella. Malmin lentokentän kohtalo on
niitä asioita, joista jatkuvasti tulee meille kyse-
lyitä. Uusimmat kysymykset koskevat muun
muassa sitä, miten valtavasti ilmailun melu tulee
Helsinki-Vantaan lentokentän toimesta lisään-
tymään mikäli Malmin oma ilmailu kokee
lopun. Siitä tulemme kertomaan ensi viikon leh-
dessä. Toinen mielenkiintoinen lukijan kysymys
koskee sitä, mitä suon paaluttaminen merkitsee
sen vesimassoille, mistä ne tulevat nousemaan
ylös. Lukija kertoo esimerkin Turusta, jossa vas-
taavanlainen paalutushanke oli saanut veden
nousemaan ylös kolmen kilometrin päässä
sijainneella hautausmaalla.

Seurakuntavaalit eivät suuremmin innostaneet
ihmisiä. Ehdokkaat eivät itsekään nostaneet
itseään pahemmin esille, harva innostui mainos-
tamaan itseään lehdessä tai jalkautumaan koh-
datakseen äänestäjiä. Toisaalta tällä kertaa ei
seurakuntaelämässä ollut tarjolla mitään suuria
tunteita herättäviä asioita tai isoja kiistakysy-
myksiä. Edes kannanotto tasa-arvoiseen avio-
liittolakiin ei ollut niin iso asia, että se olisi saa-

nut ihmiset sankoin joukoin liikkeelle. Luotta-
mustehtäviin valittiin nyt suuri joukko aivan
uusia ihmisiä. Tosin osin syynä on se, että kaikki
vanhat luottamushenkilöt eivät enää olleet edes
ehdolla.

Kiinnostusta tullee herättämään suurestikin uusi
yleiskaava, jossa täydennysrakentamisen mah-
dollisuuksia on löydetty lähestulkoon jokaisesta
kaupunginosasta. Yleiskaavapäällikkö Richard
Manninen kaupunkisuunnitteluvirastosta muis-
tuttaa, että yleiskaava ei kuitenkaan velvoita
mihinkään, vaan lähinnä luo mahdollisuudet
kaavamuutosten hakemiseen. Niinpä tulevai-
suudessa on mahdollista rakentaa esimerkiksi
Suurmetsäntien ja Viikin peltojen reunat täyteen
taloja. Kaupunkia rakennetaan urbaanimmaksi
ja kaikki hyvien liikenneyhteyksien varrella ole-
vat alueet halutaan hyötykäyttöön. Kaava-
aineisto tulee julkiseksi noin viikon päästä.

Täydennysrakentamisen
mahdollisuuksia on löydetty
lähestulkoon jokaisesta
kaupunginosasta.

Avoinna ark. 9-18, la 9-15
Markkinatie 6 • 00700 Helsinki • Puh. 09 351 2800, Fax 09 351 2901

E-mail korupaja@korupaja.fi, www.korupaja.fi

Avoinna ark. 9-18, la 9-15
Kylänvanhimmantie 29 • 00640 Helsinki • Puh/fax 09 728 4266

E-mail korupaja@korupaja.fi, www.korupaja.fi

Alk. 0,14 +
6 x 0,04W/SI

1499,-
033-216V-39

8 x 0,04W/SI

1297,-
033-216V-31

0,14 OC + 2x0,14 SI
+ 4x0,04W/SI

1897,-
033-216VOC-58-

4 x 0,04 OC +
5 x 0,04W/SI

1199,-
033-216VOC-36

Alk. 0,19 +
6 x 0,07W/SI

2376,-
033-216V-62

8 x 0,07W/SI

1897,-
033-216V-56

ikuista kauneutta vuodesta 1918

0,29W/SI

1239,-
033-216V-29

0,24W/SI

1022,-
033-216V-24

0,08W/SI

698,-
033-216V-08

0,29W/SI

1186,-
033-216-29

0,32W/SI
033-216-32995,-
Valko-
kultaisena
033-216V-32 1040,-

ALLIANSSI
alk. 0,64W/SI

1995,-
033-216V-64

Kesäetu!

- Hurmaavan hienostunut, suloisen sädehtivä -

Estelle
Design Assi Arnimaa

SYYSKOKOUS
Pidetään keskiviikkona 19.11.2014 klo 18.30
Malmin kirkon kokoustiloissa, Kunnantie 1.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle
määrätyt asiat. Lisäksi selostus MALMIN LENTO-
KENTÄN nykytilanteesta, pj. Timo Hyvönen Malmin

lentoaseman ystävät ry:stä

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Malmin Seudun Omakotiyhdistys ry:n

Myyntipöydillä mm. käsitöitä ja leivonnaisia.
Kahviossa keittolounas 5 euroa. Kahvia ja kahvileipää.

Arpajaiset.
Järjestää Malmin eläkeläiset ry.

SYYSMYYJÄISET
Malmin työväentalossa Takaniitynkuja 9

lauantaina 15.11.2014.

KUTSU
TAPANILAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN

syyskokoukseen
Tapanilan Kiinteistöyhdistyksen
sääntömääräinen syyskokous

pidetään keskiviikkona 27.11.2014
klo 18 alkaen

Tapanilan kirkon kokoustiloissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen

10.§:ssä mainitut asiat.
Aluksi kuullaan Helsingin pelastusliiton edustajan
Petri Nybergin esitys kodin paloturvallisuudesta.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa kokoukseen.
Johtokunta
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uurmetsän
kaupungin-
osaan Jakomä-
en osa-alueelle
meluvalli tulee

Lahdenväylän ja Mätästien
väliin. Se on noin 600 met-
riä pitkä ja noin kahdeksan
metriä korkea.

Koska alue on lähimmil-

lään 50 metrin päässä Tatta-
riharjun pohjavesialueelta,
tullaan alueella asentamaan
putkia pohjaveden tarkkai-
lua varten.

Melutason arvioidaan
alentuvan vähintään kol-
me desibeliä, paikoin jopa
kymmenen. Valli pyritään
rakentamaan vuoteen 2018
mennessä. Rakentaminen
kestää noin kaksi vuotta.

Sepänmäessä rakennet-
tava alue sijoittuu Malmin
hautausmaan kohdalla
Kehä I:n pohjoispuolelle ja

Lahdenväylän länsipuolelle
sekä Raetien ja Tattarihar-
juntien eteläpuolelle. Melu-
valli on itä-länsisuuntainen
ja noudattaa Kehä I:n tielin-
jaa ja idässä Lahdenväylän
liityntärampin linjaa.

Lähimmillään Sepänmä-
en asutus on hankealuees-
ta noin 20 metrin päässä.
Hankealueen läheisyydessä
on noin 45 asuintaloa sekä
Lilinkotisäätiön palvelutalo
Sepänkoti.

Helsingin kaupungin
rakennusvirasto esitteli

suunnitelmia asukkaille
ensimmäisen kerran loppu-
syksystä 2012.

Tuolloin hankkeessa oli
myös kolmas meluvalli, jon-
ka paikkana on Jakomä-
en eteläpää Porvoonväylän
vieressä.

Etelä-Suomen aluehallin-
tovirasto on saanut raken-
nusvirastolta Sepänmäkeä

ja Suurmetsää koskevat lu-
pahakemukset joulukuussa
2012. Rakennusvirasto on
pimittänyt asukkailta tietoa,
minne kolmas melueste on
kadonnut.

Molemmissa meluval-
leissa hyötykäytetään kau-
pungin rakennustyömailta
muodostuvia ylijäämämaita
ja erilaisia purkumateriaale-
ja. Lupa koskee sivutuotteil-
la stabiloidun saven, ylijää-
mämaan ja betonimurskeen
käyttöä meluvallissa. Stabi-
loivat sivutuotteet ovat len-
totuhka, rikinpoiston lop-
putuote, kuivattu kipsi ja
masuunikuona.

Av i myöns i luva t
24.10.2014. Nyt on menos-
sa valitusaika, joka loppuu
24.11.2014.

Pirjo Pihlajamaa

Kahvilan rahoilla saatiin pari mikropossua. Sivu 12.

Koillis-Helsingin Lähitieto 12.11.2014Uutiset

Malmi, Suurmetsä, Jakomäki

Siltamäessä asuvan Esa
Venäläisen ulkoilulenkki
koiran kanssa sai yllättävän
käänteen torstaina.
Riimusauvantietä kulkenut

mies kuuli avunhuutoja Kau-
riintieltä, mutta arveli ensin
kyseessä olevan lasten lei-
kin. Avunhuutojen jatkuessa
hän juoksi paikalle, mutta ei
ensin nähnyt mitään. Avun-
pyynnöt johdattivat kahden
auton väliin. Renkaanvaih-
dossa olleenmiehen tunkki
oli pettänyt jamiehen käsi oli

jäänyt jumiin lokasuojan ja
renkaan väliin.
–Oli siinä hänen lapsen-

sakin paikalla, mutta hän oli
niin pieni, ettei osannutmen-
nä hakemaan apua. Ensin
pohdinmitä ihmettä tehdä,
tunkki oli vääntynyt, eikä sii-
tä ollut apua. Pyysin ihmisiä
auttamaan, mutta ei meitä
viisikäänmiestä saanut au-
toa hievahtamaan, eikä pai-
kalle tuotua hallijekkiä saatu
auton alle. Silloin päätin soit-
taa hätäkeskukseen ja polii-

sien tultua paikalle saimme
kaikki yhdessä nostettua au-
toa sen verran, että käsi va-
pautui, Esamuistelee tors-
tain tapahtumia.
Sekin hänelle jäi mieleen,

että yksi paikalle osunut ei
halunnut auttaa vedoten sel-
kävaivoihin, eikä antaa tunk-
kiakaan lainaksi.
–Poliisit jäivät tutkimaan

miehen kättä lähtiessä-
ni pois. Sellainenmielikuva
jäi, että hän ehkä selvisi ihan
ruhjevammoilla. Kova särky

siinä kädessä varmaan oli,
arveleemiehen pahasta pin-
teestä pelastanut Esa Venä-
läinen.
Esa haluaamuistuttaa tal-

virenkaiden vaihtoon ryhty-
viä kunnollisen tunkin hank-
kimisesta.
–Eihän ne autoissamuka-

na tulevat tunkit ole tarkoi-
tettu kuin hätätapauksiin. Ne
ovat aika heppoista tekoa,
hän varoittelee.

Teija Loponen

Esa kuuli avunhuudot

Taustalla näkyvässä parkkiruudussa oli torstaina
renkaanvaihtaja pahassa pulassa. Häntä riensi
auttamaan koiransa kanssa lenkkeillyt Esa Venäläinen.

TEIJA LOPONEN

Lahdenväylän ja Kehä I:n
melu torpataan jätemaalla
Suurmetsään Jakomäen pohjoisosaan
ja Malmin Sepänmäkeen on
suunniteltu rakennusjätteestä
tehtäviä meluvalleja noin kaksi
vuotta. Meluvallit tulevat suojaamaan
asukkaita valtateiden pauhuilta.

PIRJO PIHLAJAMAA

Jakomäen eteläpään asuinalue piti suojata Porvoonväylän melulta yhtä aikaa Lahdenväylän ja Kehä I:n hankkeiden kanssa, mutta kyseistä Jakomäen hakemusta ei löydy
avin julkisesta rekisteristä.

S

Melutason
arvioidaan

alentuvan 3–10
desibeliä
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Alppikylän vielä rakenta-
mattoman päiväkodin ase-
makaavaa ollaanmuutta-
massa, jotta alueelle saa-
daan alun perin ajateltua
isompi päiväkoti.

Siksi Alppikyläntien ja Rep-
pukadun kulmassa olevaan
päiväkotitonttiin liitetään vie-
reinen tyhjä asuintontti.
Jotta päiväkodin piha py-

syisi melulta suojassa, on

Reppukadun puoleiset talo-
usrakennukset ja umpiaita
määrätty kaavamuutoksessa
rakennettavaksi yhtenäisenä.
Asiaa käsitellyt ympäristö-

lautakunta päätti, ettei se an-

na kaupunkisuunitteluviras-
tolle asiasta virallista lausun-
toa, vaan sen saa tehdä kau-
pungin ympäristökeskus.

PP

Päiväkotia pyritään suojaamaan melulta
π Alppikylä

Helsingin puolelta kaup-
pakirjan allekirjoittajaksi on
merkitty kiinteistölautakun-
ta. Valtion puolelta Senaatti-
kiinteistöt ja Finavia.

Lokakuun lopun kiinteis-
tölautakunnan kokoukses-
sa jäsen Olli Sademies (ps.)
oli porukan ainoa, joka ei
kannattanut esikauppasopi-
musta.

Sademies ehdotti asian
pöydälle panoa, ja uudel-
leen valmistelua, jotta voi-
daan tutkia lentokentän
alueen yrittäjien asema ja
tulevaisuudennäkymät sekä
huomioida kansalaismielipi-
de. Sademiehen yllätykseksi
puheenjohtaja esitti pöydäl-
le panon sijaan äänestämis-

tä. Palautusehdotus raukesi
kannattamattomana ilman
pöydälle panoa.

– Vaikka tähän mennes-
sä on riittänyt, kun yksi-
kin lautakunnan jäsen esit-
tää pöydälle panoa. Samas-
sa kokouksessa toisen asi-
an käsittelyssä jäi yksi asia
pöydälle ilman äänestyksiä
ja kannatusta yhden lauta-
kunnan jäsenen pyynnöstä.
Mielestäni nyt syntyi virhe
asian käsittelyssä! Mitä sa-
novat oikeusoppineet, ky-
syy Sademies kokouksen
jälkeen Malmin lentoase-
man ystävien Facebook-si-
vulla.

