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Uutiset: 
Yleiskaava vaikuttaa 
lähes kaikkiin.
Urheilu: 
PuMa:lle ja Erälle kunniaa.
Kulttuuri: 
Suutarilan Tonttupolku 
10 vuotta.

MIKSI TÄHÄN
LÄHIKOULUUN

EI OLE TUNKUA?

Asukkaiden 
kiinnostus yllätti

Päivi 
Pirnes
Myyntineuvottelija, 
KiAT, osakas
040 938 8999

Kiinteistönvälitys 
Kodista Oy
Kirkonkyläntie 11, 
00700 Helsinki
050 461 8787
www.kodista.fi

Markku 
Viljander
Kiinteistönvälittäjä, 
LKV, LVV, YKV, 
osakas
050 524 4854

markku.viljander@kodista.fi

Annis 
Viljander
Myyntineuvottelija, 
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Tarja 
Haaranen
Kiinteistönvälittäjä, 
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

paivi.pirnes@kodista.fi
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LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155  

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin. 
Pyydä meidät arviokäynnille!

MALMIN KESKUSTA 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 A

SUUTARILA ASUNTOTONTTI
Tasainen tontti 1480 m², rakennus-
oikeus 370 m². Saa rakentaa 
enintään 4 asuntoa. 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

JÄRVENPÄÄ   OKT

Hyväkuntoinen omakotitalo 5-6 h, 
k, s, takkahuone 119 m² + varas-
tolämpökeskusrakennus 24 m². 
Oma tontti 700m². Hp. 265.000 € 
Paasikatu, Järvenpää

TAPANINVAINIO   OKT

Omakotitalo 5 - 6 h, k, s, ask.
huone. Valkoinen kivitalo, rv. -82. 
Venepaikka Vantaanjoella.
Hp. 435.000 € Simpukkakuja 15 

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

Varastot 1,5-20m²

(ei muita kuluja!)

alk. 39,/kk.-

Since 1993

Valuraudantie 1

00700 Helsinki

Puh. 0207 789 770

www.kotivarasto.fi

J O U LU t arj o u s
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

Arvomme 

kävijöiden kesken

JOULUK
INKUN

joka päivä 

kaikilla asemilla! 3232

Tervetuloa kahville, 
kaupoille tai nopeille 
pesukaduillemme
KATSO
TARJOUKSEMME 
SIVULTA 5

Neste Oil Metsälä
Neste Oil K-market Malmi  

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

Kirsi-Marja 
Johansson-Torvinen
040 594 8231 

Kristiina 
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola 
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila 
0400 600 359 

Tomi Suvinen
 044 335 5135

Katso myös muut myynnissä 
olevat kohteet 

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Oletko sinä
etsimämme

henkilö?
Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin 
0400 201 444

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

1130386 

Tapaninkylä okt 105/200 m²
5h, k, rt, tkh, kph/s, khh, 2xvar, tekn.tila, 
AK/var. Viihtyisä ja kodikas lapsiperheen 
unelmakoti! Tyylikkäät asuintilat, 4 mh:ta 
valmiina, alakerrassa isot harrastetilat, 
kivoja yksityiskohtia tulvillaan. 
Mh. 457.000€. Vallesmannintie 23. 
Kai Lehtola/044-5140164

1136652

Tapaninvainio okt 164,5m²
6h+k+2xkph+s+wc+aulatila. Lähes uuden-
veroinen ja tilava omakotitalo loistavalla si-
jainnilla Tapaninvainiossa. 5 makuuhuonetta 
valmiina. Mh 479 000€. Alhokuja 3. 
Kai Lehtola 044-5140164

1133029

Tapaninvainio Okt + yksiö yht. 161,6 m²
3-4h+tkh+k+s ja 1h+k+s sekä at+varasto. 
Huippupaikalla sijaitseva priimakuntoinen 
okt  ja omalla sisäänkäynnillä varustettu ais-
tikas 44m2 yksiö. Sopii hyvin esim. kahdelle 
sukupolvelle. Kukkulatie 2 a. 
Mh. 558.000€. 
Jyrki Saulo/050 5850500

1138045

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

Puistola pt 98v
4h+k+s. Rauhallisella alueella, lapsiperheelle 
sopiva koti. Vh. 188.000€. Läksyrinne 27-29. 
Vasil Zizan/0445147551

1141644
Tapaninkylä pt 60 m²
2h+k+s. Loistoasunto rauhallisella Tapanin-
kylän alueella. Asuntoa remontoitu hyvällä 
maulla kattavasti 2011. Tästä koti sinulle 
joka arvostat rauhallista sijaintia, puistomai-
sia näkymiä ja asumista ilman remonttihuo-
lia. Hitas. Mh.218.000€. Ingeborgintie 5. 
Hilla Rautjärvi/040-8308755

1140547
Tapaninvainio rt 84m²
3h+k+s. Tapaninvainion kuninkaalliset nä-
kymät molempiin suuntiin. Uudenveroinen 
kohde, 2x wc, koneellinen ilmanvaihto, 
autokatos, 3 varastoa. Hitas. Vh 315.000€. 
Karhusuontie 61. Vasil Zizan/0445147551

1139638

Tapaninvainio rt 65,5 m²
2h+k+s. Päätyhuoneisto yhdessä tasossa 
omalla tontilla. Aidattu takapiha, autokatos. 
Vh 238.000€. Karhusuontie 90.
Vasil Zizan/0445147551

1140819

Tapulikaupunki  kt 95,5 m²
4h,k,kph/wc; erill.wc, las.p. Valoisa, tila-
vanoloinen lapsiperheen toivekoti Tapulin 
sydämessä. Hyvinhoidettu taloyhtiö omalla 
tontilla, 1.asuinkrs – vapautuu pian. Mh. 187 
467€, vh. 192.000€.  Kämnerinkuja 1. 
Kai Lehtola/044-514 0164.

1141388

Tapulikaupunki  kt 78,5 m²
3h,k,p.  Kunnostusta kaipaava ja pohjarat-
kaisultaan muuntelukelpoinen tilava kolmio. 
Rv. 1980. Länsiparvekkeelta esteettömät ja 
rauhaisat näkymät. Ikkunat ja parvekeovet 
uusittu, erillinen wc. Mh.  152.091€, 
vh. 156.000€.  Kämnerinkuja 1. 
Pertti Kanon/040-758 7596.

1139259
 
Malmi kt 69 m2
3h,k,p. Ylimmän kerroksen valoisa ja hyvä-
kuntoinen perheasunto. Asunto vapautuu 
halutessasi nopeastikin.
Parvekkeelta avoimet puistonäkymät.  
Mh. 149.000€. Kunnantie 4. 
Tero Laurila, puh. 0400-600359

Arabianranta kt 66,5m²
2h+k+vh. Arabianrannan kaksio yli 48-vuo-
tiaalle. Omatoimisten senioreiden yhteisöl-
linen koti, ruokailu omakustannushinnalla. 
Talossa yli 450m2 yhteisiä tiloja ja merinä-
kymät. Hitas. Vh 264.427€. Arabiankatu 19. 
Vasil Zizan/0445147551

1140379

Malmi kt 64,5 m²
3h,k,terassi. Kompakti ensimmäisen kerrok-
sen kolmio. Esteetön pääsy huoneistoon, 
ei portaita. Huoneisolla aidattu, pieni osin 
katettu terassipiha. Mh 145.000€ 
Vh. 159.000€. Malmin Raitti 19.  
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272  
Pukinmäki  kt 55m²
2h,k.  Peruskorjatun (putkistot, julkisivut, 
katto, etc.) taloyhtiön siistikuntoinen 
päätykaksio. Tilavat ja valoisat huoneet, 
uusittu kylpyhuone. Heti vapaa. 
Mh.  156.893€, vh. 158.000€.  Sunilantie 5. 
Pertti Kanon/040-758 7596. 1140144
Savela kt   53 m²
2h+k+kph+las.parveke. Hyväkuntoinen 
kaksio hyvien kulkuyhteyksien äärellä! 
(juna-asema 100m)  Asunnossa hyvä poh-
jaratkaisu sekä tilava parveke, jonka lisäksi 
keittiö remontoitu hiljattain. Mh.164.000€. 
Savelantie 3. Tomi Suvinen/044-3355135

1140334
Pihlajamäki kt 76 m²
4h+k+kph+las. parveke. Hyväpohjainen 
perheasunto erinomaisella sijainnilla hissi-
talon 3. kerroksessa. Viihtyvyyttä lisää lähes 
huoneiston pituinen lasitettu parveke. Vmh. 
169.800€. Johtokivenkuja 4. 
Jyrki Saulo/050 5850500

1133851
Tapanila Kt 51 m²
2h+k+lasitettu länsiparveke. Hyväkuntoinen 
läpitalon kaksio uima-allastalon ylimmässä 
kerroksessa. Mahdollisuus autotallin vuok-
raamiseen. Mh. 150.000€. Saniaistie 14-16. 
Jyrki Saulo/050 5850500 1138150

Hilla Rautjärvi
040 8308755

Vasil Zizan
044 514 7551

Timo Kuosmanen
0400 397 731

?
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Joulu sen kun lähenee

S
euraava lehti päivätään jo joulukuulle. 
Vuoden loppu lähestyy vauhdilla. Ensim-
mäiset joulumyyjäiset on jo pidetty. Jou-
lukonsertit käynnistyvät ensi viikolla ja 

niitä riittää lähes joka illalle. Tulevana viikon-
loppuna, eli ensimmäisenä adventtina, soi Hoo-
sianna kirkoissa. Silloin ehtii vielä hyvin saada 
seurakunnalta jonkun lapsen lahjatoiveen täy-
tettäväkseen, jos Lahja lapselle -kampanjaan on 
mahdollisuus osallistua. Kampanjalla hankitaan 
joululahjoja sellaisiin perheisiin, joilla ei itse jos-
tain syystä ole mahdollisuutta perheen pienim-
piä tänä vuonna joululahjalla ilahduttaa. Näitä 
avuntarvitsijoita riittää. Syynä voi olla esimer-
kiksi työttömyys tai sairaus.

Viime perjantaina satanut ensilumi antoi monel-
le sysäyksen joulumieleen. Viikonloppuna eri-
laisten valoköynnösten määrä parvekkeilla ja 
pihoilla lisääntyi. Niitä on iltalenkeillä mukava 
katsella. Tulevana sunnuntaina käynnistyy jäl-
leen myös Tapanilan elävä adventtikalenteri tar-
joten lähes joka illalle kävelylenkin kohteen kat-
sastamaan eri osoitteissa sijaitsevien luukkujen 
antia. Täytyy nostaa hattua kaikille niille asuk-
kaille ja yhteisöille, jotka innostuvat ilahdutta-
maan ventovieraitakin ihmisiä järjestämällä jon-

kin pienen ohjelmanumeron yhtenä iltana. Elä-
vä adventtikalenteri on niin mainio idea, että sen 
soisi laajentuvan Mosasta muuallekin lisää-
mään yhteisöllisyyden tuntua. 

Pihlajamäessä on myös ollut jo vuosia yhdessä 
järjestettyä ja kaikille avointa jouluohjelmaa. 
Kaupunginosissa järjestettävät joulutapahtumat 
ovat tärkeitä, sillä niihin voivat osallistua kai-
kenikäiset, myös iäkkäämmät ja yksineläjät ja 
niihin mennäkseen ei tarvitse matkustaa kauas. 
Pihlajamäessä yhdessä oleminen ja tekeminen 
on tullut tutuksi muun muassa Lähiöaseman 
kautta. Siksi siellä jännitetäänkin tulevaa pää-
töstä siitä, miten asukastalojen rahoituksen 
kanssa käy. Vapaaehtoiset toimijat tarvitsevat 
hekin tukikohdan ja tukea toiminnalleen. Sitä 
kaipaa edelleen myös Siltamäen Korttelituvan 
väki. 

Vapaaehtoisetkin 
toimijat tarvitsevat 
tukikohdan.

Puistolan käsityöläisten
Perinteiset joulumyy jäiset
Lauantaina–sunnuntaina 

29.–30.11.2014 kello 10–15.
Osoite: Tuulentupa Ylermintie 2. 
Sisäänkäynti Ylerminpolku 6, 
00760 Helsinki

Paikalla 24 pöytää täynnä perinteisesti 
hurmaavia käsitöitä, koruja asusteita, 
taidetta ja herkullisia joululeivonnaisia 
ym. ihanaa
• Nurkan koulun vanhempaintoimikunta
• Lions Club Helsinki/Park Puistola 
v. 2015 kalenterit, arpajaiset
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Siltamäen martat lähtivät ravintola-alalle. Sivu 13.

Pihlajamäen ostoskes-
kuksen kaavamuutosta on 
pyöritelty, suunniteltu ja yri-
tetty edistää noin kahdeksan 
vuotta. Tänä keväänä huhti-
kuussa Pihlajamäen Liiketa-
lo Oy otti ratkaisevan aske-
leen ja lähestyi kaupunkia.

Asemakaavoittajat ovat ot-
taneet tilaisuudesta vaarin, ja 
kaavamuutos esiteltiin jo vii-
me viikon tiistaina kaupun-
kisuunnittelulautakunnalle, 
joka hyväksyi sen pienin tar-
kennuksin.

Muutoksessa ostoskes-
kuksen nuoremman osan ti-
lalle saa tehdä nelikerroksi-
sen talon, jonka katutasos-
sa on nykyistä vähemmän 
liiketilaa, muissa kerroksis-

sa asuntoja ja katolla yhteis-
tiloja, tonttiin liitetään vierei-
nen pysäköintialue, rakenta-
maton autopaikkojen kortte-
lialue ja osa Pihlajamäentien 
ja Meripihkatien katualu-
eesta.

Kaikkiaan muutos tuo alu-
eelle noin 230 uutta asukas-
ta. Kerrostalosta muodostuu 
u-kirjaimen kaltainen kort-
teli, jonka sisäpihalle kulkee 
huoltotie Meripihkatieltä Mo-
reenitielle. Asukkaiden autot 
sijoittuvat Moreenitien pysä-
köimispaikoille ja maan alle 
korttelin keskelle.

Pihlajamäentietä rajaava 
kallio ja jalopuut Pihlajamä-
entien ja Meripihkatien liitty-
mässä säilytetään

Meripihkatien katualuetta 
on levennetty niin, että siihen 
saadaan mahtumaan myös 
erillinen pyöräkaista sekä 
uutta kadunvarsipysäköintiä.

Ostoskeskuksen vanhem-
pi 1960-luvulla rakennet-
tu suojeltu osa ei kuulu ase-
makaavan muutosehdotuk-
seen. Uudelle puolelle tu-
levan yksikerroksisen osan 
vesikatto on samalla tasol-
la suojellun rakennuksen 
kanssa.

Seuraavaksi kaava-asi-
aa saavat halutessaan kom-
mentoida muut virastot lau-
takuntineen.

Pirjo Pihlajamaa

Liiketila vähenee, asukasluku kasvaa
  Pihlajamäki

rviolta kol-
mesataa hen-
keä oli sisällä, 
kun ovet het-

kellisesti suljettiin. Ensim-
mäisten saapuneiden pois-
tuessa voitiin sisään laskea 
lisää tulijoita, totesi projek-

tipäällikkö Maritta Lind-
holm keskellä suurta väki-
joukkoa.

