
s14
S
IV
U
6:

KI
RA

H
VI

KO
TI
U
TU

IT
AP

U
LI
IN
.

LEVIKKI 37600 ALA-TIKKURILA, ALPPIKYLÄ, HEIKINLAAKSO, JAKOMÄKI, LATOKARTANO, MALMI, PIHLAJAMÄKI, PIHLAJISTO, PUISTOLA,
PUKINMÄKI, SILTAMÄKI, SUURMETSÄ, SUUTARILA, TAPANILA, TAPANINVAINIO, TAPULIKAUPUNKI, TÖYRYNUMMI, VIIKKI

Keskiviikko 19.11.2014

Nro43

Uutiset:
Erikoinen äänestystulos.
Urheilu:
Krisse hauskutti
keilahallin juhlissa.
Kulttuuri:
Palkitun kuvaajan töitä
Malmilla.

Erän voimistelijat
mitalisijoilla

Päivi
Pirnes
Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
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LKV, LVV, YKV,
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markku.viljander@kodista.fi
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LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia

35 vuoden kokemuksella

TAPANINVAINIO OKT

Lämminhenkinen koti Tapanin-
vainion sydämessä. Täyskivitalo
5-6 h, keittiö, s ja ask.h., n. 178 m².
Rv. 1982. Venevalkamaoikeus.
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

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

MALMIN KESKUS KT

Hissitalon toisen kerroksen
päätyhuoneisto. 3 huonetta, keittö,
saunaosasto 60 m². Loistava tilan
käyttö. Tilava lasitettu lounais-
parveke. Hyvä kunto, rv. 1990.
Mh. 216.793 € + vo 1.207 €.
Malmin raitti 7 AMALMI ASUNTOTONTTI

Kadunvarsitontti 496 m², rak.
oik.124 m², enintään 2 asuntoa.
Kunnallistekniikka tontilla.
Hp. 120.000 € Pietiläntie 7

SUUTARILA ASUNTOTONTTI

Tasainen tontti 1480 m², rakennus-
oikeus 370 m². Saa rakentaa
enintään 4 asuntoa. Tontilla
purettava rakennus. Voidaan
myydä 2 osassa. Hp. 370.000 €
Kointähdentie 15

VARTIOHARJU TONTTI
Tasainen tontti 1667 m², rak.oik.
333 m² (416 m²). Saa rakentaa
enintään 5 asuntoa. Tontilla
purettava asuinrakennus.
Hp. 420.000 € Riskutie 32

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

! Maksutonta tietoa, neuvontaa ja verkkotestejä

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

Psykoterapiasta
tukea alentuneen
opiskelu- tai
työkyvyn
vahvistamiseen

" Masennus
" Ahdistus
" Stressi
" Pelot
" Pakko-oireet
" Paniikkihäiriöt
" Kriisit ja traumat
" Riippuvuudet
" Parisuhdeongelmat
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parasystävä?
KATSO AUTOPESU-
TARJOUKSEMME
SIVULTA 5

Neste Oil Metsälä
Neste Oil K-market Malmi

JOULUtarjous
henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

ILOLA
Laaksotie 33
01390 Vantaa

Puh. 029 001 8720
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1
00750 Helsinki

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

* Katsastuksen hintaan lisätään Trafin maksu 3,60€

*

Tarjous voimassa 20.12. saakka

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27

01260 Vantaa
Puh. 09 741 50010

ark. 8-18

Arvomm
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JOULUK
INKUN

joka päi
vä

kaikilla
asemilla

!3232

Sienitie 34,
00760Helsinki
+358 29 3005500

Uranuksenkuja 1E
01450Vantaa
+358 29 3005501

Heikinlaakso Korso

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

Ark. 08:00 - 17:00
La Suljettu

heikinlaakso@autonkorjaus.net korso@autonkorjaus.net

ViinikkaOy

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

• 19 kohdan tarkastus
• Kirjallinen lausunto

Sisältää
Henkilöautot kaikkimerkit jamallit!

149€

H iki l k K

Arvo 30€
Renkaidenvaihto kuuluuhintaan!
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Tulevaisuus on muutosten aikaa

L
ähivuosina ja vuosikymmeninä koe-
taan monenlaisia uudistuksia ja muu-
toksia. Osa niistä liittyy arjen toimin-
toihin, kuten erilaisten älylaitteiden

lisääntymiseen kodeissa ja maksutavoissa, osa
taas ihmisten lähiympäristöön esimerkiksi
rakentamisen kautta. Kaupunginosayhdistysten
vuosikokouksissa asukasiltojen aiheena on
usein juuri rakentaminen, sillä siihen liittyvät
hankkeet koskettavat kaikkia lähistön asukkai-
ta. Pukinmäessä pohdittiin syksyllä entisen van-
hustentalon tontille nousevia tummaseinäisiä
rakennuksia ja pelättiin niiden pimentävän vie-
reisiä rakennuksia. Nyt talot ovat jo pitkällä ja
monia vanhoja asukkaita harmittaa uusien
rakennusten korkeus ja avaran maiseman muut-
tuminen vastapäiseksi seinäksi. Viime viikolla
Pukinmäen asukasillassa nostettiin jälleen esille
matonpesupaikalta puuttuvat bajamajat, vilje-
lyspalstojen työmyyrät kun eivät ilahdu siitä,
että istutusten joukossa käydään tarpeilla.

Seuraavissa lehdissä tullaan käsittelemään pal-
jonkin rakentamista, sillä uusi yleiskaava sisäl-
tää lukuisia mahdollisuuksia täydennysrakenta-
miseen. Kaikkea yleiskaavassa mahdollistettua
tuskin tullaan panemaan täytäntöön ainakaan
lähivuosina, sillä kaupungin rahapussi ei ole
kovin pullea. Sen ovat huomanneet etenkin ne
työmuodot, järjestöt ja virastot, jotka joutuvat

jatkuvasti hakemaan uusia säästökohteita, tai
joilta rahoitusta on leikattu tai viety se koko-
naan. Rakentamishankkeet tulevat aikaansaa-
maan sekä kannatusta, että vastustusta. Huono-
kuntoisten rakennusten purkamista ja epäsiis-
tien tonttien rakentamista on helpompi
kannattaa kuin vaikkapa puistoalueista kerros-
talotonteiksi muutettavia lohkaisuja.

Yrittäjät toivovat, että rakentamishankkeissa
otettaisiin huomioon myös pienyrittäjät. Vanho-
jen rakennusten tilavuokrat ovat kohtuullisem-
pia kuin uusien ja siksi esimerkiksi Tapanilassa
on toivottu, ettei kaikkia vanhoja edullisia teh-
daskiinteistöjä revittäisi alas, sillä niissä toimii
monia sellaisia yrityksiä ja yhteisöjä, joilla rah-
keet eivät riitä tilojen vuokraamiseen uudisraken-
nuksista. Toinen toive on lyhytaikaisten pysä-
köintipaikkojen lisääminen liiketilojen lähistölle,
niitä ei esimerkiksi Malmilla ole riittävästi.

Kaikkea yleiskaavassa
mahdollistettua tuskin
tullaan panemaan täytäntöön
ainakaan lähivuosina.

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

Kiitos tuesta
seurakuntavaaleissa!

Pekka Salomaa

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
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Malmin sairaalan väki on riemuissaan paluusta. Sivu 8.

Nuorimies varoitti Tapa-
nilan Facebook-ryhmäs-
sä pankkikortin kopioijasta
viime viikon keskiviikkona.
Miehen tililtä oli viety viimei-
set sataset ja kun hän ilmoit-
ti asiasta pankkkiinsa, huo-
mattiin siellä rahoja nostetun
muunmaan valuuttana.
Miehen varoitusmahdol-

lisesta skimmaus- eli kort-
tikopiointilaitteesta koillisen
kylmäasemilla levisi nope-

asti ja keskusteluun ilmoit-
tautui muitakin rahansame-
nettäneitä. Jotkut olivat huo-
manneet tapahtuneen itse,
ja joillekin oli pankki ilmoitta-
nut, että tilillä on käyty.
Rahavarkauden kohteek-

si joutuneista osaa yhdis-
ti se, että he olivat asioineet
Puistorin pankkiautomaatil-
la. Myös keskustelun aloitta-
ja oli käynyt kyseisellä auto-
maatilla ottamassa tiliotteen

kesäkuussa ja syyskuussa.
Mies kävi tekemässä ra-

hojensa katoamisesta rikos-
ilmoituksen Vantaan Tikku-
rilassa, jossa poliisi oli ker-
tonut saaneensa useita vas-
taavia ilmoituksia. Poliisi
oli myös kysynyt, onko uh-
ri käyttänyt Puistorin auto-
maatteja tai palveluita.

PP

Korttikopioija iski alueella
Koillis-Helsinki

Kaupunginhallitus jät-
ti pöydälle päätöksen Fina-
via Oyj:n ja Senaatti-kiinteis-
töjenMalmin lentoasemal-
la omistamien kiinteistöjen
ja rakennusten ostosta se-
kä käyttöoikeussopimusten
päättämisestä.
Esityslistalla asiasta oli

kolmeosainen ehdotus: A
Kaupunginvaltuusto päättää
oikeuttaa kiinteistölautakun-
nan tekemään Finavia Oyj:n
kanssa kauppakirjan kos-

kien yhtiön omistamia kiin-
teistöjä, rakennuksia, raken-
nelmia, laitteita ja niihin liitty-
viä liittymiä Helsinki-Malmin
lentoasemalla ja sen lähialu-
eella 9,81miljoonan euron
kauppahinnasta.
B Kaupunginvaltuusto

päättää oikeuttaa kiinteistö-
lautakunnan tekemään Se-
naatti-kiinteistöjen kanssa
kauppakirjan koskien yhtiön
omistamia rakennuksia Hel-
sinki-Malmin lentoasemalla

2miljoonan euron kauppa-
hinnasta.
C Kaupunginvaltuusto

päättää siirtäämäärärahan
käyttötarkoitustamuuttaen
vuoden 2014 talousarvion
kohdasta Esirakentaminen,
täyttötyöt ja alueiden käyt-
töönoton edellyttämät toi-
menpiteet, Khn käytettäväk-
si 11,81milj. euroa talous-
arvion kohtaan kiinteistöjen
ostot ja lunastukset.

TL

Lentoaseman kiinteistöjen myynti jäi pöydälle

äkäläisittäin
kuumin asia on
Malmin lento-
kentän kohtalo.
Sen mahdollista

tulevaisuutta on mietitty
Helsingin kaupungin kau-
punkisuunnitteluviraston
yleiskaavaosastolla vuoden
2012 loppupuolelta asti.

Jo aiemmin viime vuonna
julkistettu yleiskaavan visio,
joka katsoo Helsinkiä peräti
vuoteen 2050, linjasi kentän
asuinkohteeksi. Itse yleis-
kaava linjaa tulevaa noin
kymmenen vuoden päähän.

Valtion päätös luopua len-
totoiminnasta tuli yleiskaa-
voittajille kreivin aikaan.
Nyt he voivat reilusti näyt-
tää, kuinka asutus voisi le-
vittäytyä kenttäalueelle.

Julkisuudessa kentän
tulevat asukasmäärät ovat
vaihdelleet 10 000 aina
30 000 ihmiseen. Nyt yleis-
kaavoittajat puhuvat noin
25 000 asukkaan alueesta.
Kaikkia ei pinota kiitotielle,
vaan koska kentän melualu-
een poistuminen vapauttaisi
rakennusmaata aina Aurin-
kometsän eteläpuolen pel-
loilta Kehä ykköselle ja
Sepänmäen reunoilta Lah-
denväylän puolelle, on ase-
makaavoittajilla varaa siir-
tää osa asutuksesta näille
nyt peltona tai metsikköinä
oleville viheriöille.

Kenttää kiertävät lenkki-
polut on tarkoitus säästää,
samoin Tattarisuon ja –har-
jun yritysalueet. Peruspalve-
luista kentälle sijoittuisivat

ainakin päiväkoti, koulu ja
lähikauppa, mutta valtaosa
palveluista löytyisi nykyises-
tä Malmista. Lahdenväyläl-
tä saattaisi tulla lentokentäl-
le oma liittymä.

Mikäli poliitikot hyväksy-
vät yleiskaavan, jonka
lopullinen malli päätetään
ensi vuoden puolella, saavat
asemakaavoittajat mahdol-
lisuuden tarttua muuallekin
koillisen maaperään. Yksi
yleiskaavoittajien hyppysiin
ottama potentiaalinen täy-
dennysrakentamisen kohde
on Viikintien reunan pellot
alkaen Prisman luota ja jat-
kuen vähän eläinsairaalasta
eteenpäin.

Suuri osa luonnokseen
otetuista mahdollisista ra-
kentamisen paikoista on esi-
telty jo yleiskaavan visioin-
tivaiheessa. Pääsääntö on,
että junaradan ja Jokeri-rei-
tin vartta halutaan tiivistää.

Yleiskaava ei pakota kaa-
voittamaan, mutta se on
tärkeä signaali, joka antaa
asemakaavoittajille mah-
dollisuuden. Jos mahdolli-
suus käytetään, on yleiskaa-
va asemakaavoittajan mer-
kittävin ohjenuora, josta ei
voi livetä.

Yleiskaavan luonnokseen
on kerätty yli vuoden ajan
asukaspalautetta pitkäl-
ti verkossa ja joillakin asu-
kasfoorumeilla. Malmil-
le luvattua isoa asukasiltaa
yleiskaavoittajat eivät kos-
kaan pitäneet.