Sademiehen mukaan hä-
nen palautusehdotuksen-

sa nostatti muissa jäsenissä
pienoisen hulabaloon. Mui-
den mielestä Helsinkiin on
saatava halpoja asuntoja.

– Ihmettelen, kuinka nyt
yks´kaks´ rakennuskustan-
nukset ovat pienentyneet sii-
nä määrin, että asuntojen
hinnat halpenevat, etenkin
kun ottaa huomioon len-
tokentän maapohjan, joka
vaatii melkoista paalutusta,
kirjoittaa Sademies.

Hän peräänkuulutti lauta-
kunnassa työpaikkojen säi-
lyttämistä, jolloin hänelle
sanottiin lentoaseman työl-
listävän noin sata henkilöä.

–Eli tiedossa ei ollut edes
oikea tarkka määrä! Lisäk-
si esitettiin, että asuntora-

kentamisen jälkeen alueelle
muodostuisi tuhansia työ-
paikkoja. Luku on vetäisty
stetson-menetelmällä, toisin
sanoen hatusta.

Sademies huomauttaa, et-
tä Suomen oikeuskäytän-
nössä on ollut vallalla yle-
vä periaate, audiatur et al-
tera pars. Se tarkoittaa, et-
tä myös toista osapuolta on
kuultava.

– Tätä toisen osapuolen
kuulemista ei lautakunta
halunnut, joten sanelin pää-
tökseen lausuman tästä de-
mokratian vaatimisestani
päätöksentekoon.

Pöytäkirjaan kirjattiin Sa-
demiehen eriävä kanta.

Pirjo Pihlajamaa

Lentokentän esikauppasopimus läpi lautakunnassa

Kokousvirhettä epäilevä
Sademies jäi paitsioon
Malmin lentoaseman kiinteistöistä tehdyn allekirjoittamattoman
kauppakirjan mukaan Helsinki ostaa valtiolta lentokenttäalueen
kiinteistöt ja valtion omistuksessa olevat yksittäiset maa-alat yhteensä
11,81 miljoonalla eurolla.

Helsingin Osuuskauppa Elanto suunnittelee Pihlajis-
tontien alussa olevan kylmäasemanmittarikentän perus-
korjausta. HOK-Elannon mukaan urakka on sen verran
iso investointi, ettei sitä kannata tehdä, ellei kaupunki an-
na tontille normaalia pidempää vuokra-aikaa.
Kiinteistölautakunta hyväksyi hakemuksen, ja jatkoi

vuokra-aikaa tavanomaisen kymmenen vuoden sijasta
31.12.2028 saakka.
Ehtojen mukaan peruskorjaus on tehtävä vuoden 2015

loppuun mennessä. Samalla tarkistettiin noin 2000 ne-
liömetrin kokoisen tontin vuokra, ja se on jatkossa noin
40 000 euroa vuodessa.
HOK-Elanto on ollut tontin vuokralaisena vuodesta

2007. Kaksitoista edellistä vuotta tontilla toimi Oy Esso
Ab. Entisessä huoltoasemarakennuksessa myydään pi-
karuokaa.

PP

Tankkauspiste menee
täysremonttiin
π Pihlajamäki, Pihlajisto

Luma-keskus Suomi jakoi tunnustuksia henkilöille,
jotka ovat aktiivisesti innostaneet lapsia ja nuoria luon-
nontieteiden, matematiikan ja teknologian pariin.
Valtakunnallisilla Luma-päivillä palkinnon saaneet koos-

tuivat opettajista, tiedekasvattajista ja vaikuttajista.
Yksi palkinnon saaneista oli alkuvuodesta eläkkeelle

jäänyt Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun fysiikan
jamatematiikan lehtori Lasse Vanhanen.

Teija Loponen

Viikkiin Luma-palkinto

Keskustan puoluehallituksen työvaliokunta vaatii hal-
litusta harkitsemaan vielä päätöstään lakkauttaa Malmin
lentoasema.
Työvaliokunta toteaa, että Helsingin kaupungilla on jo

muutoinkin käytössään huomattaviamaareservejä asuin-
käyttöön. Ilman Malmin kenttääkin kaavoitettavaa maa-
aluetta on jo reilusti yli 100 000 asukkaalle.
Keskustan lehdistötiedotteessa todetaan, ettäMalmi on

tärkeä ja aktiivisessa käytössä oleva lentoasema, jota tar-
vitaan nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi sen sijainti pääkau-
punkiseudulla on erinomainen, eikä realistista korvaavaa
vaihtoehtoa sille ole näköpiirissä.
Työvaliokunnan mukaan näyttää siltä, että hallitus on

tehnyt päätöksensä vaillinaisin perustein. Väärä päätös on
syytämuuttaa ennen kuin on liianmyöhäistä.

TL

Keskusta vaatii
Malmin lentoaseman
jatkon turvaamista

Malmin lentoaseman lakkauttamista vastustavat järjes-
tävät mielenilmauksen kansanedustajien silmien alla.
Malmin Lentoaseman Ystävien adressi luovutetaan tiis-

taina 18.11. kello 13 Eduskuntatalon portailla kaikille puo-
lueiden puheenjohtajille. Samalla pidetään mielenilmaus
samassa paikassaMalmin lentokentän puolesta.
Eduskuntatalon eteen tuodaan siivetön lentokone ja tai-

vaallemuutamia lentäviä koneita.
Tilaisuuteen pyydetäänMalmin lentokentän säilyttämis-

tä kannattavia paikalle. TL

Siivetön kone
Eduskuntatalon eteen

Kiinteistölautakunta ei voi yksin päättää kauppa-asiaa. Esitys vaatii kaupunginhallituksen myönteisen
päätöksen. Sen kokous oli maanantaina.

Suomen lennonjohtajien yhdistys vastustaa Malmin
lentoaseman lakkauttamista. Yhdistyksenmukaan lento-
koulutuksen siirtyminen pois Malmin valvotusta ympäris-
töstä onmerkittävä turvallisuusriski.
Lentokoulutus ei lennonjohdollisista-, taloudellisista- ja

turvallisuussyistä sovellu Helsinki-Vantaan lentoasemal-
le, vilkkaan aikataulunmukaisen reittiliikenteen vuoksi ei-
kä miehittämättömille Hyvinkään ja Nummelan kaltaisille
ns. korpikentille, toteaa yhdistys tiedotteessaan.
Yhdistysmuistuttaa, ettäMalmin lentoasema on noin 80

000 vuosittaisella operaatiolla yksimaamme vilkkaimmis-
ta ja tärkeimmistä lentoasemista.

PP

Lennonjohtajilta tiukka ei

π Malmi

PERTTI VIITANIEMI
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www.autoasi.fi www.rengaskeskus.com

AUTOASI RENGASKESKUS
Korvasienentie6, 00760Helsinki
puh.0400600660
info@rengaskeskus.com
Sesonkinama–pe7–18, la9–16
www.rengaskeskus.com

PAR TN E R I

DEFA-moottori-
lämmittimet
ja sisähaara-
asennukset

-

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

O

ölj

uks

jy

set

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

www.rengaskeskus.com

Asennus,
tasapainotus,
allelaitto

80€

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

NETT I E TU
henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

ILOLA
Laaksotie 33

Puh. 029 001 8720
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1

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

* Katsastuksen hintaan lisätään Trafin maksu 3,60€

*

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!

MeHUOLEHDIMME
SINUSTA JAAUTOSTASI

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

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

BestRent.fi

Neste Oil
K-market
Malmilta!

Öljynvaihtohuolto
ja talvitarkastus

(sis. öljynsuodattimen ja
max 5 litraa öljyä)

uudet sijaisautot
Seat Ibiza ST:t huollon tai

korjauksen ajaksi

BestRent.fi

hintaan: /päivä
sis. max 100 km
polttoaineineen30€

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

Talvirenkaiden vaihto
Henkilöauto Pakettiauto

Vielä muutama
vuoden 2014

AKU peräkärry
tarjoushintaan!

Soita ja varaa aika!

AKU 265L
890€

AKU 265L+
Jaxal kuomu

1390€

!
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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MALMIN YHTEISEENKIRKKOVALTUUSTOONVALITUT
12 JÄSENTÄ VERTAUSLUVUNMUKAISESSA
JÄRJESTYKSESSÄ:

• Minna Valtonen, Avoin seurakunta
• Kaisa Raittila, Tulkaa kaikki (v)
• Risto Peltokorpi, Avoin seurakunta (v)
• Tuula Pontela, Musiikin puolesta (v)
• Sinikka Vepsä, Sos.dem.
• Katrianna Halinen, Tulkaa kaikki
• Pekka Salomaa, Koillinen Kok (v)
• Tuulikki Vuorinen, Avoin seurakunta (v)
• Anki Arpiainen, Avoin seurakunta
• Veronica Saarela, Tulkaa kaikki (v)
• Ahti Kuorikoski, Musiikin puolesta
• Raija Lehtonen, Avoin seurakunta

Arzu Caydam-Lehtonen on kolmen tytön
äitinä ehtinyt lasten kasvaessa yhä
enemmän mukaan luottamustoimiin.
Hänellä alkaa viides kausi Puistolan
Demarien puheenjohtajana.

Vanhin tyttäristä on
kehitysvammainen,
joka käy kehitysvam-
maisille suunnatussa
viisivuotisessa kou-
lussa. Äiti on seuraa-
vat kolme vuotta
koulun kannatusyh-
distyksen hallitukses-
sa. Kaupunginhalli-
tuksen nimeämässä
vammaisneuvostossa
hän istuu tämän vaa-
likauden ja on aloittanut myös demarien vam-
maispoliittisessa jaostossa.

Kaikki tyttäret pelaavat jalkapalloa Puistolan
Urheilijoissa. Arzu tuli seuran toimintaan mu-
kaan keskimmäisen tyttärensä aloittaessa jalka-
pallojoukkueessa 2001. Alkuun hän toimi huol-
tajana/ varustevastaavana ja B-ikään siirtymisen
jälkeen noin 2 vuotta joukkuejohtajana joukku-
een pelatessa Palloliiton B-tyttöjen 1. divisioo-
nassa. Reilun vuoden päästä esikoinenkin halu-
si aloittaa jalkapalloharrastuksen, joten kevääl-
lä 2003 Arzu Caydam-Lehtonen perusti Puis-
tolan Urheilijoihin erityisjalkapallojoukkueen,
jonka joukkueenjohtajana hän on toiminut pe-
rustamisesta alkaen. Vuosi 2003 oli YK:n vam-
maisten teemavuosi.

Perheen kuopus aloitti jalkapalloharrastami-
sen vuonna 2008. Vuosina 2003–2009 aikana
Arzu on istunut neljä vuotta PuiU:n hallitukses-
sa, pari vuotta nais- ja tyttöjalkapalloilun pu-
heenjohtajana sekä nykyisin toimii joukkueen-
johtaja-toimikunnan sihteerinä.

Arzu syntyi Turkissa turkkilaisisän ja tampere-
laisen tataariäidin tyttärenä. Hänen ollessaan
2-vuotias oli edessä perheen muutto Suomeen.
Oma isä oli hyvä jalkapalloilija, mutta Arzu ei
ole itse halunnut pelata, vaan on toiminut jalka-
palloilun taustajoukoissa. Arzu on iloinen kun
kiinnostus jalkapalloon on periytynyt hänen tyt-
tärilleen.

Arzu on kahden maan kansalainen, joka
oman lapsensa omaishoitajuuden lisäksi on
töissä koulunkäyntiavustajana. Hän kuuluu va-
rajäsenenä myös Puistolanraitin ala-asteen joh-
tokuntaan ja on aktiivisesti taistellut Puistolan
koulujen puolesta.

Pihlajamäessä perhe asui jo 1992–95, mutta
toinen tuleminen koilliseen osui uusperheen
kanssa keväällä 2001 Tapulikaupunkiin ja elo-
kuussa 2002 Puistolaan.

Vuonna 2010 hän kiinnostui mahdollisuudes-
ta vaikuttaa epäkohtiin politiikan kautta ja liit-
tyi Puistolan demareihin. Vammaisen tytön kas-
vattajana ei ollut ihme, että Arzusta tuli aktiivi-
nen äiti, joka mielellään tarttuu epäkohtiin.

Kuluvan vuoden Arzu kuului myös stadin
demarien piirihallitukseen, mutta ei piirikoko-
uksessa saanut jatkokautta vuodeksi 2015. Hän
ei tästä lannistu, vaan nyt jää enemmän aikaa
perheelle ja kansanedustajaehdokas Sinikka
Vepsän vaalipäällikön toimeen ja muihin luotta-
mustehtäviin.

Timo Huotinen

Koillis-Helsinki

Arzu Caydam-
Lehtonen on
Puistolan aktivisti

Arzu Caydam-
Lehtonen

Ennakkoon Malmin seu-
rakuntavaaleissa äänes-
ti 4,9 prosenttia 46 195
äänioikeutetuista. Äänestä-
jiä oli siis vähän reilut 4000.
Nuorinpien, eli 16–17-vuo-
tiaiden äänestysprosentti jäi
4,5 prosenttiin.

Heikoksi jääneestä äänes-
tämisinnosta huolimatta, tai
ehkä siinä johtuen, luotta-
mushenkilöiden vaihtuvuus
oli tavallista suurempi.

–Seurakuntaneuvoston
kuudestatoista jäsenestä
vain neljä on samoja kuin
vuosien 2011–2014 neu-
vostossa. Kirkkovaltuuston
kohdalla vaihtuvuus oli hi-
venen pienempi, kahdesta-
toista jäsenestä kuusi jatkaa
tehtävässä, kertoo Malmin
seurakunnan tiedottaja Tui-
la Huomo.