Malmin päivystyssairaa-
lassa järjestettiin viime vii-
kolla asukastilaisuus, jos-
sa uuden sairaalan palve-
luja esiteltiin. Alun perin 
tarkoituksena oli järjestää 
tunnin välein kaksi tietois-
kua. Jo ensimmäisen kuulu-
tuksen aikana Maritta Lind-

holm kertoi, että tietoisku-
ja pidetään huomattavasti 
enemmän, jotta kaikilla on 
mahdollisuus päästä kuule-
maan uuden sairaalan tar-
joamista palveluista. Mal-
mille kun siirtyy paljon uut-
takin, muun muassa silmän-
pohjakuvaukset. 

Asukastilaisuudessa oli 
paikalla asiantuntijoita päi-
vystyksestä, kaupunginsai-

raalasta, kuvantamisesta, 
laboratoriosta ja sisätautien 
poliklinikalta. 

Tietoiskuja oli lähtenyt 
kuulemaan varsin lukuisa 
joukko etenkin vähän iäk-
käämpää väkeä. Mukana 
oli runsaasti myös sairaalan 
vanhoja työntekijöitä, jot-
ka kokivat iloisia jälleennä-
kemisiä muiden jo eläkkeel-
le jääneiden työtoveriensa 

kanssa.
Kiitosta sairaalaan tutus-

tujat antoivat avarista ja va-
loisista tiloista sekä bussien 
lähtöajoista kertovista info-
tauluista. 

Harmittavana pidettiin si-
tä, että bussilla ei edelleen-
kään pääse kovin lähelle 
ovea. 

Teija Loponen

Yleisöryntäys sairaalaan
Huomenna avautuvan Malmin 
sairaalan ovet jouduttiin välillä 
jopa laittamaan kiinni, sillä 
sisäänpyrkijöitä oli tiistaina 
enemmän kuin paikalle oli odotettu. 

Asukkaita saapui sankoin joukoin tutkimaan uuden sairaalan tiloja. Ulkona parkkiruudutkin tahtoivat loppua kesken.

TEIJA LOPONEN

Rakennusvalvontavi-
raston hampaisiin pääty-
nyt talonrakentaja saa sit-
tenkin jatkaa pitkäaikaista 
urakkaansa.

Rakennuslautakun-
ta päätti antaa 2000-luvun 
puolella aloittaneelle raken-
tajalle mahdollisuuden, jolla 
voi parhaimmassa tapauk-
sessa saattaa loppuun tak-
kuisesti edenneen paritalo-
projektin.

Rakentamisen pitkittymi-
sestä on syntynyt iso pu-
maska viranomaispäätök-
siä, joista osaa on puitu ai-
na oikeudessa asti. Myös 
lautakunta on käsitellyt ra-
kennusurakan eri vaiheita 

yksi toisensa perään.
Niistä viimeisin ajoittuu 

viime vuoden lopulle, jol-
loin rakennusvalvontaviras-
ton yliarkkitehti ei suostu-
nut enää jatkamaan hakijan 
vanhaksi mennyttä raken-
nuslupaa, koska lupaha-
kemus oli puutteellinen ja 
sään armoille vuosiksi jää-
neen rakennuksen rungon 
kunnosta ei ollut viranomai-
sen mielestä riittäviä selvi-
tyksiä.

Rakentajaa luvan epäämi-
nen ei lannistanut, vaan hän 
kumosi yliarkkitehdin väit-
tämiä kohta kohdalta ra-
kennuslautakunnalle teke-
mässään oikaisuvaatimuk-

sessa.
Lautakunta käsitteli oi-

kaisuvaatimusta viime vii-
kolla. Sitä ennen monisivui-
nen esitys oli jätetty pöydäl-
le kahteen otteeseen, kesä-
kuussa ja lokakuussa.

Tuumaustauolla tapanin-
vainiolaisjäsen Kauko Kos-
kinen (kok.) oli päätynyt 
esittämään muille lautakun-
talaisille oikaisunhaun hy-
väksymistä tietyin ehdoin. 
Äänestyksessä Koskisen 
esitys hyväksyttiin. Ehdois-
ta yksi on, että kohteeseen 
on tehtävä asiantuntijatar-
kastus.

Pirjo Pihlajamaa

Maratonrakentaja saa sittenkin jatkaa
  Pukinmäki

”A
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Luonnos laajoine selvityk-
sineen on esillä myös Laitu-
rilla eli entisen linja-auto-
aseman talossa Kampissa.

– On tärkeää, että näin 
merkittävää ja vaikutuk-
siltaan monitahoista suun-
nitelmaa laaditaan tiiviis-
sä vuoropuhelussa kaupun-
kilaisten kanssa. Jo alus-
sa otettiin johtoajatukseksi 
se, että on tärkeää aktivoi-
da keskustelua kaupungin 
tulevaisuudesta, sanoo Hel-
singin kaupungin kaupun-
kisuunnitteluviraston vies-
tintäpäällikkö Heikki Män-
tymäki.

Luonnos perustuu ajatuk-
seen, että Helsinki kasvaa 
260 000 asukkaalla vuoteen 
2050 mennessä. Nyt asuk-
kaita on noin 600 000.

Luonnoksessa Helsinki 
nähdään raideliikenteen yh-
distämänä verkostokaupun-
kina. Tavoitteena on kanta-
kaupunkityyppisen raken-
tamisen lisääminen ja moot-
toritiemäisten alueiden 
tehostetumpi käyttö.

Yleiskaavakartta ker-
too suunnittelun painopis-
teet hehtaarin eli 100 x 100 
metrin kokoisina alueina. 

Joka ruudulla on pääkäyt-
tötarkoitusta kuvaava mer-
kintä, mutta esimerkiksi 
asuntovaltaiseksi alueeksi 
merkityssä ruudussa voi olla 
myös vaikka työpaikkoja, 
palveluja ja virkistysalueita. 
Kaavaan liittyy teemakart-
toja, joissa esitetään yksi-
tyiskohtaisempia ratkaisuja 
esimerkiksi liikenteestä tai 
viheralueista.

Ovatko esitetyt ajatuk-
set sitten hyviä vai huono-
ja? Sen selvittämiseksi Män-
tymäki kehottaa kaikkia 
asukkaita palautteen ja ide-
oiden antoon.

– Kaupunkilaiset ovat täs-
sä työssä myös ylivoimai-
nen tietolähde, sillä meiltä 
kaikilta prosessiin osallistu-
neilta saadut ideat, toiveet 
ja ajatukset ovat suunnitte-
lutyössä arvokkaita. Hyvä 
vuoropuhelu on myös erin-
omainen tapa testata aja-
tuksia. Miten muutoin tie-
täisimme olemmeko oikeil-
la jäljillä?

Keskustelu yleiskaavoitta-
jien kanssa nenätysten jat-
kuu Laiturilla ensi vuonna. 
Tapahtumat pidetään tam-
mikuussa. Keskusteluun voi 
osallistua myös yleiskaava.

fi-sivustolla jo nyt.
Yleiskaavan luonnoksesta 

syntyy lausuntojen ja mieli-
piteiden pohjalta yleiskaa-
vaehdotus, joka on kaupun-
kisuunnittelulautakunnan 
käsittelyssä arviolta syksyllä 
2015 ja kaupunginhallituk-
sessa ja -valtuustossa vuo-
den 2016 aikana.

Ehdotukseen valmistel-
laan myös toteutussuunni-
telma, jossa esitetään järjes-
tys ja aikataulu yleiskaavaa 
seuraavalle asemakaavoi-
tukselle.

Pirjo Pihlajamaa

  Viikki
Talonpojantien, Tilanhoitajankaaren ja Maakaaren vä-
lille tehty asemakaavan muutosehdotus lähti kaupunki-
suunnittelulautakunnasta eri virastoihin lausuntokierrok-
selle jatkaen kohti valtuustoa.

Kaikkiaan neljän hehtaarin kaava-alueelle tulee mahdol-
liseksi purkaa kuplahalli, rakentaa lisää kerrostaloja, laa-
jentaa monitoimitaloa ja kehittää ympäröiviä liikunta- ja ul-
koilualueita.

Muutoksen toteutus maksaa kaupungille yli 700 000 eu-
roa. Siitä koira-aitauksen siirto vie noin 200 000, Maakaa-
ren katualueen ja pysäköintipaikkojen muutokset 250 000, 
lähiliikuntapaikan rakentaminen 250 000 ja kevyen liiken-
teen rakentaminen noin 30 000 euroa.

Asukkaiden mielipiteet kohdistuivat parkkipaikkojen vä-
henemiseen, liian korkean rakentamisen vastustamiseen, 
koira-aitauksen siirtoon ja koululaisten ulkoliikuntatarpei-
den turvaamiseen.

Kaavamuutos alkoi Latokartanon Urheilu- ja kulttuurita-
losäätiön hakemuksen johdosta toukokuussa 2013.

Pirjo Pihlajamaa

Kuplahallin lähtö lähenee

Rohkeat katon korjaajat

Pikkuelannoksi kutsumamme 
rakennuksen saneeraustyömaalla hurjan 

näköistä touhua. 
Näin Tapaninvainiossa

  Suutarila
Pysäköinti kielletään Lyhtytien pohjoisreunalla 220 
metrin matkalla tien alussa olevasta suojatiestä lähtien.

Pysäköintiä toivottiin kiellettävän Lyhtytien molemmilla 
reunoilla 50 metrin matkalla Puukeskuksen tonttiliittymäs-
tä itään. Toiveen taustalla oli se, että tontille suuntautuva 
moduulirekkojen liikenne on hankalaa pysäköityjen ajo-
neuvojen vuoksi. 

TL

Lyhtytien pysäköintiä 
rajoitetaan

Malmi-Seuran 
koostama Malmin 
Kuvalehti ilmestyi 
hyvissä ajoin joulu-
markkinoille.

Malmin historias-
ta ja nykyisyydestä, 
sen asukkaista ja 
rakennuksista ker-
tova 60-sivuinen 
lukuisten kuvien 
värittämä lehti on 
mainio hankinta 
itselle tai lahjaksi. 

Lehden hinta 
on edelleen vain 
5 euroa ja sitä on 
saatavilla Mal-
min Suomalai-
sesta kirjakaupasta ja FotoManne-
linilta. 

TL

Kuvalehti jo 34. kerran

Yleiskaava ennustaa 
takapihasi tulevaisuuden
Yleiskaavaluonnokseen liittyvä laaja aineisto on julkistettu yleiskaava.fi –
sivustolla viime torstaina. Siihen kannattaa tutustua ja ennen kaikkea sitä 
kannattaa kommentoida, koska yleiskaavan ratkaisut vaikuttavat jokaisen 
kaupunkilaisen elämään.

Tämä kuva hahmottelee Malmin ja sen ympäristön suuntaviivat. Uudessa yleiskaavassa ei tule enää olemaan 
jakoa pien- ja kerrostalovaltaisiin alueisiin.

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
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Marian päivystys muuttaa Malmille

MALMIN
PÄIVYSTYS
aukeaa to 27.11. klo 8

Talvelantie 6, p. 09 3106 7204

Terveys-
neuvontaa 24 h, 

p. 09 10023

www.hel.fi/
paivystys

Puustoa karsitaan sähköjohtojen ja 
ulkovalaisimien läheisyydessä Itä-, 
Kaakkois- ja Koillis-Helsingissä 
 

Helen Sähköverkko Oy ja Helsingin Energia teettävät vuoden 
2014–2015 talvi- ja kevätkauden aikana puiden karsintoja  
sähköjohtojen ja ulkovalaisimien välittömässä läheisyydessä.

Karsittava alue rajoittuu lännessä Vantaajokeen Vanhankau-
pun ginselälle asti ja siitä edelleen Kulosaareen. Idässä karsinta-
alueen rajana on Itäväylä. Pohjoisessa aluetta rajaavat Helsingin 
kaupungin rajat. Karsinnat tehdään turvallisuuden ja sähkön-
jakelun häiriöttömyyden varmistamiseksi sekä ulkovalaistuksen 
parantamiseksi. Karsinnat alkavat viikolla 49 ja kestävät aina 
toukokuulle 2015.

Johtojen ympäriltä poistetaan oksat ja rungot siten, etteivät ne 
vahingoita johtoja. Oksat johtojen päältä poistetaan, jotta ne 
eivät lumikuorman vaikutuksesta taivu johtojen päälle. Oksia 
karsitaan myös liittymisjohtojen läheisyydestä. Ulkovalaistusta 
parannetaan karsimalla valokeila vapaaksi oksista.

Lisätietoja:
Kunnossapitopäällikkö  
Jukka Vepsäläinen 
Helen Sähköverkko Oy
Puh. 09 617 2592

Kunnossapitopäällikkö  
Timo Karjalainen 
Helsingin Energia
Puh. 09 617 2547

LOISTOPESU
ja kahvipaketti kaupanpäälle

24,90€
Tällä kupongilla

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

Etu voimassa 
vain Neste Oil Malmilla & Metsälässä 7.12.2014 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!

Tervetuloa kahville, kaupoille 
tai nopeille pesukaduillemme

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

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

BestRent.fi

Neste Oil 
K-market 
Malmilta!

Öljynvaihtohuolto 
ja talvitarkastus

120€
(sis. öljynsuodattimen ja 

max 5 litraa öljyä)

                    uudet sijaisautot 
Seat Ibiza ST:t huollon tai

korjauksen ajaksi

BestRent.fi

hintaan:

korjauksen ajaksi
/päivä
sis. max 100 km 
polttoaineineen

korjauksen ajaksi

hintaan:

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

polttoaineineen30€

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA 1966

Talvirenkaiden vaihto
Henkilöauto Pakettiauto

25€ 30€
Vielä muutama 

vuoden 2014 
AKU peräkärry 
tarjoushintaan!

Soita ja varaa aika!

AKU 265L
890€

AKU 265L+
Jaxal kuomu

1390€

✁
PEHMOHARJAPESU

vahalla ja alustapesulla

15€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla & Metsälässä 
7.12.2014 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 7.12.2014 saakka, 
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

✁

✁
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Uudenmaan ELY-keskus 
ja Helsingin kaupunki-
suunnitteluvirasto sekä lii-
kennevirasto ovat saaneet 
Puistola-Seuran ja Viikki-
Seuran allekirjoittamat kir-
jelmät, joissa ehdotetaan 
ajonopeuksien alentamista 
Lahden- ja Porvoon väylil-
lä, ainakin Helsingin alu-
eella.

Seurat toteavat, että ky-
seiset väylät ovat ainoi-
ta teitä kaupungin alueel-
la, joissa saa ajaa sata ki-
lometriä tunnissa. Tiiviisti 
rakennetulla kaupunkialu-
eella kovat nopeudet saavat 
aikaan vaaratilanteita ja ai-
van liikaa melua.

Seurat nostavat esiin eri-
tyisen vaarallisina kohdat, 
joissa Lahdentie ja Por-
voonväylä kohtaavat ensin 
Kolmoskehän ja sitten Yk-
köskehän. Ongelmallisina 
nähdään myös Pihlajamä-
en ja Viikin risteykset ete-
lämpänä. 