Pirjo Pihlajamaa

Yleiskaavan luonnos
ottaa asuinmaata myös luonnosta

Huomenna tulee julki luonnos uudesta
yleiskaavasta, jota ensimmäisenä pääsee
pähkäilemään Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnittelulautakunta ensi
tiistaina. Koko kaupungin lailla myös
Koillis-Helsingin maat ja mannut on
koluttu läpi, ja piirretty useissa paikoissa
uusiksi.

Vihiä asuinalueeksi mahdollisesti muuttuvan lentokenttäalueen laajuudesta antaa tämä kartta. Kuva esitettiin
ensimmäisenä kiinteistölautakunnassa, joka hyväksyi lentokentän rakennusten esikauppasopimuksen.

KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN LIITEKARTTA

T
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Kaupunginvaltuuston
kokouksessa äänestettiin
talousarvion käsittelyn
yhteydessä ponnesta, joka
olisi edellyttänyt sen selvit-
tämistä, olisiko mahdolli-
suutta säilyttää Malmin len-
tokenttä harrasteilmailun,
pelastustoiminnan ja ilmai-
lukoulutuksen käytössä
myös tulevaisuudessa, vaik-
ka valtion toiminta kentällä
loppuisikin.

Valtaosa paikalla olleista
valtuutetuista ei näyttänyt
tietävän mitä mieltä asias-
ta on ja äänesti tyhjää. Hei-
dän joukossaan oli useita
sellaisiakin henkilöitä, jotka
muissa yhteyksissä ovat ol-
leet julkisesti kentän säilyt-
tämisen kannalla.

Peräti 58 valtuutettua
painoi tyhjää, 14 kannatti
pontta ja 12 vastusti sitä.

Ilmailukäytössä säilyt-
tämistä kannatti 14 valtuu-
tettua, joista vain yksi oli
kokoomuslainen. Sirpa
Asko-Seljavaara oli ainoa
kokoomuslainen, joka pai-
noi vihreää nappia kentän

säilymistä ajavan ponnen
puolesta.

Rohkeiksi säilyttäjiksi il-
moittautui myös kolme tä-
käläistä naista, keskustan
Terhi Peltokorpi, vihreiden
Zahra Abdulla sekä perus-
suomalaisten Helena Kan-
tola.

Koillisen valtuutetuista
kokoomuksen Kauko Kos-
kinen, Fatbardhe Hetemaj
sekä varajäsenenä paikalla
ollut Heimo Laaksonen ää-
nestivät tyhjää.

Kantaansa ei osannut il-
maista myöskään täkäläi-
sistä ruotsalaisten Björn
Månsson, eikä demareiden
Osku Pajamäki ja varajäsen
Mirka Vainikka.

Lentokenttäpontta vas-
tusti täkäläisistä vain va-
semmiston Veronika Hon-
kasalo.

Teija Loponen

Valtuutetut eivät tienneet
mielipidettään
Kaupunginvaltuutettujen
äänestyskäyttäytyminen viime
keskiviikon kokouksessa on
saanut sosiaalisessa mediassa
valtavasti huomiota. Ihmisiä on
ärsyttänyt tyhjän äänestäminen.

Äänestykseen liittyviä
kommentteja MLY:n facebook-
sivustolta
”Kasailen juuri exceliä, jossa on rinnakkain kunnallisvaali-
kyselyn vastaukset ja tämän äänestyksen tulokset. Että ot-
taa aivoon tämä poliitikkojen paskanpuhuminen. Jos ker-
ran ryhmäkuri on tuota luokkaa niin miksi ihmeessä ei riit-
täisi yksi äänitorvi per puolue noihin äänestyksiin? Säästyi-
si monen valtuutetun kokouspalkkiot ja eduskunnastakin
voisi potkaista aika liudan kansanedustajia tutustumaan
tavallisen ihmisen elämään.”

”Kokoomukselta on lähdössä aimo liuta äänestäjiä tuol-
la sekoilulla.”

”Olen todella pettynyt näihin lukuisiin tyhjiin.”

”Eihän tässä olemitään järkeä. Tuo tyhjän äänestämismah-
dollisuus pitäisi poistaa tai sitten kylmän viileästi tulos las-
ketaan oikeasti annettujen äänienmukaan.”

”Valtio ei ole vielä leimannut näitä päätöksiä, siksipä odo-
tammekin hallituksen vaihtumista kuin kuuta nousevaa.
Asian pitää edetä Valtioneuvostoon, toivotaan että hallitus
kaatuu ennen sitä koska seuraava pääministeripuolue säi-
lyttäisi kentän.”

”Kentän pelastaa vain se, jos hallituspuolueet eivät halua
lähteä vaaleihin Malmin verta käsissään.”

”Olisipa hienoa, jos Malmin kentästä kehitettäisiin kunnon
ilmailuhenkinen matkailukohde. Onhan näitä maailmalla
vaikka kuinka paljon.”

Nettikeskusteluissa kerrotaan Jaana Pelkosen ja Kauko
Koskisen painaneen vahingossa väärää nappia.
Kauko Koskinen ja Heimo Laaksonen ovat MLY:n fa-

cebook-sivulla ilmoittaneet osallistuvansa MLY:n mielenil-
maukseen Malmin lentokentän puolesta. Mielenilmaus to-
teutettiin eilen.

58 valtuutettua
painoi tyhjää, 14

kannatti pontta ja
12 vastusti sitä.

Pikkujoulukauden takia joukkoliikennebusseilla on
lisälähtöjä perjantain ja sunnuntain välisinä öinä 14. joulu-
kuuta saakka.
Koillis-Helsinkiin keskustasta ajavia lähtöjä on lisätty lin-

joilla 71, 72N ja 76N. Lisälähdöt ajetaanmyös itsenäisyys-
päivän jälkeisenä yönä. Itsenäisyyspäivä on lauantaina 6.
joulukuuta. PP

Juhlijoille lisää busseja

Pukinmäki
Pukinmäen liikuntapuiston tekojääradan kylmäyslaitteet
on tarkoitus pistää lähiaikoina käyntiin.
Kenttätien kaukalon pitäisi olla luistelukunnossa 29. päi-

vä marraskuuta. Se edellyttää sään pysymistä riittävän vii-
leänä.

PP

Luistelukaukalo
saattaa aueta loppukuusta

Malmi
Roope on iloinen ja ahkera työntekijä. Hyvä asiakaspal-
velija ja tunnollinen, ihana työkaveri.
Muunmuassa näin kehuu työkaveri 19-vuotiastaRoope

Malista, joka on tuore K-ryhmän vuoden nuori työntekijä
2014. Voittaja työskenteleeMalmin Rautialla.
Internetissä kesän ajan pyörineessä kilpailussa jätettiin

lähes 400 ehdotusta perustelujen kera ja ehdotuksia läpi
käynyt raati vakuuttui RoopeMalisen erinomaisuudesta.
–Olin ja olen edelleen erittäin yllättynyt ja kiitollinen voi-

tostani. Pidän todella paljon työstäni, joten tällaisen palaut-
teen saaminen on todella mukavaa ja kannustavaa, voit-
taja kiittää.
Roopelle on aina maistunut työnteko. Hän on käynyt

koulun ohella töissä 15-vuotiaasta saakka. Toissa kesä-
nä alkoi pesti Malmin rautakaupassa ja kaupan ala tuntui
Roopesta heti omalta.

PP

Rautakaupan Roope
sai työstään palkinnon

Viime keväänä merkonomiksi valmistunut Roope
jatkaa Malmilla vuoden loppuun. Sen jälkeen on
armeijan vuoro.

MIKKO KÄKELÄ

Suurmetsä
Suurmetsän kaupunginosaan johtava vesiputki hajosi
parhaaseen saunomisaikaan lauantai-iltana.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut ilmoitti kello 18.35,

että korotettua painetta tuottavan putken vuoto vaikuttaa
Alppikylän, Jakomäen, Puistolan, Heikinlaakson ja Tattari-
suon alueilla. Vettä kyllä tuli hanoista, mutta liruttamalla.
Vika saatiin korjattua varhain sunnuntaiaamuna.

PP

Putkirikko vei paineet

Tattarisuon teollisuusalueella kävi varkaita keskiviikon
ja torstain välisenä yönä. Kytkintie 7 portin lukko oli hajo-
tettu, ja tontilla olevaan halliin oli tunkeuduttu sisään riko-
tusta ikkunasta.
Hallista vietiin käytettyjä katalysaattoreita ja kuparijoh-

toa.
PP

Varas tunkeutui
teollisuushalliin

Vihreä = kyllä
Punainen = ei

KUVAKAAPPAUS VALTUUSTON KOKOUSASIAKIRJOISTA

Keltainen = tyhjä
Valkoinen = poissa
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YKSITEHOT
-100€€€

MONITEHOT
-200€

KATJA STÅHL
Kehykset: Lafont

NIINA BACKMAN
Kehykset: MaxMara

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

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

Optikon näöntarkastus kaupan päälle!

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.

!

!

Loppuvuoden pöytävuokra: 29€/vko
Ei myyntiprovisiota !
Pöytien järjestely kuuluu hintaan !!

Pöytävaraukset ja tiedustelut
numerosta:
040 673 5507
tai info@velmukirppis.fi

avoinna:
ti–pe 10–17
la–su 10–15

Tervetuloa!
Soidintie 6, 00700 Helsinki

www.velmukirppis.fi

fififififi

!!

Lastenvaate
ja -tarvikekirpputori
Ala-Malmilla.
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Entisen valtuutettu Tarja Tenkulan aloite Teerisuontien
liikenneturvallisuuden parantamisesta ei johda toimenpi-
teisiin.
Tenkula ja kymmenenmuuta valtuutettua esittivät aloit-

teessaan, että vilkkaan Teerisuontien liikenneturvallisuutta
parannetaan pikaisesti, sillä uudelle Ormuspellon asuin-
alueelle on muuttanut paljon lapsiperheitä ja pienet kou-
lulaiset joutuvat ylittämään Teerisuontien. Aloitteen teki-
jät ehdottivat nappiliikennevaloja, lapsia-liikennemerkke-
jä, 30 km/h nopeusrajoitusta kello 9–17 ja nopeusnäyttöä.
Teerisuontien ja Ormusmäentien risteykseen on raken-

nettu kiertoliittymä sekä Teerisuontien ja Vilppulantien ris-
teykseen keskikoroke. Teerisuontien ylittää Pekanraitin
kohdalla noin 100 käyttäjää vuorokaudessa, joten toivotut
jalankulkuvalot eivät ole tarkoituksenmukainen ratkaisu.
Ormuspellon lähikoulu on lukuvuodesta 2014–2015

lähtien Kotinummen ala-asteen koulu, joka sijaitsee pää-
radan länsipuolella, Teerisuontien pohjoispuolella, jolloin
koulumatkalla ei tarvitse ylittää Teerisuontien vilkkaam-
paa osaa.
Kaupunkisuunnitteluvirasto lisää Teerisuontien yhdek-

si vaihtoehdoksi päätettäessä uusien nopeusnäyttöjen si-
jaintipaikoista.

Teija Loponen

Teerisuontielle ei lisätoimia

ValtuutettuKauko Koskinen ja 20muuta valtuutettua
esittävät aloitteessaan, että Tattarisuon teollisuustonttien
vuokra-aikaa olisi hakemuksestamahdollista jatkaa aina-
kin vuoteen 2050, nykyisen 2034 sijaan.
Päätösehdotuksessa todetaan, että Tattarisuota on

yleiskaava 2050:n visionmukaan tarkoitus kehittää yritys-
alueena, joka osoitettaisiin kaavassa toimitila-alueeksi.
Kaupungin yleisten vuokrausperiaatteidenmukaan kau-

pungilla ei ole syytä olla jatkamatta tontinmaanvuokraso-
pimusta lähempänä vuokra-ajan päättymistä, ellei alueen
asemakaavanmukaista käyttötarkoitusta olemuutettu tai
sellaista muutosta ole suunnitteilla, joka estäisi tontin uu-
delleen vuokrauksen.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on valmis jat-

kamaan vuokra-aikoja tapauskohtaisesti, jos vuokra-ai-
ka on esteenä tontin rakentamisinvestoinneille. Kaikkien
vuokra-aikojen jatkamista koskeva periaatepäätös voi-
daan tehdä yleiskaavan hyväksymisen jälkeen.
Päätöksenteko asiasta jätettiin kuitenkin vielä viime vii-

kon kaupunginhallituksen kokouksessa pöydälle.
TL

Tattarisuon
vuokra-aikaa ei vielä
ratkaistu

Ala-Malmi

Malmin lentoaseman ystä-
vät ry on tehnyt oikeuskans-
lerille valituksen, jossa on
korostettu lentoaseman lak-
kauttamispäätöksen ja toi-
meenpanon liian nopeaa
aikataulua,

Päätöksessä ei ole otettu
huomioon olemassa olevaa
suurta rakennusmaavaran-
toa eikä seutuhallinnon tuo-
mia muutoksia kaavoituk-
seen. Päätös myös rikkoo
EU:n päätöslauselmaa yleis-
ilmailun ja liikelentotoimin-
nan kestävästä tulevaisuu-
desta.

Valituksessa on muistu-
tettu, että ministeri Kyllö-
sen päätöksen perusteeksi
esittämät luvut 70 harras-
telentäjää ja 30 000 asukas-
ta ovat molemmat virheel-
lisiä. Valmistelun epäasial-
lisuudesta on esimerkiksi
nostettu se tosiasia, että lii-
kenne- ja viestintäministe-
riön liikennealan strategiaa
suunnittelevan liikennepo-
liittisen osaston päällikkö
Mikael Nyberg on keskus-
telussa maininnut päätök-
sen tulleen hänelle täytenä
yllätyksenä.