Äänikuningattaria ja
kuninkaita on yhteensä vii-
si. Eniten ääniä valtuustoon
saivat Tuula Pontela (231
ääntä), Minna Valtonen
(206), Risto Peltokorpi
(189), Kaisa Raittila (163)
ja Pekka Salomaa (153).

Seurakuntaneuvostoon
viisi eniten ääniä saanut-
ta ovat: Tuula Pontela (211
ääntä), Minna Valtonen
(193), Maija Lepistö (179),
Kaisa Raittila (149) ja Pek-
ka Salomaa (148).

Listoittain katsottuna par-
haiten vaaleissa onnistui
Avoin seurakunta, joka sai
listoiltaan kuusi ehdokasta
seurakuntaneuvostoon. Tul-
kaa kaikki –lista sai läpi nel-
jä ehdokasta ja Kokoomus,
Sos.dem. sekä Musiikki ku-
kin kaksi ehdokasta.

Teija Loponen

Vaisut vaalit
vaihtoivat edustajat
Malmin seurakunnassa oli harvinaisen laiskoja äänestäjiä tänä vuonna.
Malmilla äänestysprosentti oli vain 8,9 prosenttia, kun valtakunnallinen
äänestysprosentti oli 15,7. Helsingissä äänestysprosentti oli 11,2.

Suluissa oleva v tarkoittaa, että henkilö oli luottamusjäsen
myös vuosien 2011–2014 aikana.

MALMIN SEURAKUNTANEUVOSTOONVALITUT
16 JÄSENTÄ VERTAUSLUVUNMUKAISESSA
JÄRJESTYKSESSÄ:

• Minna Valtonen, Avoin seurakunta
• Kaisa Raittila, Tulkaa kaikki (v)
• Maija Lepistö, Avoin seurakunta
• Tuula Pontela, Musiikin puolesta (v)
• HetaWarto, Sos.dem.
• Katrianna Halinen, Tulkaa kaikki
• Pekka Salomaa, Kokoomus (v)
• Tuulikki Vuorinen, Avoin seurakunta
• Veronica Saarela, Tulkaa kaikki (v)
• Anki Arpiainen, Avoin seurakunta
• Ahti Kuorikoski, Musiikin puolesta
• Raija Lehtonen, Avoin seurakunta
• Sinikka Vepsä, Sos.dem.
• Laura Leipakka, Tulkaa kaikki
• Sanna Aivio, Kokoomus
• Kalle Sorsa, Avoin seurakunta

Tuula Pontela nousi
äänikuningattareksi
molemmissa vaaleissa.

Äänikuninkaaksi
molemmat
luottamustehtävät
huomioiden nousi Pekka
Salomaa.

Marras-joulukuussa putoaa monen postilaatikkoon
vuokrannousuilmoitus. Helsingin kaupungin asunnot
Oy:n asuntojen vuokrat nousevat keskimäärin 2,04 pro-
senttia. Keskimääräinen neliövuokra nousee 10,80 euros-
ta 11,02 euroon.
Kaupungin asunto-osakeyhtiön alla toimivan Heka-

Suutarila Oy:n vuokramuutokset ovat niin maltillisia, että
keskimääräiset neliövuokrat eivät nouse,mutta kiinteistö-
kohtaisissa vuokrissa saattaa tapahtua nousua tai laskua.
Heka-Suutarilan vastuulla on 1534 asuinhuoneistosta

Puistolan, Tapulikaupungin, Suutarilan, Siltamäen, Töyry-
nummen ja Tapaninvainion alueella.
Helsingin kaupungin perimissä vuokrissa on aluekoh-

taisia eroja. Kalleinta on Vallilassa, jossa vuokra nousee
12,33 euroon per neliömetri. Edullisinta on Myllypurossa,
jossa neliömetri maksaa ensi vuodesta lähtien keskimää-
rin 9,81 euroa.
Tilastokeskuksenmukaan yksityisetmarkkinatmukaan

lukien oli toissa kvartaalilla koko kaupungissa neliövuok-
ra keskimäärin noin 15,05 euroa kuussa.

Pirjo Pihlajamaa

Kaupunki
korottaa vuokria

Matkan hinta on 110€ + 5€ palvelumaksu/2hh.
yhh+45€
Hintaan sisältyy:
• Laivamatkat Eckerö Line, aamu meno – ilta paluu
• Rauhallinen tila oleskeluun ja tavaroille laivalla meno-paluussa
• Kuljetus satama–hotelli–satama
• Majoitus tasokkaassa hot. Meriton Conference &Spassa
• Hotelliaamiainen
• Hotellin Spa osaston saunojen ja allasosaston käyttö
• Pieni Joulukonsertti n. 30 min. Kamarikuoro Hopner
• Kuljetus konserttiin Hopner Maja, Raatihuoneen torilla
• Hopner talon esittely ja jouluglögi

Halukkaille 25.11. Hyvänolon liikuntaa hotellissa
joulumusiikin tahtiin
Ohjaajina Tapanilan Erän ohjaajat.
Lisämaksusta 25.11. meriaamiainen laivalla 13€.
Lisämaksusta 26.11. Laivan Joulubuffet juomineen 29€.

Ilmoittautumiset tälle mukavalle
rauhalliselle matkalle 25.11.–26.11.
info@saaretar.eu tai +358 40 181 3316
www.saaretar.eu

Kauneimmat Joululaulut vironkiellä,
Tallinnan Joulutori, mukava seura

ja iloiset matkaemännät!
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Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks.
1,15 kpl (3,83/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks.
4,49 rs (12,83-14,03/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks.
2,29 pl (1,26/l) sis. pantin 0,40

Hinta ilman K-Plussa-korttia
2,49 pkt (2,49/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia 9,95 kg

Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 13.-16.11.2014

tai niin kauan
kuin tavaraa riittää

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

w
w
w
.k
-c
ity

m
ar
ke

t.fi

1290
kg 199ps 199rs 499

pkt

199pkt

499
kg
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TAATELI 400 g rasia
4,98/kg, Iran

Fazer
KONVEHTIRASIAT 320-350 g
10,38-11,35/kg

HK viljaporsaan maustamaton n. 1,5 kg
tai rypsiporsaan pintamaustettu n. 800 g
ULKOFILEE

Myllyn Paras
TORTTUTAIKINA 1 kg
1,99/kg

Donningholm
TÄHTITORTTU MARMELADIT
300 g 3,17/kg, luumu tai omena&kaneli

Voimassa to-la
Tuore kokonainen
NIERIÄ

KLEMENTIINI 1,5 kg pussi
1,33/kg, Espanja

Fanta ja Sprite
VIRVOITUSJUOMAT 1,5 l
0,57/l, raj. 2erää /talous

Lihamestarimme
NAUDAN PAAHTOPAISTI
Alkuperämaa Hollanti

Valio
HYVÄ SUOMALAINEN
ARKIJUUSTO 1,25 kg
3,99/kg
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Työväenopiston isossa
luokassa parinkymmenen
seniori-ikäisen ryhmä avai-
lee ääntään Matti Reitta-
mon johdolla. Ilmassa on
haikeutta ja närkästystä, sil-
lä kuoronjohtaja on kerto-
nut, ettei häntä enää ikänsä
puolesta kelpuuteta opetta-
jaksi. Uutta opettajaa ei pal-
kata tilalle, sillä säästöjä
täytyy saada aikaan. Kuoro-
laisille kuoron lopettaminen
joulun alla on yllätys.

–Tämä on aivan käsittä-
mätöntä, ettei opisto ilmoita
asiasta kuorolaisille mitään.
Olemmehan me maksavia
asiakkaita, kurssilaisia siinä
kuin muutkin, Marja-Leena
Hassinen hämmästelee.

–Kuoro on monille meistä
henkireikä. Itse laulan kol-
messa eri kuorossa, mutta
tämän kuoronjohtajan tapa
johtaa on aivan poikkeava
ja siksi olen halunnut käy-
dä juuri tässä kuorossa jo

kymmenkunta vuotta, ker-
too Antti Lätti.

–Laulaminen on tärkeää
meille ikäihmisille, se pitää
muistin virkeänä ja sosiaali-
sen kanssakäynnin vireänä.
Ja tämä kuoronjohtajamme
on paras mahdollinen, iäs-
tään huolimatta, huomaut-
taa Elias Westerback.

Virkkarikuorolaiset mu-
rehtivat myös sitä, että mui-
ta päiväsaikaan toimivia
kuoroja ei juuri alueella ole.

– Eläkeläisiä kun olem-
me, niin emme mielellämme
enää iltapimeällä kulje, huo-
mauttaa useampikin rouva.

Kuoronjohtaja Mat-
ti Reittamo myöntää, että
ikää on kertynyt, mutta hän
olisi silti ollut valmis jatka-
maan neliäänisesti laulavan
kuoron veturina.

Kuorotoiminnan lopetta-
minen heijastuu ikäihmisiin
laajemminkin, sillä Virkka-
rin kuoro on käynyt laulul-

laan ilahduttamassa muun
muassa Miljan palvelutalon
ja Syystien palvelukeskuk-
sen asukkaita.

–On kieltämättä harmillis-
ta, ettei ryhmää ole infor-
moitu tilanteesta. Meillä on
varmaan oletettu kuoron-
johtajan tehneen sen jo siinä
vaiheessa, kun hän tiesi työ-
suhteensa loppuvan, arvelee
Helsingin työväenopiston
johtava opettaja Sini Rauta-
vaara.

Rautavaara lupasi ehdot-
taa alueen suunnittelijalle
käyntiä kuoron luona kes-
kustelemassa tulevaisuudes-
ta. Voisiko kuoron kenties
fuusioida johonkin toiseen
kuoroon.

–Virkkarin kuoro on ol-
lut hyvin kuoronjohtajaan-
sa sitoutunut kuoro ja sen
vuoksi heitä on arveltu ole-
van vaikea yhdistää mui-
hin toimiviin kuoroihin. Ta-

loudellisia resursseja uuden
kuoronjohtajan palkkaami-
seen ei valitettavasti ole ja
kaupungin säännöt kieltä-
vät palkkaamasta 78 vuot-
ta täyttäneitä, huomauttaa
Rautavaara.

Kuorotoiminnasta vastaa-
va suunnittelija Veli-Ant-
ti Koivuranta toteaa, et-
tä musiikista on vähennet-
ty resursseja ja juustohöylä
leikkaa vähän sieltä ja tääl-
tä. Virkkarin kuoro on yksi
säästön viemä siivu.

– On helpompi lopet-
taa tehtäviä eläköitymisen
kautta. Ikäihmisille on sil-
ti edelleen tarjolla kuorotoi-
mintaa, myös päiväsaikaan.
Seniorikuoroja toimii Ou-
lunkylässä, Mellunmäessä,
Kanneltalossa ja Opistota-
lolla, hän opastaa.

Virkkarin kuoron jatkolle
hän ei näe mahdollisuutta.

Teija Loponen

Juustohöylä
leikkaa Virkkarin kuoron
Malmin virkistyskeskuksessa aikoinaan yhteislaulutuokioista alkunsa
saanutta Virkkarin kuoroa ollaan lopettamassa. Kuorolaisten on sitä
vaikea sulattaa.

Tuskaisaa hymyä. Virkkarin kuoro haluaisi jatkaa vielä kevätkaudellakin yhdessä laulamista.

TEIJA LOPONEN

Lions club Helsinki Siltamäki lahjoitti 35-vuotisjuhliensa
kunniaksi 3500 euroa uusi lastensairaala 2017 hankkeeseen.
–Lahjoitus kuuluu vuonna 1979 perustetun klubimme kaik-

kien aikojen suurimpiin ja halusimme kohdistaa sen nimen-
omaan lastensairaalan rakentamishankkeeseen, kertoo klu-
bin jäsenAri Simberg.
Siltamäen leijonat viettivät 35-vuotisjuhlaansa lauantaina

25.10. arvokkaassa miljöössä Ravintola Svenska Klubbenilla,
jossamyös lahjoituskirja luovutettiin eteenpäin.
Siltamäen leijonat kuuluvat Siltamäki-Suutarila - alueen ak-

tiivisiin toimijoihin. ja heidän avustus- ja lahjoitustoimintansa
kohdistuu alueen nuorison, vanhusten ja muiden avuntarvit-
sijoiden hyväksi.

Teija Loponen

Siltamäen leijonilta muhkea lahjoitus

Klubin edustajat Presidentti Jukka Kolehmainen
(vas.) ja rahastonhoitaja Markku Eloranta
ojentavat lahjotuksen piirikuvernööri Sini Eloholmalle.

JUHA MALILA

Kurssin vetäjinä toimivat
Sari ja Jyri Hakuri. Sari toi-
mii pappina Pihlajamäen
kirkolla ja hänen miehensä
Jyri on koulutukseltaan
rakennusarkkitehti.

Kurssi käynnistyy suun-
nittelupalaverilla maanan-
taina 17.11. kello 18.30
Pihlajamäen kirkolla,
osoitteessa Liusketie 1. Sil-
loin päätetään millaisen
uurnan kukin tekee ja tu-
tustutaan puutyöpajaan.

Itse kurssi toteutetaan
viikonloppuna 22.–23.11.
kello 12–16 Kiillekujan
kerhohuoneistossa.

–Puutyöpaja on pieneh-
kö, joten ryhmään mahtuu
vain viisi henkilöä. Kursse-
ja on ollut tänä vuonna jo
kaksi eri vetäjien toimesta
ja kiinnostus on ollut aika
laajaa. Useimmat ovat teh-
neet uurnan itselleen. Osa
samalla myös puolisolleen,
kertoo Sari Hakuri.

–Mallin voi kukin suun-
nitella itse, mutta tarjolla
on myös valmis ehdotus,
kertoo puolestaan Jyri Ha-
kuri.