Seurat toivovat helpotus-
ta kovaan liikennemeluun, 
joka on koettu erityisen 
kiusalliseksi Viikinmäen 
uudella asuinalueella, Lato-
kartanossa, Malmin hauta-
usmaan läheisillä asuinalu-
eilla, Jakomäen länsiosissa, 
Alppikylässä, Heikinlaak-
sossa Sienitien alueella ja 
Vaaralassa ennen Kolmos-
kehää.

Meluvallien rakentami-
seen seurat eivät usko ta-
loudellisista syistä, joten he 
ehdottavat rajanopeuksien 
alentamista. Melu väheni-
si tuntuvasti, jos nopeusra-
joitus pudotettaisiin sata-
sesta 80 kilometriin tunnis-
sa. Alennettu nopeus tulisi 
ottaa käyttöön koko kau-
pungissa ja lisäksi Lahden-
väylän ja Kolmoskehän ris-
teysalueella sekä Porvoon-
väylällä koko Jakomäen 
liittymän kohdalla. 

Teija Loponen

Liikennemelu 
kuriin
Puistola ja Viikki esittävät ajonopeuksien 
alentamista.

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!

Ylitarkastaja Janne Rau-
tio vastasi nopeasti seurojen 
yhteisaloitteeseen todeten, 
että esitetyille väylille ei en-
simmäisessä vaiheessa ole 
tulossa muutoksia. 

Valtatien 4 osalta tieympä-
ristö ei tue 80 km/h nopeut-
ta, jolloin nopeusrajoituksen 
alentamisen vaikutus ajono-
peuksiin jäisi pieneksi. Polii-
sin resurssit eivät mahdollis-
ta systemaattista valvontaa. 
Liikenteen kameravalvontaa 
ei kyseiselle tiejaksolle ole 
tulossa lähivuosina. 

Valtatien 7 osalta nykyistä 
kesäajan 120 km/h nopeus-
rajoitusta siirretään kauem-
maksi (Kehä III:n itäpuolel-
le) ensi keväänä siirryttäessä 
kesäajan nopeusrajoituksiin.

Toisessa vaiheessa mo-
lempien teiden nopeusra-
joitukset on esitetty vaihtu-
viksi eli tieosille tulisi tele-
maattinen järjestelmä, jossa 
nopeusrajoitukset vaihtuvat 
liikennetilanteen sekä kelin/
sään mukaan. Järjestelmän 
jatkosuunnittelu on käynnis-
sä, mutta toteutusaikataulua 
hankkeelle ei vielä ole.

TL

ELY-keskus: 
Nopeuksiin ei 
muutosta

Malmin lentoaseman 
ystävien ja Kokoomuksen 
yhdessä järjestämässä tilai-
suudessa riitti kysymyksiä. 
Vastauksia saatiin vähem-
män. 

Malmin lentoaseman ys-
tävien puheenjohtaja Timo 
Hyvönen esitteli paikalla 
olijoille lentoaseman tilan-
netta ja tehtyjä vaihtoehtoi-
sia suunnitelmia, joiden mu-

kaan kentän ympäristöön 
voitaisiin tehdä rutkasti lisä-
rakentamista vaikka lento-
toimintaa jatkettaisiin. Sa-
malla kenttää voitaisiin ke-
hittää myös entistä parem-
min työpaikka-alueena.

Päättäjiä yritettiin vakuut-
taa siitä, että jos kaupunki 
vain jatkaa kasvamistaan, 
tarvitaan pienkonekenttää 
lisäpalveluineen entistä ki-
peämmin jatkossa. Eikä len-
tokenttä ole ollut vain lentä-
jiä varten, siellä on järjestet-
ty mittavia koko perheiden 
tapahtumia, joiden alta ko-
neet on suosiolla aina rai-
vattu pois.

Päättäjiä muistutettiin, et-
tä lähiympäristön koulut ja 
päiväkodit tekevät lento-
kentän ympäristöön luon-
toretkiä. Heille ja muillekin 
asukkaille kentän ympäris-
tön virkistysarvo on mer-
kittävä, eikä se ole korvat-
tavissa.

Valdemar Hirvelä muis-
tutti, että Flybe on joutunut 
lopettamaan lentoreittejään 
Helsinki-Vantaalta kalliiden 

kustannusten vuoksi. Fly-
be voisi lentää myös Mal-
milta, joka olisi edullisempi 
kenttä. 

Mitä jäi käteen? Timo 
Hyvönen peräsi kaikilta 
paikalla olleilta, mitä konk-
reettisia toimia he aikovat 
tehdä, jotta selvästi väärin 
perustein käynnistetyn Mal-
min lentoaseman alasajon 
käsittely perustuisi jatkossa 
oikeisiin tietoihin.

Laura Rissanen lupasi esi-
tellä koko valtuustoryhmäl-
le MLY:n esittelemän vaih-
toehtosuunnitelman kentän 
kehittämisestä.

Risto Rautava suhtau-
tui nihkeimmin kentän toi-
minnan jatkamiseen, mut-
ta lupasi perehtyä kunnolla 
aineistoihin. Hän muistut-
ti, että kaikilla on mahdol-
lisuus antaa lausuntonsa 
yleiskaavasta, johon kenttä-
aluekin kuuluu, 7.1. lähtien.

Pekka Majuri lupasi teh-
dä yhdessä muiden kans-
sa ponnen jo tämän päivän 
valtuuston kokoukseen.

Lentoasemalla 
tivattiin vastauksia
Joukko Helsingin kokoomuksen päättäjiä saapui rohkeasti Malmin lentokentälle vastailemaan 
yleisön kysymyksiin kentän kohtalosta. Kauko Koskinen lupasi selvittää, kuka on se mystinen 
”Helsinki”, joka on pyytänyt Rajavartiolaitosta väistymään Malmilta.

Kokoomuksen päättäjille esitettiin tiukkoja 
kysymyksiä siitä, miten täysin väärin perustein 
eteenpäin viedyistä asioista voidaan tehdä päätöksiä 
selvittämättä niiden taustoja.

Mielenilmaus Malmin lentokentän 
puolesta keräsi muhkean joukon 

suojeluhaluisia ihmisiä Eduskuntatalolle 
viime viikolla.

HEIMO LAAKSONEN

Jarmo Nieminen lupa-
si olla mukana ponnessa ja 
jatkaa asiasta keskustelua 
valtuustossa.

Kauko Koskinen on pon-
nessa mukana ja aikoo sel-
vittää Rajavartiolaitokselle 
esitettyä siirtopyyntöä. Hän 
muistutti myös pyrkineensä 
vaikuttamaan rakennuskiel-
lon purkamiseen. Koskinen 
ehdotti vastaavanlaista ti-
laisuutta myös muille puo-
lueille.

Heimo Laaksonen lupa-
si olla ponnessa mukana ja 
jatkaa puhumista lentoken-
tän säilyttämisen puolesta. 
Hän totesi kansan olevan 
varsin kyyninen päättäjien 
ja päätöksiä tekevien klikki-
en suhteen.

Sirpa Asko-Seljavaara lu-
pasi olla mukana tekemäs-
sä pontta. Hän painotti, et-
tä MLY:n pitäisi viedä han-
kettaan eteenpäin elinkei-
nokärki edellä. Olisi myös 
syytä selvittää, voisiko 
MLY tai muut taho perus-
taa organisaation, joka pys-
tyisi rahoittamaan lennon-
johdon ja organisoimaan 
kentän toimintaa jatkossa. 
Hänen mukaansa tuotta-
va ja kehittyvä kenttä voi-
si kilpailla sen vaihtoehdon 
kanssa, että rakennettaisiin 
iso asuinalue, johon tulisi 
todennäköisesti paljon maa-
hanmuuttajia.

Teija Loponen
TEIJA LOPONEN
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa 
TO-SU 27.-30.11.2014 

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
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Atria takuumurea
NAUDAN PAAHTO- ja 
SISÄPAISTI
Suomi

Findus
RUUSUKAALI 500 g
3,98/kg

Tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi

Familia tuore
BROILERIN SISÄFILEE
400 g 7,48/kg, Liettua

TOMAATTI
Suomi

Voimassa TO-LA
Tuore Perämeren
KUHAFILEE
Suomi

Kalamestarimme savustettu
LOHIPALA

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

HK viljaporsas
HERKKUPAISTI n. 1,2 kg

Lihamestarimme
NAUDAN PAISTIJAUHELIHA
Rasvaa <7%

-44%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 7,09 kg
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SILMÄLASIEN VAIHTOVIIKOT

Malminkaari 15
Malmin Nova, katutaso

Puh (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh (09) 875 1868

Tule nyt päivittämään moniteholasit nykyaikaisiin ja laadukkaisiin 
Varilux - teräväpiirtomonitehoihin. 

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

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

VAIHTO-
HYVITYS 

Tällä kupongilla

-150€
Tuorein Koillis–
Helsingin Lähitieto –
lehti löytyy lehti–
telineestä Malmintorin 
kauppakeskuksen 
toisesta kerroksesta 
Plaza Mocca kahvilan 
vierestä sekä Malmin 
Novan Citymarketin 
edestä ja 
Kirkonkyläntien 
S-Marketin aulasta.

Koillis-
Helsingin 
Lähitieto

Sadat kamerat ja monito-
rit huolehtivat siitä, että 
Malmin sairaalassa on tur-
vallista. Kameroin seura-
taan sairaalan ulkoalueita ja 
sisäänkäyntejä, monitorein 
taas potilaiden turvallisuut-
ta. 

Turvallisuus on tehos-
tettua myös lääkejakelus-
sa, jossa potilaalle määrä-

tyn lääkeannoksen lukitus-
ta kaapista noutava henki-
lö vie sen suoraan potilaalle. 
Näin estetään virheet ja vää-
rinkäsitykset. 

– Elektroniset lääkekaapit, 
itseilmoittautumislaitteet ja 
potilasmonitorit osastoilla 
ovat uutta. Uutta toiminta-
tapaa on sekin, että kansli-
assa tehtävää taustatyötä 
tuodaan nyt potilashuonee-
seen. Hoitohenkilökunnalla 
on kannettavat tietokoneet, 
joiden avulla potilastietojen 
kirjausta tehdään potilaan 
vieressä. Huoneet ovat 1–2 
potilaan huoneita, joten yk-
sityisyyden suoja on entistä 
parempi, listaa päivystystoi-
mintojen ylilääkäri Mia Lai-
ho.

Osastoilla myös kannus-

tetaan liikkumiseen ja oma-
toimisuuteen. Sitä varten on 
muun muassa liikuntaväli-
neitä, yhteinen ruokailutila 
ja lukunurkkaus.

Laboratoriolla ja kuvan-
tamisella on yhteinen odo-
tusaula.

– Meillä on kahdeksan 
näytteenottohuonetta ja nii-
den takana kulkee huolto-
käytävä, joten henkilökunta 
ei puikkelehti odotustilojen 
kautta paikasta toiseen, ker-
too yksikön päällikkö Vap-
pu Sirén.

Henkilökunnalle on omat 
kulkureitit muillakin ostoil-
la. Tutkimushuoneiden vä-
liovet tuovat sekä turvalli-
suutta henkilökunnalle, et-
tä myös helpottavat hoita-

ja-lääkäri työparien sujuvaa 
työskentelyä.

Myös potilaiden omai-
sia on ajateltu järjestämällä 
heille omat lepo- ja hiljenty-
mistilat. 

Kahvila-ravintolassa on 
huomioitu varhain näyttei-
denottoon saapuvat siten, 
että tarjolla on kunnon aa-
miaista.

– Tavoitteena on ollut luo-
da mahdollisimman viihtyi-
sät, turvalliset ja miellyttä-
vät olosuhteet niin potilail-
le, heidän omaisilleen kuin 
myös henkilökunnalle, tii-
vistää projektipäällikkö 
Maritta Lindholm. 

Teija Loponen

Malmin sairaala 
avautuu huomenna
Turvallisuus ja 
viihtyisyys ovat 
avainsanoja 
vihdoin käyttöön 
otettavassa 
Malmin 
sairaalassa.

Malmin sairaalassa on muutamista potilashuoneista näkymä kuin Ruotsinlaivalla, ikkunoista näkee 
aula-alueen vilskeen.

Kuvantamisen tiloissa on uutuutena 
magneettikuvauslaite, jota käyttää muun muassa 
röntgenhoitaja Riikka Manninen.

Päivystyksen valvontaosaston potilastilat ovat seinin 
eristetyt, mutta ikkunoin ja lasiovin varustetut, jotta 
hoitohenkilökunta näkee kaikki potilaat koko ajan.

TEIJA LOPONEN
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Aukioloajat  
ma-to 8.00 – 19.30 
pe  8.00 – 15.00

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

Ajanvaraus: 09 350 7050

- Perushoito
- Suukirurgia
- Protetiikka
- Keinojuurihoidot

- Iensairaudet
- Oikomishoidot
- Cerec-posliinitäytteet
- Limakalvosairaudet

- Röntgen
- Suuhygienistipalvelut
- Valkaisut

www.alamalminhammaslaakarit.fi 

Katso muut Specsavers liikkeet www.specsavers.fi

Helsinki Malmi, Kauppakeskus Malmin Nova 
Malminkaari 17-19, 00700 Helsinki 
puh. 09 478 902 90 
Avoinna: Ma-Pe 10-19, La 10-16, Su suljettu

Tervetuloa tyylipäivään!
Vietämme tyylipäivää Leena Sarven johdolla
keskiviikkona 3.12. klo 12—18  

©2014 Specsavers Optical-Group-konserni. Kaikki oikeudet pidätetään.

Malminkaari 13-19
00700 Helsinki 

Kauppakeskus
Malmin Nova

www.malminnova.com
KAUPPAKESKUS

Malmin Novan
 Joulun avaus 

TO 4.12.
Mukavaa ohjelmaa,  

loistavia lahjavinkkejä
ja jouluista tunnelmaa.

Tervetuloa!

TONTUN JOULUISET
KASVOMAALAUKSET KLO 14-19
Baquetten vieressä
 

Tule tapaamaan 
JOULUPUKKIA joka käyskentelee
kauppakeskuksen käyvävillä KLO 14-19

SUNNUNTAISIN PIDENNETTY 
AUKIOLO jouluun saakka:
K-CITYMARKET klo 21 asti 
TARJOUSTALO klo 20 asti  

JOULUMUORIN 
PIPARIPAJA
KLO 14-19
Baquetten
vieressä 

facebook.com/
KauppakeskusMalminNova

Liity tykkääjiin
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Lapsuutensa ja nuoruutensa Tapulissa 
viettänyt Sami ”Frank” Muttilainen, 33, nousi 
viime kunnallisvaaleissa sitoutumattomana 
Vasemmistoliiton ehdokkaana Helsingin 
valtuutetuksi 629 äänellä. Kun vaalibudjetti oli 
30 euroa, on saavutus uskomaton. 

– Politiikkaan lähte-
minen oli vaan looginen 
jatko, turha huudella 
kapakan nurkassa tai 
Malmin torilla, jos ei itse 
ole valmis tekemään 
mitään. Olen mielelläni 
viestikapulana stadilai-
sille.

Frank ei saanut po-
litiikkaa äidinmaidon 
mukana, mutta mutsi 
opetti mikä on oikein ja 
väärin. 