Lisäksi valituksessa huo-
mautetaan, että aiemmat
lentokenttää koskevat kat-
tavat selvitykset on jätetty
huomiotta. Asiakirjapyyn-
töihin ei ole vastattu minis-
teriöistä eikä valmisteluasi-
akirjoja tai kustannus-hyö-
tylaskelmia ole tehty. Hyvin
harvoja jos mitään intressi-
ryhmiä on ollut kuultuina
tai edustettuina asiaa pää-
tettäessä.

–Näillä perusteilla oikeus-
kanslerille on nyt esitetty,
että hallituksen menettely
korvaamatonta valtakun-

nallista ja alueellista liiken-
neinfrastruktuuria ja kult-
tuuriympäristöä koskevassa
korkeimman tason päätök-
senteossa on hyvän hallin-
totavan ja yhteiskunnan ko-
konaisedun vastaista. Oi-
keuskansleria on pyydetty
puuttumaan asiaan sen pa-
lauttamiseksi uudelleen har-
kittavaksi asianmukaisessa
järjestyksessä ja ilmailualaa
koskevat perusteet huomi-
oiden, kertoo MLY:n pu-
heenjohtaja Timo Hyvönen.

Teija Loponen

Oikeuskanslerille valitus
kentän alasajosta

–Ihana! Hieno! Tosi kiva!
Tapulikaupungin kirjas-

ton kolmen aktiivikäyttäjän
palaute tuli niin sydämestä,
että kirjastonjohtaja Virpi
Jero ei voinut kuin hymyillä.

–Näyttää ihan ruohikolta,
yksi tytöistä riisuu kengät ja
astuu vihreälle matolle, jolla
seisoo pehmokirahvi.

–Mukava kuulla tuo teil-
tä. Sisustusarkkitehtiopiske-
lija Tero Pennasenkin aja-
tus oli juuri se, että matto on
kuin nurmi, Jero hämmäs-
telee tyttöjen tarkkanäköi-
syyttä.

Remontti on tehty vii-
me kuun vaihteessa pitkälti
kierrätysidealla ja osin tal-
koilla. Lastenosasto on si-

joitettu sisäänkäynnin tun-
tumaan, viereisen nuorten
nurkan seinään on sudittu
vihreää, on hankittu matto-
ja, verhoja, tyynyjä ja leluja,
muutettu hyllyjen paikko-
ja, tuunattu ja uusittu lam-
pun kupuja sekä huoneka-
luja, rajattu aikuisille rau-
hallisempi lukusoppi ja lai-
tettu lasten puolelle istuimia
myös aikuisille.

– Eli tällainen kierrätys-
tuunaus-remppa, hyvin pie-
nimuotoinen, mutta toivot-
tavasti hyvää mieltä lisäävä,
kuvailee Jero 15 000 euron
muutostöitä.

Pirjo Pihlajamaa

Lähikirjasto piristyi
miniremontista
Ala-Tikkurilan suunnalta tulleet kirjojen
ahmimisikäiset Sonja, Alva ja Senni olivat
vilpittömän onnellisia, kun lastenosastolle oli
saatu miniremontissa uutta väriä, kutsuvat
tuolit ja pehmokirahvi.

Kuvassa Solja, Senni ja Alva lastenosaston vetonaulaksi osoittautuneen kirahvin kanssa.

Nuorten nurkkaa on rajattu niin, että kaikki äänet eivät
kiiri aikuisten lukuosastolle.

PIRJO PIHLAJAMAA

Ensi vuoden syksynä peruskoulut ja lukiot alkavat tiis-
taina 11.8.2015. Syysloma on 12.–16.10.2015 ja joululoma
19.12.2015–6.1.2016.
Vuoden 2016 kevätlukukausi alkaa heti loppiaisen jäl-

keen torstaina 7.1. ja päättyy lauantaina 4.6. Välissä on tal-
viloma 22.2.–26.2.
Aikuislukiot noudattelevat samaa aikataulua muutamin

muutoksin. Lisäksi kaikki lukiot voivat päättää yhdestä
työpäivämuutoksesta kunhan siitä ei aiheudu kuluja kau-
pungille, päätti Helsingin kaupungin opetuslautakunnan
suomenkielinen jaos.

PP

Ensi vuonna joululoma
melkein kolme viikkoa

Kehä kolmosella autoillut heittelehti puolelta toisel-
le lauantain puolella kello 02.20 aikaan. Toinen autoilija il-
moitti tästä poliisille ja lähti seuraamaan kuskia, joka ajoi
välillä viidenkympin rajoitusalueella sataa.
Kaahari poistui kehältä Hakunilan liittymässä törmäten

liikenteenohjauskartioihin. Matka jatkui Jakomäkeen, jos-
sa auto pysähtyi Kankaretielle keskelle ajorataa.
Poliisi pääsi paikalle auton käydessä edelleen keskel-

lä tietä. Ratin takana nuokkui hyvin päihtynyt ja sekava
37-vuotias mies. Hän puhalsi yli törkeän rattijuopumuk-
sen rajan, oli ilman ajokorttia ja päätyi poliisin pahnoille.

PP

Törkeä rattijuoppo kaahasi
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 20.-23.11.2014
ellei toisin mainita, 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
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1495
kg 1495

kg 599
rs 299

rs

589
kg 099

kg1.-ps 1.-rs

749kg
raj. 2 pkt /tal. 995

kg
raj. n. 2 kg /tal.

HK
NAUDAN JAUHELIHA
17% 1 kg 5,99/kg, raj. 2 rs /tal.

MINILUUMUTOMAATTI
250 g 4,00/kg, Espanja

ERÄ Tuore
LOHIFILEE
vakuumipakattu, Norja

HK viljapossun
PIENI JUHLAKINKKU
n. 2,5 kg pakaste

Findus
UUNIKASVIKSET 900 g
1,11/kg, Provence ja Parila

Voimassa to-la
Kalamestarimme
SAVUSTETTU KUHA
kokonaisena

Kalamestarimme
SAVUSTETTU LOHIFILEE

BANAANI
Costa Rica

Takuumurea
NAUDAN SISÄPAISTI

Familia
BROILERIN RINTAFILEE ja
MINUUTTIPIHVI 400 g
7,48/kg, alkuperämaa Liettua

Stadin ammattiopiston tuleva
huippukokki Laura kokkailemassa

kauden herkkuja tasatunnein
pe klo 14-18 ja la klo 10-14!
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almin
sairaa-
lassa ja
päivystyk-
sessä työs-

kennelleet ja evakossa olleet
odottavat jo innolla uuden
sairaalan avautumista.

–Me viihdyimme Malmil-
la ennenkin, mutta nyt sekä
henkilökunnan, että potilai-
den viihtyvyyteen on huo-
mattavasti paremmat edel-
lytykset jo aivan wc- ja suih-
kutiloista lähtien, kiittelevät
työntekijät.

Malmilla on kautta vuo-
sikymmenten ollut tiivis ja

hyvä yhteishenki ja esimer-
kiksi sairaalaväen pitämät
henkilökuntajuhlat ovat ai-
na olleet aivan omaa luok-
kaansa. Siellä kaikki ovat
olleet samaa porukkaa, lää-
kärit, hoitajat ja muu henki-
lökunta, ilman turhia nok-
kimisjärjestyksiä.

– Malmin henkeä me
olemme Mariassa kaivan-
neet. Ja vaikka laborato-
riopuoli kuuluu nykyään
HUSLAB:iin, me koem-
me edelleen olevamme sitä
Malmin porukkaa, kertoo
laboratoriohoitaja Pauliina
Naala.

Naala muistuttaa, että uu-
den laboratorion näytteen-
otto aukeaa vasta joulu-
kuun alussa, ei samaan ai-
kaan muun sairaalan kans-
sa.

Malmin sairaalan lääkin-
tävahtimestari Keijo Saa-
rinen on työskennellyt jo
muutaman kuukauden
Malmilla laittaen paikkoja
kuntoon ennen muuttoa.

–Mariasta ei takaisin tuo-
da juuri mitään. Malmilla
kaikki on uutta. Siksi muut-
to näin päin on huomatta-
vasti helpompi. Toisaalta
kaikki se uusi välineistö ja
tarvikkeet on täytynyt muis-
taa tilata ja miettiä myös
paljonko mitäkin tarvitaan.

Saarinen oli aikanaan
nuorena miehenä sairaalan
yhteydessä vapaaehtoistöis-
sä.

–Meillä oli sairaalan pom-
misuojassa hyvät tilat SPR:n
ensiapuryhmän toiminnalle
ja harjoituksille. Sitä kautta
innostuin vaihtamaan alaa
ja tulin vuonna 1994 tut-
tuun taloon lääkintävahti-
mestariksi. On muuten hie-
no juttu, että tuo Matin
vuonna 1963 tuohon pääsi-
säänkäynnin edustalle istut-
tama koivu on yhä hengissä.
Hän pelasti sen jostain jor-
pakosta ja päätti, että tuos-
sa sairaalan pihalla on sille
hyvä paikka. Hienoa, että
säilyi uudisrakentamisenkin
aikana, Keijo Saarinen tuu-
mailee.

Heti perään hän tote-
aa, ettei ihmettelisi, vaikka
Matti sen jonain päivänä
siitä päättäisi itse kaataa ja
viedä polttopuiksi.

Toimistosihteerinä toi-
mivalla Tuuli Liljalla on
Keijoakin pidempi historia
Malmilla.

–Aloitin täällä kesätöissä
vuonna 1988, toisessa pol-
vessa, kuten moni muukin
meistä nykyisistä työnteki-
jöistä. Sain töitä lähettinä ja
se olikin aika rankka hom-
ma. Minä nimittäin en kes-
tä verta, enkä oikein pidä
sairaaloista. Jouduin kuljet-
tamaan leikkaussaleista ve-
ripusseja pois samoin kuin
pusseihin laitettuja umpi-
suolen pätkiä tutkittavaksi.
Hyvä etten pyörtynyt kes-

ken työpäivien, Tuuli Lilja
kuvailee.

Lilja odottaa muiden lail-
la innolla takaisin Malmille
pääsyä.

–Nyt minulla menee työ-
matkoihin pari tuntia päi-
vässä, Malmille vain pari-

kymmentä minuuttia, hän
kuvailee.

Työmatkan pituudella on
monille suuri merkitys. Kun
matkaan kuluva aika lyhe-
nee, on intoa taas osallistua
erilaisiin henkilökuntaker-
hoihin.

–Olettaen, että joku niitä
alkaa taas pitämään. Meil-
lähän on ollut täällä paljon
erilaisia toimintakerhoja,
mutta kaikkien vetäjät ovat
vapaaehtoisia työntekijöi-
tämme, muistuttaa perus-
hoitaja Hannele Salminen.

–Minä olen niitä harvo-
ja, jotka saivat suoraan vi-
ran. Vuonna -86 oli nimit-
täin pakko ottaa perushoi-
taja urologiselle, kertoo Sal-
minen.

Hannele Salminen on kyl-
lä välillä käynyt oppimassa
uutta Mariassa ja Hartma-
nissa, mutta aina palannut
juurilleen.

Malmille paluu sai kuvas-
sa olevien Leena Eklundin,
Anu Kontulan, Tuuli Liljan,
Pauliina Naalan, Johanna
Nummilan, Keijo Saarisen,
Hannele Salmisen ja Mari-
anne Särkiluodon muistele-
maan monenlaisia tapahtu-
mia työsuhteidensa alku-
ajoilta. Niihin liittyy
muistoja itse sairaalasta, sen
henkilökunnasta ja myös
parisuhteiden muodostumi-
sesta sairaalahenkilökun-
nan kesken.

Näistä muistoista ja Mal-
min sairaalan yli satavuo-
tisesta historiasta tulemme
kertomaan juttusarjassa,
jonka ensimmäinen osa tä-
mä oli.

Teija Loponen

Matin koivu säästyi pihalla

Malmille tullaan kotiin
-Malmin sairaala
on meidän
kotimme. On
ihanaa päästä
taas tutuille
kulmille ja
herättämään
eloon Malmin
henki, joka on
ollut vähän
hukassa
ollessamme
evakossa
Mariassa,
kertovat Malmin
sairaalan
työntekijät.

M
al

m

in sairaala

os
a1

Malmin sairaalassa toimii monia eri ammattikuntien edustajia, joita yhdistää hyvä yhteishenki. ”Kotiinpaluuta” odottavat kaikki yhtä innokkaina.

Tämä koivu ei ole pihasuunnittelijan idea, vaan sen
istutti Matti Mollberg sairaalan pihaan ja siinä se on
saanut rauhassa kasvaa.

M

TEIJA LOPONEN
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ONNITTELUT

Lähetä onnittelukuvia osoitteella teija.
loponen@lahitieto.fi, vie kuva
teksteineen Malmintorin
kauppakeskuksen Plaza Mocca
-kahvilan luona sijaitsevaan
postilaatikkoomme tai postita kuvat
osoitteella Lähitieto, Askartie 3–5,
00700 Hki. Liitä postimerkillä
varustettu palautuskuori mukaan,
jos haluat kuvan takaisin.

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/
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8.+ *!'A

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

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

Suuren suuret onnittelut
3 vuotta täyttävälle Millalle!
Toivottavat : Äiti, isi ja veljet
Veeti ja Eeki.

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
CCC%J$5/H3LH3/$F0)6F33).%K#4)54H
Seurakunta facebookissa:
CCC%")&$(226%&24#4)54H3/$F0)6F3.)