Sirottelu-uurna voi ol-
la melkein millainen vain.
Maahan kätkettävällä uur-
nalla on kuitenkin tietyt
vaatimukset maatumisen
ja koon suhteen, mutta tai-
teellista vapautta jää silti
reilusti, Hakurit selvittävät.

Tarvikkeiden hankkimi-

sen voi jättää kurssin vetä-
jille noin 30 euron tarvike-
maksua vastaan.

Vaikka kuolemaan liitty-
vä asiat koetaan usein aika
synkkinä, ei uurnan teke-
minen ole lainkaan hau-
danvakavaa puuhaa.

–Edellisillä kursseilla on
ollut hyvinkin iloinen ja
elämänmyönteinen ilma-
piiri, tietää Sari Hakuri.

– Pohjanmaalla on ol-
lut suosittuja arkunveisto-
kursseja, mutta näin kau-
punkioloihin uurnan teko
sopinee paremmin. Arkun
säilyttäminen kerrostalos-
sa voisi olla hankalaa, huo-
mauttavat vetäjät pieni pil-
ke silmäkulmassa.

Kurssien järjestäminen
on seurakunnalta samal-
la kannanotto kuolemasta
puhumisen puolesta.

– Omaa, väistämättä
edessä olevaa kuolemaa
voi käsitellä myös tällä ta-
valla. Arkisesti ja konkreet-
tisesti. Sitä paitsi käsillä te-
keminen ja uusien taitojen
opettelu tekee itsessäänkin
hyvää, muistuttaa Sari Ha-
kuri.

Kurssista kiinnostuneet
voivat ilmoittautua osoit-
teeseen sari.hakuri@evl.fi
tai soittaa numeroon 050
544 0554.

Teija Loponen

Uurnakurssilta
viimeinen maja
Pihlajamäessä järjestetään puutyöpaja, jossa
osallistujat valmistavat itselleen ohjatusti
oman uurnan. Niin haudanvakavalta kuin
aihe kuulostaakin, ovat jo pidetyt kurssit
olleet varsin elämäniloisia.

Maahan kätkettävän uurnan tulee maatua hyvin ja
myös sen koko on määritelty.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakentaa par-
haillaan kierrätyspistettä Pukinmäen liikuntapuiston pysä-
köintialueella Kenttätiellä.
Piste on tarkoitus avata tässä kuussa. Valmistuttuaan se

on Helsingin 44 kierrätyspiste.
Kenttätien säiliöihin voi viedä ilmaiseksi lasipurkkeja, pien-

metallia, käyttökelpoisia vaatteita sekä paperia, pahvi- ja
kartonkipakkauksia, kutenmaito- ja mehupurkkeja. Muiden
roskien vieminen ei ole sallittua.

PP

Uusi kierrätyspiste
tekeillä Kenttätielle
π Pukinmäki
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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€

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!
, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
==='+1:.)6-)6.1@07<@667,'$&87:8)
Seurakunta facebookissa:
==='/731544<'348&87:8)6.1@07<@6,7

Herätkää! Valvokaa!
Voi Luoja, kuinka väsynyt olen.
Ja vielä pitäisi herätä ja valvoa.

Riittääkö, että huokaan: ”
Auta, en jaksa yksin.”

Lahja lapselle
-kampanja
Voit auttaa tässä aivan lähellä. Tue alu-
eellamme asuvia vähävaraisia perheitä
osallistumalla Lahja lapselle -kampanjaan
17.11.–8.12.2014.
Toimi näin: Ota yhteyttä lahjatoiveen saa-
miseksi p. 09 2340 4534 tai sähköpostilla
>4@:@:7+>7'87:8)6.0<!1?:'$ 977, :72.16
antaman konkreettisen lahjatoiveen. Osta
sovittu lahja ja tuo se sinua lähellä olevaan
Malmin seurakunnan toimipisteeseen.
Diakoniatyö toimittaa lahjan perille. Lahja-
toiveita jaetaan myös 1. adventin messujen
yhteydessä sunnuntaina 30.11.
Lahjatoive voi olla arvoltaan noin 40 e. So-
siaalitoimi on valinnut perheet, joille lahjat
välitetään. Lahjatoiveen mukana lahjoittaja
saa ohjeen lahjan hankkimisesta ja sen
toimittamisesta seurakuntaan ti 9.12. klo 19
mennessä. Lahjan voi tuoda toimipisteisiin
niiden aukioloaikoina tai tilaisuuksien yhte-
ydessä, sekä ti 2.12. ja ti 9.12. klo 17–19,
Malmin kirkolle ti klo 16–19.
Malmin seurakunnan Lahja Lapselle
-kampanja on osa Helsingin seurakuntien
Rakenna Joulupuu -keräystä.
Lisätietoja kampanjan ajan Kirsi Jaakon-
aho p. 09 2340 4534.

MUSIIKKIHETKIÄ
Musiikkimatinea Jakomäen kirkos-
sa to 13.11. klo 12. Heikki Sivonen,
huilu, Outi Aro-Heinilä, piano.
Konsertti Pihlajamäen kirkossa su
16.11. klo 16, Timo Olli, urut.
Konsertti Malmin kirkossa su 16.11.
klo 18. Malmin kantaattikuoro ja
Koilliskuoro, joht. Heikki Poutanen.
Konsertti Viikin kirkossa su 16.11.
klo 18. Tuuli Okkonen esittää omia,
sekä hänelle rakkaita hengellisiä
lauluja. Kolehti Naisten Pankille.

MONIKULTTURISUUSTYÖN
PERHERETKI JOULUVAELLUK-
SELLE Lohjan Vivamoon la 13.12.
Lähtö Malmin kirkolta klo 14. Hinta aikui-
set 15 e ja lapset 3-12v á 10 e. Hin-
taan sisältyvät kuljetus, jouluvaellus ja
>4@:@2@@04' ;:8' "%'##' 81661..*( 94$7
Tuomenvirta p. 050 570 4821.

MONIKULTTUURINEN MESSU
Pihlajamäen kirkossa su 16.11. klo 10.
Samuel Luak ja ghanalainen Bethel-ryh-
mä. Kirkkokahvit.

MATKAILUILTA
Malmin kirkossa la 29.11. klo 18.
Iina Vaarnamon aiheena Lutherin ja Düre-
rin kaupungit.

UURNAKURSSI
Työpaja, jossa valmistetaan ohja-
tusti oma uurna. Suunnittelukokous
Pihlajamäen kirkolla ma 17.11. klo
18.30 ja varsinainen työskentely
viikonloppuna 22.–23.11. klo 12–16
Kiillekujan puutyöpajalla. Tarvike-
87<.@ "% 1' ;:8' .70)'+7<@0)!1?:'$
tai 050 544 0554.

Nuorten vaalit
päättyvät
huomenna
Helsinkiläisnuorten
omien Ruuti-vaalien viimei-
nen äänestyspäivä on huo-
menna. Äänestys tapahtuu
ruutivaalit.fi-sivustolla. Jokai-
nen äänioikeutettu on saanut
kotiinsa äänestyslapun ja oh-
jeet äänestämisestä.
Kerran vuodessa pidettä-

vissä vaaleissa 13–17-vuoti-
aat helsinkiläisnuoret voivat
äänestää oman ikäpolven-
sa edustajaa Ruudin ydin-
ryhmään. Ydinryhmään vali-
taan 20 eniten ääniä saanut-
ta nuorta.
Ehdolle on asettunut yh-

teensä 54 nuorta. Ehdok-
kaista yhdeksäntoista ilmoit-
taa kotipaikakseen Koillis-
Helsingin.
Valitut pääsevät vaikutta-

maan nuoria koskeviin asioi-
hin ja viemään nuorten vies-
tiä kaupungin muille päättä-
jille.

PP

“Hei sinä nuori!
Tuu ulos ja elä!

Tulevaisuus on sun
ja mun!”

Koillishelsinkiläisen
ehdokas Tony

Höglundin, 14,
vaalislogan.

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 12.11. 19.00 Rukousilta: seurakunnan nuoret
La 15.11. 13.00–18.00 Diakoniatyön päivä
La 15.11. 19.00–22.00 Nuortenilta
Su 16.11. 11.00 Jumalanpalvelus: Jari Päärni.

Musiikki: MM-kuoro
Su 16.11. 14:30 Latinokokous: Fernando Carcia
Su 16.11. 18.00 Hyvän sanoman ilta: Mika Särkkä

ja Tom Bollström. Musiikki: Toivon ihme
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Tattarisuo&Tattariharju

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto

Runsas
ja maittava

Valuraudankuja 3
00700 Helsinki
p. 09 345 4834

lounastamo@lounastamo.fi

Lounas
Ma–Pe 10–13.30

Tattariharju

Tattarisuo

Tattariharjuntie

Lahdenväylä

Malmin
asema 2,3km

Puistolaan,
Heikinlaaksoon

Alppikylä

Jakomäki

Ravintola
Lounasbreikki

“Kehumatta paras”

Lounasbuffet katettuna
arkisin klo 10–14

Runsas salaattipöytä, kaksi
lämminruokavaihtoehtoa, keitto
sekä jälkiruoka ja kahvi, 8,50€
Takoraudantie 1, 00700 Helsinki,

Tattariharju

siinä :in yläkerrassa!

Lämpimästi tervetuloa!

Tattariharju on 52 hehtaarin kokoinen alue, joka löytyy
Tattariharjuntien itäpuolen harjulta Lahdenväylän vierestä.
Tattariharju on Malmin peruspiirin osa-alue, jossa Helsin-

gin kaupungin tietokeskuksen viime vuoden tilastojen mu-
kaan asui vain viisi ihmistä.
Työntekijöitä alueella on sitäkin enemmän. Vuoden 2011

päätteeksi alueen pk-yritykset tarjosivat työpaikan 1339:lle,
mikä oli 26 paikkaa enemmän kuin noin 80 hehtaaria suu-
remmalla Tattarisuon alueella.

PP

Tattariharjulla
käydään töissä

AITOA
ITSETEHTYÄ KOTIRUOKAA

noutopöydästä arkisin 10.00–14.30
Aamupala tarjolla 7.00–9.00

Avoinna arkisin 7.00–15.00

ET-Lounas Oy
Takoraudantie 2, 00700 Helsinki 040 562 7777
www.et-lounas.fi et-lounas@luukku.com

Meiltämyös sopimusruokailut,
tilausruokailut ym.

Yhteydenotot

SUOSI SUOMALAISTA

TYÖKALUJEN TUONTI- JA TUKKULIIKE
Valuraudankuja 6
00700 HELSINKI
Puh. 09-774 3460

BEX-paineilmanaulaimet,
yli 10 000 ammatti-
työkalunimikettä
valikoimissamme
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Lähitieto myös netissä!
www.lahitieto.fi

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

Malmin ja Tattarisuon
yrittäjistä pääosin koostuva
Malminseudun Yritysyhdis-
tys piti ylimääräisen jäsen-
kokouksen Saksassa.

Vuosittaisella yhteisellä
matkalla tutustuttiin pintaa
syvemmältä jo 1200-luvulla
perustettuun Berliiniin ark-
kitehti Mikael Merenmie-
hen johdolla.

MSY:n väki myös keskus-
teli Berliinin energiantuo-
tannosta, rakennustyyleistä
ja yrittäjyydestä. Toinen tu-
tustumisen kohde oli keisa-
reista tuttu Potsdamin kau-
punki, jossa ihailtiin muun
muassa upeita puistoja ja
Sanssoucin loisteliasta pa-
latsia. Se on yksi Unescon
maailmanperintökohteista.

Yrittäjät nousivat myös
Euroopan neljänneksi kor-
keimpaan rakennukseen,
Berliinin televisiotorniin.

Matkalla oli mukana tois-
takymmentä yritysyhdistyk-
sen jäsentä.

TL

Malminseudun Yritysyhdistys
tutustui Berliiniin

Malminseudun Yritysyhdistys teki tutustumismatkan Berliiniin.

Tattarisuon nimi mainitaan jo vuoden 1868 kartassa muo-
dossa Tattarmossen.
Tattarisuon teollisuusalue on Helsingin laajin ja monipuoli-

sin pienteollisuusalue. Alueella toimii kolmisensataa yritystä
ja se työllistää pitkälti yli tuhat ihmistä.
Tattarisuon pienteollisuusalue perustettiin 1950-1960-luku-

jen vaihteessa.
Alueelta puuttui pitkään vesiä ja viemärijohto, jotka sinne ve-

dettiin vasta 1990-luvulla.
Etenkin alkuvuosina Tattarisuo oli tunnettu erityisesti metal-

li- ja romualan yrityksistä, siellä toimii edelleenkin useampikin
autokorjaamo. Uudempia tulijoita Tattarisuolla ovat antiikki- ja
huonekaluliikkeet.
Yksi Suomen ensimmäisistä yksityisistä katsastusasemista

perustettiin Tattarisuolle, jossa se on toiminut vuodesta 1995
lähtien.
Tattarisuon teollisuusalueen lähelle pääsee busseilla 75

(Rautatientori–Tattarisuo–Puistolan asema), 76N Rautatie-
ntori–Malmi, Puistola–Tattarisuo) 77A (Jakomäki–Malmi–Sil-
tamäki) ja 577 (Jakomäki–Malmi–Siltamäki–Tikkurila).

TL

Tietoa Tattarisuosta

Neste Oil K-market Heikinlaakso
Avoinna arkisin 6–24 ja La–su 8–24
Vanha Porvoontie 32, 00760 Helsinki
Puh. (09) 389 7132
jaakko.maasalo@k-market.com

Tattarisuon Autokatsastus Oy on Suomen ensimmäisiä
yksityisiä katsastusasemia.