Äskettäin palatessaan Dominoon Koistiset-yhty-
een solistina laulamaan Topi Sorsakosken henkistä 
kamaa, Frank jälleen kerran totesi, että oli lähtenyt 
Tapulista, mutta Tapuli ei lähde koskaan hänestä. 
Leikkisästi kyseessä on paluu rikospaikalle.

Nyt hänet on nimetty Vasemmistoliiton kansan-
edustajaehdokkaaksi.

Mitään vaaliotsikkoja hän ei halua heittää esiin, 
mutta on valmis ottamaan sen äänimäärän, joka tar-
jotaan. 

– Joko ihmiset haluavat äänestää minua tai sitten 
eivät. Luottamuksen osoitus on se, että olen valtuus-
tossa sekä kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa. En 
ole edelleenkään liimaamassa itseäni stogen, sku-
run tai metron seiniin, teot saavat ratkaista. En ole 
hylännyt lempihuoliani ja kunnallisvaaliteemojani 
nuorista ja lähiöistä tai kulttuurista, mutta en halua 
papukaijana toistaa samoja asioita. Arkadianmäelle 
pitää roudata asioita elävästä elämästä ja Käsityöläi-
sentie on loppupeleissä asian ydin.

Duuneja laajalla skaalalla tehnyt Muttilainen on 
koulutukseltaan nuoriso-ohjaaja ja työskentelee 
nykyisin Kettutien nutalla Hertsikassa. Musiikki- ja 
kulttuurityöntekijänä Frank kutsuu itseään kulttuu-
rin sekatyöläiseksi, koska on toiminut myös teatte-
rissa, leffoissa ja musajutuissa sekä järjestänyt kau-
punginosatapahtumia.

Frank sanoo olevansa vasemmistolainen arvomaa-
ilmaltaan, vaikka ei olekaan halunnut liittyä puolu-
eeseen. 

– Mä pyrin ennen kaikkea edistämään stadilaisten 
enkä puolueen etua.

Frank sanoo lapsuudessaan käyneensä katsomassa 
Malmin kentällä flygareita ja kiertäneensä kentän 
ulkoilijana. 

– Kiitos Risto Hurmeelle, -96 Stadionviestikulta-
mitali on edelleen tallessa ja kiitos Lundille (Leena 
Lepikko), te olitte ne ainoat ketkä uskoitte muhun. 

Hänellä ei ole mitään lentokentän säilyttämis-
tä vastaan. Toisaalta hän kannattaa sellaisten asun-
tojen rakentamista, joissa stadilaisilla on fyrkkaa 
budjata.

– Saataisiinko Malmille sellaisia asuntoja, ja olisi-
ko niitä alueelle sopivasti, jos määrä nousee viime ai-
koina puhuttuihin lukuihin 25–30 000? Olen huo-
lissani Tattarisuon tulevaisuudesta, siellä on monta 
pienyrittäjää ja duunipaikkaa. Ja niitä treenikämp-
piä myös! 

Frank on ihminen, joka haluaa ajaa ruohonjuuri-
tason perusasioita, joita ei näy kaupunginjohtaja Pa-
jusen takapihalla. Sellainen on esimerkiksi ilmaiset 
pisuaarit puistoihin myös naisille ja invalideille, kun 
miestenkin ovi aukeaa ilman kolikkoa. 

Timo Huotinen

Koillis-Helsinki

Sami ”Frank” 
Muttilainen Tapuli-
päiviltä politiikkaan

Sami ”Frank” 
Muttilainen

Ruudin ydinryhmään vaa-
leissa valituista 20 jäsenestä 
neljä asuu Koillis-Helsingis-
sä. Heistä kolme on tyttöä 
ja yksi poika. Lisäksi yksi 
läpi päässyt, Toukolassa 
asuva tyttö käy koulua Vii-
kissä. Nuoret kertovat, 
mikä heidät sai asettumaan 
ehdolle.

Roope Suorela, 17, 
Pukinmäki. Vantaan ammatti-
opisto Varia, Hiekkaharju.

– Lähdin mukaan, jotta saa-
taisiin mopoilijoille oma viral-
linen harjoituspaikka. Toivot-
tavasti saadaan ajoharjoitus-
alue tuloilleen, jota on koitet-
tu saada jo kaksi vuotta.

Suvi Merikaarto, 15, 
Heikinlaakso. Puistolan pe-
ruskoulu.

– Haluaisin, että nuorille 
kerrottaisiin enemmän hei-
tä koskevista asioista, kuten 
nuorisotalojen toiminnasta ja 
Ruudista.

Seni Manneh, 15, 
Pukinmäki.

– Haluan vaikuttaa nuor-
ten asioihin ja tehdä Helsin-
gistä paremman. Jos saisin 
päättää, niin vuoden pääs-
tä on koulukiusaamisen vä-
hentynyt.

Elisa Tirkkonen, Tapanila. 
Aleksis Kiven koulu.

– Toivoisin vuoden jälkeen 
että olisi saatu ainakin yksi 
nuorisopuisto ja ilmainen jal-
kapallokenttä nuorille.

Helmi Rantala, 16, 
Toukola. Helsingin yliopiston 
Viikin normaalikoulu.

– Pidän tärkeänä, että nuor-
ten hyvinvointi parantuu. Se 
onnistuu esimerkiksi kehit-
tämällä ratkaisuja paljon pu-
huttuun ongelmaan hen-
gauspaikoista sekä kohen-
tamalla mielenterveyspalve-
luita.

Pirjo Pihlajamaa

Roope ja tytöt nousivat 
nuorten edustajiksi

Nuoriso äänesti omissa 
Ruudin ydinryhmä -vaaleis-
saan vielä laimeammin kuin 
kirkkokansa seurakunta-
vaaleissa.

Torstaina päättyneissä 
nuorisovaaleissa äänestys-
prosentiksi jäi vaivaiset 4,6. 
Äänestämässä kävi yhteen-
sä 1 132 iältään 13–17-vuo-
tiasta nuorta.

Myös edellisvuoden vaa-
leissa kiinnostus oli suh-
teellisen vähäistä. Äänes-
tysprosentti oli 5,9 ja netti-
uurnilla kävi 1 459 äänestä-
jää.

Uusi ydinryhmä on kiinni 
vallan kahvassa koko ensi 
vuoden.

PP

Eipä paljon 
kiinnostanut

PuMa valittiin palkittavak-
si yli 800 seuran joukosta. 
Pääpalkinto, Kilpikonna-
palkinto, myönnettiin Mau-
nulan naisvoimistelijoille.

PuMan ansioksi katsottiin 
erityisesti junioreiden paris-
sa tehtävä työ. Kaikki oh-

jaustoiminta PuMassa ta-
pahtuu vapaaehtoisvoimin. 
Palkintoa vastaanottamassa 
olivat PuMan puheejohtaja 
Jouni Lind, varapuheenjoh-
taja Jussi Tikkanen ja val-
mennuskoordinaattori Pau-
li Silventoinen.

Puheenjohtaja Jouni Lin-
din mukaan tunnustus aut-
taa vapaaehtoisia jaksa-
maan ohjaustyössä. 

– Tarjoamme noin 200 
nuorelle viikoittaista toi-
mintaa harrastustasolta kil-
paurheiluun. Toiminta on 

kivassa nousussa erityises-
ti 6–10-vuotiaiden määrän 
kasvaessa seurassa. Lento-
pallo on kasvattanut suosi-
ota laajasti nuorten parissa, 
toteaa Jouni Lind.

TL

Helsinki palkitsi 
PuMa-Volleyn
Jo 25 vuotta Malmin ja Puistolan alueella toiminut lentopalloseura PuMa-
Volley on saanut Helsingin kaupungilta tunnustuksen merkittävästä 
vapaaehtoistyöstä nuorten parissa. 

PuMa-Volleylle myönnettiin tunnustus vapaaehtoistyöstä nuorten parissa.

HEIKKI VIRKKUNEN
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Aamuruskontie 6 • 09 838 6110 • ark. 9–17, la 10–14 
ANTAA TALVEN TULLA!

Uudet nastarenkaat 4 kpl töineen alk:
175/65-14 335€

195/65-15 335€
185/65-14 336€

205/55-16 398€

185/65-15 351€ 
215/55-16 422€

Tässä vain 

muutama 

edullinen 

esimerkki!

Nokian HKPL 5
175/65-14   385€ 
185/65-14   385€ 
185/65-15   395€ 
195/65-15   395€ 
205/55-16   480€ 
215/55-16   500€

Nokian HKPL 8
Ylivoimainen testivoittaja

175/65-14   461€ 
185/65-15   485€ 
195/65-15   535€ 
205/55-16   667€ 
215/55-16   698€ 
225/45-17   884€

Goodyear Extreme 
Nasta ja Kitka. 

Testi 1 ja 2 menestyjät 
meiltä!

175/65-14   425€ 
185/65-14   454€ 
185/65-15   454€ 
195/65-15   480€ 
205/55-16   601€ 
225/55-16   755€ 
225/55-17   845€

CONTINENTALIT POIS!
KAIKKI VARASTOSSA 

OLEVAT TALVI 
CONTINENTALIT 

OVH -50% 

Osta nyt, saat laskun 
TAMMIKUUSSA 2015. 

Hae Resurs Bank -
luottoa nettisivuiltamme 

www.tire.fi

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.

Janille paljon onnea.
Toivottavat äiti, isä, 
isoveli Jesse,
mummi ja vaari.

, 7.

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

Nyt sytytämme kynttilän…
Adventin valot puhkovat 
reikiä pimeään. Rei’istä 

pilkistää toinen todellisuus, 
Suuri Valo, jota odotamme…

seimessä nukkuvaa.

LASTEN ADVENTTIKIRKKO 
Puistolan kirkossa su 30.11. klo 14 ja 
Siltamäen seurakuntakodissa klo 16.

MYYJÄISIÄ JA .....
Myyjäiset Malmin kirkolla la 29.11. klo 11–
13. Klo 12 lauletaan Rakkaimpia joululauluja.
Myyjäiset Pihlajamäen kirkolla la 29.11. 
klo 11–14. Leivonnaisia, käsitöitä, grilli-
makkaraa, riisipuurokahvila.
Adventtitapahtuma Tapanilan kirkolla la 
29.11. klo 11–13. Keittolounas ja kahvio. 
jouluista ohjelmaa.
Myyjäiset Viikin kirkolla la 29.11. klo 11–14. 
Käsitöitä, herkkuja, lelukirppis, Toisenlai-
nen lahja, YV-kahvila.
Joulukauden avaus Pukinmäen ostarilla 
la 29.11. klo 14–15. Joululauluja ja glögiä.
Tonttupolku Linnunradan leikkipuistossa 
Suutarilassa la 29.11. klo 15–18. 
Myyjäiset Siltamäen seurakuntakodilla la 
30.11. klo 12–13.30. Leivonnaisia, arpajai-
set, hernekeittoa, riisipuuroa, kahvila.
Myyjäiset Jakomäen kirkolla su 30.11. klo 
12 perhemessun jälkeen.
Myyjäiset Tapanilan kirkolla su 30.11.klo 12 
perhemessun jälkeen. 
Avoin adventtijuhla Jakomäen kirkolla ke 
3.12. klo 13. Joululauluja, maksuton puuro.
Porttikahvilan pikkujoulu ke 3.12. klo 
12–15. Joululauluhetki klo 13. Pukinmäki, 
Säterinportti 1 A.

Tule laulamaan Hoosiannaa!
1. adventtisunnuntaina 30.11.
Messu Malmin kirkossa klo 10.
Perhemessu Jakomäen kirkossa klo 
12. Piccolo-kuoro. 
Perhemessu Pihlajamäen kirkossa klo 
10. Cantores minores -muskaripojat 
Terhi Orpanan johdolla. Mehutarjoilu.
Messu Puistolan kirkossa klo 10. Puis-
tolan kirkkokuoro. Glögiä ja piparia.
Perhemessu Pukinmäen seurakunta-
kodilla klo 12. Mukana seurakuntako-
din lapsikuorot. Glögit ja piparit.
Messu Siltamäen seurakuntakodissa 
klo 12. Siltamäen naiskuoro.
Perhemessu Tapanilan kirkossa klo 
12. Minit, Midit, DoReMi ja kamarikuo-
ro. Kirkkokahvit.
Messu Viikin kirkossa klo 10. Naiskuo-
ro Pihlaja, johtaa Marjasisko Varha. 
Satu Nyman, huilu. Joulupuuro (mak-
sullinen), saarnan aikana lastenhetki. 
Messuissa on jaossa Lahja lapselle  
-keräyksen toiveita.

MUSIIKKIA
Rakkaimmat joululaulut Malmin kirkossa 
la 29.11. klo 12. Malmin kantaattikuoro, 
johtaa Heikki Poutanen.
Konsertti Malmin kirkossa su 30.11. klo 
18. Outi Aro-heinilä, urut.
Joulukonsertti Viikin kirkossa su 30.11. 
klo 18. Oopperalaulajat Maria Kettunen ja 
Jyrki Korhonen. Ohjelma 5 e.
”Joulun tunnelmaa” Malmin kirkossa ti 
2.12.klo 18. Resonaari Group. Järjestää 
Lions Club Malmittaret. Ohjelma 10 e.

ADVENTTIVESPER 
Tapanilan kirkossa su 30.11. klo 18. 
Kamarikuoro.

LAULULLANI LÄMMITELLÄ 
SYDÄMIEN MATKAA Viikin 
kirkossa la 29.11. klo 13. Jouluhiiruli 
avaa joulukauden lapsille ja perheille. 
Pihlajanmarjat-kuoro, Kira-Mia Tuisku, 
Marjasisko Varha, Satu Nyman, huilu.

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

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Onnea 4-vuotiaalle Vertille!
Toivoo Vaari

Siltamäen Nuorisoseura ry:n kerhotilassa
Kiertotähdenpolku 2, Helsinki 74 (bussi 70)

Useita esittelijöitä, mm. havupalloja, 
kosmetiikkaa, vaatteita, astioita, 

koruja, leluja, kynttilöitä

KOTIMYYNTITAPAHTUMA
su 30.11. klo 13–16

Tervetuloa tutustumaan tai 
vain nauttimaan glögiä ja piparia

Sinikka Vepsä

Kiitos tuesta 
seurakuntavaaleissa!

Kiitos suuresta 
luottamuksesta, jota 
osoititte äänestämällä meitä 
seurakuntavaaleissa! 

Malmin avoin seurakunta 
-äänestyslista

  Malmi
Ylä-Malmin torin aptee-
kista tuli murtohälytys myö-
hään viime viikon tiistaina. 
Vartiointiliike ilmoitti asiasta 
poliisille, joka ehti nopeasti 
paikalle ja havaitsi apteekis-
ta juuri pakenevan miehen.

Yksi konstaapeli spurttasi 
rosvon kintereille, mutta vo-
ro ei totellut pysähtymiskäs-
kyä. Kohta mies oli kiinni ja 
hetken rimpuilun jälkeen kä-
siraudoissa matkalla maija-
autolla putkaan.

Ratkaiseva tekijä murtoyri-
tyksen epäonnistumisessa 
oli silminnäkijä, joka oli yllät-
tänyt rosvon itse teosta. Sil-
minnäkijä oli kysynyt, mitä 
mies puuhaa, jolloin voro oli 
ottanut jalat alleen.

Pirjo Pihlajamaa

Silminnäkijä 
pysäytti
apteekki-
roiston puuhat

Tykkää ja pysy 
lähitiedon tasalla.