Sekava vanhus hukassa huo-
neestaan. Perheenäiti leipäjonon
liepeillä, vauva vaunuissaan. Met-

sien mies, kohmeessa, koditta.
Kuinka monta kertaa kuljen

ohitsesi, Kristus?

PARISUHDEILTA
Siltamäen seurakuntakodilla to 20.11. klo
18–20. ”Miten rakkaus näyttäytyy parisuh-
teessa.” Katriina ja Petri Lehti
Tule löytämään työvälineitä parisuhteen
arkeen! Voit tulla yksin tai kaksin. Ei ryh-
mäkeskusteluja. Sopii monen ikäisille ja
monenlaisissa elämäntilanteissa oleville.
Lastenhoito järjestetty.

Kouluikäisten
talvileirit 2015
Talvileirit 1.–4. -luokkalaisille Hol-
lolassa Upilan leirikeskuksessa.
Upila I, 16.–18.2. Vastaava työnteki-
jä Asko Lintumäki p. 040 720 0747.
Upila II, 18.–20.2. Vastaava työnteki-
jä Riitta Koivisto p. 040 588 0834.
Osallistumismaksu Upilan leireiltä 35
e, sisaralennus 10 e.

Leiri 4.–7. -luokkalaisille Hollolassa
Siikaniemen leirikeskuksessa
16.–19.2. Vastaava työntekijä Aapo
Koskela p. 050 436 0720. Osallistu-
mismaksu 50 e, sisaralennus 10 e.
Ohjelmaan sisältyy yhden päivän ret-
ki Messilään. (Hissiliput ja varusteet
eivät sisälly leirin hintaan.)

ILMOITTAUTUMINEN leireille alkaa
4) G@%II% 652 > 2/2H..$$//)= 4$/.).%K <
E)5H./$ +B.*. 7) 127). < E)5H./$ 8)54H3
/$F0)6F3.) < E)5H./$ -$.6$. D 5$H0H.
<E)5H./$ 6B/$H3$3 5$H0H%
Ilmoittautua voi myös osoitteessa:
J..1/=##J/06B//5%J$5/H3LH3/$F0)6F3-
.)BJ.B4)%K#H542H..)F.F4H3$3#< E)5H./$
8)54H3 /$F0)6F3.) < E)5H./$ E)0J)H/-
3F20H/2.B*3 H542H..)F.F4H/$. < E)5H./$
kyseinen leiri.
Ilmoittautuminen puhelimitse mahdol-
lista leiristä vastaavalle työntekijälle.

TULOSSA kesällä 10–14 -vuotiai-
den tyttöjen poikien suurleiri KIPINÄ
SPARK Partaharjulla 22.–27.7.2015.
Leirin hinta on 90 e. Ilmoittautuminen
alkaa tammikuussa.

Laulamaan joulukuoroon
Oletko halunnut laulaa kuorossa, mutta
aika ei ole riittänyt jatkuvaan harrastuk-
seen? Pukinmäen seurakuntakodilla
alkaa uusi projektikuoro, joka harjoittelee
sunnuntaisin klo 18 ja laulaa jouluaaton
hartaudessa 24.12. klo 16. Tule mukaan
laulamaan - saat olla tuomassa joulun
tunnelmaa myös toisille! Harjoitukset su
30.11., 7.12., 14.12. ja 21.12. klo 18. Mu-
kaan voi tulla, vaikkei pääsisi kaikkiin har-
joituksiin. Tied. ja ilm. Kaisu Rauhamaa
1% !> GA@! @@>@' 6)H/F%0)FJ)4));$E5%K

YKSINHUOLTAJIEN OLOHUONE
Pihlajamäen kirkolla to 20.11. klo 17.30–19
ja Tapulin seurakuntakodilla ti 25.11. klo
17–19. Olohuoneissa on mahdollisuus
vaihtaa ajatuksia toisten samassa elä-
mäntilanteessa elävien aikuisten kanssa.
Maksuton lastenhoito. Illoissa on tarjolla
kevyt iltapala. Lisätietoja diakoniatyönteki-
7, 9H0/H :))623)J2 1% !?! @!! I!?! # 6H0/H%
7))623)J2;$E5%K
ILTAPERHEKERHO
Jakomäen kirkolla ke 26.11. klo 17–18.30.
Keittotarjoilu, omaa ohjelmaa koululaisille,
alle kouluikäisille ja aikuisille.

Pienistä tytöistä on
kasvanut jo aikuisia naisia!
Hurjasti onnea
Johanna ja Sini!

ITSENÄISYYSPÄIVÄN
LIPUNNOSTOTILAISUUS 6.12.2014

klo 9.00 VPK:n palokuntatalolla, Eskolankuja 4

Lippupuhe Veijo Muroke (Pukinmäen taidetalo)
Juhlapuhe Kotiseutuneuvos Tero Tuomisto
Laulua Kvartetti: Eija Järvinen, Reino Järvinen, Laura

Kokkola ja Lasse Myllymaa

Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.
Järj. Pukinmäki-Seura ry ja
Pukinmäen VPK

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

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 5.11. 19.00 Rukousilta: Pertti Hottinen.
Musiikki: Ilmari Kauppinen

La 8.11. 19.00–22.00Nuortenilta
Su 9.11. 11.00 Isänpäivän Jumalanpalvelus: Milla

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

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

Maranata

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€



10 Uutiset

Palveleva kalustetalo jo vuodesta 1976

TR-KALUSTEESSA 38-
LA 10–17 JA

*muistatmeidät (ehkä): Imatra 1976–1982, Tikkurila 1982–1986, Siltamäki 19

Kaunis Viktoria-Klassikko Tyylikäs Eelis-Kiiltovalkoinen

VIELÄ JOULUKSI KOTIIN!!!

Sofia tukituoli

249,-
(292,-)

Sofia keinu

449,-
(529,-)

Ergo seniortuoli,
hero kankaalla

723,-
(1166,-) Rahi

190,-
(OVH 307,-)

Kotimaiset Laulumaa sohvat, laadukkaalla
Hero kankaalla -38%, lasketaan OV-hinnasta

Sofia sänky
399,-
(472,-)

Sofia yöpöytä

289,-
(351,-)

Sofia sivupöytä
249,-
(302,-)
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TR-Kaluste Porttipuisto
Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
p. 09 823 3585
tr-kaluste@tr-kaluste.fi

Avoinna:
ark 10–19
la 10–17
su 12–16

-VUOTISSYNTTÄRIT!!!
A SU 12–16
986–1996, Tikkurila 1996–2006 ja nyt Porttipuisto 2006–

Mega senkki
ruskea

(rajoitettu poistoerä)

Siesta lux Jenkkisänky
160x200cm

tiheä pussijousitus
sis. muhkean sijauspatjan

ja metallijalat. Pääty myydään erikseen
149,- (OVH 299,-)

Tyynyt 39,-/pari. Rajoitettu erä

Havanna avokulmasohva
istuimissa mukava pussijousitus

leveys 297cm x syvyys 238cm (oikea tai vasen)

-30%
(LASKE

TAAN

OVH:ST
A)

Sleepy vuoderahi
(rajoitettu erä /
toimitusmyynti)

Clement pöytäryhmä
pöytä 120x80cm

+ 4 tuolia, valk tai musta

Pegasus runkopatjasetti
2 x 80x200cm runkopatja
vyöhykepussijousitus

(4 eri kovuutta + visco mallit) 160x200cm
sijauspatja, profiloitu vm sekä jalat

KOTIMAISET UNICO SÄNGYT ERIKOISHINNOIN!
Tehtaan edustaja paikalla LA 22.11.

Pegasus jenkkisänky
160x200cm

vyöhykepussijousitus
(4 eri kovuutta
+ visco mallit)

profiloitu vm sijauspatja
sekä jalat

59,-(OVH 280€)

149,-
(OVH 435,,-)

699,-(OVH 1090,-)

895,-
(OVH 1480,-)

39,-(OVH 120,-)

KakkukahvitlauantainaTervetuloa!

995,-(OVH 1450,-)

alkaen

945,-
(OVH 1450,-

)

alkaen
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Malmin seurakunnassa
käynnistyi jälleen tuttu Lah-
ja Lapselle –kampanja.
Tänä vuonna se on osa Hel-
singin seurakuntien Raken-
na Joulupuu –keräystä, jos-
sa seurakunnat saivat itse
valita keräyskohteensa.
Malmilla päätettiin jatkaa
hyvän palautteen saanutta
lasten lahjakeräystä.

Kampanjaa organisoi-
va diakoniatyöntekijä Kirsi
Jaakonaho kertoo sosiaali-
toimen kautta seurakunnal-
le tulevan nelisensataa lah-
jatoivetta.

–Monessa perheessä voi-
daan joulua odottaa jopa
kauhunsekaisin tuntein, jos
sairaus, työttömyys tai muu
vastaava murhe on vienyt
voimavarat ja saattanut ta-
louden sekaisin. Silloin las-
ten ilahduttaminen lahjoin
voi olla mahdotonta itselle,
mutta auttamishaluisten lä-
himmäisten toimesta mah-
dollista, muistuttaa Jaakon-
aho.

Lahjojen saanti ei edellytä
kirkkoon kuulumista, mut-
ta Jaakonahon mukaan silti
edellytetään, että perheessä

vietetään joulua, koska juu-
ri siihen lahjojen antaminen
liittyy.

Valtaosa lahjojen antajista
on yksittäisiä ihmisiä, joista
valtaosa hankkii yhden lah-
jan.

–Toki on heitäkin, jotka
ovat valmiita antamaan lah-
jat jokaiselle perheen lapsel-
le. Lisäksi on yrityksiä ja yh-
teisöjä, jotka saattavat an-
taa vaikkapa kahvikassan-
sa summan lahjojen ostoon
tai käyttää niihin yrityksen
joulumuistamisiin budje-
toimat varat. Myös Puisto-
lan leijonat sekä Lions club
Malmittaret ovat olleet mer-
kittäviä lahjoittajia, Jaakon-
aho tietää.

Viime vuonna lahjatoiveita
täytettiin reilut 400, nyt lis-
talle tullee 430 lahjaa Mal-
min seurakunnan alueelta.

Käytännössä lahjatoiveen
saa toteutettavakseen jo-
ko soittamalla numeroon
09 2340 4534 tai laittamal-
la viestin osoitteeseen jou-
lulahja.malminsrk@evl.fi.
Lahjatoiveita jaetaan myös
ensimmäisen adventin mes-
sujen yhteydessä 30.11.

–Saat itsellesi lapsen anta-
man konkreettisen lahjatoi-
veen, joka voi olla enintään
40 euron arvoinen. Ostettu
lahja toimitetaan mielellään
paketoituna lähellä olevaan
Malmin seurakunnan toi-
mipisteeseen viimeistään
9.12. Diakoniatyö toimittaa
lahjat saajilleen jouluksi, va-
laisee Jaakonaho.

Teija Loponen

Lahja
lapselle tuo
ilon monelle
-Eräs äiti totesi,
että kun lapsen
silmät kirkastuvat
ilosta jouluna hänen
saatuaan toivomansa
paketin, ilahduttaa
se vanhempiakin
aivan suunnattomasti,
kertoo
diakoniatyöntekijä
Kirsi Jaakonaho.

Seurakuntakodeille ja kirkoille kootaan ostetut lahjat,
jotka sitten diakonityöntekijät toimittavat eteenpäin
saajilleen.

TEIJA LOPONEN

Sinivuoren Tytöt on
toiminut jo vuodesta 1951
partiolippukuntana. Idea
nimenvaihdokseen lähti sii-
tä, että vaikka Sinivuoren
Tyttöihin saivat liittyä
myös pojat, nimi ei jostakin
syystä houkutellut poikia.
Tytöt-sana täytyi siis vaih-
taa joksikin muuksi. Siihen
sai vaikuttaa äänestämällä
koko lippukunta.

Itse nimenvaihdosjuhlas-
sa oli upea tunnelma. Juh-
la alkoi, kun partiolaiset
saapuivat saliin lippukun-
nan lipun perässä Tie sel-
vä on -laulun kaikuessa.
Seuraavaksi lippukunnan
johtaja selvitti yleisölle pu-
heessaan, miten tähän pis-
teeseen on päädytty. Liian
pitkää puhetta ei onneksi
jouduttu kuulemaan.

Sitten olivatkin vuorossa
lippukunnan nuorimmat
eli sudenpennut ja heidän
sketsinsä. Kyllä partiolaisil-
ta myös vitsit onnistuvat,
olihan koko yleisöllä sen-
tään huippuhauskaa.

Heti sudenpentujen jäl-
keen oli seikkailijoiden eli
muutamaa vuotta van-
hempien näytelmä, johon
oli sekoiteltu hieman par-
tion historiaa ja nykypäi-
vää. Tässäkään esityksessä
ei huumoria ollut säästelty.

Kun seikkailijoille oli
huudettu kiitoshuuto, oli
aika antaa partiolupauk-
set. Lupauksenanto on aina

jokaisen ikäkauden alus-
sa. Siinä lupaudutaan
muun muassa suoje-
lemaan luontoa ja
auttamaan toisia.
Nyt nimen vaihtues-
sa muutettiin myös lip-
pukunnan huivia. Kaikki
sudenpentuja vanhemmat
saavat ommella huiviinsa
pienen soihtumerkin.

Vielä suuren huivien ja
merkkien jakourakan jäl-
keen tarpojat eli vielä seik-
kailijoita pari vuotta van-
hemmat pitivät yleisölle
tietovisan. Kysymykset
koskivat tietenkin partiota
ja omaa lippukuntaamme.
Pähkinät olivat niin vaikei-
ta, että vain harva osasi
vastata niihin kaikkiin.