TEIJA LOPONEN • Autopurkamo,
kuorma- ja pakettiautot

• Romuajoneuvojen virallinen
vastaanotto

• Renkaat ja rengastyöt
• Ostamme käteisellä

Euro-Teli Oy
Kytkintie 55, 00770 Helsinki
09 389 5200, 0500 659 678
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Joka toinen vi ikko
kokoontuvassa senioriyh-
distyksessä harrastetaan
tuolijumppaa, kutsutaan
vieraita kertomaan ajan-
kohtaisista asioista ja käy-
dään ahkerasti erilaisilla ret-
killä ja tutustumiskäynneil-
lä.

Monipuolinen toiminta
innostaa myös miehiä, mut-
ta heitä mahtuisi mukaan
kyllä paljon enemmänkin.

– Rohkeasti vain tänne
joukkoomme viihtymään,
kannustaa juuri puheenjoh-
tajana aloittanut Mirjam
Pesonen.

– Vuonna 2008 huoma-
simme lehdessä tästä ker-
hosta ilmoituksen ja lähdim-
me vaimon kanssa mukaan.
Hyvin on viihdyttävää toi-
mintaa ja monenlaista te-
kemistä. Retket ovat erityi-
sen antoisia ja niistä on jää-
nyt monia mukavia muisto-
ja, kertoilee Pauli Pesonen.

Laila Kivelä kertoo saa-
neensa yhdistyksestä todella
hyviä ystäviä ja moni oli jo
entuudestaankin tuttu Puis-
tolan Marttojen toiminnas-
ta.

– Aune Vaara minut in-
nosti mukaan eläkkeelle
jäätyäni. Juuri edesmennyt
mieheni toimi pitkään pu-
heenjohtajanamme ja myös
piiritasolla. Täällä on usei-

ta saman surun kokeneita
ja heiltä olen saanut tukea
ja myötäelämistä, tuore les-
ki kiittelee.

Aiemmin eläkkeensaajat
kokoontuivat Marttalassa,
mutta tila kävi liian pienek-
si jumppatuntien käynnis-
tyttyä.

–Silloin kysyin Torsti Pai-
jolalta, eikö meille miten-
kään löytyisi kirkolta ko-
koontumistilaa. Kerhopäi-
vää vaihtamalla pääsimme
tänne tilavaan seurakunta-
saliin, Laila Kivelä kertoo.

Kerhon kokoontumiset
käynnistyvät tuolijumpalla,
jota vetää Pukinmäen Fysio-
palvelun fysioterapeutti Tii-
na Hannikainen. Jumppa
kuuluu Virkeyttä ikäänty-
miseen –projektiin, jota
rahoittaa Marian Sairasko-
tisäätiö. Kerholaiset maksa-
vat vain pienen omavastuu-
osuuden.

Pukinmäen Fysiopalvelu
aloitti muutama vuosi sitten
yhteistyön säätiön kanssa
ja tarjoaa sen kautta alueen
ikääntyneille ja omaishoita-
jille jumppahetkiä ja luen-
toja.

Vähän uudempiin kerho-
laisiin kuuluva Tuula Kai-
painen pitää jumppaa mai-
niona lisänä kerhon ohjel-
maan. Tuula itse otti tänä

syksynä huolehtiakseen yh-
distyksen retkien ja mat-
kojen järjestelyn ja luvassa
onkin tammikuussa matka
Lahteen Olavi Virran juhla-
konserttiin sekä kokopäivä-
retki Loviisaan.

–Ensi vuodelle olen ajatel-
lut luentojen vetäjiksi Kuu-
lonhuoltoliittoa, Alzheimer-
yhdistystä ja kenkäesitteli-
jää. Tänäänhän meille tulee
Sinikka Vepsä kertomaan
hätäensiavusta, kertoo pu-
heenjohtaja Mirjam Peso-
nen.

Syyskaudella kuultiin Ko-
dinturva –esitelmä, käytiin
Dresses Helsinki-näyttelyssä
ja Hiljaisuuden kappelissa.

Eikä kerhokokoontumis-
ta ilman kahvitteluja, niis-
tä jäsenet huolehtivat vuo-
rotellen.

Teija Loponen

Eläkkeensaajissa
viihtyvät miehetkin
Puistolan Eläkkeensaajat ovat virkeää väkeä.
Yhdessä touhutaan monenlaista, retkeillään,
kahvitellaan ja keskustellaan.

Tiina Hannikaisen vetämä tuolijumppa aloitettiin tasapainoharjoituksella, jossa
vartalon painoa siirrettiin vuoroin kantapäille ja varpaille.

Puistolan eläkkeensaajat
kokoontuvat Puistolan

kirkon seurakuntasalissa
parittomilla viikoilla.

Tuolijumppa on kello
13–13.45, sen jälkeen kahvi-

tellaan ja pidetään kerho-
kokous. 18.11. vieraana on
Hanna Markkula aiheenaan

kunnossapitävä liikunta. Kerho
on avoin kaikille halukkaille.

TEIJA LOPONEN

Malmin ja Tapanilan rajal-
la Fallkullassa on toiminut
nuorten kahvilaryhmä yli
puolitoista vuotta. Nuoret
ovat pitäneet kahvilaa sun-
nuntaisin sekä talon tapah-
tumissa.

Aiempi kahvilaryhmä
hankki kahvilatienesteil-
lä tilalle ponin, mutta tällä
ryhmällä ei ollut varsinais-
ta kohdetta alkutaipaleella.
Viime keväänä ryhmä päät-
ti suunnata hieman pidem-
mälle retkelle. Se toteutui
nyt syyslomalla.

Matkamme suuntautui

kymmenen nuoren kans-
sa Mikkeliin torstaina. Me-
nomatkalla pysähdyimme
Heinolan lintutalolle ihaile-
maan papukaijoja.

Perillä Mikkelissä majoi-
tuimme mökkiin kauniin
Puulaveden rannalle.

Perjantaina kävimme
Mikkelissä taidenäyttelys-
sä ja tutustuimme kaupun-
kiin, iltapäivällä suuntasim-
me retkemme pääkohtee-
seen Laurilan tilalle. Tila ei
ole kotieläintila Fallkullan
malliin, vaan se on yksityi-
nen maatila, jossa on eläi-

miä aika moneen lähtöön.
Ryhmän nuoret pääsivät

näyttämään taitojaan muun
muassa miniatyyrihevosten,
vuohien, laamojen, lampai-
den, kanien ja mikropossu-
jen käsittelyssä. Eläimet ei-
vät olleet tottuneet näin in-
nokkaisiin hoitajiin, mutta
nuorilla oli kärsivällisyyt-
tä ja taitoa käsitellä aivan
vieraita eläimiä, mitä oli ilo
katsella.

Lauantaina olikin jo ko-
tiinlähdön aika. Mennessä
kävimme Laurilassa, josta
haimme matkaamme kaksi

mikropossua. Ne hankittiin
kahvilaryhmän tuloilla.

Leiri Mikkeliin oli kai-
kin puolin onnistunut. Il-
mat olivat suotuisat, ja nuo-
ret saivat uusia kokemuksia
eläimistä. Kaiken huipuk-
si meillä on nyt navetassa
herttaiset mikropossut Lat-
te ja Luke.

Nuoret tahtovat uudel-
leen retkelle, joten kahvilas-
sa kannattaa käydä sunnun-
taisin kello 10.30–14 välillä.

Maarit Piirainen
nuoriso-ohjaaja

Fallkullan kotieläintila

Nuoret ostivat
kahvirahoilla mikropossut

Mikropossujen Latte ja Luke ostopaikasta on myöhemmin tulossa vielä kaksi
ahvenanmaanlammasta.

MIKÄONMIKROPOSSU?

• Mikropossu ei
ole sikarotu, vaan
markkinatermi, jota
jotkut käyttävät
omistaminisioistaan.
Mikropossu-
määritelmää voi
vapaasti käyttää
vaikka villisiasta.
Minipossuja on
hyvin erikokoisia.
Aikuiskokoon
vaikuttaa vain
geeniperimä.
Minipossun tai
minisian koko
määräytyy sen
vanhempien
perusteella.

• lähde wikipedia.fi
Kaksimiestä varasti Tapulikaupungin kirjastosta ison il-
manviilennyslaitteen viime viikon tiistaina kello 15.27. Po-
liisit hälytti paikalle kirjaston ulkopuolella ollut silminnäki-
jä, joka oli havahtunut tummiin vaatteisiin pukeutuneiden
miesten epätavalliseen toimintaan.
Miehet olivat hivuttautumassa alas kirjaston takana ole-

van varauloskäynnin portaita pitkin mukanaan jääkaa-
pinkokoinen kantamus, ja silminnäkijä oli alkanut epäillä
puuhan olevan luvatonta, etenkin kunmiehistä toisella oli
päässään aurinkolasit.
Varkaus löi koko kirjaston henkilökunnan täysin ällikäl-

lä. Kukaan ei ollut huomannut tiloissa mitään epätavallis-
ta. Karu totuus valkeni, kun sisään marssinut poliisi tuli
kyselemään hetkeä aiemmin tapahtuneesta varkaudesta.
–Olimme juuri silloin kaikki kiinni muissa työtehtävis-

sä. Osa oli asiakaspalvelussa ja osa hyllyttämässä, kertoo
kirjastonjohtaja Virpi Jero.
Ilmastointilaite oli sijoitettuna kirjaston nurkassa oleval-

le pöydälle, jonka vieressä on varaovi. Kirjaston työnteki-
jä oli avannut oven aiemmin raolleen tuulettaakseen tilo-
ja. Varkaat olivat irrottaneet laitteen pistorasiasta, napan-
neet koko hörskän mukaansa, livahtaneet varauloskäyn-
nin kautta pihalle ja luikkineet tiehensä.
Lähes tuliterä laite on Olimpia Splendidin Dolceclima.

Se hankittiin kirjastoon tänä kesänä viilentämään helteis-
tä sisäilmaa. Kirjastonjohtaja ei ole vielä ehtinyt selvittää
menetyksen todellista hintaa,mutta arvio summanolevan
useita satoja euroja, enimmillään ehkä tuhat.

Pirjo Pihlajamaa

Röyhkeä varaspari vei
kirjastosta jääkaapinkokoisen
ilmanviilentäjän
π Tapulikaupunki

Laite varastettiin tältä pöydältä.
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MITTAA TILA JA TILAA KOMERO

KOTIMAISET
MIRROR LINE
-KOMEROT

-LIUKUOVET
-TILANJAKO-OVET

NYT ERIKOISHINNOIN!!!

Palveleva kalustetalo jo vuodesta 1976

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

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

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

Tehtaan edustajat paikalla
suunnittelu ja tarjous odottaessa

VAIN LA JA SU,

KOMERON OSTAJILLE

KAUPANPÄÄLLE

ILMAINEN:

- SUUNNITTELU!!!

- KOTIINKULJETUS!!!

(PÄÄKAUPUNKISEUTU)

- KASAUS!!!

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

Avoinna:
ark 10–19
la 10–17
su 12–16

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

Avoinna:
ark 10–19
la 10–16
su 12–16

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

NYT VIELÄ

JOULUKS
I

KOTIIN
!!!

Tehtaan edustajat paikalla
suunnittelu ja tarjous odottaessa

VAIN LA JA SU

KOMERON OSTAJILL
E

KAUPAN
PÄÄLLE

ILMAINEN:

-SUUNN
ITTELU!

!!

-KOTIIN
KULJET

US!!!

(PÄÄKA
UPUNKI

SEUTU)

-KASAU
S!!!

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

Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848
Merja Pulkkinen
050 511 0782

Juha-Pekka
Savolainen
045 195 6818

Sam Kamras
040 837 3465

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

Hanna Valtonen
040 844 8991

Petri Hietala
LKV, LVV

040 051 9920

Juha Taponen
KiAT

0400 537 500
Seppo Väisänen
040 042 6233

Petri Grönlund
040 4807878

Sanna Hannula
045 800 2262

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

Inna Zvereva
045 679 1825

Raine
Kellokangas
044 988 1800

Jollas PT 171m2

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 5h + k + khh + 2*
erill.wc + kph + s + vh + var + terassi. Merelli-
sessä Jollaksessa, Lammi-kivitalon paritalohu-
oneisto, rakennettu 2000. Upeat ulkoilumaastot,
lenkkipolut lähes kotiovelta sekä Sarvaston
venesatamakin kivenheiton päässä. Lähtöhinta
485.000 €. Hevossalmentie 32 A. Tied. Petri
Hietala p. 0400 519 920 92115891

Asiantuntevat vuokra-välittäjät
Vuokravälittäjämme ovat koulutettuja alan ammattilaisia. Panostamme säännölliseen koulutukseen sekä
välittäjien osaamisen testaamiseen systemaattisesti. Tämä varmistaa parhaanmahdollisen lopputuloksen.
Vuokraamme asuntosi luotettavasti ja vaivattomasti.
RE/MAX Vuokraus-suunnitelma Miten vuokrauspalvelumme toimii ja mitä se sisältää? RE/MAX Vuokraussuunnitelma avaa koko prosessin kohteen
markkinoinnista, vuokralaisen luottotietojen tarkistuksesta - asunnon käyttöönottotarkastukseen. Pyydä meiltä suunnitelma asuntosi vuokrauksesta.