Koillis-Helsingin 
Lähitieto
www.lähitieto.fi
Nettisivuilta löydät uutisia, 
paikallisia menovinkkejä ja 
näköislehden, sekä  
lehtiarkiston.

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

Lounasbuff et katettuna 
arkisin klo 10–14
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lämminruokavaihtoehtoa, keitto 

sekä jälkiruoka ja kahvi, 8.50€

Takoraudantie 1, 00700 Helsinki, Tattariharju 

siinä :in yläkerrassa!

Lämpimästi tervetuloa!
www.lounasbreikki.fi
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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.

 Meitä alueen asukkaita jär-
kyttää suuresti netistä Helsingin 
kaupunginhallituksen sivulta 
löydetty kartta rakentamiseen 
vapautuvasta alueesta.

Tämä tarkoittaa, että jos Mal-
min kenttä lakkautetaan, teh-
dään uusi yleiskaava, joka mah-
dollistaa kerrostalojen rakenta-

misen viereisille pientaloalueille.
Tässä kartassa suunnitellaan 

rakennettavaksi myös kaik-
ki kaavoitetut virkistysalueet ja 
kaupunkipuisto. Tuhotaan lenk-
kipolut ja kauniit peltomaisemat 
sekä myös ”satakielimetsä”.

Vaikka alueen ja muutkin 
asukkaat eivät kannattaisi len-

totoiminnan jatkumista, he var-
maan kannattavat oman asuin-
alueensa säilymistä sellaisena 
kuin se nyt on.

AM

MLY sai viestin:

 Kävin Työväenopiston Mal-
min toimipisteessä jatkoilmoit-
tautumassa kurssille. Muutama 
asia jäi vaivaamaan: jonottamas-
sa oli muitakin, jotka eivät olleet 
päässeet netin kautta Työväen-
opiston sivuille. Eräs rouva ker-
toi jonottaneensa puhelimessa 
lähes koko perjantai-päivän, 
pääsemättä läpi.

Nyt toimistoon oli jonoa, kah-
desta suunnasta yhdelle luukulle. 

Tämä aiheutti sekaannusta, sa-
moin se, että jatkoilmoittautu-
mislapun sai vahtimestarin ko-
pista ja kun sitä lähti hakemaan, 
menetti tietenkin paikkansa jo-
nossa.

Toki vahtimestarikin alkoi ot-
taa asiakkailta ilmoittautumisia, 
luukulla oli vain yksi virkailija.

Kysyin luukulla olleelta virkai-

lijalta eikö hän halua nähdä pal-
velukeskuskorttia, mutta hän ei 
tiennyt asiasta mitään. 

Ideoita: Kannattaisiko Malmin 
toimipisteessä sulkea esim. Mal-
mitalosta tuleva ovi, jotta jono 
muodostuisi vain yhdestä suun-
nasta? Vai voisiko jopa ajatella 
jonotusnumeroita suoltavaa ko-
netta? Vai voisiko Syystien ryh-
miin järjestää ilmoittautumisen 
tiettyinä päivinä Syystiellä? Näin 
ehkä tavoitettaisiin sama kohde-
ryhmä, kuin ennenkin.

Käynnilläni oli kyse jatkoilmoit-
tautumisista syksyllä alkaneille 
kursseille. Hirvittää ajatuskin, 
miten netti- ja/tai asiakaspalvelu 
toimii sitten, kun ilmoittautumi-
set alkuvuoden kursseille alka-
vat.

Toivoisin, että ilmoittautumi-
nen Syystien monipuolisessa pal-

velukeskuksessa järjestettävil-
le kursseille muuttuisi niin, että 
myös ne palvelukeskuskorttiasi-
akkaat, jotka eivät netin kautta 
syystä tai toisesta voi ilmoittau-
tua kurssille, eivätkä jaksa seistä 
opiston jonossa, pääsisivät joten-
kin mukaan myös. 

Etteivät jäisi kotiin, vaan läh-
tisivät edelleen liikkeelle, harras-
tamaan ja tapaamaan muita ih-
misiä. Kuitenkin meidän kaikki-
en on enenevässä määrin pystyt-
tävä asumaan kotona, mieluiten 
kuolemaamme saakka. Siihen 
varmasti vaikuttaa myös kodin 
ulkopuolella oleva kanssakäyn-
ti muiden ihmisten kanssa. Ja lii-
kunta.

Ystävällisin terveisin, 
Anne Fredriksson

Työväenopistolle

 Malmin ”lentokenttäkaupun-
gin” rakentaminen avaa uuden 
tulevaisuuden koko Koillis-Hel-
singille. Valtion, kaupungin ja 
Finnavian sopimukset lopettavat 
lentotoiminnan Malmilla. Raja-
vartiolaitoksen helikopterit siirty-
vät Helsinki-Vantaan lentoase-
malle ja Finnavian toiminta lop-
puu Malmilla kesällä 2016. 
Harrastelentäjillä on aikaa sopeu-
tua muutokseen ja löytää uusi 
paikka harrastukselle käytännös-
sä kesään 2017, myös lentokou-
lutus mukaan lukien – Nummela 
ja Hyvinkää ovat vaihtoehtoisia 
kenttiä.

Uudenmaan liitolla (jo entisellä 
Helsingin seutukaavaliitolla) on 
ollut tehtävänä osoittaa vaihto-
ehtoinen paikka yli 20 vuotta. Se 
on tässä tehtävässä epäonnistu-
nut täydellisesti. On hyvä sulaut-
taa Uudenmaan liitto osaksi tule-
vaa Metropolihallintoa.

Nykyisen lentokentän ympäril-
lä olevat luontoarvot on säilytet-
tävä ja suojeltu lentoasemaraken-
nus sopii erittäin hyvin Malmin 
”lentokenttäkaupungin” kulttuu-
rikeskukseksi ja alueen arkkiteh-
tooniseksi timantiksi.

1) Uudesta alueesta tulee ke-
hittää kohtuuhintaisen asumisen 

malliesimerkki koko Helsingille.
2) Tuleva varsin mittava asun-

torakentaminen turvaa Helsin-
gin tonttimaan tarjontaa 2020-lu-
vulta eteenpäin, tukeutuu ja tukee 
Malmin keskusasemaa niin kau-
pungin palvelujen kuin kaupallis-
tenkin palvelujen osalta.

3) Tiivis kaupunkirakenne tur-
vaa kaavoituksessa parhaiten 
myös alueen luontoarvojen säily-
misen ja palvelujen ja joukkolii-
kenteen hoidon.

Helsingin yleiskaavan tar-
kistaminen antaa pohjaa suur-
ten rakennuskohteiden toteut-
tamisjärjestykselle - entisillä sa-
tama-alueilla Jätkäsaaressa ja 
Kalasatamassa sekä Pohjois- ja 
Keski-Pasilassa tonttimaata noin 
kymmenen vuoden tarpeisiin, 
Malmin alueen suunnittelu aloi-
tettava välittömästi, toteutus al-
kaa 2020 – luvulla, Östersundom 
on Helsingin 2030-luvun  metro-
liikenteeseen tukeutuva laajentu-
misalue. 

Malmin alue tulee ottaa malli-
kohteeksi asukaslähtöisen suun-
nitteluyhteistyön alueena. Haas-
teita riittää ja vain tiivis yhteistyö 
asukkaiden ja yhdistysten kanssa 
takaa hyvän lopputuloksen.

Pauli Outila
Pukinmäki

Lentokentästä

 ”Oksia (lehtiä) on paljon, 
runko on yksi”.

Virren sanoja käyttäen Mal-
min seurakunnan Pihlajamäen 
piirin työntekijät kutsuivat Pih-
lajamäki-Pihlajisto-Viikinmäen 
alueella työskennelleet vapaaeh-
toiset kiitosjuhlaan Pihlajamäen 
kirkolle keskiviikkona 19.11. Sii-
tä muodostui monelle mieleen-

painuva tilaisuus ja vapaaehtoi-
set kokivat saavansa arvostusta.

Jokainen kutsuttu kirjoitti ni-
mensä ja tehtävänsä hänelle jae-
tulle puun ”lehdelle”, jonka hän 
kiinnitti puuta esittävään tau-
luun. Lehtiä ”puu” tulikin täy-
teen kuvaamaan heidän yhtei-
sesti rakentamaansa seurakun-
taa. Mukana oli noin 50 vapaa-
ehtoista mm. kirkkokuorosta, 
lähetyspiiristä, käsityöpiiristä ja 
leivänhakijoista.

Juhlassa oli tunnelmaa, mu-

siikkia, tanssia ja runoa sekä seu-
rustelua, ruokailua ja kahvin-
juontia. Musiikkia johti kantto-
ri Timo Olli.

Yhdessäolo päättyi ehtoollis-
hartauteen, jossa puhui Malmin 
seurakunnan kirkkoherra Pertti 
Simola. Ehtoollisen asetti pasto-
ri Sari Hakuri.

Ohjelman juonsivat Pihlajamä-
en kappalainen Jukka Holopai-
nen ja pastori Paula Närhi.

Kiitoksin
Eero Helkkula

Vapaaehtoisia 
muistettiin

 Malmin lentoasematoiminta 
on säilytettävä. Tätä mieltä olen 
ollut aina, myös edellisessä kau-
punginvaltuuston kokouksessa, 
jossa äänestin tyhjää perussuo-
malaisen tekemälle populistiselle 
ponsiehdotukselle Malmin ken-
tästä ensi vuoden budjettikäsitte-
lyn yhteydessä.

Edellisen Lähitiedon uutisoin-
ti ponsiäänestyksestä ei valaissut 
asian merkitystä. Täydennykse-
nä, kyse ei tällä kertaa ollut Mal-
min kentän kohtalon kysymyk-
seen vaikuttamisesta, vaan laajas-
ta puolueiden välisestä budjettiso-
vusta, jolla taataan ensi vuodelle 
kaupungin tasapainoinen meno. 
Budjettikäsittelyn yhteydessä syn-
tyi lukuisia vastaehdotuksia ja ns. 
ponsia. Budjettisovun hengessä 
valtuutetut kannattivat kuutta eri 
pontta. Ponsi Malmin kentästä ei 
ollut budjettiasia. Siksi äänestin 

tyhjää, kuten teki valtuuston kir-
kas enemmistö. 

Mutta tänään keskiviikkona 
26.11. on kaupunginvaltuustos-
sa Malmin kentän suhteen ko-
vat piipussa. Päätettävänä on esi-
tys, jonka mukaan kaupunki os-
taa 12 miljoonalla eurolla Finavi-
alta lentoterminaalikiinteistön ja 
kenttäalueen muita rakennuksia. 
Häijy paikka, pahaa pelkään et-
tä kaupat tulevat enemmistöpää-
töksellä. Harmi, että olen estynyt 
tästä historiallisesta kokouksesta. 
Mutta taisto Malmin lentokentän 
puolesta jatkuu, ja olen siinä vas-
takin sydämestäni mukana.

Heimo ”Hemppa”
 Laaksonen

Kokoomuksen 
valtuustoryhmän jäsen

Mielipide Malmin kentän
säilymisestä ei epäselvä

Tapanilan elävä adventti-
kalenteri herää eloon jälleen 
ensimmäisenä adventtina. 

Tuttuun tapaan ensim-
mäinen luukku koetaan Ta-
panilan torilla, jonne on ai-
na kertynyt sankoin joukoin 
väkeä laulamaan ensimmäi-
set joululaulut.

Tänä vuonna luukkukier-
rokset vievät ydintapanilas-
ta myös vähän kauemmas 
Saniaistielle, Takalantielle 
ja Vanhalle Tapanilantielle 

saakka. Vain muutama ilta 
on jäänyt vaille järjestäjää.

Osa luukkujen sisällöistä 
ei ole yllätyksiä, vaan Luci-
at ja yhteislaulut kerrotaan 
jo valmiiksi. Osassa luukku-
numeroista kerrotaan kui-
tenkin vain osoite, joten sil-
loin yllätysohjelma paljas-
tuu vasta paikan päällä.

Valtaosa luukuista aukeaa 
kello 18.30 ja kestää noin 
5–15 min, poikkeuksen te-
kevät Tapanilan alakoulun 

luukku, Kylän pikkujoulut 
ja kirkon luukut.

30.11. kokoonnutaan siis 
torilla, 1.12. luukku auke-
aa osoitteessa Saniaistie 14–
16, 2.12. osoitteena on Päi-
völäntie 34–36, 3.12. Vier-
tolantie 2, 4.12. Työväenta-
lo, 7.12. kuullaan jouluinen 
musiikkiesitys Päivöläntie 
20 B parvekkeelta ja 8.12. 
Loistaa Liiketie, jolle lähde-
tään torin kulmalta.

9.12. luukutellaan Hii-

denkiven koululla sisätilois-
sa, 10.12. Teatteri Tuikkeen 
tiloissa Viertolantie 2 B ja 
11.12. Hiidenkiventie 1 si-
säpihalla.

Loput luukkuosoitteet 
kerromme seuraavien nu-
meroidemme Lähimenot –
palstalla. Luukkuosoitteet 
tulevat löytymään myös Ta-
panila-Seuran nettisivuilta.

TL

Adventtikalenterin luukuista 
aukeaa musiikkia ja yllätyksiä
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– Aamusella jo puoli 
yhdeksältä tänne tultiin 
keittoa keittämään ja 150 
pullaa pyöräyttämään, mar-
tat kertovat iloisina.

– Noin 50 keittoannosta 
on mennyt, laskeskeli ruo-
kalippuja myynyt Leena 
Kainulainen.

Idean ravintolapäivään 
osallistumisesta sai sihteeri  
Sirpa Puusa, joka pohdiskeli 
mitä uutta Siltamäen martat 
voisivat tehdä. Hän huoma-
si netissä jonkun pohjoises-
sa sijainneen marttakerhon 
osallistuneen ravintolapäi-
vään ja ehdotti sitä omalle 

yhdistykselleen.
– Kaikki innostuivat aja-

tuksesta ja myös seurakunta 
oli hyvin myötämielinen tä-
män seurakuntakodin käy-
tön suhteen. Palaute on ol-
lut niin hyvää, että olemme 
varmasti mukana seuraa-
villakin ravintolapäivillä, 

Siltamäen martat pistivät 
pystyyn pop-up ravintolan
Siltamäen seurakuntakodille jonotettiin sisään viikko sitten 
lauantaiaamupäivällä. Tieto oli kulkenut, että martat osallistuvat 
ravintolapäivään kanakeiton ja voisilmäpullien kanssa.

Siltamäen marttojen 
ravintolapäivän tempaus 
onnistui lähes yli 
odotusten. Kanakeitto 
kävi hyvin kaupaksi 
ja päälle nautittiin 
pullakahvit.

TEIJA LOPONEN

Puusa lupailee.
Innokkaimmin heti aamu-

päivästä paikalle tuli van-
hempaa väkeä, joka iloitsi 
hyvästä lämpimästä aterias-
ta edulliseen hintaan ja mu-
kavassa seurassa.

– Jonkun verran on mu-
kaankin myyty keittoa, 
Puusa toteaa.