Aivan lopuksi tehdään
koko porukalla perin-
teinen sisaruspiiri, joka
päätti nyt tämänkin juh-
lan. Sitten alkoikin jo vä-
ki suuntaamaan kohti

kahvipöytää, johon ei vä-
enpaljouden vuoksi mei-
nannut edes mahtua.

Nyt ei voi enää muuta
kuin toivoa lippukunnalle
pitkää ikää ja että niitä poi-
kia uskaltaisi liittyä vielä
enemmän mukaan toimin-
taan. Toivottavasti näh-
dään vielä kenties suurem-
malla porukalla seuraavis-
sa juhlissa, milloin ne sitten
ovatkaan.

Pinja Ylhävuori

Partiolippukunta
vaihtoi tytöistä soihduiksi
Malmilla toimiva partiolippukunta Sinivuoren Tytöt vaihtoi nimensä
Sinivuoren Soihduiksi. Nimenvaihdosta juhlittiin maanantai-iltana 10.11.
Pukinmäen seurakuntakodilla.

Malmilainen Toni Laitinen, 9, tulee jäämään historian
kirjoihin ainakin yhdessä asiassa. Hän onSinivuorenSoihtu-
jen ensimmäinen poikajäsen. Partiolippukunnan sudenpen-
tuihin Toni liittyi tänä syksynä.
–Äiti löysi partion sivut netistä ja lähdimme tutustumaan.

Silloin oli suunnistusta jaminä tykkään siitä, Toni sanoo.
Partiolaisten kotikolo on Hietakummuntiellä postitalon lä-

hellä. Pian tyttövaltaiseen sudenpentulaumaan saapunut To-
ni alkoi kaivata paikallemyös poikaseuraa.
Ratkaisu löytyi läheltä. Ylä-Malmin peruskoulun kolmatta

luokkaa käyvä yhdeksänvuotias kysyi parhaalta ystävältään,
liittyisikö hänkin partioon.
Niin samaa luokkaa käyvästämalmilaisestaOnni Juolas-

ta, 9, tuli noin viisikymmentäjäsenisen lippukunnan toinen
poikajäsen.
- Nyt partiossa on tosi kivaa, tuumii Toni ja viereen tullut

Onni on samaamieltä.
Lippukunnan vetäjät toivovat kovasti, että poikien esi-

merkki innoittaamukaan lisää poikia.
- Haluan oppia kaikkia partiotaitoja. Esimerkiksi sen,miten

sytytetään nuotio, Toni kertoo.
Pirjo Pihlajamaa

Vuonna 1951 Pukinmäessä perustetun ja nykyään
Malmilla toimivan lippukunnan tällä hetkellä ainoat
pojat ovat Toni Laitinen ja Onni Juola.

Toni ja Onni ovat ensimmäiset pojat

Sudenpennut antoivat juhlassa partiolupauksen.

Myös samoajat antoivat partiolupauksen.

Nimenvaihdoksen myötä
lippukunnan huiveihin
suunniteltiin uusi
soihtumerkki.

alus-
an
-

-
lip-

Kaikki
mmat
viinsa

n.

PINJA YLHÄVUORI

PIRJO PIHLAJAMAA
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Fallkullassa käyvät
nuoret ovat hankkineet
tilakahvilan tuotolla
kaksi minipossua, jot-
ka on kaupattu heille
nimikkeellä mikropos-
su. Se ei kuitenkaan ole
oikea possurotu, vaan se on
kutsumanimi pienikokoisel-
le minipossulle.

–Mikropossu on myyn-
tinimike, jonka alkuperää
ei tiedä varmaan kukaan.
Voi olla, että käsite on saa-
nut alkunsa kasvattajien sa-
nomana, kun on porsitettu
painoltaan pienempiä pos-
suja, arvelee rekisterivasta-
ava Veera Tohola Suomen
Minipossuyhdistyksestä.

Minipossumarkkinoil-
la pieni koko myy parhai-
ten. 1990-luvulla minipos-
sut olivat nykyistä paljon
isompia, liki satakiloisia.

Tällä haavaa paino liik-
kuu keskimäärin 30–50 ki-
lon välillä. Sitä pienempiä
on alettu kutsua mikropos-
suiksi.

Trendi on tullut Suomeen
Amerikasta, jossa pienuus
on ollut valttia jo pitkään.
Rapakon takana on tapana
ottaa tavallisista minipos-
sun porsaista kuvia teekup-
pien sisällä, ja luoda ostajal-
le mielikuvaa marsukoon
possusta.

– Ulkomailla käytetään
paljon käsitettä teekup-

pipos-
su (Tea
cup pig).
Sen lisäk-
si possun etuliitteenä voi
olla mikro, micro tai mini-
micro. Paikalliset possujär-
jestöt taistelevat näitä käsit-
teitä vastaan.

Suomen minipossuyhdis-
tyksen kanta on sama kuin
sisarjärjestöjen: eri nimik-
keiden ja niistä saatavien
käsitysten käyttäminen ei
ole suotavaa.

–Ostajaa voidaan johda-
tella tahallisesti tai tahat-
tomasti harhaan. Unelma
kissan kokoisesta kassissa
kuljetettavasta pikku pos-
susta voi koitua monen pos-
sun kohtaloksi, kun se kas-
vaa ja paljastuu 50-kiloisek-
si maanmuokkaajaksi, joka
voi repiä pyhätakista hihan
irti ja pissaa olkkarin ma-
tolle.

Ulkomaisilla possumark-
kinoilla ei kaihdeta keinoja,
että kuluttaja saa sitä, mitä
tilaa. Ostajan matkaan saa-
tetaan antaa possua nälkiin-

nyttäviä ruokintaohjeita,
jotta possu ei kasvaisi.

Toholan mukaan Suomi
ei sentään ole mennyt niin
pitkälle, mutta tälläkin het-
kellä maastamme löytyy
useita kodinvaihtajapossu-
ja. Ulkomailla kaltoinkoh-
delluille tai hylätyille pos-
suille on jo niin sanottuja
rescue-tarhoja.

–Toivomme sydämestäm-
me, ettei täällä jouduta sa-
maan. Joissain tilanteissa
kyllä jo ihmettelemme, mi-
hin ne kaikki 90-luvun mi-
nipossut ovat joutuneet,
kun possujen elinikää ar-
vioidaan riittävän jopa 25
vuodeksi.

Pirjo Pihlajamaa

Minipossuyhdistyksellä on
huoli harhaanjohtavista
possumarkkinoista
–Terveiset sinne Fallkullan kotieläintilalle Suomen
Minipossuyhdistykseltä! Kannattaa käydä tutustumassa kotisivuihimme
www.minipossuyhdistys.fi, opastaa Fallkullan minipossuista kuullut
Veera Tohola Suomen Minipossuyhdistyksestä.

Fallkullan
minipossujen lopullinen

paino selviää, kun ne ovat
3–5-vuotiaita. Saman

pahnueen sisaruksilla voi
olla kymmenien kilojen

painoeroja.

Pukinmäki-seuran
sääntömääräinen syysko-
kous pidettiin marraskuun
puolivälissä Madetojan
palvelutalossa.

Ennen varsinaista ko-
kousta pidettiin kaikille
avoin yleisötilaisuus.

Parikymmentä pukinmä-
keläistä oli paikalla kuun-
telemassa ja keskustele-
massa, kun rakennusviras-
ton katu- ja puisto-osaston
päällikkö Silja Hyväri-
nen esitteli osastonsa hy-
vin laajaa tehtäväkenttää.
Karttojen avulla selvisi mi-
tä kaikkea katu- ja puisto-
osasto tekee sekä suunnit-
telee lähituleville vuosil-
le Pukinmäessä. Pari ajan-
kohtaista kaava-asiaa on
vireillä, Pukinmäenkaarel-
la ja Isonpellontiellä. Täy-
dennysrakentamisen pie-
niä tilkkuja oli kartalla ri-
poteltu hyvin laajasti koil-
liseen Helsinkiin. Malmin
keskustassa on laajempi
suunnittelualue.

Osaston vastuulle kuu-
luu myös talven ajan kun-
nossapito. Siitä kuul-
tiin Silja Hyväriseltä vii-
me vuosien edes takaisin

sahanneiden tilastojen
höystämänä seikkaperäi-
nen kuvaus. Viime tal-
vi oli niin sanotusti help-
po, mutta pari edellistä
olivat tavattoman runsas-
lumisia ja samalla erittäin
hankalia hoitaa. Lumen-
kaatopaikat olivat tiukal-
la. Yleisöpuheenvuorois-
sa korostuivat Pukinmä-
en viljelyspalstojen tämän
vuoden ongelmat. Muuta-
mille etelälaidan palstoil-
le on jostain kertynyt erit-
täin runsaasti vettä. Se on
pahoin haitannut palstan
käyttöä. Pukinmäki-seu-
ra on ollut ongelmasta jo
syksyn kuluessa yhteydes-
sä kaupungin hallintoon,
mutta ratkaisua ei ole vie-
lä löytynyt. Silja Hyväri-
nen lupasi, että ongelman
ratkaisua kyllä ryhdytään
etsimään.

Pukinmäki-seuran
puheenjohtaja Kauko
Koskinen palautti mieleen
myös, että seura on toivo-
nut rantapuistossa olevan
matonpesupaikan yhte-
yteen bajamajoja, ettei
pesijöiden tarvitse käy-
dä lähipusikoissa tarpeil-

laan. Osastopäällikkö Silja
Hyvärinen kirjasi tämän-
kin toivomuksen muistiin.

Seuran syyskokoukseen
ei paljoa aikaa tuhlattu.
Hyvin valmistellut toimin-
tasuunnitelma ja talous-
arvio hyväksyttiin sellai-
senaan. Henkilövalinnat
tehtiin nopeasti ja yksi-
mielisesti. Puheenjohtaja-
na jatkaa vielä ensi vuoden
Kauko Koskinen. Johto-
kuntaan valittiin uudelleen
Ritva Borodavkin, Juha
Kaasinen, Ritva Levänen,
Lasse Rekola, Kauko Sal-
mi, Tero Tuomisto ja Sei-
ja Voutilainen. Lisäksi uu-
tena johtokuntaan valittiin
Pauli Outila.

Seuran loppusyksyn oh-
jelmaan kuuluvat itsenäi-
syyspäivän ohjelmallinen
lipunnostotilaisuus klo 9
palokunnantalolla ja yh-
teislaulutilaisuus 16.12.
klo 17.30 Madetojan pal-
velutalolla. Itsenäisyys-
päivän tilaisuudessa lip-
pupuheen pitää Taideta-
lon Veijo Muroke ja kahvi-
tarjoilun ohella ohjelmaa
tarjoaa Malmin seurakun-
nan laulukvartetti.
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Pukinmäen
viljelyspalstoilla liikaa vettä

Pukinmäki-seuraa on jo jonkin aikaa työllistänyt oman kotikaupunkipolun
aikaansaaminen. Kuva kävelykierrokselta syyskuulta Sunilanmäeltä. Lasse
Rekola on kertomassa mäen päällä olevasta erikoisesta lammesta.

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.

Viikin kirkolla järjestetty
lastenvaatekeräys tuotti 40
säkillistä lasten vaatteita ja
kenkiä. Lisäksi saimme viisi
säkillistä aikuisten vaatteita.

Vaatteet olivat todella hyvä-
kuntoisia, puhtaita ja siistejä.
Ne lähtevät jo alkavalla vii-

kolla ilahduttamaan perheitä.
Jouluruokakassikeräyksem-

me jatkuu koko marraskuun
ajan.

Lämmin kiitos kaikille lah-
joittajille!

Outi Lantto
seurakuntapastori

Säkeittäin vaatteita!

Malmin kentällä on kaksi vuot-
ta armonaikaa, HS 24.10. Viime
aikoina on ollut paljon puhetta
Malmin kentän tulevasta käytöstä.
On esitetty sen ottamista mm.
asuinrakennuskäyttöön, vaikka
Helsingin uudella liitosalueella
Sipoossa olisi vapaata rakennus-
alaa noin 17-kertaisesti Malmin
kenttään verrattuna. Sipoon alu-
eelle on lisäksi suunniteltu metroa.

Esimerkiksi sellaisen suur-
kaupungin kuten San Franciscon
tuntumassa on parikymmentä len-
tokenttää, suuri osa niistä pienko-
nekenttiä. Meillä ollaan nyt poista-
massa pääkaupunkiseudun ainut-
kin pienkenttä Malmi nykysuunta-
uksella ”kaikki yhdestä luukusta”.

Jos katsotaan Malmin kentän his-
toriaa, voidaan todeta sen olleen
viime sodissa ilmavoimien pää-
kenttänä ja sen Helsinki-läheisyy-
den takia sekä tehokkaan paikalli-
sen ilmatorjunnan ansioista Hel-
sinki säilyi pääosiltaan ehjänä.
Silloiset koneet olivat hitaita pot-
kurikoneita, tietysti linjojen
molemmin puolin.

Nyt koneet ovat nopeita suih-
kukoneita, molemmin puolin. Jos
sattuisi nyt ilmatilan loukkaus esi-
merkiksi Helsingin edustalla ja hä-
tiin lähetettäisiin Hornet Kuopi-
osta, kestäisi sen lento Helsinkiin
äänennopeudellakin lennettäessä
noin 20 minuuttia, kun taas ilma-
tilan loukkaaja ehtisi tulla Suomen

ilmatilan rajalta Helsingin ylle va-
jaassa minuutissa.