Helsinki

Marjaniemi RT 125,5 m²
4h+k+s. Kaunis ja valoisa 2-tasoinen rivitalo
asunto. Alakerrassa keittiö, olohuone, wc sekä
erillinen todella valoisa ruokailutila jossa katto
korkeus noin 8 metriä parhaimmillaan. Yläker-
rassa kolme makuuhuonetta, parveke, oma
sauna ja kylpytilat. Oma takapiha sekä varasto
(HITAS). Mh..398 000 €. Virvatulentie 10. Tied.
Petri Hietala 0400 519 920 9937594

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

Vantaa

Rajakylä RT 71,5 m²
3h + k + s + at. Oma iso terassi joka on kaut-
taaltaan aidattu. Hyvän pohjaratkaisunsa an-
sioista tämä yhdessä tasossa oleva asunto on
todella käytännöllinen ja tilava pienen perheen
koti. Edulliset asumiskustannukset. Pienellä
pintaremontilla saat tästä kodista todellisen
unelmakodin. Mh. 213.000 €. Pyörätie 15. Tied.
Hanna Valtonen p. 040 844 8991 9900372

Kirkonkylä OKT 73,6/119 m²
TARJOUSKAUPPAKOHDE! 2h+k+s. Nurmijär-
ven keskustan tuntumassa ihastuttava 73,6 /
119,0 m² tiilirunkoinen omakotitalo jonka tontilla
180k-m² rakennusoikeutta vielä jäljellä. Tässä
vaihtoehto rivitalo/kerrostalo-asumiseen ilman
ylimääräisiä neliöitä, omalla isolla vihreällä tontilla
1251 m2. Lh.199 000 € Hindrikanpolku 5, Tied.
Hanna Valtonen 040 844 8991 9510709

Vihti

Nurmijärvi

Länsi-Pakila RT 131,5,m²
TARJOUSKAUPPAKOHDE! 5h+k+s. Upea koti
perheelle, jolle kodin sijainti, ulkoilumaastot ja
palveluiden läheisyys merkitsevät! Tämä 4 per-
heen taloyhtiö on rakennettu 2002. Myytävänä
oleva asuinhuoneisto on kauttaaltaan siistikun-
toinen, vaaleasävyinen pinnoiltaan ja asuttavas-
sa kunnossa. Lh. 342 000 €. Halkosuontie 1.
Tied. Petri Hietala 0400 519 920
9688733

Mellunmäki KT 112m²
Upealla koti, luonnonläheisellä ja rauhaisalla
lapsiystävällisellä alueella! Tunnelmallinen ja
kauniisti sisustettu koti. Suuren perheen koti 2/3
kerroksessa. Ei hissiä. Mh. 237 467, 33 €, vh.
238 000 €. Uotinmäentie 9. Tied. Petri Hietala
0400 519920. 9754289

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

Simonmetsä KT 75m²
TARJOUSKAUPPAKOHDE! 3h + k. Rauhallisel-
la, lapsiystävällisellä alueella toimivapohjainen
ja siisti 1/3kerroksen koti. Tilavanoloisessa
kolmiossa on pintamateriaalit uusittu lattioiden
ja seinäpintojen osalta 2010. Kylpyhuone ja
erillinen wc saneerattu aiemmin. Lh. 118 000 €.
Simontie 6. Tied. Petri Hietala 0400 519 920
9890931

Kaivoksela KT 27m²
TARJOUSKAUPPAKOHDE! 1h+kk. Putkiremon-
toidussa yhtiössä todella valoisa yksiö etsii uutta
asukasta tai sijoittajaa. Kylpyhuone täysin uusi,
joten tästä yksiöstä saat pintaremontilla todel-
lisen helmen. Lh. 82 000 €. Ukonkivenpolku 4.
Tied. Hanna Valtonen 040 844 8991 9914401

Tontti 838m²
Tasamaatontti omakotitalolle. Rauhallisella
pientalojen alueella, määräosa 0,1262 ha
tontista hallinnanjakosopimuksella 0,0838 ha.
Rakennusoikeus e=0,2. Vh. 54.000 euroa.
Mansikka-ahontie 9b. Tied. Sam Kamras
040 837 3465 9752078

Loutti RT 84m²
3h+k+s. Ihastuttava rivitalon päätyhuoneisto.
Rauhallisella paikalla Järvenpään Loutissa nyt
erinomainen tilaisuus pienelle perheelle. Mh.
218 000 € Savitie 15. Tied. Hanna Valtonen
040 844 8991 9761882

Järvenpää

Sipoo
Söderkulla OKT 166m²
Oh, avok, rt, kirjasto, 4mh, aula, 2*wc, khh,
2*kph. Erinomaisella sijainnilla, luonnonläheisellä
lapsiystävällisellä alueella 2005 rakennettu,
arkkitehti M. Westerbackan suunnittelema
kokonaisuus. Tämä koti on suunniteltu lapsip-
erheen tarpeisiin, joille avarat tilaratkaisut, kodin
valoisuus sekä materiaalien helppohoitoisuus
ovat tärkeitä kriteereitä asumisessa. Mh.
587 000 €. Amiraalinkuja 2. Tied. Petri Hietala
0400 519 920 9688476

Stiina Vikström
044 531 4680

Sam Kamras
040 837 3465

Stiina Vikström
044 531 4680
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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

VS

HEINOLA

KIEKKO-VANTAA
Peliitat

Klo 18.30 TRIO Areena
Keskiviikkona 12.11.

1994!2014

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

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

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

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten Divari: ke 19.11. klo 18.30
Erä Akatemia – Steelers (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 19.11. klo 18.30
Erä – Nokian KrP (liput 13/8 €)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

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

VS

JYVÄSKYLÄ

KIEKKO-VANTAA
JYP-Akatemia

Klo 18.30 TRIO Areena
Perjantaina 14.11.

1994!2014

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

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

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

Viime viikon keskiviikko-
na Erä isännöi Vantaan
Energia-areenalla paikallis-
kilpailijaansa SSV:tä. Odo-
tettu koitos päättyi SSV:n
kirkkaaseen 7–2 voittoon.

Mosalaiset olivat kaiken
aikaa altavastaajina, vuo-
saarelaiset veivät erät maa-
lein 1–0, 2–0 ja 4–2. Selkä-
sauna olisi voinut olla ra-
jumpikin, mutta Erän maa-
livahti Markus Laakso esti

venymisillään suuremman
maalijuhlan.

Perjantaina Erän bussi vei
Tampereelle Kooveen vie-
raaksi. Tamperelaiset juh-
livat seuransa 85-vuotis-
ta olemassaoloa. Ja iloisesti
juhlikin, rökittämällä Erän
samoin 7–2 maalein kuin
SSV teki kaksi iltaa aiem-
min. Mosalaiset pärjäsivät
hyvin ottelun puoliväliin
asti. Tällöin isännät mätti-

vät neljä rysää alle kuudes-
sa minuutissa. Tästä ei Erä
enää noussut.

Erä on nyt sarjataulukossa
kolmanneksi viimeisenä.
Pian joukkueen olisi päästä-
vä voittojen tielle, jos mielii
keväällä taistella mitaleista.
SSV-ottelun jälkeen pääval-
mentaja Petteri Bergman oli
kuitenkin kaikesta huoli-
matta toiveikas.

–Kun onnistumisten kaut-
ta taas kammetaan itsemme
voittojen tielle, niitä tulee
äkkiä ryöppynä, uskoi pää-
valmentaja.

Erän seuraava kotiotte-
lu Vantaalla on ensi viikon
keskiviikkona, 19.11. klo
18.30. Vastustaja on Noki-
an KrP.

Heimo Laaksonen

Erä tappioiden
tiellä
Tapanilan Erän miesten alkukausi salibandyliigassa on ollut takkuinen.
Takana on 11 ottelua ja 7 sarjapinnaa. Joukkueella on nyt niskassaan
neljä peräkkäistä tappiota.

SSV:n entinen eräläinen, valkopaitainen Jan Helenius ja hänen entinen joukkuekaverinsa Jussi Kosola
taistelivat nyt vastakkain.

Salibandyliiga miehet

MIKO HYVÄRINEN

Ristikko nro 19/2014
oikea ratkaisu

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

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Lähiristikko nro 19/2014
Ristikon oikea

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

Koillis-
Helsingin
Lähitieto

Lähiristikko
joka toinen
viikko!

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

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

195/65-15 335!
185/65-14 3#<€

205/55-16 357€

185/65-15 3!%€

215/55-16 4$$€

Tässä
vain

muuta
ma

edullin
en

esimer
kki!

Nokian HKPL !
175/65-14 375€

185/65-14 375€

185/65-15 355€

195/65-15 395€

205/55-16 480€

215/55-16 500€

Nokian HKPL 8
Ylivoimainen testivoittaja

175/65-14 4<%€

185/65-15 485€

195/65-15 535€

205/55-16 6<9€

215/55-16 698€

225/45-17 88"€

Goodyear Extreme
Nasta ja Kitka.

Testi 1 ja 2 menestyjät
meiltä!

175/65-14 "$!€

185/65-14 4!"€

185/65-15 4!"€

195/65-15 47'€

205/55-16 <'%€

225/55-16 755€

225/55-17 845€

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

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

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

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

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

PUBPUBALEALE
Parhaat bileet
alkaa Alesta

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

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

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.

MLL Puistolan yhdistys ja
Kaarlo-kummitus kiittää
kaikkia taskulamppuretkelle
osallistuneita! Yhdistyksellä
on nyt vuokrattavana muun
muassa pomppulinna. Tar-
kempia tietoja http://puistola.
mll.fi/.

Terveisin
MLL Puistola

Kummitus
kiittää

Huolenaiheenamme on urheilupuiston
sekä lenkkeilyreittien turvallisuus.

Moottoriajoneuvojen käyttö alueel-
la näkyy kulumisena hiekka- ja tekonur-
mikentillä. Lisäksi ajonopeudet nousevat
kevytmoottoripyörillä ns. koulun suoralla
lähelle sataa kilometriä tunnissa.

Kaupungin ohje on, että kenttäalueelle
tultaisiin moottoriajoneuvoilla vain viral-
lisen parkkialueen kautta, mopediparkki-

alue on merkitty kyltein.
Mikäli ajorikkeet jatkuvat, ilmoitetaan

niin syyllistyvien rekisteritunnukset polii-
sille.

Lisäksi kaupungin ohjesääntö kieltää
alkoholin käytön urheilukentillä. Tuo
tuntuu olevan unohtumassa ainakin kes-
kioluen suhteen. Ehkä jo ensi kesänä nä-
emme soutukilpailun Vantaanjoella, kal-
jakellunnan tilalla. Tämä lähialueen ur-
heiluseuroille vinkiksi, järjestäkää kisa!

Liikunnallista talvea toivottaen
Kentänhoitaja

Tervehdys Pukinmäen
urheilupuistosta

Äimistynyt tapanilalainen harmittelee
kun Kanervatietä asvaltoidaan!

Me täällä Puistolan puolella Aurinko-
mäentien tietämillä yli 30 vuotta asunee-
na ihmettelemme, kun metsään rakenne-
taan asvalttiteitä, mutta me olemme vuo-
sikymmenestä toiseen kulkea kuoppaista

kärrypolkua kelirikkoaikaan.
Uusia asuintaloa on rakennettu, liiken-

ne lisääntyy mm. uuden hienon ratsutal-
lin myötä - mikä sinänsä on hieno asia -
mutta kunnollista, päällystettyä ajotietä
ei saada vaikka pääkaupungissa asutaan.
Rahaa kyllä näyttää riittävän esimerkik-
si massiiviseen meluaitarakennelmaan Ta-
panilankaarelle!

Äimistynyt Puistolan puolelta

Teiden
asvaltoinnista

Koi l l i s -He l s ing in Läh i t i e to
(29.10.2014) uutisoi Puustellinmetsän
varastetusta muistolaatasta. Voin kertoa,
että se on viety 1.9. iltakahdeksan ja 2.9.
iltaseitsemän välisenä aikana.

Tiedän sen, koska olin Puustellinmet-
sässä kissani kanssa lenkillä maanantai-
iltana 1. päivä syyskuuta ja päätin ottaa
paikasta valokuvan. Kamera olikin jää-
nyt kotiini, joten tulin seuraavana iltana

uudelleen, jolloin näin, että paikalla oli
tehty ilkivaltaa ja laatta oli poissa.

Muistokiven ympärillä olevasta hiekas-
ta ja levinneistä neulasista päätellen kiven
ympärillä oli pyöritty. Kiven toiselta puo-
len oli kaivettu maata, ja näytti ihan siltä
kuin kiveä olisi koitettu kammeta.

Kiersin ympäristöä 20 metrin säteellä
kivestä etsien ammuttujen muistoksi lai-
tettua laattaa, tuloksetta.

Oli todella ikävää nähdä ilkivallan jäl-
jet.

Kimmo Hakola, Tapulikaupunki

Varas kävi
syyskuun alussa



16 Kulttuuri

Suomesta on viety tie-
totaitoa Pohjois-Koreaan
parikymmentä vuotta, ker-
tovatMarkku Toimela ja
Seppo Sirén.
Miehet toimivat lähetys-

järjestö FIDA:n virallises-
sa avustusohjelmassa.
–Sen kautta Pohjois-

Koreaan on viety Suo-
mesta esimerkiksi käyttö-
kelpoista sairaalakalustoa
ja rakennettu hammaskli-
nikka, kertoo Siltamäessä
asuva Siren.
Projektipäällikkö Toime-

la vetää Pohjois-Koreas-
sa perunaprojektia, jonka
tarkoitus on sikäläistä pe-
runatuotantoa lisäämäl-
lä saada kansalle ravintoa.
Toimela ja Sirén kerto-

vat aiheesta lisää valoku-
vin ja sanoin Siltamäen
Korttelituvassa tiistaina
18.11. alkaen kello 11.30.
Siltamäen seurakunta-
kodissa kokoontuva tupa
löytyy osoitteesta Jousi-
miehentie 5.

Pirjo Pihlajamaa

Siltamäen mies auttaa
Pohjois-Korean kansaa

äiväkoti Louhi-
kon lapset rie-
muitsivat väriva-
loilla leikkimises-
tä ja innostuivat

erityisesti varjokuvien teke-
misestä. Kyseessä ei kuiten-
kaan ollut leikkihetki, vaan
nykytaiteen luominen
yhdessä Kiasman ohjaajien
kanssa.