Siltamäen martoissa toi-
mii nykyisellään satakunta 
paikallista naista, joista osa 
ahkeroi käsityökerhossa, 
osa kudontakerhossa, ja jot-
kut kirjallisuuskerhossa, 
taikka puuha- tai askartelu-
kerhossa. Niissä valmiste-
taan monenlaista mukavaa 
itselle tai myyjäisiin. Uusin 
tuote on muovinauhasta 
askarreltu joulukukka-
koriste.

Siltamäen marttojen jou-
lumyyjäiset koittavat taas 
13.12. ja silloin Siltamäen 
seurakuntakodilla on tarjol-
la leivonnaisia, käsitöitä ja 
joululaatikoita.

Tuotto kaikesta menee 
pitkälti hyväntekeväisyy-
teen.

Teija Loponen

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 26.11. 19.00  Rukousilta: Tapani Vesalainen. 
 Musiikki: Tiina Valtiala
Pe 28.11. 18.30–21.00 Koululaisten ilta
La 29.11. 14.00–16.00 Käsi Kädessä-kehitysvammaistyön 

joulujuhla: jouluaiheista musiikkia ja ohjelmaa; 
joulupuuro ja kahvit.

La 29.11. 18.00 Paremmat Pikkujoulut: Puistola, 
 Martta-yhdistyksen tiloissa
La 29.11. 19.00–22.00 Nuortenilta
Su 30.11. 11.00 Jumalanpalvelus: Ville Rossi. 
 Musiikki: Anne Eerola & Kumpp.

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

Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Juha-Pekka 
Savolainen

045 195 6818

Sam Kamras
040 837 3465

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

Hanna Valtonen                            
040 844 8991

Petri Hietala
LKV, LVV                                

040 051 9920

Juha Taponen
KiAT

0400 537 500

Seppo 
Väisänen 

040 042 6233

Petri Grönlund 
040 4807878

Sanna Hannula
045 800 2262

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

Inna Zvereva 
045 679 1825

Raine 
Kellokangas
044 988 1800

Jollas PT             171m2 
TARJOUSKAUPPAKOHDE! 5h + k + khh + 2* 
erill.wc + kph + s + vh + var + terassi. Merelli-
sessä Jollaksessa, Lammi-kivitalon paritalohu-
oneisto, rakennettu 2000. Upeat ulkoilumaastot, 
lenkkipolut lähes kotiovelta sekä Sarvaston 
venesatamakin kivenheiton päässä. Lähtöhinta 
385.000 €. Hevossalmentie 32 A. Tied. Petri 
Hietala p. 0400 519 920    92115891

LAITA ASUNTOSI MYYNTIIN
PARHAASEEN HINTAAN!

Tilaa nyt aktiiviset välittäjämme ilmaiselle arviokäynnille

 Helsinki

Marjaniemi RT        125,5 m²
4h+k+s. Marjaniemessä Itäkeskuksen palvelujen 
äärellä kaunis ja valoisa 2-tasoinen rivitalo 
asunto. Alakerrassa keittiö, olohuone, wc sekä 
erillinen todella valoisa ruokailutila jossa katto 
korkeus n. 8 metriä parhaimmillaan. Yläkerrassa 
kolme makuuhuonetta, parveke, oma sauna ja 
kylpytilat. Oma takapiha sekä varasto (HITAS) 
Mh. 398.000 €. Virvatulentie 10. Tiedustelut 
Petri Hietala p. 040 0519920 9937594

 Vantaa

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

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

 Espoo

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

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

 Järvenpää

Stiina 
Vikström

044 531 4680

Ville Vertainen
040 1494 300

Marjaniemi OKT           114 m²
Oh+avok+rt+4*mh+khh+wc+2*kph/wc+s+p. 
Tämä kohde rakennetaan ostajan ja rakennutta-
jan pienurakkasopimuksen pohjalta. Määräosan 
pinta-ala on 550/1405m², hallinnanjakoso-
pimuksella. Mh. 645.000 €. Valkovuokonpolku 4. 
Tied. Petri Hietala p. 0400 519920 
9758248

Vuosaari KT             78 m²
 4h+k+p. Tämä kauniisti remontoitu, hyvällä 
pohjaratkaisulla oleva koti etsii uusia asukkaita! 
Kauniit ja laadukkain materiaalein varustetut 
keittiö ja kylpyhuone on remontoitu 2011 vasta-
amaan tämän päivän tyyliä ja mukavuuksia. Mh. 
175.000 €. Satamasaarentie 10 b. Tied. Harri 
Sallankivi p. 0400 630 848  9757880

Vuosaari KT         49,5 m²
 2h+k+s+lasitettu parveke. Uuden veroinen, 
nuorekas koti palveluiden vieressä. Rakennettu 
2008, 3. ylin kerros. Ei remonttihuolia. Mh. 
194.000 € + tonttiosuus 39.008 €. Pomeranssi-
kuja 5. Tied. Sam Kamras p. 040 8373 465  
9966482

Niipperi ET           172 m²
5h+k+s. Todella tilava lapsiperheen unelmakoti 
odottaa uutta perhettä Espoossa. Lastentarhat 
sekä koulut kaikki lähellä. Tässä erillistalossa on 
hulppea oma suojaisa takapiha, asut niin kuin 
omakotitalossa. Mh. 358.000 €. Taimikuja 8. 
Tied. Petri Hietala p. 0400 519920 
9494065

Latokaski PT            83m²
3-4h+avok+s. Huoneiston vaaleat sävyt ja hyvä 
pohjaratkaisu tuovat asumiseen viihtyvyyttä. 
Keittiö remontoitu kauniisti 2012 ja alakertaan 
on asennettu kauttaaltaan lattialämmitys. Mh. 
254.000 €, vh. 262.000 €. Kaurakaski 6. Tied. 
Raine Kellokangas p. 044 988 1800 
9604202

Kartanonkoski, RT          104 m²
3-4h+k+s. Kaunis ja viihtyisä 3-tasossa oleva 
huoneisto. Toimiva pohjaratkaisu ja upea, iso 
makuuhuone ylimmässä kerroksessa. Aidatut 
pihat. Mh. 375.000 €. Oolannintie 6. Tied. Harri 
Sallankivi p. 0400 630 848 9742790

Loutti RT             84 m²
3h+k+s. Ihastuttava rivitalon päätyhuoneisto. 
Rauhallisella paikalla Järvenpään Loutissa nyt 
erinomainen tilaisuus pienelle perheelle. Mh. 
218.000 €. Savitie 15. Tied. Hanna Valtonen p. 
040 844 8991 9761882

Sorto RT            51,5 m²
2h+k+s. Upeasti pintaremontoitu päätyhuoneis-
to hyvällä pohjaratkaisulla, Järvenpään kattavien 
palvelujen välittömässä läheisyydessä. Vehreä 
pihapiiri ja hyvät kulkuyhteydet. Mh. 159.000€.
Vihnekuja 4. Tied. Harri Sallankivi p. 0400 
630 848   9454721

lisätiedot www.ruoka-aika.fi 
ja facebookista

Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki

La 6.12.
Itsenäisyyspäivä 

Buffet 

16,50€
Varaukset: 040 55 400 42, 0400 481 222
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Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Vantaan Energia Areena 
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten Divari: la 6.12. klo 18.30
Erä Akatemia – SB Welhot (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: pe 2.1. klo 18.30
Erä – SPV (liput 13/8 €)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

VS

TURKU

KIEKKO-VANTAA
TUTO Hockey

Klo 17.00  TRIO Areena
Lauantaina 29.11.

1994 2014

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

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

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

Ensimmäinen erä alkoi Keppanalta vahvasti, kun Tuu-
li Huuskonen ja Jessica Laidler avasivat päivän tilin teh-
tailemalla tyylikkään maalin ylivoimalla ajassa 6.25. Mi-
nuuttia myöhemmin Keppana sai taas juhlia, kun puo-
lustaja Nea Korhonen teki ensimmäisen liigamaalinsa 
nousemalla omalta tontiltaan ylös ja ajoittaen itsensä täy-
dellisesti vastaanottamaan Tuuli Huuskosen syöttöä.
Hetkeä myöhemmin Korhonen sai jäähyn mailaanlyön-
nistä, ja Happee ei epäröinyt rokottaa kotijoukkuetta yli-
voimalla. Loppuerässä vieraat onnistuivat laittamaan pal-
lon vielä kolme kertaa Riitta Perttilän selän taakse.
Keppana pääsi toisen erän alussa pelaamaan ylivoimal-
la, ilman hyötyä. Sitten ajassa 30.00 päästiin taas maalin 
makuun Anna Yli-Kojolan ohjatessa Tuuli Huuskosen 
syötön Happeen maaliin asti. Happee ei tästä hätkähtä-
nyt vaan laittoi muutaman minuutin päästä pallon Keppa-
nan verkkoon. Kotijoukkue onnistui tekemään vielä kaksi 
maalia, niistä vastasi Jessica Laidler.

Kolmas erä alkoi tasalukemissa 5–5 ja kaikkien erien 
sama kaava toistui. Keppanan ylivoima onnistui jo kol-
matta kertaa, kun Anna Yli-Kojola pisti ajassa 41.54 pal-
lon sisään Nea Suomisen hienon esityön jälkeen. Viiden 
minuutin päästä Happee tasoitti taas luvut. Myöhemmin 
Happee vei itsensä 6–7 – johtoon, kun jo illan neljännen 
maalinsa tehnyt Jenni Timonen oli jäänyt maalinedustal-
le aivan vartioimatta.

Vielä 43 sekuntia ennen loppusummeria Nea Korhonen 
päätti tuplata liigamaalimääränsä, ja laukoi hienosti pal-
lon Happeen maaliin, syöttäjänä Marjut Kinnunen.

Varsinaisella peliajalla ei ratkaisua nähty ja myös viiden 
minuutin jännittävä jatkoaika oli maaliton, joten molem-
mat joukkueet saivat pisteet.

Puolustusnelikko Hänninen-Morottaja-Arkkila-Korho-
nen pelasi loistavasti läpi ottelun.

Emilia Hallvar

  Salibandyliiga naiset

Erä III pistejakoon 
Hirvittärien kanssa
Viikko sitten käyty viihdyttävä kamppailu 
Happeeta vastaan päättyi jatkoajan jälkeen 
tasapeliin 7–7.

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

WWW.SALI365.FI

Tervetuloa

TÄYDENSIMME LAITEVALIKOIMAAmme
TREENAAMAAN 

35€/kk

kuntosali

(12 kk jäsenyys)

Ryhmäliikuntatunteja nyt 
myös viikonloppuisin!

salilla mm. uusia
juoksumattoja
ja Cross trainer

Erä katkaisi ilkeän tappio-
putkensa nitromaisten vai-
heiden jälkeen. Nokian KrP 
syötti alkuun katkeraa keit-
toa eräläisille. Kotikatsomo, 
peräti 1047 katsojaa, ravis-
teli päitään ottelun puolivä-
lissä. Nokialaiset olivat 
pamputtaneet taululle syn-
kät 1–6 johtolukemat. 
Tapahtui ihme, Erä ei suos-
tunut moiseen kylvetykseen. 
Käynnistyi takaa-ajo!

Ottelun loppu oli koti-
joukkueen heiniä. Se tu-
li maali maalilta rinnalle ja 
ohi. Kulminaatiopiste oli 
maajoukkueratsu Lauri Ka-
pasen 5–6 kavennus kol-
mannen erän alussa. Upean 
pelin pelannut Jere Oksanen 
kruunasi iltansa kolmannel-
la maalillaan, joka tasoitti 
tuoksinan 6–6. Tämän jäl-
keen Kapanen tehtaili vielä 
kaksi täysosumaa ja nuori 
Eero Nuutinen sai kunnian 
tintata 9–6 päätöslukemat.

Lauantaina Erän bussi 
suuntasi susirajalle Joensuu-
hun. Bussissa matkasi näl-
käinen lauma eräläissoturei-
ta, kolmen päivän takainen 
Nokia-voitto toi itseluotta-
musta. Ja jälki oli isäntä-
joukkue Josbaa vastaan sen 
mukaista.

Erä otti heti kuskin hom-
man. Avauserä mosalaisil-
le 3–1. Keskimmäinen erä 
pelailtiin sopuisasti 1–1 lu-
vuin. Päätöserässä mosa-
laiset eivät jättäneet mitään 
sattuman varaan, vaan teh-
tailivat 3–0 luvut. Joensuus-
sa oli Suomen MM-miehis-
töön valitun Tommi Aron 
sekä Erän reserveistä liiga-

rinkiin nostetun Mikko Jol-
man vuorot onnistua. Kum-
pikin väsäsi kaksi maalia. 

– Aiemmin teimme kah-
desta neljään maalia ottelua 
kohden, nyt kahdessa vii-
me pelissä olemme tehneet 

kahdeksan maalia per peli. 
Ja laajalla rintamalla, iloitsi 
päävalmentaja Petteri Berg-
man Joensuun reissun jäl-
keen Erän verkkosivulla. 

Nyt edessä on MM-kisa-
tauko. Erä ottaa seuraavak-

si joulun alla 19.12. Espoos-
sa mittaa Oilersista. Kotiot-
telua saadaan odottaa ai-
na ensi vuodelle asti, 2.1. 
Erä isännöi SPV:ä Vantaan 
Energia Areenalla.

Heimo Laaksonen

  Salibandyliiga miehet

Erälle makeat tuplavoitot
Erän marraskuisen harmaaseen risukasaan singahti aurinkoa viime 
viikolla. Keskiviikkona Erä venyi kotikentällään uskomattomaan 9–6 
voittoon Nokian KrP:stä. Lauantain kunniaksi mosalaiset reissasivat 
Joensuuhun, jossa sikäläinen Josba antautui maalein 7–2.

Jere Oksanen oli Erän keskeinen avainpelaaja Nokian kaadossa. Saaliina kolmen 
maalin hattutemppu. 

MIKKO HYVÄRINEN

Ristikko nro 20/2014
oikea ratkaisu 
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Koillis-
Helsingin 
Lähitieto

Lähiristikko 
joka toinen 
viikko!

Vuoden juniorivalmentajan 
valintaperusteissa korostet-
tiin 23-vuotiaan Michel 
Saukkosen innostavaa ja esi-
merkillistä otetta ohjaukseen. 

Nuori valmentaja tekee tek-
niikan opettelusta hauskaa 
hupia ja innostaa sekä haas-
taa harrastajan kisailemaan 
itsensä kanssa. Vuoden Ju-
niorivalmentaja -palkinnon 
myöntäminen on osa Res-

pect-ajattelua, jossa merkittä-
vänä osana urheilukulttuuria 
on aito arvostus. Samalla ta-
voitteena on vuosittain tuoda 
viestinnällisesti esille juniori-
valmentajien arvokasta työtä.

– Valinta osui kohdalleen. 
Olen seuran ja Michelin 
puolesta todella kiitollinen. 
Michel kuvastaa hyvin lajia 
ja lajin juniorivalmentajaa 
parhaimmillaan. Näen, että 

tyyppinä hänessä on ainek-
sia kasvaa vielä isompaan-
kin rooliin valmentajana, to-
tesi Tapanilan Erän nyrkkei-
lyn puheenjohtaja Päivi Aho-
la tyytyväisenä Veikkauksen 
myöntämästä arvokkaasta 
palkinnosta. 