Ilmavoimien lentueelle voitaisiin
louhia kallioluola? Luolaan tulisi
esimerkiksi tilat yhdelle lentueelle
ja koneiden päivittäishuoltotilat.
Suuremmat huollot suoritettaisiin
muissa tukikohdissa. Harjoitusten
aikana kenttä olisi helppo tyhjen-
tää pienkonelennoista ja samoin
tositilanteessa. Jos laskeuduttaessa
kiitotie, 1400 m, olisi liian lyhyt,
voitaisiin toimia jarrutusvaijerin
avustamana kuten lentotukialuk-
silla.

Kunnioittavasti
Tapani Sinkkonen

Malmin kentän käytöstä
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cup pig).
Sen lisäk-
si possun etuliitteenä voi

FALLKULLAN KOTIELÄINTILA
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– Nuo r imp ien e l i
10–12-vuotiaiden sarjassa
oli osallistujia huikeat 39
joukkuetta. Sarjassa ei jul-
kaista pisteitä, vaan joukku-
eet sijoitetaan pisteiden
perusteella kategorioihin
1–10, kertoo Erän voimiste-
lujaoksen tiedotusvastaava
Veera Heinonen.

Parhaiten eräläisistä on-
nistui Elite Alexa junior, jo-
ka sijoittui kategoriaan yk-
si ja palkittiin kolmen par-
haan joukossa yhdessä Ola-
rin voimistelijoiden Team
Indiumien ja Indiumit 02:n
kanssa. Myös Axoria sai
suorituksestaan kategorian

yksi (sijat 4–9).
Axoria junior säilytti hie-

nosti kategorian 4.
–Amilalla oli kilpailukau-

tensa avauksessa hieman
epäonnea, sillä musiikki
katkesi kesken suorituksen.
Joukkue suoritti esityksen-
sä uudestaan ennen taukoa
ja sai tulokseksi kategorian
7, Heinonen kertoo..

Anastasia joutui teke-
mään kuvioihin viime het-
ken muutoksia 12–14-vuo-
tiaiden kilpasarjassa, mutta
selvisi silti hienosti kategori-
aan B.

–Tämä riitti aluehopeaan,

kun a-kategoriaan ylsi vain
Keravan naisvoimistelijoi-
den Aqua. Kategoriasta C
palkittiin Olarin voimisteli-
joiden TItaanit P.

Anastasia 01 onnistui
myös parantamaan suori-
tustaan Kerava cupista, mi-
kä riitti kategoriaan C (sijat
4–6/19).

Sarjassa 16–20 Aforia
suoriutui keilaohjelmastaan
Veera Heinosen mukaan ai-
empia kisoja puhtaammin.
Tuloksena pisteet 16.30 ja
aluepronssia.
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Elite Alexa junior palkittiin kolmen parhaan joukossa
omassa sarjassaan.

Erän voimistelijoille
tukku mitaleja
Isänpäivänä 9.11. kilpailtiin Töölön kisahallilla
joukkuevoimistelun Etelä-Suomen aluemestaruuksista.
Tapanilan Erän joukkueet edustivat kilpailuissa upeasti ja
tuomisina oli mitali kaikista sarjoista, joihin osallistuttiin.

Aforia otti aluepronssia keilaohjelman onnistuttua aiempia kisoja puhtaammin.

VS

SAVONLINNA

KIEKKO-VANTAA
SaPKo

Klo 18.30 TRIO Areena
Keskiviikkona 19.11.

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: ke 3.12. klo 18.30
Erä III – Koovee (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

Erä oli ensimmäisessä erässä täysin vastaantulija, kun
taas vastustaja onnistui kahdessa ensimmäisessä eräs-
sä peräti neljästi. Tahmea peli ja hävityt kaksinkamppai-
lut veivät Erän ensimmäiselle erätauolle ankeissa tunnel-
missa ja luvuissa.
Toiseen erään tuli selvästi motivoituneempi kotijouk-

kue. Nyt Erä hallitsi selkeästi kenttätapahtumia, mutta si-
tä tärkeintä eli maalia ei lukuisista paikoista huolimatta
syntynyt.
Kolmanteen erään Erän tytöt lähtivät tosimielellä ja se

myös näkyi. Sinnikäs takaa-ajo alkoi myös tuottaa tuot-
taa tulosta.
Salla Likovuoren laukomat ja Päivi Europaeuksen

syöttämät kaksi lähes identtistämaalia vapaalyönnistä al-
le kahdenminuutin sisään käynnisti kotijoukkueen hurjan
takaa-ajon, josta ei puuttunut vauhtia ja tilanteita. Ajassa
54.01 Keravan Blackbirdsista täksi kaudeksi Erään
siirtynyt Salla Leino vei eräläiset jo maalin päähän Ka-

Pa-65:sta.
Tämän jälkeen ei kotijoukkue enää päässyt tolppaa lä-

hemmäksi maalia ja pisteet matkasivat Uuteenkaupun-
kiin.
–Kyllä vietävästi harmittaa, että ensimmäisessä erässä

koppiin jääneet jalat maksoivat tänään pisteet. Tytöt pe-
lasivat kaksi erää hyvällä työmoraalilla ja hakivat maalia
aivan vimmatusti, kiittelee päävalmentaja Ville Turunen.
Tappion myötä Erä on tällä hetkellä sarjataulukossa ja

tasaisessa sarjassa viimeisenä. Pisteidenmetsästykseen
lähdetään seuraavaksi Tampere–Oulu viikonloppukiertu-
eelle 15.–16. 11.
Maaotteluun liittyvistä tiedoista muutama viikko sitten

puuttui maalivahtiMilla Jaatisen nimi. Hänkin oli mukana
-99 syntyneiden tähdistöottelussa.

Teija Loponen

Salibandyliiga B-tytöt

Hurja takaa-ajo
melkein onnistui
Tapanilan Erän tyttöjen maaottelutauon jälkeinen
peli Kalannin Palloa vastaan lähti liikkeelle
ankeasti. Lopussa päästiin lähelle tasoitusta.

PETRI VILHUNEN

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

Pukinmäessä järjestetään Tapsan patikka, jossa kä-
velyn ohella rupatellaan ja varmaan kuullaan myös Rau-
tavaaran Tapsasta juttuja.
Kävelylenkille lähdetään Tapio Ojasen johdolla torstai-

na 20.11. kello 14 Pukinmäen apteekin edustalta.
Noin 5–6 kilometrin lenkille voi lähteä sauvojen kanssa

tai ilman. Lenkin kruunaa puistopuffet.
–Tavoitteeni on järjestää Tapsan patikka -kävelylenk-

ki useilta eri seurakuntakodeilta. Tässä on mukana Pu-
kinmäen seurakuntakoti, ikäihmisten ulkoiluttamishank-
keesta diplominkin saanut Tapio Ojanen kertoo.

TL

Tapsan patikka Puksussa
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PuiU järjestää ensimmäistä
kertaa jumppamaratonin,
joka on samalla koko per-
heen yhteinen tapahtuma.

– Opiskelen parhaillaan
liikunnanohjausta ja sii-
hen liittyy näyttötutkinto-
na liikuntatapahtuman jär-
jestäminen. Koska olen itse
käynyt vuosikaudet PuiU:n
kuntojumpissa, ehdotin
Puistolan Urheilijoille, et-
tä järjestäisimme liikunta-
tapahtuman yhteistyössä,
kertoo maratonin ideoijana
ja organisaattorina toimiva
Pirkko Auveri.

Hivenen houkuttelemista
kuulemma piti tehdä, mut-
ta sitten Uljas Joki ja Janet-
te Oksman innostuivat ide-
asta.

–Meillä ei tosiaan jump-
pamaratonia ole ennen pi-
detty ja toki se hyödyntää
meitäkin, että esitellään en-
si kauden uutuusjumppia ja
samalla niihin voi jo ilmoit-
tautuakin, myöntelee Oks-
man.

Jumppamaratonia varten
on varattu Puistolan perus-
koulun eli Koudan sali, jo-
hon taatusti kaikki haluk-
kaat mahtuvat.

–Idea on se, että halukkaat
voivat osallistua joko kaik-
kiin seitsemään 25 minuut-
tia kestävään jumppaan tai
valita niistä haluamansa.

Hinta koko 3,5 tunnin
rupeamalle on 10 euroa, jos
jumpparannekkeen ostaa
etukäteen ja vitosen enem-
män ovelta, valistaa Auveri.

Sisäänpääsy on ilmainen
ja aikuisten hikoillessa jum-
pissa voivat lapset osallistua
ilmaiseen valvottuun temp-
purataan tai katsella akro-
batiataso 3:n ryhmän esitys-
tä auditoriossa kello 13.

–Lisäksi on muun muassa
erilaisia esittelyjä, lisää Oks-
man.

Jumppaajat pääsevät uu-
tuuslajeissa tutustumaan jo
tuleviin vetäjiin. Jumpat on
jaoteltu niin, että peräkkäin
on kaksi kovaa lajia, sitten
yksi kevyempi ja taas ko-
vempaa jumppaa.

Pirkko Auveri uskoo
vahvasti, että ainakin sata
jumppaajaa ilmestyy paikal-
le. Mukaan voi ottaa oman
alustan tai kahvakuulan,
mutta niitä löytyy myös jär-
jestäjien toimesta.

– Sieltä PuiU:n sivujen
kautta vaan ilmoittautu-
maan, Auveri kannustaa.

Teija Loponen

PuiU
houkuttelee
jumppamaratonille
Puistolassa pääsee kuun lopussa
kuntoilemaan oikein urakalla ja samalla
testaamaan uusia jumppia.

Jumppamaratonissa on testattavana eri jumppia, muun
muassa Dance Coreo ja Core&Stretch.

PuiU:n jumppamaraton
sunnuntaina 30.11. kello
12.30-16 Koudantie 2.
Jumppapassi 10/15 e,
sisäänpääsy maksuton.

PIRKKO AUVERI

Letkeydestä vastasi
tapanilalainen komedienne
Kristiina ”Krisse” Salmi-
nen, joka haastoi Tapanilan
Erän keilakasvatin, maail-
manmestari Petteri Salosen
keilakisaan.

Alkujaan keilapallojen
kolistelu käynnistyi urhei-
lukeskuksen vanhan raken-
nuksen alakerran neljära-
taisella suorituspaikalla ke-
väällä 1963. Toiminnan al-
kuunpanija ja idean isä,
Lauri ”Kenkä” Westerberg
myhäili myös nyt juhlaväen
joukossa.

Nyt juhlitulla 10-rataisel-
la keilaradalla ensimmäiset
keilat kaatuivat tasan 30
vuotta sitten. Mosalaiskei-
lailussa alusta asti muka-
na ollut Pekka Salonen va-
lotti juhlaväelle merkittäviä
virstanpylväitä. Hän kertoi
muun muassa kuinka ny-
kyhallin ratojen viimeistely
venyi hiukan ja Tapiolassa

ehdittiin avata ensimmäi-
senä Suomessa automaat-
tisilla pistelaskureilla palve-
leva halli vain pari viikkoa
ennen Tapanilaa. Mosa oli
hyvä kakkonen.

30 vuotta sitten valmis-
tuneet radat rakentanut

Kyösti Tahvanainen oli
myös mukana juhlistamas-
sa 30-vuotista toimintaa.

Tapanilalaiskeilailun
muistoista puhunut Hei-
mo Laaksonen nostatti
mosalaisen keilailun kirk-

kaimman tähden, maail-
manmestari Petteri Salosen
seisomaan ja vastaanotta-
maan juhlaväen ablodit.

–On ollut hienoa kokea
upeat saavutuksesi, mutta
olen kotiseutuhenkisenä ih-
misenä hämmästellyt sitä,
että edustat kisoissa jotain
tamperelaista keilaseuraa,
ihmetteli Hemppa Laakso-
nen Saloselle.

Vastauksessaan Petteri
lupasi eräläistyä takaisin,
jos keilailusta tulee vuon-
na 2024 olympialaji ja hän
edustaa silloin Suomea.

Juhlaväki sai ennen synt-
tärikahvittelua seurata la-
sin takaa radalla Krisse Sal-
misen, hänen 9-vuotiaan
Eelis-poikansa ja Petteri
Salosen juhlakisaa. Petteri
oli tällä kertaa ykkönen ja
Eelis rökitti Krisse -äitinsä
kahdella pinnalla.

Pakollisten puheiden ja
kisojen jälkeen kesämek-
koinen Salminen räjäyt-
ti juhlaväen suupielet hy-
myyn yhteislaulattamal-
la Petteri Saloselle ”Happy
birthday to you”, ja lait-
tamalla paikalla olijat yh-
teiseen sormileikkiin ”tu-
ki tuiki tähtönen”-laulun
merkeissä.

Parituntinen ja leppoisa
keilailujuhla päättyi nau-
ruissa suin.
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30-vuotisen keilailun juhla Tapanilassa

Krisse Salminen vastaan
Petteri Salonen
Tapanilan Urheilukeskuksen kahvio täyttyi keilailuväestä rennon
synttärijuhlan merkeissä viime maanantaina. Kolmekymmenvuotisen sodan
asemasta teemana oli nykyisen keilahallin 30-vuotinen olemassaolo.

PASI RÄISÄNEN

Telkkarikatsojien sijasta Krisse Salminen valloitti kotikylässään Tapanilassa
30-vuotista keilahallia juhlistaneen väen.

Vankka tyylinäyte maailmanmestari Petteri Salosen juhlakisaheitosta.

Juhlaväki sai herkutella
Mosacafeen tuottamaa
keilakakkua.

Lähitieto löytyy
myös facebookista!

www.facebook.com/lahitieto
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IIDA RIEKKO

outaniemi
opetti tytöille
valokuvauk-
sen perusteita
ja samalla

orjuudesta vapautuneet
tytöt pohtivat sekä kuvasi-
vat omia kokemuksiaan ja
unelmiaan.