Erilaiset tunteet olivat ta-
pahtuman teemana ja niihin
uppouduttiin katsomalla al-
kuun AV-Arkin videoteos
Mitä kuuluu. Videokuvis-

sa esiintyivät aikuiset, mut-
ta heidän ääntelynsä olivat
pikkulasten itkua tai kika-
tusta. Itkukin sai lapset nau-
ramaan. Nähdyn ja kuullun
ristiriitainen yhdistelmä oli
lasten mielestä todella has-
sua. Videoteos koettiin yh-
deksi hauskimmista jutuis-
ta.

Seuraavaksi pohdittiin eri
väreissä loistaneiden tasku-
lamppujen kanssa, millai-
sia tunteita niiden värit he-
rättivät. Vaaleanpunainen
oli kaunis, vihreä rauhalli-

nen ja ihana, luontoon liit-
tyvä väri.

–Vihreä on minun lempi-
väri, sillä olen luontoihmi-
nen, ilmoitti Juuda.

Sininen herätti etenkin po-
jissa suurinta innostusta, se
oli jäätävää ja kylmää. Vas-
taavasti punainen tuntui jo-
pa liian kuumalta ja tulivuo-
ren kuumalta väriltä.

Kiasman ohjaajat veivät
tunnetilataidepajaa napa-
kasti eteenpäin. Jo tutustu-
misleikissä käytetyn väriään
vaihtavan oravan pesän
rakentamiseen halusivat
kaikki innokkaasti osallis-
tua ja oravan juhliin vietiin
paljon ystäviä. Eri värein

valaistua pesää ihasteltiin
yhdessä ja pohdittiin jälleen,
millaisia tunteita siitä heijas-
tuvat värit herättivät.

Sini Solaluoto Hattivat-
tien esikouluryhmästä tuu-
mi pitäneensä eniten juuri
oravanpesän teosta, sillä va-
loja oli kiva pujotella harso-
jen väliin ja ne tekivät pesäs-
tä niin kovin kauniin.

Varjokuvia kertoivat kaik-
ki lapset tehneensä aiem-
minkin, mutta nyt värilli-
set valonheittäjät toivat nii-
hin aivan uuden ulottuvuu-
den. Lapset tutkivat, miten
seinän lähestyminen tai siitä
loitontuminen vaikutti ku-
van kokoon. Kirahvit ja lin-
nut marssivat hienoissa ri-

veissä. Ja poikien tanssi sai
varjot häilymään niin vauh-
dikkaasti, etteivät silmät py-

syneet perässä.
Teija Loponen

Kiasma teetti lapsilla taidetta
-Taide on hienoa juttua. Se on kivaa,
kiteytti Juuda Ristola eskarilaisten
näkemyksen taiteesta.

Värispoteilla varjokuvista syntyi upeaa taidetta. Tekijät itsessään olivat osa taideteosta.

TEIJA LOPONEN

Nykytaiteen museo Kiasma ja Helsingin varhaiskas-
vatusvirasto ovat sopineet kolmivuotisesta yhteistyöstä,
joka sisältää taidepajoja, opastettuja kierroksia ja päivä-
hoitohenkilöstön koulutusta.

Päiväkodeissa pidettävät taidepajat antavat paitsi elä-
myksiä lapsille, myös ideoita henkilökunnalle miten taidet-
ta voidaan lasten kanssa tehdä ja kokea eri tavoin.

Kiasman ohjaajat kiertävät päiväkodeissa toteutta-
massa taidepajoja. Pihlajamäkeläisen päiväkoti Louhikon
tunnetilataidepaja oli yksi pilottikokeiluista, joiden pohjal-
ta valitaan taidepajoissa jatkossa toteutettavat elementit.
Tammi-helmikuussa taidepaja on tilattavissamihin tahan-
sa päiväkotiin tai leikkipuiston tiloihin. Yksi pilottipajoista-
kin pidettiin leikkipuistossa, jotta perhepäivähoitajat pää-
sivät lapsineen testaamaan sitä.

P

Tiedätkömitä lapsesi
katsoo internetistä, onko
perheellänne nettisääntöjä,
mikä onWhat’s App.
Lasten internetin käyttöä

voi ohjata nettisäännöillä,
mutta kaikissa perheissä
sääntöjä ei ole. Oma lap-
si voi somettaa, blogata ja
vlogata ihan vapaasti.
Kannattaako sääntöjä ol-

la? Tapulikaupungin nuori-
sotalo järjestää koululais-
ten vanhemmille some-il-
lan, jossa verkko- jame-
diaohjaajaSami Sorjonen
vastaa vanhempien kysy-
myksiin ja kertoo vanhem-

mille, mitä nuoret tekevät
somen eli sosiaalisenme-
dian viestintäpalveluilla.
Mukana onmyös ohjaa-

ja nuorisotalosta ja alueen
leikkipuistosta.
Aiheesta voi lähettää ky-

symyksiä etukäteenkin
sähköpostilla sami.sorjo-
nen@hel.fi.

PP

Some-ilta
koululaisten vanhemmille

Some-ilta
Tapulikaupungin
nuorisotalolla to

20.11. klo 17-18.

Pihlajamäen ala-asteenMarrasjuhla on huikean haus-
ka koko perheen elämys.
Koulun pihalla on tarjolla leppoisaa heppa-ajelua, tutustu-

mista paloautoon ja partiolaisten laavuun.
Sisällä paljastuu jännittävä sokkosokkelo, laulattava kara-

oke, onnenpyörä, kasvomaalausta, arpajaiset, käsityömyyjäi-
set, kirjojen ja pelien kirppis sekä salin täydeltä vauhdikasta
temppurataa. Nälästäkään ei tarvitse kärsiä.

PP

Marrasjuhla
Pihlajamäessä

Pihlajamäen ala-asteen Marrasjuhla,
Lucina Hagmanin kuja 3,

sunnuntaina 16.11. kello 11–14. Vapaa pääsy.
Tuotto käytetään muun muassa koululaisten retkien

järjestämiseen. Järj. Vanhempainyhdistys
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Tällä kertaa 25.10.2014
tilaisuus oli tavallistakin
juhlallisempi, sillä teemana
oli 35-vuotias Tapanila-
Seura ja puoli vuosisataa
jatkunut kotiseututyö. Kaa-
mosiltamat avasi Tapanila-
Seuran puheenjohtaja Vesa
Kinnunen ja juonsi Perttu
Airikkala. Kunniavieraina
olivat Tapanila-Seuran enti-
set puheenjohtajat ja naa-
purikylien päälliköt.

Illan juhlapuhujana oli
arkkitehti Anna Manner,
joka on todella rakastunut
mosalaiseen kylämiljöö-
seen. Hän näkee vanhois-
sa taloissa suorastaan inhi-
millisiä piirteitä. Talot ovat
hänelle jopa naisia, miehiä,
tyttöjä tai poikia. Mosan
satavuotias pientalomiljöö
on todellakin ainutlaatui-
nen. Tapanila-Seuran pe-
rustamisessakin oli suoras-
taan kysymys tämän ympä-
ristön säilyttämisestä, kun

kaupunki yritti tehdä alu-
eesta ”modernia kaupun-
kia”.

Juhliin oli valmistunut
Tapanila-Albumin uusi juh-
lanumero, jota esitteli sen
vastaava päätoimittaja Eli-
as Krohn. Tapanilalaisilla
on peräti kaksi ”äänenkan-
nattajaa”, nimittäin Tapa-
nilan Tuuli ja tämä albumi,
joka on numero 13.

Kaamosiltamien
musiikki oli taas kerran
korkeaa tasoa. Mauri Leh-
tovirta esitti Juha Mäntylän
säestämänä Veikko Lavin
lauluja tunteella ja huumo-
rilla. Saimme myös tausta-
tietoja noiden upeiden lau-
lujen kipeistä ja tärkeistä
aiheista.

Sen jälkeen pääsivät ää-
neen Tapanila-Seuran enti-
set puheenjohtajat.

Saimme mielenkiintoi-
sen selvityksen Tapanilan

vaiheista viime vuosikym-
meniltä. Jokaisella puheen-
johtajalla olisi ollut tarinaa
ja tietoa niin runsaasti, et-
tä Erru Ormio oli saanut
tehtäväkseen rajoittaa pu-
heiden pituutta vanhan hy-
vän ajan kongilla. Erru oli
myös järjestänyt illan ylei-
sölle viihdyttävän kilpailun.

Illan jatkuessa kuultiin
Tapanilan kunnia-asuk-
kaan Leena Zellaman ja
Kylätilayhdistyksen Seppo

Siika-ahon haastattelut.
Sali raivattiin tanssilat-

tiaksi. Musiikista huoleh-
ti upeasti Stadin juhlaor-
kesteri solisteinaan Anna
ja Janus Hanski. Mosalai-
set ja heidän vieraansa sai-
vat siirtyä vapaaseen kes-
kusteluun. Pihalla oli mak-
karateltta, jos isompi nälkä
yllätti.

Timo Uotila

Tapanila-Seuran entiset puheenjohtajat kertovat.
Äänessä ensimmäinen puheenjohtaja Veikko Marttila,
oikealla nykyinen Vesa Kinnunen.

Kaamosiltamissa juhlittiin 35-vuotiasta
Tapanila-Seuraa
Kaamosiltamat ovat jo viime vuosikymmeneltä
lähtien piristäneet Tapanilan asukkaiden
syksyä.

Eturivin pohjoismaiset jazzmuusikot esittävät omaa uutta tuotantoaan.
Niklas Winter – kitarat, Severi Pyysalo – vibrafoni ja

Jesper Bodilsen (Tanska) – kontrabasso. To 13.11. klo 19, alk. 10 €

Kulkuri kultaa etsimässä. Ohjaus Charles
Chaplin (USA 1925, 79 min, S). To 13.11.
klo 18, vapaa pääsy

Ti 18.11. klo 17.30,
vapaa pääsy

Lasten ja nuorten ”tanssibattlet” ovat
täynnä vauhtia, iloa ja tanssiin heittäy-
tymistä – koko perheen tapahtuma.
Pe 14.11. klo 17–20, vapaa pääsy

Takahatan visioima taru on ylenpalttinen,
pakahduttavan koskettava ja kaunis.
Puhutaan suomea. K7. La 15.11. klo 14 ja
ke 19.11. klo 18, alk. 5 €

Kaikessa soi Blues. Solistina on Marle
Mikkola, jonka sielukas altto taipuu
tulkitsemaan jazzista bluesiin.
Ke 19.11. klo 19, alk. 18 €

Ole utelias, tule ja tutustu nuorten
naisten vetämiin yhtyeisiin, jotka etsivät
kokeellisia esitys- ja tulkintatapoja.
Lavalla kolme yhtyettä: Maija Kauhanen,
Suvi Oskala Duo ja Stringpurée Band.
To 20.11. klo 19, alk. 15/10 €

Et i i hj i i t j

Winter
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Lasten ja nuort
täynnä vauhtia
tymistä – koko
Pe 14.11. klo 17–

Kaikessa soi
Mikkola, jon
tulkitsemaan
Ke 19.11. klo 1
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kessa soi

Klassikkosarja:

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

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. To
13.11. Runoesitys klo 13, tun-
nelmamaalausta 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
Ke ompelu/vapaaehtois-
toiminta klo 9–11.30.
Neulekahvila to klo 9.30–12.
Takaniitynkuja 3. Ti 18.11. klo
14 Luento liukastumisista ja
niiden ehkäisystä, sauvakävelyn
oikeasta tekniikasta ja lopuksi
yhteinen sauvakävelylenkki.
Korret Kekoon
Toimintapäivät parillisten

viikkojen su klo 10–15, Malmin
nuorisotalo, Malminraitti 3.
Klo 13–14 tasapainoliikun-
taa musiikin tahtiin, sopii
myös tuolijumppaajille.
Jakke Haapanen:
Paluu todellisuuteen –
surrealistisia maalauksia
Avoinna ark ma–pe 9–20
ja la 9–16. Vapaa pääsy.
Malmitalo to 23.10. – la 15.11.
Panu Ollikainen veistoksia
ja muita teoksia
Rautalankaveistokset muodos-
tavat monitasoisen leikin vii-
van, varjon ja mittasuhteiden
ympärille. Avoinna ark ma–pe
9–20 ja la 9–16. Vapaa pääsy.
Malmitalo to 20.11. – la 13.12.
Meeri Koutaniemen ja Planin
näyttely Vapaita unelmia
Valokuvaaja Meeri Koutaniemi
ja lastenoikeusjärjestö Plan
toteuttivat valokuvaushank-
keen yhdessä orjatyöstä
vapautuneiden nepalilaistyt-
töjen kanssa. Avoinna arki-
sin ma–pe 9–20 ja la 9–16
Vapaa pääsy, Malmitalo,
ma 17.11. – to 4.12.
Klassikkosarja: Kultakuume
(The Gold Rush). Chaplin 125
vuotta – Kulkuri 100 vuotta.
Klondyken kultaryntäyk-
sen aikaan sijoittuva tarina
vie Kulkurin Yukonin anka-
riin oloihin. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 13.11. klo 18
Winter Pyysalo Bodilsen Trio
Eturivin pohjoismaiset jazz-
muusikot esittävät omaa
uutta tuotantoaan. Trio yhdis-
telee suomalaiskansalli-
sia sävyjä afroamerikkalai-
seen ilmaisuun. Liput 10 e.
Malmitalo, to 13.11. klo 19.
Katutanssi Jamit
Lasten ja nuorten ”tanssi-
battlet” ovat täynnä vauhtia,
iloa ja tanssiin heittäytymistä.
Ei ennakkoilmoittautumista.