Tapanilan Erän salibandy-
jaosto sai vastaanottaa Kas-
vata urheilijaksi Sinettiseu-
rassa –stipendin, joka on 
Alko Oy:n lahjoittama leiri-
viikonloppupaketti arvoltaan 
3 500 euroa. 

Stipendi myönnetään seu-
ralle, joka edistää esimerkil-
lisesti nuorten urheilijoiden 
kokonaisvaltaista elämänhal-
lintaa.

Erän urheilujohtaja Joonas 
Naava kertoo, että salibandy-
jaosto on jo useamman vuo-
den rakentanut kunnianhi-
moisesti pelaajapolkua, jossa 
mukana on terveelliset arvot 
ja jota kautta vaikutetaan las-
ten ja nuorten elämään. Naa-
van mielestä päihteettömyy-
den tulisi nuorisourheilussa 
itseisarvon.

Valinnat tehnyt Valo ry on 
valtakunnallinen liikunta- ja 
urheiluorganisaatio, jonka 
tehtävänä on lisätä liikkeen 
määrää ja laatua suomalai-
sessa yhteiskunnassa innosta-
malla, yhdistämällä ja uudis-
tamalla.

Teija Loponen

Vuoden Juniorivalmentaja -palkinto 
ja Kasvata urheilijaksi –stipendi
Sinettiseuraseminaarin iltagaalassa nähtiin 
lavalla kahteen otteeseen Tapanilan Erän 
väkeä. Vuoden 2014 Juniorivalmentaja 
-palkinnon sai Erän nyrkkeilyvalmentaja Michel 
Saukkonen. Kasvata urheilijaksi –stipendin 
pokkasi Erän salibandyjaosto.

Michel Saukkonen palkittiin Vuoden 
Juniorivalmentaja –tittelillä. 

 Tapanilan Erälle kunniaa: 
VALO RY

Tampereella Classicia 
vastaan Erän tytöt onnistui-
vat upeasti pelin päättyessä 
lukemiin 4–8. 

Erän maaleista vastasivat 
ensimmäisessä erässä Mil-
ja-Maaria Saarikoski, Katri 
Toivonen ja Classicin yhden 
tasoitusosuman jälkeen vie-
lä Noora Miettinen.

Toisessa erässä Erän Oo-
na Lampola ja Milla Mur-
tomäki vetivät lisää kaulaa 
Veera Sinisalon syötöistä, 
kotijoukkue onnistui ker-
ran. 

Kolmannessa erässä mo-
lemmat joukkueen ereh-
tyivät ottamaan yhdet jää-
hyt, mutta myös maaleja tu-
li. Classic onnistui kahdes-
ti, vierasjoukkue Erä peräti 
kolmasti Aino Tuokkolan, 
Milla Murtomäen ja Mil-
ja-Maaria Saarikosken toi-
mesta. 

Pisteet siis Erälle.

Sunnuntaina matkattiin 
aina vain pohjoisemmaksi. 
Etäisyys ei haitannut, sillä 
peli Oulussa onnistui vielä 

Tamperettakin paremmin. 
OFBC hävisi lukemin 1–7.

Maalintekijöinä kirjattiin 
pitkälti samoja nimiä kuin 
edellispelissä. Ensimmäises-
sä erässä onnistujina olivat 
Oona Hyrylä ja Kati Hauta-
koski, toisen erän maaliku-
ningastar oli Aino Tuokkola 
kahdella osumallaan, maa-
lintekijänä kunnostautui 
taas myös Veera Sinikallio. 
Kotijoukkue onnistui ko-
ko pelissä vain kerran, maa-
li tuli toisessa erässä. Erän 
maalia tuloksellisesti vah-
tinut Milla Jaatinen vaih-
tui toisen erän lopulla Janni 
Kerkkäseen.

Kolmas erä oli jälleen 
Erän juhlaa. Milla Murto-
mäki teki Erän kuudennen 
maalin ja Milja-Maaria Saa-
rikosken osuman jälkeen lu-
kemat olivat 1–7, joka siis 
jäi pelin lopputulokseksi. 

Torjuntoja kotijoukkueelle 
kertyi kaikkiaan 26, Erälle 
puolet siitä eli 13.

Vaikka Erän joukkue on-
nistui nyt hyvin maalinteos-
sa, riitti paikkoja silti paljon 
myös hukattavaksi.

– Pistepotti, joukkuehen-
ki ja bussin trippimittarin 
kilometrimäärä kasvoivat 
hurjasti viikonlopun aika-
na. Hyvillä mielin ja ahke-
ralla treenaamisella jatke-
taan seuraaviin koitoksiin, 
tuumaili päävalmentaja Vil-
le Turunen hyvin menneen 
viikonlopun jälkeen.

TL

Sarja jatkuu 
Erän osalta Kalannin Palloa 

vastaan tiistaina 2.12. Silloin 
matkataan Uuteenkaupunkiin 

hakemaan revanssia 4–3 
lukemin Mosahallissa 

kärsitylle tappiolle.

  Salibandy tytöt SM-sarja

Erä tahkosi pisteitä
Vieraspelien viikonloppu toi neljä arvokasta 
pistettä, Tampereelta ja Oulusta. Erän B-tytöt olivat 
molemmissa otteluissa selkeästi parempi joukkue 
pelaten vahvaa pallollista peliä.

Siltamäen ostoskeskus, Jousimiehentie 3, 
00740 Helsinki, puh.09 386 6023
Aukioloajat ark. 9–19 ja la 9–15

Sinun lähiapteekissasi 
glögipannu kuumana 
ti 2.12.2014 klo 10–17

Tervetuloa!uloa!

15€

Päivän tarjous 

Magnecit 
200 tablettia 
(norm. 20€)



Malmin kirkolla järjeste-
tään heti joulukuun alussa 
hyväntekeväisyysjoulukon-
sertti, johon on kutsuttu 

esiintymään kehitysvam-
maisista sekä erilaisista 
oppijoista koostuva yhtye 
nimeltään Resonaarigroup.

– Soittajat tulevat rie-
mumielellä esiintymään ja 
näyttämään musiikillisia 
taitojaan. Ja he ovatkin to-

della taitavia, konsertteihin 
pääsevät esiintymään vain 
sellaiset bändit, jotka todel-
la osaavat soittaa ja esiintyä, 
valistaa musiikin erityispal-
velukeskus Resonaarin joh-
taja Kaarlo Uusitalo.

Uusitalo kertoo, että kun 
erilainen oppija pääsee sisäl-
le musiikkiin ja soittamisen 
saloihin, hänestä voi kehit-

tyä pian huomattavasti pa-
rempi muusikko kuin mo-
nesta vuosikausia soittamis-
ta harrastaneesta. 

Jokaisella oppilaalla on 
oma yksilöllinen opetus-
suunnitelma, jonka mukaan 
edetään.

– Soittamisen hauskuus ei 
meillä ole se pääasia, vaan 
oppiminen. Mutta sitten 
kun on oppinut perusteet ja 
soittamaan, tulee siitä haus-
kaa. Kaikki bändiemme 
muusikot rakastavat soitta-
mista ja tekevät sen yhdes-
sä täydellä sydämellä. Sa-
ma pätee solisteihin, Uusita-
lo kertoilee. 

Malmittarien järjestä-
mässä konsertissa Resonaa-
rigroup soittaa ja laulaa tut-
tuja joululauluja, kuten Kili-
see, kilisee kulkunen, Petteri 
Punakuono ja Sylvian joulu-
laulu. 

Yleisö pääsee osallistu-
maan kolmeen yhteislau-
luun, joita säestää Malmin 
kirkon kanttori Heikki Pou-
tanen. Niiden sanat löyty-
vät ohjelmalehtisestä, jota 
myydään 10 eurolla ja jon-

ka tuotto käytetään Malmin 
alueen syrjäytyneiden lasten 
ja nuorten hyväksi.

Resonaarin bändi esiintyy 
nyt jo toista kertaa Malmit-
tarien konsertissa. Joitakin 
vuosia sitten kevätkonser-
tissa esiintynyt yhtye sai niin 
paljon kiitosta osakseen, et-
tä heidät haluttiin nyt tuo-
maan joulumieltä Malmille.

Teija Loponen

16   Kulttuuri

Resonaarigroup käynnistää joulun
– Tiedossa on tunteisiin vetoava, viihdyttävä sekä 
herkkää laulua ja soittoa tarjoava joulukonsertti, lupailee 
Resonaarin johtaja Kaarlo Uusitalo konserttia järjestäville 
Lions club Malmittarien jäsenille.

Resonaarigroup on kuuden kehitysvammaisen ja erilaisen oppijan yhtye, joka harjoittelee ja toimii Resonaarissa. 

Joulun tunnelmaa –hyvän-
tekeväisyyskonsertti 
tiistaina 2.12. kello 18 

Malmin kirkolla, Kunnantie 
1. Ohjelma 10 euroa. Tuotto 

lasten ja nuorten hyväksi. 
Ohjelmia voi lunastaa ennak-

koon Optikko Sjöblomilta, 
Hiushoitola Lintumäeltä ja 
Lähitiedon toimituksesta.

MIKÄ IHMEEN 
RESONAARI?

Musiikin erityispalve-
lukeskus Resonaari 
on Helsingissä toimi-
va erityismusiikkikas-
vatuksen sekä kult-
tuurisen sosiaalityön 
asiantuntija- ja inno-
vaatiokeskus.

RESONAARI

lin luke-
nut Seu-
rasaaren 
joulupo-
lusta. 

Istuskelin lasteni Oonan ja 
Veetin kanssa Linnunradan 
puistoruokailussa. Minusta 
sen maalaismainen ympäris-
tö oli ihanteellinen tonttu-
polulle. Puiston henkilökun-
nasta ajatus kuulosti muka-
valle. He lupasivat tukensa, 
jos lähtisin asiaa edistä-
mään, Jenni kertoo. 

Jenni suunnitteli, ja 
tarjosi vastuutehtäviä 
eri tahoille: partiolai-
set, Martat, Lionsit 
ja Ladyt, Siltamäen 
nuorisoseura, MLL 
Tapaninkylä, Lin-
nunrata, Kesanto ja 
Jalopeura asiakkai-
neen, Malmin seu-
rakunta, Siltamäen 
ala-aste, Siltamä-
en kokoomus se-
kä myös Siltamä-
ki-Suutarila-Seura 
ja Tapanilan Koti-
en puolesta ry. 

– Ihmiset tar-
joutuivat hom-

maan mukaan loistavalla 
innolla. Eikös yleensä töitä 
jaettaessa ”paeta paikalta”, 
ettei itse ainakaan tarvitsi-
si mitään tehdä. Rahoitusta 
ei tonttupolulle ollut ensim-
mäisenä vuonna ollenkaan - 
vain minä ja mielikuvani!

Leikkipuisto saatiin käyt-
töön. Tavaraa tarvittiin pu-
kin lahjapusseihin sekä pi-
pareita, puuroa ja mehua.

– Soittelin alueen yrityk-
siin lahjoitusten toivossa. 
Aika mieletöntä, että lä-

hes 30 yritystä tai toimijaa 
tuli tukemaan tällaista va-
paaehtoistapahtumaa. En 
muista juurikaan kuullee-
ni kieltävää vastausta, Jen-
ni sanoo.

Infopisteen kautta tont-
tupolulle saapui ensimmäi-
senä jouluna 2004 434 lasta 
ja 391 aikuista. Oli arvioitu  
250. 

Mikään ei loppunut kesken, 
paitsi välillä kertakäyttöas-
tiat. Seuraavana vuonna 
kävijöitä oli reilut 1 200.

– Itse halusin jouluihmise-
nä välittää perheille erilaisia 
perinteitä. Polkua ryhdyt-
tiin kutsumaan alueen pe-
rinteeksi jo ennen kuin en-
simmäinen tonttupolku oli 
koettu. 

Polkua esi-
teltiin alueen lapsiperheille 
suunnattuna jouluisena ta-
pahtumana: Hannele Huo-

vin ”Matka joulun taloon” 
-sadun maailmassa. Lapset 
saivat seurata tonttujen as-
kartelua, piparien paistoa, 
kynttilänvalantaa ja tietysti 
tavata Joulupukin. Polkua 
elävöittivät lasten musiik-
kiesitykset, joita koordinoi 
Minja Aho.

– Tonttupolkujen palaut-
teesta yritettiin aina ottaa 
opiksi ja toiminnallisuutta 
lisättiin heti. Meitä yhdisti 
innokkuus ja hulluimmilta-
kin tuntuvat ideat saatiin to-

teutettua, toteaa Jenni. 

Vuonna 2005 Jenni 
Sorakivi piti Jalopeu-
rassa Si-Su- päivänä 
arpajaiset ja puffettia 
myöhemmin myös 
Linnunradassa. Tuo-
toilla hankittiin kan-
gasta, josta Jenni 
ompeli tonttuliivejä 
ja essuja.

– Olohuoneessam-
me oli kangasta pit-
kin lattiaa ja val-
miit liivit tangol-
la. Ompelussa aut-
toi muun muassa 
Minna Rasilai-
nen. Antti Esala 

teki polulle hienot 
puiset numerokyltit ja pos-
tilaatikot.

Kun Sorakivet muuttivat 
täältä, jäi polku alueen yh-

teistyötahojen hoitoon. Pa-
risen vuotta polkua koordi-
noinut Suutarilan Omako-
tiyhdistyksen puheenjohtaja 
Helena Ruuska on vaikut-
tunut.

– On ollut ilo huomata, et-
tä tapahtuma kerää alueen 
toimijat luontevasti yhteen. 
Ilman suurta joukkoa ei täl-
laista ole mahdollista järjes-
tää. Ja mikä on mukavam-
paa kuin lasten aito ilo ja 
riemu, paras palkinto Tont-
tupolku-päivänä! 

Jenni Sorakivi on lasten-
tarhanopettaja-montessori-
ohjaaja. Perheessä ”tonttui-
lee” vanhempien lisäksi vii-
si lasta. Polku sykähdyttää 
vieläkin.

– Muutama vuosi oli väliä, 
kun kävin jälleen tonttupo-
lulla, asiakkaana. Oli miele-
töntä huomata, miten hieno 
tapahtuma oli. Yhdessä teh-
ty! Upeaa, että tonttupolku 
on elänyt jo 10 vuotta!  

Kiitos Jenni Tonttupolusta 
ja tarinasta! 

Helena Päätalo

Suutarilan tonttupolulla 
jo 10 vuotta  
Suutarilan Tonttupolun idea syntyi 2004 kesäpäivänä Linnunradan 
leikkipuistossa. Polun ideoi ja käynnisti Jenni Sorakivi. Perhe asui silloin 
Siltamäessä. 

Suutarilan Tonttupolku
lauantaina 29.11. kello 

15–18 Linnunradan leikki-
puistossa. Pysäköintipaikkoja 

hyvin rajoitetusti!

Kaikki lapset saavat joulupukilta, muorilta 
ja heitä avustavilta tontuilta joulupussit, 
joissa on mukavia yllätyksiä sisällä.

Tonttujen pajassa on vuosien varrella kirjattu 

kiltteydet, lähetetty kirjeitä joulupukille ja piirrelty.

”O
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  JAKOMÄKI 
Jakomäen Eläkeläiset
Kerhotoiminta Jakomäentie 
6 i -talon kerhohuoneella
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
Malmin toimintakeskus
Kahvila avoinna ma–to 9–15, 
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
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. 