Tavoitteena oli opettaa
heille valokuvausta, mut-
ta samalla vahvistaa tyttö-

jen itseluottamusta ja aut-
taa heitä löytämään ilmai-
sukanava omille tunteilleen
ja vaikeille kokemuksille.

Valokuvaaja myöntää op-
pineensa itsekin paljon ty-
töiltä. Erityisesti häneen teki
vaikutuksen tyttöjen rohke-
us jakaa raskaita muistoja.
Sekin yllätti, miten luotta-
vaisesti nämä vapautetut
nuoret naiset nyt suhtautu-

Meeri Koutaniemi ja Plan kalamarityttöjen asialla

Onnellisempi elämä
edessä

Monia kansainvälisiä palkintoja
kerännyt valokuvaaja Meeri
Koutaniemi piti Nepalissa viime
elokuussa kahdelletoista entiselle
kalamariorjalle viikon mittaisen
valokuvauskurssin. Siitä syntyi
näyttely Vapaita unelmia.

Meeri Koutaniemen
ja Planin näyttely
Vapaita unelmia
Malmitalon aulassa

17.11.–4.12.
Vapaa pääsy

KALAMARI-ORJAT

• Etniseen tharu-
vähemmistöön
kuuluvat köyhät
perheet ovat
perinteisesti myyneet
tyttäriään vauraisiin
perheisiin kotiorjiksi,
kamalareiksi.

• Perheet saavat tyttöjen
työstämaksuksi
keskimäärin 25 euroa
vuodessa, tyttö itse ei
saamitään.

• Lastenoikeusjärjestö
Plan ryhtyi
kampanjoimaan
kamalari-järjestelmää
vastaan vuonna 2006,
silloin Nepalissa oli yli
12 000 kamalaria.

• Nykyisin heitä on enää
arviolta 600 hallituksen
ja järjestöjen työn
ansiosta.

• Plan on vapauttanut
yli 4000 kamalaria.
Järjestö valistaa
perheitä orjatyön
haitoista ja tarjoaa
vapautuneille
tytöille koulutusta ja
monenlaista tukea.

Vapauden riemua: Swastika Chaudhary puussa.

vat tulevaisuuteensa.
Nuorina köyhistä kodeis-

ta rikkaisiin perheisiin ko-
tiorjiksi myydyt tytöt jou-
tuivat tekemään pitkää
työpäivää. He siivosivat,
pesivät pyykkiä, hoitivat
kotieläimiä ja tekivät maa-
taloustöitä.

Kalamarit joutuvat usein
henkisen väkivallan ohella
myös fyysisen ja seksuaali-
sen väkivallan uhreiksi. Pa-
hoinpidellytkään tytöt eivät
helposti saa ulkopuolisten
apua. He eivät myöskään
yleensä pääse kouluun, ei-
vätkä vierailemaan koto-
naan.

Opettamisen ohella
Meeri Koutaniemi kuvasi
tyttöjä kurssin aikana ja
kokosi heidän kuvistaan ja
tarinoistaan Vapaita unel-
mia -näyttelyn, joka on
kiertänyt ympäri Helsinkiä.

Kuvatauluissa kerrotaan
tyttöjen taustoista: “Elämä-
ni onnellisin hetki oli, kun
Plan Nepal pelasti minut
isäntäni talosta ja sain va-
pauteni takaisin.”

“Nyt opiskelen opetta-
jaksi. Aikuisena haluan ol-
la opettaja ja levittää tietoa
köyhiin yhteisöihin, jotta
muut tytöt eivät joutuisi mi-
nun laillani kamalareiksi.”

Teija Loponen

Meeri
Koutaniemi opastaa

tyttöjä valokuvauksessa.

K

MEERI KOUTANIEMI
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Perun rannikon sensuellit sävelmät ja mukaansatempaavat
rytmit tulevat tutuiksi Aromas de Mixturan viedessä kuulijan-
sa kahden kuuluisan perulaisen säveltäjän Rosa Mercedes
Ayarzan sekäChabuca Grandan sävellysten pariin.
Perulaismatkalle johdattelijoina toimivatMilagros Samana-

mud jaCamilo Pajuelo.
Samanamud on sopraano, joka on opiskellut sekä Pesaros-

sa, Italiassa Gioachino Rossini –konservatoriossa, että Suo-
messa vuodesta 2011 Helsingin Konservatoriossa. Sieltä
vuonna 2013 valmistunut sopraano on laulanut Savonlinnan
Oopperajuhlien kuorossa ja esiintynyt useissa Aurinko-músi-
ca de Latinoamérica ry:n konserteissa.
Camilo Pajuelo onmuusikko jamusiikintutkija, joka on opis-

kellut solistista kitaransoittoa Perun kansallisessa konserva-
toriossa Limassa. Pajuelo on suorittanut maisterintutkinnon
Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksella ja valmistelee
siellä parhaillaan tohtorintutkintoa.

TL

Perulaisia rytmejä
suomalaissävyin

BELÉN GALLI

Sikermän tuoksuja
konsertti Malmitalossa

lauantaina 22.11.
kello 19. Liput
10/5 e. Kesto
noin tunti. Ei

väliaikaa. Järj.
Milagros

Samanamud

BELÉN GALLI

konsertti Malmitalossa
lauantaina 22.11

kello 19. Lipu
10/5 e. Kesto
noin tunti. E

väliaikaa. Järj
Milagros

Samanamud

Rundi3:n eliMaija Kauhasen,Suvi OskalaDuon ja String-
purée Bandin anteja kuullaanMalmlitalossa.
Yhteiskonsertissa esiintyvät kolmen nuoren naisartistin luot-

saamat yhtyeet tarjoten varsin omaperäisiä ja kokeellisia esi-
tys- ja tulkintatapoja.
Maija Kauhanen yhdistelee soitossaan kanteleen sointimaa-

ilmoja lyömäsöittimiin ja lauluun. Perusvire lähtee perinnemu-
siikista, jota hänmuokkaa omanlaisekseen.
Suvi Oskala Duon ilmava sointi syntyy lauluäänen, viisikieli-

sen viulun ja lyömäsoittimien yhdistelmästä. Hän käyttää teks-
teinä Saija Norosen runoja, joiden maailma on samanaikai-
sesti absurdi ja varsin arkinen.
Stringpurée Bandin uniikki soundi syntyy sähkökanteleen

elektronisen muokkauksen yhdistämisestä sähköbasson ja
rumpujen pop- ja rock-musiikista tuttuun sointiin. Kuulija pää-
see musiikin avulla niin luontotunnelmointiin kuin urbaaniin
kiireen keskelle.

TL

Kolmen
naisen rundi

Maija Kauhasen kanteleensoitossa kuuluu vahvasti
soittajan oma kädenjälki.

Rundi3
Malmitalossa torstaina
20.11. kello 19. Liput

15/10 e. Konsertin kesto
noin 90 min., ei väliaikaa.

Ole utelias, tule ja tutustu nuorten naisten vetämiin yhtyeisiin.
Lavalla: Maija Kauhanen, Suvi Oskala Duo ja Stringpurée Band.

To 20.11. klo 19, alk. 15/10 €

3

Boyhood
Kino Helios:

Pojan varttumista nuoreksi mieheksi
on kuvattu 12 vuoden ajan. 165 min.
K12. Pe 21.11. ja la 22.11. klo 18, alk. 6 €

Amazonia
Kino Helios:

ia
3D

Koko perheen kiehtova elokuvamatka
sademetsään. 83 min. -S-. La 22.11.
klo 14 ja ke 26.11. klo 18, alk. 6 €

Ninni Poijärvi
Uuden Tie-albumin musiikkia. Ninni
Poijärvi – laulu, viulu, piano, Mika Kuok-
kanen – kitara ja Olli Haavisto – dobro,
pedal steel. To 27.11. klo 19, alk. 15/12 €

Ole telias t le j

Rundi

Anime:

lähettipalvelu
Noitaoppilas Kiki lentelee.
Tekstitys suomeksi. -S-. To 20.11.
klo 18, vapaa pääsy

Anime:

llllläääähhhhhett
Kikin

NorthernWay
Jazzrock-kappaleita erityisesti tulevalta
Letters From Dark Country -levyltä.
Ti 25.11. klo 19, alk. 15 €

NorthernWay
RantamäkiRanta

Ilkka

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

Pukinmäessä on syntynyt
idea perustaa joulukuoro.
–Joulun sanoma tulee lä-

hemmäs, kun sen jakaamui-
den kanssa. Moni on joskus
laulanut kuorossa, mutta ai-
ka ei enää ole riittänyt viikoit-
taiseen harrastukseen. Van-
hat stemmat saattavat olla
yhämielessä ja halua yhdes-
sä laulamiseen. Nyt siihen
löytyy siis oiva mahdollisuus,
kertoo kanttori Kaisu Rau-
hamaa.
Joulunajan lähestyessä ih-

misiä kutsutaanmukaan jou-
lukuoroon, joka laulaa joulu-
aaton hartaudessa Pukinmä-
en seurakuntakodilla 24.12.
kello 16 ja harjoittelee sitä
ennen neljä kertaa.
–Harjoitukset tullaan pitä-

mään sunnuntai-iltaisin kel-
lo 18 ja harjoituspäivät ovat
30.11., 7.12., 14.12. ja 21.12.
Mukaan voi tulla, vaikkei
kaikkiin harjoituksiin pääsi-
sikään mukaan. Viimeisellä
kerralla kyllä kaikkien laulaji-
en toivotaan olevan läsnä, va-
listaa Rauhamaa.
Kaisu Rauhamaa toivoo

pukinmäkeläisiä luomaan
yhdessä joulun tunnelmaa
kuorolaulun myötä. Hän an-
taa lisätietoja ja vastaanottaa
ilmoittautumisia numerossa
09 2340 4494 tai sähköpos-
titse kaisu.rauhamaa@evl.fi

TL

Joulukuoro
kutsuu
mukaan

JAKOMÄKI
Jakomäen Eläkeläiset
Kerhotoiminta Jakomäentie
6 i -talon kerhohuoneella.
Kokoontuminen ti klo 11–13.
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo 11–12.
Juttuseuraa, sanomalehtien
ääneenlukua ja juttelua ajan-
kohtaisista asioista. Kahvi- ja
teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.

MALMI
Novellikoukku
Malmin kirjastossa 25.11. klo
18. Kuullaan Raija Siekkisen
novelleja. Novellikoukkuun voit
ottaa mukanaan oman neule-
työn tai osallistua SPR:n kerä-
ykseen lähetettävien neuletöi-
den tekoon. Voit tulla myös vain
nauttimaan ääneenlukemisesta.
Kirjasto tarjoaa kahvia ja teetä.

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.
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa
pe ja Traktorissa ma
klo 9.30–11.30.
Syystien palvelukeskus
Ma ukkojumppa klo 11.15–
12. Pingistä ti klo 14.15–
15.30. Sisäkengät vaaditaan.
Ompelu/vapaaehtoistoiminta
klo 9–11.30. Neulekahvila to
klo 9.30–12. Takaniitynkuja 3.
Korret Kekoon
Toimintapäivät parillisten viik-
kojen su klo 10–15, Malmin
nuorisotalo, Malminraitti 3.
Klo 13–14 tasapainoliikun-
taa musiikin tahtiin, sopii
myös tuolijumppaajille. Lisät.
Panu Ollikainen veistok-
sia ja muita teoksia
Näyttelyssä teokset muodos-
tavat monitasoisen leikin vii-
van, varjon ja mittasuhteiden
ympärille. Avoinna ark ma–
pe 9–20 ja la 9–16 paitsi pe
5.12. 9–18. 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 ark.
ma–pe 9–20 ja la 9–16
Vapaa pääsy, Malmitalo,
ma 17.11. – to 4.12.
Itämaista tanssia
Rauhalliseen tahtiin Malmin
Nuorisotalolla, Malminraitti 3.
Parittomien viikkojen su
klo 13–14. Järj. Korret
Kekoon ry p. 0400 447 022.
PoijuPäivä: Siilin joulu
Nukkenäytelmä kertoo avu-
liaisuudesta ja oikeasta jou-
lumielestä. Kesto 30 min.
Ikäsuositus 1–10. Liput 9/7 e.
Alle 1-vuotiaat maksutta.
Var. www.nukketeatterikes-
kus.fi, info@nukketeatteri-
keskus.fi tai 050 325 5093
Malmitalo, ke 19.11. klo 10.15.
The Great Helsinki Swing Big
Band: Kaikessa soi Blues
Vierailevana solistina nähdään
Marle Mikkola, joka on yksi
maamme osaavimmista ja pide-
tyimmistä jazzlaulajattarista.
Mikkolan sielukas altto tai-
puu tulkitsemaan monen tyylin
musiikkia: niin traditionaalista
jazzia, swingiä, bluesia kuin
gospeliakin. Kapellimestarina
Jussi Lampela. Liput 18 e.
Malmitalo, ke 19.11. klo 19.
Rundi3: Maija Kauhanen,
Suvi Oskala Duo ja
Stringpurée Band
Yhteiskonsertissa esiinty-
vät kolmen nuoren naisartistin

luotsaamat yhtyeet, joiden
musiikki etsii kokeellisia esitys-
ja tulkintatapoja. Liput 15/10
e. Malmitalo, to 20.11. klo 19.
Aromas de Mixtura –
Sikermän tuoksuja
Konsertti on matka kahden
kuuluisan perulaisen säveltä-
jän – Rosa Mercedes Ayarzan
ja Chabuca Grandan – reper-
tuaarin halki. Liput 10/5 e.
Malmitalo, la 22.11. klo 19.
Let`s Dance Tanssikoulun
Joulushow
Monikulttuurisen tanssikou-
lun joulunäytöksessä nähdään
monipuolinen kooste eri mai-
den kulttuureihin pohjautuvia
tanssiesityksiä. Tanssikoulun
oppilaat ovat monenikäi-
siä lapsista eläkeläisiin.
Liput 15/10/5e. Liput
kaija@letsdance.inet.fi ja
ovelta, jos lippuja jäljellä.
Malmitalo, pe 21.11. klo 18.
Anime: Kikin lähettipalvelu
Animaatioseikkailu noitaop-
pilas Kikistä. Suomenkielinen
tekstitys. Puhutaan japa-
nia. Ohjaus Hayao Miyazaki
(Japani 1989, 103 min, -S-)
Malmitalo, to 20.11. klo 18.
Nukketeatteri Sampo:
Yllätyslahja ystävälle
Lumenpehmoinen nukke
kertomus eläinten jou-
lusta ja ystävyydestä.
Nukeilla näyttelijä: Henna