Tyyli vapaa. Lisäksi nuor-
ten tanssiryhmien esityk-
siä ja muuta spesiaalia!
Mukana myös Malmin nuo-
risotalo ja Operaatio Pulssi.
Vapaa pääsy. Malmitalo,
pe 14.11. klo 17–20.
Yhteislaulua
Lauluillan isäntäparina toi-
mii Jukka Okkonen ja Pauli
Kainulainen. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ti 18.11. klo 17.30
Baggböle Big Band
Big Bandin repertuaa-
rissa on lähes kaikki kevyen
musiikin tyylilajit edustet-
tuina aina jazzista lattaritun-
nelmiin ja funkysta balladei-
hin. Liput 10 e. Lipunmyynti
Pakilan musiikkiopisto, 09
7246 437 tai 09 754 5058.
Malmitalo, ti 18.11. klo 19.
PoijuPäivä: Siilin joulu
Nukkenäytelmä kertoo avuli-
aisuudesta ja joulumielestä.
Kesto 30 min. Ikäsuositus
1–10. Liput 9/7 e. Alle 1-vuo-
tiaat maksutta. Var. www.
nukketeatterikeskus.fi, info@
nukketeatterikeskus.fi tai
050 325 5093 Malmitalo,
ke 19.11. klo 10.15.
The Great Helsinki Swing Big
Band: Kaikessa soi Blues
Orkesterin vierailevana solis-
tina nähdään yksi maamme
osaavimmista ja pidetyim-
mistä jazzlaulajattarista. Marle
Mikkola. Kapellimestarina
Jussi Lampela. Liput 18 e.
Malmitalo, ke 19.11. klo 19.
Kirjailijailta: 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,

Viime elokuun alussa lä-
hellämmeVantaan Tikkurilan
Jokiniemessä arkeologisilla
kaivauksilla tehtiin kiinnosta-
via löytöjä. Puistolassa asuva
arkeologian harrastajaKyl-
likki Rosenström löysi pie-
net savi-idolit, joiden iäksi on
arvioitu 6000 vuotta.
Arkeologian harrasta-

minen on kuitenkin paljon
enemmän kuin kaivauksil-
la oloa jamerkittävien löytö-
jen tekemistä. Arkeologian
opiskelumahdollisuuksia on
maallikoillekin hyvin tarjol-
la. Kyllikki Rosenström on tu-
tustunut arkeologiaan lukui-
silla ulkomaanmatkoillaan
jamm. avoimen yliopiston
opinnoissa.
Arkeologian harrastajil-

la on Suomessa oma yhdis-
tys Ango ry. Tämä yhdistys
järjestää jäsenilleen retkiä ja
matkoja eri puolille Suomea
jamyös ulkomaille.
Puistola-Seura on kutsu-

nut Rosenströmin 20.11. jär-
jestettävään asukasiltaan
kertomaan arkeologiahar-

rastuksesta sekä Vantaan
Jokiniemen kaivauksista.
Asukasilta pidetään Puisto-
lan kirkon seurakuntasalissa.
Tilaisuus alkaa kahvitarjoilul-
la klo 18.30. Kyllikki Rosen-
ström kertoo harrastukses-
taan ja tekemistään Jokinie-
men löydöistä alkaen kel-
lo 19. Asukasillan jälkeen on
Puistola-Seuran syyskokous.

Anna-Riitta Piilonen

Asukasilta Puistolassa:
Voiko kuka vain harrastaa
arkeologiaa?
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jonka elämä on tiukoin lan-
goin sidottu kulttuurin vaa-
timiin tapoihin ja kipeisiinkin
perinteisiin, mutta joka rohkeu-
dellaan pystyy vaikuttamaan
omaan onneensa. Malmin kir-
jasto, ke 12.11. klo 18
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.
Malmin seudun
näkövammaiset
Ma-kerho kokoontuu 17.11. klo
14 Malmin kirkolla, Kunnantie
1. Esko Vepsä kertoo meri-
mieslähetystyöstä, sekä
Malmin Salemin srk:n kuoro
tulee ilahduttamaan kosket-
tavilla lauluillaan. Tarjoilussa
kahvi, pulla ja kakkupala mak-
savat 1,20 e. Tied. Hilkka
Välitalo 040562 3595.
Lauantaitanssit
La 15.11. klo 19–22
Malmin työväentalolla,
Takaniitynkuja 9. Soittamassa
Espoon Pelimannit joht. P
Pentikäinen. Järj. HKY ja
Tanhu-Visa. Liput 12e sis.
vaatesäilytyksen, kahvio.
Työttömyyskeskustelu
To 20.11. klo 18. Työttömyys
kasvaa köyhyys lisään-
tyy. Malmin toimintakes-
kus, Kirkonkyläntie 2.
Keskustelemassa Dimi Laine
- työttömän nuoren puheen-
vuoro sekä kaupunginval-
tuutetut Veronica Honkasalo
(vas.), Sara Paavolainen (sdp)
ja Yrjö Hakanen (skp.). Tule
mukaan keskustelemaan! Järj.
SKP:n Koillis-Helsingin osasto
ja DSL:n opintokeskus.

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.
Pihlajamäen ala-
asteen Marrasjuhla
Su 16.11. klo 11–14. Tarjolla
mm. vauhdikas temppurata,
karaoke, kasvomaalausta,
onnenpyörä, heppa-ajelua ja
paloauto pihalla, sushia, sam-
busoja, grilli ja kahvila. Kaikki
isot ja pienet viettämään ratki-
riemukas sunnuntai
vapaa pääsy!

Pihlajamäen ala-aste,
Lucina Hagmanin kuja 3.
Järj. Pihlajamäen ala-asteen
vanhempainyhdistys

PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Puistolan eläkkeensaajat
18.11. Jumppa klo 13 ja jäsen-
tapaaminen klo 14, aihe Hanna
Markkula: Liikunnasta vir-
taa ikääntyneen arkeen.

PUKINMÄKI
MLL:n perhekahvila
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.
Väriä ja iloa marraskuun
pimeneviin iltoihin
Katja Intosen Naivistisia
eläinmaalauksia sekä
nukkeja ja pienoiskoteja.
Näyttely esillä Pukinmäen
kirjastossa 3.11.–28.11.
Tietotekniikkaopastuksia
Uutuutena aina parittoman
viikon ke klo 10–12 Tule ja
kysy-opastus, johon ei tar-
vitse ilmoittautua ennak-
koon. Seuraavan kerran ke
19.11. klo 14–15 ja 15–16.

SILTAMÄKI
Siltamäen Nuorisoseura
Su 30.11. ”kotimyynti-
tapahtuma” Siltamäen
Nuorisoseura ry:n kerhohuo-
neella, Kiertotähdenpolku
2 alk. klo 13. Mm. astioita,
leluja, vaatteita, koruja, kau-
neudenhoitoa, kynttilöitä ym.
Tule tutustumaan tuotteisiin!
Teatterilippuja varattu esityk-
seen Kvartetti Turkuun lauan-
taille 24.1. päivänäytökseen.
Varaukset sinikka.putkonen@
siltamaennuorisoseura.fi tai
050 566 6174 (tekstiviestillä).
Ravintolapäivä
La 15.11 klo 12–15
Siltamäen martat avaa pop-
up ravintolan Siltamäen srk-
kodilla, Jousimiehentie 5.
Myynnissä kanakeittoa 5 e,
kahvi ja voisilmäpulla 3 e.
Siltamäen Korttelitupa
Ti 18.11. klo 11.30 Markku
Toimela kertoo, ja Seppo
Siren myös näyttää valo-
kuvia pitkäaikaisesta
avustustyöstä Pohjois-
Koreassa, jossa on sekä
ruoka- että sairaalaprojekteja.

TAPANILA
Pinssiaskartelua
Tapanilan kirjastossa
Ti 18.11. klo 13.30–15
Pinssityöpajassa askarrel-
laan oma rintamerkki kirjas-
ton poistokirjasta tai omasta
piirustuksesta. Tulkaa kaikki
koululaiset! Tapanilan kir-

jasto, Hiidenkiventie 21.
Finlandia-ehdokkaat

Kirjallisuuskriitikko
Suvi Ahola esit-
telee ke 19.11.
klo 18.30
syksyn
Finlandia –
ehdokaskir-
jat Tapanilan
kirjastossa.
Tule kuun-

telemaan!
Puutarha-

Juhlassa tapahtuu
La 15.11. PoP Up

ravintolapäivä klo 11–15
sosekeitto/ salaatti + säm-
pylä. Pe 21.11. klo 18 Kimmo
Kreivin arkirunoja Pado Kraftin
säestyksellä. To 27.11. klo
18 Stadin-panimon olut-
mestarin perehdytys eri-
tyyppisten oluiden saloihin.
Ennakkoilm. Päivöläntie 15.
Marrasmarkkinat
Su 23.11. klo 11–13,
Tapanilan työväentalolla,
Sompiontie 4. Arpoja, leivon-
naisia, ruokia, käsitöitä, buf-
fetti ym. Järj. Tapanilan Kotien
Puolesta ry ja Tapanilan
Eläkkeensaajat ry.

TAPULIKAUPUNKI
Perhekahvila
Ti klo 10–12 Tapulin leikki-
puistossa, Moisiontie 18.

Pikkuprinssin perinteiset
joulumyyjäiset
18.11. klo 15–17.30.
Myynnissä leivonnaisia,
joulukoristeita. Buffet, arpajai-
set. Tule ja hanki vaikka joulu-
lahjoja pukinkonttiin. Päiväkoti
Pikkuprinssi Maatullinkuja

12. Järj. Pikkuprinssin van-
hempaintoimikunta
Tapulin eläkeläiset
Ma. 17.11. Mainio Vireestä
tulee edustaja kertomaan yksi-
tyisistä hoivapalveluista van-
huksille. Tapulikaupungin
nuorisotalo, Ajurinaukio 5.

VIIKKI
Viikin Seniorikerho
”Elinvoimaa ikäihmisille” Anne
Lempinen, Uudenmaan Martat.
Viikin Seniorikerhon ja Viikin
Marttojen järjestämä luento ke
19.11. klo 13–15 asukastalo
Kaaressa, Tilanhoitajankaari 9.

Lähitieto.
Siitä

ihmiset
tykkää!

HYVINVOINTI

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

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

HOITOHUONE
CEDRUS

klassinen hieronta • urheiluhieronta
vartalohoidot

M
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s

lah
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or
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!

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

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.

p y j ,
Finlandia

Kirjal
Su
te

T
te

Puu
Juhlas

La 15.11

Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

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

lehteen.
OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.fi

jalkaterapeutti

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

Raili Asikainen
j lk i

Jalkaterapia
Talus

Jalkahoitola
KristiinaMälkki

Jalkahoitaja AT

09-3402028
Malminraitti 12
00700 Helsinki

Jalkojenhoito!

Yksilölliset tukipohjalliset!

Fysioterapia!

Lymfaterapia!

Hieronta! T (09) 3511100
www.askelma.fi

Jalkaterapiapalvelut

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

K A M PA A M O

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

MA-PE 9.00–17-00
LA suljettu

K A M PA A M O

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

MA-PE 9.00–17.00
TO suljettu
LA 8.00–13.00

K A M PA A M O

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

K A M PA A M O

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

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

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

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

Tuuli Okkonen konsertoi Viikissä
Tuuli Okkonen esittää itse kirjoittamiaan
ja hänelle rakkaimpia hengellisiä lauluja

Viikin kirkolla. Luvassa myös jotain
Voice of Finland -kilpailussa kuultua.

Bändissä soittavat Hanna Shemeikka-Ståhlberg, piano,
Veikko Ruuskanen, perkussiot, Arttu Volanto, kitara.

Viikin kirkko, sunnuntaina 16.11. klo 18.
Vapaa pääsy, kolehti Naisten

Pankille.

Kampaamo Kris-Mar
Malminraitti 12

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

Syyshiuksiin volyymia
ja värejä

Viikissä
miaan
luja
tain
ua.
no,
a.
8.
n

A
N
N
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A
M
IE
TTIN

E
N

Kauppakeskus Malminnova 3. krs
050 542 8714

• Kasvohoidot:
Ultra- ja mikrovirta
Timanttihionta
Kasvolymfa
Lifting-hoidot

• Käsi-/jalkahoidot

• Sokerointi- ja vaha-
käsittelyt

• Ripsi- ja kulmavärjäykset
• Aromaterapia
• Intialainen päänhieronta
• Meikkaukset

RIPSI-TAIKULMAVÄRJÄYSveloituksettakasvohoidonyhteydessä!
LAHJAKORTIT!
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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

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä

Pukinmäessä.
0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

PALVELUJA TARJOTAAN

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama

(suuhygienistit)

Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

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

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

ULKO-JA SISÄMAALAUSTYÖT
Huolella ja edullisesti

www.tuomasmaalaus.com
044 528 4062

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

25 vuott
a

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

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

Koillis-Helsingin
Lähitieto

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

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

Tehotilit Oy
Nimensä mukainen tilitoimisto nyt lähelläsi

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

TILITOIMISTOJA

Ilmoituksiin
liittyvissä asioissa

ota yhteyttä
myyntipäällikkö

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

lahitieto.fi

Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki

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

Inhimillistä
isännöintiä

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

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

Helsinki

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

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

Puh:093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

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

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.

Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

Soita ilmainen mittaus

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Sälekaihtimet
Rullaverhot

Pystylamellit
Markiisit20v.

TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
TORIKAIHDIN

•Peililiukuovet

LÄHETÄ
VINKKEJÄ
Koillis-Helsingin
tapahtumista
Lähimenoihin.

Katso tarkemmat tiedot sivu 14.



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

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

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

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus