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.
Panu Ollikainen veistok-
sia ja muita teoksia
Näyttelyssä pahvifiguureja, 
jotka muodostavat installaa-
tion. Ark ma–pe 9–20 ja la 
9–16 paitsi pe 5.12. 9–18. 
Vapaa pääsy. Malmitalo 
to 20.11. – la 13.12.
Vapaita unelmia
Valokuvaaja Meeri Koutaniemi 
ja lastenoikeusjärjestö Plan 
toteuttivat valokuvaushankkeen 
yhdessä orjatyöstä vapautunei-
den nepalilaistyttöjen kanssa. 
Avoinna ark. ma–pe 9–20 ja la 
9–16 Vapaa pääsy, Malmitalo, 
ma 17.11. – to 4.12.
Itämaista tanssia
Malmin Nuorisotalolla, 
Malminraitti 3. Parittomien viik-
kojen su klo 13–14. Järj. Korret 
Kekoon ry p. 0400 447 022.
Taito-käsityökoulu Helsky: 
Mukavat Muumit
Näyttelyssä on parikymmentä 
pientä ja ihastuttavaa virkat-
tua muumihahmoa eli amigu-
rumia. Näyttely perustuu von 
Knorring tekemään ja WSOY:n 

julkaisemaan kirjaan ”Mukavat 
muumiamigurumit”. Avoinna 
ma–pe 9–20 ja la 9–16 paitsi 
pe 5.12. 9–18. Vapaa pääsy. 
Malmitalo, ke 5.11. – ke 19.12.
UMO: Bluesin sukukokous
UMOn tulkintoja bluesista sen 
eri muodoissa. Orkesteria 
johtaa Jouni Järvelä. Liput 5 e. 
Malmitalo, ke 26.11. klo 15.
Klassikkosarja: Nykyaika
Charlie Chaplinin Nykyaika 
on osuva kertomus koneis-
tuneesta yhteiskunnasta 
pienen ihmisen näkö-
kulmasta. Vapaa pääsy. 
Malmitalo, to 27.11. klo 18.
Hääppösten joulu
Orkesteri laulaa, laulattaa ja lii-
kuttaa. Yleisö saa kuulla pari 
tuttua joululaulua sekä pääsee 
mukaan keksimään upouusia 
ehdottamalla aiheita tai hah-
moja lauluihin seikkailemaan. 
Hääppöset sepittävät ehdo-
tuksista viisuja improvisaati-
oteatterihengessä. Liput 5 e. 
Malmitalo, la 29.11. klo 15.
Jazz’n Jam: Antti 
Utriainen Trio
Akustinen jazzpianotrio soit-
taa uudenlaista, omaa jazzmu-
siikkia ja omaleimaisia versi-
oita tunnetuista jazz- ja pop/
rock-standardeista. Liput 6e. 
Malmitalo, su 30.11. klo 17.
Yhteislaulua
Isäntäparina Jukka Okkonen ja 
Pauli Kainulainen. Vapaa pääsy, 

Yhteislaulua 
Tule laulamaan! Ti 2.12. klo 17.30, 
vapaa pääsy

Akustinen jazzpianotrio soittaa uuden-
laista jazzia ja omaleimaisia versioita 
tunnetuista pop/rock-standardeista. 
Su 30.11. klo 17, alk. 6 €

Utriainen
Antti

Trio

Jam
Jazz’n

Equestria Girls — Rainbow Rocks. 
K7. Puhuttu suomeksi. La 29.11. 
klo 14 ja ke 3.12. klo 18, alk. 5 €

PonyMy Little
Kino Helios: 

Lastenorkesteri saa jalan vippaamaan ja pikkutontut hippaamaan! 
Laulua ja leikkiä koko perheelle. La 29.11. klo 15, alk. 5 €

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

JouluHääppösten

Koulukiusatun raju puheenvuoro. 
Pe 28.11. ja la 29.11. klo 18, alk. 6 €

Luokkajuhla
Kino Helios: 

Legendaarisen The Bandin materiaalin 
kimppuun hyökkäävät suomalaisen 
juurimusiikin etujoukot. Ti 2.12. klo 19, 
alk. 15 €

-ilta
Hoedownin ja Jukka 
Gustavsonin seurassa!

Band
The

Joulunpunaiset tunnelmat syttyvät 
roihuamaan sametinpehmein sävyin 
14-miehisen Big Timen tahdissa. 
Ke 3.12. klo 19, alk. 20 €

Christmas

Newborn Time
Nat Big

with

Red Hot

Chaplinin osuva kertomus 
koneistuneesta 
yhteiskunnasta. 
To 27.11. klo 18, 
vapaa pääsy

Klassikkosarja: 

Nykyaika

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

HANNU PUUKKO

– Tonttupolulla on joulupukkitakuu. Sinne pukki ehtii joka vuosi, olipa keli millainen 
vain, kertoo Tonttupolun ”äiti” Jenni Sorakivi.



Srk-koti varattu joulua edel-
tävät perjantait muuhun käyt-
töön. Tiistaisin vielä srk-
kodissa aina 9.12. saakka. 
Ti 2.12. joululauluja, laulupe-
dagogi Tanja Varha vetää. 

  TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat ja 
Tapanilan Kotien Puolesta
Ti-kerhon kokoontumiset 
klo 11.30–13.30. Tapanilan 
Työväentalo, Sompiontie 4. 

  TAPULIKAUPUNKI
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila 
kokoontuu ti klo 10–12 Tapulin 
leikkipuistossa, Moisiontie 18. 
Kirjailijavieras
Uudessa ympäristössä - kirjai-
lija Alexandra Salmela kertoo 
kahden 
kie-

len ja kahden kulttuurin välillä 
olemisesta. Tapulikaupungin 
kirjasto, to 27.11. klo 18.30. 
Kirjailijavierailu juhlistaa 
Kielikahvilatoiminnan aloi-
tusta Tapulin kirjastossa.
Tapulin eläkeläiset
Ma 1.12. Tarjotaan hernekeit-
tolounas lisukkeineen sekä 
pullakahvit jälkiruuaksi hin-
taan 7e. Pelataan bingoa.
Satuolentojen joulu
Joulusatutuokiossa lauletaan, 
soitetaan, leikitään, nähdään 
nukketeatteria ja kerrotaan jou-
lujuttuja. Mukana Alf Pröysenin 
kirjoittama tarina Eukko 
Pikkurilli hiihtokilpailuissa 
sekä Sven Nordqvistin Mimmi 
Lehmän ja Variksen joulu. 
Vapaa pääsy, Tapulikaupungin 
kirjasto to 4.12. klo 10–11.

  VIIKKI
Viikin Seniorikerho

Kk-tapaaminen ke 
3.12. klo 13–15 
asukastalo 
Kaaressa, Tilan-
hoitajankaari 9. 
Jouluaiheista 
askartelua ja 
yhteislaulua. 

Vapaaehtoinen 
kahviraha 2 e.

Malmitalo, ti 2.12. klo 17.30.
The Band -ilta – Hoedownin ja 
Jukka Gustavsonin seurassa!
Konsertilla kunnioitetaan 
The Bandin mittavaa uraa 
ja musiikkia. Yhtyeen ainut-
laatuisen materiaalin kimp-
puun hyökkäävät suomalai-
sen juurimusiikin etujoukot, 
Hoedown-yhtye ja maestro 
Jukka Gustavson. Liput 15 e, 
Malmitalo, ti 2.12. klo 19.
Taito Helskyn 
Joululahjavalvojaiset
Joululahjavalvojaisillassa teh-
dään kristallienkeleitä joului-
sen musiikin säestyksessä. 
Osallistumismaksu 10 e sis. 
tarvikkeet neljään kristallien-
keliin sekä glögin & piparin. 
Työpaja on Malmitalon kahvi-
ossa, ke 3.12. klo 17–19.30.
Red Hot Christmas with 
Nat Newborn Big Time
Joulunpunaiset tunnelmat syt-
tyvät roihuamaan 14-miehi-
sen Big Timen tahdissa. Ernio 
Arriconen johtama huikea 
big band tarjoilee svengaa-
van cocktailin tutuista hiteis-
tään ja tuoreista jouluisista 
kappaleistaan. Liput 20 e,
Malmitalo, ke 3.12. klo 19.
Anime: Tuuli nousee
Hayao Miyazakin ohjaama 
anime on tarina rakkaudesta, 
sinnikkyydestä, lentämisestä 
ja oikeista valinnoista maa-
ilman myllerrysten keskellä. 
Puhe japania. Suomenkielinen 
tekstitys. (Japani 2013, 
126 min, K7). Vapaa pääsy, 
Malmitalo, to 4.12. klo 18.
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.
Resonaari tuo joulun
LC Malmittarien järjestä-
mässä hyväntekeväisyyskon-
sertissa esiintyy erityisryh-
mien orkesteri Resonaarigroup. 
Malmin kirkolla ti 2.12. klo 18. 
Ohjelma 10 e, tuotto syrjäyty-
misvaarassa olevien malmilais-
ten lasten ja nuorten hyväksi.
Malmin Rintamaveteraanit 
ry ja Naisjaoston turinat
Ma 1.12., klo 14 joulupuu-
ron merkeissä. Tonttulakki 
päähän. Syystien vanhusten-
keskus, Takaniitynkuja 3.
Jouluinen myyjäisbasaari
Joka päivä la 28.11.–7.12. klo 
13–18. Käsitöitä, leivonnai-
sia, kosmetiikkatuotteita, uutta 
ja aarteita. Laulurastaantie 4.

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

  PUISTOLA
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senio-
reita Puistolan kirjastolla ver-
taistukihenkisesti tietotekni-
sissä ongelmissa joka ke klo 
10–12. Lisät. ja ajanvar. kir-
jastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka 
ke klo 17.30–19.30.
Tietotekniikkaopastusta
Puistolan kirjastolla opastetaan 
tietoteknisissä ongelmissa ma 
1.12. Läppätohtorin vastaan-
otto klo 10–12, var. kirjastolta 
tai 09 310 85076. Opastusta 
tablet-tietokoneiden ja älypu-
helinten käyttöön klo 13–15, 
ei ennakkoilmoittautumista.
Puistolan eläkkeensaajat
2.12. klo 14 pelaamme bin-
goa ja keskustelemme asioista.
Puistolan Martat 
Martta-ilta jäsenille, Alzheimer-
yhdistyksen luennoitsija tulee 
kertomaan muistisairauksista.
27.11. klo 18, Marttalassa, 
Puistolantori 5.
Joulukonsertti
Elina Teini, Amanda Niska, 
Essi Hoppari ja Aarni 
Seppänen Puistolan kir-
kossa, Tenavatie 4, pe 5.12. 
klo 19. Ohjelma 10 e. Järj. 
Sylva Ry ja LC Hki Suurmetsä. 
Tuotto lapsisyöpäpotilai-
den ja paikallisten nuorten 
hyväksi. Väliaikakahvi 2 e.

  PUKINMÄKI
MLL:n perhekahvila 
Touhutorstai
To klo 10–11.30 
Nuorisotalolla, 
Säterintie 2, 2.krs.
Satutunnit
Satutunnit pidetään parillisen 
viikon ma Pukinmäen kirjas-
ton lastenosastolla klo 10.15.
Väriä ja iloa marras-
kuun pimeneviin iltoihin
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. Ajanvar. 
09 310 85072 tai kirjas-
tossa. Aina parittoman viikon 
ke klo 10–12 Enter ry:n Tule ja 
kysy-opastus, ei ennakkoilm.
Keskustelutilaisuus
Pukinmäen Sosdem. yhdis-
tyksen avoin keskustelutilai-
suus 1.12. klo 18 Pukinmäen 
kartanossa, Rälssintie 15. 
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 kerhohuoneella, 
Kiertotähdenpolku 2 alk. klo 
13. Mm. astioita, leluja, vaat-
teita, koruja, kauneuden-
hoitoa, kynttilöitä ym. 
Siltamäen martat
Martta-illassa ti 2.12. klo 
18–20 joulumyyjäisval-
misteluja, Jousimiehentie 
5 Siltamäen srk-koti.
Siltamäen Korttelitupa:
Korttelitupa pe. 28.11. ravin-
tola Rubiinissa klo 15. 

18   Menot

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

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

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja 
vanhat asiakkaani!

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?

SILMÄLÄÄKÄRIT  
MALMILLA

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

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

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN 
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

HYVINVOINTI

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

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

HOITOHUONE
CEDRUS

klassinen hieronta • urheiluhieronta 
 vartalohoidot

M
yö

s 

lah
jak

or
tit

!

jalkaterapeutti

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

Raili Asikainen
j lk i

Jalkaterapia 
Talus

Keskiviikon 
kohokohta!

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

Koillis-Helsingin 
Lähitieto

Jippu ja rakkauden joulu
Monet tutut joululaulut saavat aivan 
uuden elämän Jipun herkkinä ja uljaina 
tulkintoina. Mukana on myös yksi 
Jipun itse kirjoittama uusi joululaulu. 
Malmitalo to 4.12. klo 19, liput 20 e.

Lähimenot–
palstalle 

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia 

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

OSOITE: 
janina.issakainen@

lahitieto.fi

LAURI LAUKKANEN
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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

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. 

www.keittiötuning.fi
asiakaspalvelu@keittiotuning.fi

UUSI ILME KOTIIN
Verkkokaupassa

- Laaja valikoima
- Nopea toimitus
- Asiantunteva asiakaspalvelu

keittiötuning.fi
SUOMALAISELLA LAADULLA

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

v Eberspächer asennukset/myynti/huolto  v Sijaisauto

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

TALVI 2014–15

WI31KW22

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

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,

00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET 
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne 
mukaisesti.

www.siltamaenhammaslaakarit.fi
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.

Puh: 093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA

• Asennon ja liikkeen häiriöiden tutkiminen ja korjaaminen
• Manuaalinen terapia (Maitland consept)
• Hieronta sekä sidekudos- ja lihaskalvokäsittelyt 
  (Fascial Manipulation)
• Lymfaterapia
• Akupunktio
• Voice Massage – terapia 
  (äänenhuolto- ja purentahoidot)
• Kinesioteippaus
• Neurologinen fysioterapia

Puistolantori 1, 00760 Helsinki
Puh. 09-389 6304

www.puistolanfysioterapia.com

Tervetuloa käymään!

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

Rapakiventie 10 F, 00710 
Helsinki Puh. 09 387 2341
www.ph-hammasasema.fi  
NETTIAJANVARAUS

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko

�

SUUN TERVEYSPAKETTI 105€
• hammastarkastus
• röntgenkuvat
• hammaskivenpoisto
• värjäymien poisto soodalla
• kiillotus
• fl uoraus
KAKSI IMPLANTTIA HUONOSTI 
ISTUVAN PROTEESIN TUEKSI 
ALK 2890€



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

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

ABONEABONE
www.pizzeriaabone.�

PIZZAT
Norm. 6,00€ Perhe 11,00€

Pannupizza 11,00€

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

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

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

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

25.

26.

27.

28.

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

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

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

KEBABIT

SALAATIT 6,50€

6,00€

6,50€

7,00€

7,00€

7,00€

8,00€

8,00€

8,00€

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

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

045-6565 658
(09) 346 3090

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

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus

IT-palvelut yrityksille www.sollertis.fi