HELI HIRVELÄ



Moisio. Kesto 35 min.
Kaikenikäisille. Liput 9/7 e.
Var. Nukketeatteri Sampo
09 323 6968. Malmitalo,
ti 25.11. klo 10.15.
Ilkka Rantamäki
Northern Way
Yksitoista vuotta jazzmusii-
kin läänintaiteilijana toimi-
nut kitaristi-säveltäjä Ilkka
Rantamäki esittää yhtyei-
neen jazzrock-kappaleita
tulevalta Letters From Dark
Country -levyltä sekä valit-
tuja paloja artistin aiem-
masta tuotannosta. Liput 15e.
Malmitalo, ti 25.11. klo 19.
UMO: Bluesin sukukokous
UMOn jazzmatinea on
nyt myös bluesmatinea!
Iltapäiväkonsertissa kuullaan
UMOn tulkintoja bluesista sen
eri muodoissa. Orkesteria joh-
taa Jouni Järvelä.
Liput 5 e.
Malmitalo,
ke
26.11.
klo
15.

Uuden alku -
öljyvärimaalauksia
Peter Valve aloitti öljyvärimaa-
lauksen jäätyään työttömäksi
tammikuussa. Näyttelyssä
esillä vuoden aikana syn-
tyneitä maalauksia. Malmin
kirjasto 17. –29.11.
Ninni Poijärvi
Erityisesti juurimusiikin saralla
niin Suomessa kuin maailmal-
lakin ylistetty Ninni Poijärvi
on suomalaisen musiikki-
maailman valovoimainen
monitaituri. Liput 15/12 e.
Malmitalo, to 27.11. klo 19.
Päivätanssit
Malmin työväentalolla
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia, buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Työttömyyskeskustelu
Työttömyys kasvaa köy-
hyys lisääntyy. Suuri työttö-
myyskeskustelu to 20.11.
klo. 18 Malmin toiminta-
keskus, 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.
Joulumyyjäiset
Perinteiset joulumyyjäiset: käsi-
töitä, leivonnaisia, arpajaiset,
kirppis, vohveleita, grillimakka-
raa, kahvia... Kirkonkyläntie 23,
23.11. klo 12–15. Järj. Malm

Svenska Ungdomsförening.
Resonaari tuo
joulun
Joulun todellista tunnelmaa
koetaan LC Malmittarien jär-
jestämässä konsertissa
Malmin kirkolla ti 2.12. klo 18.
Hyväntekeväisyyskonsertissa
esiintyy erityisryhmien orkes-
teri Resonaarigroup. Ohjelma
10 e, tuotto syrjäytymisvaa-
rassa olevien malmilaisten
lasten ja nuorten hyväksi.

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 kes-
kusteluryhmä ti klo 13–14.

Vetäjänä Tuula Aiso.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.

Pihlajamäki-
Pihlajiston eläkeläiset
Kerho kokoontuu 24.11. klo
10.30 Pihlajamäen nuori-
sotalolla, Moreenitie 2.
Kerhossa vieraana Senior
Shop, joka järjestää mannekii-
ninäytöksen ja vaatemyynnin.

PUISTOLA
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita
Puistolan kirjastolla vertais-
tukihenkisesti tietoteknisissä
ongelmissa joka ke klo 10–12.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Nukketeatteriesitys
Siilin joulu
Ti 25.11. klo 18–18.30.
Lumisena jouluyönä pikkusiili
herää, kesken kaiken, talviu-
nestaan. Siilillä on aivan liian
kylmä, jotta se voisi jatkaa uni-
aan. Onnekseen se löytää mys-
syn, mutta myssy mokoma tart-
tuu sen piikkeihin! Lopulta siili
keksii oivan ajatuksen ja mys-
sylle löytyy tärkeämpi tehtävä
kuin kukaan olisi uskonutkaan.
Kaikenikäisille sopiva nukke-
teatteriesitys.Vapaa pääsy.
Puistolan kirjasto, Nurkkatie 2.

PUKINMÄKI
MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.
Satutunnit
Satutunnit pidetään aina paril-
lisen viikon ma Pukinmäen

kirjaston lastenosastolla klo
10.15. Kaikki 3–7-vuoti-
aat lapset huoltajineen!
Väriä ja iloa marraskuun
pimeneviin iltoihin
Pukinmäkeläisen taiteili-
jan Katja Intosen Naivistisia
eläinmaalauksia sekä nuk-
keja ja pienoiskoteja. Näyttely
esillä Pukinmäen kirjas-
tossa 3.11.–28.11.
Tietotekniikkaopastuksia
Pukinmäen kirjastossa ke klo
14–15 ja 15–16. Aikoja voi
varata p. 09 31085072 tai kir-
jastossa. Aina parittoman vii-
kon ke klo 10–12 Enter ry:n
Tule ja kysy-opastus, johon ei
tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Sydänilta
Ma 24.11. klo 18–20,
Pukinmäen kirjastossa.
Helsingin Sydänyhdistyksen
asiantuntijat mittaavat veren-
paineesi, antavat ohjeita
mittauksen omaseuran-

taan sekä kertovat sydän-
terveyden hoidosta. Lisäksi
Tunne pulssisi -esitys.
Novellikoukku
Kuunnellaan novelleja ja
neulotaan yhdessä vauvo-
jen tumppuja, töppösiä ja Äiti
Teresa -peittoja, jotka lahjoi-
tetaan hyväntekeväisyyteen.
Kirjasto tarjoaa tekotarpeet.
Voit ottaa Novellikoukkuun
mukaan myös oman neu-
lontatyösi. Pukinmäen kir-
jasto ke 19.11. klo 18-20
Keskustelutilaisuus
Pukinmäen Sosdem. yhdis-
tyksen avoin keskustelutilai-
suus 2.12. klo 18 Pukinmäen
kartanossa, Rälssintie 13.
Puhujana Mirka Vainikka
Helsingin ja Suomen kehittä-
misestä, keskustellaan myös
Malmin lentokenttäalueen
tulevaisuudesta ja kehittämi-
sestä. Kahvi – ja mehutarjoilu.

SILTAMÄKI
Siltamäen Nuorisoseura
Su 30.11. ”kotimyyntita-
pahtuma” Siltamäen
Nuorisoseura
ry:n kerhohuo-
neella, Kierto-
tähdenpolku
2 alk. klo 13.
Mm. astioita,
leluja, vaat-
teita, koruja,
kauneuden-
hoitoa, kynt-
tilöitä ym.
Teatterilippuja
varattu esityk-
seen Kvartetti Turkuun

lauantaille 24.1. päivänäytök-
seen. Var. sinikka.putkonen@
siltamaennuorisoseura.fi tai
050 566 6174 (tekstiviestillä).
Siltamäen korttelitupa
Pe 21.11. kirjavinkkejä klo 12,
Raisa Kaikkonen Suutarilan kir-
jasto. Ti 25.11. Yhteislaulua ja
musisointia klo 11.15, vetää
muusikko Tanja Varha. Srk-
kodissa, Jousimiehentie 5,
ti ja pe klo 11–14.

TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Ti-kerhon kokoontumiset
klo 11.30–13.30. Tapanilan
Seniorilaulajat harjoituk-
set ti kello 13.30–15. To klo
11–14 tuolijumppaa, tasapai-
non kehittämistä, sisä-boc-
cia ja pelikahvila. Tapanilan
Työväentalo, Sompiontie 4.
Finlandia-ehdokkaat
Kirjallisuuskriitikko Suvi
Ahola esittelee ke 19.11. klo
18.30 syksyn Finlandia –ehdo-
kaskirjat Tapanilan kirjas-
tossa. Tule kuuntelemaan!
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.

TAPANINVAINIO
Antin markkinat - iloinen
joulutori Antinkodin
juhlasalissa
Joulumyyjäisissä vaatteita,
kenkiä, käsitöitä ja leivonnai-
sia, hieronta - ja kampaamo-
palveluiden esittelyä sekä
torikahvila. La 22.11. klo
10–16, Kivitaskuntie 1 Järj.
Antinkodin asukastoiminta.

TAPULIKAUPUNKI
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu ti klo 10–12 Tapulin
leikkipuistossa, Moisiontie 18.
Joulumyyjäiset
Maatullin ala-asteella myy-
jäiset la 22.11. klo 10–13.
Myynnissä arpoja, joului-
sia tuotteita ja lisäksi kahvio.

VIIKKI
Viikin Seniorikerho
”Elinvoimaa ikäihmisille”
Anne Lempinen, Uudenmaan
Martat. Luento ke 19.11. klo
13–15 asukastalo Kaaressa
(Tilanhoitajankaari 9).
Tablet-tietokoneet ja äly-
puhelimet- opastus
Viikin kirjastossa to
20.11. klo 13–15.
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KOKOUKSET

taa Jouni Järvelä.
Liput 5 e.
Malmitalo,
ke
26.11.
klo
15.

kusteluryhmä ti
Vetäjänä Tuu
Liusketie 3.

Pihlajamäki-

Mukavat muumiamigurumit
Malmitalon parvella esillä oleva
Mukavat Muumit -näyttely
perustuu Laura von Knorringin

kirjaan. Lauralle muumit merkitsevät
muistoja, tarinoita, seikkailuja ja luovuutta.
Lapsuudessaan 90- luvulla Laura seurasi
innolla Muumilaakson tarinoita. Aikuisiällä hän
tutustui amigurumeihin ja niiden tekemiseen.

Kirjan virkatut hahmot ovat Lauran suunnittelemia ja
niiden muotokielessä näkee muumilaakson tarinoista
saamia vaikutteita. Näyttely on esillä 19.12. saakka.
Taito Helsky järjestää amiguru työpajan
24.11. klo 17.30 yhdessä Knorringin kanssa.
Lisätiedot kirsi.juntunen@helsky.net.

HYVINVOINTI

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

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

HOITOHUONE
CEDRUS

klassinen hieronta • urheiluhieronta
vartalohoidot
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jalkaterapeutti

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

Raili Asikainen
j lk i

Jalkaterapia
Talus

Keskiviikon
kohokohta!

en

uun

Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

menovinkkejä.
Etusijalla ovat maksuttomattapahtumat. Toimitus voi muokatasekä lyhentää tekstejä. Vinkit tuleelähettää viimeistään torstaina klo15 mennessä, jotta ne ehtivätseuraavan keskiviikon lehteen.

OSOITE:
janina.issakainen@

lahitieto.fi

KUTSU
TAPANILAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN

syyskokoukseen
Tapanilan Kiinteistöyhdistyksen
sääntömääräinen syyskokous
pidetään torstaina 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

kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen
syyskokoukseen, joka pidetään torstaina

27.11.2014 klo 19.00 Tapulin leikkipuistossa,
Moisiontie 18.
Tervetuloa!

TAPULIKAUPUNKI – SEURA RY

SYYSKOKOUS
torstaina 4.12. klo 17.30–18.30

Tapanilan työväentalolla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tuo ideasi kylämme kehittämiseen
ja tule mukaan hauskaan toimintaan!

TERVETULOA!

Tapanila-Seura ry:n

SYYSKOKOUS
Keskiviikkona 26.11.2014 klo 18.00

Marttala, Puistolantori 5 00760 HELSINKI
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 § mainitut asiat.

Kokouksen aluksi asianajaja Petteri Kuhanen
Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:stä

kertoo omakotiasujan naapurisuhteista.

PUISTOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY

Puistolan Omakotiyhdistys ry. Hallitus

Kakkukahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Tervetuloa.
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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

Pesu+leikkaus
+fön

Permis+leikkaus
+sävy+fön

39€

85€

Juhla-aika
lähestyy...

Kuinka tukka voi?
TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

0176!/2++2)47 '$
*,=?9 '(='#@&(@ -! "='%
...@8!->)<7:57;6@3
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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

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)

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

25 vuotta

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

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

Koillis-Helsingin
Lähitieto

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

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

Tehotilit Oy
Nimensä mukainen tilitoimisto nyt lähelläsi

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

TILITOIMISTOJA

Ilmoituksiin
liittyvissä asioissa

ota yhteyttä
myyntipäällikkö

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

lahitieto.fi

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

ULKO-JA SISÄMAALAUSTYÖT
Huolella ja edullisesti

www.tuomasmaalaus.com
044 528 4062

Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki

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

Inhimillistä
isännöintiä

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

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

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

rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

TALVI 2014–15

WI31KW22

Pienikin
ilmoitus
huomataan!

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!

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi

Tervetuloa
tarkastukseen
omavastuuhintaan
15€!

Helsinki

Puh. 09 345 3350



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

IT-palvelut yrityksille www.sollertis.!




